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شارع المعز ...حكاية ألف عام

شهد شارع المعز أبهى المواكب واالحتفاالت التي نظمها الخلفاء وشاركوا فيها
للتجول ف��ي ش��ارع املعز
ب��ال��ق��اه��رة متعة وم���ذاق
خ��اص اذ يقابلك الكثير
م��ن امل��ب��ان��ي األث��ري��ة ذات
الطرز العديدة بدءا ً من باب
زويلة وم���رورا ً بـ«جامع
احلاكم وزاوي��ة أبو اخلير
الكليباتي ومسجد وسبيل
وك����ت����اب س��ل��ي��م��ان أغ���ا
السلحدار ومنزل مصطفى
ج��ع��ف��ر وق���ص���ر ب��ش��ت��اك
وج��ام��ع اي��ن��ال وم��درس��ة
األشرف برسباي ومدرسة
ال��غ��وري وسبيل وكتاب
ومقعد ال��غ��وري وجامع
الفكهاني وسبيل محمد
علي بالعقادين ومسجد
امل����ؤي����د ش���ي���خ وح���م���ام
السكرية وسبيل ووكالة
نفيسة البيضا وانتهاء
بباب زويلة» فتعالوا معنا
ف��ي جولة رائ��ع��ة بشارع
املعز.
اع��ت��م��د ت��خ��ط��ي��ط ج��وه��ر
ال��ص��ق��ل��ي ل��ل��م��دي��ن��ة على
ش���ارع رئ��ي��س��ي مي��ت��د من
باب الفتوح شماالً وحتى
باب زويلة جنوبا ً متوسطا ً
جبل املقطم شرقا ً واخلليج
املصري غربا ً واللذين اتخذا
كحدود طبيعية للقاهرة.
ولم يكن غريبا ً أن يلخص
هذا الشارع قصة القاهرة
بأكملها منذ االنشاء األول
وحتى اآلن ولتتجسد فيه
جميع مظاهر احل��ض��ارة
اإلسالمية في كل عصورها
ابتداء من العصر الفاطمي
وح���ت���ى م��ط��ل��ع ال��ع��ص��ر
احلديث م��رورا ً بالعصور
األي���وب���ي���ة وامل��م��ل��وك��ي��ة
ال��ب��ح��ري��ة واجل��رك��س��ي��ة
والعثمانية مع مالحظة أن
انتقال مقر احلكم ومركز
الثقل السياسي الى القلعة
وم��ن بعدها ال��ى القاهرة
احلديثة لم يؤثر كثيرا ً على
قيمة ال��ش��ارع احلضارية
وال���دي���ن���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة
واالقتصادية.
ول���م ي��ك��ن امل���ؤرخ���ون قد
ج��ان��ب��وا ال���ص���واب حني
أطلقوا عليه الشارع األعظم
والقصبة الكبرى ورغم مما
حكوا عنه وع��ن منشآته
ومظاهر احلياة واحلركة
فيه مما يأخذ القلب ويشرح
باسهاب ت��ط��وره على مر
ال��ع��ص��ور ف��ان م��ا خلفته
ال��ع��ص��ور اإلس�لام��ي��ة من
عمائر ومنشآت وح��ارات
ودروب وفنون وصناعات
جتعل منه كتابا ً مفتوحا ً
يحكي بصدق ع��ن ش��ارع
احتفظ بقيمته وحضارته
أكثر من ألف عام.
القصر الشرقي

ال��ب��داي��ة كانت م��ع جوهر
الصقلي الذي أنشأ قصرا ً
ل��س��ي��ده امل��ع��ز ل��دي��ن الله
الفاطمي اخلليفة األول

