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املقدمة

يتميّز احلمّام بكونه أحد أمناط املاباني اخلاصة جداً اليت تسمح لكم كابري من
املاءِ بتخلل أنظمته املعمارية و اإلناايية ،األمر الذي جيعله دايماً عرضة لتدهور
أنظمته و مواد بنايه ،و حيتم ذلك تفعيل برنامج دوري للصّيانة ،و أية حماولة
لفصل املاءِ عن احلمّام بغرض احلفاظ على املابنى ،هو فصل الروح عن اجلسد
احليِّ ،و باإلضافة لى ذلك تتعرض أنظمة املابنى و خاصة يف املناطق الدافئة
و الساخنة منه لتاباين شديد يف درجات احلرارة والرطوبة النسابية بداخل الفراغات
و خارجها ،و هذا االختالف الابيئي يُعجّلِ بنسابة تكثيف الابخار يف صلب مواد
* ماروع "محّام :حتليل متعدد التخصصات لسمات حوض الابحر األبيض املتوسط" يهدف بصفة أساسية
لتطوير سيناريوهات متعددة التخصصات إلعادة استخدام احلمّامات باعتابارها مراكز للخدمات العامة ملدن
الابحر األبيض املتوسط وتطوير اسرتاتيجيات وتصميمات ملفاهيم لدراج مميزات احلمّام التقليدي يف احلياة
املعاصرة ،وبذات الوقت تقييم اإلمكانيات إلشراك أفراد اجملتمع بوصفهم صناع قرار للنهوض جبودة
جماوراتهم السكنية اليت تقع بها هذه احلمّامات .املاروع بدأ يف  5002و انتهي يف  ،5002و قام بدراسة
محّامات تقليدية حمددة يف ستة بلدان واقعة حول حوض الابحر األبيض املتوسط و هي :املغرب و اجلزاير
و مصر وسوريا و مدينة غزة الواقعة حتت السلطة الفلسطينية ،و تركيا ،و قام معهد "أويكودروم" بفيينا
بإدارة املاروع و التنسيق بني جمموعات العمل احمللية ،و يقوم بتمويل املاروع االحتاد األوروبي من خالل
برنامج اإلطار السادس لتمويل املااريع الابحثية املوجهة .و مؤلف هذه املقالة أحد أعضاء الفريق الابحثي
املصري املدار مبكتب "معمار لالستاارات" .و يالحظ أننا اقتصرنا يف دراستنا على مخس محّامات فقط
حيث صعب علينا عمل دراسة تفصيلية لوضع محّام غزة باألراضي الفلسطينية.
Université d’El-Manoufia, Egypte.
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الابناء و بالتالي يؤدي لى تفككها و تدهورها مما يهدد استقرار املابنى و يستلزم
مراقابة لنسب التدهور وتنفيذ عالجات سريعة متنع االنهيارات املفاجئة.
و جتدر اإلشارة لى أن احلمّامات التقليدية قد تعرضت لتدهور سريع يف
استخدامها بالنظر ملا تتطلّابه هذه املاباني من عناية و صيانة فايقتني و مكلفتني،
و كذلك ملوقع هذه احلمّامات يف املناطق التارخيية املهملة ،اليت يسكنها ،يف
غالب األمر ،فقراء اجملتمع األمر الذي حال دون توفري العايد املادي لوقايتها من
التلف .كما ارتابط احلمّام التقليدي يف وقت سابق من القرن العارين بسمعة سيئة
يف بعض الابلدان العربية حيث مت استغالله يف أعمال منافية لآلداب؛ مما أدى لى
لهمال هذه املاباني و هدمها الواحد تلو اآلخر .و مت استثمار أيضاً هذه األراضي
الفسيحة اليت كانت خمصصة للحمّامات يف استخدامات أخرى تدر على
أصحابها عايدًا اقتصاديًا أكرب .أما القليل الاباقي من هذه احلمّامات فقد شهدت
تعديات و تعديالت كثرية قلصت من قيمتها الفنية و التارخيية ،كما أثرت على
كفاءة األنظمة التقنية و بالتالي تدهورت جودة اخلدمات اليت كان يوفرها املابنى
للمجتمع احمليط بهذه املؤسسة .و نظراً الزدياد الطلب من قابل الفئات
االجتماعية على توفري خدمات احلمّام التقليدي ،و احتياج الكثري من األفراد
للخدمات املختلفة اليت متيز احلياة املدنية املعاصرة ،فقد ظهرت أمناط وأشكال
حديثة من هذه احلمّامات ،لال أنها ال تلتزم خبصايص و مواصفات املابنى
التارخيي .و لذا مل ترق هذه األخرية لى أهمية احلمّامات التقليدية ،و لن
تستطيع أن تغين عن وجودها.
و ملا أصابح هذا النوع من الابنايات نادراً يف بعض الدول ،كما هو احلال يف
مصر ،سُنـَّت قوانني حلماية مابنى احلمّام التقليدي بوصفه أثرا تارخييا ال ميكن
العابث به ،و بالتالي قُـلصت وظيفته و حتددت أنواع االستخدامات املمكنة
باملابنى حتى أصابحت أغلب محّامات القاهرة على سابيل املثال مغلقة ال وظيفة
هلا .و بذلك فقد املابنى كيانه و دوره الصحي و االجتماعي و الابيئي املعروف
تارخييا.
و من خالل ماروع "محّام" ( )5002-5002املخصص لدراسة و حتليل وضع
احلمّامات التقليدية الواقعة على ضفاف حوض الابحر األبيض املتوسط ،متت
دراسة مخسة محّامات وفق ختصصات متعددة .و هذه املقالة هي خالصة لتقييم
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وضع احلمّامات ،موضوع دراسة املاروع ،من وجهة نظر قانونية أي ضمن أطر
احلماية اليت أعدت هلذا األمر.
و يوضح اجلدول التالي نظم احلماية املختلفة يف احملور األفقي ،و احلمّامات
موضوع الدراسة يف احملور الرأسي ،اهلدف منه لبراز تعدد نظم احلماية القانونية
يف كل حالة على حدة ،و بيان أثرها على وضع احلمّامات يف أطرها العمرانية
املعاصرة.
اجلدول التالي يوضح اندراج نظم احلماية القانونية يف األنظمة الثالثة التالية:
 )1نظام الوقف،
 )5القوانني احمللية للحماية (قوانني محاية اآلثار و غريها)،
 )3القوانني واملواثيق العاملية حلماية الرتاث الدولي.
شكل  :1طرق احلماية القانونية املختلفة اليت يلتزم بها ،خبصوص احلمّامات
قيد الدراسة
 )2قوانني محاية حملية
النظام القانوني للحماية
عام أو حكومي
 )1الوقف
ملك
 /احلمّام
خاص
منطقة تارخيية
آثار
"بالقرب من"
 ----آثـــــاروقف
 )1الطنابلي-مصر
---- ----آثـــــاروقف
 )5شنجول-تركيا
 ----- ----منطقة تارخييةوقف
 )3سفارين-املغرب
 ----- ----يف لطار تسجيلوقف
 )4أمونة-سوريا
 ----منطقة تارخييةخاص
 )2سوق الغزل-اجلزاير -----

 )3محاية
دولية (تراث
عاملي)
تراث عاملي
----تراث عاملي
"بالقرب من"
-----

و يوصّف الابحث مستوى احلماية اليت تفرضها كل من هذه األنظمة على
احلمّامات ،كما يتم التحري يف شكل هذا املابنى الذي عرف تطابيق أشكال
احلماية املختلفة .و حيقق الابحث يف مدى تأثري هذه األطر القانونية على جودة
و كفاءة استخدام احلمّامات .كما يتساءل عما لذا كانت تسمح باألناطة اليت
صممت من أجلها وخاصة االستحمّام ،و مدى تأكيدها على احلفاظ على القيم
التارخيية والفنية باملابنى ولبرازها ،و أيضا عن االهتمام الذي توليه هذه القوانني
ألحدى هذه القيم دون االعتابار للقيم األخرى.
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مبادئ الوقف و عمليات احملافظة

