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شكر وتقدير   

اشكر المعماري محمد عبد المنعم الصاوي وجميع القائمين                       •
علي ساقية عبد المنعم علي اتاحة الفرصة لهذه الندوة أن تقام                           

 في    أعمالهم بسهولة االجراء وعمق التأثير                  والتي تتصف        
 يمكن من خالله         منبرا ثقافيا شعبيا           المجمتع المصري ليكون           

ان يتشارك معي في المسئولية أآبر عدد من المهتمين                       
والباحثين لتكون خطوة في طريق طويل نتناقش فيما بيننا                                    
للبحث عن حقوق قد ضاعت وحقوق في طريقها للضياع                         

وحقوق يمكن لها أن تعود اذا ما طالبنا بها في مجتمع عالمي                             
يفرض مسلماته علي الصامت والمستكين                  



قد يكون من دواعي الفخر الدائم لنا نحن المصريين أن                         •
حضارتنا تدرس في جميع أنحاء العالم من استراليا                

لألرجنتين ومن الواليات المتحدة حتي جنوب افريقيا                        
واليابان ويوجد الكثير من العاشقين لها والدارسين                          

المتخصصين لكل ما يرتبط بها من تاريخ وتراث وعمارة                         
وطب وانسانيات وأنه يوجد علم آامل بإسم علم المصريات                      

(Egyptology) .
 او     ,  الهوس باالثار الفرعونيه            , ما نسميه بالعربيه   بل يوجد     •

 Egyptominia   طلق عليه باالنجليزيه        يما 
   )2004 فبراير  21االهرام في     (   الفراعنه يسكنون دبي     مقالة بعنوان    اثار واسرار   زاهي حواس، في    •



انية ولكن تراثنا ليس فرعونيا فقط ولكن حقبات متتالية من الحضارات االنس
.ويوجد ما يمكن أن يسمي بفقد القيمة من وفرة التراث  

ومن خالل فيلم توثيقي بجامعة ليدز ومقاالت تحذر من اندثار حضارة   
 آصيحات تحذير   1987نيوزويك والتايمز في ( سنة 100الفراعنة خالل  

لماذا نتيجة للزحف العمراني واالهمال زالمشاآل المتعاقبة آانت التساؤالت    
 يحدث اندثار األصل وازدهار الصورة 

 ومدينة االعالم–محاوالت محلية الحديقة الفرعونية    



ماجستير ودآتوراه وابحاث               (  عاما   21ورغم دراساتي لمدة       
ومشروعات عن مدينة وتراث األقصر اال انه حدث في يوما ما                       

في امريكا عن الدآتوراه واالجابة عن                 : سؤال الصدمة    •
؟ “االقصر الس فيجاس    ”األقصر والتساؤل        

ليس من جهالة ولكن؟         •
 سنوات أسال       5وآانت الزيارة وبدأت الفكرة وفي خالل                 •

نفسي هوا في ايه ؟      
أآيد الموضوع مش سر؟ طيب محدش بيتكلم ليه ؟                 •
2004 مايو   9-6وآان البحث من عام في االرجنتين                    •





والسؤال البسيط  الذي تتناوله الندوة أين حقوق الملكية الفكرية                            •
 المصري بصفة    المعماري  لتراث مصر بصفة عامة والتراث             

  خاصة؟   
وآمثال مباشر محدد لهذه القضية القضية مقارنة األقصر مصر               •

، )التقليد   ( مقابل األقصر الس فيجاس        –)  األصل (
والتي بنيت آنسخة آاملة من فندق وبازارات سياحية وتجارية،                                •

دون أي مردود مباشر يمكن أن يصرف علي الحفاظ علي                   
). األقصر مصر  (التراث األصلي      





وألن العالم أجمع يحاصرنا في آل المجاالت تجاريا وعلميا                               •
وثقافيا وحتي في الغذاء والكساء بحقوق الملكية الفكرية لكل                            

ابتكار أو اختراع         
فإن العالم من االولي يدين لنا ولحضارتنا االنسانية بحقوق                                •

البد أن نتناقش في ان نتحصل عليها وخاصة مع االستفادة                      
.الربحية المباشرة علي المقلد من التراث المصري               



