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«مشبال» يفوز بجائزة فيصل فى اللغة
فــاز األكــاديــمــى والــنــاقــد املغربى
محمد مشبال بجائزة امللك فيصل لعام
 ،2021فى فرع اللغة العربية واألدب،
والتى تبلغ قيمتها  750ألف ريال (200
ألف دوالر).
وذكــرت األمانة العامة للجائزة أن
مــشــبــال املــولــود فــى مــديــنــة شنشاون
بشمال املغرب  ،1960صاحب مشروع
علمى ،مشيرة إلــى أن أعماله تتصف
بالعمق والجدة واألصالة ،والجمع بني

االنتهاء من تطوير ميدان
املحطة بطنطا

فى إطار مبادرة «تحسني الصورة البصرية
للفراغات العامة واملــيــاديــن بمحافظات
الجمهورية» صرح املهندس محمد أبوسعدة
رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
أن الجهاز قام باإلشراف على تطوير ميدان
املحطة بطنطا وذلك بالتعاون مع محافظة
الغربية ،حيث نــفــذت املحافظة مشروع
التطوير الذى وضعه الجهاز للميدان ومحطة
قطار طنطا التراثية التى تم التعامل معها
ً
طبقا ألســس ومعايير التنسيق الحضارى
للحفاظ على التراث الحضارى واملعمارى،
كما تم إعادة صياغة الفراغ العام بامليدان،
وتنسيق حركة املشاه والحركة املــروريــة،
وكذلك التشجير واإلنــارة وأعمال الرصف
وتطوير الفراغ العام للميدان ،وإزالة التعديات
حول محطة القطار التراثية وإعادتها لسابق
عهدها ،كما تم األخــذ فى االعتبار تنظيم
أكشاك البيع بامليدان واملحطة وتطويرها
بشكل حضارى يعود بالنفع على أصحابها
ومتلقى الخدمة منها ،وقــد راعــى مشروع
التطوير رفع القيمة الجمالية والحضارية
للميدان واملحطة بما يحقق عائد اقتصادي،
وقيمة حضارية ويأتى ذلك فى إطــار خطة
الجهاز لرفع كفاءة امليادين على مستوى
محافظات الجمهورية.

النظرية والتطبيق.
مشبال ،حاصل على درجة الدكتوراه
فى األدب العربى ،يعمل حاليا أستاذا
للبالغة والنقد األدبى بجامعة عبداملالك
السعدى فى تــطــوان ،ونــال العديد من
الجوائز منها :جائزة الشيخ زايد للكتاب
فرع الدراسات النقدية ،وجائزة كتارا فى
النقد األدبي.
وفى باقى الفروع ذهبت جائزة امللك
فيصل إلى البريطانى ستيوارت ستيفن

د .محمد مشبال

األدب الشعبى االفريقى ..جديد د.خالد أبوالليل
الدكتور خالد أبوالليل ،أســتــاذ األدب
الشعبي ،بـــآداب الــقــاهــرة ،مشغول اآلن
باستكمال أحدث مؤلفاته ،كتاب عن (األدب
الشعبى اإلفريقى) ،ولم يستقر بعد على دار
نشر يطبع فيها الكتاب.
وعن مؤلفه يقول :أنه يتم فيه رصد أهم
املشكالت الجوهرية التى تعوق إعادة ترميم
العالقات العربية االفريقية عامة ،واملصرية
اإلفريقية خاصة.
املشكلة األول ــى تتعلق بتجاهل التاريخ
الثقافى املــشــتــرك بــن الــشــعــوب العربية
واإلفريقية (جذور دينية ،سياسية ،تجارية،
شعبة) ،يمكن البناء عليها بسهولة ويسر،
بدال من البحث عن سبل جديدة لبناء هذه
العالقات.
ثانى هذه املشكالت ،تتمثل فى النظرة
الفوقية التى تتعامل بها بعض الشعوب
العربية مع شعوب أفريقيا ،وهى نظرة تقوم
على تابع /أفريقيا ،ومتبوع /العرب أو مصر.
وهى نظرةر رسخت لها الصورة الذهنية

د .خالد أبو الليل
لألسود فى املخيلة العربية ،تعكسه كثير من
أعمالنا الفنية ،بالرغم من أن أفريقيا قد
تجاوزت مثل هذه التصورات الذهنية ،وصار
بعضها فى مواقع متقدمة ،تفوق بها َمن