مل يلق نظام الوقف الابحث الاليق به ،و خصوصاً لتابيان عالقة هذه العدة
الفقهية بالابيئة العمرانية ،لذ أن هلذا التقصري أسابابا كثرية ،تكمن أهمها يف
خصوصيته على اجملتمعات اإلسالمية اليت أعادت صياغته حسب املفاهيم
املدنية املعاصرة ،مما نتج عنه تاويهه و تغيري يف ماباديه أو للغايه متاماً ،األمر
الذي أسيء فهمه باكل كابري من قِابل الاباحثني املختصني يف احلفاظ على
الرتاث .و يفرد الابحث شرحا خمتصرا و مابسطا ملؤسسة الوقف ،لن جاز وصف
الوقف كمؤسسة ،و لدورها األساسي يف احلفاظ على الرتاث الثقايف .و خباصة
فيما يتعلق باحلمّامات التقليدية اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من الرتاث الثقايف
للدول احمليطة حبوض الابحر األبيض املتوسط ،و ما يزيد هذا احملور الابحثي
أهمية أن أربعة من احلمّامات اخلمسة ،موضوع الدراسة ،كانت تدار وفقا لنظام
الوقف.
الوقف هو صدقة جارية تدعم بصفة دايمة نااطات خريية من خالل عايد
دوري يدَرّ من أصول ثابتة توقف للخري ،و من أمثلتها املاباني اليت تدر دخال
و منها احلمّامات ،و تعود جذور هذا النظام لى عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم
الذي أشار ،يف أحد أحاديثه ،للوقف بوصفه وسيلة لعمل اخلري و أرسى
الصحابة و الفقهاء من بعده أركانه 2،و يصعب حتديد الفرتة اليت مت فيها لدراج
هذا النظام ضمن مسؤوليات احملتسب والقاضي من أجل مراجعة صحة لدارته
و احلكم يف التظلمات اليت قد ترفع من القايمني والعاملني يف منظومة الوقف
أو املستفيدين منه .و يف هذا الصدد ،جتد أن أقدم املخطوطات اليت يرجع
تارخيها لى السابعينيات من القرن التاسع امليالدي ،ومؤلفها هو أبو بكر أمحد بن
عمرو الاياباني املعروف ب"اخلصاف" .و قد كان هذا األخري قاضي القضاة
بابغداد ،وهو أحد السلفيني الذين عملوا جاهدين لوضع صيغة قانونية واضحة
وقاطعة ألحكام الارع والاريعة يف األمور غري الدينية .و املخطوط الذي ناري لليه
هنا بعنوان أحكام األوقاف ،متت طاباعته من قابل ديوان عموم األوقاف املصرية
عام  ،1004و هو عابارة عن قايمة من األسئلة اليت ميكن أن يتعرض هلا نظام
 2أنظر اخلالف ،عابد الوهاب ( ،)1023أحكام األوقاف بعد صدور املرسوم بالقانون رقم  120سنة ،1025
اخلاص بإلغاء الوقف على غري اخلريات ،القاهرة ،مطابعة النصر ،ص.3-6 .
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الوقف ،و اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل أحكام الارع و الاريعة.
و بالتالي فالكتاب يدرج احلقوق و الواجابات و املنافع ،وحق االستفادة منها لكل
األطراف املتضمنة يف النظام ،و قد انتهج العديد من الكتاب منهج اخلصاف
لتعديل األحكام حتى تتناسب مع زمان ومكان لصدارها ،أَو إلضافة أحكام
3
و تعليمات جديدة مل تكن موجودة من قابل.
و يف نهاية القرن التاسع عار و بداية القرن العارين كثـفت الدول الغربية
جمهوداتها يف تقسيم األمة اإلسالمية لى دول وكيانات سياسية متعددة ،و عملت
على حتويل لدارة األمور الداخلية يف كل الكيانات اجلديدة ،مبا يف ذلك أحكام
األوقاف ،لى تاريعات تسن حسب القوانني املدنية املتعارف عليها وقتذاك.
و بالرغم من النجاح امللحوظ الذي توصلت لليه القوى العظمى الغربية يف تقسيم
األمة اإلسالمية لى دول متعددة ،لال لن حماوالت حتويل معظم األحكام الارعية
مبا يف ذلك الزواج واملرياث والوقف وغريها ،لى قوانني مدنية علمانية باءت
معظمها بالفال .و يعود ذلك لى تغلغل و تأصل جذور هذه األحكام يف وجدان
و ديانات اجملتمع احمللي من جهة ،و عدم تالؤم هذه القوانني املدنية مع ثقافة
هذه اجملتمعات من جهة أخرى .و هو األمر الذي أدى بتلك احملاوالت لى
لنااء احملكمة ا لارعية يف معظم الدول اإلسالمية لى جانب احملاكم املدنية.
و أصابحت هذه احملاكم الارعية هي اليت تتكفل باألمور االجتماعية اليت ال
تندرج حتت القوانني املدنية .وبالرغم من ذلك همات أحكام األوقاف وأدرج
معظم ما كان له عالقة بإدارة األراضي أو العقارات حتت بنود خاصة يف القوانني
املدنية ،و هو ما حدث يف مصر و معظم الدول العربية ،لالّ أنّها ألغيت متاماً يف
بعض الدول ،كما هو احلال يف تونس ،دون طرح ألية نظم قانونية بديلة تؤول
لليها لدارة أصول وعقارات األوقاف.
و ميكن ،من خالل هذا العرض املوجز ،أن نصف وضع نظام الوقف حالياً
بأنه ما زال موجوداً يف معظم الابالد اإلسالمية ولكن بصورة شكلية فقط ،ألن ما
تابقى منه من أحكام و مابادئ قد مت تاويهه باكل جذري .و هكذا أصابحت
احلكومات من خالل و زارات أو لدارات األوقاف املختلفة هي الناظر و اإلداري
 3أنظر أبو بكر ،أمحد .بن عمرو ،الاياباني ( ،)1004كتاب ،أحكام األوقاف ،القاهرة ،مطابعة ديوان عموم
األوقاف املصري ،وأنظر أيضاً عمارة ،حممد ( ،)1025تيارات الفكر اإلسالمي ،كتاب رقم  336من سلسلة
كتاب اهلالل ،أبريل ،وخاصة صفحات من .542-61
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األوحد ألصول النظام ،و بالتالي هي املتصرف الوحيد هلا ،وغالاباً ما تأتي
القرارات اخلاصة باألوقاف لتدعيم أمور مالية أو سياسية ختص احلكومات دون
اعتابار أحد أهم مابادئ الوقف و هو االستقاللية عن أي سيطرة خارجية حتى
يضمن النظام أن الصدقة اجلارية ،و هي اهلدف الرييسي هلذا العدة الفقهية،
تصل لى مستحقيها الفعليني .وجند ،على اخلالف من ذلك ،أن املهمة الرييسية
للعديد من وزارات و لدارات األوقاف احلالية هي لدارة أمور الدين و الدعوة،
و هي مهام مل تدرج يف أساسيات النظام الذي كان يدير معظم ثروة األمة يف أبهى
العصور اإلسالمية.
و نستخلص من ذلك أنه منذ أن أرسيت أحكام األوقاف يف أوايل عهد
اإلسالم ،اليت نقحت كلها لضمان استدامة النظام و بالتالي إلستدامة الصدقة
اجلارية ،وصّف الوقف مهاماً دقيقة يقوم بها كل من أدرج يف املنظومة من ناظر
الوقف لى املستفيدين من الصدقة .و تهدف هذه املهام لى اإلبقاء و احلفاظ على
نقاء و سالمة لدارة أصول الوقف ،و بالتالي احلفاظ على عقاراته يف حالة جيدة
حيث لنها تاكل ركنا أساسيا يف النظام ،و خباصة و أنها كانت مدرة لريع
دوري (و هو ما يسمى باملوقوف عليه) ،و مثال ذلك املاباني ،احلمّامات و الوكاالت
و غريها ،أو أنها كانت ُمستقابلة لنسابة حمددة من الريع لدعم وظيفة خريية تقام
به (و هو ما يسمى باملوقوف) ،و مثال ذلك املساجد و األسابلة.
و كون أن أربعة من احلمّامات اخلمسة اليت تاكل حاالت الدراسة قد
أسست أوقافا تعتمد على أعمال خريية عديدة ،و هي نسابة تعترب ،يف نظرنا،
ممثلة جلميع احلمّامات التارخيية املوجودة على ضفاف الابحر األبيض املتوسط،
حيث يكون احلمّام التقليدي العام وقفا يف أغلب األوقات .و هلذا يصابح من
الضروري ،لذن معرفة املابادئ اليت انتهجها نظام الوقف للحفاظ على هذه الابناية
اخلاصة جداً و محايتها .و من هذا املنطلق مت فحص عدد كابري من الكتب ،مثل
كتاب أحكام األوقاف للخصاف و غريه ،حتى نتمكن من استخالص هذا الكم
اهلايل لألحكام فيما يتعلق منها باحلفاظ على ماباني احلمّامات .4و ناري هنا
 4من الكتب العديدة اليت رجعنا لليها يف هذا الصدد هي )1 :قدري ،حممد ( ،)1230كتاب قانون
العدل و اإلنصاف للقضاء على ماكالت األوقاف ،القاهرة ،وزارة املعارف العمومية ،نار يف )5 / 1203
السنهوري ،حممد ( ،)1040يف قانون الوقف ،ضمن جمموعات القوانني املصرية املختارة من الفقه
اإلسالمي ،جزء  ،3القاهرة ،مطابعة مصر ،قراعة ،حممود ( ،)1034يف الوقف ،القاهرة ،مطابعة الفتوح)4 ،
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مللحوظة تابيناها من خالل تنقيابنا يف هذه الكتب ،لذ تتمثل يف كون املابادئ اليت
طرحها نظام الوقف للحفاظ على املاباني على وجه العموم ،مل تطرح يف أي من
الكتب اليت استندنا لليها يف فصل معيّن ،أَو خصّصَ هلا باب بعينه ،بل أدرج
مجيعها ضمن عدد كابري من التعليمات و الواجابات واحلقوق اليت جيب على كل
فرد يعمل يف مؤسسة الوقف أو يستفيد منها أن يستوفيها.
و كان من جراء االشتغال على هذا الابحث مجع قايمة طويلة مما أطلقنا عليه
مابادئ نظام الوقف اليت صنفناها من بعد طابقاً لنوع املاباني املوقوفة اليت ختضع
لعمليات و طرق خمتلفة للحفاظ  ،فعلى سابيل املثال كان واضحاً أن منهجيات
و مفاهيم احلفاظ على املساجد ختتلف باكل أساسي عن تلك اليت وصفت
إلعمار املاباني السكنية ،و بالتالي وجدنا أن هناك مخس فئات من املابادئ،
حتتوي كل فئة طريقة أو طرقا معينة يف احلفاظ على ماباني األوقاف ،و هي
كالتالي:
 )1مابادئ احلفاظ العامة ،و تنطابق على مجيع األصول املادية للوقف مبا يف
ذلك املاباني.
 )5مابادئ احلفاظ على املساجد و اجلوامع،
 )3مابادئ احلفاظ على املاباني العامة مجيعها ،عدا املساجد،
 )4مابادئ احلفاظ على املاباني السكنية،
 )2مابادئ احلفاظ على املاباني للفئات غري املسلمة.
و يتضح لنا من قايمة الفئات هذه ،أن ما خيص احلمّامات العامة هي اليت
تندرج يف صنف الفئة األوى ،و هي ختص مابادئ احلفاظ العامة للوقف ،و أيضاً
تلك اليت تندرج حتت صنف الفئة الثالثة ،لكون أن احلمّام هو أحد أهم املاباني
العامة ضمن اإلطار العمراني للمدن ،و نذكر يف اجلزء التالي بعض األمثلة للمابادئ
اليت تندرج حتت هاتني الفئتني.
أمثلة من مابادئ احلفاظ العامة للوقف:
 الوجوب األبدي للماباني املوقوفة و املنفعة منها على الدوام تدعيماًللصدقة اجلارية موضوع الوقف.
اإلبياني ،حممد ( ،)1011كتاب ماباحث يف الوقف ،القاهرة ،عابداهلل ،وهابة الكتيب )2 / 1011 ،عاوب،
عابد اجلليل ( ،)1032كتاب الوقف ،القاهرة ،الرجاء.
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 وجوب احلفاظ على املاباني من طرف املستفيدين من الوقف ،و صيانتهايف حالة جيدة ،و ال ميكنهم التعديل فيها ،فمن حقهم استخدام ماباني الوقف
و ال حيق هلم اإلساءة هلا أو تاويهها.
 يقع على عاتق ناظر الوقف مسؤولية استيفاء مجيع متطلابات مابانيالوقف من العمارة الضرورية حتى تابقى حبالة جيدة وذلك من الريع الدوري
للوقف قابل توزيعه على املستفيدين منه.
 وجوب استيفاء املرمة املستهلكة اليت تتضمن مجيع األعمالاالسرتجاعية اليت ميكن لزالتها بدون ضرر على أصل املاباني املوقوفة من
املستفيدين من ماباني الوقف ،و أمثلة ذلك جتصيص أو تطيني السطوح وما شابه
ذلك.
 ختريب ماباني الوقف اليت مل تعد تستخدم ،وبذلك فقدت شرط تدعيمهاللصدقة اجلارية ،دون اعتابار حلالة املناأ أو مواد بنايه ،و ميكن بذلك تطابيق
أحكام األوقاف اخلاصة باملاباني اليت مت ختريابها بوجوب االستابدال أو بيع
األنقاض للتأكيد على الصدقة اجلارية.
مثال من مابادئ الوقف للحفاظ على املاباني العامة ما عدا املساجد:
 وجوب استيفاء مجيع أعمال العمارة الضرورية من ريع الوقف ،و لذاتعدت مصروفات العمارة الضرورية الريع ،فيحق لناظر الوقف كراء جزء من
املابنى أو كله ،كما ميكن أن يستغل اجلزء املكري يف وظايف خمتلفة عن الوظيفة
األصلية اليت حددها له الواقف ،على أن يكون هذا الكراء ملدة حمددة ال تزيد
عن دورتني من الريع ،حتى يتسنى اإلنفاق على العمارة الضرورية و استيفاء
مجيع بنودها و عمارة املاباني و لصالحها من هذا الكراء ،و أن تابقى بعد ذلك
قدرا من املال الذي مت مجعه من الكراء ُيفرَّ ُق على الفقراء واملساكني ،على أن
5
تسرتجع الوظيفة األصلية للجزء املكري من املناأ ،بعد انتهاء مدة الكراء.
و من خالل ما عرضناه من أمثلة ملابادئ الوقف للحفاظ على املاباني املوقوفة
و أخرى كثرية مل يتسع هذا الابحث لعرضها ،ميكن أن نستخلص املابادئ اليت
كانت متابعة يف احلفاظ على احلمّامات و هي كالتالي:
 5أنظر رأي املؤرخة دوريس أبو سيف يف هذا املابدأ يف كتابها:

Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16 th
and 17th centurie, Leinden: E.-J Brill, 1994, p. 156-158.
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 أن أهم حدث يف تاريخ بناية احلمّام هو يوم تعيينه جزءا من الصدقةاجلارية يف منظومة الوقف ،وليس أي حدث آخر مثل تاريخ الابناء أو زيارة أحد
امللوك له ،و غريه من أحداث قد نعتربها اآلن هامة ،و لذلك سجلت حالة
احلمّام عند وقفه يف وثيقة معتمدة تسمى بالوقفية ،لتكون هي املرجعية لتحديد
"أصالة" الابناية دون أية حالة أخرى مرّت على تارخيه ،فإن أحد أهم مابادئ
الوقف هو أن احلفاظ جيب أَ ْن يربز و حيرتم هذه احلالة.
 يعترب مابنى احلمّام الذي يكون يف حالة جيدة ولكن احلمّام ذاته ال يعملو ال يستغل كخرابة تنطابق عليه أحكام الوقف للخرابات ،لذا فمن وجهة نظر
الوقف وجب استغالل مابنى احلمّام استغالالً دايماً و يفضل استعماله يف وظيفته
األصلية.
 ميكن أن تستابدل الوظيفة األصلية للحمّام باكل مؤقت لضماناالستخدام الدايم للمابنى.
 يسمح الوقف بالتطوير املاليم يف ماباني و خدمات احلمّام لذا صدّقتمجيع األطراف املعنية بنظا ِم الوقف على التغيريات املصاحابة لعملية التطوير،
و مل حتدد مابادئ الوقف مدى أو صالحيات عملية التطوير ،أي ميكن أن تكون
تطويراً تقنياً ،أو معماري ًا أو لنااييا أو تطويرًا يف السعة و غريه دون حتديد.
 لن احلفاظ على مابنى احلمّام لَيس اهلدف يف نظامِ الوقف ،و لمنااهلدف الرييسي منه هو كونه وسيلة الستمرار احلمّام يف ضخ ريع دوري اليق من
أجل تدعيم الصدقة اجلارية.
 أن أحد أهم أهداف احلفاظ على احلمّام هو التأكيد يف املقام األول علىالتفاعل االجتماعي بني طابقات اجملتمع املختلفة من خالل تدعيم الصدقة
اجلارية املوصفة بنظام الوقف.
 ينص نظام الوقف على أن عمليات احلفاظ على مابنى احلمّام جيب أَنيراعى فيها عدم تدخل أطراف من خارج نظام الوقف ،و ذلك تدعيماً الستقاللية
النظام و لتاليف أي سيطرة أو توجهات خارجية قد ال تعمل ملصلحة الوقف.

