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زمــــــانيات مصريـــة
إبداعــــــات رواد الوطنية المصريــــة

مئة سنة عمـــــارة

افتتاحيــــــــــة ..

إن قراءتنــا أو اســتقراءنا التاريــخ لمرحلــة ميــاد جديــد للوطنيــة المصريــة مــن تاريــخ مصــر الحديــث فــي القــرن العشــرين وجــذوره 
فــي القــرن التاســع عشــر ، هي قـــراءة شـــــاملة في كافــة المناحــي والمجــاالت ومنهــا تاريــخ الحركــة المعماريــة .. بالرغــم إنهــا 
قــد تبــدو تعبيــر عــن وجهــة نظــر ذاتيــة ، ولكنهــا فــي حقيقتهــا مبنيــة علــى بحــث موضوعــي حاولنــا أن يكــون حياديــاً ، يدقــق فــي 
المنقــول وال ينقــل عــن المتــداول بــدون ســند أو الســائد الضــال والمضلــل مــن محــاوالت بعضهــا استشــراقية أو غربيــة والبعــض 
اآلخــر محليــة بغباغويــة ، وأغلبهــا فاقــد الدقــة ومخالــف الحقيقــة .. هــي وجهــة نظــر تعتمــد قــراءة الحقيقــة المجــردة بقــدر االمــكان 
والممكــن ، حقيقــة تبــدأ مــن منطلــق وطنــي ومهنــي ، نؤمــن عندهــا كمعمارييــن أن العمــارة فــي جذورهــا أحــد رواســم حضــارة 
المجتمــع بــل هــي التعبيــر المــادي لثقافــة الشــعوب والمجتمعــات ، المــرآة الصادقــة لوضعيــة وحــال االنســان والمجتمــع والدولــة . 
وإن مــا نفخــر بــه فــي مصــر اليــوم مــن معالــم وآثــار وتــراث خلفهــا لنــا التاريــخ وحفظهــا الزمــان مــن اهرامــات ومعابــد وكنائــس 
ومســاجد وقصــور وبيــوت وعمــران قــرى أو مــدن ، هــي جميعهــا موروثــات معماريــة وعمرانيــة ابدعهــا األجــداد ، وســجلوا لنــا 
مــن خالهــا وســطروا بهــا تاريــخ عصرهــم ســواء فــي فتــرات النهــوض أو حتــى فــي فتــرات االنتكاســات التــي تعرضــت لهــا مصــر 

مجتمعــاً ودولــة علــى مــدى تاريخهــا الممتــد آلالف الســنين وإلــى اليــوم والغــد ..

تلك افتتاحية لزم التنويه لها ، لنحدد أين نحن من القضية وأين نقف لنقرأ قبل أن نسجل ..

هذه رؤيتنا وموقفنا وعليه ترتسم قراءتنا ونظرتنا ..

زمانيات مصرية مشروع شــامل قومي ووطني ..

إن موضوعنــا وقضيتنــا بعنــوان زمــــــانيات مصريـــــة .. وبالضــرورة وحتميــة المصداقيــة أن يكــون العنــوان مدلــول للموضــوع ، 
وهــو المرتبــط بحركــة التــراث المعمــاري فــي القــرن العشــرين تاريخنــا وموروثاتنــا األكثــر حداثــة ضمــن منظومــة تاريــخ طويــل 
متواصــل الحلقــات ، ومــن المؤكــد إنــه ال يمكــن فهــم هــذا التاريــخ فــي اطــار جزئــي أو مجــزأ ألنــه يُفقــد المــوروث شــموليته بــل 
ومضمونــه .. فالصــورة ال تكــون واضحــة إال عندمــا نراهــا كاملــة ، والبحــث فــي تاريــخ الحركــة المعماريــة المصريــة ال ينفصــل 

عــن تاريــخ األمــة .

وهنا كانت زمانيات مصرية موضوعنا وقضيتنا .. ومنها مئة سنة عمارة أو تاريخ الحركة المعمارية المصرية بمراحلها وتتابعها 
قضية ارتبطت بزمان أو زمانية معينة مع مياد جديد للحركة الوطنية المعاصرة أو الحديثة

مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

قضية ارتبطت بثقافة مجتمع ووطن لهما جذورهما الحضاريـة في المكان
مع االرتباط األول .. كانت زمانيات
مع االرتباط الثاني .. كانت مصرية

فهي زمــانيات مصريـة
ومنها مئة سنة عمــارة ... جزء من كل ال ينفصل عنــه

دخلــت مصــر فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر دورة جديــدة للحركــة الوطنيــة ـ بجذورهــا األقــدم ـ فــي 
مواجهــة مــع الغــرب المســتعمر الغــازي الجديــد فــي المرحلــة الحديثــة مــن تاريخنــا ، بــدأت باالنتفاضــة علــى التبعيــة التــي عاشــتها 
ــدأت  ــد ب ــرات . لق ــى فت ــي تفجــرت عل ــة والت ــا الذاتي ــة ، رغــم طاقاته ــة المركزي ــة الخاف ــي دول ــة هامشــية نســبياً ف مصــر كوالي
الحركــة الوطنيــة المجتمعيــة دورتهــا تلــك كنتيجــة لبدايــة انهيــار الخافــة المركزيــة مــن جهــة ، وميــاد قطــب جديــد للهيمنــة فــي 
الغــرب يتطلــع للســيطرة علــى الشــرق مــن جهــة اخــرى .. عاشــت مصــر هــذا التحــول التاريخــي داخليــاً وخارجيــاً ، وكانــت حركــة 
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محمــد علــي الســلطوية ومــن خلفــه مــن األســرة العلويــة علــى مــدى القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين ، هــي 
محــاوالت وأحــام أو أوهــام تزعــم التواصــل مــا بيــن مصــر التاريــخ والمــكان ، وبيــن أوروبــا الحضــارة والتنويــر الحداثــة ، احــام 
حملــت فــي ظاهرهــا التحديــث وفــي طياتهــا تبعيــة جديــدة منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر علــى حســاب الحــراك الوطنــي المتوالــد 
عنــد المصرييــن فــي مواجهــة مســتعمر طامــع وحاكــم متطلــع للســلطة المطلقــة .. محــاوالت نجحــت أحيانــا وانتكســت أخــري ، 
وكانــت النهايــة المتوقعــة أو المنتظــرة إعــان ســقوط الخافــة وإعــادة رســم خريطــة الشــرق مــن خــال رؤيــة اســتعمارية غربيــة 

ألقطــاب القــوى العالميــة حينئــذ انجلتــرا وفرنســا بعــد الحــرب العالميــة األولــى.

