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لطائف العمران في دراسة المكان
الكتاب الثاني

رحلة القاهـــــرة المحروسة من عصر الواليـــــة إلى عصر االستقالل الوطنى
طارق والي
اذا أراد انسان أن يرى المجتمع العربي واالسالمي  ،ويتعرف على
عاداته وتقاليده  ..خرافاته وابداعياته  ..فينبغي ان يق أر ما كتبه الرحالة
قبل المؤرخين ألنهم غالبا يكتبون كتابات ال حياة فيها غالبا ما تقتصر
على وصف معركة أو انتصار قائد أو ثورة على نظام.
ومتتابعة لطائف العمران في دراسة المكان رحلة الى هذه المجتمعات
العربية  ،نسطر بها ومن خاللها تاريخ كل منها ..
كان الكتاب األول
'' المحرق  ..عمران مدينة خليجية ''
انها قراءة في تاريخ مجتمع خالل عمرانه  ،أو فهم عمران مجتمع
خالل تاريخه .
ونرجو لهذا الكتاب الثاني أن يكون قراءة لنهج

رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية إلى عصر االستقالل
الوطني  ..للعودة بمصر وعاصمتها المحروسة من دور المفعول

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

مركز طارق والي العمارة والتراث

www.walycenter.org
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به إلى دور الفاعل...
نسأل أنفسنا لنعرف ونتعرف قبل أن يحاسبنا التاريخ ويصدر حكمه
علينا  ..على عجزنا وهواننا وتخاذلنا في البحث عن الهوية  ..في
الكشف عن السبب ومحاسبة المسبب  ..في حتمية التعرف على
لطائف عمران المحروسة من عمق تاريخها الضارب في الزمان،
وجغرافيتها الممتدة على المكان..
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يقدم الكتاب رحلة المدينة والمجتمع
و لكل رحلة بدايـة ومقصـد وما بينهما من مسـار
ليس كتاب في تاريخ القاهرة فهذا مجاله كتب المؤرخين أو في جغرافيا القاهرة فهذا مجاله كتب
الجغرافيين أو في أثار القاهرة فهذا مجاله كتب األثريين  ،إنه :
كتاب في شمولية عمران المدينة

رحلة القـاهرة المحروسة
من عصر الوالية الى عصر األستقالل الوطني
البدايـــــة  ..القاهــرة بحكــم الجغرافيــا والتاريــخ مع ـا ً وبحكــم الوجــود عندمــا تكــون فاعلــة تصبــح
مصــدراً لإلشــعاع  ،وعندمــا تكــون مفعــوالً بهــا تخــرج عــن الفعــل الحضــاري وتصــاب بالتخلــف
 ،عاشــت انتصــارات وانتكاســات علــى مــدي التاريــخ  ،وكانــت هنــا انتكاســة ســنة  1517مــع
الهزيمــة وســقوط خالفــة العــرب وقيــام خالفــة العثمانييــن التــرك ودخــول مصــر عصــر الواليــة ؛
هنــا نجــد أنفســنا بحاجــة إلــى التفكيــر فــي حقائــق وجودنــا وفهــم دور القاهــرة .
المســـــار  ..ذروة مــا يقدمــه اإلنســان تشــكيل بيئــة عمرانيــة بيــن الثوابــت الجغرافيــة والمتغيــرات
التاريخيــة  ،وعمــران القاهــرة مــن قبيــل المصادفــة أو بحكــم الوجــود هــو مــوروث المجتمــع
المصــري وليــس مجــرد المنقــول فيــه أو معــه  ،كانــت القاهــرة بموضعهــا قبــل أن يكــون عمرانهــا
؛ تعلــو الجبــل وهــي ليســت جبليــة  ،تجــاور النهــر وهــي ليســت شــاطئية  ،تجمــع بيــن انغــالق فــي
وا ٍد ضيــق محكــوم وانطــالق محتــوم إلــى دلتــا مفتوحــة  ،واســتمرت هنــا حلقــات متوالــدة .
المقصـــــد  ..نتوجــه لبنــاء فكــري يضــع العمــران فــي بــؤرة نســتقطر فيهــا مكنــون الشــخصية ،
فالقاهــرة بطبيعتهــا مدينــة واحــدة بحلقـــات متتابعــة فــي الزمــان وذات المــكان  ،وال يمكــن فهــم
تلــك المدينــة بــدون فــك طالســم تلــك الحلقــات وهــو مفتــاح شــخصيتها  .ومقصدنــا دراســة المدينــة
نرجــو منهــا أن تكــون فــي جوهرهــا ومغزاهــا فاعليــة إيجابيــة بأبعادهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة  ،مســئولية نرســم مالمحهــا مــن تتبــع المــوروث العمرانــي والمجتمعــي .
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بدايــة هــذه الرحلــة مــع وصــول ســليم األول  ،نقطــة التحــول  ،أمســت عندهــا مصــر واليــة تابعــة
ومعهــا القاهــرة بعــد أن كانــت حاضــرة الشــرق  ،عاشــت حتــى القــرن الثامــن عشــر مــع فتــن
وصراعــات وانتصــارات وانتكاســات حتــى هبــت عليهــا ريــاح االستشــراق واألطمــاع العســكرية
األوروبيــة للهيمنــة توّ جتهــا حملــة بونابــرت حاملــة إرهاصــات تغييــراً جذريـا ً للقاهــرة انتهــت إلــى
وصــول محمــد علــي إلــى كرســي الواليــة  ،وتولــدت أزدواجيــة بيــن تطلعــات الحاكــم الشــخصية
وشــرعيته المســتمدة مــن الــوالء للبــاب العالــي  ،لــم يتمكــن مــن الخــروج مــن عصــر الواليــة إلــى
الحداثــة  ،ولــم تخــرج مصــر مــن التبعيــة وإن أختلــف شــكلها دون تغييــر جوهرهــا ..
اســتمرت القاهــرة عاصمــة لواليــة تابعــة أســميا ً لدولــة الخالفــة  ،وفعلي ـا ً خانعــة لســيطرة النفــوذ
األوروبــي سياســيا ً واقتصادي ـا ً انتهــت مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر بســيطرة عســكرية وقبلهــا
فكريــة وتحــوالت نحــو إعــــادة تشــكيل عمــران القاهــرة ..
لــم يكــن المجتمــع خامــل تبلــورت ردود أفعالــه فــي صياغــة حركــة وطنيــة ليبراليــة  ،عرفــت
أســتقالل وهمــي واحتــالل واقعــي  ،زيــف وظلــم اجتماعــي وتبعيــة اقتصاديــة وحــراك سياســي
وطنــي محاصــر  ،كانــت الغلبــة لطغيــان المصالــح والهيمنــة االســتعمارية أفــراداً وشــركات ..
هذه هي القاهرة  ..وصورتها العامة حتى خمسينيات القرن دراما المدينة وصراع
المجتمع  ..انحرافات وانتكاسات سياسية واقتصادية  ،تحوالت اجتماعية مرت بها
المدينة وانتهت بها الحتمية التاريخية إلى سقوط الدولة والتحول إلى عصر االستقالل
الوطني الحقيقي مع ثورة يوليو سنة . 1952
هذا هو كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر االستقالل  ..يقع في أربع
مجلدات ويضم بالكلمات والصور والرسومات والخرائط رصد لتلك الرحلة وتحليل
لتركيباتها وأبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ونتائج كل ذلك على عمران
المدينة وبنيتها في الزمان وعلى المكان  ،معتمدين على تنويعات من المرجعيات
المكتوبة والمصورة والمرسومة المحققة والمدققة ...
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 oسنة  1517كان سقوط دولة المماليك ونهاية الخالفة العربية رسميا ً  ،وأنتقال الخالفة
إلى االستانة وقيام الخالفة العثمانية التركية لتحل مكان الخالفة العربية  ،وتتحول مصر
إلى والية تابعة للخالفة الجديدة وأمست القاهرة عاصمة الوالية ..إنحسار إلى دور
محلي ضمن الخالفة التركية ..
 oسنة  1798كانت الحملة الفرنسية على مصر ونزعاتها العسكرية واالستشراقية ،
وتوالدت عندئذ النزعات األستقاللية مع محمد علي باشا وكانت الريادة مع النخب
المصرية في القاهرة  ..وحينها كان للقاهرة دوراً مغايراً تتنازعها جذورها االقليمية
وانتمائاتها العربية  ،وتطلعات حكامها األوروبية في الغالب  ،وكانت الذروة مع مرحلة
والية اسماعيل باشا ومن بعده توفيق واإلنتهاء باالحتالل العسكرى اإلنجليزي سنة
 .. 1882تبعية حضارية للغرب األوروبي ..

رحلة القاهرة المحروسة
من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني
يعرض الكتاب لرحلة القاهرة الممتدة والمتتابعة  ،وخالل هذه الرحلة هناك محطات أو وقفات أو
أحداث بعينها فاصلة في دور المدينة ووجودها وحالتها سواء كانت تلك األحداث محلية أو إقليمية أو
عالمية ؛ وعلى سبيل التوضيح وليس الحصر نحدد هنا أربع محطات أو حلقات في سيناريو تتابع
رحلة المدينة  ،أحداث لها دورها في تشكيل مورفولوجية القاهرة وهي أحداث محورية في تاريخ
مصر والمنطقة واألقليم عامة  ،وبالتالي المدينة والمجتمع :
 oسنة  1258كان التحول سياسي في حكم مصر وإنتهاء دور الخالفة العباسية العربية
ولم يبق منها إال الصورة الرمزية التي أحتضنتها القاهرة لصبغ حكم المماليك بشرعية
مفقودة  ،وتنامي دور القاهرة السياسي منفردة في المشرق العربي لتصبح عاصمة
الشرق مع إنقسام األمة إلى قوميات وأقاليم كان المشرق العربي إحداها وعاصمته
القاهرة  ..إنفتاح اقليمي على المشرق العربي ..
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 oسنة  1923تنامت الحركة الوطنية المصرية نهاية القرن التاسع عشر مع العرابيين
والتنويرين أمثال الشيخ محمد عبده وآخرين  ،ومع مطلع القرن العشرين كان تصاعد
الحركة الوطنية المصرية والروح الليرالية في القاهرة حتى نهاية الحرب العالمية
األولى وسقوط الخالفة العثمانية التركية تولدت الدول القطرية في الشرق فيما يشبه
األستقالل الوطني  ،وتحولت مصر من والية عثمانية إلى دولة قطرية لها وجودها
المستقل أسميا ً وإن كانت تحت نير السيطرة األوروبية ..
 oسنة  1952مع ثورة  23يوليو وتنامي التيارات القومية أصبحت القاهرة مركز ونقطة
جذب متفردة بموروثها التاريخي والحضاري وقدراتها في قلب األقليم العربي باختالف
تياراتها  ..تنامي دور وطني والعودة لريادة عربية ..

ويستعرض الكتاب رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية وصوال الى عصر االستقالل الوطني
وذلك في ستة أبواب في سياق زمني متتابع كالتالي :
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الباب االول

القاهـرة المحروســـــــة

من الجغرافيــــــــا  ..وفي التــــــاريخ
تبقى القاهـرة العاصمة عند مفتر ِ
ق ما بين الجغرافيا والتاريخ ..

الباب االول
محطة تجمع بين انغالق اختياري في و ٍاد ضيق محصور ومحكوم ..وانطالق محتوم إلى دلتا متسـعة
القاهـرةومنبسـطة..
ومفتوحة
المحروســـــــة
التــــــاريخ
مدينةوفي
افيا ..
افيــــــــا
الجغر
الجبل  ،عند نهاية الوادي الضيق ورحلة النهر إلى المصب ،
بين النهر و
الجغر
منرة من
فالقاه
المص..رية وعبقرية وجودها التي عرفها المصري بفطرته
العاصمةعن
الجغرةرافيا هنا
لتعلن
إحدىِ
الطبيعةوالتاريخ
ركائز الجغرافيا
ق ما بين
عند مفتر
تبقى القاهـ
وعمو ٍادرانه
اختيارته
انغالقحضار
اتبعبينمعها
علمه و
 ..محصور ومحكوم ..وانطالق محتوم إلى دلتا متسـعة ومفتوحة ومنبسـطة..
ضيق
ي في
تجمع
أو محطة
فالقاهرة من الجغرافيا مدينة بين النهر والجبل  ،عند نهاية الوادي الضيق ورحلة النهر إلى المصب  ،لتعلن الجغرافيا هنا عن إحدى
هذه الصرة
وعمرفي
اصم
تدور الع
وصعررتهفهابحتمية
عقدةية الو
التاريخ
ركائز في
القاهرة
انه ..
حضاورته
استمرت معها
الوجود ،أو وعلمه واتبع
المصري بفطرته
ادي التي
وجودها
عندوعبقر
المصرية
الطبيعة

من إال
تنتقلعنه
تخرج
هذه  ،و
المغناطيسي
تخرجو عن
بحتمية أن
ولكن دون
عند إلى
موضع
في إلى موضع
موضع
الرة قد
الص
مجاله العواصم في
استمرت تدور
الوجود ،
موضعوصرته
عقدة الوادي
منالتاريخ
تنتقل في
قد القاهرة
مصر
حاض
مصر
عند
موعدإالهنا
مجالهكأنما القُطر
يخ .
التار
ولكن عاب
فترات
موعد هنا عند
كلهرة على
هيالقُطر
يخ .كماكأنما
خاصرةفي التار
ات عابرة
في فتر
علىج عنه
كلهال تخر
المغناطيسي  ،و
عن
دونرةأنفيتخرج
الفسطاط حتى القاهرة ..
بابليون
الفسطاط إلى
إلىهليوبوليس )
أوون (
منف إلى
حاضرة مصر ..
إلى هي
مصر كما
 ..خاص
القاهإلىرة ..
حتى
بابليون
فمن إلى
هليوبوليس )
أوون (
فمنرةمنف
18
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نقال عن صورة من البالون للقاهرة 1882

وتبقى القاهـــرة المحروسة العمـران وا نسـان من الجغرافيـــا  ..وفي التـــاريخ ..
19
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ومع التحام القارتين وتقارب البحرين والتقاء النيل بالمتوسط
كانت مصر  ،فكأن الطبيعة تشير إلى مصر هنا  ...ليتشكل
اء كانت صدفة أو حتمية  ،فتلك ملحمة
وجودها وعمرانها  ،سو ٌ
حضارية وعمرانية هي ثمرة زواج الجغرافيا والتاريخ  ،وتتفاعل
جوانب الموقع مع جوانب الموضع  ..يتالقى ويتالقح الخارج مع
الداخل  ..يتعارضان ويتناطحان  ..ويستوطنها اإلنسان ليسجل
إبداعاته ووجوده في الزمان على المكان .

