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" كػػؿ زاٍػػرو إلػػى القػػاهرة يبػػد كأف يتممكػػط العجػػب لمػػا طػػرأ عمػػى المسػػاجد مػػف 
تغيرو منذ أف بدأت تعني بأمرها المجنة ؛ فكـ مف مساجد كانت قػاب قكسػيف أك أدنػي 
مػػف أف تحػػبال أطػػرين دارسػػة أمسػػت اليػػـك تزهػػك بعظمتهػػا فػػي جػػكو يسػػكد  األمػػف 

األقؿ إطالة زمػف بقاٍهػا و كالحػؽ إنػط كالطمأنينة ، ككـ مف مساجد أخرل أمكف عمى 
ما مف تحفة مف تحؼ الفف العربي ، أك أثرو مف آثار أسكار المدينة ، كما مف قطعة 
خشػػبية منقكشػػة أك منحكتػػة مهمػػا حػػغر حجمهػػا إي ككانػػت مكةػػ  رعايػػة المجنػػة 

 (ُ) كعنايتها " و
 ستانمي لينبكؿ

                                           
عمػػي إبػػراهيـ حسػػف ، إدكارد حمػػيـ ، الهيٍػػة " سػػيرة القػػاهرة " ترجمػػة إ حسػػف إبػػراهيـ حسػػف ،   (ُ)

  وُِٓـ و ص إ ُٕٗٗالمحرية العامة لمكتاب ، القاهرة 
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 رب يدر وأعن
 هذخـل :

عنػػكاف مجػػدها ، كتػػراث األقػػدميف مػػف أبناٍهػػا ، اآلثػػار القديمػػة فػػي كػػؿ أمػػة 
لذلؾ كانت العناية بها كالمحافظة عميها مف األمكر التػي أحمتهػا األمػـ محػؿ الرعايػة 

 كالتقدير و
كقد امتازت محر عمى ساٍر األقطار بما حكتط مف مجمكعػات أثريػة تمثمػت 

أحػدؽ  فيها مختمؼ الحةػارات المتعاقبػة عمػى حكمهػا فػي مختمػؼ العحػكر ، كهػي
 مقياس لمقدار رقيها كحةارتها و

إلػػى النحػػؼ الثػػاني مػػف  (ُ)كيرجػػ  اهتمػػاـ محػػر باآلثػػار المحػػرية القديمػػة 

                                           
يقحد باآلثار المحرية إ تمؾ اآلثار التي تنتمػي إلػى الفتػرة الزمنيػة الممتػدة منػذ فجػر التػاري    (ُ)

كالقبطيػة، أمػا كحتى الفتال اإلسرمي لمحر، كهي تشمؿ اآلثار الفرعكنية كاليكنانية كالركمانية 
اآلثػػار العربيػػة أك اإلسػػرمية فينظػػر إليهػػا عمػػى أنهػػا تمثػػؿ قسػػمان برأسػػط ، كمػػف أجمهػػا أنشػػأت 

 -هػػ ُِٗٗمحػـر ِٔـ / ُُٖٖديسػمبر ُٖفي  –الحككمة المحرية في القرف التاس  عشر
ت " لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة القديمػػة " كمهمتهػػا العنايػػة باآلثػػار العربيػػة كاإلسػػرمية ، فكانػػ

تعػػر ؼ بأنهػػا " السػػابقة عمػػى الفتػػكح اإلسػػرمي " بينمػػا تعػػر ؼ  –المحػػرية القديمػػة  –األكلػػى 
األخرل بأنها " كؿ أثرو ثابت أك منقكؿ يرج  عهد  إلى المدة المنححرة بيف فػتال العػرب لمحػر 
كبػػيف كفػػاة محمػػد عمػػي ، ككػػذلؾ اآلثػػار القبطيػػة التػػي يرجػػ  عهػػدها إلػػى المػػدة المنححػػرة بػػيف 

ٍؿ الديف المسيحي كبيف كفاة محمد عمػي " منػط يتةػال أف اآلثػار القبطيػة كانػت تنػدرج تػارة أكا
تحت مسٌمى " اآلثار المحرية " كأخرل تحت مسمى " اآلثػار العربيػة " حتػى أنشػا لهػا متحػؼ 

 ـ وَُُٗمستقؿ في عاـ 
(  ْٔرقػـ ) انظر إ محافظ عابػديف ، األكقػاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة  

= ( مػػذكرة كمشػػركع قػػانكف مرسػػؿ مػػف المجنػػة المػػذككرة إلػػى مجمػػس النظػػار  ُِممػػؼ رقػػـ ) 
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هػ بجم  اآلثار ُِْٕـ / ُٖٖٓالقرف التاس  عشر عندما حدر أمره عاؿ في عاـ 
المحػػرية القديمػػة كتخحػػيص مكػػافو لهػػا فػػي بػػكيؽ عمػػى ةػػفاؼ النيػػؿ ، فكػػاف أكؿ 

ثػػار المحػػرية ، ثػػـ تػػكالى حػػدكر األكامػػر العاليػػة كالقػػكانيف متحػػؼ حفظػػت فيػػط اآل
ذلػػؾ العمػػؿ  كالمراسػػيـ كالتشػػريعات المتعمقػػة بحفػػظ تمػػؾ اآلثػػار كحمايتهػػا حتػػى كيم ػػؿى 

هػػػ كالخػػاص باآلثػػار المحػػرية َُّّـ / ُُِٗ( لسػػنة ُْبحػػدكر القػػانكف رقػػـ )
 ة كالركمانية القديمة ، كتأكد فيط حماية اآلثار الفرعكنية كاآلثار اليكناني

أمػػػػا اآلثػػػػار العربيػػػػة ف اإلسػػػػرمية ب فيرجػػػػ  ايهتمػػػػاـ بحػػػػيانتها كترميمهػػػػا 
هػ كهك العاـ الذم حدر فيط أمػره عػاؿو ُِٗٗـ / ُُٖٖكالمحافظة عميها إلى سنة 

بتشػػكيؿ لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة القديمػػة ، كقػػد حػػدد هػػذا األمػػر اختحػػاص هػػذ  
التػي تكػكف فيهػا فاٍػدة حػناعية أك تاريخيػة ، المجنة في جرد كححر اآلثار العربيػة 

كفي حيانة تمؾ اآلثار ، كرعاية حفظها مف التمػؼ ، كعمػؿ الرسػكمات كالتحػميمات 
 كالترميمات الرزمة لها ، كمرحظة تمؾ الترميمات و

كعمػػػى رػػػرار مػػػا اتسًبػػػ  بالنسػػػبة لأثػػػار القديمػػػة بشػػػأف إحػػػدار التشػػػريعات 
ـ  ُُٖٗها كالمحافظة عميها ، فقػد حػدر فػي عػاـ كالقكانيف التي تهدؼ إلى حمايت

( الخاص بحماية آثار العحر العربي ، كالذم أكد عمى  ٖهػ القانكف رقـ ) َُّّ/ 
ةركرة حمايػة اآلثػار العربيػة كالتػي تنتمػي إلػى الفتػرة التاريخيػة الممتػدة منػذ الفػتال 

ان مػف مظػاهر العربي لمحر كحتى كفاة محمد عمي مما لط قيمة فنيػة باعتبػار  مظهػر 
الحةارة اإلسرمية أك الحةػارات المختمفػة التػي قامػت عمػى سػكاحؿ البحػر األبػيض 
المتكسط ككانت لها حمة تاريخية بمحر ، ككػذلؾ كػؿ مػا كػاف لػط قيمػة تاريخيػة أك 

                                                                                                           

هػ ( و كانظػر كػذلؾ إ نظػارة األشػغاؿ ُّّٔجمادل الثانية  ِٗـ ) ُُٖٗإبريؿ  َُبتاري  =
هػػػػ / ُُُّالعمكميػػػة إ " مجمكعػػػة األكامػػػر المختحػػػة بالمقايػػػا كاألنتيقػػػات " طبعػػػة إ بػػػكيؽ 

  وُْإ  ـ و صُّٖٗ
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أثرية مف األديرة كالكناٍس القبطيػة المعمػكرة التػي تقػاـ فيهػا الشػعاٍر الدينيػة كالتػي 
المنححرة بيف أكاٍؿ الديف المسػيحي كبػيف كفػاة محمػد عمػي  يرج  عهدها إلى المدة

 و
ـ فيمػػا يتعمػػؽ باآلثػػار المحػػرية ُُِٗكقػػد ظػػؿ العمػػؿ سػػاٍران بقػػانكف سػػنة 

 ُِٓـ فيما يتعمػؽ باآلثػار العربيػة إلػى أف حػدر القػانكف رقػـ ُُٖٗكبقانكف سنة 
ـ كالػػذم شػػمؿ حمايػػة جميػػ  اآلثػػار فػػي مختمػػؼ عحػػكرها حتػػى نهايػػة ُُٓٗلسػػنة 

 عحر إسماعيؿ و
 حالت اآلثار العربيت قبل إنشاء اللجنت :

مف المنطقي القكؿ بأف اآلثار العربية لـ تختمؼ كثيػران عػف نظيرتهػا القديمػة 
فيمػا تعرةػػت لػط مػػف سػػمبو كنهػب كتخريػػب خػرؿ العقػػكد األكلػػى مػف القػػرف التاسػػ  

ميـ األكؿ عشر كالقركف السػابقة عميػط ، فػابف إيػاس يػذكر أف السػمطاف العثمػاني سػ
هػػػ خػػر ب رالػػب األمػػاكف األثريػػة المكجػػكدة ِّٗـ / ُُٕٓعنػػدما فػػتال محػػر عػػاـ 

بقمعة حرح الديف بالقاهرة ، كفؾ  رخامها ككةعها في حناديؽ خشب كأمػر جنػكد  
إلى المراكب كالتكجط بها إلػى بػرد  ، كمػا أنػط أمػر بفػؾ األعمػدة التػي كانػت  ابإنزاله

بهػػدؼ إنشػػار مدرسػػة فػػي اسػػطنبكؿ عمػػى رػػرار مدرسػػة فػػي اإليػػكاف الكبيػػر بالقمعػػة 
و كمػا ذكػػر ابػف إيػػاس أيةػان أف السػػمطاف سػميـ األكؿ أنػػزؿ إلػى المراكػػب  (ُ)الغػكرم 

المكاحػػؿ النحاسػػية الكبيػػرة التػػي كانػػت مكجػػكدة بالقمعػػة مسػػتخدمان فػػي ذلػػؾ طريػػؽ 
سػمطاف سػميـ فػي السخرة و كي نعتقد أف كية الدكلة العثمانية قد اختمفكا كثيػران عػف ال

                                           
ـ ( إ " بػداٍ  الزهػكر ُِْٓهػػ / َّٗابف إياس ) محمد بف أحمد بف إياس الحنفي ت نحػك   (ُ)

فػػي كقػػاٍ  الػػدهكر " تحقيػػؽ إ محمػػد محػػطفى ، طبعػػة إ الهيٍػػة المحػػرية العامػػة لمكتػػاب ، 
  وُّٖ،  ُٕٗ، ص إ  ٓـ و جػُْٖٗهػ / َُْْالقاهرة 
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 (ُ) نظرتهـ إلى هذ  اآلثار و
ذا كانػت الحممػة الفرنسػية قػد أبػدت اهتمامػان كبيػران باآلثػار المحػرية ؛ فػإف  كا 
هذا ايهتماـ قد انحب في معظمط عمى اآلثار القديمة دكف ريرها ، فقسـه كبيػره مػف 

كبيره مػف األبحاث المككنة لمقسـ التاريخي مف مؤلفهـ العظيـ " كحؼ محر " كعدده 
 لكحاتط كاف مسخران لخدمة هذ  اآلثار و

كقػػػػد حػػػػاكؿ محمػػػػد عمػػػػي أف يظهػػػػر نكعػػػػان مػػػػف ايهتمػػػػاـ باآلثػػػػار العربيػػػػة 
كاإلسػػرمية يميزهػػا بػػط عػػف ريرهػػا مػػف اآلثػػار األخػػرل ، فعنػػدما طمػػب منػػط القنحػػؿ 
اينجميػػزم إعطػػار  الحجػػر المكجػػكد بعتبػػة بػػاب جػػام  النحػػر نظػػران " لكجػػكد بعػػض 

األثرية عميط " رفض محمد عمي طمبط هذا ، بؿ كأنكر  عميط قاٍرن إ " مازلنا الكتابات 
نسػػمال لهػػـ بإعطػػار كػػؿ حجػػر يجػػدك  فػػي مكاةػػ  مختمفػػة ، فػػر يحػػال أف نعطػػيهـ 

 (ِ)"وجار التي في مباني الجكام  أيةان األح
هػػذا ايهتمػػاـ باآلثػػار اإلسػػرمية مػػف جانػػب محمػػد عمػػي قػػد تراجػػ  كثيػػران فػػي 

عباس كسعيد ، فهذا األخير يسمال لألهػالي بايحتفػاظ بػالنقكد األثريػة  عهد خميفتيط
" ما ربية ، فهذا يعطي ألربابط "كأماالتي يجدكنها مما " يككف منقكشان بمغة خرؼ الع

يككف منقكشان بمغة خرؼ العربية فجميعط يرسؿ إلى مخزف أنتيقات الميرم المكجػكد 
ثرية العربية قاعدة تقػكؿ إ " إف كػؿ مػف كجػد بالمحركسة " كيقرر بالنسبة لمنقكد األ 

                                           
  وُُٗالمحدر السابؽ ، نفس الجزر ، ص إ   (ُ)
رقـ  )  محافظ معية سنية ) تركي ( ممخحات األكامر العمية المستخرجة مف الدفاتر ، محفظة  (ِ)

هػ ( و كي يخفى ُِِْشكاؿ  ِٔـ ) ُِٕٖمايك  ِّ( بتاري  ِ( ص ) ٔ( كراسة رقـ )  ُ
 –أف الحجر المقحكد ي ينتمي إلى اآلثػار العربيػة بػؿ هػك أثػره قػديـ عميػط كتابػات هيركرميفيػة 

كلكػف يبػدك أف محمػد عمػي قػد رأل أف هػذا الحجػر قػد  –ا هك سر طمبط مف جانب القنحؿ كهذ
اكتسب ححانة بكجكد  في الجام  تمن  نقمط منط ، شأنط شأف األشػيار األخػرل المكجػكدة فػي 

  والجكام  مف اآلثار اإلسرمية كالعربية ، أك أنط لـ يكف يعمـ أنط أثر فرعكنيس قديـ
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 (ُ) شيٍان فهك لط "و
أما إسماعيؿ فمـ يقحر جهكد  عمى ايهتماـ بآثار محر الفرعكنيػة فحسػب 
بؿ كجط اهتمامط أيةان إلى اآلثار العربية كاإلسرمية ، كآية ذلؾ أف الجناح المحػرم 

قسػػيمط إلػػى ثرثػػة ـ قػػد تػػـ تُٕٖٔالػػذم أقػػيـ فػػي معػػرض بػػاريس الػػدكلي فػػي عػػاـ 
أقساـ إ قسـه فرعكني ، كقسـ يمثؿ العحر اإلسػرمي ، كثالػث يمثػؿ محػر الحديثػة، 
كقد اشػتمؿ القسػـ الخػاص بالعحػر اإلسػرمي عمػى بعػض اآلثػار اإلسػرمية، كمنهػا 
قبة مزخرفة بنقكش مذهبة ، كمححؼ مذهب كبير الحجـ يعكد تاريخط إلى العحكر 

هتمامػػػط باآلثػػػار العربيػػػة كاإلسػػػرمية يػػػأمر إسػػػماعيؿ و كفػػػي إطػػػار ا  (ِ)اإلسػػػرمية 
 (ّ) ـ وُٖٗٔبإنشار دارو لأثار العربية في عاـ 

كيستمر ايهتماـ باآلثار العربية بعد عزؿ الخديكم إسػماعيؿ كتنحػيب ابنػط 
 ُُ) ـَُٖٖإبريؿ  َِتكفيؽ بدين منط، ففي جمسة لمجمس النظار انعقدت بتاري  

كانػت مخححػة لبحػث مسػألة تهريػب اآلثػار المحػػرية هػػ ( ك ُِٕٗجمػادل األكلػى 
ككة  ةكابط عامة تحكـ هذ  العممية ، يجم  أعةار المجمس عمػى ةػركرة عػدـ 
التفرقػة بػيف اآلثػار المحػرية القديمػة كالعربيػة فػي هػذا اإلطػار ، فكمػا يمنػ  تحػػدير 
 األكلػػى يحظػػر كػػذلؾ تحػػدير األشػػيار المػػأخكذة مػػف المسػػاجد كالمعابػػد كاألةػػرحة ،

                                           
حػػكرة  ٓالعمكميػة إ " مجمكعػػة األكامػر المختحػػة بالمقايػا كاألنتيقػػات " ص إ  نظػارة األشػػغاؿ  (ُ)

سػػبتمبر  ِٕهػػػ ) ُِٕٕربيػػ  األكؿ  ُُإفػػادة مػػف المعيػػة السػػنية إلػػى مديريػػة جرجػػا بتػػاري  
  وـ (َُٖٔ

ـ إلػى سػنة ُّٖٔإلياس األيكبي إ " تاري  محر في عهد الخديكم إسماعيؿ باشػا مػف سػنة   (ِ)
، ص  ُـ و جػػُٔٗٗهػ / ُُْٔمكتبة مدبكلي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ـ " طبعة إ ُٕٖٗ

  ؤّٗإ 
عبػػد الػػرحمف الرافعػػي إ " عحػػر إسػػماعيؿ " طبعػػة إ دار المعػػارؼ ، الطبعػػة الرابعػػة ، القػػاهرة   (ّ)

  ؤِص إ  ِهػ و جػَُْٕـ / ُٕٖٗ
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فهذ  كمها " ممنكعه تحديرها بالكمية ، كجمي  ما ذكر مف هذ  األنكاع يحػير ةػبطط 
 (ُ) كمحادرتط لجهة الميرم " و

هػػذا ايهتمػػاـ مػػف جانػػب الحككمػػة فػػي محػػر باآلثػػار العربيػػة كػػاف إرهاحػػان 
بظهػػكر لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة ، أمػػا عػػف كيفيػػة ظهػػكر هػػذ  المجنػػة كطريقػػة 

ا كاختحاحػػاتها فهػػذا مػػا سػػكؼ نتحػػدث عنػػط فػػي الحػػفحات تشػػكيمها كيٍحػػة عممهػػ
 القادمة و

 إنشاء اللجنت :
بدأت فكرة إنشار المجنة أكؿ مػا بػدأت فػي تقريػر مفحػؿ رفعػط ديػكاف عمػـك 
األكقاؼ إلى مجمس النظار مف أجؿ بحثط كدراستط ، كقاؿ إنط متعمؽ " بتشكيؿ لجنة 

حر كالتقريػر مكتػكبه أحػرن بالمغػة   (ِ)ية "ح اآلثارات التاريخية العربيناط بها حفظ كا 
الفرنسية ، ثـ نقمط المترجمكف في ديكاف األكقاؼ إلى العربية بمسػافو ةػعيؼو لمغايػة 
يسػػية الػػكاردة فيػػط متػػدخميف قػػدر اإلمكػػاف  ، كسػػنحاكؿ هنػػا أف نسػػتخمص األفكػػار الٍر

 لتقكيـ ما اعكج  مف أساليبط كعباراتط في نسختط العربية و
ر باإلشادة بالنظاـ الحاكـ في محر الذم أعاد " في بعض شهكرو يبدأ التقري

ثركة القطر المحرم إلػى مػا كانػت عميػط " كأف هػذا النظػاـ ي يػألكا جهػدان فػي البحػث 
عف الكسػاٍؿ الكفيمػة لتقػدـ الػبرد لػيس فقػط مػف الناحيػة الماديػة ، كلكػف أيةػان مػف 

ككمة أف تتغاةػى عنهػا بػدكف أف الناحية الحةارية كاألدبية " كالتي ي يمكف ألم ح

                                           
  ٓاألنتيقػػػػات " ص إ نظػػػػارة األشػػػػغاؿ العمكميػػػػة إ " مجمكعػػػػة األكامػػػػر المختحػػػػة بالمقايػػػػا ك   (ُ)

  وكما بعدها
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)

( مػػذكرة مػػف األكقػػاؼ إلػػى مجمػػس النظػػار بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة  ُرقػػـ ) 
  وهػ (ُِٖٗدك الحجة  ِِـ ) ُُٖٖنكفمبر  ُْكحرحياتها بتاري  
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 تخاطر بثركتها األدبية كالتي لـ تكف أقؿ قيمة مف فكاٍدها المادية " و
كيمةػػي التقريػػر فيؤكػػد أف القطػػر المحػػرم قػػد اكتسػػب تمدنػػط العظػػيـ مػػف 
أمػػريف إ حةػػارتط القديمػػة التػػي انػػدثرت تحػػت رمػػاؿ الحػػحرار مػػدة طكيمػػة كأجيػػاين 

التػي مػألت   (ُ)ريات الحديثػة ، كحةػارتط العربيػة متعاقبة إلى أف كشفت عنها الحف
بالمحافظػة  –مف كجهػة نظػر كاتػب التقريػر   -محر آثاران عظيمة و كمحر ممتزمة 

عمى هػذا اإلرث األثػرم الػذم نالتػط مػف العحػكر السػابقة عمػى اخػترؼ مسػمياتها ، 
 ذلؾ اإلرث الذم يعتبر فقدانط " كمحيبة عمكمية " و

العالـ بأسر  يرقب عف كثب سياسة الحككمة المحرية  كمما ي جداؿ فيط أف
إزار هذا اإلرث العظيـ ، فػإف هػي حافظػت عميػط نالػت محػر " الحػيت الحسػف الػذم 
استححػػمت عميػػط فيمػػا بػػيف األمػػـ السػػالفة ، مبرهنػػة بػػذلؾ أنهػػا كػػؼر لمتقػػدـ عمػػى 

 الشعكب الشرقية " و
أجؿ العناية كفيؽ مف كيشيد التقرير بالجهكد التي بذلها كؿ مف إسماعيؿ كت

دارة بآثػػار محػػر القديمػػة ) الفرعكنيػػة( فقػػد أقامػػا لهػػا محػػرن هػػك المتحػػؼ المحػػرم كا 
مختحة بها كبالبحث عنها هي " محمحة األنتيكخانػة كالحفػر " أك " محػمحة اآلثػار 
المحرية القديمة " ككممت هذ  األعماؿ بالنجاح ، كنالت الحككمة بها شرفان عظيمان ، 

ذي مػػا فػػي كسػػعهما مػػف الجهػػد مػػف أجػػؿ جعػػؿ خديكيػػة محػػر " مرتبطػػة فػػالرجرف بػػ
كمماثمة لمممكة الفراعنة القديمػة ، كايقتػدار بالركايػات القديمػة كالمفتخػرة التػي هػي 

 األساس المتيف الذم يمكف أف تؤسس عميط أم نظامات سياسية " و
كانػػت  كلكػػف ايهتمػػاـ باآلثػػار القديمػػة لػػيس نهايػػة المطػػاؼ ، إذ أنػػط كمهمػػا

النجاحػات الكاسػػعة التػي حققتهػػا الدراسػػات األثريػة كاألبحػػاث العمميػة المتعمقػػة بآثػػار 
محػػر القديمػػة فػػر يحػػال ايقتحػػار عميهػػا كحػػدها ، كيبػػد أف تػػكلي الحككمػػة ذات 

                                           
  ويسميها التقرير إ " التمدف المحرم "  (ُ)
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عادتهػػا إلػػى أحػػمها الػػذم كانػػت عميػػط  ايهتمػػاـ لأثػػار العربيػػة التػػي يمكػػف إحياؤهػػا كا 
فهػػي أحػػدث عهػػدان كأفةػػؿ حػػاين ، كمػػا أف العنايػػة  كالمحافظػػة عميهػػا بكػػؿ سػػهكلة ،

  (ُ)باآلثػػػار العربيػػػة " أكثػػػر مناسػػػبة مػػػف ريرهػػػا لمغراٍػػػز العقميػػػة كالحاسػػػات الدينيػػػة 
كلسػػهكلة تعمػػيـ أهػػالي القطػػر المحػػرم " كمػػف جهػػة نظػػر التقريػػر " أف هػػذا الػػرأم 

 مناسب جدان ، كلكف لـ يمتفت إليط " و 
باهتماـ الخديكم تكفيػؽ بإحيػار اآلثػار العربيػة كيستدرؾ كاتب التقرير فينك  

كخاحة المساجد ، كيؤكػد أف الػبعض منهػا قػد بكشػر فػي إحػرحط بالفعػؿ سػكار مػا 
حيػار اآلثػار القديمػة  كاف منها في القاهرة أـ في اإلسكندرية ، كلكف مشػركع حفػظ كا 
 العربيػة هػػك مشػػركع قػػكمي ينبغػػي أف تتةػػافر لػػط كػػؿ الجهػػكد كتحشػػد مػػف أجمػػط كػػؿ
اإلمكانات ، كتكة  لط قكاعد ثابتػة كحػارمة ، عمػى أف يػتـ إجػرار هػذ  اإلحػرحات 
بكاسطة فنييف مختحيف ي يعتمدكف عمى معارفهـ الشخحية فحسب كلكف يستندكف 
إلػػى خبػػرة كاسػػعة كداريػػة كاممػػة كمعرفػػة تامػػة بطبيعػػة هػػذ  اآلثػػار ، كبتػػاري  الفػػف 

ل هػػؤير شػػغؼ كبيػػر بالعمػػؿ الػػذم العربػػي كتطػػكر  ، كمػػا أنػػط يبػػد كأف يكػػكف لػػد
يقكمكف بط خكفان مف حدكث أخطار ي يمكػف إحػرحها فيمػا بعػد ، بػؿ قػد تجػرس عمػى 
البرد انتقادات كاسعة ي قبؿ لها بها مف جانب الجمعيػات العمميػة األجنبيػة المهتمػة 

 بأمر تمؾ اآلثار و
ألمػر متبػ  كيؤكد التقرير أف محر ليست بػدعان فػي ذلػؾ بػيف األمػـ ، فهػذا ا

حيػػار كحفػػظ آثارهػػا  فػػي كػػؿ الػػبرد التػػي تطمعػػت إلػػى " تجديػػد حػػناعتها الكطنيػػة " كا 
القديمػػة ، كيةػػرب مػػثرن لػػذلؾ بدكلػػة فرنسػػا التػػي خححػػت مبػػال  طاٍمػػة مػػف أجػػؿ 
ايهتماـ بآثارها القديمة بكافة أنكاعها ، كشكمت مف أجؿ ذلؾ لجنة لأثار التاريخيػة 

 حددت لها مهمتيف إ
                                           

  ويقحد الشعكر الديني الذم هك سمة بارزة لدل الشعب المحرم (ُ)
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إ ححػػػر جميػػػ  اآلثػػػار القديمػػػة كالخاحػػػة ذات القيمػػػة كالمقتةػػػى األكلػػػى 
 كةعها تحت مرحظة الحككمة        

بقاٍهػػا  الثانيػة إ اتخػاذ كافػة الكسػاٍؿ الرزمػػة لحفػظ هػذ  اآلثػار كحػيانتها كا 
عمى حالتها، ككقايتها مف كؿ ما مف شأنط أف يحدث تغييران بهيٍتها كنظامهػا و عمػى 

المجنة لف تككف سببان في تعطيػؿ المهندسػيف العػامميف بهػا  أف يككف مفهكمان أف تمؾ
الػػذم ي  –عػف أشػغالهـ األحػمية ، بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ تمامػان ، فػإف إشػرافهـ 

عمى أعماؿ اإلحرح التي سكؼ تجرل لأثار سيككف مف ًشأنط تكسي   –رنى عنط 
ندسػػػػيف مػػػػداركهـ كرقػػػػي معػػػػارفهـ كمةػػػػاعفة خبػػػػرتهـ العمميػػػػة ؛ بحيػػػػث إف " المه

المنكطيف بالعمؿ يعدكف ذكاتهـ مف السعدار حينما يححمكا عمى المساعدات المفيدة 
  كحسف ايلتفات مف أعةار المجنة "

كاةال إذف أف لجنة حفظ اآلثار العربيػة المزمػ  إنشػاؤها سػكؼ تكػكف عمػى 
ررار لجنة اآلثار التاريخية الفرنسية ، كأف هػذا التماثػؿ سػكؼ يسػرم عمػى األهػداؼ 

كظاٍؼ كطريقة العمؿ دكف التسمية بالطب  ، كأف هذ  المجنة سكؼ تككف ممتزمة كال
في عممها " بجمي  الشركط الممتـز بإجراٍها كؿ شعب مستنير كحككمة متقدمة عنػد 
المباشػػرة بهػػذا المكةػػكع المهػػـ " كسػػكؼ تبػػدأ المجنػػة عممهػػا بححػػر جميػػ  اآلثػػار 

كترتيبها عمى حسب قيمتها األثرية  المقتةى حفظها مف الجكام  كاألسبمة كريرها ،
كحالتها التي هي عميها ، ثـ اتخاذ الطريقة المثمػى إلحػرح حػاؿ مػا اختػؿ مػف هػذ  
اآلثار ، كعميها أف تراقب عمميات اإلحرح حتى تتيقف تمامان مف سير هذ  العمميػات 

فكاٍد عظيمة  –مف دكف شؾ  –بالحفة المكةكعة لها و كهذا العمؿ سكؼ تككف لط
  .ى مستقبؿ هذا القطر األدبي كالمادمعم

ذا كانػت محػػر قػد التزمػػت بػأف تنقػػؿ عػف أكركبػػا نظمهػا الماليػػة كاإلداريػػة  كا 
حتى تتمكف بذلؾ مف السػير عمػى طريػؽ التقػدـ كالتفػكؽ عمػى مػا سػكاها مػف بمػداف 
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فإف هذا ايقتباس ي يمكف أف يتجػاكز ذلػؾ إلػى  –كما يقكؿ كاتب التقرير  –الشرؽ 
ف فعمػػت الفنػػكف ا ألكركبيػػة التػػي ي تػػتررـ مػػ  طبيعػػة ككجػػداف الجػػنس العربػػي ، كا 

تكػػكف بػػذلؾ قػػد خسػػرت تفردهػػا الحةػػارم ، ذلػػؾ التفػػرد الػػذم يجػػذب إليهػػا كػػؿ سػػنة 
أعدادان هاٍمة مف الساٍحيف ينفقكف أمكاين طاٍمة ، كهك أمره يػؤدم إلػى خسػارة ماديػة 

، كيسيما إزار األمـ التي ي تقػدر كبيرة فةرن عف خسارة سياسية ي يمكف تعكيةها 
 (ُ) " أمة إي ألعمالها الشخحية "  و

كينهي كاتب التقرير كرمط بتمخيص الفكاٍد التي تعكد عمػى محػر مػف كرار 
 إنشار هذ  المجنة كمنها إ

حرحها و وُ  حفظ اآلثار العربية كا 
 إكساب المهندسيف العامميف في مجاؿ إحرح اآلثار خبرة كاسعة باطرعهـ وِ

 عمى ركاٍ  الفف العربي كزخارفط و

كةػػ  رسػػكمات دقيقػػة كمفحػػمة لهػػذ  اآلثػػار مػػ  حفػػظ هػػذ  الرسػػكمات فػػي  وّ
مكتبػػة عامػػة بحيػػث تحػػبال دسػػتكران عظيمػػان كمرجعػػان لكػػؿ مػػف يريػػد ايطػػرع 

 عمى خحاٍص الفف العربي كالحناعة العربية و

التػي ي  إنشار متحؼو خاص لمفف اإلسرمي كالعربي تجم  فيط بقايا اآلثػار وْ
يمكف استعمالها فػي عمميػات اإلحػرح بحيػث تتكػكف منهػا ثػركة كبيػرة فػي 

 فترة كجيزة نظران لككنها بقايا فنكف تستحؽ المشاهدة و

 حػػػػػػر بككنهػػػػػػا عاحػػػػػػمة كمتػػػػػػى تحقػػػػػػؽ كػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ " تمتػػػػػػاز مدينػػػػػػة م
 "والحناعة العربية

لحفظ بإنشار لجنة  (ِ)كيرفؽ ديكاف عمـك األكقاؼ بتقرير  مشركع أمرو عاؿو 

                                           
  ويقحد حةارتها كفنكنها التي كرثتها مف األزمنة الغابرة  (ُ)
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)
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اآلثار العربية ، كديباجة المشركع تعدد الفكاٍد التي تعكد عمى محر مف إنشار هػذ  
، كأمػا البنػد األكؿ منػط فيحمػؿ أمػران بتشػكيؿ  -كالتي سبؽ أف أشرنا إليهػا  –المجنة 

 إالمجنة، كيحدد البند الثاني اختحاحاتها ككاجباتها عمى النحك التالي
حػػرح مػػا يمػػـز  ححػػر كترتيػػب كافػػة اآلثػػار العربيػػة وُ المدنيػػة أك الدينيػػة ، كا 

 إحرحط منها كفؽ الميزانية المخححة لمجنة و

اإلشػػراؼ الكامػػؿ مػػف قبػػؿ المجنػػة عمػػى عمميػػات اإلحػػرح خكفػػان مػػف كقػػكع  وِ
 أخطار قد تةر باألثر ، م  كة  الرسكمات الرزمة لذلؾ و

تاحتهػػا لرطػػرع ، مػػ  حفػػظ بق وّ ايػػا حفػػظ هػػذ  الرسػػكمات بالمكتبػػة األهميػػة كا 
 اآلثار رير المستعممة في عممية اإلحرح في المتحؼ المخحص لذلؾ و

أما البند الثالث مػف المشػركع فقػد ألػـز المجنػة ببحػث كافػة الكسػاٍؿ الكفيمػة 
بالحد مف سرقات اآلثار ، كأف تبم  بها الحككمة يتخػاذ مػا تػرا  مناسػبان بشػأنها مػف 

 قرارات و
ػػيس كناٍػػب كقػػد اقتػػرح ديػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ تشػػكي رن لمجنػػة يتكػػكف مػػف ٍر

يس كعشرة أعةار و  ٍر
بحػػث مجمػػس النظػػار هػػذا التقريػػر الػػذم رفعػػط إليػػط ديػػكاف األكقػػاؼ ، ككافػػؽ 
عميط ، كرفعط بدكر  إلى الخديكم محمد تكفيؽ لمتحديؽ عميط ، كأرفؽ معط مشػركع 

فػي أنػط ي يختمػؼ كثيػران عػف المشػركع الػذم كةػعط ديػكاف األكقػاؼ إي  (ُ)أمرو عػاؿو 
أكةال بيانان كأسس أسمكبان كأكثر تفحيرن مف سابقط ، فقد بدأ هػذا المشػركع بالتأكيػد 
عمػػى " لػػزـك النظػػر إلػػى اآلثػػار القديمػػة العربيػػة المشػػتممة عمػػى حسػػف الحػػنعة مػػف 

                                                                                                           

   وكع أمرو عاؿو بتشكيؿ المجنة المذككرة رفعط ديكاف األكقاؼ إلى مجمس النظار( مشر ُرقـ )
المحػػدر السػػابؽ ، مشػػركع أمػػرو عػػاؿو بتشػػكيؿ ذات المجنػػة رفعػػط مجمػػس النظػػار إلػػى الخػػديكم   (ُ)

   وتكفيؽ
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األكقاؼ الخيرية بالديار المحػرية ، كتعهػدها باإلحػرح لعػدـ تطػرؽ الخػراب كالتمػؼ 
عانػػة ألربػػاب الحػػناٍ  عمػػى التقػػدـ إليهػػا ، حػػيانة لتمػػؾ الحػػنا عة مػػف اإلةػػاعة ، كا 

، كأف يكػػكف مػػا ذكػػر لفكاٍػػد العميمػػة كالمنػػاف  العظيمػػةكالبراعػػة ، لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف ا
منكطان بمجنػة مخحكحػة تتػألؼو مػف رجػاؿو ذكم بحػيرة بهػذ  اآلثػار ، كممارسػة لهػا 

العربيػػة لححػػكؿ كرربػػة فيهػػا كاطػػرع عمػػى التػػكاري  المحػػرية ووو كالفنػػكف األدبيػػة ك 
 المقحكد عمى أحسف أحكالط كأكمؿ كجكهط " و

ثػػـ تػػأمر المػػادة األكلػػى مػػف المشػػركع بتشػػكيؿ المجنػػة ، بينمػػا تحػػدد مادتػػط 
 الثانية اختحاحاتها عمى النحك التالي إ

أكين إ إجػػرار الػػرـز لححػػػر اآلثػػار العربيػػػة القديمػػة سػػكار أكانػػػت مػػف قبػػػؿ 
رحة كالقبػػاب كاألسػبمة كمػػا يتعمػؽ بشػػير ممػا ذكػػر المسػاجد كالزكايػا كالمعابػػد كاألةػ

كالمقاحػػير كاأللػػكاح كالمحػػابيال كريرهػػا ، أـ مػػف قبػػؿ الخانػػات كالربػػكع كالػػدكر كمػػا 
يتعمػػؽ بهػػا كالمشػػرفيات كاألبػػكاب كالشػػبابيؾ إلػػى ريػػر ذلػػؾ ، ككػػؿ مػػا يجػػرم عميػػط 

 الححر يقيد في سجرت مختكمة كؿ كرقة منها بختـ يتخذ لمجنة المذككرة و
ثانيان إعمى المجنة مرحظة حيانة اآلثار العربية كرعاية حفظهػا مػف التمػؼ، 
كعميها أف تنظر فيما يحتاج إلى اإلحرح كالمرمة مف اآلثار المهمػة التابعػة لػديكاف 
األكقاؼ كيحرر لط عنهػا مػف قبػؿ المجنػة ، مػ  بيػاف كيفيػة مػا يمػـز إجػراؤ  ، كعمػى 

يػط كمهندسػػيط بػإجرار العمميػة الرزمػة حسػػب ذلػؾ يػأمر الػديكاف مػػف يمػـز مػف مأمكر 
كقكفػػط عمػػى  التحػػميمات كالقػػرارات التػػي تحػػدرها المجنػػة متػػى رأل إمكػػاف ذلػػؾ بعػػد

 والمتكفر مف ري  الكقؼ
ثالثػػان إ عمػػػى المجنػػة ايطػػػرع عمػػى مػػػا يقدمػػط لهػػػا مهندسػػك األكقػػػاؼ مػػػف 

المهمػػػػة رسػػػػكمات العمػػػػارات كالمرمػػػػات المررػػػػكب إجراؤهػػػػا لحفػػػػظ اآلثػػػػار النفيسػػػػة 
حرحها كالمداكلة في ذلؾ ، كالنظر فيما عسا  يمػـز لتمػؾ الرسػكمات كالتحػميمات  كا 
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مف دكف تغيير أك تعديؿ ، كي يسكغ في أثنار العمؿ زيادة شير أك نقحط مػف دكف 
 إقرار المجنة ، كليس لمجنة تكميؼ مهندسي األكقاؼ بغير ما هك منكط بهـ و

إنهػػار كػػؿ عمميػػة حفػػظ رسػػكماتها فػػي  رابعػػان إ عمػػى المجنػػة أف ترحػػظ عنػػد
كتبخانة األكقػاؼ العمكميػة ، كتعمػـ ديػكاف األكقػاؼ بػالقط  التػي تتخمػؼ مػف عمػارة 
اآلثار القديمة، كقط  الخشب أك الحجر المشتممة عمى نقشو أك كتابة أك رير ذلػؾ، 
كتحفظ هذ  القط  في مخزف اآلثػار العربيػة التػاب  لألكقػاؼ لتكػكف هػي كالرسػكمات 

متقدـ ذكرها مثاين كدستكران يرج  إليط مف يريد ايطػرع عميػط رعايػة لحفػظ الحػنعة ال
 كتعميمان لممنفعة و

هػػػ ( أحػػدر الخػػديكم ُِٗٗمحػػـر  ِٔـ ) ُُٖٖديسػػمبر  ُٖأخيػػران كفػػي 
اسػة نػاظر عمػـك   (ُ)تكفيؽ أمران عاليان  بتشكيؿ لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة بٍر

تحاحػػاتها ككاجباتهػػا كمهامهػػا كمػػا كةػػعها ديػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ ، كحػػدد لهػػا اخ
 األكقاؼ ككما أقرها ككافؽ عميها مجمس النظار و

لتسيير أعمالهػا ، فكةػعتها  (ِ)كطيًمبى مف المجنة أف تشرع في كة  يٍحة 
المجنػة بالفعػؿ ، كحػػكدؽ عمػى مػا بهػػا مػف المػػكاد ، كقػد تقػرر فػػي هػذ  الرٍحػػة أف 

األكقػػاؼ عمػػى أف ينػػكب عنػػط ككيػػؿ عمػػـك األكقػػاؼ عنػػد يتػػرأس المجنػػة نػػاظر عمػػـك 
يس بإدارة أشغاؿ المجنة ، كهػك الػذم يطمػب اجتمػاع األعةػار ،  ريابط و كيكمؼ الٍر
كيحػدد المكةػكعات التػي تنػاقش فػي الجمسػة ، كيكقػ  عمػى قػرارات المجنػة عمػػى أف 

                                           
لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة إ " محاةػػر الجمسػػات كتقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني " مطبعػػة نظػػارة   (ُ)

محةػػر الجمسػة األكلػػى بتػػاري  أكؿ  ِـ و ص إ ُٖٖٔهػػػ / َُّٓاألكقػػاؼ المحػرية عمػكـ 
  وـ (ُِٗٗربي  األكؿ  ُّـ ) ُِٖٖفبراير 

كمػا بعػدهاو كانظػر أيةػان بخحػكص هػذ  الرٍحػةإ محػافظ عابػديف،  ْالمحدر السػابؽ، صإ   (ِ)
( ترجمػة  ُِقػـ ) ( ممػؼ ر  ُّٔاألكقاؼ ، لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ، محفظة رقـ ) 

  وقانكف نامة يختص بمجنة حفظ اآلثارات العربية
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 يشترؾ معط في التكقي  كاتب السر كاثناف مف األعةار و
كف قمػػـ المجنػػة مػػف كاتػػب سػػر الجمسػػة أك مػػف ينػػكب عنػػط كمػػا تقػػرر أف يتكػػ

ًعػػػؿ مػػػف كاجبػػػات كاتػػػب السػػػر أف يحػػػرر  حػػػاؿ ريابػػػط ، كمػػػف أمػػػيف السػػػجرت ، كجي
المحاةر التي تبحث في المجنة ، كأف يتكلى المخاطبات بيف هيٍػة المجنػة كالجهػات 
،  األخرل ذات الحمة و أمػا أمػيف السػجرت فمهمتػط تسػجيؿ تقػارير المجنػة كحفظهػا

ككذلؾ حفظ الرسكمات تطبيقان لممادة القاةية بذلؾ مف األمر العالي الحادر بتشػكيؿ   
 المجنة و

كاسػػتقر رأم المجنػػة عمػػى أف تعػػيف قكمسػػيكنيف إ األكؿ منهمػػا يقػػـك بإعػػداد 
قاٍمػػة مسػػتكفية لأثػػار العربيػػة المكجػػكدة بػػالقطر المحػػرم تنفيػػذان لمنطػػكؽ المػػادة 

كالقكمسيكف الثاني يكمػؼ بمعاينػة هػذ  اآلثػار كمرحظتهػا األكلى مف األمر العالي و 
حسبما هك مذككره بالمادة الثالثة مف ذات األمر ، كعميط أيةػان أف ينبػط عمػى القطػ  
األثرية التي ينبغي نقمها إلى المتحؼ طبقان لما نحت عميط المػادة الرابعػة مػف األمػر 

القكمسػيكنيف تعػرض عمػى هيٍػة  العالي المشار إليط و كالتقارير التي تقدـ مف هذيف
قرارها أك تعديمها إذا لـز األمر و  المجنة لمنظر فيها كا 

