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أهدار المنشآت األثرية والمباني ذات القيمة المعمارية فى مصر 
 

عبدالناصر عبدا هلل احمد محمد 

قسم التخطيط الحضرى واالقليمى  -    استاذ التصميم العمرانى 

ABSTRACT 

Architectural works of value in Egypt have been violated for a long time now. The intensity 

of the intervention, whether by conservation or demolition, differed according to successive 

periods of government, but the continued elimination of these actions has increased in the past 

50 years. The position of the monumental or aesthetic building is determined by the views of 

the owner (the archeological authority and the urban coordination). Each has a different view 

of the way of dealing with the building because of the absence of legal legislation that 

regulates the handling of this type of work. The value and even conflicting provisions of this 

legislation, which contributes greatly to exploit the gaps in the law to demolish these 

buildings. Many of those interested in this matter contributed their opinions on the 

development of a general perception of these buildings through the existing areas and raise 

the awareness of the people to deal with them as a cultural stock that benefits the owners and 

the state at the same time.. 
 

: ملخص البحث 
وقد اختلفت شدة التدخل  . حتى اآلن الزمن البعٌد تعرضت األعمال المعمارٌة ذات القٌمة فى مصر لبلنتهاك منذ 

سواء بالمحافظة أو الهدم لهذه األعمال حسب فترات الحكم المتعاقبة إال أن استمرار القضاء على هذه األعمال 
المالك  )من خبلل أراء هى أو ذو القٌمة الجمالٌة وٌتحدد موقف المبنى األثرى  .ازداد فى الخمسٌن سنة األخٌرة 

فلكل منهما وجهة نظر مختلفة مع األخر فى طرٌقة التعامل مع المبنى  ( تنسٌق الحضرى ال– هٌئة اآلثار – 
 ٌحكم التعامل مع هذه النوعٌة من األعمال ذات  ٌوجد لوائح منظمة وذلك بسبب غٌاب التشرٌع القانونى الذى

وقد  .القٌمة بل وتضارب بعض بنود هذا التشرٌع مما ٌساهم كثٌراً فى استغبلل ثغرات القانون لهدم هذه المبانى 
ساهم الكثٌر من المهتمٌن بهذا األمر بإعطاء آرائهم التى دارت حول وضع تصور عام لهذه المبانى من خبلل 
المناطق القائمة بها ورفع درجة وعى الناس كى تتعامل معها برقى واعتبارها مخزون ثقافى ٌعود بالنفع على 

. المبلك والدولة فى نفس الوقت 
             

 : مقدمة البحث  
ذات القٌمة فى مصر من األشٌاء التى ال تلق الرعاٌة البلزمة وتعتبر األعمال المعمارٌة والتخطٌطٌة التارٌخٌة 

وصارت عملٌة ترمٌم هذه األعمال أو الحفاظ علٌها أمرا صعباً ٌجب أن تتواله الدولة حٌث . على مر العصور 
 وأصبح الموقف اآلن هو صراع بٌن متخذى القرار ،أن معظم هذه األعمال أصبح هدفا للهدم وبناء أبراج مكانها

 . وأصحاب هذه األعمال
هدف البحث 

سنحاول فى هذا البحث تحدٌد الحجم الثقافى والكمى لهذه األعمال ذات القٌمة والخبلفات القانونٌة الدائرة حولها 
خر حٌث أنهم فى معظم األحٌان آلما المختصٌن وأصحاب الفكر فهم ٌمثلون الرأى الأ. من وجهة نظر الدولة 

 مع األخذ فى الحسبان توجهات أصحاب هذه المبانى ،متشائمون من القرارات التى تتخذها الجهات السٌاسٌة 
وعلى الرغم من التهدٌد المستمر الواقع على هذه األعمال بالهدم إال أن ذلك . والتى تمثل مصدر رزق دائم لهم 
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ال ٌمنع من وجود مساحة كبٌرة من اآلراء ترفض هدمها وتطالب بترمٌمها والحفاظ علٌها كؤعمال ذات قٌمة 
. حضارٌة اجتماعٌة تخطٌطٌة معمارٌة 

:  مشكلة البحث 
إن األعمال ذات القٌمة المعمارٌة موزعة على مساحة مصر كلها وهى مشغولة اآلن إما بفٌبلت سكنٌة أو 

سفارات أو نوادى رٌاضٌة وخبلفة وهى فى مواقع جٌدة حتى وإن فقدت على مر األٌام الموقع المتمٌز االذى 
كانت تتمتع به فى الماضى من ناحٌة الفراغات المحٌطة والحدائق والهدوء إال أنها ال زالت تقع فى أحٌاء لها 

وأصبحت عملٌة االعتناء بها أو اإلضافة إلٌها فى إطار . بعض التمٌز االجتماعى وإن توارت قلٌبل عن األنظار 
 المجلس المحلى للمدٌنة

عملٌة مفقودة من الدولة التى ال تملك الوسائل واإلمكانٌات للتدخل فى إطار فكر سٌاسى تخطٌطى معمارى منظم 
. للحفاظ علٌها من الهجمات المستمرة 

وقد استهدفت مجموعات عمل كثٌرة التركٌز على دراسة هذه األعمال ذات القٌمة منها مباحث اآلثار ، 
 ، المبلك ، مافٌا هدم التنسٌق الحضرىن فى مجال العمارة وتخطٌط المدن يالمحافظٌن وإدارتهم الهندسٌة ، العامل

. قٌمةاألعمال التارٌخٌة ذات ال
 : منهج البحث 

: سندرس هذا البحث من خبلل خمس نقاط هى 
تارٌخ إهدار األعمال ذات القٌمة فى مصر --1     
 دور المحافظٌن والمحلٌات ولجان اآلثار التابعة لهم-2
 المحافظٌن ومكاتب اآلثار - المحلٌات والمعمارٌٌن - غٌاب العبلقة بٌن المبلك ومكاتب اآلثار -3
 النظام القانونى المتسبب فى تضارب اآلراء-4
 وكذلك دور التنسٌق الحضرى األنوجهة نظر بعض المفكرٌن تجاه هذه األعمال -5

 

: موضوع البحث 
:- تاريخ إهدار األعمال ذات القيمة فى مصر : أوال 

بدأ إهدار األعمال ذات القٌمة فى مصر منذ عهود قدٌمة حٌنما كانت تؤتى فترات تارٌخٌة تعٌش على تراث 
وغالبا ما تكون نهاٌة الحروب وانتصار المهزوم بهجوم المنتصر . الفترات التى تسبقها إما بالنهب أو باالستعانة 