تراجعــت مرحليــاً النزعــة الوطنيــة خــال القــرن التاســع عشــر حتــى كان انبعاثهــا مــع انتفاضــة وطنيــة جديــدة بدأهــا أحمــد عرابــي 
ورفاقــه مــن الوطنييــن المصرييــن فــي ســبعينات القــرن ، واجهتهــا محاولــة المســتعمر الخارجــي االجنبــي والنخبــة الحاكمــة لمصــر 
ــة والطليعــة مــن  ــدوة الوطني ــة تغييــب دور الق ــة ومحاول ــك الصحــوة النهضوي ــى إرهاصــات تل ــي الداخــل ، بهــدف القضــاء عل ف
المثقفيــن المصرييــن خاصــة بعــد انكســار الحركــة العرابيــة ، ولألســف ضعفــت فــي نفــوس بعــض المصرييــن الــروح الوطنيــة 
لحيــن ـ أو كادت ـ ، ولكــن أحتفــظ الوطــن واالنســان المصــري ببعــض اآلمــال ، بــدت للظهــور فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر مــن 
خــال ركام اإلخفاقــات وراحــت تطفــو فــوق الســطح مــن خــال مجموعــة مــن التنويرييــن أمثــال الكواكبــي ومحمــد عبــده وعبــد 
ــاء اآلمــال فــي نفــوس فئــات مــن الشــعب  ــد فــي احي ــم ...... وآخــرون ، وهــو األمــر الــذي ســاهم بشــكل مباشــر وجدي ــه الندي الل
المقهــور المغلــوب علــى أمــره ، فنشــأت هنــا نزعــات الحــركات الوطنيــة فــي كافــة المجــاالت سياســياً واقتصاديــاً وفكريــاً وعلــى 

كافــة المســتويات واألصعــدة ، ومنهــا الفنــون والعمــارة كروافــد ثقافيــة للمجتمــع ....

ــر  ــع أن تصي ــن يتوق ــم يك ــب ، ل ــا القري ــا وماضيه ــرن العشــرين بذكرياته ــع الق ــي مطل ــة ف ــة المصري ــة الوطني تصاعــدت الحرك
إلــى العــدم لهزيمــة آنيــة للحركــة العرابيــة ، فاألســباب التــي أن بعثتهــا فــي الماضــي القريــب مــن ســيطرة األجانــب علــى الوطــن 
واســتغالهم لــه ، كان البــد أن تُبعــث مــن جديــد بمجــرد التغلــب علــى مــا كان مــن آثــار انكســار ســنة 1882 ، الــذي مكــن للســلطات 
االجنبيــة الســيطرة الكاملــة والمعلنــة ، وتصبــح هــي صاحبــة األمــر والنهــي فــي عاقــات الحاكــم والمحكــوم ، وغلــف الخنــوع حينــاً 
حيــاة المجتمــع المصــري ، وســاد احتــكار األجانــب لمقاليــد الحيــاة السياســية .. والمقــدرات االقتصاديــة ، ومحاولــة حرمــان المجتمــع 
المصــري مــن زعامــات وطنيــة تقــاوم احتــكار هــذا المســتعمر فــي كافــة النواحــي ، بــل األدهــى مــن ذلــك تســارع توافــد األجانــب 
علــى مصــر مــن أجــل االســتثمارات وســط تركيبــة مغريــة للكســب ، وعليــه تــم إحــكام الســيطرة علــى مــوارد الدولــة االقتصاديــة ، 
وفــرض نــوع مــن التبعيــة الحضاريــة والثقافيــة ، وبالتالــي المجتمعيــة .. كانــت محاولــة حرمــان البــاد مــن ايــة امكانيــة للنهــوض 
وانعــاش أي مــن طبقــات المجتمــع فــي ذلــك الوقــت بشــكل أو بآخــر ، وهــي مــن األمــور التــي أدت إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة 
ــة  ــوك األجنبي ــاد البن ــة بشــكل أساســي ، فتنامــت بالب ــردي األوضــاع االجتماعي ــاض مســتوى المعيشــة وت ــر وانخف وانتشــار الفق

والشــركات العقاريــة االجنبيــة وكذلــك شــركات المــال والزراعــة والمقــاوالت والنقــل والصناعــة والتجــارة والفنــادق ..

وأمست .. الدولة المصرية والمجتمع خارج إطار الزمن ..

 الرفـــــــــــــــــاهية والتقدم في أيدي األجانب ..

 التخلف والفقر والجهل من نصيب المصريين ..

ــراء أجــراء  ــون فق ــة وأمســى المصري ــي االمــور الحياتي ــة وأزداد التغلغــل ف ــة أجنبي ــة واالداري ــات االقتصادي أمســت .. كل الكيان
ــح  ــن لصال ــة ورق  وســنت القواني ــة وعبودي ــر عادي ــر غي ــة تعث ــا ، حال ــخ والجغرافي ــاة والتاري ــن الحي ــى الهامــش م يعيشــون عل

ــي .. ــي وتقن ــى مهن ــي واداري ، وحت ــي وثقاف ــي واقتصــادي واجتماع ــتبداد سياس ــى اس ــتعمار إل ــول االس ــي وتح االجنب

كان انهيار اخالقي واجتماعي مصاحب أو نتيجة النكسار الروح الوطنية

ً ولو مؤقتــــــــــــــا

حتى مطلع القرن العشرين



4

ــة فــي  ــكار االجنبي« وســيطرته الكامل ــاة فــي مصــر عندئــذ تحكمهــا ســوى صيغــة واحــدة .. أال وهي »االحتـ ــم تعــد الحي هكــذا ل
كل االحــوال علــى مقــدرات مصــر والمصرييــن ، وفــي المقابــل كانــت حتميــة ظهــور ردود أفعــال لمــا يجــري علــى أرض الوطــن 
ــاة وتنويعــات مجــاالت نشــاطاتها تســتهدف اعــادة لإلنســان كرامتــه ،  ــدة فــي كافــة مناحــي الحي ، وظهــور زعامــات وطنيــة جدي
وتطالــب بالقضيــة الوطنيــة وحــق المصــري فــي وطنــه وعلــى أرضــه ، واســتقال االمــة وارادتهــا سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً 

وقبــل ذلــك ثقافيــا وفكريــاً ... لتعيــد المنظومــة الحضاريــة الوطنيــة المصريــة فــي تكاملهــا وشــموليتها ..