كاتفؽ الجمي  عمى أف كؿ عةك مف أعةار المجنة مكمػؼ بمرحظػة اآلثػار 
العربية كحفظها ، كمتى اقتةى الحاؿ أف يعرض أحد األعةار شيٍان عمى المجنػة أك 

دـ ممحكظاتط إلى قمـ سكرتارية المجنػة كتابػة يبدم رأيان في هذا المعنى ، فعميط أف يق
، بشرط أف يككف طمبط هذا قبؿ انعقػاد الجمسػة بثمانيػة أيػاـو عمػى األقػؿ حتػى يمكػف 

 عرةط عمى نظارة األكقاؼ و
كأيلًزـ قمـ الهندسػة بػديكاف األكقػاؼ بتنفيػذ التحػميمات المتعمقػة بالترميمػات 

مى المجنة قبؿ تنفيذها طبقان لممادة األثرية ، كلكف يبد مف عرض هذ  التحميمات ع
الثالثػػة مػػف األمػػر العػػالي ، كقػػد أيٍجػػًرل تعػػديؿ عمػػى قمػػـ الهندسػػة المشػػار إليػػط بػػأف 
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ـه خػاص لمرسػاميف مهمتػط القيػاـ بعمػؿ الرسػكمات التػي تطمبهػا منػط  أةيؼ عميط قمػ
 المجنة و

مبمغػان أما فيما يتعمؽ بميزانية المجنة فإف ديكاف األكقاؼ يقػدر لهػا كػؿ سػنة 
مف الماؿ يككف تحت تحرفها إلدارة أعمالهػا كتػرميـ كحفػظ مػا يمػـز ترميمػط كحفظػط 

أم ركاتب فػي مقابمػة  –بر استثنار  –مف اآلثار ، عمى أي يتقاةى أعةار المجنة 
 أعمالهـ و

أما السجرت كالرسكمات الخاحة بالمجنة ، ككذلؾ قط  اآلثار المتخمفة مػف 
ا تبقى ممكان لألكقاؼ ، كلكنها ينبغي أف تكة  فػي قاعػة عمميات اإلحرح فهذ  كمه

 كاسعة بحيث يتيسر لمجمي  مشاهدتها كايطرع عميها و
كمػػا ةػػمنت المجنػػة يٍحتهػػا األساسػػية بعػػض األمػػكر اإلجراٍيػػة ، كمنهػػا أف 
يس  قرارات المجنة تككف بأرمبية اآلرار ، كمتى كانػت األحػكات متسػاكية فحػكت الػٍر

ها أف تجتم  المجنة مػرة فػي كػؿ شػهر بمقػر ديػكاف األكقػاؼ عمػى هك المرجال و كمن
يس فػي  أف يبدأ ايجتماع في الساعة الثالثػة بعػد الظهػر مػف اليػـك الػذم يحػدد  الػٍر
كؿ شهرو مف شهكر فحؿ الشتار ) مف نكفمبر عمى مارس ( أما فػي فحػؿ الحػيؼ 

بعػة عحػران و كأخيػران ) مف إبريؿ إلى أكتكبر ( فيكػكف انعقػاد الجمسػة فػي السػاعة الرا
يس أف يطمب عقد اجتماعات استثناٍية متى كجد ةركرة لذلؾ و  فإف مف حؽ الٍر

 عضىيت اللجنت :
حرص ديكاف عمـك األكقاؼ عمى أف يككف المرشحكف لعةكية المجنة إ   " 
ممػػػف لهػػػـ خبػػػرة بهػػػذا األمػػػر سػػػكار بكاسػػػطة تركةػػػاتهـ العمكميػػػة أك مطالعػػػاتهـ 

ػم ف   (ُ)أك فػي تػاري  التمػدف العربػي "  الخحكحية فػي تػاري  محػر كلػذلؾ فإنػط ةى

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

حرح اآلثارات التاريخية العربية ُرقـ )    و( مسألة تشكيؿ لجنة يناط بها حفظ كا 
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مشػػركع األمػػر العػػالي الػػذم أرسػػمط إلػػى مجمػػس النظػػار لدراسػػتط أسػػمار اثنػػي عشػػر 
 شخحان لعةكية هذ  المجنة كهـ إ

يسان و    ناظر عمـك األكقاؼ محمكد سامي باشا  ٍر
يس    ناظر الخارجية محطفى باشا فهمي   ناٍبان لمٍر

نػػاظر األنتيكخانػػة المحػػرية كمحػػمحة البحػػث عػػف  يرك    جاستكف ماسب
 و  عةكان        األنتيقات

 عةكان و  ناظر قمـ الهندسة باألكقاؼ و فرانس بؾ 
 ناظر الكتبخانة كاألنتيقخانات العربية باألكقاؼ     استيؼ بؾ 
 عةكان و        
 عةكان و الشكارع بمحر و ناظر محمحة تنظيـ  جراف بؾ 
إلػػى حسػػيف باشػػا المعمػػار ، ركجػػرز بػػؾ ، المكسػػيك بكرجػػكاف ، باإلةػػافة 

 المكسيك بكدرم ، تيجراف بؾ ، الدكتكر عثماف رالب كأعةار أيةان و
كمػػا أف مشػػركع األمػػر العػػالي الػػذم اقترحػػط مجمػػس النظػػار قػػد تةػػمف ذات 

 اسػػػتبداؿ حسػػػيف فهمػػػي باشػػػا ككيػػػؿ عمػػػـك األكقػػػاؼ بحسػػػيف  راألسػػػمار باسػػػتثنا
 باشا المعمار و

أما الذيف حػدر لهػـ األمػر العػالي بعةػكية المجنػة فعػرن فقػد كػانكا مختمفػيف 
بعض الشير ، فقد نص  األمر العالي عمى أف تتشكؿ لجنة حفظ اآلثػار العربيػة مػف 

 كؿ مف إ
يسػػػػان ، كاختيػػػػار  هنػػػػا بحػػػػفتط ي  محمد زكي باشا نػػػػاظر عمػػػػـك األكقػػػػاؼ ٍر

، محمػكد سػامي باشػا ، محمػكد بشخحط كأما األعةار فهـ إ محطفى باشا فهمي 
بػؾ الفمكػػي ، إسػػماعيؿ بػؾ الفمكػػي ، فػػرانس بػؾ ، ركجػػرز بػػؾ ، تيجػراف بػػؾ ، عػػزت 
أفندم ككيؿ قمـ ديكاف األكقاؼ ، يعقكب أفندم حبرم مفتش أكقػاؼ محػر ، مسػيك 
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 (ُ) بكدرم ، عمي أفندم فهمي ككيؿ ديكاف المدارس و
حػػدر أمػػره عػػاؿو  هػػػ (ُِٗٗربيػػ  األكؿ  ِـ ) ُِٖٖينػػاير  ُِكفػػي 

(ِ) 
جديد بإةافة عةكيف آخريف إلى أعةار المجنة هما حسيف فهمي باشا ، كمكسػيك 

 بكرجكاف ، كبذلؾ بم  عدد أعةار المجنة أربعة عشر عةكان و
ربيػ  األكؿ  ُّـ ) ُِٖٖكفي جمستها األكلى التي عقدتها في أكؿ فبراير 

جنػة ، كيعقػكب بػؾ حػبرم هػ ( انتخبت المجنة ركجػرز بػؾ كاتػب أكؿ سػر المُِٗٗ
كاتبػػان ثانيػػان لهػػا ، ككمػػؼ هػػذا األخيػػر بتحريػػر التقػػارير العربيػػة تحػػت مرحظػػة الكاتػػب 
األكؿ و كمػػػا انتخػػػب فػػػرانس بػػػؾ أمينػػػان عمػػػى سػػػجرت المجنػػػة ، فػػػي حػػػيف تػػػألؼ 
القكمسيكف األكؿ مف كؿ مف إ حسيف باشا فهمي ، ركجرز بؾ ، يعقكب بؾ حبرم 

القكمسػػيكف الثػػاني فأعةػػاؤ  إ إسػػماعيؿ بػػؾ الفمكػػي ، ، عمػػي أفنػػدم فهمػػي و أمػػا 
فػػرانس بػػؾ ، مكسػػيك بػػكدرم ، عػػزت أفنػػدم ، مسػػيك برجػػكاف ، كهػػذا األخيػػر مكمػػؼه 

 بمرحظة الرسكمات كالتحميمات و
كلػػـ يكػػد يمةػػي شػػهراف عمػػى ايجتمػػاع األكؿ لمجنػػة حتػػى اشػػتكت األكقػػاؼ 

فػي حةػكر الجمسػات ، إلى مجمس النظػار مػف عػدـ إمكػاف انتظػاـ بعػض األعةػار 
ػيس مجمػس النظػار  فأحد األعةار كهػك محمػكد سػامي باشػا حػار يشػغؿ منحػب ٍر

                                           
محةػر الجمسػة األكلػى بتػاري  أكؿ  ِمسيكف الثاني " ص إ " محاةر الجمسات كتقارير القك   (ُ)

هػ (كانظػر كػذلؾ إ محػافظ عابػديف ، األكقػاؼ ، لجنػة ُِٗٗربي  األكؿ  ُّـ ) ُِٖٖفبراير 
( مكاتبة مدير عمػكـ ديػكاف  ٖ( ممؼ رقـ )  ُّٔحفظ اآلثار العربية القديمة ، محفظة رقـ ) 

ـ ) ُُٖٖنػكفمبر  ٓحفػظ اآلثػار بتػاري  األكقاؼ إلى مجمػس النظػار بخحػكص تشػكيؿ لجنػة 
  وهػ (ُِٖٗذك الحجة  ُّ

( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)
هػػػ ( ُِٗٗربيػػ  األكؿ  ِـ ) ُِٖٖينػػاير  ُِ( ترجمػػة أمػػر عػػاؿو حػػادرو بتػػاري   ِرقػػـ ) 

  وعربيةبشأف تعييف عةكيف بقكمسيكف اآلثار ال
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ككزيػر الداخميػة ، كي يمكػف ألحػػدو فػي ديػكاف األكقػاؼ أف يطمػػب منػط المداكمػة عمػػى 
حةػكر جمسػػات المجنػػة كالتػي لػػـ تنعقػػد سػكل مػػرة كاحػػدة حتػى ذلػػؾ الكقػػت ، كطبقػػان 

إمكاف كعدـ إمكاف تشريفط مفػكض لعطكفتػط " كهػك  لتعبير ديكاف األكقاؼ فإف " أمر
كرـ مهذب يشػعر بعجػز المسػٍكليف فػي ديػكاف األكقػاؼ عػف أف يطمبػكٍا حػراحة مػف 
ػػػيس مجمػػػس النظػػػار أف يمتػػػـز بحةػػػكر اجتماعػػػات المجنػػػة و كػػػذلؾ أشػػػار ديػػػكاف  ٍر
األكقاؼ إلػى أف أعةػار آخػريف يتعػذر عميػط الحةػكر مثػؿ يعقػكب بػؾ حػبرم الػذيف تعػيف 

هػػذ  المسػػألة خران مػػديران لمفيػػـك ، كيطمػػب ديػػكاف األكقػػاؼ مػػف مجمػػس النظػػار أف يبحػػث مػػؤ 
 (ُ)كية  حرن لها إما بانتخاب أعةار آخريف جدد أك رير ذلؾ مف الحمكؿو

كاف طبيعيان أف يتأخر مجمس النظار في بحث هػذ  المسػألة بسػبب الظػركؼ 
اـ ، كلكػف بعػد أف اسػتقرت التي كاكبت ايحترؿ البريطاني لمحر في حيؼ هػذا العػ

األمكر بعض الشػير عػادت األكقػاؼ إلػى طػرح المسػألة عمػى ماٍػدة مجمػس النظػار 
متعممػػة هػػذ  المػػرة " بعػػزؿ الػػبعض مػػف أعةػػار المجنػػة " مػػف مناحػػبهـ الحككميػػة ، 

ف بػػػؾ مػػػف بػػػيف هػػػؤير كطالبػػػت اسػػػتبداؿ المعػػػزكليف بغيػػػرهـ كتمنػػػت أف يكػػػكف جػػػرا
الحككمة سػريعان هػذا المػرة ، فحػدر األمػر العػالي فػي  و كجار رد  (ِ)األعةار الجدد

هػ ( بةـ كؿو مف عمي باشا مبػارؾ كجػراف ََُّمحـر  ُٕـ ) ُِٖٖنكفمبر  ِٕ
، كلكػف عةػكية عمػي  (ّ)بؾ كيعقكب أرتيف إلػى عةػكية لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة 

                                           
( ترجمة مذكرة مرفكعة مػف ديػكاف األكقػاؼ  ّالمحدر السابؽ ، نفس المحفظة ، ممؼ رقـ )   (ُ)

  وهػ (ُِٗٗجمادل األكلى  ُٓـ ) ُِٖٖإبريؿ  ّإلى مجمس النظار بتاري  
( مكاتبػة مػدير عمػكـ ديػكاف األكقػاؼ  ٖ( ممؼ رقػـ )  ُْٔالمحدر السابؽ ، محفظة رقـ )   (ِ)

ـ     ) ُِٖٖنكفمبر  ٓار بخحكص تشكيؿ لجنة حفظ اآلثار العربية بتاري  إلى مجمس النظ
  وهػ (ُِٗٗذك الحجة  ِْ

 ُٔمحةػر الجمسػة الثانيػة بتػاري   ٖ" محاةر الجمسات كتقارير القكمسيكف الثاني " ص إ   (ّ)
  وهػ (ََُّحفر  ٔـ ) ُِٖٖديسمبر 
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بكثػػرة ؿ اسػػتعفار  مػػتعمرن مبػػارؾ فػػي هػػذ  المجنػػة لػػـ تسػػتمر طػػكيرن ، فقػػد قػػدـ الرجػػ
 (ُ)وأشغالط

كلـ تقتحر عةكية المجنة عمى األعةار العػامميف بػؿ فكػرت المجنػة فػي أف تةػـ 
لعةػػكيتها أعةػػار مراسػػميف كأعةػػار فخػػرييف مػػف خػػارج القطػػر المحػػرم ، كاختػػارت لػػذلؾ 
سػػتانمي لينبػػكؿ مػػف لنػػدف عةػػكان شػػرفيان ، كآرتػػكر رينيػػط مػػف بػػاريس عةػػكان مكاتبػػان ، كمػػا 

 (ِ) وأعةار عامميف جدد مف داخؿ القطر المحرم  طالبت بتعييف ثرثة
كالثرثة الذم كق  عمػيهـ ايختيػار مػف داخػؿ محػر هػـ قػدرم باشػا كمحمػد 

ـ   ُْٖٖمػايك  ٔشاكر باشا كالككلكنيػؿ سػككت منكريػؼ ، فقػد حػدر أمػره عػاؿو فػي 
 (ّ) هػ ( بةمهـ إلى عةكية لجنة حفظ اآلثار العربية وَُُّرجب  َُ) 

  المجنػػػة إلػػػى محاكلػػػة تجديػػػد دماٍهػػػا أف عػػػددان كبيػػػران مػػػف كلعػػػؿ الػػػذم دفػػػ
األعةػػار القػػدامى كػػانكا ي يمتزمػػكف بالمداكمػػة عمػػى حةػػكر الجمسػػات ، حتػػى إف 

ـ لػـ تنعقػد ؛ ألف ُْٖٖالجمسة التي كاف مقرران عقػدها فػي شػهر نػكفمبر مػف عػاـ 
يحػػبال األعةػػار الػػذيف حةػػركا لػػـ يبمػػ  عػػددهـ النحػػاب القػػانكني الػػذم يعتػػد بػػط ل

                                           
رجػب  ِٖـ ) ُّٖٖيكنيػك  ّاري  محةر الجمسة السادسة بتػ َِالمحدر السابؽ إ ص إ   (ُ)

  وهػ (ََُّ
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)

 ُِ( أمػػر عػاؿ بتعيػػيف سػػتانمي لينبػكؿ عةػػكان فػي لجنػػة حفػػظ اآلثػار العربيػػة بتػػاري   ْرقػـ ) 
إ لجنػة فحػظ اآلثػار العربيػة إ " هػػ ( كانظػر أيةػان ََُّادل األكلػى جمػ ُّـ ) ُّٖٖمارس 

ـ عػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػارات القديمػػة العربيػػة " ُْٖٖالكرامػػة الثانيػػة لسػػنة 
محةػػػر الجمسػػػة  ٖـ و ص إ ُٖٖٔهػػػػ /  َُّٓمطبعػػػة نظػػػارة عمػػػكـ األكقػػػاؼ المحػػػرية 

  وهػ (َُُّجمادل الثانية  ِّـ ) ُْٖٖإبريؿ  ُٗالتاسعة بتاري  
 ِِـ )  ُْٖٖمػايك  ُٕمحةر الجمسة الحاديػة عشػرة بتػاري   ٓؽ ، ص إ المحدر الساب  (ّ)

  وهػ (َُُّرجب 
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يس كمعػػط سػػتة أعةػػار ب حتػػى أف األعةػػار  ايجتمػػاع حػػحيحان قانكنػػان ف كهػػك الػػٍر
طمبػػكا إجػػرار تعػػديؿ عمػػى يٍحػػة المجنػػة األساسػػية بقحػػد جعػػؿ مفاكةػػاتها حػػحيحة 

يس كمعط خمسة مف األعةار كقد ككفؽ عمى هذا الطمب  كمعمكين بها إذا حةر الٍر
 (ُ) طكيمة وبعد مناقشات 

 –أم بعػػد خمػػس سػػنكات مػػف تشػػكيمها  –ـ  ُٖٖٔ كفػػي ديسػػمبر مػػف عػػاـ
أحػد  –قررت المجنة أف تجػرل مراجعػة شػاممة لعةػكيتها ، فقػد اشػتكى فػرانس باشػا 

لزمرٍط مف عدـ قػدرة القكمسػيكف عمػى القيػاـ بشػٍكف  –أعةار القكمسيكف الثاني 
عممػػط كالمعتػػاد نظػػران لغيػػاب جػػراف بػػؾ كمسػػيك بػػكدرم ، كمػػف ثػػـ لػػـ يتسػػف لػػط تقػػديـ 

قػػارير عػػف أعمػػاؿ القكمسػػيكف المػػذككر ، كطالػػب بانتخػػاب أعةػػار جػػدد بػػدين مػػف ت
األعةػػار الػػذم قػػدمكا اسػػتعفارهـ أك الػػذيف قةػػكا نحػػبهـ أك الػػذيف لػػـ تسػػمال لهػػـ 

 مشغكلياتهـ األخرل بالمساهمة مساهمة فعالة في أعماؿ المجنة و
تتعمؽ  كاف كاةحان أف هذ  المشكمة ي تخص القكمسيكف الثاني فقط بؿ هي

بالمجنة بأسرها ، فاألعةار الذيف حدرت األكامػر العميػا بةػمهـ تباعػان إلػى عةػكية 
المجنػػة لػػـ يتبػػؽ مػػنهـ سػػكل القميػػؿ ، فقػػد تػػكفى مػػنهـ محمػػكد باشػػا كركجػػرز بػػؾ ، 
كاسػػتقاؿ عمػػي مبػػارؾ كمحمػػكد سػػامي كحسػػيف فهمػػي باشػػا كيعقػػكب أفنػػدم حػػبرم 

ميسك بكدرم إلػى بمػديهما كي يتكقػ  كعمي أفندم فهمي ، كما سافر مسيك برجكاف ك 
عكدتهمػا قريبػػان ، كبػػذلؾ لػػـ يعػػد باقيػػان مػػف أعةػػار المجنػػة سػػكل عشػػر عةػػكان مػػنهـ 
ثرثة أك أربعة ليسكا مف األعةار النشطيف ، فالمجنة لـ تعد تتشكؿ في الحقيقة إي 

 –كالحالػة هػػذ   –مػف سػبعة أعةػار يحةػػركف جمسػاتها بانتظػاـ و فمػػف الةػركرم 
قاٍمة بأسمار أعةار جدد ممف لهـ رربػة أكيػدة كاهتمػاـ زاٍػد باينةػماـ إلػى إعداد 

                                           
ـ ) ُْٖٖديسػػمبر  ُٔمحةػػر الجمسػػة الثالثػػة عشػػرة بتػػاري   ُِالمحػػدر السػػابؽ، ص إ   (ُ)

  وهػ ( َُِّحفر ِٖ
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عةكية المجنة ، كعرض هذ  القاٍمػة عمػى الخػديكم ليحػدر األمػر العػالي بإلحػاقهـ 
 بالمجنة و

كاف كرـ فرانس باشا مقنعان لألعةػار ، كلػذلؾ تكالػت ترشػيحاتهـ لألعةػار الجػدد 
يس المجنة محمد باشا تكفيػؽ ، كرشػال فػرانس باشػا كػرن مػف جريبػك كجيجػكف بػؾ  فرشال ٍر

كبػػركا كالػػدكتكر فػػكلرس ، بينمػػا اختػػار إسػػماعيؿ الفمكػػي مرشػػحا هػػك عمػػي الدرنػػدلي ، كأمػػا 
تيجػػراف باشػػا فقػػد رشػػال عمػػي باشػػا إبػػراهيـ ، كلمػػا كافػػؽ األعةػػار عمػػى هػػذا الترشػػيال قػػاؿ 

يس المجنة إنط سيقدـ لمحةرة الخديكية كشفان بأسمار المرشح  (ُ)ويفٍر
استجاب الخديكم محمد تكفيؽ سػريعان لرربػات أعةػار المجنػة فحػدر األمػر 

هػػػ ( بةػػـ أعةػػار جػػدد َُّْجمػػادل األكلػػى  ٕـ ) ُٕٖٖينػػاير  ُّالعػػالي فػػي 
إلى لجنة حفظ اآلثار العربيػة بػدين مػف األعةػار الػذيف تكفٌػكا أك اسػتقالكا أك رػادركٍا 

تكفيػؽ باشػا ككيػؿ نظػارة األكقػاؼ ،  القطر المحػرم ، كاألعةػار الجػدد هػـ إ محمػد
إيدجار فينست مستشار المالية ، جريبك مدير عمـك األنتيقخانة المحرية ، الدكتكر 

و كفػػي العػػاـ  (ِ)فػػكلرس نػػاظر الكتبخانػػة الخديكيػػة ، بػػاركٍا سػػكرتير عمػػـك األشػػغاؿ 
التالي أةيؼ إلى عةكية المجة كؿ مف إ محطفى بؾ حادؽ كبير مهندسي ديػكاف 

 (ّ) وفندم أحد مهندسي الديكاف المذككراألكقاؼ،كهرتس أ عمـك

                                           
ـ" ُٖٖٔلجنة حفظ اآلثار العربيةإ"محاةر كتقػارير لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة لسػنة   (ُ)

محةػػر الجمسػػة  ُِِـ و ص إ ُٕٖٖهػػػ / َُّٔمطبعػػة نظػػارة عمػػكـ األكقػػاؼ المحػػرية 
  وهػ (َُّْربي  األكؿ  ُٓـ ) ُٖٖٔديسمبر  ُُالرابعة كالعشريف بتاري  

لجنة حفظ اآلثػار العربيػة إ " الجػزر الخػامس مػف محاةػر كتقػارير لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة   (ِ)
هػػػػ / َُّٖ" مطبعػػػة ديػػػكاف عمػػػكـ األكقػػػاؼ المحػػػرية ـ ُٖٖٖـ ، ُٕٖٖالعربيػػػة لسػػػنتي 

ذك  ٓـ ) ُٕٖٖيكليػػك  ِٓمحةػػر الجمسػػة الثامنػػة كالعشػػريف بتػػاري   َِـ و ص إ ُٖٖٗ
  وهػ (َُّْالقعدة 

لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة إ " المجمكعػػة السادسػػة مػػف محاةػػر لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة   (ّ)
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حتػى أحػبحت المجنػة تةػـ عػددان كبيػران مػف   (ُ)ـ َُٖٗكما إف كافػى عػاـ 
خيرة رجايت محر العامميف في جهازها اإلدارم كالمسٍكليف عف تسيير دكيب العمػؿ 

ينما ةػمت فيها ، فقد كاف يترأس المجنة محمد حمدم باشا مدير عمـك األكقاؼ ، ب
 في عةكيتها كرن مف إ

 ناظر الحربية و محطفى باشا فهمي
   ناظر الحقانية و حسيف فخرم باشا
 ككيؿ الداٍرة السنية و محمد شاكر باشا

  ككيؿ الخارجية و  تيجراف باشا
 مدير السكة الحديد و يعقكب أرتبف باشا

يس مدرسة المهندسخانة)مف أرباب المعاش إسماعيؿ باشا الفمكي  ات( ٍر
 ككيؿ األشغاؿ العمكمية و السيرككلف سككت منكريؼ

يس قمـ هندسة األكقاؼ) مف أرباب المعاشات(و   فرانس باشا   ٍر
 سكرتير عمـك نظارة األشغاؿ العمكمية و  المسيك باركا
 مدير المدف كالمباني بنظارة األشغاؿ و  جراف بؾ 
 مدير عمـك األنتيقخانات المحرية و   جريبك 

 مدير مدرسة الفنكف كالحناٍ  و  ؾ جيجكف ب
 مدير الكتبخانة الخديكية و  الدكتكر فكلرس

                                                                                                           

مسيكف الثاني في السػنة المػذككرة " مطبعػة بػكيؽ ـ يميها تقارير القك ُٖٖٗالقديمة عف سنة 
ـ ) ُٖٖٗينػاير  ُٕمحةر الجمسة الثالثة كالثرثػيف بتػاري   ّهػ و ص إ َُّٗـ / ُُٖٗ
  وهػ (َُّٔجمادل األكلى  ُٔ

لجنة حفظ اآلثار العربية إ " المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة   (ُ)
هػػا تقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني فػػي السػػنة المػػذككرة " ترجمػػة إ إليػػاس ـ يميَُٖٗعػػف سػػنة 

  وِهػ و صإَُّٗـ/ُُٖٗطبعة بكيؽ اسكندر حكيـ ، م
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يس قمـ هندسة األكقاؼ و محطفى بؾ حادؽ  ٍر
 كبير مهندسي لجنة حفظ اآلثار العربية و  ماكس هرتز

 مف باريس عةكان مكاتبان و آرتكر رينيط منش
 مف لندف و استانمي لينبكؿ شرؼأعةار  المدرس بالجمعية الممكية في برليف و المسيك إدلر

كعندما أكشؾ القرف التاسػ  عشػر أف يكحػد أبكابػط كانػت قػد ازدادت مكانػة 
المجنة مف الناحية العممية حينما ةمت إلى عةكيتها عددان مف العممار الكبار لػيس 
نما مف مختمؼ أنحػار العػالـ ، فقػد انةػـ إليهػا جاسػتكف ماسػبيرك  فقط مف محر كا 

، كمػا انةػـ إليهػا الػدكتكر   (ُ)بك في إدارة محمحة اآلثار المحػرية الذم خمؼ جري
و كمػا شػرفت المجنػة   (ِ)بكتي أميف متحؼ اإلسػكندرية لأثػار اليكنانيػة كالركمانيػة 

، كمػا   (ّ)بعةكية المستشرؽ الهكلندم المعػركؼ مػاكس فػاف برشػـ عةػكان مكاتبػان 
، كمرقص  (ْ)أثار الشرقية بالقاهرة انظـ إليها إميؿ شاسينا مدير المعهد الفرنسي ل

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

يس ديكاف خديكم بتاري   ٓرقـ )  ـ ُٖٗٗنػكفمبر  ُِهػػ ) ُُّٕرجػب  ُٕ( مكاتبة إلى ٍر
   و( بشأف تعييف المكسيك ماسبيرك عةكان بالمجنة

هػ   ) َُّٔرمةاف  ُْالمحدر السابؽ ، نفس المحفظة ، مكاتبة إلى نفس الجهة بتاري    (ِ)
  وـ ( بخحكص ذات المكةكعُٖٖٗيناير  ِٔ

ت المجنػة لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة إ " المجمكعػة الخامسػة عشػرة مػف محاةػر جمسػا  (ّ)
ـ " ترجمة إ إليػاس اسػكندر حكػيـ ، مطبعػة بػكيؽ ُٖٖٗكتقارير القكمسيكف الثاني عف سنة 

  وّهػ و ص إ ُُّٔـ / ُٖٗٗ
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ْ)

ػػيس ديػػكاف خػػديكم بتػػاري   ٓرقػػـ )  ربيػػ  الثػػػاني  ُُـ ) َُٗٗمػػايك  ُُ( مكاتبػػة إلػػى ٍر
  وهػ ( بشأف تعييف المسيك إميؿ شاسينا عةكان عامرن بالمجنةُِّٕ
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و كلعػؿ هػذا  (ُ)ـ ُُُٗسميكة الذم كاف مسٍكين عف إنشػار المتحػؼ القبطػي عػاـ 
ما حدا بجريدة " المقتطػؼ " إلػى أف تقػرظ لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة بأنهػا " جمعػت 

 (ِ) مف كبار رجاؿ األعماؿ كحفكة القـك ما قؿ  أف يجتم  مثمط " و
معػػػي رمبػػػة العنحػػػر األجنبػػػي عمػػػى أعةػػػار المجنػػػة فػػػي كلعمػػػؾ يحظػػػت 

تشكيرتها المختمفة خرؿ السنكات العشريف األكلى مف تأسيسها ، كالسبب فػي ذلػؾ 
كاةػػال ، فهػػـ أكثػػر شػػغرن لمكظػػاٍؼ القياديػػة فػػي محػػر أثنػػار ايحػػترؿ البريطػػاني ، 

سػألة اآلثػار مػف كالعممار منهـ أكثر ظهكران عمى الساحة الثقافية ، كأكثر اهتمامػان بم
دراؾ قيمػة اآلثػار قػد عػرؼ طريقػط بعػد إلػى  المحرييف ، إذ لػـ يكػف الػكعي األثػرم كا 
كجػػداف عػػدد كبيػػر مػػف أفػػراد الشػػعب المحػػرم ، بػػؿ إف المطالعػػة الدقيقػػة لمحاةػػر 
جمسات المجنة خػرؿ السػنكات التػي ذكرناهػا تثبػت أف األعةػار األجانػب كػانكا عمػى 

الجمسات مف األعةار المحػرييف ، كأكثػر إسػهامان كجط العمـك أحرص عمى حةكر 
 في مناقشاتها و

كالحؽ إف بعض هػؤير األجانػب قػد قػدـ لمجنػة خػدمات جميمػة انعكػس أثرهػا 
عمى اآلثار العربية ذاتها ، كلعؿ مف أبػرز هػؤير مػاكس هرتػز الػذم كحػفط سػتانمي 

العمػؿ الػذم يقػـك  لينبكؿ بأف لط معرفة كاسػعة بتػاري  الفػف العربػي ، كشػغؼه كبيػره ب
بط ، كاف اإلحرحات الشاممة التي أجراها في بعض المساجد الحػغيرة ألحػدؽ دليػؿو 
عمى تعمقػط فػي دراسػة الفػف العربػي كزخارفػط ، كعمػى مهارتػط فػي عممػط ، كحرحػط 
عمى أف تككف الزخارؼ مطابقػة لمػا كانػت عميػط ، كأف ةػمط إلػى لجنػة حفػظ اآلثػار 

فيقان ، كأف درايتط كخبرتػط الكاسػعتيف فػي الفػف كعمػـ اآلثػار العربية كاف كسبان لها كتك 

                                           
ذك  ٕـ ) َُٔٗينػػاير ِالمحػدر السػػابؽ، نفػػس المحفظػػة، مكاتبػػة إلػػى نفػػس الجهػػة بتػػاري    (ُ)

  وهػ ( بخحكص ذات المكةكعُِّّالقعدة 
  وهػُُِّـ / شكاؿ َُْٗعدد يناير   (ِ)
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كاف لهما أثره فعاؿ في الحالة الطيبة التي أحبحت عميها اآلثػار فػي الكقػت الحاةػر 
 (ُ) و

ػيس قػـ هندسػة ديػكاف األكقػاؼ كالػذم بمػ   كمف هؤير أيةان فػرانس باشػا ٍر
ية المجنػػة مػػرة مػػف حػػرص أعةػػار المجنػػة عمػػى التمسػػؾ بػػط أنهػػـ أعػػادك  إلػػى عةػػك 

 (ِ) أخرل بعد استعفي منها كسافر إلى الخارج ثـ رج  إلى القطر المحرم و
كعنػػػدما قػػػدـ اسػػػتعفار  لممػػػرة الثانيػػػة عمػػػى اعتبػػػار أف إقامتػػػط فػػػي القطػػػر 
المحػػرم قاحػػرة عمػػى أشػػهر قميمػػة مػػف السػػنة ي يمكنػػط خرلهػػا اينتظػػاـ فػػي أعمػػاؿ 

حرماف القكمسيكف مف إرشاداتط كمساعدتط المجنة ، ردت المجنة بأنط " يسكرها جدان 
ثػـ اسػتقر رأم المجنػة أخيػران  (ّ)، كتعرب عف األسؼ لك رأت سعادتط منفحػرن عنػط " 

ػػيس شػػرؼ لمقكمسػػيكف بعػػد أف ألحػػت عميػػط كثيػػران فػػي سػػحب طمػػب  عمػػى اختيػػار  ٍر
 استعفاٍط و

فػػي  كالحػػؽ إف تقػػديرنا ألعمػػاؿ هػػؤير يػػزداد كثيػػران حينمػػا نتػػذكر بػػأنهـ كػػانكا
عممهػػـ هػػذا متطػػكعيف ي يتقاةػػكف مقػػابرن مػػف أم نػػكع فأعةػػار المجنػػة " قػػاٍمكف 

 (ْ) بأعمالها احتسابان لكجط تعمقها بجميؿ المقاحد كًعظيـ الفكاٍد " و

                                           
  وَِٓ" ص إ " سيرة القاهرة   (ُ)
ـ" صإ ُٖٖٗ" المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة عػف سػنة   (ِ)

جمػػػػػادل األكلػػػػػى  ُٔـ ) ُٖٖٗينػػػػاير  ُٕمحةػػػػر الجمسػػػػػة الثالثػػػػة كالثرثػػػػػيف بتػػػػػاري   ّ
  وهػ(َُّٔ

نة " المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػ  (ّ)
شػػػعباف  ُُـ ) ُٖٖٗينػػػاير  ْمحةػػػر الجمسػػػة الثمػػػانيف بتػػػاري   ٕ،  ٔـ " ص إ ُٖٖٗ
  وهػ (ُُّٓ

( ممػػؼ رقػػـ    ُّٔمحػػافظ عابػػديف،األكقاؼ ، لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربية،محفظػػة رقػػـ )  (ْ)
ػػيس مجمػػس النظػػار بتػػاري  َُ)  ينػػاير  ِْ( مكاتبػػة مػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة إلػػى ٍر
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كررـ أف يٍحة المجنة كانت تنص عمى عقد جمساتها بحفة دكرية منتظمة 
مكانيػػة عقػػد جمسػػات اسػػتثناٍية إي إف الم تػػاب  لمحاةػػر جمسػػاتها كػػؿ شػػهر ، بػػؿ كا 

يمحظ أف المجنة لـ تعقد خرؿ السنة األكلى مف عمرها سكل جمستيف إ األكلى كانت 
ـ بحةػكر كامػؿ أعةػاٍها ايثنػي عشػر، كالثامنػة ُِٖٖفي شػهر فبرايػر مػف عػاـ 

كانت في ديسمبر مف نفس العاـ بحةكر عشػرة أعةػار و كالسػر فػي تعطػؿ المجنػة 
ترؿ البريطػاني مػف أحػداث كحػفها أحػد أعةػار المجنػة تمؾ الفترة هك ما كاكب ايحػ

ذاتها في بعض تقارير  بجممة مكحية فقاؿ إ " كي يخفى مػا كػاف يشػغؿ كاهػؿ الػبرد 
 (ُ)واألعماؿ في جمي  محالال الحككمة "إذ ذاؾ مف المحاٍب كانقطاع 

ـ ) مػػف ُٖٖٓكػػذلؾ تعطمػػت جمسػػات المجنػػة خمسػػة أشػػهرو كاممػػة مػػف عػػاـ 
ف كانت الجمسات األخرل  (ِ)شهر نكفمبر (  شهر يكليك إلى دكف إبدار األسباب ، كا 

التي عقدتها المجنة خرؿ هذا العاـ قد تميزت بحةكر جمي  األعةار ، كهي ظاهرة 
 لـ نمحظ لها مثيرن خرؿ السنكات التي رحدناها مف عمر المجنة و

ة كهك ديكاف كما التزمت المجنة بمكاف اينعقاد الذم حددتط يٍحتها األساسي
ـ ُْٖٖعمـك األكقاؼ ، كلػـ تشػذ عػف هػذا ايلتػزاـ إي خػرؿ الفتػرة مػف مػايك عػاـ 

كحتى نهاية العاـ فقد عقدت المجنة جمساتها في تمؾ الفتػرة بمدرسػة الممػؾ األشػرؼ 

                                                                                                           

  وهػ (َُّّجمادل األكلى  َِ ـ )ُٖٖٔ
ـ ُٖٖٓلجنة حفظ اآلثار العربيةإ " محاةر كتقارير لجنة حفظ اآلثػار القديمػة العربيػة لسػنة   (ُ)

التقريػػر التاسػػ   ّْـ و ص إ ُٖٖٔهػػػ / َُّٓ" مطبعػػة ديػػكاف عمػػكـ األكقػػاؼ المحػػرية 
  ولمقكمسيكف الثاني

 َُـ ) ُٖٖٓيكنيػك  ِِة عشرة بتاري  محةر الجمسة الثامن ِٓالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)
ـ ُٖٖٓديسػمبر  ٖكمحةر الجمسػة التاسػعة عشػرة بتػاري   ِٕهػ ( ، ص إ َُِّرمةاف 

  وهػ (َُّّربي  األكؿ  ِ) 
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 (ُ) قنحك  الغكرم بمناسبة ترميمها بمعرفة المجنة و
يٍحتها األساسية ) الثالثػة بينما لـ تمتـز المجنة بكقت اينعقاد الذم حددتط 

بعد الظهر شتار كالرابعة عحران حيفان ( فنراها تعقد اجتماعاتها في كقػتو مػا مػا بػيف 
 الساعة الثانية بعد الظهر كالساعة الخامسة مسار عمى مدار السنة و

 املخصصاث املاليت للجنت :
ٍحتهػا حدد األمر العالي الحادر بتشكيؿ لجنة حفػظ اآلثػار العربيػة ككػذلؾ ي 

األساسية طريقة عممها ، فعمى المجنة أف تنظر فيما يحتاج إلى اإلحرح مػف اآلثػار 
المهمة التابعة لديكاف األكقاؼ ثـ تحرر لط عنها ، م  بياف ةركرة ما يمـز إجراؤ  ، 
كعمػػى ذلػػؾ يػػأمر الػػديكاف مػػف يمػػـز مػػف مأمكريػػط كمهندسػػيط بػػإجرار مػػا هػػك مطمػػكب 

لتػػي تحػػدرها المجنػػة متػػى رأم إمكػػاف ذلػػؾ بعػػد كقكفػػط حسػػب التحػػميمات كالقػػرارات ا
عمى المتكفر مف ري  الكقؼ و كبنار عمى ذلؾ طمب مجمس النظار مف ديكاف عمػـك 
األكقاؼ أف يحدد مقػدار المبمػ  الممكػف تخحيحػط مػف طػرؼ األكقػاؼ ليكػكف تحػت 

 تحرؼ المجنة سنكيان لإلنفاؽ منط عمى اإلحرحات المطمكبة و
عمػػػى تخحػػػص مبمػػػ   –بعػػػد مناقشػػػات  –يػػػكاف األكقػػػاؼ كقػػد اسػػػتقر رأم د

ـ كهػػي ُِٖٖجنيػػط محػػرم كميزانيػػة لمجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة عػػف سػػنة  ََٕٓ
السػػنة األكلػػى مػػف عمػػر المجنػػة ، ككػػاف هػػذا المبمػػ  ةػػٍيرن حتػػى فػػي نظػػر ديػػكاف 
األكقػػاؼ نفسػػط ، كلكنػػط عمػػؿ ذلػػؾ قػػاٍرن إ " بمراعػػاة ميزانيػػة األكقػػاؼ اآلف ، ككجػػكد 

ـ ينظر فيمػا ُّٖٖمارات جسيمة مقتةى إجراؤها " ككعد أنط إ " ابتدار مف سنة ع
 (ِ)و"يجرل تخحيحط حسب اإلمكاف 

                                           
ـ مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػارات القديمػػة العربيػػة "  ُْٖٖ" الكراسػػة الثانيػػة لسػػنة   (ُ)

  وهػ (َُُّرجب  ِِـ ) ُْٖٖمايك  ُٕ محةر الجمسة الحادية عشرة بتاري ُٓصإ 
( ممػػؼ  ُّٔمحػافظ عابػديف ، األكقػػاؼ، لجنػة حفػػظ اآلثػار القديمػػة العربيػة ، محفظػػة رقػـ )   (ِ)
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قبمت المجنة عمى مةػض هػذ  الميزانيػة الةػعيفة المخححػة لهػا ، كبػدأت 
في ترتيب أمكرها ، فأنشأت قممان خاحان بالرسػاميف تابعػان لهػا مػف أجػؿ رسػـ اآلثػار ، 

قرشان ، كما قامت بتعيػيف اثنػيف مػف أربػاب  ِٕٖٕٓة سكية تبم  ككةعت لط ميزاني
الحػناٍ  تعيينػان قطعيػان إلحػػرح اآلثػار المكجػكدة بػػالمتحؼ العربػي ، كيكمفػاف المجنػػة 

، كما خححت مبمػ  أربعماٍػة قػرش شػهريان لإلنفػاؽ عمػى  (ُ)قرشان  ََّٓٔسنكيان 
 (ِ) مستمزمات قمـ السكرتارية بها و
ت الةعيفة هي التي جعمت عمػي مبػارؾ ينحػال المجنػة كلعؿ هذ  المخححا

بأنها إذا رأت لزـك ترميـ أثرو ما فينبغي لها أف تبذؿ جهدها حتى ي تككف نفقػة ذلػؾ 
عميها إي إذا كاف هذا األثر تابعان لنظارة األكقاؼ ، كأما إذا كاف األثػر المػذككر تابعػان 

إي أف تقحػر أعمالهػا عمػى  لمحمحة أخرل أك ممكان لشخصو فمػيس عمػى المجنػة إذف
المراقبػػػة الهندسػػػية دكف أف تحػػػرؼ نقػػػكدان مػػػف خزينتهػػػا ، إذ ي ينبغػػػي أف تحػػػرؼ 
النقكد التي يقدمها ديكاف األكقاؼ إلى المجنة إي فػي أعمػاؿ الحفػظ المطمكبػة لأثػار 
التي هي مممككة لألكقاؼ ، كأما اآلثار المممككػة لجهػات حككميػة أخػرل أك مممككػة 

 هػػػػػػػالي فنفقػػػػػػػات األعمػػػػػػػاؿ الرزمػػػػػػػة لهػػػػػػػا تكػػػػػػػكف عمػػػػػػػى الحككمػػػػػػػة لػػػػػػػبعض األ
 (ّ) أك مالكيها   و

                                                                                                           

 ُِـ ) ُُٖٖنػكفمبر  ُِ( مذكرة مػف نظػارة األكقػاؼ إلػى مجمػس النظػار بتػاري   ُِرقـ ) 
  وهػ(ُِٖٗذك الحجة 

 ُٔمحةػر الجمسػة الثانيػة بتػاري   ٗالثاني " ص إ " محاةر الجمسات كتقارير القكمسيكف   (ُ)
  وهػ (ََُّحفر  ٔـ ) ُِٖٖديسمبر 

ربيػػ   ُِـ ) ُّٖٖينػػاير  َِمحةػر الجمسػػة الثالثػػة بتػاري   ُِالمحػدر السػػابؽ ، ص إ   (ِ)
  وهػ (ََُّاألكؿ 