وال تستهدف الدعوة منع استنساخ التراث المصري، ومع                     •
الدعوة أنه يمكن أن يكون المقلد من تراثنا دعاية ومجال للفخر                           

ولكن مع آل االحترام فإن حقوق الملكية الفكرية للتراث                      
المصري البد أن تؤدي أوال في اطار تشريعي محلي ودولي                 

وأن لنا حق البد ان نطالب به وعمل نقوم به يماثل ما تم في                                •
اليونان أو المكسيك وغيرها من دول التراث الحضاري القديم                            

.والتي تحافظ علي حقوق الملكية الفكرية                 





وعشان نرآز شوية 

االقصر واالقصر    



توت وتوت



هرم وهرم 



آباش وآباش   



 مسلة ومسلة   



اقتصاد واقتصاد      



حتي من الداخل وفي آل التفاصيل     



وتفاصيل آمان    



تحب تشتري ويدوك شهادة اصل للمنشأ







Gamesده غير ال 



تساؤالت : 

هل يمكن أن يتم توظيف التراث    ) البعد األخالقي    (•
الحضاري المصري الفرعوني في اعمال  لعب          

.القمار والدعارة تحت مظلة السياحة      
آافة منتجات والعاب وحتي العملة ) البعد التسويقي   (•

المستخدمة من وحي التراث الفرعوني، هل يتم       
تصنيعها والتجارة بها من باالستيراد من مصر ومع       
من وماذا يعود علي مصر منها ، ام مصانع الصين    

هي المستفيدة؟  



بدون أي نوع من الحياء فإن بالبحث عن  ) حقوق الملكية الفكرية      حقوق الملكية الفكرية      (•
آلمة األقصر في شبكة األنترنت سنجد انه أغلب المواقع تتحدث عن   
األقصر الس فيجاس وأنهم يضعون في موقع االقصر حقوق الملكية 

:الفكرية
•  Luxor  ،or Also try: Luxor hotel, Luxor las

vegas, Luxor casino, Luxor egypt More...
• http://www.luxor.com/index-flash.php3

هذا مرجعه في االساس استهتار وعدم وضع أي اعتبارات لألقصر   •
هل توجد أي موافقات قانونية   األصل او التراث المصري عموما أو 

 بها  Luxorفي ياهوو آمثال   ؟ ألي جهة بمصر ال نعلم عنها شيئا 
 االقصر الس فيجاس، 410.000 موقع، منها 1.470.000

 االقصر مصر343.000و



هو له حقوق ملكية فكرية علي الصورة او التقليد     
© COPYRIGHT Ramparts, Inc., 2001-2005. ALL RIGHTS RESERVED. 

In www.luxor.com
Copyright in this document is owned by the Ramparts, Inc. Any person is 
hereby authorized to view, copy, print and distribute this document subject 
to the following conditions: 
(1) The document may be used for informational purposes only;
(2) The document may be only used for nonThe document may be only used for non--commercial purposescommercial purposes;
(3) Any copy of this document, or any portion thereof, must include this 
copyright notice. 
NOTE that any product, process, or technology described in this document 
is subject to the other intellectual property rights reserved by the Ramparts, 
Inc., and are not licensed hereunder. By placing an order or making a 
reservation for goods or services offered or promoted herein, you will be 
deemed to have agreed to the exclusive jurisdiction of the State and Federal 
courts of the State of Nevada for resolution of any dispute you have relating 
to such goods or services. 

close window



طيب تيجي نفكر في فرضية  

ارادت أن تنشأ فندق عالمي نموذج من                 “  األقصر مصر  ”لو  •
هل يمكن لها ذلك؟    “ األقصر الس فيجاس    ”

ال يمكن لها ال في االقصر مصر وال أي مكان في العالم                 •
بدون الرجوع إلي االقصر الس فيجاس وفقا لقوانين الملكية                       
الفكرية وبالتالي دفع ضريبة حقوق الملكية الفكرية اذا اصال                      

وتملك اال توافق؟        !!!! وافقت   
 االثار والتفاصيل التراثية              – المنشأ    –طيب واستغالل االسم           •

 ووووو سنترك للحقوقيين والقانون                        – العمارة   – التاريخ      –
هذا األمر 



 فندق بهرم بينور    



القانون وامثلة لدول تطالب بحقها  
::في القانون اليوناني     في القانون اليوناني     ••

•• In the Greek law it is clearly stated that In the Greek law it is clearly stated that ““The use of any The use of any 
element of Greek cultural heritage, as a tradeelement of Greek cultural heritage, as a trade--mark or pattern or mark or pattern or 
sample, is strictly prohibited without the prior permission of tsample, is strictly prohibited without the prior permission of the he 
Hellenic Ministry of Culture.Hellenic Ministry of Culture.