وكان مــن القدريــات أن تصــدى لزعامــة األمــة سياســياً الشــاب مصطفــي كامــل ، ولــو كانــت الصحــوة ال محالــة متبلــورة وناهضــة 
مــن كبوتهــا عاجــاُ أو آجــاالً ، ولكــن كان الفضــل فــي ســرعة تبلورهــا فــي مطلــع القــرن العشــرين راجعــاً الريــب إلــى مصطفــى 
ــد بذلــت  ــة ، وق ــة المتعلمــة والمثقفــة الوطني ــة وانضمــت إليهــا الطبق ــه .... ومــا لبثــت أن تعاظمــت الحركــة الوطني كامــل وصحب
ــوا ال  ــون« )الذيــن كان ــة وســموهم »المعتدل ــر مــن الجهــد فــي ايجــاد حــركات مناهضــة ومناقضــة للحركــة الوطني الســلطات كثي
يريــدون التغييــر وترســيخ رؤيــة مناهضــة للهويــة الوطنيــة واالنتمــاء الوطنــي لحســاب شــعارات طائفيــة أو ايدولوجيــة ( ، وتصاعــد 
الحــراك الوطنــي فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين وتحديــداً بعــد اعــان الحمايــة االنجليزيــة علــى مصــر ســنة 1914 ، وهــو 
مــا اعترفــت بــه تركيــا الحقــاً فــي مؤتمــر لــوزان ســنة 1923 ، وســقطت الخافــة وأمســت مصــر دولــة مســتقلة أســمياً وتحولــت 
مــن واليــة فــي دولــة الخافــة العثمانيــة إلــى دولــة تحــت االحتــال والتبعيــة الكاملــة والمعلنــة إلنجلتــرا والغــرب األوروبــي عمومــاً، 
واثنــاء ذلــك كانــت مصــر الدولــة والمجتمــع تفــور بأحــداث متاحقــة بعضهــا يمهــد للمرحلــة الجديــدة مــن المواجهــة ، وبعضهــا 

اآلخــر كان الســبب المباشــر فــي هــذه التحــوالت ، ومنهــا علــى ســبيل االســتدالل واالسترشــاد وليــس الحصــر :

• حادثــة دنشــواي فــي 13 يونيــو ســنة 1906 واتخــذت منهــا الوطنيــة المصريــة نســقاً للتعبيــر عن الظلم الــذي تمارســه 	
ــد  ــو المعتم ــنة 1907 وه ــورد س ــة الل ــا إقال ــره .. وبعده ــى أم ــوب عل ــعب المصــري المغل ــة ضــد الش ــلطة المحتل الس
ــل واصــدار  ــى كام ــع مصطف ــية م ــة السياس ــة الوطني ــدت الحرك ــتبد للباد .... وتصاع ــم الفعلي المس ــي الحاك البريطان
ــاف  ــذ الشــقاق واالخت ــه نب ــن ومحاولت ــى الوطنيي ــي ملتق ــن وتأســيس الحــزب الوطن ــواء لســان حــال الوطنيي ــدة الل جري

ــد كلمــة األمــة .. وتوحي

• نشــوب الحــرب العالميــة االولــى )1914 ـ 1918( ، ومعهــا اعــان الحمايــة االنجليزيــة علــى مصــر وتدفــق الجيــوش 	
االنجليزيــة وحلفاؤهــا إلــى مصــر ، وكذلــك التدخــل الســافر والمتكرر مــرة اخــري للمحتــل فــي شــئون حكــم مصــر بخلــع 

عبــاس حلمــي الثانــي وتوليــة حســين كامــل ســنة 1914 حكــم مصــر .

• ــة لمحصــول 	 ــكار الحكومــة االنجليزي ــة ، واحت ــي البورصــات العالمي ــوط اســعار القطــن ف ــة وهب ــة العالمي األزمــة المالي
القطــن المصــري .. وقبــل ذلــك فــي ســنة 1908 اعــان مــد امتيــاز قنــاة الســويس لمــدة أربعيــن ســنة أخــرى تنتهــي ســنة 

ــة . ــي ادارة مــوارد ومؤسســات الدول ــم ف ــة والتحك 1968 ، وغيرهــا من الممارســات االحتكارية االقتصادي

• ــي الســوق 	 ــة ف ــى االوضــاع النقدي ــة فكانت الســيطرة والتحكم عل ــوك والمصــارف االجنبي ــي تأســيس البن انتشــار وتنام
ــح الدائنيــن االوربييــن . المصريــة واحــكام ســلطتها عليهــا لمصال

• انفــردت الشــركات العقاريــة االجنبيــة على احتــكار التنميــة العمرانية فــي مصــر عامــة وفــي القاهــرة وامتداداتهــا 	
المســتحدثة بشــكل خــاص ، ومنهــا تنميــة مصــر الجديــدة فــي شــمال العاصمــة والمعــادي فــي الجنــوب وجــاردن ســيتي 
ــكارات  ــك االحت ــن تل ــة م ــم تنجــو وســط المدين ــة .... ول ــق القب ــون وحدائ ــى الزيت ــي الغــرب .. وحت ــك ف ــك الزمال وكذل

ــة .. االجنبي

• توافــد المهنيــون والمتخصصــون االجانــب االوربيــون والهيمنة علــى كافــة المجــاالت المهنيــة وحتــى الحرفيــة والخدميــة 	
، وفــي مقدمتهــا الممارســات المعماريــة التــي غــاب عنهــا المصريــون تمامــاً حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــات 
ــة  ــي الدول ــن ف ــات موظفي ــى افندي ــة إل ــات المتوســطة المتعلم ــن مــن الطبق ــة المصريي ــرن العشــرين .. وتحــول غالبي الق

ومؤسســاتها محــدودي المســئولية والــدور التنمــوي والتنويــري والثقافــي والفكــري واالبداعــي ...
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• تأسســت المحاكــم المختلطــة فــي مصــر وُســنت لها القوانيــن الجائرة الوضعيــة والخاصــة لحمايــة االجنبــي علــى حســاب 	
المصرييــن ، وتوالــت التشريعات المقيــــدة للحقوق والحريــات والفكــر والحــراك الوطنــي وكان منهــا قانــون المطبوعــات 

لتكميــم األفــواه وتقييــد الحــراك المتنامــي .

