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: الممخص

رثيا العريق الذي تستند عميو وتنافس المدن األخرى فيو .     إن واجية أي مدينة ىو ماضييا وا 
تتمتع محافظة بابل بإرث حضاري عريق يمتد آلالف السنين وعمى جميع الفترات الحضارية من 
التاريخ اإلنساني، لكن ما ىو مؤسف أن ما تمتمكو المحافظة من إرث ثقافي متمثل بالحضارة 

البابمية وبالمواقع اإلسالمية في المحافظة التي لكل منيا حدث ميم لم تحض أغمبيا بالعناية أو 
الحماية أو الصيانة التي تميق بيكذا إرث، إن المحافظة عمى ىذه المباني في المحافظة ىو 

واجب وطني وأخالقي إن لم يكن مسؤولية الحكومة المحمية والدوائر المعنية بذلك وىذا يتطمب 
عرض ىذه المباني وتثقيف الجيل الجديد والمجتمع بأىميتيا وتاريخيا فضاًل عن إيجاد حمول 

عادة تفعيل ورسم سياسة جديدة إلعادة تأىيل تمك المباني المتمثمة بالخانات والمدارس والبيوت  وا 
وألىمية ىذا الجانب سوف يتم التطرق لسوق دانيال في الكفل كأنموذج . التراثية واألسواق وغيرىا

سالمي وتراثي  ليذه الدراسة لما يتمتع بو ىذا السوق من عمق تاريخي متواصل بين ما ىو قديم وا 
.  (عميو السالم)والذي نشأ مع نشوء الحركة الدينية واالقتصادية لمرقد ذي الكفل 

    The architecture of the city represents its past and heritage which 

distinguish it form any other city. Babylon government has historical and 

cultural heritage dated back to thousands of years. Unfortunately, this 

cultural heritage whether dated to ancient Babylonian culture or to 

Islamic one are not paid the suitable attention, protection , nor 

preservation which is the responsibility of the local government and 

archeologists. Also, it is their responsibility to educate the new 

generations how to appreciated, respect and preserve such heritage. Also 

it is their responsibility to make up plans to preserve such historical 

structures such as Kans, houses, schools, and Souqs (bazaars). The 

present study takes The Suoq of Daniel in Al-Kiffil as a sample because 
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of this souq's historical back ground which extends back in ancient 

history to the time of  Al-Kiffil (peace be upon him).  

 :المقدمة

.      الحمد هلل رب العالمين؛ والصالة والسالم عمى المصطفين األبرار من األنبياء والمرسمين

    وبعد فإن اختيار موضوع حماية الموروث الحضاري جاء من خالل أىمية ىذا الموضوع 
بداعات جيل األمس في كافة  اليوم، وما يعنيو لنا ىذا اإلرث من عمق حضاري وانجازات وا 

حيث تحتفي الشعوب بما تمتمكو من بقايا عمائر أثرية أو تراثية التي . الميادين منيا المعمارية
دامتو  تعد الدليل والشاىد عمى ما خمفو األسالف لألحفاد، كما ان االىتمام بيذا اإلرث وصيانتو وا 

.       يمثل أحدى مؤشرات الرقي والوعي الثقافي والحضاري ليذه الشعوب

    إن االىتمام بحماية وصيانة المباني األثرية والتراثية يمثل أحد المؤشرات عمى زيادة الوعي 
وقد . الثقافي والحضاري بأىمية المحافظة عمى التراث العمراني والمعماري ألطول فترة ممكنة

زادت أىمية الصيانة لممباني حينما أدرجت الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية أمثال 
.  اليونسكو وغيرىا أعمال الصيانة األثرية من أولويات جدول أعماليا

    ثم ان التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية في العراق فضاًل عن التبدالت العمرانية 
التي شيدتيا البالد سارعت في ىدم الكثير من المباني لذا فإن أعمال الحفاظ والصيانة ودراسة 
وتحديد أضرار المواقع تساعد بشكل أو بآخر في المحافظة عمييا قدر المستطاع وىذه الحماية 
تشمل تحديد حجم ونوع الضرر الذي يصيب المبنى األثري والتراثي، فضاًل عن تحديد مدى 
تطبيق معايير الصيانة العممية الصحيحة عمى المباني ومدى احتراميا ومراعاتيا لممواثيق 
والمعاىدات الدولية والقانون العراقي المشرع بخصوص تمك المباني ييدف لالرتقاء باألداء 

