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أخبار المركز : 

العام الثالث للجريدة
ورغبة  والي  مركز  جريدة  اصدار   على  سنوات  ثالث  مرور  بمناسبة 
من المركز من التواصل مع المهتمين بالعمارة والعمران يطرح المركز 
استبيان حول الموضوعات التي تناقشها الجريدة . بهدف تطويرها وكذلك 

تلقى االقترحات حول االعداد القادمة  ..
 للمشاركة يرجى التوجه للرابط التالي :

المشاركة في العدد القادم من جريدة مركز طارق والي العمارة والتراث
يدعو مركز طارق والي المهتمين بقضايا العمارة والعمران العربي لمشاركتنا بكتابة نص اونشر صورة فوتوغرافية او أي 
عمل يرتبط بموضوع كل عدد .. وسيقوم المركز بالتنويه عن موضوع العدد القادم حتى يتسنى للمهتمين المشاركة داخل 
اطار الموضوع المقترح ، على ان تكون للمشارك الملكية الفكرية  وحق النشر للعمل المشارك به  ويكون وحده مسئوال 

عن تلك االعمال .
 للمشاركة يرجي اتباع التالي : 

ارسال ملخص لفكرة المقالة المقترحة ما بين 100 الي 200 كلمة  •
يرفق فقرة تعريفية بالكاتب وصورة له / لها  •

سيتم ابالغكم بموقف المركز من نشر الموضوع ، ويعتمد االختيار في الدرجة االولى علي مدى ارتباط وصلة   •
الملخص لموضوع العدد وفي حالة ابالغكم بالموافقة يرجي ارسال النص كامال مع مراعاة التالي: 

او رسومات . 1 ان تصاحبها صور  العربية ويمكن  باللغة  كلمة  تتعدي 2000  أال  يرجى  بمقالة   االشتراك  عند 
توضيحية .

تقدم االعمال باللغة العربية ، ويمكن للمتقدم ) حسب الرغبة ( ارسال نسخة مترجمة باللغة االنجليزية للنشر في . 2
اصدارنا باللغة االنجليزية.

يرجي ارفاق الصوراو الرسومات المصاحبة للمقالة بشكل منفصل بجودة px/inch200  على ان يكون للكاتب . 3
حق استخدام تلك الصور .

يمكنكم  ارسال االعمال والتواصل معنا او االستعالم عن الموضوع من خالل  البريد االليكتروني 
 info@walycenter.org:

https://docs.google.com/forms/d/1aTZRAgY0R40U

https://docs.google.com/forms/d/1aTZRAgY0R40UWUlPaOjmYGd4zDwpCZ6wGjuab38iOq8/viewform
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 	 - بالقاهرة  االسالمي  العصر  في  والمساكن  القصور   .. كتاب 
 Les Palais Et Les Maisons  بوتيه إدموند  للمؤلف 
 D'Epoque Musulmane Au Caire - Edmond

Pauty - 1933
يقع الكتاب في حوالي 150 صفحة من القطع الكبير ويضم خريطة 
توضيحية  وجداول  والمساكن  القصور  تلك  مواضع  عليها  موقع 
من  االول  الربع  الى  تاريخها  يرجع  صورة   100 من  ومايقرب 
القرن العشرين .. تضم مقتنيات وارشيف مركز طارق والي العمارة 

والتراث نسخة من الطبعة االولى للكتاب سنة 1933

كتاب مساجد القاهرة للمؤلف : جاستون فييت	 
Gaston Wiet )مدير متحف االثار العربية بالقاهرة فى 

  Louis Hautcoeur الثالثينات( و المصور
و الكتاب صدر سنة 1932 فى طبعته االولى باللغة الفرنسية فى 
جزئين : المجلد االول لنصوص الوصف و التحليل و الشرح التفصيلى 
و المجلد الثانى للرسومات المعمارية و الصور الفوتوغرافية لمساجد 
الكتاب  .يتعرض  ثالثمائة صورة  عن  عددها  يزيد  التى  و  القاهرة 
لتوثيق اكثر من ثالثين مسجد من مساجد القاهرة فى الربع االول من 
القرن العشرين . يقع الكتاب بجزئيه فى اكثر من 650 صفحة من 
القطع الكبير .تضم مقتنيات و ارشيف مركز طارق والى العمارة و 

التراث نسخة من الطبعة االولى للكتاب لسنة 1932 بجزئيه .
 	 The People of Egypt كتاب أهل مصر

.. Gerdon Home تقديم  Lance Thakeray رسوم للفنان
 صدر الكتاب في لندن 1910 ويضم رسومات تعبر عن شخوص من 
اهل مصر من مختلف الطبقات والبيئات الجغرافية .. وذلك في 32 
لوحة ملونة ومثلها كروكيات لذات الشخوص .. يقع الكتاب في حوالي 
مئة ورقة من القطع المتوسط .. تضم مقتنيات وأرشيف مركز طارق 
والي العمارة والتراث نسخة من الطبعة األولى للكتاب سنة 1910

مكتبة وأرشيف مركز طارق والي العمارة والتراث

انطالقا من ايمان مركز طارق والي  العمارة والتراث  بدوره  في المساهمة في  نشر الوعي والثقافة العربية 
الثقافي في تشكيل وعي  المعماري والعمراني والعمل  العمل  التكامل بين  المحلي ، و اهمية  المجتمع  في 
االجيال القادمة من المعماريين ، يبدأ المركز في التعريف بمحتويات مكتبة وأرشيف المركز والتي تضم 
مجموعات من المراجع و الكتب القديمة والحديثة والدوريات العربية واالجنبية وكذلك الصور الفوتوغرافية 
ومنها  المجاالت  المتنوعة  العمرانية  واالبحاث  والتقارير  الدراسات  من  مجموعة  كذلك  وتضم  والخرائط 
المجموعة الخاصة بمدينة القاهرة والتي تضم حوالي خمسمائة من المراجع والكتب واالبحاث التي تناولت 

مدينة القاهرة من نواحي متنوعة ومنها .. 
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 	Archi-  كتاب العمارة العربية - آثار مدينة القاهرة
 tecture Arabe - Monuments du Kaire
للفنان والمعماري الفرنسي باسكال كوست الذي زار مصر 

في الفترة ما بين سنة 1817-1827 
اعادة  وتم   ،  1839 االولى سنة  في طبعته  الكتاب  صدر 
طباعته مؤخرا سنة 1978 في طبعة محدودة 250 نسخة 
فقط ، ويضم الكتاب وصف ورسومات معمارية ولوحات 
250ورقة  من  اكثر  في  تقع  ملونة  وأخرى  واسود  ابيض 
توثيق  الكتاب  ويقدم  45*60سم  مقاس  الكبير  القطع  من 
لعدد سبعون اثرا وموقعا اثريا وموضوعا تراثيا .. وتضم 
مقتنيات وأرشيف مكتبة طارق والي العمارة والتراث نسخة 

رقم )101/250 ( من الطبعة المحدودة للكتاب

دليل دار التحف المصرية الفاخرة لمدينة القاهرة .. المعروف حديثًا باسم المتحف المصري ..	 
المتحف )عالم  للمتحف جاستون ماسبيرو مدير  بتأليف أول دليل  قام   .. 1903 13 نوفمبر سنة  المتحف في  أفتتح 
المصريات( وترجمه أحمد بك كمال أحد أمناء المتحف حينها وعضو في مجلس المعلرف المصري ) أحد رواد علم 
المصريات من الوطنيين المصريين في بداية القرن العشرين (كانت الطبعة األولى للدليل سنة 1903 ، وطبعت بالمطبعة 
الكبرى األميرية ببوالق يقع الدليل فيما يقرب من ثمانمائة صفحة من القطع الصغير .تضم مقتنيات وأرشيف مكتبة 
مركز طارق والي العمارة والتراث نسخة من الطبعة األولى للدليل ..نقدم هذه المعلومات المختصرة للتنبيه وتصحيح 

معلومة غير دقيقة متداولة عن هذا الدليل ..
 	"Catalogue  du Musée arabe " ) كتالوج متحف الفن العربى ) المتحف االسالمى

صدر فى القاهرة فى عدة مجلدات و على سنوات متتابعة فى طبعته المؤرخة بداية من سنة 1931 و يضم الكتالوج 
توصيف لمقتنيات المتحف المسجلة و مصنفة حسن نوعيتها من اخشاب و احجارا و نسيج و مشغوالت و غيرها . و 
يقع كل مجلد منها فى حوالى 120 صفحة من القطع الكبير فيها توصيف لكل قطعة و صورة توثيقية لها . و تضم 
مقتنيات و ارشيف مركز طارق والى العمارة و التراث نسخة من الطبعة االولى لثالث مجلدات من الكتالوج لالعمال 
الخشبية و الحجرية و الصادرة سنة 1931 و تشمل تلك المجلدات الصورة و التوثيق العلمى لحوالى 500 قطعة اثرية 

من معروضات المتحف فى هذا التاريخ .

يمكن متابعة مكتبة وارشيف مركز طارق والي العمارة والتراث على صفحة المركز 
https://www.facebook.com/pages/Tarek-Waly-Center-Architecture-Heritage

https://www.facebook.com/pages/Tarek-Waly-Center-Architecture-Heritage-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB/217026498313737
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أخبار المركز : 
استئناف العمل بمشروع .. تطوير منطقة هضبة األهرام األثرية

مشروع  استكمال  في  البدء  تم 
االهرام  هضبة  منطقة  تطوير 
منذ  توقف  فترة  بعد  االثرية 
مركز  قام  حيث   ..  2011 يناير 
والتراث  العمارة  والي  طارق 
والتصميمات  المخططات  بأعداد 
مشروع  تنفيذ  على  واألشراف 
أهرامات  هضبة  منطقة  تطوير 
تكليف  بناءًا على  ، وذلك  الجيزة 
 ( لألثار  األعلى  المجلس  من 
بدأ  وقد   ،  ) األثار  شئون  وزارة 
في  المشروع  في  فعليا  العمل 
يناير 2009 ، وكان من المتوقع 
نهو كافة األعمال وتنفيذها خالل 
مداه ثالث سنوات  برنامج زمني 
ولكن   .  2012 يناير  في  تنتهي 
نظرًا للظروف التي تمر بها البالد 
أعمال  توقفت  السابقة  الفترة  في 

التنفيذ . 

ضمن  المشروع  هذا  ويأتي 
أستراتيجية الحفاظ على الموروث 
والتراث  واألثري  التراثي 
سواء  حد  على  للهضبة  الطبيعي 
، وكذلك رفع جودة تجربة الزائر 
قبل اعادة روح المكان ؛ من خالل 
وبنيته  الموروث  هذا  أستقراء 
المنظومة  في  المتمثلة  المعمارية 
في  وجوده  شكلت  التي  الهندسية 
وضعها  ومحكومة  مقننة  عالقة 
المصري القديم ، وعلينا االجتهاد 
في الكشف عنها ، لنتواصل معها 
عمارة  إلى  الدخول  من  ونتمكن 
المكان باحترام للموروث والتناغم 
لالجيال  وتقديمه  معه  الحذر 
المعاصرة والقادمة على الصورة 
التي كانت والتي يجب أن تبقى ..
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أخبار المركز : 
مشروع مستنسخ مقبرة توت عنخ أمون - االقصر

يقوم مركز طارق والى بدور إستشارى لمشروع مستنسخ 
مستنسخ  بعمل  قام  أمون,  عنخ  توت  لمقبرة  األصل  طبق 
المقبرة مؤسسة "فاكتم أرت" بمدريد, حيث قام فريق "فاكتم 
فيها  المقبرة بما  التقنية لحوائط  أرت" بمسح ضوئى عالى 
جاءت  الخطوة  تلك  إن  يذكر  الحائط.  وطبيعة  الرسومات 
تم  أن  منذ  للمقبرة األصلية  المستمر  التدهور  بعد مالحظة 
إكتشافها فى عشرينيات القرن الماضى نتيجة ألعداد الزوار 

المتزايدة فى خالل السنوات العشرين الماضية. 
للحكومة  المقبرة  مستنسخ  أرت"  فاكتم   " مؤسسة  اهدت 
المصرية, وبالفعل تم شحن المقبرة من مدريد إلى القاهرة, 
إلقامتها فى مدينة األقصر بجانب متحف كارتربالبر الغربي 
, يهدف المشروع الى حماية المقبرة االصلية التي تتعرض 

الى مخاطر نتيجة تكرار الزيارة وتأثيرها السلبي على الرسومات الجدارية وااللوان هذا باالضافة الى نشر الوعى بين 
الزائرين للمخاطر التى تتعرض لها األثار وأهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحفاظ على األثار.  

تم البدء في تنفيذ المشروع في الموقع المحدد ومن المنتظر انتهاء االعمال في نهاية شهر ابريل وسيتم االحتفال دوليا بافتتاح 
المستنسخ للزيارة .. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية عامة للحفاظ على المقابر الملكية بوادي الملوك خاصة تلك 

التي تتعرض للمخاطر ..

مراحل 
تطور العمل بموقع المشروع



اهليكل الرتاثي  للقـاهرة العاصمة

مقدم����ة :
إن ذاكرة المدينة جزء من شمولية تاريخ األمة 
ال ينفصل عنها والسيما إذا كانت المدينة عاصمة 
 ، واالقتصادية  السياسية  وحاضرتها  الدولة 
الزمان  بطول  والق���اهرة   . المجتمعية  وبؤرتها 
تتابع  المكان هي عاصمة مصر مع  و محورية 
المسميات والمواقع واختالف الحضارات والدول 
بعد مكاني  ، ولكنها دوما تدور حول  والعصور 
ارتبط بالبيئة الجغرافية لمصر النيل ،  فالقاهرة 
 .. بموضعها وموقعها  المدينة  تتخطى  العاصمة 
توجز تاريخ وجغرافيا مصر واإلنسان والمجتمع 

.
تراثي  حضاري  بزخم  العاصمة  القاهرة  وتزخر 
حتى  القديمة  الفرعونية  عصورها  من  يمتد 
الرواسم  أحد  هو  والعمران   ، الحديث  العصر 
تتجمد  . ولم  المصرية  الحضارة  لتلك  األساسية 
 ، نمطي  طراز  أو  شكل  عند  المصرية  العمارة 
بل كانت وال زالت لغة يتقنها المصري يعبر بها 
عن ذاته وأرضه وزمانه في استمرارية حضارية 
العمل واإلبداع ، وفى انسجام  قامت حول قيمة 
في  ذلك  ويتجسد   ، والعلم  المعتقد  بين  كامل 
والسيما  المصري  عند  البقاء  أو  الخلود  معنى 
اختالف  رغم  المعمارية  التعبيرية  تجلياته  في 
العصور وتحور الحضارات والثقافات ، تنوعت 
األشكال واألنماط والتعبيرات العمرانية ، وبقيت 
المميزة  والسمات  للشخصية  المشكلة  الثوابت 

لتلك الشخصية . 
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وعموما توالدت التجمعات العمرانية المعروفة منذ القرن السابع الميالدي والباقية إلى اليوم  في القاهرة العاصمة خالل 
فتراتها اإلسالمية في تتابع حول محور جنوب شمال  في توازى للنيل وبمحاذاة الجبل ، وغالبًا ما ارتبط الحراك االجتماعي 
وما يترتب عنه من حراك ونمو عمراني  بالسلطة السياسية والطبقة األرستقراطية ، وحديثا كان القرن التاسع عشر نقطة 
تحول في عمران القاهرة ، فأخذت الحركة التنموية محورًا متعامدًا في اتجاه الغرب إلى  النيل كان قد بدأ في العصر 
العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر بشكل محدود ولكنه تسارع في عصر محمد علي ومن بعده ، وعبرت 
تجمعات المدينة النيل في استمرارية عمرانية .. ومن ثم استمرت القاهرة في حركتها بعد ذلك عند نهاية القرن التاسع عشر 

والقرن العشرين وإلى اليوم بالرغم من االختالفات شكال وموضوعا .
 

ولتحديد معالم الخطاب الحضاري للقاهرة ، مركزًا ثقافيًا قوميًا للعاصمة ، البد من استقراء تلك األنساق العمرانية التي 
 . المدينة  العمراني الستيطان  االجتماعي  الحراك  نسق  األنساق  هذه  مقدمة  وفي   ، وإيجابياتها  بسلبياتها  المدينة  عاشتها 

اخلريطة الرتاثية لعمران القاهرة العاصمة :

يعتمد الخطاب والوظيفة المنشودة للقاهرة على فهم مورفولوجية العاصمة وتطورها ومتغيرات نموها .. فهم يعتمد على 
محورين :

البيئة الجغرافيـة ومعطيات المكان ..
الجذور التاريخيـة وذاكرة الزمان ..

وحتى نتمكن من رسم الخريطة التراثية والثقافية للمدينة حدودا ومعالم ومؤسسات تخاطب القاهرة العاصمة من خاللها 
العالم وتؤدي منها وظيفتها يجب تحديد هذه الوظيفة وذلك الدور المنوط بها في إطار الرؤية اإلستراتيجية ...

 فوظيفة القاهرة العاصمة محليا وإقليميا وعالميا وظيفة ثقافية حضارية باإلضافة إلى الدور المحوري السياسي للسلطة 
والدولة .

اخلطاب احلضاري للقاهرة العاصمة :

عاشت القاهرة دوما حراك عمراني واجتماعي سياسي 
قد يغير من شكل وجودها أحيانا .. 

وقد يدخل بها إلى حالة من الثبات العميق أحيانا أخرى 
يخرجها عن دورها أو يدخلها إلى نوم أهل الكهف .. 

لكنها ال تموت ..

أنها إشكالية الخلود التي أرادها الخالق في المكان .. 

فسرعان ما تكون العودة واسترجاع الدور والمكانة .. 

أحد  وداخليا  خارجيا  العمراني  الحراك  نسق  وكان 
األنساق المشكلة لتراث المدينة وذاكرتها  التي عاشت 

بها ومن خاللها .. 

جدلية مستمرة إلى اليوم ..  
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البيئة اجلغرافية ومعطيات املكان ..
تعتمد البيئة الجغرافية الطبيعية للقاهرة العاصمة 
على عبقرية المكان فهي المحطة األخيرة لوادي 
عندها   ، الجنوب  من  رحلته  في  الضيق  النهر 
تبدأ الدلتا معلنة عن نهاية رحلة النيل الممتدة من 
أواسط أفريقيا ليكون المصب هنا في الشمال .. 
النهر  وجغرافية  سلوكيات  في  تحول  نقطة  فهي 
الوادي  هذا  عالقة  وفي   ، جهة  من  والوادي 

بالهضاب والصحراء المحيطة من جهة ثانية ..

تلك  حول  للموقع  الجغرافية  البيئة  تتشكل  هكذا 
الشرقي  وشاطئيه  النيل  بين  المتفردة  العالقة 

الجبلي والغربي الصحراوي ، عالقة متفردة في رحلة النهر وبالتالي تعطي للموقع والموضع معا تميزا وتفردا يؤثر في 
مورفولوجية المدينة وعمرانها وطبيعة االستيطان المجتمعي ودورها المركزي في تطور وحضارة هذا المجتمع ، لتكون 
وتبقى النقطة المفصلية بين جنوب وشمال البالد هي حاضرة الدولة وعاصمتها منذ فجر التاريخ والحضارات القديمة وحتى 

اليوم ، قد تختلف الظروف والمعطيات ويبقى للموقع طاقته الكامنة دوما والمتفجرة أحيانا.. 