على تراث الدولة المهزومة بالتفكٌك وقد كان ذلك بموافقة الحكام خاصة فى عهد الممالٌك وما تبلهم من إهدار 
. للتراث المصرى القدٌم 

 

تاريخ المحافظة على األعمال ذات القيمة فى مصر    -1
ٌحكى لنا المقرٌزى أنة عند دخول المسٌحٌة الى مصر استهدفت المعابد الفرعونٌة القدٌمة بالتفكٌك والنقل وحدث 

– الرومانٌة – الفرعونٌة  )نفس الشًء عند دخول اإلسبلم حٌث تعرضت بعض المبانى فى العصور التى سبقتة 
إال أننا الحظنا فى . الى عملٌات تفكٌك وذلك فى عهد بعض الوالة الذٌن ال ٌقدرون قٌمة هذه األعمال  (البطلمٌة 

عصر الفاطمٌٌن وأوائل عهد الممالٌك خاصة فى عصر األٌوبٌٌن صحوة حضارٌة حٌث كانت هذه الدول تعتبر 
هذه األعمال ذات القٌمة تارٌخ ٌجب المحافظة علٌة وتسلٌمه لؤلجٌال التالٌة بصورة تحكى لؤلجٌال تارٌخهم القدٌم 

حتى فى إعادة تخطٌط بعض المناطق كان المبنى األثرى دائما محل دراسة ومحافظة على دورة خاصة فى . 
. المبانى الدٌنٌة 

واستمر ذلك الوضع من بعض والة الدول المتعاقبة فى عهد الممالٌك والعثمانٌٌن حٌث كانوا ٌحاولون دائماً 
م ودخول كل 1881إظهار تدٌنهم ومحافظتهم على هذه األعمال حتى قٌام لجنة المحافظة على اآلثار العربٌة فى 

حباس فى عهد الفاطمٌٌن وهى التى تتولى إدارة شئون هذه ألهذه المبانى كؤوقاف والتى كان ٌطلق علٌها دٌوان ا
حباس ، وكانت عملٌات المحافظة على هذه المبانى تتم من أموال ألالمبانى األثرٌة وكان ٌرأسها دائما ناظر ا

التبرعات وأعمال الخٌر باعتبارها منفعة عامة كما أن العائد منها ٌصرف على بناء المساجد والخانقاة والربع 
ودفع مرتبات العاملٌن فى هذه األماكن والصرف على الفقراء والمحتاجٌن إال أن بعض المذاهب الفقهٌة كانت 

. تعطى مالك المكان الحق فى استخدام المكان أو العائد منة لنفسه أو ألى جهة أخرى 
من % 30أما فى العصر العثمانى فقد نشطت إدارة األوقاف ودخلت فٌها كل المبانى القدٌمة وتم تخصٌص 

وقد خصص األمٌر قرقماش . عائدات هذه المبانى وما ٌوقف لها فى الصرف على أعمال الصٌانة والترمٌم لها 
المسٌحٌة  )ن درهم شهرٌا فٌما عداها أى ين درهم شهرٌا للصرف على المبانى الدٌنٌة اإلسبلمٌة وأربعيمبلغ ست

كما خصص السلطان حسن عشرة حراس لكل مبنى له قٌمة تارٌخٌة آن ذاك ومبلغ  (.... الفرعونٌة – 
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كما خصص صبلح الدٌن األٌوبى فى منطقة الصاغه العدٌد من المحبلت والحمامات . درهم شهرٌا 100
. كؤوقاف للصرف على بعض المبانى التارٌخٌة 

– وكاالت – حمامات – مدارس  )لى تؤجٌر هذه المبانى إضطرت الدولة إقتصادى إلإال أنه فى فترات الضٌق ا
وقد كان العائد من هذه المبانى ضعٌفا نتٌجة لتبلعب نظار األوقاف ومحافظى المناطق آن ذاك مما  (.... بٌوت 
لى تدهور حالة هذه المبانى وعدم االهتمام بصٌانتها بالرغم من النص صراحة فى قوانٌن األوقاف على إأدى 

 إال أن التدهور الذى لحق بالدولة المملوكٌة فى أواخر عهدها أدى الى عدم تطبٌق هذه ،الصٌانة والترمٌم 
. النصوص 

عند بداٌة عصر العثمانٌٌن الذٌن طردوا الممالٌك من مصر وعند رحٌل الممالٌك قاموا بنهب العدٌد من هذه 
المبانى إال أن العثمانٌٌن أعادوا إعمار وترمٌم الكثٌر منها وكانت حالة بعضها سٌئة للغاٌة حٌث سكن المهاجرون 

. م ومصنع للحرٌر فى أواخر القرن الثالث عشر 1263المغاربة جامع احمد بن طولون وأقاموا فرن به فى العام 
أما جامع  . 1194أما جامع الحاكم فقد سكنه صناع الزجاج والجامع األزهر تم إضافة محبلت تجارٌة إلٌة فى 

السلطان حسن فقد كان هدفاً للقذائف من القلعة التى دمرت جزءاً كبٌراً من سكن الطلبة فى عهد السلطان سلٌمان 
 لكن بعد هذا التارٌخ بعشرٌن عاما وإظهاراً للكراهٌة بٌن العثمانٌٌن 1765أغا لكن تم ترمٌمه فى العام 

والممالٌك ظهرت المحبلت التجارٌة على سور الجامع وأمام مدخله كما تم ردمه باألتربة حتى منتصف ارتفاعه 
 .

فى ذلك الوقت كانت العقائد هى التى تحكم عملٌة االهتمام بالمبانى ذات القٌمة التارٌخٌة فانتصار الممالٌك على 
 بكل ما هو ٌهتمونالفاطمٌٌن وانتصار العثمانٌٌن على الممالٌك جعل العثمانٌٌن ٌكرهون كل ما هو مملوكى و

 مرة 25وقد ظهر ذلك واضحاً فى زٌادة مساحة جامع عمرو بن العاص ،فاطمى وذلك نكاٌة فى عصر الممالٌك 
 قرن وكذلك الجامع األزهر الذى أدخل علٌة العثمانٌٌن إضافات وصٌانة داخلٌة وخارجٌة للقباب والمآذن 13فى 

إال أن أعمال الهدم والتطوٌر وإهمال بعض المبانى وقلة  . واألبواب والمنابر الخشبٌة وأعمال الدٌكور بالمسجد 
دى أالعائد المادى لبعض هذه المبانى مع غٌاب نظار مراقبة ومتابعة هذه المبانى وتركها بدون حراس كل ذلك 

لى تخرٌب هذه المبانى وإلحاق الدمار بها فى أواخر العصر العثمانى والذى استمر قرابة قرنٌن ونصف من إ
. الزمان 