الوظيفي لممباني ورسم السياسة العممية لمصيانة ولتأكيد الشخصية الحضارية المتميزة ليذا اإلرث 
يجاد وظيفة متناسبة  عادة تأىيل المباني األثرية والتراثية وا  وأساس تمك المحافظة ىو الصيانة وا 

مع شخصية المبنى األصمي فيما لو ُفعل جانب االستثمار السياحي ليتم ربط وتفعيل المبنى بين 
ماضية وحاضرة ليكون ذا قيمة معمارية متميزة تظير جميل األمس والحاضر بإبداع تاريخ وفن 
ظيارىا بحمة تناسب وجودىا المعماري  وعمارة ىذه المباني، ثم ان المحافظة عمى ىذه المباني وا 

تعد من الضروريات المسمم بيا لدى الدول المتمدنة وتعد ذات جدوى اقتصادية وعامل جذب 
سياحي وذات مردود ايجابي لمدول التي تعتمد أغمبيا وبالدرجة األولى عمى السياحة كما في 

.  مصر وغيرىا من الدول
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.     وعميو فان واجية أي مدينة ىو ماضييا وارثيا العريق الذي تستند عميو وتنافس األخرى فيو
فمثاًل تتمتع محافظة بابل بإرث حضاري عريق يمتد آلالف السنين وعمى جميع الفترات 

الحضارية من التاريخ اإلنساني، لكن ما ىو مؤسف أن ما تمتمكو المحافظة من أرث ثقافي 
متمثل بالحضارة البابمية وبالمواقع اإلسالمية في المحافظة التي لكل منيا حدث ميم وتاريخ يروي 
عمى مسمع األجيال بكل فخر وثقو، لم تحض أغمبيا بالعناية أو الحماية أو الصيانة التي تميق 

بيكذا ارث والذي لو وجد أحداىا في دول أخرى لكان محط أنظار القاصي والداني، لذا فان 
المحافظة عمى ىذه المباني في المحافظة ىو واجب وطني وأخالقي إن لم يكن مسؤولية الحكومة 

المحمية والدوائر المعنية بذلك وىذا يتطمب عرض ىذه المباني وتثقيف الجيل الجديد والمجتمع 
عادة تفعيل ورسم سياسة جديدة إلعادة تأىيل تمك  بأىميتيا وتاريخيا فضاًل عن إيجاد حمول وا 

وألىمية ىذا الجانب سوف . المباني المتمثمة بالخانات والمدارس والبيوت التراثية واألسواق وغيرىا
يتم التطرق لسوق دانيال في الكفل كأنموذج ليذه الدراسة لما يتمتع بو ىذا السوق من عمق 

سالمي وتراثي والذي نشأ مع نشوء الحركة الدينية  تاريخي متواصل بين ما ىو قديم وا 
وتجدر اإلشارة إلى ان سوق دانيال ىو السوق . (عميو السالم)واالقتصادية لمرقد ذي الكفل 

التراثي الوحيد المعمن عن أثريتو في المحافظة وذلك لما يتمتع بو من عمارة وزخرفو فنية رائعة 
تشيد لو بالعراقة واألصالة، وقد قسم البحث إلى مدخل عام عن مفيوم الحماية والصيانة 

وقوانينيا وأىدافيا مع ذكر خاص لمقانون العراقي في حماية الموروث الحضاري فضاًل عن 
االتفاقيات والمعاىدات الدولية بشان صيانة وحماية اإلرث الحضاري، كما وتضمن البحث دراسة 

خاصة عن مدينة الكفل تاريخيًا وعن سوق الكفل التراثي كأنموذج لمدراسة فضاًل عن مقدمة 
.        وخاتمو تضمنت أىم نتائج البحث 