يتصورون هذه النظرة العنصرية.
كان البد من أن تحل نظرة قوامها التكامل،
وتبادل املصالح بني العرب وأفريقيا ،والتاريخ
املشترك ،واملصير الواحد ،من هنا جاءت
ضــرورة تخصيص الفصل األخير من هذا
الكتاب ،لدراسة الصورة الذهنية لألسود فى
الثقافة العربية هذه الصورة التى رسخ لها
االستعمار.
يأتى الكتاب فى فصول أربعة ،األول عن
ملحمة سونجاتاكيتا ،والسيرة الهاللية
دراسة مقارنة ،الثانى عن :رحلة األسطورة فى
أفريقيا ،مملكة وجدو بني التاريخ واألسطورة،
أما الفصل الثالث ،فيحمل عنوان (تاريخية
الشفاهى فى أفريقيا) دور الراوي ،وتوارث
مهنة الرواية الشفاهية.
أما الفصل الرابع واألخير ،فهو بعنوان
(األسود مهمشا) قراءة ثقافية فى ثالث سير
شعبية :السيرة الهاللية ،سيرة عنترة ،سيرة
األميرة ذات الهمة.

بالقومى للترجمة :

دورة جديدة لرفاعة الطهطاوى

املجالت الثقافية
املصرية ودورها العربى

تقام فى السادسة من مساء اليوم األحد
بمركز اإلبداع باألوبرا ،ثانى فعاليات منتدى
الثقافة واإلبداع ،الذى يقيمه قطاع صندوق
التنمية الثقافية برئاسة د.فتحى عبد الوهاب.
تحمل ـعنوان «املجالت الثقافية املصرية
ودورهــا العربى» ويتحدث فيها د.زيــن عبد
الهادى رئيس تحرير مجلة «عالم الكتاب»،
د.حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة «فنون»،
والــكــاتــب الصحفى جرجس شكرى أمني
عام النشر بهيئة قصور الثقافة ،ويديرها
الكاتب الصحفى طارق الطاهر املشرف على
الصالون.
تطرح الندوة قضايا تتعلق بالدور املهم
الذى تلعبه املجالت املصرية عبر تاريخها
الطويل كأداة أساسية من أدوات ثقل مصر
الثقافى ،وأســبــاب تراجع هــذا الــدور منذ
عقود ،وإمكانية استعادته مرة أخــرى ،فى
ضوء التطور الذى تشهده الحياة املصرية
اآلن فى العديد من املجاالت.

باركني (فــرع العلوم) ،وإلــى األمريكى
ستيفن مارك ستريتماتر والبريطانى روبن
جيمس فرانكلني (مناصفة) فى مجال
الطب بينما حجبت فى فرع الدراسات
اإلسالمية.
تــأســســت جــائــزة املــلــك فيصل عــام
 ،1977قدمت ألول مرة فى  ،1979ويرأس
هيئة الــجــائــزة األمــيــر خالد الفيصل،
أمير منطقة مكة ،وابــن اللك فيصل بن
عبدالعزيز آل سعود.

د.كرمة سامى

أعلن املركز القومى للترجمة ،برئاسة د.كرمة سامى ،عن
إطــاق الــدورة الثانية عشرة من جوائز رفاعة الطهطاوى
للترجمة ،والتاسعة لجائزة الشباب ،والسادسة لجائزة
الترجمة العلمية .ويبدأ استقبال األعمال املشاركة والترشيحات
ً
اعتبارا من  1مارس
بمقر املركز بــإدارة التدريب والجوائز
وحتى  15أبريلً ،
ً
يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى
ً
مساء كل يوم عدا الجمعة والسبت.
الساعة الثانية
ُ
َّ
ت َقبل األعمال املقدمة من األفراد وكذلك من الهيئات
العلمية والثقافية واملترجمني والناشرينً ،
علما بأن قيمة
ً
الجائزة تمنح كاملة للمترجم ،وتبلغ مائة ألف جنيها لجائزة

ً
جنيها لجائزة
رفاعة الطهطاوى ،وخمسة وعشرين ألف
ً
جنيها لجائزة الثقافة العلمية ،مع
الشباب ،وخمسني ألف
درع تذكارى وشهادة تقدير لكل فائز.
ِّ
ِّ
يسلم املتقدم للجائزة ثالث نسخ مصورة من العمل
األجنبى وخمسة أصــول من العمل املترجم ،مع إرفــاق
نموذج املشاركة فى الجائزة ،تعريف بالعمل املترجم فيما
ال يزيد على ألف كلمة ،سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة
شخصية وصــورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدمني
لجائزة الشباب ،وصورة من موافقة الجهة املالكة للحقوق
على الترجمة.

