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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 يقرأ 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 

به إلى دور الفاعل... 
نسأل أنفسنا لنعرف ونتعرف قبل أن يحاسبنا التاريخ ويصدر حكمه 
علينا .. على عجزنا وهواننا وتخاذلنا في البحث عن الهوية .. في 
على  التعرف  حتمية  في   .. المسبب  ومحاسبة  السبب  عن  الكشف 
لطائف عمران المحروسة من عمق تاريخها الضارب في الزمان، 

وجغرافيتها الممتدة على المكان.. www.walycenter.org

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
مركز طارق والي العمارة والتراث
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بدايــة  هــذه الرحلــة مــع وصــول ســليم األول ، نقطــة التحــول ، أمســت عندهــا مصــر واليــة تابعــة 
ــن  ــع فت ــر م ــن عش ــرن الثام ــى الق ــت حاضــرة الشــرق ، عاشــت حت ــد أن كان ــرة بع ــا القاه ومعه
وصراعــات وانتصــارات وانتكاســات حتــى هبــت عليهــا ريــاح االستشــراق واألطمــاع العســكرية 
األوروبيــة للهيمنــة تّوجتهــا حملــة بونابــرت حاملــة إرهاصــات تغييــراً جذريــاً 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 .. 

ــوذ  ــاً خانعــة لســيطرة النف ــة ، وفعلي ــة الخالف ــة تابعــة أســمياً لدول اســتمرت القاهــرة عاصمــة لوالي
ــة القــرن التاســع عشــر بســيطرة عســكرية وقبلهــا  ــاً انتهــت مــع نهاي األوروبــي سياســياً واقتصادي

فكريــة وتحــوالت نحــو إعــــادة تشــكيل عمــران القاهــرة .. 

ــت  ــة ، عرف ــة ليبرالي ــة وطني ــة حرك ــي صياغ ــه ف ــورت ردود أفعال ــل تبل ــع خام ــن المجتم ــم يك ل
ــة وحــراك سياســي  ــة اقتصادي ــم اجتماعــي وتبعي ــف وظل ــي ، زي ــالل واقع ــي واحت ــتقالل وهم أس
ــركات ..   ــراداً وش ــتعمارية أف ــة االس ــح والهيمن ــان المصال ــة لطغي ــت الغلب ــي محاصــر ، كان وطن

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 ...

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 معــاً وبحكــم الوجــود عندمــا تكــون فاعلــة تصبــح 
مصــدراً لإلشــعاع ، وعندمــا تكــون مفعــوالً بهــا تخــرج عــن الفعــل الحضــاري وتصــاب بالتخلــف 
ــع  ــنة 1517 م ــا انتكاســة س ــت هن ــخ ، وكان ــدي التاري ــى م ، عاشــت انتصــارات وانتكاســات عل
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 
ــع  ــوروث المجتم ــو م ــود ه ــم الوج ــة أو بحك ــل المصادف ــن قبي ــرة م ــران القاه ــة ، وعم التاريخي
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 

واٍد ضيــق محكــوم وانطــالق محتــوم إلــى دلتــا مفتوحــة ، واســتمرت هنــا حلقــات متوالــدة .

ــاء فكــري يضــع العمــران فــي بــؤرة نســتقطر فيهــا مكنــون الشــخصية ،  ــد .. نتوجــه لبن المقصـــ
ــم  ــن فه ــكان ، وال يمك ــان وذات الم ــي الزم ــة ف ــات متتابع ــة واحــدة بحلقـ ــا مدين ــرة بطبيعته فالقاه
تلــك المدينــة بــدون فــك طالســم تلــك الحلقــات وهــو مفتــاح شــخصيتها . ومقصدنــا دراســة المدينــة 
ــة  ــا السياســية واالقتصادي ــة بأبعاده ــة إيجابي ــا فاعلي ــا ومغزاه ــي جوهره ــون ف ــا أن تك نرجــو منه

ــي والمجتمعــي . ــع المــوروث العمران ــا مــن تتب ــة ، مســئولية نرســم مالمحه واالجتماعي
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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 :

o  سنة 1258 كان التحول سياسي في حكم مصر وإنتهاء دور الخالفة العباسية العربية
ولم يبق منها إال الصورة الرمزية التي أحتضنتها القاهرة لصبغ حكم المماليك بشرعية 
عاصمة  لتصبح  العربي  المشرق  في  منفردة  السياسي  القاهرة  دور  وتنامي   ، مفقودة 
وعاصمته  إحداها  العربي  المشرق  كان  وأقاليم  قوميات  إلى  األمة  إنقسام  مع  الشرق 

القاهرة .. إنفتاح اقليمي على المشرق العربي ..

o  سنة 1517 كان سقوط دولة المماليك ونهاية الخالفة العربية رسمياً ، وأنتقال الخالفة
إلى االستانة وقيام الخالفة العثمانية التركية لتحل مكان الخالفة العربية ، وتتحول مصر 
دور  إلى  إنحسار  الوالية..  القاهرة عاصمة  وأمست  الجديدة  للخالفة  تابعة  والية  إلى 

محلي ضمن الخالفة التركية ..

o  ، واالستشراقية  العسكرية  ونزعاتها  على مصر  الفرنسية  الحملة  كانت   1798 سنة 
النخب  مع  الريادة  وكانت  باشا  علي  محمد  مع  األستقاللية  النزعات  عندئذ  وتوالدت 
تتنازعها جذورها االقليمية  مغايراً  المصرية في القاهرة .. وحينها كان للقاهرة دوراً 
وانتمائاتها العربية ، وتطلعات حكامها األوروبية في الغالب ، وكانت الذروة مع مرحلة 
سنة  اإلنجليزي  العسكرى  باالحتالل  واإلنتهاء  توفيق  بعده  ومن  باشا  اسماعيل  والية 

1882 .. تبعية حضارية للغرب األوروبي ..

o  سنة 1923 تنامت الحركة الوطنية المصرية نهاية القرن التاسع عشر مع العرابيين
والتنويرين أمثال الشيخ محمد عبده وآخرين ، ومع مطلع القرن العشرين كان تصاعد 
العالمية  الحرب  نهاية  حتى  القاهرة  في  الليرالية  والروح  المصرية  الوطنية  الحركة 
فيما يشبه  الشرق  القطرية في  الدول  تولدت  التركية  العثمانية  الخالفة  األولى وسقوط 
األستقالل الوطني ، وتحولت مصر من والية عثمانية إلى دولة قطرية لها وجودها 

المستقل أسمياً وإن كانت تحت نير السيطرة األوروبية .. 

o  سنة 1952 مع ثورة 23 يوليو 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 :



89 45

رحلة القــــاهرة المحروسة
 من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني

العصر 
العتيق - 
االسرات

عصر 
البطالمة 

- الرومان - 
القبطي

حكم الخلفاء 
الراشدين

دولة 
االمويين

دولة 
العباسيين

دولة 
الطولونيين

عودة دولة 
لعباسيين

دولة 
الفاطميين

دولة 
االيوبيين

دولتي 
المماليك 
) البحرية 
والشراكسة(

دولة االتراك 
العثمانيين

الحملة 
الفرنسية

عودة دولة 
االتراك

اسرة محمد 
على

االحتالل 
مصر تحت االنتداباالنجليزي

عصر الليبراليةعصر الواليةالعصر الوسيطالتاريخ القديم

المجلد الرابعالمجلد الثالثالمجلد الثاني        المجـــلد االول

 4
77

7
ق مق م

 3
32

64
0

66
0

75
0

86
8

90
5

96
9

11
69

12
50

15
17

17
98

18
01

18
05

18
82

19
22

19
52

القاهـرة المحروسة   من الجغرافيـا .. وفي التـاريخ البــــاب األول  المجــــلد األول  

القاهـرة المحروسة   في نهايــة العصر الوسـيط البــــاب الثاني     

القاهـرة المحروسة   في عصر الواليــة ـ مرحلة البداية البــــاب الثالث     

القاهـرة المحروسة   عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية                                      البــــاب الرابع    المجــــلد الثاني 

القاهـرة المحروسة   في مرحلة نهايــــة عصر الوالية                                                   البــاب الخامس   المجــــلد الثالث 

القاهـرة المحروسة   في عصر الليبرالية الوطنية في القرن العـشرين  البــاب السادس   المجــــلد الرابع 



1011

67

البــــاب الثالث ـ القاهـرة المحروســــة في عصر الواليــة ـ مرحلة البداية   
تمهيـــد                                                                                                203
القــــاهرة في عصــــر الوالية ـ مرحلة البدايــة                                                            238
السكان والبناء الديموجرافي في القــــاهرة                                            238
األقليـات واألجـانب في القــــاهرة                                                     248
التنظيمات االدارية في القـــاهرة .. في عصر الوالية ـ مرحلة البدايــة                      257
التنظيمات المجتمعية في القـــاهرة                                                    261

القــــاهرة عند المؤرخين في عصر الوالية ـ مرحلة البدايــة                                                    301
صورة القــاهرة عند الجبرتي في نهاية القرن الثامن عشر                              303
صورة القــاهرة عند علي مبارك في نهاية القرن الثامن عشر                      305
صورة القــاهرة عند الرحالة سافاري في نهاية القرن الثامن عشر                       308

صورة ومورفولوجية وعمران القــاهرة في عصر الوالية ـ مرحلة البدايــة                                    311
البنية اإلجتماعية لعمران قــــاهرة عصر الوالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر   312
جغرافية األنشطة األقتصادية لعمران قـاهرة عصر الوالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر320

الحراك العمراني في القـــاهرة .. في عصر الوالية ـ مرحلة البدايــة                            331 
المناطق والحـــــارات في القاهرة                                                               346
دارة العمران في القــــاهرة                                                              359 تنظيم واإ

خاتمة الباب الثالث                                                                                     360

فهرس اشكال  المجلد االول                                                                                               361

هوامش المجلد االول                                                                                                       372

 رحلة القاهـــــرة المحروسة من عصر الواليـــــة إلى عصر االستقالل الوطني

فهرس محتويات المجلد االول

إفتتـــــــــــاحية رحلة القاهرة من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني                                                                                                      9
تقديــم .. العمــران ولطائفه أية قاهرة نرصدها أو نقصدها او نعيشها أو نحلم لها وبها                                                                                    12

ول ـ القاهـرة المحروســــة من الجغرافيـا .. وفي التـاريخ  البــــاب ا
مقدمة الرحـــلة إلى عمـران القاهـرة المحروســـــــة                                                              21
رحلة القاهـــرة .. من الجغرافيـــا وفي التـــاريخ                                                              25
القاهـــرة .. من الجغرافيا .. مدينة بين النهر والجبل بين النيل والمقطم                                                        31
القاهـــرة .. في التـــــاريخ .. العاصمة من عين شمس ومنف إلى الفسطاط والقاهرة                         50
خاتمة الباب االول                                                                                      60

البــــاب الثاني ـ القاهـرة المحروســــة في نهايــة العصر الوسـيط
 تمهيد                                                                                                      65              

المرحلة األولى من العصر الوسيط ـ مرحلة التأسيس واألزدهار                            
القــــاهرة عند الرحالة والجغرافيين في العصر الوسيط                                     74
صورة القــاهرة في العصر الوسيط ـ مرحلة التأسيس واألزدهار                                99
صورة عمران القــاهرة في العصر الوسيط ـ مرحلة التأسيس واألزدهار                        102

المرحلة الثانية من العصر الوسيط ـ مرحلة التحول واألنكسار                            
القــــاهرة عند المؤرخين وفي كتب الخطط المصرية                                   138
صورة القــاهرة في العصر الوسيط ـ مرحلة التحول واألنكسار                               144
عمران القــاهرة في العصر الوسيط ـ مرحلة التحول واألنكسار                           147
صورة القــاهرة العاصمة نهاية العصر الوسيط  في خطط المقريزي                   156
عمران القاهرة العاصمة  في بداية القرن الخامس عشر                                    174
صورة عمران القاهرة المعزية وظاهرها عند المقريزي                                        179

خاتمة الباب الثاني                                                                                    196



1213
1819

الباب االول

القاهـرة المحروســـــــة

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

محطة تجمع بين انغالق اختياري في واٍد ضيق محصور ومحكوم.. وانطالق محتوم إلى دلتا متسـعة ومفتوحة ومنبسـطة.. 

فالقاهرة من الجغرافيا مدينة بين النهر والجبل ، عند نهاية الوادي الضيق ورحلة النهر إلى المصب ،  لتعلن الجغرافيا هنا عن إحدى 
ركائز الطبيعة المصرية وعبقرية وجودها التي عرفها المصري بفطرته أو علمه واتبع معها حضارته وعمرانه .. 

القاهرة في التاريخ عند عقدة الوادي وصرته بحتمية الوجود ، واستمرت تدور العواصم في هذه الصرة قد تنتقل من موضع إلى موضع 
ولكن دون أن تخرج عن مجاله المغناطيسي ، وال تخرج عنه إال في فترات عابرة في التاريخ . كأنما الُقطر كله على موعد هنا عند 

نقال عن صورة من البالون للقاهرة 1882خاصرة مصر كما هي حاضرة مصر .. فمن منف إلى أوون ) هليوبوليس ( إلى بابليون إلى الفسطاط حتى القاهرة .. 

نسـان من الجغرافيـــا .. وفي التـــاريخ  .. وتبقى القاهـــرة المحروسة العمـران وا

الباب االول
القاهـرة المحروســـــــة

من الجغرافيــــــــا .. وفي التــــــاريخ

تبقى القاهـرة  العاصمة عند مفترِق ما بين الجغرافيا والتاريخ ..

محطة تجمع بين انغالق اختياري في واٍد ضيق محصور ومحكوم.. وانطالق محتوم إلى دلتا متسـعة 
ومفتوحة ومنبسـطة.. 

فالقاهرة من الجغرافيا مدينة بين النهر والجبل ، عند نهاية الوادي الضيق ورحلة النهر إلى المصب ،  
لتعلن الجغرافيا هنا عن إحدى ركائز الطبيعة المصرية وعبقرية وجودها التي عرفها المصري بفطرته 

أو علمه واتبع معها حضارته وعمرانه .. 

