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 " المجمع العممي نموذجًا " اآلثار والتراث خالل التاريخ الحديث والمعاصر لمصر يفالت السياسية تأثير الثورات والتحو 
 عصام الغريب

 ممخص:      
 فييتناول ىذا البحث أثر التحوالت والمتغيرات السياسية التي مرت بيا مصر خبلل فترة تاريخيا الحديث والمعاصر 

 .ب دخول الحممة الفرنسية مصر نموذجا ليذه الدراسةلمجمع العممي الذي تم تأسيسو عقكل عام، مع اختيار ااآلثار والتراث بش
ومع التحوالت السياسية واالقتصادية التي مرت  .، وصمت إلى حد غمقو وتوقف نشاطو العمميالتقمبات من تعرض لكثير والذي

واجية الثقافية والعممية المن القرن العشرين عاد مرة أخرى ليتصدر بيا مصر خبلل أواخر القرن التاسع عشر والنصف األول 
في مصر مع غيره من المؤسسات، لكن ما لبث أن خفت تماما مع النصف الثاني من القرن العشرين متأثرا أيضا بالتحوالت 

راثو خبلل أحداث ما يعرف ىا قسوة عميو الحريق الذي أتى عمى مبناه وت، والتي كانت أشدىا وأكثر السياسية واالقتصادية 
 م. 2011يناير  25في أعقاب ثورة  2011 ديسمبربمجمس الوزراء في السابع عشر من 

 .تراث - ثورة –العممي  : المجمعكممات دالة
-------------------------------------------------------------------------- 

       مقدمة:
، نتيجة ثورات أو حروب في العنيفة منيا ، وخاصةتي تشيد تحوالت سياسية واقتصاديةال شك أن الفترات التاريخية ال

ي التراث واآلثار بشكل عام، وذلك نظرًا لما يشوب تمك الفترات من فوضي وعنف، ينال التراث واألثر فتاريخ الدول ليا أثرىا 
 البشر .  ماا مثمما يصاب منيمنصيبًا مني

يث والمعاصر تعرضت مصر لكثير من التحوالت والتغيرات السياسية واالقتصادية التي تركت وعمي مر التاريخ الحد      
قًا م، والتي مثمت تحديًا سياسيًا  وثقافيًا ترك تأثيرًا عمي1798لي مصر في عام إمنذ الحممة الفرنسية  واآلثاري التراث فأثارىا 

ومنذ الوىمة األولي لدخول بونابرت القاىرة بدأ إجراءاتو  .اصوالتراث بشكل خ اآلثاري ف، و ي المجتمع المصري بشكل عامف
العربات، وتم سير األمنية القمعية التي طالت اآلثار، فقد تم ىدم جوامع ومنارات في بركة األزبكية ألجل توسيع الطرقات ل

  (1) بالنيران. بعضيا أحرقاب العظام و ، وفي يوم واحد خمعت تمك األبو بخمع األبواب المركبة في الشوارعإصدار األوامر 
وقام الفرنسيون بيدم أبنية كثيرة من حول القمعة ، وباب العزب وغيروا معالميا، ومحوا ما كان بيا من آثار الحكماء     

والبمط والحراب اليندية، وىدموا من داخل القمعة قصر  عيا من األبواب من األسمحة والدرو والعمماء ومعالم السبلطين، وما كان ب
  (2)يوسف صبلح الدين ومحاسن المموك والسبلطين ذوات األركان الشاىقة واألعمدة الباسقة .

وكان أشد االعتداءات عمي اآلثار والتراث ما تعرض لو الجامع األزىر من اعتداءات وصمت إلي حد تدمير بعض أجزائو،    
لمثورة ضد  ا، فقد اتخذ الثوار من الجامع األزىر وحيو مركز سيةالقاىرة األولي والثانية ضد الحممة الفرنوالعبث بتراثو خبلل ثورة 

الفرنسيين، وفي الوقت نفسو لم يراع الفرنسيون  حرمة أو مكانة وقيمة الجامع األزىر، فقاموا بمياجمة  حي األزىر،  وأطمقوا 
ثم دخل الفرنسيون "، وإلي المؤديةبل كما عيد إلي الجنرال دومارتان بمحاصرة الجامع ، وقطع الس ؛مدافعيم عمي الجامع األزىر

رات، باألروقة والحا او والسيارات، وربطوا خيولو بقبمتو، وعاثإلي الجامع األزىر وىم راكبون خيوليم، وتفرقوا بصحنو ومقصورتو، 
 ،لمصاحفما وجدوه، ودشتوا الكتب وا، وىشموا خزائن الطمبة والمجاورين والكتبة، ونيبوا كل وكسروا القناديل والسيارات

   (3)،وبالوا"وطرحوىا عمي األرض وداسوىا بأرجميم، وأحدثوا فيو وتغوطوا 
واستخدم الفرنسيون أيضًا جامع السمطان حسن في ضرب ىذه  الثورة عندما استخدموا مآذنو العالية في تركيب المدافع     

ية إلي ىدم الجامع األزىر، فقد أصدر الجنرال عمييا لضرب الثوار في الجامع األزىر، بل وكانت نية نابميون  بونابرت متج
: " ييدم الجامع األكبر أكتوبر 23لي الجنرال بون بتاريخ برتييو رئيس أركان الحرب تعميماتو : " وىي صادرة بأمر القائد العام إ