«رحلة إلى الغرب» فى الدراسات األيرلندية
كتبت  :رفيدة جمال ثابت

يعقد مركز أبحاث الدراسات األيرلندية،
التابع للجامعة البريطانية ،سلسلة من
الــنــدوات البحثية والثقافية تحت عنوان
(ندوات بحثية فى الدراسات األيرلندية من
منظور عام) بدأت الفعاليات فى  19فبراير
الجارى وتنتهى فى يونيو القادم.
تهدف السلسلة إلى التركيز على مجال
الدراسات األيرلندية واإلشكاليات العاملية
التى يواجهها الدارسون والباحثون إليجاد
مجاالت بحثية جديدة والتوصل إلى حلول
لقضايا عاملية .ويستهل املركز فعالياته
بمحاضرة بعنوان (من فانتازيا الكلت إلى
الــدراســات األيرلندية :البحث العلمى فى
الثقافة األيرلندية ،املــاضــى والحاضر)
ويحاضر فيها أوندريج بيلني ،مدير مركز
الدراسات االيرلندية بجامعة تشارلز .ثم
تتوالى الــنــدوات واملحاضرات من أبرزها
(مقدمة فــى األدب القوطى األيرلندى)
وتــحــاضــر فــيــهــا كــريــســتــيــنــا مـــوريـــن, ،

د .رانيا رفيق مع د .أحمد حمد والسفير شون اوريجان
(السيطرة على الجائحة :النظرية والتطبيق
واإلشكاليات) لـ إبراهيم سركسى ،و(رحلة
إلى الغرب :جويس ،أهالى دبلن ،واإلحياء
األدبي) لـ فرانك شوفلني و(املخيلة اإلنسانية
االفتراضية) لـ روث بيرن.
كما تلقى هيا الدجانى ،باالشتراك مع
لورنا ترينور ،نــدوة بعنوان (تمكني املــرأة

الالجئة وريــادة األعــمــال) .ويختتم املركز
فعالياته بندوة تحت عنوان (أفريقيا فى
الدراسات األيرلندية) لـ كولني بارسنس،
مدير الدراسات األيرلندية العاملية بجامعة
جورجتاون .جدير بالذكر أن الندوات العامة
وحلقات النقاش ستبث عبر تطبيق زوم
( )zoomوستكون متاحة مجانًا للجميع.
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مئوية ثروت عكاشة تبدأ من دار األوبرا
والجريدة ماثلة للطبع؛ تنظم دار األوبرا
فى الثامنة مساء السبت  20فبراير على
املسرح الكبير ،أمسية ألوركسترا القاهرة
السيمفونى بقيادة املايسترو أحمد الصعيدى،
فى إطار االحتفال بمئوية الراحل الدكتور
ثروت عكاشة ،إذ يشهدها أفراد أسرته وهم
شقيقه الدكتور أحمد عكاشة ونجاله محمود
ون ــورا ،وتتضمن مشاركة كــورال أكابيال،
وتقديم ً
عددا من مؤلفات املوسيقار األملانى
فاجنر التى كان يعشقها الراحل.
وكــانــت وزارة الثقافة قــد أعلنت منذ
أيــام عن تنظيم عــدد من االحتفاالت على
مدار العام الحالى بمناسبة مئوية عكاشة،
وتشمل مؤتمرا بعنوان «ثروت عكاشة ..فارس
الثقافة املصرية» باملجلس األعلى للثقافة فى
أبريل  ،2021 ،إطالق جائزة ثروت عكاشة
لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة
العربية وإليها وذلك لدوره الرائد فى مجال
الترجمة ،تنظيم معرض مشترك بني قطاع
الفنون التشكيلية والهيئة العامة لدار الكتب
والوثائق القومية فى أوائل شهر أبريل يتناول
مجال الفن التشكيلى فى فترة ثروت عكاشة
ويصاحبه عرض ملجموعة من املستنسخات
لوثائق هامة فى تلك الفترة ،إصدار دار الكتب
والوثائق القومية العديد من املطبوعات منها
بيبلوجرافية عن أعمال ثروت عكاشة وكتاب

ثروت عكاشة
تذكارى من الدوريات عن كل أعمال الراحل
إلى جانب كتاب وثائقى عنه ،ومجموعة من
املطبوعات من خالل الهيئة العامة للكتاب
والهيئة العامة لقصور الثقافة عن الراحل.
باإلضافة إلــى إدراج احتفالية خاصة
بالدكتور ثروت عكاشة ضمن فعاليات معرض
القاهرة الدولى للكتاب خالل شهر يونيو،
مؤتمر باملركز القومى للترجمة فى أكتوبر