اثناء تجوالي بين هذه النماذج تذآرت ما علمته من       ”في المكسيك   و•
زيارتي الي المكسيك والنظام المعمول به فيها الذي ينص طبقا              

لقانون االثار هناك بانه ليس من حق اي مواطن عمل نموذج طبق        
  , االصل من االثر الن هذا حق ملكيه فكريه ملك صاحبه الحضاره      

وهذا القانون مطبق االن في المكسيك بل وهناك استشارات قانونيه        
 .“  دوليه لكيفيه تطبيق هذا القانون عالميا        

2004 فبراير 21 االهرام  -  زاهي حواس .  د : بقلم، ! الفراعنه يسكنون دبي   اثار واسرار •



  1991سنة  مثال مثبت  
والية آنتاآى فى أمريكا طالبت سلسلة             •

محالت آنتاآي فرايد تشيكن لبيع الدجاج             
بحق استغالل اسمها فاضطر المحل لتغيير                   

وعلي فكرة آان الخيار         . KFCاسمه الي  
• Either     or

بين دفع حق استغالل االسم                •
  أو •
االعتماد فقط علي الدجاج المنتج من            •

والية آنتاآي      



 الحجة بالحجة 
ليس الهدف من عرض القضية منع استنساخ التراث                   •

المصري أو ازدهار التقليد وال يمكن قبول منطق أن هذا                
االمر دعاية للتراث المصري        

الملكية الفكرية مطبقة في آافة المنتجات المستحدثة                     •
وبالتالي نفس المنطق والحق المكتسب للحضارة الحديثة في                            •

مرحلة العولمة البد أن يكون لتراث مصر الفرعوني أو أي                    
تراث حضاري محقق في اصوله ولهدف واضح ومحدد أن                    
يؤخذ حق عائد الملكية الفكرية للحفاظ علي التراث األصل                        

لحمايته من االندثار          



بالمرة نتدارس الملكية الفكرية لألصل اللي مش في االصل             
نفرتيتي في برلين          –المتحف البريطاني            –  المتروبوليتان         



  وايه اللي لسه افكار ممكن نلحقها       



ولسة 
بين االستهانة واالستكانة                

بين التزييف وتثبيت المفاهيم                    
بين االحباط واالنفعال            
 بين التحويط والتفريط             

 حفكرآم مرة تانية بقضية ديزني الند ومعرض االلفية ووضع القدس عاصمة  •
اسرائيل

المرجع الرئيسي للمعماريين    (وتزييف التاريخ المعماري العالمي في آتاب فليتشر   •
 حتي قبل وعد بلفور 1896في تاريخ العمارة والتي صدرت النسخة اآلولي سنة   

 –ئيل   وفي نسخه الحديثة مذآور ان أول مبني سكني في العالم اآتشف في اسرا    –
واول مستوطنة بشرية وجدت بإسرائيل   

وفاآرين مناحم بيجين اتكلم عن جدوده بناة االهرام   •
 والكالم ده ألني ارغب منكم في التدقيق في اللقطة القادمة•



واهللا اخذت بالي منها فقط اليومين دول وانا بأعد العرض    



المشوار طويل ولكنه بدأ
المافيا المافيا ((،  ،   challengeable challengeable الموضوع  الموضوع ••

) ) وصناعة القماروصناعة القمار
)  )  أحمد راشد أحمد راشد : (: ( الجهة االعتبارية التي ترفع القضية  الجهة االعتبارية التي ترفع القضية ••