كانــت تلــك الظــروف واالحــداث والمواقــف فــي العقديــن األوليــن مــن القــرن العشــرين ..... وغيرهــا الكثيــر والمتنــوع المجــال 
ــة  ــاة االنســان ، حملــت بداخلهــا عوامــل حتمي ــات المجتمــع المصــري وحي ــرة فــي كيان ــا ، هــي فــي مجموعهــا المؤث لحصــره هن
التغييــر وفجــرت شــعلة الحــراك لتصحيــح تلــك االوضــاع التــي عانــى منهــا غالبيــة المصرييــن بــكل طوائفهــم وطبقاتهــم الســيما 
الطبقــات المتوســطة والفقيــرة واألكثــر فقــراً، وبــدا فــي األفــق حــراك مجتمعــي وثــوري شــعبي قــادم ال محالــة .. وهــو مــا حــدث 
فــي االنتفاضــة الشــعبية التــي بــدأت فــي 9 مــارس ســنة 1919 التــي زكتهــا الــروح الوطنيــة فــي كيانــات ونفــوس الشــعب المصــري 

وســاندتها القــوى الشــعبية ، وســرعان مــا طــارت الشــرارة إلــى أنحــاء الوطــن ..

كانت أسبوعاً من البعث الوطني عاشته مصر من أقصاها إلى أقصاها ..

أسبوعاً من الصحوة التي فجرت طاقات األمة النهضوية والفكرية واالبداعية الوطنية ..

ولقــد لعــب الــرواد مــن المفكريــن والمثقفيــن وأهــل الــرأي والمبدعيــن مــن الفنانيــن دوراً محوريــاً فــي تلــك الصحــوة مــع السياســيين 
ورجــال االقتصــاد والعلــم ، جمعتهــم النزعــة الوطنيــة لشــباب المرحلــة فــي العقديــن الثانــي والثالــث مــن القــرن العشــرين ..

كـانت انتفاضة شعبية شاملة جامعة وطنية
بكل معاني الكلمة دونما تعصب أو تشرذم أو صراع اجتماعي

رائدها الوحدة الوطنية وهدفها الصحوة الشاملة

واستعادت المصريين لحقهم في وطنهم كل في مجاله ومن منطلق موضعه 

واستمرت الطاقة النهضوية ..

ــاً أخــري مــع تصادمهــا مــع أصحــاب المصالــح المضــادة لهــا مــن المحتــل االجنبــي الخارجــي  ــاً وتباطــأت أحيان تســارعت أحيان
والنخــب المتحالفــة معــه فــي الداخــل ، والســيما هــذه المواجهــة مــع النكســة السياســية مــع مطلــع الثاثينــات مــن القــرن العشــرين 
، تلــك النكســة التــي أصابــت هــذه المرحلــة والحــراك الناهــض ، عطلــت طاقــات اإلبــداع واالنطــاق ولكنهــا لــم تنجــح فــي كبــح 
جماحــه مــع اســتبداد الحكــم المطلــق بعــد ســنة 1930 ، حيــن أمســت الحريــة مغلولــة والــرأي ُمقيــد والفكــر ُمحاصــر واالبــداع 
ُمحــارب .. عندهــا عــاد جيــل المفكريــن والمبدعيــن ليلتقــط األســلحة التــي ألقاهــا ليــرد بهــا العــدوان عــن حرياتــه األساســية وحقوقــه 
وعــن القيــم التــي ظفــر بهــا فــي حراكــه الوطنــي خــال عقــد العشــرينات التــي تلــت ســنة 1919 ، ومــن موجــة تلــك االنتكاســة 

وليــس حصــراً لهــا ، نرصــد بعــض مــن الممارســات المناهضــة للصحــوة الوطنيــة ..

• إلغاء الدستور وتعطيل الحياة النيابية الوليدة .	
• محاربة التجربة الوطنية التنموية لطلعت حرب وبنك مصر .	
• اتهام العقاد بالعيب في ذات الملك ومحاربته .	
• اقصاء طه حسين عن عماده كلية اآلداب .	
• استقالة أحمد لطفي السيد من منصب مدير الجامعة .	
• استقالة السنهورى من كلية الحقوق .	
• فصل حافظ إبراهيم من دار الكتب .	
• تصاعــد األزمــة وقضيــة محمــود مختــار مــع الحكومــة لمنعــه إقامــة تمثالــي ســعد زغلــول رمــز األمــة فــي كل مــن القاهــرة 	

واإلسكندرية
• 	....................................

كانــت تلــك وغيرهــا مــن عشــرات بــل مئــات المواقــف والمواجهــات علــى كافــة المســتويات واختــاف االتجاهــات نكســة لتيــار 
النهضــة الــذي مضــى مدفوعــاً بقــوى الشــعب وتطلعاتــه الوطنيــة فــي العشــرينات مــن القــرن ، وأســتمر لعقــد كامــل فــي حــراك 
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ــد  ــي وتصاع ــراك الوطن ــتمر الح ــه ، واس ــة مع ــة المتحالف ــب المجتمعي ــي والنخ ــل األجنب ــة المحت ــي مواجه ــد ف ــي متصاع وتنام
ــة  ــي كاف ــن ف ــن المصريي ــن والمثقفي ــن والمبدعي ــر المفكري ــر تأثي ــة واتســعت دوائ ــة والهوي ــروح الوطني دور رواده فــي ترســيخ ال
المجــاالت، حتــى تمكــن المصريــون فــي منتصــف القــرن العشــرين مــع ثــورة يوليــة 1952 مــن بدايــة تحقيــق التغييــر واالنجــاز 
الوطنــي المســتحق بعــد ســبعة عقــود مــن تنامــي الحــراك الوطنــي منــذ الحركــة العرابيــة ســنة 1882 وبعدهــا االنتفاضــة الشــعبية 