وع��رف ه��ذا القصر باسم
ال��ق��ص��ر ال��ش��رق��ي الكبير
يشرف على ش��ارع املعز
أو ال���ش���ارع األع��ظ��م من
ناحية ويقابله من الناحية
األخ���رى القصر الغربي
ال��ص��غ��ي��ر ال�����ذي أن��ش��ئ
للخليفة الفاطمي الثاني
العزيز بالله نزار بن املعز
لدين الله وقد سمي القصر
الذي بناه جوهر الصقلي
للمعز لدين الله بالقصر
الشرقي ملوقعه في الطرف
الشرقي للمدينة التي قام
بتخطيطها جوهر الصقلي
اذ ك���ان م���ج���اورا ً للسور
وموقع ه��ذا القصر اليوم
املكان الذي يحتله مسجد
احل��س�ين وخ���ان اخلليلي
ممتدا ً الى املكان الذي توجد
فيه اآلن املدرسة الظاهرية
وقبة امللك الصالح جنم
الدين أيوب وجعل جوهر
للقصر ال��ش��رق��ي الكبير
تسعة أب��واب :باب العيد،
ب��اب ال��زم��رد وب���اب قصر
ال���ش���وك وف����ي ال��ن��اح��ي��ة
القبلية كانت توجد أبواب
ت��رب��ة ال��زع��ف��ران والديلم
وفي الناحية البحرية كان
يوجد ب��اب واح��د هو باب
الريح وكانت هذه األبواب
حتمل هذه األسماء للداللة
على معان خاصة.
وع��رف��ت املنطقة الواقعة
ب��ي�ن ال���ق���ص���ر ال��ش��رق��ي
وال��ق��ص��ر ال��غ��رب��ي باسم
بني القصرين وقد وصفه
املؤرخون بأنه أعمر أحياء
ال��ق��اه��رة وأن��زه��ه��ا حيث
ك��ان مسرحا ً لالحتفاالت
واملواكب الدينية واملدنية
وال���ع���س���ك���ري���ة .وي��ذك��ر
امل��ق��ري��زي أن ه��ذا امل��ي��دان
كان يتسع لعشرة آالف من
اجلنود والفرسان.
مواكب واحتفاالت اخللفاء

ش��ه��د ش�����ارع امل���ع���ز في
ال��ع��ص��ر ال��ف��اط��م��ي أبهى
املواكب واالحتفاالت التي
نظمها اخللفاء وشاركوا
فيها بأنفسهم مما أضفى
على الشارع فخامة وجالالً
مثل :احتفاالت حلول شهر
رم���ض���ان امل��ع��ظ��م وف��ت��ح
اخلليج وتخليق املقياس
«دهان مقياس النيل باملسك
وال����زع����ف����ران» وم��وك��ب
االح��ت��ف��ال ب���رأس السنة
الهجرية والذي كان يجري
كلية في شارع املعز الذي
شهد أي��ض�ا ً أفخم مواكب
تتويج اخل��ل��ف��اء وامل��ل��وك
والسالطني ف��ي العصور
ال���وس���ط���ى وح���ت���ى بعد
انتهاء العصر الفاطمي كان
احلكام األيوبيون وكذلك
املماليك اذا تولوا السلطنة
يلبسون خلعة السلطان
خارج باب الفتوح ويدخل
السلطان اجلديد منهم الى

القاهرة راكبا ً ووزيره بني
يديه وبيده عهد السلطان
واألمراء والعساكر وحوله
م��ش��اة مترجلون منذ أن
يدخل ب��اب الفتوح حتى
ي��خ��رج م���ن ب���اب زوي��ل��ة
وع��ن��دئ��ذ ي��رك��ب اجلميع
خيولهم ول��م تتغير هذه
العادة اال بعد زمن الناصر
محمد ب��ن ق�ل�اوون ال��ذي
كان آخر من ركب بشارع
امل��ع��ز ب��ش��ع��ار السلطة
وخلعة اخلالفة بعد قتل
امللك املنصور حسام الدين
الجني ثم أصبح السالطني
ب��ع��ده ي��ق��ي��م��ون امل��راس��م
بجوار القلعة.
شارع املعز في العصر
األيوبي

ك�������ان من�����و األن���ش���ط���ة
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي مدينة
اخللفاء اململوكية واحدا ً من
أهم التغيرات التي أصحبت
حتول احلكم من الفاطميني
ال����ى األس������رة األي��وب��ي��ة
اجل���دي���دة مم���ا اس��ت��ل��ف��ت
انتباه م��ؤرخ��ي العصور
الوسطى الذين قدموا لنا
قائمة بأهم املنتجات التي
كان احلرفيون يصنعونها
في القاهرة مثل املنتجات
اجل��ل��دي��ة وامل��ن��س��وج��ات
واملنتجات الفاخرة وكان
التجار يأتون الى الشارع
ليبيعوا فيه جميع أنواع
األطعمة واللحوم والفواكه
واحللوى والفطائر وغيرها
م���ن امل���أك���والت واس��ت��م��ر
ه���ذا ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي

• شارع املعز

ف��ي ال��ش��ارع ومنطقة بني
ال��ق��ص��ري��ن م��ن��ذ العصر
األي��وب��ي وحتى اململوكي
وقد أمر صالح الدين باقامة
بيمارستان «مستشفى»
في قاعة القصر الشرقي
الكبير وزوده باألطباء
واجل���راح�ي�ن وامل��م��رض�ين
وشيد أول خانقاة للصوفية
في قصر سعيد السعداء
خصي اخلليفة املستنصر
واخ��ت��ار السلطان الكامل
منطقة بني القصرين لبناء
مدرسته في داخ��ل منطقة
القصور وفي عهد الصالح
جنم الدين أيوب هدم جزء
من القصر الشرقي الكبير
القامة املدرسة الصاحلية
وف��ي سنة 1250م قامت
امللكة شجرة ال��در ببناء
ضريح لزوجها الصالح
جن��م ال��دي��ن ب��ج��وار ه��ذه
املدرسة.
شارع املعز في العصر
اململوكي

استمر االمتداد العمراني
للشارع األعظم من ناحية
ب��اب زوي��ل��ة ليستمر في
االمتداد باجتاه الفسطاط
م������رورا ً مب��ن��اط��ق النمو
العمراني اجل��دي��دة حتى
الصليبة الطولونية وصوالً
الى السيدة نفيسة.
وكان الظاهر بيبرس أقام
منشآت ب��ال��ش��ارع ومنها
مدرسته ب��ج��وار ص��روح
امللك الصالح جنم الدين
أي��وب ثم توالت من بعده
أع��م��ال س�لاط�ين املماليك

الرائعة بشارع املعز والتي
ش��غ��ل معظمها اجل��ان��ب
ال��غ��رب��ي م��ن ال��ش��ارع في
املنطقة التي كانت معروفة
مبيدان بني القصرين وأنشأ
ق��ل��اوون ال��ب��ي��م��ارس��ت��ان
الذي كان واح��دا ً من أروع
مباني املماليك املعمارية
وال��وظ��ي��ف��ي��ة كمؤسسة
عالجية ضمن مجموعة
معمارية ال تقل روعة عنه
تضم م��درس��ة وضريحا ً
كما استخدم املماليك هذه
امل��ن��ط��ق��ة ك��م��ك��ان مفضل
للحفالت الرسمية واملواكب
ال��ت��ي حفلت بالكثير من
م��ظ��اه��ر ال��ب��ذخ وال��ت��رف
ال��ذي عرفته القاهرة في
عصر املماليك .وقد شهدت
القاهرة ازده���ارا ً عمرانيا ً
في أي��ام ق�لاوون ونشاطا ً
جتاريا ً في املنطقة املمتدة
ب�ين الصاغة والكحكيني
والتي كانت حتتوي على
ث�ل�اث وع��ش��ري��ن س��وق �ا ً
وث�لاث وعشرين وكالة.
وكانت األحياء اجلنوبية
للقاهرة خارج باب زويلة
حت����وي م���راك���ز جت��اري��ة
ع��دي��دة خاصة على طول
الشارع األعظم املمتد من
باب زويلة وحتى السيدة
نفيسة أما األسواق الواقعة
فيما وراء اخلليج فكانت
سويقات غير متخصصة
لتجارة أو حرفة معينة
وك��ان��ت ت��ق��ع ع��ل��ى ط��ول
الشوارع التي تربط باب
القنطرة بباب البحر شماالً
وباب اخلرق بباب اللوق

جنوباً .وفي سنة 1457م
أصدر السلطان اينال أمرا ً
ب��ت��وس��ي��ع ال���ش���ارع وم��ن
بعده شرع األمير يشبك في
توسيع الطوق والشوارع
واألزقة وتبييض واجهات
ومداخل اجلوامع وتوالى
اهتمام املماليك باصالح
وترميم الصروح القدمية
م��ث��ل ج��ام��ع احل��اك��م ع��ام
1441م وتشييد جامع
املؤيد شيخ  1420وجامع
برسباي 1422م.
وفي نهاية عصر املماليك
وضحت بصمات قايتباي
والغوري على املنطقة مثل:
ب��اب النصر البندقانيني
الزجاجني اخلشابني وشيد
وكالتني وخ��ان �ا ً ف��ي خان
اخلليلي.
أم����ا ال��س��ل��ط��ان ق��ن��ص��وه
الغوري فقد أق��ام جامعة
وم���درس���ة وش��ي��د سبيالً
وض�����ري�����ح�����ا ً وب���ع���ض
امل��ل��ح��ق��ات .وم���ع ضعف
ال��دول��ة اململوكية حرص
ال��غ��وري ع��ل��ى أن يكون
موكب خروجه من مصر
وم�لاق��اة العثمانيني في
الشام رم��زا ً لقوة الدولة
ومجدها بحضور األم��راء
وك��ب��ار املوظفني املدنيني
وناظر احلسبة والقضاة
وأس��ت��ادار املالية وكتاب
اخلزائن الشريفة ونقيب
اجل����ي����وش وال����س����ادات
األش���راف اخ��وة الشريف
ب��رك��ات أم��ي��ر م��ك��ة .دخ��ل
هذا املوكب من باب زويلة
وعبر القاهرة حتى خرج
من باب النصر وسط تهليل
الناس ودارت الدائرة على
املماليك فانهزم جيشهم
أم��ام العثمانيني في مرج
داب����ق وم����ات سلطانهم
ال���غ���وري حت���ت س��ن��اب��ك
اخليل ث��م هزمية طومان
ب���اي ف��ي ال��ري��دان��ي��ة ع��ام
1517م حتى انتهى األمر
بشنقه وتعليقه على باب
زويلة لتفقد مصر مكانتها
وت���ت���ح���ول م���ن ع��اص��م��ة
للخالفة العثمانية الى
مجرد والية تابعة للدولة
العثمانية.
شارع املعز في العصر
العثماني