بداية العصر الوسيط

نهاية العصر الوسيط

مصر إذن بخصائص الموقع  ..مجمع اليابس ومفرق البحــار ..
قلب األرض ومتوسطة الدنيا ..

إنها حقًا فيضية بال أمطـ ـ ـ ــار ..شعب بال جي ـ ـ ـ ـ ـ ـران ..

وكانت جزيرة الفيل عندما برزت مليئة بالمستنقعات وقد تم صرف
مياهها في منتصف القرن الرابع عشر عندما مد الخليفة الناصر
قناة الخليج التي كانت تخرج من السيدة زينب غرًبا لتصل إلى
ضفة النهر الجديدة  .وتعتبر قناة الخليج التي كانت حتى أواخر
القرن التاسع عشر مكان االحتفال السنوي بعيد وفاء النيل ،من
أهم معالم القاهرة قبل أن تردم وتسوى شارًعا هو شارع الخليج
حاليا )  ،وفي الوقت نفسه كان للقاهرة قناة ثانية
( شارع بورسعيد ً
هي قناة اإلسماعيلية التي كانت تخرج من النيل ( قرب فندق
هيلتون الحالي ) حتى تصل قناة الخليج عند غمرة حتى ردمت
هذه القناة هي األخرى وسويت شارًعا( شارع رمسيس الحالي )
وتحولت مجراها ومدخلها من النيل إلى الشمال .

كانت القنوات
من حكم سال
عن طريق
في األراضي
العربي وتأس
وخليج بني
ويبقى األه

خلي القـــاه
إلى العصو
القديمة  ،و
النيل المستم
المدن التي
مدينة عين
مكان المجر
ثم نقلوا فم
غرًبا  .وفي
ترعة الملوك
بين النيل وا
ويرجع تاريخ
ملوك األسرة
ق  .م (وس
مدخلها مع
ينفصل عن
(تل بسطا)
الروماني) ،
مدخله من
في وادي ال
جنوبا حتى
ً

كبير
جهدا ًا
وفي أواخر القرن التاسع عشر صرفت الحكومة
ً
إليقاف تحول مجرى النهر إلى الغرب وكذلك لتثبيته وتقوية
جسوره  ،وقد ألقيت من أجل ذلك حجارة كبيرة وكثيرة في فرع
النهر الذي يجري إلى الغرب ( بين جزيرتي الروضة والجيزة )

أرض الزاوية في العالم القديم ..
مستحيال أن
من جهة أخرى مصر بموقعها البؤري المركزي كان
ً
تعيش في عزلة منطوية على نفسها داخل قوقعة الصحـ ـ ـ ـ ـ ـراء ..

 ،إلرغامه ع
هذه الجهود
صرف مياه

بداية عصر الوالية

شكل (  ) 01— 1موقع مصر وعاصمتها في صورة العالم
القديم لالدريسي  ..مصر ارض الزاوية في العالم القديم

غير أنها عزلة بال اعتزال ..

نهاية عصر الوالية

عزلة نسبية بالموضع يصححها احتكاك مطلق بالموقع ..
عزلة من الداخل إال أن العالم كله يأتي إليها ..
لمحات من رحلة القاهرة المحروسة ــــــ من الجغرافيا وفي التاريخ

شكل (  ) 12— 1مواضع البرك والخلجان والجزر عبر رحلة النيل

شكل (  ) 02— 1مواضع البرك والخلجان والجزر عبر
رحلة النيل

شكل (  ) 13— 1بركة الجنينة Lechard - 1853

40
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الباب الثاني

القاهـرة المحروســـــــة

في نهاية العصر الوسيط
الباب الثاني

نكتشف البداية من الموروثات الشعبية التي يتناقلها الرحالة والمؤرخون متوهمون حقيقتها  ،ونتلقاها
القاهـرة
المحروســـــــة ..أو رافضين لحدوثها  ،ولكننا اليمكننا أن نتجاهلها ..
معتقدين بواقعيتها
نحن
وقد جمعها هؤالء في العصر الوسيط ومزجوها مع الوقائع التاريخية  .أقتربوا من الخيال الشعبي في
نهاية
في
الوسيط وخاصة عاصمتها وحاضرتها  ،مدن قد يكون لها وجود فعلي أو مدن
العصر وعمرانها
لمدن مصر
وصفهم
ال وجود لها في عالم الواقع مثل « مدينة أمسوس » ..
نكتشف البداية من الموروثات الشعبية التي يتناقلها الرحالة والمؤرخون متوهمون حقيقتها  ،ونتلقاها نحن معتقدين بواقعيتها ..
كـ ــانت  ..أمسوس قبل الطوفان ..
أو رافضين لحدوثها  ،ولكننا اليمكننا أن نتجاهلها ..
القديمة ..
الحضارة
الوقائعمع
وبابليون
الوسيط أوون )
شمس (
وعين
كـ ـوقدـانت
الخيال الشعبي في وصفهم لمدن مصر وعمرانها
أقتربوا من
التاريخية .
ومزجوها مع
العصر
منف في
 ..هؤالء
جمعها
الحديث ال..وجود لها في عالم الواقع مثل « مدينة أمسوس » ..
فعلي أو مدن
ريخلها وجود
يكون
تها ،
عاصمتها
الوسيط و
ـاهرةمدنفيقد التا
وحاضوالرقـ ـ
الفسطاط
وخاصة ..
كـ ــانت
..
الطوفان
قبل
أمسوس
..
كـ ـ
ـانتريخ مصر الحقيقي هو تاريخ شعبها قبل أن يكون تاريخ ملوكها وحكامها بالرغم من محاوالت
إن تا
كـ ــانت  ..منف وعين شمس ( أوون ) وبابليون مع الحضارة القديمة ..
الحديثال ..ويبقي الشعب مستق اًر في المكان ذاته ومتوارثاً له ،
إلى زو
تغييب دور المجتمع  ،فالحكام والدول
كـ ــانت  ..الفسطاط والقـ ــاهرة في التاريخ الوسيط و
تغييبفإننا
ملوكهاحضار
وعمر
الحقيقيتار
مسئتاورالًيخعنه
وعموماً
ومؤسساً
مصرمسجالً
نتعرض  ،فالحكام
دور المجتمع
الزمانمحا.والت
فيغم من
ته بالر
وحكامها
المكانتاريخ
علىأن يكون
انه قبل
شعبها
يخهريخ
هو تا
إن
رةاً حضارته
ومؤسس
وعمرانه
فالعسكر تاوريخه
العاصمةومتوارث
بصفتهاالمكان ذاته
الوسيطمستق اًر في
ويبقي الشعب
فيزوال
الدولرة إلى
و
بالفسطاطعنه مسجالً
بدايةاً له  ،مسئوالً
المكان القاه
حتىعلىحصن
القطائع
العصر
للقاه
حصن القاهرة
حتى
القطائع
و
فالعسكر
بالفسطاط
بداية
العاصمة
بصفتها
الوسيط
العصر
في
ة
ر
للقاه
نتعرض
فإننا
ا
وعموم
.
الزمان
في
الفاطمية  ،نهاية ً بالقاهرة الجامعة لكل هذه التجمعات  ،ونتناول هذه الحقبة من الرحلة على مرحلتين
الفاطمية  ،نهاية بالقاهرة الجامعة لكل هذه التجمعات  ،ونتناول هذه الحقبة من الرحلة على مرحلتين ..
األزدهار ..
التأسيس و
األزدهار ..
مرحلة التأسيس و
مرحلة
ـارسـ..ـار ..
األنك
ـحول و
األنكسـ
الت ــحول و
مرحلة الت ـ
مرحلة
62
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وتبقى القاهـــرة المحروسة حلقات متوالدة من بع ها البع
تعلو معها القاهرة حيانا وتخفو حيانا خر مع صعود مصر وانتكاساتها ولكن ال تغيب .
63

17

مالم عمارة القاهرة حتى بداية عصر الوالية ..

المرحلة الثانية من العصر الوسيط ـ
مرحلة التحول واالنكسار ..
القــــاهرة عند الم رخين وفي كتب الخطط المصرية ..
شهدت القاهرة في ظل مرحلة الخالفة الفاطمية ألو ًانا من العظمة
عظيما  ،واتسعت
نموا
ً
والبهاء والبذ  ،ومع أنها نمت بعد ذلك ً
جنباتها وأحياؤها حتى غدت في القرن الرابع عشر أضعاف
ما كانت عليه أيام الخالفة الفاطمية  ،فإنها لم تسطع بمثل ما
سطعت في عهدها األول  ،إوان الخيال ليضطرم إلى الذروة
حينما يستعرض تلك الصور الرائعة التي تقدمها روايات الرحالة
والمؤرخين .

يذكر المقريزي عن القصبة العظمى ( على سبيل المثال لحال عمارة وعمران القاهرة حينئذ )  ،وهي تبدأ من باب زويلة إلى بين القصرين
عند باب الخرنفش  ،ثم يتفرق من هناك طريقان  :ذات اليمين وهي المسلوكة إلى الركن الحلق إلى الخوانق إلى أن تنتهي إلى باب
النصر  ،وذات اليسار وهي المسلوك منها إلى الجامع األقمر إلى حارة برجوان إلى أن تنتهي إلى باب الفتوح .

فلنذكر ا ن ما بهذ القصبة الع مى ..فيقول المقري

في خطط

قديما بالخشابين
إذا ابتدأ السالك بالدخول إلى باب زويلة فيجد على يمينه الزقاق الضيق المعروف بسوق الخلعيين ا ن  ،وكان يعرف ً
وهو المسلوك منه إلى حارة الباطلية وخوخة حارة الروم وغير ذلك .
.

ثم يسلك أمامه فيجد على ما في يمينه قيسارية الفاضل وعلى يسرته درب
الصفيرة وقيسارية سنقر األشقر وسجن متولي القاهرة المعروف بخزانة شمائل
جامعا بناه الملك المؤيد أبو النصر شيح المحمودي سنة
( وقد تهدم وصار
ً
).

.2

ثم يسلك أمامه فيجد على يسرته الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الحدادين
والحجارين المعروف ا ن بسوق األنماطيين وسكن أصحاب المالهي  ،إوالى
المحمودية إوالى سوق األخفافيين وحارة الجوذية والصوافين والغضارين والفحامين
قديما بابن البناء  ،وتسميه
وغير ذلك  .ويجد على يمينه المسجد المعروف ً
العامة ا ن بسام بن نوح  ،وهو في وسط الغرابليين والمناخليين والضببيين .

.3
.

ثم يسلك أمامه فيجد على يمينه الزقاق المسلوك إلى حارة الروم .
ثم يسلك أمامه في وسط السوق المعروف ا ن بسوق الشوائين  ،وكان يعرف
قديما بسوق السراجين  ،فيجد على يمينه الجامع الظافري  ،ويعرف ا ن بجامع
ً
الفكاهين  ،ويجد الزقاق الذي إلى جانب الجامع المذكور المسلوك فيه إلى حارة
الديلم وسوق القفاصين والطيوريين واألكفانيين المعروفة ا ن بسكنى الدقاقين .
ويجد على يسرته الزقاق المتوصل منه إلى حارة الجوذرية ودرب كركامة ودكة
أيضا إوالى سوق
الحسبة المعروفة قديما بسوق الحدادين  ،وسوق الوراقين القديمة ً
الفاميين  ،المعروف ا ن باالب ازريين إوالى غير ذلك .

البدور والكواكب من علمائه  ،قد مثل بشاط النيل بحر النيل نهر الجنة  ،ومدفع مياه السماء  ،يسقيه العلل والنهل سيحه  ،ويجبي
إليهم الثمرات والخيرات  ،ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة وأسواقها تزخر بالنعم . »....
( )
احدا  ،يشتمل
بلدا و ً
ويصف المقريزي تلميذ ابن خلدون القاهرة في نفس المرحلة في قوله  « :واتصلت عمائر مصر والقاهرة فصا ار ً
على البساتين والمناظر والقصور والدور والرباع والقياسر واألسواق  ،والفنادق والخانات والحمامات  ،والشوارع واألزقة والدروب والخطط
والحارات واألحكار  ،والمساجد والجوامع والزوايا والربط  ،والمشاهد والمدارس والترب  ،والحوانيت  ،والمطابخ والشون  ،والبرك والخلجان
متصال جميع ذلك بعضه ببعض من مسجد تبر إلى بياتين الوزير قبلي بركة الحبش  ،ومن شاط
والجزائر  ،والرياض والمتنزهات ..
ً
عجبا بهم لما بالغوا
وتختال
تهم
ر
لكث
بأهلها
تضيق
،
العدد
يادة
ز
و
ة
ر
العما
ة
ر
كث
في
األماكن
هذه
الت
ز
وما
النيل بالجيزة إلى جبل المقطم .
ً
في تحسينها وتأنقوا في جودتها وتنميقها . »...