اجلذور التارخيية وذاكرة الزمان ..
عرفت مصر الحضارة التنظيم السياسي وقيام الدولة منذ ما يزيد عن خمسة آالف سنة من التاريخ المسجل سبقت به العالم 
القديم وقدمت النموذج للسلطة المركزية المنظمة والمهيمنة إلدارة شئون المجتمع وموارده ، ومع هذا السبق كانت للدولة 
المركزية حاضرة وعاصمة تدير من خاللها البالد وتتوحد حولها روافد المجتمع من الجنوب إلى الشمال .. فكانت منف أول 
عاصمة للدولة الموحدة في عصر األسرات لمصر القديمة في العصور الفرعونية ، واستمرت الدولة والعاصمة مع تتابع 
الحضارات والعصور إلى اليوم حلقات متتالية من منف وعين شمس وجبانة منف عند هضبة األهرام وسقارة والممتدة شماال 
إلي أبو رواش وجنوبا إلى دهشور في مصر الفرعونية .. إلى حصن بابليون الروماني حتى العصر الوسيط ودخول العرب 

المسلمين والتحول الحضاري للمنطقة ومصر في القرن السابع الميالدي .... 
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ولقد عاشت القاهرة منذ القرن السابع في 
العمرانية  الحركة  ديناميكية  الفسطاط  
للقاهرة  العمرانية  التجمعات  وتوالدت   ،
جنوب  ـ  الشمال  محور  حول  تتابع  في 
شرق  في  طبيعي  كمحور  للنيل  الموازى 
العمراني  النمو  توجيه  في  ومؤثر  النهر 
غالبا إلى الشمال فكانت القطائع والعسكر 

والقاهرة الفاطمية ..
الهجرة  ارتبطت  سابقا  حددنا  وكما 
تنمية  من  عنها  يترتب  وما  االجتماعية 
والطبقة  السياسية  بالسلطة  عمراني  ونمو 
األرستقراطية حتى مع انغالق المدينة على 
األيوبي  العصرين  من  بداية  نسبيًا  نفسها 
 ، العثماني  العصر  وحتى  والمملوكي 
استمر هذا النسق العام مع تغيير طبيعته 
خارج  وعمران  واستيطان  هجرة  من 
إطار المدينة إلى عمران إلحياء وتجمعات 
المجال  داخل  اجتماعية  أرستقراطية 
وتكونت  وضواحيها  للقاهرة  العمراني 
عندئذ أنماط من  العمران أعطت للقاهرة 
الوجه  مع  وتكاملت  الحضارية  صورتها 
الدور  نغفل  أن  دون   ، للعمران  اآلخر 
والفعال  العامل  الوسطي  للطبقة  الثقافي 

في هذا الحراك العمراني .
ما  في حركتها  الهجرات  تلك  واستمرت 
مستحدثة  وتجمعات  قائمة  تجمعات  بين 
الستيعاب هذا النمط االجتماعي مع إحالل 
تؤدى  معاكسة  بهجرة  األولى  التجمعات 
إلى تغيير التشكيل االجتماعي والعمراني 

واالتفاعي أحيانًا. وكان القرن التاسع عشر نقطة تحول في عمران القاهرة بدأت بمحمد على باشا ، حين تحولت محاور 
التنمية العمرانية وأخذت الحركة التنموية محورا متعامدا في اتجاه الغرب إلى  النيل كان لهذا التحول جذوره في القرن 
الثامن عشر وما قبله ، وهنا تغيرت توجهات ومحاور النمو مع االحتفاظ بالمبدأ والنسق العام واألساسي فكانت الهجرات 

الجديدة لألرستقراطية العمرانية إلى االزبكية وعابدين والحلمية ..
ثم استمرت في حركتها بعد ذلك عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى جاردن سيتي والزمالك ، واستمرت 
المهندسين والمنصورية ومدينة نصر ثم إلى  إلى  الجديدة والمعادى ، ثم   مع تغيير أشكالها وتعدد محاورها إلى مصر 
القطامية ... والسيناريو مستمر ، وخالل تلك الفترات المتالحقة والهجرات كانت الخلخلة العمرانية ـ إن صح التعبير ـ 

وتغيرت المالمح العمرانية للقاهرة ، وتحولت من مدينة متكاملة التراكيب الحضرية إلى فوضى وخواء . 

وبتتبع تلك الحلقات التاريخية وجذورها التي تمثل ذاكرة الزمان من جهة ، وقبل ذلك استقراء البيئة الجغرافية ومعطيات 
المكان من جهة أخرى يمكن وضع رؤية للهيكل التراثي للقاهرة العاصمة تتجه في جوهرها إلى إعادة قراءة مورفولوجية 

تشكيل العاصمة على امتداد الحقبات التاريخية : 
من مصر القديمة الفرعونية .. إلى التاريخ الوسيط القبطي فاإلسالمي ...... و حتى التاريخ المعاصر وظهور حركات 
التحديث ، بمحطاتها المختلفة . كما تمتد هذه الدراسات أية حدود إدارية لحظية للمدينة الحالية وصوال إلى أبعاد المكان 

سواء في قلب القاهرة الحادث اليوم أو في روافدها القديمة شماال أو غربا ..
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اخلريطة املعلوماتية للمناطق الرتاثية .. 
و نرسم هنا الخريطة التراثية للقاهرة العاصمة ، وبها نحدد الخطاب الحضاري الذي يمكن للقاهرة أن تخاطب به العالم 
تحديد  ويبقى   ، للعاصمة  اإلستراتيجي  المخطط  طار  إ  في  الطويل  أو  القصير  الزمني  المدى  خالل  والمجتمع  واإلقليم 

مستويات تلك الرؤية على النحو التالي :
المستوى األول .. المدينة بشمولية تراكيبها العمرانية وتطورها التاريخي .	 
المستوى الثاني .. المناطق العمرانية ذات القيمة التاريخية والتراثية وليست فقط األثرية ، على سبيل 	 

المثال وليس الحصر : االزبكية ، عابدين ، الحلمية ، اإلسماعيلية ، التوفيقية ، الظاهر ، الزيتون ، جاردن 
سيتي ، الزمالك ، الروضة ، مصر الجديدة ، المعادي ، ..

المستوى الثالث .. المحاور التاريخية والثقافية والطبيعية التي عاشتها المدينة قديما وحديثا ، على سبيل 	 
المثال وليس الحصر : المحور الطبيعي لمجري النيل وما يضمه من جزر ، محور الخليج المصري القديم 
وما يرتبط به في ذاكرة المدينة من برك ) اندثرت ( ، محور قصبة القاهرة التاريخية ) شارع المعز ( 
التاسع عشر  القرنين  القاهرة الشرقية ومقابر صحراء المقطم ، المحاور المستحدثة في  ، محور أسوار 
والعشرين مثل شارع محمد علي وشرايين التواصل بين شرق وغرب المدينة في وسط القاهرة ، محور 

ترعة اإلسماعيلية الحد الشمالي للمدينة ... 
المستوى الرابع .. العمائر والمباني والمنشآت التاريخية والفراغات والنقاط العمرانية التي تحمل قيمة 	 

تاريخية ومعمارية أو اجتماعية ...
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عناصر اخلريطة املعلوماتية التفصيلية
الخلفية التاريخية والتطور العمرانى والمتغيرات التى طرأت على المنطقة وأهم االحداث والشخصيات 	 

التى عاصرتها .
تحديد الحدود التاريخية لكل منطقة والبناء الهيكلى التاريخى لها .	 
تحديد المقومات العمرانية واالجتماعية واالقتصادية واالنشطة الحرفية وجذورها التاريخية.	 
رصد وحصر المبانى والمنشآت ذات القيمة على اختالفها .	 
رفع معمارى لواجهات الشوارع والطرق .	 
تحديد المفردات المعمارية التراثية الستنباط الصورة البصرية للنمط المعماري السائد .	 
رصد البيئة المجتمعية السكانية للمجتمع المحلى وتاريخ التغييرات الديموجرافية بها.	 
تحديد الخدمات والمرافق العامة والتعرف على المشاكل العمرانية والبيئية بالمنطقة.	 
رصد دقيق لألمالك وتحديد مشاكل الملكيات بالمنطقة.	 

الكامنة في كيان اإلنسان  الطاقة  المحلى من تراكم حضاري وثقافي يمثل  العاصمة والمجتمع  القاهرة  هكذا فإن ما تحمله 
والمكان معًا ويمثل شرايين وقنوات االتصال بين هذا الكيان والعالم الخارج عنه ، هو ما يمكن أن نقدمه في تعبيرات وتراكيب 
معمارية وعمرانية فاعلة ، وفعاليات ديناميكية مرتبطة بالحياة اليومية تتخطى حدود الوجود اإلستاتيكي إلى الفاعل والمتفاعل 
. هي رؤية تقترب من أن تكون حياة كاملة لمكان مصمم وزمان مصمم ، وعندها تكتمل الدائرة التنموية ويصبح اإلنسان ليس 
فاعاًل فقط أو مستهلكًا فقط ، لكنه في حالة من اإلدراك بين الفاعل والمتفاعل حالة بين الفعل ورد الفعل ، تمتزج فيها العقالنية 
والوجدانية ، تحترم العقل وتستثير حواس الجميع بتواجد حيوي دون ما تلقين وإن كانت مقننة بحكم المكان والزمان برؤية 
المبدع . وال تقف الرؤية العمرانية عند حدود أو فرضيات مسبقة ، فإنه ال يحد خيال المصمم في وضع تصوراته اإلبداعية 
لعمارة المكان إال المكان نفسه وقراءة المبدع للطاقات الكامنة فيه ، وفى حدود الرؤية االستراتيجية والتخطيط العام الشامل .

لالطالع على : دراس��ة الهيكل التراثي وإدارة االرتقاء بالمناطق التراثية والتاريخية  في الق������اهرة ..
http://www.walycenter.org/en/research/studies
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القاهرة 1933القاهرة 1906

القاهرة 2012

رؤية مركز طارق والي للحدود التاريخية للقاهرة التراثية
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"جمال محمود صالح حمدان "  
أحد أعالم الجغرافيا في القرن العشرين، ولد في قرية "ناي" بمحافظة القليوبية بمصر في فبراير سنة 1928م ، بعد االبتدائية 
التحق جمال حمدان بالمدرسة "التوفيقية الثانوية"، وحصل على شهادة الثقافة 1943م، ثم حصل على التوجيهية الثانوية عام 
1944م،  ثم التحق بكلية اآلداب قسم الجغرافيا، عايش فورة الوطنية المصرية ضد االستعمار البريطانى طوال دراسته فى 
الجامعة )1942-1948( و اثمرت فى كتابيه  "استراتيجية االستعمار و التحرير" و "افريقيا الجديدة" وفي عام 1948م 
تخرج في كليته، وتم تعيينه معيدا بها، ثم أوفدته الجامعة في بعثة إلى بريطانيا سنة 1949م، حصل خاللها على الدكتوراه 
في فلسفة الجغرافيا من جامعة "ريدنج" عام 1953م   رغم قلة المعلومات المتوفرة عنه خالل فترة بعثته ) 1953-1949 
( و انتهت  برسالته  " سكان وسط الدلتا " Mid Nile delta  population  التى حصل بها على الدكتوراه , اال ان 
استغراقه االكاديمى فى اعدادها لم يشغله عن رصد تغيرات عالم ما بعد الحرب الثانية , خاصة ما يتصل بانحسار االستعمار 
التقليدى لحساب حركة التطور الوطنى الصاعدة  , ولم تترجم رسالته تلك حتى وفاته , و المرجح ان فكرة مشروعه الخاص 
عن شخصية مصر قد ولدت اثناء اعداد رسالته  و اطالعه الواسع على اديبيات المؤلفات السابقة  عن شخصيات االقاليم و 
الدول و خاصة ما كتبه ماكيندر و فوكش عن بريطانيا  و ما كتبه ال بالش عن فرنسا *  و الهمته تلك القراءات بعد عودته 
 من بعثته مشاركه استهلها  بمقاالت مكثفة عن " شخصية مصر و عبقرية اقليمها " حتى تجسد سفرا من 4 اجزاء.
 وبعد عودته من بعثته انضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا في كلية اآلداب جامعة القاهرة، ثم ُرّقي أستاذا مساعدا، 
وأصدر في فترة تواجده بالجامعة كتبه الثالثة األولى وهي: "جغرافيا المدن"، و"المظاهر الجغرافية لمجموعة مدينة 
الخرطوم" ، و"دراسات عن العالم العربي" وقد حصل بهذه الكتب على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1959م، وفي عام 
 1963م تقّدم باستقالته من الجامعة؛ احتجاجا على تخطيه في الترقية إلى وظيفة أستاذ، وتفرغ للبحث والتأليف حتى وفاته. 
تجاوزت كتاباته ثالثين اصدارا  تتراوح بين الكتب و المشاركات البحثية فى المجالت العلمية و الدولية و المحلية  و يتراوح 

بين الكتابة البحثية و االتجاه الموسوعى الفكرى و يمكن ىالقول ان تطور التفكير العلمى  قد مر بثالث مراحل :

 مرحلة التفكير العلمى )1953-1964(: انجز فيها 17 عمال علميا و اهتم فيها بالكتابة العلمية بغزارة 	 
فى السكان و المدن و الجغرافيا السياسية على المستوى االقليمى فى افريقيا و المنطقة العربية و مصر.

مرحلة التفكير الوطنى الموجه ) 1961-1984(:  وجود فترتين اساسيتين مرحلة التوجه الجيوبولتيكى 	 
دراسات  فى  التفكير  فترة   و  خاصة   االفريقية  و  العربية  للمنطقة  السياسية  الجغرافيا  أو    geopolitics
الشخصية القومية لمصر و بدأت فى اعقاب حرب 1967 عند نشر كتاب شخصية مصر فى القطع الصغيرو 

تطورت الى القطع العادى 1978 ثم االتجاه الموسوعى فى بداية الثمانينات.

و 	  االخير من شخصية مصر  الموسوعى  الجزء  اعقبت   :  )1984-1993 ( القومى  التفكير  مرحلة 
يتعلق  الثانى  العمل  و  االسالمى  العالم  و  االسالم  جغرافية  عن  اولها  كبرى  علمية  اعمال  لثالثة  خصصها 

بالصهيونية و اليهودية و اسرائيل و بداه بكتابه " اليهود انثربولوجيا"

مجال محدان
 وعبقرية املكان 

قراءة يف موسوعة شخصية مصر
دينا عالء

• Mackinder, H.J. Britain and the British Seas
• The personality of Britain  Cyril Fox ,
• The personality of France Paul Vidal de La Blache ,

*

http://www.archive.org/details/britainbritishse00mackuoft
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مؤلفاته و أحباثه ..
العربي 	  في الع�����الم  دراس������ات 

، القاهرة، 1958
أنماط من البيئات ، القاهرة، 1958	 
دراسة في جغرافيا المدن ، القاهرة، 	 

1958
المدينة العربية، القاهرة، 1964	 
بترول العرب، القاهرة، 1964	 
االستعمار والتحرير في العالم العربي، 	 

القاهرة، 1964
كتاب 	   ، أنثروبولوجيا  اليهود 

الهالل، 1967
شخصية مصر، كتاب الهالل، 1967	 
والتحرير، 	  االستعمار  استراتيجية 

القاهرة، 1968
كتاب القاهرة لديزموند 	  مقدمة 

ستيوارت، ترجمة يحيى حقي، 1969
المعاصر، 	  اإلسالمي  العالم 

القاهرة 1971
بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر 	 

الجغرافية، القاهرة، 1972
الجمهورية العربية الليبية، دراسة في 	 

الجغرافيا السياسية، القاهرة، 1973
العالمية، 	  االستراتيجية  أكتوبر في   6

القاهرة، 1974
قناة السويس، القاهرة، 1975	 
أفريقيا الجديدة، القاهرة، 1975	 
موسوعة شخصية مصر: دراسة في • 

القاهرة،  أجزاء،  المكان 4  عبقرية 
 1984 - 1975

مؤلفاته وحبوثه املنشورة باللغة اإلجنليزية:
• Population of the Nile Mid - Delta, past and present, Reading University, 

June 1953
• Khartum : study of a city, Geog. Review, 1956
• Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1960
• Evolution of irrigation agriculture in Egypt,in : A history of land use arid regions, 

ed. L. Dublet Stamp, Unesco, Paris, 1961
• Egypt, the land and the people, in: Guide book to geology, 1962
• Pattern of medieval urbanism in arab world, Geog. Review, Political map of the 

new Africa, Geog. Review, October 1963 The four dimensions of Egypt

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%AD%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1:_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1:_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
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شخصية مصر املوسوعة 
يرى جمال حمدان ان الشخصية االقليمية ذروة الجغرافيا , هى ال تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداها الى فلسفته 
بما تعتصره ثم تستقطره من بنيته و روحه و عقله و هى فلسفة علمية بقدر ما تلخصه و تضعه من مقوالت صائبة تدعم 
 قوته و تعالج ضعفه  , مستلهما من  دراسات سليمان حزين المبكرة عن البيئة و الموقع فى مصر عبر التاريخ و ايضا الى
 " كتب مصر و رسالتها " لحسين مؤنس و " تكوين مصر" لشفيق غربال  و" أصول المسألة  المصرية " لصبحى وحيد 

و "سندباد مصرى" لحسين فوزى  .

ال  االستمرار  على  يؤكد  تربويا  سياسيا  دورا  به  ليؤدى   1967 هزيمة  اثر  كتبه  مصر  عن شخصية  االول  كتابه  كان 
االنكسار ثم عكف عليه بعد ذلك عشرين عاما كاملة انجزه فى اربع مجلدات تزيد صفحاتها على 3500 صفحة من القطع 
الكبير و تزيد مصادره و مراجعه عن االلف باربع لغات و صدر المجلد االول 1980 و صدر الرابع 1984 و نفدت 
 طبعته االولى و اعيد طبعه و اصبح منذ ذلك مرجع ال غنى عنه عن مصر ارضا و شعبا , ووصفه صاحب الموسوعة..   
'' ليس هذا كتابا فى النرجسية او عبادة الذات الوطنية و ال  هو حماولة شوفينية 
للتمجيد , ليس قطعة من الغزل العلمى و ال هو موسوعة فى فضائل مصر و ليس 
دفاعا باحلق و الباطل عن مصر , و ال هو هجوم عليها ايضا و امنا هو تشريح علمى 
موضوعى يقرن احملاسن باالضداد على حد سواء , و يشخص نقاط القوة و الضعف 
سواء بسواء , و بغري هذا ال يكون النقد الذاتى , بل و ال يكون العلم  . فليس فى 
العامل  شعب خمتار و ال ارض موعودة . و كما انه ال حياء فى الدين , ال حساسية فى 
العلم . و كما ان الوطن فوق اجلميع , فانه ايضا ملك للجميع , و ال فضل حلاكم على 
حمكوم اال بالصدفة . و قد ال يرضى هذا الدعاة و السطحيني و االمعات , لكن هلذا 

ندعم مناقشتنا دائما و بغزارة باملصادر و االسانيد الواضحة و املراجع القاطعة '' 
 جاء مشروعه فى اطار التقسيم المنهجى للعلم الى فروعه الرئيسية : الطبيعية , البشرية و االقتصادية مخصصا لكل فرع 
جزءا منه يغطى تفصيالته كما ينبغى لها بالتوضيح و الشرح مستخدما الخرائط , جداول  متبعا فى عرضها من تحليل و 
و صف و نقد , يتجلى المنهج التاريخى عصبا اساسيا فى كتاباته , فمن التاريخ ينهل رصيده ليعيد تنظيمه فى رؤية شاملة 
محيطة ويدمج المنهج فى الجغرافية فى اطار المقولة التفسير الجغرافى للتاريخ  و يساوى بين اهمية الجغرافية التاريخية 
لمصر و بين جغرافيتها الطبيعية و البشرية , مؤسسا رؤية جديدة لمفهوم حضارة االنسان على المكان فى الزمان و تقع 

الموسوعة فى اربعة اجزاء..

ففي الجزء األول : شخصية مصر الطبيعية يعرض الكاتب ما يتعلق بالجيولوجيا والجغرافيا المصرية والصحراوات 
المصرية التي تمثل النسبة األكبر في مساحة مصر سواء الغربية أو الشرقية. وبالطبع أفرد الكاتب جزءًا خاصا لوادي النيل 

شريان الحياة في مصر.