 2021ملناقشة ما ترجمه عكاشة من أعمال
وسيتم نشر املشاركات النقدية والبحثية
فى كتاب تذكارى عن املؤتمر ،مجموعة من
الندوات املتنوعة على مدار العام ،التى تتناول
سيرة الدكتور عكاشة من أهمها «ثروت عكاشة
بني الثقافة والسياسة»« ،دور ثروت عكاشة
فى إنقاذ معبد أبو سمبل»« ،مؤسسات وزارة
الثقافة التى أنشاها ثروت عكاشة» وغيرها
ُ
من الندوات التى تعقد فى املجلس األعلى
للثقافة ومختلف قصور الثقافة باملحافظات،
احتفالية كبرى فى أكاديمية الفنون لجيل
كبار العازفني والفنانني الذين عاصروا فترة
الدكتور ثروت عكاشة ،احتفالية كبرى تقام
فى معبد أبو سمبل خالل شهر سبتمبر 2021
بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات ،كما
يقوم صندوق التنمية الثقافية بتقديم فيلم
وثائقى للفنان حسني بيكار يدور حول توثيق
نقل معبد أبو سمبل فى أبريل  2021واحتفالية
كبرى ينظمها قطاع اإلنتاج الثقافى تقام فى
مسرح البالون.
وتقدم وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة
الشروق برئاسة إبراهيم املعلم سلسلة حلقات
بعنوان (عــن تسمع ..وأذن تــرى) بصوت
الدكتور ثروت عكاشة.

فرز األعمال املشاركة فى جائزة «األم سيدة القصائد»
ينتهى الــيــوم (األحـــد  21فــبــرايــر) استقبال
َّ
محمدى
القصائد املــشــاركــة فــى جــائــزة «حبيبة
ِّ
ّ
«األم سيدة القصائد» والتى
للشعر العربى» دورة
سيتم االعالن عن نتيجتها فى يوم  21مارس املقبل
الشاعرة الجزائرية حبيبة
املوافق لعيد األم  ..قالت ٌ
محمدى ان الجائزة مبادرة فردية منها وذلك من
أجل نشر اإلبداع والجمال في حياتنا ،وهى مفتوحة
لكل الشباب املبدع من الجزائر وكل الدول العربية
الشقيقة ..وأضافت أن لجنة التحكيم سوف تشرع
على الفور فى فرز واختيار األعمال الفائزة  ،حيث

ُ
ستقدم للفائزين الثالثة األوائل ،جوائز مالية رمزية،
إضافة ملجموعة دواوي ــن شعرية وكتب فى األدب
والنقد ،مع نشر األعمال الفائزة فى جريدة أخبار
األدب املصرية مع شهادات تكريم  ..وتتشكل لجنة
التحكيم للجائزة من كل من الشاعرة زينب األعوج
والناقد مشرى بن خليفة  ،واإلعالمى األديب مراد
بوكرزازة من الجزائر والناقد د .نانسى إبراهيم
من مصر ،والشاعرمنصف الوهايبى من تونس،
والشاعرة دليلة حياوى ،ومن العراق الشاعرد.على
الشاله  ،ومن البحرين الشاعرة بروين حبيب.

حبيبة محمدى

التطرف وأبعاد كورونا باملجلس األعلى للثقافة

د .هالة البدرى

يقيم املجلس األعلى للثقافة هذا األسبوع ً
عددا
من الندوات التى تنظمها لجانه املختلفة ،إذ تنظم
لجنة السرد القصصى والرواية فى الثانية عشرة
ً
ظهر غد االثنني ،عبر تطبيق «زووم» ،ندوة ضمن
سلسلة الحوار الثقافى تحت إشراف الكاتبة هالة
البدرى ،يشارك فيها د.زينب العسال ،منير عتيبة،
وداليا أصالن ،ويتم بثها مباشرة عبر صفحة ٔامانة
ٔ
املوتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
أمــا بعد غــد الــثــاثــاء؛ فتنظم لجنة مواجهة
التطرف واالٕرهــاب فى الثانية عشرة ً
ظهرا بقاعة
املجلس ،ندوة بعنوان «حروب الجيل الرابع والخامس

وعالقتها بالتطرف واالٕرهــاب» تديرها املستشارة
تهانى الجبالى مقررة اللجنة ،ويشارك فيها الكاتب
الصحفى ٔاحمد عز الدين ،د.ماجد عياد املستشار
ٔ
الفنى لالكاديمية العربية الٕعداد القادة ،والدكتور
ٔ
محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى االسبق.
ً
عصرا ،ندوة
تليها بنفس القاعة فى الرابعة
«األبعاد الفلسفية واالجتماعية والثقافية لجائحة
كورونا» التى تنظمها لجنة الفلسفة وعلم االجتماع
واألنثروبولوجيا ،ويديرها د.مصطفى النشار مقرر
اللجنة ،ويشارك فيها د.أحمد مجدى حجازى
ود.ياسر قنصوة.