القاهرة في التاريخ عند عقدة الوادي وصرته بحتمية الوجود ، واستمرت تدور العواصم في هذه الصرة 
قد تنتقل من موضع إلى موضع ولكن دون أن تخرج عن مجاله المغناطيسي ، وال تخرج عنه إال في 
فترات عابرة في التاريخ . كأنما الُقطر كله على موعد هنا عند خاصرة مصر كما هي حاضرة مصر 

.. فمن منف إلى أوون ) هليوبوليس ( إلى بابليون إلى الفسطاط حتى القاهرة .. 
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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    
) شارع بورسعيد حالًيا ( ، وفي الوقت نفسه كان للقاهرة قناة ثانية  
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 . 
كبيًرا  جهًدا  الحكومة  صرفت  عشر  التاسع  القرن  أواخر  وفي 
وتقوية  لتثبيته  وكذلك  الغرب  إلى  النهر  مجرى  تحول  إليقاف 
جسوره ، وقد ألقيت من أجل ذلك حجارة كبيرة وكثيرة في فرع 
النهر الذي يجري إلى الغرب ) بين جزيرتي الروضة والجيزة ( 

، إلرغامه على الجريان في معظمه في فرعه الشرقي كما تمت في الوقت نفسه تقوية جسور النيل على طول شارع الجيزة . وقد أدت 
هذه الجهود إلى تثبيت النهر في مجراه الحالي ووقف تحوله ناحية الغرب ، كما أدت إلى تثبيت سهل الفيضان الغربي للنيل الذي تم 

. ) ن أحياء العجوزة والدقي والجيزة. ) صرف مياهه وردمه وشق الشوارع وعمارة القصور والحدائق فيه ، وعلى هذا السهل تقف ا

خلي القـــاهرة .. يمتد خليج القاهرة أو الخليح المصري بجذوره 
تراجان  قناة  بمسمى  والمعروف  القديمة  المصرية  العصور  إلى 
إلى حراك  الخليج في األصل  إنشاء هذا  القديمة ، وترجع فكرة 
بعطش  هدد  مما  الغرب  القديمة جهة  في مصر  المستمر  النيل 
وخصوًصا  مباشرة  للنهر  الشرقية  الضفة  على  تقع  التي  المدن 
مدينة عين شمس، فرأى المصريون القدماء إنشاء قناة أو خليج 
مكان المجرى القديم للنهر لتوصيل المياه إلى هذه المدن ، ومن 
ثم نقلوا فم هذا الخليج إلى الغرب كلما أمعن النهر في انسحابه 
غرًبا . وفي العصور التالية امتد هذا الخليج حتى اتصل بمكان 
ترعة الملوك القديمة التي حفرها ملوك مصر في الدولة الوسطى 
بين النيل والبحر األحمر مخترقًة وادي الطيالت في شرق الدلتا  
من  الثالث  سنوسرت  الملك  إلى  الترعة  هذه  حفر  تاريخ  ويرجع 
ملوك األسرة الثانية عشر الذي حكم مصر سنة 1887 ــ 1849 
ونقل  وأصلحت  ؛  سيزوستريس(  قناة  اليونانيون  )وسماه  م   . ق 
مدخلها مع النيل في عهد بطليموس الثاني فيالدلفوس الذي جعله 
ينفصل عن النيل عند فاقوس بعد أن كان ينفصل عند بوسطة 
)تل بسطا( .. ثم أصلحت مرة أخرى في عهد تراجان )العصر 
الروماني( ، واكتسبت اسًما جديًدا هو '' خليج تراجان'' ، وأصبح 
مدخله من النيل عند بابليون  ويمر بمدينة عين شمس ثم يسير 
ينحدر  ثم  الحالية  القنطرة  بلدة  إلى موضع  الطميالت  وادي  في 
جنوًبا حتى يتصل بالبحر األحمر عند القلزم ) السويس حالًيا( . 

كانت القنوات والبرك في منطقة القاهرة والفسطاط ضمن منظومة النيل التي عاشتها العاصمة ال سيما في الخالفة األيوبية وما بعدها 
من حكم سالطين المماليك ، وكانت تقع تلك البرك الغرينية بين الجبل والنهر ، بين المقطم والنيل في قلب العمران وحوله، وتتغذى 
عن طريق خلجان أساسية ، أو تتكون في منخفضات التربة عند ارتفاع منسوب المياه الجوفية .. بينما ظهرت العديد من تلك البرك 
في األراضي الجديدة على الشاط الغربي للخليج ، وكانت هناك برك أخرى مثل بركة الحبش وبركة الفيل موجودة بالفعل منذ الفتح 
( : خليج القاهرة )الخليج المصري(  العربي وتأسيس الفسطاط .. وكانت هناك في القاهرة والفسطاط قنوات كبرى ) خلجان ( هامة هي )

وخليج بني وائل ، وخليج الذكر ، وخليج أبي المنجا ، و خليج الناصر ...
 ويبقى األهم بين هذه الخلجان هو خليج القاهرة أو الخليج المصري )خليج تراجان كما كان يسمى في مصر القديمة( ..

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

نهاية العصر الوسيط

بداية عصر الوالية

نهاية عصر الوالية

بداية العصر الوسيط

 بركة الجنينة Lechard - 1853 ( 13 —1شكل  ) 
صورة الخلي المصر في بداية القرن 19  14 1شكل   

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

بالمتوسط  النيل  والتقاء  البحرين  وتقارب  القارتين  التحام  ومع 
كانت مصر ، فكأن الطبيعة تشير إلى مصر هنا ... ليتشكل 
وجودها وعمرانها ، سواٌء كانت صدفة أو حتمية ، فتلك ملحمة 
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 . 

مصر إذن بخصائص الموقع .. مجمع اليابس ومفرق البحــار ..

 أرض الزاوية في العالم القديم ..

 قلب األرض ومتوسطة الدنيا ..
من جهة أخرى مصر بموقعها البؤري المركزي كان مستحياًل أن 
تعيش في عزلة منطوية على نفسها داخل قوقعة الصحـــــــــــراء .. 

إنها حًقا فيضية بال أمطــــــــار.. شعب بال جيــــــــــــران .. 

غير أنها عزلة بال اعتزال ..

عزلة نسبية بالموضع يصححها احتكاك مطلق بالموقع ..

عزلة من الداخل إال أن العالم كله يأتي إليها ..

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

القاهـرة المحروســـــــة

في نهاية العصر الوسيط

نكتشف البداية من الموروثات الشعبية التي يتناقلها الرحالة والمؤرخون متوهمون حقيقتها ، ونتلقاها نحن معتقدين بواقعيتها .. 
أو رافضين لحدوثها ، ولكننا اليمكننا أن نتجاهلها .. 

وقد جمعها هؤالء في العصر الوسيط ومزجوها مع الوقائع التاريخية . أقتربوا من الخيال الشعبي في وصفهم لمدن مصر وعمرانها 
وخاصة عاصمتها وحاضرتها ، مدن قد يكون لها وجود فعلي أو مدن ال وجود لها في عالم الواقع مثل » مدينة أمسوس « ..

كــــانت .. أمسوس قبل الطوفان ..    
كــــانت .. منف وعين شمس ) أوون ( وبابليون مع الحضارة القديمة ..

كــــانت .. الفسطاط والقــــاهرة في التاريخ الوسيط والحديث ..
إن تاريخ مصر الحقيقي هو تاريخ شعبها قبل أن يكون تاريخ ملوكها وحكامها بالرغم من محاوالت تغييب دور المجتمع ، فالحكام 
والدول إلى زوال ويبقي الشعب مستقرًا في المكان ذاته ومتوارثًا له ، مسئواًل عنه مسجاًل تاريخه وعمرانه على المكان ومؤسسًا حضارته 
في الزمان . وعمومًا فإننا نتعرض للقاهرة في العصر الوسيط بصفتها العاصمة بداية بالفسطاط فالعسكر والقطائع حتى حصن القاهرة 

الفاطمية ، نهاية بالقاهرة الجامعة لكل هذه التجمعات ، ونتناول هذه الحقبة من الرحلة على مرحلتين ..
مرحلة التأسيس واألزدهار ..
مرحلة التـــحول واألنكســار ..

ها البع  وتبقى القاهـــرة المحروسة حلقات متوالدة من بع
خر مع صعود مصر وانتكاساتها ولكن ال تغيب . حيانا  حيانا وتخفو  تعلو معها القاهرة 

الباب الثاني
القاهـرة المحروســـــــة

في نهاية العصر الوسيط

نكتشف البداية من الموروثات الشعبية التي يتناقلها الرحالة والمؤرخون متوهمون حقيقتها ، ونتلقاها 
نحن معتقدين بواقعيتها .. أو رافضين لحدوثها ، ولكننا اليمكننا أن نتجاهلها .. 

وقد جمعها هؤالء في العصر الوسيط ومزجوها مع الوقائع التاريخية . أقتربوا من الخيال الشعبي في 
وصفهم لمدن مصر وعمرانها وخاصة عاصمتها وحاضرتها ، مدن قد يكون لها وجود فعلي أو مدن 

ال وجود لها في عالم الواقع مثل » مدينة أمسوس « ..
كــــانت .. أمسوس قبل الطوفان ..    

كــــانت .. منف وعين شمس ) أوون ( وبابليون مع الحضارة القديمة ..
كــــانت .. الفسطاط والقــــاهرة في التاريخ الوسيط والحديث ..

إن تاريخ مصر الحقيقي هو تاريخ شعبها قبل أن يكون تاريخ ملوكها وحكامها بالرغم من محاوالت 
تغييب دور المجتمع ، فالحكام والدول إلى زوال ويبقي الشعب مستقرًا في المكان ذاته ومتوارثًا له ، 
مسئواًل عنه مسجاًل تاريخه وعمرانه على المكان ومؤسسًا حضارته في الزمان . وعمومًا فإننا نتعرض 
للقاهرة في العصر الوسيط بصفتها العاصمة بداية بالفسطاط فالعسكر والقطائع حتى حصن القاهرة 
الفاطمية ، نهاية بالقاهرة الجامعة لكل هذه التجمعات ، ونتناول هذه الحقبة من الرحلة على مرحلتين 

مرحلة التأسيس واألزدهار ..

مرحلة التـــحول واألنكســار ..
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 مالم عمارة القاهرة حتى بداية عصر الوالية ..

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 . 

مى ..فيقول المقري في خطط   ن ما بهذ القصبة الع فلنذكر ا
ن ، وكان يعرف قديًما بالخشابين   إذا ابتدأ السالك بالدخول إلى باب زويلة فيجد على يمينه الزقاق الضيق المعروف بسوق الخلعيين ا

وهو المسلوك منه إلى حارة الباطلية وخوخة حارة الروم وغير ذلك . 

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

. ) 
الحدادين . 2 سوق  إلى  فيه  المسلوك  الزقاق  يسرته  على  فيجد  أمامه  يسلك  ثم 

لى  ن بسوق األنماطيين وسكن أصحاب المالهي ، واإ والحجارين المعروف ا
لى سوق األخفافيين وحارة الجوذية والصوافين والغضارين والفحامين  المحمودية واإ
، وتسميه  البناء  بابن  قديًما  المعروف  المسجد  يمينه  . ويجد على  ذلك  وغير 

ن بسام بن نوح ، وهو في وسط الغرابليين والمناخليين والضببيين . العامة ا
ثم يسلك أمامه فيجد على يمينه الزقاق المسلوك إلى حارة الروم . . 3

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

لى غير ذلك . ن باالبزاريين واإ الفاميين ، المعروف ا
ن فيجد على يمينه الزقاق المسلوك فيه . 5 ثم يسلك أمامه إلى سوق الحالويين ا

لى بابي  إلى سوق الكعكيين ، المعروف قديًما بالقطانين وسكنى األساكفة ، واإ
لى درب األسواني والباطلية وغير ذلك . قيسارية جهاركس الغربيين واإ

لمحات من رحلة القاهرة المحروسة ــــــ  نهاية العصر الوسيط

المرحلة الثانية من العصر الوسيط ـ 
مرحلة التحول واالنكسار ..

رخين وفي كتب الخطط المصرية .. القــــاهرة عند الم

شهدت القاهرة في ظل مرحلة الخالفة الفاطمية ألواًنا من العظمة 
والبهاء والبذ ، ومع أنها نمت بعد ذلك نمًوا عظيًما ، واتسعت 
أضعاف  عشر  الرابع  القرن  في  غدت  حتى  وأحياؤها  جنباتها 
ما كانت عليه أيام الخالفة الفاطمية ، فإنها لم تسطع بمثل ما 
الذروة  إلى  ليضطرم  الخيال  ن  واإ  ، األول  عهدها  في  سطعت 
حينما يستعرض تلك الصور الرائعة التي تقدمها روايات الرحالة 

والمؤرخين . 

الصروح  تفاصيل  عن  الكشف  أو  هنا عرض  المقصود  وليس 
ولكن   ، والفسطاط  للقاهرة  الوسيط  العصر  لمراحل  المعمارية 
العامة  والمجتمعية  العمرانية  الصورة  تلك  رسم  هو  المقصد 
المقدمة لعصر الوالية ، ويمكن أن نحيل القار المتعطش لتلك 
التفاصيل الباهرة الى كتب الخطط وال سيما خطط المقريزي ليقرأ 
ثر ذلك العصر . ولبثت القاهرة أن  ويرى صوًرا شافية له عن م
أصبحت قاعدة الملك وعاصمة الديار المصرية وحاضرة الشرق 
بعد توحيده وتوحيدها على يد صالح الدين األيوبي ومن بعده 
في  القاهرة  وكانت مصر   ، المماليك  حكام  أو  أيوب  بني  من 
هاتيك العصور الزاهرة كالشمس المشرقة في سماء الشرق تبهر 

العالم شرقه وغربه .. 

 : ) ويصفها العالمة ابن خلدون عند مقدمه إليها سنة )
» فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر األمم ومدرج الذر 
يوان اإلسالم وكرسي الملك ، تلوح القصور واألواوين  من البشر واإ
فاقه ، وتض  في جوه ، وتزهو الخوانق والمدارس والكواكب ب

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 ....« . 

( : » واتصلت عمائر مصر والقاهرة فصارا بلًدا واحًدا ، يشتمل  ويصف المقريزي تلميذ ابن خلدون القاهرة في نفس المرحلة في قوله )
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 
والجزائر ، والرياض والمتنزهات .. متصاًل جميع ذلك بعضه ببعض من مسجد تبر إلى بياتين الوزير قبلي بركة الحبش ، ومن شاط 
النيل بالجيزة إلى جبل المقطم . وما زالت هذه األماكن في كثرة العمارة وزيادة العدد ، تضيق بأهلها لكثرتهم وتختال عجًبا بهم لما بالغوا 

في تحسينها وتأنقوا في جودتها وتنميقها ...« . 

على أن مصر القاهرة لبثت خالل العصر الوسيط عرضة لسلسة من الخطوب والمحن، فاجتاالحرب والثورة والوباء والجوع ، وقوضت 
صروح عظمتها وازدهارها مرة بعد أخرى ، وكثيًرا ما كانت مصائب الطبيعة أشد فتًكا من الحرب والثورة ، ولكنها بقيت قاهرة تفيق 
من كبوتها لتصبح معاصرة جديدة .. وكما أكدنا تكراًرا إننا هنا ال نحاول أن نؤر للقاهرة فتلك مهمة حملها ويحملها آخرون من أهل 
العلم واالختصاص ، ولكننا نبحث أو نحاول أن نرسم صورة عمرانية للقاهرة في هذا العصر بمراحلة المتتابعة وأحداثه المتعقبة انتصاًرا 
وانكساًرا ، لهذا فإننا نستكمل رسم صورة القاهرة خالل هذه المرحلة من كتابات المؤرخين وكتب الخطط ، ولن نسترسل في عرض كل 
ما كتبه هؤالء المؤرخين ولكننا نكتفي بكشف مالمح تلك الكتابات والتعريف بموجوداتها الكامنة ونترك للقار الحق في التواصل معها 
والغوص في بحار صفحاتها ليرى بنفسه هذا الدر الكامن بها ، نتلمس هنا بعض خطوط هذه الصورة في عموميتها دون أن نخل 

بالصورة نفسها لفهم القاهرة في عصر الوالية وتطورها وصواًل إلى عصراالستقالل الوطني نهاية الكتاب ومقصده .. 

والواقع أنه يصعب إحصاء كتب الخطط فهي عديدة ، ويرجع الفضل في ابتكار هذا النمط من األدب التاريخي إلى المؤرخين المصريين 
فهم أول من خصه بالكتابة والعناية ، وكان عبد الرحمن بن عبد ا بن عبد الحكم المصري الذي عاش في القرن التاسع أول مؤر 
ثار وقد تناولها في تاريخه في فصل خاص ، كان أول مادة لهذا التراث ، ولعل أشهر هذه الكتب كتاب المواعظ واألعتبار  للخطط وا
ثار المعروف بخطط المقريزي ، ونعرض هنا لعدد من هؤالء المؤرخين في خططهم عن مصر والقاهرة خالل  في ذكر الخطط وا
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مصر والقاهرة بعد ذلك ـ المماليك البحرية ـ ( ، وقد استمرت بالطبع بعض األنشطة في قلعة الجبل إال أن مركز 
الثقل في النشاط اإلداري والعسكري كان قد انتقل بالقطع عبر النيل إلى الروضة واستمر قرابة عقد من الزمان ، ولم 
تزل هذه القلعة عامرة حتي أمر بهدمها عز الدين أيبك أول حكام المماليك وعمر مكانها مدرسته المعروفة بالمعزية . 
وعلى الرغم من أن انتقال السلطان إليها أدى الى التقاط الفسطاط ألنفاسها اقتصاديا واجتماعيا نظًرا لقربها من 

السلطان ، فإن ذلك لم يكن سوى فترة توقف قصيرة في مسيرة تدهور الفسطاط وخرابها . 