ــة .. ــة الوطني ــك الرحل ــة لتل ــة والمتكــررة المعطل ســنة 1919 مــروراً باالنتكاســات الموازي

ــن انتفاضــة  ــنوات بي ــي الس ــي ف ــراك الوطن ــوة والح ــع الصح ــد م ــن جدي ــرت م ــد تفج ــة ق ــي األم ــداع ف ــات اإلب ــت طاق وإذا كان
الشــعب ســنة 1919 ونكســة النخبــة ســنة 1930 ، فــإن مــا ظهــر فــي هــذه الفتــرة النهضويــة الوليــدة مــن معالــم ابداعيــة جماعيـــة 
كان مســبوقاً بمقدمــات فرديــة ال تجعلهــا جديــدة مــن عــدم ، ولكنــه تنامــي لحــراك بــدأ ولــم يســتكمل مســاره حينهــا ، ومــن هــذه 

ــى ســبيل االسترشــاد وليــس الحصــر .. ــم فــي أطرهــا العامــة وروادهــا عل ــة نرصــد بعــض المعال اإلرهاصــات االبداعي

ولكن نجتهد ونتطلع إلى رسم الصورة الجامعة والمتوحدة بين مكوناتها ومع زمانها ومجتمعها ..

• رواد الزعامـــــات السياسية .. بدأت بأحمد عرابي ورفاقه ومن بعدهم مصطفى كامل ومحمد فريد ...	

• رواد تنميــة االقتصــاد الوطنــي .. كانــت البدايــة الحقيقيــة مــع طلعــت حــرب رائــد االقتصــاد الوطنــي فــي العقــد الثانــي 	
مــن القــرن العشــرين ، فكانــت نهضــة لهــا بــوادر وبشــائر ســبقته رغــم محدوديتهــا ، ويحســب لرائــد االقتصــاد الوطنــي 
هــذا االنطــاق الغيــر مســبوق بتعدديــة مجاالتــه وانتشــاره وبعمــق الهويــة الوطنيــة النازعــة لاســتقال االقتصــادي علــى 

التــوازي مــع االســتقال السياســي ..

• رواد العــــــــــــــلم والتعليــم .. تعــددت الفــروع المعرفيــة مــن علــوم ورياضيــات وطــب وعلــوم انســانية وطبيعيــة وفلســفة 	
ــي  ــا المعرف ــق دوره ــرين ، وتعمي ــرن العش ــع الق ــي مطل ــة ف ــة المصري ــيس الجامع ــع تأس ــريع م ــون وتش ــخ وقان وتاري
ــرفة  ــى مش ــم : مصطف ــة منه ــم والمعرف ــروع العل ــة ف ــي كاف ــرواد ف ــن ال ــل م ــا جي ــكان هن ــي ، ف ــري والمجتمع والفك

ــم ... ــي ابراهي ــرزاق الســنهوري وعل ــد ال ــي الســيد وعب ــد لطف ــرازق واحم ــد ال ــي عب ومصطف

• ــرن 	 ــة الق ــل نهاي ــده قب ــد عب ــري محم ــد الفك ــد التجدي ــر رائ ــر والتنوي ــواء التغيي ــل ل ــر .. حم ــر والتنويــــــــــــ رواد الفك
التاســع عشــر وتبعــه مــن رواد الفكــر أحمــد لطفــي الزيــات وقاســم أميــن وإســماعيل مظهــر ومعهــم نبويــة موســى وهــدي 

شــعراوي ودريــة شــفيق وســهير القلمــاوي وعائشــة عبــد الرحمــن ...

• رواد الصحــــــــافة والنشــــر ..عرفت مصــر حشــداً مــن رواد الصحافــة المصرييــن مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر ، 	
وتصاعــد دور الصحافــة مــع الحركــة الوطنيــة فــي نهايــة القــرن والعقــود األولــى مــن القــرن العشــرين فــي مقدمتهــم عبــد 
القــادر حمــزة وقــد أصــدر أكثــر مــن 16 صحيفــة وجريــدة وعاصــره محمــود عزمــي وفاطمــة يوســف )روزاليوســف( 
ومحمــد التابعــي ومــن بعدهــم جــال الديــن الحمامصــي وأمينــة الســعيد ولطيفــة الزيــات ومصطفــى وعلــي أميــن وأحمــد 

بهــاء الديــن ومحمــود الســعدني ...

• رواد الثقافـــــــــــة والفنــون .. رفــع رايــة التجديــد واالبــداع مــع العقــود األولــى مــن القــرن العشــرين جيــل مــن الشــباب 	
الــرواد الوطنييــن فــي شــتى فــروع ومجــاالت الثقافــة والفــن واالبــداع ..

• رواد الشــــــــــــــــــــعر .. مــن أمثــال أحمــد شــوقي وحافــظ ابراهيــم ومحمــود حســن اســماعيل وابراهيــم ناجــي وملــك 	
عبــد العزيــز وخليــل مطــران وعلــي محمــود طــه وبديــع خيــري وبيــرم التونســي ، وكانــوا قــد حلقــوا فــي آفــاق عصريــن: 
عصــر مــا قبــل ثــورة 1919 والعصــر الاحــق لــه ، وكان هــذا الجيــل مســبوقاً بأســتاذية محمــود ســامي البــارودى وعبــد 
ــؤاد حــداد وصــاح  ــح جــودت وف ــور وصال ــد الصب ــم .. وكانــت االســتمرارية مــع نجيــب ســرور صــاح عب ــه الندي الل

