
 اهرة التاريخيةتطوير منطقة الحطابة بالقمشروع ل

 

قدمت جمعية الفكر العمراني لوزارة اآلثار رؤية ومخطط عام لمنطقة الحطابة المجاورة لقلعة 

ستغالله لتنشيط الحرف التقليدية اتماشياً مع اهتمام الدولة بالحفاظ علي التراث و، الح الدينص

وللتنمية السياحية، وفي إطار قيام وزارة اآلثار بتطوير خطة شاملة إلدارة القاهرة التاريخية 

استنادا إلى دراسات منظمة اليونسكو لها كموقع للتراث العالمي، وبالتوازي مع تبني الدولة 

 . لتطوير المناطق غير اآلمنة

 

لى مخرجات ورشة عمل نظمتها الجمعية بمشاركة وزارة اآلثار إدا استنايأتي المخطط العام 

وقد نال المقترح . ٢٠١٨ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير المناطق العشوائية في سبتمبر 

شجع جمعية الفكر  ا، مم٢٠١٨موافقة مبدئية من اللجنة الدائمة بوزارة اآلثار في أكتوبر 

مشروع التطوير الذي يعتبر نموذجاً للتعامل مع مناطق قلب  ىستكمال العمل علاالعمراني على 

 . القاهرة التاريخي المتدهور بمنهجية تكاملية ومستدامة

 

يهدف المخطط العام إلى االرتقاء بالحطابة كحّي تاريخي من السهل تطويره كمنطقة سياحية 

ثم ، متدادا سكنيا لقلعة صالح الديناكانت الحطابة في العصر المملوكي  تأسيس منذف.  حرفية

قلعة واألحياء المجاورة بالحطب حرفية تمد الصر العثماني منطقة خدمية وفي الع أصبحت

ث شهدت خروج المحمل سنويا حي ،ق الحجيطر ى أوللى موقعها علإباإلضافة  هذا. األخشابو

زدادت إع اعتالء محمد علي باشا عرش مصر وم. سبلتها وصهاريجها الحجاج بالماءأوأمدت 

المؤدي له  الطريقوالذي يمر بناء الباب الجديد للقلعة  بعد ، خاصةالحطابة منطقة أهمية

ربته التي تجرها قلعة داخل عصعود للمحمد علي باشا لل الذي كان يسلكه طريقالوهو  ،بالحطابة

 .  الخيول

 

الباب الخلفي للقلعة وتوقف مرور السياح بالمنطقة  إغالق بشده بعدالحطابة  وقد تأثرت منطقة

مما أدى الى تصنيفها كمنطقة غير آمنة وصدور  ،مبانيها عدد من وتدهور ،القرنهذا  يةبدامنذ 

 . قرار بإعادة تخطيطها

 

وعليه فقد قامت جمعية الفكر العمراني بالعمل مع شركائها الحكوميين على إعداد مقترح لمخطط 

عام يوصي بإعادة فتح الباب الجديد للقلعة تشجيعا لخروج السياحة منه مرورا بالحطابة ووصوال 

 وذلك بالتوازي مع تشجيع الحرف اليدوية القائمة. هامة بالقاهرة التاريخيةإلى مزارات سياحية 

كما ضم المقترح دراسات لإلدارة . خاصة حرفتي التطعيم بالصدف والخيامية بالمنطقة

 . والشراكات والتنمية االقتصادية

 

سياحي ستكمال الزيارات السياحية لقلعة صالح الدين من خالل مسار ايعرض المقترح إمكانية و

ضريح مثل   ،التاريخيةنطقة الحطابة ومبانيها األثرية ويبدأ من الباب الجديد ويسمح بزيارة م

يلتف المسار حول الحطابة لزيارة كٍل من سبيل و. خانقاة نظام الدينصهريج القلعة وو الشرفا

تلك مع إعادة تأهيل . منجك اليوسفيمجموعة كتخدا ووحوض دار وسبيل اشيخو وقبة يونس الدو

لعة وطريق الحج قاآلثار كسلسلة من المتاحف المتصلة تحكي تاريخ الحطابة وحرفها وعالقتها بال

باقي شياخات حي  ىستكمال الرحلة السياحية غرباً، إلايسمح المسار بكما . والجبانات المحيطة



 بنمسجد أحمد وصوال ل قصر األمير طازو الرفاعيفة، مروراً بمسجدي السلطان حسن والخلي

باإلتجاه شماال لزيارة القاهرة الفاطمية مروراً بالدرب األحمر أيضا يسمح المسار و. طولون

  . وحديقة األزهر

 

عددا الحطابة حيث تضم  . طرح الحطابة كمنطقة للحرف التقليدية ىيرتكز مقترح المخطط علو 

. عام مائةأكثر من  ىإل عضهايرجع ب، الخيامية واألرابيسكو ورش الحرف التقليدية كالصدف من

تطوير الحرف القائمة، يتبنى المشروع المقترح إنشاء مراكز لتطوير الحرف إلى باإلضافة و

إلستفادة القصوى من طبيعة لوذلك  ىجتذاب أنواع حرف أخراوابتكار تصميمات جديدة و

الحطابة ورفع المستوى ومستخدميها من السياح من جهة، وتوفير فرص عمل لسكان  المنطقة

وذلك من خالل مدخلين أساسيين؛ إعادة تأهيل . من جهة أخرى قتصادي للمنطقة والسكاناال

من خالل نماذج معمارية تتناغم مع المحيط التاريخي،  ةلمباني الخربة لتصبح ورشاً حرفيا

احية والحرفية وأيضاً تطوير المباني السكنية والفراغات العامة بشكل يتالءم مع األنشطة السي

 . المقترحة

 

في منطقة الخليفة في إطار  2012جمعية أهلية مصرية تعمل منذ عام  هي جمعية الفكر العمراني

وهدفها  ،بالشراكة مع وزارة اآلثار ومحافظة القاهرة وشركاء آخرين محليين "مبادرة األثر لنا"

وقد قامت . الحفاظ على التراث والتعامل معه كمورد مجتمعي يستفيد منه المجتمع فيحافظ عليه

مبادرة األثر لنا بترميم عدد من اآلثار اإلسالمية في المنطقة وبتأسيس مدرسة للتراث ألطفال 

العمراني  لدعم الحرف التقليدية واالرتقاء وأنشطةالمنطقة وتنظيم فعاليات للترويج السياحي 

ويأتي المقترح في إطار مشروع . لى ساحات للرياضة والترفيهإوتحويل األراضي الخربة 

بتمويل من مؤسسة فورد تحت إشراف وزارة التضامن  ة"المشاركة الشعبية في القاهرة التاريخي"

 . االجتماعي وبالشراكة مع وزارة اآلثار

 

 اإللكترونيأو البريد ( 70216560106)لمزيد من المعلومات رجاء االتصال بالهاتف 

(info@megawra.com )أو زيارة موقع المبادرة) www.atharlina.com) . 

 

 : الصالت

 دراسة والمخطط العام لمنطقة الحطابة بحي الخليفة: ملخص المقترح المبدئي
 والرسومات الصور
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