حلوان  جنوب الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد ، وكانت حلوان مشرفة على النيل ومعاصرة لتأسيس  
الفسطاط حيث يذكر أن عمر بن الخطاب كتب لعمرو بن العاص والي مصر أن يبني مقياًسا للنيل ففعل ذلك وبناه 
في حلوان ، ويذكر أن أول من شيد مقياًسا بها هم البطالمة ،  ولكن كان أول من اختطها في العصر الوسيط عبد 
العزيز بن مروان لما ولي مصر سنة  . واستمرت حلوان في هذا العصر كضاجية جنوبية للفسطاط محدودة 
األهمية العمرانية حتى حكم الناصر محمد بن قالوون والذي أولى نوعًًا من االهتمام بتلك الضاحية ، وعزم سنة 
 على حفر خليج يبدأ عند حلوان وينتهي عند جبل المقطم ، وكان يسمى الجبل األحمر ، ولكنه تراجع بعد 
ذلك عن تنفيذ مشروعه ، ونتيجة لذلك بدأ نجم حلوان يأفل وتهدمت مبانيها وغطت الرمال ينابيع مياهها المعدنية 
وأصبحت ما تضمه من قصور ومساجد وكنائس مجرد أطالل . وكانت النهاية على يد ابراهيم بك القارضغلي الذي 
كان يتولى منصب شيخ البلد سنة  حين ركب إلى حلوان وخربها وأحرقها ، وتوارت تماًما ولم يعد لها ذكر 

 . ) منذ ذلك الحين حتى القرن التاسع عشر )

صورة القــاهرة العاصمة نهاية العصر الوسيط  في خطط المقري 

هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي ولد سنة  في حارة برجوان في القاهرة ألسرة معروفة 
باالشتغال بالعلم وتوفى سنة  ، أي أنه شهد حوادث عصره من زاوية أبناء الفئة الفكرية من الطبقة الوسطى ، وهي في مجموعها 
نوبات احتضار وذبول وأفول لحكم المماليك ، إيذاًنا بنهاية العصر الوسيط ودخول مصر عصر جديد ـ عصر الوالية ـ . وتدل مؤلفات 
المقريزي على مدى تأثره بمحيطه من الحوادث المضطربة ، ومثله في ذلك مثل أستاذه عبد الرحمن بن خلدون الذي كان شاهًدا على 
سقوط األندلس وما أصاب دول المغرب العربي اإلسالمي حينئٍذ من تفكك وانحالل وفساد وفتنة ألهمته تأليف كتابه »العبر وديوان 
المبتدأ والخبر« ومقدمته المشهورة التي تضمنت نظريته في علم العمران ودراسته النقدية لتطور المجتمعات وتحليل أسباب انهيار الدول  
ونتلمس تلك المرجعية الخلدونية غير المباشرة في مؤلفات المقريزي ، حيث أنه تتلمذ على ابن خلدون حين جاء واستقر في مصر سنة 
 وما لبث أن عقد الحلقات الدراسية وأسس نواة لمدرسة فكرية حملت منهجيته ، وتخرج فيها المقريزي وغيره من معاصريه ومنهم 

أحمد بن حجر العسقالني وعبد الرحمن السخاوي .

التحق المقريزي بالخدم الحكومية ، بعد أن غدا بحكم طبقته وتعليمه من أهل القلم والمعرفة ، وهي التسمية المخصصة لهذه الطبقة 
تمييًزا لها من طبقة أهل السيف وهم المماليك ـ العسكر ـ دون غيرهم من سكان البالد . وأول عهد المقريزي بالخدم الحكومية ديوان 
اإلنشاء بالقلعة سنة  ، وهو الديوان الذي يقابله في العصر الحاضر وزارة الخارجية ، ثم تعين نائًبا من نواب الحاكم أي قاضًيا ) 
عند قاضي قضاة الشافعية ( ثم تولى المقريزي في تواريخ نجهلها الخطابة بجامع عمرو وبمدرسة السلطان حسن ، وصار إماًما لجامع 
الحاكم الفاطمي . وانتقل بعد ذلك إلى تدريس الحديث بالمدرسة المؤيدية بتوصية من أستاذه ابن خلدون لدى السلطان برقوق ، ثم انتقل 
المقريزي من التدريس إلى الحسبة سنة  حين عينه السلطان برقوق محتسًبا للقاهرة لينتقل من دائرة العلم والتعليم إلى دائرة اإلدارة 
واالختالط بمختلف طبقات المجتمع القاهري ، غير أنه لم يلبث أن تنحى عن هذه الوظيفة وعاد إلى ممارسة التدريس وتنقل بين دمشق 
ومكة نحو عشر سنوات .. وعاد إلى القاهرة سنة  ، واستقر بقية حياته بحارة برجوان مسقط رأسه ، واستكمل نشاطه العلمي في 
ثار« وهو المشهور باسم الخطط )  هذه المرحلة ، وكان من أهمها كتاب تاريخ القاهرة المسمى » المواعظ واالعتبار بذكر الخطط وا
ت فضاًل  وقد استمر في تأليفه أكثر من ربع قرن ( ، والمتضمن دراسة عمرانية واسعة للقاهرة من حارات وشوارع ودروب ومباني ومنش

 .. ) عن تراجم رجال الدولة ونظم الحكم  )

وكان هذا الكتاب من أوائل الكتب التي أخرجتها مطبعة بوالق في القاهرة ، على نفقة الخواجة رافئيل عبيد سنة  ، وتقع تلك 
الطبعة في مجلدين ، وهي األساس التي اعتمدت عليه طباعة الكتاب أكثر من مرة ابتداء من سنة  ، وتجدر اإلشارة إلى أنه 
صدرت نشرة بمصر سنة  في أربعة مجلدات تعرف بطبعة النيل ، وهناك من األخطاء التي يراها المتخصصون تحتاج إلى 
التدقيق والتحقيق في طبعة بوالق وغيرها من الطبعات الالحقة ، ومن هؤالء أيمن فؤاد السيد الذي يقدم كتاب نشره سنة  محقًقا 
لمخطوطة مهمة أصلها محفوظ في مكتبة الخزينة الملحقة بمكتبة طوب قابي سراي بإسطنبول ، وهي مسودة المقريزي نفسه للخطط 
ويرى فيها تصويب وتصحيح لألخطاء التي تسربت إلى طبعة بوالق ، وهي بخط المقريزي نفسه ، وهي تختلف في ترتيبها ومصادرها 
وحجم العلومات الذي تقدمه عن المبيضة المتمثلة في طبعة بوالق ، كما أنها ال تحوي سوى قسم غير كبير من الكتاب كما تصوره 

طبعة بوالق تلك . 

l  . (  —2شكل  )  trat on  o  a ro - رؤية لصورة الروضة نقال عن كتاب

وخالصة القول كما يقدمها لنا المتخصصون بعد تحليل كتابات مؤرخي هذا العصر ، إن أهم العوامل 
واألسباب الداخلية  التي أدت إلى تدهور األوضاع العمرانية عامة في مصر وخاصة في القاهرة 
العاصمة  في النصف الثاني من القرن الخامس عشرــــ وبالتالي الدخول إلى عصر الوالية كما نراها 

: ) ــــ تمثلت عندهم وعندنا فيما يلي )

وال انهيار نظام اإلقطاع الحربي وضعف االستعدادات الدفاعية ، بمعنى انكماش 
الدور القومي لمصر للدفاع عن المنطقة وعن نفسها 

ثانيا الفساد اإلداري المتمثل في والية الوظائف ببذل المال والرشوة دون النظر إلى 
الخبرة والكفاءة ، وهو ما يعني فساد الدولة .

وطرح  االحتكارية  والممارسات  المالية  المظالم  وكثرة  المكوس  فرض  تزايد  ثالثا 
البضائع وانتشار المصادرات .

رابعا فساد النقد الذي نتج عن تالعب السلطات المملوكية بأوزان النقود وعدم ضبط 
عيارها ، إضافًة إلى التالعب بأسعار الصرف ، وبالتالي بروز ظاهرة التضخم .

ولكن بقي لنا أن نرسم هنا صورة القاهرة السابقة على تلك النهاية ، كما صورها لنا المقريزي لنرى 
تطور العاصمة ـ القــــاهرة ـ ، وتكون تلك الصورة جزًءا أساسًيا من رحلة عاصمة مصر . ونتتبع في 
ذلك منهجية مجمعة لفسيفساء ما جاء به المقريزي في كتابه المسمى » المواعظ واالعتبار بذكر 
ثار« المنشور عن طبعة بوالق ، أو تلك الطبعة المحققة لمسودة الكتاب والتي قدمها لنا  الخطط وا
وحققها أيمن فؤاد السيد ، وترتيب المسودة يختلف كثيًرا عن الشكل النهائي للكتاب من حيث حجم 
الفصول وترتيب مواضعها ومصادرها ، فقد تبدلت خطة المقريزي في تأليف كتابه وتغيرت أكثر من 
مرة ، فإنه أعاد استخدام المادة التي توفرت إليه أثناء التأليف ووزعها على فصوله التي استجدها 
خر تاريخ  خالل تأليفه له .. فقد استمر المقريزي في تأليف الكتاب واإلضافة إليه إلى قرب وفاته ف

يصادفنا في النسخة النهائية للكتاب مرجعه إلى سنة  أي قبل وفاته بسنتين .

ونحن هنا في محاولة تجميع تلك الفسيفساء المنتشرة بين دفتي الكتاب أو في مسودته المحققة نعتمد 
على ما جاء بهما مجتمعتين أو في أي منهما منفردة ، لنرسم صورة القاهرة كما قصد أن يصورها 
المقريزي نفسه ، ولكن في إطار الرؤية المعمارية والعمرانية كما نفهمها اليوم دونما تبديل أو تحريف 
أو تغيير للنص ، هي مجرد إعادة تركيب للفسيفساء وليست إعادة صياغة أو تصميم فسيفساء جديدة 

من وحي القديم ، فهي محاولة تقريرية وليست تحليلية ، وهي تجميعية وليست تفكيكية .. 

ونبدأ رسم تلك الصورة بقراءة متأنية لحدود الصورة ، ونقصد الحدود الجغرافية المكانية للقاهرة ، وفي 
حدود زمانية معينة عند بداية القرن الخامس عشر .. وهي المرحلة التي نعتبرها حالة انتقالية بين 

عصرين ، العصر الوسيط وعصر الوالية بكل ما تحمله الصورة حينئذ من متغيرات وتحوالت .. 

 حدود القاهـــرة العاصمة في بداية القرن الخامس عشر ..
القاهرة ) المعزية ( اطلقت على ما حازه السور الحجر من باب زويلة إلى باب الفتوح وباب النصر ، وعرضه من باب سعادة وباب 
الخوخة إلى باب البرقية .. و لما توسع الناس في العمارة بظاهر القاهرة خارج باب زويلة إلى الفسطاط ، وخارج باب الفتوح وباب النصر 
إلى الريدانية ، وخارج باب القنطرة إلى بوالق بشاط النيل ، ومن بوالق على شاط النيل إلى منشأة المهراني ، وخارج باب البرقية 
إلى ظاهر باب النصر ، صار العامر بالسكنى على قسمين : الفسطاط .. والقاهرة المعزية ، باإلضافة إلى جزيرة الروضة والجيزة  .. 

من المقري .. حدود الفسطاط  مدينة مصر الفسطاط  في 
ي .. من قلعة الجبل وأنت آخذ إلى باب القرافة ) الباب الواقع اليوم في طريق صالح سالم أمام جامع   الحد الشر
السيدة عائشة كان يقال له باب قايتباي ، وكان القاهريون يخرجون منه إلى قرافة األمام الشافعي ـ زحزح عن موضعه 
حديثًا ( ، فتمر من داخل السور الفاصل بين القرافة والفسطاط إلى كوم الجارح )موضع جامع أبو السعود الجارحي( ، 
وتمر من كوم الجارح فتجعل كيمان الفسطاط كلها عن يمينك إلى أن تنتهي إلى الرصد ) شرف يطل من غربيه على 
راشدة ومن جنوبه على بركة الحبش ومن شرقه سهل يتوصل إليه من القرافة بغير ارتقاء عرف قديًما بالجرف وموضع 
هذا الشرف حديثًا المكان المعروف بإسطبل عنتر ( حيث أول بركة الحبش ) كانت تقع جنوب الفسطاط فيما بين النيل 
والجبل وعرفت بذلك ألنه كان يوجد بجوارها من الجنوب جنان لطائفة من الرهبان الحبش ، وهي ليست بركة عميقة 
نما كانت حوض من األراضي الزراعية التي يغمرها النيل وقت الفيضان من خليج  ن واإ بها ماء راكد بالمعنى المفهوم ا
بني وائل فكانت حينئٍذ تشبه البركة ( ، فهذا طول الفسطاط من جهة الشرق .. وكان يقال لهذه الجهة عمل فوق، وهي 
جزء المدينة الشرقي الممتد حتى المقابر القديمة في سفح المقطم  وتمثل بركة الحبش الحد الجنوبي الطبيعي لها الجزء  

ويمتد إلى ما يلي الخليج ) عند ميدان السيدة زينب ( .. 

رؤية لصورة مدينة القاهرة في العصر الوسيط نقال عن : David Roberts ( 33 —2شكل  ) 
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الباب الثالث

القاهـرة المحروســـــــة

في عصر الوالية   مرحلة البداية

القوى  لتفتت  خارجيًا  وبعضها   ، العمران  بخراب  المؤذن  والظلم  الدولة  لفساد  داخليًا  بعضها  ألسباب  الوسيط  العصر  نهاية  كانت 
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 1517 نقطة الحراك بالقاهرة وتحوالتها ، وأنحطت القاهرة أو كادت 
إلى درجة مدينة تابعة ، بعد أن كانت عاصمة وحاضرة المشرق العربي االسالمي .. هنا سقطت الخالفة العربية وسقط مقر السلطة 
السياسية في القاهرة . إن دخول سلطان بني عثمان يناظر دخول بونابرت وما تبعه من وصول محمد علي إلى الحكم ، مع أختالف 

الحدث والحادث ، فهما مرحلتان لعصر الوالية ؛ ومع الحدث األول عاشت به وفيه القاهرة حوالي ثالثة قرون .. 

وكانت بداية نهاية المرحلة األولى في منتصف القرن الثامن عشر مع الصراعات والفتن والتذبذب بين اإلنتصارات واإلنتكاسات ؛ ولكن 
لألسف صاحبت هذه المرحلة أيضًا ميالد ما يعرف باألستشراق ، حتى أقترنت في نهاية القرن الثامن عشر المشروعات العسكرية 
األوروبية الجديدة للهيمنة على الواليات العثمانية بالحركة األستشراقية من جهة والصحوة العلمية ألوروبا من جهة أخرى ، فألول مرة 
تجد مصر الوالية نفسها أمام نسق جديد من األستعمار .. هنا حمل القادمون العسكريون معهم أفكارًا وعلوم تهدف إلى إستثارة تحوالت 
جتماعية مخططة لخدمة أغراض وأطماع بعضها معلن واألكثر منها مقنع تحت شعارات تبدو براقة ولكنه الحق الذي يراد  سياسية واإ

به باطل ..