مد مسابقة سهير القلماوى
للمرة الثانيةّ :
أعلن املجلس األعــلــى للثقافة ،بأمانة
ّ
الدكتور هشام عزمى ،عن مد فترة التقديم
ملسابقة سهير القلماوى لألطفال فى فرعى
القصة والرسم بعنوان «بلدى مصر» ،وذلك
ً
مقررا غلق باب التقديم
للمرة الثانية ،إذ كان
ّ
فى سبتمبر  ،2020ومنذ شهرين تم املد حتى
آخر يناير  ،2021وهذه املرة يستمر استقبال
األعمال حتى  31مارس املقبل.
تمنح املسابقة ً
عددا من الجوائز فى كل
فــرع ،إذ تبلغ قيمة الجائزة األولــى 3000
جنيه ،والجائزة الثانية  2000جنيه ،والثالثة
 1000جنيه ،باإلضافة إلى عشرة جوائز
بقيمة  500جنيه ،وشهادات تقدير لعشرة
فائزين آخرين.
وتتضمن شروط املسابقة ما يلى :أن يكتب
الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحالمه

سهير القلماوى
وأمنياته ،ويكتب ويرسم ما يحب وما ال يحب
فى بلده ،وأال يزيد سن املتسابق عن ً 18
عاما،
وأن تكون الرسومات املقدمة بجميع األلوان

ما عدا القلم الفحم ،وأال يزيد مقاس اللوحة
عن  70 * 50سم ،ويقدم املتسابق ثالث نسخ
(مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع القصة،
وأال يتقدم املتسابق باإلنتاج املسابقة أخرى
حتى يتم اإلعــان عن النتيجة ،وأال يكون
قد فاز بنفس اإلنتاج فى أى مسابقة أخرى،
كما يجب على املتقدم التوجه إلــى إدارة
املسابقات بمقر املجلس األعلى للثقافة مللء
استمارة املسابقة وتسليم ما يلى :صورة
شهادة ميالد الطفل ،وصــورة ضوئية من
بطاقة الرقم القومى لولى األمــر ،وخطاب
بنك برقم حساب ولى األمر ،أو إرسالها على
العنوان التالى :الجبالية -األوبرا -الجزيرة-
املجلس األعلى للثقافة ،ويتم ملء االستمارة
وطباعتها من املوقع الرسمى للمجلس.

عمرو العادلى

فائزون بجائزة الطيب صالح
أعلنت جائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع
الكتابى فى دورتها الحادية عشرة عن فوز:
عــمــرو الــعــادلــى باملركز األول فــى القصة
القصيرة عــن مجموعته (الــهــروب خــارج
الـــرأس) ،حجاج أدول باملركز الثالث عن
روايته (غرام وانتقام بسوسو) ،واملركز الثانى
لطارق فراج عن روايته (لعبة السفر).

الشعر البدوى وتنمية
املواهب فى دار الكتب
تقيم املكتبات الفرعية ،التابعة لدار الكتب
والوثائق القومية ،عدة أنشطة مكثفة ،حيث
تقيم اليوم األحد ( 21فبراير) مكتبة  6أكتوبر
العامة ،ندوة بعنوان (تنظيم الوقت وإدارة
األزمات) ،كما تقيم مكتبة نادى القاهرة  -فى
ذات اليوم  -ندوة عن (التواصل البناء) ،بينما
يناقش صالون رؤى فى مكتبة سيدة مبروك،
جماليات الشعر البدوي.
والثالثاء القادم ،تناقش مكتبة نادى الجيزة
(التابعة للدار) فى ندوة (تنمية املواهب)،
ويحاضر فيها عبدالرحمن مؤمن ،مؤسس
فريق طموح للكنوز البشرية ،بينما تنظم مكتبة
الزيتون أمسية شعرية.

د.عادل عبدالغفار
مستشارا إعالميا
للتعليم العالى
أصــدر د .خالد عبدالغفار ،وزيــر التعليم
العالى والبحث العلمي ،قرارا بندب د.عادل
عبدالغفار ،أستاذ اإلعــام والـــرأى العام
بإعالم القاهرة ،للعمل مستشارا إعالميا
ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالي.
د.خالد عبدالغفار
شغل منصب املستشار
اإلعــامــى واملتحدث
الـــرســـمـــى األســـب ــق
لـــــــوزارات الــتــربــيــة
والــتــعــلــيــم ،والبيئة،
والــتــمــويــن والــتــجــارة
الــداخــلــيــة ،وجامعة
القاهرة.
كــمــا شــغــل منصب
عميد كلية اإلعــام،
جامعة بنى سويف ،د .عادل عبد الغفار
وعميد كلية اإلعــام
بجامعة النهضة ،ويرأس لجنة قطاع اإلعالم
واللغات بـــوزارة التعليم العالي ،ويشارك
كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس
بعدد من الجامعات العربية ،وله العديد من
املؤلفات والبحوث العلمية فى مجاالت اإلعالم
واالتصال السياسى والرأى العام.
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العدد ١٤٣٩