  (4)ليبًل إن أمكن، وترفع الحواجز واألبواب التي كانت تسد الشوارع ".
انية تكررت االعتداءات عمي اآلثار والمنازل دون تمييز، وضرب الفرنسيون بالمدفعية عدة جيات من وأثناء ثورة القاىرة الث   

، وخطة الساكت إلي بيت الخشابحارة كتخدا ورصيف و  ةزبكية الشرقية في حد جامع عثمان، والفوالأخطاط مصر مثل جية األ
زىات والبساتين فصارت كميا تبلال ليا من الدور والمتنبراطمي وما حو ساري عسكر بالقرب من منطقة الدكة، وأما بركة ال

، وجميع ما في ضمن ذلك من الحارات والدور من قبل سوق الخشب إلي باب الحديدوخرائب، ومما تخرب أيضًا حارة المقس 
  (5).صارت كميا خرائب متيدمة



 " المجمع العممي نموذجًا " ت السياسية عمي اآلثار والتراث خالل التاريخ الحديث والمعاصر لمصرتأثير الثورات والتحوال
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المصرية إلي  اآلثار، بل تعرضت ت واالشتباكاتيتيما عند المواجياولم يقتصر األمر عمي عدم مراعاة اآلثار والتراث وحما   
قاسم بك لمناقشة أحدث السمب والسرقة من قبل الحممة الفرنسية، فقد كان عمماء المجمع يجتمعون كل خمسة أيام في قصر 

رية ار مصدولوميو تحتوي عمي اقتراحات النتقاء وحفظ ونقل آث الجيولوجيا، وكانت ىناك ورقة مقدمة من عالم االكتشافات
، وتم بالفعل تجميع مجموعة كبيرة من اآلثار في المجمع كخطوة أولى نحو عممية النقل، وأنيطت قديمة من مصر إلي فرنسا

، وجاءت أوائل العينات التي يمكنيم الحصول عمييا جميع اآلثار القديمة رص، ومنح مساعدون يقومون بحالمسئولية بدولوميو
، وأراد ط الفرنسي بوشار أحد قادة الحممةلذلك، بعد أن اكتشفو الضاب اكان حجر رشيد نموذجإلي المجمع من منطقة الدلتا، فقد 

 (7) .منو أكثر من نسخو الحممة، وأخذتو إلي بريطانيا بعد أن نسخ عمماء البريطانية منعتوالخروج بو إال أن القوات 
المؤرخين وعمماء اآلثار بعد أن زودىم المجمع ويقول بيتر فرانس في مؤلفو: " وأصبحت أبواب مصر مفتوحة ألبحاث     

 13مان سنوات في بكتاب مرشد لو مكانتو وىو كتاب " وصف مصر " الذي نشر في باريس بعد خروج الحممة من مصر بعد ث
، ل معو سبع قطع أثرية صغيرة أيضاً ، وعند مغادرة نابميون مصر حمن النص المكتوب، وعشرة مجمدات ممن الموحات اً مجمد

  (8)اآلثار المصرية ".كان ىذا بداية جديدة أيضًا لنيب و 
م شيدت الفترة التي أعقبت التغير والتحول السياسي الجديد في تاريخ  1848 – 1805وخبلل فترة حكم محمد عمي لمصر    

ثار المصرية، لبلستحواذ عمي اآل األخرىمصر الحديث صراعًا كبيرًا خاصة بين بريطانيا وفرنسا وبعض الدول األوروبية 
 م عندما 1835حتي عام  دورًا كبيرًا في ذلك. واستمر الوضع عمى ىذا الحال ، وشارك بعض القناصل ولعبواوالتنقيب عنيا

 ، جاء فيو : أن يضع حدًا لمثل ىذه األعمالالمفروض صدر فرمان من محمد عمي كان من 
 ؛حظر تصدير اآلثار من جميع األنواع في المستقبل حظرًا تاماً  -
جميع ما تممكو الحكومة من آثار أو تمك التي سوف تمتمكيا عن طريق أعمال الحفر أو البحث في المستقبل توضع  -

  ؛في القاىرة في مكان خاص
نما يجب عمي  ،يكتفي بالمنع التام في المستقبل لتدمير اآلثار القديمة الموجودة في الصعيدال  - اتخاذ  الحكومةوا 

 ييا أينما وجدت . اإلجراءات لضمان الحفاظ عم
التعدي عمي اآلثار المصرية حتي من  واستمراألمور بقيت كما ىي بشكل كبير بقيت  لكن رغم صدور ىذا المرسومو       

  .العبلقات الودية مع بعض الدول نجانب السمطة التي كانت تستخدم تمك اآلثار كيدايا لمتأثير السياسي وتعبيرًا ع
، فقد كتب ىوارد جامعي اآلثار والمتاحف المتنافسةلقرن التاسع عشر بالفعل أرضًا مباحة لواستمرت مصر حتي منتصف ا   

العظيمة ، إذا كان في وسع أي األيام ىي أيام التنقيب  تمك: " كانت مقبرة توت عنخ آمون عن ذلك الوقتكارتر مكتشف 
بقي القانون الذي يحظر تصدير اآلثار لمدة ، و المسمةأن يمتمك أي شيء يشعر برغبة في امتبلكو من الجعران إلي  شخص