قوانني احلماية احمللية

تقع احلمّامات اخلمسة موضوع الدراسة يف بالد خمتلفة ،بالتالي خيضع كل
منها جملموعة خمتلفة من القوانني والتنظيمات احمللية تؤثر على حالة كل محّام
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على حدة وكيفية احلفاظ عليه ،والقوانني احمللية اليت ميكن تؤثر على
احلمّامات هي كالتالي:
 قوانني ختطيط املدينة، قوانني محاية املناطق التارخيية باملدن، قوانني محاية وحفظ الرتاث احمللي، قوانني محاية اآلثار، قوانني و تنظيمات ترميم وتنكيس اخلرابات واملاباني املتدهورة، قوانني مصادرة امللكية للمنفعة العامة، قوانني و تنظيمات استعماالت األراضي، قوانني حملية أخرى حسب احلالة،و مم ا سابق عرضه يف اجلدول أعاله ،ناري لى أنّ محّامي الطنابلي بالقاهرة
و شنجول يف أنقرة مسجّالن حملياً بوصفهما آثارا ،و بالتالي يقعان حتت محاية
قوانني محاية اآلثار احمللية ،أما محّام أمونة بدماق فهو يف سابيله للتسجيل يف
قوايم اآلثار السورية ،و سيقع قرياباً حتت قانون احلماية السوري .و أما بالنسابة
حلمّام سوق الغزل بقسنطينة ،و محّام سفارين الفاسي ،فيقع كل واحد منهما يف
منطقة تارخيية حممية طابقا للقوانني احمللية ،و نتيجة لذلك ،فإن مجيع
احلمّامات قيد الدراسة واقعة حتت محاية الرتاث احمللي ،سواء عن طريق
قوانني محاية اآلثار أو قوانني محاية املناطق التارخيية .و توفر هذه القوانني
أقوى محاية قانونية ميكن أَن تكتسب ملاباني احلمّامات ،و لذا نعرض يف هذا
اجلزء من الدراسة أهم بنود هذه القوانني احمللية املختلفة حتى ميكننا دراسة
تأثريها على كل محّام على حدة و مقارنة النتايج للتوصل لى أمثل األطر القانونية
حلماية احلمّامات.
لن مقارنة قوانني احلماية لآلثار و املناطق التارخيية يف احلاالت اخلمس
حتتاج ورقة عمل أخرى ،و لذلك قررنا أن خنتصر عرضنا يف هذا الابحث على
بنود حمددة أدرجت يف هذه القوانني ،و ال سيما تلك اليت ختتص بتحديد
املعايري احملليةَ لتعيني و تسجيل اآلثار ،و تلك اليت حتدد نطاق احلماية اليت
حتيط كل من اآلثار املسجلة ،العتقادنا ،كما سنثابته يف سياق عرضنا ،أن هذين
الابندين هما األكثر تأثرياً على املنزلة الفنية و احلضرية و االجتماعية احلالية
اليت توجد عليها الـخمسة محّامات موضوع الدراسة.
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 .1محاية اآلثار حلمّام الطنبلي بالقاهرة ،مصر

يوفر القانون املصري احلالي أعلى مستويات احلماية على اآلثار مبا يف ذلك
احلمّامات األثرية مثل محّام الطنابلي ومحّام باب الابحر ،و هو قانون محاية
اآلثار املصري الصادر عام ، 1023و يستند هذا القانون على سلسلة من القوانني
اليت سابق لصدارها منذ عام  1015مع اإلضافة و التعديل الذين مسّا القليل من
بنوده و أبوابه ،و خاصة تلك اليت حتدد عقوبات سرقة و تهريب اآلثار ،أو تلك
اليت حتدد املعايري اليت جيب أن تتوفر يف املاباني أو املقتنيات لتسجيلها
بوصفها آثارا أما الابنود اليت حتدد مستويات التدخل و احلفاظ أو الصيانة اليت
يلزمها القانون على اآلثار املسجلة فهي غايابة ،و مل تدرج لى يومنا هذا يف طياته.
و هو األمر الذي يتيح تدخل األهواء الاخصية ،من خالل قرارات مسؤولي و جلان
اآلثار ،لتحديد وضع األثر الذي يلزم أن حيافظ عليه .و أمّا عن معايري تسجيل
اآلثار فيحددها القانون باحلد األدنى من العمر ،لذ يابلغ ماية عام ،هذا باإلضافة
لى توافر القيم الفنية و التارخيية.
و جتدر اإلشارة لى أن القانون املصري احلالي ال يزال متأثراً بقوانني أوايل
القرن العارين و باحلركة الرومانسية يف الفنون اليت وصلت ذروتها و قتذاك .لذ
جمدت و أبرزت وضع األطالل و خرابات املاباني القدمية يف أطر املدن التارخيية،
و جند أن هناك أبوابا يف القانون حتدد عزل األثر عن النسيج العمراني احمليط
من خالل نزع ملكية و هدم ما يفرتض أنه غري ذات قيمة و متاخم لألثر ،أو ما
مسّي يف أوايل القرن العارين باملاباني "الطفيلية" .و كما يتم فرض نطاق محاية
حييط بكل أثر على حدة ،و حيدد ما أمساه القانون بـ"خطوط التجميل" مينع
فيها التنمية أو الابناء أو لقامة أي نوع من األناطة .و ينص منطوق املادة  10و50
من القانون على "حتديد خطوط التجميل لآلثار العامة و املناطق األثرية "،و يعترب
القانون "األراضي الواقعة داخل تلك اخلطوط أرضاً أثرية تسري عليها أحكام
القانون" و أنه "حيظر على الغري لقامة مناآت أو مدافن أو شق قنوات أو لعداد
طرق أو الزراعة فيها أو يف املنافع العامة لآلثار أو األراضي الداخلة ضمن خطوط
التجميل املعتمدة...،و اليت متتد حتى مسافة ثالثة كيلو مرتات يف املناطق
املأهولة أو ملسافة حتددها اهليئة مبا حيقق محاية بيئة األثر يف غريها من
املناطق".
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شكل  :2مدخل محّام الطنبلي

املصدر :عالء احلاباي.

لن نتايج تطابيق مثل هذا النوع من احلماية على محّام الطنابلي واضحة اليوم
يف الوضع احلالي للمابنى ،أوالً وظيفة املابنى من وجهة النظر القانونية غري ذات
قيمة ،لذا مل يستدع احلفاظ عليها ،فاحلمّام مغلق منذ حوالي مثان سنوات وال
تقام بفراغاته املختلفة الواسعة أي نوع من األناطة القانونية بسابب أن اإلبقاء
على هذه الوظيفة لَيست من اهتمامات سلطة اآلثار ،بل من األفضل من وجهة
نظرهم أن توقف األناطة بها ،كما هو احلال ،يف معظم آثار القاهرة .و ذلك
لينفرد هؤالء بفرض "محاية" اليقة ،األمر الذي أثابت علماء احلفاظ على املاباني
التارخيية عدم صحته ،بل أيضاً عدم صالحيته ألن أحد أهم طرق احلفاظ على
املاباني هي استخدامها باكل ماليم و لكن لألسف ،و لقدم القوانني املعمول بها
حالياً ،مل جتد هذه األفكار احلديثة طريقها لى القانون املصري حلماية اآلثار.
أما النتيجة العكسية الثانية من جرّاء تطابيق قانون محاية اآلثار هو ظهور هذا
العدد الكابري من أراضي اخلرابات يف حميط احلمّام و خاصة من اجلهتني الغربية
و اجلنوبية من املابنى ،حيث توجد أرض فضاء واسعة ضمن حدود احلمّام كانت
تستخدم حتى منتصف القرن العارين يف املستوقد اخلاص بتسخني مياه احلمّام،
أما أراضي اخلرابات املاار لليها فهي حتيط بفراغ املستوقد و هي أراض متّ نزع
ملكيتها كنتيجة طابيعية لتطابيق نطاق احلماية احملددة مبا أمساه القانون "خطوط
التجميل" .و قد أطلعنا مسؤول من اجمللس األعلى لآلثار أن خطوط التجميل
اخلاصة حبمّام الطنابلي األثري تابعد عن حدود أرض احلمّام ثالثة أمتار ،و بالتالي
أصابحت هذه املساحة عابارة عن خرابات مهملة حتيط باألثر اتفق أهل احلي بأن
تكون مقلاباً لقمامتهم ،فأساءت له بالرغم من أن هدفها األصلي كان يرمي لى
"التجميل".
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شكل  :3بعض أعمدة "املشلح" حبمّام الطنبلي

املصدر :عالء احلاباي.

و ثالث نتيجة عكسية من جراء تطابيق قانون محاية اآلثار هو االهتمام املابالغ
فيه بابعض العناصر املعمارية والزخرفية ذات القيمة الفنية و التارخيية اخلاصة
دون باقي النسيج املعماري اآلخر ،و لكون احلمّامات العامةً ماباني وظيفية يف
طابعها فتقل بها العناصر الزخرفية بوجه عام .و لذا عند قراءتنا لتقارير مسؤولي
اآلثار جند أن الرتكيز قد متّ باكل غالب على وصف حالة األعمدةَ الرخام
املوجودة باملسلخ أو فسيفساء الرخام املوجود باألرضيات ،أو القمريات امللونة
الزجاجية املثابتة بالقابة الرييسية باملنطقة الساخنة ،حيث أن كلها عناصر ذات
قيمة زخرفية عالية ،بينما ال حيظى باقي النسيج املعماري بهذا القدر من
االهتمام ،حتى و لن انهارت القاباب الثانوية أو لذا تراكمت القمامة على األسقف
باكل يهدد استقرارها.
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 .2محاية الرتاث حلمّام شنجول بأنقرة ،تركيا