الجزء الثانى: شخصية مصر البشرية, يذكر مالمح التجانس الطبيعي والمادي والحضاري والبشري والعمراني للشخصية 
المصرية وكذلك الحضارة المصرية من العصر الفرعوني حتى ثورة يوليو ومراحل تطور الحضارة المصرية على مر 

العصور. كما يعرض الحياة السياسية في مصر وجوانبها االستراتيجية.

الجزء الثالث: شخصية مصر التكاملية يتضمن عرض للجوانب االقتصادية في الشخصية المصرية والتى كانت الزراعة 
المجتمع  خريطة  التكاملية  الشخصية  تتضمن  كما  مصر.  في  المعدنية  والثروة  الصناعة  تطور  ثم  األولى  ركيزتها  هي 

المصرى والعالقات المصرية العربية بين الوطنية المصرية والقومية العربية.

 الجزء الرابع : شخصية مصر الحضارية , دراسة للمجتمع المصرىو العاصمة باعتبارهما بنية و بوصلة خريطة المجتمع المصرى
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قراءة فى كتاب شخصية مصر 
تشغل مقدمة الكتاب خمسين صفحة من جزئه االول يبدأها بسطور عن قيمة 
التعرف على شخصيات االقاليم  و تعريفه للشخصية االقليمية " اكبر من 
المحصلة الرياضية لخصائص و توزيعات االقليم فهى  انما تتسائل اساسا 
المكان لتستشف  الى روح  تنفذ  عما يعطى منطقة تفردها , محاولة ان 
الهيكل  فكرة  هى  هذه   , الكامنة  شخصيته  تحدد  التى  الذاتية  عبقريته 
"  Genius Loci  المركب واو بما يعرف كاصطالح عام بعبقرية المكان 
نظن  ان  الخطأ  من   " الضيقة  االقليمية  شبهة  من  فكريا  عمله  يطهر  و   
ان الحديث عن تفرد الشخصية الجغرافية و عبقرية المكان لهذا القطر 
العربى او ذاك يعنى تدعيم الحركة االنفصالية , فليس مما يضير قضية 
الوحدة العربية او يخرب حركة القومية العربية ان يكون لكل قطر من 

اقطارها شخصية بدرجة او اخرى  داخل االطار العام المشترك "..

القومية  على  ان  الواقع   ".
 , تقرها  و  الوطنية  حترتم  ان 
مبثل ما ان على الوطنية ان 
تعرتف بالقومية و تقر بها  و 
تذويب  ليس  املطلوب  لعل 
الوطنية فى القومية بقدر ما 

هو تزويدها بها "

الكلمة المفتاح فى شخصية مصر الطبيعية هى البساطة , بساطة تتجلى فى بنيتها  اوال : شخصية مصر الطبيعية 
و سمات وجهها التضاريسى  ممتدة الى مناخها و قاعدتها الجيواوجية الراسخة 
انما خضعت  بنائها  تتعقد عملية  لم  الجيولوجى (  البناء  القديمة )اقدم عصور 
البحرو  بين  متواترة  فى عالقة  االزالة  و  االضافة  بين  يتراوح  منتظم  اليقاع 
المورفولوجى  تاثيره  صحروايتها  الى  ليضيف  النهر   اخيرا  ياتى  و  اليابس 

الخاص على طول مجراه متمثل فى الوادى و الدلتا و الفيوم . 

الباب االول , من الجيولوجيا الى الجغرافيا

 الفصل االول : ارض مصر  ,  يبدأ رواية مصر الطبيعية  من الماضى االركى 
السحيق منذ كانت نواة جيولوجية و يتابعها و هى تتخذ مورفولوجيتها الحالية 
عبر سلسلة من عمليات من طغيان البحر و انحساره  و تحليل كامل متكامل 
لخريطة مصر الجغرافية فى ضوء ثالثية خطوط الطبيعية )النهر , الصحراء 
و البحر ( ,مبرهنا بساطة جغرافية مصر و كاشفا عما تنطوى على جيولوجيتها 

من انتظام و تناظر .

التاريخية  النيل  تغيرات  و  نهر  حياة  تاريخ  بعنوان  والثالث  الثانى  الفصل   
محاولة لتحديد ميالد النيل , متى ظهر و اصله , و تكون الدلتا  و دينامكية  
النهر و ايقاع حركته  و دراسة  تغيرات المجرى على مر التاريخ و تغيرات 

فروع الدلتا مدعما نظرياته بالخرائط و االسكتشات 

و  الطبيعى   وجه مصر  بتلخيص  وجه مصر  بعنوان   الرابع  الفصل  يبدا  و 
تقسيم سطحها الى اقسامه المصرية فى لمسات خاطفة و و بساطة جغرافينها 
الالندسكيب  عناصر  يسود  الذى  التناظر  او  السيمترية  فى  تتجلى  التى 
حافتان  به  تحف  الذى  الوادى  جانبى  فعلى   " فيقول   مصر  فى  الطبيعى 
هضبيتان فى توازن ملحوظ , تتناظر صحراوان فى الشرق و الغرب بصفة 
الدلتا  بين  ما  ينقسم  االساسية-  وحدته  –على  نفسه  الوادى  و   , مستمرة 
الشمال  بين  ما  استقامة واضحة  فى  بدورهما  يتوازنان  الذين   .. الصعيد  و 
الشرق "  الشمال و  يتناظر بحران رئيسيان فى  الجميع  الجنوب و حول   و 
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الباب الثانى – الصحراوات - , تقع دراسة الصحراوات فى 6 فصول) 10-5(  يتناول فيها دراسة الصحراء الغربية 
تكوينها  نظريات  و  منخفضاتها    , الرئيسية  الخصائص   , العام  شكلها   , المكانية  االبعاد  حيث  من  الشرقية  والصحراء 
الجيولوجية  النواحى  من  تفصيل  من  يقتضيه  بما  اقليم  كل  يتابع  و  منهما  كل  اقاليمها   و  الصخرية  تكويناتها  تحليل  و 
االساسية  تصريفها  شبكة  و  مناخه  و   , الجيولوجى  تركيبه  و  االمتداد  و  الشكل  حيث  من  التضاريس:  و  البنيوية   و 
 ثم ينتقل لدراسة صحراء شبه جزيرة سيناء التى تحظى باهتمام من جمال حمدان فى كل كتبه من النواحى الطبيعية , 
البشرية و الجيواستراتيجيةGeostrategic  , أهميتها الجغرافية و التاريخية و خصائصها يستهلها بشبكة التصريف و 

تحليل عقديتها المناخية و النباتية , مواردها و اقتصاديتها , هيكلها العمرانى و اقاليمها و خليجيها السويس و العقبة.

الباب الثالث - نهر النيل - :و يضم اربعة فصول)-11 14( تتناول الجوانب الطبيعية للنيل يبدأها بفيزوغرافية النهر ) 
االمتداد و انحدار المجرى , الخوانق , الجنادل , االودية المنتهية اليها , التعرجات , فرعا الدلتا , الجزر النهرية , البحيرات 
المتقطعة ( , ثم موروفولوجية الوادى , الفيوم و الدلتا , يبدأ بالوادى من حيث البنية و التضاريس , اشكال االرض و اسماء 
االماكن ثم اقاليم الوادى ,ثم متابعا إلى الفيوم فيستهلها بالتركيب الجيولوجى ثم االطار االقليمى , وجه الفيوم , هيدرولوجية 
الفيوم , و يختمها باقاليم الفيوم الطبيعية مع اشارات مسهبة لمنخفض الريان  و اخيرا الدلتا  يتصدرها عنوان  النضج 
الفيزوجغرافى و وراءه عناوينه التفصيلية من المساحة , البروز , البحيرات , الساحل االنسيابى  , شكل و رقعة الدلتا و 

اقاليم الدلتا الطبيعية منه اشارات مسهبة لنطاقها الشمالى و بحيراته .

الكلمة المفتاح فى شخصية مصر البشرية تتحدد فى التجانس  ) التجانس الطبيعى ثانيا شخصية مصر البشرية :
الوطن  وحدة   – العمرانى  التجانس  السكانى-  التجانس   – المادى  التجانس   –

السياسى (

الباب الرابع  - التجانس - 

ياتى الفصل الخامس عشر   فى هذا الباب  تحت عنوان التجانس الطبيعى و هو 
بمثابة همزة الوصل بين الجزئين االول ) الطبيعى ( و الثانى )البشرى( و يؤكد ان 
كافة صور التجانس التالية انما تنبثق من القاعدة الطبيعية ,و يرجع تجانس البيئة 
النهر بصورة مطلقة و يقول " فالوادى كله وحدة فيضية , ارضه  الفعالة الى 
من تشكيل مائه و النهر هو الضابط االساسى ان لم يكن المطلق لشكل الالند 
سكيب الطبيعى و لهذا فان النيل يمنح ارض مصر من تجانسه بقدر ما يسيطر 
على حياتها" و هكذا يتصاعد التجانس حتى يتخلل نسيج شخصية مصر و يجعل 
من مصر المعمورة بيئة احادية تماما . و من ثم البشرية  فاالقتصادية .  " و فى 
النتيجة فانه من الصعب ان نجد بلدا يخضع فى مالمجه لقانون التدرج كوجه 

مصر , فاذا كان التجانس هو قانونه االول , فان التدرج قانونه المكمل "

الفصل السادس عشر بعنوان التجانس المادى - خريطة مصر الزراعية -  : المقصود 
بالتجانس المادى و يتضح من العنوان الثانوى – خريطة مصر الزراعية -, قالتجانس 
الطبيعى االساسى فى البيئة ينعكس بالطبع و بالضرورة فى بيئة فيضية مثل مصر  
فى الزراعة و يحكمها الضوابط االيكولوجية  ) الرى ,الحرارة , السكان,المدن ( و 
بعد عرض تلك الضوابط نستطيع ان نمضى قدما الى دراسة تشريحية تحليلية الى 
هيكل الزراعة المصرية  و التعرف على هرم المحاصيل المصرية كفئات احجام او 
مساحات و مدى نصيب تلك المحاصيل من االنتشارالجغرافى او التركز االقليمى 
المنحنيات  و  باالرقام  االحصائى  القياس  موضع  برمتها  الظاهرة  تلك  وضع   و 

الفصل السابع عشر  بعنوان التجانس العمرانى - الغطاء البشرى -  ويخصصه 
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لدراسة السكان او "الغطاء البشرى " على حد تعبيره  وهل يتفق 
االنسان مع مبدأ التجانس و التدرج االساسى فى مورفولوجية مصر 
؟ و دراسة العوامل المؤثرة على توزيع السكان طبيعية و بشرية 
بتوزيع  النيل  يناقش عالقة  و  تاريخية   و  اجتماعية   , اقتصاديا  و 

السكان..  

الفصل الثامن عشر بعنوان التجانس الحضارى - القرية المصرية 
-  انتقل جمال حمدان الى اعمال االنسان من قرى نجوع , عزب 
Cultural Im-  و مدن او ما يطلق عليه " الثوابت الحضارية "
البيئة  بين  المباشر  المادى  للتفاعل  مظهرا  باعتبارها   mobilia
 , المصرية   المدينة  و  القرى  لمورفولوجية  متعرضا  االنسان,  و 

تخطيطها , الكتل المبنة , التطور و النمو

مصر  تاريخ   - البشرى  التجانس  بعنوان  عشر  التاسع  الفصل   
االنسان  يقع  اين  المصريين  النسب  و  العرق  و  اصل   : الجنسى- 
الى  التاريخية  االنثروبولوجيا  و  البشرية  العائلة  فى  المصرى 
شخصية  تحدد  التى  االبعاد  التشريحية,مستخلصا  االنثروبولوجيا 
مثل  المتداخلة  الثانوية  المؤثرات  دراسة  مع  الجنسية  مصر 
 االجانب و الهجرة العربية كنقطة انفصال فى تاريخ مصر الجنسى  

ان نهر النيل ليس فقط مانح   ''
ايضا  لكنه  و  مصر  فى  احلياة 
و  وجهها  على  احلياة  موزع 
نستدرك بان هذا ال يعنى ان 
النيل وحده هو العامل الوحيد 
فى تفسري كثافة السكان فهناك 
طبيعية  عديدة  اخرى  عوامل 
و بشرية اقتصادية و اجتماعية 
النهر  لكن  و  تارخيية  حتى  و 
و  مباشرة  غالبا  خلفها  يكمن 
غري مباشرة و هو وحده العامل 

املفتاح و املسيطر''

الباب الخامس - ثوابت جغرافية و متغيرات تاريخية -

يبدأ الفصل العشرون – من السبق الحضارى إلى التخلف - يناقش فيه كيف ارتدت مصر من السبق الحضارى الى التخلف  
, يقدم فيه واحدة من نظرياته المهمة تلخصها تلك المعادلة ) قوة مصر السياسية = الموقع*الموضع( يستهلها بمناقشة عزلة 

مصر منتهيا منها الى ان مصر " تنفرد اذن بانها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من العزلة فى غير تقوقع و 

بين قدر من االحتكاك ال يصل الى حد التميع " وينطلق فى متابعة قضية السبق عبر مراحل التاريخ المختلفة يحلل 
خاللها ظواهر السبق الحضارية المختلفة التى برزت بها مصر فوق المستوى العام للتاريخ مستندا الى النظرية االساسية 
عن الموضع و الموقع عبر مراحل تاريخ المصرى مدعما تحليالته بما يسميه "النظرية العاملة"  تلك التى تفسر كيف تفاعل 
المصرى مع بيئتة التاريخية و استثمر معطياتها )النهر+المناخ+التربة( و كيف طورها )الرى+الزراعة( منتهيا إلى " ان 
نشاة الحضارة فى هذة المنطقة لم تكن صدفة و بغير حتم جغرافى , كانت البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى 

القديم ثم الستمرارها و بقائها بعد ذلك الالف السنين"

 الفصل الواحد والعشرون بعنوان الوحدة السياسية  - الوطن السياسى - , استهل هذا الفصل بتحديد االساس الطبيعى 
للوطن السياسى ومتسائال عن ماهية مقومات هذا التصور فى الواقع المكانى ؟ مجيبا  " تستمد مصر وحدتها من احاطة 
الصحراء و البحر بها من الخارج و فى الداخل من الوحدة المورفولوجية للوادى و الوجدة الوظيفية للنهر و منها تحقق 
لها قدر من الوحدة السياسية عرفت به الدولة المركزية منذ قرابة 5000 سنة " و يفيض بعد ذلك فى متابعة مراحل 
تطور وحدة الوطن السياسى ينتهى منها ان "مصر وطن سياسى طبيعى" مضيفا اليه فى نهاية الفصل الوحدة الوطنية بما 
تعنيه من تماسك نسيج المجتمع و تالحمه فى اطار من الثقافة المشتركة المستندة الى المصلحة و الحياة المشتركة فى بيئة 

فيضية مغزولة حول نهر مشترك .

الثورة االشتراكية  - فى جغرافية مصر االجتماعية - الى  الفرعونى   الطغيان  بعنوان من  العشرون  الثانى و   الفصل 
استكماال لما بداه فى الفصل السابق من تطور نظم الحكم فى مصر و تركزه فى قبضة الفرعون مع اختالف تسمية الحاكم عبر 
 العهود مع التركيز على تطور دور الحكومة و كيفية تسممها بالطغيان و يبحث فى بداية تكوين " النظام االجتماعى المصرى" 
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الباب السادس - شخصية مصر السياسية -

الفصل الثالث و العشرون و الرابع و العشرون  بعنوان من امبراطورية إلى مستعمرة و االستعمار االوروبى الحديث 
اطول  الى  التاريخ  فى  امبراطورية  اول  تحولت مصرمن  " كيف  السياسية عبرالعصور   تحليل شخصية مصر  يتناول 
مستعمرة عرفها العالم"  و تقتضى اجابة السؤال خوض غمار 40 عام تتابع فيها دورات االزدهار و االنتكاس بالتفصيل 
و االستعمار االوروبى الحديث  مقارنة بين االستعمار الفرنسى و البريطانى والجاليات االجنبية فى مصر و اسباب تكالب 

قوات االستعمار على السيطرة على مصر .
الفصل الخامس و العشرون - شخصية مصر االستراتيجية - : بعد دراسة مراحل و ادوار تاريخ مصر الجيوبولتيكى ما 
بين امبراطورية و مستعمرة يبدا للنفاذ الى اعماق شخصية مصر االستراتيجية ككل و كاقليم من الخارج  و تحديد جوانب 
القوة و الضعف  و تحليل مصر كقوة سياسية يتتبع وزنها عبر تاريخها محددا ارتفاعاته و انحداراته  مستندا الى نظرية 
الموقع و الموضع خاصة فى القرن التاسع عشر و تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية  منتهيا الى ما اسماه مفاتيح مصر 
االستراتيجية التى يحددها فى ) سيناء فى الشمال الشرقى , مرمريكا فى الشمال الغربى , النوبة فى الجنوب ( غير ان سيناء 

تستأثر بجل اهتمامه حيث يخضعها لدراسة مستفيضة مع الربط عضويا بينها و بين القناة و وادى النيل . 

الباب السابع  - البناء الحضارى و االساس الطبيعى -
يبدا هذا الباب متسائال عن ما هو االساس الطبيعى لبنائنا الحضارى  بكل محموالته من غطاء عمرانى و كيان اقتصادى 
الى تراث مادى و هيكل اجتماعى ؟ وتاتى اجابته متلخصة فى الموقع و الموضع , موضع مصر الوادى  و الموقع يتمثل 

فى تجارة المرور و تلخصه االن قناة السويس
الفصل السادس و العشرون بعنوان قلب العالم : موقع مصرالجغرافى – عبقرية الموقع -  

الفصل االول فى هذا الباب يخصصه لموقع مصر الجغرافى حيث يقول حمدان ..