فتم التفتيش ، التنفيذموضع بدأ يضع ىذا القانون ، و المصريات أوجست مارييت عشرين عامًا حبرًا عمي ورق حتي جاء عالم
دون  ة قدر اإلمكان. واستمر مارييت في عممو محافظًا عمي اآلثار المصريوحظر التنقيب بدون ترخيص، ريةاعمي المواقع األث

ان ، وكالمسبلت إحدىطورة أوجيني بتصدير ، ورفض عمي سبيل المثال طمبًا لمقنصل األمريكي وأخر لئلمبراخروجيا من مصر
إلي مصر من يريد أن يري اآلثار  ، فميأتاألخر ىو مصر كميا، و ن في مصر، أحدىما في بوالقيىناك متحف إنرده :" 

 (9).المصرية أو يقوم بدراستيا "
، وخاصة أن الجنود لح المتحف البريطاني بصورة كبيرةعقاب االحتبلل البريطاني لمصر نشطت سرقة اآلثار لصاوفي أ    

 (10)رين عمي كل منافذ الدولة المصرية.البريطانيين كانوا مسيط
 ،العسكريةوطوال فترة وقوع مصر تحت االحتبلل البريطاني تعرض التراث واآلثار المصرية لكثير من التحديات السياسية و 

، ثم اشتعال م1919م ومرورا بثورة  1914ي عام فمرت عمي مصر فترات تاريخية صعبة بداية من الحرب العالمية األول
م( والتي تعرضت مصر خبلليا لكثير من المخاطر، فتعرضت المدن المصرية 1945 – 1939الحرب العالمية الثانية من ) 

، بين دول المحور والحمفاء، مما عرض (المصرية )موقعة العممين األراضيا في لمقصف الجوي، ودارت معركة من أىم معاركي
 اآلثار والتراث المصري لمخاطر تمك الحرب . 

، وىذا ما أدخميا في تجاه اتخاذ موقف الحياد من تمك الحرب لتجنب ويبلتياومنذ المحظة األولي كانت مصر تدفع في ا -
المصري إلعبلن  ، ويضغط عمي الجانباألمر بادئني الذي كان يصر في طاسياسية كثيرة مع الجانب البري كبلتمش

 (11).المحورالحرب ضد 
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ب إعبلن القاىرة مدينة مفتوحة. وفي وكان من ضمن مقترحات الجانب المصري في تأكيد تجنيب مصر ويبلت الحر  -
حيث أبمغ النواب حسين  داخل مجمس النواب المصري، االقتراح موضع مناقشة عمنيةم كان ىذا  1914منتصف عام 

عض مدن نو مع قوة عنف القصف الجوي عمي الببلد فقد أصبح األمر يقضي حتما بتعيين بإسري باشا رئيس الوزراء 
رة وطنطا وبعض عواصم والدينية مثل القاى األثرية، خاصة الببلد التاريخية العامرة بالمعالم مصر مفتوحة واإلعبلن عنيا

  (12)المديريات ".
ن الجانب البريطاني رفض ىذا المقترح بعد أن قدم لو من الجانب المصري بدعوي أن األلمان ال يحترمون تعيداتيم، إال أ

. وكان الجانب البريطاني عمييا شروط المدن المفتوحة باإلضافة إلي أن القاىرة ىي المركز الرئيسي لمجيش المصري فبل ينطبق
، وأن تتحمل الحكومة المصرية بصورة رسمية ذلكإال إذا طمبت  ،قصف القاىرة قد رفض مطمبًا مصريًا بضرب روما ردا عمي

  (13.)، وبالطبع رفضت الحكومة المصرية تقديم ىذا الطمبعات المزيد من قصف مدينة القاىرةتب
حوالت ، واآلثار المصرية عمي موعد مع تغير وتحول سياسي واقتصادي جديد، يعتبر من أىم التالتراث المصريوكان     

، وىو قيام ثورة عض المؤرخين والمحممين السياسيينالسياسية في تاريخ مصر المعاصر إن لم يكن أىميا عمي اإلطبلق عند ب
  م.1952يوليو 

م 1951، فمنذ أكتوبر األحداث المتعاقبة التي ميدت لو وقد سبق ىذا الحدث السياسي والعسكري كثير من    
م بدأ توتر العبلقات بشكل كبير بين بريطانيا ومصر، خاصة مع تعنت بريطانيا 1936دة وعندما ألغي مصطفي النحاس معاى

، ثم رد المصريون بالمقاطعة عن العمل مع ز بعدم االعتراف بإلغاء المعاىدة، ورد االنجميي تحقيق المطالب الوطنية المصريةف
لفدائي المسمح ضد القوات البريطانية في منطقة القنال، ، وعدم التعاون معيم، ثم انتقل النضال المصري إلي العمل ااإلنجميز

م عندما اشتبك رجال الشرطة 1952يناير  25في  اإلسماعيميةوكانت حادثة  ،واشترك رجال الشرطة المصرية في ىذا النضال
الشرطة المصرية  مع قوات الجيش البريطاني بعد رفضيم تسميم أسمحتيم ومقراتيم لمقوات البريطانية، واستشيد كثير من قوات