: مدخل عام عن مفهوم الصيانة وقوانينها وأهدافها

تحتفي األمم والشعوب بما تمتمكو من عمق حضاري شيد فصول وحمقات التطور اإلنساني     
عمى أرضيا وبقايا العمائر األثرية والتراثية سواء كانت طبيعية أو إدارية أو سكينة أو خدمية أو 

. ترفييية أو تعميمية حيث تعد الدليل والشاىد عمى ما خمفو األسالف لألحفاد

    لذا أصبح من الواجب الوطني واإلنساني المحافظة عمى تمك األدلة وحمايتيا لتعطي النموذج 
عادة التأىيل لتمك  الحي لتطور الحضارات، وأساس لتمك المحافظة والحماية ىو الصيانة وا 

.   المباني األثرية والتراثية



4 
 

    وقبل ان نسترسل بالحديث عن الصيانة وأنواعيا كان ألزامًا عمينا ان نتطرق إلى معنى 
فإن من بين أبرز المصطمحات التي يتداوليا . الصيانة كما وردت في معاجم المغة العربية

المختصون في حقل اآلثار ىو مصطمح الصيانة والترميم كونيا تدخل في صمب اختصاص 
المحافظة عمى الموروث الحضاري، بل نجد ليذين المصطمحين حضورًا واضحًا في القوانين 

المحمية والدولية فضاًل عن االتفاقيات الدولية بشأن صون والمحافظة عمى اآلثار والتراث 
الحضاري واإلنساني لمبمدان، لذا البد لنا ان نمر سريعًا عن تعريف ماىية الصيانة والترميم 

.  والمقصود منيا

    فقد أجمعت معاجم المغة العربية ان مصطمح صيانة ينحدر من صون أو صانو إذ جاء في 
والحر يصون عرضو كما يصون ثوبو،  (تعني شيئا مما يفده: الصون)كتاب العين لمفراىيدي 

ثوب صون ال ثوب بذلة، والصون الضرب من : ما تصون بو ثوبًا ونحوه ويقال: والصون
وفي . ()(حفظو: صانو صونًا وصيانًة فيو مصون ومصوون)وفي القاموس المحيط . ()الحجارة

مصون وال تقل )أيضًا فيو  (الصيانة)و (صيانا)الصحاح جاءت كممة الصيانة بكسر الصاد 
 (الصوان )وجاءت كممة الصيانة في لسان العرب البن منظور بمعنى الصيانة من . ()(مصان

صون ومصون أي )وعرفت في معجم تاج العروس لمزبيدي بمعنى . ()أي ما صنت بو الشيء
. ()(الحفظ

طالة      من خالل ما تقدم فإن المقصود بالصيانة لغويًا ىو المحافظة عمى الشيء من التمف وا 
. عمرة ألطول مدة زمنية ممكنة

منيا ما ورد في الصحاح لمجوىري إذ جاء فيو  (رمم)    أما كممة ترميم األخرى جاءت بصيغة 
. ()(ورما ومرمو إذ أصمحو. رممت الشيء ارمو)

 (استرم)أصمحو، و (مرمو)و  (رما)رمم الشيء يرمو بضم الراء وكسرىا)    وعرفت عند الرازي 
بالضم قطعة من الحبل باليو  (الرمو)الحائط صان لو ان يرم وذلك إذا بعد عيده بالتطين، و

بكسر الراء  (رمة)العظم يرم  (رم)بالكسر العظام البالية وقد  (الرمو)و  (رمام)و  (رمم)والجمع 
. ()(من يحي العظام وىي رميم):قال اهلل تعالى. فييما أي بمى فيو رمم

، ()(رام منزاًل، أصمح ما تصدع)أصمح شيئًا وقد فسد بعضو : رما. رمم ورم)    وفي المنجد 
والترميم ىنا أيضًا يعني أصالح الشيء وال اختالف في المصطمحين من حيث المعنى المغوي 

.  بناًء لما أوردناه من مفاىيم المغة العربية
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ذا ما عدنا في بحث المصطمحين في المغة االنكميزية فقد وردت بمعاني عدة، فقد جاءت      وا 
(Conservation)  وتعني صيانة وبقاء وحفظ النوع ومقاومة التجديد أو التغيير ( صيانة)بمعنى