'' فمصر هى حجر الزواية و االرض الركن فى الثالثية القارية  Continental triad التى 
يتالف منها العامل القديم و الوحيدة التى تلتقى فيها قارتان  و تقرتب منها ثالثة اكرت ما 
تقرتب , ال سيما انها تقع عند التقاء اربعة ضلوع من هاتني القارتني و بهذه الصفة فانها 
او موقع  املدخلى  باملوقع  القدميةوال  الدنيا  قلب  املتوسط فى  املركزى  باملوقع  فقط  ال متتاز 

البوابة فحسب و لكن ايضا باملوقع العقدى البؤرى '

يتناول فيه تحليل الموقع الجغرافى و مقارنة الموضع و الموقع و دورات الموقع و ادواره منتهيا الى دور القناة باعتباره 
الدور االخير  و دورها فى االستعمار العالمى من التل الكبير حتى العدوان الثالثى  و 1967  و دورها بعد ثورة البترول 

فى العالم العربى
الفصل السابع و العشرون  بعنوان  هبة النيل - مصر و النيل- ,  يتناول الشق الثانى من معادلة الوجود المصرى  معددا ما 
يسميه بالمزايا العشر للنهر بمعنى المقومات الطبيعية التى تجمعت له من منابعه لتؤدى به الى النهاية الى مصبه فى مصر 
و متابعا لماذا مصر تعتبر النموذج المثالى للبيئة الفيضية فهى "اكثر الفيضيات فيضية" فهى بيئة الرى المثالية و النموذج 
الكامل لعالم الرى البحت و يتابع فى رحلة تاريخية طويلة عملية استزراع مصر و اتجاهتها  و مناقشة الماء كسالح سياسى  

تاريخيا بصفة عامة و فى مرحلة االستعمار خاصة 
الفصل الثامن و العشرون بعنوان ضبط النيل – تطور الرى المصرى - يتابع مراحل الفن الزراعى  من فجر التاريخ فى 
مصر يحددها فى 4 مراحل ) الرى الصيفى , مرحلة الترع بال قناطر , مرحلة الخزانات و القناطر و اخيرا السد العالى 
الذى يخضعه لدراسة مستفيضة كموضوع شبه مستقل  منذ مولده كفكرة منتقال الى تحليل موضعه ثم مائيته ثم هندسته ثم 

نتائجه ثم فى المحصلة و تحت عنوان ) السد فى الميزان( يقول

' السد هو قمة الرى الدائم وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هو قمة عيوبه و االثار اجلانبية 
للسد امنا هى ببساطة الثمن الطبيعى للرى الصناعى و هما معا وجهان لعملة واحدة '
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الباب الثامن - شخصية مصر االقتصادية -

الكلمة المفتاح فى هذا الجزء "التكامل "  مفتتحا كالمه عن االقتصاد  و 
sub-  رخاصة االقتصاد الزراعى فى مص , كاقتصاد معاشيا اساسيا

كبير  حد  الى  مغلق  اكتفائى  اقتصاد  فهو    sistence economy
هدفه الكفاية الذاتية اكثر منه التبادل التجارى االمر الذى انعكس على 
االقتصاد المصرى فكان هو احاديا زراعيا  و ال جدال ان مصر مارست 
التجارة و شاركت فى التجارة العالمية غالبا لكن تم هذا اساسا من خالل 
دور الممر التجارى والوسيط و ليس من خالل دور التاجر البحار نفسه 
على عكس اوروبا فى هذه االوقات  و هوالذى يفسر انتقال مصر من 
العصور الوسطى الى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثل 
اوروبا و من الزراعة الى الصناعة مباشرة  فالزراعة المحلية هى التى 

خلقت الصناعة الحديثة فى مصر

 الفصل التاسع و العشرون بعنوان  خريطة االقتصاد المصرى - تطور 
االقتصاد الحديث -  و يقسمه جمال حمدان الى ثالث مراحل ) االقتصاد 
االنقالبى 1840-1805 محمد على , االقتصاد االستعمارى البريطانى  
تغيرات  الى  عنايته  يوجه  و   )  1952 ثورة  بعد  الثورى  فاالقتصاد 
مرحلتين  الى  يقسمها  و  خاصة  يوليو  ثورة  بعد  المصرى  االقتصاد 
نحو  فى سعيها  ايجابيتها  يحدد  و  العربية(   االنطالق)االشتراكية  اوال 
الغذائى والصناعى و  االقتصادى و محافظتها  على االمن  االستقالل 
القومى والى حد  التخطيط  فلسفة  تبنى  المالى و  اعتصامها باالستقالل 
على  الباب  فتح  االنفتاح(  االنزالق)  الثانية  المرحلة  واما  االقليمى  ما 
مصراعيه لالقتصاد الرأسمالى الفردى الحر بدعوى االنفتاح على العالم 
طبقة  لظهور  مكن  و  المتطور  الغرب  و  الحديثة  التكنولوجيا  و  الحر 
تضيق   ان  بدل  الطبقات  بين  الهوة  فزادت  مليونيرة  استهالكية  طفيلية 
)االنفجار  مشاكلها  المصرية و حصر  االقتصادية  لالزمة  يتعرض  ثم 
االستهالكى , التضخم , الديون , المرافق و الخدمات , الغالء( ومتابعة 

كل مشكله تاريخيا تحليليا و احصائيا . 

ثالثا.. شخصية مصرالتكاملية 

 الفصل الثالثون  تحت عنوان الزراعة المصرية من الخريطة الى التخطيط – المركب المحصولى -  و يعنى تطورالزراعة 
المصرية من التلقائية الحرة التى عر فتها طول تاريخها الى نوع من التخطيط الموجه فى اطار سياسة عامة توضع لها 
تحدد مساحات محاصيلها و نوعيتها  و السياسة التسويقية لها  ثم يتحول لمتابعة تغير المركب المحصولى  فى مصر 
التاريخية الى العقود االربعة المنصرمة و يختم الفصل  بالتعرض الى قضية التخطيط الزراعى والكفاية الذاتية و يؤكد 

اركان االستراتيجية التخطيط الزراعى ) التكثيف , التتجير , التصدير و التصنيع (

االفقى    التوسع  إلى  و  الرأسى  التوسع  من  بعنوان  والثالثون  االثنين  و  الثالثون  و  الواحد  الفصل   التاليين   الفصلين 
يخصصهما جمال حمدان لدراسة التوسع الرأسى و االفقى , اوال التوسع الراسى متتبعا تاريخيا المسالة  وما توصل اليه من 
مشاكل و ما اقترحه من حلول مستندة الى التحليل التاريخى المكانى االحصائى  , كيفية الوصول الى اقصى كفاءة االنتاجية  
و تقليل الفاقد الى حده االدنى و تتوالى توصياته على االسمدة و طرق الرى و نوعية التقاوى , مشاكل التربة المصرية  
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و كيفية عالجها و تحسين الصرف و كهربة الزراعة و يطالب بوضع "دستور االرض" يحمى  االرض و استخداماتها و 
التخطيط الصارم للنمو السكانى و يختم الفصل بالتخطيط الصناعى فى اتجاهى دمجها بالزراعة من ناحية و اعادة توزيع 
وحداتها خارج الزمامات المزروعة من ناحية ..  ثانيا دراسة التوسع االفقى, موضحا اهميته الفائقة للتخطيط االقليمى و 
يتابع المسألة تاريخيا وصوال الى بداياتها منتهيا الى وضع خرائط احتماالتها القائمة )شمال الدلتا , شرق الدلتا , ضفاف 
قناة السويس , الواحات المصرية ( و يفيض فى تحليل كل منطقة منها متوصال الى تقرير لب مشكالتها و من ثم يعرض 
لمصادره الطبيعية فى مصر عرضا نقديا لطرق استخدامها و اهمال الشبه تام لبعضها ثم ينطلق لتحليل منحنى العالقة 

''ليس حتويل جمرى الصناعة يف 
مصر اىل الصحراء حاملا اكثر من 
حتويل جمرى النيل يف السد اىل 
الصخر ، واملشروع عملى بقدر 
يفرض  ولسوف  حتمي  هو  ما 
نفسه وخري لنا ان خنطط له قبل 
ان يتخبط عشوائيا .. هذا واال 
ما  جند  يوم   ذات  انفسنا  سنجد 
نأكله  ما  جند  ال  ولكن  نصنعه 
ومن بعده بالضرورة يأتي يوم 

ال جند ما نصنع ..''

الرئيسية  قنواتها  فى  لتوزيعها  تبعا  االستهالك  و  االحتياجات  بين 
استراتيجية  رسم  اعادة  مطالبا  العمران(  و  الصناعة  و  )الزراعة 
المياه فى مصر تبعا القتصادياته من ناحية و اتساقا مع مواردها منه 

من ناحية و بالنظر الى ازمة المياه العالمية من ناحية ثالثة .

الفصل الثالث و الثالثون  بعنوان مصر الصناعية – بطاقة تقديم 
و تعريف - يثبت صحة هذه المقولة جغرافيا و اقتصاديا و تاريخيا , 
ينتهى بها ان مصر تمتلك مقومات قاعدة صناعية موسعة  ثم يحدد 
انماطها  و  العشر   المصرية  الصناعات  عليه خصائص  يطلق  ما 
يقترح  و  للصناعات   حديدة  خريطة  لوضع  ينطلق  ثم  المكانية  
مواقع جديدة مستندا  الى مبادىء ) الخلخلة و الالمركزية و تدريج 

المركزية(
الصناعات  مصر:  صناعات  بعنوان   الثالثون  و  الرابع  الفصل   
الزراعية االم  , دراسة لهيكل خريطة صناعات مصر ذات االصول 
الزراعية , تتالف خاماتها من القطن , الصوف , الحرير و الكتان 
متابعا كل خامة تاريخيا  و عمليات تصنعيها و انتشار وحداتها ثم 
يتعرض للصناعات الغذائية من صناعة السكر الى صناعة اعداد 
الحبوب , الزيوت النباتية , السجائر ,حفظ االغذية , تعبئة االسماك 
التوزيع  حيث  من  منها  كل  متابعا  الصناعية   واالعالف  ,االلبان 

الجغرافى , العمالة و التسويق

  الفصل الخامس و الثالثون بعنوان صنع فى مصر- من الصناعات الكيماوية الى المعدنية -   مبتدءا بالصناعات الكيماوية 
االساسية ثم االسمدة . الورق و الخشب الصناعى , الجلود , الصابون و المنظفات الصناعية , االدوية , المطاط ثم منتقال 
الى محموعة اخرى صناعات البناء التى تضم االسمنت و الطوب و الجبس و الخزف و الحراريات و الزجاج و يختتم 
الفصل بالصناعات المعدنية , يصنفها الى الصناعات التكريرية ) الصهرو التكرير( و الصناعات التشكيلية لها ) المنتجات 
المعدنية( التى تتضمن الحديد و الصلب االلومنيوم و النحاس و الزنك و الرصاص و غيرها , متابعتها تاريخيا و يحللها 
اقتصاديا  و يعرض مقارنة بين موقعى حلوان و اسوان  كموقعين شهدوا والدة هذه الصناعة ونموها مختتما دراسته بعنوان 
النمو المستقبلى و يقدم توقعاته استنادا الى امكانيات الصناعة و قدرتها على تحقيق الكفاية الذاتية  ثم ياتى  صناعة االلومنيوم 
و يتابعها تاريخيا ثم اقتصاديا و قدرته التنافسية و تكلفته  ثم مكمال الصناعات الهندسية , الميكانيكية و الماكينات والكهربائية 

الفصل السادس و الثالثون بعنوان ثروتنا المعدنية و صناعة التعدين :  تحليل مصر لما قبل الثورة المعدنية و ما بعدها 
و تحديد ابرز خصائص الخريطة المعدنية  فى هذه الثالثية القاعدية ) الحديد +الفوسفات+البترول(  يضع خريطة معدنية 
جديدة يتابع توزيعاتها و تطورات انتاجايتها و يحدد مناطق الثقل المعدنى  و ينطلق الى الدراسة المسهبة لكل معدن على 
حدة الفوسفات ثم الجديد ثم الفحم ثم الصخور الصناعية  و بقية الفصل للبترول يتناول التطور التاريخى النتاجه ثم تطوراته 
النوعية و يتعمق فى اقتصادايته بين االنتاج و االستهالك و الفائض و يحلل احصائيا العالقة بين منتجاته و استهالكها و 
يرجع الى جغرافية الحقول مع دراسة مسهبة لحوض خليج السويس و يختم الفصل بدراسة المكانات حوض الصحراء 

الغربية باعتباره افق المستقبل البترولى لنا .
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رابعا شخصية مصر احلضارية
الباب التاسع – خريطة المجتمع المصرى -

 الفصل السابع و الثالثون بعنوان  كثافة بال هجرة : سكان مصر 
يتناول فيه  التركيب الديموجرافى لسكان مصر , الثورة الديموجرافية  
مع بداية القرن ال19 جذورها و مراحلها و اسبابها , الكثافة او ما 
يطلق عليه " الغالف البشرى " دواعيها و اسبابها ) االرض والماء 
المحصولى ( متابعا مراحلها و  التركيب  الزراعة و  , نمط  الرى   ,
تغيراتها  و يختم الفصل بما يسميه بروفيل مقارن , يجرى عليه عددا 
من المقارنات الموحية الدالة بين مصر , بريطانيا و اليابان من حيث 
الكثافة و دواعيها منتهيا الى وجود درحة من التقارب بينها خاصة من 

حيث تتابع مراحل النمو الديموجرافى . 

الفصل الثامن و الثالثون بعنوان سكان مصر بين المشكلة و الحل 
, يتناول فى هذا الفصل الهجرة بانواعها ) الداخلية  و الخارجية ( و 
المشكلة  السكانية و  دراسة اعراض  الى مشكلتنا  المطاف  يصل به 
و تصوره العام لحل المشكلة  ) اعادة توزيع الدخل , زيادة الدخل 

القومى , الهجرة , ضبط النسل (

قاهرة   : االمتداد  رغم  مركزية  بعنوان  الثالثون  و  التاسع  الفصل   
مصر ,و يعتبر مدخال لدراسة القاهرة و تتبع مواقع العاصمة على مر 
التاريخ , يتابع نموها احصائيا , دراسة مركزيتها الوظيفية , السياسية 
و الصناعية متعرضا لمشاكل القاهرة ) المواصالت , االسكان ,التلوث 
( عارضا رؤيته بالعاصمة المغلقة و كيفية تحقيقها ) الغلق , التثبيت 
, التنصيف( و خريطة التنمية االقليمية هادفا الى احالل الالمركزية 

الباب العاشر – افاق الزمان و ابعاد االماكن -

االربعة  ابعادنا   – االبعاد  تعدد  بعنوان  االربعون  الفصل 
, مكنوناتها  استخالص  و  مصر  هوية  لتحديد  محاولة   ,   - 
 يحدد اربعة ابعاد  فى توجيه مصر االسيوى و االفريقى على مستوى 
القارات و النيلى و المتوسطى على المستوى االقليمى و الكل يتداخل 

مع االبعاد المكانية العربية و االسالمية  

' مل تصب مصر عادة بدوار جغرافى , ففيما عدا االنتماء العربى املؤكد فنحن مصريون 
لسنا منها   افريقيا و  , فنحن فى  او اوروبيني  اواسيويني  افريقيني  قبل ان نكون 
ومن اوروبا ولسنا فيها و لسنا فى اسيا و لكن اليها , ذلك اننا فى افريقيا اجلغرافية و 

االرض و من اوروبا اىل حد و اىل اسيا بالتاريخ و الثقافة '

ثم ينتقل الى التوسط و االعتدال كسمة بارزة فى شخصية مصر الحضارية
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 الفصل الحادى و االربعون بعنوان التوسط و االعتدال : يتناول التوسط و االعتدال  من الناحية المنهجية البحتة فى المناخ 
, فى  الموقع , فى العالقات الخارجية , فى الطبيعة البشرية , فى االقتصاد القومى و فى السياسة االجتماعية .

الفصل الثانى و االربعون بعنوان االستمرارية و االنقطاع , موضحا ان "ما من كاتب تعرض لتاريخ مصر او حضارتها 
دون ان يصر على عنصر االستمرارية فى كل مقوماتها و مقدراتها "  و يتابع دالئل االستمرارية فى االرض و المناخ و 
الفيضان والعمران و الزراعة و نظم الحكم ثم ينتقل الى االنقطاع فى الالندسكيب الحضارى , الزراعة , الثورة الصناعية 
, مصر االجتماعية  , مصر السياسية متسائال ما الذى حدث فى مصر فى الفترة الحديثة  القرن ال19 وما احتماالت 

المستقبل و التغير المستقبلى .

 الباب الحادى عشر – مصر والعرب -

 الفصل الثالث و االربعون بعنوان  بين الوطنية المصرية و القومية العريبة , يتابع دراسة االستمرارية و االنقطاع على 
المستوى الالمادى و يقول " االنقطاع الثقافى و الروحى الذى احدثه و يجسده االسالم و التعريب هو بال مبالغة اخطر 
 تغير طرأ على كيان مصر منذ نشأة الحضارة الزراعية قبل الفرعونية و حتى قدوم الحضارة الغربية الحديثة مؤخرا"
و مصر قسم عضوى كبير داخل دوار العروبة هى منه بالتاكيد و لكنها متميزة بحجمها السكانى داخله و مصر قد سبقت 
العالم العربى الى المجال العالمى هى بحكم موقعها ملتقى العرب , " فهى قد تصدت للدولة العثمانية فى عهد محمد على  
... و اذا كانت قد انعزلت بعده بعد اجهاض الغرب لمشروعه و عكفت على ذاتها معظم فترة االحتالل البريطانى لها , 
فانها قد عاودت المشاركة بعد الحرب العالمية الثانية و دعت الى تاسيس جامعة الدول العربية  واصبحت عاصمتها 
مقرا لها " غير ان فترة عزلتها هذه قد غذت فكرة الوطنية بها كما ان العالم العربى وسوريا خاصة قد شهدت تبلور 
الفكر القومى بها  " بدأ و كأن هناك فرقا و مسافة  بين مصر و العرب ضاعف منها ما كتبه بعض المصريين عن 
اوضاعه " تثبيت  يجرى  االسرائيلى  المشروع  و خاصة  فصلها عن جسمها  من  الغرب  اليه  وما سعى  الوطن   مصر 

ف "القومية العربية محصلة االوطان العربية بقوة متناهية"

ختصصت   قد  بالدنا  ان   '
على  الرتاب  اهالة  فى 
و  احياء  هم  و  عباقرتها 

متجيدهم و هم أموات '

من كلمات مجال محدان فى حياته 

فى ختام كتابه يقول  "  و كما ان الكيف ال الكم ... سيبقى ابدا  مفتاح 
مستقبل مصر جميعا فى الحضارة , فى العلم , فى السكان , فى االنتاج 
الوطن  فى  مكانها  و  وضعها  اساس  الكم  قبل  الكيف  سيظل  فكذلك   ,
مسئولية  الزعامة  و  القيادة  كانت  اذا  انه  غير  العرب  دار   , العربى 
تمارس ’ فلعل االختبار النهائى لزعامة مصر فى ان ترقى لمسئوليتها 
للعرب  انه ال وحدة  اذا صح ان نقول  للعرب و  عن استرداد فلسطين 
بغير زعامة مصر , فربما صح ان نقول انه ال زعامة لمصر بين العرب  
بغير استردادها فلسطين للعرب النه ال وحدة للعرب اصال بدون استرداد 

فلسطين "

هذا العرض الموجز لن يفي هذا المرجع العظيم حقه فهو أداة كل مواطن أو دارس أو باحث 
يريد أن يستزيد في معرفة الشخصية المصرية بكل جوانبها ومميزاتها.

املراجع
جمال حمدان ، موسوعة وصف مصر 	 
عمر الفاروق ، ثالثية حمدان	 
جمال حمدان في الثقافة المصرية ، عدد خاص من مجلة القاهرة - مايو 1993	 



تاريخ مكان من حكايات ميدان .. 

ميدان االمساعيلية 

ميدان الكوبري
ميدان اخلديو امساعيل
ميدان احلرية – التحرير
ميدان السادات
مسميات لذات املكان كل منها حتكي حكاية للميدان واملدينة واالنسان .. 
تاريخ مكان .. حيمل ذاكرة املدينة ، وتهدف روايته اىل تعميق فكرة االنتماء واحلفاظ على 
خريطة  خالهلا  من  نرسم   ، املدينة  ابن  واالنسان  اجملتمع  وجدان  يف  ذاته  املكان  ذاكرة 
زمانية وثقافية تعيش لتبقى حية وفاعلة يف ضمري وهوية هذا االنسان ، زائر امليدان أو 
العابر فيه .. هذا امليدان الذي تصدر امس واليوم املشهد يف حياة املصريني مبا جرى فيه 
من احداث وتفاعالت ، ومبا يضمه من عمائر كانت أو استمرت وعما خترج عنه من شوارع 
حتكي حكايات وحتمل مسميات هلا دال لتها وتارخيها ..