وتبقى القاهـــرة المحروسة 
مسرحا للصراعات والفتن ما بين انتصارات وانتكاسات

الباب الثالث
القاهـرة المحروســـــــة

في عصر الوالية   مرحلة البداية

العمران ،  المؤذن بخراب  الدولة والظلم  لفساد  داخليًا  الوسيط ألسباب بعضها  العصر  نهاية  كانت 
نتيجة  أو  الصراع  بدافع  اإلسالمية  األقليمية  القوى  بين  والصراعات  القوى  لتفتت  وبعضها خارجيًا 
تحالف مع عدو طامع في المنطقة ومستفيد من أنهيارها .. فكانت بداية عصر الوالية مع وصول 
السلطان سليم األول إلى القاهرة سنة 1517 نقطة الحراك بالقاهرة وتحوالتها ، وأنحطت القاهرة أو 
كادت إلى درجة مدينة تابعة ، بعد أن كانت عاصمة وحاضرة المشرق العربي االسالمي .. هنا 
سقطت الخالفة العربية وسقط مقر السلطة السياسية في القاهرة . إن دخول سلطان بني عثمان يناظر 
دخول بونابرت وما تبعه من وصول محمد علي إلى الحكم ، مع أختالف الحدث والحادث ، فهما 

مرحلتان لعصر الوالية ؛ ومع الحدث األول عاشت به وفيه القاهرة حوالي ثالثة قرون .. 

وكانت بداية نهاية المرحلة األولى في منتصف القرن الثامن عشر مع الصراعات والفتن والتذبذب 
بين اإلنتصارات واإلنتكاسات ؛ ولكن لألسف صاحبت هذه المرحلة أيضًا ميالد ما يعرف باألستشراق 
، حتى أقترنت في نهاية القرن الثامن عشر المشروعات العسكرية األوروبية الجديدة للهيمنة على 
الواليات العثمانية بالحركة األستشراقية من جهة والصحوة العلمية ألوروبا من جهة أخرى ، فألول مرة 
تجد مصر الوالية نفسها أمام نسق جديد من األستعمار .. هنا حمل القادمون العسكريون معهم أفكارًا 
جتماعية مخططة لخدمة أغراض وأطماع بعضها معلن  وعلوم تهدف إلى إستثارة تحوالت سياسية واإ

واألكثر منها مقنع تحت شعارات تبدو براقة ولكنه الحق الذي يراد به باطل ..
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ولى ـ الوالي ..  السلطة ا

الباشـــا .. حاكم الوالية من مقره بالقلعة في القاهرة ، يقوم الباب العالي بتعيينه وفًقا لتسلسل رئاسي محدد ، وأهم أعماله إبال األوامر 
التي ترد عليه من السلطان إلى عمال الحكومة ومراقبة تنفيذها في الوالية ، وأصبحت سلطات الوالي الحاكم تمتد إلى مجاالت واسعة 
) اإلدارة واألمن والمالية ( ، لم يكن يحدها سوى مراعاة جماعات الضغط المحلية ، وعدم مضايقة الحكومة السلطانية باتخاذ مواقف 

مستقلة أكثر من الالزم أو مواقف استبدادية مفرطة . 
وكان يعاون الحكام ـ الوالة ـ عدد من أصحاب المقامات الرفيعة 
المهام اإلدارية ويمكن  بينهم  السلطان عادة وتوزع فيما  يعينهم 
أن نطلق على هؤالء اسم  مجلس القيادة  ، والذي كان يختلف 

تشكيله وفًقا للظروف ، وكان يضم إلى جانب الوالي :

الدفتـــردار.. ) أمين الخزانة ( الذي يعني بالشؤون المالية .. 
ســـــردار.. يتولى الحمالت داخل ومصر الوالية وخارجها .. 
 .. سنة  كل  في  الحج  قافلة  رئاسة  يتولى   .. الحــ  مير 
انـة .. الذي يدرس الجزية السنوية المرسلة إلى   مير الخ

القسطنطينية  قائمقام  .. يتولى شؤون الحكم أثناء فترت 
خلو السلطة في الوالية ..

وكان الوالة من الباشوات بصفة عامة يعقدون مجلسهم )الديوان( 
الذي يضم أصحاب المقامات الرفيعة وكبار ضباط الميليشيات 
والقضاة وكبار العلماء . وقد عرفت القاهرة الحًقا ديواًنا كبيًرا 
يجتمع أربع مرات أسبوعيا ، وآخر صغيًرا يجتمع يوميا لتنظيم 

الشؤون العادية  (11) . 

أما إدارة األقاليم فكان يديرها الُكشـــاف ) وهو لقب كان يحمله 
أثناء حكومة سالطين المماليك الوكالء المحليون ( ؛ ويرصد 
قانون نامة أربعة عشر كاشًفا ، ثالثة عشر منهم لمصر السفلى 
والوسطى ، وكاشف واحد لواحة الخارجة ، أما مصر العليا فقد 
تركت لقائد عربي من قبيلة الهوارة حتى عين سنة 1576 أحد 
البكوات على هذه المنطقة . وكان الُكشاف اأُلول المعروفون 

من أصل مملوكي (12) .  

سسة العسكرية ..  السلطة الثانية ـ الم

جيش الحامية كونه السلطان سليم من ِست ِفرٍق ) أوجاقات ( 
ونصب عليهم قائًدا يقيم بالقلعة ، وجعل على كل فرقة ستة من 
يساعد   ) ديواًنا   ( الضباط مجلًسا  ، وشكل من هؤالء  الضباط 
الوالي في إدارة شؤون البالد ، وجعل لهذا الديوان الحق في رفض 
مشروعات الوالي إذا لم ير فيها مصلحة ، وأسندت مهمة توطيد 
األمن والمحافظة على النظام في الوالية إلى تلك الميليشيات ، 

وكان في القاهرة ممثلوا  أوجاقات  ..
ب .. وهي قوات من جنود المشاة   تكونت   االنكشارية والع

منذ تأسيس الوالية .
الجمالية .. من الكلمة التركية جونوليان أي المتطوعين  
التوفشكية .. حاملوا البنادق وهم من الفرسان . 
الشراكسة ..  قوات من المماليك وهم أيًضا من الفرسان  

الذين يعملون لدى الوالي .
الجاويشية.. فرقة مكلفة بحمل األوامر والمراسيم . 
ة .. الفالقة التي كانت األعلى مقاًما واألكثر رفعة   المتفر

على  للسيطرة  يستخدمها  الذي  الوالي  خدمة  في  وتعمل 
األوجاقات األخرى .

وكانت االنكشارية القوة العسكرية األهم والمنتشرة على نطاق 
واسع ، وتنقسم إلى فرق وتضم كل فرقة عدًدا ثابًتا تقريًبا ، وبل 
عدد االنكشارية في القاهرة حوالي ستة آالف ، يمثلون حوالي 
ثلث عدد أفراد الميليشيات ، وكان االنكشارية تسمى عادة في 
الذي كان  الدور  القاهرة  مستحفظان  )أي الحراس(  بسبب 
يلعبونه كفرقة بالمدينة وقلعة القاهرة حيث توجد ثكناتهم ، وكانوا 
من  معين  أغا  يقودهم  وكان   ، القاهرة  شرطة  عن  المسؤولين 
إسطنبول أو يتم اختياره في القاهرة من بين الجاويشية أو المتفرقة 
ولكن القائد الحقيقي لهذه الفرقة كان هو الكتخدا وذلك من القرن 
السابع عشر ، بينما رئيس قوات الفرق أودباشي والمسمى  باش 

أودباشي  كان يلعب غالًبا دوًرا مؤثًرا على رأس فرقته ..
رؤية لصورة مراد بك  لـ Dutertre نقال عن كتاب عن وصف  ) 03 —3شكل  ) 

صورة ألحد االنكشارية لـ Ludwing Deutsch ) 04 —3شكل  ) مصر للحملة الفرنسية 
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العـــــــوام  البروليتاريا  في القــــاهرة ..

األدوات  من  المجردين  أو  المحرومين  السكان  بهم  والمقصود 
االقتصادية ) ورش الحرفيين أو حوانيت التجار ( على اختالف 
مستوياتها ، وبالتالي فهم يعيشون غالًبا حالة من البؤس بممارسة 
بعض األنشطة غير المحددة أحياًنا ؛ وهم في كثير من األحوال 
غير معروفين بسبب تجاهل المؤرخين لهم . ويمكن الوقوف على 
أعداد وبنية هذه الطبقة أو الشريحة المجتمعية مما أورد أندريه 

ريمون وغيره من بيانات وتقديرات إحصائية (39) ..  

عالوة  والقواسون  والفراشون  السياس  على  الطبقة  هذه  وتشتمل 
على السقاءين الذين كانوا يشكلون عماد هذه الطبقة التي قدر 
عددها بحوالي 30 ألف فرد ، كما ينتمي لها كذلك مؤجرو الحمير 
والجمال والخيول والبغال الذين كانت أعدادهم كبيرة للغاية كما 
كان ينتمي لذات الطبقة ُأجراء اليومية ، حيث كان يبل عددهم 

15 ألف أجيٍر . وينقسمون إلى ثالث فئات : 

ولى هي األكثر بؤًسا ، وتتكون من عشرة  الفئة ا
ويتلقون   ، ثانوية  أعمااًل  يمارسون  شخٍص  آالف 
أجوًرا زهيدًة للغاية بالكاد لتغطية نفقات معيشتهم.. 

أجيٍر ال  آالف  ثالثة  من  وتتكون  الثانية   الفئة 
يشكون  لكنهم   ، ذاته  المدقع  الفقر  درجة  يبلغون 
أجورهم  تزيد  الحياة  حيث ال  كذلك من صروف 
ُيعدون  أنهم  بيد   ، األولى  الفئة  ُأجراِء  عن  كثيًرا 

بمثابة معاونين لمراقبي العمال ... 

ببعض  ينعمون  أجير  ألفي  وتضم  الثالثة  الفئة 
الحرف ... وبيد أن أجورهم  أرباب  اليسر ، مثل 
تمتعهم  فإن   ، خرين  ا أجور  كثيًرا  تفوق  تكن  لم 
متواصل  بشكل  عملهم  إلى  يرجع  الرغد  ببعض 

ألنهم كانوا أكثر شهرًة ومهارًة . 

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

والسوبيا .... الخ ( وباعة الخاخنية والمسلكاتية ..

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

تحتوي على ممرات تقضي إلى الشقق المختلقة .

وكان يسكن قطاع عريض من هؤالء السكان الفقراء في األحياء 
الواقعة بضواحي القاهرة ، وكانوا يعشون في الغالب داخل ماسمي 
بـ األحــــواش التي تمتل بأكوا صغيرة ) وسنعرض لها الحًقا ( 
إلى جوار  داخلها  يتكدسون  الذين  الفقراء  فيها جمع من  ويعيش 
حيواناتهم ؛ وكان يتم أيًضا استخدام هذه األماكن لمزاولة المهن 
كذلك  تستخدم  كانت  بل   ، الحيوانية  بالمخلفات  صلة  لها  التي 
 : نذكر  والحارات  األحياء  هذه  ومن   .. للقاذورات  كمستودع 
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 
دلياًل على شعور  يعد  ما  ، وهو  التحقير  قدًرا من  تحمل  أخرى 
الطبقات األعلي بالمجتمع )البرجوازية( في القاهرة بالحذر والغيبة 
إزاء هؤالء الفتوات أو الخوف من تلك الحركات الشعبية .. (41) . 

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

صورة للعوام من سكان القاهرة لـ  Frderic Goodall ) 16 —3شكل  ) 
لمحات من رحلة القاهرة المحروسة ــــ عصر الوالية - مرحلة البداية
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عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية الباب الرابع  القاهـرة المحروســـــــة 

        االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر                                     

496 البنية الهيكلية للمراكز والمؤسسات االقتصادية.. ومواقع الطوائف الحرفية والتجارية                   
499 مراكز النشاط الحرفي والصناعي في القـــــــاهرة.                                        
510 مراكز النشاط التجاري في القاهرة                                                     
524 توزيع المراكز والمؤسسات االقتصادية في القـــــــاهرة..                                  
538 البنية الهيكلية وموقع مراكز الخدمات العامة والمؤسسات المجتمعية                                  
538 المحـاكم ـ المؤسسـات القضائية في القـــــــاهرة                                           
541 لكتاتيب واألسبلة واألحواض ـــــ المؤسســــات االجتمـــــاعية في القـــــــاهرة                    
550 الحمامات العامة -المؤسسـات االجتماعية في القـــــــاهرة                                
552 المقاهي -المؤسسـات االجتماعية في القـــــــاهرة                                         
554 التكايــا ـــــ المؤسسات االجتماعية الصوفية في القـــــــاهرة                                 
555 المدارس ـــــ المؤسسات التعليمية في القـــــــاهرة                                           
557 دور العبــــــادة ــ المؤسسات الدينية في القـــــــاهرة                                          
558 المارستانات ـــــ المؤسسات الصحية في القـــــــاهرة                                        
559 مواقع الجبانات والمقابر في القـــــــاهرة                                                   
560 خاتمـــــــــــــــــــة الباب الرابع..                                                                           
562 فهرس اشكال الباب الرابع القاهرة عند مقدمات نهاية عصر الوالية في القرن الثامن عشر                    
566 هوامش الباب الرابع القاهرة عند مقدمات نهاية عصر الوالية في القرن الثامن عشر                    

                تمهيد:                                                                                   391
397 مقدمة لرؤية مصر عند المستشرقين  في القرن الثامن عشر                                         
401 نهاية مرحلة البداية لعصر الوالية في نهاية القرن الثامن عشر                         
405 مرحلة النهاية لعصر الوالية في نهاية القرن الثامن عشر                               
411 اإلعالن عن نهاية مرحلة البداية ومقدمات مرحلة النهاية لعصر الوالية                 

صورة القاهرة عشية وصول الحملة الفرنسية إلى مصر  
416 القاهرة في الحالة االنتقالية بين مرحلتين في عصر الوالية                                            
442 القاهرة بين مرحلتين في عصر الوالية               مورفولوجية عمران القاهــــرة عند المرحلة االنتقالية 
446 الحارات والخطط واألحياء                                                                 
448 ضواحي القاهرة الرئيسية وظواهرها ـــــ المجال العمراني للعاصمة                        
456 عالقة المدينــــــة بالنيل                                                                
465 االبنية المورفولوجية للكيانات العمرانية المجتمعية                                      
470 شبكات الحركة في نسيج القاهرة وتدرجاتها ومستوياتها                                   
472 مقر الحكم والسلطة من القلعة إلى األزبكية          المؤسسة السياسية والبنية المركزية للعاصمة ـ  
476 البنية االجتماعية السكانية ومورفولوجية المناطق السكنية في القـــاهرة                                 
480 أواًل ـ المساكن الخاصة ــ القصور والمساكن الكبيرة للنخب التجارية والبورجوازية         
487 ثانًيا ـ المساكن الخاصة ــ المساكن متوسطة المستوى                                  
489 ثالثًا ـ المساكن الخاصة ـ المساكن المتواضعة المستوى                                 
491 رابًعا ـ مساكن الطبقات الوسطى الجماعية ـ الوحدات السكنية اإليجارية                 
493 خامًسا ـ المساكن الجماعية للطبقة الفقيرة ـ المساكن المشتركة                          

 رحلة القاهـــــرة المحروسة من عصر الواليـــــة إلى عصر االستقالل الوطني

فهرس محتويات المجلد الثاني
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الباب الرابع

القاهـرة المحروســـــــة

عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية
االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر

قامت العالقة بين الغرب والشرق في التاريخ القديم والوسيط وحتى الحديث على وضعية تسلطية 
وأعجاب من طرف الغرب بهدف السيطرة واألحتواء الفكري أو التحكم واألستغالل المادي للشرق .. 