جاهيــن ...
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• رواد الفنــون التشــكيلية .. تجمــع رواد الجيــل األول مــن الفنانيــن وكونــوا لجنــة فيمــا بينهــم لتنظيــم أول معــرض فنــي 	
لعامــة المصرييــن وأقامــوه بحــي الفجالــة ســنة 1919 ، ومــن هــؤالء محمــود مختــار ، ومحمــد حســن ، ويوســف كامــل ، 
وراغــب عيــاد ، وعثمــان دســوقي ، ولبيــب تــادرس ... ، وفــى ســنة 1921 بــدأ تصاعــد شــعور هــؤالء الــرواد للحاجــة 
إلــى حركــة تشــكل تيــار مجتمعــي فأسســوا الجمعيــة المصريــة للفنــون ، وأعقــب هــذه الحركــة تأســيس جماعــة محبــي 
الفنــون الجميلــة ســنة 1923 ، غيــر أن هــؤالء المبدعيــن أسســوا حركــة أخــرى حــول فكــرة الفــن القومــي فتكونــت » 
جماعــة الخيــال » ، وربــط بيــن هــؤالء الــرواد إحيــاء الفــن المصــري بجميــع أشــكاله ، وكان حــراكاً طموحــاً لمشــروع 
نهضــوي لإلبداعــات الفنيــة ودورهــا فــي تغييــر المجتمــع وتطــوره ، وعاصــر هــذا الحــراك الفنــي وشــارك فــي تفعيلــه 

محمــد ناجــي ومحمــود ســعيد ورمســيس يونــان وأحمــد صبــري .....

• رواد االدب والتــــــــأليف.. ظهــر جيــل مــن األدبــاء الــرواد الشــباب الوطنييــن وكان مســبوقاً بأجيــال أخــرى فــي القــرن 	
التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين فــي مصــر ، وفــي مقدمــة هــؤالء ابراهيــم عبــد القــادر المازنــي ومحمــد حســين 
ــروت أباظــة  ــة الســعيد وث ــم أمين ــم وبعده ــات ، ومعه ــي الزي ــد لطف ــن وأحم ــد أمي ــن شــكري وأحم ــد الرحم ــكل وعب هي
ــد الرحمــن الشــرقاوي ويوســف أدريــس ... ــاد ، ونجيــب محفــوظ وعب وتوفيــق الحكيــم وطــه حســين وعبــاس ومحمــود العق

• ــة تنويعــات بيــن تحديــث الموســيقى الشــرقية 	 ــة الموســيقية المصري ــيقى .. عرفــت الحركــة االبداعي رواد الموســــــــــــ
وتمصيــر الموســيقى الكاســيكية ، فــكان رواد التأليــف الموســيقى الشــرقية أمثــال عبــده الحامولــي رائــد التجديــد ومحمــد 
حســن الشــجاعي وســامة حجــازي وســيد درويــش والقصبجــي وزكريــا أحمــد ... ، ومــن جهــة أخــري كان مــن رواد 
تمصيــر الموســيقى الكاســيكية عزيــز الشــوان وجمــال عبــد الرحيــم ويوســف جريــس وابــو بكــر خيــرت وبهيجــة صدقــي 

رشــيد ..

• ــد 	 ــي رائ ــد الحامول ــكان عب ــا ، ف ــيقية وتطوره ــاء والطــرب باإلبداعــات الموس ــط الغن ــاء .. أرتب رواد الطــرب والغنــــــ
التجديــد الموســيقي والطــرب والغنــاء ، وكانــت ســكنة بــك وألمــظ وبعدهــم منيــرة المهديــة وصالــح عبــد الحــي ومحمــد 

ــد المطلــب ... ــوم ومحمــد عب ــد الوهــاب وأم كلث عب

• ــيد 	 ــازي وس ــامة حج ــن رواده س ــي وكان م ــرح العنائ ــون المس ــر والمصري ــت مص ــرح .. عرف رواد المســــــــــــــــ
ــف  ــى التألي ــد عل ــة تعتم ــا حرك ــر ، تبعته ــة تمصي ــدأ بحرك ــر المســرح الدرامــي ب ــوازي ظه ــه عــل الت ــش، وواكب دروي
ــز أباظــة ويوســف  ــد وجــورج أبيــض وعزي ــز عي ــوع وعزي ــوب صن ــا يعق المســرحي ، وكان مــن رواد المســرح حينه
ــار .... ــي الكس ــري وعل ــع خي ــي وبدي ــب الريحان ــم نجي ــة يوســف ، ومعه ــة رزق وفاطم ــض وأمين ــت أبي ــي ودول وهب

• رواد الســـــــــــــــــــــينما .. ظهــر فــن الســينما فــي االســكندرية نهايــة القــرن التاســع عشــر وتحديــداً ســنة 1897 ، وكان 	
للــرواد المصرييــن دورهــم فــي تطــور هــذا الفــن فــي عشــرينات القــرن العشــرين ومنهــم محمــد بيومــي ومحمــد كريــم 
وأحمــد بدرخــان وأحمــد جــال ومــاري كويــن وآســيا واألخويــن عبــد القــادر وكامــل التلمســاني وتوفيــق صالــح ........

• ــن 	 ــن المعماريي ــرواد م ــل ال ــرج جي ــرين خ ــرن العش ــن الق ــى م ــاث األول ــود الث ــع العق ــارة .. م رواد العمـــــــــــــــــــ
المصرييــن بعــد أن حصلــوا علــى تعليمهــم المعمــاري فــي مصــر أو خــارج مصــر ، ليحملــوا حــق المصرييــن فــي عمــارة 
مصرهــم مــع اختــاف الخلفيــات التعليميــة والثقافيــة لهــؤالء الــرواد دونمــا تصــارع ، ولكــن كان يجمعهــم الحــق فــي كســر 

احتــكار األجنبــي للممارســة المهنيــة المعماريــة فــي ربــوع الوطــن ..

العمارة والمعماريون المصريون ضمن زمانيات مصرية ..

ــا  ــى تأسيســها بتكامله ــع إل ــي نتطل ــرن العشــرين الت ــي الق ــث ف ــا المعاصــر والحدي ــا نراهــا لتراثن ــة كم هــذه هــي الصــورة الوطني
وشــموليتها ، ونســعى وندعــو لرصدهــا وتوثيقهــا لتقديمهــا لألجيــال القادمــة بدقــة وموضوعيــة دون تزييــف أو تجميــل أو تحقيــر 
.. دون شــوفانية أو نرجســية ، هــي بحــق وحقيقــة حالــة وطنيــة ســجلها التاريــخ وعاشــتها األمــة .. فــي تلــك العقــود مــن النصــف 
األول مــن القــرن العشــرين فــي كافــة المجــاالت االبداعيــة والفكريــة والنهضويــة . هــي يحــق وحقيقــة قضيــة وطنيــة ومســئولية 
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قوميــة تمــس هويتنــا ووجودنــا ، حاضرنــا ومســتقبلنا ، محاســبون عــن غيابهــا مــن ذاكرتنــا والتباكــي الخــادع بدمــوع التماســيح عــن 
ضياعهــا واالدعــاء الــكاذب أو المغلــوط بمعرفتهــا والحفــاظ عليهــا ...