طارق والي



26

بدأ التاريخ المعاصر للمكان من ستينات القرن التاسع عشر مع احالم الخديو اسماعيل بباريس الشرق بتنمية حي االسماعيلية  
هذا المشروع الذي خرج عن القاهرة وسكانها . كان يطلق على المكان في العصر المملوكي اسم زريبة قوصون وشانه شان 
بقية االراضي المطلة على النيل يغلب عليها النمط الزراعي وتربية الحيوانات ، واستمر الحال خالل المرحلة  العثمانية ) 
عصر الوالية ؟( – حتى القرن التاسع عشر حينما بدأ بإزالة التالل والزراعات وردم البرك التي كانت تنتشر غرب المدينة 
حتى ضفاف النهر ، وتغيرت معها مورفولوجية المكان وطبيعتها العمرانية من امتداد شارع عماد الدين الحالي واالزبكية 
وجنوبا الى قصر العيني ، وشملت المنطقة أخطاط أحياء االسماعيلية والتوفيقية ومعروف وباب اللوق والدواوين والقاصد 
واالنشاء والجواياني والمنيرة .. والحقا أحياء قصر الدوبارة وجاردن سيتي في مطلع القرن العشرين .. ولكل من تلك 
المسميات اصل تاريخي في ذاكرة " القاهرة المحروسة " ، يرتبط بالزمان والمكان والمجتمع . وكان موضع ما عرف باسم 
ميدان االسماعيلية في الربع االخير من القرن التاسع عشر – يتوسط تلك االخطاط بل وبوابتها من جهة الجزيرة وال سيما 
بعد افتتاح كوبري قصر النيل تحديدا سنة 1872 وكان اول كوبري يربط شرق النيل والقاهرة بالجزيرة ومن ثم بالضفة 

الغربية للنيل .. 
وقد تعاقبت على هذا الميدان عدة مسميات هي : 

ميدان الكوبري
ميدان قصر النيل
ميدان االسماعيلية

ميدان الخديو اسماعيل ) في يونيو 1933 (
ميدان الحرية ) شعبيا وصحفيا 1952 (

ميدان التحرير ) في يناير 1953 (
ميدان السادات ) في ثمانينات القرن العشرين (
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وانتشرت حول هذا الموضع من المدينة ) الميدان ( قصور االمراء والحكام والنخب المجتمعية والسياسية ، وكذلك العمائر 
المدنية والمباني والمنشآت العامة ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : 

سراي قصر النيل .. 
كان يوجد في غرب القاهرة ) غرب موضع الميدان ( أحد القصور الشهيرة " قصر النيل " وقد أنشاه محمد على باشا والي 
مصر البنته نازلي هانم ، ثم اشتراه منها سعيد باشا بعد ان تولى حكم مصر وهدمه وبدأ في سنة 1853 في انشاء ثكنات 
عسكرية مكانه ، وقد تم بناءها في سنة 1863 في عهد الخديو اسماعيل لتكون مقرا لنظارة الحربية ومدرسة الحربية وقيادة 
الجيش المصري حينها ,, وبعد االحتالل االنجليزي سنة 1882 اصبحت ثكنات للجيش االنجليزي في العاصمة .. وكان 
يتبع هذه الثكنات في غربها حرم او ساحة مغلقة مطلة على النيل مباشرة كما كان يتبعها في شرقها ساحة اخرى مسورة 
شاسعة تشغل معظم مساحة الميدان بوضعيته الحالية .. وكان كلتا الساحتين الشرقية والغربية يستعمال للتدريبات العسكرية 
وكمطار عسكري لطائرات الهليوكوبتر للجيش االنجليزي المحتل للبالد .. كما انشأ االنجليز خط سكة حديد عسكري يصل 
بين هذه الثكنات ومحطة مصر عند بابا الحديد ) عبر شارع الجالء الحالي ( ، كذلك انشأ االنجليز في الطرف الجنوبي 
الشرقي يمين هذه الساحة الشاسعة كنيسة لجنودهم أسموها” Garrisan Church “  ورغم توقيع معاهدة 1936 التي 
نصت على انسحاب االنجليز الى منطقة قناة السويس اال انه وبسبب الحرب العالمية الثانية استمر تواجد القوات االنجليزية 
طوال الحرب حتى جلت عنها في مارس 1947 .. وفي سنة 1953 هدمت الحكومة المصرية بعد الثورة تلك الثكنات 
بسبب ذكرياتها لعصر االحتالل ورمزيتها ، وقد بنى مكان جزء منها فندق هيلتون الذي افتتح في فبراير 1959 كما بنى 
مكان جزء اخر منها جامعة الدول العربية الذي افتتح في مارس 1960 ، ومعها تم اعادة تخطيط الميدان )وسمي بميدان 

التحرير منذ سنة 1953 (

سراي االمساعيلية .. 
تنسب الى منشئها الخديو اسماعيل في سنة 1868 وفي اواخر القرن التاسع عشر صارت السراي مقرا للمعتمد العالي 
العثماني ) وهو على غرار المعتمد االنجليزي ولكن كانت سلطته اسمية ( حتى سنة 1908 كانت تحمل رقم 24 شارع 
مصر العتيقة ) شارع قصر العيني الحالي ( وفي سنة 1910 بدئ في هدمها ولكنه توقف .. وفي سنة 1924 اتخذ جزءا 
منها مقرا الدارة المرور كما اتخذ جزء آخر مخزنا لمصلحة المساحة .. ثم تم هدمها في نهاية سنة 1938 ، ثم اخذ نفس 
مساحتها الشمالية لتوسعة ميدان الخديو اسماعيل بينما بني في سنة 1951 على نصف مساحتها الجنوبية مجمع التحرير 

الحالي وتم افتتاحه نهاية سنة 1952



28

قصر االمري كمال الدين حسني .. 
قصر االمير كمال الدين حسين – وهو احد امراء اسرة محمد علي وهو ابن السلطان حسين كمال سلطان مصر ، ويسجل 
له التاريخ اعتذاره عن قبول عرش مصر خلفا البيه في سنة 1917 وانتقلت ملكية القصر ألرملة األمير " االميرة نعمة 
اهلل " حتى اشترته الحكومة سنة 1934 ليكون مقرا لوزارة الخارجية وال يزال القصر تابعا لوزارة الخارجية الى اليوم . 
ويوجد الى جنوب قصرا اخر توسعت فيه وزارة الخارجية في سنة 1954 وجعلت هناك معهدا للدراسات الدبلوماسية .

قصر امحد خريت باشا ) قصر جانا كليس ( .. 
يقع القصر في الجانب الشرقي لموضع ميدان االسماعيلية واصلها اراضي زراعية تم تقسيمها في عهد الخديو اسماعيل 
فيما يعرف بحي االسماعيلية حيث اقيمت هناك الفيالت والقصور ومنها قصر البستان ) هدم بالكامل ولم يبق له اثر ( 
وقصر احمد خيرت باشا الذي كان ناظرا للمعارف  في سنة 1883-1882 وكان القصر يمتد من ميدان االسماعيلية 
غربا حتى شارع الفلكي الحالي شرقا كما ان حدائقه كانت تشمل شارع محمد محمود الحالي الذي لم يكن موجودا ىنذاك 
.. ثم اصبح منذ اواخر القرن التاسع عشر قصرا يمتلكه ويسكنه المليونير اليوناني " نستور جاناكليس " وفي الفترة من 
سنة 1906 الى نهاية سنة 1908 شغلت السفارة الفرنسية الجزء الشمالي من هذا القصر ، اما في الفترة ما بين ديسمبر 
1908 الى نوفمبر 1918 شغلت الجامعة االهلية الدور االول منه ، كما شغلت الجمعية الخديوية لالقتصاد السياسي 
واالحصاء والتشريع الدور العلوي منه ) حتى انتقلت الى مكانها الحالي بشارع رمسيس امام مبنى الشهر العقاري ( وشغل 
اتحاد النساء المصريات جناحا من القصر . وفي سنة 1915 شغلت المدرسة السعيدية الدور العلوي منه حتى عادت الى 

مبناها االصلي سنة 1919 . واخيرا من سنة 1920 الى االن شغلتها الجامعة االمريكية بالقاهرة .

جامع الشيخ العبيط ) عمر مكرم ( .. 
ينسب المسجد الى الشيخ محمد العبيط المدفون به ، وكان يعيش في عصر محمد علي باشا ، والذي كان يدسه في وسط 
خصومه للتجسس واخبار الوالي عنهم .. وفي سنة 1868 جدد الخديو اسماعيل المسجد وادخله ضمن سراي االسماعيلية 
حيث كان يقع في الركن الجنوبي الغبي منه وقد هدم المسجد وبنى مكانه جامع عمر مكرم الحالي حيث افتتح غي فبراير 

..1956
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املتحف املصري .. 
في عهد الخديو عباس حلمي الثاني قررت الحكومة المصرية اقامة مبنى 
جديد للمتحف المصري وتم وضع حجر االساس في ابريل 1897 في 
موقع شمال ميدان االسماعيلية وكانت ارضا زراعية  ، وفي نوفمبر 
دار  او  المصري  المتحف  الثاني  حلمي  عباس  الخديو  افتتح   1902
من سراي  الفرعونية  االثار  اليه  ونقلت   ، والعاديات  واالثار  التحف 
الجيزة ومبنى متحف بوالق الذي اسسه الخديو اسماعيل بمناسبة زيارة 

السلطان العثماني لمصر . 
تلك العمائر وغيرها تسجل حكايات من تاريخ الميدان لكل منها حكاية 
عاشها المجتمع وعاصرها المكان .. والميدان .. ولسنا هنا في محل 
رصد لكل العمائر او االسترسال في رواية حكاياتها ولكننا نفتح العقول 
لقراءة تاريخ المكان بوعي وموضوعية لفهم وادراك ماهية الميدان في 
ذاكرة المدينة ، وتكتمل الرواية بادراك ثانيا ارتباط هذا الموقع بالمدينة 
من خالل محاور واعصاب حركة وشوارع تحمل مسمياتها دالالت 
اخرى لحكايات الميدان ، ثم ثالثا نكشف الحجاب عن خفايا تلك او بعض 
االحداث المجتمعية وال سيما الشعبية السياسية في قلب الميدان والتي 
تعتبر في مجموعها وتتابعها محطات في الحراك الشعبي المصري منذ 

نهاية القرن التاسع عشر والى اليوم ..

أما عن تلك الشرايين الرابطة بين الميدان بوابة القاهرة الغربية وبين 
احياء وخطط القاهرة الجديدة او المستحدثة منذ مشروع الخديو اسماعيل 
" باريس الشرق " ، يأتي في مقدمتها كوبري قصر النيل ثم الشوارع 
المشعة من هذا المركز " ميدان االسماعيلية " ومنها على سبيل المثال : 

شارع قصر العيني
شارع محمد محمود ) القاصد  سابقا (

شارع التحرير وشارع البستان
شارع شامبليون وشارع مارييت

شارع سليمان باشا ) طلعت حرب حاليا (
شارع قصر النيل

شارع الملكة نازلي ) رمسيس حاليا ( وشارع الجالء 

ويتصدر هذا المشهد شارع محمد محمود بحكم االحداث التى عاشها ونعيشها اليوم .
شارع حممد حممود ..

لم يكن الشارع مفتوحا من ميدان االسماعيلية حتى شارع يوسف الجندي الحالي ، وذلك رغم وجود قرار سابق بفتحه ، 
وقد جرى ببطء نزع الملكيات التي تعترض شقه ، وكان اخرها سنة 1936 وهو حديقة مدرسة الليسيه الفرنسية التي كانت 
تمتد الى جنوب مبناها الحالي ، وبذلك اتصل شارع القاصد بميدان االسماعيلية ، وتم تغيير اسمه الى شارع محمد محمود . 
ومحمد محمود باشا احد اهم مشاهير رجال السياسة المصرية في النصف االول من القرن العشرين ، اطلقت عليه الصحافة 
المصرية لقب " ذو اليد الحديدية " وعلق على هذه التسمية عباس العقاد بمقولته الشهيرة : يد من حديد في ذراع من جريد 
.. وكان محمد محمود باشا من االعضاء البارزين في حزب الوفد ، وعقب سنة 1919 وتحديدا سنة 1926 تولى وزارة 
المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية باالنابة ، حتى سنة 1928 حين تولى الول مرة رئاسة الوزراء خلفا لوزارة 
مصطفى النحاس التي اقالها الملك فؤاد .. وتولى محمد محمود باشا رئاسة الوزراء فيما بعد اربع مرات كان اخرها سنة 

1938 بعد ان كان رئيسا لحزب االحرار الدستوريين حتى وفاته سنة 1941 ..
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ويوجد خلف عمارة بحري المطلة على الجانب الشرقي للميدان شارع قصير هو شار " االمير قدادار " الذي يوصل شارع 
محمد محمود بشارع التحرير الحالي ، وقد كان هذا الشارع القصير في النصف االول من القرن العشرين بمثابة شارع 
الصحافة وقد ارتبط مكانيا بشارع محمد محمود نفسه ، وتعود تسمية " شارع الصحافة " تلك لهذا الشارع القصير نظرا 

لوجود عمارتان كانتا بها ادارات بعض المجالت والجرائد حينها ، والعمارتان ال تزال موجودتين وهما 

العمارة رقم 2 ناصية شارع التحرير ، حيث كان فيها :	 
مجلة الرقيب في سنتى 1927-1928• 
مجلة روزاليوسف بدال من مجلة الرقيب• 
مجلة مصلر الحرة سنة 1929• 
مجلة الربيع من سنة 1930-1935• 
مجلة اخر ساعة من سنة 1932-1938• 

العمارة رقم 9 بين شارع محمد محمود وشارع منشأة الفاضل حيث كان فيها ..	 
دار الهالل بين سنة 1923-1942• 
جريدة ابو الهول سنة 1923-1930• 
مجلة االحوال في سنة 1924• 
مجلة الصباح من سنة 1926-1929• 

اما عن التفاعل المجتمعي والشعبي من خالل االحداث التي شهدها الميدان وسجلت مراحل في حراك المجتمع المصري 
ومطالباته بحقوقه على مدى ما يقرب من القرن ونصف القرن ، فانها في مجموعها تمثل حكاية متتابعة الفصول ارتبطت 

بالميدان وسجلت معه وفيه تاريخ هذا المجتمع وكفاحه وفعالياته ومواقفه الشعبية قبل الرسمية او المؤسسية .ز 
ونظرا لجغرافية المكان وموقعه في قلب العاصمة ارتبط بتلك التفاعالت المجتمعية واصبح مسرحا لها وألحداثها السياسية 
الوطنية والمؤثرة في تاريخ المجتمع والمدينة والدولة ، فارتباط المكان والميدان بالمراكز الفاعلة في الدولة قديما وحديثا .. 
فهنا كانت ثكنات الالنجليز والشوارع المؤدية الى مقر المندوب السامي االنجليزي والى بيت زعيم االمة " سعد زغلول " 
والى مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية ، والى قصر عابدين مقر الملك .. ببساطة نحن في قلب مؤسسات الدولة 

والحكم ، كما اننا في قلب المدينة ومدخل العاصمة .. 
ومن هذه الفعاليات واالحداث على سبيل االسترشاد وليس الحصر .. 
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1882 يوم حزين يف تاريخ الوطن
وصلت قوات جيش االحتالل االنجليزي لقلب العاصمة في سبتمبر 1882 الى ميدان االسماعيلية واتخذت من ثكنات قصر 
النيل مستقرا لها لتحط فيه رحالها بعد ان كانت الثكنات مقرا لنظارة الحربية وللجيش المصري .. وعندها شهد الميدان 
القاهرة في حماية قوات االحتالل ونزل في سراي االسماعيلية كان موكبا  في ذات الشهر حين عاد الخديو توفيق الى 
مخزيا وكانت لحظة تاريخية تجري احداثها على ارض الميدان ، وكانت االعالن عن رمزية كفاح المصريين الوطنيين 
ضد االحتالل ترسخت في وعي وذاكرة المجتمع في صمت صراع المصريين مع المحتل والظلم والتبعية المؤسفة للحاكم 

الغازي المحتل ..

1935 – انتفاضة الطلبة يف امليدان
كانت انتفاضة الطلبة سنة 1935 احد المشاهد التاريخية التي عرفها الميدان والتي جاءت كرد فعل لتصريح وزير خارجية 
انجلترا وبعد تعطيل الملك فؤاد للدستور ورفض العودة لدستور 1923 ، وكان رد فعل الطلبة اهم القوى المؤثرة  في 
الملعب السياسي وقرر الطلبة االضراب العام في نوفمبر 1935 وخرجوا من اسوار الجامعة متجهين لبيت االمة واستمر 
اندفاع الطلبة اسبوعين ، سقط فيها شهداء .. وانتهت بنجاح المظاهرات وانتفاضة الطلبة ومن ورائهم االمة بعودة العمل 

بدستور 1923 وكان الميدان في هذه اللحظة حاضرا في المشهد ، بل في مقدمة المشهد ..

1946 االنتفاضة الشعبية
انطلقت المظاهرات في فبراير 1946 في يوم اتفقت عليه القوى السياسية انه يوم الجالء بعد فشل المفاوضات بين حكومة 
النقراشي واالنجليز ، اخذت المظاهرات السلمية في حالة توحد عاشها المجتمع المصري باعالن االضراب العام ، واتخذت 
من ميادين العاصمة مسرحا للتعبير عن موقفهم وكان ميدان الخديو اسماعيل متصدرا المشهد ، ومنه اتجهت المظاهرات الى 
القنصلية االنجليزية ، واجهتها قوات االنجليز من ثكناتهم بالرصاص وسقط الشهداء على ارض الميدان مسجلين مطالبهم 

بالجالء والحرية ، وسجل الميدان الموقف الوطني الشعبي في حقوقه المشروعة ..

1951 مظاهرة مليونية
المليونين خرجت من قلب مصر الى  الميدان مظاهرة مليونية كبرى زاد عددها عن  في يوم 14 نوفمبر 1951 شهد 
الميدان قلب المدينة .. خرجت من خلف البيوت المغلقة بهموم الوطن الى ميدان الخديو اسماعيل وكانت المظاهرة على 
خلفية الغاء النحاس باشا معاهدة 1936 ، وكانت انطالقة مرحلة جديدة من الكفاح الوطني وكانت للمظاهرة مطلب اساسي 
هو رحيل المحتل االنجليزي عن ارض مصر ، وفي نفس الوقت احياء وتخليد ذكرى شهداء االمة على ارض الميدان .. 
كل الميادين ، وكانت المشاركة جماعية لكل طوائف المجتمع خرجت فيها المرأة المصرية في هذه التظاهرة الكبرى او 

كما اطلق عليها موكب الشهداء ..
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1953 الضباط االحرار يف امليدان
مشهد اخر للميدان يظهر فيه على خلفية ثورة يوليو 1952 
، يظهر فيه الميدان في فعالية مباركة الشعب لثورة الجيش 
1953 في  يناير  للميدان في  ، ثوار يوليو عرفوا طريقهم 
مهرجان اطلق عليه مهرجان التحرير وفي هذه الفاعلية اعلن 
اللواء محمد نجيب الذي كان يتصدر شرفيا حركة الضباط 
تنظيم  وهي  التحرير  هيئة  بقيام  الميدان  في  بيانا  االحرار 
السياسية  لالحزاب  كبديل  المصريون  تحته  ينطوي  شعبي 
المتناحرة على السلطة والتي صدر قرار بحلها .. حالة من 
التوهج الشعبي والوطني استضافتها ارض الميدان الذي اعلن 
ليكون ميدانا للتحرير فعال وتسمية .. بعد ان حمل الميدان 
في ذاكرته انتفاضات ومظاهرات االمة المصرية خالل عقود 

طلبا للحرية .
شهد وشارك في هذه الفاعلية ما يزيد عن المليون مصري 

مؤيدين ومعلنين بداية مرحلة جديدة لالمة والوطن ..

2011 انتفاضة احلراك الثوري للتغيري 
حكاية بدأت 25 يناير 2011 ومازلت احداثها جارية على ارض الميدان وفي قلب الوطن .. سيأتي زمان روايتها بعد ان 

تتضح صورها الحق والحقيقة ..
هنا كانت بداية .. وهنا نبحث عن نهاية لنبدأ من جديد ..

هذه رحلة من قصاصات الزمان وقفنا فيها عند محطات في تاريخ المكان من حكايات الميدان .. بدأت هنا والرواية فصولها 
مستمرة رسمت الخريطة الوطنية والثقافية والزمانية للميدان والعمارة واالنسان ..