معظم  فيم حدث حريق القاىرة الذي أثر 1952يناير  26وفي اليوم التالي ليذا الحادث األخير في  (14) .في ىذه المواجيات
 300ظيرا، والتيمت النيران  12.30المباني في القاىرة الخديوية ومحتوياتيا، وبدأ ىذا الحريق في االشتعال بداية من الساعة 

مكتبا لشركات كبرى،  30وأشير المحبلت التجارية في مصر، مثل شيكوريل وعمر أفندي وصالون فيردي، و محل منيا أكبر
دار سينما بينيما ريفولي  40فندقا كبيرا منيا فندق شبرد ومتروبولتان وفيكتوريا، و 13مكتب أعمال وشقق سكنية، و 117و

ناديا.وامتدت النيران من  16حانة و  92، وواألمريكيينجروبي  ومطعما وصالة منيا مقيى 73وراديو ومترو وديانا وميامي، و
 .( 15)إلى ميدان رمسيس ثم التحرير حتى الظاىر والعباسية وشارع اليرم  اإلسعافميدان األوبرا إلى 

م، كان لمموقف السياسي من 1973م وحتى عام 1952 يوليووخبلل الفترة التاريخية المعاصرة التي أعقبت ثورة 
اآلثار المصرية والتراث المصري، فقد تم تحويل القصور الممكية وقصور األمراء إلى مباني عامة  فيالممكي ربما تأثيره النظام 

ومبان حكومية مثل قصر محمد عمي شبرا وسراي الزعفران، وممحقات قصر عابدين، وقصر عائشة فيمي، وقصر السمطانة 
 (16).ممك وغيرىا

القتصادي، ظير االقتصادية والسياسية الجديدة وبداية ما يعرف بعصر االنفتاح ام ومع التحوالت 1973وبعد عام 
اآلثار والتراث، فقد ىدمت بعض المباني التاريخية من سرايات وقصور من أجل بناء العقارات  فيي تأثير المادة الطاغ

 (17).الشاىقة
رة تاريخ مصر المعاصر ىو االعتداءات إال أن من أخطر ما تعرض لو التراث المصري واآلثار المصرية خبلل فت

 اآلثار المصرية الموجودة في سيناء.عمى اإلسرائيمية خبلل فترات الحروب والصراع مع الجانب اإلسرائيمي، وخاصة 
فشبو جزيرة سيناء ىي جزء ال ينفصم من حضارة وادي النيل، وتتنوع بيا اآلثار التي تعود لكل العصور التي مرت 

رية كمواقع عسكرية مما ااالعتداءات اإلسرائيمية عمى اآلثار في سيناء في أنيا اتخذت بعض األماكن األث بيا مصر، وتمثمت
 (18).أدى إلى تخريب ودمار كبير بيا مثل تل الفرما، ومنطقة البموزيوم، والقنطرة شرق، ومنطقة أبو سيف

بعد  م،1967حتبلل اإلسرائيمي لسيناء بعد أثناء اال في وتعرض معبد حتحور بسرابيط الخادم إلى تدمير شبو كامل
تم نقل العديد من محتوياتو من لوحات وتماثيل وغيرىا إلى األراضي الفمسطينية فترة طويمة من الزمن، بل  أن بقي عمى حالتو

 (19).خبلل تمك الفترة المحتمة
رية مصرية اع اآلثار لوحة أثالمواقع اإللكترونية اإلسرائيمية المتخصصة في بيأحد م عرض 2016وفي شير أبريل 

( ةد كشف في كتابو )العيش مع التورامن سرابيط الخادم بسيناء مدون عمييا أنيا من مجموعة موشي ديان، وكان األخير ق



 " المجمع العممي نموذجًا " ت السياسية عمي اآلثار والتراث خالل التاريخ الحديث والمعاصر لمصرتأثير الثورات والتحوال
 عصام الغريب

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 4 

أثناء العدوان الثبلثي،  فيم 1956م عن زيارتو لمنطقة سرابيط الخادم وسط سيناء مرتين: األولى عام 1978الذي نشره عام 
م 1956 أكتوبر 30م بعد احتبلل سيناء، وأوضح أنو بعد شير من اليجوم عمى سيناء في يوم 1969ي يوليو عام والثانية ف

رية، ونقميا انزل مع عدد من الجنراالت اإلسرائيمية في طائرة ىميكوبتر في منطقة سرابيط الخادم، وأخذ عددًا من الموحات األث
 (20).إلى منزلو في تل أبيب
م، وأسفرت تمك 1982م استمرت في عمل الحفريات المتواصمة حتى عام 1967لسيناء في  ئيلإسراومنذ احتبلل 

الحفريات عن كشف واستخراج العديد من اآلثار المصرية المختمفة، وكانت تمك اآلثار معروضة في متاحف مثل جامعة بن 
ومخطوطات  اً وشممت آثار  "شى ديانمو "جوريون وتل أبيب ومتحف إسرائيل القومي، ومنيا مجموعة عرفت باسم مجموعة 

 (21) .لعصور مختمفة
أثناء احتبلليا لسيناء في  في أبيبوقامت إسرائيل بالفعل بعرض بعض ىذه اآلثار في معارض بالقدس وتل 

 (22).م1967
ا لم وتجسيداً  اواضح افترة تأسيسو وتطوره نموذجإبان و سواء طوال تاريخ -نموذج الدراسة-عممي ويمثل المجمع ال

 م.2011يناير  25كن أن يتعرض لو التراث واألثر نتيجة التحوالت السياسية وتغيراتيا، خاصة العنيفة منيا وآخرىا ثورة مي
في تاريخ مصر الحديث مع األيام األولى لمحممة الفرنسية  ميمةتاريخ تأسيس المجمع العممي مع بداية مرحمة  ويبدأ
من عمماء فرنسا ونوابغيا في اليندسة والطب والرياضيات والفمك والكيمياء فقد اصطحب بونابرت معو كتيبة  عمى مصر.