فى أخر مائة سنة من حكم العثمانٌٌن تعرضت الببلد لوباء الطاعون الذى قضى على ثلث سكان مصر وألحق 
الدمار والخراب بمبانٌها فقد ذكر لنا الجبرتى أن هناك العدٌد من المبانى قد تهدمت مثل ضرٌح عمرو بن 

كما ذكر لنا أن سلٌمان أغا السلحدار الحاكم لمصر فى ذلك الوقت قام بتفكٌك بعض . الفارض وسٌدى عقبة 
المبانى األثرٌة التى هجرها الناس بسبب الطاعون مثل المدارس والتكٌات والمساجد وباب النصر واستفاد من 
أحجارها فى بناء وكالة باسمة فى خان الخلٌلى واعتاد الناس على التعدى على كل ما هو أثرى وقدٌم لصالح 

 األجانب بالمحافظة على هذه األعمال ذات القٌمة التارٌخٌة   وهالحدٌث حتى عهد محمد على حٌث نصحه مستشار
اكم النمسا لمحمد على ح معبداً فرعونٌاً فى تلك الفترة كما كتب 13وقد ذكر لنا شامبلٌون فى مذكراته أنه تم هدم 

لٌوضح له القٌمة األثرٌة لهذه المبانى حٌث لم ٌخف تخوفه من أن ٌؤتى ٌوم تستعمل فٌه أحجار معبد الكرنك فى 
 فى عهد محمد على تم 1836إال أنه فى . بناء المصانع وأحجار األهرامات فى بناء السدود أو القناطر فى مصر

ضم هٌئة األوقاف للدولة واعتبار ما تحوٌه ملكا لها وأجرى بعض التعدٌبلت فى إدارتها وموظفٌها وتطور األمر 
م والتى اعتبرت األهرامات من عجائب الدنٌا السبع 18/12/1881حتى قٌام لجنة الحفاظ على اآلثار العربٌة فى 

. الواجب المحافظة علٌها 
كما انتقد مستشاروا الوالة فى عصر ما بعد محمد على تصرفات بعضهم لمحاولتهم تفكٌك األهرامات وبعض 

 مبنى 42فى ذلك الوقت تم حصر . المبانى األثرٌة مثل جامع الناصر بن قبلوون لعمل توسعات فى مبنى القلعة 
.   مبنى أثرى فى القاهرة وحدها 134 من مجموعأثرى فى حالة جٌدة 

 

: الموروث التاريخى فى العصر الحديث  -2
كانت عملٌات الهدم للمبانى التارٌخٌة تتم بؤسباب مختلفة منها تغٌٌر الذوق العام أو هجرة أصحاب هذه المبانى 

لكن فترة الخدٌوى . لسكن فى المناطق الحدٌثة ل المناطق القدٌمة  السكان منوتركها خالٌة أو بسبب هجرة
ن استعدادا لفتح قناة السوٌس ون األوربًوإسماعٌل شهدت بعض أعمال التحدٌث والترمٌم قام بها بعض المعماري

واستقبال الوفود حٌث تم هدم مناطق بؤكملها والذى لم ٌلحقه الهدم ترك بدون صٌانة مثل اآلسواق والمدارس 
ٌضاف الى ذلك تبلعب بعض نظار األوقاف مما أدى . القدٌمة وغٌرها والتى تركتها األوقاف بدون اهتمام 

.   تتبعه شخصٌاً 1851بالخدٌوى عباس الى عمل إدارة متابعة للمبانى األثرٌة فى 
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وقد ذكر اللورد .  تم عمل وزارة لؤلوقاف إلدارة هذه المبانى للقضاء على تبلعب النظار 1913فى العام 
كرومر فى أوائل القرن العشرٌن أن اآلثار الفاطمٌة كانت مهددة بالفعل فى ذلك الوقت حٌث كان الحكام ٌنظرون 

مما أدى الى سوء حالة المبانى األثرٌة فى مصر . الى التحدٌث فى أوربا على أنه الحضارة التى ٌجب أن تسود
وظهرت بعض الصعوبات أمام لجان الحفاظ على األثار وبٌن المخططٌن الذٌن اعتمدوا فكر هوسمان الذى ٌنادى 

. مما أدى الى هدم الكثٌر من تلك المبانى األثرٌة . بشق الشوارع المستقٌمة وإزالة أى معوقات 
لقد غابت النظرة العامة للقدٌم والحدٌث معاً وظهر التشدد فى رفض التعدى على اآلثار القدٌمة لكن دخول الببلد 

فى أزمات اقتصادٌة متتالٌة وارتفاع عدد السكان وظهور األزمات السٌاسٌة كل ذلك أدى الى خفض درجة 
 تردى الحال فى لجنة حفظ اآلثار وتبلعب قد ادىو . االعتناء والمحافظة على المبانى ذات القٌمة فى مصر 

لى مخزن للمعدات العسكرٌة فى إبعض موظفٌها أحٌانا الى تحوٌل مجموعة السلطان أنال واألمٌر الكبٌر مثبل 
وبالرغم من قرار لجنة الحفاظ على اآلثار التى طالبت بترك ثبلثة أمتار حرم ألى مبنى . أوائل القرن العشرٌن 

أثرى من كل ناحٌة تجنبا إلحداث أى أضرار به إال أن بعض أصحاب النفوذ استطاعوا ضرب هذا القرار مما 
 بواسطة محرز بٌه أحد أصحاب النفوذ مما أدى 1897أدى الى تهدم منزل عبد هللا الدكرورى بالقاهرة فى العام 

 متراً من كل 20الى تشدٌد القرار وجعل حرم المبنى األثرى خمسة أمتار من كل ناحٌة الى أن وصلت الى 
.  م 1910ناحٌة فى العام 

لى توقف عملٌات الترمٌم والصٌانة لهذه المبانى خوفا علٌها ولقلة الخبرة فى التعامل إلكن شدة الحرص هذه أدت 
مما أضطر الحكام الى نقل عملٌة الحفاظ على اآلثار الى . معها وكذلك بسبب التضارب اإلدارى آن ذاك 

المحافظٌن وإدارتها الهندسٌة التى كانت ترسل الطلبات الى إدارة التنظٌم والتى كانت دائما ما توافق على البناء 
المبلصق لؤلثار وذلك بسبب الزٌادة العددٌة للسكان وتردى حالة منازلهم وبذلك تم إلغاء مسافة حرم المبنى 