وليس المقصود هنا عرض أو الكشف عن تفاصيل الصروح
وخالصة القول كما يقدمها لنا المتخصصون بعد تحليل كتابات مؤرخي هذا العصر  ،إن أهم العوامل
المعمارية لمراحل العصر الوسيط للقاهرة والفسطاط  ،ولكن
واألسباب الداخلية التي أدت إلى تدهور األوضاع العمرانية عامة في مصر وخاصة في القاهرة
وقوضت
إلىالجوع
الوباء و
فاجتاالحربمنوالثور
المحن،
لسلسة من
عرضة
على أن مصر القاهرة لبثت خالل العصر الوسيط
المقصد هو رسم تلك الصورة العمرانية والمجتمعية العامة
وباب النصر  ،وعرضه من باب سعادة وباب
باب ،الفتوح
بابة وزويلة
السور الحجر
الخطوبما وحازه
اطلقت على
المعزية )
القاهرة (
العاصمة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ـ ـ وبالتالي الدخول إلى عصر الوالية كما نراها
باب قاهرة
خارجبقيت
ولكنها
بظاهررة ،
الحرب والثو
الناس من
أشد فت ًكا
كانت
وكثير
ًا
 .5ثم يسلك أمامه إلى سوق الحالويين ا ن فيجد على يمينه الزقاق المسلوك فيه صروح عظمتها وازدهارها مرة بعد أخرى ،
المقدمة لعصر الوالية  ،ويمكن أن نحيل القار المتعطش لتلك
تفيقالفسطاط  ،وخارج باب الفتوح وباب النصر
زويلة إلى
القاهرة
في العمارة
الطبيعةتوسع
مصائب ..و لما
باب البرقية
الخوخةما إلى
ـ ـ تمثلت عندهم وعندنا فيما يلي ( ) :
الوسيط في خطط ال
القــاهرة العاصمة نهاية العصر
صورة
آخرون
حملها
بشاط مهمة
القرة فتلك
للقاه
نحاول أن
إننا،هنا ال
ار
تكررًا
قديما بالقطانين وسكنى األساكفة  ،إوالى بابي من كبوتها لتصبح معاصرة جديدة  ..وكما أكدنا
التفاصيل الباهرة الى كتب الخطط وال سيما خطط المقريزي ليق أر
إلى سوق الكعكيين  ،المعروف ً
أهل إلى منشأة المهراني  ،وخارج باب البرقية
شاطمن النيل
ويحملهاعلى
ومن بوالق
النيل ،
القنطرةنؤرإلى بو
وخارج باب
يدانية
إلى ال
قيسارية جهاركس الغربيين إوالى درب األسواني والباطلية وغير ذلك .
المتعقبة المعزيةًا
أحداثه
المتتابعة و
علىاحلة
العصر بمر
صار في
انية ،للقاهرة
باب عمر
صورة
العلم واالختصاص  ،ولكننا نبحث أو نحاول أنإلىنرسم
وال انهيار نظام اإلقطاع الحربي وضعف االستعدادات الدفاعية  ،بمعنى انكماش
صور شافية له عن م ثر ذلك العصر  .ولبثت القاهرة أن
ًا
ويرى
انتصار ،باإلضافة إلى جزيرة الروضة والجيزة ..
 ..والقاهرة
الفسطاط
قسمين :
هذا بالسكنى
العامر
النصر
ظاهر
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي ولد سنة
الدين
تقي
هو
انكسار  ،لهذا فإننا نستكمل رسم صورة القاهرة خالل هذه المرحلة من كتابات المؤرخين وكتب الخطط  ،ولن نسترسل في عرض كل
ًا
و
الدور القومي لمصر للدفاع عن المنطقة وعن نفسها
أصبحت قاعدة الملك وعاصمة الديار المصرية وحاضرة الشرق
 ،أي أنه شهد حوادث عصره من زاوية أبناء الفئة
وتوفى سنة
بالعلممعها
باالشتغالاصل
ما كتبه هؤالء المؤرخين ولكننا نكتفي بكشف مالمح تلك الكتابات والتعريف بموجوداتها الكامنة ونترك للقار الحق في التو
ثانيا الفساد اإلداري المتمثل في والية الوظائف ببذل المال والرشوة دون النظر إلى
بعد توحيده وتوحيدها على يد صالح الدين األيوبي ومن بعده
إيذانا بنهاية العصر الوسيط ودخول مص
،
المماليك
لحكم
أفول
و
وذبول
احتضار
نوباتدون أن نخل
والغوص في بحار صفحاتها ليرى بنفسه هذا الدر الكامن بها  ،نتلمس هنا بعض خطوط هذه الصورة في عموميتها
الخبرة والكفاءة  ،وهو ما يعني فساد الدولة .
ً
من بني أيوب أو حكام المماليك  ،وكانت مصر القاهرة في
بالصورة نفسها لفهم القاهرة في عصر الوالية وتطورها وصوًال إلى عصراالستقالل الوطني نهاية الكتاب ومقصده ..المقريزي على مدى تأثره بمحيطه من الحوادث المضطربة  ،ومثله في ذلك مثل أستاذ
ثالثا تزايد فرض المكوس وكثرة المظالم المالية والممارسات االحتكارية وطرح
هاتيك العصور الزاهرة كالشمس المشرقة في سماء الشرق تبهر
ٍ
حينئذ من تفكك وانحالل
سقوط األندلس وما أصاب دول المغرب العربي اإلسالمي
البضائع وانتشار المصادرات .
العالم شرقه وغربه ..
الخبر»ريين
خينو المص
والواقع أنه يصعب إحصاء كتب الخطط فهي عديدة  ،ويرجع الفضل في ابتكار هذا النمط من األدب التاريخي إلى المؤر
ومقدمته المشهورة التي تضمنت نظريته في علم العمران ودراسته النقدي
المبتدأ
رابعا فساد النقد الذي نتج عن تالعب السلطات المملوكية بأوزان النقود وعدم ضبط
( )
المرجعية الخلدونية غير المباشرة في مؤلفات المقريزي  ،حيث أنه تتلمذ ع
التاسع تلك
فهم أول من خصه بالكتابة والعناية  ،وكان عبد الرحمن بن عبد ا بن عبد الحكم المصري الذي عاش في القرنونتلمس
أول مؤر
ويصفها العالمة ابن خلدون عند مقدمه إليها سنة
:
عيارها  ،إضافةً إلى التالعب بأسعار الصرف  ،وبالتالي بروز ظاهرة التضخم .
األعتبار عقد الحلقات الدراسية وأسس نواة لمدرسة فكرية حملت منهجيته ،
للخطط وا ثار وقد تناولها في تاريخه في فصل خاص  ،كان أول مادة لهذا التراث  ،ولعل أشهر هذه الكتب كتاب المواعظوماو لبث أن
« فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر األمم ومدرج الذر
بقي لنا أن نرسم هنا صورة القاهرة السابقة على تلك النهاية  ،كما صورها لنا المقريزي لنرى
العسقالني وعبد الرحمن السخاوي .
أحمد وبن
حجرخالل
القاهرة
في ذكر الخطط وا ثار المعروف بخطط المقريزي  ،ونعرض هنا لعدد من هؤالء المؤرخين في خططهم عن مصر
ولكناوين
من البشر إوايوان اإلسالم وكرسي الملك  ،تلوح القصور واألو
في
ونتتبع
.
مصر
عاصمة
رحلة
من
ا
أساسي
ا
ء
جز
ة
ر
الصو
تلك
وتكون
،
ـ
ة
ر
ـاه
ـ
ـ
ق
ال
ـ
العاصمة
في جوه  ،وتزهو الخوانق والمدارس والكواكب ب فاقه ،تطور
العصر الوسيط ...
شكل (  ) 23— 2خريطة القاهرة نهاية القرن ً نقال عنً Piri Reis -سنة
وتض
التحق المقريزي بالخدم الحكومية  ،بعد أن غدا بحكم طبقته وتعليمه من أهل القلم و
ذلك منهجية مجمعة لفسيفساء ما جاء به المقريزي في كتابه المسمى « المواعظ واالعتبار بذكر
تمييز لها من طبقة أهل السيف وهم المماليك ـ العسكر ـ دون غيرهم من سكان البال
ًا
الخطط وا ثار» المنشور عن طبعة بوالق  ،أو تلك الطبعة المحققة لمسودة الكتاب والتي قدمها لنا
 ،وهو الديوان الذي يقابله في العصر الحاضر و ازرة الخارج
اإلنشاء بالقلعة سنة
الوسيطاد السيد  ،وترتيب المسودة يختلف ًا
وحققها أيمن فؤ
لمحات من رحلة القاهرة المحروسة ــــــ نهاية العصر
 . l trat on o a roحجم ) — 2رؤية لصورة الروضة نقال عن كتاب
كثير عن الشكل النهائي للكتاب من حيثشكل (
شكل (  ) 33— 2رؤية لصورة مدينة القاهرة في العصر الوسيط نقال عن David Roberts :
عند قاضي قضاة الشافعية ) ثم تولى المقريزي في تواريخ نجهلها الخطابة بجامع عمر
الفصول وترتيب مواضعها ومصادرها  ،فقد تبدلت خطة المقريزي في تأليف كتابه وتغيرت أكثر من
الفاطمي  .وانتقل بعد ذلك إلى تدريس الحديث بالمدرسة المؤيدية بتوصية من أ
استجدهاالقاهرة بعد ذلك ـ المماليك البحرية ـ )  ،وقد استمرت بالطبع بعض األنشطة في قلعة الجبل إال أن مركز
مرة  ،فإنه أعاد استخدام المادة التي توفرت إليه أثناء التأليف ووزعها على فصوله التي مصر و
الحاكم ..
حدود الفسطاط مدينة مصر الفسطاط في من المقري
محتسبا للقاه
حين عينه السلطان برقوق
المقريزي من التدريس إلى الحسبة سنة
في النشاط اإلداري والعسكري كان قد انتقل بالقطع عبر النيل إلى الروضة واستمر قرابة عقد من الزمان  ،ولم
الثقلريخ
خالل تأليفه له  ..فقد استمر المقريزي في تأليف الكتاب واإلضافة إليه إلى قرب وفاته ف خر تا
ً
أمام لمجامع
صالح،سالم
طبقات في طر
بمختلفاقع اليوم
االختالطالباب الو
القرافة (
يلبث أن تنحى عن هذه الوظ
غير أنه
المجتمعيقالقاهري
الحد الشر ي  ..من قلعة الجبل وأنت آخذ إلى باب و
تزل هذه القلعة عامرة حتي أمر بهدمها عز الدين أيبك أول حكام المماليك وعمر مكانها مدرسته المعروفة بالمعزية .
أي قبل وفاته بسنتين .
يصادفنا في النسخة النهائية للكتاب مرجعه إلى سنة
القاهرةزحزح
الشافعي ـ
افة ..األمام
سن قور
عشرإلى
نحو منه
يخرجون
موضعهاستقر بقية حياته بحارة بر
سنة عن  ،و
وعاد إلى
ات
السيدة عائشة كان يقال له باب قايتباي  ،وكان القاهريونومكة
نظر لقربها من
وعلى الرغم من أن انتقال السلطان إليها أدى الى التقاط الفسطاط ألنفاسها اقتصاديا واجتماعيا ًا
ونحن هنا في محاولة تجميع تلك الفسيفساء المنتشرة بين دفتي الكتاب أو في مسودته المحققة
الفسطاط إلى
الجارحي)  «،المواعظ واالعتبار بذكر
السعودرة المسمى
جامع تاأبوريخ القاه
(موضع كتاب
الجارحمن أهمها
كوم وكان
المرحلة ،
حديثًا )  ،فتمر من داخل السور الفاصل بين القرافة و هذه
نعتمد  ،فإن ذلك لم يكن سوى فترة توقف قصيرة في مسيرة تدهور الفسطاط وخرابها .
السلطان
ها
يصور
على ما جاء بهما مجتمعتين أو في أي منهما منفردة  ،لنرسم صورة القاهرة كما قصد أن
على
بيه
ر
غ
من
يطل
شرف
(
الرصد
إلى
تنتهي
أن
إلى
يمينك
عن
كلها
الفسطاط
كيمان
فتجعل
ح
الجار
كوم
من
وتمر
عمرانية واسعة للقاهرة من
وقد استمر في تأليفه أكثر من ربع قرن )  ،والمتضمن دراسة19
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ر
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ان
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ر
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أو
المقريزي نفسه  ،ولكن في إطار الرؤية المعمارية والعمرانية كما نفهمها اليوم دونما تبديل
 ..بالجرف وموضع
قديما
عرف
تقاء
ر
ا
بغير
افة
ر
الق
من
إليه
يتوصل
سهل
قه
ر
ش
ومن
الحبش
بركة
على
جنوبه
ومن
اشدة
ر
عن تراجم رجال الدولة ونظم الحكم
ً
مقياسا للنيل ففعل ذلك وبناه
الفسطاط حيث يذكر أن عمر بن الخطاب كتب لعمرو بن العاص والي مصر أن يبني
أو تغيير للنص  ،هي مجرد إعادة تركيب للفسيفساء وليست إعادة صياغة أو تصميم فسيفساء جديدة
هذا الشرف حديثًا المكان المعروف بإسطبل عنتر ) حيث أول بركة الحبش ( كانت تقع جنوب الفسطاط فيما بين النيل
ً
الق في القاهرة  ،على نفق
و
ب
مطبعة
أخرجتها
التي
الكتب
ائل
و
أ
من
الكتاب
هذا
وكان
عبد
الوسيط
العصر
في
اختطها
من
أول
كان
ولكن
،
البطالمة
هم
بها
ا
مقياس
شيد
من
أول
أن
ويذكر
،
ان
من وحي القديم  ،فهي محاولة تقريرية وليست تحليلية  ،وهي تجميعية وليست تفكيكية  ..في حلو
والجبل وعرفت بذلك ألنه كان يوجد بجوارها من الجنوب جنان لطائفة من الرهبان الحبش  ،وهي ليست بركة عميقة
ً

حدود القاهـــرة العاصمة في بداية القرن الخامس عشر ..