وكانت حاضرة مصر وعاصمتها القـــاهرة كلمة السر ومفتاح الدخول إلى الشرق ..
عندها دائمًا يتقاطع الشرق والغرب ..

إما في موائمـة وحـوار ..

أو في تنـاحر وصـراع ..

وتأتي حملة بونابرت على مصر مواجهة جديدة في سلسلة تقاطعات الغرب والشرق ، حاملة إدعاء 
أستنفار مصر من خمولها وسكونها وأعادتها إلى التاريخ والحضارة والعصر حسب رأي القادمين 
إستثارة تحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية تضمن  الشرق .. حاملة  للسيطرة على  الغرب  من 
تنفيذ أطماعهم ، وهو ما تحقق جزئيًا مطلع القرن التاسع عشر وأستمرت تبعاته طوال القرن نتيجة 
لما زرعوه من آليات داخل كيانات المجتمع والدولة ، بالفعل بدأ الفرنسيون تنفيذ برنامجهم لتغيير 
ذا لم تكن بداية القرن التاسع عشر تمثل تغييرًا جذريًا لتطور القاهرة فإنها حملت  عمران القاهرة ، واإ
إرهاصات هذا التغيير ، وهنا دخلت المدينة والدولة والمجتمع مرحلة ثانية مختلفة ، نعتقد إنها مرحلة 

نهاية عصر الوالية .

وتبقى القاهـــرة المحروسة مفتاحا لبوابة الشرق من ملكها مل الشرق 
مسرحا للتحوالت االجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر

الباب الرابع
القاهـرة المحروســـــــة

عند مقدمات مرحلة نهاية عصر الوالية
االسـتشـراق في القرن الثامن عشـــــــــــــــر

قامت العالقة بين الغرب والشرق في التاريخ القديم والوسيط وحتى الحديث على 
وضعية تسلطية وأعجاب من طرف الغرب بهدف السيطرة واألحتواء الفكري أو 

التحكم واألستغالل المادي للشرق .. 

وكانت حاضرة مصر وعاصمتها القـــاهرة كلمة السر ومفتاح الدخول إلى الشرق ..
عندها دائمًا يتقاطع الشرق والغرب ..

إما في موائمـة وحـوار ..

أو في تنـاحر وصـراع ..
الغرب  تقاطعات  سلسلة  في  جديدة  مواجهة  مصر  على  بونابرت  حملة  وتأتي 
والشرق ، حاملة إدعاء أستنفار مصر من خمولها وسكونها وأعادتها إلى التاريخ 
والحضارة والعصر حسب رأي القادمين من الغرب للسيطرة على الشرق .. حاملة 
إستثارة تحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية تضمن تنفيذ أطماعهم ، وهو ما 
تحقق جزئيًا مطلع القرن التاسع عشر وأستمرت تبعاته طوال القرن نتيجة لما زرعوه 
من آليات داخل كيانات المجتمع والدولة ، بالفعل بدأ الفرنسيون تنفيذ برنامجهم 
ذا لم تكن بداية القرن التاسع عشر تمثل تغييرًا جذريًا  لتغيير عمران القاهرة ، واإ
لتطور القاهرة فإنها حملت إرهاصات هذا التغيير ، وهنا دخلت المدينة والدولة 

والمجتمع مرحلة ثانية مختلفة ، نعتقد إنها مرحلة نهاية عصر الوالية .
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حيا الحارات والخطط وا
ويبل عدد أحياء المدينة 53 حيا تسمى »حارة« وتجمع على »حارات«، بوسعنا أن نُعدد منها عشرين حيا 
رئيسًيا هذا بيانها متجهين من الجنوب إلى الشمال، وهي الوجهة التي تمتد فيها المدينة التي تكون تقريًبا 

مستطياًل نسبة أضالعه بعضها إلى بعض 5 إلى 3، ومن تلك الحارات:
القلعة بأقسامها، وميدانا قراميدان والرميلة.   .1

طولون ــــــ أقدم أحياء القاهرة.  .2
المغاربة.  .3

بركة الفيل - الميدان الذي ُيغمر بالمياه في الصيف والخريف.  .4
خط الحنفي.  .5
باب الخرق.  .6

المؤيد.  .7
األزهر.  .8

باب الغدر.   .9
زويلة   .10

الموسكي.  .11
اإلفرنج )الذي يقطنه األوروبيون(.   .12

حي اليهود.  .13
الروم أو الحي اليوناني.  .14

النصارى أو أحياء األقباط والرمن والشوام.   .15
األزبكية.  .16

الشعرواي.. إلخ   .17
وتوجد أيًضا أقسام أخرى من المدينة تتميز بنسبتها إلى المهن المختلفة أو التجارات الكبيرة التي تشيع فيها، 
أو يطلق عليها أسماء التجارات والقناطر واألبواب المؤدية إلى أرباض المدينة، أو أخيًرا بأسماء المقابر 
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 
مجموع المساكن التي تحف بالخط الذي نسير فيه عن الشارع نفسه، وهذا هو السبب الذي يجعلها تتغير 
دوًما. واألحياء )الحارات( األكثر تجارة وأيًضا األكثر اكتظاًظا هي: باب الخرق والمؤيد واألزهر والموسكي 
والشعراوي والحنفي والسيدة زينب وباب الغدر وزويلة والروم والنصارى واألزبكية.. الخ، ويطلق على العديد 

سام واحيا وخطط القاهرة نقال عن  كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية  21 4شكل   منها »ُخط«. وأخيًرا فإن أحياًء أخرى مثل )تحت الربع( و )بين القصرين( ال تسبقها إشارة بلفظ نوعي. ا
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هكذا أصبحت المناطق المتاخمة لبركة الفيل هي الحارات الرئيسية لسكنى األرستقراطية القاهرية في هذه المرحلة المبكرة من عصر 
الوالية )القرن السادس عشر( فقد كانت تضم خمسي مساكن تلك الطبقات؛ وعموًما فقد كان الشاط الشرقي للخليج الذي تحده حارات 
القاهرة من الشمال والقلعة ـ مركز الحكم ـ من الشرق في الفترة من منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر هو 
المكان المفضل لسكنى الغالبية من بكوات وأمراء القاهرة كما أشرنا، إذ أقام فيه 47 من كبار النخب االجتماعية من مجموع 82 
شخصية (110). وتزامن مع هذا التوسع والحراك عمليات تعمير مشهودة وكبيرة في جنوب باب زويلة، إذ تؤكد العمائر التي أقيمت آنذاك 
ت في جنوب  في هذه المنطقة على طابعها الحضري؛ فقد شيد األمير رضوان بك )وهو المهيمن في القاهرة حينئٍذ( سلسلة من المنش
؛ واالسترشاد الثاني ما  باب زويلة خالل الفترة من سنة 1629 وسنة 1647، والتي أقيمت على مساحة أصبحت خالية بعد نقل المداب
تم تنفيذه من عمائر في إطار وقف إبراهيم أغا )األمير المسيطر على االنكشارية حينئٍذ( وقد أحتل منطقة تقع إلى الحنوب الشرقي من 
باب زويلة وعلى طول الشارع الكبير المؤدي إلى القلعة عن طريق الدرب األحمر والتبانة؛ فقد قام األمير في نحو سنة 1650 بتشييد 
أو تجديد صروح وعمائر دينية واجتماعية واقتصادية على جانبي الطريق وعلى امتداد مسافة 250 متًرا، كما جدد الحارة المحيطة 
بجامع آق سنقر (111). والظاهرة الجديرة بالمالحظة في الحراك العمراني الذي عاشته القاهرة في القرن الثامن عشر وال سيما الحراك 
المرتبط بحارات السكن األرستقراطي هي الُبعد عن منطقة القلعة مركز الحكم؛ ومنها منطقة بركة الفيل، فقد ساعد وجود مقر الباشا 
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 1800 لم يبق من أرض البركة بغير بناء إال قطعة أقيم عليها فيما 

منظر عام لبركة االزبكية وقت الفيضان لـ Dutertre  نقال عن كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية ) 38 —3شكل  ) 

بعد سراي عباس حلمي باشا األول والي مصر التي عرفت بسراي الحلمية، وفي سنة 1894 قسمت أراضي الحديقة ثم هدمت السراي 
نفسها سنة 1902 وقسمت أراضيها أيًضا وبيعت جميع القطع وأقيم عليها مساكن، تعرف حالًيا بين أحياء القاهرة بالحلمية الجديدة. 

بكية.. لم تكن المنطقة الواقعة غربي الخليج مسكونة إال في بعض أجزائها وذلك حتى  رب بركة ا عة شمال و المنطقة الوا
بداية القرن الثامن عشر، ولم ينُم العمران إال على طول الخليج وعلى محاور المرور الرئيسية التي كانت تربط بين وسط القاهرة 
وضاحيتي بوالق ومصر القديمة. وبقيت تخوم المدينة الغربية إلى هذا العهد منطقة ريفية أكثر منها حضرية تنتشر فيها البرك والحدائق، 
وبعض الدور البرجوازية المقامة في المناطق التي تغمرها المياه في وقت فيضان النيل والتي كانت تستخدم كمصايف. إنه نتيجة 
طبيعية لمورفولوجية القاهرة في حوارها الجدلي مع النيل ذلك الحوار القديم والمتجدد مع تغيير وضعية النهر وقربه وبعده عن القاهرة 
وبالتالي تغيير الحد الغربي للمدينة، حالة ديناميكية متغيرة. وكانت منطقة األزبكية في هذه الفترة المبكرة تتسم بالهامشية وغير آمنة 
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 1723 بأنها 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 1732 قام قاسم الشرابي تاجر التوابل الكبير بتشييد جامع بجواره سبيل في 
الرعية لكن  ت الشرابي المتواضعة تتالءم مع صفته باعتباره من  العتبة الزرقاء )الخضراء( على ضفة األزبكية الشرقية، وكانت منش
ت تحمل مغًزى هامًا عن حال العمران هنالك. أما المشروع الثاني فهو ما  ال تتناسب مع نفوذه الحقيقي. ومع ذلك فإن مثل هذه المنش
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البـــــاب الخامس
القاهـرة المحروسة في مرحلة نهاية عصر الوالية

تقاطع بين الشمال والجنوب.. الغرب والشرق
في القرن التاسع عشر

قام محمد علي بإعادة صياغة الكيان المؤسسي السياسي إلدارة الوالية بما يخدم تطلعاته الذاتية 
من تأسيس دولته العسكرية التوسعية ، فقام بضرب المؤسسات المدنية والمجتمعية القائمة حينها 
والموروثة لحساب الدولة المركزية ، وهنا أختل التوازن بين المؤسسات السياسية للدولة والمؤسسات 
المجتمعية في المدينة ، لصالح األولى وعلى حساب الثانية فتولدت مع الدولة المركزية ديكتاتورية 
العمران ..  إدارة وتنظيم  المشاركة في عمليات  المدينية  المؤسسات  أدوار  الفرد ، وضعفت  دولة 
التاسع عشر  القرن  الثاني من  النصف  الكاملة سياسيًا وأقتصاديًا في  الهيمنة األوروبية  وتأكدت 
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 ، 

والسخرة ، والتجنيد ، وسلطة زمرة الحكام المستبدة ، وفساد المحاكم المدنية والجنائية . 

 لقد سقطت مؤسسات الدولة والمجتمع ومعه فسد العمران أو كاد .. كانت النتيجة الحتمية بسقوط 
الوالية  وصارت   . المباشرة  العسكرية  البريطانية  الحماية  تحت  القرن  نهاية  مع  والدولة  العمران 
المصرية في مهب ريح تغيير لم تختاره ونجحت القوى األوروبية المسيطرة وخاصة أنجلترا وفرنسا 
على رسم الخريطة الجديدة للشرق .بيد أن رد الفعل الطبيعي للمصريين هو نمو النزعة الوطنية وهو 

ما خرج بمصر والمجتمع من عصر الوالية إلى مرحلة البحث عن الهوية واإلنتماء .  

ين للدخول الى الشرق وتبقى القاهـــرة المحروسة بوابة المستشر
ارة الغرب والشرق في القرن التاسع عشر في مواجهة ثقافة وح

البـــــاب الخامس
القاهـرة المحروسة في مرحلة نهاية عصر الوالية

تقاطع بين الشمال والجنوب.. الغرب والشرق
في القرن التاسع عشر

قام محمد علي بإعادة صياغة الكيان المؤسسي السياسي إلدارة الوالية بما يخدم 
الذاتية من تأسيس دولته العسكرية التوسعية ، فقام بضرب المؤسسات  تطلعاته 
المدنية والمجتمعية القائمة حينها والموروثة لحساب الدولة المركزية ، وهنا أختل 
 ، المدينة  في  المجتمعية  والمؤسسات  للدولة  السياسية  المؤسسات  بين  التوازن 
لصالح األولى وعلى حساب الثانية فتولدت مع الدولة المركزية ديكتاتورية دولة 
وتنظيم  إدارة  في عمليات  المشاركة  المدينية  المؤسسات  أدوار  ، وضعفت  الفرد 
العمران .. وتأكدت الهيمنة األوروبية الكاملة سياسيًا وأقتصاديًا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر 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 ، والسخرة ، والتجنيد ، 

وسلطة زمرة الحكام المستبدة ، وفساد المحاكم المدنية والجنائية . 

 لقد سقطت مؤسسات الدولة والمجتمع ومعه فسد العمران أو كاد .. كانت النتيجة 
الحتمية بسقوط العمران والدولة مع نهاية القرن تحت الحماية البريطانية العسكرية 
المباشرة . وصارت الوالية المصرية في مهب ريح تغيير لم تختاره ونجحت القوى 
األوروبية المسيطرة وخاصة أنجلترا وفرنسا على رسم الخريطة الجديدة للشرق .بيد 
بمصر  ما خرج  الوطنية وهو  النزعة  نمو  للمصريين هو  الطبيعي  الفعل  أن رد 

والمجتمع من عصر الوالية إلى مرحلة البحث عن الهوية واإلنتماء .  
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نوع بعينه من اإلصالحات أو تأييد سياسات دول أوروبية معينة، أو مجرد التعاطف مع المدنية األوروبية، وكان للصالت بين هؤالء 
الموظفين وأوروبا مستويان:

التماثل األيدولوجي على مستوى االتجاهات والمعتقدات. 
والقناصل   الذوات  طبقة  من  الموظفين  بين  الروابط  تشمل  والتي  المتبادل  والنفع  الخاصة  مصالح  على  القائم  المادي  المستوى 

األوربيين. 
ويصح أن نسمى والية إسماعيل باشا مرحلة التحول االجتماعي لسكان القاهرة ومصر عامة، وتحديًدا كانت سنة 1867 حاسمة حين 
عاد إسماعيل باشا إلى مصر في نهايتها بعد أن أمضى شهرين في أوروبا زار خاللها عدة مدن، والتي كانت في ذلك الوقت تمر بفترة 
تحول كامل متأثرة بالتجربة الباريسية، ولقد اتخذ قراًرا بأن يعد القاهرة الحتفاالت افتتاح قناة السويس والمقرر أن تجري بعد سنتين. وبدأ 
دورة جديدة من األعمال من شأنها أن تمتد طوياًل إلى ما بعد الحدث والمناسبة وتطمح إلى أبعد مما كانت عليه المحاوالت السابقة 
في النصف األول من القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ، اهتمت األعمال وخصوًصا ابتداء من سنة 
1871 بمشروعات تتناول الكتلة القاهرية وبذلك ُعدل بصفة جذرية أسلوب النمو والتوسع العمراني التدريجي المميز للقاهرة حتى القرن 
الثامن عشر، واتسع إلى حد كبير نطاق األشغال، بعد عدة سنوات من بدء األعمال األولى أصبحت األحياء المستحدثة أو الجديدة 
تعادل ربع مساحة المدينة القديمة، في الوقت الذي تقرر فيه شق طرق عديدة داخل النسيج القديم نفسه، وتبلورت لدى السلطة السياسية 
ن كان باألسلوب الذي تراه  للمرة األولى منذ بداية عصر الوالية، إرادة صريحة بأن تأخذ على عاتقها تعمير أحياء جديدة في القاهرة، واإ
وحسب المصالح التي تعتمدها، وقد جدد الخديو األقسام اإلدارية التابعة له، وألحق في خدمته العديد من الخبراء األوربيين لتحقيق هذا 

الهدف االحتفالي الشخصي. 