خالل الجلسة العامة ملجلس النواب استفسر بعض نواب البرملان من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار عن وضع كنيسة البازيليك
بحى مصر الجديدة ،وقال الوزير« :كنيسة البازيليك ليست أثرا ،أنا اللى منورها بالليل رغم إنها مش تبعى» .إجابة لم ترض املتخصصني فى
اآلثار والتراث والذين تساءلوا عما ينقص الكنيسة لتسجلها الوزارة؟!
ً
لكن ما ال يعرفوه أنه مع بداية القرن الحالى سجلت وزارة اآلثار وتحديدا من عام  ٢٠٠١وحتى عام  ٢٠١٠حوالى  ١٢٠مبنى أثريا قائما باتوا فى
عداد اآلثار اإلسالمية ،ومن عام  ٢٠١١إلى عام  ٢٠٢٠لم تسجل الوزارة سوى ما يقرب من الـ ٢٠مبنى فقط! رغم أن كثيرا من اآلثار اإلسالمية
والقبطية قد أخذت موافقة اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية لتسجيلها منذ سنوات ،إال أن القرار الوزارى لم يصدر حتى اآلن!

بعد تصريحات الوزير فى البرملان

أثريون :ما الذى يع ّوق تسجيل كنيسة البازيليك؟
شهاب طارق

كنيسة البازيليك تحفة معمارية بدأ بناؤها
عام  ،١٩١١وهى من تصميم املعمارى ألكسندر
مارسيل ،حيث تم وضع حجر أساسها بحضور
ملك وملكة بلجيكا ،ولعل أحد أهم الدراسات التى
وثقت لكنيسة البازيليك هى التى قام بها الدكتور
محمد صالح مدير عام الشئون اآلثرية بــوزارة
اآلثار والتى كانت بعنوان «الطرز املعمارية والفنية
للعمائر حى مصر الجديدة آبان النصف األول من
القرن ١٤هـ ٢٠م» الدكتور محمد حمزة الحداد
العميد األسبق لكلية اآلثار بجامعة القاهرة وأستاذ
العمارة والفن اإلسالمى قال إنها نموذج مصغر
من كنيسة آيا صوفيا بإسطنبول ،أما البازيليك
فهو أقــدم طــراز معمارى أسست عليه الكنائس
املسيحية فى العالم ،بصفة عامة وفى مصر بصفة
خاصة ،حيث توجد فى مصر ثالثة طرز لتصميم
الكنائس؛ أقدمها الطراز البازيليكى ،والطراز
البيزنطى الــذى يعتمد على القباب وأنصاف
ً
وأخيرا الطراز القبطى الذى يجمع بني
القباب،
الطراز البازيليكى والبيزنطى ،وقد اختلف العلماء
فى مصدر الطراز البازيليكى فالبعض قال إنه
مقتبس من تصميم قاعات العدل فى العمارة
الكالسيكية أى اليونانية الرومانية ،لكن ثبت أن
أصل البازيليك هو تخطيط قاعة األعمدة الضخمة
فى املعابد املصرية القديمة؛ مثل معبد الكرنك،
وهى القاعة التى تحوى على ثالثة أروقــة ،وهذا
نجده
هو جوهر التخطيط البازيليكى ،وهذا األمر ً
فى الكنائس املوجودة بمجمع األديان ،لكن أحيانا
فى الطراز املصرى كانوا يضيفون رواقا رابعا مثل
املوجود فى الكنيسة املعلقة بمصر القديمة؛ ومعنى
ذلك أن العمارة اليونانية والرومانية قد أخذت
أصولها املعمارية من العمارة املصرية القديمة ،ما
يعنى أن هذا النوع من التخطيط كان أصله مصريا
انتقل من مصر إلى بالد اليونان ورومــا ،ثم جاء
إلى مصر ،مرة ثانية فى ثوب جديد بعد اعتناق
املسيحية ،وبدأت عمارة الكنائس وفق هذا الطراز،
إلى أن تم صبغ كل إقليم من األقاليم التابعة للدولة
الرومانية املتأخرة ،أو الدولة البيزنطية املتقدمة
للنمط املحلى السائد كما حدث فى مصر من مزج
بني الطرازين وإخراج طراز مصرى يجمع بينهما.
أضاف الحداد أن هناك ميزة أخرى تنفرد بها
كنيسة البازيليك وهى غير موجودة فى الكنائس
العادية وهى أنه تم استحداث مقبرة للمؤسس
بناء على وصيته وهو البارون إمبان ،لذلك فقد
جعل البارون الشوارع املحيطة بها خالية إال من
الحدائق ،وهذا ما توضحه الصور القديمة منذ
النصف األول من القرن العشرينً ،فقد قصد
الرجل أن يجعلها فى قلب مدينته تخليدا لذكراه
ولتمجيده ،لكن مع النهضة املعمارية التى حدثت
ملصر الجديدة منذ خمسينيات القرن املاضى تغير
للمنطقة ،فالكنيسة ذات طابع
النسيج البصرى ً
معمارى متميز ،وطبقا لقانون التنسيق الحضارى
رقم  ١٤٤لسنة  ،٢٠٠٦والقانون  ١٩٩لسنة ٢٠٠٩
فهى جزء من التخطيط االستراتيجى لحى مصر
الجديدة ،والتى هى امتداد ملدينة القاهرة فى
العصر الحديث ،األمــر الثانى هو أن الكنيسة