رجػب  ِٖـ ) ُّٖٖيكنيػك  ّمحةر الجمسة السادسة بتػاري   َِالمحدر السابؽ ، ص إ   (ّ)
  وهػ (ََُّ



 

  

 

 
 د / أشرؼ محمد حسف عمى        (لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ) نشأتها كدكرها في حماية األثر العربي 

 

ُْٕٓ 

كيبػػدك أف عمػػي مبػػارؾ عنػػدما أبػػدل هػػذ  المرحظػػة كػػاف يتحػػدث مػػف كجهػػة نظػػر 
اإلدارم كليس بنظرة العػالـ ، بػدليؿ أنػط عنػدما أعػاد ممحكظتػط تمػؾ فػي جمسػة أخػرل لمجنػة 

المجنػػة ي تقتحػػر عمػػى آثػػار األكقػػاؼ بػػؿ  رد عميػػط مسػػيك بػػكدرم قػػاٍرن لػػط إف أعمػػاؿ  (ُ)
تسرم عمى كافة اآلثار العربية التي رأت المجنة لزـك حفظها أك ترل ذلؾ في المسػتقبؿ كمػا 
يدؿ عميط منطكؽ األمر العالي الحادر بتشكيمها ، كهك يشمؿ جمي  اآلثار مػف دكف تمييػز 

ؿ فإنػط اجتهػاده محمػكده مػف و كقد انتحر األعةار لرأم هذا الرجؿ الفرنسي و كعمػى أيػة حػا
 كر الرجميف و

لـ يؼ ديكاف األكقاؼ بتعهداتػط بإمكانيػة زيػادة مخححػات المجنػة زيػادة مممكسػة 
 ُٗـ ، إذ لـ تزد سكل زيادة طفيفة ، ففػي الجمسػة التاسػعة لمجنػة بتػاري  ُّٖٖفي عاـ 
يسػػها عػػف المبػػال  المقػػررة لمجنػػة فػػي مقابُْٖٖإبريػػؿ  مػػة حفػػظ ـ سػػأؿ أعةػػار المجنػػة ٍر

ـ حرؼ مبم  سػتة عشػر ألػؼ جنيػط مػف ُّٖٖـ ، ُِٖٖاآلثار فأجاب بأنط خرؿ سنتي 
و كلكنػػط عنػػدما طمػػب منػػط أف   (ِ)خزينػػة األكقػػاؼ مػػف أجػػؿ الترميمػػات التػػي أقرتهػػا المجنػػة 

ـ حتػػى تيجػػرىل ُٖٖٓيحػػدد المبمػػ  الػػذم سيكةػػ  تحػػت تحػػرؼ المجنػػة فػػي السػػنة القادمػػة 
يس األعمػاؿ المهمػة جػدان التػي  طمبتهػا المجنػة كلكنهػا أجمػت لعػدـ كجػكد أمػكاؿ ، أجػاب الػػٍر

 (ّ)وـ يحدد  بعدبأف هذا المبم  ل
كم  ذلؾ يمكػف القػكؿ بػأف المجنػة أحسػنت اسػتغرؿ األمػكاؿ المقدمػة لهػا ، 

عػػف األعمػػاؿ التػػي أجريػػت بمعرفتهػػا ، كالمبػػال  التػػي   (ْ)فقػػد قػػدمت المجنػػة كشػػفان 
                                           

محةػػػر الجمسػػػة  ِِـ " ص إ ُٖٖٓ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار العربيػػػة لسػػػنة   (ُ)
  وهػ (َُِّرجب  ِٓـ ) ُٖٖٓمايك  ٗالسابعة عشرة بتاري  

  وٗـ مف محاةر لجنة حفظ اآلثار " ص إ ُْٖٖ" الكراسة الثانية لسنة   (ِ)
ـ   ُْٖٖديسػػمبر  ُٔرة بتػػاري  محةػػر الجمسػػة السادسػػة عشػػ ِٓالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ّ)

هػ ( كيرحظ أف السػنة الماليػة الجديػدة كانػت تبػدأ فػي شػهر ينػاير أم بعػد َُِّحفر  ِٖ) 
  وأسبكعيف فقط مف كقت سؤاؿ األعةار

ـ       ُْٖٖإبريػػػؿ  ِٔمحةػػػر الجمسػػػة العاشػػػرة بتػػػاري   ُْ،  ُّالمحػػػدر السػػػابؽ ، ص إ   (ْ)
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ُْٖٓ 

 َِـ ) حتػػى ُْٖٖـ ، كقسػػـ مػػف سػػنة ُّٖٖـ ، ُِٖٖحػػرفتها خػػرؿ سػػنتي 
  ِٕمايك منها ( كمنط يتةال أف المجنة قد حرفت خػرؿ المػدة المػذككرة مبمغػان قػدر  

جنيهػػان عمػػى تػػرميـ مػػا مجمكعػػط تسػػعة كعشػػركف أثػػران مختمفػػان ، هػػذا  ُِّّٕٓٔ
 باإلةافة إلى إ

 َُّٗٓ ّٗ  محاريؼ عمكمية ألجؿ تشكيؿ قمـ رسامي المجنة
 ّٔٔٗٓ َِ     لمتحؼ العربمرتبات مكظفي ا

 ُِٖٕٗ وو   نقؿ المتحؼ العربي إلى جام  الحاكـ
 َُّْٖٗٔ   ٔ     فيككف مجمكع ذلؾ كمط 

 ـ ما مجمكعط إ ُْٖٖكما أنفقت المجنة خرؿ الفترة المتبقية مف عاـ 
 (ُ) كبيانها كاآلتي إ ُِّْٖٓ      ٖ  

  َُّٖٗٓ    ّٕ  مقابؿ أعماؿ أجريت لحيانة اآلثار كحفظها 
  َََّٔ    ََ  مرتبات مستخدمي المجنة عف تمؾ الفترة 

 َِّٗ     ُُ        محركفات عمكمية
 ُِّْٖٓ    ٖ         المجمكع 

كبينما الشككل مستمرة مف األعةار لعدـ كفاية المبال  المخححة لحػيانة 
لنحػؼ اآلثار إذا بهـ يحدمكف بتخفيض جديد لميزانية المجنة نػزؿ بهػا إلػى مقػدار ا

هػ َُِّربي  األكؿ  ٕـ ) ُٖٖٓيناير  ُّتقريبان ، فقد حدر األمر العالي بتاري  
( بتخحيص مبم  أربعة آيؼ جنيط محرم لألعماؿ التػي يترتػب عميهػا حفػظ اآلثػار 

                                                                                                           

  وهػ (َُُّ) أكؿ رجب 
محةر الجمسة الرابعػة عشػرة  ٗـ " ص إ ُٖٖٓكتقارير لجنة حفظ اآلثار العربية  " محاةر  (ُ)

  وهػ (َُِّربي  الثاني  ْـ ) ُٖٖٓيناير  َِبتاري  
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ُْٓٗ 

 (ُ) ـ وُٖٖٓكحيانتها عف سنة 
كعندما أعد فرانس بؾ كشفان مفحرن عف األعماؿ التي تنػكم المجنػة تنفيػذها 

ـ ظهر منط أف نفقات هذ  األعماؿ تزيد كثيران عف المبم  المكةكع ُٖٖٓ خرؿ عاـ
ـ  فقػػد قػػرر أعةػػار المجنػػة ايقتحػػار عمػػى األعمػػاؿ  تحػػت تحػػرؼ المجنػػة ، كمػػف ثػػ
المقحػػكد بهػػا حمايػػة اآلثػػار ، بمػػا أف الغػػرض مػػف ميزانيػػة المجنػػة إنمػػا هػػك " حفػػظ 

كبالتػػػالي فػػػإف  (ِ)نػػػكف " اآلثػػػار التاريخيػػػة  أك الحػػػناعية خحكحػػػان مػػػف حيثيػػػة الف
الترميمات التي تجرل في المساجد التي يحمي فيها ، أك تنفػؽ عمػى الجػام  األزهػر 

فهػذ  تتحممهػا الحككمػة كي تجػرل عمػى نفقػة  –كهذ  كحدها تتجاكز األلفي جنيط  –
ميزانيػػة المجنػػة الةػػعيفة أحػػرن ، كالتػػي ينبغػػي أف يقتحػػر عممهػػا عمػػى اإلحػػرحات 

 والةركرية جدان 
 (ّ) ـ عمى النحك التالي إُٖٖٓكلذلؾ تـ تكزي  ميزانية سنة 

 جنيهان و ُٖٕٓ    األعماؿ الجارم تنفيذها -أ
 جنيهان و َِِّ   األعماؿ المطمكب الشركع فيها  -ب
 جنيهان و َّٖ  محركفات عمكمية كنفقات رير متكقعة  –ج 
 جنيهان و َََْ        

محمػد تكفيػؽ بمناسػبة إهداٍػط الكتػاب كفي لقاٍهما الذم جمعهما بالخػديكم 
ـ ألمػال فػرانس بػؾ كجػراف بػؾ ُْٖٖالمطبكع المشتمؿ عمى أعماؿ المجنة عف سنة 

                                           
  ومحةر ذات الجمسة ْالمحدر السابؽ ، ص إ   (ُ)
 ٗـ )ُٖٖٓفبرايػر  ِّة عشػرة بتػاري  محةر الجمسة الخامس ُْالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)

  وهػ (َُِّى جمادل األكل
ابعة محةػػر الجمسػػة السػػ ِِـ " ص إ ُٖٖٓ" محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة   (ّ)

  وهػ (َُِّرجب  ِٓـ )ُٖٖٓمايك  ٗعشرة بتاري  
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َُْٔ 

لط إلى أف المبال  المكةكعة تحت تحرؼ المجنػة ي تفػي باحتياجاتهػا عمػى أمػؿ أف 
، كحتى يحدث ذلؾ اةطرت المجنة إلػى تأجيػؿ   (ُ)يأمر هذا بمةاعفة مخححاتها 

حػرح تسػتدعي نفقػات طاٍمػة ي تتحممهػا ميزانيػة المجنػة عمػى  تنفيذ أعمػاؿ تػرميـ كا 
 (ِ) ـ زيادة جسيمة " ؤُٖٖأمؿ " أف تزيد ميزانية سنة 

خاب رجار األعةار فػي الخػديكم تكفيػؽ عنػدما كرد لمجنػة خطػابه يفيػد أف 
الخديكم أمر بتخحيص مبم  أربعة آيؼ جنيط محرم مف إيػرادات األكقػاؼ تحػرؼ 

ـ و كالطريػػؼ أف محةػػر المجنػػة ُٖٖٔاؿ التػػي تراهػػا المجنػػة فػػي سػػنة فػػي األعمػػ
ربمػا ألنػط لػف يجػرؤ أحػده عمػى ايعتػراض ،  (ّ)يسجؿ " سركر األعةػار مػف ذلػؾ " 

ػيس  كربما ألنهـ كانكا يتخكفكف مف ةغطو آخر لمميزانية ، بػدليؿ أنػط عنػدما سػٍؿ ٍر
ـ أجػػاب بأنػػط " ُٕٖٖـ عػػف تكقعاتػػط لميزانيػػة سػػنة ُٖٖٔالمجنػػة فػػي نهايػػة سػػنة 

كهكػذا تحكلػت الرربػة   (ْ)يأمؿ تقػدير  بمبمػ  أربعػة آيؼ جنيػط كالسػنيف الماةػية " 
 في مةاعفة الميزانية المرحكدة لمجنة إلى خكؼو مف تخفيةها و

فقط كحد  تيجراف باشا أعمف عف رربتط في أف ترف  المخححات إلى سبعة 
ػيس المجنػة آيؼ جنيط كما كاف في السنة األكلى لتشػكيؿ ا  –لمجنػة ، كأكةػال لػط ٍر

أف الحالػػة الماليػػة لنظػػارة  –الػػذم هػػك فػػي نفػػس الكقػػت مػػدير عمػػـك ديػػكاف األكقػػاؼ 
                                           

 ـ ُٖٖٓيكنيػػػك  ِِنػػػة عشػػػرة بتػػػاري  محةػػػر الجمسػػػة الثام ِٓالمحػػػدر السػػػابؽ ، ص إ   (ُ)
  وهػ (َُِّرمةاف  َُ)

  والتقرير الخامس كالعشركف لمقكمسيكف الثاني ْٓإ  المحدر السابؽ ، ص  (ِ)
ـ ُٖٖٔلجنة حفظ اآلثار العربية إ " محاةر كتقارير لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية لسػنة   (ّ)

محةػػػر الجمسػػػة  ٓـ و ص إ ُٕٖٖهػػػػ / َُّٔ" مطبعػػػة نظػػػارة عمػػػكـ األكقػػػاؼ المحػػػرية 
  و(هػَُّّربي  الثاني  ِِـ ) ُٖٖٔر يناي ِٕالعشريف بتاري  

ـ ُٖٖٔديسػمبر  ُُمحةر الجمسة الرابعػة كالعشػريف بتػاري   ِّالمحدر السابؽ ، ص إ   (ْ)
  وهػ (َُّْربي  األكؿ  ُٓ) 
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ُُْٔ 

األكقاؼ سيٍة بسبب انخفاض أثماف الحبكب ، فةرن عما يطرأ عمى النظارة كيمزمهػا 
مف المحاريؼ الباهظة ، كأنط ليس بإمكانط أف يزيد عمى مبم  األربعة آيؼ جنيط " 

 (ُ) و
كنظػػػرة فاححػػػة عمػػػى الميزانيػػػة التػػػي نشػػػرتها المجنػػػة عػػػف أعمالهػػػا لسػػػنة  

تفيد أف المجنة قامت بأعماؿ إحرح كترميـ كتنظيؼ في كاحدو كأربعيف   (ِ)ـ ُٖٖٓ
أثران متنكعان ، كهذا يػدؿ ديلػة قاطعػة عمػى رربػة المجنػة فػي أف يشػمؿ نطػاؽ عممهػا 

مكاناتها المتكاةعة وأكبر قدرو ممكف مف اآلثار ررـ مخححاتها ال  محدكدة كا 
كررـ الشكاية المتكررة مف أعةار المجنة بسػبب ةػيؽ ذات اليػد نجػد أنهػـ 

ـ ُٖٖٔعجزكا عف حرؼ كامؿ مبم  األربعة آيؼ جنيط المخححة لهـ عف سػنة 
، ففي كشؼ حساب قدمتط المجنة عف مفردات ميزانيتها بعد انتهػار السػنة المػذككرة 

 حرؼ بمغت إاتةال منط أف قيمة المن
 في أعماؿو لحفظ اآلثار و  ِّّٓ ٔٔ
 في أيجرو كمحاريؼ مختحة بدار اآلثار العربية و  َِٖ ٕٗ
 في محركفات عمكمية عمى ذمة المجنة و  ُّٔ ُٔ
 المجمكع  ُِٖٔ ٔ

أم حػػكالي  ُُّٖ ْٗمما يعني أف فاٍض الميزانية عف تمؾ السنة يبم  
أف نسػميط فاٍةػان ، فالمجنػة فػي حاجػة ماسػة  ثمث الميزانية ، كالحقيقة أننا ي يمكػف

إلػػى أةػػعاؼ مػػا هػػك مخحػػصه لهػػا ، كلكػػف األمػػر كمػػا يقػػكؿ فػػرانس باشػػا فػػي إطػػار 
دفاعػػط عػػف تمميحػػات أعةػػار المجنػػة باتهػػاـ القكمسػػيكف الثػػاني بػػالتراخي فػػي إنفػػاؽ 

ـ ُٖٖٔالمبػػػال  المخححػػػة فػػػي أكقاتهػػػا المحػػػددة إ إف المبمػػػ  المخحػػػص لسػػػنة 

                                           
  ومحةر ذات الجمسة ِْالمحدر السابؽ ، ص إ   (ُ)
  و( ُسنكردها كاممة في مرحؽ البحث ، انظر الممحؽ رقـ )   (ِ)
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ُِْٔ 

ة متأخران جدان ، كلـ يكف مف الممكف إدارة األعماؿ بشكؿو أسرع مما هي تسممتط المجن
عميط ، كما أف اإلجرارات اإلدارية المعقػدة تحتػاج إلػى كقػت طكيػؿو جػدان ، كعمػى أيػة 

ػًرؼ ُٕٖٖحاؿ فإف األعماؿ لـ تزؿ جارية كيتمنى أنط بانتهػار سػنة  ـ يكػكف قػد حي
 كامؿ مبم  الميزانية و

يخشكف أف يؤدم فاٍض الميزانية هػذا إلػى عػدـ زيػادة ككاف أعةار المجنة 
المخحػػص لمجنػػػة سػػػنكيان فػػػي المسػػػتقبؿ القريػػب ، بػػػؿ ربمػػػا أدل إلػػػى خفػػػض هػػػذ  
 –المخححات مػ  أف المجنػة طالمػا طالبػت زيػادة ميزانيتهػا ، إذ ربمػا يظػف الػبعض 

أف المبػال  المخححػة لمجنػة كافيػة  –ممف ليسكا عمى اطرعو عمػى حقيقػة المكقػؼ 
 عمالها حيث لـ تنفؽ كمها ، بؿ كبقي منها الكثير وأل

ـ سػكؼ ُٖٖٔكعمكمان فقد قيػؿ كقتهػا إف مػا زاد عػف ميزانيػة المجنػة سػنة 
ـ ، ككػػػاف مػػػف حسػػػف حػػػظ المجنػػػة أف ُٕٖٖيةػػػـ إلػػػى المخحػػػص لهػػػا فػػػي سػػػنة 

الخديكم تكفيؽ قد أبقى عمى مخححات المجنة السنكية كما هي ، فمنحها في أمػرو 
هػػػػ( مبمػػػ  أربعػػػة آيؼ َُّْني ربيػػػ  الثػػػا ُٔـ )ُٕٖٖينػػػاير  ُُعػػػاؿو تاريخػػػط 

تنفػػػؽ منػػػط كمػػػا  ُُّٖٓ ٔٗ، كبذلؾ يككف تحت تحرؼ المجنة مبم   (ُ)جنيط
 ـ وُٕٖٖتشار طكاؿ عاـ 

ـ فانقةػت أربعػة ُٖٖٔلـ تتعظ المجنة مف مأزقها الذم مػرت بػط فػي عػاـ 
شػركعاتها إلحػرح ـ دكف أف تباشر العمؿ في أرمػب مُٕٖٖأشهر كاممة مف عاـ 

اآلثار ، كبدا كاةحان أنط لف يتيسر لها إنهار األعماؿ المطمكبة بنهاية السنة المالية 
يس المجنة   –، إذ الباقي مف السنة ثمانية أشهر فقط ، كحممت المسٍكلية كقتها لٍر

                                           
ـ، ُٕٖٖرير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة لسػػنتي " الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػا  (ُ)

 ُِـ )ُٕٖٖفبرايػػػػر  ٓمحةػػػػر الجمسػػػػة الخامسػػػػة كالعشػػػػريف بتػػػػاري   ْـ " ص إ ُٖٖٖ
  وهػ(َُّْجمادل األكلى 
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ُّْٔ 

كقاؿ الرجؿ دفاعان عف نفسط إنط لـ  –الذم هك في نفس الكقت مدير عمـك األكقاؼ 
ـ  منحػبط يقحد تأخ ير األعماؿ التي حرحت بها المجنة ، كلكف بالنسبة لتسػممط مهػا

في نظارة األكقاؼ منذ عهدو قريب كاشتغالط في جممة أشيار ما أمكنط تنفيذ الطمبػات 
التػػي قػػدمت إليػػط مػػف نػػاظر قمػػـ الهندسػػة ، ككعػػد أنػػط سػػكؼ يتخػػذ فػػي أقػػرب كقػػت 

 (ُ) حرح بها  وايحتياطات الرزمة لمشركع في كافة األعماؿ الم
هػػ ( َُّٓحػفر  ُـ ) ُٕٖٖأكتػكبر  ُٖكفي جمستها التي عقػدتها فػي 

يسػػها ألنػػط لػػـ ييٍحػػرىؼ إلػػى اآلف سػػكل  أنكػػر سػػككت منكريػػؼ عةػػك المجنػػة عمػػى ٍر
ـ ُٕٖٖأربعماٍة جنيػط تقريبػان عمػى أشػغاؿ المجنػة التػي يفتػرض انتهاؤهػا فػي سػنة 

نيػط باإلةػافة إلػى المبمػ  المعم ػى مػف مف أحؿ مربكط الميزانية البال  أربعػة آيؼ ج
الميزانيػػة السػػابقة ، كقػػاؿ منكريػػؼ إنػػط لػػـ يفهػػـ السػػبب كرار عػػدـ العنايػػة فػػي هػػذ  
السنة بكافة األعماؿ المختحة بتقكية كحفظ اآلثار كالتي تحتاج إلػى عشػرة أةػعاؼ 
ما هػك مخحػصه بالفعػؿ ثػـ خػتـ كرمػط بقكلػط إ إف عػدـ تنفيػذ قػرارات المجنػة يمػس 

رفها ، كأنػػط إذا لػػـ يكػف فػػي كسػػ  المجنػة أف تتححػػؿ عمػػى ميزانيتهػا الحػػغيرة فػػر شػ
 داعي لكجكدها أحرن و كقد كافؽ عمى ذلؾ أرمب الحاةريف و

كالػػذم كػػاف  –كيرحػػظ أف سػػككت منكريػػؼ عنػػدما كجػػط هػػذا الكػػرـ القاسػػي 
يس المجنة كمدير عمـك األكقاؼ ككاف في ذلؾ ا لكقػت كاةحان أف المقحكد بط هك ٍر

كػػاف سػػككت راٍبػػان عػػف اجتمػػاع المجنػػة ، كأنػػاب عنػػط يعقػػكب  –عثمػػاف باشػػا رالػػب 
آرتيف لتقديـ هذا التساؤؿ ، أما عثماف رالب فقد داف  عف نفسط بتكرار ذات الحجج 
، فهك تعػيف فػي نظػارة األكقػاؼ منػذ عهػدو قريػب ، كأف أقحػى مرركبػط تنفيػذ قػرارات 

ال  التػي تحػرؼ عميهػا تعػكد بالفاٍػدة ، ثػـ تعمػؿ المجنة ، كأنط لديػط قناعػة بػأف المبػ

                                           
رجػػب  َّـ )ُٕٖٖإبريػػؿِّالمحػػدر السػػابؽ، محةػػر الجمسػػة السادسػػة كالعشػػريف بتػػاري   (ُ)

  وهػ (َُّْ
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ُْْٔ 

قػػد قمحػػت عػػدد العػػامميف فػػي ديػػكاف  –مػػف بػػاب ةػػغط النفقػػات  –بػػأف الحككمػػة 
األكقػػاؼ ، كلػػك أديػػرت كافػػة األعمػػاؿ فػػي آفو كاحػػد ي يتيسػػر مرحظتهػػا ، كهػػذا هػػك 
السبب الذم منعط حتى اآلف مف اإلسػراع فػي أعمػاؿ المجنػة ، كقػاؿ إ إف المجنػة لػك 
حرحت لط بتعييف معماري ط لمرحظة أعماؿ األعماؿ اإلحرح عمػى حسػاب ميزانيتهػا 
لسهيؿ انجاز هذ  المسألة ، كلشيًرع في إدارة األعماؿ التػي طمبتهػا المجنػة حػاين كفػي 
آفو كاحد ، ثـ متى انتهت يتـ الشركع في ريرها كهكذا حتى يتـ الفراغ منها في مػدة 

 قريبة و
ى ثقػة مػف أف المجنػة لػف تػرفض أف تتحمػؿ ميزانيتهػا ركاتػب كاف عثماف رالب عم

هؤير المرحظيف ، فهي في مػأزؽو حقيقػي يهػدد بتخفػيض ميزانيتهػا فػي األعػكاـ القادمػة ، 
كلديها فاٍضه مف األمػكاؿ لػف يػنقص كثيػران بػدفعها هػذ  الركاتػب ، كبالفعػؿ اةػطرت المجنػة 

شػترطت أف يكػكف عمػؿ هػؤير المرحظػيف لقبكؿ أمػرو طالمػا رفةػتط فػي السػابؽ ، كلكنهػا ا
ػيس  باليكمية كأف يفحمكا عند ايستغنار عنهـ و كلمزيد مف ايحتياط طمب جػراف بػؾ مػف ٍر

ـ يعم ػػى طمبػػان ف يةػػاؼ ب لميزانيػػة سػػنة ُٕٖٖالمجنػػة أف الػػذم ي يحػػرؼ مػػف مقػػرر سػػنة 
السػػػنة  ـ عػػػركة عمػػػى مػػػا تسػػػمال الحةػػػرة الخديكيػػػة بتقريػػػر  لميزانيػػػة المجنػػػة فػػػيُٖٖٖ

يس   (ُ) وباإلجرار  –كعادتط  –المذككرة ، كقد كعد الٍر
عنػدما تعمػـ  –كمػدل مكػر عثمػاف رالػب  –تشعر بمدل تأـز مكقؼ المجنػة 

هػ ( لـ يكف قد حرؼ مػف َُّٓربي  الثاني  ُْـ ) ُٕٖٖديسمبر  ِٗأنط حتى 
 مبم  الخمسة آيؼ كثرثماٍػة كتسػعة عشػر جنيهػان كالتػي هػي تحػت تحػرؼ المجنػة

ـ سػكل ألػػؼ كسػبعماٍة ككاحػػدو كخمسػيف جنيهػػان فقػط و بينمػػا تبقػػى ُٕٖٖفػي سػػنة 
لديها في خزينتها مبم  ثرثة آيؼ كخمسػماٍة كثمانيػة كسػتيف جنيهػان أم مػا يقػرب 

                                           
ـ، ُٕٖٖكتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة لسػػنتي  " الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر  (ُ)

ـ    ُٕٖٖأكتػػكبر  ُٖمحةػػر الجمسػػة التاسػػعة كالعشػػريف بتػػاري   ِّ،  ِِـ " ص إ ُٖٖٖ
  وهػ (َُّٓ) أكؿ حفر 
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ُْٔٓ 

مف مخحص سنة كاممة ، كيمال تيجراف باشا عمى ةػركرة حػرؼ هػذا المبمػ  كػامرن 
زانيػات السػابقة ، كفػي رأيػط أف ـ بدكف بػكاؽو مػف الميُٖٖٖحتى تدخؿ المجنة سنة 

هذا ممكف ؛ ألف معظـ األعماؿ التي أعدتها المجنة لـ يحػرح بهػا حتػى اآلف ، كهنػا 
يتدخؿ عثماف رالب باذين الكعد تمك الكعد بإعطار التحريحات في أقرب كقتو حسػب 

 (ُ) رربة المجنة و
تقػدير  كفي الجمسة التاليػة يتسػارؿ يعقػكب أرتػيف عػف قيمػة المبمػ  المزمػ  

إ اف رالب كثيران فقد أجابػط قػاٍرن ـ ، كيبد أف هذا التساؤؿ قد أراظ عثمُٖٖٖلسنة 
كيمػػال منكريػػؼ عمػػى   (ِ)" إنػػط عنػػد انقةػػار المبػػال  المكجػػكدة اآلف كقتهػػا يينظىػػر " 

نجازهػا فػي أقػرب كقػتةركرة التحريال بكافة األشغاؿ المعتمدة مف المجنػ ، كيػرد ة كا 
بطػير ، كيتػدخؿ  عماؿ المعتمدة قد بدئ فيها كلكف سػيرهافرانس باشا بأف معظـ األ

ػر ح بهػا عثماف رالب فيقكؿ إ إنط مستعده يعتماد األشغاؿ المقررة مف المجنة كلػـ ييحى
 منط حتى اآلف ، كتحثط المجنة عمى فعؿ ذلؾ عمى كجط السرعة و

ان تقريػر  –بمناسػبة إحالتػط لممعػاش  –كحسنان فعؿ فرانس باشا عندما قدـ لنا 
ـ، كمنػط ُٕٖٖمفحرن عف األعماؿ التي تـ إنجازها بمعرفة المجنة حتى نهايػة عػاـ 

 يتةال أف المجنة شممت بعنايتها ماٍة ككاحدان كعشريف أثران أنفقت عميها ما يأتي إ 
 ـ وُْٖٖجنيهان منذ إنشار المجنة حتى مايك    ُُّْٔ
 ـ ُْٖٖجنيهان باقي سنة    ُْٖٓ
 ـ ُٖٖٓجنيهان  سنة    ّٖٖٗ

                                           
 ُْـ ) ُٕٖٖديسػػمبر  ِٗمحةػػر الجمسػػة الثرثػػيف بتػػاري   ِٖالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ُ)

  وهػ (َُّٓربي  الثاني 
ـ ) ُٖٖٖفبرايػر  ُِمحةػر الجمسػة الحاديػة كالثرثػيف بتػاري   ُّلمحدر السابؽ، ص إ ا  (ِ)

  وهػ (َُّٓجمادل الثاني  ٗ
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ُْٔٔ 

 ـ  و ُٖٖٔجنيهان  سنة    ُِٖٔ
 (ُ)ـ و  ُٕٖٖجنيهان سنة    ُِٔٗ

كبعد ذلؾ حدث ما كاف يخشا  أعةار المجنة ، ذلؾ أف فشػؿ المجنػة فػي اسػتغرؿ 
كامػػؿ المخحػػص لهػػا سػػنكيان كتػػراكـ الفػػكاٍض مػػف سػػنة إلػػى أخػػرل جعػػؿ ديػػكاف األكقػػاؼ ي 

عمػػى مػا لػديها مػػف أمػكاؿ و كنحػػف  ـ اعتمػادان ُٖٖٖيقػرر لهػا شػػيٍان مػف إيراداتػط عػػف سػنة 
نحمؿ عثماف رالػب حػاحب الكعػكد الجكفػار كالتسػكيفات المتكػررة مسػٍكلية حرمػاف المجنػة 

فػي يػأس  –مف مخححها في تمؾ السنة و كتممؾ أعةار المجنة إحباطه شػديد ، كتسػارلكا 
 داعػي ألف ـ كأنط إذا لـ تكف هناؾ أمكاؿه كافية فػرُٖٖٗعف مقدار ميزانية المجنة سنة  –

ػػيس الجمسػػة إسػػماعيؿ باشػػا  تعطػػي المجنػػة قػػرارات بأعمػػاؿ ي ييثىػػؽ بتنفيػػذها ، فأجػػابهـ ٍر
بأنػط لػـ يخحػص بعػدي مبمػ ه مػف  –ككاف عثمػاف رالػب قػد ذهػب إلػى حػاؿ سػبيمط  –الفمكي 

ـ ، كلكػػػف المبػػػال  المخححػػػة لمجنػػػة مػػػف الميزانيػػػات ُٖٖٗإيػػػرادات األكقػػػاؼ عػػػف سػػػنة 
 (ِ) ذمتها يمكف التحرؼ فيها و السابقة كلـ تزؿ عمى

كبعد شهريف أبم  ديكاف األكقاؼ لجنة حفظ اآلثار العربية بأنط خحػص لهػا 
أم أف الػديكاف خفػض الميزانيػة  (ّ)ـ ُٖٖٗمف إيراداتط مبم  ألفػي جنيػط عػف سػنة 

 بمقدار النحؼ عف المعتاد و
أك بعػض كفي نفس العاـ حاكؿ ديكاف األكقاؼ أف يحمؿ ميزانية المجنػة كػؿ  

                                           
ـ، ُٕٖٖ" الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة لسػػنتي   (ُ)

  ومحةر ذات الجمسة ّٖـ " ص إ ُٖٖٖ
إ ـ " صُٖٖٗلعربية القديمة عف سػنة فظ اآلثار ا" المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة ح  (ِ)

جمػػػػػادل األكلػػػػػى  ُٔـ ) ُٖٖٗينػػػػاير  ُٕمحةػػػػر الجمسػػػػػة الثالثػػػػة كالثرثػػػػػيف بتػػػػػاري   ٓ
  وهػ(َُّٔ

إ ـ "صُٖٖٗالعربيػة القديمػة عػف سػنة " المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار   (ّ)
  و(هػَُّٔرجب  ُٖـ ) ُٖٖٗمارس  ُٗمحةر الجمسة الرابعة كالثرثيف بتاري   َُ
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ُْٕٔ 

راتػػب " مػػاكس هرتػػز" المهنػػدس بقمػػـ الهندسػػة كالقػػاٍـ بأعمػػاؿ المجنػػة ، كهػػك األمػػر 
الػػذم رفػػض بإجمػػاع اآلرار بعػػد ايقتػػراع عميػػط مػػف األعةػػار كبعػػد مناقشػػات حػػادة 

، كيبدك أف أعةار المجنة قد كعكٍا جيػدان الػدرس القاسػي الػذم لقنػط إيػاهـ  (ُ) لمغاية
 عثماف رالبو

يتعظكٍا مف مسألة فاٍض الميزانية ، فبحمكؿ شهر نكفمبر  كلكف األعةار لـ
ـ لػـ يكػف قػد أنفػؽ مػف مبمػ  األلفػي جنيػط المخححػة لمجنػة سػكل ُٖٖٗمف عاـ 

و كبنهايػػة العػػاـ المػػالي بمػػ  المنحػػرؼ ألفػػان كماٍػػة  (ِ)سػػبعماٍة كسػػتيف جنيهػػان فقػػط 
اقي مف ميزانيػة كستة عشر جنيهان تقريبان ، فاةطرت المجنة إلى أف تطمب إةافة الب

ـ إلى المبم  الذم سكؼ يتـ تقدير  مف ديػكاف عمػـك األكقػاؼ فػي سػنة ُٖٖٗسنة 
و كمػػػ  ذلػػػؾ يتحػػػدث أعةػػػار القكمسػػػيكف الثػػػاني عػػػف " المقايسػػػػات  (ّ)ـ َُٖٗ

المحػػد ؽ عميهػػا مػػف المجنػػة كالتػػي ي يمكػػف اإلجػػرار بمقتةػػاها بالنسػػبة لعػػدـ كجػػكد 
 (ْ) نفقات " و

يسػها ـ الَُٖٗكبحمكؿ عاـ  ككػاف فػي ذلػؾ  –تمس أعةػار المجنػة مػف ٍر
أف يبػذؿ مسػاعيط مػف أجػؿ إبػرغ  –الكقت محمد حمدم باشػا مػدير عمػـك األكقػاؼ 

مما يعني إعادتها إلى سيرتها األكلى  (ٓ)ـ إلى أربعة آيؼ جنيط َُٖٗمربكط سنة 
                                           

ـ   ُٖٖٗيكليػػك  ُّمحةػػر الجمسػػة السػػابعة كالثرثػػيف بتػػاري   ِٗالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ُ)
  وهػ (َُّٔذك الحجة  ْ) 

ـ    ُٖٖٗنػػكفمبر  ّمحةػػر الجمسػػة الثامنػػة كالثرثػػيف بتػػاري   ُّالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ِ)
  وهػ (َُّٕربي  األكؿ  َُ) 

 ـُٖٖٗديسػمبر  ُٖمحةر الجمسة التاسعة كالثرثيف بتػاري   ّٗابؽ ، ص إ المحدر الس  (ّ)
 (هػَُّٕربي  الثاني  ِٓ) 

  والتقرير السادس كالستكف لمقكمسيكف الثاني َٗالمحدر السابؽ ، ص إ   (ْ)
 ـ " َُٖٗلقديمػػة العربيػػة عػػف سػػنة " المجمكعػػة السػػابعة مػػف محاةػػر لجنػػة حفػػظ اآلثػػار ا  (ٓ)
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ػػ يس فػػي الجمسػػة التاليػػة بأنػػط اتخػػذ اإلجػػرارات الرزمػػة لػػدل ٍر يس ، كرد عمػػيهـ الػػٍر
مجمػػس النظػػار لمححػػكؿ عمػػى إبػػرغ مربػػكط السػػنة المػػذككرة إلػػى أربعػػة آيؼ جنيػػط 

مػارس  َّو كما هي إي أياـ قرٍؿ حتى حدر األمر العػالي فػي  (ُ)كأنط ينتظر الرد 
ـ ( كالذم حدد مبم  أربعػة آيؼ جنيػط كمربػكطو لمجنػة َُّٕشعباف  ٖـ )  َُٖٗ
كف الثاني مف أف هذا المبم  لـ يكة  و كم  ذلؾ يشتكي القكمسي (ِ)ـ َُٖٗسنة 

تحت تحرفط مرة كاحدة بؿ شيٍان فشيٍان كمف ثـ لـ يتيسر لمجنػة معرفػة المبػال  التػي 
مػارس ب  َّتقررت لها بالةبط إي في شهر يكنيك ف يحظ حدكر األمر العالي في 

كلذلؾ يطمب القكمسيكف الثاني أف يعػرؼ فػي أقػرب كقػتو ممكػف المبمػ  الػذم سػكؼ 
حتػػى تػػتمكف المجنػػة مػػف  –ـ ُُٖٗ –ةػػ  تحػػت طمػػب المجنػػة فػػي العػػاـ القػػادـ يك 

 (ّ) و المداكمة عمى إجرار أعمالها بدكف انقطاع
زار هػػذا العجػػز فػػي مخححػػات المجنػػة ، كقحػػكر هػػذ  المخححػػات عػػف  كا 
الكفار باحتياجاتها اةطرت المجنة إلى البحث عف طرؽو بديمة لتكفير أمػكاؿو إةػافية 

لميزانيػػة ،ككانػػت المناسػػبة لػذلؾ التقريػػر المطػػكؿ الػػذم أعػػد  أعةػػار بجانػب أمػػكاؿ ا
القكمسيكف الثاني عف جام  المؤيد شي  بالقاهرة ، كقد تحدث التقرير عف األخطار 
التػػي ارتكبهػػا المهنػػدس المسػػٍكؿ عػػف عمميػػة تجديػػد الجػػام  المػػذككر كالتػػي نفػػذها 

 –ؿ إنشػػػار المجنػػػة قبػػػ –ـ ُْٕٖـ إلػػػى َُٕٖديػػػكاف األكقػػػاؼ خػػػرؿ الفتػػػرة مػػػف 
بكاسػطة مهنػدسو " ي درايػة لػػط بفػف الحػناعة العربيػػة " كيعقػب أعةػار القكمسػػيكف 
                                                                                                           

  (هػَُّٕجمادل الثاني  ُُـ )َُٖٗة األربعيف بتاري  أكؿ فبراير محةر الجمس ْإص
ـ َُٖٗمػػارس  ُٓاألربعػػيف بتػػاري  محةػػر الجمسػػة الحاديػػة ك  ٗالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ُ)

  وهػ (َُّٕرجب  ِْ)
 ُْـ )َُٖٗيكنيػك  ِربعيف بتاري  محةر الجمسة الثانية كاأل  ُْالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)

  و( مف مرحؽ البحثِانظر تفحيرن لهذ  الميزانية في الممحؽ رقـ )هػ ( ك َُّٕشكاؿ 
   والتقرير الثالث بعد الماٍة لمقكمسيكف الثاني ُُِ،  َُِالمحدر السابؽ ، ص إ   (ّ)
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قاٍميف إ " كلقد يسكؤنا مشاهدة حرؼ مبال  كافرة في رير محمها كما ححػؿ كقتهػا 
، ألنط يحتمؿ أنها كانت تكفي إلعادة هذا الجام  كأحمط ، كتطمب المجنة مف ديػكاف 

أربعػػة آيؼ جنيػػط بهػػدؼ إعػػادة ترميمػػط عمػػى أف تتحمػػؿ  األكقػػاؼ تخحػػيص مبمػػ 
المجنة ألفان كخمسماٍة جنيط مف هذا المبم  كيتحمػؿ البػاقي ديػكاف األكقػاؼ جػزار لػط 
عمى إهماؿ مهندسػط كقتهػا و كتػذكر المجنػة أنهػا قػد حػرفت عمػى هػذا األثػر الجميػؿ 

 (ُ)جنيهان ما مجمكعة ألؼ كستماٍة كستكف  منذ إنشاٍها حتى اآلف
اسػػتجاب ديػػكاف األكقػػاؼ لطمػػب المجنػػة ، بػػؿ كتحمػػؿ أكثػػر ممػػا طمػػب منػػط ، 

ينػاير  ٔففي تقريرها الذم استعرةتط المجنة في جمستها الخامسة كاألربعيف بتػاري  
هػ ( عف قيمة األشغاؿ التي عممت خرؿ سنة َُّٖجمادل األكلى  ِٔـ ) ُُٖٗ
 ـ ذيًكر أف قيمتها بمغت إَُٖٗ

 المجنة و جنيهان عمى حساب ُِّٓ
 (ِ) جنيهان عمى حساب ديكاف األكقاؼ و ّّّٔ

كفي ذات الجمسة طمب تيجراف باشا معرفة قيمة مػا سػيربط لمجنػة فػي سػنة 
يس إ إنط قد خيح صى مبم  أربعة آيؼ جنيط ةمف ميزانيػة ديػكاف ُُٖٗ ـ فقاؿ الٍر

                                           
ـ " ص إ َُٖٗ" المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية عف سػنة   (ُ)

مقكمسػػيكف الثػػاني و كلعػػؿ فػػي مثػػؿ هػػذ  المكاقػػؼ تبػػرز أهميػػة التقريػر السػػاب  كالثمػػانكف ل ٔٔ
كةركرة كجكد المجنة ، فهك تؤدم عمػرن متقنػان كمتخححػان ، كتحفػظ لمدكلػة أمكالهػا فػي نفػس 
الكقػػت بةػػماف إنفاقهػػا فيمػػا يعػػكد عميهػػا بػػالنف  ، كلػػيس بتبديػػدها مػػف دكف فاٍػػدة كمػػا فعػػؿ 

  ومهندس ديكاف األكقاؼ
ار العربية إ " المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة الجنة حفظ اآلث  (ِ)

ـ ُِٖٗـ " ترجمة إ اسػكندر حكػيـ مطبعػة بػكيؽ ُُٖٗكتقارير القكمسيكف الثاني عف سنة 
 كيبػػػػػػػػػدك أف مسػػػػػػػػػاهمة ديػػػػػػػػػكاف األكقػػػػػػػػػاؼ قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػارت بعػػػػػػػػػد  ْهػػػػػػػػػػ و ص إ َُّٗ/ 

  وذلؾ سنة متبعة
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، كأكةػال عمـك األكقاؼ عمى ذمة المجنة ، كلكف لـ تعتمد هذ  الميزانيػة حتػى اآلف 
جراف بؾ أنط إذا لـ تكة  هذ  النقكد حاين تحت طمب القكمسيكف فإنط سيةطر إلى 
يس أكػػد لػػط أف بإمكػػاف القكمسػػيكف أف يتحػػرؼ عمػػى  إيقػػاؼ األشػػغاؿ ، كلكػػف الػػٍر

 (ُ) حساب هذا المبم  الذم ذكر و
 ـ كخحػػػػػػػص لمجنػػػػػػػة فيهػػػػػػػا ُُٖٗاعتمػػػػػػػدت الميزانيػػػػػػػة العامػػػػػػػة لسػػػػػػػنة 

 ا كيًعػػػدىت مػػػف قبػػػؿ ، كمػػػا خحػػػص لهػػػا مبمػػػ  مماثػػػؿ مبمػػػ  أربعػػػة آيؼ جنيػػػط كمػػػ
 ـ منهػػػػػا سػػػػػبعماٍة كثرثػػػػػكف جنيهػػػػػان كمحػػػػػركفات عمكميػػػػػة لمجنػػػػػة ُِٖٗعػػػػػاـ 

 مػػػػف قمػػػػة  –كػػػػذا  –كتتأسػػػػؼ المجنػػػػة مػػػػرتيف  (ِ)كالبػػػػاقي لإلنفػػػػاؽ عمػػػػى اآلثػػػػار 
 إيراداتهػػػػػا ريػػػػػر المسػػػػػاعدة لهػػػػػا عمػػػػػى تنفيػػػػػذ أعمالهػػػػػا ، كلكنهػػػػػا تتعشػػػػػـ بػػػػػأف 