وقد أخذت البنية والهيئة المجتمعية القاهرية تتحول إلى حاالت جديدة، وتقتبس من أنماط وسلوكيات المجتمع األوروبي نموذًجا ومرجعية 
لفكرة التطور والتحديث ولو ظاهريا، وانحرفت طبقات الصفوة خاصة والمتعلمون من المجتمع إلى محاكاة األوربيين، مهرولين وراء 
المستشرقين، مقلدين لهم في المسكن والملبس والمأكل وسائر أنماط الحياة، ولم يكن التعليم وحده سبًبا في هذا التحول، ولكن بذرة 
التغريب التي زرعها هؤالء المستشرقين في المجتمع وثقافته كانت المسؤولة عند نموها داخل كياناته عن التغريب الذي عانت منه 
القاهرة وسكانها لعقود حتى تفجرت من داخل كيانات المجتمع روح الوطنية والبحث عن الهوية في عودة الروح للمجتمع من داخله 
(. وعموًما فقد عمل إسماعيل باشا طوال فترة واليته على تغيير نمط الحياة اليومية للقاهريين وسكان العاصمة بما أدخله إلى حياتهم  (

المعيشية من عادات غربية حملت الكثيرين منهم بدًءا بالنخب المجتمعية على أن يستبدلوا ما كانوا عليه، ومن خلفهم طبقات وطوائف 
المجتمع عماًل بالقول المألوف: »إن الناس على دين ملوكهم«

ورصد هذه االنقالبات الكثيرون من المتخصصين، المصريون منهم والمستشرقون األوربيون، ومنهم أدون دي ليون في كتابه مصر 
الخديوية، قال بعد أن زار سرايات إسماعيل باشا المفتش عقب سقوطه: »الحظت دلياًل جديًدا على تحول العادات الشرقية إلى المجاري 
ـــــ  ـــــ والي البالد نفسه  (. ثم اصطفاء إسماعيل باشا   الغربية في هذا البلد حتى عند الذين لم يتفرنجوا في عقليتهم وأخالقهم«.  )
لألوربيين وركونه إليهم واجتذابهم إليه، قد مكن هؤالء األوربيين من مرافق البالد  ـــــكما ما سبق وأن أشرنا إليه ـــــ فجاؤوا برؤوس أموال 
تنويعات من المصريين في القرن التاسع عشر ( 64 5شكل  ) لهم استثمروها في إنشاء المتاجر والبنوك والبيوت المالية والشركات والمشارب والمالهي ومحال الدعارة، فتفتحت الثغرات لخروج ثروة 
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وال مفر لنا لوقت طويل من أن نميز بين األحياء السكنية على األساس الطبقي اقتصادًيا واجتماعًيا، بل إن المسكن كان وما زال هو 
التعبير المادي عن الطبقة االجتماعية، والمنزل هو المنزلة.. والمكان هو المكانة.. حسب توصيف جمال حمدان في تقديمه لكتاب 
(، ويضيف جمال حمدان: »غير أن الطبوغرافية االجتماعية ليست الطبقة وحدها، بل والجنسية والطائفة  القاهرة لديزموند ستيوارت )
أيًضا، أي األقليات عموًما؛ وهذه لها مكانها في عاصمة كالقاهرة، وسنجد لها جذورها وأسافينها الجغرافية الخاصة. على أنه من الواضح 
تماًما أن وزن الجنسية والطائفة ثانوي وضئيل للغاية بالقياس إلى الطبقة، فهذه وحدها هي أهم المتغيرات وأبرز المعالم في الطبوغرافية 

االجتماعية لعاصمة قديمة عريقة لشعب موحد متجانس منذ آالف السنين.

ولعل أبرز مالمح خريطة البنية المجتمعية للقاهرة، ومغزى العالقات التوزيعية للطبقات االجتماعية الثالثة: الغنية والمتوسطة والفقيرة، 
هو أن مبدأ الفصل السكني سائد عامة بمعنى أن لكل طبقة منطقة.. ولكل منطقة طبقة، وأهم من ذلك أن الفصل السكني ُسلمي، بمعنى 
أن الطبقات تتدرج من منطقة إلى أخرى كما تتدرج في السلم االجتماعي. ولكنها حالة ديناميكية وصورة متغيرة المالمح والمواقف، 
فالحراك االجتماعي هو جزٌء متأصل في الخريطة العمرانية للقاهرة، ومعه تتغاير طبقات المناطق أو مناطق الطبقات.. فهي تبدو معقدة 
إذا نظرنا إليها من منظور الصورة الفوتوغرافية اإلستاتيكية التي يتجمد فيها وعندها الزماُن في لحظة بعينها.. ولكننا نتبين حقيقتها 
إذا ما نظرنا إليها من منظور الصورة السينمائية التي يحكمها تتابع سيناريو األحداث على مدى زمني وتاريخي مستمر أو متقطع وله 

إيقاعاته الخاصة.

توفر أية محاولة للتجمع، فمن يملك أصغر قطعة أرض يقيم في الحي األشد كثافة، ولقبا بك وأفندي 
هما األكثر تحديًدا للبنية السكانية المجتمعية لتلك المنطقة، فالبكوات يقيمون باألحرى في الغرب 

خرون مركزون على مقربة من المدينة القديمة.  بينما ا

ومن جهة أخرى فإن أهم مالك في حي الناصرية هو إسماعيل باشا الخديو نفسه، والقطع األربعة 
التي يمتلكها متجمعة بطول شارع قصر العيني في غرب الحي، وكان قد بنى في سنة 1874 ثالثة 
خر من الشارع  قصور من أجل بناته على تلك األراضي، بينما القصر الرابع كان على الجانب ا
بالقرب من مجرى النيل، هكذا واصل إسماعيل باشا نوًعا من أعمال إبراهيم باشا فجمع أفراد أسرته 
ت الخديوية. وتدل  حول شارع قصر العيني، وكان المستهدف شغل جانبي الشارع بالكامل بالمنش
هذه البنية العمرانية والديموجرافية المجتمعية على تنوع شديد قد يصل إلى حد التناقض أو التنافر، 
فهناك في آٍن واحد أجانب ومتمتعون بالحماية، ومصريون من األقباط أو المسلمين وباشوات وباكوات 
الطبوغرافية  فكرة  عن  السكنية  الوظيفة  تنفصم  وال  متنوعة.  وأنشطتهم  أحياًنا  ومشايخ  بل  وأفندية 
ن لم ترادفها تقريًبا، والطبوغرافية االجتماعية. والمصطلح للمخطط الفرنسي جاستون  االجتماعية، واإ

بارديه، هي أساًسا التوزيع المكاني للطبقات االجتماعية على أرضية عمران المدينة.. 
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واجمــــاال.. فإن عمران القاهرة في القرن التاسع عشر يجب أن ال يقف عند الصورة المتواترة التي تعبر عن نمط واحد في منظومة 
متسعة باتساع التركيبة االجتماعية والطبقات التي يتشكل منها المجتمع القاهري كله، وهو ما يدعونا إلى حتمية إعادة النظر في تلك 
الصورة الضيقة، ونتسع بزاوية األبصار لنرى الصورة الكاملة على حقيقتها، باإلضافة إلى عمران وأحياء زمرة الحكام والنخب المجتمعية، 
لتشمل رؤيتنا عمران الطبقات الوسطى، وكذلك المساكن الجماعية ومساكن الفقراء من عامة المجتمع بل والمعدمين فيه والمهمشين... 
يجب أن نسقط مفهوم النسق الوحيد في تلك المرحلة ونقيم بداًل منها رؤية للتنويعات في القاهرة، وهذا يجعلنا نكرر التساؤل حول إمكانية 
اعتبار القصور والعمائر الكبيرة  ـــــوهي النوع األكثر شهرة واألقل عدًدا ـــــ نموذًجا نمطيا لعمران القاهرة في تلك المرحلة أو في أي مرحلة 
سابقة أو الحقة حتى اليوم.. أو أنه من األجدى أن نأخذ في االعتبار األنماط المتعددة لنرسم بها صورة حقيقية ودقيقة لحالة وعمارة 
وعمران القاهرة بمنهجية صحيحة وعلمية، تصل بنا إلى الحقيقة بعيًدا عن تجميل مزيف للصورة يخل بمصداقيتها، وهذا ما نحاول بيانه 

وتبيانه في هذه الرحلة للقاهرة خالل عصورها ومراحلها المتتابعة.

وهكذا ترتسم القاهرة وهي مدينة متعددة التكوينات بخطوط عامة كبيرة من خالل العديد من األمثلة سواء تعلق األمر بالقصور واألنشطة 
المستحدثة في األحياء الجديدة شرق وغرب النيل، أو بعشش المعدمين وفقراء المجتمع في األحياء الفقيرة.. أو حتى بتركزات الزمر 
السياسية والمالك العقاريين والنخب المجتمعية، أو بتشتت العوام والمهمشين من الطبقات الدنيا في المجتمع، وما بين هذا وذاك تتشكل 
الطبقات المتوسطة بتدرجاتها االجتماعية والثقافية وتطلعاتها البرجوازية أو التقدمية، وهنا كانت المواجهة بين القديم والجديد في القاهرة.
وفي هذا المجال نستعرض ما انتهت إليه فايزة حسن عن التغييرات التي حدثت في أحياء مختلفة في القاهرة من بينها )على سبيل 
(، وانتهت دراستها عن الفروق  المثال( أحياء الناصرية والحلمية، وذلك في مقالتها »أحياء منسية.. دراسة اجتماعية لمكان له ذاكرته« )
والتغييرات التي دخلت على المدينة في القرن التاسع عشر وأدت إلى تلك المواجهة، كتبت فايزة حسن: إن ثالثة عوامل هي التي دمرت  
ـــــدون رجعة ـــــ مالمح تلك األحياء )القديمة( في القاهرة: ردم بركة الفيل واستحداث شارع قصر العيني وردم الخليج وتحويله إلى شارع.. 
وفي والية إسماعيل باشا  ـــــكما أسلفنا ـــــ تم تقسيم حي الناصرية إلى ثالث مناطق: باب اللوق، واإلنشاء والمنيرة، والجزيرة الجديدة.. 
خر، وكانت منطقة الناصرية قد  وكل واحدة من تلك المناطق كانت تهدف إلى استقطاب مستوى اجتماعي واضح ومنفصل عن ا
عرفت في القرن الثامن عشر وضعية عمرانية مغايرة لها في القرن التاسع عشر، فيحكي باسكال كوست عن تلك العوامات التي أقيمت 
على طول شاط الخليج في وسط حدائق العنب والنخيل وأشجار البرتقال والليمون والموز، كانت اإلقامة هنالك تستمر حتى شهر 

نوفمبر استمتاًعا بوضعية تلك المنطقة.

ومع نهاية القرن التاسع عشر اتسعت المدينة في مرحلة جديدة من النمو والحراك في اتجاه الضواحي بالمناطق خارج القاهرة والتي 
كانت في األصل قليلة السكان مثل العباسية ومن بعدها مصر الجديدة في الشمال، وحدائق القبة، وشبرا في الشمال الغربي، والزمالك 
وغرب النيل، وحلوان والمعادي في الجنوب بمحاذاة النهر، وتشكلت مواجهة من نوع آخر بين المدينة وتلك الضواحي تمثلت فيها أنماط 
متجددة للحراك العمراني والمجتمعي في القاهرة أفرزت تبايًنا بين عزلة تلك الضواحي وقلب المدينة ومركزها وأحيائها.. عزلة عمرانية 
نسبيا مترجمة لفصل اجتماعي حادث أحياًنا. واتباًعا لذات النسق أصبحت أحياء القاهرة قديمها وحديثها.. مركزها وضواحيها.. ذات 
طبيعة مجتمعية وعمرانية متخصصة أكثر فأكثر؛ ألن كل منها تقابله أنشطة وجماعات وكذلك أنساق حضرية وعمرانية ومعمارية، 
ذا لم يكن هناك ارتباط بين مورفولوجية تلك األحياء والبنية المجتمعية واألنشطة واألحداث العمرانية فإن هذين المعطيين مرتبطان  واإ
مًعا، فبعض أنماط تقسيم األراضي وبعض نماذج العمارات، وبعض أشكال توزيع العمارات تتميز بقدرتها على االنتقاء ويبقى اإلنسان 

هو محور هذه المعادلة دائًما بكل ما يحمله من تميز وذاتية وطبائع خاصة تتبلور في شخصيته القومية وسماتها العامة. ومن جهة 
أخرى سعت الفترة االستعمارية مع العقدين األخيرين من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين نحو تدعيم االتجاه الذي اتسعت به 
مشروعات إسماعيل باشا العمرانية في القاهرة بوجود نسيجين عمرانيين، بل لقد زادت من حدته ومن تفاقم تنافره. إذا كان الخط الفاصل 
قبل سنة 1882 نحو فصل قطاع تقليدي موروث عن قطاع جديد وافد.. فإنه بعد االحتالل اتخذ هذا االنسال صورة قومية زادت من 
شدته وساهمت في زيادة صعوبة احتماله، كان يوجد مجتمعان مختلفان في كثير من المناحي واألحوال، حتى أن مورفولوجية نسيجهما 
العمراني المادي اختلف هنا على األرض وكذلك بنيتهم المجتمعية.. مواجهة بين متقابلين متناقضين أحياًنا، على جانبي حدود غير 
مرئية تمتد من الجنوب إلى شمال المدينة: من السيدة زينب والقلعة إلى عابدين واألزبكية إلى باب الحديد.. وتمتد شمااًل إلى العباسية 
(: »إن األجانب قد جعلوا من األحياء  وكوبري القبة وهليوبوليس، وجنوًبا إلى المعادي وحلوان.. وقد أورد أندريه ريمون هذه الصورة )

الجديدة بالقاهرة مركًزا للعاصمة استبعد منها غالبية المصريين، ولم تكن توجد حدود مرئية بين األحياء القاهرية«.