كنيسة البازيليك بحى مصر الجديدة

الدكتور محمد حمزة :القانون
يمنح الحق فى تسجيل األثر
دون التقيد بالحد الزمنى
ترتبط بشخصية تاريخية كان لها الدور فى بناء
حى مصر الجديدة وإدخال كل املرافق العمرانية.
لكن نحن لدينا مشكلة  -كما يضيف الحداد-
فالقانون يحدد شرط املائة عام كضرورة للتسجيل،
لكن ليس من وقت البناء وإنما «حتى وقت صدور
القانون عام  !»١٩٨٣والكنيسة بنيت عام ،١٩١١
معيب يجب تغييره ،لكنه فى
وهذا بالطبع قانون ً
نفس الوقت يعطينا وفقا للمادة  ٢الحق فى تسجيل
األثر إذا كان ذات قيمة تاريخية أو أدبية أو علمية
أو فنية أو ثقافية متميزة ،وفى تلك الحالة يجوز
تسجيله دون التقيد بالحد الزمنى ( ١٠٠عام)
ويصدر القرار من جانب رئيس الوزراء بعد عرض
الوزير املختص ،واألمر حدث عند تسجيل قصر
البارون والقصور الرئاسية واملعابد اليهودية التى
انشأت فى ثالثينيات من القرن املاضى ،وكذلك
ركن امللك فاروق الذى أنشئت فى أربعينيات القرن
املاضى ،وكذلك محطة القطار امللكية بكفر الشيخ
 ،١٩٢٧فجميعها سجلت بقرار رئيس مجلس وزراء،
ألنهم لم يكملوا مدة املائة عام.
لذلك أرى أن عدم تسجيل هذه اآلثار هى جريمة
فى حق التراث ًوفى حق الثروة الثقافية املوجودة
فى البلد ،ألنه وفقا للمادة الثانية من القانون فمن
املفترض أن تسجل مصر الجديدة كآثار ألنها ذات
قيمة تاريخية وفنية ومعمارية ،وبالطبع هناك
بعض األماكن بمصر الجديدة مسجلة آثار ،فلماذا
نسجل البعض ونترك البعض اآلخــر ونستثنيه؟
وهذا هو السؤال الذى يجب أن يوجه إلى الوزير،
ألن القانون والدستور يعطيه الحق فى تسجيل
مبان أثرية دون التقيد بالحد الزمنى لكنه لم
يفعل! فاملادة  ٤٩من الدستور تقول« :تلتزم الدولة
بحماية اآلثار والحفاظ عليها ،ورعاية مناطقها،

الدكتورة مونيكا حنا :إذا كانت
األموال حجة الوزارة فادعوهم
أن يتوقفوا عن الحفائر لترميم
وتسجيل اآلثار

وصيانتها ،وترميمها ،واسترداد ما استولى عليه
منها ،وتنظيم التنقيب عنها واإلشـــراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها .واالعتداء
عليها واالتجار فيها جريمة ال تسقط بالتقادم»،
وكذلك املادة  ٥٠التى تقول «:تراث مصر الحضارى
والثقافى ،املادى واملعنوى ،بجميع تنوعاته ومراحله
الكبرى ،املصرية القديمة ،والقبطية ،واإلسالمية،
ثروة قومية وإنسانية ،تلتزم الدولة بالحفاظ عليه
وصيانته ،وكذا الرصيد الثقافى املعاصر املعمارى
واألدبى والفنى بمختلف تنوعاته ،واالعتداء على أى
من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتولى الدولة
ً
ً
خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية
اهتماما
الثقافية فى مصر».
تراث حائر
الدكتورة مونيكا حنا عاملة اآلثــار املصرية،
والعميدة املؤسسة لكلية اآلثار والتراث الحضارى
باألكاديمية العربية للعلوم البحرية قالت إن تسجيل
اآلثار من واجبات وزير السياحة واآلثار "وإذا كانت
حجة الوزارة الدائمة أنها ال تملك أمواال للتسجيل
وللترميم ،فأنا أدعوهم ألن يتوقفوا عن الحفائر
لتوفير تلك األمـــوال املخصصة لالكتشافات
األثرية ،وذلك لترميم وتسجيل اآلثار غير املسجلة،
ألن هذا هو دورهم الرئيسى ،وقد ساءنى تصريح
الوزير ،ألن تسجيل تراث مصر املعمارى ال ينفصل
عن تسجيل آثارها املصرية القديمة ،فكل قطعة
تاريخية هى نتاج أجيال مختلفة وفصلها بالهدم
أو باإلهمال هى جريمة ال تختلف عما فعله بنا
املستكشفون األوائل من سرقات لتراثنا الذى يمأل
املتاحف الغربية ،فلألسف موقف التراث املصرى
حائر فى مصر بني وزارة اآلثار والسياحة ،وهيئة
التنسيق الحضارى بــوزارة الثقافة وجهاز شئون