 تسػػػػػػػاع داٍػػػػػػػرة أشػػػػػػػغالها يػػػػػػػد فػػػػػػػي المسػػػػػػػتقبؿ نظػػػػػػػران ي ميزانيتهػػػػػػػا السػػػػػػػنكية تز 
، كلكف ديكاف عمـك األكقاؼ يغض الطرؼ عف آماؿ المجنة كتطمعاتها (ّ)لحفظ اآلثار

 (ْ) ـ كميزانية لها وُّٖٗكيمنحها نفس المبم  في عاـ 
كلكف يبدك أف ةغكط المجنة قد آتت أكمها ففػي الثػامف مػف شػهر مػايك مػف 

                                           
اةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني " المجمكعة الثامنة مف مح  (ُ)

  وّـ " ص إ ُُٖٗعف سنة 
ـ ُُٖٗديسػمبر  ِّمحةر الجمسة الثانية كالخمسيف بتػاري   ُٗالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)

  وهػ (َُّٗجمادل األكلى  ِِ) 
حفظ اآلثار القديمة العربيػة  لجنة حفظ اآلثار العربية إ " المجمكعة التاسعة مف محاةر لجنة  (ّ)

ـ " ترجمػػػة إ اسػػػكندر حكػػػيـ ، مطبعػػػة بػػػكيؽ ُِٖٗكتقػػػارير القكمسػػػيكف الثػػػاني عػػػف سػػػنة 
ـ ُِٖٗفبرايػر  ِّمحةر الجمسة الثالثة كالخمسػيف بتػاري   ٔهػ و ص إ َُُّـ / ُّٖٗ

  وهػ (َُّٗرجب  ِٓ) 
ـ  ُّٖٗينػاير  ِْاري  محةر الجمسة الخامسة كالخمسػيف بتػ ِٓالمحدر السابؽ ، ص إ   (ْ)

  وهػ (َُُّرجب  ٕ) 
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ـ األكقاؼ أعةار المجنة بأنط جعؿ المربكط الذم تقرر ـ يبم  مدير عمك ُّٖٗعاـ 
ـ لحفػظ ُّٖٗحرفط مف ديكاف األكقػاؼ عمػى األشػغاؿ المقتةػى إجراؤهػا فػي سػنة 

 (ُ)كحيانة اآلثار التابعة إليط أربعة آيؼ كخمسماٍة جنيط بدين مف أربعة آيؼ فقط 
ف يحدد لهػـ فػي أكؿ كهك ما حدا بأعةار المجنة إلى أف يطمبكٍا مف ديكاف األكقاؼ أ

شهر نكفمبر مف كػؿ سػنة المبمػ  المخحػص لهػا تحديػدان فػي السػنة التاليػة حتػى ي 
تتعطؿ األعماؿ كما حدث في هذ  السنة بسبب تأخر ديكاف األكقاؼ في اإلقرار عمػى 

 (ِ) مخحص المجنة و
هذ  العركة عمى الميزانية لػف تفيػد كثيػران لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة كيسػيما 

ا عممػػت أف محػػركفات المجنػػة العمكميػػة كماهيػػات عمالهػػا تسػػتهمؾ نحػػك عشػػريف إذ
 (ّ) بالماٍة مف ميزانيتها الةعيفة أحرن و
كهػػػي النظػػػارة المسػػػٍكلة عػػػف حفػػػظ اآلثػػػار  -كهنػػػا تتػػػدخؿ نظػػػارة األشػػػغاؿ 

تتػػدخؿ فػػي  -المحػرية القديمػػة كتخةػػ  إلدارتهػػا محػػمحة اآلثػػار المحػػرية القديمػػة 
دكر الكسيط بيف لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة كبػيف مجمػس النظػار  محاكلة منها لمعب

فتطمب تخحيص مبمػ  ألػؼ جنيػة زيػادة عمػى الػكارد بميزانيػة نظػارة األشػغاؿ كجعمػط 
تحت تحرؼ لجنة حفظ اآلثار العربية لحرفط فػي سػبيؿ حفػظ كحػيانة تمػؾ اآلثػار ، 

اٍب لجنػة حفػظ اآلثػار كتذكر نظارة األشغاؿ أف هذا الطمب جار  بنارن عمى طمب " رر
                                           

لجنة حفظ اآلثار العربية إ " المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة   (ُ)
بػػدكف سػػنة ترجمػػةإ إليػػاس اسػػكندر حكػػيـ ،  ـ "ُّٖٗكتقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني عػػف سػػنة 

لخمسػػػيف فػػػي التػػػاري  المػػػذككر محةػػػر الجمسػػػة السػػػابعة كا ُِالطبػػػ  أك دار النشػػػر و صإ 
  وأعمى

 ِٗـ )ُّٖٗيكنيك  ُّالخمسيف بتاري  محةر الجمسة الثامنة ك  ُّالمحدر السابؽ، صإ  (ِ)
  وهػ (َُُّذك القعدة 

  والتقرير الساب  كاألربعكف بعد الماٍة لمقكمسيكف الثاني ُٔالمحدر السابؽ ، صإ  (ّ)
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 العربية " و 
كفػػػي مػػػذكرتها اإليةػػػاحية التػػػي أرفقتهػػػا النظػػػارة مػػػ  طمبهػػػا كأرسػػػمتها إلػػػى 
مجمس النظار ألمحت األشػغاؿ إلػى أنػط قػد مةػى عمػى لجنػة حفػظ اآلثػار التاريخيػة 
حػػرح بعػػض اآلثػػار األكثػػر  نحػػك اثنػػى عشػػر عامػػان كهػػي تهػػتـ فػػي أثناٍهػػا بتػػرميـ كا 

لقػػاهرة ، كأف األمػػكاؿ التػػي أنفقػػت فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ تحممتهػػا نظػػارة أهميػػة فػػي مدينػػة ا
األكقاؼ ، رير أف قػكانيف هػذ  المحػمحة األساسػية ي تتػيال لهػا أف تنفػؽ شػيٍان مػف 
إيراداتهػػا عمػػى تػػرميـ المبػػاني التػػي ي تخحػػها كهػػي فػػي كاقػػ  األمػػر ريػػر مخححػػة 

راد المسػجد الكاحػد فػي تػرميـ إلقامة الشعاٍر الدينية ، كي تبيال لها أيةان استخداـ إيػ
حرحها ، كفػي القطػر المحػرم آثػار عربيػة كثيػرة ذات أهميػة كبػرل  مساجد أخرل كا 
ذا لـ يتـ إحرحها سريعان تتداعى كيمحقها الدمار ثـ تندثر فر يبقى لها مػف أثػر ،  كا 
ككثيػػر مػػف هػػذ  اآلثػػار ي عرقػػة لػػط بمحػػمحة المسػػاجد ، كي يحػػال اعتبػػار  يزمػػان 

ر الدينية ، كي يحمال لغرضو مف األرراض الدينية حتى لك تـ إحػرحط ، كلػذا لمشعاٍ
ذا لػػـ تمػػد  كانػػت نظػػارة األكقػػاؼ ي يتسػػنى لهػػا أف تسػػاعد عمػػى حفػػظ تمػػؾ اآلثػػار  كا 

 الحككمة يد المعكنة في ذلؾ يحبال إحرح تمؾ اآلثار أمران مستحيرن و 
 يمكػػف احتسػػابها مػػف كبمػػا أف النفقػػات التػػي يتطمبهػػا تػػرميـ تمػػؾ اآلثػػار ي

ميزانية نظارة األشغاؿ العمكمية ؛ ألف لدل تمؾ النظارة كثيران مف األعماؿ التي يتعػيف 
القيػاـ بهػػا كلػيس فػػي ميزانيتهػا فػػاٍض مػف األمػػكاؿ ، لػذلؾ هػػي تمػتمس مػػف مجمػػس 
النظار تخحيص مبم  سنكم قدر  ألؼ جنيط يجعؿ تحت تحرؼ لجنة اآلثار العربيػة 

 لؾ بخرؼ المبال  الكاردة في ميزانية نظارة األشغاؿ و لهذا الغرض ، كذ
كتؤكد نظارة األشغاؿ عمى أنط لمػا كانػت الحككمػة تنفػؽ المبػال  الطاٍمػة كػؿ 
عاـ في سبيؿ حفظ الهياكؿ كالمعابد المحرية القديمة كاف األمؿ في أي يتعذر عميها 

تي ي تقؿ أهميػة عػف أيةان تخحيص مبم و بسيط لحفظ ما تبقى مف اآلثار العربية ال
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 تمؾ الهياكؿ و 
أحاؿ مجمس النظار طمب األشغاؿ إلى المجنػة الماليػة لمػدرس كاإلفػادة كلكػف 

 (ُ)"والسنة المقبمةمب عند ربط ميزانية المجنة المالية رأت "أكفقية النظر في هذا الط
عمى أف المراج  لمحاةر جمسات المجنة خرؿ األعكاـ التي تمت تقػديـ هػذا 

ي يمحظ ذكران لط ، كي يمحظ كذلؾ زيادة مممكسةن في مخححات المجنة ي فػي الطمب 
السػػنة المقبمػػة كي فػػي التػػي تميهػػا ، يمحػػظ فقػػط تشػػكيات مسػػتمرة مػػف قبػػؿ األعةػػار 

كانت تقابؿ بزيادة طفيفة مػف قبػؿ األكقػاؼ ، حتػى إذا مػا  (ِ)بسبب ةعؼ الميزانية 
ألكقػاؼ بتقريػر مفحػؿ عػف محػركفات استهؿ القرف العشػركف كافانػا ديػكاف عمػـك ا

ـ كجػار َُُٗـ كحتػى عػاـ  ُٕٖٗلجنة حفظ اآلثار العربية خرؿ الفترة مػف عػاـ 
(ّ) فيط ما يمي إ

 

 َُِٗ ََُٗ ُٖٗٗ ُٖٖٗ ُٕٖٗ المحركفات
  –( اإلدارة العمكمية  ُفحؿ ) 

 لجنة حفظ اآلثار العربية
 ( المستخدمكف ُقسـ ) 

     

                                           
( ممػؼ  ُّٔثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ ) محافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآل  (ُ)

ديسػػػمبر  ُٓ( مػػػذكرة مػػػف نظػػػارة األشػػػغاؿ العمكميػػػة إلػػػى مجمػػػس النظػػػار بتػػػاري   ُْرقػػػـ ) 
 َََُهػػػ ( بخحػػكص طمػػب األشػػغاؿ تخحػػيص مبمػػ  ُُُّجمػػادل الثانيػػة  ٕـ ) ُّٖٗ

  وثار العربيةجنيط سنكيان خرؼ الكارد بميزانية النظارة كجعمط تحت تحرؼ لجنة حفظ اآل
لجنة حفظ اآلثار العربية إ " المجمكعة الخامسػة عشػرة مػف محاةػر جمسػات المجنػة كتقػارير   (ِ)

ـ / ُٖٗٗـ " و ترجمػػة إليػػاس إسػػكندر حكػػيـ ، مطبعػػة بػػكيؽ ُٖٖٗالقكمسػػيكف الثػػاني عػػف سػػنة 
   والتقرير الحادم كالثرثكف بعد الماٍتيف لمقكمسيكف الثاني ُِهػ و صإ  ُُّٕ

ديػػكاف عمػػكـ األكقػػاؼ إ " ترجمػػة تقريػػر إلػػى الحةػػرة الفخيمػػة الخديكيػػة عػػف حسػػاب محػػمحة   (ّ)
  وُُهػ و صإ  َُِّـ / َُِٗـ " مطبعة بكيؽ َُُٗعمكـ األكقاؼ النهاٍي لسنة 



 

  

 

 
 د / أشرؼ محمد حسف عمى        (لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ) نشأتها كدكرها في حماية األثر العربي 

 

ُْْٕ 

يٍػػػػة (مسػػػػتخدمكف داخػػػػؿ هُبنػػػػد )
 العماؿ

َْٖ َْٖ ٖٗٓ ُُِٔ ُُٕٓ 

(مسػػػتخدمكف خػػػارجكف عػػػف ِبنػػػد )
 ّٕ ٖٔ ٗٔ ِٓ ّٓ هيٍة العماؿ

(حفػػػػػظ كتػػػػػرميـ المسػػػػػاجد ِقسػػػػػـ )
 األثرية

ِٓٓٔ ُّٔٔ ٓٔٗٗ ّْٔٔ ٓٗٔٔ 

 ُٕٔٗ ٖٕٓٓ ِٕٔٔ َُٕٗ ّّٖٔ المجمكع       جنيهان محريان 
زيػادة ةػٍيمة بمغػت كفي العاـ التالي زيد المربكط لمجنة حفظ اآلثار العربيػة 

ثرثماٍة كخمسيف جنيهان بنارن عمى الميزانية المقدمػة مػف المجنػة عػف قيمػة األعمػاؿ 
  (ُ)و ؿ العاـ المذككرالمشركع في مباشرتها خر 

كيمكف القكؿ بأف سياسة اليد المغمكلة التي اتبعها ديكاف األكقاؼ إزار لجنة 
 جنة سياسة معينة في اتجاهيف إ حفظ اآلثار العربية منذ نشأتها قد فرةت عمى الم

ايتجا  األكؿ إ محاكلة ةغط النفقات رير الةركرية بقحر اهتمػاـ المجنػة 
 –اآلخذة دكمان في ايزدياد  –عمى اآلثار األكثر أهمية ، كتخفيض قيمة ايعتمادات 

المخححػػة إلعػػادة تجديػػد الزخػػارؼ الثمينػػة المكمفػػة تخفيةػػان كثيػػران كبالمقابػػؿ زيػػادة 
كفات المخححة ألشغاؿ التقكيػة العامػة ، إذ لػيس مػف المقبػكؿ إنفػاؽ مبػال  المحر 

مالية كبيرة عمى زخارؼ محةػة ، بػؿ األكفػؽ أف يقتحػر األمػر عمػى تجديػد األجػزار 
 (ِ)التالفة الةركرية دكف تجديدها بالكامؿ و 

                                           
ديػػكاف عمػػػكـ األكقػػػاؼ إ " ميزانيػػػة إيػػػرادات كمحػػػركفات األكقػػػاؼ الخيريػػػة المشػػػمكلة بنظػػػارة   (ُ)

  وٖـ " مطبعة األكقاؼ ، بدكف تاري  و ص إ َُِٗية عف سنة الحةرة الفخيمة الخديك 
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ِ)

  وـ " التقرير الخامس كالثرثكف بعد الماٍتيفُٖٖٗ
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ايتجا  الثاني إ ةػركرة البحػث عػف سػبؿو جديػدة تػكفر مػكردان ماليػان إةػافيان 
إلى مخححات المجنة السنكية الثابتة ، كلتحقيؽ ذلؾ لجأت المجنة إلى عدة  يةاؼ

كساٍؿ منها إ جعؿ زيارة بعض المساجد األثرية بمقابؿ مادم ، كبدأت بتطبيػؽ هػذ  
 ت زيارتػػػػػػػػػػػط بتػػػػػػػػػػػذكرة التجربػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػجد ابػػػػػػػػػػػف طكلػػػػػػػػػػػكف فجعمػػػػػػػػػػػ

 (ُ)و  ثمنها قرشاف
رن سػنكيان كحػؿ إلػػى كررػـ ةػآلة ثمػف التػذكرة فقػد كػاف هػػذا المػكرد يػدر دخػ

مما دف  مدير عمـك األكقاؼ إلى أف  (ِ)ـ ُُٖٗماٍة كثمانية عشر جنيهان في عاـ 
عمػى رػرار  –يقترح عمى المجنة أف يككف زيارة جمي  المساجد مف جانب السػاٍحيف 

بمبال  مالية تخحص لحفظ اآلثار عػركة عمػى ميزانيػة المجنػة  –مسجد ابف طكلكف 
 (ّ)ذا ايقتراح كعهدت بتنفيذ  إلى ديكاف األكقاؼ و و كقد قبمت المجنة ه
ـ بي  مف تذاكر زيارة المساجد ثرثة آيؼ كثرثماٍة كست ُِٖٗكفي عاـ 

كعشركف تذكرة بمبم  ستة كستيف جنيهان كنحؼ تقريبان أةػيفت إلػى ميزانيػة المجنػة 
 (ْ)ـ  ُّٖٗسنة 

                                           
ـ" ُٖٖٗة ة القديمػػة عػػف سػػن" المجمكعػػة السادسػػة مػػف محاةػػر لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػ  (ُ)

  (هػ َُّٔرجب  ُٖـ )ُٖٖٗمارس  ُٗمحةر الجمسة الرابعة كالثرثيف بتاري  ٖإص
" المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ِ)

ـ ُُٖٗمػايك  ِٕمحةر الجمسػة السػابعة كاألربعػكف بتػاري   ِٔـ " ص إ ُُٖٗعف سنة 
  وهػ (َُّٖشكاؿ  ُٗ) 

"المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ّ)
 رديسػػػػمب ِّمحةػػػػر الجمسػػػػة الثانيػػػػة كالخمسػػػػيف بتػػػػاري   ِٗـ " ص إ ُُٖٗعػػػػف سػػػػنة 

  وهػ (َُّٗجمادل األكلى  ِِـ ) ُُٖٗ
ة العربية كتقػارير القكمسػيكف الثػاني " المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديم  (ْ)

  والتقرير السادس كاألربعكف بعد الماٍة لمقكمسيكف الثاني ُِـ " ص إ ُّٖٗعف سنة 
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رد كاف يػنخفض عمى أف الدخؿ الذم كانت تححؿ عميط المجنة مف هذا المك 
مف عػاـ إلػى أخػر ، ألف هػذ  التػذاكر كانػت تبػاع خفيػة ، كيؤكػد مػاكس هيرتػز أف " 

بؿ إف بعػض األهػالي  (ُ)التجارة الجارية خفية بتذاكر دخكؿ اآلثار لـ تزؿ مستمرة " 
المقيمػػيف بجػػكار مسػػجد ابػػف طكلػػكف كػػانكا يتجاسػػركف عمػػى إدخػػاؿ السػػاٍحيف إلػػى 

عكد عمػى أسػطال منػازلهـ ثػـ المػركر منهػا إلػى فتحػة المسجد المذككر بكاسػطة الحػ
أعمى المنبر ثـ النزكؿ عمى سمـ المنبر كذلؾ في مقابؿو مادم يقؿ عػف ثمػف التػذكرة 

 (ِ) بالطب  ، كعندما عمـ بذلؾ مهندس المجنة قاـ بإررؽ الفتحة المذككرة بالبنار و
تػػػكفير ، كػػػذلؾ حاكلػػػت المجنػػػة أف تػػػؤمف عمالػػػة مجانيػػػة ألشػػػغالها بػػػداف  ال

فاقترحت استغرؿ المحكـك عميهـ باألشغاؿ الشاقة في إجرار عممية تنظيؼ المسػجد 
المكجكد بقمعة قايتبام باإلسكندرية ةغطان لمنفقات كلكػف نظػارة الحربيػة رفةػت هػذا 

                                                          (ّ)واألمر 
د المجنػػة مفػػر ان مػػف المجػػكر إلػػى أسػػمكب كبنهايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػر لػػـ تجػػ

جم  التبرعات مػف أجػؿ القيػاـ بعمميػات اإلحػرح الةػخمة التػي ي تتحممهػا ميزانيػة 
المجنػػة،  فقػػد طمبػػت المجنػػة مػػف مجمػػس النظػػار السػػماح لهػػا بفػػتال اكتتػػاب عمػػكمي 
لجم  مبم  أربعيف ألؼ جنيط يخحص لترميـ جام  السمطاف حسػف ، كقالػت المجنػة 

رتها التػي أرسػمتها إلػى مجمػس النظػار إ إنػط ي يخفػى مػا لهػذا المسػجد مػف في مػذك
                                           

" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكميسػكف الثػاني عػف سػنة   (ُ)
التقريػػػر  َُٔص إ التقريػػػر الثػػػامف كالثرثػػػكف بعػػػد المػػػاٍتيف ، ككػػػذلؾ  ٕٗـ " ص إ ُٖٖٗ

  واألربعكف بعد الماٍتيف
ـ " ص إ َُٖٗ" المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية عف سػنة   (ِ)

  والتقرير الثامف كالسبعكف لمقكمسيكف الثاني ّْ
ـ " صإ َُٖٗ" المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة عػف سػنة   (ّ)

  وق(َُّٕرجب  ِْـ ) َُٖٗمارس ُٓمحةر الجمسة الحادية كاألربعيف بتاري   َُ
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األهمية في دقة الحناعة العربية ، كي يخفى أيةان ما بذلتط المجنػة كتبذلػط اآلف فػي 
حفظ كحيانة هذا األثر الذم هك مف أهـ اآلثػار العربيػة حتػى إف المجنػة كةػعت لػط 

لترميمات الرزمة لط تحتاج إلى أربعػيف ألػؼ كتابان خاحان بط ، كقد كجدت المجنة أف ا
جنيػػط ، كالمسػػجد ي تكجػػد لػػط إيػػرادات ، كميزانيػػة المجنػػة ي يمكنهػػا تحمػػؿ مثػػؿ هػػذ  
ـ  فهػي تطمػب التػرخيص لهػا بافتتػاح هػذا ايكتتػاب لمححػكؿ  المبم  الةخـ ، كمف ثػ

كر إلػى و كي يػنقص ذلػؾ مػف هيبػة ككرامػة المجنػة ، فػالمج (ُ)عمى المبمػ  المطمػكب 
جم  التبرعات كاف أسمكبان معتادان كمعمكين بط مف جانب بعض المحالال كالهيٍات في 

 محر في ذلؾ الكقت ، كيسيما في تنفيذ المشركعات الكبرل و               
كهكذا نمحظ أف المجنة لـ تدخر كسعان في سبيؿ العمػؿ عمػى تحسػيف حالتهػا 

نجػاز المهمػة التػي المالية ، كأنها في إطػار سػعيها لممحاف ظػة عمػى اآلثػار العربيػة كا 
شكمت مف أجمهػا كانػت مقيػدة بمخححػات ةػٍيمة ي تتناسػب كجسػامة العمػؿ الػذم 

 –بما أكتكٍا مف رجاحة العقؿ كنفاذ البحيرة  –كمفت بط ، كم  ذلؾ فقد تمكف رجالها 
الجميػ   أف يحققكٍا بإمكاناتهـ المتكاةعة نتاٍج مبهرة كنجاحات كبيرة شهد لهـ بهػا 

 ، كسجمتها كتابات األجانب قبؿ المحرييف و
 :ني املخعلقت حبفظ اآلثار العربيتدور اللجنت يف اسخصذار الخشريعاث والقىان

أكؿ ما يرحظ في هذا اإلطار أف لجنة حفظ اآلثار العربية كانت تسػير عمػى 
عات، نهج محمحة اآلثار المحرية القديمة في استحػدار مثػؿ هػذ  القػكانيف كالتشػري

بمعنى أف محمحة اآلثار المحرية القديمة كانت تقترح عمى الحككمة المحػرية سػف 

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

ػػيس لجنػػة اآلثػػار العربيػػة إلػػى مجمػػس النظػػار بطمػػب فػػتال اكتتػػاب  ُٗرقػػـ )  ( مكاتبػػة مػػف ٍر
هػػ ُُّٕشػكاؿ  ِٗـ ) ََُٗسػمطاف حسػف بتػاري  أكؿ مػارس عمكمي ألجؿ ترميـ جام  ال

  و(
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تشري و معيف ينظـ مسألة مػا مػف المسػاٍؿ المتعمقػة باآلثػار القديمػة ، فتتبعهػا لجنػة 
اآلثار العربية لممطالبة بسف تشري و مماثػؿ لمعالجػة ذات المسػألة كلكػف فيمػا يتعمػؽ 

استحدرت محػمحة اآلثػار المحػرية القديمػة عػدة تشػريعات باآلثار العربية ، فعندما 
ححػمت لجنػة اآلثػار العربيػة عمػى   (ُ)تنظـ عممية نقؿ السباخ مف األمػاكف األثريػة 

قرارات مماثمة ، كعندما انتزعت محمحة اآلثار المحرية القديمة لمكظفيها كمفتشيها 
حفػػظ اآلثػػار  حػػفة مػػأمكرم الةػػبطية القةػػاٍية أعطيػػت ذات الحػػفة لمػػكظفي لجنػػة

(  ُْالعربية و كعندما استحػدرت محػمحة اآلثػار المحػرية القديمػة القػانكف رقػـ ) 
ـ كالػػذم يػػنظـ جميػػ  المسػػاٍؿ المتعمقػػة باآلثػػار القديمػػة تنظيمػػان دقيقػػان ُُِٗلسػػنة 

ف  تقدمت لجنة حفظ اآلثار العربية بمشركع قانكف مماثؿ في العاـ التػالي مباشػرة، كا 
 ـ وُُٖٗقانكف قد تأخر إلى عاـ كاف حدكر مثؿ هذا ال

هذ  التبعية مػف جانػب لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة لمحػمحة اآلثػار المحػرية 
القديمػػة أمػػره منطقػػيه جػػدان ، فالثانيػػة أقػػدـ زمنػػان مػػف األكلػػى ، كأرسػػ  قػػدمان منهػػا فػػي 
مجاؿ اإلدارة ، كأعمى ميزانية كأكثر كفارة كأكسػ  نفػكذان ؛ إذ أف األهميػة التػي كانػت 

كليها الحككمة في ذلؾ الكقت لأثار المحرية القديمة كانت تفػكؽ بكثيػر تمػؾ التػي ت
تكليهػػا لمثيمتهػػا اآلثػػار العربيػػة ربمػػا بػػداف  ةػػغطو مػػف الػػرأم العػػاـ الغربػػي الػػذم كػػاف 

                                           
هػػذ  مشػػكمة كانػػت تكاجػػط القػػاٍميف عمػػى أمػػر اآلثػػار المحػػرية بػػاخترؼ أزمانهػػا ، ذلػػؾ أف   (ُ)

األهالي كانكا قد اعتادكا عمى أخذ السػباخ مػف خراٍػب المػدف القديمػة بقحػد اسػتخدامط كسػماد 
كثيػرو مػف القطػ  األثريػة الحػغيرة ، هػذ  القطػ  كانػت  لمزراعة ، ككانكا يعثركف أثنار ذلؾ عمى

تتسمؿ مػف أيػديهـ إلػى السػاٍحيف األكركبيػيف كمػنهـ إلػى خػارج الػبرد، كقػد فقػدت محػر بهػذ  
الطريقة كنكزان أثرية ي تححى، األمر الذم دف  المسٍكليف عػف اآلثػار إلػى حػث الحككمػة عمػى 

ي أكقات معينة كعمى مرأل مف خفرار تعينهـ إحدار تشريعات تنظـ هذ  العممية بحيث تجرل ف
الحككمة لهذا الغرض و كقد أحدرت الحككمة بالفعؿ عددان مػف هػذ  التشػريعات خػرؿ السػنكات 

  واألخيرة مف القرف التاس  عشر
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 تقدير  لأثار الفرعكنية يتعدل تقدير  ألم نكعو آخر مف اآلثار و
فقػػد طالبػػت المجنػػة  –لسػػباخ مسػػألة نقػػؿ ا –ففيمػػا يتعمػػؽ بالمسػػألة األكلػػى 

بةػػركرة كةػػ  حػػدو لمسػػألة اآلثػػار التػػي يعثػػر عميهػػا األهػػالي عنػػد الحفػػر فػػي الػػترؿ 
األثرية عف طريؽ كة  هذ  الترؿ تحت رقابة ديكاف األكقاؼ كنظارة األشػغاؿ التػي 
 مف مهامها حفظ اآلثار التاريخية كاإلجرارات المتعمقة بعمميات التنقيب عػف اآلثػار و

(ُ) 
( كالػػػذم أعػػػد  القكمسػػػيكف الثػػػاني  ُٗٓكفػػػي تقريػػػر  الػػػذم يحمػػػؿ رقػػػـ ) 

بالمجنة كةػ  القكمسػيكف عػدة اشػتراطات رأل لزكمهػا لخفػر التمػكؿ األثريػة الكاقعػة 
 جنكب القاهرة ، كهذ  الشركط تتمثؿ فيما يمي إ

 ةركرة تعييف خفيريف يعرفاف القرارة كالكتابة لحراسة هذ  التمكؿ و وُ

الخفيريف في مكاف مرٍـ لمرحظة المسافة التي يكمؼ بها أف يقيـ كؿ مف  وِ
 و

تككف المرحظة مف طمكع الفجػر إلػى السػاعة الكاحػدة بعػد المغػرب فػي كػؿ  وّ
 الفحكؿ و

 إعرـ البكليس بأمر الخفرار حتى يطمبكا مساعدتط عند ايقتةار و وْ

يرتدم الخفرار مربػس مميػزة ، أك يةػعكف شػارة مػف نحػاس عمػى أزرعهػـ  وٓ
 مى كظاٍفهـ ودالة ع

يكمؼ الخفػرار بمنػ  األهػالي مػف الحفػر كنقػؿ السػباخ مػف مسػاحة حػددتها  ؤ
(ِ) لهـ المجنةو

 

                                           
" المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقػارير القكميسػكف الثػاني   (ُ)

  والتقرير الساب  كاألربعكف بعد الماٍة لمقكميسكف الثاني ُْص إ  ـ "ُّٖٗعف سنة 
" المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقػارير القكميسػكف الثػاني   (ِ)
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أما فيما يتعمؽ بمحاكلة المجنة استحػدار قػانكف لحمايػة اآلثػار العربيػة فقػد 
ـ مباشػرة ، كهػك ُُِٗ( لسػنة  ُْبدأت تمؾ المحاكلػة بعػد حػدكر القػانكف رقػـ ) 

اآلثػػار المحػػرية القديمػػة ، فقػد أعربػػت المجنػػة لمجمػػس القػانكف الػػذم كةػػ  لحمايػة 
النظػػار عػػف أممهػػا فػػي حػػدكر قػػانكف مماثػػؿ لحػػالال اآلثػػار العربيػػة ، فطمػػب منهػػا 

هػػػ ( أف تةػػ  َُّّجمػػادل الثانيػػة  ُّـ ) ُُِٗمػػايك  ِٗمجمػػس النظػػار فػػي 
مشػػركع القػػانكف الػػذم تػػرا  كفػػيرن بحمايػػة آثارهػػا ، فكةػػعت المجنػػة مشػػركع قػػانكف 

غرؽ منهػػا عامػػان كػػامرن كرفعتػػط إلػػى مجمػػس النظػػار فػػي األكؿ مػػف مػػارس عػػاـ اسػػت
فحػمت فيهػا دكافعهػا   (ُ)هػ ( كأرفقت معط مػذكرة ُُّّربي  األكؿ  ِّـ ) ُُّٗ

كمبرراتهػػا كحاجتهػػا لسػػف هػػذا القػػانكف ، كأكػػدت فػػي ديباجتهػػا عمػػى أنػػط " لمػػا كانػػت 
كاف مف المفركض عميها كغيرهػا  محر منذ العحكر الخالية مهدان لممدنيات المزدهرة

أف تحػرص عمػى مػا بقػي مػف آثػػار  –إف لػـ نقػؿ أكثػر منهػا  –مػف الػبرد المتمدينػة 
فخارهػػا الماةػػي لتعتمػػد عمػػى هػػذ  البقيػػة فػػي ربػػط حمقػػات مػػا مػػر بهػػا مػػف الػػدهكر، 

 كجم  تاريخها القديـ كالمعاكنة عمى تثقيؼ عقكؿ أبنار الحاةر كالمستقبؿ " و
بػػأف محػػمحة اآلثػػار التاريخيػػة القديمػػة قامػػت حػػؽ القيػػاـ  كاعترفػػت المجنػػة

بكاجبهػػا المكمفػػة بػػط فػػي حفػػظ آثػػار الحةػػارة التاريخيػػة القديمػػة التػػي سػػبقت الفػػتال 
العربي لمحر و أما الحةارة اإلسرمية فر تزاؿ الحاجة ماسة إلى الكثير مف العناية 

أبناٍػػط و كلػػذلؾ حتػػى تحػػبال ذخػػاٍر هػػذ  الحةػػارة فػػي أمػػفو مػػف عبػػث الػػدهر كعبػػث 
فكرت المجنة في أف تمفت الحككمة نحك اآلثػار العربيػة ألف هػذ  اآلثػار سػكار أكانػت 

                                                                                                           

  وَُـ " ص إ ُّٖٗعف سنة 
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

( مػػذكرة مرفكعػػة مػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة إلػػى مجمػػس النظػػار بتػػاري  أكؿ مػػارس ُرقػـ )
  وهػ (ُُّّربي  األكؿ  ِّـ  ) ُُّٗ
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أك كانػت  –مف أبنية دينية أك أهمية ، مكقكفػة أك ريػر مكقكفػة  –مف اآلثار الثابتة 
 مف المنقكيت التي لها قيمة تاريخية تتعرض اليـك لمنهب كالتخريب و

هنة عمى هذا التخريب ، فمف هذ  اآلثار مػا خػػرب كتسكؽ المجنة أدلتها لمبر 
 (ِ) ككذلؾ مدرسة السمطاف محمد بف قػرككف  (ُ)خرابان كميان مثؿ المدارس الحالحية 

كريرهما ، فهذ  كتمؾ قد خربتا تمامان كهدمتا كميان ، كأنشٍت فيهما البيػكت كالمخػازف 
ف مسجد السػمطاف حسػف كالدكاكيف ، ررـ أف األكلى منهما لـ تكف تقؿ في أحمها ع

 في ةخامة البنار كاتساعط و
كمرافقهما فقد بيعت جميعها في أكاٍػؿ العػاـ   (ّ)أما تربة كزاكية يكسؼ بؾ 

الماةي ، كقد اختحمت المجنة مشتريها أماـ المحاكـ األهمية ككسػبت منػط القةػية 
 ايبتداٍية كلكنها خسرت في ايستٍناؼ و

                                           
المدرسة الحالحية إ هي بخط بيف القحريف تجا  الحارة ، أنشأها الممؾ الحالال نجـ الػديف   (ُ)

عػامرة عمػى زمانػط كتعػرؼ بجػام   ـ كيقكؿ عمي مبارؾ أنها كانػتُُِْهػ / َْٔأيكب سنة 
 الحالال

انظرإ عمي مبارؾإ " الخطط التكفيقية الجديدة لمحر القاهرة كمدنها كبردها القديمػة كالشػهيرة  
  وُِصإ  ٔـ جػََِْهػ / ُِْٓطبعةإ دار الكتب كالكثاٍؽ القكمية، القاهرة 

لفػػي الحػػالحي أحػػد أسػػس هػػذ  المدرسػػة الممػػؾ المنحػػكر سػػيؼ الػػديف محمػػد بػػف قػػرككف األ   (ِ)
ـ ككػاف عحػر  عحػر رخػار ُِٕٗهػػ / ٖٕٔمماليؾ األتػراؾ البحريػة ، كلػي ممػؾ محػر سػنة 

ـ ُِّٖهػػػ / ّٖٔكرفاهيػػة ، انتعشػػت فيػػط الفنػػكف كازدهػػرت العمػػارة ، بػػدأ فػػي عمارتهػػا سػػنة 
 ـ ، كهي تةـ مدرسة كقبة وُِْٖهػ / ْٖٔكانتهى منها سنة 

المساجد األثرية في القاهرة " أكراؽ شرقية لمنثر ، الطبعة انظر إ حسف عبد الكهاب إ " تاري   
  وُُْ، حػ ُـ و جػُّٗٗالثانية ، بيركت 

هك األمير يكسؼ بؾ عبد الفتاح شا  بندر التجار بالديار المحرية ، عمر زاكية حغيرة كانػت   (ّ)
 و هػِٗٔـ / ُِّٗبجكار دار  فجددها ككسعها كجعؿ فيها خطبط فعرفت بط ، تكفى سنة 

  وُُِ، ص إ  ٓانظر إ عمي مبارؾ إ " الخطط التكفيقية " جػ 
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ية فر تكاد تعد كي تححػى ، كمنهػا أف األهػالي يقكمػكف  كأما التعديات الجٍز
بايسػػػتيرر عمػػػى كاجهػػػات المسػػػاجد القديمػػػة كيقسػػػمكنها إلػػػى حكانيػػػت بقػػػدر عػػػدد  
شبابيكها ، كهك أمره شاٍ  منذ أكاٍؿ القػرف التاسػ  عشػر ، كتنفػؽ المجنػة كػؿ سػنة 
مبال  طاٍمة مف أجؿ إرجاع الكاجهػات إلػى أحػمها و كمػا أف بعػض األهػالي يتخػذكف 

لحكانيػت أمػػاـ كاجهػػات المسػػاجد ، كهػػك تعػػدا اهتمػت بػػط المجنػػة كثيػػران منػػذ نشػػأتها ، ا
هػ ( أمػران رالبػاى بنػزع ممكيػة َُّٖشعباف  ِـ ) ُُٖٗمارس  ُِفاستحدرت في 

الدكاكيف المستحدثة التي أقيمت بجانب كاجهات الجكام  ، كي تػزاؿ تنفػؽ فػي سػبيؿ 
شيٍان فشيٍان فتظهر تمؾ الكاجهات الجميمػة ذلؾ كؿ سنة ألؼ جنيط ،كتخمى الكاجهات 

كتتسػػ  الشػػكارع كالطػػرؽ التػػي كػػاف يتعػػذر المػػركر فيهػػا ، كمػػ  ذلػػؾ تػػرل الػػبعض ي 
يزالػػكف يجػػرؤكف حتػػى اليػػـك عمػػى إقامػػة مػػا يحجػػب كاجهػػات كانػػت خاليػػة ، فػػإذا مػػا 
التجػػأت المجنػػة إلػػى الجهػػة المختحػػة كهػػي محػػمحة التنظػػيـ انتهػػى األمػػر بتكميػػؼ 

 بدف  ررامة بسيطة دكف تكميفط بإزالة ما بنا  و الباني
كتمةػػي المجنػػة فػػي تعػػداد اينتهاكػػات كالتعػػديات التػػي تتعػػرض لهػػا اآلثػػار 
العربية فتشير إلى انتهاؾ حرمة القرافة ، كهذ  بعد أف كاف التعدم فيها قاحػران عمػى 

ًبي ة كمساكف أتباعهـ ؛ سرل هػذا التعػدم  المدافف الكبيرة ليقاـ في مكانها قحكر التيرى
إلػػى التػػرب الخفيفػػة ، إذا أخػػذكٍا ينبشػػكنها كيزيمػػكف أثرهػػا ليقيمػػكا فػػي محمهػػا التػػرب 
الحديثة كيبيعكها لمناس ، كهذا التعدم الجاٍر أكجد تجارة حديثة لػـ تكػف يسػم  بهػا 
مػػف قبػػؿ كهػػي تجػػارة شػػكاهد القبػػكر كبقايػػا التكابيػػت مػػف الرخػػاـ أك الخشػػب و فممػػا 

اآلثػػار العربيػػة راعهػػا هػػذا األمػػر المػػؤدم إلػػى انػػدثار معػػالـ القرافػػة شػػعرت بػػذلؾ دار 
كةياع حقاٍؽ التاري  و كلكنهػا لػـ تجػد كسػيمة سػكار شػرار تمػؾ الشػكاهد المختمفػة 
العحكر ، الكبيرة الفاٍدة التاريخية ، حتى بم  ما اشترتط الدار في سب  شػهكر فقػط 

بػر عبػد اب بػف لهيعػة الحةػرمي حكالي ماٍة شاهد ، أشهرها عمى اإلطرؽ شػاهد ق
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قاةي محر كمحدثها الشهير ، كهك أقدـ شاهد مكتكب مؤرخ كجد بػدار اآلثػار   (ُ)
ـ و كهػذا قميػؿه مػف كثيػر ممػا َٕٗهػػ / ُْٕحتى اليػـك إذ يرجػ  تاريخػط إلػى سػنة 

اشػترا  تجػػار اآلثػار كبعثػػكا بػط إلػػى الخػارج كي تػػزاؿ حػكانيتهـ تفعػػـ بػالكثير مػػف هػػذ  
 د والشكاه

كمػػف مظػػاهر التعػػدم عمػػى القرافػػة أيةػػان اتخػػاذ مػػا يسػػمى بالحيشػػاف بجانػػب 
الترب النفيسة المعركفة بترب المماليؾ ، كهي المدافف التي يقحدها السػاٍحكف مػف 
أنحار المعمكرة ليقفكٍا فيها عمى دقاٍؽ فف العمارة العربية ، كلكي يقظة عماؿ المجنة 

نجيػػب مػػدير عمػػـك األكقػػاؼ ألحػػبحت مػػدافف كمسػػاعدة محػػافظ محػػر إبػػراهيـ باشػػا 
 المماليؾ ي يمكف الكحكؿ إليها إي مف داخؿ الحيشاف المذككرة و

كلػػػـ يقتحػػػر األمػػػر عمػػػى التعػػػديات فقػػػط فهنػػػاؾ سػػػرقات لممنقػػػكيت الفنيػػػة 
كالتاريخية مػف أمتعػة المسػاجد كنحكهػا ممػا يخػؼ حممػط ، بػؿ كمػف بعػض مػا يثقػؿ 

كمف األمثمة عمى ذلؾ سػرقة محػحؼ مسػجد البهنسػا منها م  ترؾ الباقي مشكهان ، 
كالذم مم ت لجنة حفظ اآلثار مف الندار بإيداعط دار الكتػب الخديكيػة و كأيةػان سػرقة 

إيداعط دار اآلثار  –كي تزاؿ تطمب  –جزر مف منبر جام  قكص كالذم طمبت المجنة 
يعػكد بالفاٍػدة فػي  العربية حكنان لط ، كممػا يؤسػؼ لػط أف التجػار المجنػة لممحػاكـ ي

                                           
ـ( َٕٗ – ُٕٓهػػ / ُْٕ– ٕٗهك أبك عبد الرحمف عبد اب بف لهيعة الحةػرمي المحػرم)  (ُ)

قاةي الديار المحرية كمحدثها في عحر  ، كلي قةار محر لممنحكر العباسي عشػر سػنيف 
حدث محر إي ابف لهيعػة " كقػاؿ الثػكرم إ " عنػد ، قاؿ عنط اإلماـ أحمد بف حنبؿإ " ما كاف م

شػمس الػديف محمػد بػف " و انظر ترجمة لػط فػي إ الػذهبي )ابف  لهيعة األحكؿ كعندنا الفركع 
هػػػ ( إ " العبػػر فػػي خبػػر مػػف ربػػر " تحقيػػؽ إ حػػرح الػػديف المنجػػد ، ُّْٖهػػػ ْٖٕأحمػػد ت 
لزركمي إ " قػامكس األعػرـ و كانظر كذلؾ إ خير الديف ا ِٓٔ، ص إ  ُـ و جػُْٖٗالككيت 

، ص إ  ْـ جػػُٕٗٗهػػ / ُُْٕ" طبعة إ دار العمـ لممرييف ، الطبعة الثانيػة عشػرة بيػركت 
  وُُٓ
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 رالب األحياف لعدـ شخحية المجنة مف الناحية القانكنية و
لكػػؿ هػػذ  األسػػباب ارتػػأت لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة ةػػركرة كةػػ  مشػػركع 

لحمايػػة هػػذ  اآلثػػار ، كاعترفػػت المجنػػة أف مشػػركع القػػانكف منسػػكج عمػػى  (ُ)قػػانكف 
مػا أنهػا قػد اسػتفادت مػف ـ كُُِٗمنكاؿ قانكف اآلثػار التاريخيػة الحػادر فػي عػاـ 

القػػكانيف األخػػرل المعمػػكؿ بهػػا فػػي الػػدكؿ األكركبيػػة مػػف أجػػؿ حمايػػة آثارهػػا الفنيػػة 
 كالتاريخية كيسيما القكانيف الفرنسية كالمجرية كاإليطالية و 