الباب الثالث

القاهـرة المحروســـــــة

في عصر الوالية مرحلة البداية

كانت نهاية العصر الوسيط ألسباب بعضها داخلياً لفساد الدولة والظلم المؤذن بخراب العمران ،
الثالثاً لتفتت القوى والصراعات بين القوى األقليمية اإلسالمية بدافع الصراع أو نتيجة
وبعضها خارجي
الباب
تحالف مع عدو طامع في المنطقة ومستفيد من أنهيارها  ..فكانت بداية عصر الوالية مع وصول
المحروســـــــة القاهرة سنة  1517نقطة الحراك بالقاهرة وتحوالتها  ،وأنحطت القاهرة أو
القاهـرةسليم األول إلى
السلطان
كادت إلى درجة مدينة تابعة  ،بعد أن كانت عاصمة وحاضرة المشرق العربي االسالمي  ..هنا
مرحلةمقرالبداية
سقطتعصر
في
السلطة السياسية في القاهرة  .إن دخول سلطان بني عثمان يناظر
اليةبية وسقط
الخالفةالوالعر
دخول بونابرت وما تبعه من وصول محمد علي إلى الحكم  ،مع أختالف الحدث والحادث  ،فهما
كانت نهاية العصر الوسيط ألسباب بعضها داخلياً لفساد الدولة والظلم المؤذن بخراب العمران  ،وبعضها خارجياً لتفتت القوى
مرحلتان لعصر الوالية ؛ ومع الحدث األول عاشت به وفيه القاهرة حوالي ثالثة قرون ..
والصراعات بين القوى األقليمية اإلسالمية بدافع الصراع أو نتيجة تحالف مع عدو طامع في المنطقة ومستفيد من أنهيارها  ..فكانت
بداية عصر الوالية مع وصول السلطان سليم األول إلى القاهرة سنة  1517نقطة الحراك بالقاهرة وتحوالتها  ،وأنحطت القاهرة أو كادت
التذبذبمقر السلطة
و وسقط
الفتنربية
الخالفة الع
سقطت
القرنالعربي
منتصفالمشرق
عاصمة وحاضرة
المرحلة كانت
تابعة  ،بعد أن
إلى
اعات و
االسالمي ..معهناالصر
الثامن عشر
األولى في
مدينةنهاية
وكانتدرجةبداية
السياسية في القاهرة  .إن دخول سلطان بني عثمان يناظر دخول بونابرت وما تبعه من وصول محمد علي إلى الحكم  ،مع أختالف
بين اإلنتصارات واإلنتكاسات ؛ ولكن لألسف صاحبت هذه المرحلة أيضاً ميالد ما يعرف باألستشراق
الحدث والحادث  ،فهما مرحلتان لعصر الوالية ؛ ومع الحدث األول عاشت به وفيه القاهرة حوالي ثالثة قرون ..

 ،حتى أقترنت في نهاية القرن الثامن عشر المشروعات العسكرية األوروبية الجديدة للهيمنة على
اإلنتكاسات ؛ ولكن
اإلنتصا،رات و
التذبذب
اعات والفتن
مع الصر
الثامنو عشر
األولى في
العثمانيةالمرحلة
الياتبداية نهاية
وكانت
فألول مرة
بينأخرى
جهة
ألوروباومن
العلمية
الصحوة
القرنجهة
منتصفمن
األستشراقية
بالحركة
الو
المشروعات العسكرية
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حلة
المر
هذه
صاحبت
لألسف
تجد مصر الوالية نفسها أمام ًنسق جديد من األستعمار  ..هنا حمل القادمون العسكريون معهم أفكا اًر
األوروبية الجديدة للهيمنة على الواليات العثمانية بالحركة األستشراقية من جهة والصحوة العلمية ألوروبا من جهة أخرى  ،فألول مرة
بعضهاإلىمعلن
أطماع
اض و
مخططة
سياسية إوا
نسقوالت
أمامرة تح
إستثا
إستثارة تحوالت
وعلوم تهدف
أفكا اًر
أغرمعهم
لخدمةريون
القادمون العسك
جتماعيةحمل
األستعمار  ..هنا
جديد من
إلىنفسها
تهدفوالية
وعلوممصر ال
تجد
باطل ..
منهااد به
األكثر ير
الحقوالذي
اقة ولكنه
تبدوو بر
تحت شعا
األكثر إوامنها
شعارات تبدو براقة ولكنه الحق الذي يراد
مقنع تحت
بعضها معلن
أطماع
اتراض
لخدمةرأغ
مقنعمخططة
جتماعية
وسياسية
به باطل ..
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وتبقى القاهـــرة المحروسة
مسرحا للصراعات والفتن ما بين انتصارات وانتكاسات
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العسكرية ..في القــــاهرة ..
البروليتاريا
العـــــــو
المام سسة
السلطة الثانية ـ

أخير اشتملت هذه الفئة المجتمعية على العديد من الباعة الجائلين
و ًا
من غير أصحاب الحوانيت والدكاكين  ،وهم حسب وصف إدوارد
لين المفصل ) .. (40باعة المنتجات الغذائية والخبز والخضر
والفاكهة وباعة المشروبات المختلفة ( عرق سوس والسحلب
والسوبيا  ....الخ ) وباعة الخاخنية والمسلكاتية ..

المجردين من األدوات
المحرومين أو
المقصود
السكان ِست ِفر ٍ
أوجاقات )
ق(
السلطانبهمسليم من
جيش الحامية وكونه
التجار ) على اختالف
فيينكلأو فرحقةوانيت
ورش
االقتصادية (
ستة من
الحرعلى
وجعل
بالقلعة ،
قائدا يقيم
ونصب عليهم ً
يساعد
)
ا
ان
و
دي
(
ا
مجلس
الضباط
الء
ؤ
ه
من
الضباط  ،وشكل
غالبا حالة من البؤس بممارسة
مستوياتها  ،وبالتالي فهم ًيعيشون ً ً
فض
ر
في
الحق
ان
و
الدي
لهذا
وجعل
،
البالد
شؤون
أحيانا ؛ وهم في كثير من األحوال
الوالي في إدارة بعض األنشطة غير المحددة
ً
تجاهلأسندت
مصلحة  ،و
إذا لم ير
توطيد ويمكن الوقوف على
مهمة لهم .
المؤرخين
فيهابسبب
معروفين
مشروعات الواليغير
األمن والمحافظة على النظام في الوالية إلى تلك الميليشيات ،
أعداد وبنية هذه الطبقة أو الشريحة المجتمعية مما أورد أندريه
وكان في القاهرة ممثلوا أوجاقات ..
ريمون وغيره من بيانات وتقديرات إحصائية ).. (39
االنكشارية والع ب  ..وهي قوات من جنود المشاة تكونت

وتوضح المعلومات المتاحة من وثائق المحاكم حالة الفقر المدقع
التي كان يعاني منها هؤالء الباعة الجائلين  .ويستعرض أندريه
نقال عن شابرول :
ريمون أحوال معيشة تلك الفئات المجتمعية ً
طا من
كان األجير الذي ينتمي للفئة األولى يرتدي
قميصا بسي ً
ً
الصوف ويسكن ما يشبه الكو الذي يستأجره ويقتصر األثاث
على قطعة من الحصير  ..في حين كان يقيم األجير الذي
ينتمي إلى الفئة الثانية في مسكن أكثر مالءمة وأفضل تأثيثًا ،
إال إنه كان يحيا مثل أجير الفئة األولى ؛ ولكن أجراء الفئة الثالثة
هم الذين استطاعوا وحدهم الخروج بعض الش من إطار هذه
األوضاع المعيشية البائسة ،كانوا يقيمون داخل بناية ( ربع )
تحتوي على ممرات تقضي إلى الشقق المختلقة .

منذ تأسيس الوالية .
وتشتمل هذه الطبقة على السياس والفراشون والقواسون عالوة
المتطوعين
جونوليان أي
التركية
من الكلمة
عماد هذه الطبقة التي قدر
يشكلون
الذين كانوا
السقاءين
الجمالية ..على
الفرسان
حاملوا
التوفشكية ..
كما .ينتمي لها كذلك مؤجرو الحمير
منفرد ،
البنادق30وهمألف
بحوالي
عددها
الفرسان
من
ا
أيض
وهم
المماليك
من
ات
و
ق
ً
الذين كانت أعدادهم كبيرة للغاية كما
الشراكسة و..الجمال والخيول والبغال
لدى الو
الي .لذات الطبقة أُجراء اليومية  ،حيث كان يبل عددهم
ينتمي
الذين يعملونكان
إلىاسيم .
وينقسمونوالمر
بحمل األوامر
15فرقة
الجاويشية..
ألفمكلفة ٍ
ثالث فئات :
أجير .
مقاما واألكثر رفعة
األعلى
كانت
التي
الفالقة
المتفر ة ..
ً
وتعمل في خدمة الوالي الذي يستخدمها للسيطرة على
بؤسا  ،وتتكون من عشرة
الفئة ا ولى هي األكثر ً
األوجاقات األخرى .
ٍ
أعماال ثانوية  ،ويتلقون
شخص يمارسون
آالف
ً
بالكاد نطاق
للغايةرة على
هيدةًوالمنتش
األهم
لتغطية نفقات معيشتهم..
أجور ز
وكانت االنكشارية القوة العسكريةًا
عددا ثابتًا تقر ًيبا  ،وبل
واسع  ،وتنقسم إلى فرق وتضم كل فرقة ً

مناليثالثة آالف ٍ
وتتكون حو
آالف  ،يمثلون
عدد االنكشارية في القاهرة حوالي
الفئةستةالثانية
أجير ال
تسمى عادة
االنكشار
ثلث عدد أفراد الميليشيات  ،وكان
المدقعفيذاته  ،لكنهم يشكون
درجةية الفقر
يبلغون
الدور الذي
اس) منبسبب
القاهرة مستحفظان (أي الحر
الحياة كانحيث ال تزيد أجورهم
صروف
كذلك
ا
و
وكان
،
ثكناتهم
توجد
حيث
ة
ر
كثير عن أُجر ِ
اء الفئة األولى  ،بيد أنهم ُيعدون
يلعبونه كفرقة بالمدينة وقلعة القاه ا
المسؤولين عن شرطة القاهرة ً ،وكان يقودهم أغا معين من
بمثابة معاونين لمراقبي العمال ...

إسطنبول أو يتم اختياره في القاهرة من بين الجاويشية أو المتفرقة
ولكن القائد الحقيقي لهذه الفرقة كان هو الكتخدا وذلك من القرن
الفئة الثالثة وتضم ألفي أجير ينعمون ببعض
السابع عشر  ،بينما رئيس قوات الفرق أودباشي والمسمى باش
الحرف  ...وبيد أن أجورهم
دوراليسرا  ،مثل أرباب
مؤثر على رأس فرقته ..
شكل (  ( 04— 3صورة ألحد االنكشارية لـ Ludwing Deutsch
أودباشي كان يلعب ً
غالبا ًا ً

كثير أجور ا خرين  ،فإن تمتعهم
لم تكن تفوق ًا
ببعض الرغد يرجع إلى عملهم بشكل متواصل
لمحات من رحلة القاهرة المحروسة ــــ عصر الوالية  -مرحلة البداية
ألنهم كانوا أكثر شهرةً ومهارةً .
242
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شكل (  ( 16— 3صورة للعوام من سكان211
القاهرة لـ Frderic Goodall

شكل (  ( 17— 3صور تعبر عن الباعة الجائلين في القاهرة لـ Charles Willda

وكان يسكن قطاع عريض من هؤالء السكان الفقراء في األحياء
الواقعة بضواحي القاهرة  ،وكانوا يعشون في الغالب داخل ماسمي
بـ األح ـ ـواش التي تمتل بأكوا صغيرة ( وسنعرض لها الحقًا )
ويعيش فيها جمع من الفقراء الذين يتكدسون داخلها إلى جوار
أيضا استخدام هذه األماكن لمزاولة المهن
حيواناتهم ؛ وكان يتم ً
التي لها صلة بالمخلفات الحيوانية  ،بل كانت تستخدم كذلك
كمستودع للقاذورات  ..ومن هذه األحياء والحارات نذكر :
العطوف والحطابة وعرب اإليسار والقرافة والحبالة ودرب الخليفة
وقناطر السباع وباب اللوق والفوالة وباب البحر  ،وقد شهدت تلك
الحارات التنامي الشديد في حركات الفتوة الشعبية  ،حيث كان
يظهر دور الفتوات عند التأريخ ألوقات األزمات تحت مسميات
دليال على شعور
أخرى تحمل ًا
قدر من التحقير  ،وهو ما يعد ً
الطبقات األعلي بالمجتمع (البرجوازية) في القاهرة بالحذر والغيبة
إزاء هؤالء الفتوات أو الخوف من تلك الحركات الشعبية . (41) ..
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رحلة القاهـــــرة المحروسة من عصر الواليـــــة إلى عصر االستقالل الوطني