البيئة للتراث الطبيعى ووزارة الثقافة للتراث
املعنوي ،وكذلك يقسم التراث الدينى بني وزارة
األوقاف والكنيسة املصرية ،ذلك يهدر دم التراث
بني القبائل ،ويساعد فى حالة من الخلل بالنسبة
إلدارة التراث فى الدولة والتى يستفيد منها مافيا
املقاولني باملقام األول فى عمليات الترميم أو
الهدم».
ثروة غير مسجلة
الــدكــتــورة سهير حـــواس أســتــاذة الــعــمــارة
والتصميم العمرانى بقسم الهندسة املعمارية
بجامعة القاهرة قالت إن الدكتور خالد عنانى
قال فى مجلس النواب إن الكنيسة غير مسجلة
كأثر ،لكنه قال بعدها« :لو كل مبنى ّ
مر عليه مائة
وهذا
عام معنى ذلك أننا سنسجل نصف البلد»ً ،
هو اعتراف ضمنى منه أن لدينا ثروة كبيرة جدا
ومبانى ترقى للتسجيل ،ال تستطيع وزارة اآلثار
تغطيتها بشكل كامل ،لكن األمــر الثانى الذى
يثير دهشتى هو أن الدكتور خالد وأعضاء مجلس
النواب لم يتطرقوا للقانون رقم  ١٤٤من سنة ٢٠٠٦
والــذى نص على الحفاظ على التراث ً املعمارى،
لكنه لم يذكر أن البازيليك مسجلة طبقا للقانون
 ١٤٤الذى يخص التراث املعمارى ،فهو محق فى
أنها غير مسجلة كأثر ،لكن يسرى عليها القانون،
والذى بناء عليه نسجل املبانى التاريخية والتراثية
من خالله ،الشىء اآلخر ًأن مصر الجديدة هى
تراثية مسجلة طبقا للقانون  ١١٩لسنة
منطقة ً
للجهاز القومى للتنسيق الحضارى،
ا
وفق
،٢٠٠٨
ُ
ً
إذا من يجب أن تسأل اآلن هى وزيرة الثقافة التى
يتبع لها هذا الجهاز ،أما وزير اآلثار فيسأل فى
عدم تسجيل اآلثار ،فاملشكلة التى بني أيدينا تتبع
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ،وهو جهاز
حكومى أنشئ لكنه يتم تجاهله فى بعض األحيان
ألن قوانينه غير مفعلة ،ولو فعل القانون ملا وجدنا
مثل هــذه املــجــادالت ،ونفس األمــر ينطبق على
جزيرة الزمالك ،عندما تم وضع حجر أساس
ملشروع داخلها دون الرجوع للجهاز القومى للتنسيق
الحضارى فى جزيرة لها اشتراطات خاصة ،فإذا
كان قانون التصالح يسرى على الناس العادية
فنحن يجب أن نكون قــدوة فى تنفيذ القانون
لتطبيقه ،ألننا ال نحتاج لقوانني جديدة لكننا نحتاج
لتفعيل تلك القوانني.
من جهته يقول الدكتور عاطف نجيب نائب
رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية السابق،
وأســتــاذ القبطيات بجامعة الــقــاهــرة ومعهد
الدراسات القبطية أن املشكلة نفسها تكررت مع
قصر إسماعيل محمد بحى الزمالك ،وهو القصر
الذى تشغله كلية التربية املوسيقية ،ورفض تسجيله
ألنه يعود لعام  ١٩٠٥أى أنه لم يمر عليه مائة عام
عندما صــدر القانون سنة  ،١٩٨٣وتكرر أيضا
"عندما أردنا حصر األيقونات املسيحية لتسجيلها،
ولم نستطع أن نسجل أيقونات تعود ملطلع القرن
العشرين" ويضيف :الدكتور خالد العنانى قال
«لو كل بيت ّ
مر عليه مائة عام هل نحن مطالبون
بتسجيل نصف بيوت البلد؟» وردى عليه بالطبع
فواجبك هو تسجيل اآلثار ما دامت ترقى للتسجيل.

الدكتورة سهير حواس :تفعيل
دور جهاز التنسيق الحضارى
يحل الكثير من املشاكل املتعلقة
بالتراث