إن عملية االلتحام بين نمطي النسيج العمراني التي كان يدعى بها 
مشروع إسماعيل التنموي لم تحدث، والعكس صحيح فقد ازدادت 
الغرب  نحو  بقسوة  المدينة  وسط  انتقل  بينما  عمًقا  االختالفات 
حيث توجد السلطة والنشاط والثروة، وحيث تظهر جهاًرا الشواهد 
الحضرية والعمرانية والمعمارية على هذه السيطرة. وعندها ظهرت 
أنماط مختلفة ومتباينة ألنشطة السمر والترويح واختصت فئات 
خر، فعرفت القاهرة مع  بعينها بتلك األنماط وانعزلت بها عن ا
العقود األولى من القرن العشرين ذلك النسق من النوادي حيث 
المجتمعية،  والنخب  األجنبية  والدبلوماسية  األرستقراطية  تجتمع 
معروف  الحًقا  )أصبح  أسبورتنج  نادي  كان  النوادي  هذه  ومن 
باسم نادي الجزيرة( الذي كان حراًما على المصريين إال قلة قليلة 
آمنت باألجنبي المحتل، أو نادي السيارات ونادي محمد علي 
الذي تم تأسيسه سنة 1908 )صممه المعماري الفرنسي ألكسندر 
الباشوات  من  رواده  وكان   ،) le an re arcel مارسيل 
والنخب المجتمعية من المصريين في مقابل نادي الجزيرة بنزعته 
(، أو نادي المدارس العليا الذي  االستعمارية اإلنجليزية حينئٍذ )
ال يدخله إال وزير أو شبه وزير يطمع أن يكون وزيًرا، هذا النادي 
تاريخ  من  المرحلة  هذه  في  للوزارة  االنتظار  محطة  كان  الذي 
نواٍد  األجنبيات  الجاليات  ولبعض  المصري،  والمجتمع  القاهرة 
اليوناني ونادي  يطاليين والنادي  ل المكابي  خاصة بهم كنادي 
نجليز... وغيرها الكثير من النوادي التي عرفتها  الترف كلوب ل

.) القاهرة ضمن هذا الفصل المجتمعي والعمراني والطبقي )
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وال مفر لنا لوقت طويل من أن نميز بين األحياء السكنية على األساس الطبقي اقتصادًيا واجتماعًيا، بل إن المسكن كان وما زال هو 
التعبير المادي عن الطبقة االجتماعية، والمنزل هو المنزلة.. والمكان هو المكانة.. حسب توصيف جمال حمدان في تقديمه لكتاب 
(، ويضيف جمال حمدان: »غير أن الطبوغرافية االجتماعية ليست الطبقة وحدها، بل والجنسية والطائفة  القاهرة لديزموند ستيوارت )
أيًضا، أي األقليات عموًما؛ وهذه لها مكانها في عاصمة كالقاهرة، وسنجد لها جذورها وأسافينها الجغرافية الخاصة. على أنه من الواضح 
تماًما أن وزن الجنسية والطائفة ثانوي وضئيل للغاية بالقياس إلى الطبقة، فهذه وحدها هي أهم المتغيرات وأبرز المعالم في الطبوغرافية 

االجتماعية لعاصمة قديمة عريقة لشعب موحد متجانس منذ آالف السنين.

ولعل أبرز مالمح خريطة البنية المجتمعية للقاهرة، ومغزى العالقات التوزيعية للطبقات االجتماعية الثالثة: الغنية والمتوسطة والفقيرة، 
هو أن مبدأ الفصل السكني سائد عامة بمعنى أن لكل طبقة منطقة.. ولكل منطقة طبقة، وأهم من ذلك أن الفصل السكني ُسلمي، بمعنى 
أن الطبقات تتدرج من منطقة إلى أخرى كما تتدرج في السلم االجتماعي. ولكنها حالة ديناميكية وصورة متغيرة المالمح والمواقف، 
فالحراك االجتماعي هو جزٌء متأصل في الخريطة العمرانية للقاهرة، ومعه تتغاير طبقات المناطق أو مناطق الطبقات.. فهي تبدو معقدة 
إذا نظرنا إليها من منظور الصورة الفوتوغرافية اإلستاتيكية التي يتجمد فيها وعندها الزماُن في لحظة بعينها.. ولكننا نتبين حقيقتها 
إذا ما نظرنا إليها من منظور الصورة السينمائية التي يحكمها تتابع سيناريو األحداث على مدى زمني وتاريخي مستمر أو متقطع وله 

إيقاعاته الخاصة.

توفر أية محاولة للتجمع، فمن يملك أصغر قطعة أرض يقيم في الحي األشد كثافة، ولقبا بك وأفندي 
هما األكثر تحديًدا للبنية السكانية المجتمعية لتلك المنطقة، فالبكوات يقيمون باألحرى في الغرب 

خرون مركزون على مقربة من المدينة القديمة.  بينما ا

ومن جهة أخرى فإن أهم مالك في حي الناصرية هو إسماعيل باشا الخديو نفسه، والقطع األربعة 
التي يمتلكها متجمعة بطول شارع قصر العيني في غرب الحي، وكان قد بنى في سنة 1874 ثالثة 
خر من الشارع  قصور من أجل بناته على تلك األراضي، بينما القصر الرابع كان على الجانب ا
بالقرب من مجرى النيل، هكذا واصل إسماعيل باشا نوًعا من أعمال إبراهيم باشا فجمع أفراد أسرته 
ت الخديوية. وتدل  حول شارع قصر العيني، وكان المستهدف شغل جانبي الشارع بالكامل بالمنش
هذه البنية العمرانية والديموجرافية المجتمعية على تنوع شديد قد يصل إلى حد التناقض أو التنافر، 
فهناك في آٍن واحد أجانب ومتمتعون بالحماية، ومصريون من األقباط أو المسلمين وباشوات وباكوات 
الطبوغرافية  فكرة  عن  السكنية  الوظيفة  تنفصم  وال  متنوعة.  وأنشطتهم  أحياًنا  ومشايخ  بل  وأفندية 
ن لم ترادفها تقريًبا، والطبوغرافية االجتماعية. والمصطلح للمخطط الفرنسي جاستون  االجتماعية، واإ

بارديه، هي أساًسا التوزيع المكاني للطبقات االجتماعية على أرضية عمران المدينة.. 
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 رحلة القاهـــــرة المحروسة من عصر الواليـــــة إلى عصر االستقالل الوطني

فهرس محتويات المجلد الرابع

البـــــاب السادس القاهـرة المحروسة في عصر الليبرالية الوطنية 
ول من القرن العشرين  في النصف ا

مقدمة لرؤية القاهــــرة مع مطلع القرن العشرين :                                                                            851
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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 وأنتهاءًا 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 أفرادًا 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 ..
هـــذه 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 ..
إلى عصر  الدولة والتحول  إلى سقوط  ـ  ابن خلدون  تعبير  ـ حسب  التاريخية  الحتمية  بها  المدينة وانتهت  بها  تحوالت مرت 

األستقالل الوطني الحقيقي في منتصف القرن مع ثورة يوليو سنة 1952 ..
وتبقى القاهـــرة المحروسة بين تبعية واحتالل .. بين حكم مستبد وحركة وطنية وليدة
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أعتمد توسع عمران مدينة القاهرة سواء شرق النيل أو إلى الغرب 
التي كانت تمتلكها  الفضاء  النهر على استغالل األراضي  من 
والشركات  لألفراد  األراضي  تلك  ببيع  قامت  والتي   ، الحكومة 
بتسهيالت فى السداد ، كان هذا كله من شأنه أن ينشط حركة 
االستثمار  في  العاملة  الشركات  وتبنت   ، القاهرة  فى  العمران 
العقاري في مصر مع مطلع القرن العشرين تقسيم تلك األراضي  
وممارسة أعمال البناء في داخل المدينة في عمران أحياء جديدة 
مستحدثة مثل اإلسماعيلية وجاردن سيتي والزمالك ، أو خارجها 
وهو ما يطلق عليه الضواحي ألنها منفصلة عن جسم المدينة ، 
وجمع بين هذه الشركات خصائص مشتركة ، وهي أن األراضي 
التي ضاربت فيها غالبية تلك الشركات مناطق تفصلها مسافة 
نها نوع من التعمير المخطط المتوفر له  عن الكتلة العمرانية ، واإ
امكانية تمويلية ، وظهر هذا النسق من اإلعمار في عدة مناطق 

منها على سبيل المثال :

انشطة شركات االستثمار العقاري و مشروعات االحياء  ( 126 6شكل  ) 
و الضواحي الجديدة في القاهرة في مطلع القرن العشرين

ضاحية مصر الجديدة سنة 1905 )شركة واحة هليوبوليس(

منطقة االزبكية سنة 1899 )شركة االزبكية  المصرية البلجيكية(

مصر الجديدة

شبرا

ة الجي
ة ي العجو الد

مال ال
ة الرو

جاردن سيتي

القبة

بكية اال

المعاد

حلوان

منطقة الزمالك سنة 1905 )شركة فنادق مصر الكبرى (

منطقة جاردن سيتي سنة 1904 )شركة النيل لالراضي (

ضاحية شبرا سنة 1906 )الشركة العقارية المصرية السورية(

ضاحية القبة سنة 1906 )شركة ضواحي القاهرة ألراضي البناء(

ضاحية حلوان 1906 سنة )شركة مصر حلوان المحدودة للتطوير(

ضاحية الجيزة والعجوزة والدقي )شركة غرب القاهرة(

ضاحية المعادي سنة 1908 )شركة أراضي الدلتا المصرية(

ضاحية حدائق القبة سنة 1908 )شركة حدائق القبة(

ضاحية الدقي سنة 1918 )شركة أراضى الجيزة والروضة(
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لنقد سياسة االحتالل على استحياء ، وتأكيد روابط مصر بالدولة 
العثمانية والرد على مزاعم جريدة المقطم . والى جانب المؤيد 
كانت صحيفة األخبار اليومية التي أسسها يوسف الخازن سنة 
1896 ، وصحيفة األهالى اليومية سنة 1894 التى عبر من 
خاللها مؤسسها إسماعيل أباظة عن مصالح األعيان ، وجريدة 
المنار الشهيرة التى أسسها سنة 1898 الشيخ محمد رشيد رضا 
للترويج لفكرة الجامعة اإلسالمية ، وأخيرًا جريدة اللواء اليومية 
التي أسسها مصطفى كامل سنة 1900  وتبنت هذه الصحف 
موقف معارضة السياسة البريطانية في مصر بدرجات مختلفة 
من حيث اللين والشدة ، كما اختلفت رؤاها للكيفية التي تتبعها 
مصر للتخلص من الوجود البريطانى ورغم أنهم أجمعوا على أن 
ذلك الوجود محدود المدة فقد اختلفوا في تصوراتهم ، هذا الجدل 
 ، البعض  وبعضها  المعارضة  الصحف  تلك  بين  احتدم  الذي 
وبينها وبين الصحف المعبرة عن مصالح االحتالل ، ودخل هذا 
الجدل مرحلة جديدة فى إطار الظروف الدولية واإلقليمية التي 
شهدت تغيرًا راديكاليًا عندما حسمت بريطانيا موقفها من التنافس 
الفرنسي فى مصر بإبرام االتفاق مع فرنسا سنة 1904 والذي 
فتح صفحة جديدة من النضال الوطني المناهض لالحتالل ، 
المتعاونين معه من خالل  تنظيم صفوف  إلى  االحتالل  ودفع 
األحزاب السياسية ، ليفتح بذلك صفحة جديدة من تاريخ الصحافة 

المصرية في مطلع القرن العشرين .

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

اغلفة بعض اشهر الصحف في القاهرة في مطلع القرن العشرين  ( 67 6شكل  ) 

استمرت مع الحياة الحزبية في مصر. وفي هذا االطار كان مصطفى كامل صاحب جريدة اللواء التي اصبحت لسان حال الحزب 
الوطني ، كما كانت المؤيد لسان حال حزب اإلصالح على المباد الدستورية برئاسة الشيخ على يوسف ، والى جانب هؤالء نظم 
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 1907 باسم 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 اليومية 

التي أصدرها األخوان قيصر وصموئيل تادرس المنقبادى منبرًا 
. وبعد  الذي رفع مطالب طائفية محضة  الحزب  للتعبير عن 
تصفية الحزب الوطنى ومطاردة كوادره ، واضطرار زعيمه محمد 
الحرب  ، وظروف  المنفى  في  والحياة  البالد  مغادرة  إلى  فريد 
العالمية واألولى التى قيدت حرية الصحافة ، وأخضعتها لرقابة 
صارمة جعلت الكثير منها يحتجب تماما عن الصدور ، عادت 
 ،  1919 سنة  السياسى  الحزب  عن  المعبرة  الصحيفة  ظاهرة 
فقام أمين الرافعي من قيادات الحزب الوطنى بإصدار صحيفة 
األخبار سنة  1920 لتعبر عن المعارضة الوطنية ، وتجمع 
حولها شتات كوادر الحزب الوطني وحفلت صفحاتها بالمقاالت 

المعبرة عن المواقف الوطنية .

وعبر أنصار االعتدال في السياسة الوطنية عن مواقفهم من خالل 
صحفية االستقالل التي أصدرها محمود عزمى سنة 1921 ، 
وساهم طه حسين فى تحريرها ، وحين انشق بعض أعضاء الوفد 
وكونوا حزب األحرار الدستوريين أصدر الحزب جريدة السياسة 
سنة 1922 ورأس تحريرها محمد حسين هيكل  وكان من كتابها 
طه حسين ومحمود عزمي وتوفيق دياب وغيرهم. كما أتخذ الوفد 
المصرى لنفسه صحفا تعبر عنه ، فكانت صحيفة البال التي 
أصدرها عبد القادر حمزة سنة  1923 ابرز الصحف المعبرة 
عن الوفد المصري ، وساهم في تحريرها عباس العقاد ، فكانت 
صحيفة البال سجال حافال لحقبة العشرينات من تاريخ الوفد 
والى جانبها صحيفة كوكب الشرق التي أصدرها سنة 1924  
بارزا فى  األخيرة دورا  الصحفية  ، ولعبت  أحمد حافظ عوض 
مقاومة االنقالبات الدستورية ، مما عرض الصحيفة للتوقف عن 
الصدور ثم جاءت  صحيفة المصرى لتعبر عن حزب الوفد في 
مرحلته األخيرة . واستمرت ظاهرة الحزب المعبر عن مصالح 

القصر الملكى في حزب اإلتحاد الذي أسسه احمد زيور باشا سنة 1924 وأصدر صحيفة اإلتحاد للتعبير عنه ، وعندما قام إسماعيل 
صدقى باشا باالنقالب الدستوري سنة 1930 شكل حزبًا جديدًا للقصر سمي حزب الشعب وأصدر جريدة الشعب ، ورغم تولى األديب 
الكبير عبد القادر المازنى شئون التحرير ، إال أن الصحيفتين لم يحققا رواجًا لعدم تعبيرهما عن الحركة الوطنية المصرية . أضف 
إلى ذلك الصحف التي عبرت عن جماعات مثل تلك التي أصدرتها جماعة اإلخوان المسلمين صحف اإلخوان المسلمون والدعوة ، 

جريدة البال ابرز الصحف المعبرة عن الوفد المصري ( 68 6شكل  ) 
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والشك أن أبرز المظاهر المؤثرة لديناميكية القاهرة تنبثق من تفاعل هاتين العمليتين .. وهي هجرة القلب التجاري المركزي وهي نتيجة 
حتمية ؛ فقلب أي مدينة هو في الحقيقة قصبتها ، وهو في المدينة كالعاصمة في الدولة تمامًا .. كما أن هناك عالقة إيقاعات غير 
منظورة ولكنها محققة بين حدود الدولة السياسية وبين العاصمة السياسية ، ينبضان معًا ويتأرجحان معًا ، فكذلك قلب المدينة يرتبط 
أرتباطًا وثيقًا ويتذبذب حثيثًا مع حدود العمران المبني للمدينة ، كلما أتسعت حدود هذه كلما تحتم على القلب أن يتحرك معها ليؤمن 
مركزيته ويحتفظ بتوسطه .. هـكذا القاهرة ، كما نمت حدودها مع األحياء الجديدة نحو الشمال والغرب أساسًا تحرك قلبها )209( ، لقد 

تمت دورة بندول كاملة في حياة القاهرة وقلبها ...