هي مجرد بعض من كل ..
قصاصات من ارشيف مكتبة مركز طارق والي  العمارة والتراث .. تحكي لمن اليعرف وترشد من ال يعي .. صادقة بقدر 

مصداقيتها ..



مدينة شربا اخليمة .. 
قلعة الصناعة املصرية بني االزدهــــــــــار واإلنكســــار

شيماء شاهني

يثير اسم شبرا الخيمة في اذهان اغلبنا صورة لغابة كثيفة من البيوت الخرسانية المتالصقة تختلط 
شوارعها ببقايا افدنة خضراء حملت يوما ما الخير للقاهرة العاصمة ... عمران غير رسمي عالق 
بين المدنية والريف وفي الحالتين  في ادنى معاييره االنسانية . ارصفة يفترشها باعة تزخر عرباتهم 
بالمنتجات الصينية الرخيصة امام جدران باهتة لمصانع معطلة وورش تنتج ما ال يشتريه احد . 
ملجأ من ضاقت به مساكن القاهرة القديمة وعصت عليه تجمعات مدنها الجديدة ، و الكثير والكثير 

من الزحام والضوضاء ..
شبرا الخيمة كما نعرفها اليوم  بقعة على اطراف العاصمة ال تحظى بأقل حظ من خدماتها في الوقت 
الذي تحتوي فيه عبء ما يقرب من ربع سكان القاهرة .... هي المدينة التي ال يرى البعض فيها 
سوى وصمة على جبين العاصمة ووكرا للعشوائية والتلوث .. بينما يرى البعض اآلخر- جزءا من 
حقيقتها - اطالل إلحدى قالع الصناعة المصرية .. وربما يكون من الصعوبة الشديدة على الكثيرين  
منا اليوم ان يستوضح حقيقة مدينة شبرا الخيمة نظرا لما شهدته تلك المدينة من تحوالت بين 
نقيضين ، مما طمس الكثير من معالمها االصلية.. اال اننا نستطيع ان نتبين طريقنا عبر تاريخ شبرا 
الخيمة الحديث مسترشدين ببعض العالمات التي لم يستطيع الزمن ان يمحوها .. او ربما بقيت 
عمدا لتروي لنا قصة شبرا الخيمة .. المدينة الصناعية التي حلمت بها مصر الناصرية وواحدة من 

البصمات الرمادية التي خلفها عصر االنفتاح والرأسمالية على مجتمعنا المصري .. 
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مقدمة عن مصر الصناعية ..
ظلت مكانة الصناعة في االقتصاد المصري محدودة للغاية وقاصرة على صناعات غزل وحلج القطن  بهدف تصديره .... 
وكانت االستثمارات في الصناعة محتكرة تقريبا من قبل رأس المال االجنبي . حتى بدايات القرن العشرين عندما شهدت 
مصر في الفترة مابين الحربين العالمية االولى والثانية ثالثة ظروف محورية هيئت المناخ في مصر لطفرة صناعية هي ..  

ازمة التصدير وما عانت منه مصر من تدهور ملحوظ في معدالت تبادلها التجاري خالل سنوات الكساد االقتصادي 	 
العالمي 1932-1920 ولم تنتعش بعده اال في االربعينات .. 

 ظهور المشروعات القومية وزيادة مشاركة رأس المال الوطني حيث انشئت 17 شركة مساهمة في الفترة بين 	 
1914 1933- اهمها مجموعة شركات بنك مصر الذي بلغت حصته %45من رأس المال  الوطني المستثمر في 

الصناعة في تلك الفترة ..
 اصالح التعريفة الجمركية .. حيث ادى التغيير في سياسة الحكومة المصرية تجاه الصناعة المحلية الى تشجيع 	 

المستثمرين على اقتحام الصناعة .. 
تلك العوامل الثالثة احدثت تحوال كبيرا في توجه مصر االقتصادي نحو التصنيع بهدف انتاج بدائل محلية لبعض الواردات 
وفي محاولة لتدشين االستقالل االقتصادي لمصر .. وفي تلك الفترة كانت صناعة الغزل والنسيج هي البطل في عملية التحول 
نحو التصنيع نظرا لغزارة وتميز االنتاج الزراعي من القطن المصري) مثل القطن المصري %93 من صادرات مصر 
في تلك الفترة ( .وكذلك لوجود محاوالت سابقة لتصنيع الغزل والنسيج في مصر. وبدأت باكورة المصانع والشركات برأس 
مال اجنبي وحراك وطني مميز لمجموعة شركات بنك مصر.. ومع بداية الخمسينات كان لمصر الناصرية رؤية اقتصادية 
اكثرعمقا لتحويل الصناعة الى واحد من اهم اعمدة االقتصاد المصري وذلك للوصول الى تحقيق االستقالل االقتصادي التام .  
وفي رؤيته لمستقبل مصر في ظل التحوالت العالمية في الفترة التي تلت ثورة يوليو يصف المفكر المصري جمال حمدان 
حتمية توجه مصر نحو التصنيع بأنه : " لقد كان من المنطق والمنطلق بالدقة ان اتجهت ثورة يوليو بكل اصرار ووعي 
الى التصنيع والصناعه ليس فقط كضرورة بنائية لمصر الجديدة ، ولكن كضرورة بقائية ، وكذلك ايضا على اساس ان 
االستقالل الحقيقي في هذا العصر انما هو االستقالل االقتصادي ، وجوهر االستقالل االقتصادي هو االستقالل الصناعي " 
وهو االمر التي كانت مصر الثورة على وعي تام به وبأبعاده وعلى وعي ايضا بفعالية االستقالل االقتصادي واهميته في 

تحقيق االستقالل السياسي ودوره في منح جميع المصريين فرصا متساوية في حياة كريمة  .. 
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التي  وجاءت نتائج هذا الوعي في تلك الخطوات العمالقة 
خطتها مصر في مجال التصنيع في الفترة من 1952 الى 
ديسمبر  في  القومي  االنتاج  مجلس  بانشاء  بدأت   1970
بواسطة  تنفيذها  ومباشرة  االنتاجية  السياسة  لرسم   1952

الدولة او الشركات الصناعية واالنتاجية .. 

خطة  اول  هي  للتصنيع  خطة  وضعت   1957 سنة  وفي 
وزير  اول  الدكتور عزيزصدقي  - وضعها  المعالم  محددة 
صناعة في مصر - وقد بلغت االعتمادات التي خصصت لها  
230 مليون جنيه .. وفي عام 1958 صدر قانون تنظيم 
الصناعة وتشجيعها ، وبناءا عليه وضعت الخطة الخمسية 
1960 وخصصت  عام  بدأت  التي  ــى)1960-65(  االول
للصناعة 434 مليونا من الجنيهات تستخدم في التوسع في 
مشروعات الصناعات االستهالكية وطائفة من الصناعات 
االساسية ) وذلك للتغلب على حقيقة ان %50 من اجمالي 
الدخل القومي حين ذاك كان ينفق على استيراد احتياجات 

استهالكية يمكن تصنيعها محليا ( ..

ثم الخطة الخمسية الثانية )70-1965(والتي تقدر تكاليفها 
بحوالي االلف مليون ستخصص للصناعات الثقيلة بوصفها 

هي ضمان استمرار الصناعة في اي بلد من البالد .. 

وهكذا قضت مصر قرابة عقدين من الزمان مكرسة كافة 
الصناعية  الخطة  تلك  لتنفيذ  وسياساتها  ومواردها  طاقاتها 
الطموحة حمل خاللها المصريين الكثير من الشعارات الحالمة 
بمستقبل مصرالصناعي مثل الشعار الشهير : نبني كل يوم 

مصنع .. 

 ونجح المصريين وقتها في تحقيق احالمهم بداية من صرح مصر العمالق : السد العالي الذي كان انشاؤه هو الخطوة االولى 
في تحقيق باقي احالم مصر الصناعية ونواة النهضة الصناعية الكبرى التي حققها لمصريين في تلك الفترة .. هذا فضال 
عن توجيه جهودهم لالرتقاء بالصناعات القائمة بالتوازي مع انشاء صناعات جديدة .. وهكذا .. نجحت مصر الناصرية 
في تحطيم اسطورة قدر مصر الزراعي ، واستطاعت في السنوات العشر االولى للثورة مضاعفة االنتاج الصناعي مرتين 
-  دون اهمال للزراعة وعناصر االنتاج القومي االخرى - فقد ارتفعت االرقام القياسية لالنتاج في المصانع بنسبة 383% 
من 1952 الى 1960 وتضاعف عدد العاملين بالصناعة اكثر من ثالث اضعاف ونصف ) من 350الف الى 1.2 مليون 

( وزاد نصيب الصناعة في الناتج المحلي االجمالي من 9 الى 22 % وزاد انتاج الكهرباء 800 بالمائة .. 

وعمدت حكومة الثورة من يومها االول الى انشاء مستوطنات ومراكز صناعية في كل ارجاء المحروسة طبقا لموارد 
وامكانيات كل بقعة من بقاع الوطن وتتكامل فيما بينها لتصب جميعها لصالح دعم االقتصاد الوطني .. فكان" مجمع الصناعات 
الكيماوية واالسمدة باسوان ومدينته السكنيه  – مجمع صناعات االلومنيوم بنجع حمادي ومدينته السكنية – مجمع صناعات 
الغزل والنسيج بكفر الدوار – مجمع صناعات الحديد والصلب بحلوان ومدينته السكنية بالتبين – مجمع مصانع تكرير 
البترول بالسويس ومدينته السكنية.. كما عملت حكومة الثورة على االهتمام والتنمية للمدن الصناعية القائمة او المدن التي 
بدأ بها استيطان نسبي للصناعة ولكنها تملك المقومات الالزمة لتحولها الى مركز صناعي هام مثل مدينة شبرا الخيمة ..

nasser.bibalex.org الصورة من الموقع الرسمي للرئيس جمال عبد الناصر



36

شبرا الخيمة .. مستوطنة صناعة وطنية .. 
حتى بداية القرن العشرين كانت شبرا الخيمة مجرد منطقة زراعية توفر الكثير من المحاصيل الزراعية لمدينة القاهرة .. 
اال انها كانت من اوائل المدن التي انطلقت مع مصر في مسيرتها نحو التصنيع  لتوافر العديد من مقومات توطن الصناعة 

عموما وصناعة الغزل والنسيج بوجه خاص مثل .. 

مركزية موقعها االستراتيجي بالنسبة للقاهرة العاصمة مركز ادارة االعمال في مصر وكذلك قربها من مناطق • 
زراعة القطن بل ان شبرا الخيمة نفسها كانت مركزا لصناعة القطن  ..

وفرة االيدي العاملة شبه المدربة حيث ان للمدينة تاريخ في صناعة النسيج والصباغة وغيرها الذي طالما كان • 
يتم بصورة يدوية من خالل ورش صغيرة في شبرا الخيمة وغيرها من المدن المصرية 

قربها من العديد من  المجارى المائي حيث تمتد ترعة االسماعيلية في الجنوب والشرق وتخترق المنطقة ترعتان _ • 
ترعة ابو المنجا وترعة الشرقاوية بجانب الترعة البوالقية وترعة بيجام والنصراني والتي كانت حتى عام 1945 

تستخدم في النقل مما ادى الى توطن الصناعات مثل 
انشاء السفن النيلية واصالح الكراكات وصناعة االواني 
الطمي  وفرة  على  اعتمادا  االحمر  والطوب  الفخارية 
بتلك المجاري المائية وبعد اقامة مصانع الغزل والنسيج 
والصباغة والصناعات الكيماوية وخاصة على المصارف 
التي تم انشاءها ) مصرف مسطرد – مصرف بيجام – 
مصرف شبين القناطر ( واستمرت في جذب الصناعات 
واتخذ   1957 عام  التصنيع  سياسة  تطبيق  بعد  حتى 
العمران محاور توازي هذه الترع وبعد 1965 حلت 
من  المصارف  بعض  وتحولت  الترع  محل  الشوارع 
العمران  وامتد  صناعي  صرف  الى  زراعي  صرف 

الصناعي على جانبي ترعة االسماعيلية ..

خطوط السكة الحديد المارة بشبرا الخيمة منذ 1856 والتي • 
ساعدت على تركز الكثير من الصناعات بجوار خطوط 
السكة الحديد هي صناعات الغزل والنسيج وصناعات 

المعدات والمنتجات المعدنية ..

توافر الطرق البرية حيث يخترق طريق مصر اسكندرية • 
طريق  المنطقة  بحدود  يمر  وكذلك  المنطقة  الزراعي 
القاهرة بورسعيد الزراعي والذي يتوطن عليه اضخم 

المناطق الموجودة بالمنطقة

توافرالكهرباء كمصدر للطاقة والذي كان قاصرا في بدايات • 
القرن على القاهرة واالسكندرية ومحدود االستعماالت 
وتم تطويره وتشغيله في المجال الصناعي بمرور الوقت 
وخاصة بعد انشاء السد العالي وانشاء الكثير من محطات 
التوزيع و مد خطوط كهرباء الضغط العالي التي تخترق 

شبرا الخيمه ..

ترعة •  على  للمياه  محطتين  وجود  الى  باالضافة  هذا 
االسماعيلية وعلى طريق القاهرة االسكندرية الزراعي 
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وهكذا بدأت شبرا الخيمة خطواتها االولى نحو التصنيع..عندما تأسست بها اقدم مستوطناتها الصناعية وهي منطقة نوبار 
باشا التي كانت في االصل منطقة زراعية حتى عام 1920 عندما بدأ تأسيس مصانع صغيرة في منطقة المسكاة حاليا 
بشارع المصانع وتطور االمر خالل الثالثينات واالربعينات حيث قام االجانب بانشاء عدد من المصانع الكبيرة مما احدث 
نقطة جذب للهجرة الداخلية الى شبرا الخيمة للعمل بتلك المصانع .. ثم بزغت شبرا الخيمة في الثالثينات كمنطقة جذب 
لصناعة النسيج، لقربها من القاهرة من ناحية ولضعف األجور بها بسبب طبيعتها الريفية من ناحية أخرى، وأيًضا بسبب 
أنها كانت محاطة بالعديد من ورش النسيج اليدوي. ومع نهاية عام 1937 وصل عدد مصانع النسيج في شبرا الخيمة إلى 
عشرة مصانع، ووصل تعداد سكانها إلى ربع مليون نسمة، ووصل عدد العاملين في الصناعة إلى حوالي 20،000 عامل 
من بينهم 9،000 يعملون في صناعة النسيج.. ومن أهم المصانع التي كانت مملوكة ألجانب هناك وقتها : مصنع سباهي، 
مصنع بسوء القاهرة للمنسوجات الحريرية، فرانسو – المحالت الصناعية للحرير والقطن )شركة إسكو(، مصنع بوليتكس 
)شركة وولتكس اآلن( وتأسست كذلك بعض الصناعات االخرى مثل شركة الدلتا للصلب1947 وشركة الدلتا الصناعية 

)ايديال( وشركة النشا والجولوكوز 1942. وبعض هذه الصناعات كانت الوحيدة من نوعها في مصر ..
اال ان كل هذا النمو الصناعي كان مع اهميته التمهيد االول للطفرة الصناعية الحقيقة التي شهدتها مصر بشكل عام ومدينة 

شبرا الخيمة بشكل خاص في الفترة الناصرية ..
الصناعية  المستوطنات  واهم  اكبر  باثنتان من  ان حظيت  الصناعية  الكبرى عاصمة مصر  القاهرة  كان من نصيب  فقد 
بمصر " حلوان مركزا للصناعات الثقيلة في جنوب القاهرة ، وشبرا الخيمة مركزا لصناعات النسيج والصناعات الخفيفة 

واالستهالكية في الشمال .. وجدير بالذكر ان اختيار موقع شبرا الخيمة للمركز 
الصناعي بشمال القاهرة جاء مبنيا على ما سبق ذكره من مقومات لقيام صناعة 
قوية بالمنطقة وان اختيار صناعة النسيج والصناعات الخفيفة جاء نتيجة للوضع 
القائم بالفعل في المدينة باالضافة الى الحاجة الى مجاالت تستوعب اكبر عدد 
ممكن من االيدي العاملة الموجودة بالقاهرة الكبرى مثل صناعة الغزل و النسيج 
والتي تمثل %25 من االنتاج الصناعي المحلي وتعتبر ثاني اكبر قطاع صناعي 
في مصر بعد صناعة االغذية وتمثل ايضا اكبر صناعة من حيث استيعاب 
االيدي العاملة حيث ان نسبة %26 من االيدي العاملة الصناعية تعمل بالغزل 
والنسيج .. وهو ماتحقق في ظل  الناصرية حيث احتلت شبرا الخيمة المركز 
الثالث على مستوى الجمهورية من عدد العمال المشتغلين بالصناعة عموما.. 

ويمكن القول ان تحويل اي مدينة مصرية بشكل عام ومدينة شبرا الخيمة 
بشكل خاص الى مستوطنة صناعية وطنية تم من خالل ثالث محاور رئيسية ..

تدخل الدولة في القطاع الصناعي .. 	 
العامة  المرافق  مشاريع  االقتصاد على  في  الدولة  دور  اقتصر   1952 حتى 
واغلبها مشاريع الري وتحكم القطاع الخاص فيما يزيد عن %85من االنشطة 
االقتصادية المصرية .. وحاولت حكومة ثورة يوليو في بداية االمر ايجاد نوع 
من التوازن بين دور القطاع العام والخاص في تنمية االقتصاد المصري عامة 
والقطاع الصناعي بوجه خاص .. فاتخذت الكثير من االجراءات لتشجيع الصناعة 
مثل تخفيض معدالت الضرائب على االنتاج الصناعي وزيادة التعريفه الجمركية 
على السلع المستورده وقف استيراد بعض السلع لتشجيع المنتج المحلي  وتوفير 
المرافق والعوامل المشجعة على االستثمار في مجال الصناعة .وكذلك مشاركة 
القطاع العام كمستثمر بانشاء المصانع وكان نصيب شبرا الخيمة منها كبير مثل.. 
الكهربائية1954 . شركة الخزف  الكابالت  مصنع الجوت 1956 ومصانع 
والصيني 1955 ، مصنع مواسير الصرف الخرسانية 1961)سيجوارت حاليا 
( اال ان تعارض تلك المحاوالت مع مصالح رأس المال االجنبي المسيطر في 

نقيم  أن  حناول  ''بدأنا 
حديثة  صناعية  منطقة 
تعيش  أن  على  قادرة 
حياة طبيعية غري طفيلية، 
إنتاج  تنتج  انها  قادرة 
نفس  وفى  اقتصادى، 
املعاملة  تكون  الوقت 
معاملة إنسانية؛ أى إنتاج 
غري  وإنسانى  اقتصادى 
راعينا  وأيضًا  مستغل، 
املنطقة  هذه  تكون  أن 
منطقة صناعية موجودة 
كله  يتجه  وطن  ضمن 
فى  ويرى  التصنيع  حنو 
حنو  كبري  أمل  الصناعة 

التنمية وحنو التطوير ''
من كلمة الزعيم مجال عبد الناصر  
من شربا اخليمة وعنها يف عيد العمال 
1967
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تلك الفترة دفع الدولة التخاذ اجراءات اكثر حسما لدفع بناء االقتصاد المصري الوطني وتم ذلك على مرحلتين : االولى 
بتمصير رأس المال االجنبي ودخول الدولة شريك مساهم لها االغلبية في كافة الشركات المملوكة لالجانب والثانية بتأميم 
تلك الشركات والمصانع وتحويلها لملكية عامة وبين عامي 1962-1960، جري تأميم غالبية شركات ومصانع الغزل 
والنسيج باستثناء تلك التي ال يزيد بها عدد العمالة عن 200 عامل ..جدير بالذكر ان الوجود القوي شبه المسيطر للدولة 
على القطاع الصناعي لم يلغي القطاع الخاص المصري فقد نشأت في ظالل تلك السيطرة الكثير من مصانع القطاع الخاص 
واستطاعت في ظل حماية الدولة وتشجيعها ان تشق طريقها و لعل اشهرها بالنسبة لمدينة شبرا الخيمة هو مصنع كريستال 

عصفورالذي تأسس عام 1961 و يحتل اآلن مكانه هامة على مستوى الشرق االوسط في تصنيع الكريستال..