، وتعني أيضًا الوقاية والحفاظ والصيانة ()(Preservation)، كما جاءت بمفظة ()والوقاية
والذي يعني يحفظ ويصون  (server)والحماية ، وكمتا المفردتين مرتبطتان بالفعل الالتيني 

. ()ويعالج

    أما تعريف الصيانة والترميم كمصطمح فقد أوردىا بعض االختصاصيين عمى أنيا األعمال 
التطبيقية والبحثية التي يقوم بيا المختصون في صيانة اآلثار في سبيل المحافظة عمى اآلثار 

بشتى أنواعيا وصيانتيا من التمف في الحاضر والمستقبل مستعينين بما وفرتو ليم العموم األخرى 
رجاع المبنى إلى عيد التشييد مع مراعاة توازن مكونات المبنى  إلكمال األعمال الناقصة وا 

وعالقتو بما يحيط بو وان يكون منسجمًا ومميزًا عن األجزاء األصمية لكي ال يؤدي إلى تزييف 
. ()الحقائق والشواىد التاريخية والخصائص المعمارية

: القانون العراقي واهم االتفاقات الدولية في حماية الموروث الحضاري

    جاء ظيور القوانين والمعاىدات والمواثيق الدولية فضاًل عن القوانين المحمية التي تصدرىا 
.  الدول لغرض ضمان الحفاظ عمى المواقع والمنشات والمباني األثرية والتراثية والتاريخية

    ولعل الحروب وما رافقيا من تدمير وتجاوزات عمى تراث الشعوب، دفعت العالم إلى إصدار 
جممة من القوانين واالتفاقيات التي تحد وتمنع البمدان المتمادية من تدمير وتشويو اإلرث 

الحضاري والثقافي باعتبار ان اآلثار ذات قيمة إنسانية عالمية ال تخص البمد الذي نشأت عمى 
نما يخص العالم أجمع كونيا حضارة ساىمت في تطوير البشرية  أرضة ىذه الحضارة أو تمك وا 

.  في مرحمة من المراحل الحياتية

ذا ما أردنا تتبع القوانين واالتفاقيات والمواثيق، فمحميًا صدر في العراق العديد من القوانين      وا 
م الذي يحمي 1936التي كرست لمحفاظ وصيانة األبنية االثارية منيا قانون اآلثار القديم لسنة 

ىنالك تداول بسيط يشير . (120)م بقانون رقم 1974فقط األبنية األثرية وبعد تعديمو في سنة 
يجوز لممديرية أن تعد اآلثار المنقولة وغير )ضمن موضوع التراث إذ جاء في الفقرة الثانية منو 

المنقولة التي ال تقل عمرىا عن مائتي سنو إذا رأت أن المصمحة العامة تقتضي المحافظة عمييا 
بسبب قيمتيا التاريخية أو القومية أو الدينية أو الفنية عمى أن يتم ذلك بقرار من الوزير وينشر 
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م الذي أدرج فيو ىذا 1979لسنة  (80)وكذلك ورد قانون اآلثار رقم . (في الجريدة الرسمية
.   ()النص أيضاً 

    والقانون األكثر شمولية والمعمول بو اليوم في المؤسسات االثارية ىو قانون اآلثار والتراث 
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية عمى صيانة اآلثار . م2002لسنة  (55)العراقي 

والمواقع التاريخية من التمف والضرر واالضمحالل وغيرىا من المواد القانونية مع بنودىا التي 
تضمنت كل ما يشمل اآلثار المنقولة وغير المنقولة حيث حددت عمل االثاري والسمطة االثارية 

.  ()بضرورة احترام وتنفيذ ما نص عميو ىذا القانون

    أما عن أىم المواثيق واالتفاقات الدولية في حماية التراث الحضاري لمشعوب يمكن تمخيصيا 
بأىم تمك المواثيق واالتفاقيات التي ساىمت وساعدت عمى ظيور وانبثاق عدة منظمات دولية 