واألدب واآلثار واالقتصاد والسياسية والجيولوجيا وعموم النبات والحيوان، إلى جانب طائفة من المصورين والرسامين والموسيقيين 
ون، بعد أن تم تجييزىم باألدوات واآلالت التي عضوا كانت تتألف منيم لجنة العموم والفن 146والمثالين، وبمغ عدد ىؤالء 

 (23).يحتاجونيا لممارسة نشاطيم في مصر
م باختيار بيت يتسع إلعداد 1798أغسطس  2ولم تكد تنقضي أيام عمى دخول بونابرت القاىرة حتى أصدر أمرًا في 

قامة مرصد نشاء معمل كيميائي، وا  العمل أقدم بونابرت مطمئنًا  أمكان وابتدوعندما تم اختيار ال (24)،مكان لمطبعة جيشو، وا 
وىم )مونج  وم إلى سبعة من أبرز عمماء المجنة وقادة جيش1798أغسطس  20عمى تأسيس المجمع العممي، فأصدر أمرًا في 

، ختيار أعضاء المجمع وتنظيم أعمالوال (وبرتوليو وجوفروا وسانت ىيمين وكوزستاز وويجينت، والجنراالن كافريممي وأندريوس
أغسطس تم إصدار أمر بونابرت بتأسيس المجمع  22ووضع المواد التي يتألف منيا قرار إنشاء المجمع العممي، وفي 

 (25)ي.العمم
ال يبعد عن السيدة زينب والخميج ىو  -عمى حد قول جومار–ووقع االختيار عمى مكان لممجمع العممي في حي 

براىيمالمجاورة لو كقصري قاسم بك، قصر حسن كاشف بالناصرية، وبعض القصور والبيوت  السناري، وغيرىا من مساكن  وا 
 (26).البكوات المماليك

وكانت ممك األمير الممموكي حسن كاشف  ،وكانت دار األمير حسن كاشف ىي المكان الرئيسي لممجمع العممي
ي أمبلك محمد عمي باشا، الدىب، وتركيا عند مجئ الفرنسيين لمصر، ودخمت الدار ف أبوجركس أحد مماليك محمد بك 

وجعميا مدرسة، ثم لما تولى عباس حممي األول حوليا إلى مسافر خانة لؤلجانب، ثم جعمت في عيد إسماعيل مدرسة 
لتستوفي شروط  اصبلحاتلممبتديان، ويذكر عمى مبارك في خططو أنو وقت نظارتو لديوان المدارس أجرى بيا عمارة كبيرة و 

 (27).وبناءىا من جديد لتكون موافقة لذلكالمدارس، وكان يرى ىدميا 
أول مؤسسة عممية حديثة تم إنشاؤىا عمى أرض مصر، وعمى  Institut Egyptienويعد المجمع العممي المصري 

 (28) .الرغم من أن المجمع لم يكن مصريا إال  أن وجوده في مصر كان بداية معرفة العمل العممي المؤسسي
اءاتو في مصر لن تثمر مالم يعتمد عمى معرفة عممية كاممة لمصر الذي جاء الحتبلليا وىكذا اعتقد بونابرت أن إجر 

يم عمى المضي في أبحاثيم حتى سار الغزو العسكري والفتح العممي عوحكميا، وىذا يفسر إقبالو عمى تأييد العمماء، وتشجي
نتباه المصريين لممجمع ومنجزاتو، وتقريب العمماء والمشايخ منو، وحثيم عمى ا جنب، وبالطبع حاول الفرنسيون جذبجنبا إلى 

 (29).زيارتو وحضور محاضراتو
وخبلل ثورة القاىرة األولى، ىاجم الثوار المجمع العممي، وسراي قاسم بك مقر لجنة العموم والفنون، وضيقوا الحصار 

ن المستعمر الفرنسي، وأدرك المصريو  رض تأسيسو من أجل خدمةعمى المجمع أثناء الثورة، خاصة أن المجمع كان واضحا غ
 (30).تحصين القمعةلدروب ويشرفون عمى ذلك، ورأوا بأعينيم الميندسين الفرنسيين أعضاء المجمع العممي وىم ييدمون أبواب ا
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دسين الجغرافيين، والرسام وقد لقى عدد من العمماء الفرنسيين حتفيم أثناء ثورة القاىرة األولى منيم تستفويد رئيس المين
دوبريس، واثنين من الجراحين ىما روسيل، ومونجان، والميندسين ثيفينو، وديفال، وقتل أيضا القائد كفاريممي وكان من أعضاء 