كبعد أف أتى المشركع المذككر عمى تعريؼ األثر العربي ذكػر التػدابير التػي 
المجنة المنكط بها حفظط كبيف مف يممؾ آثران ما أك  تتخذ لكقايتط ، كحدد العرقة بيف

يعثر عميط ، كتةمف عدا ذلؾ شركط بي  اآلثار العربية كتحديرها ، كالعقكبات التػي 
تكق  عمى مف يخالؼ أحكاـ هذا القػانكف ، كقػد خكلػت فػي هػذا المشػركع لممػكظفيف 

 اقبة تطبيؽ أحكامط و كالعماؿ المكمفيف بحفظ هذ  اآلثار الحفة القانكنية الرزمة لمر 
كيتكػػكف مشػػركع القػػانكف الػػذم كةػػعتط المجنػػة مػػف عشػػريف مػػادة ، المػػكاد 
الخمس األكلى منها في تعريؼ األثر العربي كتقسيمط إلى ثابتو كمنقكؿ ، كالمادتاف 
السادسػػة كالسػػابعة فػػي أحكػػاـ اآلثػػار الثابتػػة ، كالمػػادة الثامنػػة فػػي أحكػػاـ اآلثػػار ، 

ف التاسػػعة كالعشػػرة فػػي التنقيػػب عػػف اآلثػػار العربيػػة ، كالمػػادة المنقكلػػة ، كالمادتػػا
الحادية عشرة في ايتجار بها ، كالثانية عشرة في تحدير اآلثار إلى الخارج كالمػادة 
الثالثة عشرة في استخراج السباخ ، كالمكاد الرابعة عشرة كالخامسة عشرة كالسادسة 

األحكػاـ الخاحػة باآلثػار القبطيػة، عشرة في العقكبػات ، كالمػادة السػابعة عشػرة فػي 
 كالمكاد الثامنة عشرة كالتاسعة عشرة كالعشركف تتةمف أحكامان متنكعة و 

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

إلػى مجمػس النظػار بتػاري   ( مشركع قانكف خاص بحمايػة اآلثػار العربيػة رفعتػط المجنػةُرقـ )
  وهػ (ُُّّربي  األكؿ  ِّـ ) ُُّٗأكؿ مارس 
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كلعؿ أبرز ما في هذا القانكف أنط يعرؼ اآلثار العربية بأنها كؿ أثرو ثابت أك 
منقكؿ مف آثػار فنكنهػا كعمكمهػا كحػناٍعها حػدث عمػى عهػد الدكلػة اإلسػرمية منػذ 

مي لمحػػر إلػػى الكقػػت الحاةػػر ) المػػادة الثالثػػة ( كمػػا يجيػػز مشػػركع الفػػتال اإلسػػر
القانكف بيػ  اآلثػار العربيػة برخحػة تعطػى مػف المجنػة كفػؽ شػركط محػددة ) المػادة 
الحادية عشرة ( كهك يمن  إخراج اآلثار العربية مف القطػر المحػرم مػا لػـ يكػف ذلػؾ 

عطاٍها ) المادة الثانية برخحة يككف لمجنة حفظ اآلثار العربية كحدها حؽ منحه ا كا 
عشػػرة ( كيعاقػػب بػػالحبس مػػدة ي تتجػػاكز سػػنة كبغرامػػة ي تتجػػاكز ماٍػػة جنيػػط أك 
بإحدل هاتيف العقػكبتيف مػف يهػدـ أك يشػك  أك يسػرؽ أك يسػتعمؿ بغيػر إذف المجنػة 
أثران مف اآلثار ، كما يعاقب بالحبس مدة ي تتجاكز أسبكعان كبغرامة ي تتجاكز جنيهان 

أخػػذ السػػباخ مػػف أرضو ممنػػكع األخػػذ منهػػا ، أك يأخػػذ  عمػػى خػػرؼ الشػػركط مػػف ي
المكةكعة لألخذ ، كما يعاقب بنفس العقكبة مف يكتب أك ينقش اسمط أك أم كتابة 
أخػػرل أك يرسػػـ رسػػمان عمػػى اآلثػػار العربيػػة ) المػػادة الخامسػػة عشػػرة ( كمػػا أعطػػى 

ة حفػػظ اآلثػػار كمػػف يقػػـك مشػػركع القػػانكف أمنػػار دار اآلثػػار العربيػػة كمفتشػػك لجنػػ
 مقامهـ حفة الةبطية القةاٍية ) المادة الثامنة عشرة ( و 

كيرحظ أف مشركع القانكف هذا كقد كة  كؿ اآلثار القبطية المحفكظػة فػي 
المتحػػػؼ القبطػػػي أك التػػػي سػػػتحفظ فيػػػط فػػػي المسػػػتقبؿ ، ككػػػذلؾ الكنػػػاٍس كاألديػػػرة 

يرج  عهدها إلى المدة ما بيف ظهكر القبطية المعمكرة التي تقاـ فيها الحمكات مما 
الديف المسيحي كحتى أكاسط القرف التاس  عشر ، كةػعها كمهػا تحػت مراقبػة لجنػة 

 حفظ اآلثار العربية ) المادة السابعة عشرة ( و 
كأخيران فإف المادة العشريف مف مشركع القانكف تمغي كػؿ مػا يخػالؼ أحكامػط 

 أف اآلثار العربية و مف القكانيف السابقة عميط كالحادرة في ش
لػػـ  -لػـ تػػذكر  الكثػاٍؽ  -كألمػرو مػػا مػف األمػػكر ، كلسػبب مػػا مػف األسػػباب 



 

  

 

 
 د / أشرؼ محمد حسف عمى        (لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ) نشأتها كدكرها في حماية األثر العربي 

 

ُْٖٔ 

يشػػرع هػػذا القػػانكف ، كيبػػدك أف الكقػػت لػػـ يكػػف قػػد حػػاف بعػػد لكػػي تقػػؼ الحككمػػة 
المحرية عمى مسافة كاحدة مػف اآلثػار الفرعكنيػة القديمػة كالعربيػة القديمػة و ككػاف 

ـ ُُٖٗية أف تنتظر خمس سنكات أخػرل أم إلػى سػنة عمى لجنة حفظ اآلثار العرب
 ـ و ُُّٗحتى تحقؽ ما فشمت في تحقيقط عاـ 

خرؿ تمؾ السنكات الخمس نجحت لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة فػي استحػدار 
قػػػانكف يعتبػػػر بعػػػض مػػػكظفي المجنػػػة مػػػف مػػػأمكرم الةػػػبطية القةػػػاٍية كجػػػار فػػػي  

ار بهػػذا الحػػدد إ أف مػػف األعمػػاؿ التػػي رفعتهػػا المجنػػة إلػػى مجمػػس النظػػ (ُ)المػػذكرة 
األساسية لمجنة " مرحظة حيانة تمؾ اآلثار كرعاية حفظها مف التمؼ " كهذا العمػؿ 
ي يتـ إي بكاسطة مفتشيها المكمفيف بمرحظة ما قد يق  عميها مف التعػديات كتقػديـ 
 البررات عنها لتتخػذ المجنػة مػا يمػـز بمعرفػة جهػات اإلدارة ، كقػد يحػدث فػي بعػض
ـ  فقػػػد أحػػػدرت  األحيػػػاف مػػػا يسػػػتدعي تػػػدخرن سػػػريعان مػػػف رجػػػاؿ البػػػكليس ، كمػػػف ثػػػ

 ـ ُُٔٗينػػػػاير  ُِالمحافظػػػػة بنػػػػارو عمػػػػي طمػػػػب نظػػػػارة األكقػػػػاؼ منشػػػػكران فػػػػي 
هػػػ ( تمفػػت فيػػط نظػػر أقسػػاـ البػػكليس إلػػى ةػػركرة ايعتنػػار ُّّْربيػػ  األكؿ  ٕ) 

ذ  الطريقػة بفكاٍػد كثيػرة ، بالبررات التي يقدمها إليط مكظفك المجنة ، كقد عػادت هػ
إي إف عنايػة المحافظػة مهمػا بمغػت لػـ تكػف فػي حقيقػة األمػر سػكل عمػؿ اجتهػػادم 
لكجػػكد إجػػرارات مقػػررة ي سػػبيؿ إلػػى التجػػاكز عنهػػا ، فمػػثرن ي يمكػػف إثبػػات حػػكادث 
ايعتػػدار عمػػى اآلثػػار إي بحةػػكر أحػػد رجػػاؿ البػػكليس كهػػك مػػا ي يتيسػػر فػػي كػػؿ 

ي مثؿ ذلؾ في محمحة اآلثػار المحػرية القديمػة فػاعتيًبرىت طاٍفػة األحكاؿ ، كقد ركع

                                           
( ممػؼ  ُْٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

( مػػذكرة مػػف المجنػػة المػػذككرة إلػػى مجمػػس النظػػار بخحػػكص ةػػركرة اعتبػػار بعػػض ُُرقػػـ )
جمػادل  ِِـ  ) ُُٕٗمػارس  ُٓة القةػاٍية بتػاري  مكظفي   المجنة مػف مػأمكرم الةػبطي

  وهػ (ُّّٓاألكلى 
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مف مكظفيها مف مأمكرم الةبطية القةاٍية فيما يختص باألعماؿ التي هـ مكمفكف 
 ـ و ُُِٗلسنة  ُْبها طبقان لقانكف اآلثار رقـ 

كلما كانت مهمػة المجنػة ي تقػؿ منزلػة عػف مهمػة محػمحة اآلثػار المحػرية 
أف يعد أيةان مف مأمكرم الةبطية القةاٍية بعض مكظفي المجنة  القديمة فالمأمكؿ

كعمى األخػص كبيػر المهندسػيف كالمهندسػكف كالمفتشػكف ، ككػذلؾ أمػيف دار اآلثػار 
 العربية التابعة لمجنة كمساعد  كمفتشك أعماؿ الحفر بها و 

كقػػد أرفقػػت المجنػػة بمػػذكرتها مشػػركع قػػانكف يػػنص فػػي مادتػػط األكلػػى عمػػى 
، كقػػد حظػػي القػػانكف  (ُ)ر  مػػف مػػأمكرم الةػػبطية القةػػاٍيةمػػذككريف أعػػاعتبػػار ال

 بالمكافقة هذ  المرة كحدر بط مرسـك سمطاني و 
ـ أثػػارت لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة مسػػألة ُُٖٗأبريػػؿ مػػف عػػاـ  َُكفػػي 

فػػي مػػذكرة رفعتهػػا إلػػى مجمػػس استحػػدار قػػانكف لحمايػػة اآلثػػار العربيػػة مػػرة أخػػرل 
عهػػا نػػص مشػػركع القػػانكف الجديػػد المقتػػرح بعػػد أف أفاةػػت فػػي كأرفقػػت م (ِ)النظػػار

المذكرة في الحديث عف األسباب الداعية إلى سف  مثػؿ هػذا القػانكف كهػي ي تختمػؼ 
كثيران عما كرد في المحاكلة السابقة ، كلكف الذم يختمؼ بالفعؿ هك مشركع القػانكف 

 طان في مكاد  و المقترح كالذم جار هذ  المرة أكثر اختحاران كأكثر تبسي
كيقػػػ  هػػػذا المشػػػركع ظاهريػػػان فػػػي إحػػػدل عشػػػرة مػػػادة ، كالمادتػػػاف العاشػػػرة 
كالحاديػػة عشػػرة منهػػا مادتػػاف إجراٍيتػػاف ي تتةػػمناف أحكامػػان قانكنيػػة ، كفػػي حقيقػػة 

                                           
( ممػؼ  ُْٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

( مرسػػـك باعتبػػار بعػػض مػػكظفي لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة مػػف مػػأمكرم الةػػبطية ُُرقػػـ ) 
   والقةاٍية

( مػػذكرة كمشػػركع قػػانكف لحمايػػة آثػػار  ُِنفػػس المحفظػػة ، ممػػؼ رقػػـ ) المحػػدر السػػابؽ ،   (ِ)
أبريػػؿ  َُالعحػػر العربػػي مرسػػمط مػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة إلػػى مجمػػس النظػػار بتػػاري  

  وهػ ( ُّّٔجمادل الثانية  ِٗـ ) ُُٖٗ
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األمر فإف مكاد القانكف أكثر مف ذلؾ بكثير ، فهػك يػنص فػي مادتػط الثالثػة عمػى أف 
لثامنة كالتاسػعة كالعاشػرة كالحاديػة عشػرة كالثانيػة عشػرة األحكاـ المدكنة في المكاد ا

لسػػنة  ُْكالخامسػػة عشػػرة مػػف قػػانكف اآلثػػار المحػػرية القديمػػة كهػػك القػػانكف رقػػـ 
ـ تسرل عمى اآلثار العربية بعد أف تستبدؿ في المكاد المذككرة كممػات " جنػة ُُِٗ

" أمػيف دار اآلثػار  حفظ اآلثار العربيػة " بكممػات " محػمحة اآلثػار " كتسػتبدؿ كممػات
العربيػػة " بكممػػات " مػػدير عمػػـك محػػمحة اآلثػػار " كمػػا تسػػتبد كممػػة " كزارة األكقػػاؼ 

" المشار إليها فػي المػادة الثانيػة عشػرة و كهػذا   (ُ)بكممة " كزارة األشغاؿ العمكمية 
 يعني ببساطة أف ست مكاد جديدة قد أةيفت إلى مكاد القانكف األحمية و 

ي مادتط األكلى األثر العربي بأنط " كؿ أثر ثابت أك منقكؿ كيعرؼ القانكف ف
 (ِ)يرج  عهد  إلى المدة المنححرة بػيف فػتال العػرب لمحػر كبػيف كفػاة محمػد عمػي 

مما لط قيمة فنية أك تاريخية أك أثرية باعتبار  مظهران مػف مظػاهر الحيػاة اإلسػرمية 
بػيض المتكسػط ككانػت لهػا أك الحةارات المختمفة التي قامت عمى سكاحؿ البحػر األ

حمة تاريخية بمحر " كتسرم أحكاـ هػذا القػانكف أيةػان عمػى مػا لػط قيمػة فنيػة مػف 
األديػػرة كالكنػػاٍس القبطيػػة المعمػػكرة التػػي تقػػاـ فيهػػا الشػػعاٍر الدينيػػة كالتػػي يرجػػ  

 عهدها إلى المدة المنححرة بيف أكاٍؿ الديف المسيحي كبيف كفاة محمد عمي و 
                                           

) لجنػة كردت الجممة في األحػؿ هكػذا إ " تسػتبدؿ فػي المػكاد المػذككرة ) محػمحة اآلثػار ( بػػ   (ُ)
حفظ اآلثار العربية ( كذلؾ تستبدؿ كممات ) مدير عمػكـ محػمحة اآلثػار ( بكممػات ) أمػيف دار 
اآلثار العربيػة ( كتسػتبدؿ ) كزارة األشػغاؿ العمكميػة ( بػػ)كزارة األكقػاؼ( " كالحػكاب مػا أثبتنػا   

سػتبدؿ كريػر أعمى ؛ إذ الححيال لغكيان أف حركؼ الجر المحاحبة ألفعاؿ اإلبػداؿ مثػؿ إ بػدؿ كا
ربحػت  كبػاع كاشػترل إنمػا تػدخؿ عمػى المتػركؾ و قػاؿ تعػالى إ " اشػتركاٍ  الةػرلة بالهػدل فمػا

  و"تجارتهـ كما كانكٍا مهتديف
ـ كػػاف يجعػػؿ الفتػػرة " مػػف الفػػتال اإلسػػرمي لمحػػر إلػػى ُُّٗيحػػظ أف مشػػركع قػػانكف سػػنة   (ِ)

  والكقت الحاةر "
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لثانية أف كؿ أثرو مف آثار العحر العربي يعد ممكان مف أمػرؾ كتعتبر المادة ا
 الحككمة العامة و 

ككنػػا قػػد أشػػرنا إلػػى منطػػكؽ المػػادة الثالثػػة ، أمػػا الرابعػػة فتػػنص عمػػى أف 
األعياف الثابتة رير المممككة لمحككمة الداخمة اآلف أك التي تدخؿ في المستقبؿ فػي 

 حكاـ اآلتية إعداد آثار العحر العربي تجرل عميها األ
يخػتص ان لمقكانيف المعمكؿ بهػا فيمػا أكين إ يجكز لمحككمة أف تنزع ممكيتها طبق

 بنزع الممكية لممناف  العامة و
ثانيػػان إ ي يجػػكز هػػدمها كي نقمهػػا كمهػػا أك بعةػػها كي تجديػػدها كي ترميمهػػا كي 
تعػػديمها بأيػػة طريقػػة كانػػت إي برخحػػة مػػف كزارة األكقػػاؼ بعػػد أخػػذ رأم 

 لجنة حفظ اآلثار العربية و                                                                
ثالثان إ لكزارة األكقاؼ في كؿ كقت أف تباشر بنفسػها جميػ  األعمػاؿ التػي تػرل 
 ةركرتها لحفظ اآلثار المسجمة أك أف تعهد بها لمف ترا  عمى نفقتها و 

سػجيؿ هػذ  اآلثػار يكػكف بقػرار يحػدر مػف كتنص المادة الخامسة عمى أف ت
ٍو عمػى طمػب لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة كبعػد ايتفػاؽ مػ  الػكزارة  كزير األكقاؼ بنارو
المختحة إذا كػاف األثػر داخػرن مػف قبػؿ فػي جممػة أمػرؾ الحككمػة العامػة و كتعػالج 

  ةػررن المادة السادسة األةرار المترتبة عمى نزع ممكية اآلثػار ، فتقػكؿ إنػط إذا كقػ
ما عمى أحد األفراد فيككف لط الحؽ في تعكيض مف كزارة األكقاؼ ، كيككف دف  هذا 
التعكيض بالطريقػة المنحػكص عميهػا فػي القػكانيف المعمػكؿ بهػا فيمػا يخػتص بنػزع 

 الممكية لممناف  العامة و 
كالمػػػكاد السػػػابعة كالثامنػػػة كالتاسػػػعة مػػػف هػػػذا القػػػانكف تخػػػتص بالعقكبػػػات 

السابعة بالحبس مدة ي تتجاكز سنة كبغرامة ي تتجاكز ماٍة جنيط أك فتعاقب المادة 
 بإحدل هاتيف العقكبتيف فقط إ 
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أكين إ مف ينقؿ أك يهدـ أك يتمػؼ أك يشػك  بػأم كيفيػة كانػت أثػران مػف اآلثػار 
 الثابتة المسجمة و 

ثانيان إ مف يستكلي عمى أنقاضو ناتجة مف أثرو مف اآلثار المذككرة هدـ كمػط 
 بعةط و  أك

ثالثػػان إ مػػف يحػػكؿ أثػػران مػػف تمػػؾ اآلثػػار إلػػى مسػػكفو أك زريبػػة لمحيكانػػات أك 
 مخزف أك قبر و 

كالمػػػادة الثامنػػػة تجعػػػؿ عقكبػػػة بػػػالحبس مػػػدة ي تتجػػػاكز أسػػػبكعان كاحػػػدان ، 
كبغرامة ي تتجاكز جنيهان محريان كاحدان ، أك بإحدل هاتيف العقػكبتيف فقػط جػزار لكػؿ 

 هذا القانكف و مخالفة أخرل ألحكاـ 
كأخيران فإف المادة التاسعة تنص عمى أف تطبيؽ العقكبات المدكنة في المكاد 

 السابقة ي يمن  الحكـ بالتعكيض عما حدث مف الفرد و 
ـك سػمطاني فػي كقد كافؽ مجمس النظػار عمػى هػذا القػانكف كحػدر بػط مرسػ

ك هػػػػ ( ككةػػػ  مكةػػػ  التنفيػػػذ فػػػي أكؿ مػػػائُّّرجػػػب ّـ )ُُٖٗأبريػػػؿ  ُّ
ـ لحمايػة ُُٖٗ( لسػنة  ٖهػ ( كعرؼ بالقانكف رقـ ) ُّّٔرجب  ُِـ ) ُُٖٗ

 آثار العحر العربي و 
كبحدكر هذا القانكف تككف لجنة حفظ اآلثػار العربيػة قػد قامػت بمػا يتكجػب 
عميهػػا القيػػاـ بػػط فػػي مجػػاؿ اسػػتكماؿ منظكمػػة التشػػريعات كالقػػكانيف المتعمقػػة بحفػػظ 

ككأنهػا مختمفػة عػف نظيرتهػا محػمحة اآلثػار المحػرية اآلثار العربيػة بحيػث ي تبػدك 
 القديمة في هذا المةمار و 

 دور اللجنت يف العنايت بذار اآلثار العربيت ) املخحف اإلسالهي ( وحطىيرها :
كلعػػؿ هػػذا هػػك المجػػاؿ األبػػرز الػػذم يظهػػر فيػػط فةػػؿ المجنػػة عمػػى اآلثػػار 

آلثػػار العربيػػة كحرحػػت عمػػى العربيػػة ، فمنػػذ تأسيسػػها أكلػػت المجنػػة عنايتهػػا لػػدار ا
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حمايتهػػا مػػف األخطػػار التػػي كانػػت تتهػػددها مػػف كػػؿ جانػػب ، كبػػذلت جهػػدها طػػكاؿ 
عشريف سنة كاممة مف أجؿ إقناع الحككمة ببنار متحؼ جديدو لأثار العربيػة تيراعىػى 
فيط شركط األمف كالسرمة ، كتيعػرىض فيػط اآلثػار بطريقػة عمميػة حػحيحة ، كيكػكف 

هؿ الكحػػكؿ إليػػط مػػف قبػػؿ الػػراربيف فػػي زيارتػػط مػػف السػػاٍحيف فػػي مكقػػ  مرٍػػـ يسػػ
 كالعممار كمحبي الفنكف و                                  
ـ فػي عهػد الخػديكم ُٖٗٔكترج  فكرة إنشار دار اآلثار العربيػة إلػى سػنة 

إسػػماعيؿ ، كلكػػف هػػذ  الفكػػرة لػػـ تػػدخؿ حيػػز التنفيػػذ إي فػػي عهػػد الخػػديكم محمػػد 
ف أكؿ مػػف أسسػػها فػػرانس باشػػا عةػػك المجنػػة حيػػث تخيػػر لهػػا اإليػػكاف تكفيػػؽ، ككػػا

، ثػـ بينػي لهػا بعػد ذلػؾ محػؿه خػاص فػي جػام  الحػاكـ  (ُ)الشرقي مف جام  الحػاكـ 
 (ِ) بعد أف ةاؽ اإليكاف الشرقي عف استيعاب اآلثار و

كلـ يكف هذا بالمكاف المرٍـ إلقامة المتحؼ ، فحكلط كانت تقػـك جممػة مػف 
طحػػف الغػػرؿ ، كذات مػػرة أحػػرؽ القػػاٍمكف عميهػػا أخشػػابان فيهػػا فاسػػتعرت كابػػكرات 

نيرانها ، كتساقط الشرر منها عمى المتحؼ ، كةمانان لعدـ تكرار ذلػؾ فػي المسػتقبؿ 
طمب فرانس مػف ديػكاف األكقػاؼ أخػذ التعهػدات الرزمػة عمػى أحػحابها ةػمانان لعػدـ 

 كقكع ذلؾ مرة أخرل و
ى الداخمية في هذا الشػأف ، كهػذ  لمػا تػرارل لهػا كيًتب مف ديكاف األكقاؼ إل

أهمية حيانة ذلؾ المتحؼ المحتكم عمى اآلثػار العربيػة القديمػة التػي يجػب الحفػاظ 

                                           
أحػد أبػكاب القػاهرة ، أسسػط األميػر العزيػز بػاب بػف المعػز يق  هذا الجام  خػارج بػاب الفتػكح   (ُ)

 ـ كيقاؿ لط الجام  األنكر وَٗٗهػ / َّٖلديف اب سنة 
  ؤُٕ، ص إ  ْانظر إ عمي مبارؾ إ " الخطط التكفيقية " جػ 

عبد الرحمف زكػي "دكر التحػؼ فػي محػر كالجمعيػات العمميػة " بػدكف ذكػر دار النشػر ، القػاهرة (ِ)
 ّّـ و صإُْٗٗهػ/ ُّٖٔ
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عميها ، كأنط ليس في اإلمكاف نقمها إلى جهة أخرل لعدـ تػكفر مكػاف مناسػب ، كمػا 
يـ ، كمػا أف أف اآلثار المكةكعة فيط عمى أحسف حاؿو مف الترتيػب كالتنسػيؽ كالتنظػ

المتحؼ يشتمؿ أيةان عمى جمي  ما تبقى مػف عمميػات إحػرح اآلثػار بمػا فيهػا مػف 
أشيار ثقيمة يحعب نقمهػا ؛ لػذا فػإف نظػارة الداخميػة كمفػت الةػبطية بأخػذ التعهػدات 
الرزمة عمى المذككريف ، كقد كاف ، كفيها أداف أححاب الكابكرات أنفسهـ كجعمكهػا 

 كق  ةرر ورهف المسٍكلية فيما لك 
كلكف فرانس عندما أعاد النظر في هذ  المسألة تػرارل لػط عػدـ جػدكل هػذ  

يسػتحاؿ إثبػات منشػأ  –كمػا يقػكؿ  –الةمانات ، إذ لك طػرأت المحػيبة ي قػدر اب 
الحريؽ ، كبذلؾ يفمت أححاب الكابكرات بكؿ سهكلة مف المسٍكلية الكاقعة عمػيهـ ، 

يفيػػد اعتػػرافهـ م فهػػـ لػػف يسػػتطيعكا أف يعكةػػكا كحتػػى لػػك اعترفػػكا بجنػػايتهـ فبمػػاذا 
األكقاؼ عما تككف قد التهمتط النيراف مف التحؼ األثرية النفيسة القيمػة التػي لػيس 
لها نظير ، كبات فػرانس عمػى ثقػة مػف أف الكسػيمة المثمػى لحمايػة اآلثػار المكجػكدة 

ما بػإلزاـ أحػحابها بحػرؼ د خانهػا بطريقػة بالمتحؼ هي إما بإزالة تمؾ الكبكرات ، كا 
ما بنقؿ المتحؼ نفسط إلى مكاف آخر و  آمنة ، كا 

كررـ قناعة المسٍكليف بػذلؾ إي أنهػـ اسػتبعدكا الحػؿ األخيػر لألسػباب التػي 
سبؽ ذكرها ، كبدأكٍا يبحثكف عما إذا كانت هذ  الكابكرات قد أقيمت بمقتةى رخحػة 

بهػػا مخػػالؼ لشػػركط ككفػػؽ الشػػركط المكةػػكعة لهػػا فػػي التركيػػب كاإلدارة أـ أف تركي
الرخحػػة الممنكحػػة لهػػا ، مثممػػا حػػدث مػػ  كابػػكر إسػػماعيؿ بػػؾ بشػػناؽ الػػذم تبػػيف 
لنظػػارة األشػػغاؿ أف تركيبػػط مخػػالؼ لػػنص رخحػػتط ، فحػػررت عنػػط لةػػبطية محػػر 
بسػػرعة إزالتػػط كلكػػف ذلػػؾ لػػـ يحػػدث ررػػـ المكاتبػػات العديػػدة بػػذلؾ مػػف المجنػػة إلػػى 

 األشغاؿ كمنها إلى الةبطية و
ذ  المسػألة أبمغتهػا نظػارة األكقػاؼ إلػى مجمػس النظػار يتخػاذ مػا كألهمية ه
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يرا  مناسبان مف إجرارات لحماية المتحػؼ مػف عكامػؿ الخطػر ، كلكػف مجمػس النظػار 
ؿ البت في هذ  المسألة لحػيف كركد إيةػاحات مػف نظػارة األشػغاؿ عمػا إذا كانػت  أج 

ذا كانػػػت بر  خحػػػة فهػػػؿ بالمطابقػػػة هػػػذ  الكابػػػكرات تعمػػػؿ بمقتةػػػى رخػػػصو أـ ي ، كا 
 (ُ) لشركطها أـ ي و

ما كاف عمى مجمس النظار أف يؤجؿ البت  في مسألة شديدة الخطكرة كهذ ، 
فمػػػا كػػػاف لحريػػػؽ قػػػد يمػػػتهـ المتحػػػؼ أف ينتظػػػر حتػػػى تتأكػػػد األشػػػغاؿ مػػػف أف هػػػذ  
الكابكرات تعمؿ بطريقة قانكنية أـ مخالفة ، كعمى أية حاؿ فقد ازداد أعةػار المجنػة 

بةركرة البحث عف مكافو بديؿو لممتحؼ بدين مف انتظار نتيجة مساجرت قػد ي  يقينان 
تأتي بفاٍدة بيف األكقاؼ كاألشػغاؿ كالةػبطية كمجمػس النظػار ، فبػدأكٍا يفكػركف فػي 
نقمط إلى المبنى الذم بنػي بقحػد جعمػط مدرسػة لمفنػكف الجميمػة حتػى يجنبػكا اآلثػار 

 ؼ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرات الطحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 (ِ) و سبقتهـ إليط

ثػػػـ جػػػرت محػػػاكيت لنقػػػؿ المتحػػػؼ إلػػػى مكػػػافو يكػػػكف الكحػػػكؿ إليػػػط سػػػهرن 
كميسػػكران مػػف قبػػؿ قاحػػديط كيجمعػػط مػػ  الكتبخانػػة حيػػث كانػػت الحككمػػة تحػػر عمػػى 
كةعهما فػي مكػاف كاحػد متسػ  كلكػف لػـ تكػف األكقػاؼ تممػؾ مكانػان مثػؿ هػذا ، كمػا 

                                           
( ممػؼ  ُْٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

( مكاتبة مف نظارة األكقػاؼ إلػى مجمػس النظػار بخحػكص طمػب النظػر فػي مسػألة نقػؿ ٖرقـ )
 ٓاري  األنتيقػػة خانػػة العربيػػة أك الكابػػكرات المجػػاكرة لهػػا حفظػػان لألنتيقػػة خانػػة المػػذككرة ، بتػػ

هػ( و كيبدك أف كابكرات الطحف تمؾ قد ارتبطت ارتباطان ََُّذك الحجة  َِـ )ُّٖٖنكفمبر 
كثيقان بالمتاحؼ ؛ ذلؾ أف متحؼ اآلثار المحرية القديمػة المعػركؼ بمتحػؼ بػكيؽ كػاف يعػاني 

  ومف ذات المشكمة م  كابكرات مماثمة لحيقة بط
محةػر الجمسػة السػابعة بتػاري   ِٕلثػاني " ص إ " محاةر الجمسػات كتقػارير القكمسػيكف ا  (ِ)

  وهػ (َُُّمحـر  ِٕـ ) ُّٖٖنكفمبر  ِٕ
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قريػػبو مػػف الجػػام  األزهػػر كلكػػف الحككمػػة  كانػػت هنػػاؾ رربػػة لنقمهمػػا معػػان إلػػى مكػػافو 
ليسػػت لػػديها أمػػرؾ فػػي تمػػؾ الجهػػة ، كمػػا أشػػار الػػبعض بنقمهمػػا إلػػى منطقػػة قحػػر 
النيؿ كلكػف المبنػى المقحػكد كجػد مشػغكين بالةػابط اإلنجميػز ، كاقتيػًرح أخيػران نقمهمػا 

فػأنى  إلى سرام منحكر باشا بباب الخمؽ كلكف هذ  ليست ممكان لمميرم كي لألكقػاؼ
كلما لـ تجػد محػاكيت النقػؿ نفعػان عػادت المجنػة لكػي   (ُ)لمجنة أف تتححؿ عميها م 

تمال عمى نظارة األشغاؿ مػف أجػؿ إنهػار مسػألة الكابػكرات المجػاكرة لممتحػؼ العربػي 
 (ِ) في أقرب فرحة حيث إنها منظكرة أمامها منذ مدة طكيمة و
مػة عمػى إيجػاد مكػاف بػديؿ كبالتكازم لـ تيأس المجنة مف إمكانية حث الحكك 

لممتحػػؼ ، ككانػػت هنػػاؾ محػػاكيت جديػػة لنقمػػط مػػ  قرينتػػط الكتبخانػػة إلػػى بنػػار يعػػد 
ٍو مجاكرة لمسجد السمطاف المؤيد ، كلكف حرؼ النظر كذلؾ  خحيحان لهما في أرضو
عف هػذا ايقتػراح ألنػط يتكمػؼ مبمغػان طػاٍرن يقػدر بعشػريف ألفػان مػف الجنيهػات ، كلمػا 

ال أنط ليست لدل الحككمة النية لتحمؿ ذلؾ المبم  فقد بدا أنط ي أمػؿ كاف مف الكاة
 في إمكاف حدكث ذلؾ و

كبعد ثرث سنكات كاممة بسطت المجنة المسألة بكاممها أماـ مجمػس النظػار 
( هػػَُّٗلػى جمػادل األك  ِٓـ ) ُُٖٗديسػمبر  ِٔفي جمستط التي عقػدها فػي 

عػػرض اآلثػػار العربيػػة كعػػدـ كفايتػػط كأكةػػحت لػػط المجنػػة أف ةػػيؽ المكػػاف المعػػٌد ل
لمغرض المطمكب كالمخاطر العديدة التي تترتب عمى ذلؾ قد شغمت لجنة حفظ اآلثػار 

                                           
ـ ، ُٕٖٖ" الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة لسػػنتي   (ُ)

 ُِـ ) ُٕٖٖفبرايػػػػر  ٓمحةػػػػر الجمسػػػػة الخامسػػػػة كالعشػػػػريف بتػػػػاري   ٔـ " ص إ ُٖٖٖ
  وهػ (َُّْجمادل األكلى 

ـ ُٕٖٖيكليػػك  ِٓالعشػػريف بتػػاري  محةػػر الجمسػػة الثامنػػة ك  َِالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ِ)
  وهػ (َُّْذك القعدة  ٓ)
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العربيػػة مػػدة طكيمػػة ، كمػػا أنػػط مراعػػاة لمفاٍػػدة التػػي تتحقػػؽ مػػف حسػػف ترتيػػب اآلثػػار 
كتنظيمهػػػا بػػػالمتحؼ ، كلةػػػركرة تمكػػػيف الزاٍػػػريف مػػػف الػػػدخكؿ إليػػػط خدمػػػة لمعمػػػـك 

كثيران ما اشتغمت المجنػة بالبحػث عػف مكػافو تتػكافر فيػط الشػركط المطمكبػة ، كالفنكف 
كقد بحثت المجنة في مشركعيف بهذا الخحكص يخػتص أحػدهما بنقػؿ المتحػؼ إلػى 
المبنػػى الػػذم كػػاف معػػدان فيمػػا سػػبؽ لمكتبخانػػة الخديكيػػة بػػدرب الجمػػاميز ، كالثػػاني 

راح األكؿ فقد حرؼ النظر عنط يختص بنقمط إلى ةريال السمطاف الغكرم و أما ايقت
ألف نظػػارة المعػػارؼ العمكميػػة قػػد أخػػذت المكػػاف لنفسػػها ، كأمػػا ايقتػػراح الثػػاني فقػػد 
رؤل أنػط ي يكفػػي لتكسػػ  المتحػػؼ المتكقػػ  حدكثػط فػػي المسػػتقبؿ ، فةػػرن عػػف عػػدـ 

 (ُ)حرحية المكاف مف الناحية الفنية في حالة كقكع حريؽ أك نحك ذلؾو
ف اإليػرادات المخححػة لمجنػة قميمػة جػدان ي تٌمكنهػا مػف كمف ناحية أخرل فإ

بنار كتجهيز متحؼ يتناسب م   أهمية اآلثار المحفكظة كالمعركةة فيط ككقايتها، 
كما ي يمكف ايعتماد عمى مساعدة ديكاف األكقاؼ إذ " في الحقيقة يحػعب مطالبتػط 

ف الػذيف تعػاقبكا عمػى بتقديـ نفقات عف عمؿو خارج بالكمية عف شٍكنط " فكؿ المػديري
اسة الديكاف قد اعترفكا بذلؾ حراحة ، فهـ " مكمفكف بإقامة الشعاٍر الدينيػة التػي  ٍر
لها ركاتب مخححة مف كاقفيها ، كيرمكف مف جهة تكجيػط هػذ  الركاتػب إلػى ريػر 
  (ِ)الغرض المخححة لط فيما لك استغؿ جزٍر منها في شٍكف متحؼ اآلثار العربية" 

                                           
ـ ، ُٕٖٖ"الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة لسػػنتي   (ُ)

 ُٗـ ) ُٖٖٖمػػػػايك  ِٗمحةػػػػر الجمسػػػػة الثانيػػػػة كالثرثػػػػيف بتػػػػاري   ّٕـ " ص إ ُٖٖٖ
  وهػ(َُّٓرمةاف 

( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)
ـ   ُُٖٗديسػمبر  ِٔ( مكاتبػة لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة إلػى مجمػس النظػار بتػاري  ُٓرقـ )
نػػة هػػػ ( بطمػػب التبػػرع لهػػا مػػف قبػػؿ الحككمػػة  بمبمػػ  سػػنكم إعاَُّٗجمػػادل األكلػػى  ِٓ) 

عداد محؿ لألنتيقات العربية   وكمبم و آخر إلنشار كا 
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متحػؼ بػال  األهميػة بالنسػبة لكػؿ المحػرييف الػذيف يسػعكف إلػى حفػظ م  أف هػذا ال
 آثار عحرو هك أزهى عحكر تاريخهـ ، هذا فةرن عف أهميتط لألجانب كالعممار و

كتػػرل المجنػػة أف دكر الحككمػػة مكانػػط هنػػا ، فمػػف ريػػر المعقػػكؿ أف تهػػتـ 
يمة الذم كافقػت الحككمة بأمر الكتبخانة الخديكية كبأمر متحؼ اآلثار المحرية القد

عمى نقمط مف بكيؽ إلى الجيزة كي تهتـ بأمر دار اآلثار العربية ، بؿ مف الكاجب أف 
تكجط الحككمة عنايتها إلى هذ  الدار فتخحص مبمغان مف الماؿ لبنار متحػؼو جديػد، 

 كتعيف لها راتبان سنكيان تستخدمط في تجهيز كتنظيـ المتحؼ و
مجنػػة هػػذ  المػػرة كقػػرر تعيػػيف لجنػػة لتقػػدير اقتنػػ  مجمػػس النظػػار بتبريػػرات ال

تكاليؼ اإلنشار عمى أف تتككف هػذ  المجنػة مػف إ تيجػراف باشػا كجػراف بػؾ كيعقػكب 
أرتيف كفرانس بؾ كهيرتز مهندس األكقاؼ كفكلرس مدير الكتبخانة ، ككؿ هػؤير قػد 

أحػد شارككا في عةكية المجنة ، باإلةافة إلى شاكر بؾ ككيؿ الداٍرة السنية كمعهـ 
 أعةار حندكؽ الديف و

كررـ هذ  الخطكات المشجعة فقد كاف عمى لجنة حفظ اآلثار أف تنتظر ست 
سنكات كاممػة حتػى يكافػؽ مجمػس النظػار عمػى مشػركع أمػرو عػاؿو قدمتػط إليػط نظػارة 
األشغاؿ بنزع ممكيػة مػا مسػاحتط ألػؼ كتسػعة كخمسػكف متػران تقريبػان لممنفعػة العامػة 

 –كيػة كمتحػػؼ اآلثػػار العربيػة الجديػػديف و كمػا كافػػؽ الخػػديكم لبنػار الكتبخانػػة الخدي
عمى حرؼ مبمػ  خمسػة كأربعػيف ألػؼ جنيػط إلنشػار  –بعد حندكؽ الديف العمكمي 

 (ُ) المبنييف و
ذ يح في األفؽ أف لجنػة حفػظ اآلثػار سػكؼ تظفػر بمتحػؼ جيػد فقػد كػاف  كا 

                                           
( مذكرة نظارة األشغاؿ كمعها مشركع أمر  ُٔالمحدر السابؽ ، نفس المحفظة ، ممؼ رقـ )   (ُ)

عاؿو بنزع ممكية األمػرؾ الرزمػة إلنشػار محػؿ لػدار اآلثػار العربيػة كالكتبخانػة الخديكيػة ، كقػد 
  وهػ (ُُْٓرمةاف  ٖـ ) ُٖٖٗيناير  َّ كافؽ عميها مجمس النظار بتاري 
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ُْٕٗ 

دارتػ  -ط كحػيانتط ، فتقػدمت عميها أف تعمؿ عمى تكفير مكردو ماليو ثابػت لتجهيػز  كا 
بمػذكرة إلػى مجمػس النظػار تطمػب فيهػا  -بنار عمى إيعاز مف مػدير عمػـك األكقػاؼ 

إيقػػاؼ أطيػػافو مػػف أمػػرؾ الحككمػػة الحػػرة عمػػى ذمػػة دار اآلثػػار العربيػػة ، كفػػي هػػذ  
المذكرة تعرب المجنة عف سركرها مػف كػـر الخػديكم كحسػف اسػتعداد حػندكؽ الػديف 

بنػػار محػػؿ مناسػػب لأثػػار فػػي مكػػاف مرٍػػـ لراحػػة العممػػار العمػػكمي كالػػذيف سػػمحا ب
، فػر بػد مػف تخحػيص مبمػ  ييف كاألجانب ، كلكي هػذا ي يكفػيكالزاٍريف مف المحر 

دارتط كحيانتط طبقان لما هك آت  مف الماؿ عند إتماـ البنار مف أجؿ إعداد المتحؼ كا 
 إ

عداد اآلثار المقتةى عرةها و  ترتيب كا 
 تحؼ بهدؼ إثرار مقتنياتط وشرار آثار أخرل لمم

 ركاتب أميف لممتحؼ أك أمينيف م  عددو مف العماؿ و

كبمػػا أف ديػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ كػػاف لػػط الفةػػؿ فػػي جمػػ  هػػذ  اآلثػػار مػػف 
المكاق  األثرية التابعة لط ، كهك الذم باشر ترميمها كتنظيمها كعرةها في المتحؼ 

جػػرل شػػراؤها مػػف رسػػكـ زيػػارة  باسػػتثنار بعػػض اآلثػػار التػػي -المكجػػكدة فيػػط اآلف 
فقػد سػمال الػديكاف لمجنػة أف  –المتحؼ كالتي هي إيرادات رير ثابتػة كليسػت كافيػة 

تطمػػب مػػف الحككمػػة أف تكقػػؼ أطيانػػان مػػف أمركهػػا الحػػرة  لػػدار اآلثػػار العربيػػة كمػػا 
، عمى أف يخحص ري  هذ   األطياف لحيانة المتحؼ  (ُ) أكقفت لمكتبخانة الخديكية

                                           
تشػػير الكثيقػػة التػػي سػػنعطيؾ بيانهػػا بعػػد قميػػؿ إلػػى أف األطيػػاف المكقكفػػة عمػػى ذمػػة الكتبخانػػة   (ُ)

هػػػ( َُّٔهػػػ  ) أكؿ رمةػػاف ُٖٖٗإبريػػؿ  َّالخديكيػػة بمقتةػػى األمػػر العػػالي الحػػادر فػػي 
 ِٓٓجنيهان منط مبم   ْْٕٓ سهما تدر دخرن سنكيان يبم ُٓقيراطان ،  ُٔفداف ، َُٖٔهي 

إلػػى مبمػػ   ةجنيهػػان جػػارم حفظػػط باعتبػػار  احتياطيػػان تحػػت ظهػػكر عجػػز فػػي اإليػػرادات باإلةػػاف
  وخمسماٍة جنيط مخحص لها مف قبؿ ديكاف عمكـ األكقاؼ
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دارتط ك   التي تتطمب تقريبان إكا 
   عدد  جنيط
 أميف المتحؼ و ُ  ََّ
 ناٍب األميف و ُ  ََِ
 كاتب و  ُ   ََُ
 فراشكف و ْ  ٔٗ
  بكاب و ُ  ِْ
  خفرار ليرن و ِ  ْٖ