تحسين احوال العمال .. 	 
جرى في تلك الفترة الكثير من التعديالت لمنح العمال المزيد من الحقوق المتمثلة في عقد العمل األبدي والعالج المجاني 
وتخفيض ساعات العمل، واالرتفاع  الدوري في األجور، وغيرها. ومنها تأسيس االتحاد العام لعمال مصر1957، والنقابات 
التابعة له و احتفظ عمال الغزل والنسيج خالل الخمسينيات بوضع القطاع األهم. وفي عام 1960، بلغ نصيب عمال الغزل 
القطاع في تاريخهم،.وبلغ عدد  إليها عمال هذا  %52.4، وهي أعلى نسبة وصل  إلى إجمالي عمال الصناعة  والنسيج 

العاملين بالصناعة في شبرا الخيمة وقتها %28من سكان المدينة ...

الطريق الدائري

الج��������وتمساكن شركة 

مصنع 
ارمينيان 
للزه����������ر

ورش السكة 
الح���������ديد

شركة الكابالت 
المصرية

شركة الدلتا 
للصلب

لية
عي

سما
 اال

عة
تر

ترعة االسماعيلية

طريق مصر اسكندرية الزراعي

محطة التعبئة للصرف 
الصحي

شركة النشا والجلوكوز

بهتيم

مساكن اسكو

شركة 
الخزف 
والصيني

مساكن شركة 
الخزف والصيني

شركة البالستيك 
االهلية

مساكن نوبار

مجلس  مساكن 
المدينة

ميت نما منطي

بيجام

مياه  محطة 
شبرا الخيمة
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تنمية عمران المدينة 	 
حتمت النظرة المستقبلية لتوطن الصناعة في شبرا الخيمة 
تنظيم النمو العمراني للمنطقة والعمل على توفير بيئة متوازنة 
داخل المدينة الصناعية مع مراعاة الحفاظ على حجم النشاط 
الزراعي القائم بالمنطقة والذي كان يعتبر واحد من مقومات 
الصناعة بها .. وهو االمر الذي تحقق وقتها من خالل العديد 
من االجراءات التي اتخذتها الدولة وكان اهمها الزام كافة 
شركات ومصانع القطاع العام في شبرا الخيمة – وغيرها 
– بتوفير المدن السكنية الالزمة لسكنى العمال والموظفين 
الجوت على مساحة   مساكن شركة  الفترة   تلك  فبنيت في 
متفاوتة  سكنية  وحدة   220 عدد  وفرت  والتي  فدان   4.2
المستويات  بكثافة 261 فرد فدان ، %15 مساحات مفتوحة  
.. مساكن شركة الخزف والصيني على مساحة  22.4 فدان 
والتي وفرت 920  وحدة %55مناطق مفتوحة - ومساكن 
شركة الدلتا للصلب وغيرها من مشاريع االسكان الصناعي 
. هذا باالضافة الى اصدار قرار في مايو 1964 بتخصيص 
%10من ارباح الشركات المساهمة الواقعة داخل كردون 
المدينة لمدة 4 سنوات من 63-60 لصرفها على خدمات 
لتطوير  الالزمة  الدراسات  البدء في  تم  فقد  المنطقة وعليه 
المتهدمة بمنطقة معتوق  الورش والمصانع  بازالة  المنطقة 
بأكملها والتي كانت تفتقر للكثير من الشروط الصحية وقواعد 
690 وحدة  ببناء  الصناعي وقامت وزارة االسكان  االمن 
840 وحدة سكنية  ببناء  الوزارة  قامت  كما  مكانها  سكنية 

اخرى بنوبار على ارض مملوكة لمجلس المدينة .. 
مساكن شركة الجوت

مساكن شركة الخزف والصيني

مساكن شركة اسكو

 Google Earth : �جميع الخرائط ل
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مساكن شركة اسكو

وكجزء من الرؤية العامة للمخطط القاهرة الكبرى تم تكليف المهندس عبد الرحمن مخلوف استاذ تخطيط المدن بجامعة 
القاهرة باعداد تخطيط ابتدائي عام لشبرا الخيمة عام 1966 وتم تعديل المخطط في بداية السبعينات بعد انشاء الهيئة العامة 
للتخطيط ليستوعب الطفرة السكانية الحادثة في شبرا الخيمة وتوفير امتداد اكبر لمنطقة المصانع القائمة بالمدينة مع الحفاظ 

على الرقعة الزراعية القائمة بالمنطقة ..
وقد جرى التطبيق الفعلي لتلك المحاور بالنسبة لشبرا 
الخيمة .. ازدهرت فيها الصناعة وارتفع دخل العمال 
ولم تعاني من اي مشاكل عمرانية تذكر بل وحافظت 
على نسبة الرقعة الزراعية الموجودة بها )التي ظلت 
بداية  حتى  المدينة  مساحة  من   60% من  اكثر  تمثل 
المدن  من  للكثير  بالنسبة  االمر  وكذلك   ) السبعينات 
والمراكز الصناعية في مصر.. فقد نجحت مصر في 
تحقيق %100 من المستهدف من خطة التصنيع االولى 
1965-1960 ودشنت البدء في الخطة الثانية 65-70 
حتى في ظل نكسة يونيو ودخول مصر معارك االستنزاف 

، فلم يتوقف العمل في استكمال خطة 
التصنيع الثانية وكان شعار المصريين 
وقتها : يد تبني ويد تحمل السالح  
وعاشت مصر حالة ثورية من الكفاح 
الوطني في كل المجاالت حتى بداية 
السبعينات عندما تحولت الحياة في 

مصر الى اتجاه اخر..

المصدر .. التخطيط االبتدائي العام لمدينة شبرا الخيمة - الهيئة العامة للتخطيط العمراني
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شبرا الخيمة في عصراالنفتاح االقتصادي و الخصخصة ..
شهدت العقود الثالثة التالية للفترة الناصرية تحوالت جذرية في االقتصاد المصري حولته من اقتصاد منتج مستقل الى 
اقتصاد تابع مما القى بظالل شديدة القتامة على قطاع الصناعة . وقد بدأت هذه التحوالت بالفعل في منتصف السبعينيات، 
حينما ُأقر قانون رأس المال العربي واألجنبي المعروف بقانون االنفتاح عام 1974.الذي غير توجه الدولة من االشتراكية 
الى الرأسمالية.. تراجع خالله القطاع العام ووجهت الدولة كل طاقاتها لتشجيع رأس المال الخاص وتنمية االموال الصغيرة 
والترحيب باالستثمارات االجنبية ،ويمكن القول ان مرحلة االنفتاح االقتصادي كانت المسمار االول في نعش الصناعة 

المصرية حيث نجد ذلك في ..

انسحاب الدولة من دعم القطاع العام 	 
انعكست تماما رؤية الدولة حول دورها في االقتصاد الوطني حيث بدأت في ظل قوانين االنفتاح في تشجيع استعادة رأس 
المال الخاص لسيطرته على االقتصاد مرة اخرى تالها قانون قطاع األعمال العام لسنة 1991 لتوسيع االستقالل المالي 
واإلداري للقطاع العام  تمهيدًا لخصخصته .و تم فيه فصل موازنة القطاع العام عن الموازنة العامة للدولة، وتقرر عدم 
السماح بالدعم الصريح أو الضمني لشركات قطاع األعمال، التي لم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوي االقتراض من البنوك 
، مما أدى إلى تراكم المديونيات. وفي نفس الوقت بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة. وخالل الفترة من 1993 وحتي 1996 
تم بيع 127 شركة فقط، بينها 40 بيعت التحاد العاملين المساهمين. ويرجع هذا البطء في مسار عملية الخصخصة إلى 
ضخامة العمالة الموجودة بالقطاع العام. ومن ثم كان البد من التخلص من العمالة ، وتم تقليص العمالة في القطاع العام، 

ليخرج في خالل 10 اعوام اكثر من %60 من عدد عمال وموظفي القطاع العام .

 وتسارعت وتيرة الخصخصة بفعل هذه اإلجراءات. فقد تم بيع 1174 شركة خالل الفترة من 1997 حتي 2002.  من 
ناحية أخرى، جاء تحرير تجارة القطن ليوجه ضربة موجعة لصناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهرة.باالضافة الى إنه 
في ظل االرتفاع المتواصل في أسعار الطاقة الكهربائية والبترول ، وارتفاع األعباء الضريبية ، تزايدت األعباء المفروضة 
على شركات قطاع األعمال العام .كانت نتيجة هذه السياسات انخفاض النصيب النسبي لشركات القطاع العام في انتاج الغزل 
والنسيج والمــالبس الجاهزة امام شركات القطاع الخاص .. مما ادى الى انخفاض معدل االنتاج والتصدير بوجه عام .. 

وبالطبع فان أزمة االقتصاد الرأسمالي في مصر انعكست على القطاع الصناعي ونال شبرا الخيمة قسط وفير من ذلك 
وبالتحديد في قطاع النسيج. وصلت خسائر شركة إسكو إلى 120 مليون جنيه عام 96 وخسائر شركة وولتكس إلى 54 
مليون جنيه، بينما لم تزد األرباح في شركة الدلتا للصلب عن 181 ألف جنيه. وتوقفت مصانع نسيج عديدة بسبب عدم 
توافر خام الغزول، وأصبحت هناك شركات عديدة تقوم ببيع أراضي أو وحدات تابعة لها لتغطية مديونيتها أو لصرف أجور 
العمال، كما حدث لناروبين وولتكس والنشا والجولوكوز.  وتحول العمال اللذين تم صرفهم من مصانع القطاع العام الى 
انشاء ورش صغيرة وتأسيس منشأت صناعية خاصة متفاوتة االحجام ضعيفة التقنية مما ادى الى تفتيت االنتاج الصناعي 
لتلك االعداد الكبيرة من العمال وتدني جودته.. وفي الثمانينات حدث لشبرا الخيمة طفرة كمية حيث تم انشاء ما يزيد عن 

20000 منشأة صناعية متفاوتة االحجام في شبرا الخيمة يعمل بها ما يزيد عن 50000عامل .. 

هذا مع االخذ في االعتبار وجود رقم هائل من المؤسسات الصناعية الصغيرة والورش غير المرخصة وغير رسمية بالمنطقة 
المؤسسات  لتلك  المادي  الدعم  الدولة من مجال  المهنية ، ونظرا النسحاب  الجودة والسالمة  تعمل معظمها دون معايير 
الصغيرة فان اعباءها اكثر من ان تتحمل توفيرالتدريب المهني والتطوير التقني لتصبح قادرة على  الوفاء باحتياجات السوق 
المحلي او منافسة المنتجات المستوردة مما يزيد من اعباءها المادية ويجعل حتمية انسحابها من سوق العمل واالنتاج حقيقة 
واضحة .. وفي ظل ارتفاع سعر القطن، وصعوبة توفير رأس المال الالزم للتطوير، وتراكم مديونيات  المصانع، وارتفاع 
األعباء الضريبية كما سبق إيضاحه، أصبحت الكثير من مصانع القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة مضطرة إلى 
اإلغالق. فقد تم إغالق حوالي 400 مصنع في شبرا الخيمة من 1096 مصنع منذ عام 1994 حتي نهاية 1995. وفي 
المقابل أقيمت المصانع الجديدة في العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر ومدن القناة، مستفيدة من اإلعفاءات 

الضريبية الممنوحة للشركات االستثمارية..
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تدهور احوال العمال 	 
أدخل قانون قطاع األعمال العام 203 لسنة 1991 تغيرات على نظام األجر والعالوات واألجازات حيث جعلها محل 
تفاوض بين مجالس اإلدارة والنقابة العامة، وألغى الضمانات ضد الفصل والتي كانت موجودة في القانون ) قانون العاملين 
بالقطاع العام(. وفيما يتعلق باألرباح، فبعد أن كانت حصة العمال من أرباح الشركة %25 يوزع منها  %10 نقدًا، 
و%15 للخدمات االجتماعية واإلسكان، فقد نص القانون الجديد علي أال يقل نصيب العاملين بالشركة عن %10 ، علي أال 
يزيد ما ُيصرف للعاملين عن مجموع أجورهم األساسية السنوية. وفي نفس الوقت نجده خصص %5 من األرباح لمجلس 
إدارة الشركة والذي ال يزيد عدده وفقًا لنص القانون عن تسعة افراد وقد ُترجم ذلك في انخفاض مستمر في دخل العمال 
و من ناحية أخرى، انخفض إنفاق شركات قطاع األعمال العام على الخدمات. وقد أدت هذه اإلجراءات إضافة إلى سياسة 
وقف التعيينات –التي اتبعتها الدولة في المؤسسات الحكومة وقطاع األعمال العام—إلى تقليص عدد العمال في شركات 
الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة التابعة لقطاع األعمال والتخلص من نحو 100 ألف من عمال الغزل والنسيج والمالبس 
الجاهزة في هذا القطاع .وكانت المصانع الستة التابعة لشركة إسكو  تضم 24,000 عامل في عام 1980، وصل عدد 
العمال في 2007 إلى 3500 بفعل سياسة المعاش المبكر.. وبسبب توقف اإلنتاج تعمل شركة وولتكس بـ %10 من 
طاقتها والباقي في حالة بطالة دائمة بسبب عدم قدرة الشركة على تصريف منتجاتها.كذلك انعكست األزمة االقتصادية على 

النمو السكاني

النمو الصناعي

19661976198619962006

أوضاع شركات القطاع الخاص. فمصانع النسيج الصغيرة، 
التي تقوم بشكل أساسي بالعمل من الباطن لصالح شركات 
نسيج القطاع العام الكبيرة، تأثرت بشدة بسبب تدهور أحوال 
الشركات الكبرى تلك. كثير من المصانع تعطلت وتم إغالقها 
وأفلس أصحابها، فمن ضمن 2400 مصنع نسيج صغير 
في مصر توقف 500 مصنع عن اإلنتاج ويعمل 1200 
مصنع منهم بنصف طاقته. وفي عام 1985 أغلق في شبرا 
الخيمة وحدها 80 مصنع صغير بسبب عجزها عن اإلنتاج.. 

http://www.ugo.cn/admin2/ar/21522003.htmالصور الفوتوغرافية من موقع رسالة خاصة - مصر  



43

تدهور عمران المدينة ..	 

انسحبت الدولة تماما من مجال تنمية العمران و االسكان 
في شبرا الخيمة في الوقت الذي شهدت فيه المدينة نموا 
مضطردا حيث تضاعف عدد سكان الحي الثاني من شبرا 
الخيمة في الفترة من 1976 الى 1996 ثالثة مرات نتيجة 
على  الناس  واقبال  اليها  الداخلية  الهجرة  معدالت  لزيادة 
السكنى بها نظرا لقربها الشديد من مراكز العمل المختلفة 
الذي ساعد  الدائري  انشاء الطريق  بالقاهرة وخاصة بعد 

على ربط شبرا الخيمة بكافة انحاء العاصمة ..  

وفي ظل  غياب الدولة فقد اخذ االسكان الغير رسمي ينمو 
طالما  التي  الزراعية  االرض  مساحة  ملتهما  طاقته  بكل 
 .. القاهرة  لمدينة  الزراعية  المنتجات  من  الكثير  وفرت 
وتشير االرقام الى زيادة عدد الوحدات السكنية بالمدينة من 
88000 في 1976 الى 180000 في 1986 .. بنسبة 
تقدر ب%100.يقدر ان حوالي %76 من تلك الوحدات 
السكنية هي وحدات غير رسمية وتضم اكثر من 54% 

من سكان شبرا الخيمة )حتى 1987(.. 

هذا مع االخذ في االعتبار ان الكثير من المساكن التابعة 
لشركات الغزل والنسيج بقطاع األعمال العام مهددة باالنهيار. 
فقد توقفت اإلدارات منذ سنوات عديدة عن القيام بأى أعمال 
صيانة لها... وهكذا غابت الدولة وغاب التخطيط فتدهور 

العمران

1972

2000

2013

http://www.ugo.cn/admin2/ar/21522003.htmالصور الفوتوغرافية من موقع رسالة خاصة - مصر  

 Google Earth : جميع الخرائط لـ
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لقد استطاعت العقود الماضية ان تمحي من مالمح شبرا الخيمة غالبية اثار الحلم الصناعي الكبير لتلك المدينة. تغيرت 
اسماء الشوارع والمصانع وطمست ضجة المدينة الجديدة ما تبقى من شبرا الخيمة التي نحكي عنها .. اال انها ال تزال تحتفظ 
ببعض مصانعها وان تغيرت اسمائها ومعظم مشاريع االسكان الرسمي القائم حاليا في شبرا الخيمة هي تلك المساكن التي 
ينتها المصانع والشركات لعمالها وموظفيها في الخمسينات والستينات باالضافة الى مشروعي المساكن الشعبية ال تزال 
قائمة وان بهتت مالمحها وتدهورت حالتها العمرانية .. وفيما عدا ذلك فان شبرا الخيمة اليوم مزيج من الشوارع الضيقة 
متدنية المرافق والمساكن المتزاحمة والورش والمحال التجارية كأن عمران المدينة في حالة صراع دائم من اجل البقاء .

ان شبرا الخيمة ال تحكي فقط عن تدهور عمران مدينة بسبب تحول انظار الدولة الراعية عنها بل تحكي قصة انهيار اقتصاد 
دولة بسبب االنقالب على مبادئ العدالة االجتماعية واالستهانة بدور الراعي في تحقيق الكفاية والعدل لرعيته .. قصة 
التحول من االشتراكية الى الرأسمالية والتحول من االنتاج الى االستهالك ومن االستقالل الى التبعية  .. لم تحقق قوانين 
االنفتاح االقتصادي وما اعقبها  الرخاء والرفاهية اال لشريحة محدودة للغاية .. انما اعادت احتكار رأس المال والطبقية الذي 
طالما حاربته ثورة يوليو، واالسوا من ذلك انها صرفت انظار الناس عن مبادئ العمل واالنتاج وفتت وحدتهم  وزرعت 
االنانية والمادية واحالم الكسب السريع بديال عن الدوافع الوطنية وارادة البناء.. لتتحول في سنوات مزارع القطن والقمح 
الى غابة من الطوب االحمر وقلعة الصناعة واالنتاج الى مجرد مدينة عشوائية وعبء ثقيل على الدولة تعصى قدراتها 

على التعامل معه.. 
ان التحوالت االقتصادية الثورية التي حققتها ثورة يوليو على مدى ما يقرب من عقدين من الزمان والتي ال تزال مدينة 
شبرا الخيمة تحمل منها ظالال باهته ، لم تكن نتاج احدى خوارق الزمان ، انما كانت تجربة ونموذج ستظل حاضرة لتثبت 

للمصريين انفسهم كيف يستطيعون بالعمل واالنتاج وحده نقل هذا الوطن الى مكانته التي يستحق .. 

