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لطائف العمران في دراسة المكان

رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية إلى عصر االستقالل الوطني

شكر وتقدير للمؤلف د .طارق والي وفريق عمل المركز
“ نظــرة علــى القاهــرة اآلن تظهــر حالــة مــن التخبــط والعشــوائية والفوضــى نظــرة كلهــا
حســرة وأســى جريمــة شــنعاء مســتمرة ”....
أسامة أنور عكاشة
(القاهرة المقهورة) ـ يونيو 2001
ماذا بعد عشرون عاما؟
وكيف حالنا اليوم؟
يحيى حقي كتب في مقال بجريدة المساء في  30مايو  1966م
“ لــن يكتــب وصــف القاهــرة علــى هــذا النحــو مــن أبنــاء البلــد إال مــن أحبهــا ،مــن عشــقها ،يــا لهــا مــن فتــاة
جديــرة بالحــب والعشــق ”
طارق والى أحد من أحبها وعشقها
الفنان التشكيلي حسن سليمان كان دائم القول إن رائحتها وترابها سبب رجوعه وعودته على مصر
الكتاب يتكلم عن القـــاهرة ...
أي قاهــرة نقصــد  ...قاهــرة الزمــان أم قاهــرة المــكان أم قاهــرة مصــر العاصمــة قاهــرة الخاصــة أم قاهــرة
العامــة ،قاهــرة السياســة ،أم قاهــرة الحاكــم ،قاهــرة النخبــة ،أم قاهــرة التنويــر والحريــة أم قاهــرة الســكون
واالســتكانة
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المعروض أمامنا أربعة مجلدات تحكي من عصر الوالية إلى عصر االستقالل الوطني
•المجلد األول من التاريخ القديم  -العصر الوسيط  -دولة العثمانيين
•المجلد الثاني من الحملة الفرنسية  -عودة دولة األتراك
•المجلد الثالث أسرة محمد علي
•المجلد الرابع االحتالل اإلنجليزي  -عصر الليبرالية.
هــذه المجموعــة مــن المجلــدات أو مــا يســمى «موســوعة» تعطينــا رحلــة إلــى عمــران القاهــرة المحروســة
ودورهــا فــي الزمــان والمــكان  -المــكان هنــا القاهــرة واإلنســان هــو المصــري ،وهــذا هــو محــور الكتــاب
وحــدوده ومســار الرحلــة معــه ..
هنــاك العديــد مــن الخرائــط والصــور الفوتوغرافيــة شــديدة الجــودة بالكتــاب تظهــر لنــا العمــران القاهــري  -بــرك
 خلجــان كانــت موجــودة آنــذاك مثــل بركــة الجنينــة والخليــج المصــري وكأننــا فــي فينيســيا الشــرق  ...هــذهالبــرك والخلجــان والتــي ردمــت بحجــة التطويــر أو مكافحــة النامــوس!