 محركفات الحيانة كالترميمات كأجر العماؿ كاألدكات وووو إل  و ََّ
 لممشتركات كالمحركفات النثرية و    ِّْ

 رم وجنيط مح   ََُٓ
فإذا فرض أف األطياف التي ستخحص لحيانة المتحؼ مف األطيػاف الجػارم 
تأجيرها بكاق  جنيهػيف لمفػداف الكاحػد ، باإلةػافة إلػى مبمػ  يحتمػاؿ عجػز اإليػرادات 
فينبغي أف يكقؼ لهػذا الغػرض تسػعماٍة فػداف مػف أطيػاف الحككمػة الحػرة ، عمػى أف 

بحيػػث يكػػكف حػػرؼ  –كقػػؼ الكبتخانػػة مثػػؿ  –تكػػكف إدارتهػػا بمعرفػػة نظػػارة الماليػػة 
 إيراداتها تحت مراقبة المجنة و 

ػيس المجنػة كنػاظر عمػـك األكقػاؼ كحػاحب فكػرة هػذا  كلكف حسيف فخرم ٍر
( احتيػاطي ََّمحػركفات    ََُٓنػة ) ايقتراح رأل أف المبم  الػذم قدرتػط المج

ؾ فػي المسػتقبؿ، إذا كاف يكفي لمكفار بالتزامات المجنة اآلف فقد ي يكفػي لتحقيػؽ ذلػ
ـ  فمف األفةؿ مف كجهة نظر  أف تزاد مساحة األطياف المكقكفة عمى المتحؼ  كمف ث

 (ُ) إلى ألؼ فداف تدر إيرادان سنكيان يبم  ألفي جنيط محرم  و
                                           

( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)
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ُْٗٗ 

 ُُـ )ُٖٗٗيناير  ِِبحث مجمس النظار في جمستط التي عقدها بتاري  
رر إحالتػط إلػى المجنػة الماليػة هػ ( طمب لجنة حفظ اآلثار العربيػة كقػُُّٔرمةاف 

لدراستط ، كهذ  كافقت عمى ايقتراح مف حيث المبدأ إي أنها " رأت عدـ مرٍمة شرط 
اإليقػػاؼ ، كأف يكتفػػي بتعيػػيف األطيػػاف الرزمػػة لػػذلؾ كتقػػرر الحككمػػة بايتفػػاؽ مػػ  

 (ُ)إداريان"ريعها لمغرض المقحكد تخحيحان  حندكؽ الديف أف يخحص
اآلثػػار العربيػػة كثيػػران اخػػترؼ المسػػميات ، المهػػـ أنهػػا  ي يهػػـ لجنػػة حفػػظ

ححمت في النهايػة عمػى مػكردو مػالي ثابػت مخحػص لإلنفػاؽ عمػى المتحػؼ الجديػد 
يقتػػرب مػػف ثمػػث ميزانيتهػػا ، كقػػد ححػػؿ اقتراحهػػا عمػػى مكافقػػة مبدٍيػػة مػػف مجمػػس 

كمخػابرة النظار حتى يتـ البدر في اإلجرارات الرزمة كالبحث عف األطيػاف المطمكبػة 
 حندكؽ الديف العمكمي و 

كجدت المجنة المالية ةػالتها فػي مػديريتي قنػا كجرجػا ، حيػث عثػرت هنػاؾ 
قيراطػػان  ُٔفدانان ،  ّٓٓعمى مساحة مف األراةي الزراعية المممككة لمحككمة تبم  

يجارها السنكم  ْ،  جنيهان كهك يزيد قميرن عف المبمػ  الػذم طمبتػط  َِّٓأسهـ ، كا 
 اآلثار و  لجنة حفظ

ًة  هذا اإليراد السنكم تحت تحرؼ لجنة حفظ اآلثػار العربيػة شػريطة أف  كي
تتحمػػؿ ميزانيػػة دار اآلثػػار العربيػػة المػػاؿ المربػػكط عمػػى هػػذ  األطيػػاف ، كأف تخةػػ  
محػػركفات الػػدار لرقابػػة نظػػارة الماليػػة حسػػب األحػػكؿ المتبعػػة فػػي كافػػة محػػالال 

                                                                                                           

ة مػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة كمعهػػا تقريػػر مرفكعػػاف إلػػى مجمػػس النظػػار ( مكاتبػػُٕرقػػـ )
هػػ ( بشػأف إيقػاؼ أطيػاف مػف أمػرؾ الحككمػة  ُُّٔرمةاف  ٔـ ) ُٖٗٗيناير  ُٕبتاري  

  والحرة عمى ذمة األنتيكخانة العربية
اسػػة مجمػػ  (ُ) س المحػػدر السػػابؽ ، نفػػس المحفظػػة كالممػػؼ ، مػػذكرة مػػف المجنػػة الماليػػة إلػػى ٍر

  وهػ ( بخحكص ذات المكةكع ُُّٔذك القعدة  ُٕـ ) ُٖٗٗمارس  ِٖالنظار بتاري  
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ََُٓ 

زانية مفحمة لممتحؼ في كؿ سنة عمػى أف الحككمة ، كأف تة  لجنة حفظ اآلثار مي
تنشر هذ  الميزانية كممحؽ بميزانيػة الحككمػة و كمػا اشػتيًرط عمػى المجنػة أف المبػال  
التػػي تزيػػد فػػي اإليػػرادات عػػف المحػػركفات يتكػػكف منهػػا فػػي آخػػر كػػؿ سػػنة مبمػػ  
احتياطي ، كقد ححمت هذ  الشركط عمى مكافقة نهاٍيػة مػف مجمػس النظػار بتػاري  

 (ُ)ـ و ََُٗس مار  َُ
هذ  شركط عادلة جدان كليست مجحفة بحؽ لجنة حفظ اآلثار ، كلذا لـ يكف 

ها لهيٍػة مجمػس النظػار أماـ المجنة إي " إظهػار عظػيـ ممنكنيتهػا كتبميػ  مزيػد شػكر 
كلػػـ ي م فقػػد ححػػمت المجنػػة عمػػى متحػػؼ جديػػد كعمػػى أمػػكاؿ تكفػػي  (ِ)عمػػى ذلػػؾ " 

 إلدارتط في آف كاحد و 
 ُُِّشكاؿ  ٗـ )  َُّٗديسمبر  ِٖتاح المتحؼ الجديد في كقد تـ افت

هػػػ ( فػػي احتفػػاؿ كبيػػر حةػػر  الخػػديكم كأعةػػار حككمتػػط كالمػػكرد كركمػػر كعػػدده مػػف 
ػػيس لجنػػة حفػػظ  الشخحػػيات المحػػرية كاألجنبيػػة ، كألقػػي مػػدير عمػػـك األكقػػاؼ كٍر

قػدماٍها ، كقػاؿ اآلثار العربية كممة أممال فيها إلى اهتماـ األمـ المتمدنة بحفظ آثػار 
إف الػديار المحػرية جارتهػا اآلف فػي هػذا المةػمار لكػي تحفػظ لممدنيػة العربيػة تمػػؾ 

 (ّ)و  لما طكقت بها جيد العالـ المعاحراأليادم التي طا
متحفػػان جديػػدان كهكػػذا نجحػػت لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة فػػي أف تػػكفر آلثارهػػا 

                                           
( مػذكرة مػف المجنػة الماليػة إلػى مجمػس  َِالمحدر السابؽ ، نفس المحفظػة ، ممػؼ رقػـ )   (ُ)

هػ ( بطمب المكافقػة عمػى تخحػيص  ُُّٕذك القعدة  ٗـ ) ََُٗمارس  َُالنظار بتاري  
  وكفات األنتيكخانة العربيةإيراد بعض األطياف لمحر 

ػيس   (ِ) يس لجنة حفظ اآلثار العربية إلػى ٍر المحدر السابؽ ، نفس المحفظة كالممؼ ، مكاتبة ٍر
هػػػ ( بإبػػدار الشػػكر لهيٍػػة ُُّٕذك الحجػػة  ُٗـ ) ََُٗأبريػػؿ  ُٗمجمػػس النظػػار بتػػاري  

  ويةفداناي ككسكران عمى ذمة األنتيكخانة العرب ّٓٓالحككمة عمى تخحيص ري  
  وهػُُِّـ / شكاؿ َُْٗ" المقتطؼ " عدد يناير   (ّ)
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تتكفر فيط شركط األمف كالسرمة ، كيمكف عرض اآلثار فيط بطريقة عممية ، كيككف 
قريبان مف قاحديط ، كيكفي المجنة فخران أف هذا البنار الذم كفرتط المجنة هك الذم ي 
تزاؿ تقيـ فيط اآلثار العربية حتى كقتنا الحاةر تحت اسـ " متحؼ الفػف اإلسػرمي " 

 و 
كر لمجنػة أيةػان فػي إطػار رعايتهػا لػدار اآلثػار العربيػة أنهػا حرحػت كمما يذ

عمى تنمية مقتنياتها األثرية بشتى الطرؽ حتى عف طريػؽ شػراٍها فػي الكقػت الػذم 
، بؿ إف المؤرخيف لممتحؼ يقكلكف  (ُ)كانت فيط تجارة اآلثار ي تزاؿ عمرن مشركعان  
أف تكلت أمر  لجنة حفظ اآلثػار العربيػة   إف محتكياتط لـ تتس  اتساعان حقيقيان إي بعد

 (ِ)و 
كفي إطار سػعي المجنػة المتكاحػؿ منػذ نشػأتها لتػكفير مػكارد ماليػة لإلنفػاؽ 
عمػػى شػػٍكف دار اآلثػػار العربيػػة فرةػػت المجنػػة رسػػكمان عمػػى زاٍػػرم المتحػػؼ بمكجػػب 
تػػذكرة ثمنهػػا خمسػػة قػػركش عػػف كػػؿ زاٍػػر لممتحػػؼ فػػي أيػػاـ السػػبت كاألحػػد كايثنػػيف 

ربعػػار كالجمعػػة مػػف كػػؿ أسػػبكع ، بينمػػا جعمػػت الزيػػارة مجانيػػة لمعمػػـك فػػي أيػػاـ كاأل 
الثرثار ، عمى أف يغمؽ المتحؼ أبكابػط أمػاـ الزاٍػريف فػي أيػاـ الخمػيس ، كعمػى أف 

 (ّ) و هذ  التذاكر لإلنفاؽ عمى المتحؼتخحص ححيمة بي  
ات كقد تححػؿ المتحػؼ فػي السػنة األكلػى مػف كةػ  هػذا النظػاـ عمػى إيػراد

                                           
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ُ)

 ُُِٓشػعباف  ُُـ )  ُٖٖٗينػاير  ْمحةر الجمسػة الثمػانيف بتػاري   ٕـ " ص إ ُٖٖٗ
  وهػ (

  وّّر " ص إ عبد الرحمف زكي إ " دكر التحؼ في مح  (ِ)
ـ "  صإ ُٖٖٗ"المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة عف سػنة   (ّ)

  وهػ ( َُّٔرجب  ُٖـ ) ُٖٖٗمارس  ُٗمحةر الجمسة الرابعة كالثرثيف بتاري   ٖ
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، كلػـ يتػأثر هػذا الػدخؿ كثيػران سػكار بسػبب  (ُ)بمغت ماٍة كاثني عشر جنيهان كنحػفان 
، أك  (ِ)تخفػػيض ثمػػف تػػذكرة الػػدخكؿ كالنػػزكؿ بهػػا مػػف خمسػػة قػػركش إلػػى قرشػػيف 

بسبب التجارة رير المشػركعة فػي هػذ  التػذاكر كالتػي كانػت تحػدث حفيػة مثمهػا فػي 
و كالكثػػػاٍؽ تؤكػػػد أف رسػػػـك دخػػػكؿ  ذلػػػؾ مثػػػؿ التػػػذاكر المخححػػػة لزيػػػارة المسػػػاجد

عشػر ماٍػة كعشػريف جنيهػان  المتحؼ بم  متكسطها سنكيان في نهايات القرف التاسػ 
 (ّ)و  محريان 

عمػػى أف المجنػػػة عنػػدما عػػػرض عميهػػا اقتػػػراح مفػػاد  قيػػػاـ أحػػد المتعهػػػديف 
السياحييف باحتكار مبي  تػذاكر دار اآلثػار العربيػة كمسػجد ابػف طكلػكف لمػدة عشػرة 

لقػػار مبمػػ  ييػػدف  سػػنكيان كيتفػػؽ عميػػط الطرفػػاف رفةػػت المجنػػة هػػذا الطمػػب  سػػنكات
بإجماع اآلرار ألنط " بخرؼ مػا يػنجـ عػف هػذا ايحتكػار مػف ححػكؿ أةػرار ، ينشػأ 

كتقػػرر أف يسػػتمر ديػػكاف عمػػـك  (ْ)مػػف ذلػػؾ التػػزاـ كاقعػػي فػػي حػػالال هػػذا المتعهػػد " 

                                           
ـ  ُٖٖٗمحةػػر الجمسػػة الخامسػػة كالثرثػػيف بتػػاري  أكؿ مػػايك  ُٕالمحػػدر السػػابؽ ، ص إ   (ُ)

  وهػ ( َُّٔمةاف ر  ِ
مسيكف الثػاني " المجمكعة التاسعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقارير القك   (ِ)

ـ ) ُِٖٗأبريػؿ  َِمحةػر الجمسػة الرابعػة كالخمسػيف بتػاري   ُِـ " صإُِٖٗعف سنة 
  وهػ (َُّٗرمةاف  ِّ

( ممػؼ  ُّٔعربيػة ، محفظػة رقػـ ) محافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة ال  (ّ)
ػيس مجمػس النظػار بتػاري  ُٕرقـ ) ػيس لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة إلػى ٍر  ُٕ( مكاتبػة مػف ٍر
هػ ( بشأف إيقػاؼ أطيػاف مػف أمػرؾ الحككمػة الحػرة عمػى ُُّٔرمةاف  ُٔـ ) ُٖٗٗيناير 

  وذمة األنتيكخانة العربية
إ ـ " صُٖٖٗلعربية القديمة عف سػنة ثار ا" المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآل  (ْ)

 ربيػػػػػػ  األكؿ  َُـ ) ُٖٖٗنػػػػػكفمبر  ّمحةػػػػػر الجمسػػػػػة الثامنػػػػػػة كالثرثػػػػػيف بتػػػػػػاري   ّٔ
  وهػ ( َُّٕ
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متفهمػػة مػػف أعةػػار المجنػػة األكقػػاؼ فػػي بيػػ  هػػذ  التػػذاكر و كهػػذا يػػدؿ عمػػى نظػػرة 
نمػػا  لطبيعػػة عممهػػـ ، كأف الهػػدؼ لػػيس هػػك جمػػ  األمػػكاؿ كتػػكفير المػػكارد فحسػػب كا 
يجب أي يككف ذلؾ عمى حساب كظيفتها األساسية كالتي هي كظيفػة عمميػة بالمقػاـ 
األكؿ ، كاحػػدؽ دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ حػػرص المجنػػة عمػػى مراعػػاة البعػػد اإلنسػػاني فهػػي 

بػالتردد عمػى  –بنػارن عمػى طمبػط  –ف الػذيف خػدمكا المجنػة تسمال ألحػد العمػاؿ الفنيػي
لتػي ممكػف أف يؤديهػا المتحؼ مجانان في أم كقتو يشػار نظػران لخدماتػط التػي أداهػا كا

 (ُ) و في المستقبؿ

                                           
إ ـ " صُٖٖٗلقديمػة العربيػة عػف سػنة " المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار ا  (ُ)

  و(هػ َُّٕرجب  ِْـ) َُٖٗرس ما ُٓمحةر الجمسة الحادية كاألربعيف بتاري   َُ
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 طبيعت العالقت بني اللجنت وبني اإلداراث األخري راث الصلت : 
 ديىاى عوىم األوقاف .  –أ 

يػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ أكثػػر الجهػػات الحككميػػة كػػاف مػػف الطبيعػػي أف يكػػكف د
احتكاكان بالمجنػة ، فهػي تابعػة لػط مػف حيػث اإلدارة ، كمػدير عمػـك األكقػاؼ هػك فػي 
يس المجنة ، كلذلؾ يمكػف القػكؿ بػأف العرقػة بػيف الطػرفيف قػد تػأثرت  نفس الكقت ٍر

يجابان طبقان لمدل اقتناع مف يتكلى هذا المنحب بطبيعة عمػؿ المجنػ يمانػط سمبان كا  ة كا 
برسػػالتها ، كالمطػػال  لمحاةػػر جمسػػات المجنػػة يمحػػظ مراحػػؿ مختمفػػة مػػرت بهػػا هػػذ  
العرقة ، فطكران تتحسف العرقة بيف الطرفيف كيسجؿ األعةار في محاةر جمساتهـ 
كتقاريرهـ سركرهـ مف أدار مدير عمـك ديكاف األكقاؼ كمسػاعدتط لمجنػة فػي القيػاـ 

كطػػكران تسػػكر العرقػػة بينهمػػا إلػػى حػػد ايحتكػػاـ إلػػى بأعمالهػػا عمػػى أحسػػف مػػا يػػراـ ، 
جهات إدارية أعمى مف أجؿ حسـ المشكمة محؿ النزاع ، كقد تكػكف تمػؾ الجهػة هػي 
مجمػػس النظػػار أك الخػػديكم نفسػػط فػػي بعػػض األحيػػاف ، كيرحػػظ أف ديػػكاف عمػػـك 
األكقاؼ كاف يعمد في بعض األحياف إلى محاكلة سمب المجنة بعض اختحاحػاتها ، 

هك أمرن كاف يؤدم إلى رةب األعةار ، كتبدأ بذلؾ سجايت طكيمػة بػيف الطػرفيف ك 
 و 

كلتفػػادم اآلثػػار ريػػر المرركبػػة المترتبػػة عمػػى تبعيػػة المجنػػة لػػديكاف األكقػػاؼ 
ككييػػة الػػديكاف المػػذككر عميهػػا فقػػد حػػرص أعةػػاؤها منػػذ اجتماعػػاتهـ األكلػػى عمػػى 

التعػدم عمػى حقكقهػا ، كالتشػديد  التأكيد عمى الدفاع عػف اختحاحػات المجنػة كعػدـ
نػة خحػاٍص معينػة ككظػاٍؼ عمى أف األمر العالي الحادر بتشػكيمها " قػد مػنال المج

 كأنط ي يمكف التعدم عمى هذ  الكظاٍؼ و  (ُ)محددة " 

                                           
ـ عػف محاةػر كتقػارير لجنػة حفػظ اآلثػارات القديمػة  العربيػة " ُْٖٖ" الكراسة الثانية لسنة   (ُ)

  وهػ (َُُّرجب  ُـ ) ُْٖٖأبريؿ  ِٔمحةر الجمسة العاشرة بتاري   ُُص إ 
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قػد يكػكف  –كعندما شعرت المجنة بأف هناؾ نكعػان مػف التبػاطؤ فػي أعمالهػا 
ف باشا ليعرض عمػى الحةػرة الخديكيػة كمفت عةكها تيجرا –محدر  ديكاف األكقاؼ 

اؿ كقد رربة المجنة في تحسيف حالة تنفيذ قراراتها خحكحان فيما يتعمؽ بإجرار األعم
 (ُ)و أجاب الخديكم هذا المطمب 

زار هػػذا الحػػـز الػػذم أظهرتػػط المجنػػة فػػي سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى اسػػتقرليتها  كا 
اف ديػػكاف األكقػػاؼ أف كةػػماف اسػػتمرار سػػير أعمالهػػا حسػػب مرركبهػػا لػػـ يكػػف بإمكػػ

يتػػػأخر عػػػف مػػػد يػػػد العػػػكف لهػػػا ، فيسػػػجؿ أعةػػػار المجنػػػة سػػػركرهـ " مػػػف كػػػكف 
القكمسػػيكف الثػػاني كاجػػدان مػػف قبػػؿ ديػػكاف األكقػػاؼ كػػؿ المسػػاعدة الرزمػػة لػػط لتنفيػػذ 

يس الديكاف لرحابة حدر  كألنط يبذؿ  (ِ)قرارات    المجنة   " كلذلؾ يقدمكف الشكر لٍر
 هيؿ مأمكرية القكمسيكف الثاني و كؿ ما في إمكانط لتس

كيكػػرر القكميسػػكف الثػػاني الشػػكر مشػػيدان " بالمسػػاعدة التػػي قػػدمها ديػػكاف 
األكقاؼ عمكمان كالمدير نفسط خحكحان ، كالتي بكاسػطتها أمكػف فػي هػذ  السػنة أف 

 (ّ)و أف "تظهر ألشغاؿ المجنة حركة تقدـ لـ يسبؽ حدكثها ل
لكقػػػت محمػػػد حمػػػدم باشػػػا ، كلكػػػف كػػػاف مػػػدير عمػػػـك األكقػػػاؼ فػػػي ذلػػػؾ ا

المػػديريف اآلخػػريف لػػـ يككنػػكا عمػػى شػػاكمتط فػػي سػػعة الحػػدر كبعػػد النظػػر كايقتنػػاع 
بجدكل أعماؿ المجنة ، فقد سبقط في منحػبط عثمػاف رالػب كرأينػا كيػؼ أةػاع هػذا 

ـ ، كمػا خفػض  ُٖٖٖميزانيػة سػنة  –بتعمد  تأخير أعمالهػا  –الرجؿ عمى المجنة 

                                           
" ص إ ـ َُٖٗ" المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية عف سػنة   (ُ)

  وهػ (َُّٕجمادل الثانية  ُُـ ) َُٖٗمحةر الجمسة األربعيف بتاري  أكؿ فبراير  ّ
ـ " ص إ َُٖٗ" المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية عف سػنة   (ِ)

  و(هػَُّٖرجب  ُٕـ ) َُٖٗكؿ أكتكبر محةر الجمسة الثالثة كاألربعيف بتاري  أ ِِ
  والتقرير الثالث بعد الماٍة لمقكمسيكف الثاني ُُِلسابؽ ، ص إ المحدر ا  (ّ)
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 نة التالية بمقدار النحؼ و ميزانيتها في الس
كيمكػػف القػػكؿ بػػأف المػػدة التػػي قةػػاها محمػػد حمػػدم مػػديران لػػديكاف األكقػػاؼ 
تعتبػػر فتػػرة ذهبيػػة فػػي تػػاري  لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة ، فبعػػد تػػرؾ الرجػػؿ لمنحػػبط 
مباشػػرة ثػػار نػػزاع مطػػكؿ بػػيف القكمسػػيكف الثػػاني كبػػيف ديػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ حػػكؿ 

ي عمى األعمػاؿ التػي تجػرل لحػيانة اآلثػار ، فالػديكاف يطمػب أحقية اإلشراؼ الهندس
أف يراقػػب األعمػػاؿ التػػي ينفػػؽ عميهػػا مػػف ميزانيتػػط بكاسػػطة مهندسػػي قمػػـ هندسػػة 
األكقاؼ ، كالمجنة تحر  عمػى أف تراقػب جميػ  األعمػاؿ سػكار تمػؾ التػي تجػرل عمػى 

مجنػػة أف كػػؿ نفقتهػػا أك التػػي تجػػرل عمػػى نفقػػة ديػػكاف األكقػػاؼ ، فمػػف كجهػػة نظػػر ال
األعماؿ الجارية باآلثار العربية يجب أف تككف داٍمان تحت مباشرتها كمراقبتهػا ، كأف 
هذا هك المطابؽ لمقحكد إنشار المجنة ، كأف محاكلة ديكاف األكقاؼ حرمػاف المجنػة 
ة لمنطكؽ األمر العػالي الحػادر بتشػكيؿ  مف اإلشراؼ عمى هذ  األعماؿ فيها مناقىةى

 (ُ)العربية  و  لجنة حفظ اآلثار
ككاةاله أف هذا التةارب فػي ايختحاحػات بػيف المجنػة كبػيف ديػكاف عمػـك 
ػيس قمػـ هندسػة ديػكاف األكقػاؼ كالػذم  األكقاؼ إنما كق  عقب تقاعد فرانس باشا ٍر
كاف يجم  بيف منحبط كبيف عةكية لجنة حفظ اآلثار العربية ، كالذم كػاف بإمكانػط 

التػي كانػت تعطػؿ أشػغاؿ المجنػة عنػدما كػاف قاٍمػان  تفادم كتذليؿ الكثير مف العقبػات
 عمى رأس العمؿ و 

أحرت المجنة عمى مكقفهػا ، ككػاف إحػرارها نػذيران بكقػكع نزاعػات أخػرل بػيف 
الطػػرفيف عنػػدما تػػأتي الفرحػػة لػػذلؾ ، ككقػػ  الخػػرؼ هػػذ  المػػرة عنػػدما كػػاف يتػػكلى 

                                           
" المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ُ)

ـ ) ُُٖٗأكتػكبر  َِمحةر الجمسة التاسعة كاألربعيف بتاري   ٗـ " ص إ ُُٖٗعف سنة 
  وهػ (َُّٗربي  األكؿ  ُٕ
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اسة المجنة ككاف مبعث هذ  ا الخرؼ أمريف إ محمد فيةي باشا إدارة الديكاف كٍر
األكؿ إ خطاب كرد لمجنة مف األكقاؼ يخبرها فيط بأف المبم  الذم خححط 

ـ يشػمؿ األعمػاؿ المقتةػي إجراؤهػا فػي اآلثػار مهمػا كػاف  ُّٖٗالديكاف عف سػنة 
نكعها ، آثارية أك ريرها ، كأف ذلؾ سكؼ يحير سنة متبعة في المستقبؿ ، كهك ما 

 لـ تقبمط المجنة بالطب  و 
ثاني إ قرار أحدر  ديكاف األكقاؼ بتبعية قمـ الهندسة الخاص بالمجنة لقمـ ال

هندسػػة األكقػػاؼ ، كقػػد تمسػػؾ مػػدير عمػػـك الػػديكاف بهػػذا األمػػر ، بػػؿ كأكػػد أنػػط رفػػ  
 و المعية السنية كححؿ عمى مكافقتهامذكرة بذلؾ إلى 

ي كانػػت هػػذ  المسػػألة األخيػػرة بالػػذات مثػػار انتقػػادو شػػديدو مػػف المجنػػة ، فهػػ
ـ عمػى تأكيػد اسػتقرليتها كانفرادهػا عػف ديػكاف ُُٖٖحريحة منذ نشػأتها فػي عػاـ 

عمـك األكقاؼ طبقان لرٍحة تشكيمها ، كرةب أعةار المجنة يتخػاذ قػرارات متعمقػة 
بها مف دكف عمـ أعةاٍها ، كاستقر رأيها عمى رف  عريةة لمخديكم عباس حممػي 

ات السػػػابؽ المحػػػادقة عميهػػػا مػػػف تبسػػػط فيهػػػا المسػػػألة كتمػػػتمس بقػػػار ايختحاحػػػ
و كمػػف المرحػػظ أف بعػػض أعةػػار (ُ)الخػػديكم السػػابؽ فػػي حػػالال اآلثػػار العربيػػة 

يسها في هذا النزاع ، كرأل رأيط كانشؽ عف زمرٍط ، ككاف مػنهـ  المجنة قد ناحر ٍر
 إسماعيؿ باشا الفمكي و

يػط ، رفعت المجنة مكةكع النػزاع إلػى الخػديكم لمبػت فيػط ، كاحتكمػت إلػى رأ
أرسػطس ،  ِٖكجار قرار  فػي حػالحها ، فحػدرت إرادة سػنية لػديكاف األكقػاؼ فػي 

هػػػ ( بإعػػادة مػػكظفي قمػػـ هندسػػة لجنػػة حفػػظ اآلثػػػار ُُُّحػػفر  ُٔـ ) ُّٖٗ

                                           
" المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ُ)

باختحػار ، محةػر الجمسػة الثامنػة كالخمسػيف بتػاري   ّْ – ُّـ " ص إ ُّٖٗعػف سػنة 
  وهػ (َُُّذك القعدة  ِٗـ ) ُّٖٗيكنيك  ُّ
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العربيػػػػة إلػػػػى إدارة المجنػػػػة كمػػػػا كػػػػانكا عميػػػػط قبػػػػؿ التعػػػػديرت التػػػػي أجراهػػػػا ديػػػػكاف   
 (ُ)األكقاؼو

التأكيد عمى استقرليتها عف ديكاف ثـ خطت المجنة خطكة أخرل عمى طريؽ 
األكقػػاؼ فقػػررت أف تكػػكف مخاطباتهػػا لمجهػػات الحككميػػة األخػػرل مباشػػرة بػػدين مػػف 

" منػ  تمفة ، كعممت ذلػؾ القػرار بحجػة تحكيؿ هذ  المخاطبات إلى أقرـ الديكاف المخ
 (ِ)التأخيرات " و 

ذ أظهػػرت المجنػػة الشػػدة كالحػػـز إزار محػػاكيت ديػػكاف األكقػػاؼ  التػػدخؿ فػػي كا 
ذ عرؼ كؿ مف الفػريقيف حػدكد  كاختحاحػاتط لػـ يعػد ثمػة مجػاؿ لمنػزاع  شٍكنها ، كا 
بينهما ، كانقةػى مػا تبقػى مػف سػنكات القػرف التاسػ  عشػر كاألجػكار بينهمػا تمتػاز 

 بالهدكر كالسكينة و 
 ب ـ نظارة األشغال . 

لمػػا كانػػت نظػػارة األشػػغاؿ هػػي التػػي تشػػرؼ عمػػى محػػمحة اآلثػػار المحػػرية 
القديمة كعمى المتحؼ المحرم ، كلما كانػت تتبعهػا محػمحة التنظػيـ كهػذ  أعمالهػا 
كثيقة الحمة بأشغاؿ المحافظة عمػى اآلثػار فقػد أكجػد هػذا مجػاين لرحتكػاؾ المباشػر 

 بيف األشغاؿ كبيف لجنة حفظ اآلثار العربية و
كأكؿ لقار جمػ  بػيف الطػرفيف كػاف عػف طريػؽ مجمػس النظػار عنػدما رفعػت 

ط لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة مشػركع أمػرو عػاؿو يقةػي بمعافػاة اآلثػار العربيػة مػف إلي
أحكػػاـ التنظػػيـ ، كعممػػت هػػذا المطمػػب بأنػػط " ينبغػػي أف يعطػػي لهػػذ  المجنػػة الكسػػاٍط 

 الرزمة لقيامها بأدار ما عهد إليها كما يجب " و

                                           
ـ  ُّٖٗنػكفمبر  ِٕبتاري   محةر الجمسة التاسعة كالخمسيف ّٓالمحدر السابؽ ، ص إ   (ُ)

  وهػ (ُُُّجمادل األكلى  ُٗ) 
  والتقرير التاس  كالخمسكف بعد الماٍة لمقكمسيكف الثاني َُُالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)
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ى كيقةػػي هػػذا األمػػر فػػي مادتػػط األكلػػى بػػأف إجػػرارات التنظػػيـ ي تسػػرم عمػػ
األمػػاكف أك األبنيػػة التػػي يكػػكف لهػػا قيمػػة تاريخيػػة أك حػػناعية كأثبتتهػػا لجنػػة حفػػظ 

 كحيانة اآلثار التاريخية كدرجتها في جدكلها و 
كما يقةي في مادتط الثانية بػأف تػرميـ األمػاكف األثريػة كحفظهػا كحػيانتها 

مػذككرة يتـ بدكف حاجة إلى تحريال بذلؾ مف محمحة التنظيـ ، كي تكػكف األمػاكف ال
 قابمة لمدخكؿ عمى حسب خط التنظيـ أك لمنقؿ عف كةعها الحالي و 

كتقػػػكؿ المػػػادة الثالثػػػة إف ايمتيػػػازات السػػػابقة تنسػػػحب أيةػػػان عمػػػى األبنيػػػة 
 (ُ)المجاكرة لأثار القديمة متى رأت المجنة لزـك هذ  األبنية لحفظ اآلثار القديمة 

إلػى نظػارة األشػغاؿ إلبػدار  أحاؿ مجمس النظار مشركع األمر العالي السػابؽ
الػرأم ، كهػذ  سػارها تػػدخؿ لجنػة حفػظ اآلثػػار العربيػة فػي مسػػألة تعتبػر مػف حػػميـ 
اختحاحات نظارة األشغاؿ يسيما كأف المشركع كاف مقػدمان مػف قبػؿ المجنػة مباشػرة 
كليس عف طريؽ ناظر األكقاؼ ، كما أف هذا المشركع يظهر نظارة األشغاؿ بمظهػر 

ب التي تمن  مف إجرار ترميـ اآلثار العربية كحفظها ، م  أنط لـ ترد مف ية  العكاق
إلى نظارة األشغاؿ أية شككل في هذا الشػأف ، كمػا تظػف األشػغاؿ أف نػاظر األكقػاؼ 

لػػـ يحػػادفط إلػػى اآلف أيػػة حػػعكبة إلجػػرار  –كهػػي تحػػر عمػػى تكجيػػط كرمهػػا إليػػط  –
 التي عيًهد إليط أمرها و  األعماؿ التي رأل الشركع فيها يزمان لحفظ اآلثار

كتذهب نظارة األشغاؿ إلى ما هك أبعد مػف ذلػؾ فتػدعي لنفسػها حػؽ الكييػة 
عمى اآلثار العربية إلى جانب اآلثار المحرية القديمة فتقكؿ إ " كي يخفى أف اآلثػار 
العربية ليست هػي المقتةػى حفظهػا كحػيانتها فقػط ، بػؿ إف حػيانة جميػ  المبػاني 

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

عافػاة اآلثػػار العربيػة مػػف أحكػاـ التنظػػيـ ، أرسػؿ مػػف ( مشػركع أمػػرو عػاؿو بخحػػكص م ٓرقػـ ) 
  وهػ (ََُّرجب  ّـ ) ُّٖٖمايك  ٗمجمس النظار إلى ناظر األشغاؿ بتاري  
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كانػػت قػػد جعمػػت مػػف ةػػمف اختحاحػػات نظػػارة األشػػغاؿ العمكميػػة  التاريخيػػة مهمػػا
ٍن  ُِٔٗـ )  ُٕٖٗبمقتةى األمر الحادر في سنة  هػ ( كلـ يحدر إلى اآلف أمػره

 يناقض شيٍان مف اختحاحات تمؾ النظارة " و 
كتؤكػػد األشػػغاؿ أنهػػا اتخػػذت جميػػ  ايحتياطػػات التػػي رأتهػػا يزمػػة لتكػػكف 

مف اآلف فحاعدان ، كهذا كارده في البند الخامس مف  حيانة المباني األثرية مةمكنة
بنكد يٍحة التنظيـ إ " المباني المتفنف فػي حػناعتها ، كالمبػاني التاريخيػة كالدينيػة 
تبقى بقدر اإلمكاف عمػى الخػط الػذم هػي عميػط ، كي يسػرم عميهػا حكػـ الػدخكؿ فػي 

 –ظر األشغاؿ العمكمية   حزار التنظيـ إي عند تجديد بناٍها ما لـ يحدر قراره مف نا
 بإبقار تمؾ المباني عمى حزاٍها األحمي "  –بنار عمى أسباب خاحة 

كمػػا شػػددت النظػػارة فػػي تعميماتهػػا التػػي أرسػػمتها إلػػى مهندسػػيها عمػػى أف 
المبػػاني الكاٍنػػة عمػػى جكانػػب الطػػرؽ العمكميػػة كليسػػت عمػػى خػػط التنظػػيـ ي يجػػكز 

هػا أك حفظهػا ، عمػى أف يسػتثنى مػف هػذ  الترخيص بإجرار أعماؿو فيها بقحػد تقكيت
القاعػػدة العامػػة المبػػاني القديمػػة التػػي يتقػػرر لػػزـك بقاٍهػػا نظػػران لمػػا يعػػكد عميهػػا مػػف 
المنفعة عمى الحناعة كالعمـ ، فهذ  يػرخص بػإجرار أم تػرميـ بهػا كي يسػرم عميهػا 

كافػػػة مػػػا يمػػػـز مػػػف  –فػػػي رأيهػػػا  –خػػػط التنظػػػيـ و كهكػػػذا اتخػػػذت نظػػػارة األشػػػغاؿ 
يحتياطات إلمكاف ترميـ المباني التاريخية المكجكدة مف عحر العػرب كمػف أعحػر ا

 أخرل ، كهي عمى يقيف بأف هذ  ايحتياطات كافية بالمقحكد و 
إجابػػة  –كمػػ  ذلػػؾ فقػػد بحثػػت األشػػغاؿ مشػػركع األمػػر العػػالي المرسػػؿ إليهػػا 

ػػػيس مجمػػػس النظػػػار  دخػػػاؿ –لطمػػػب ٍر  كرأت أف مػػػف األفةػػػؿ حػػػرؼ النظػػػر عنػػػط كا 
تعديرت عمى بعض أحكاـ يٍحة التنظيـ كعمى التعميمات الحادرة لمهندسي التنظػيـ 
ٍن  فيما يتعمؽ بحفظ كحيانة المباني التاريخية ، عمى أف يحدر بهػذ  التعميمػات أمػره

 عاؿو أرسمت النظارة إلى مجمس النظار مشركعان لط و 
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ذم كةػػعتط كي يختمػػؼ هػػذا المشػػركع كثيػػران عػػف المشػػركع السػػابؽ عميػػط كالػػ
لجنة حفظ اآلثار العربية ، فهك يتةمف المبدأ األساسي القاةي بػأف حقػكؽ ارتفػاؽ 
خط التنظيـ ي تسرم عمى المباني العربية القديمة كي عمى جميػ  المبػاني التاريخيػة 
الداخمة ةمف اآلثػار ، كمػا يزيػد عميػط معافػاة الػرخص التػي تعطػى إلجػرار أم عمػؿو 

كيػػة التػػي يتػػرارل لزكمهػػا لحفػػظ كحػػيانة تمػػؾ المبػػاني مػػف مػػف أعمػػاؿ التػػرميـ كالتق
 ُِرسـك التنظيـ ، كقد كافؽ مجمس النظػار عمػى هػذا المشػركع بحػفة نهاٍيػة فػي 

 (ُ)هػ (وََُّشعباف  ُٔـ ) ُّٖٖيكنيك 
لمجنة حفظ اآلثار العربية أف نظارة األشغاؿ أقكل شػكيمة كأحػعب  -إذف  -كةال 

الػػذم طالمػا انتحػػرت عميػط فػػي مػكاطف  كثيػػرة ، كهػذا أمػػران قيػادان مػػف ديػكاف عمػػـك األكقػاؼ 
منطقي ، فنظارة األشغاؿ تعالج شٍكف اآلثار القديمة منذ مدة طكيمة تسبؽ ظهكر المجنػة ، 
كيبد أنها قد اكتسبت خبػرة كاسػعة فػي هػذا المجػاؿ ، ككػاف مػف حسػف حػظ أعةػار المجنػة 

لطػرفيف ، بػؿ عمػى العكػس فقػد سػارت أنط لـ يحدث بعد ذلؾ مػا يعكػر حػفك العرقػات بػيف ا
العرقات بينهما كدية لمغاية ، فهذ  نظارة األشغاؿ تبم  المجنة بأنها قػد اتخػذت قػراران برجػكع 
محػػػمحة التنظػػػيـ إلػػػى المجنػػػة عنػػػد إعطػػػار األشػػػخاص تحػػػاريال بالبنػػػار فػػػي أراضو تكػػػكف 

 (ِ)و مرحقة ألثرو مف اآلثار العربية   
رو فػي تطبيػؽ هػذا القػرار طمبػت مػف نػاظر كحيف شعرت المجنػة بػبعض قحػك 

عمػػـك األكقػػاؼ هػػذ  المػػرة أف يبػػدؿ جهػػكد  مػػ  نظػػارة األشػػغاؿ لكػػف ي تحػػرح إدارة 
التنظيـ في المستقبؿ بالبنار لمالكي األراةي المرحقة لأثار التاريخية إي بعد أخػذ 

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

اسػػة ٖرقػػـ )  مػػايك  ُّمجمػػس النظػػار بتػػاري   ( إفػػادة كاردة مػػف نظػػارة األشػػغاؿ العمكميػػة لٍر
  وهػ ( ََُّرجب  ِٓـ ) ُّٖٖ

 ِْـ عػف محاةػر كتقػارير لجنػة حفػظ اآلثػارات العربيػة "صإ ُْٖٖ" الكراسة الثانية لسػنة   (ِ)
  وهػ (َُِّحفر  ِٖـ ) ُْٖٖديسمبر  ُٔمحةر الجمسة الثالثة عشرة بتاري  
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 (ُ)رأم المجنةو 
ف قكمسػيكف التنظػيـ كتتمادل المجنة في طمباتها فتطمػب قبػكؿ أحػد أعةػاٍها ةػم

، كي نعثػػػر عمػػػى مػػػا يفيػػػد المكافقػػػة عمػػػى هػػػذا الطمػػػب ، كلكػػػف محػػػمحة التنظػػػيـ تؤكػػػد  (ِ)
التزاماتها تجا  المجنة بعدـ منال تحاريال بنار في األراةػي المرحقػة لأثػار إي بعػد الرجػكع 

لػى كيأمرها ناظر األشغاؿ بةركرة الحػرص عمػى ذلػؾ فػي المسػتقبؿ كيكتػب بػذلؾ إ (ّ)إليها 
لجنة حفظ اآلثار مشيدان باألعماؿ الهامة التي تؤديها المجنة كالدكر الذم تقـك بػط مػف أجػؿ 

 (ْ) و حماية اآلثار ، كترد المجنة إ " هذا مف حسف اإلدارة كجكدتها المستحقة لمشكر "
كفي إطار العرقات الكدية بػيف الطػرفيف أبمغػت نظػارة األشػغاؿ المجنػة بأنهػا قػررت 

ا محركفات خفارة الترؿ األثرية الكاقعة في منطقػة عػيف الحػيرة كالمشػتممة أف تتحمؿ عنه
 (ٓ)عمى أثار تاريخيةو

كأخيػػران يشػػترؾ الطرفػػاف فػػي تقػػديـ المسػػاعدة لمبطريركيػػة القبطيػػة مػػف أجػػؿ 
 (ٔ) إنشار متحؼ يجم  اآلثار القبطية و

                                           
محةػػػر  ُٕـ " ص إ ُٖٖٓبيػػػة لسػػػنة " محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار القديمػػػة العر   (ُ)

  وهػ (َُِّجمادل الثانية  ُٓـ ) ُٖٖٓمارس  ُّالجمسة السادسة عشرة بتاري  
 َُـ ) ُٖٖٓيكنيػك  ِِمحةر الجمسة الثامنة عشرة بتاري   ِّالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)

  وهػ (َُِّرمةاف 
 ِـ ) ُٖٖٓديسػمبر  ٖ محةر الجمسة التاسعة عشػرة بتػاري  ِٕالمحدر السابؽ ، ص إ   (ّ)

  وهػ (َُّّربي  األكؿ 
   والتقرير التاس  عشر لمقكمسيكف الثاني ْْالمحدر السابؽ ص إ   (ْ)
" المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقػارير القكميسػكف الثػاني   (ٓ)

الثػاني ، ككنػا قػد  التقريػر الخمسػكف بعػد المػاٍتيف لمقكميسػكف ْٕـ " ص إ ُّٖٗعف سػنة 
تعرةنا لمشكمة هذ  الترؿ أثنار حديثنا عف دكر المجنة في إحدار التشريعات المتعمقػة بحفػظ 

  واآلثار
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ٔ)
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 املخاحف املصريت واألجنبيت واجلهاث األخري : -ـ ج
بيف لجنة اآلثػار العربيػة كالمتحػؼ المحػرم لأثػار القديمػة اقتحرت العرقة 