صدر القانون احلالي حلماية ماباني الرتاث يف تركيا عام  6،1023فالقانون
الرتكي ،مثله مثل القانون املصري ،ميلك خلفية تارخيية طويلة األمد بدأت يف
 ،1006حني قررت احلكومة الرتكية نزع ملكية مجيع اآلثار و استمالكها باكل
رمسي .و يف  1054صدر قانون جديد حلماية املواقعِ التارخيي ِة باإلضافة لى مواقع
التنقيب األثري ،و القانون املعمول به اآلن يف تركيا  1023ال يهدف حلماية األثر
من التدمري أو اخلراب ولمنا ياري أيضا لى محاية األثر من امللكية اخلاصة ،لذ
حيد من حق مالك األثر يف التصرف يف هذا الابقايا احلضرية .فقد اعترب القانون
األثر ملكية ثقافية للعامة ،و وفقاً للمادة رقم  2من هذا القانون ،و هو برقم
 ،5263فإن املالك الوحيد لآلثار املوجودة أو اليت عثر عليها بالقطر الرتكي هي
الدولة ،و تاري الاباحثة "سيابل أوزل"  S. Özelيف حبث نارته حديثاً أن الصيغة
القانونية احلالية بها عيوب قانونية كثرية و توارثت تلك من تعاقب القوانني
القدمية حلماية ماباني الرتاث .و عليه حتثّ الاباحثة على سن تاريع جديد
حلماية الرتاث الرتكي "الذي هو يف أغلب األحيان مهدّد بالضياع يف خضم النزاع
على امللكية ،مع وجوب حتديد األطراف املسؤولة عن محاية الرتاث ،و تلك
اليت تستطيع لقرار كيفية احلفاظ على هذه اآلثار و أين تعرض لما يف بيئتها
األصلية أو يف املتاحف ".و تؤكد الاباحثة ،أن القانون احلالي يثري تنافساً بني
املدعني املختلفني مللكية ماباني الرتاث ،و أن هذا التنافس غالاباً ما ينتهي بنزاع
يكون الرتاث هو ضحيته الكربى.
كما أنّ أثر التنافس على امللكية اليت أشارت لليه الاباحثة "أوزل" ظاهر
بوضوح يف حالة محّام شنجول بأنقرة ،حيث تتنافس جهات عديدة على تولي
 6هناك دراسات عديدة حول القانونِ الرتكي حلماية ماباني الرتاثِ ،منها مقاالت "اياوك تناكا"
 " Protecting one of the best Roman Mosaic Collections in the World" ،Tanakaاملناورة يف
جملة ستانفورد لعلمِ اآلثار ()Stanford Journal of Archaeology؛ و مقالة " Ownership and
 "Protection in the Case of the Roman Mosaics from Zeugma, Turkeyصفحات ،505-123
أنظر أيضاً "أسوناي ارجون" "Özsunay, Ergünمحاية الرتاثِ الثقايفِ يف القانونِ اخلاصِّ الرتكي" املناور يف
 International Journal of Cultural Propertyعدد 500-532 :)1003( 6؛ و"سيابيل أوزيل" Sibel
 " Özelقانون امللكيةِ الثقافيةِ والرتاثِ الطابيعيِ :احلماية ونقل ووصول" مطابعة 1-20, ،Kalos Kapp
 ،1998و لنص القانونِ أنظر قانون رقم Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5263
(القانون رقم  5263على محايةِ امللكيةِ الثقافي ِة والطابيعيةِ)  51يوليو.1023 ،
Eisuke
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مسؤولية محاية و احلفاظ على املاباني ،منها وزارة األوقاف اليت آلت لليها لدارة
أصول األوقاف على املستوى القومي ،و ناظر الوقف املعني من قابل الوقف ذاته
بإدارة الابناء ،و لدارة اآلثار و هي اهليئة املسؤولة من وجهة نظر وزارة
الثقافة.و هلذا السابب فأن أي جهد يابذل من أحد األطراف للرتميم واحلفاظ على
املاباني األثرية يتم انتقاده من قابل اجلهات األخرى ،مما أدّى لى تقاعس مجيع
األطراف عن القيام مبهامهم جتاه احلمّام.

 3محاية املنطقة احمليطة حبمّام السفارين بفاس ،املغرب

و خالفا حلمّامي القاهرة و أنقرة املسجلني يف قوايم اآلثار احمللية ،جند أ ّن
محّام السفارين مبدينة فاس باملغرب هو مابنى غري مسجل ،و لكنه ال يزال لى
اآلن حتت محاية الرتاث املغربي لكن بصورة خمتلفة بعض الايء ،لذ أن مدينة
فاس القدمية جبميع مابانيها هي مسجلة يف قوايم الرتاث ألنها تتمتع -كما ينص
القانون املغربي حلماية الرتاث" -بصفات فنية و تارخيية و أسطورية و تصويرية
تدل و ترمز لعلوم و لنسانيات املاضي بصفة عامة" .و أصدر املارع املغربي قانونا
حلماية الرتاث عام  ،1020و مت تعديله يف  1004لكي ي امل " محايةِ الرتاث
و احلرف التقليدية" يف آن واحد 7،كما أنه مت تسجيل مدينة فاس املغربية
"موقعا ثقافيا" وهو ،طابقاً للقانون ،موقع "شهد عمل اإلنسان للتكيف مع الابيئة
والطابيعة احمليطة ،مبا يف ذلك مواقع التنقيب األثري اليت لَها قيمة وطنية أَو
دولية" .ويضم أيضاً "اجملموعات التارخيية والتقليدية" ،وهي "جمموعات بنيت
أو مل تنب ،ومرتابطة أو مفصولة بواليات أو مدن أَو قرى أَو أحياء عمرانية،
وجتميعها يضفي على مكوناتها قيمة وطنية أَو دولية "،و حيدد القانون املغربي،
منطقة للحماية مثيلة لتلك املوصفة بالقانون املصري املذكور أعاله .و حتيط هذه
املنطقة باجملموعات التارخيية والتقليدية ،و يصل عرض مساحتها  52مرتًا
حتيط مبدينة فاس القدمية .و ختتلف منطقة احلماية املغربية عن مثيلتها املصرية
يف كونها ال حتيط مبابنى معني مت تسجيله يف قوايم اآلثار كما هو احلال يف القانون
املصري ،بل حتيط بنطاق املدينة القدمية ككل.
 7انظر قانون رقم  20/1الصادر يف  13من صفر  52( 1401من ديسمرب  )1020اخلاص باحلفاظ على اآلثار
و املواقع التارخيية ،و النقوش و املقتنيات التارخيية و الفنية.
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شكل  :4مدخل محّام السفارين يف اإلطار العمراني احمليط

تصوير :كمال رفتاني.

فحمّام السفارين لذاً كيان يقع يف لطار محاية مدينة فاس ككل ،و ليس مابنى
يف حد ذاته فقط ،وهلذا فوضعه يف اإلطار العمراني احمليط هو األمر األكثر أهمية
و ليس النسيج املعماري ذاته ،و هو ما خيالف متاماً اجتاه احلفاظ على محّام
الطنابلي املصري حيث الوضع العمراني للمابنى ليس مدرجاً يف طيات احلماية.
و لذلك جند أن أهم منطقة يف محّام السفارين الفاسي هي الواجهة املطلة على
الساحة العمرانية ،وبالتالي فإن هذه الواجهة والنااط الذي يقدمه للمجتمع
احمليط هما أهم العناصر اليت جيب احلفاظ عليها ،و حتى لو خضع هذا احليز
العمراني ألحد مااريع التنمية ،فإن أحد أهم معايري هذه املااريع هي عدم
تاويه اإلطار و النسيج العمراني التارخيي .و قد تسمح رمبا القوانني بإعادة
صياغة استخدامات املاباني مبا يضمن تفاعلها مع اجملتمع احمليط ،و مبا يضمن
استمرار دور املابنى يف املنظومة احلياتية .و مبا أن احلمّامات التقليدية هي مابانٍ
عامة ترتدد عليها اجملتمعات املغربية بصفة دايمة و مستمرة ،جند أنّ محّام
السفارين قد حافظ على وظيفته جتاه جمتمع مدينة فاس ،و بالتالي دعَّم أحد
أهم أركان قانون محاية الرتاث املغربي و هو احلفاظ على الوضع التقليدي ملاباني
الرتاث ،دون أن يؤكد على أهمية الزخارف أو العناصر املعمارية التارخيية
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و الفنية ،و هو ما مل يتوفر يف حالة محّام القاهرة و املنظومة اليت متّ تاويهها يف
حالة محّام أنقرة.

 .4محاية املنطقة احمليطة حبمّام أمونة بدمشق ،سوريا

أمّا محّام "أمّونة" الواقع يف منطقة "العقابية" مبدينة دماق فهو غري مسجل
كأثر لى يومنا هذا ،و ال يقع يف لطار عمراني حممي بإطار قانوني للحفاظ على
جمموعة تراثية ،و مع ذلك صرّح لنا العديد من املسؤولني السوريني بأن املابنى يف
سابيله لى التسجيل كأثر و منطقة العقابية يف لطار التسجيل كمنطقة تراث ،و لذلك
يهمّنا عرض تأثري التسجيل املرتقب على وضع محّام أمّونة و اإلطار العمراني
8
الذي حييط به.
يرجع تاريخ القانون السوري حلماية اآلثار لى عام  ،1063وآخر تعديل على
القانون مت لصداره عام  ،5000و القانون احلالي ينص على أن أحد معايري
تسجيل اآلثار هو أن يكون عمره  500عاما أو أكثر .و بذلك فإن القانونني املصري
و السوري هما القانونان الوحيدان ضمن قوانني حاالت الدراسة اخلمسة اللذين
حيددان عمرا معينا للمابنى أو للمقتنيات املنقولة لكي تسجل كأثر ،لال أن القانون
املصري حيدد الفرتة ب  100عام فقط ،و القانون السوري يسمح أيضاً بتسجيل
مابانٍ أو مقتنيات حديثة و لكن حتت ظروف خاصة .و كما هو احلال يف تركيا،
تعترب اآلثار السورية ملكا الدولة ما مل يثابت أنها ملكية خاصة .و يف هذا الصدد
يتاابه القانون السوري مع القانون املصري من خالل فرض نطاق للحماية حييط
بكل أثر على حدة و ال يسمح بأية تنمية بها .و قد أعطى القانون السوري احلق
للسلطات احمللية مسؤولية حتديد أبعاد النطاق حسب احلالة ،كما يُحدُ القانون
السوري من لمكانية استعمال اآلثار يف وظيفتها األصلية ،و مينح السلطات
املسؤولية إلقرار الوظايف الثقافية و اإلنسانية الابديلة لآلثار املسجلة.