إذن الكتــاب ليــس مجــرد رحلــة فــي تاريــخ عاصمــة مصــر ولكنــه يهــدف لبنــاء عقلــي يضــع عمــران القاهــرة
فــي المركــز للوصــول إلــى الشــخصية:
•منف وأون (عين شمس)  -بابليون  -ثم الفسطاط والعسكر والقطائع وصوال إلى القاهرة.
•لقــد أعطانــا الكتــاب عشــرة مجموعــات لألهرامــات
المجــاورة للقاهــرة:
1 .1مجموعة أبو رواش
2 .2أهرام الجيزة
3 .3مجموعة زاوية العريان
4 .4مجموعة أهرام أبو صير
5 .5مجموعة أهرام سقارة الشمالية
6 .6مجموعة أهرام سقارة الجنوبية
7 .7مجموعة أهرام دهشور
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8 .8مجموعة أهرام مزغونة
9 .9مجموعة أهرام «اللشت»
1010مجموعة أهرام ميدوم
(أشك أن هذه المجموعات معلومة عند طالب المدارس أو حتى الجامعات إال فيما ندر)
ولقد أعطانا الكتاب تسلسل الرحالة مثل:
•رحلة ناصر خسرو
•رحلة ابن جبير الرحالة األندلسي في نهاية القرن 12
•رحلة على بن موسى بن محمد بن سعيد الرحالة األندلسي أيضا ( 1247 – 1242م)
•رحلة بن بطوطة (1326م) القرن  14في عهد السلطان الناصر محمد بن قالوون.
هنــاك أيضــا العديــد مــن الخرائــط التــي توضــح التسلســل العمرانــي للعاصمــة وأحيائهــا :الفســطاط  -العســكر -
القطائــع  -القاهــرة  -الظاهــر  -المطريــة  -عيــن شــمس  -الروضــة  -الجيــزة  -بــوالق  -شــبرا ....
هــذه الخرائــط توضــح االمتــداد الطبيعــي للعاصمــة والــذي يحافــظ علــى الرقعــة الزراعيــة التــي تغــذى العاصمــة.
(والتــي ولألســف لــم تراعــى مــن قبــل األجيــال التاليــة وتــم االمتــداد غربــا علــى حســاب الرقعــة الزراعيــة التــي
دمــرت تمامــا)
•الفسطاط عاصمة الديار  -كرسي الوالية
•المسجد الجامع (العتيق) رمز السلطة للوالي
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•وموضع القضاء الرسمي المركزي
•دار اإلمارة مجاورة للمسجد
•دار ضرب النقود
•الجبانة اإلسالمية وما تحويه من رفات المسلمون األوائل
•الفسطاط وحفائرها وأين هي اليوم؟
هل نعرف هذا التاريخ وتلك المزارات أم أننا نجحنا في محو تاريخ هام من تاريخ العاصمة
هناك العديد من الخطط تم ذكرها وسردها في الكتاب مثل:
•خطط ابن الحكم
•خطط ابن يوسف الكندي
•خطط القاضي أبو عبد اهلل القضاعي
•خطط البغدادي
•خطط القاضي محى الدين ابن عبد الظاهر
•خطط المقريزي
•خطط السخاوي
•خطط جالل الدين السيوطي
•خطط ابن إياس من تالميذ السيوطي ()1500
تلى ذلك
•علي باشا مبارك في نهاية القرن 19
أين نحن من هذه الخطط وماذا نعلم عنها؟
هنــاك أيضــا دراســات فــي المجلــد الرابــع تشــير إلــى مخطــط عــام للقاهــرة وضــع مــن قبــل محمــود صبــري
محبــوب  -مديــر األشــغال بمصلحــة التنظيــم بالقاهــرة ( 1929 - 1926م) شــمل مقترحــات لمناطــق إســكان
عمــال فــي ضواحــي القاهــرة مثــل منطقــة بــوالق كمنطقــة عاليــة المســتوى ومنطقــة امبابــة والــذي لــم ينفــذ وتــم
اســتبداله بمســاكن العمــال عــام 1938م  ،وكذلــك مســاكن الطبقــة المحــدودة للمعمــاري محمــود ريــاض واحمــد
حســين  1949 - 1947م  ،ودراســة المســاكن الصحيــة للعمــال لعلــى المليجــي عــام  1949م  ،ومشــروع
مدينــة األوقــاف عــام 1944م والــذي أوصلنــا علــى المهندســين والصحفييــن ومســاكن أســاتذة الجامعــة إلــى
غيــر ذلــك مــن تســجيل هــام لفتــرة عمرانيــة وامتــدادات علــى الرقعــة الزراعيــة مــن قبــل مســئولين ومعمارييــن
مصرييــن يقابلــه فــي الجهــة الشــرقية مــن القاهــرة إنشــاء هليوبوليــس مصــر الجديــدة مــن قبــل البــارون امبــان
يتعرض الكتاب لشرح نمو العمران القاهرة في النصف األول من القرن العشرين
●عمارة األحياء الجديدة
●عمارة األحياء القائمة
ثم إدارة عمران القاهرة في النصف األول من القرن العشرين (1949 - 1882م)
كما يعرض أسماء النظارة في عهد الخديوي ،السلطان ،الملك
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كما تكلم عن األحزاب السياسية في مرحلتين
●المرحلة األولى 1919 - 1907م
●المرحلة الثانية  1954 - 1919م
مجهــود رائــع وتســجيل هــام يســتحق الثنــاء والشــكر،
ويعتبــر إضافــة هامــة للمكتبــة العربيــة والمكتبــة المعماريــة
والتخطيطيــة مــن جهتــي فإنــي ارفــع القبعــة احترامــا
وتقديــرا للمؤلــف ولفريــق العمــل المشــارك فــي هــذا العمــل
الوطنــي.
مالحظات جانبية
في ص  153المجلد األول
ذكر أن الطبقة الحاكمة «المماليك» قد عاشت حياة اجتماعية خاصة بها ال يمكن اعتبارها حياة مصرية
جاء المماليك مصر غرباء وعاشوا بها غرباء ،أحبوها ولم ينتموا إليها ....
«وأنى اتحفظ على هذه المقولة بل أشكك فيها»
هل يمكن اعتبار المماليك أو مقارنتهم بفرسان الهيكل في أوروبا؟
لقــد أشــار الكتــاب فــي ص  237إلــى ضــرورة إعــادة دراســة الفتــرة المجهولــة أو الغائبــة والمغيبــة لعمــران
القاهــرة فــي عصــر الواليــة بمرحلــة البدايــة مــن القــرن الســادس عشــر وحتــى نهايــة القــرن الـــ  18وذلــك
بدراســة الوثائــق مــن ســجالت المحاكــم والمحفوظــات العثمانيــة وغيرهــا
وهذا اقتراح أو فتح مجال بحثي هام جداً قد يربط كثير من الحلقات المفقودة
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التوصيات
1.1يا حبذا لو تم كتابة أسماء المعماريين على صور المباني.
2.2إعداد كتاب مختصر ومبسط للمدارس وآخر للجامعات.
3.3إعــداد مجلــد خامــس لتســجيل القرافــة الشــرقية  -الغفيــر وقرافــة اإلمــام الشــافعي والســيدة نفيســة قبــل
اندثارهــم دهســاً بحوافــر البلــدوزرات بحجــة التطويــر وهــذا قــد يتــم مشــاركة مــع جهــاز التنســيق الحضــاري.
4.4يقوم جهاز التنسيق الحضاري بوضع لوحات إرشادية تحدد المكان ونرسم حدوده وتعريفه.

واهلل الموفق
محمد توفيق عبد الجواد
القـــاهرة
 24نوفمبر 2021
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