فهرس محتويات المجلد الثاني

الباب الرابع القاهـرة المحروســـــــة

عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية

االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر

تمهيد:
مقدمة لرؤية مصر عند المستشرقين في القرن الثامن عشر
نهاية مرحلة البداية لعصر الوالية في نهاية القرن الثامن عشر
مرحلة النهاية لعصر الوالية في نهاية القرن الثامن عشر
اإلعالن عن نهاية مرحلة البداية ومقدمات مرحلة النهاية لعصر الوالية
صورة القاهرة عشية وصول الحملة الفرنسية إلى مصر
القاهرة في الحالة االنتقالية بين مرحلتين في عصر الوالية
مورفولوجية عمران القاه ـ ـرة عند المرحلة االنتقالية القاهرة بين مرحلتين في عصر الوالية
الحارات والخطط واألحياء
ضواحي القاهرة الرئيسية وظواهرها ـ ـ ـ المجال العمراني للعاصمة
عالقة المدينـ ـ ــة بالنيل
االبنية المورفولوجية للكيانات العمرانية المجتمعية
شبكات الحركة في نسيج القاهرة وتدرجاتها ومستوياتها
مقر الحكم والسلطة من القلعة إلى األزبكية
المؤسسة السياسية والبنية المركزية للعاصمة ـ
البنية االجتماعية السكانية ومورفولوجية المناطق السكنية في الق ــاهرة
أوًال ـ المساكن الخاصة ـ القصور والمساكن الكبيرة للنخب التجارية والبورجوازية
ثانيا ـ المساكن الخاصة ـ المساكن متوسطة المستوى
ً
ثالثًا ـ المساكن الخاصة ـ المساكن المتواضعة المستوى
ابعا ـ مساكن الطبقات الوسطى الجماعية ـ الوحدات السكنية اإليجارية
رً
خامسا ـ المساكن الجماعية للطبقة الفقيرة ـ المساكن المشتركة
ً
386
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391
397
401
405
411
416
442
446
448
456
465
470
472
476
480
487
489
491
493

البنية الهيكلية للمراكز والمؤسسات االقتصادية ..ومواقع الطوائف الحرفية والتجارية
مراكز النشاط الحرفي والصناعي في الق ـ ـ ــاهرة.
مراكز النشاط التجاري في القاهرة
توزيع المراكز والمؤسسات االقتصادية في الق ـ ـ ــاهرة..
البنية الهيكلية وموقع مراكز الخدمات العامة والمؤسسات المجتمعية
المحـاكم ـ المؤسسـات القضائية في الق ـ ـ ــاهرة
لكتاتيب واألسبلة واألحواض ـ ـ ـ المؤسسـ ــات االجتم ـ ــاعية في الق ـ ـ ــاهرة
الحمامات العامة -المؤسسـات االجتماعية في الق ـ ـ ــاهرة
المقاهي -المؤسسـات االجتماعية في الق ـ ـ ــاهرة
التكايــا ـ ـ ـ المؤسسات االجتماعية الصوفية في الق ـ ـ ــاهرة
المدارس ـ ـ ـ المؤسسات التعليمية في الق ـ ـ ــاهرة
دور العبـ ـ ــادة ـ المؤسسات الدينية في الق ـ ـ ــاهرة
المارستانات ـ ـ ـ المؤسسات الصحية في الق ـ ـ ــاهرة
مواقع الجبانات والمقابر في الق ـ ـ ــاهرة
خاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب الرابع..
فهرس اشكال الباب الرابع القاهرة عند مقدمات نهاية عصر الوالية في القرن الثامن عشر
هوامش الباب الرابع القاهرة عند مقدمات نهاية عصر الوالية في القرن الثامن عشر

496
499
510
524
538
538
541
550
552
554
555
557
558
559
560
562
566
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الباب الرابع

القاهـرة المحروســـــــة

عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية

االسـتشـررابع
الباب ال
اق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر
القاهـرة المحروســـــــة

قامت العالقة بين الغرب والشرق في التاريخ القديم والوسيط وحتى الحديث على
بهدف السيطرة واألحتواء الفكري أو
نهايةطرف
أعجاب من
تسلطية و
الغربالية
عصر الو
مرحلة
وضعيةمقدمات
عند
..
للشرق
المادي
األستغالل
و
التحكم
االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر

وكانت حاضرة مصر وعاصمتها الق ــاهرة كلمة السر ومفتاح الدخول إلى الشرق ..
 ..القديم والوسيط وحتى الحديث على وضعية تسلطية
الغربريخ
الشرقوفي التا
الغرب و
العالقةا بين
قامت
الشرق
يتقاطع
عندها دائم ً
وأعجاب من طرف الغرب بهدف السيطرة واألحتواء الفكري أو التحكم واألستغالل المادي للشرق ..
مصرحـوار ..
حاضائرةمـة و
في مو
إما
وعاصمتها الق ــاهرة كلمة السر ومفتاح الدخول إلى الشرق ..
وكانت
يتقاطعصـراع
دائماًـاحر و
في تن
أو
..الغرب ..
الشرق و
عندها
حملة وحـوار ..
في موائمـة
إما
بونابرت على مصر مواجهة جديدة في سلسلة تقاطعات الغرب
وتأتي
أو في تنـاحر وصـراع ..
والشرق  ،حاملة إدعاء أستنفار مصر من خمولها وسكونها وأعادتها إلى التاريخ
حاملة
الشرق ..
للسيطرة
الغرب
حسب
الحضارة
حاملة إدعاء
علىالشرق ،
الغرب و
تقاطعات
منسلسلة
القادمين في
أياجهة جديدة
مصررمو
العصرعلى
حملة وبونابرت
ووتأتي
العصر حسب
الحضارة و
اقتصاديةيخ و
أعادتهاو إلى التار
وسكونها و
من خمولها
القادمينما
أي وهو
أطماعهمر ،
تنفيذ
تضمن
اجتماعية
سياسية و
مصرالت
أستنفارة تحو
إستثار
من الغرب للسيطرة على الشرق  ..حاملة إستثارة تحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية تضمن
تحقق جزئياً مطلع القرن التاسع عشر وأستمرت تبعاته طوال القرن نتيجة لما زرعوه
تنفيذ أطماعهم  ،وهو ما تحقق جزئياً مطلع القرن التاسع عشر وأستمرت تبعاته طوال القرن نتيجة
نامجهم
تنفيذ ب
نسيون
بالفعل بدأبدأالفرالفر
الدولة
المجتمع و
آلياتمنداخل
ر لتغيير
نامجهم
تنفيذ بر
نسيون
الدولة ،،بالفعل
المجتمع و
كياناتكيانات
آليات داخل
من زرعوه
لما
فإنها جذري
القاهرةتغيي اًر
لتطورتمثل
جذرياًعشر
التاسع
التاسعبداية
القرنتكن
بدايةذا لم
القاهرةتكن ،إوا
القرن تغيي اًر
عشر تمثل
ان إواذا لم
عمرةر ،
لتغيير القاه
عمران
حملتاً
حلة
مر
إنها
نعتقد
،
مختلفة
ثانية
حلة
مر
المجتمع
و
الدولة
و
المدينة
دخلت
وهنا
،
التغيير
هذا
هاصات
إر
لتطور القاهرة فإنها حملت إرهاصات هذا التغيير  ،وهنا دخلت المدينة والدولة
نهاية عصر الوالية .
والمجتمع مرحلة ثانية مختلفة  ،نعتقد إنها مرحلة نهاية عصر الوالية .
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وتبقى القاهـــرة المحروسة مفتاحا لبوابة الشرق من ملكها مل الشرق
مسرحا للتحوالت االجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر
389
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مترا ،كما جدد الحارة المحيطة
أو تجديد صروح وعمائر دينية واجتماعية واقتصادية على جانبي الطريق وعلى امتداد مسافة ً 250
بجامع آق سنقر ) .(111والظاهرة الجديرة بالمالحظة في الحراك العمراني الذي عاشته القاهرة في القرن الثامن عشر وال سيما الحراك
البعد عن منطقة القلعة مركز الحكم؛ ومنها منطقة بركة الفيل ،فقد ساعد وجود مقر الباشا
المرتبط بحارات السكن األرستقراطي هي ُ
وثكنات االنكشارية والعزب في القلعة على اندالع الفتن واالضطرابات المتتالية في القاهرة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر،
والتي كان غرضها األساسي احتالل القلعة ،وكان مسرح هذه الصراعات هو المنطقة المجاورة لميدان الرميلة .وجدير باإلشارة هنا أنه
تم بالتدريج تحول معظم أراضي بركة الفيل إلى مساكن .حتى سنة  1800لم يبق من أرض البركة بغير بناء إال قطعة أقيم عليها فيما

نسبيا ،بعد محاولة األمير أزبك الفاشلة لتعميرها ،وكما يشير إلى ذلك ما جاء ذكره من وجود مواخير الفسق وبيوت الدعارة وأماكن بيع
الحشيشس :ويصف أحمد شلبي هذه المنطقة في سنة  1723بأنها منطقة خالء تذهب إليها النساء في الربيع الستنشاق الهواء النقي،
كما قد يتعرض المرء فيها لاللتقاء بالعناصر المشبوهة .وقد بدأ تعمير منطقة األزبكية عند نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن
عشر ،ويؤكد ذلك تنفيذ مشروعين معماريين :ففي سنة  1732قام قاسم الشرابي تاجر التوابل الكبير بتشييد جامع بجواره سبيل في
العتبة الزرقاء (الخضراء) على ضفة األزبكية الشرقية ،وكانت منش ت الشرابي المتواضعة تتالءم مع صفته باعتباره من الرعية لكن
مغزى هاماً عن حال العمران هنالك .أما المشروع الثاني فهو ما
ال تتناسب مع نفوذه الحقيقي .ومع ذلك فإن مثل هذه المنش ت تحمل ً

شكل (  ( 38— 3منظر عام لبركة االزبكية وقت الفيضان لـ  Dutertreنقال عن كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية

الصناعات الخاصة بالسكن والت ثيث ومختلف الصناعات ا تصادية ..

الصناعات ا ساسية المخصصة لفر
المنا ل

الصناعات ا ساسية الخاصة بتشييد المساكن
..
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المعماريون ـ البناؤون .
النقاشون ـ نحاتو األحجار .
صانعوا ا جر .
الجيارون .
الجصاصون .
المسقفون .
النقارون على الخشب .
الحدادون .
الحارات والخطط وا حيا
.
الحديدية
األثاث
صانعوا
نعدد منها عشرين حيا
ويبل عدد أحياء المدينة  53حيا تسمى «حارة» وتجمع على «حارات» ،بوسعنا أن ُ
التي .تمتد فيها المدينة التي تكون تقر ًيبا
وهيواالوجهة
ئيسيا هذا بيانها متجهين من الجنوب إلى الشمال،
األقفال
صانع
ر ً
مستطيال نسبة أضالعه بعضها إلى بعض  5إلى  ،3ومن تلك الحارات:
ً
النشارون (أعمال الخشب)
القلعة بأقسامها ،وميدانا قراميدان والرميلة.
.1
طولون ـ ـ ـ أقدم أحياء القاهرة.
.2
النجارون .
المغاربة.
.3
يف .الخشبية .
اليج
الصيفالموز
صانعو
الخر
بركة الفيل  -الميدان الذي يغمر بالمياه في
.4

الفخاريون
صانعوا األواني الزجاجية .
السمكرية ( يشتغلون بالصفيح ) .
المبيضون بالحديد .
النحاسون .
مبيضون النحاس .
القندقجية .
الخرزاتية ( صناع العقود والسبح ومباسم الشبك ) .
الشبكجية ( صناع الشبك ) .
الخراطون .
الحصريون ( صناع الحصر ) .
صانعوا األسفاط .
صانعوا األمساد والمكانس والقفاف والسالل .
الفحامون .
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صانع اال فال الخشبية

ُ

خط الحنفي.
.5
باب الخرق.
.6
المؤيد.
.7
األزهر.
.8
باب الغدر.
.9
 .10زويلة
 .11الموسكي.
 .12اإلفرنج (الذي يقطنه األوروبيون).
 .13حي اليهود.
 .14الروم أو الحي اليوناني.
 .15النصارى أو أحياء األقباط والرمن والشوام.
 .16األزبكية.
 .17الشعرواي ..إلخ
أيضا أقسام أخرى من المدينة تتميز بنسبتها إلى المهن المختلفة أو التجارات الكبيرة التي تشيع فيها،
وتوجد ً
أخير بأسماء المقابر
أو يطلق عليها أسماء التجارات والقناطر واألبواب المؤدية إلى أرباض المدينة ،أو ًا
والبساتين والبرك المجاورة لها .والحارات ،عبارة عن نطاقات من المساكن تتفاوت في االتساع ،وعادة ما
تكون مغلقة بأبواب تُقفل في أثناء الليل من أجل أمن المدينة ،عدا شهر رمضان وبعض األعياد الليلية.
وكل السكك الموجودة بها تصب في «عطفات» تتصل بدورها بالشارع الرئيسي للحارة (سكة ،درب) الذي
تستمد عادة اسمها من اسم الحارة .ويجب أن نعرف أن معظم أسماء الشوارع تتماشى في األغلب مع
البنا
مجموع المساكن التي تحف بالخط الذي نسير فيه عن الشارع نفسه ،وهذا هو السبب الذي يجعلها تتغير
خراط الخشب
ظا هي :باب الخرق والمؤيد واألزهر والموسكي
أيضا األكثر اكتظا ً
دوما .واألحياء (الحارات) األكثر تجارة و ً
ً
الحرف العديد
ويطلق على
بعضواألز
45و)النصارى
وزويلة 4والروم
والشعراوي والحنفي والسيدة زينب وباب الغدر
 eنقال عن كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية
المتعلقة بالصناعات الخاصة بالسكن والتأثيث لـ cola - ac e onte
بكية..منالخ،طوائف
النماذج
شكل (
نوعي.
بلفظ
ة
ر
إشا
تسبقها
ال
ين)
ر
القص
(بين
و
بع)
ر
ال
(تحت
مثل
ى
أخر
أحياء
فإن
أخير
ا
و
ط».
«خ
منها
ُ
شكل  21 4ا سام واحيا وخطط القاهرة نقال عن كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية
ً
ً