م أول 1931وىيأت عالمية كان ليا األثر األكبر في تطور وحفظ التراث، ويعد ميثاق أثينا لعام 
وقد . ميثاق دولي الذي تم بموجبو تحديد المبادئ األساسية ألول مرة لحماية الممتمكات الثقافية

شمل ىذا الميثاق عدة مواد قانونية تخص أعمال الصيانة والتنقيبات األثرية حيث نصت المادة 
ان الغرض من صيانة وترميم النصب التاريخية ىو حمايتيا باعتبارىا أعمال )الثالثة منو عمى 

 حيث أجمعت ىذه المواد عمى 10 ، و9 ، 6 ، 5 ، 4وكذلك المادة . (فنية وشواىد تاريخية
حماية المباني األثرية والتراثية وكشف القيمة الجمالية والتاريخية ليا عن طريق احترام المادة 

 .         ()األصمية والشكل الحقيقي لممباني

م لحماية الممتمكات الثقافية 1970م و1954    ومن االتفاقيات األخرى ىي اتفاقية الىاي 
المنقولة وغير المنقولة من الدمار في حالة نشوب نزاع مسمح وتشمل المقى األثرية التي يمكن 

نقميا من مكان ألخر وغير المنقولة تشمل العمائر والمنشات االثارية والتراثية كالمساجد والقصور 
 دولة منيا 118والمدارس والقالع وغيرىا، وقد بمغ أجمالي الدول المصادقة عمى تمك االتفاقية 

.  دولة عربية ويعد العراق أحد الدول المصادقة عمى تمك االتفاقية14

:     ومن أىم أحكام ىذه االتفاقية

اعتراف الدول األطراف بان استيراد وتصدير ونقل ممكية الممتمكات الثقافية بطرق غير  .1
شرعية ىي من األسباب الرئيسية إلفقار التراث الثقافي في الموطن األصمي ليذه 

. الممتمكات
أن التعاون الدولي ىو من أحدى وسائل حماية الممتمكات الثقافية في كل بمد من  .2

 .األخطار التي قد يتعرض لو تراثو الثقافي



7 
 

تعيد الدول بمناىضة تمك األساليب بكافة الوسائل المتوفرة لدييا وخاصة استئصال  .3
 .        ()أسبابيا ووضع حد ليا والمعاونة عمى اداء التعويضات الالزمة

م، وىي أحد االتفاقيات 1972    وكذلك اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 
. م1972الميمة التي نظميا المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة عام 

وكان العراق ىو احد أطراف ىذه االتفاقية حيث أصبحت ىذه االتفاقية ممزمة قانونيًا ودوليًا 
، كما دعت االتفاقية إلى أنشاء لجنة حكومية ميمتيا ()لحماية الممتمكات الثقافية والطبيعية

 (لجنة التراث العالمي)حماية وصيانة التراث العالمي والطبيعي ذات القيمة العالمية، عرفت باسم 
.  ()(صندوق التراث العالمي )وقد أكدت عمى أنشاء صندوق لتمويل المجنة المذكورة عرف باسم 

    وقد أدت ىذه االتفاقية إلى انبثاق وتأسيس منظمات دولية تدار من قبل األمم المتحدة ومنيا 
منظمة اليونسكو وىي احد المنظمات الدولية الميمة لحماية التراث الثقافي والحضاري لمشعوب 

م وىدف المنظمة ىو اإلسيام في حماية وصيانة المواقع األثرية والتراثية 1945وقد تأسست عام 
وقد تأسست ىذه المنظمة لدراسة وحفظ وترميم  (Iecrom)لمشعوب، وكذلك منظمة االكروم 

الممتمكات الثقافية وتعتمد في نظاميا عمى الدول فضاًل عن التبرعات الطوعية وصندوق التراث 
. ()العالمي والمؤسسات األخرى التي تدعم الصيانة

    ومن المنظمات الدولية األخرى الميمة المعنية بشؤون الصيانة ىي منظمة جايكا وىي 
وقد تأسست في  (jICA)منظمة يابانية أسستيا الوكالة اليابانية لمتعاون الدولي وتدعى اختصارًا 