) ) وزارة الثقافةوزارة الثقافة((، الحكومة المصرية  ، الحكومة المصرية  NGONGOأو أو 
أوالمجلس األعلي لمدينة األقصر أو المجلس األعلي     أوالمجلس األعلي لمدينة األقصر أو المجلس األعلي     

).).نقابة المحامين مثال نقابة المحامين مثال ((لالثار والمين؟ لالثار والمين؟ 
 ماهو العائد ولمين؟ فعليا تم التوجه للجهات   ماهو العائد ولمين؟ فعليا تم التوجه للجهات  ••

الرسمية والتي قابلت االمر بنوع من الدعم الشفوي    الرسمية والتي قابلت االمر بنوع من الدعم الشفوي    
وعدم الرغبة في الدخول في قضايا غير مضمونة   وعدم الرغبة في الدخول في قضايا غير مضمونة   

..المردود  المردود  
تساؤالت تساؤالت (( قانونية القضية هل يوجد لدينا حق   قانونية القضية هل يوجد لدينا حق  ••

وأين يكون مكان رفعها  وأين يكون مكان رفعها  ) ) لألستاذالدآتور حسام لطفي  لألستاذالدآتور حسام لطفي  
في مصر أم امريكا ام االثنين ام ال حق لنا؟في مصر أم امريكا ام االثنين ام ال حق لنا؟



::ما تم إلي األن    ما تم إلي األن    
البحث العلمي المنشور في مؤتمر دولي البحث العلمي المنشور في مؤتمر دولي ••

مايو مايو 99--66في قرطبة باألرجنتين من  في قرطبة باألرجنتين من  
20042004..

  88نشر مقالة في جريدة االهرام بتاريخ نشر مقالة في جريدة االهرام بتاريخ ••
))الس فيجاس بلدناالس فيجاس بلدنا((فبراير بعنوان فبراير بعنوان 

 مايو  مايو 33 الثالثاء   الثالثاء  –– جريدة القاهرة  جريدة القاهرة ••
الفندق االمريكي لن يكون الفندق االمريكي لن يكون  ”  ” 20052005

االخير من يحمي حقوق مصر الفكرية االخير من يحمي حقوق مصر الفكرية 
..““من استنساخ آثارهامن استنساخ آثارها

  ––ورشة عمل بجامعة المنصورة  ورشة عمل بجامعة المنصورة  ••
20052005 ابريل  ابريل 1818ووثيقة المنصورة   ووثيقة المنصورة   

  1010ندوة ساقية عبد المنعم الصاوي ندوة ساقية عبد المنعم الصاوي ••
20052005مايو مايو 



ولحد دلوقتي نبحث عن جهة     
 لنبدأ من    اعتبارية مسئولة   

خاللها مش نحاسبها     



  ::الفرص المتاحة  الفرص المتاحة  ••
دولية مثل التايمز او دولية مثل التايمز او ((الذهاب للصحافة الذهاب للصحافة ••

) )  معارضة  معارضة –– حكومية  حكومية --غيرها غيرها 
 تليفزيون  تليفزيون --إذاعة   إذاعة   ••
عمل مؤتمر دولي عالمي لبحث عملية    عمل مؤتمر دولي عالمي لبحث عملية    ••

التراث المزور والتراث األصلي مع عمل   التراث المزور والتراث األصلي مع عمل   
تم فعليا عرض تم فعليا عرض ((لقاءات وندوات بمصر  لقاءات وندوات بمصر  

الموضوع في مؤتمر التراث والتقنية  الموضوع في مؤتمر التراث والتقنية  
 وورشة عمل   وورشة عمل  20042004باألردن سبتمبر باألردن سبتمبر 

بجامعة المنصورة وساقية عبد المنعم  بجامعة المنصورة وساقية عبد المنعم  
) ) الصاوي الصاوي 

 حملة دولية   حملة دولية  petitionpetitionعمل عمل ••
االنتظار حتي يتم عمل قانون محلي ومن ثم       •

دولي للموضوع أو جعل هذه القضية سببا        
في عمل قانون دولي للموضوع        

 التفاوض مباشرة مع األقصر الس فيجاسالتفاوض مباشرة مع األقصر الس فيجاس••



طريق األلف ميل يبدأ بخطوة       
لن اننا ال نريد  بعد تفكير طويل لكيفية تحقيق هذا الهدف، آان االتفاق المبدئي والمع   