عمى طمب المجنة مف مجمس النظار أف يكافؽ عمػى مبادلػة اآلثػار العربيػة المكجػكدة 
فػػي متحػػؼ بػػكيؽ باآلثػػار المحػػرية القديمػػة المكجػػكدة فػػي دار اآلثػػار العربيػػة حتػػى 

ؾ تشػػابط بػػيف يخػػتص كػػؿ متحػػؼ باآلثػػار المنػػكط بػػط حفظهػػا ، كحتػػى ي يكػػكف هنػػا
، كاسػػتردت دار اآلثػػار العربيػػة   (ُ)المتحفػػيف ، كقػػد كافػػؽ مجمػػس النظػػار عمػػى ذلػػؾ 

بعض آثار تخحها كانت مكجكدة بمتحؼ بػكيؽ ، كمػف بينهػا نقػكد ذهبيػة منقكشػة 
بالخط الككفي ، كبالمقابؿ تنازلت دار اآلثار العربية عمػا كػاف مكجػكدان بهػا مػف آثػار 

 (ِ) المحرييف القدمار  و
كحػػيف رفةػػت محػػمحة اآلثػػار المحػػرية تسػػميـ بعػػض اآلثػػار العربيػػة التػػي 
اكتشفتها حديثان لمجنة إي بعد نشر كحػؼو تفحػيمي لهػا ذكرتهػا هػذ  بةػركرة احتػراـ 
ايتفاؽ الذم عقد بيف إدارتي المتحفيف مف قبؿ ، كأنط يبد مف إيداع هذ  اآلثار في 

 (ّ) دار اآلثار العربية ألنها حؽ مف حقكقها و
أما عف عرقة المجنة بالمتاحؼ المحرية األخرل فكنػا قػد أشػرنا إلػى جهػكد 

                                                                                                           

شكاؿ  ٖـ ) ُٖٖٗمحةر الجمسة الحادية كالثمانيف بتاري  أكؿ مارس  ُٗـ " ص إ ُٖٖٗ
  وهػ (ُُّٓ

( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة القديمػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)
( طمػب الرخحػة بمبادلػة اآلثػار العربيػة المكجػكدة بأنتيكخانػة بػكيؽ باآلثػار المحػرية  ٖرقـ ) 

  وهػ (ََُّشعباف  ُٔـ ) ُّٖٖيكنيك  ُِالمكجكدة في األنتيكخانة العربية بتاري  
محةػػر الجمسػػة الخامسػػة بتػػاري   ٕ" محاةػػر الجمسػػات كتقػػارير القكميسػػكف الثػػاني " ص إ   (ِ)

  وهػ (ََُّجمادل الثانية  ُْـ ) ُّٖٖإبريؿ  ُِ
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكميسػكف الثػاني عػف سػنة   (ّ)

  وث كاألربعكف بعد الماٍتيفالتقرير الثال ُِٓـ " ص إ ُٖٖٗ
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 مف أجؿ إنشار المتحؼ القبطي و –م  جهات أخرل  –لجنة حفظ اآلثار 
أما عف المتاحؼ األجنبية فقد رحدنا حالة تعاممت فيها لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة 

ة قد أعارتط سػتة مػف المحػابيال م  متحؼ إنجميزم يسمى متحؼ كنجستكف ، ككانت المجن
األثرية لتعرض هناؾ لفترة مػف الكقػت ، كعنػدما حػاف كقػت اسػتردادها ادعػت إدارة المتحػؼ 
أف سكاف مدينة لندف قد أعجبػكا إعجابػان شػديدان بهػذ  المحػابيال ، كأف مػف الخطػكرة بمكػاف 

فنػػكف ، إعػػادة شػػحف أشػػيار قابمػػة لمكسػػر كهػػذ  ، كأف ذلػػؾ لػػك حػػدث يعػػد خسػػارة كبيػػرة لم
كبمغت الكقاحػة بػإدارة المتحػؼ أنهػا اقترحػت عمػى المجنػة ايكتفػار بالكحػؼ المفحػؿ لهػذ  

 (ُ) المحابيال كالذم بعث بط المتحؼ إليهاو
ألحت المجنة عمى ةركرة استرداد هذ  المحػابيال السػتة مػرة أخػرل ، فكعػد 

كافقػت ، كهػك مػا  (ِ)ـ أم بعػد أربػ  سػنكات َُٖٗالمسٍكلكف بردها كلكف في عػاـ 
ـ بعػد ُِٖٗعميط المجنة اةطراران ، كلكف هذ  المحابيال لـ تعد بالفعؿ إي فػي عػاـ 

 (ّ) أف اقتحر عددها عمى أربعة  و
فػي األعػـ  –أما عف عرقة المجنة بالمتاحؼ األجنبية األخرل فقػد اقتحػرت 

عمى تبادؿ المطبكعػات ، فمحاةػر جمسػات المجنػة تسػجؿ شػكران كاردان مػف  –األرمب 
ؼ بػػرليف عمػػى إرسػػالية المجمػػدات التػػي أرسػػمت لهػػـ ، كبالمقابػػؿ تشػػكر المجنػػة متحػػ

مطبكعاتهػػػا لسػػػنة  جمعية المتاحؼ العمكمية بفرنسا عمى إرسالها الجزر الثالث مف 

                                           
محةػػػر  ِٕـ " ص إ ُٖٖٓ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار القديمػػػة العربيػػػة لسػػػنة   (ُ)

  وهػ (َُّّربي  األكؿ  ِـ ) ُٖٖٓديسمبر  ٖالجمسة التاسعة عشرة بتاري  
محةػػػر الجمسػػػة  ّـ " ص إ ُٖٖٔ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار العربيػػػة لسػػػنة   (ِ)

  وهػ (َُّّربي  الثاني  ِْـ ) ُٖٖٔيناير  ِٕبتاري   العشريف
" المجمكعػػة التاسػػعة مػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة كتقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني عػػف   (ّ)

 ِٓـ ) ُِٖٗفبرايػػر  ِّمةػػر الجمسػػة الثالثػػة كالخمسػػيف بتػػاري   ْـ " ص إ ُِٖٗسػػنة 
  وهػ(َُّٗرجب 
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 (ُ)ـوُٕٖٖ
فقػػد رحػػدنا  –بخػػرؼ المتػػاحؼ  –أمػػا عػػف عرقػػة المجنػػة بالجهػػات األخػػرل 

؛ فقػد لفػت أحػد أعةػار  (ِ)ٍ  ببػكيؽ عرقة قكية بينها كبيف مدرسة الفنكف كالحنا
المجنة نظرها إلى أف تمؾ المدرسة آخػذة فػي سػبيؿ التقػدـ،كأنها فػي طريقهػا إلػى أف 
تححب مدرسة لمفنكف الجميمة،كمف الةركرم أف تجد مساعدة مف قبؿ المجنػة مػف 
أجػػؿ تحقيػػؽ هػػذا المسػػعى،فكمفت المجنػػة عػػددان مػػف أعةػػاٍها بالتكجػػط إلػػى المدرسػػة 

ة ككةػ  تقريػرو عمػا يمػـز إلنشػار مدرسػة عميػا لمفنػكف الجميمػة تكػكف تحػت المذككر 
إدارة ديػػػػكاف األكقػػػػاؼ،عمى أف تقػػػػـك تمػػػػؾ المدرسػػػػة بتخػػػػريج أجيػػػػاؿ مػػػػف الفنػػػػانيف 

 (ّ)كالرساميف يتكلكف القياـ بأعماؿ األشغاؿ الدقيقة الخاحة بترميـ  المساجدو
نػػكف الجميمػػة ، كػػاف مػػف الحػػعب إقنػػاع ديػػكاف األكقػػاؼ بتبنػػي مدرسػػة لمف

فػػاكتفى أعةػػار المجنػػة بالتعامػػؿ مػػ  مدرسػػة الفنػػكف كالحػػناٍ  بكةػػعها الحػػالي ، 
ـ  نػػاظر المدرسػػة جيجػػكف بػػؾ إلػػى عةػػكية المجنػػة لرسػػتفادة منػػط كمػػف  كقػػرركا ةػػ

 (ْ)مدرستط في إحرح اآلثار التي تحتاج إلى ترميـ و 

                                           
محةػػػر  ٓةػػػر لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار العربيػػػة القديمػػػة " ص إ " المجمكعػػػة السادسػػػة مػػػف محا  (ُ)

  وهػ (َُْٔجمادل األكلى  ُٔـ ) ُٖٖٗيناير  ُٕالجمسة الثالثة كالثرثيف بتاري  
ـ بهػػدؼ تخػػريج الحػػناع ُٖٖٔمدرسػػة الفنػػكف كالحػػناٍ  إ أسسػػها الخػػديكم إسػػماعيؿ سػػنة   (ِ)

ة، كقد أنشٍت مدرسػة أخػرل مماثمػة لهػا الفنييف، ككاف بها قسـ لتعميـ التمكيف باأللكاف المختمف
ـ و انظرإ عبد المنعـ الجميعي ف إشػراؼ ب إ " كثػاٍؽ التعمػيـ العػالي ُٖٖٗفي المنحكرة عاـ 

هػػ / ُِْٓفي محر خرؿ القرف التاس  عشر " طبعػة إ دار الكتػب كالكثػاٍؽ القكميػة،القاهرة 
  وِِٓ،  ُِٓص إ  ُـ و جػََِْ

محةػر الجمسػة السادسػة بتػاري   ِِر القكمسيكف الثػاني " ص إ " محاةر الجمسات كتقاري  (ّ)
  وهػ (ََُّرجب  ِٖـ ) ُّٖٖيكنيك  ّ

ـ " صإ َُٖٗ" المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة عف سػنة   (ْ)
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حػػرح لحسػػا ب المجنػػة ، كبالفعػػؿ بػػدأت المدرسػػة فػػي تنفيػػذ أعمػػاؿ تػػرميـ كا 
كأجادت في ذلػؾ حتػى إف القكمسػيكف الثػاني يكجػط الشػكر لنػاظر المدرسػة " لقيامػط 

عمػى رايػة مػا يػراـ مػف هك كترميذ  بترميـ منبر جام  البرديني بدقػة ي حػد لهػا ، ك 
 كيطمب أف يتـ إثبات ذلؾ عمى المنبر و  (ُ)اينتظاـ " 

يػػة لممشػػاركة معهػػا فػػي كأخيػػران فقػػد كجهػػت المجنػػة دعػػكة لمبطريركيػػة القبط
 (ِ)حيانة البرج الركماني القديـ كالمعركؼ بقحر الشم   و 

 هطبىعاث اللجنت : 
كانت مهمة القكمسػيكف األكؿ الكحيػدة هػي عمػؿ إححػار دقيػؽو عػف اآلثػار 
العربيػػة المكجػػكدة فػػي مدينػػة القػػاهرة كتػػدكيف ذلػػؾ فػػي سػػجؿ يكػػكف مرجعػػان ألعةػػار 

ألكؿ مهمتػط بنجػاح ، فكةػ  دلػيرن يحتػكم عمػى مػا المجنة ، كقد أنجز القكمسيكف ا
مجمكعط ستماٍة كأربعة كستكف أثران متنكعان ما بيف مسػاجد كزكايػا كأةػرحة كأسػبمة 

و ككػػاف هػػذا السػػجؿ أكؿ مػػا طبعتػػط المجنػػة مػػف أعمػػاؿ ،  (ّ)تابعػػة لػػديكاف األكقػػاؼ  
أنػط رير أف هذا السػجؿ سػرعاف مػا اسػتهدؼ لمنقػد مػف قبػؿ بعػض األعةػار بحجػة 

                                                                                                           

 رمةػػػػػػاف  ِـ ) ُٖٖٗمحةػػػػػػر الجمسػػػػػػة الخامسػػػػػػة كالثرثػػػػػػيف بتػػػػػػاري  رػػػػػػرة مػػػػػػايك  ُّ
  وهػ( َُّٔ

ـ ص إ َُٖٗالمجمكعة السابعة مف محاةر لجنة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة عػف سػنة "   (ُ)
  والتقرير السادس كالثمانكف لمقكمسيكف الثاني َٔ

" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ِ)
  وفالتقرير الثاني كالثرثكف بعد الماٍتي ُْـ " ص إ ُٖٖٗ

( ممػػؼ  ُْٔمحػافظ عابػديف ، األكقػػاؼ، لجنػة حفػػظ اآلثػار القديمػػة العربيػة ، محفظػػة رقػـ )   (ّ)
( كشػػؼ بالمسػػاجد كالزكايػػا كاألةػػرحة كاألسػػبمة تعمػػؽ ديػػكاف األكقػػاؼ كالتابعػػة لأثػػار  ٖرقػػـ ) 

هػػػ و كقػػد كنػػا نػػكد إيػػراد هػػذا الكشػػؼ فػػي المرحػػؽ ثػػـ حػػرفنا  َُُّـ / ُّٖٖالعربيػػة سػػنة 
  ور عف ذلؾ لطكلط المفرطالنظ
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 -أحد أعةار القكمسػيكف األكؿ  -ليس مستكفيان لجمي  اآلثار ، كداف  ركجرز بؾ 
عف نفسط كزمرٍػط قػاٍرن إف هػذا السػجؿ ي يحتػكم إي عمػى اآلثػار المسػجمة بػديكاف 
ف كثيػػران مػػف اآلثػػار ليسػػت مندرجػػة بػػط ، فػػردت المجنػػة بػػأف أعمالهػػا ي  األكقػػاؼ ، كا 

قاؼ فقط، بؿ تشمؿ جمي  اآلثار العربية أيما كانػت ، تقتحر عمى اآلثار التابعة لألك 
ثباتها فػي السػجؿ المػذككر  كبذلؾ كيم ؼ القكمسيكف األكؿ بإتماـ ححر باقي اآلثار كا 

عادة طباعتط  و   (ُ)كا 
ـ قػػررت المجنػػة طبػػ  محاةػػر جمسػػاتها كتقاريرهػػا منػػذ  ُْٖٖكفػػي سػػنة 
ة كأعةػػار مجمػػس ـ ثػػـ تكزيعهػػا عمػػى أعةػػار المجنػػ ُّٖٖتشػػكيمها حتػػى سػػنة 

 (ِ)النظار كبعض األعياف في القطر كفي أكربا  و 
ثـ قامت المجنػة بطباعػة محاةػر جمسػاتها كتقػارير قكمسػيكنها الثػاني عػف 

ـ ، كبعد طباعتهػا تكجػط فػرانس بػؾ كجػراف بػؾ إلػى اإلسػكندرية كقػدما  ُْٖٖسنة 
المػذككرة ، لمخديكم محمد تكفيػؽ الكراسػة المشػتممة عمػى أعمػاؿ المجنػة فػي السػنة 

كححمت المجنة عمى " تشكرات مف قبؿ الذات الفخيمة عمى النتػاٍج الحسػنة المهمػة 
 (ّ)التي ححمت عميها المجنة لغاية ذلؾ اليـك "و 

كما أرسمت المجنة نسخان مف تمؾ األعماؿ إلى نظار دكاكيف الحككمة كككرر 
لى جمعية المعارؼ المحرية ، كالجمعية الجغرافية  ، كالكبتخانة الخديكيػة النظارات كا 

                                           
محةػر الجمسػة السػابعة بتػاري   ِْ" محاةر الجمسػات كتقػارير القكمسػيكف الثػاني " ص إ   (ُ)

  وهػ ( َُُّمحـر  ِٕـ ) ُّٖٖنكفمبر  ِٕ
ـ عػف محاةػر كتقػارير لجنػة حفػظ اآلثػارات القديمػة العربيػة "  ُْٖٖ" الكراسة الثانية لسنة   (ِ)

 جمػػػػػػادل الثانيػػػػػػة  ِّـ ) ُْٖٖأبريػػػػػػؿ  ُٗبتػػػػػػاري   محةػػػػػػر الجمسػػػػػػة التاسػػػػػػعة ٖصإ 
  وهػ( َُُّ

محةػػػر  ِٓـ " ص إ ُٖٖٓ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار القديمػػػة العربيػػػة لسػػػنة   (ّ)
  وهػ (َُِّرمةاف  َُـ ) ُٖٖٓيكنيك  ِِالجمسة الثامنة عشرة بتاري  
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لى العممػار  ، كمدير اإلرسالية الفرنسية بمحر ) المعهد الفرنسي لأثار الشرقية ( كا 
ككؿ مف يهمط أمر المجنة كأعمالها ، كما أرسمت نسخان إلى قناحؿ الػدكؿ األكركبيػة 

 م  رجار تكحيمها إلى نظار لجاف حفظ اآلثار التاريخية في دكلهـ و 
لمطبكعة يتةاعؼ مف سنة إلى أخرل طبقان لزيادة شػهرة ككاف عدد النس  ا

المجنػػة كاتسػػاع أشػػغالها ، فبعػػد أف كانػػت ي تتجػػاكز خمسػػيف نسػػخة فػػي أكؿ مػػرة 
 (ُ)ـ كزعت عمى الجهات المعتادة  و  ُٖٖٔكحمت إلى خمسماٍة عاـ 

كانت كؿ هذ  الطبعات تتـ عمى نفقة الحككمة بنار عمى طمب مػف المجنػة ، 
ا لط مف النفػ  كالفكاٍػد الجميمػة ، كأف المجنػة فػي حػد ذاتهػا شػكمت مػف معممة ذلؾ بم

، ككانػػت الطبعػػات تحػػدر إلػػى اآلف بالمغػػة الفرنسػػية ، ثػػـ  (ِ)أجػػؿ المحػػمحة العامػػة 
ارتأت المجنة ةركرة ترجمتها إلػى العربيػة حتػى تعػكد الفاٍػدة عمػى الشػعب المحػرم 

العربية ، عمى أف تكزع األعماؿ كيتمكف مف ايطرع عمى أعماؿ المجنة في نسختها 
عمى العممار المحرييف كشيكخ المساجد كعممار الجام  األزهػر ككػؿ مػف يهمػط أمػر 
اآلثػػار العربيػػة ، ككمفػػت المجنػػة كاتبهػػا كمترجمهػػا إليػػاس إسػػكندر حكػػيـ بترجمػػة مػػا 
 سػػػػػػػػبؽ نشػػػػػػػػر  منهػػػػػػػػا حتػػػػػػػػى اآلف ككػػػػػػػػذلؾ الطبعػػػػػػػػات التػػػػػػػػي سػػػػػػػػكؼ تنشػػػػػػػػر 

 (ّ) فيما بعد و
                                           

محةػػػر الجمسػػػة  َِإ ـ " ص ُٖٖٔ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار العربيػػػة لسػػػنة   (ُ)
  وهػ (َُّّرمةاف  َّالثانية كالعشريف بتاري  ) 

( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ )   (ِ)
ػيس مجمػس النظػار بتػاري   َُرقـ )  فبرايػر  ِْ( مكاتبة مف لجنة حفظ اآلثار العربية إلػى ٍر
  وهػ (َُّّجمادل األكلى  َِـ ) ُٖٖٔ

ـ ، ُٕٖٖ" الجػػػزر الخػػػامس محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار القديمػػػة العربيػػػة لسػػػنتي   (ّ)
ذك القعػػػػدة  ٓـ ) ُٕٖٖيكليػػػػك  ِٓـ " محةػػػػر الجمسػػػػة الثامنػػػػة كالعشػػػػريف بتػػػػاري  ُٖٖٖ
  وهػ (َُّْ
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كحؿ عدد النس  المطبكعة مف أعماؿ المجنة كتقاريرهػا  ـُُٖٗكفي سنة 
ـ كأربعماٍػة نسػخة بالعربيػة خاحػة َُٖٗإلى خمسماٍة نسخة بالفرنسية عف سنة 

ـ ، كثرثماٍػػة نسػػخة أخػػرل بالعربيػػة أيةػػان عػػف ُٖٖٗبأعمػػاؿ المجنػػة عػػف سػػنة 
 (ُ) ـ كقد تـ تكزيعها كالمعتاد ؤُٖٖأعمالها لسنة 

طبعة األكلى مػف الجػزر األكؿ مػف أعمػاؿ المجنػة ، كفي نفس السنة نفدت ال
كطمبت المجنة إعادة طب  ثرثماٍة نسخة جديػدة منهػا ، كهنػا يتػدخؿ مػدير األكقػاؼ 
كيقتػرح عمػى المجنػة أي يكػكف تكزيػ  األعمػاؿ بعػد ذلػؾ مجانػان بػؿ بمقابػؿ يعػد إيػػرادان 

ر أف األعمػػاؿ لأثػػار ، كرفػػض أعةػػار القكمسػػيكف الثػػاني هػػذا ايقتػػراح عمػػى اعتبػػا
مطبكعػػة مجانػػان عمػػى نفقػػة الحككمػػة ، كأنهػػا ي تعطػػى إي لمػػف تهمػػط أشػػغاؿ المجنػػة 

و كلكػػف لمػػا تحكلػػت نفقػػة طباعػػة تمػػؾ األعمػػاؿ عمػػى ميزانيػػة (ِ)كلمجمعيػػات األهميػػة 
بالححػكؿ عمػى جػزر  –أنفسػهـ  –المجنة مػؤخران أكحػى أعةػار القكمسػيكف الثػاني 

ؾ األعماؿ التي يطمب شرارها المثقفكف كالمهتمػكف مف تمؾ النفقة عف طريؽ بي  تم
 (ّ) بأمر الكتب كالمكتبات و

كقد حدر الجزر األكؿ مف أعماؿ المجنة فػي طبعتهػا العربيػة تحػت عنػكاف " 
لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة ، محاةػػر الجمسػػات كتقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني " دكف 

تمػؾ المحاةػر كالتقػارير ، عمػى اإلشارة في العنكاف إلػى السػنكات التػي عممػت عنهػا 
                                           

ف الثػاني " المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيك  (ُ)
ـ ) ُُٖٗمػايك  ِٕمحةر الجمسة السابعة كاألربعيف بتاري   ِٔـ " ص إ ُُٖٗعف سنة 

  وهػ (َُّٖشكاؿ  ُٗ
المجمكعة الثامنة مف محاةػر لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ِ)

  وف الثانيالتقرير الثالث كالعشركف بعد الماٍة لمقكمسيك ّٖـ " ص إ ُُٖٗعف سنة 
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ّ)

  والتقرير التاس  كالثرثكف بعد الماٍتيف لمقكمسيكف الثاني َُُـ " ص إ ُٖٖٗ
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أية حاؿ فإف هذا الجزر يتةمف محاةر جمسػات المجنػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني 
ـ ، كربمػػا لػػـ تخحػػص المجنػػة جػػزرن مسػػتقرن لسػػنتها ُّٖٖـ ، ُِٖٖعػػف سػػنتي 

األكلى ألنها لـ تعقد في هذ  السنة سكل جمستيف ) األكلػى فػي فبرايػر كاألخػرل فػي 
 ـ يقدـ القكمسيكف الثاني سكل ثمانية تقارير ونكفمبر ( بينما ل

ـ عػف محاةػر ُْٖٖثـ حدر الجزر الثاني بعنكاف " الكراسػة الثانيػة لسػنة 
كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػارات القديمػػة العربيػػة " كحػػدر الثالػػث بعنػػكاف إ " محاةػػر 

ـ " كقػد حػدرت هػذ  األجػزار ُٖٖٓكتقارير لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية لسػنة 
هػػ عقػب قػرار المجنػة بترجمػة أعمالهػا إلػى َُّٓـ / ُٕٖٖالثرثة فػي عػاـ كاحػد 

 العربية كنشرها و
كفي العاـ التالي حدر الجزر الراب  بعنػكاف إ " محاةػر كتقػارير لجنػة حفػظ 

ـ " كبعػػد ذلػؾ بسػنتيف جمعػػت الجمسػة محاةػػر ُٖٖٔاآلثػار القديمػة العربيػػة لسػنة 
ـ فػي جػزر كاحػد خػرج ُٖٖٖـ ، ُٕٖٖي لسنتي جمساتها كتقارير قكمسيكنها الثان

بعنػػكاف " الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العربيػػة 
ـ " كيرحػػظ أف هػػذ  األجػػزار الخمسػػة قػػد طبعػػت كمهػػا فػػي ُٖٖٖـ ، ُٕٖٖلسػػنتي 

 مطبعة نظارة عمـك األكقاؼ المحرية و
ذ  األجػػزار تباعػػان ، كبدايػػة مػػف الجػػزر السػػادس تكلػػت مطبعػػة بػػكيؽ نشػػر هػػ

كأحػبال العنػػكاف يتةػمف إ رقػػـ الجػػزر أك المجمكعػة ثػػـ الػػنص عمػى محاةػػر المجنػػة 
كتقػػػارير القكمسػػػيكف الثػػػاني ، ثػػػـ ذكػػػر السػػػنة التػػػي عممػػػت عنهػػػا تمػػػؾ المحاةػػػر 

 كالتقاريرو
مػػدير حػػندكؽ الػػديف العمػػكمي كأحػػد  –كقػػد أبػػدل الككنػػت شػػارؿ زالكسػػكي 

قاف بعنػاكيف األجػزار المطبكعػة إ تتمثػؿ األكلػى فػي مرحظتيف تتعم –أعةار المجنة 
اإلسػرمية ب كالقبطيػة فإنػط يجػب تشمؿ برعايتها اآلثار العربية ف أنط لما كانت المجنة



 

  

 

 
 د / أشرؼ محمد حسف عمى        (لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ) نشأتها كدكرها في حماية األثر العربي 
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أف يكػػػكف العنػػػكاف داين عمػػػى ذلػػػؾ حػػػراحة ، كأنهػػػا تشػػػتغؿ فػػػي هػػػاتيف الحػػػناعتيف 
ي " فهػذ  يفهػـ منهػا المختمفتيف و كالمرحظة الثانية تتعمؽ بكممة " القكمسيكف الثان

كجكد " قكمسيكف أكؿ " كهك لـ يعد مكجكدان ، فقد انتهت مهمتط بعد أف أعػد  ححػران 
شامرن لأثار العربية ، كاقترح زالكسػكي تعػديؿ العنػكاف بحيػث يحػبال إ " لجنػة حفػظ 
اآلثار العربية كالقبطية " كعف تقػارير القكمسػيكف الثػاني يكتػب إ " تقريػر رقػـ )ووو( 

 و الهندسي )القكمسيكف الثاني( "و كقد كافقت المجنة عمى التعديؿ الثاني فقط لمقسـ
(ُ) 

ككما كجهػت سػهاـ النقػد إلػى عنػاكيف األجػزار فقػد كجهػت كػذلؾ إلػى بعػض 
مةامينها "فأكثر هذ  المحاةر أقيسة كقرارات قممػا يهػـ الجمهػكر ايطػرع عميهػا " 

ثيػر مػف تقػارير القكمسػيكف الثػاني كلكف هذا حكـ قاسو يفتقػر إلػى المكةػكعية ، فك
التي اطمعنا عميهػا تتةػمف استعراةػان تاريخيػان شػيقان مػدعمان بايقتباسػات مػف أمهػات 

لعػػدد كبيػػرو مػػف أهػػـ اآلثػػار التػػي تزخػػر بهػػا  –مثػػؿ المقريػػزم كريػػر   –كتػػب التػػاري  
ي مدينة القاهرة ، كنفسها الجهة التي أحدرت هػذا الحكػـ تسػتدرؾ قاٍمػة إ " كلكنهػا 

 (ِ) تخمك مف كحؼ بعض اآلثار كحفان طمي ا لك خر مف ركاكة عربيتط " و
هػػذ  الػػردارة فػػي األسػػمكب لمسػػناها بأنفسػػنا أثنػػار مطالعتنػػا لػػبعض أعمػػاؿ 
المجنػة كيسػػيما تقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني ، كمػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ إ المقالػػة التػػي 

د فيهػػا كحػػفان شػػامرن لمجػػرل كالتػػي أكر  –عةػػك المجنػػة  –أعػػدها الػػدكتكر فػػكلمرس 
العيكف كالتي احتةنها التقرير الخمسكف بعد المػاٍتيف لمقكمسػيكف المػذككر ، فعمػى 

                                           
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ُ)

ذك  ِْـ )ُٖٖٗأبريػػؿ  ُٓمحةػػر الجمسػػة الثانيػػة كالثمػػانيف بتػػاري   ّٖ" ص إ ـ ُٖٖٗ
  وهػ (ُُّٓالقعدة 

  وهػَُّٖـ / ذك القعدة ُُٖٗ" المقتطؼ " عدد يكليك   (ِ)
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الػػررـ مػػف أنػػط بحػػث فػػي تػػاري  هػػذ  القنػػاة بحثػػان معمقػػان إي أف عممػػط هػػذا نقػػؿ إلػػى 
 (ُ) العربية بأسمكب ركيؾ جدان  و

فقػػط ، فالمجنػػة هػػذا العيػػب فػػي الترجمػػة لػػـ يقتحػػر عمػػى الطبعػػة العربيػػة 
تشتكي مف أف " الترجمة الجارم عممها عػف اآليػات القرآنيػة كريرهػا التػي تكجػد فػي 
التكاري  المستخرجة مف اآلثار ليست داٍمػان مةػبكطة ، كيستحسػف إجػرار مراجعتهػا 

ككمفػػت المجنػػة بهػػذ  المهمػػة محمػػد بيػػـر بػػؾ سػػكرتير المستشػػار   (ِ)قبػػؿ طبعهػػا " 
نطقػػػيس أف هػػػذ  الترجمػػػات لػػػف تكػػػكف إي فػػػي الطبعػػػة المػػػالي كأحػػػد أعةػػػاٍها ، كم

 الفرنسية و
كأخيران فإف المجنة كانت كثيران ما تتأخر فػي طباعػة هػذ  األعمػاؿ ، فأعمالهػا 

 (ّ) ـ وُٖٓٗـ لـ تحؿ إلى أيدم القرار إي في سنة ُّٖٗعف سنة 
 الصعىباث الخي واجهج اللجنت :

ديتهػػا لعممهػػا ، ككنػػا قػػد أشػػرنا كاجهػػت المجنػػة كثيػػران مػػف الحػػعكبات أثنػػار تأ
خػػػرؿ حػػػديثنا السػػػابؽ إلػػػى بعػػػض هػػػذ  الحػػػعكبات ، كمػػػف بينهػػػا شػػػكايات المجنػػػة 
المسػػتمرة مػػف ةػػيؽ ذات اليػػد كقمػػة مخححػػاتها كمكاردهػػا الماليػػة كأنهػػا ي تكفػػي 
ألعماؿ حفظ كحيانة اآلثار ، كذهبت الكعكد التي منحها القاٍمكف عمػى إدارة ديػكاف 

زيػادة مخححػاتها أدراج الريػاح ، بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ كجػدنا األكقاؼ لمجنػة ب
 هؤير يحرمكف المجنة مف مخححاتها أحيانان كينقحكف منها أحيانان أخرل 

                                           
" المجمكعة العاشرة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ُ)

  وِٓ – ْٗـ " ص إ ُّٖٗعف سنة 
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ِ)

محػـر  ُِـ )ُٖٖٗمػايك  َُمحةر الجمسػة الثالثػة كالثمػانيف بتػاري   ٔٓـ " ص إ ُٖٖٗ
  و( ُُّٔ

  وهػُُِّـ / ذك الحجة ُٖٓٗ" المقتطؼ " عدد يكنيك   (ّ)
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كممػػػا ي شػػػؾ فيػػػط أف مػػػف بػػػيف هػػػذ  الحػػػعكبات أف ثقافػػػة عػػػددو كبيػػػرو مػػػف 
المسػػػٍكليف الحكػػػكمييف فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػت لػػػـ تكػػػف مهيػػػأة لتقبػػػؿ فكػػػرة كجػػػكد لجنػػػة 

ة لحمايػػة اآلثػػار يخحػػص لهػػا مبمػػ  مػػف المػػاؿ فػػي كقػػت كانػػت فيػػط الػػبرد متخححػػ
 –كاقعة تحت كطأة الد يف ، كتٍف مف شػدة كقػ  أزمػة ماليػة خانقػة ، كأحػبال هػؤير 

مف حيث ي يشعركف ، كانطرقان مف عػدـ قنػاعتهـ الشخحػية بجػدكل أعمػاؿ المجنػة 
كف تنفيػػذ مقرراتهػػا ، كلػػكي يةػػعكف أمامهػػا العراقيػػؿ ، كيعطمػػكف أشػػغالها ، كيكقفػػ –

تعةيد الخديكم تكفيؽ لمجنة كمساندتط لها في أكثػر مػف مناسػبة لكػاف قيػاـ المجنػة 
 بأعماؿ ذات شأف أك حتى بقاؤها كاستمرارها محؿ شؾ كبير و

كهناؾ مشكمة البيركقراطية كالتعقيدات اإلدارية المعركفػة كتكػرار المخاطبػات 
، كسنةػػرب مػػثرن لػػذلؾ بحادثػػة تظهػػر فيهػػا كالمكاتبػػات حتػػى فػػي أكةػػال المسػػاٍؿ 

البيركقراطيػػة كيبػػرز فيهػػا تعنػػت ديػػكاف األكقػػاؼ بحػػكرة أكثػػر كةػػكحان ، فقػػد اتفقػػت 
المجنة م  محمحة التنظيـ بنظارة األشغاؿ عمى القياـ بػإجرار عمميػة تنظيػؼ شػاممة 

 لبكابة باب الفتكح و
قػػاؼ كمكجػػكديف ككانػػت هػػذ  العمميػػة تشػػمؿ إزالػػة دكػػاف كقهػػكة تػػابعيف لألك 

بالفجكة اليمنى مف تمؾ البكابة ، كلما كانت البكابة مف اآلثار القديمػة النفيسػة كهػي 
ممػػؾ لمحككمػػة ، ككاقعػػة بالشػػارع الػػذم يعػػد مػػف المنػػاف  العمكميػػة ، ككجػػكد الػػدكاف 
كالقهكة بها يؤدم إلػى تشػكيط منظرهػا ، فةػرن عػف ككنهمػا كاقعػيف بالشػارع العػاـ ، 

التنظيـ كلجنة حفظ اآلثار مف ديكاف األكقاؼ إزالتهمػا ، فأفادهمػا فقد طمبت محمحة 
هػػ / ُِّٓبأنهما مف أعياف كقؼ أمير كبيػر كمسػجرف بػدفاتر األكقػاؼ منػذ سػنة 

 ـ كيدراف دخرن لجهة الكقؼ المذككر وُّٕٖ
قػػرر نػػاظر األشػػغاؿ معاينػػة األمػػر بنفسػػط عمػػى الطبيعػػة ، فتكجػػط إلػػى بػػاب 

البكابة لها فجكتاف بجانبيها مف أحؿ شكمها ككةػعها ، كأف  الفتكح ، فاتةال لط أف
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القهكة كالدكاف قػد أقيمػا بالخشػب كالبػكص عمػى أرض الفجػكة اليمنػى ، كأمػا الفجػكة 
اليسػػرل نظيرتهػػا فهػػي خاليػػة ، كي يمكػػف أف ييتىحػػكر مطمقػػان أف أرض الفجػػكة التػػي 

الكاقػؼ ، ألنهمػا جػزر حدثت عميها القهكة كالػدكاف هػي أرض كقػؼو أك كاردة بكقفيػة 
مػػف أجػػزار البكابػػة التػػي هػػي ممػػؾ الميػػرم ، كمػػا ي يحػػال ايعتمػػاد عمػػى قػػدـ تػػاري  
بناٍهمػا ، إذ أف األمػرؾ الحككميػة المتعمقػة بالمنفعػة العمكميػة كمػف بينهػا الشػػكارع 

 (ُ) كاآلثار العمكمية ي يجكز تممكها بكة  اليد عميها المدة الطكيمة  و
اؿ مدير عمـك األكقاؼ بكؿ هذ  الحقاٍؽ ، كمػا كاجهتػط كاجهت نظارة اإلشغ

أيةػػان بمحةػػر الجمسػػة التاسػػعة كالثرثػػيف مػػف محاةػػر جمسػػات لجنػػة حفػػظ اآلثػػار 
كالذم نص في المسألة الخامسة منط عمى أف المجنػة قػد قػررت أنػط يمػـز فػي الحػاؿ 

لػـ يكػف لػط إلغار الدكاف كالقهكة المكجكديف بأسفؿ باب الفتكح ألف كقػؼ أميػر كبيػر 
حؽ الممكية بهذا األثر العمكمي كأنط باإلةافة إلى ذلؾ ينبغي إخرر األجزار األخرل 

ككػاف مػدير ديػكاف  (ِ)مف هذا األثر إذا كاف قد اسػتكلى عميهػا مغتحػبكف آخػركف " 
 األكقاؼ قد كق  بنفسط عمى هذا المحةر مما يشعر بمكافقتط عمى ما جار بط و 

األكقػاؼ بتنفيػذ مػا كقػ  عميػط مػف قػرارات فإنػط قػد كبدين مػف أف يقػـك مػدير 
اسػػتفتى مفتػػي األكقػػاؼ فػػي هػػذ  المسػػألة فػػأفتى بمػػا خرحػػتط إ " إف مػػف القكاعػػد 
الشرعية أي ينزع شير مف يػد أحػدو إي بكجػط حػؽو ثابػتو شػرعان ، كأف مػف الجػاٍز أف 

امػة ، كأف مػف يككف لكاة  اليد األكؿ حؽ البقار كالقرار بػاإلذف ممػف لػط الكييػة الع
                                           

( ممػؼ  ُّٔة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ ) محاةر عابديف ، األكقاؼ ، لجن  (ُ)
ديسػػػمبر  ُٖ( مػػػذكرة مػػػف نػػػاظر ًاألشػػػغاؿ العمكميػػػة إلػػػى مجمػػػس النظػػػار بتػػػاري   ُُرقػػػـ ) 
هػػػ ( يطمػػب فيهػػا إزالػػة دكػػاف كقهػػكة مجػػاكرتيف لبكابػػة بػػاب َُّٕربيػػ  الثػػاني  ِٓـ ) ُٖٖٗ

   والفتكح كتأييد لجنة حفظ اآلثار لهذ  الطمب
 " المجمكعػػػػػة السادسػػػػػة مػػػػػف محاةػػػػػر لجنػػػػػة حفػػػػػظ اآلثػػػػػار العربيػػػػػة القديمػػػػػة عػػػػػف سػػػػػنة   (ِ)

  وْٖـ " ص إ ُٖٖٗ
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ػػد أرض الفجػػكة بهيٍتهػػا الحاليػػة  الجػػاٍز أيةػػان أف مػػف لػػط حػػؽ الكييػػة العامػػة أٍرحى
ليحػػرؼ إيرادهػػا فػػي محػػرؼو شػػرعي ، أك يكػػكف أحػػؿ البكابػػة كأرةػػها مػػف األكقػػاؼ 
التي كقفها كاقفها عمى محمحة عامة مثؿ القناطر كالجسكر ، أك يككف كاقفها ع يف 

الحاليػػة ليحػػرؼ إيرادهػػا فػػي محػػرؼ شػػرعي ، كأف مػػا الفجػػكة التػػي فيهػػا بهيٍتهػػا 
اعتدت بط نظارة األشغاؿ هك مف ايحتمايت العقمية ، كأنط عمى ذلؾ ي يجكز نزعهػا 
إي إذا ثبت شرعان أف كةػ  اليػد عميهػا كػاف بطريػؽ ايرتحػاب " و كبنػار عمػى هػذ  

المػػذككريف مػػف الفتػػكل أكػػد مػػدير األكقػػاؼ أنػػط ي يمكنػػط نػػزع ممكيػػة الػػدكاف كالقهػػكة 
 أححابهما إي بحكـو شرعي و

عابػت األشػغاؿ عمػى مػدير األكقػاؼ لجػكر  إلػى الشػرع فػي مسػألة ي حاجػة 
إلى الفتػكل فيهػا ، كاعتبػرت عممػط هػذا تنحػرن مػف تنفيػذ قػرار اإلزالػة ، كقالػت إ إف 
إزالة قهكة كدكاف مبنييف بألكاح خشبو كبكص في أثرو مف اآلثػار العمكميػة كاقػ  فػي 

لشػػارع العػػاـ هػػك أقػػؿ أهميػػة مػػف عقػػاٍر بػػارزو عػػف خػػط التنظػػيـ كيػػزاؿ حسػػب لػػكاٍال ا
التنظػػيـ بػػدكف فتػػكل كي حكػػـ شػػرعي ، بػػؿ اقػػؿ أهميػػة أيةػػان مػػف حكانيػػت األكقػػاؼ 
المكجػػكدة أسػػفؿ اآلثػػار العمكميػػة مثػػؿ مسػػجد األشػػرؼ كمسػػجد الغػػكرم كريرهمػػا ، 

 رار المجنة الحادر في شأنها وكالتي قررت المجنة إزالتها كتعهد المدير بتنفيذ ق
كأكدت األشغاؿ أيةػان أف مػا جػار بػالفتكل ي يخػرج عػف ايحتمػايت التػي ي 
يؤخذ بها إي باإلثبات ، كي إثبات لدل األكقاؼ عمى شػير منهػا ، فػر يكجػد عنػدها 
إٍذف مف حاحب الكييػة بحػؽ البقػار كالقػرار ، كي إٍذف برحػد أرض الفجػكة ، كي إٍذف 

ؼ أحؿ البكابة كأرةها ، كي بتعييف الفجكة لحرؼ إيرادها في محرؼ شرعي ، بإيقا
فنحػػكص الفتػػكل حينٍػػذو ي تنطبػػؽ بػػأم حػػفة مػػف الحػػفات عمػػى الػػدكاف كالقهػػكة 

 المذككريف و
كلفتػػت األشػػغاؿ األنظػػار إلػػى أف البكابػػة مكجػػكدة قبػػؿ أف يظهػػر كقػػؼ أميػػر 
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أنها أحد أبكاب المدينة ، كالشػارع  كبير إلى الكجكد بعدة قركف ، كي يخفى عمى أحد
ماره تحتها منذ عهد نشأتها ، كليس بها أم شير يؤدم إلى الظف بكجكد أدنػى أثػرو 

 لمكقؼ عميها و
كلما لـ تجد األشغاؿ أذنان حارية مػف مػدير عمػـك األكقػاؼ أحالػت المسػألة 

لػى المحػاكـ برمتها إلى مجمس النظار لدراستها كاتخاذ قػرارو بشػأنها مهػددة بػالمجكر إ
المختحة لمححكؿ عمى حكـ بإزالتهما جبريان ، كلكف مجمس النظار كاف مف الحكمػة 
بحيث اقتن  بكجهة نظر األشغاؿ ، فأمر بإزالة الدكاف كالقهكة فكران بمعرفػة الةػبطية 

 (ُ) و
هػػذا العػػراؾ الػػذم خاةػػتط نظػػارة األشػػغاؿ بالنيابػػة عػػف لجنػػة حفػػظ اآلثػػار 

الظػركؼ التػي كانػت تعمػؿ فهيػا المجنػة ، فمػف أجػؿ إزالػة  التاريخية يبيف لػؾ طبيعػة
دكػػػاف كقهػػػكة مبنيػػػيف بالخشػػػب كالبػػػكص اسػػػتغرؽ األمػػػر كػػػؿ هػػػذا المػػػرار كالجػػػدؿ 
كالسفسطة ، فما ظنؾ بإزالة مجتمعات بأسرها جثمت عمى حدر اآلثار العربية قركنان 

 طكيمة مف الزماف و
ت فػػي حػػالحها قػػد كػػذلؾ تشػػتكي المجنػػة مػػف أف بعػػض القػػرارات التػػي حػػدر 

محـر  ّألغيت في بعض األحياف ، مثؿ هذا القرار الذم أحدر  محافظ محر بتاري  
ـ كالذم يمن  فيط منعان باتان بنار المخازف أك الحكانيت ُٕٕٖيناير  ُٕهػ / ُِْٗ

المرحقة لممساجد األثرية ، كيقكؿ المحافظ المذككر إ " إف رربػة الحةػرة الفخيمػة 
ا تشػك  األثػر الػذم األبنية المةػرة فػي الغالػب ، فةػرن عػف ككنهػ الخديكية من  هذ 