نتقلت فيها القــــاهرة .. من سند الجبل إلى شاط النهر ..
حيا القديمة الموروثة من مراحل سابقة لو المقطم في ا من 

حيا جديدة مستحدثة .. فاف النيل مع  إلى 

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

لب تحولت مدينت ـ القاهرة المحروسة  وتل نتيجة منطقية بالنسبة إلى 
ية تجاور النهر .. من مدينة تجاور الجبل إلى مدينة في

خر .. دما في ا فة و دما في  ع  ع يمتطي نهرا ، وي ع منحدر تلي إلى مو من مو

م  تسع نموها لت مدينــــة 
ديمة موروثة من مراحل سابقة لعصور .. حيا 

حيا جديدة مستحدثة هي مقدمة لمراحل الحقة للنمو ..

المدينة الجديدة تمتطي النهر في النصف االول من القرن العشرين ( 97 6شكل  ) 
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سيسها بن مصر ام بت هم الشركات التي 
 1922 ـــــ  1946

سنة 
سيس الت

1922شركة مطبعة مصر

1923شركة مصر لصناعة الورق
1924شركة مصر لحليج االقطان

1925شركة مصر لصناعة السينما )استديو مصر(
1925شركة مصر للتمثيل والسينما
1925شركة مصر للنقل والمالحة

1925شركة مصر لنسج الحرير بدمياط
1926الشركة المصرية العقارية

1927شركة مصر لغزل ونسج  القطن بالمحلة الكبرى
1927شركة مصر للكتان

1927شركة مصر لمصايد االسماك
1927شركة مصر لنسيج الحرير

1927مصنع االزرار بالسويس
1929بنك مصر سوريا لبنان

1930شركة مصر لتصدير االقطان
1932شركة مصر للطيران

1932شركة بيع المصنوعات المصرية
1934شركة المصريون للجلود والدباغة

1934شركة مصر للتأمين
1934شركة مصر للجلود

1934شركة مصر للسياحة

سيسها بن مصر ام بت هم الشركات التي 
 1922 ـــــ  1946

سنة 
سيس الت

1934شركة مصر للنقل والشحن
1934شركة مصر للمالحة البحرية

1937شركة مصر لصناعة وتكرير البترول
1937شركة مصر لغزل الحرير

1937شركة مصر للغزل الرفيع والمنسوجات
1938شركة مصر العمال االسمنت المسلح

1938شركة مصر لصباغى البيضا
1938شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت

1938شركة مصر للتب
1938شركة مصر للتنمية العقارية

1938شركة مصر للصباغة )بالتعاون مع برادفورد(
1938شركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار

1938شركة مصر للمناجم والمحاجر
1940شركة مصر للمستحضرات الطبية و التجميل

1946شركة مصر للحرير الصناعي

و  ام بن مصر بتمصيرها  هم الشركات التي 
سيسها 1922 ـــــ  1946 المساهمة فيها واالشترا بت

سنة 
سيس الت

1896الشركة العقارية المصرية

1926تلغراف ماركوني

1944شركة مصر للهندسة والسيارات

بعض شركات بنك مصر : شركة مصر للطيران  ، شركة مصر للتأمين  ( 36 6شكل  ) 1945شركة البالستيك االهلية
، وشركة مصر للغزل والنسيج .. 
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أعتمد توسع عمران مدينة القاهرة سواء شرق النيل أو إلى الغرب 
التي كانت تمتلكها  الفضاء  النهر على استغالل األراضي  من 
والشركات  لألفراد  األراضي  تلك  ببيع  قامت  والتي   ، الحكومة 
بتسهيالت فى السداد ، كان هذا كله من شأنه أن ينشط حركة 
االستثمار  في  العاملة  الشركات  وتبنت   ، القاهرة  فى  العمران 
العقاري في مصر مع مطلع القرن العشرين تقسيم تلك األراضي  
وممارسة أعمال البناء في داخل المدينة في عمران أحياء جديدة 
مستحدثة مثل اإلسماعيلية وجاردن سيتي والزمالك ، أو خارجها 
وهو ما يطلق عليه الضواحي ألنها منفصلة عن جسم المدينة ، 
وجمع بين هذه الشركات خصائص مشتركة ، وهي أن األراضي 
التي ضاربت فيها غالبية تلك الشركات مناطق تفصلها مسافة 
نها نوع من التعمير المخطط المتوفر له  عن الكتلة العمرانية ، واإ
امكانية تمويلية ، وظهر هذا النسق من اإلعمار في عدة مناطق 

منها على سبيل المثال :

انشطة شركات االستثمار العقاري و مشروعات االحياء  ( 126 6شكل  ) 
و الضواحي الجديدة في القاهرة في مطلع القرن العشرين

ضاحية مصر الجديدة سنة 1905 )شركة واحة هليوبوليس(

منطقة االزبكية سنة 1899 )شركة االزبكية  المصرية البلجيكية(

مصر الجديدة

شبرا

ة الجي
ة ي العجو الد

مال ال
ة الرو

جاردن سيتي

القبة

بكية اال

المعاد

حلوان

منطقة الزمالك سنة 1905 )شركة فنادق مصر الكبرى (

منطقة جاردن سيتي سنة 1904 )شركة النيل لالراضي (

ضاحية شبرا سنة 1906 )الشركة العقارية المصرية السورية(

ضاحية القبة سنة 1906 )شركة ضواحي القاهرة ألراضي البناء(

ضاحية حلوان 1906 سنة )شركة مصر حلوان المحدودة للتطوير(

ضاحية الجيزة والعجوزة والدقي )شركة غرب القاهرة(

ضاحية المعادي سنة 1908 )شركة أراضي الدلتا المصرية(

ضاحية حدائق القبة سنة 1908 )شركة حدائق القبة(

ضاحية الدقي سنة 1918 )شركة أراضى الجيزة والروضة( لمحات من القاهـرة المحروســـــــة 
في عصر الليبرالية الوطنية في النصف االول من القرن العشرين
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والشك أن أبرز المظاهر المؤثرة لديناميكية القاهرة تنبثق من تفاعل هاتين العمليتين .. وهي هجرة القلب التجاري المركزي وهي نتيجة 
حتمية ؛ فقلب أي مدينة هو في الحقيقة قصبتها ، وهو في المدينة كالعاصمة في الدولة تمامًا .. كما أن هناك عالقة إيقاعات غير 
منظورة ولكنها محققة بين حدود الدولة السياسية وبين العاصمة السياسية ، ينبضان معًا ويتأرجحان معًا ، فكذلك قلب المدينة يرتبط 
أرتباطًا وثيقًا ويتذبذب حثيثًا مع حدود العمران المبني للمدينة ، كلما أتسعت حدود هذه كلما تحتم على القلب أن يتحرك معها ليؤمن 
مركزيته ويحتفظ بتوسطه .. هـكذا القاهرة ، كما نمت حدودها مع األحياء الجديدة نحو الشمال والغرب أساسًا تحرك قلبها )209( ، لقد 

تمت دورة بندول كاملة في حياة القاهرة وقلبها ...

نتقلت فيها القــــاهرة .. من سند الجبل إلى شاط النهر ..
حيا القديمة الموروثة من مراحل سابقة لو المقطم في ا من 

حيا جديدة مستحدثة .. فاف النيل مع  إلى 

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

لب تحولت مدينت ـ القاهرة المحروسة  وتل نتيجة منطقية بالنسبة إلى 
ية تجاور النهر .. من مدينة تجاور الجبل إلى مدينة في

خر .. دما في ا فة و دما في  ع  ع يمتطي نهرا ، وي ع منحدر تلي إلى مو من مو

م  تسع نموها لت مدينــــة 
ديمة موروثة من مراحل سابقة لعصور .. حيا 

حيا جديدة مستحدثة هي مقدمة لمراحل الحقة للنمو ..

المدينة الجديدة تمتطي النهر في النصف االول من القرن العشرين ( 97 6شكل  ) 
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ختام رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني
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عن الكتـــاب 
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 

9

افتتاحية رحلة القاهرة 
من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطني

يمـــة نحن جيل لم نصنع اله
ات النصـــر ولكننا لم نحاف على وم

جيـال القادمة فليغفر اللــــ لنا  ولتسامحنا ا
عاشت مصر انتصارات وانتكاسات على مدي تاريخها الممتد ، 
وشهد الخامس من يونيو سنة 1967 واحدة من أسوأ انتكاسات 
انتكاسة  ليست   ، العشرين  القرن  المعاصرة ال سيما في  مصر 
نفسها  انتكاسة األمة  بل   ، انتكاسة حلم األمة  عسكرية ولكنها 
ناقوًسا  أنها كانت  المفترض  انتكاسة فكر وهوية ، من  ، فهي 
اليقظة أو عودة أوزوريس وبعث حورس .. أو صحوة  لحتمية 
أو ال  إما نصبح   .. والمصريين  لمصر  إنذار   .. الكهف  أهل 
نكون ..إنذار السترداد أو استرجاع دورنا الحضاري الفاعل بداًل 

من االستكانة إلى دور المفعول .. 

عاشت مصر محاولة قريبة لليقظة نحو التغيير والثورة على الجمود في يوليو1952، سبقتها 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 1919، ومع سقوط الخالفة وغياب األمة فرض 
الفرا 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 
يستيقظ هذا الداخل بشكٍل كامٍل على ومضات التغيير الممكنة والمتكررة خالل المرحلة الليبرالية مع القرن العشرين وصواًل لثورة يوليو .. 
لم ننهض بعد بالكيفية المنتظرة أو المحتومة المحققة للذات واالنتقال المنشود ، حتى بعد الحراك الحادث في 25 يناير سنة 2011..

إن االنتكاسة األخيرة في الخامس من يونيو 1967 لم تنتِه ، وما زالت الحاجة إلى صرخة إعادة قراءة الذات .. ذات المكان واإلنسان 
وأحداث الزمان ، رغم الخروج من الهزيمة العسكرية إلى بدايات طريق االنتصارات سنة 1973، ولكن 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 
ضافة لفهم تلك الذات ونقدها بموضوعية ، لنتحول جميًعا مع مصر وقاهرتها إلى هذا  وعالمنا المعاصر .. نرجو أن تكون مخلصة واإ
الدور الفاعل في جملة هذه الحضارة المعاصرة ، وحتى نورث األجيال القادمة موروثًا يبنون عليه مستقباًل أفضل بدون نكسات أو 

انتكاسات ، فال يلعننا الالعنون ، ويحاسبنا الخالق على ما اقترفنا في حق أنفسنا وفي تقصيرنا لتحمل األمانة ..
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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 ، وطبقًا لهذه المصادر فإن أكثر الدول التي تمتلك العدد األكبر من مثل تلك المخطوطات 
التنوع  التي قد تتصل بذات الموضوع قديمًا وحديثًا فهي من  أما المطبوعات  بالطبع مصر،.  هي 
بموضوعاتها ومؤلفيها بحيث يستحيل حصرها إال من خالل مؤسسات متخصصة ومكتبات قومية 
المدن والمجتمعات  التاريخ عامة وتاريخ عمران  الباحثين في  بين  ودولية .. وهناك مقولة مشهورة 
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 العامــــة والفهارس والمحفوظات ، كتب الرحالة 
والمؤرخين ، المراجع الحديثـــــة والمعاصـرة العربية و االجنبية والمترجمة ، البحوث العلمية والمقـــــــاالت 
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 .

خمسمائة •  وحوالي  خاص  بوجه  القاهرة  عن  حديث  ومرجع  كتاب  ثالثمائة  من  يقرب  ما  منها 
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 • 

والي  لمركز طارق  الرقمي  )باألرشيف  القاهرة ومصر.  تاريخ وعمران  المحكمة عن  والمقاالت 
العمارة والتراث(

المعلومات  لمراجعة  الفرصة  واتاحت  دقيقة  علمية  مادة  بتجميع  المميزة  المجموعة  تلك  سمحت 
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
المجتمع  القاهرة وحياة  المستشرقون جزء من مسئولية توثيق عمران  الرحالة والفنانون  لقد حمل 
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 ايضاً 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 فناناً 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 أحياناً عمراناً ونشاطاً حياتياً 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 
الفوتوغرافية،  الصور  بين  تتنوع  توضيحي  شكل  خمسمائة  من 
الرسومات، الخرائط التاريخية والتي روعي في ادراجها كما سبق 
وذكرنا تقصي تاريخها والتعريف بمبدعيها قدر الممكن والمتاح 
إعادة  من  المركز  به   قام  ما  الى  باالضافة  هذا  معلومات.  من 
الحملة  لوحات  مجموعة  مثل  الرسومات  لبعض  الفني  االخراج 
القرن  في  المستشرقين  الرسامين  رسومات  من  وعدد  الفرنسية 

نماذج من لوحات وصف مصر للحملة الفرنسية والتي تم تلوينها لكتاب رحلة القاهرة المحروسةالثامن عشر والتاسع عشر 



5657

خرائط رحلة القاهرة
تلعب هنا الخرائط دوراً اساسياً في التعرف على رحلة القاهرة المحروسة وعمرانها، بأعتبار أن 
المكتوبة،  والرحالة  والمؤرخين  التاريخ  لتدوينات  المصورة  التعبيرات  احدى  المرسومة  الذاكرة 
فاالنسان والزمان والمكان أبعاد ثالثية للمنظومة العمرانية ال غنى ألية منها عن اآلخرتين في حياة 

المدينة ورحلة عمرانها في التــــاريخ .. ومن الجغرافيـــا ..

الجغرافيا  وثيقة  هنا  الخريطة 
ومفردات لغتها

وثيقة  المكتوبة  الكلمة  أن  كما 
التاريخ ولغتــه

فالخريطة في هذا المقام تصوير 
ما حدث أو الحادث أو الممكن 

حدوثه
ممكنة  أو  واقعة  لحقيقة  توثيق 
وحياة  المدينة  لعمران  الوقوع 

االنسان والمجتمع
ممكن  وسيلة  الخريطـــة  إذن 
في  المدينة  رؤية  خاللها  من 
زمان سابق أو مستقبل الحق ..

القاهرة  رحلة  كتاب  واعتمد 
المحروسة على دراسة خرائط 
القاهرة من عصر الوالية حتى 
عصر االستقالل الوطني كأحد 
الرحلة  هذه  لرصد  محاورنا 
وإدراك مالمحها، حيث تكشف 

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 
»لطائف  العربية  المدن  عمران  لدراسة  عندنا  العامة  المنهجية  في  محورية  حلقة  ويمثل   ، عامة 

العمران في دراسة المكان« . و اعتمدت منهجيتنا في التحليل الحضري على محورين أساسيين :
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 AD 1847 AD 1400 AD 1175

 AD 1993 AD 1970 AD 1958

AD 969AD 868 AD 750

 ، التصورية  أو  المرسومة  التاريخية  المدينة عن طريق تحليل خرائطها  o دراسة 
ثم مقارنة هذه الخرائط بعضها ببعض لمعرفة عوامل التطور والنمو المكاني ، 

والمظاهر العمرانية المختلفة التي تحدد للمدينة خصوصيتها وتمايزها .
o الدراسة الموقعية المكانية للمدينة من حيث الموقع والموضع حتى نتبين ذلك الواقع 

عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وكذلك ثقافياً وحضارياً .

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 
الى عام 1477 م - بعضها مطبوع  اقدمها  تاريخية يعود  المركز من ما يقرب من مائة خريطة 
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 
القاهرة المحروسة مثل كتابات المقريزي  نصوصها الى خرائط في اي من االدبيات السابقة لرحلة 
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 .

 

نماذج من الخرائط التي تم انتاجها لوصف رحلة القاهرة المحروسة
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