 8بدأت احلكومة السورية يف اخلمسينيات بتسجيل املاباني التارخيية و لكن بدون لصدار قانون
للحماية ،و يف عام  1032سجلت منظمة اليونسكو العاملية مدينة دماق احملصورة داخل أسوار املدينة
القدمية يف قا يمة الرتاث الدولي ،و يف عام  1024أصدرت احلكومة السورية قانونًا يتيح هلا تسجيل
ماباني و أحياء خمتارة خارج أسوار املدينة القدمية املسجلة عاملياً لإلبقاء و احلفاظ عليها ضمن ماباني الرتاث
احمللي ،و حتدد جلان من خرباء و متخصصني فنيني حدود حول األحياء أو املناطق املراد تسجيلها.
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و مما سابق عرضه ميكننا استنتاج أن احلالة اليت ميكن أن يؤول لليها محّام
أمّونة لذا مت تسجيل املابنى يف قوايم اآلثار السورية ،فقد تابقي السلطات على
نااطات االستحمّام أو قد متنعها "حفاظاً" على األثر ،كما هو احلال يف محّام
الطنابلي بالقاهرة ،و حتدد أناطة ثقافية أخرى تقام باملابنى .و يفرتض أن دور
ناظر الوقف سي ست مر يف لدارة احلمّام و لكن ب ارط عدم القيام بالتجديدات
أو التحديثات يف املابنى ،لالّ مبوافقة اجلهات املعنية باآلثار اليت ستفرض نطاق
محاية حييط باألثر متنع فيها التنمية .وقد يصل التادد يف منع التطوير يف نطاق
احلماية باألثر لى ما وصل لليه محّام "القرماني" العريق ،الذي متّ احلفاظ على
مابناه دون وظيفته ومت هدم احلي السكين التارخيي الذي كان حييط به ليصابح
الابناء عالمة مميزة غري اعتيادية وسط حديقة مبدينة دماق ،دون أي اعتابار
لإلطار احلضري التقليدي للحمّام.
شكل  :5محّام القرماني ضمن اإلطار العمراني املعارر بوسط مدينة دمشق

املصدر :عالء احلاباي

محام أمونة منطقة
أما لذا متّ تسجيل حي "العقابية" الذي يقع بداخله ّ
تارخيية ،فستفرض قوانني و لجراءات أخرى للحماية ،و ستمنع حماوالت
تفريغ النسيج العمراني كما حدث مع حميط محّام القرماني ،و ميكن أن تناأ
لدارة خاصة مثيلة إلدارة مدينة دماق القدمية الواقعة داخل األسوار ،لذ سجلت
هذه األخرية منطقة تارخيية يف نهاية السابعينيات من القرن العارين .و يف هذه
احلالة فإدارة اآلثار التابعة لوزارة الثقافة السورية ستكون هلا سلطة
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استاارية ،و ستؤول املسؤولية التنفيذية لوزارة احملليات من خالل لدارة
الدراسات و التوثيق التابعة لابلدية دماق اليت ستصابح مسؤولة عن مراجعة
مواصفات الرتميم و أعمال احلفاظ و متابعة تنفيذ األعمال .كما ستقوم هذه اإلدارة
مبراجعة مواصفات الابنية التحتية يف املنطقة ،و طرح مااريع للابلدية لتطوير
و تنسيق الفراغات العامة ،مبا يف ذلك الاوارع و األزقة و الساحات .و ستوكل
هلذه اإلدارة مهمة مراجعة مقرتحات األهالي لرتميم و لعادة استخدام املاباني
التارخيية اخلاصة ،و لصدار التصاريح اخلاصة لتنفيذ األعمال بها لذا ما مت
التصديق على هذه املقرتحات ،و مراقابة عمليات التنفيذ للتأكد من أنها مطابقة
للمواصفات اليت مت املوافقة عليها ،و ذلك أسوةً مبا مت يف "بيت جربي" و العديد
من املاباني التارخيية األخرى الواقعة بدماق القدمية اليت مت لعادة استخدامها
لوظايف جديدة مثل املطاعم و الفنادق اليت تظل حتت مراقابة لدارة الدراسات
و التوثيق للمدينة القدمية .كما ستقوم هذه اإلدارة بالتنسيق بني اإلدارات
احلكومية األخرى ،مبا يف ذلك لدارة اآلثار و األوقاف يف ترميم املاباني الواقعة يف
نطاق مسؤوليتهم و أيضا تنفيذ مااريع لعادة استغالهلا أسوة مبا أتُابع يف حتويل
"بيت العظم" بدماق القدمية ملتحف للرتاث الاعيب السوري .و سيكون أخرياً
هلذه اإلدارة دوراً كابرياً لفرض استخدام املواد و التقنيات التقليدية يف ترميم
و عمليات احلفاظ على املاباني التارخيية الواقعة يف نطاق احلي القديم املسجل.

 .5محاية محّام سوق الغزل بقسنطينة ،اجلزائر

مل يسجل محّام سوق الغزل يف قسنطينة أثرا قايما بذاته ،لكونه يقع يف حدود
مدينة قسطنطينة القدمية اليت تاتهر بصخرتها اخلالبة املسجلة حممية أثرية.
يقع هذا احلمّام حتت محاية ق انون الرتاث الثقايف اجلزاير ي لسنة . 1022
و يعَّرف هذا القانون الرتاث الثقايف على أنه "كل ما أنتجته احلضارة لى وقتنا
احلالي" ،و يقسمه لى ثالثة أقسام و هي :منتجات ثقافية متنقلة ،و منتجات
ثقافية ثابتة ،و منتجات ثقافية غري ملموسة .و مينح القانون الدولة حق مصادرة
املنتجات الثقافية الثابتة ( آثار تارخيية ،مواقع تنقيب ،جمموعات عمرانية
و ريفية) .و متثل اجملموعات العمرانية و الريفية يف قصابة السوق و القصور،
و القرى و التجمعات العمرانية التقليدية اليت تعكس قيمة تارخيية أو فنية أو
معمارية أو تقليدية .وحدد القانون منطقة محاية عابارة عن مايتني مرت حتيط
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باآلثار أو املواقع التارخيية و تسمى هذه املنطقة ب "حقل الرؤية" (
 .)fieldوكان من األوى أن تفرض هذه احلماية على صخرة قسنطينة ككل وليس
على محّام سوق الغزل فحسب .أما بالنسابة للوقف واملاباني ذات امللكية اخلاصة
أو أية منتجات عمرانية أخرى ،فإن القانون اجلزايري قد وضع نظما حمددة
تتناقض مع القوانني الرتكية والسورية اليت تاجع مصادرة املمتلكات األثر
visibility

شكل  :6رخرة مدينة قسنطينة كما رمست يف القرن التاسع عشر

املصدر :متحف قسنطينة.

أصدر وزير الثقافة يف ديسمرب عام  5003تنظيمات لدارية وتوضيحات لقانون
الرتاث الثقايف اجلزايري ،حيث أوضح أنه ال يوجد ما يسمى بالتاريخ املخزي،
و أن كل اآلثار السالفة اليت ترمز للحقب الزمنية املختلفة يف التاريخ
اجلزايري
مسؤولة عن وضع اجلزايريني احلالي .و بالتالي فهي تستحق احلماية و احلفاظ،
و لن كان بعضها ال يلقى الرتحاب من بعض املتاددين .و أن تندرج هذه اآلثار
يف املنظومة العمرانية للمدن اجلزايرية ،و أن أحد مسؤوليات اجليل احلالي هي
أن يصل جبميع هذه اآلثار يف أحسن حال لألجيال القادمة ،و الوزير هنا ياري
باكل حمدد لى اآلثار اليت خلّفها االستعمار الفرنسي و اليت نادى بعض
املتطرفني مبحوها من خالل اعتداءات مستمرة و حماوالت للتدمري.
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من خالل ما مت عرضه من القانون اجلزايري احلالي حلماية الرتاث الثقايف
و التنظيمات اإلدارية الالحقة به ،فإن احلماية املفروضة على محّام سوق الغزل
تأتي من خالل احلماية املفروضة على مدينة قسنطينة القدمية .ولكون هذا احلمّام
ملكا خاصّا ،فللمالك احلرية الكاملة بإدخال تغيريات داخلية على املابنى دون
املساس باهليئة اخلارجية له ،فعلى سابيل املثال ال احلصر يف غضون فرتة ماروع
"احلمّام" و هي ال تتعدى الثالث سنوات متّ طالء األعمدة احلجرية الواقعة
مبسلخ احلمّام كما هو مابني يف الصورتني أعاله بلون خمتلف عما كان عليه.
و يتضمن ذلك تغيري ألوان معظم العناصر املعمارية الداخلية يف الفراغ ،الفعل
الذي جيرمه القانونان املصري و الرتكي يف حالة أعمدة املسلخ حبمّام
الطنابلي ،أو تلك الواقعة يف غرفة خلع املالبس حبمّام "شنجول" بأنقرة.