شكل (  ) 46 4بعض النماذج من طوائف الحرف المتعلقة بالصناعات االساسية المخصصة
 eنقال عن كتاب وصف مصر
لفرش وتجميل المنازل لـ cola - ac e onte
للحملة الفرنسية

لمحات من رحلة القاهـرة المحروســـــــة
عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية
االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر
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البـــــاب الخامس
القاهـرة المحروسة في مرحلة نهاية عصر الوالية
تقاطع بين الشمال والجنوب ..الغرب والشرق
في القرن التاسع عشر
الخامس
البـــــاب
بإعادة صياغة الكيان المؤسسي السياسي إلدارة الوالية بما يخدم
محمد علي
قام
اليةفقام بضرب المؤسسات
التوسعيةو ،
مرحلة العسك
تأسيس دولته
القاهـرة الذاتية من
تطلعاته
نهايةريةعصر ال
المحروسة في
الشرقالدولة المركزية  ،وهنا أختل
لحساب
الجنوب..الموروثة
القائمة حينها و
المجتمعية
المدنية
الغرب و
الشمال و
تقاطع وبين
التوازن بين المؤسسات السياسية للدولة والمؤسسات المجتمعية في المدينة ،
في القرن التاسع عشر
لصالح األولى وعلى حساب الثانية فتولدت مع الدولة المركزية ديكتاتورية دولة
الفرد  ،وضعفت أدوار المؤسسات المدينية المشاركة في عمليات إدارة وتنظيم
قام محمد علي بإعادة صياغة الكيان المؤسسي السياسي إلدارة الوالية بما يخدم تطلعاته الذاتية
الثاني
العمران  ..وتأكدت الهيمنة األوروبية الكاملة سياسياً وأقتصادياً في النصف
من تأسيس دولته العسكرية التوسعية  ،فقام بضرب المؤسسات المدنية والمجتمعية القائمة حينها
التي
القاهورة  ،و
األوروبية
الدول
من
عشر
من
المؤسسات
فيللدولة
السياسية
المؤسسات
قنصليات بين
خاللأختل التوازن
ية  ،وهنا
المركز
التاسعالدولة
القرنلحساب
الموروثة
و
وكان
المركزريةية .
الدولةالمص
الحكومة
المصري و
للشعب
األستغالل
شكلت
ديكتاتورية
فتولدت مع
حساب الثانية
األجنبيوعلى
لصالح األولى
قاعدةالمدينة ،
المجتمعية في
العمران
عمليات ،إداورة
المشاركة
المؤسسات
فيأدوار
وضعفت
عامةالفرد ،
دولة
التجنيد، ..
وتنظيم ،و
السخرة
ائبفيالفادحة
المدينية الضر
يشكون من
المقابل
المصريين
وتأكدت الهيمنة األوروبية الكاملة سياسياً وأقتصادياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وسلطة زمرة الحكام المستبدة  ،وفساد المحاكم المدنية والجنائية .
من خالل قنصليات الدول األوروبية في القاهرة  ،والتي شكلت قاعدة األستغالل األجنبي للشعب
المصري والحكومة المصرية  .وكان عامة المصريين في المقابل يشكون من الضرائب الفادحة ،
الجنائية .
المدنية و
ومعهوفساد
المستبدة ،
الحكام
وسلطة زمرة
التجنيد ،
السخرة  ،و
كانت النتيجة
كاد ..
المحاكمران أو
فسد العم
المجتمع
الدولة و
مؤسسات
سقطت
ولقد

بسقوطرية
الحتميةالعسك
يطانية
الحماية البر
تحت
القرن
المجتمع مع
الدولة ووالدولة
العمران
سقطتبسقوط
الحتمية
النتيجة
كاد  ..كانت
ان أو
نهاية العمر
ومعه فسد
مؤسسات
لقد
ونجحتالوالية
ره وصارت
تختا .
المباشرة
ريحالعسكرية
يطانية
في البر
الحماية
القرن تحت
الدولة مع
العمر
القوى
تغيير لم
مهب
المصرية
نهايةوالية
وصارت ال
المباشانرةو.
نسا
ر
وف
ر
ا
أنجلت
وخاصة
ة
ر
المسيط
األوروبية
القوى
ونجحت
ه
ر
تختا
لم
تغيير
يح
ر
مهب
في
ية
ر
المص
األوروبية المسيطرة وخاصة أنجلت ار وفرنسا على رسم الخريطة الجديدة للشرق .بيد
على رسم الخريطة الجديدة للشرق .بيد أن رد الفعل الطبيعي للمصريين هو نمو النزعة الوطنية وهو
ما .خرج بمصر
أن رد الفعل الطبيعي للمصريين هو نمو النزعة الوطنية وهو
ما خرج بمصر والمجتمع من عصر الوالية إلى مرحلة البحث عن الهوية واإلنتماء
والمجتمع من عصر الوالية إلى مرحلة البحث عن الهوية واإلنتماء .
582
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وتبقى القاهـــرة المحروسة بوابة المستشر ين للدخول الى الشرق
في مواجهة ثقافة وح ارة الغرب والشرق في القرن التاسع عشر
583
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الزمان في لحظة بعينها ..ولكننا
إذا نظرنا إليها من منظور الصورة الفوتوغرافية اإلستاتيكية التي يتجمد فيها وعندها
ُ
)
(
وجنوبا إلى المعادي وحلوان ..وقد أورد أندريه ريمون هذه الصورة
جاستون وهليوبوليس،
وكوبري القبة
جتماعية .والمصطلح للمخطط الفرنسي
ً
األحياءما نظرنا إليها من منظور الصورة السينمائية التي يحكمها تتابع سيناريو األحداث على مدى زمني وتاريخي مستمر
الخاصة« : .إن األجانب قد جعلوا من إذا
إيقاعاته
مركز للعاصمة استبعد منها غالبية المصريين ،ولم تكن توجد حدود مرئية بين األحياء القاهرية».
اعية على أرضية عمران المدينة..الجديدة بالقاهرة ًا
إيقاعاته الخاصة.
إن عملية االلتحام بين نمطي النسيج العمراني التي كان يدعى بها
مشروع إسماعيل التنموي لم تحدث ،والعكس صحيح فقد ازدادت
االختالفات عمقًا بينما انتقل وسط المدينة بقسوة نحو الغرب
جهار الشواهد
حيث توجد السلطة والنشاط والثروة ،وحيث تظهر ًا
الحضرية والعمرانية والمعمارية على هذه السيطرة .وعندها ظهرت
أنماط مختلفة ومتباينة ألنشطة السمر والترويح واختصت فئات
قصر االميرة توحيدة بعينها بتلك األنماط وانعزلت بها عن ا خر ،فعرفت القاهرة مع
قصر االميرة فائقة العقود األولى من القرن العشرين ذلك النسق من النوادي حيث
تجتمع األرستقراطية والدبلوماسية األجنبية والنخب المجتمعية،
قصر خيري باشا
قصر االميرة جميلة ومن هذه النوادي كان نادي أسبورتنج (أصبح الحقًا معروف
سراي االسماعيلية
اما على المصريين إال قلة قليلة
ر
ح
كان
الذي
ة)
باسم نادي الجزير
ً
الكبرى
آمنت باألجنبي المحتل ،أو نادي السيارات ونادي محمد علي
قصر الدوبارة
تأسيسهالنيل
الذي تمقصر
سنة ( 1908صممه المعماري الفرنسي ألكسندر
مارسيل  ،) le an re arcelوكان رواده من الباشوات
والنخب المجتمعية من س
االسماعيليةنادي الجزيرة بنزعته
اييين في مقابل
المصرر
ٍ (
االستعمارية اإلنجليزية حينئذ
ى أو نادي المدارس العليا الذي
الصغر)،
ال يدخله إال وزير أو شبه وزير يطمع أن يكون وز ًيرا ،هذا النادي
الذي كان محطة االنتظار للو ازرة في هذه المرحلة من تاريخ
المجتمع المصري ،ولبعض الجاليات األجنبيات نو ٍاد
القرنرة
القاه
التاسعوعشر
شكل (  ) 64 5تنويعات من المصريين في
خاصة بهم كنادي المكابي ل يطاليين والنادي اليوناني ونادي
733
عرفتها
الواليةالنوادي
الكثير من
مرحلةوغير
نجليز...
الترف كلوب ل
التي الشمال
تقاطع بين
ها عصر
نهاية
المحروسة في
البـــــاب الخامس القاهـرة
القرنهذاالتاسع
الفصل
والشرقرةفيضمن
والجنوب ..الغرب القاه
عشرالمجتمعي والعمراني والطبقي ( ).
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عشر
القرنرة التاسع
من
الثاني
والعمرانية في
العمرانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
االجتماعية و
افية القاه
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الباب السادس
القاهـرة المحروســـــــة
في عصر الليبرالية الوطنية
في النصف االول من القرن العشرين
رحلة القاهرة من سلطة دولة الفرد المستبد وأنتهاءاً إلى األحتالل وتسلط األجنبي الطامع ..
لم يكن المجتمع خامل او خانع ولكن تبلورت ردود أفعاله في صياغة حركة وطنية ليبرالية ..
عاش المجتمع تجارب وصراعات  ..عرف أستقالل وهمي واحتالل واقعي ..
زيف وظلم اجتماعي وتبعية اقتصادية وحراك سياسي وطني محاصر ..
تلك حقيقة عمران القاهرة خالل هذه المرحلة بالرغم من ليبراليتها ؛حيث كانت الغلبة لطغيان المصالح والمضاربات األستعمارية
وهيمنة الجاليات األوروبية أفراداً وشركات على نواحي الحياة  ..وغياب شبه كامل بوعي أو بدون وعي للمصريين اصحاب
الحق الشرعي في مدينتهم ..
كانت القاهرة في رحلتها نتيجة عمليتان ايكولوجيتان ..
إلى الخارج نمو وتوسع أحياء جديدة نحو الشمال والغرب  ..إلى شاط النهر ..
من الداخل إعادة توزيع عناصر األحياء القديمة  ..عند سند الجبل ..
أمست من مدينة تلية تجاور جبل المقطم  ..إلى مدينة فيضية تجاور نهر النيل ..
من أحياء موروثة أمتداد لمرحل سابقة شرقية  ..إلى أحياء مستحدثة مقدمة لمراحل الحقة غربية ..
تمايز اجتماعي بين الموروث والمستحدث ..
خروج من الحارات القديمة إلى األحياء الجديدة ..
ه ــذه هي مدينة القــاهرة وصورتها العامة حتى خمسينيات القرن ..
تجاور دونما تحاور  ..تقارب يفتقد إلى التفاعل والتجاوب ..
تناظر بين سكن النخبة واألجانب في مقابل مأوى المصريين الفقراء ..
دراما المدينة وصراع المجتمع  ..انحرافات وانتكاسات ..
تحوالت مرت بها المدينة وانتهت بها الحتمية التاريخية ـ حسب تعبير ابن خلدون ـ إلى سقوط الدولة والتحول إلى عصر
األستقالل الوطني الحقيقي في منتصف القرن مع ثورة يوليو سنة .. 1952
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وتبقى القاهـ ـرة المحروسة بين تبعية واحتالل  ..بين حكم مستبد وحركة وطنية وليدة
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د توسع عمران مدينة القاهرة سواء شرق النيل أو إلى الغرب
النهر على استغالل األراضي الفضاء التي كانت تمتلكها
ومة  ،والتي قامت ببيع تلك األراضي لألفراد والشركات
هيالت فى السداد  ،كان هذا كله من شأنه أن ينشط حركة
ران فى القاهرة  ،وتبنت الشركات العاملة في االستثمار
ري في مصر مع مطلع القرن العشرين تقسيم تلك األراضي
رسة أعمال البناء في داخل المدينة في عمران أحياء جديدة
حدثة مثل اإلسماعيلية وجاردن سيتي والزمالك  ،أو خارجها
ما يطلق عليه الضواحي ألنها منفصلة عن جسم المدينة ،
ع بين هذه الشركات خصائص مشتركة  ،وهي أن األراضي
ضاربت فيها غالبية تلك الشركات مناطق تفصلها مسافة
الكتلة العمرانية  ،إوانها نوع من التعمير المخطط المتوفر له
نية تمويلية  ،وظهر هذا النسق من اإلعمار في عدة مناطق
على سبيل المثال :