في مهاترات داخلية بالبحث عن   “ وقت وفكر ومال”ان نستنزف طاقاتنا من 
اج المسئول عن التفريط، ووجدنا أن عمل جمعية أهلية لن يجدى فى شئ ويحت   
 بعمل إلجراءات طويلة معقدة، وسيكون بعيد عن الجهات المختصة، ولذلك فكرنا  
مجموعة على اإلنترنت، لتجميع آل من يهتم بهذا الموضوع، بهدف تجميع    

  وتوظيف الطاقات وآل اآلراء، ومخاطبة آل الجهات، ومراسلة حتى الجهات 
تشرف علي المجموعة مهندسة نجالء محمود     . المختصة خارج مصر 

: وهذه المجموعة عنوانها آالتالي  
• http://groups.yahoo.com/group/egyptheritagerights/

وهناك موقع تحت اإلنشاء لتحقيق الهدف
http www luxoralmasrya net



ومعروض عليك استبيان       
من قضية محددة هل تريدون أن يكون لكم السبق فى المطالبة بهذا الحق؟ نريد أن نجعل     •

مدخل لقضية اآثر شمولية مصريا ودوليا لكل قضايا الملكية ) االقصر واالقصر(واضحة 
ستقبلي وعليه الفكرية لتوظيف حضارات العالم القديم المثبته في العصر الحالي والم  

:برجاء االجابة على هذه األسئلة
 هل هذه القضية تستحق فعال آل هذا العناء والسعى ورائها؟      -1•
 وإن آانت تستحق فعال، فكيف نطالب بحق الملكية الفكرية فى آل هذا؟       -2•
 هل نسعى وراء الحكومة إلقناعها بهذه القضية؟        - أ•
زارة  وهل سيكون عن طريق وزارة الثقافة؟ أم الهيئة العامة لآلثار؟ أم لو    - ب•

الهيئة المناسبة اإلستثمار؟ أم لوزارة اإلسكان؟ أم عن طريق مجلس الوزراء؟ أم ما هى  
لتحقيق هذا الموضوع؟

عالمية  هل نسعى إعالميا لتشجيع هذه القضية؟ مع العلم بأن ليس الهدف ضجة إ     - ج•
 دون إلحاق أى   للشهرة دون تحقيق الهدف األصلى لنا، ولكن نريد تحقيق الهدف مباشرة،  

أذى بأى جهة أو أى طرف؟   
 هل نرفع قضية فى أمريكا لنطالب بهذا الحق؟       - د•
 هل نطالب بمردود مادى بحق استغالل هذا التراث فى السنين الماضية؟       - ه•
راث؟  هل نطالب بنسبة من دخل هذا الفندق سنويا مقابل حق استغالل هذا الت      - و•
 ما هى مقتراحاتكم لتحقيق هذا الهدف؟    - ز•



 التوصية 
Luxor city should Luxor city should –– as a copyright holderas a copyright holder-- financially benefit from all financially benefit from all 

replicas such as the Las Vegas project unless it is acknowledgedreplicas such as the Las Vegas project unless it is acknowledged
as a universal property of the international community which theas a universal property of the international community which then n 
have to hold full financial responsibility of  the management ofhave to hold full financial responsibility of  the management of this this 
‘‘ universaluniversal’’ heritage and not only the moral and technical support heritage and not only the moral and technical support 
of the of the ‘‘World heritageWorld heritage’’ convention.convention.

 أن  – آصاحبة حق في الملكية الفكرية             –مدينة االقصر يجب        •
تستفيد ماديا من آل ما يقلد مكوناتها مثل مشروع األقصر الس                        

فيجاس، أال اذا تم االعتراف بكونها عالمية التراث للمجتمع                          
الدولي والتي عندها البد ان تنال المسئولية التمويلية الكاملة                               

ألدارة وحماية هذا التراث العالمي وال يكتفي بالدعم االخالقي                     
وفقا التفاقية التراث العالمي           )   اختيارية     (والتقني     



طيب ما نتناقش    

أشكر لكم الحضور  