 تدهورت حالة المبانى األثرٌة وتغٌر اسم لجنة الحفاظ على 1970 حتى 1930فى الفترة من  .األثرى تماما 
 وبذلك خرجت من ٌدها كل سلطات حماٌة اآلثار 1958اآلثار العربٌة الى مصلحة األثار العربٌة فى العام 

والمبانى ذات القٌمة حٌث أصبح البناء مبلصق لؤلثر وصار التخرٌب مستمر والدلٌل عل ذلك الرسالة التى بعث 
بها مدٌر مصلحة اآلثار الى مدٌر إدارة التنظٌم فى ذلك الوقت ٌطلب فٌها هدم كل األنشطة التجارٌة والنفعٌة 

. المبلصقة للمبانى األثرٌة 
م من تحوٌل بعض المبانى ذات القٌمة الى مدارس وكلٌات وذلك 1961كما استفادت وزارة التربٌة والتعلٌم فى 

م 1952بعد تؤمٌمها من أصحابها األصلٌٌن الذٌن تركوها وزادت الثورة من ردود األفعال العكسٌة لحكام ما قبل 
مبانى – إدارات محلٌة – وزارات – هٌئات – مدارس  )بتحوٌل مبانى أغنٌاء ما قبل الثورة الى منفعة عامة 

. وهنا ٌتم إضافة حلقة أخرى من حلقات التدمٌر للمبانى ذات القٌمة فى مصر  (..... حكومٌة 
تسكٌن أسرة أهم من ترمٌم أثر وان مكان المبانى  )م ذكر أن 1952حٌن تولى محمد نجٌب حكم مصر فى 

وهو بذلك لخص فلسفة الثورة فى  . (األثرٌة ٌمكن عمل مساكن شعبٌة ٌعٌش علٌها العدٌد ممن ال مؤوى لهم 
التعامل مع المبانى األثرٌة حٌث تركت الثورة أمور هذه المبانى للوقت حتى تسوء حالتها وتقع من تلقاء نفسها 

كما أن العبلقة بٌن المحلٌات ومصلحة اآلثار تقطعت تماما . وبذلك تتفادى الدولة النزاعات التى ٌمكن أن تحدث 
بسبب إعطاء الدولة للمحلٌات سلطات أوسع مما أدى الى انعزال مصلحة اآلثار ثم ضمها الى وزارة الثقافة فى 

وبذلك بدأت عملٌة . أما وزارة األوقاف فهى تنتظر إنهٌار مبانٌها حتى تبنى مكانها أبراج سكنٌة . م 1957
.    تصفٌة الحسابات مع كل ما هو قدٌم 

م بدأ رجال الثورة ٌعٌدون التفكٌر فى التخبط الذى حدث فى السنوات الخمس عشر من 1967لكن بعد حرب 
م ثم إنشاء جمعٌة للمحافظة 1969عمر الثورة وبدأ التفكٌر فى اآلثار وتم عقد أول مإتمر للحفاظ على اآلثار فى 

م ودخل كل من البنك الدولى والٌونسكو إلجراء عملٌات الترمٌم والصٌانة ثم 1977على اآلثار بالقاهرة فى 
صدر قرار األمم المتحدة باعتبار القاهرة مدٌنة تارٌخٌة ٌجدر الحفاظ على مبانٌها ألنها تهم اإلنسانٌة والتارٌخ 

. لكن التخبط اإلدارى بٌن المصالح الحكومٌة ٌمنع الكثٌر من أعمال مراقبة وصٌانة تلك الكنوز 
 

:- دور هيئات اآلثار والتنظيم والمحافظين : ثانيا 
دور هيئة اآلثار  -1

ٌعتمد تفكٌر هٌئة اآلثار على أن هذه المبانى األثرٌة هى تارٌخ األمة الذى بدونه لن ٌكون لها مستقبل وعلٌة ٌجب 
على من ٌتعامل معها أن ٌكون حذرا ومقدرا لقٌمتها التارٌخٌة ألنها بمثابة الشخصٌة المصرٌة التى بدأت تتبلشى 

إن المختصٌن دائما ما ٌنادون بزٌادة االهتمام بهذه . شٌئا فشٌئا لذا ٌجب مكافحة الجهل الذى ٌشوه هذا التارٌخ 
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المبانى ألنها سرد لثقافة وتارٌخ مصر على مر العصور وان على المصرٌٌن أن ٌتخلوا عن فكر هدم الفٌبلت 
.  والقصور القدٌمة وأن ٌنتشر بٌنهم فكر المحافظة على المبانى ذات القٌمة الحضارٌة 

إن تحدٌد أعمار هذه المبانى ٌوضح لنا الطرٌقة التى ٌمكن التدخل بها لحماٌة وترمٌم تلك المبانى ووضع حد 
إن أى مبنى ذو قٌمة تارٌخٌة هو ملكٌة وطنٌة ال نلغى حق المالك . لئلضافات التى ٌتدخل بها بعض المبلك 

األصلى فٌها لكن لٌس من حقه التدخل بالهدم أو باإلضافة ولو بجزء صغٌر ألن ذلك قد ٌتسبب فى تشوٌهه أو 
.  هدم هذه المبانى ، فهى ملكٌة عامة وٌجب على الحس الوطنى التدخل لحماٌته ألنة تارٌخ هذه األمة 

 شكلت هٌئة اآلثار لجان لحصر وتعداد المبانى ذات القٌمة فى مصر وطالبت بوضع هذه المبانى 1997فى العام 
فى قوائم المحمٌات التارٌخٌة للعصور اإلسبلمٌة والمسٌحٌة وقد صدر قرار رئٌس الوزراء فى ذلك الوقت 

وقد خرجت نتائج هذا الحصر ألعداد تلك المبانى فقط ال غٌر . بتشكٌل لجان فى كل محافظة لعمل هذا الحصر 
لكن ٌنقصها بٌانات عن تارٌخ اإلنشاء وحالة المبنى القائمة وأصحاب هذه المبانى وحالتهم االجتماعٌة والعدٌد من 

. المعلومات التى تساهم فى التعامل مع هذه المبانى من قبل الدولة 
وحٌث أننا فى تلك الفترة كنا أحد أفراد هذه اللجنة فى محافظة المنٌا التى تحتوى على العدٌد من المبانى ذات 

القٌمة إال أن موقع هذه المبانى فى وسط البلد ٌإهل األرض الواقعة علٌها ألن ٌكون سعرها مرتفع لذا فإن 
أصحاب هذه المبانى وبطرق ملتوٌة تدخلوا لدى المحافظة إلثبات أن حالة هذه المبانى ردٌئة وال تستحق الحفاظ 
علٌها وأخذت المحافظة برأٌهم مما جعل أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة المشاركٌن فى أعمال هذه اللجان الى 