شكل (  ) 96 6المدينة القديمة في سند الجبل في نهاية القرن التاسع عشر

والشك أن أبرز المظاهر المؤثرة لديناميكية القاهرة تنبثق من تفاعل هاتين العمليتين  ..وهي هجرة القلب التجاري المركزي وهي نتيجة
عالقة إيقاعات
على ..كما أن هناك
المدينة كالعاصمة في
لنقد وهو في
حتمية ؛ فقلب أي مدينة هو في الحقيقة قصبتها ،
غير روابط مصر بالدولة
وتأكيد
استحياء ،
االحتالل
سياسة
الدولة تماماً
منظورة ولكنها محققة بين حدود الدولة السياسية وبين العاصمة السياسية  ،ينبضان معاً ويتأرجحان معاً  ،فكذلك قلب المدينة يرتبط
المقطمليؤمن .والى جانب المؤيد
العثمانية والرد على مزاعم جريدة
أرتباطاً وثيقاً ويتذبذب حثيثاً مع حدود العمران المبني للمدينة  ،كلما أتسعت حدود هذه كلما تحتم على القلب أن يتحرك معها
يوسف الخازن سنة
أسسها
اليومية
األخبار
صحيفة
أساساً تحرك
الشمال والغرب
األحياء الجديدة نحو
كانتحدودها مع
مركزيته ويحتفظ بتوسطه  ..هـكذا القاهرة  ،كما نمت
لقد
التيقلبها (، )209
مصر الجديدة
تمت دورة بندول كاملة في حياة القاهرة وقلبها ...
 ، 1896وصحيفة األهالى اليومية سنة  1894التى عبر من

حلوان

أعتمد توسع عمران مدينة القاهرة سواء شرق النيل أو إلى الغرب
من النهر على استغالل األراضي الفضاء التي كانت تمتلكها
الحكومة  ،والتي قامت ببيع تلك األراضي لألفراد والشركات
بتسهيالت فى السداد  ،كان هذا كله من شأنه أن ينشط حركة
العمران فى القاهرة  ،وتبنت الشركات العاملة في االستثمار
معالتاسع عشر
مصرالقرن
الجبل في نهاية
العقارفي
شكل (  ) 96 6المدينة القديمة
مطلع القرن العشرين تقسيم تلك األراضي
ي سندفي
وهيانهجرةأحياء
العمليتين ..عمر
المدينة في
في منداخل
وممارسةرةأعمال
جديدةالمركزي وهي نتيجة
القلب التجاري
تفاعل هاتين
البناء تنبثق
لديناميكية القاهرة
والشك أن أبرز المظاهر المؤث
الزمالك
مستحدثةفيمثل
خارجهاعالقة إيقاعات غير
تماماً..،أوكما أن هناك
سيتيفيو الدولة
وجاردنكالعاصمة
اإلسماعيليةفي المدينة
الحقيقة قصبتها  ،وهو
حتمية ؛ فقلب أي مدينة هو
المدينة ،
عن جسم
منفصلة
العاصمةألنها
وبينواحي
السياسيةالض
يطلقلة عليه
فكذلك قلب المدينة يرتبط
ويتأرجحان معاً ،
السياسية ،
وهوبينماحدود الدو
منظورة ولكنها محققة
ينبضان معاً
وجمع
اضي يتحرك معها ليؤمن
األرالقلب أن
أنعلى
وهيتحتم
مشتركة ،هذه كلما
خصائصأتسعت حدود
الشركات للمدينة  ،كلما
هذهالعمران المبني
بين حدود
حثيثاً مع
أرتباطاً وثيقاً ويتذبذب
المعاد
مسافة
مناطق
الشركات
ـكذابت
ضار
مركزيته ويحتفظ التي
الشمال والغرب
الجديدة نحو
تلكمع األحياء
غالبيةحدودها
فيهاكما نمت
القاهرة ،
بتوسطه  ..ه
تحرك قلبها ( ، )209لقد
تفصلها أساساً
 ...إوانها نوع من التعمير المخطط المتوفر له
انية ،
العمروقلبها
الكتلة القاهرة
عن في حياة
تمت دورة بندول كاملة
امكانية تمويلية  ،وظهر هذا النسق من اإلعمار في عدة مناطق
المثالـ ـ :ـاهرة  ..من سند الجبل إلى شاط النهر ..
نتقلت فيها الق
منها على سبيل
بكيةمن مراحل
الموروثة
 1899القديمة
سنةفي ا حيا
منطقةمناالزلوبكيةالمقطم
سابقةالبلجيكية)
المصرية
(شركة االز

منطقة االزبكية سنة ( 1899شركة االزبكية المصرية البلجيكية)
منطقة جاردن سيتي سنة ( 1904شركة النيل لالراضي )
ضاحية مصر الجديدة سنة ( 1905شركة واحة هليوبوليس)
منطقة الزمالك سنة ( 1905شركة فنادق مصر الكبرى )
ضاحية شب ار سنة ( 1906الشركة العقارية المصرية السورية)

مستحدثة ..
 1904جديدة
النيل مع حيا
لالراضي )
(شركة النيل
فافسنة
منطقة جاردنإلىسيتي

ضاحية القبة سنة ( 1906شركة ضواحي القاهرة ألراضي البناء)
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ضاحية حلوان  1906سنة (شركة مصر حلوان المحدودة للتطوير)

منطقة الزمالك سنة ( 1905شركة فنادق مصر الكبرى )

ضاحية القبة سنة ( 1906شركة ضواحي القاهرة ألراضي البناء)

ضاحية المعادي سنة ( 1908شركة أراضي الدلتا المصرية)

ضاحية حلوان  1906سنة (شركة مصر حلوان المحدودة للتطوير)
ضاحية الجيزة والعجوزة والدقي (شركة غرب القاهرة)

مصر  :شركة مصر للطيران  ،شركة مصر للتأمين
شركات بنك
) 36 1908
شكل ( 6
القبة)
بعضحدائق
(شركة
سنة
 ،وشركة مصر للغزل والنسيج ..

ضاحية المعادي سنة ( 1908شركة أراضي الدلتا المصرية)

ضاحية الدقي سنة ( 1918شركة أراضى الجيزة والروضة)

لمحات من القاهـرة المحروســـــــة
شكل (  ) 126 6انشطة شركات االستثمار العقاري و مشروعات االحياء
القرن العشرين
فيفي مطلع
و الضواحي الجديدة في القاهرة
الليبرالية الوطنية في النصف االول من القرن العشرين
عصر

ضاحية مصر الجديدة سنة ( 1905شركة واحة هليوبوليس)

ضاحية شب ار سنة ( 1906الشركة العقارية المصرية السورية)

ضاحية الجيزة والعجوزة والدقي (شركة غرب القاهرة)

ضاحية حدائق القبة

ضاحية حدائق القبة سنة ( 1908شركة حدائق القبة)
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ضاحية الدقي سنة ( 1918شركة أراضى الجيزة والروضة)
شكل (  ) 126 6انشطة شركات االستثمار العقاري و مشروعات االحياء
و الضواحي الجديدة في القاهرة في مطلع القرن العشرين

1136
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شكل (  ) 97 6المدينة الجديدة تمتطي النهر في النصف االول من القرن العشرين
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مؤسسها إلى شاط النهر
خاللها  ..من سند الجبل
نتقلت فيها القـ ــاهرة
إسماعيل ..أباظة عن مصالح األعيان  ،وجريدة
التىمن مراحل
رة الموروثة
القديمة
المنار ا حيا
من لو المقطم في
سابقةسنة  1898الشيخ محمد رشيد رضا
أسسها
الشهي
النيل معلفكحيارة جديدة مستحدثة
إلى فاف
الجامعة ..اإلسالمية  ،وأخي اًر جريدة اللواء اليومية
للترويج
التي أسسها مصطفى كامل سنة  1900وتبنت هذه الصحف
موقف معارضة السياسة البريطانية في مصر بدرجات مختلفة
من حيث اللين والشدة  ،كما اختلفت رؤاها للكيفيةالقبةالتي تتبعها
يطانى ورغم أنهم أجمعوا على أن
مصر للتخلص من الوجود البر
شكل (  ) 97 6المدينة الجديدة تمتطي النهر في النصف االول من القرن العشرين
ذلك الوجود محدود المدة فقد اختلفوا في تصوراتهم  ،هذا الجدل
وبعضها البعض ،
الذي احتدم بين تلك الصحف المعارضة
وتل نتيجة منطقية بالنسبة إلى لب تحولت مدينت ـ القاهرة المحروسة
االحتالل  ،ودخل هذا
مصالح
المعبرة
تجاور النهر ..
عنإلى مدينة في ية
تجاور الجبل
وبينها وبين الصحف من مدينة
..
خر
ا
في
دما
و
فة
في
دما
ع
وي
،
ر
ا
نه
يمتطي
ع
مو
إلى
الجدل مرحلة من مو ع
جديدةمنحدرفىتلي إطار الظروف الدولية واإلقليمية التي
ر راديكالياً عندما مدينـ ــة تسع
حسمتنموها بلت مريطانيا موقفها من التنافس
شهدت تغي اً
حيا ديمة موروثة من مراحل سابقة لعصور  ..شب ار
مصر بإبرام االتفاق مع فرنسا سنة  1904والذي
الفرنسي فى
اال بكية
حيا جديدة مستحدثة هي مقدمة لمراحل الحقة للنمو ..
المعاد
فتح صفحة جديدة من النضال الوطني المناهض لالحتالل ،
خالل
االحتالل إلى تنظيم صفوف المتعاونين معه من 1077
ودفعسيتي
جاردن
األحزاب السياسية  ،ليفتح بذلك صفحة جديدة من تاريخ الصحافة
الرو ة المصرية في مطلع القرن العشرين .

ال مال

الجي ة مع مولد األحزاب المصرية بأطرها التنظيمية الحديثة سنة
ظاهرة الصحيفة الحزب  ،أى صحيفة التي هي
1907ي بدأتالعجو ة
الد
لسان حزب  ،بل هى األداة التى يستخدمها الحزب فى الترويج
لمواقفه السياسية بين قراء الصحيفة المعبرة عنه  ،وهى ظاهرة

وتل نتيجة منطقية بالنسبة إلى لب تحولت مدينت ـ القاهرة المحروسة
من مدينة تجاور الجبل إلى مدينة في ية تجاور النهر ..
من مو ع منحدر تلي إلى مو ع يمتطي نه ار  ،وي ع دما في فة و دما في ا خر ..
مدينـ ــة تسع نموها لت م
حيا ديمة موروثة من مراحل سابقة لعصور ..
حيا جديدة مستحدثة هي مقدمة لمراحل الحقة للنمو ..
1077
مصر الجديدة