رسال 1974األول من آب  م، وىي مسؤولو عن التعاون الثقافي والفني في تطور البمدان وا 
الخبراء اليابانيين لألقطار النامية أو دعوة المتدربين إلى اليابان وىناك الكثير من المشاريع التي 

تبنتيا ىذه المنظمة في جميع أنحاء العالم والتي تضمنت التنقيب األثري وبالطرق العممية الحديثة 
. ()فضاًل عن صيانة المقى والمباني األثرية وفق األجيزة العممية الحديثة

    وىناك العديد من القوانين العالمية والعربية بشان حماية وصيانة الممتمكات الثقافية فضاًل عن 
العديد من المنظمات الدولية األخرى اكتفينا بذكر القوانين العراقية والمنظمات ذات الفعالية 
األكثر في ميدان الصيانة الحالية التي تيدف بمجمميا إلى حماية الموروث الحضاري وعمى 

.   القيمة التاريخية إلرثنا وحضارتنا أطول فترة ممكنة
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 .  536م ، ص2005 ، بيروت ، 2 الفراىيدي ، خميل ، كتاب العين ، ط()
.  1116م ، ص2003 ، بيروت ، 2الفيروز ابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، ط ()
 .   374م ، ص1983 الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، بيروت ، ()
 . 310م ، ص2005 ، بيروت، 4 ، ط8ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج ()
 ، فصل الصاد، باب النون ، 9الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من ظواىر القاموس ، ج ()

 .261م ، ص1886مصر، 
 ، 1 ، دار الكتب العممية ، ط5الجواىري ، إسماعيل  بن حماد ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، ج ()

 . 276م ، ص1999بيروت ، 
 . 258الرازي ، مختار الصحاح ، ص ()
 .87ت ، ص. المنجد في المغة العربية المعاصرة ، دار المشرق ، بيروت ، د ()
 .11م ، ص2006 ، دار العمم لمماليين ، بيروت ، 4انكميزي ، ط– البعمبكي ، منير ، المورد ، قاموس عربي  ()
 . 720البعمبكي ، منير ، المصدر السابق ، ص ()
 . 11م، ص2006 ، دار قابس ، 1فضل اهلل ، جعفر زىير ، صيانة وترميم المكتشفات األثرية ، ط ()
 . 12م ، ص2004 ، بغداد ، 1الكفالوي ، سامي عبد الحسين ، الصيانة لبعض الصروح اإلسالمية ، ط ()
مذمة التراث ، " عائديو المباني التراثية والتاريخية وتثبيت أثرىا ودور القانون في حمايتيا"الير ، عبد الصاحب ،  ()

– م 1986 ، المركز اإلقميمي لصيانة الممتمكات الثقافية في الدول العربية ، بغداد 9 و8، ع   التراث والحضارة 
 . 327م ، ص1987

 . 15-5م ، ص2002لسنة  (55)قانون اآلثار والتراث ، جميورية العراق ، رقم  ()
، 4 ، عددمذمة التراث والحضارة، " الميثاق الدولي لصيانة وترميم النصب والمواقع األثرية"سعيد ، عرفان ،  ()

.  30-9م ، ص1982المركز اإلقميمي لصيانة الممتمكات الثقافية في الدول العربية ، بغداد ، 
الصراف ، وسام عبد الستار حسن ، دور القانون الدولي العام في حماية اآلثار العراقية ، بحث مقدم إلى وزارة  ()

.  23-21م ، ص2017الخارجية معيد الخدمة الخارجية ، لنيل درجة المستشار ، وزارة الخارجية العراقية ، 
.  23المصدر نفسو ، ص ()
منديل ، عباس ، حماية الموروث الحضاري في بالد الرافدين في المواقع األثرية والمتاحف ، أطروحة دكتوراه  ()

.  33م ، ص2018كمية اآلداب ، / غير منشورة ، جامعة بغداد 
 ، المركز اإلقميمي لصيانة 7-6 ، عدد مذمة التراث والحضارة، " ما ىو االكروم"القشطيني ، عامر ،  ()

.    132م ، ص1985-م1984الممتمكات الثقافية في الدول العربية ، بغداد ، 
(20) JicA , Japan international cooperation Agerecy , الفصل األول   