 مبنى ذو قٌمة أثرٌة ٌجب الحفاظ علٌها وهذا 298وخرج التقرٌر النهائى أن محافظة المنٌا بها . االنسحاب منها 
منافى للواقع حٌث أن المحافظة بها ما ال ٌقل عن ألف وخمسمائة مبنى أثرى وأن العدد الذى تم تحدٌده فى 

أما ...... التقرٌر هى للمبانى التى ٌرغب أصحابها فى أن تظل محمٌات تارٌخٌة مثل قصور الشرٌعى وغالى و
أظهر حصر المبانى  .الباقى فقد تدخل أصحابها بطرق مختلفة كى تكون مبانٌهم سٌئة وال ٌجب الحفاظ علٌها 

من هذه المبانى % 25 مبنى أثرى ٌجدر المحافظة علٌها وأن هناك حوالى 2500ذات القٌمة للقاهرة وجود 
وأن منطقة مصر الجدٌدة من  (...... هٌئات – مدارس – وزارات  )تستخدم فى أغراض أخرى غٌر السكن 

من مبانى % 25المناطق التى داهمتها حمى هدم المبانى التارٌخٌة وإنشاء مبانى إدارٌة مكانها هذا بخبلف أن 
مصر الجدٌدة تعمل فى وظائف أخرى فقصر األمٌرة ملك حرم األمٌر حسٌن كامل الذى ٌقع أمام قصر البارون 

. تحول الى مدرسة ثانوٌة وإعدادٌة وإبتدائٌة للبنات 
من مبانى المنطقتٌن % 40 مبنى ذو قٌمة أثرٌة أى حوالى 200أما فى جاردن سٌتى والزمالك فقد أعٌد توظٌف 

% 10 مبنى ذو قٌمة أثرٌة منهم 80 منهم الى سفارات وقنصلٌات ، وفى شبرا  تم حصر 100حٌث تحول 
 مبنى ذو قٌمة أثرٌة فقط ال غٌر 22قصور وفٌبلت تشغلهم اآلن مدارس ومبانى تعلٌمٌة ، وفى الجٌزة تم حصر 

أثبتت النتٌجة النهائٌة أن  .وهو ما ٌثٌر الكثٌر من عبلمات التعجب فى التبلعب من داخل المحافظات فى الحصر 
 قصر وفٌبل 140 مبنى أثرى منهم 700 مبنى ذو قٌمة أثرٌة ٌخص اإلسكندرٌة منها 4000فى مصر حوالى 

 اتسكنه% 2مدارس إبتدائٌة وثانوٌة ومبانى حكومٌة كما أن % 4معظمهم قنصلٌات للدول األجنبٌة كما أن نسبة 
عملٌة التعداد هذه كان ٌسودها شًء من الغموض وهو ما تسبب فى قلق المبلك من دخول هذه اللجان  .عائبلت 

إال أنه كان من األجدر من الحكومة أن . لى قصورهم ومبانٌهم لتحدٌد حالتها إذا كانت تستوجب الحفاظ علٌها إ
توضح للمبلك الهدف أو العائد المادى الذى ممكن أن ٌعود علٌهم وعلى الدولة فى حالة المحافظة على تلك 
. الثروة وإدخالها الى خطط زٌارات سٌاحٌة منظمة تنتفع منها الدولة والمبلك على حد سواء وبنسب متقاربة 

دور المحافظين ولجان التنظيم  -2
لى الموضوع على أنة وسٌلة لبحث الكثافات البنائٌه وإدارة الطرق وازدحامها إٌنظر المحافظون ولجان التنظٌم 

فى المحافظات عدا القاهرة )فالكثٌر من هذه المبانى إما أنها تقع فى مناطق مزدحمة أو العكس تماما  
وطرٌقة الوصول إلٌها كمزار سٌاحى وكذلك حالة المبنى نفسه ودرجة تردٌه إنشائٌاً وإمكانٌة  (واإلسكندرٌة 

. ترمٌمة وصٌانته وحالة المبانى المحٌطة به والكثافات السكانٌة بالمنطقة 
:- محافظة القاهرة ركزت فى تقسٌم المبانى ذات القٌمة بها على أساس 

عمارة القاهرة فى عهد الخدٌوى إسماعٌل  - أ
 (الفاطمٌة  )عمارة القاهرة اإلسبلمٌة   - ب
 القاهرة ما قبل اإلسبلم           -ج

وقد تم التركٌز على عمل صحٌفة حالة للمبنى إال أن بعض المبلك استطاعوا الحصول على موافقات هدم 
وهنا . بواسطة طرق ملتوٌة واالستفادة من بعض ثغرات القانون وذلك لبناء مبانى تعود بالنفع االقتصادى لهم 

ٌجب أن ٌفهم الناس أننا نمنع هدم هذه األعمال لٌس بسبب الواجهة الثقافٌة والحضارٌة للدولة وإنما ٌجب أن 
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ٌكون مبدأ الحفاظ نابعاً من داخلهم واالستمرار فى عمل منشآت ذات قٌمة تارٌخٌة ألن ذلك دلٌل رقٌهم 
. على ان تقوم الدولة بتعوٌضهم ولو جزئٌا عن المكسب المادىالحضارى والثقافى 

من وجهة نظر لجان التنظٌم كان العمل بمثابة تحدٌد الحتٌاجات المناطق من الخدمات العامة مثل المٌاه 
فمبانى الفٌبلت مثبلً ٌختلف احتٌاجها لتلك الخدمات عن األبراج والعمارات ... والكهرباء والصرف الصحى و 

  لذلك صدر قرار وزارة اإلسكان بالبناء على أى قطعة أرض داخل حدود المحافظة  .التى ٌزٌد فٌها االستهبلك 
فى حدود خمس سنوات من تارٌخ هدم المنشؤ القائم علٌها على أن ٌكون البناء مطابق لنفس نوع وحجم وارتفاع 
ووظٌفة المبنى السابق قبل هدمة حتى ال ٌزٌد استهبلك الكهرباء والماء والصرف الصحى والطرق عن المعاٌٌر 

. التصمٌمٌة فى المنطقة 
 ةوتطبٌق هذه القوانٌن ٌتطلب أن تكون القاهرة بعدد سكانها الحالى وعدد مبانٌها القائمة على مساحة أربع

أضعاف مساحتها الحالٌة وأن استمرار السماح ببناء أبراج جدٌدة ٌزٌد من أعداد سكانها مما ٌزٌد المساحة 
فى مصر الجدٌدة قام بعض مبلك الفٌبلت  .المطلوبة لتسكٌن هذه األعداد وٌظل االحتٌاج للهدم والبناء أمر واقع