القبة

شب ار

اال بكية
جاردن سيتي
الرو ة

ال مال

الجي ة
الد ي

شكل ( 6

العجو ة

 ) 67اغلفة بعض اشهر الصحف في القاهرة في مطلع القرن العشرين

استمرت مع الحياة الحزبية في مصر .وفي هذا االطار كان مصطفى كامل صاحب جريدة اللواء التي اصبحت لسان حال الحزب
على يوسف  ،والى جانب هؤالء نظم
الوطني  ،كما كانت المؤيد لسان حال حزب اإلصالح على المباد الدستورية برئاسة الشيخ
1137
بعض من نخبة المثقفين األتراك والشوام واألقباط ممن تربوا فى المعاهد األوروبية وتقلدوا بعض المناصب الكبرى فى ظل االحتالل ،
نظموا أنفسهم فى حزب تشكل سنة  1907باسم الحزب الوطنى الحر بزعامة وحيد بك األيوبى والذى أصدر جريدة األحرار األسبوعية
للتعبير عنه  ،كما أسس بعض أثرياء األقباط البروتستانت الحزب المصرى بزعامة أخنوج فانوس والذي اتخذ من صحيفة مصر اليومية41
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ختام رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني
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افتتاحية رحلة القاهرة
من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني
نحن جيل لم نصنع اله يمـــة
ولكننا لم نحاف على وم ات النصـــر
فليغفر اللــــ لنا ولتسامحنا ا جيـال القادمة
عاشت مصر انتصارات وانتكاسات على مدي تاريخها الممتد ،
وشهد الخامس من يونيو سنة  1967واحدة من أسوأ انتكاسات
مصر المعاصرة ال سيما في القرن العشرين  ،ليست انتكاسة
عسكرية ولكنها انتكاسة حلم األمة  ،بل انتكاسة األمة نفسها
ناقوسا
 ،فهي انتكاسة فكر وهوية  ،من المفترض أنها كانت
ً
لحتمية اليقظة أو عودة أوزوريس وبعث حورس  ..أو صحوة
أهل الكهف  ..إنذار لمصر والمصريين  ..إما نصبح أو ال
بدال
نكون ..إنذار السترداد أو استرجاع دورنا الحضاري الفاعل ً
من االستكانة إلى دور المفعول ..
عاشت مصر محاولة قريبة لليقظة نحو التغيير والثورة على الجمود في يوليو ،1952سبقتها ومضات متناثرة على مدى قرنين ..
عاشتها مع محاوالت علي بك الكبير ومن بعده طموحات محمد علي باشا الذاتية التوسعية  ،ثم كانت حركة العرابيين وميالد الحركة
الوطنية الشاملة مع مصطفى كامل ورفاقه في مطلع القرن العشرين  ،ثم ثورة سنة  ،1919ومع سقوط الخالفة وغياب األمة فرض
الف ار السياسي البحث عن الهوية الوطنية  ،ولكن لم تنفض البالد عن ذاتها غبار الخمول واالنتكاس وظلت كل تلك مجرد محاوالت
مصدرها ومنتهاها زعامات وطنية مخلصة أو رؤية حاكم أو أحالم نخبة مجتمعية  ،فالنكسة الحقيقية كانت متأصلة في داخلنا  ،ولم
بشكل ٍ
ٍ
كامل على ومضات التغيير الممكنة والمتكررة خالل المرحلة الليبرالية مع القرن العشرين وصوًال لثورة يوليو ..
يستيقظ هذا الداخل
لم ننهض بعد بالكيفية المنتظرة أو المحتومة المحققة للذات واالنتقال المنشود  ،حتى بعد الحراك الحادث في  25يناير سنة ..2011
إن االنتكاسة األخيرة في الخامس من يونيو  1967لم ِ
تنته  ،وما زالت الحاجة إلى صرخة إعادة قراءة الذات  ..ذات المكان واإلنسان
وأحداث الزمان  ،رغم الخروج من الهزيمة العسكرية إلى بدايات طريق االنتصارات سنة  ،1973ولكن االنتكاسة داخل اإلنسان استمرت،
وال تزال  ..وهنا هي قراءة لمحاولة الخروج من هذه الحالة  ،ولكنها من خالل قراءة العمران في ذروته بالقاهرة العاصمة حاضرة مصر
المحروسة  ،قراءة قد تصحح المسار وتوقظ الذاكرة والعقل والضمير من خالل قراءة الذات إلعادة اكتشاف دورنا الحضاري في منطقتنا
جميعا مع مصر وقاهرتها إلى هذا
وعالمنا المعاصر  ..نرجو أن تكون مخلصة إواضافة لفهم تلك الذات ونقدها بموضوعية  ،لنتحول
ً
مستقبال أفضل بدون نكسات أو
الدور الفاعل في جملة هذه الحضارة المعاصرة  ،وحتى نورث األجيال القادمة موروثًا يبنون عليه
ً
انتكاسات  ،فال يلعننا الالعنون  ،ويحاسبنا الخالق على ما اقترفنا في حق أنفسنا وفي تقصيرنا لتحمل األمانة ..
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استندت المادة العلمية للكتاب على مجموعة متنوعة ومميزة من المرجعيات استغرقت ما يقرب من
خمسة عشر عاما من الجمع والمراجعة والتدقيق لتشكل في مجموعها قاعدة بيانات مميزة عن تاريخ
وعمران القاهرة المحروسة .تنوعت محتوياتها بين المرجعيات المكتوبة والمرسومة والمصورة
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المرجعيات المكتوبة
إن النص المكتوب سواء مخطوط أو مطبوع هو اثر ويحمل ذاكرة األمة وتراثها  ،ويتسم بقيمة علمية
وفنية وتاريخية  ،وهو من أهم المصادر األصلية للبحث العلمي والفني والثقافي ؛ ومن الصعب تحديد
عدد المخطوطات التي تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة مالمح من تاريخ القاهرة ومصر عامة
 ،ولكن هناك بعض الفهارس والمؤلفات التي تعد مصادر رئيسية في المخطوطات العربية حول العالم
وعددها  ،وطبقاً لهذه المصادر فإن أكثر الدول التي تمتلك العدد األكبر من مثل تلك المخطوطات
هي بالطبع مصر .،أما المطبوعات التي قد تتصل بذات الموضوع قديماً وحديثاً فهي من التنوع
بموضوعاتها ومؤلفيها بحيث يستحيل حصرها إال من خالل مؤسسات متخصصة ومكتبات قومية
ودولية  ..وهناك مقولة مشهورة بين الباحثين في التاريخ عامة وتاريخ عمران المدن والمجتمعات
خاصة وهي «ال تاريخ بال مصادر» اذ ال يمكن للباحث ان يكتب دون الرجوع إلى المصادر ليستقي
منها المادة األولية التي تزوده بالنصوص الكفيلة بكتابة متن البحث  ،فعملية كتابة التاريخ تقوم على
المصادر ،
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وقد استندت كتابة رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية الى عصر العولمة على مجموعة مميزة
من المصادر والتي تمثلت في عدد من المراجع العامـ ــة والفهارس والمحفوظات  ،كتب الرحالة
والمؤرخين  ،المراجع الحديث ـ ــة والمعاصـرة العربية و االجنبية والمترجمة  ،البحوث العلمية والمق ـ ـ ــاالت
العربية واالجنبية  ،الوثائق القومية المصرية  ،االحصائيات وتعداد السكان  ،التشريعات والقوانين
 ،المذكرات والتراجم – اغلبها من اإلصدارات المطبوعة واألخر من اإلصدارات الرقمية  -والتي
يضمها أرشيف و مكتبة مركز طارق والي العمارة والتراث والتي تتلخص ابرزها في:
• مجموعة خاصة من أمهات كتب التاريخ والكتب واالصدارات النادرة والتي تضم حوالي مائتان
كتابا يرجع أقدمها الى القرن الرابع عشر الميالدي .
• منها ما يقرب من ثالثمائة كتاب ومرجع حديث عن القاهرة بوجه خاص وحوالي خمسمائة
وخمسون كتاب عن تاريخ مصر واحوالها االجتماعية واالقتصادية والسياسية خالل المدى الزمني
للكتاب.
• مجموعة رقمية تضم ما يقرب من خمسمائة عنوان تتنوع بين الكتب واألبحاث والرسائل العلمية
والمقاالت المحكمة عن تاريخ وعمران القاهرة ومصر( .باألرشيف الرقمي لمركز طارق والي
العمارة والتراث)
سمحت تلك المجموعة المميزة بتجميع مادة علمية دقيقة واتاحت الفرصة لمراجعة المعلومات
وتدقيقها من أكثر من مرجع ،مما اضفى على المعلومات نوعا من االكتمال والدقة ،كما أتاح تنوع
المجمعة تغطية كافة جوانب رحلة القاهرة ورسم صورة شبه متكاملة للمحروسة خالل المدى الزمني
للكتاب وذلك على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبالتالي العمرانية غيرها مما
تناولها الكتاب.
باإلضافة الى ذلك تكونت اثناء فترة جمع المادة العلمية المكتوبة قائمة بيبليوغرافية لتاريخ القاهرة
المحروسة تضم مجموعة كبيرة من المؤلفات التي تسجل لتاريخ القاهر ة المحروسة سواء المتاحة
بمكتبة المركز او المكتبات األخرى وقواعد البيانات المحلية والدولية
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المرجعيات المرسومة والمصورة
لقد حمل الرحالة والفنانون المستشرقون جزء من مسئولية توثيق عمران القاهرة وحياة المجتمع
لتكون مرجعية مكمله لكتابات المؤرخين  ،ولتكون مع غيرها من المرجعيات العلمية والوثائقية لكل
باحث  ، ،ومع هذا الكم من ابداعيات واعمال هؤالء الفنانين والرسامين الذين زاروا مصر والقاهرة
 ،تجد تلك االعمال التي وثقت لتلك المرحلة من رحلة القاهرة وسكانها  ،إال أننا بقدر ما نعتمد عليها
كمرجعية توثيقية ولكننا نعتمد ايضا ً على المنهجية النقدية والمقارنات مع المراجع التاريخية األخرى
حيث هناك من هؤالء المستشرقين من جنح بهم خيالهم بعيداً عن الواقع بغض النظر عن النوايا ،
وما يعبر عن حالة األستشراق ذاتها واغراضها المعلنة أو الخفية ونخص بالذكر هنا اسماء مجموعة
مختارة من هؤالء المستشرقين  ،مجموعة تمثل بقدر الممكن والمتاح لتنويعات المدارس االستشراقية
المختلفة  ،والممتدة من بدايات القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين  ،رصدنا فيها ما يزيد
عن ثالثة االف لوحة لمائة وثالثين فنانا ً ورحالة من هؤالء عند زيارتهم القاهرة خالل تلك المرحلة
من الرحلة مثلوا في مجموعهم ورسوماتهم صورة عامة للمدينة  ،والمجتمع في عيونهم من زوايا
متعددة ومتنوعة بل ومتباينة أحيانا ً عمرانا ً ونشاطا ً حياتيا ً للمجتمع  ،وذلك على سبيل االستدالل لتلك
المرجعية التوثيقية وليس الحصر الشامل الموسوعي لتلك االعمال التصويرية والوثائقية التاريخية
 ،مع مراعاتنا التدقيق الموضوعي لتلك االعمال في مقابل المرجعيات الوثائقية األخرى المعاصرة
والمتزامنة لهؤالء الفنانين
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وهكذا فقد استند الكتاب أيضا على مجموعة من
حوالي ثالثة االف صورة فوتوغرافية للقاهرة في
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .
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لقد شكلت تلك المجموعة في حد ذاتها مصدرا مكمال للمعلومات
المكتوبة ،وكذلك تم االستناد عليها في انتاج االشكال التوضيحية
والخرائط المصاحبة لنص الكتاب .والتي وصل عددها الى ما يقرب
من خمسمائة شكل توضيحي تتنوع بين الصور الفوتوغرافية،
الرسومات ،الخرائط التاريخية والتي روعي في ادراجها كما سبق
وذكرنا تقصي تاريخها والتعريف بمبدعيها قدر الممكن والمتاح
من معلومات .هذا باالضافة الى ما قام به المركز من إعادة
االخراج الفني لبعض الرسومات مثل مجموعة لوحات الحملة
الفرنسية وعدد من رسومات الرسامين المستشرقين في القرن
الثامن عشر والتاسع عشر
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نماذج من لوحات وصف مصر للحملة الفرنسية والتي تم تلوينها لكتاب رحلة القاهرة المحروسة
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خرائط رحلة القاهرة
تلعب هنا الخرائط دوراً اساسيا ً في التعرف على رحلة القاهرة المحروسة وعمرانها ،بأعتبار أن
الذاكرة المرسومة احدى التعبيرات المصورة لتدوينات التاريخ والمؤرخين والرحالة المكتوبة،
فاالنسان والزمان والمكان أبعاد ثالثية للمنظومة العمرانية ال غنى ألية منها عن اآلخرتين في حياة
المدينة ورحلة عمرانها في التــــاريخ  ..ومن الجغرافيـــا ..

الخرائط برموزها المعينة عن المخزون المعرفي الذي يتحتم معه فك «الشفرات» الخاصة بتلك
الرموز ومطابقة النتائج المستخلصة مع المحاور المرجعية األخرى لفهم شامل ودقيق لرحلة المدينة
 .وتأتي هذه المنهجية فيما يعرف بـالتحليل الحضري  ،وهو علم في مفترق العلوم المعنية بالعمران
عامة  ،ويمثل حلقة محورية في المنهجية العامة عندنا لدراسة عمران المدن العربية «لطائف
العمران في دراسة المكان»  .و اعتمدت منهجيتنا في التحليل الحضري على محورين أساسيين :

الخريطة هنا وثيقة الجغرافيا
ومفردات لغتها
كما أن الكلمة المكتوبة وثيقة
التاريخ ولغتــه
فالخريطة في هذا المقام تصوير
ما حدث أو الحادث أو الممكن
حدوثه
توثيق لحقيقة واقعة أو ممكنة
الوقوع لعمران المدينة وحياة
االنسان والمجتمع
إذن الخريطـــة وسيلة ممكن
من خاللها رؤية المدينة في
زمان سابق أو مستقبل الحق ..
واعتمد كتاب رحلة القاهرة
المحروسة على دراسة خرائط
القاهرة من عصر الوالية حتى
عصر االستقالل الوطني كأحد
محاورنا لرصد هذه الرحلة
وإدراك مالمحها ،حيث تكشف
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 oدراسة المدينة عن طريق تحليل خرائطها التاريخية المرسومة أو التصورية ،
ثم مقارنة هذه الخرائط بعضها ببعض لمعرفة عوامل التطور والنمو المكاني ،
والمظاهر العمرانية المختلفة التي تحدد للمدينة خصوصيتها وتمايزها .
 oالدراسة الموقعية المكانية للمدينة من حيث الموقع والموضع حتى نتبين ذلك الواقع
عمرانيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً وكذلك ثقافيا ً وحضاريا ً .
وهكذا فقد استند كتاب رحلة القاهرة المحروسة على منهجية التحليل الحضري للخرائط التاريخية للقاهرة
كركيزة أساسية في استقراء عمران القاهرة خالل رحلتها  ،وذلك من خالل دراسة ما ضمته مقتنيات
المركز من ما يقرب من مائة خريطة تاريخية يعود اقدمها الى عام  1477م  -بعضها مطبوع
واألخر في صورة رقمية – باالضافة الى تلك المجموعة قام المركز بانتاج عدد من الخرائط الفريدة
للقاهرة في مراحلها المختلفة استنادا على النصوص التاريخية والمراجع الهامة والتي لم يسبق ترجمة
نصوصها الى خرائط في اي من االدبيات السابقة لرحلة القاهرة المحروسة مثل كتابات المقريزي
والخطط التوفيقية لعلي مبارك وغيرها من المعلومات الهامة التي ذكرها الرحالة والمؤرخين ولم يسبق
التعبير ترجمتها الى خرائط ..

شكلت المرجعيات المختلفة
قاعدة إلعادة انتاج ما يزيد عن مائة خريطة تتبع عمران القاهرة
بشكل عام منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر وتدرس بعضها
وتحلل مورفولوجية الحراك العمراني للقاهرة ومواقع األنشطة
والمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنظيمات
اإلدارية للمدينة وغيرها من عناصر دراسة عمران المحروسة
والمكملة لنص الكتاب وذلك عبر المدى الزمني لرحلتها ،
والتي جمعت في مراحل االنتاج المختلفة بين االستناد والتحليل
للخرائط التاريخية ومقارنتها بالنصوص المكتوبة .
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نماذج من الخرائط التي تم انتاجها لوصف رحلة القاهرة المحروسة

AD 969

AD 868

AD 750

AD 1847

AD 1400

AD 1175

AD 1993

AD 1970

AD 1958
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رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية إلى عصر االستقالل الوطني
فريق العمل  ..شيماء شاهين
دينا عالء
ايهاب زعقوق
محمد صفوت
منى موسى
ميار قطب
فاطمه فكري
اسماء سيد

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

مركز طارق والي العمارة والتراث

www.walycenter.org

الطبعة االولى 2019
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