 (31).المجمع العممي
 م( كان1801 -م1798وعمى الرغم من تحقيق المجمع الفرنسي لنتائج قيمة خبلل وجود الحممة الفرنسية في مصر )

يمكنيا إفادة المجتمع المصري في الكثير من المجاالت، إال أنو تناقض مع أىداف إنشائو، وبدال من بقائو إلشاعة نور المعرفة 
في مصر، واستكمال العمل عمى دراسة الببلد لمعمل عمى تقدميا، استعاد الفرنسيون ما قدموه لمصر، ولم يستفد المصريون منو 

 (32).المجمع لفترة زمنية طويمة عمل إعادة بعد ذلك عيم، ولم يحاول أحدشيئا، فما جاءوا بو أخذوه م
أثناء والية سعيد باشا بدأ الحديث عن إمكانية إعادة تأسيس المجمع العممي، وقدم كل من المستشرق كوينج بك فى و 

 إلعادة تكوين المجمع، وصدر اقتراحاً  مارييت لؤلوامر في قصر سعيد باشا وعالم المصريات أوجست اً الذي كان يعمل سكرتير 
مجمس "م بافتتاح مجمع عممي في مصر عمى نمط المجمع الفرنسي القديم، وتم إطبلق اسم 1859في سنة  اً مرسوم بالفعل

  (33).عميو بعد تكوينو "المعارف المصري
وب لتقدم واتفق عمى أن يكون مشروع المجمع العممي المصري ذا ىدف ثابت ومحدد، وىو العمل المتواصل والدء

البشرية جمعاء، ودراسة جميع ما يختص بمصر وما جاورىا من الببلد أدبيا وفنيا وعمميا، ووجيت الدعوات باسم المجمع 
  (34).لمعمماء ومشاىير الرحالة من جميع أنحاء العالم لمحضور، واستكشاف أرض الفراعنة

المغة العربية، فقد تصدر قائمة األعضاء لعام  أنو لم يخل من متحدثية األجانب عمى عضوية المجمع إال ورغم غمب
م األمير عبد القادر الجزائري كعضو شرفي، وأسماء عربية كثيرة مثل سعيد الحفناوي أفندي من اإلسكندرية، وعبد اهلل 1860
رس الطب في رئيس مكتب التجارة الخارجية باإلسكندرية وعالم الفمك محمود بك الفمكي، والطبيب محمود عمى مد أفنديمسعود 

 (35) .مدرسة الطب بالقاىرة
وأعمن المجمع أن عضويتو متاحة لمجميع بغض النظر عن األصل العرقي واالجتماعي، ومفتوح لكل الحقول 
المعرفية، وتعيد المجمع بتقديم النصائح العممية لمحكومة المصرية شأنو في ذلك شأن المجمع العممي األول، وتقرر عقد 

ورغم وقوع المجمع تحت رعاية الخديوي مباشرة إال أن  .ء من نوفمبر وحتى مايو من كل عامن ابتداثنياجمساتو كل يوم 
 (36).األجانب سيطروا عميو بصورة كبيرة

 Bulletin de instituteم فري مجموعرة سرنوية ترم تسرميتيا 1859وتقررر طبرع أعمرال المجمرع منرذ إعرادة تأسيسرو 
Egyptian  (37)يقرىا المجمع، ونشر المذكرات والمحاضرات واألبحاث التي يقوم بيا األعضاء تكون سجبل لمموضوعات التيل 

ترولى الفرنسريون الرئاسرة  ، كمراآريترينالمتمصرر يعقروب  أألرمنريوتعاقب عمي الرئاسة الشرفية لممجمع أربعة من الفرنسيين يمييم 
مجمررع، وكانرررت الفرنسررية ىرري لغررة التعامررل والعمرررل ، ومنصررب نائررب الرررئيس طرروال األعررروام الثبلثررين األولررى مررن عمررر الالفعميررة
 .(38) بالمجمع

الخديويررة مركررز ، وشررغل أنطونيررو كولوتشرري طبيررب العائمررة ير سررعيد باشررا ىررو أول رئرريس لممجمررعوكرران كررونج بررك سرركرت
 إلررريع مقرررا لممجمررع الجديررد يرجرر اإلسررركندرية، وبررالطبع كرران اختيررار لرررئيسأيضررا منصرررب نائررب ا وتررولى مارييررت ،نائررب الرررئيس

حيرراء لررذكرى مكتبررة  ، وسرريولة االتصررال بينيررا وبررين القرراىرة بعررد  اإلسرركندريةازدحاميررا بالجاليررات األجنبيررة ومكانتيررا التاريخيررة، وا 
 (39)د.إنشاء السكة الحدي

المتمصررر نوبرار باشررا ومحمررود الفمكري ورفاعررة الطيطرراوي  أألرمنرري% مرن المؤسسررين لممجمررع، ومرنيم 14وبمرغ المصررريون نسرربة 
 (40).مي مباركوع

فررري تكررروين مكتبرررة قيمرررة  لئلسرررياموترررم إرسرررال الررردعوات لكرررل المشررراىير مرررن األدبررراء والعممررراء فررري العرررالم إلرسرررال بعرررض أعمررراليم 
ونظرا لكثرة  .لينان دي بمفونفعل ممجمع، وعمي سبيل المثال فقد أىدى م. كريمر مجموعة من مؤلفاتو العممية لممجمع، وكذلك ل