بعمل سبللم خارجٌة وإضافة أدوار على الفٌبلت وقد سمحت المحلٌات لهم بتوصٌل المٌاه والكهرباء وتم تسكٌن 
. هذه األدوار مما أثر على أساس الفٌبل القدٌم وتهدمها وقٌام أبراج مكانها تصل قٌمة الشقة فٌها الى أرقام فلكٌة 

أننا ال زلنا نكافح ضد  )حدث هذا فى سبعٌن فٌبل فى مصر الجدٌدة والمصدر فى ذلك رئٌس الحى الذى أضاف 
والخطؤ هنا  (هإالء المبلك الذٌن استغلوا ثغرات القانون لمصلحتهم فى هدم الفٌبلت وإعادة بناء أبراج مكانها 

لٌس المالك وإنما اللجنة الهندسٌة فى الحى التى تقرر صبلحٌة المبنى من عدمه وأنة واجب الهدم ألنه غٌر 
صالح لبلستعمال ولكن قد تكون وجهة نظر المرممٌن عكس ذلك بؤن المبنى ٌصلح للترمٌم والمحافظة علٌة 

. مع تعوٌض المبلك حتى الٌعتدوا على الآلثارلٌكون موروثاً حضارٌاً له قٌمة أثرٌة مهمة 
:- العالقة بين أطراف المشكلة : ثالثا 

غٌاب الربط بٌن العاملٌن فى مجال الحفاظ على المبانى ذات القٌمة   -1
: ٌمكننا تحدٌد شبكة العبلقات بٌن أطراف المشكلة فى عناصرها الثبلثة وهى 

العالقة بين المالك وهيئة اآلثار   - أ
المبلك بصفة عامة مارسوا ضغوطا على موظفى هٌئة اآلثار ولجان الحصر ورفضوا دخولهم الى فٌبلتهم 

 باالتصال بمعارفه تشكٌل لجان الحصر فى عهد حكومة الدكتور الجنزورىوقصورهم ومنهم من استغل فرصة 
خر للبناء وانتهت كل هذه اإلجراءات فى أٌام معدودة قبل صدور قرار اللجنة بتوصٌف آالستصدار إذن هدم 

ومنهم من هدد باستعمال العنف مع كل من ٌقترب من المبنى . المبنى بؤنة ذو قٌمة تارٌخٌة ٌجدر المحافظة علٌه 
إال أن القانون ٌجب أن ٌكون واضحا وصرٌحا وسرٌع التطبٌق كما أن على المبلك أن ٌكونوا بعٌدى النظر فى 

إعادة استغبلل مبانٌهم كمزارات سٌاحٌة وعدم الضغط على خدمات المنطقة ببناء أبراج عالٌة تسبب مشاكل 
 جنٌة وكلها مإجرة منذ زمن طوٌل وعندما حاول 10أحد المبلك له أربع فٌبلت بالقاهرة إٌجار كل منها  .للحى 

االستفادة منها بإقناع المستؤجرٌن بتركها رفضوا جمٌعهم ماعدا واحد وعندما بدأت االستعدادت للهدم صدر قرار 
إذا كانت المشكلة فى الخدمات فٌمكن الطلب للمبلك بالمساهمة فٌها وإذا كانت  )وٌقول المالك . حظر الهدم علٌها 

الجراجات فٌجب على كل مبنى جدٌدأن تكون به جراجات لسكانه وإذا كانت المشكلة عروض الشوارع فٌجب 
أننا ضد ما تقوم به محافظة  )على كل مالك ترك المسافة الكافٌة أمامه لتوسٌع الشارع ، واستطرد المالك ٌقول 

القاهرة ونقف مع موظفى التنظٌم بمحافظة الجٌزة الذٌن وافقوا على عملٌات الهدم الكثٌرة وبناء مبانى جدٌدة 
  .(حتى وإن كان مصٌرهم الى السجن 

 
العالقة بين المحافظين وهيئة اآلثار   - ب

إن عملٌات حصر المبانى ذات القٌمة بدأت قبل قرار رئٌس الوزراء السابق إال أن المحافظٌن رفضوا المساعدة 
فٌها مما اضطر وزارة الثقافة الى اللجوء الى مكتب رئٌس الوزراء الستصدار قرار وعلٌة بدأ تدخل المحافظٌن 

فى المساعدة ولكن على مضض فهم دائما مع البناء والتوسع والتحدٌث وهدم المبانى القدٌمة فهم ٌعتمدون فكر ما 
إال أن استعمال هذه المبانى التارٌخٌة كمقار لبعض األحزاب مثبل فى معظم محافظات .  السابق ذكره 1952بعد 

وكذلك استعمال بعض القصور كمقار للنقابات مثل قصر أنٌسة واصف الذى  (...... الفٌوم – المنٌا )مصر  
م وهو حالٌا مقر نقابة الزراعٌٌن بالفٌوم وهو مبنى ذو قٌمة أثرٌة جمٌلة حٌث أن النقابة تنوى 1898أنشًء فى 

هدمة وبناء مساكن للزراعٌٌن مكانة مما أثار مشكلة بٌن وزٌرى الزراعة والثقافة واألمر اآلن معروض على 
 تدخل البلدوزرات وهدمة ودائما ما تكون جؤةالقضاء إال أنه ٌجب اإلسراع بشؤن هذه الحاالت وإال سنجد ف

.  النتٌجة ٌبقى الحال كما هو علٌه 



 
 

أهدار المنشآت األثرٌة والمبانً ذات القٌمة المعمارٌة فى مصر 

 

إال أن تواجد لجان الحصر فى الشارع المصرى ومحاولتها بث روح التعلق بهذه المقتنٌات المعمارٌة الجمٌلة قد 
جعلنا نكسب نسبة معقولة من الرأى المعارض للحفاظ على هذه المبانى ، وحسب رأى مسئول اآلثار بوزارة 
الثقافة فإن العبلقة بٌن اآلثار والمحافظٌن حتى لو اتفقت فى األهداف إال أنها غٌر متواصلة الوسائل فكبلهما 

ٌسٌر فى طرٌق عدم الهدم ولكن بطرٌقتٌن مختلفتٌن وغٌر متبلقٌتٌن مما ٌجعلنا نصل متؤخرٌن وٌكون المبنى قد 
. سوى باألرض 