قضيــة وطنيــة واشــكالية قوميــة ..  ومنهــا العمــارة قضيتنــا التفصيليــة فــي » زمانيــــــات مصريـــة » ، قضيــة نتتبــع فيهــا الحركــة 
المعماريــة للمعمارييــن المصرييــن علــى مــدى القــرن العشــرين بدأهــا روادهــا فــي النصــف األول مــن القــرن ، حركــة هــي جانــب 
ال ينفصــل عــن تلــك المامــح الوطنيــة التــي رســمت فــي مصــر طبيعــة بدايــة إرهاصــات المرحلــة النهضويــة فــي الربــع األول مــن 

القــرن العشــرين مــع ميــاد الحركــة الليبراليــة المصريــة عمومــاً وصعــود النزعــة الوطنيــة التــي عاشــتها األمــة ..

ونحــدد هنــا إنــه مــع ميــاد القــرن الجديــد نشــأ الجــدل الثقافــي حــول المــوروث والمنقــول فــي اطــار الصــراع بيــن حركــة التحــرر 
الوطنــي وتطلعاتهــا وبيــن حركــة التحديــث و حتميتهــا ، وفــي قلــب هــذا الحــوار ومــن خالــه ظهــر جيــل رواد العمــارة المصرييــن 
ــة  ــع ومحاول ــي للمجتم ــر االجتماعــي والثقاف ــن لرســم مســار التغيي ــن متوازيي ــي اتجاهي ــون ف ــرن العشــرين يتحرك ــع الق ــي مطل ف

التصــدي إلشــكالية التأصيــل والتجديــد ومــن خــال افرازاتهــم االبداعيــة ..

• االتجــاه االول .. كان يتجــه نحــو الــذات وتأصيــل العمــارة مــن مفهــوم تقليــدي نقلــي أحيانــا ومتطلــع إلــى تطويــر المــوروث 	
للوصــول إلــى المعاصــرة أحيانــا اخــرى ، بــدأ ولــو مرحليــا علــى أيــدي العديــد مــن المعمارييــن االجانــب المستشــرقين ، 
ولكنــه انطلــق فــي اتجاهــات وحلقــات متواتــرة فــي تتابــع علــى ايــدي رواد العمــارة المصرييــن امثــال مصطفــى فهمــي 
ومــن قبلــه محمــود فهمــي ، و تعمــق هــذا االتجــاه الحقــاً علــى ايــدي قطبــي العمــارة التقليديــة المصريــة رمســيس ويصــا 
واصــف وحســن فتحــي ، و لــم يقــف عنــد هــؤالء بــل اخــذت تتســع حلقاتــه بعمــق أحيانــاً ، وســطحية هزليــة أحيانــاً أخــرى 

حتــى اليــوم .

• االتجــاه الثانــي .. كان يتجــه نحــو تحديــث الــرؤى المعماريــة فــي اطــار تجديــد الخطــاب الحضــاري المعاصــر حينئــذ 	
وتفاعلــه مــع روافــد الحضــارة الغربيــة االوروبيــة وثقافاتهــا المتعــددة ، و كانــت لرحــات التنويــر الثقافــي وطلــب العلــم 
ــرن  ــن الق ــع االول م ــي الرب ــي مصــر ف ــارة ف ــى العم ــره المباشــر عل ــا تأثي ــى اوروب ــن إل ــن المعماريي ــرواد م ــل ال لجي
ــره  ــه وعاص ــا تعلم ــال م ــن خ ــة م ــة المعماري ــث الحرك ــه لتحدي ــه وتطلعات ــل رؤيت ــع وكل يحم ــاد الجمي ــرين فع العش
ومارســه هنــاك ، وكانــت ابداعيــات هــؤالء المعمارييــن هــي حجــر الزاويــة و نقطــة تحــول للعمــارة المعاصــرة المصريــة 
بالمفهــوم الســائد ، فعــاد علــى لبيــب جبــر ومحمــد شــريف نعمــان ومحمــود ريــاض ومحمــد رأفــت ومحمــود الحكيــم مــن 
الذيــن أكملــوا دراســتهم فــي انجلتــرا وحملــوا مشــاعل التنويــر والتغييــر مــن وجهــة نظرهــم ، وعاصرهــم االخويــن حســن 
ومصطفــي شــافعي واحمــد شــرمي واحمــد صدقــي ... وآخريــن مــن الذيــن أكملــوا دراســاتهم بمدرســة الفنــون الجميلــة 

بباريــس وغيرهــا .

واســتنفرت الحركــة المعماريــة والمعماريــون الهمــم فــي دفــع مســيرة التطويــر وتقليــص الفجــوة الحضاريــة مــع الحــادث ، لمواكبــة 
تســارع حركــة الحضــارة بوعــي ، وعاشــت الحركــة المعماريــة حتــى أواســط القــرن العشــرين زخــم ثقافــي مصــدره التنــوع فــي 
روافــد الفكــر ، دونمــا تصــارع بــل فــي تجــاور يحمــل الحــد االدنــى مــن التناغــم ، واســتمرت فــي تدافعهــا مــع جيــل المعمارييــن 
ــن  ــد م ــم العائ ــال ســيد كري ــا رواد امث ــا ومصره ــه و نقله ــال لوكوربويزي ــاك امث ــا هن ــة حمله ــدة للحداث ــد جدي ــن رواف ــن م العائدي

دراســته فــي سويســرا ليشــكل رافــدا جديــداً متطــوراً مــع آخريــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي نهايــة االربعينــات ..