واص��ل��ت ال��ق��اه��رة منوها
ال��ت��ج��اري واالق��ت��ص��ادي
واحتلت م��رك��زا ً محوريا ً
ف��ي ال��ت��ج��ارة العثمانية
الداخلية وكانت مواسم
احل��ج ذات فائدة عظيمة
اس��ت��ف��ادت منها القاهرة
كموقع أساسي في جتمع
ق����واف����ل احل���ج���ي���ج وق���د
ساعدت هذه العوامل على
من��و امل��ن��اط��ق التجارية
بالشارع األعظم وتضاعف
الوكاالت التجارية من 58
وكالة في العصر اململوكي

الى  360وكالة في العصر
ال��ع��ث��م��ان��ي ب��ج��وار خ��ان
اخل��ل��ي��ل��ي والبندقانيني
والغورية واألزهر واملؤيد
ش��ي��خ وازده�����رت جت��ارة
النب والنحاس واخلراطة
وصناعة الصناديق وكان
ح��ول ب��اب زوي��ل��ة خمس
أسواق وست عشرة وكالة
جت��اري��ة وك���ان االزده���ار
االقتصادي للشارع يدفع
احلرفيني والتجار للطموح
في السكن في أقرب مكان
من الوسط التجاري حيث
توجد األسواق والوكاالت
واخل����ان����ات رغ����م غ�لاء
املساكن بالشارع.
وحرص عبدالرحمن كتخدا
على انشاء سبيله النارة
الشارع وسقاية امل��ارة اذ
تنص حجة وقف السبيل
على تخصيص النفقات
الالزمة النارة قنديل واحد
أمام باب السبيل خالل أيام
العام وثالثة قناديل خالل
شهر رمضان.
أهم منشآت الشارع
املعمارية اإلسالمية

ينفرد شارع املعز بالكثير
م��ن امل��ن��ش��آت املعمارية
اإلسالمية ال��ن��ادرة وهذه
ب���ع���ض االخ����ت����ي����ارات
اخلاصة التي تعتبر في
قناعتنا م��ن أه��م مالمح
شارع املعز :باب الفتوح
وج��ام��ع احل��اك��م ومسجد
وسبيل وكتاب سليمان أغا
السلحدار ومنزل مصطفى
ج��ع��ف��ر وج���ام���ع األق��م��ر
وسبيل وكتاب عبدالرحمن
كتخدا قصر األمير بشتاك
واملدرسة الكاملية وسبيل
محمد ع��ل��ي بالنحاسني
وم��ج��م��وع��ة ال��س��ل��ط��ان
قالوون وقبة الصالح جنم
الدين أيوب وسبيل وكتاب
خسرو باشا.
وبشارع املعز الكثير من
املنشآت املدهشة األخرى
وم��ن��ه��ا ب��ي��ت السحيمي
وب��ي��ت القاضي ومسجد
وسبيل وكتاب الشيخ علي
املطهر ومدرسة األشرف
برسباي ومدرسة الغوري
وسبيله وكتابه ومقعده
وجامع الفكهاني وسبيل
محمد ع��ل��ي بالعقاديني
وم��س��ج��د امل���ؤي���د شيخ
وحمام السكرية وسبيل
ووك��ال��ة نفيسة البيضا
وب���اب زوي��ل��ة وم��درس��ة
ومسجد السلطان برقوق
وجند أيضا ً معظم احلرف
ال����ي����دوي����ة :اخل��ي��ام��ي��ة
والسروجية والسيوفية
وامل��ه��م��ازي�ين واللجميني
والكفتيني والنحاسيني
وال��ف��ح��ام�ين وال���وراق�ي�ن
وال��ع��ط��اري��ن واملناخلية
والسكرية واملغربلني..
وغيرها.