 
العالقة بين التنظيم واإلدارة المحلية  - ج 

حصر األعمال ذات )ها مائة عام وهى قانونا ال تتبع هذا المشروع ئأحٌانا تكون هذه األعمال لم ٌمر على إنشا
وهى تتعرض لمحاوالت تخرٌب لهدمها لذلك فإننا نطالب بتوقٌع العقاب على كل من ٌحاول التدخل فى  (القٌمة 

هدم أى مبنى عنوة حتى لو لم ٌمر علٌة العمر القانونى وعلى المحافظٌن التدخل لتطبٌق القانون فى ذلك حٌث أن 
كما ٌجب أن تكون عملٌة الحصر شاملة لكل المبانى فى المدن . هناك قانون ٌجرم الهدم وٌطالب بالحماٌة 

الدقهلٌة – والقرى والتى بها قصور ألغنٌاء الفترة الماضٌة وهذه منتشرة فى محافظات مصر كلها فى القلٌوبٌة 
 .....  .أسٌوط – الفٌوم – المنٌا – المنصورة – 
 

: النظام القانونى المتسبب فى المشكلة  -2
إن غٌاب التفهم الشعبى ألهمٌة هذه المبانى والتى تقتصر على الخطب والمقاالت والقرارات المتعارضة وعدم 

مترابط وغٌر واضح العقوبة ضد أى محاولة الالتكامل القانونى تإدى فى النهاٌة الى التحاٌل على القانون غٌر 
فإذا كان هناك قانون واضح ما رأٌنا تحوٌل أحد عشر مسئوالً كبٌراً فى محافظة الجٌزة للتحقٌق . هدم أو تخرٌب 

فى هدم عشرٌن قصر بها وإعطاء التصارٌح لبناء أبراج مكانها وهذا واضح تحت بصر المحافظٌن واألمثلة 
. على ذلك كثٌرة ومنتشرة فى معظم محافظات مصر 

إن وراء عملٌات الهدم هذه عدد من المسئولٌن الكبار وقع فٌها محافظ الجٌزة السابق ورئٌس مكتب وزٌر الثقافة 
وكذلك العدٌد من المحافظٌن والقضاة السابقٌن حٌث أن هذه القصور تتبع علٌة القوم من الوزراء السابقٌن ورجال 

السٌاسة واألعمال والفنانٌن الذٌن لدٌهم الوسائل المتعددة إلدارة القانون لمصلحتهم فمكانتهم تمنحهم القدرة على 
التعالى على القانون وإن كان األمر فى بعضها معروض على القضاء اآلن لكن  اإلغراءات هى التى تحسم هذه 

. المشاكل فى النهاٌة 
فالطرق الملتوٌة لبعض المحامٌن والموظفٌن ساهمت فى هدم األالف من المبانى ذات القٌمة منذ صدور قرار 

رئٌس الوزراء بل وبناء أبراج علٌها أو تركها فارغة انتظاراً الرتفاع أسعارها وقد صرح محافظ القاهرة السابق 
إذن هناك مافٌا . أنة رفض التوقٌع على هدم مبانى كثٌرة أٌام تولٌه أمور المحافظة لكن الهدم تم رغماً عن قراره 

 فٌبل وقصر مبنى ذو قٌمة تارٌخٌة تم هدمة منذ 2000الحصر أثبت أن هناك . أعبل من سلطة المحافظٌن 
صدور قرارات الحصر فى مصر معظمها لرجال أعمال قاموا ببناء أبراج سكنٌة وإدارٌة بالرغم من تؤكٌد 
محافظ القاهرة على عدم تكرار ما حدث بالجٌزة إال أن المسئولٌن هذه المرة هم موظفى اآلثار الذٌن أعطوا 

وصف كاذب للمبنى من الداخل والخارج مما ساهم فى اتخاذ قرار الهدم وهذه مسئولٌة رجال اآلثار والتعداد 
وكذلك رجال التنظٌم والضرائب العقارٌة واإلدارات الهندسٌة داخل المحافظات والذٌن تفترض أنهم ٌتبعون 

فمن الواضح أن المشكلة هى غٌاب الوعى الثقافى والقانون والفكر الهادف للحفاظ على هذه . سلطة المحافظة 
. الثروة القومٌة 

 
:-  وجهة نظر بعض المفكرين تجاه األعمال ذات القيمة : رابعاً 
: المعماريون  -1

بعض المختصٌن ومعظمهم من المعمارٌٌن ال ٌرون فى هذه المشكلة سوى انحراف فى التفكٌر وحالة عدم اتساق 
كما أنهم ٌعٌبون على . القوى التى ٌمكنها أن تنفذ القانون والتى تقع فى حالة عدم اتزان لعدم قدرتها على تطبٌقه 

الدولة تدخلها لشراء بعض من هذه المبانى بؤسعار تقل مئات المرات عن سعرها الحقٌقى لتسكٌن بعض المدارس 
.  واإلدارات التى غالبا ما تقضى على حٌاة المبنى فى وقت وجٌز 

:- وهذا رأى بعض المعمارٌٌن فى مصر 
جمال بكرى - م 

.  بعد هدم قصر عدلى ٌكن ودمرداشٌه هدى شعراوى ال ٌوجد كبلم فبٌن ٌوم ولٌلة صدر قانون د هنعتقد أن
الجنزورى وحدثت حالة من التخبط فؤناس تبٌع وأخرى تشترى هذه القصور وكل له هدف ٌخفٌه والكل لم ٌنتظر 



 
 

أهدار المنشآت األثرٌة والمبانً ذات القٌمة المعمارٌة فى مصر 

 

فؤى منطق ٌقبل تجاور أبراج . تفسٌراً للقانون الذى حظر هدم مبانى متهالكة وترك الجٌد منها عرضة للهدم 
 ، إن غٌاب فكر تخطٌطى عام للمناطق هعالٌة مع فٌبلت دورٌن ومطلوب فى النهاٌة ٌبقى الحال على ما هو علً

. ٌسبق هذا القانون ٌضعة محل شك 
كذلك ما ذنب أصحاب الفٌبلت المجاورة لؤلبراج والذٌن لم ٌستغلوا الفرصة فى السنوات الماضٌة للعمل مثل 

جٌرانهم ومعهم كل الحق ، فبل ٌوجد فى مصر مبنى ٌحترم تصرٌح البناء ال فى االرتفاعات وال فى المساحات 
الداخلٌة ثم أٌن حق الملكٌة الذى كفلتة الشرٌعة اإلسبلمٌة فى أن للمالك الحق فى التصرف فى ملكٌته كما ٌشاء ، 
وأٌن القانون الذى ٌنظم عملٌة البناء فى المناطق وٌكون تطبٌقه حازماً ومن الذى ٌعمل على تطبٌق هذا القانون ؟ 