فقررد ترأسررو عررالم اآلثررار أوجسررت مارييررت ثررم ماسرربيرو لفترررة " اآلثررار" مررن أثررار، وكثرررة الميتمررين بيررذا العمررم مررا كرران يررتم اكتشررافو 
 (41).طويمة، فكان عمم المصريات يتصدر اىتمامات المجمع

ونشرر  ،التري رصردت األوبئرة واألمرراض فري مصرر، ووضرع الحمرول ليرا األبحراثوعمل المجمع عمي االىتمرام بتقرارير 
، ونشرر ذلرك فري لتوصريات البلزمرة لمحكومرة المصرريةاثيم في نشرات المجمع، وكذلك رصد الحركرة السركانية، وتقرديم انتائج أبح

 (42).الكتاب السنوي لممجمع فيمجمة المجمع، وكذلك 
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بررراىيم باشررا  روعاتوشررارك المجمررع فرري بعررض المشرر الفنيررة، ومنيررا عمرري سرربيل المثررال بنرراء تمثررالين لمحمررد عمرري باشررا وا 
ع فررري م، واسرررتمر المجمررر1873فررري بررراريس، ووضرررعا فررري اإلسررركندرية برررين مسرررمتي كميوبررراترا باإلسررركندرية فررري أغسرررطس  صرررنعا

وحينما ازدادت أىمية القاىرة في الربع األخير مرن القررن التاسرع عشرر، وكثررت المتراحف بيرا ،  ،م1880اإلسكندرية حتى يناير 
إسماعيل في بناء القاىرة الخديوية تقرر نقل المجمع العممي المصرري إلري وأنشئت المكتبات العامة والخاصة مع توسع الخديوي 

القاىرة في موقعو الحالي بالطرف الشمالي من شارع السمطان حسين المعروف اآلن بشرارع القصرر العينري فري مواجيرة الجامعرة 
   (43).األمريكية

المراجرع العمميرة فري كرل  جمع العممري مجموعرة نرادرة مرنوىكذا مع مرور الزمن ونشاط المجمع العممي بدأ يتكون لدى مكتبة الم
، والخرررائط القيمررة خرربلل القرررن التاسررع عشررر، والنصررف األول مررن القرررن العشرررين، فضرربل عررن المجرراالت، والمخطوطررات النررادرة

ة لتطرويره تبنرى خطر الرذي *سرميمان حرزينالردكتور ريرا بعرد جيرود رئيسرو اثآم، وأصربح مبنرى 1880المبنى الذي تم تأسيسرو عرام 
 (44).و، وترميمتسجيل مقتنياتو النادرةمع اآلثار المصرية، خبلل النصف الثاني من القرن العشرين، وأدخل المبنى في عداد 

بعررد إجررراء تعررديبلت عمييررا لتصرربح شررعبة اآلداب والفنررون الجميمررة وعمررم  اأصرربحت شررعب المجمررع العممرري العمميررة أربعرر
 (45).ية، والفيزياء والرياضيات، والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي، والعموم الفمسفية والسياساآلثار

وخبلل النصف األول من القرن العشرين تولى رئاسة المجمرع العممري عردد مرن المفكررين المصرريين مرنيم أحمرد لطفري 
مشررفو، والردكتور طو حسين واألمير عمر طوسون وعمي إبراىيم باشا وأحمد ذكري باشرا والردكتور عمري مصرطفى الدكتور السيد و 

 (46).محمود حافظ رائد عمم الحشرات، وكان المجمع طوال تمك الفترة تحت الرعاية الممكية مباشرة، ونال اىتماما كبيراً 
عربلن الجميوريررة فري عرام    م، تررأثر المجمرع العممري بيررذا التحرول السياسري الجديررد، 1953ومرع انتيراء عصررر الممكيرة وا 

تقميبل من  يعد ، وىذا*تابعا لوزارة الشئون االجتماعية م1954، وأصبح في عام انت موجودة من قبلالممكية التي كففقد الرعاية 
ات مرن القررن الماضري ال يمكانتو ودوره العممي التي تمتع بيا فترة طويمة، وظل شبو مغمرق لمردة أربعرين عامرا حترى فتررة التسرعين

 (47).من البرلمان جزءحتى ظن كثير من المصريين أنو يمارس فيو أي نشاط عممي 

ري، ومرا تعررض لرو تراثرو ىرو مرا حردث لرو خربلل األحرداث اثرآوالشك فإن أخطر ما تعررض لرو المجمرع العممري كمبنرى 
الترررراث الرررذي ال يقررردر برررثمن مرررن  إلررري، باإلضرررافة م حيرررث احتررررق المبنرررى بشررركل شررربو كامرررل2011ينررراير  25أعقبرررت ثرررورة  التررري

فري األحرداث التري عرفرت بأحرداث مجمرس الروزراء فري صرباح وذلرك ورسرومات قيمرة  مخطوطات وخرائط ومصادر ومراجرع نرادرة
 م.17/12/2012يوم 

تتصررراعد حررردة التيديرررد لمترررراث  -خاصرررة خررربلل الفتررررات االنتقاليرررة التررري تعقرررب الثرررورة-فمرررع انررردالع الثرررورات بشررركل عرررام
، ومررن درة عمرري ممارسرة وظائفيررا األساسرريةقررالحضراري واإلنسرراني نتيجررة حالرة الضررعف الترري تصريب مؤسسررات الدولررة وفقردانيا ال