شكل  :7تغيري األلوان الداخلية مبسلخ محّام سوق الغزل

املصدر :عالء احلاباي.

احلماية الدولية

أشرنا من قابل أن اثنني من احلمّامات اخلمسة قيد الدراسة يقعان يف مناطق
مسجلة يف قايمة الرتاث العاملي اليت تارف عليها منظمة األمم املتحدة للعلوم
و الرتبية و الثقافة (اليونسكو) ،و هما محّام الطنابلى و محّام السفارين الواقعان
يف حدود القاهرة التارخيية و يف مدينة فاس القدمية ،كلتا املدينتني مسجلتان
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تراثا عامليا .و لذلك فإن التغيريات و التعديالت و التدخالت من أجل ترميم
املاباني أو احلفاظ عليها يف هاتني املدينينت التارخييتني مراقابة من قابل منظمة
اليونسكو ،و هناك حاالت كثرية نرى فيها منظمة اليونسكو تتدخل و تقوم
بإيقاف أو تعديل األعمال اليت ال تتفق مع املعايري الدولية للحفاظ على
الرتاث .و هناك حاالت أخرى تفرض فيها منظمة اليونسكو وجهة نظرها و طرقا
حمددة للحفاظ حتى تضمن عدم تاويه القيمة الثقافية لآلثار العاملية .اليت اتفقت
األمم املتحدة على أنها تابعة لإلنسانية ككل و ال تقتصر ملكيتها على شعب
معني أو على ثقافة حمددة .و لذلك فإنه من الضروري أن نوضح يف هذا الابحث
ماهية املعايري الدولية اليت تعتمدها هيئة اليونسكو يف تقييمها لعمليات
احلماية و احلفاظ والرتميم.
شكل  :8مواثيق احلفاظ العاملية
بعض مواثيق احلفاظ وموجهات الرتميم املختارة
تصنيف املواثيق
توريات مؤمتر مدريد ()1094
مرحلة لرساء
التأكيد على التدخل األدنى يف عمليات احلفاظ،
القواعد األولية
ميثاق أثـــينا ()1031
تعريف الرتاث العاملي ،و لمكانية ادراج مواد حديثة يف عمليات الرتميم،
مرحلة عوملة الرتاث ميثاق فينيسيا ()1064
التصديق على احلفاظ والرتميم كمدخالن للحفاظ مع ارساء مابادئ عامة لكل
واحلفاظ عليه
منهما،
ميثاق بــورا ()1070
لرساء مابادئ لدارة مواقع الرتاث،
ميثاق احلفاظ على املدن واملناطق العمرانية التارخيية ()1087
مرحلة تصنيف
لرساء أسس احلفاظ على النطاق العمراني التارخيي جبانب املاباني التارخيية
الرتاث
ميثاق احلماية وإدارة مواقع التنقيب األثري ()1009
لرساء مابادئ وتوجيهات إلدارة مواقع التنقيب األثري
ميثاق نـــارا لتعريف "األرالة" ()1004
مرحلة لرجاع
حتديد معايري لتقييم األصالة ولدراجها يف األطر الثقافية
الرتاث للمحلية
وحملددات النطاق
إعالن سان أنتونيــو ()1006
األصالة وعالقتها باهلوية الثقافية والتاريخ والعديد من اخلصايص احمللية األخرى

تعتمد هيئة اليونسكو لعتماداً أساسياً على املواثيق العاملية اليت صدرت لتحدد
مستويات الرتميم واحلفاظ ولتوجه عمليات لدارة الرتاث الثقايف ،و يعرض
اجلدول املذكور أعاله أهم هذه املواثيق مرتابة ترتياباً زمنياً ،بداية من توصيات
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مؤمتر "مدريد" املنعقد عام  ،1004مروراً بامليثاق الصادر من مؤمتر فينيسيا املنعقد
يف  .1064و ال تزال هذه املواثيق يف لطار اإلصدار لتعديل ما مت لرساءه من مابادئ
وتوجيهات مبا يتماشى مع النظريات والتقنيات احلديثة للمجتمعات .أما عن
ميثاق فينيسيا الذي مضى على لصداره قرابة نصف قرن ،فما يزال مفعّال من قِابل
مؤسسة اليونسكو يف تقييمها الفين جلميع مااريع احلفاظ على املاباني التارخيية
املسجلة يف قايمة اآلثار العاملية .و يفصّل هذا امليثاق مستويات التدخل املسموح
بها يف عمليات احلفاظ من جهة ويف أعمال الرتميم من اجلهة األخرى ،ويصدق
هذا امليثاق على االجتاهني ،احلفاظ و الرتميم ،باعتابارهما وسايل حلماية الرتاث
و اإلبقاء عليه .أما فيما يتعلق باألمور اخلاصة بإدارة مواقع الرتاث فرتجع منظمة
اليونسكو لى ميثاق بورا الصادر عام  1030الذي يؤكد على وسايل لدارة مواقع
الرتاث .أما املابادئ اليت أُرسيت يف ميثاقي فينيسيا و بورا فهي مابادئ عامة
يف طابعها تطابق على أي موقع تراثي بغض النظر عن موقعه أو عن الثقافة
أو اجملتمع الذي ينتمي لليه ،وبالتالي أكدت هذه املابادئ على اجتاه عوملة
الرتاث اليت نادت ومازالت تنادي به منظمة اليونسكو .و ظهرت منذ بداية
منتصف الثمانينيات من القرن العارين مواثيق عديدة موجهة ألمناط حمددة من
الرتاث ،مثل مواقع التنقيب األثري واحلدايق التارخيية و املناطق العمرانية
التارخيية و املقتنيات املتحفية وغريها ،وهي املواثيق اليت مت تصنيفها يف اجلدول
أعاله ضمن مرحلة "تصنيف الرتاث" .و بدأ يف منتصف التسعينيات من القرن
العارين ظهور تيار عاملي معاكس للعوملة اليت أرست ماباديها مواثيق الستينيات
والسابعينيات ،كان ذلك بإصدار ميثاق "نارا" عام  1004حيث ظهر تيار جديد
للحفاظ يرتكز على حملية الرتاث ،وبرز ذلك جلياً يف طرح تقييم جديد لكلمة
"األصالة" ( )authenticityيرتكز على خصوصية كل جمتمع و كل ثقافة ،من خالل
حتديد أسس و هوية هذا الرتاث .و فيما يلي عرض موجز للمابادئ و األخالقيات
اليت اتفقت عليها مجيع املواثيق العاملية اليت أصابحت أساس مرجعية اليونسكو
لتقييم مااريع احلفاظ والرتميم:
 - 1معرفة موضوع احلفاظ معرفة جيدة (التاريخ و املضمون)،
 - 5التأكيد على مابدأ التدخل األدنى (التاديد على مابدأ أنه ال يوجد تاريخ
أكثر مما هو موجود اآلن)،
 - 3التأكيد على اختيار التقنية املاليمة (لن كانت تقنية حديثة أو تقليدية)،
33

عالء احلبشي

 - 4التأكيد على مابدأ االسرتجاعية (حيث ميكن لرجاع الايء ألصله بإزالة
التدخالت دون املساس أو تاويه األصل)،
 - 2احرتام مجيع املراحل التارخيية اليت شهدها موضوع احلفاظ (حتى لو
تضمنت لحدى هذه املراحل ذكريات مؤملة)،
 - 6التأكيد على تفعيل برنامج للصيانة الدورية يف مرحلة مابكرة بعد االنتهاء
من التدخالت،
 - 3تأسيس و تفعيل خطة لدارة ملوقع الرتاث تهدف لى محايته وصيانته
ولدراجه لن أمكن يف خمطط لعادة االستخدام املاليم.
أما بالنسابة ملستويات التدخلِ املسموح بها يف هذه املواثيق فهي تابدأ مبستوى
" عمل ال شيءِ" و ذلك عندما ال تتوفر اخلربات و املواد و اإلمكانيات املادية
و التقنية ،و تنتهي "بالتعديل" الذي يتضمن لعادة التوظيف بوظيفة مغايرة
لوظيفته األصلية ،أو بنقل موضوع الرتاث من مكانه األصلي لى مكان آخر تتوفر
فيه ظروف محاية أفضل ،وغريها من التعديالت اليت ميكن اللجوء لليها حني
يستعصي احلفاظ على الرتاث يف الوضع الذي وجد عليه و بالتالي يلزم التعجيل
إلبقايه .و بني املستوى األدنى واملستوى األعلى للتدخل العديد من املستويات
نذكرها يف الاكل أدناه .و على أي حال ،فقد اتفق املرممون و هيئات احلفاظ
الدولية مبا يف ذلك هيئة اليونسكو أن يكون التدخل األدنى هو األفضل من وجهة
نظر احلفاظ ،األمر الذي ينتج عنه يف أغلب األحيان معارضة مالك املاباني
الرتاثية وأيضا معظم أفراد اجملتمع احمليط بها .فغالاباً ما ينصب اهتمام هؤالء
على لجياد وسايل وطرق للتطوير واملكاسب املادية السريعة.
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مستويات التدخل