                                           
( ممػؼ  ُّٔمحافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة ، محفظػة رقػـ )   (ُ)

( مذكرة األشغاؿ إلى مجمس النظار بخحكص ذات المكةكع ، كقرار مجمس النظػار  ُُرقـ ) 
  وهػ (َُّٕجمادل الثانية ِٖـ ) َُٖٗفبراير ُٖلؾ بتاري  بشأف ذ
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 ُِي كلكف هذا القرار قد ألغي بنػار عمػى األمػر العػالي الحػادر فػ  (ُ)تبنى بجانبط "
( كالمػػػنظـ ألعمػػػاؿ محػػػمحة التنظػػػيـ ، كتمػػػال هػػػػََُّرجػػػب  ُٓـ ) ُّٖٖمػػػايك 

 در  المحافظ والمجنة عمى ديكاف األكقاؼ بإعادة العمؿ بهذا األمر الذم أح
كمف أكبر الحعكبات التي كاجهت المجنة أيةػان مشػكمة تجػار اآلثػار " الػذيف 

كقػػد  (ِ)هػػـ الطامػػة الكبػػرل عمػػى اآلثػػار المحػػرية كالتػػي تبػػاع لهػػـ بأثمػػاف زهيػػدة " 
أفاض أعةار المجنػة فػي الحػديث عػف هػذ  المشػكمة فػي تقريػرهـ الػذم أعػدك  عػف 

ب بخػػط النحاسػػيف بمدينػػة القػػاهرة ، كأخػػذكا جػػام  كمػػدفف السػػمطاف نجػػـ الػػديف أيػػك 
يعػػددكف األةػػرار كالتمفيػػات التػػي لحقػػت بهػػذا األثػػر أثنػػار ايةػػطرابات التػػي كاكبػػت 
ايحػػترؿ البريطػػاني لمحػػر ، فقػػالكا إف المحػػابيال كالقيشػػاني كقطػػ  الرخػػاـ النفيسػػة 

كحػػة كاألخشػػاب الجيػػدة ككػػؿ مػػا كػػاف زينػػة لهػػذا األثػػر قػػد زاؿ كاختفػػى ، كمػػف ذلػػؾ ل
عميهػػا حػػكرة المسػػجد الحػػراـ تشػػبط المكحػػة المكجػػكدة بػػالمتحؼ كأكبػػر منهػػا ، كلمػػا 
استفهـ عنها أعةار القكمسيكف مف بكاب المسجد ظهر لهـ أف البكاب نسي ذكرهػا 

 ككأنط لـ يرها و
كذلؾ عانت المجنة مف جهؿ بعض الحرفييف الػذيف يقكمػكف بتػرميـ اآلثػار ، 

حػػد هػػؤير قػػد قػػاـ بتركيػػب لػػكح محفػػكرو مػػف الرخػػاـ فقػػد يحػػظ مهنػػدس األكقػػاؼ أف أ
بأعمى باب الدخكؿ بأحد المساجد األثريػة بطريقػة معككسػة ، كيطمػب المهنػدس مػف 

 (ّ)المجنة إعادة فؾ المكح كتركيبط كما يجب و 
                                           

التقريػػػر  ْْـ " ص إ ُٖٖٓ" محاةػػػر كتقػػػارير لجنػػػة حفػػػظ اآلثػػػار القديمػػػة العربيػػػة لسػػػنة   (ُ)
  والتاس  عشر لمقكمسيكف الثاني

  ونفس التقرير ِْالمحدر السابؽ ، ص إ   (ِ)
عربية كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار ال  (ّ)

جمػادل ِٔـ )ُُٖٗينػاير  ٔمحةر الجمسة الخامسػة كاألربعػيف بتػاري   ْـ " ص إ ُُٖٗ
  وـ (َُْٖاألكلى 
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كليت األمر قد اقتحر عمػى العمػاؿ فقػط ، فقػد رأينػا مهنػدس األكقػاؼ الػذم 
سبب ترميماتط التي أجراها في مسجد المؤيد شي  ، كبد الديكاف خساٍر مالية كبيرة ب

 كلـ تقـ هذ  الترميمات عمى أسس عممية سميمة و
هػذ  أمثمػػة لمحػعكبات التػػي كاجهتهػػا لجنػة حفػػظ اآلثػػار العربيػة أثنػػار تأديػػة 
نط لمف العجيب أف تنجال المجنة في شؽ طريقها كسط هذ  العقبات كأف  أعمالها ، كا 

 ت جميمة بعد أف كانت قاب قكسيف أك أدني مف ايندثار وتسدم لأثار العربية خدما
 حقيين أداء اللجنت : 

لسنا في مكانة تسمال لنػا بػالحكـ عمػى أعمػاؿ هػؤير الكككبػة المةػيٍة مػف 
العممار األفذاذ ، كي إمكاناتنا تؤهمنا لذلؾ ، كلكننػا سػنقـك برحػد بعػض اآلرار كردكد 

عاحػػرة ، كالتػػي رأت بعينهػػا كلمسػػت األفعػػاؿ التػػي حػػدرت مػػف بعػػض الشخحػػيات الم
بنفسها ما حققتط المجنة مف إنجازات مممكسة في مجاؿ رعاية كحيانة كحفظ اآلثػار 

 العربية ، سكار أكانت تمؾ اآلرار في حالال المجنة أـ في رير حالحها و 
كقد رأينا إشادة الخديكم محمد تكفيػؽ بالمجنػة عنػدما اطمػ  عمػى أعمالهػا ، 

مػػف مػػديرم عمػػـك ديػػكاف األكقػػاؼ ، كأشػػادت بهػػا كػػذلؾ نظػػارة  كمػػا أشػػاد بهػػا عػػدده 
األشغاؿ عندما تعاممت معهػا عػف قػرب كلمسػت بنفسػها أهميػة عممهػا ، كػذلؾ شػهد 
لها بالفةؿ بعض زاٍرم البرد مف كبار الشخحيات األكركبية كمػف هػؤير فرديميػر 

بعنػػكاف " تػػاري  يبػػكؾ الحاجػػب فػػي بػػرط اإلمبراطػػكر الركسػػي فقػػد كتػػب لمجنػػة مقػػاين 
اآلثػػػار القبطيػػػة فػػػي كادم النيػػػؿ " كقػػػد ألحقػػػط القكمسػػػيكف الثػػػاني بتقريػػػر  السػػػاب  
كالثرثيف بعد الماٍتيف ، ككاف مما جار فيط إ " قد فيتال تاري  جديد لأثػار المحػرية 
القبطيػػة مػػف عهػػد مباشػػرتها بمعرفػػة لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة " كجػػار أيةػػان " إف 

دان كبيػران ليها قد خمحت مف اينػدثار كالتخريػب الػذم ي مفػر منػط عػدالمجنة المشار إ
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و كتمنػػػػى فرديميػػػػر لػػػػك بػػػػذلت المجنػػػػة نفػػػػس مجهكدهػػػػا  (ُ)مػػػػف اآلثػػػػار العربيػػػػة " 
 كاهتماماتها لأثار القبطية و 

ككاف محرر " المقتطؼ " مف أشد المعجبيف بأعماؿ المجنة ، كتب يقكؿ إ " 
ا تجػد اإلحػرح قاٍمػان فػي المبػاني العربيػة القديمػة كيفما جمت في القػاهرة كةػكاحيه

بيف مساجد كمآذف كمدافف كما أشػبط ، كهػك عمػؿ نػاطؽ بفةػؿ الحككمػة الخديكيػة 
كتمنى المحرر لك اهتمت المجنة بكة   (ِ)ف هذ  األعماؿ مف رجالها " كالذيف يتكلك

اآلف ، كتاب مسهبو في كحػؼ جميػ  اآلثػار التػي تػـ لهػا إحػرحها كترميمهػا حتػى 
كأف تكتب لكؿ منها مقدمػة تاريخيػة كتكةػال ذلػؾ جمعيػة بالرسػـك كالخػراٍط الرزمػة 

 ليككف دليرن لممثقفيف كمرشدان لمذيف يحبكف الكقكؼ عمى تاري  هذ  اآلثار
أمػػا سػػتانمي لينبػػكؿ فقػػد كانػػت لػػط كقفػػة طكيمػػة مػػ  المجنػػة كأعمالهػػا كقػػاؿ 

ة كحـز المجنة كيقكؿ إ " إنػط لػكي جهػكد بحقها كرمان طيبان مشجعان ، فهك يشيد بيقظ
، كالحػؽ أحبحت في خبر كاف منذ أمدو بعيد هذ  المجنة المكفقة لكانت تمؾ اآلثار قد

أف نسجؿ تقديرنا ألعماؿ هػذ  المجنػة التػي تتميػز  –بؿ يستحيؿ عمينا  –إنط لحعبن 
كثير مػػف بالدقػػة كالحػػبر معػػان ، فالتقػػارير السػػنكية التػػي أحػػدرتها كالتػػي تحفػػؿ بػػال

ف في مجمكعهػا مكتبػة نفيسػة لهػا قيمتهػا ، تشػهد  الحكر كاإليةاحات كالرسـك تيكك 
اف فػػي كػػؿ حػػفحة مػػف حػػفحاتها عمػػى العنايػػة الكبيػػرة كالمسػػٍكلية الجسػػيمة التػػي كػػ

 (ّ)و يحس بها أعةار تمؾ المجنة " 
ككاف المكرد كركمر قد طمب مف لينبكؿ إعداد تقرير عف أعماؿ المجنة حتى 

                                           
" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنة كتقارير القكمسػيكف الثػاني عػف سػنة   (ُ)

  وٓٔـ " ص إ ُٖٖٗ
  وهػَُّٖلقعدة ـ / ذك اُُٖٗعدد يكليك   (ِ)
  وِْٖ،  ِْٕ" سيرة القاهرة " ص إ   (ّ)
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إلى التقرير السنكم الشامؿ عف نهةة محر كالذم تقدـ بط إلى البرلماف في  يةمط
ـ ، كقد كة  لينبكؿ بالفعؿ تقريران بهػذا المعنػى أقتػبس لػؾ منػط فقػرات  ُٖٔٗعاـ 

مطكلػػة ألنػػط يعػػد حكمػػان شػػامرن كمكثقػػان أحػػدر  شػػاهد عيػػاف لػػط خبػػرة كاسػػعة بشػػٍكف 
 اآلثار العربية و 

مػػت بتفتػػيش عػػاـ عمػػى آثػػار القػػاهرة العربيػػة مػػف يقػػكؿ لينبػػكؿ إ " عنػػدما ق
ـ ألفيت المجنة تقػـك بعممهػا الرسػمي كمػف  ُّٖٖشهر يناير إلى شهر مارس عاـ 

ثػػـ أتيحػػت لػػي فرحػػة التعػػرؼ عمػػى الطريػػؽ الػػذم بػػدأت تسػػمكط ، كعمػػى ذلػػؾ فػػإني 
أسػػتطي  أف أقػػارف بػػيف مػػا كانػػت عميػػط اآلثػػار العربيػػة حينمػػا أخػػذت تتناكلهػػا المجنػػة 

، انقةت اثنتى عشرة سػنة عمػى عممهػا إلحرح كالترميـ كبيف ما آلت إليط بعد أفبا
،  ُّٖٖكذلؾ بمقارنة حالػة المسػاجد فػي عػامي  –كيمكنني أف أذكر في يقيف تاـ 

أف اآلثػػار أحػػبحت اآلف فػػي حالػػة مػػف الحفػػظ كالرعايػػة تفػػكؽ كثيػػران مػػا  –ـ  ُٖٓٗ
حػرح كتقكيػة اآلثػار التػي لػـ يكػف كانت عميط منػذ اثنػي عشػر عامػان ، كلقػد أمكػف إ

هناؾ قػبسه ةػٍيؿ مػف األمػؿ فػي إحػرحها ، كػذلؾ يكجػد اآلف إشػراؼ يقػظ كحمايػة 
 (ُ)حذرة مف كؿ ما عسا  أف يحدث مف نهبو أك تخريب "و 

كيقكؿ أيةػان إ " لقػد يحظػت بنفسػي أف أعةػار هػذ  المجنػة كػانكا يقػدركف 
عممهػػـ خيػػر قيػػاـ عمػػى قػػدر مػػا كانػػت المسػػٍكلية الممقػػاة عمػػى عػػاتقهـ ، كيقكمػػكف ب

تسمال بط المبال  المحدكدة التي رحدت لهذا العمؿ ، كبطبيعة الحاؿ فإنط ي يمكنني 
أف أذكػر فػػي هػػذا المقػػاـ سمسػمة اإلحػػرحات المختمفػػة مػػف بنػار جػػدراف بأكممهػػا فػػي 
 المساجد، إلػى إزالػة القػاذكرات العالقػة بػالنقكش المنحكتػة ، إي إف تفحػيؿ ذلػؾ كمػط
يمكف اإلطرع عميط في التقارير السنكية الراٍعة التي كانت تحدرها المجنة ، كهي ي 

                                           
  وِْٗ" سيرة القاهرة " ص إ   (ُ)
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  (ُ) والمجنة كدقتها "تترؾ مجاين لمشؾ في قدرة 
هذ  شهادة حؽ سجمها رجؿن معركؼه عنط نزاهتط كعدالة حكمػط ، كمػ  ذلػؾ 

ف كػاف نقػدها فقد كانت هناؾ بالمقابؿ آرار أخرل تناكلت أعماؿ المجنػة باينتقػاد ،  كا 
هػػذا قػػد انحػػب عمػػى الطػػرؽ الفنيػػة التػػي تنفػػذ بهػػا المجنػػة الترميمػػات األثريػػة التػػي  

نحاؼ  –تجريها و كقد سجمت محاةر المجنة  نقدان حػادان كجهتػط إلػى  –بكؿ أمانة كا 
المجنة جمعية إنجميزية تسػمى " جمعيػة المحػافظ عمػى المبػاني القديمػة " ككػاف هػذا 

تعمقان بطرؽ ترميـ اآلثار ، كقد دافعت المجنػة عػف نفسػها قاٍمػة م –كما قمنا  –النقد 
إ إنػط فػػي المسػػاٍؿ المتعمقػػة بحفػػظ كتػرميـ اآلثػػار " تختمػػؼ اآلرار بمػػا ي نهايػػة لػػط " 

أنها أجرت أعمالها عمػى أحسػف مػا  –في هذ  الحالة بالذات  –كأنط قد تحقؽ لمجنة 
ت مػف قبػؿ ديػكاف األكقػاؼ كالػذم يراـ ، كأف التقحير كاف فػي الترميمػات التػي أجريػ

كػػاف بإمكانػػط أف يقتحػػر عمػػى اإلحػػرحات الةػػركرية جػػدان كالرزمػػة إلقامػػة الشػػعاٍر 
 عمى أف يترؾ الباقي لمجنة و

كي يفكت المجنة أف تعرب عف سعادتها مػف المرحظػات التػي أبػدتها جمعيػة 
يػر مػف مكاقػؼ المحافظة عمى المباني القديمة مؤكدة عمى أف مكقفها هذا أفةؿ بكث

الجهػات العمميػة األخػرل المرسػؿ لهػا مطبكعػات المجنػة كالتػي كانػت قػد اكتفػت حتػػى 
 (ِ) و هذ  المحظة " بإبدار تشكرات جارو تسجيمها في المحاةر "

ـ ثػػـ ُّٔٗكأخيػػران فػػإف هػػذ  المجنػػة ظمػػت تابعػػة لػػكزارة األكقػػاؼ حتػػى عػػاـ 
فػظ اآلثػػار العربيػة " ثػـ ةػػمت نقمػت إلػى كزارة المعػارؼ كأطمػػؽ عميهػا اسػـ " إدارة ح

                                           
  وَِٓالمرج  السابؽ ، ص إ   (ُ)
" المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ِ)

 ٖـ )  ُُٖٗديسػػمبر  ٗمحةػػر الجمسػػة الخمسػػيف بتػػاري   ّٔـ " ص إ ُُٖٗعػػف سػػنة 
  وهػ ( َُّٗجمادل األكلى 
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ـ نقمػػت إلػػى كزارة ُٕٓٗـ ، كفػػي عػػاـ ُّٓٗهػػذ  اإلدارة إلػػى محػػمحة اآلثػػار عػػاـ 
 (ُ)والثقافة كاإلرشاد القكمي 

                                           
جمػػاؿ محػػرز إ " رعايػػة اآلثػػار اإلسػػرمية " المجمػػس األعمػػى لرعايػػة الفنػػكف كاآلداب كالعمػػكـ   (ُ)

فبرايػػػر  ٗ – ْايجتماعيػػػة ، الحمقػػػات الدراسػػػية " التػػػاري  كاآلثػػػار " الحمقػػػة الدراسػػػية األكلػػػى 
  وَُٗو ص إ  ُِٔٗهػ /  ُُّٖـ و القاهرة  ُُٔٗ
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 اخلــامتـت
 كبعد أف انتهينا مف هذا البحث نكرد هنا ما خمحنا إليط مف نتاٍج 

بحت كانت محر في حاجة ماسػة فعػرن إلػى مثػؿ هػذ  المجنػة بعػد أف أحػ وُ
اآلثار العربية في حالة يرثى لها مف النهب كالتخريب كالتدمير ، ككاف يبػد 
مػف أف تنتبػط الحككمػػة إلػى هػذا األمػػر ، كأف تبػذؿ جهػدها فػػي سػبيؿ إنقػػاذ 
هذ  اآلثار عمى ررار ما فعمت بالنسبة لأثار المحرية القديمة ، فمكؿ مػف 

كلػػط كػػذلؾ عشػػاقط الفػػف الفرعػػكني كالفػػف اإلسػػرمي خحاٍحػػط كمميزاتػػط ، 
 كمحبك  مف الساٍحيف الذيف يجكبكف اآلفاؽ مف أجؿ مشاهدتط كمعاينتط و

إذا كػػاف فةػػؿ إنشػػار هػػذ  المجنػػة يرجػػ  إلػػى ديػػكاف عمػػـك األكقػػاؼ فهػػك  وِ
الذم اقترح فكرتها ، كعرةها عمى الخديكم ليححؿ عمى مكافقتػط عميهػا ، 

الخػديكم محمػد فإف فةؿ المحافظة عمى هػذ  المجنػة كحمايتهػا يرجػ  إلػى 
تكفيػػؽ الػػذم كقػػؼ بجانبهػػا كأيػػدها فػػي كثيػػرو مػػف المكاقػػؼ كالنزاعػػات التػػي 

 خاةتها المجنة م  الجهات المختمفة و

ٍى مػػػف كبػػػار  وّ ٍى كمػػػا كقػػػؼ بجانػػػب المجنػػػة أيةػػػان كعةػػػدها كشػػػجعها عػػػددي
المسػػٍكليف بنظػػارتي األكقػػاؼ كاألشػػغاؿ ، كهاتػػاف النظارتػػاف أكثػػر الجهػػات 

المجنة ، فاألكلى تتبعها المجنة كاألخرل تعاكنها فػي  الحككمية اتحاين بعمؿ
تنفيػػػذ أعمالهػػػا ، عمػػػى أف عػػػددان آخػػػر مػػػف المسػػػٍكليف فػػػي ديػػػكاف عمػػػـك 
األكقاؼ بالذات كانكٍا سببان فػي تقييػد حركتهػا كتعطيػؿ أعمالهػا بػدين مػف أف 

 يمدكٍا لها يد العكف كالمساعدة 

لمقيػػاـ بعمميػػات مػػا مػػف شػػؾو فػػي أف مخححػػات المجنػػة لػػـ تكػػف كافيػػة  وْ
اإلحػػرح كالتػػرميـ الرزمػػة لأثػػار العربيػػة ، فقػػد كػػاف هنػػاؾ مجػػاؿن كاسػػ  
لإلحرح ، كي يخفى أف حفظ اآلثار يحتاج أكؿ ما يحتاج إلى الماؿ الكفير 
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، فالمجنػػة تعمػػـ تمػػاـ العمػػـ مػػا ينبغػػي عممػػط لحفػػظ تمػػؾ اآلثػػار ؛ إي إف هػػذا 
لماؿ الرـز كالمكظفيف األكفار ، كربما العمـ ي يجدم فتيرن ما لـ يتكفر لط ا

كػػػاف لمحككمػػػة عػػػذرها ، فهػػػي تعػػػاني مػػػف أزمػػػة ماليػػػة مسػػػتحكمة ، كهػػػي 
مةػػطرة لغػػٌؿ يػػدها فػػي كػػؿ المجػػايت حتػػى تػػتمكف مػػف اجتيػػاز هػػذ  األزمػػة 

 بسرـ و

ي يمكف ألحدو أف ينكر دكر العنحر األجنبي في المجنة ، فقػد أدل هػؤير  وٓ
ا جهكدان مكفقة ، ككاف لهـ فةؿ كبير في النتاٍج خدمات جميمة لها ، كبذلك 

العظيمة التي حققتها المجنة كشهد لها بها القاحي كالداني كستظؿ أسمار 
 هؤير األعةار مقركنة داٍمان بالنهةة األثرية في محر و

فػي أنهػا استحػدرت عػددان مػف  –أكةال ما تظهػر  –تظهر جهكد المجنة  ؤ
المسػػاٍؿ المعمقػػة باآلثػػار العربيػػة ، مػػف  التشػػريعات كالقػػكانيف المنظمػػة لكػػؿ

المحافظة عميها كالتنقيب عنهػا كايتجػار فيهػا كالعبػث بهػا كمػا إلػى ذلػؾ ، 
ككانػػػت هػػػذ  القػػػكانيف فػػػي نحكحػػػها كأحكامهػػػا ي تقػػػؿ قػػػكة عػػػف مثيمتهػػػا 
ٍى أنط ي فاٍدة مػف اإلحػرحات  المتعمقة باآلثار المحرية القديمة ، كمنطقيي

ما لـ تكف هنػاؾ ةػمانات تكفػؿ المحافظػة عمػى هػذ  التي تجرل في اآلثار 
 اآلثار و

كما نجحت المجنة في بنار متحؼ لأثار العربية يمكف عرض تمؾ اآلثػار  وٕ
فيػػط بطريقػػة يتػػكفر فيهػػا عنحػػر األمػػف كالسػػرمة ، كبأسػػمكب يتفػػؽ مػػ  
أساليب العرض الحديثة المطبقة في المتاحؼ العالمية الكبرل ، هػذا فةػرن 

إثرار مقتنيات المتحؼ كزيادتها كمما استطاعت إلى ذلؾ سبيرن عف قيامها ب
 و

عدد اآلثار التػي شػممتها المجنػة بالعنايػة كاإلحػرح مقيػاس حػادؽ عمػى  وٖ
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نجاحها في عممها ، فهي لـ تترؾ أثػران مػف اآلثػار العربيػة الهامػة إي ككػاف 
 مكة  رعايتها كاهتمامها و

ٍن آخ وٗ ٍى ر يةاؼ إلى سػجؿ إنجازاتهػا مطبكعات المجنة في حد ذاتها إنجازي
السابقة ، فهي تكػكف مكتبػة لهػا قيمتهػا بمػا دكنتػط مػف كػؿ حػغيرة ككبيػرة 
تتحؿ بعمؿ المجنة ، كها نحف نؤرخ لهذ  المجنة اعتمادان عمػى مػا كرد فػي 
هذ  األعماؿ ؛ كما أف تقارير القكمسػيكف الثػاني تحػكل معمكمػات تاريخيػة 

لتها المجنة باإلحرح ، هذا فةرن عما مكثقة عف كثير مف اآلثار التي تناك 
قاـ بط القكمسػيكف األكؿ مػف ححػر شػامؿ لكافػة اآلثػار العربيػة المكجػكدة 
في مدينة القاهرة كطباعة ذلؾ في دليؿ سيبقى مرجعػان لمبػاحثيف فػي تػاري  

 اآلثار العربية و

عمػػى أف عمػػؿ المجنػػة لػػـ يخػػؿ مػػف حػػعكبات ، فطريقهػػا لػػـ يكػػف داٍمػػان  وَُ
دان ، بػػؿ كاجهػػت المجنػػة حػػعكبات مختمفػػة أمكػػف التغمػػب عمػػى ممهػػدان كمعبػػ

بعةها بحكمة كنفاذ بحيرة أعةػاٍها ، كأمكػف التغمػب عمػى الػبعض اآلخػر 
 بايستعانة بسمطات أعمى ممثمة في مجمس النظار أك الخديكم نفسط و

كررػػـ هػػذ  الحػػعكبات فقػػد نجحػػت المجنػػة فػػي تةػػميد الجػػراح التػػي أحػػابت 
 ؿ القرف التاس  عشر كما سبقط مف قركف و اآلثار العربية خر 

 رب ددد الخطى وبارك المدعى
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ُّٓٔ 

 ( 1ملحق رقم ) 
 (ُ) ـ  وُٖٖٓميزانية لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة لسنة 

 المبال 
 ـ أسمار اآلثار

 مفردات الجممة
  األعماؿ التي أجريت لأثار -ُ    

 1 تربة خكند بركط بالححرار ِِ ٔٔ  

 2 جام  الخكاص بخط الحسينية  ّ ٗٗ  

 3 جام  الغكرم بالغكرية ْْ ّ  

 4 جام  األمير حسيف َّ ََ  

 5 جام  الممكة حفية َٔ ِّ  

 6 جام  المارداني  ََٔ ََ  

 7 جام  المهمندار ْْٓ ََ  

 8 جام  السيدة نفيسة ُ َْ  

 9 جام  كريـ الديف البرديني ٓ َٖ  

 10 زاكية الدهيشة ُٓ ََ  

 11 جام  أرركف شا  اإلسماعيمي ُٗ ِٔ  

 12 جام  المحكمة ببكيؽ َُِ ِٔ  

 13 سبيؿ كقؼ عبد الرحمف كتحدا  ُٓ ْٗ  

 14 منارة محمد بؾ تغرم كردم  ٓٗ َِ  

 15 جام  األشرؼ بالححرار  ُْٖ ٔٔ  

                                           
محةر الجمسػة  ُّـ " ص إ ُٖٖٔمحاةر كتقارير لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية لسنة   (ُ)

  وهػ (َُّّرمةاف  َّـ ) ُٖٖٔالثانية كالعشريف بتاري  أكؿ يكليك 
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ُّٕٓ 

 16 منارة السمطاف إيناؿ بالححرار َُُ ِٓ  

 17 يف الديفجام  القاةي يحيى ز  ّْٗ ٗٓ  

 18 الدكر المسركؽ مف الجام  الغكرم  ّٓ ّٕ  

 19 ككالة قايتبام بخط األزهر  َُٗ ْٔ  

 20 قبة تربة الفداكية  َُ َُ  

 21 تربة الفداكم بطريؽ سيدم مديف ّٓ ُٕ  

 22 دعاٍـ بجام  المارداني ٓٗ ٕ  

 23 منارة خكشقدـ ٖٓ ْٕ  

 24 زاكية الهنكد ِٔ ُٓ  

 25 جام  يحيى زيف الديف بالحبانية ٕٕ َٕ  

 26 قبر كسبيؿ طرابام الشريؼ َٔ ُْ  

 27 جام  حررتمش  ُُِ ُٖ  

 28 جام  العرب بخطة عرب اليسار ُُٕ ْْ  

 29 جام  األلمي بقمعة الكبش ِٖ ْٓ  

 30 جام  أرركف شا  ايسماعيمي  َٔ ّٖ  

 31 منارة قايتبام بالمنيؿ ٓ ّٖ  

 32 بيؿ كجام  الرماحس ِْ ُٓ  

 33 حاٍط جام  المرداني ِٗٔ ُٖ  

 34 زاكية الهنكد بالتبانة ُٔ َٗ  

 35 سبيؿ كجام  الرماح بالناحرية ُٕ َٓ  

 36 جام  سيدم ألماس بالحميمة ُُ ْٔ  

 37 جام  الغمرم بمرجكش ْ ّٓ  
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ُّٖٓ 

 38 زاكية الشي  أبك طالب ُُ ٓٓ  

 39 تمرم زاكية عبد الرحمف البك ُُ َِ  

 40 جام  طكلكف  ّّ ََ  

 41 نقؿ أترية مف مخزني تربة الغكرم ْ َِ َُٓٓ ْٕ

أجرة عماؿ كشرار أدكات لممتحؼ  -ِ    
  العربي كرير 

 42 أجرة قياسة  ُٖ ََ  

 43 أجرة مبيةيف  ُٕ ُُ  

 44 أجرة مرخميف ِْ ََ  

 45 مكاد مختمفة ْٕ َٓ  

ُٕ َُٔ     

  عمكمية لمجنة محاريؼ  -ّ    

 46 محاريؼ الرسـ َٔ ََ  

 47 لكاـز قمـ الهندسة كالرسـ ُّ ْٕ  

 48 أجر عربات ُّ ِِ  

 49 طب  الكراسات  ِٓ ْٓ  

 50 أخذ بعض رسـك بالفتكررافيا ََ ْٔ  

َٔ ُُِ     

   المجمكع  ّٕٖٔ ٖٔ
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ُّٓٗ 

 ( 2ملحق رقم ) 
 (ُ) ـ وَُٖٗيمة لسنة ميزانية لجنة حفظ اآلثار العربية القد

 مبال  منحرفة
 مبالغة مقررة

ية إجمالية أسمار اآلثار  جٍز
 جنيط مميـ جنيط مميـ جنيط مميـ

      
 أكين إ أشغاؿ عممت باآلثار 
) أ ( محرح بها في سنة 

 ـُٖٖٗ
 جام  القاةي يحيى بالمكسكي ََِ - ٓٓ ٕٓٗ  
 جام  أبك بكر مظهر ََ ََ ٖ ََ  
 جام  أزبؾ اليكسفي ََّ ََ ُ ّٓٔ  
 جام   محمكد الكردم َّ ََ ِٗ ٖٕٗ  
 جام  العريا ََ ِٓ ََ ِٓ  
 جام  قايتبام بقمعة الكبش َُ ََ ِّ َُٗ  
 جام  الممكة حفية ََ ََ ِ ُٓٓ  
 سبيؿ السمطاف محطفى  ََ ََ ََ ٕٗٓ  
 جام  مثقاؿ ِْ ََ ُٓ ٖٔٔ  
 مدفف جكهر المدني ِٗ ََ ٖ ِٔٓ  
 قبة المنكفي ٓٓ ََ ْٓ ٖٕٗ  

                                           
" المجمكعة الثامنة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار القديمة العربيػة كتقػارير القكمسػيكف الثػاني   (ُ)

ـ   ُُٖٗمػايك  ِٕمحةػر الجمسػة السػابعة كاألربعػيف بتػاري   ِٖص إ ـ " ُُٖٗعف سػنة 
  وهػ (َُّٖشكاؿ  ُٗ) 
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َُْٓ 

 منارة إبراهيـ أرامستحفظاف ُٕ ََ ُٖ ُٓٗ  
 منارة أيدمر البهمكاف ٓٗ ََ ْٔ ِٔ  
 منارة أبك العر ََ ََ ِ َْٗ  
 المنارة الكسطى بالقرافة الكبرل ٕ ََ ْ ْٔٔ  
 منبر جام  البرديني ََ ََ ٕٗ َّٔ  
 مدرسة درب قرمز ََ ََ ٔ ُٕٓ  
 مجمكع حرؼ ) أ (  ََ ََ ّٕٕ ّٓٔ  

)ب( محرح بها في سنة        
 ـَُٖٗ

 المنارة القبمية بالقرافة الكبرل ٖٖ ََ َُُ ٗٔٔ  
 سبيؿ سميماف جاكيش ُِْ ََ ُُّ ّٔٔ  
 جام  المرأة ِٓ ََ ِٓ َِّ  
 منارة سيدنا الحسيف ُِ َٔٓ ُِ َٕٗ  
 سبيؿ السمطاف محمكد َُٓ ََ ٔٔ ِٕٗ  
 جام  الغكرم  َُٔ ََ َُْ ُّٕ  
 المنارة الكسطى َٕ ََ َٕ ُُٓ  
 جام  مرز  ِ ََ ّ ٗٔٓ  
 قبة التنكزية ُِ ََ ُْ َٔٓ  
 القبة الشرقية لمتنكزيط َُِ ََ ُّّ َّٕ  
 منارة الناحر بالنحاسيف ُٔ ََ ُْ ٕٕٔ  
 جام  برقكؽ بالنحاسيف ََُّ ََ ُْٖٔ َٕٗ  
 ببكيؽجام  القاةي يحيى  ََ ََ ُٗ ِِٔ  
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ُُْٓ 

 جام  المؤيد ٕٕٓ ََ ٕٓٔ َُْ  
 جام  بف طكلكف َِٕ ََ ِّٔ َُٖ  
 جام  مقمبام طاز َٕ ََ ِْ ُٗٓ  
 جام  بيبرس الخياط َِْ ََ ُٖٖ َْٕ  
 جام  البجـ بأبيار ُ ََ ََُ َٓٗ  
 جام  السمطاف حسف ٓ ُّ ٓ ُّ  
 جام  قرقكجة بدرب الجماميز ََ َٖٔ ََ َٖٔ  
 جام  الناحر بالقمعة  ّْ ََ َّ َٓٗ  
 جام  الجيكش  ٓٓ ََ َْ ََ  
 جام  تغرم كردم بالمقاحيص ََ ََ ِ َْ  
 سبيؿ زيف العابديف ُٖ ََ ْٓ ِٓٗ  
 سبيؿ قايتبام باألزهر ِْْ ََ َُٓ ُٔٗ  
 سبيؿ كتخدام بالنحاسيف ٓٓ ََ َْ َٓ  
 مدفف أمير كير بالححرار ٕ ٔ ََ   
 يتبام بالححرارمدفف قا ٖ ََ ٔ ََ  
 قبة الفداكية ََ ََ ََ َْٗ  
 قبة قنحك  الغكرم  ٓ ََ ْ ََ  
 المارستاف قرككف بالنحاسيف ْٗ ََ ْٖ ُُٕ  
 مجمكع حرؼ ) ب (  ََ ََ ِّٖٕ ِّْ  
ِّْ ِّٕٖ      

ثانيان مشترل أدكات لألنتيكة خانة العربية كقمـ     
 المجنة كرير 
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ُِْٓ 

 نتيكة خانةمهمات متنكعة لأل  ْ ِِٓ  
 أجرة لتحميال األنتيكات  ُٗ َِِ  
 أدكات لزـك القمـ ِِ َُٕ  
 تحميال أربعة دكاليب ِ َٔٓ  
 أشيار متنكعة ّ ٔٔٔ  
  ٖٖٔ ُٓ  
ٖٖٔ ُٓ    
 ثالثان إ محاريؼ عمكمية    
 ماهيات كمرتبات العماؿ ِْْ ٓٗٗ  
 أجرة مرحظي األشغاؿ ٖٗ َٖٗ  
 األنتيكة خانة كالجكام  مراتب فراشى ّٖ ّْٓ  
 أجرة ركايب كسكة حديد ٖٔ ّٔٗ  
  ِّٖ ٖٔٓ  
ِّٖ ٖٔٓ    
 ـَُٖٗديسمبر  ُّمجمكع المحاريؼ لغاية    ُْٖٔ َُُ
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ُّْٓ 

 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل : الوثائق : 

 محافظ عابديف ، األكقاؼ ، لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة 
 ( و ُّٔمحفظة رقـ ) 

 ( و        ُْٔرقـ )  محفظة
 كهاتاف المحفظتاف خاحتاف بأعماؿ المجنة و

 محافظ معية سنية تركي ، ممخحات األكامر العمية المستخرجة مف الدفاتر 
 ( و ُمحفظة رقـ ) 

 ثانيًا : المصادر والمراجع العربية والمعربة .
 إلياس األيكبي و 

ـ إلػي سػنة ُّٖٔ " تاري  محر في عهد الخديكم إسػماعيؿ باشػا مػف سػنة –
 ـ ُٔٗٗهػ/ ُُْٔـ " طبعة إ مكتبة مدبكلي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ُٕٖٗ

   ( و ُِْٓهػ / َّٗابف إياس ) محمد بف أحمد بف إياس الحنفي ت نحك 

" بػػػداٍ  الزهػػػكر فػػػي كقػػػاٍ  الػػػدهكر " تحقيػػػؽ إ محمػػػد محػػػطفى ، الهيٍػػػة  -
 ـ وُْٖٗهػ / َُْْالمحرية العامة لمكتاب ، القاهرة 

 جماؿ محرز و 

" رعايػػة اآلثػػار اإلسػػرمية " المجمػػس األعمػػى لرعايػػة الفنػػكف كاآلداب كالعمػػـك  -
 -ْايجتماعية ، الحمقػات الدراسػية " التػاري  كاآلثػار " الحمقػة الدراسػية األكلػى 

 ـ ؤُِٗهػ / ُُّٖـ و القاهرة ُُٔٗفبراير  ٗ -

 حسف عبد الكهاب و 

لقاهرة " أكراؽ شرقية لمنشػر ، الطبعػة الثانيػة ، " تاري  المساجد األثرية في ا -
 ـ وُّٗٗبيركت 

 خير الديف الزركمي و 
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ُْْٓ 

" قػػػامكس األعػػػرـ " طبعػػػة إ دار العمػػػـ لممريػػػيف ، الطبعػػػة الثانيػػػة عشػػػرة ،  -
 ـ وُٕٗٗهػ / ُُْٕبيركت 

 ديكاف عمـك األكقاؼ و 

كقػاؼ " ترجمة تقرير لمحةرة الفخيمة الخديكية عف حساب محمحة عمـك األ  -
 هػ وَُِّـ / َُِٗـ " مطبعة بكيؽ َُُٗالنهاٍي لسنة 

" ميزانيػػػة إيػػػرادات كمحػػػركفات األكقػػػاؼ الخيريػػػة المشػػػمكلة بنظػػػارة الحةػػػرة  -
 ـ " مطبعة األكقاؼ ، بدكف تاري  وَُِٗالفخيمة الخديكية عف سنة 

  ـ ( وُّْٖهػ / ْٖٕالذهبي ) شمس الديف محمد بف أحمد ت 

 ـ ُْٖٗربر " تحقيؽ إ حرح الديف المنجد ، الككيت " العبر في خبر مف  -
 ستانمي لينبكؿ و

" سيرة القاهرة " ترجمػة إ حسػف إبػراهيـ حسػف ، عمػي إبػراهيـ حسػف ، إدكارد  -
 ـ وُٕٗٗحميـ ، الهيٍة المحرية العامة لمكتاب ، القاهرة 

 عبد الرحمف الرافعي و 

ـ ُٖٕٗلرابعػة ، القػاهرة " عحر إسماعيؿ " طبعة إ دار المعػارؼ ، الطبعػة ا -
 هػ وَُْٕ/ 

  عبد الرحمف زكي 

" دكر التحؼ في محر كالجمعيات العمميػة " بػدكف ذكػر دار النشػر ، القػاهرة  -
 ـ وُْٗٗهػ / ُّٖٔ

 عبد المنعـ الجميعي ) إشراؼ ( و 

" كثػػاٍؽ التعمػػيـ العػػالي فػػي محػػر خػػرؿ القػػرف التاسػػ  عشػػر " طبعػػة إ دار  -
 ـ وََِْهػ / ُِْٓة ، القاهرة الكتب كالكثاٍؽ القكمي

 عمي مبارؾ 
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ُْٓٓ 

" الخطط التكفيقية الجديدة لمحر القاهرة كمدنها كبردهػا القديمػة كالشػهيرة "  -
 ـ وََِْهػ / ُِْٓطبعة إ دار الكتب كالكثاٍؽ القكمية ، القاهرة 

 لجنة حفظ اآلثار العربية و 

ارة عمػػػـك " محاةػػػر الجمسػػػات كتقػػػارير القكمسػػػيكف الثػػػاني " مطبعػػػة إ نظػػػ -
 ـ وُٕٖٖهػ / َُّٓاألكقاؼ المحرية ، الطبعة األكلى 

ـ مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػارات ُْٖٖ" الكراسػػة الثانيػػة لسػػنة  -
القديمػػػة العربيػػػة " مطبعػػػة نظػػػارة عمػػػـك األكقػػػاؼ المحػػػرية ، الطبعػػػة األكلػػػى 

 ـ وُٕٖٖهػ / َُّٓ

ـ " مطبعػة ُٖٖٓة لسػنة " محاةر كتقارير لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػ -
 ـ وُٕٖٖهػ / َُّٓنظارة عمـك األكقاؼ المحرية ، الطبعة األكلى 

ـ " مطبعػة ُٖٖٔ" محاةر كتقارير لجنة حفظ اآلثار القديمػة العربيػة لسػنة  -
 ـ وُٖٖٖهػ / َُّٔنظارة عمـك األكقاؼ المحرية 

بيػػة " الجػػزر الخػػامس مػػف محاةػػر كتقػػارير لجنػػة حفػػظ اآلثػػار القديمػػة العر  -
 ـ " مطبعػػػػػػة ديػػػػػػكاف عمػػػػػػـك األكقػػػػػػاؼ المحػػػػػػرية ُٖٖٖـ ، ُٕٖٖلسػػػػػػنتي 
 ـ وَُٖٗهػ / َُّٖ

" المجمكعة السادسة مف محاةر لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة عف سػنة  -
ـ يميهػػا تقػػارير القكمسػػيكف الثػػاني فػػي السػػنة المػػذككرة " مطبعػػة بػػكيؽ ُٖٖٗ
 ـ وُُٖٗ

حفظ اآلثار القديمػة العربيػة عػف سػنة  " المجمكعة السابعة مف محاةر لجنة -
ـ يميها تقارير القكمسيكف الثاني عػف السػنة المػذككرة " ترجمػة إ إليػاس َُٖٗ

 ـ وُُٖٗاسكندر حكيـ ، مطبعة بكيؽ 

" المجمكعػة الثامنػة مػػف محاةػر لجنػػة حفػظ اآلثػار القديمػػة العربيػة كتقػػارير  -



 

  

 

 
 د / أشرؼ محمد حسف عمى        (لجنة حفظ اآلثار العربية القديمة ) نشأتها كدكرها في حماية األثر العربي 

 

ُْٓٔ 

سػكندر حكػيـ ، مطبعػة ـ " ترجمػة إ إليػاس اُُٖٗالقكمسيكف الثاني عف سنة 
 ـ وُِٖٗبكيؽ 

" المجمكعة التاسعة مف محاةػر لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة كتقػارير  -
ـ " ترجمػة إ إليػاس اسػكندر حكػيـ ، بػدكف ُِٖٗالقكمسيكف الثػاني عػف سػنة 

 بيانات الطب  و

" المجمكعة العاشػرة مػف محاةػر لجنػة حفػظ اآلثػار القديمػة العربيػة كتقػارير  -
ـ " ترجمػػة إ إليػػاس اسػػكندر حكػػيـ بػػدكف ُّٖٗكمسػػيكف الثػػاني عػػف سػػنة الق

 بيانات الطب  و

" المجمكعة الخامسة عشرة مف محاةر جمسات المجنػة كتقػارير القكمسػيكف  -
ـ " ترجمػػػة إ إليػػػاس اسػػػكندر حكػػػيـ ، مطبعػػػة بػػػكيؽ ُٖٖٗالثػػػاني عػػػف سػػػنة 

 ـ وُٖٗٗ

 نظارة األشغاؿ العمكمية و 

هػػػ / ُُُّلمختحػػة بالمقايػػا كاألنتيقػػات " طبعػػة بػػكيؽ " مجمكعػػة األكامػػر ا -
 ـ وُّٖٗ

 ثالثًا : الدوريات .

  " مجمة " المقتطؼ 

 هػ وَُّٖـ / ذك القعدة ُُٖٗعدد يكليك  -

 هػ وُُِّـ / ذك الحجة ُٖٓٗعدد يكنيك  -

 هػ و  ُُِّـ / شكاؿ َُْٗعدد يناير  -