 والمتاحف عرضة لمسرقة والتدمير. االثاريةتصبح المناطق من ثم بينيا حفظ التراث الحضاري نتيجة تردي األوضاع األمنية، و 
 سقف العموي لممبنى منديسمبر تجددت الحرائق مرة أخرى في المجمع بعد انييار ال 18وفي صباح اليوم التالي لمحريق 

ألف وثيقة تضم مخطوطات  200ى عمي أغمب محتويات المجمع، ولم ينج من محتويات المجمع البالغ عددىا الداخل، فقض
م، وكانت تشتمل عمي إحدى 1798كانت تمثل ذاكرة مصر منذ  التيألفا فقط من الكتب والوثائق  25وكتبا وخرائط نادرة سوى 

ما احترق من كنوز، إضافة إلي أغمب مخطوطاتو التي يزيد عمرىا عمي النسخ األصمية لكتاب وصف مصر التي احترقت في
مائتي عام، وتضم نوادر المطبوعات األوروبية التي ال توجد منيا سوى بضع نسخ نادرة عمي مستوى العالم، كما يضم بعض 

ألف  40تي ضميا المجمع ، ويبمغ عدد الكتب الم1920العممية النادرة منذ  لبعض الدوريات اكتب الرحالة األجانب، ونسخ
م، وأطمس ألماني عن مصر 1852كتاب أبرزىا أطمس عن فنون اليند القديمة، وأطمس باسم مصر الدنيا والعميا مكتوب عام 

م، وأطمس ليسوس النادر الذي كان يمتمكو األمير محمد عمي توفيق، وىو ما يفسر قول بعض 1842ثيوبيا يعود لسنة ا  و 
 (48)."الكونجرس األمريكية قيمة من مكتبة المجمع أكثر" ين المتخصص

رئيس دار الكتب والوثائق الذي نقمت في عيده مقتنيات المجمرع العممري إلري مراكرز التررميم بردار  عبد الياديوذكر الدكتور زين 
لمجمرع إلري " بل ترم التوقرف عرن نقرل مقتنيرات ا % من مقتنيات المجمع العممي كانت بحالة سيئة،40الكتب لترميميا أن حوالي 

مبنى المجمع من أربع قاعات، وصمت النار إلي يتكون ، و .دار الوثائق من أجل ترميمو بسبب تردي حالة المبنى وأيولو لمسقوط
 (49).ثبلث قاعات، أما القاعة الرابعة فمم تمسيا النار أو المياه، وكل مقتنياتيا سميمة تماما"

، فقرد ضراع *"يس المجمرع الحرالي: "الحريرق كران نكسرة عمميرة كبيررةرئر إسرماعيلوكان مما ذكره أيضرا الردكتور فراروق 
يقرردر بررثمن مررن أميررات الكتررب والوثررائق والرردوريات والخرررائط وغيرىررا، مثررل النسررخ األصررمية مررن كترراب  كررل مررا لرردينا مررن تررراث ال
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عد حرادث الحريرق ممرا وصف مصر الذي أحرق بالكامل، غير ما تعرضت لو المخطوطات والخرائط والوثائق النادرة من سرقة ب
 (50)تبقي وقبمو أيضا".

وىكذا فإن معظم التحوالت السياسية وحتى االقتصادية التي مررت بيرا مصرر خربلل تاريخيرا الحرديث والمعاصرر تركرت 
التراث المصري ومنو المجمع العممري نمروذج ىرذه الدراسرة الرذي ترأثر  فياإليجاب ب وأآثارىا الواضحة وانعكاساتيا سواء بالسمب 

 يا.يولم يستطع تفاد سية واالقتصادية التيتراثو ومبناه بشدة من انعكاس التحوالت السيا
إال أنيرا ليسرت كافيرة وحردىا، فمرع ضررورة  ،وال شك أن الحمول القانونية والتشريعية عمى أىميتيا لحمايرة الترراث واألثرر

فري طريرق الحفراظ عميرو،  ميمرةاحيرة القانونيرة كخطروة وضع قانوني وتشريعي جديد يعيد لممجمع العممري مكانترو وكينونترو مرن الن
عمرى المسرتوى اإلقميمري والردولي، و برل  ،باإلضافة إلى ضرورة إحياء نشاطاتو العمميرة والثقافيرة لريس عمرى مسرتوى الروطن فحسرب

ىج التعميم وبررامج يجب أيضا وقبل أي إجراء وضع خطة قابمة لمتنفيذ لتحقيق ما يسمى بالوعي الثقافي لآلثار والتراث يشمل منا
الرررئيس إذا جرراز إعبلميررة وتعميميررة متخصصررة تقرروم عمييررا المؤسسررات الثقافيررة المختمفررة، وىررذا ىررو مررا يمثررل حررائط الصررد األول و 
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The Influence of revolutions and political transformations on the monuments and heritage 
during modern and contemporary history of Egypt - “The scientific institute is a model” 

 
The study discusses the results of the political and economic changes that Egypt had 

undergone on the monuments and heritage in general, and the Egyptian scientific institute in 
particular.  
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