هكــذا شــهدت مصــر علــى مــدى أربعــة عقــود فــي الفتــرة مــا بيــن الحــرب العالميــة األولــى ونهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة طــرح 
ــة  ــت الحرك ــاملة ، وحقق ــة الش ــة المصري ــة الوطني ــن الحرك ــي مصــر ضم ــارة ف ــة للعم ــة والحضاري ــة الثقافي ــة الهوي ــاد لقضي ج
المعماريــة فــورات وانتفاضــات تقدميــة أحيانــاً و تأصيليــة وتقليديــة احيانــا اخــرى ولكنهــا جميعــاً كانــت تبحــث عــن بلــورة جديــدة 
لوضــع العمــارة ضمــن رواســم حضــارة مجتمــع جديــد فــي عالمــه الجديــد ..  وبغــض النظــر عــن التقييــم النقــدي لتلــك المحــاوالت، 
ومــا حققتــه مــن نجاحــات أو أصيبــت بــه مــن فشــل فهــي تعبــر بصــدق عــن متطلبــات العصــر والمجتمــع ، بازدواجيتــه الثقافيــة 

والفكريــة واالجتماعيــة
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بين التقليدية والتحديث .. بين المنقول والمنظور

شكلت في مجموعها ملمحاً أساسياً في تاريخ الحركة المعمارية في القرن العشرين

متزامنة مع الحراك الوطني خال النصف األول من القرن

ونحــدد حصــر أولــي للمعمارييــن المصرييــن ـ الجيــل األول للــرواد ـ فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين والمتضمــن لعــدد 
خمســين معماريــاً يمثلــون هــذه المرحلــة كبدايــة لتأســيس أرشــيف رقمــي لتاريــخ الحركــة المعماريــة خــال هــذه المرحلــة ، وهــي 

قائمــة قابلــة لإلضافــة والزيــادة ، وتشــمل الــرواد ..

• علي لبيب جبر	
• مصطفى فهمي	
• حسن و مصطفى شافعي	
• محمود رياض	
• انطوان نحاس	
• شارل عيروط	
• ألبير زنانيري	
• ماكس أدرعي	
• محمد رأفت	
• رفعت شفيق	
• ميخائيل موسى	
• أنيس سراج الدين	
• ألبير خوري	
• ريموند انطونيوس	
• محمد شريف نعمان	
• ابو بكر خيرت	
• حسن فتحي	
• رمسيس ويصا واصف	
• احمد شرمي	
• السعيد ابراهيم الجندي	
• عبد السام درويش	
• عبد الحميد محمد ابراهيم	
• محمود الحكيم	
• احمد صدقي	
• سيد كريم	
• فريد شافعي	
• توفيق عبد الجواد	
• نجيب استينو	
• كمال اسماعيل	
• اسماعيل مرعي	
• صديق شهاب الدين	
• ابراهيم فوزي	
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• احمد شاكر	
• عوض كامل فهمي	
• مصطفى نيازي	
• محمد محي الدين	
• صاح زيتون	
• مصطفى شوقي	
• علي نصار	
• يوسف شفيق	
• يحي الزيني	
• مصطفى رشدي	
• محمد زكي الطويل	
• عمرو عزبو	
• فتحي عبد السام حسن	
• موريس عزيز دوس	
• شاكر جرجس	
• عبد الفتاح البنرزي	
• عبد المجيد صالح	
• علي الحريري	
• السعيد ابراهيم الجندي	

وخــال األولويــة الحاليــة لمشــروعنا المســتمر لبنــاء ارشــيف رقمــي ، حددنــا فــي مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث عشــرة 
ــا المســئولية ،  ــا خطــوات نســتكمل به ــاح والممكــن مــن معلومــات ومشــروعات ، يتبعه ــة لرصــد وتســجيل المت ــن كبداي معماريي

وهــم..

• مصطفي فهمي ..	
• علي لبيب جبر ..	
• محمد شريف نعمان ..	
• محمود رياض ..	
• حسن شافعي ومصطفى شافعي ..	
• شارل عيروط ..	
• ألبير زنانيري ..	
• أبو بكر خيرت ..	
• رمسيس ويصا واصف ..	

هكذا فإن زمانيــــــــــــــات مصريـة .. ومنها مئة سنة عمارة ..

هــو مشــروع وطنــي ومعمــاري نرصــد خالــه تراثنــا المعمــاري المصــري للمعمارييــن المصرييــن ، نســجل مــن خالــه تجاربهــم 
وابداعاتهــم ، دونمــا الخــوض فــي تقييــم المنتــج المعمــاري ذاتــه أو حتــى تصنيفــه علــى انســاق استشــراقية أو تحليــل قائــم علــى 
أفــكار ومواقــف بعضهــا يضــع التجربــة والتاريــخ فــي تبعيــة فكريــة لمفهــوم وثقافــة غربيــة ســواء بحســن نيــة أو بســوء نيــة .... 
لذلــك نحــن نرصــد ونســجل ونوثــق فــي هــذه المرحلــة بحياديــة وتجــرد وموضوعيــة دون تقييــم أو وضــع التجربــة المعماريــة ـ 
التــي هــي جــزء مــن الصــورة الوطنيــة الشــاملة ـ فــي قوالــب أو تحجيــم دورهــا وتجزئــة الصــورة الكاملــة للصحــوة الوطنيــة ..
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نحافظ على التراث في صورته الجامعة

نفهم هذا التراث في تكامله وتفاعله مع تنويعات الصورة على اختاف مسارتها ومحافلها الفكرية واالبداعية الثقافية والمهنية 
والفنية .. السياسية واالقتصادية واالجتماعية

إنها

تجربة مجتمع في زمان معين

هي زمانيات مصرية

ومنها العمارة

نؤمن إنه ال يمكن فهم دور الرواد الوطنيين المصريين في بدايات القرن العشرين في كافة المجاالت إال من خال القراءة 
الصحيحة والجامعة لحال المجتمع وظروف عصر هؤالء الرواد

نقوم بتصحيح مفاهيم خاطئة أو مغرضة بدعوى »الزمن الجميل« أو »تحديث مصر« .... وغيرها من مقوالت ظاهرهـــا براق 
وبــاطنها خداع 

إن رواد الوطنية في القرن العشرين

كل في مجاله كان سبباً في خروج المجتمع واإلنسان المصري من حال إلى حال

ال نقصد هنا تقييم .. فهناك نجاحات وإنجازات وإخفافات

المحصلة كانت لصالح التغيير

كانت محاولة تحديث حقيقية بدوافع مخلصة للوطن والمواطن