احلفاظ (مصطلح عام يامل مجيع املستويات التالية):
 )1ال شيء يعمل
)5الصيانة
األفضلية من وجهة هيئات
)3وقف احلالة على ما هي عليه (أو
احلفاظ الدولية
احلفاظ)
)4اإلصالح
)2لعادة تهيئة جزيية
)6لعادة تهيئة كلية
)3لعادة تأهيل
 )2تعديل (لعادة توظيف ،نقل،
وغريه من التعديالت)
مستويات التدخل املسموح بها عامليا يف عمليات احلفاظ
و ل ثقافة اجملتمعات وجهان للتعابري ،األول ملموس واآلخر غري ملموس،
و الرتاث احمللي هو التعابري الثقايف بوجهيه امللموس و غري امللموس ،ينتج هذا
الرتاث عن ذاكرة مجاعية ألفراد اجملتمع .و هو بهذا ينتمي جبميع جوانابه لى
هذا اجملتمع دون غريه .أما عن الرتاث العاملي فيعترب ذاكرة عامة اشرتك يف
تكوينها عدد من الثقافات تأثرت بها و أثرت فيها .لذا فإن التعابري الثقايف باقيه
امللموس وغري امللموس يقتضي أن يكون يف متناول مجيع هذه اجملتمعات و ال
يستأثر به أحد .و عليه كان لزاماً على هيئة األمم املتحدة وضع حمددات و آليات
ميكن من خالهلا متابعة احلكومات احمللية ،فيما خيص الرتاث العاملي ،لتضمن
بقاءه يف الصورة التعابريية للثقافات اليت شكلته ،و ليتأكّد عدم تاويه مجيع
عناصره .و يف هذا السياق تربز أهمية دور اليونسكو يف احلفاظ على احلمّامات
التارخيية موضوع الدراسة .و بالرغم من أن مجيع هذه املؤسسات االستحمّامية
تنتمي لى احلمّامات الرومانية ( )thermaeمن حيث الاكل ،لال أن كالّ منها جاء
باكل و منط خمتلف عن اآلخر ليعرب عن ظروف بيئية أو اجتماعية معينة.
و بالتالي تعترب احلمّامات تراثًا عامليًا ميكن من خالله حتقيق خصايص الثقافات
املختلفة اليت تضامنت يف تاكيله.
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خالرة

عرض الابحث أنواع احلماية اليت ختضع هلا احلمّامات موضوع الدراسة،
فحمّام الطنابلي يف القاهرة و محّام السفارين يف فاس خيضعان لثالث نظم قانونية
خمتلفة للحماية (الوقف ،القوانني احمللية ،احلماية الدولية) ،بينما خيضع
محّام شنجول يف أنقرة حلماية الوقف و النظم القانونية احمللية ،أما عن محّام
سوق الغزل يف قسنطينة فإنه خيضع لقانونني حمليني خمتلفني يف اهلوية وبالتالي
يف األهداف .و بالرغم من أن محّام أمونة الدماقي يدار من خالل نظام الوقف،
لال أن احتماالت تسجيل املابنى و املناطق احمليطة به يف قوايم الرتاث احمللي
سوف تضعه يف اآلجال القريابة حتت نظم محاية لضافية .و أثابت الابحث أن
احلماية ليست شيئًا مطلقا ،بل ختتلف باختالف أهداف و رؤى املنظمات أو
األفراد القايمني عليها يف حتديد مستقابل هذه احلمّامات .كما أثابت الابحث
تضارب أهداف طرق احلماية يف معظمها ،لذ ختتلف توجهاتها اختالفاً كلياً،
فعلى سابيل املثال ،نرى أن اهتمام الوقف باحلمّام ينصب على محايته بوصفه
مؤسسة تدر ريعا دوريا يدعم الصدقة اجلارية اليت متثل هدف الوقف
الرييسي .و تأتي أهداف احلماية اليت تفرضها املواثيق الدولية على النقيض التام
من ذلك ،لذ تنصب على أصالة الرتاث الكامن يف احلمّام لن كان ذلك يف املابنى
ذاته أو يف لطاره العمراني التارخيي .و ال تعين املنظومة االقتصادية الناجتة من
تاغيل احلمّام أي قيمة بالنسابة لنظم احلماية الدولية ،لال لذا مت لدراجه ضمن
نظام الوقف ذاته باعتاباره تراثا عامليا غري ملموس ،وحينذاك جتب احملافظة
عليه و هو األمر الذي مل حيدث لى اآلن.
و يوصي الابحث بأن تتابنى مجيع اهليئات أو املؤسسات القايمة على محاية
احلمّامات التارخيية ،سواء كانت أوقاف ا أو لدارات لآلثار أو حكومات حملية
أو هيئات حملية مثل منظمة اليونسكو ،مفاهيم جديدة للحماية تقر أن نظم املابنى
املعمارية و اإلناايية و مواد بنايه تتعرض تعرض ًا ماباشرًا و دايم ًا للتلف بسابب
املياه أو خبارها ،كما تتعرض فراغاته الداخلية لى تاباين شديد يف درجات
احلرارة .و على هذه املؤسسات اختيار مستويات تقنيات للحفاظ تاليم تلك
الظروف و تتحكم يف معدالت التدهور ،و تؤكد على كفاءة تاغيلية عالية ألطول
فرتة ممكنة ترضي املرتددين و زباين احلمّامات التقليدية ،و جتذب آخرين
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الرتياده .و بذلك ميكن أن ندعم املنظومة االقتصادية للحمّامات مبا يتناسب مع
مابادئ األوقاف هذا من جهة ،ومن جهة أخرى حنافظ على جزء هام من تراث
اجملتمعات الذي ميكن أن يستاف منه العديد من خصايص اجملتمع احمللي،
و خاصة اخلصايص الابيئية و االجتماعية و االقتصادية و الصحية .و حتى تكتمل
جوانب هذا الابحث املختصر جيب أن ناري يف خالصته أن هناك العديد من
األمور املابهمة والقصور الذي نرجو أن يستكمل ،و ندعو باحثني آخرين لى
املااركة و الدعم ،و سنذكر هنا بعض هذه النقاط لعلها حتث عملية الابحث
املرجوة:
 أوالً ،جيب علينا أن نذكر القارئ أن دراستنا اقتصرت على محّاماتمخسة مدن تقع يف بلدان حتيط بالابحر األبيض املتوسط ،و قد تعطينا دراسة
محّامات تقع يف أماكن أخرى من العامل ،اليمن على سابيل املثال ،نتايج و داليل
قد ختتلف أو تتكامل مع ما مت دراسته و عرضه يف هذه الدراسة،
 ثانياً ،ندعو من خالل هذه الورقة لى لجراء حبث وثايقي تارخيي عنكيفية لدارة احلمّامات و طرق الصيانة و الرتميم اليت اتابعت من قَابْل ،فإنه من
املؤكد أن نتايج هذا الابحث سيوجه طرق احلفاظ املستقابلية على أنظمة و ماباني
تلك احلمّامات،9
 و ثالثاً ،نوصي بعمل حبث مقارن متكامل بني قوانني احلفاظ علىالرتاث يف الابلدان اليت بها محّامات حتى يتسنّى لنا متابعة تَابِعات عمليات
احلفاظ متابعة دقيقة و يتيح لنا التواصل مع احلكومات من أجل اقرتاح تعديالت
يف تلك القوانني تهدف لتوفري محاية ماليمة لتلك املاباني،
و أخرياً نوصي بتوجيه أحباث لدراسة مواد الابناء التقليدية املستخدمة
باحلمّامات و حماولة اختابارها بعد تهيئتها مبا يناسب التقنيات احلديثة املتاحة
10
يف أعمال الرتميم.
 9تقوم الاباحثة مارينو ،برجيت التابعة للمعهد الثقايف الفرنسي بدماق بعمل حبث وثايقي تارخيي عن لدارة
احلمامات وترميمها يف العصر العثماني ،و هذه األحباث يف لطار النار يف حوليات املعهد.
 10أنظر يف ذلك حبث لنا عرضناه يف فعاليات مؤمتر " "Heritage 2008الذي انعقد يف مدينة فوش كوا
بالربتغال يف مايو  5002و نارناه يف كتاب املؤمتر ،اجمللد الثاني ،بعنوان:
Historic Hammams between protection and reuse.
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