إن . كلها أسئلة لو ظهرت لها إجابات واضحة متكاملة الستراح الناس ولظهرت المدن المصرٌة بشكل أفضل 
غٌاب الموظف المختص المسترٌح مادٌاً والذى ٌعمل فى المحلٌات سٌجعل األمور تتطور الى األسوأ باإلضافة 

. الى قوانٌن عتٌقة كل ذلك ٌإدى فى النهاٌة الى المنظر الذى نرى علٌه المدن المصرٌة 
سيد كريم  . د -  ب

 مرة فى الخمسٌن سنة األخٌرة وهذا ٌدل على التخبط اإلدارى ، إننا لسنا 18أن قوانٌن البناء تغٌرت فى مصر 
فى حاجة الى قانون لمنع الهدم لكن المطلوب العودة الى التصمٌمات األساسٌة لكل منطقة وتنفٌذها حرفٌا ففى 

م وعند تصمٌم منطقة المعادى تم مراعاة الكثافة السكانٌة بالبناء على ثلث األرض واالرتفاع ال ٌزٌد 1945عام 
 متر ، أما الٌوم فهناك ناطحات سحاب فى المعادى والبناء على مساحة األرض كلها دون اعتبار 10عن 

للمساحات الخضراء والفراغات أو الجراجات ، وصار المكان الذى كان مصمما ألسرة بها خمسة أفراد ٌحوى 
إننا لسنا فى حاجة ألن  . (طرق – كهرباء – مٌاه – صرف  )مئات األسر مما ٌشكل ضغطا على الخدمات 

نكون متخصصٌن حتى نرى هذه المشكلة فكٌف وافق موظفى الحى واإلدارات الهندسٌة بالقاهرة على زٌادة 
 مرة أو أكثر وما هى نتائج ذلك لو لم ٌكونوا معمارٌٌن 100كثافة مكان تم عمل حساباته على عدد مقسوم على 

. م إنها مختلفة تماما 1945؟ إن المعادى الٌوم ال عبلقة لها بتصمٌم 
ميالد حنا  . د -     ج

فى مصر توجد حالة من عدم االتفاق الخفى فى القوانٌن المنظمة لتخطٌط المدن تجرى فى هٌئات التنظٌم 
. والمحاكم والشخص الذى ٌحسن اإلمساك بخٌوط هذه القوانٌن ٌمكنه كسب المبلٌٌن من وراء هدم هذه القصور 

هم الوحٌدون القادرون على إدارة تجعل (وزراء أو محافظٌن )كما أن ملكٌة هذه القصور لبعض من ذوى الشان  
ونحن مع تكوٌن جمعٌة . القانون لصالحهم إال إذا حدث ضغط صحفى وتدخل الناس لحماٌة المكان من الهدم 

. عربٌة من المهتمٌن وذوى السلطة الذٌن ٌملكون فرص منع الهدم لتلك المبانى ذات القٌمة 
 

: الصحف المصرية  -1
– أصحاب الفٌبلت ٌعتمدون على المافٌا فى هدم فٌبلتهم :- م 27/9/1998 : جريدة األخبار - أ

. متابعة تطبٌق القانون العسكرى لهدم الفٌبلت 
محافظ الغربٌة ٌعترف بموافقته على هدم مبانى تارٌخٌة :- م 23/7/1998 : جريدة األهرام - ب

 .الجنزورى . بالمحافظة وأن الموافقات صدرت قبل أثنٌن وعشرٌن ٌوم من صدور قانون د 
 قصراً أثرى تهدمت وصدرت 20أحد عشر مسئوالً كبٌراً بالجٌزة ٌحالون للتحقٌق فى مذابح : م 19/7/1998

لها تصارٌح بناء أبراج سكنٌة وإدارٌة  
مذابح القصور والفٌبلت فى الغربٌة  : م 18/7/1998
 قصراً فى سخا دقهلٌة باسم المنفعة 21أبو اللٌل ٌقف ضد قانون الجنزورى وٌهدم :- م 15/7/1998 :  الوفد-ج

. العامة 
.  ملٌون جنٌه 25مستؤجر ٌهدم فٌبل بـ :- م 27/9/1998 :  األسبوع-د

 

خالصة البحث 
إن استمرار مسلسل إهدار األعمال ذات القٌمة فى مصر متواصل منذ عهود قدٌمة فكل دولة تؤتى تهدم ما قامت 
به الدولة السابقة وإن حافظت على بعض المبانى القدٌمة فهى تحافظ على تارٌخ الدولة التى تسبق األخٌرة نكاٌة 

لكن الثورة لم تفرق بٌن أى عصر وغالبا ما ٌكون التدخل بالحفاظ متؤخر فهى غالبا ما . فى الدولة المهزومة 
.  تترك األمور للزمن حتى تتدهور وٌصٌر الهدم أو السقوط ذاتٌا 

لذا فإننا ننتظر العهد المقبل الذى سٌهتم بمبانى أسرة محمد على وإن بدأت مبلمح االهتمام بمٌادٌن اإلسكندرٌة 
والتى تزٌنها تماثٌل هذه الحقبة الزمنٌة التى نشطت بالبناء فى هذه األماكن ، واعتبار عهد الخدٌوى إسماعٌل 
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عهداً ممٌزا فى عملٌات اإلنشاء والتعمٌر للمبانى ذات القٌمة فى مصر وتخصٌص مرحلة زمنٌة باسمة فى 
. عملٌات الحصر بالقاهرة 

إن الحالة االقتصادٌة لمطبقى قرارات التنظٌم وكذلك موقع المبانى ذات القٌمة هما سبب هذه المشكلة فما بٌن 
ن غٌاب التواصل بٌن مرشحى المناطق ذات القٌمة أكما . علم ٌعتمد التحدٌث وقوانٌن متضاربة ٌنشؤ التخبط 

وسكانها ال ٌسهم فى نقل أفكار وتوجهات الدولة فى هذا الصدد وإن كان معظمهم من رجال األعمال الذٌن 
 . حتماً سنصل الى النتٌجة الحالٌة   فانناٌمٌلون الى الهدم باإلضافة الى بعض موظفً المحلٌات ضعاف النفوس

المفاجؤة األخٌرة عند تولى الحكومة األخٌرة مقالٌد الحكم وتطبٌقا لنفس األسلوب القدٌم تم صدور قرار بإلغاء 
تسبقها بشؤن الحفاظ على المبانى ذات القٌمة وعادت األمور  القرار العسكرى الذى صدر فى عهد الحكومة التى
.   الى سابق عهدها من الهدم وبناء األبراج كما كانت 
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