البناء . 1  –  1952-1980 المصري  للمجتمع  الشامل  االجتماعي  المسح   
االقتصادي

 جمال حمدان ، شخصية مصر الفصل 3 مصر الصناعية  . 2
الدين ابراهيم ،  المشروع االجتماعي لثورة يوليو  من كتاب مصر . 3 د سعد 

والعروبة وثورة يوليو 

مهندس عابد محمود احمد جاد ،  الخصائص التخطيطية للمناطق الصناعية . 4
وعالقتها بالتنمية الصناعية – رسالة دكتوراه جامعة القاهرة

 غادة رجائى  ، تقرير عن أحوال عمال الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة- . 5
مركز األرض لحقوق االنسان نوفمبر 2008

أيمن عبد المعطي , مقال شبرا الخيمة لماذا لم تعد القلعة الحمراء .. من مدونة . 6
أكتب كي ال تكون وحيدا

املراجع
http://www.ugo.cn/admin2/ar/21522003.htmالصور الفوتوغرافية من موقع رسالة خاصة - مصر  
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تاريخ حلوان ..
يعود تاريخ حلوان الى العصر الحجري ما قبل تاريخ االسرات حيث وجدت دفنات وبقايا بيوت تؤكد سكن المصريين القدماء 
للمكان ، وجدث ايضا بعض االثار البطلميه المحدوده ,كما سكن المكان ايضا فى أوائل العهد المسيحي بعض الرهبان ووجد 

بها كنائس واديره تؤكد ذلك .. 
بعد الفتح العربي أختطت حلوان فى واليه مروان بن عبد العزيز 705-684 م على نهر النيل مباشره بعد ان انتشر الطاعون 
فى الفسطاط فخرجوا هربا من المرض اللعين الى حلوان ولكن بعض المؤرخين يعتقدوا أن عمرو بن العاص بعد فتح مصر 
اقام فى حلوان مقياسا للنيل فى حلوان  . على مدى العصر االسالمي تم ذكر حلوان فى عدة عهود مثل العهد الطولونى 
والفاطمى ايام الحاكم بأمر اهلل والمملوكي ايام الناصر محمد بن قالوون الى ان تم حرق حلوان فى العهد العثماني على يد 

شيخ البلد وهو منصب عثماني ابراهيم بك قازدوغلي يساوي حاكم القاهره لخالف حدث بينه وبين سكان حلوان

تعود حلوان لتظهر فى تاريخ مصر الحديث ايام الخديو عباس حلمي األول حينما يتم بالصدفه البحته اعاده اكتشاف عيون 
حلوان الكبريتيه والتي استخدمت فى عالج الجنود من مرض الجرب الذى انتشر فى الجيش حينها وبنى الخديو عباس حلمي 
األول حماما بغرض االستشفاء .. ستكون االنطالقه الحقيقيه لضاحيه حلوان الحديثه فى عهد الخديو اسماعيل حين شيد مدينه 
حلوان الحمامات واصبح لها شهره عالميه كمان لالستشفاء واالستجمام لنقاء وجفاف هواءها ولعيونها الكبريتيه  . فى سنه 
1868 كلف الخديو اسماعيل محمود باشا الفلكي لعمل االستكشافات الالزمه للمكان وأرسل المهندس أحمد افندي السبكي 
لرسم االراضي المجاوره للعيون الكبريتيه وتقسيمها  . شجع الخديو اسماعيل سكنى حلوان ووزع االراضى كهبات الفراد 
من العائله العلويه واالعيان والبكوات واألجانب ولتيسير االنتقال من القاهره الى حلوان اصدر فرمانا بانشاء سكه حديد 
حلوان سنه 1870 وتم االنتهاء منه سنه 1877 . استمر ازدهار حلوان فى عهد الخديو توفيق الذى اوالها اهتماما خاصا 
فأنشا العديد من المبان بها وكذلك أماكن التنزه والفنادق  . أما فى عهد الخديو عباس حلمي التاني فأعاد بناء الحمامات مره 
أخرى باسلوب علمي صحي وعلى طراز اسالمى وأنشا فندقا ضخما مجاورا لقصره ليقيم به زوار الضاحيه من المصريين 

واالجانب .

فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشأت العديد من المصانع الوطنيه على اطراف الضاحيه وكان يفصلها عن حلوان اراض 
زراعيه حمت الضاحيه الهادئه ولكن الى حين ....بعد سياسه االنفتاح وماتالها فى أواخر عهد الرئيس السادات مرورا بعهد 
الرئيس مبارك تم اهمال حلوان وكذلك اهمال المصانع الوطنيه وعدم صيانتها واختفت االراضي الزراعيه التي كانت تحمي 
الضاحيه من دخان المصانع فتدهور حال الضاحيه وبعد أن كانت مكان لالستشفاء اصبحت من اكثر األمكنه تلوثا يهدد حياه 
السكان كما اختفت قصورها اال فيما ندر واهملت عيونها المشهوره عالميا والمسجله بشكل علمي فى الدوريات العالميه  . 
لكن يوجد لدينا امل فى الحفاظ على ما تبقى من الضاحيه واعادة استغاللها بما سيعود بالنفع على سكانها وعلى االقتصاد 

القومي لمصر فقط لو حسنت النوايا وطبقت القوانين  .

حلوان .. 
ضاحية جنوب القاهرة املنسية
سالي سليمان
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أهم معامل حلوان 
الكابريتاج .. محامات حلوان الكربيتيه 

المهندس والطبيب  ايمحوتب  اكتشفها كان  يقال أن أول من 
فى عهد الملك زوسر فى االسره الثالثه حوالي 2900 ق.م 
من  بنيت  لحمامات  بقايا  وجدت  فقد  البطالمه  عهد  فى  ,أما 
عباس  الخديو  عهد  وفى   .. الكبريتيه  العيون  حول  المرمر 
حلمي االول أعيد اكتشاف العيون الكبريتيه بمحض الصدفه 
حين كان الجيش يعسكر فى حلوان وانتشر مرض الجرب 
فوجد  الصحراء  فى  يمشى  العساكر  أحد  وكان  الجند  بين 
حالته  وتحسنت  بها  فاغتسل  كبريتيه  رائحه  لها  ماء  عين 
وصل   , الشفاء  وتم  فعله  وفعلوا  الجند  بين  الخبر  فانتشر 
حمام  ببناء  فأمر  األول  حلمي  عباس  الخديو  الى  الخبر 
متواضع بغرض االستشفاء سنه 1849. في صيف 1868 
ارسل الخديو اسماعيل لجنه لدراسة مياه العيون فى حلوان 
فى منه  االنتهاء  تم  عالجي  منتجع  ببناء  فرمانا   وأصدر 
1871 ، كما أمر ببناء فندق ليسهل على الوافدين الى حلوان 
الدكتور  الى  بادارته  وعهد  االقامه  واالستشفاء  لالستجمام 
رايل وهو من أهم المتخصصين والباحثين فى العالج بمياه 

حلوان الكبريتيه ..
 وفى عهد الخديو عباس حلمي الثاني كان الحمام الذي بنى 
فى عهد اسماعيل قد تصدع وساءت حالته  فامر ببناء حمام 
جديد على اسس صحيه حديثه ذو طراز اسالمي تعلوه قبه 
كتب بداخلها ايات من القران الكريم وايضا تاريخ الفراغ من 

البناء تولى بناء الحمام الثري المعروف سوارس واشرف على البناء المهندس المعماري 
باتيجللي وافتتحه الخديو عباس حلمي الثاني سنه 1899 .. كان الحمام فى طرازه المعماري يحاكي العماره المملوكيه التي 
استخدمت بعض مفرداتها فى تصميم البناء مثل دهان الحوائط الخارجيه باللونين االصفر واألحمر كي يماثل الحجر المشهر 

,كما استخدم فيه الزجاج الملون المعشق فى الجبس والحلي الخشبيه من االرابيسك فى النوافذ
تستأجره  التى كانت  اللوكاندات  الحمامات من شركة  فندق  المصريه  الحكومه  استردت   1926 فؤاد سنه  الملك  وفى عهد 
وتسلمته نظاره المعارف وتم تحويله الى مدرسه حلوان الثانويه ، وفى سنه 1955 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم 

تجديد الحمام ..

صوره توضح شكل الحمام ونوافذه والقبه التي تعلوه اواخر القرن ال19

الحمام بعد افتتاحه سنه 1899

      حمامات حلوان سنه 1888
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فى أوائل الثمانينات يبدا التدهور السريع للحمامات وعيون حلوان الكبريتيه ويتم اهمالها وتتحول بعض المباني الى صاله 
حفالت وافراح  !!.. حتى نسمع أخبارا تنتشر فى الجرائد المصريه عن عرض مقدم من التشيك لوزاره السياحه وتم توقيع 
مذكرة تفاهم فى اعاده استخدام الحمامات وتطويرها لتصبح منتجعا عالميا باستثمارات تقدر ب 5 مليون دوالر , الندري ما 

حدث للمشروع ...
حاله الحمامات االن  تحول الى مكان مهجور مهمل تحوطه القمامه من كل جانب تحت عين وسمع الحكومه وشاليهات 
ياتيه  يوما ما منتجعا عالميا  بعد ان كان  بها زواحف !!!  الكابيرتاج  ايام عز  بمبالغ وقدرها  التي كانت تؤجر  الكابيرتاج 

الزائرين من راغبي االستشفاء والسياحه لمصلحه من  ثروه كهذه تترك مهمله ؟؟؟؟

ومن الجرائم المرتكبه فى حق هذا المكان ان الحكومه لم تسجل المبنى كاثر للحفاظ على ذاكره مصر عوضا عن تاجير 
الجزء الخارجى وصاله االفراح وحمام السباحه القامه افراح ايام عهد مبارك لبعض من رجاالت الحزب الوطنى فى حلوان
ملحوظه : جزء من الحمام والذي تشرف عليه وزاره الصحه مازال مستخدما وتم تطويره  ولكن بال اي مقاييس صحيه معتمده 
وال ميزانيه للتجديد أو التطوير وهو ما قد يؤدي الى انتشار بعض األمراض بدال من عالجها , بعض االطباء لالمانه يقوموا 

 بالصرف من جيوبهم الشخصيه على العاملين فى المكان
حينما دخلت الجزء المفتوح ونظرت فى البئر الذي يخذى 
الحمامات بالمياه الكبريتيه ال اعتقد اطالقا ان هذه المياه يتم 
أخذ عينات منها للتحليلها والتاكد من صالحيه استخدامها 

فى عالج الناس وبالطبع القول الفصل للمتخصصين .

السبعينيات  واوائل  الستينات  أواخر  فى  حلوان  حمامات 
من القرن ال20

حمامات حلوان _الكابيرتاج التقطت الصوره ديسمبر -2013
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سراي أمينه هامن اهلامي
املشهور بقصر اخلديو توفيق

السراي ملك األميره أمينه هانم زوج الخديو 
توفيق و مشهور فى وسط أهالي حلوان بأنه 
قصر الخديو توفيق  ، والمساحه التي كانت 
9838متر  كانت  السراي  اسوار  تحيطها 
مربع وبني على مساحه  1448 متر مربع 
والباقي كان حدائق تحيط بالمباني  اشترت 
أمينه هانم االرض ب 6000 ج ذهب وتكلفة 
المبانى التى اقامتها على األرض 150 ج 
مبنيين  من  أساسا  مكون  القصر   . ذهب  
الملحقه  المباني  عدا  والسالملك  الحرملك 
القامة الخدم و المطابخ واالسطبالت وكل 
المبانى اختفت وهدمت ولم يتبق غير جزء 
ال باس به من الحرملك وجزء من السالملك 

.
أما الحرملك.. يتكون من دورين عدا البدروم 

وله سقف جمالوني وهو مبني على طراز 
معماري كالسيكي يتضح فيه التأثر بمباني 

عصر النهضه فى أوروبا 
أما السالملك .. فمبني من دور واحد وبدروم 
اسم  يحمل  فندق  بناء  تم  السراي  بناء  بعد 
اختفى  للسراي  مالصقا  توفيق  الخديو 

وجوده تماما االن 
بشكل  بحلوان  مهتما  توفيق  الخديو  كان 
الفندق مجاورا لقصر  خاص فلم يبني فقط 
زوجته ولكن بنى ايضا فندقا اخر الستيعاب 
االعداد الوافده لالستشفاء فى حلوان وبنى 
كازينو للترفيه عن سكان حلوان من األجانب 
والمصريين  ، وكان الخديو توفيق حريصا 
الشهر  الى حلوان مرتين فى  الذهاب  على 
وكان يرسل كل يوم جمعه فرقه الموسيقى 
الخديويه للعزف فى الحدائق وامام الفنادق 

وبعد حرق سراي عابدين سنه 1891 م اقام الخديو توفيق اقامه كامله فى سراي أمينه هانم حتى يتم الفراغ من ترميم عابدين  
، وتوفي الخديو توفيق فى هذا القصر سنة 1892 م ودفن فى قبه افندينا التى تقع على طريق االوتوستراد .

أفل نجم القصر ابتداءا من سنه 1930 فى عهد الملك فؤاد حين هدم الفندق الذي يحمل اسم الخديو توفيق وتم تحويل أجزاء 
من سراي امينه هانم الى مدرسه ثانويه للبنين ثم مدرسه تجاريه . 

 صوره تبين قصر أمينه هانم الهامي ويجاوره الفندق الذى يحمل اسم الخديو 
توفيق أواخر القرن ال19
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صور توضح حال الحرملك التقطت 
ديسمبر 2013 

ومستخدم  السالملك  من  ماتبقى 
للغفير  واقامه  للمدارس  كمخزن 

الذي يحرس المدرسه 

بوضوح  ونرى  الحرملك  واجهة 
على  محموله  الرئيسيه  الشرفه 

كوابيل من الخشب

حال القصر االن ..
الماره  عن  تماما  تخفيه  فتكاد  المدارس  بالحرملك  يحوط 
واختفى جزء من الحرملك تماما أما ماتبقى منه فهو مهجور 
ابتداءا  الطالب  يهدد سالمه  مما  والثعابين  الوطاويط  تسكنه 
عوضا عن عدم تسجيل القصر سواءا فى التراث المعماري 
أو  المدارس  الحدى  كمخزن  يستخدم  ،والسالملك  كاثر   أو 

لهم جميعا 
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حين تتجول فى حلوان الحمامات ستقف مدهوشا امام مبنى شديد الضخامه , سوف تظن أن القاهره تم قصفها فى الحرب 
العالميه الثانيه او  فى حرب 67 مع اسرائيل فحال المبنى يذكرك بمشاهد مدينه السويس بعد الحرب سوف تخمن وتبحث 

كثيرا حتى تعرف أن  هذا المبنى كان فى يوم ما فندقا اسمه الحياه ....
تتميز  الكالسيكيه  االوروبيه  المبانى  لنفسه سنه 1897 على طراز  استراحه  الثاني  بنى عباس حلمي  نتوء صخري  على 
واجهة االستراحه بأعمده ايونيه يعلوها فرنتون مثلث يذكرك بماني روما القديمه .. وبنى الخديو ايضا فندقا ضخما على 
حافه الهضبه الصخريه يحيط االستراحه من ثالث جهات تتراوح ارتفاع مبانيه من دورين الى اربعه ادوار وكان من الفنادق 
الشهيره ليس فقط فى ضاحيه حلوان ولكن فى عموم البالد وكان يرتاد الفندق مشاهير العالم حينها لقضاء الشتاء واالستشفاء 
فى حلوان  .. الفندق بنى على شكل بلوكات بارزه وغائره وتزين حوائطه عناصر زخرفيه مثل االزهار والفيونكات ومفتاح 

الحياه الفرعونى وكان يتكون من 365 غرفه على نظام األجنحه الفندقيه .
 صوره للفندق قبل اكتمال بناءه فى أواخر القرن ال 19

فى عهد الملك فؤاد وتحديدا سنه 1930 قرر تحويل الفندق الى مستشفى لمرض سل العظام واستخدمت استراحة الخديو 
عباس حلمي الثاني الى مقر ادارى للمستشفى ومازال الى وقتنا الحالى تابعا الى وزاره الصحه كمقر اداري لمستشفى حلوان 

العام .
مبنى الفندق سابقا أو المستشفى سابقا ايضا  فهو مهجور تمام وسلبت منه تماثيله المرمريه وشبابيكه وأبوابه واصبح مأوى 
للخارجين على القانون ولهواه البحث عن الكنز المدفون بداخل الفندق وهم يحاولون الحفر أو سرقه مايمكن سرقته من ما تبقى 
داخل المبنى مات عدد الباس به منهم , كما انتشرت اساطير عن األشباح التي تسكن المكان وتقتل من يحاول دخول المبنى  ...أما 
مستشفى حلوان حاليا فكانت تشغل جزءا من مبنى الفندق القديم ثم هدمته وبنت مبنى حديث وحال المشتشفى ال يختلف كثيرا 

 فندق احليــــــــــــــاه
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صور تبين الوضع الراهن لفندق الحياه التقطت ديسمبر 2013 

فسكان  القديم  الفندق  حال  عن 
سوء  من  يشتكون  حلوان 
المستشفى  فى  واالهمال  الخدمه 
التى  الزواحف  من  وايضا 
مبنى  من  المستشفى  تهاجم 
من  والفندق  القديم ..  الفندق 
حسب  ترميمه  بسهوله  الممكن 
اعاده  ويمكن  معماريين  رأي 
كان  كما  كمستشفى  استخدامه 
منتصف  وحتى  فؤاد  الملك  ايام 
االراده  توافرت  اذا  السبعينيات 

وقل حجم الفساد ... 
وال  كاثر  مسجل  غير  المبنى 
معمارى  طراز  ذو  كمبنى 
الصحه  وزاره  المبنى  ويمتلك 
ينتظر الهدم فى اى لحظه اال اذا 

.....
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 احلديقه اليابانيه
صممها المهندس ذو الفقار باشا وكان من سكان حلوان 
غرار  على   1922 سنه  منها  االنتهاء  وتم   1917 سنه 
اليابانيه وتشغل مساحه 12 فدان وتعتبر حديقه  الحدائق 
فريده من نوعها فى مصر سواءا فى تنسيقها او فى ندرة 

بعض اشجارها وتماثيلها .
فى سنه 2005 تدهور حال الحديقه فتقرر ترميمها بتكلفه 
أخرى  مره  وافتتحت  جنيه  المليون  وونصف  ماليين   5
فى سنه 2006 وتم ضمها الى الحدائق المتخصصه  ثم 
ليتدهور  صيانه  وال  ررعايه  بال  مصيرها  الى  تركت 

حالها مره اخرى 
صوره للحديقه اليابانيه أواخر الستينات وأوائل السبعينيات
جفت بحيرات الحديقه وذبلت اشجارها مع العلم ان هذه 
االن  حلوان  لسكان  الوحيد  المتنفس  تكون  تكاد  الحديقه 
ويجب الحفاظ عليها ان لم يكن لتنزه السكان فعلى االقل 

لتخفيف حده التلوث فى الضاحيه المنسيه 
اليابانيه  الحديقه  12 دقيقه عن  فيلم وثائقي مدته  واخيرا 

يستحق المشاهده 
http://www.youtube.com/watch?v=pke4SNCW8qc صوره حلوان من طائره توضح للحديقه اليابانيه  والقصور اواخر القرن 19 واوائل القرن 20

http://www.youtube.com/watch?v=pke4SNCW8qc
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 ركن فاروق 

يقع على النيل مباشره على مساحة 1600 متر مربع كانت أرضا ملكا للألوقاف الملكيه واشتراها فاروق بمبلغ 2000 جنيه 
مصري سنة 1939 وكان يشغل هذا المكان كازينو جيوفاني  ، تم بناء الركن على مساحة 440 متر مربع تحيط به حديقه 

مزروعه بالفواكه والزهور وبه مرسى لليخوت . 
يتكون المبنى من بدروم ودورين , البدروم كان يشغله الخدم والمطابخ وغرف الخزين وكانت أرضيته مغطاه بالموزاييك 
ما عدا غرف نوم الخدم فكانت من الباركيه  ، الدور االول فيه صالون واسع و قاعة للطعام وجناحين ملكيين أحدهما للملك 

فاروق واالخر للملكه فريده ثم ناريمان  من المفترض 
أنهما مازاال يحتفظان باألثاث االصلي وبالتحف التي 
كانت بهما منها ساعه من عهد نابليون وأخرى ذهبيه 
مرصعه بالماس واالحجار الكريمه  ..كما يوجد بالبهو 
الدور  هذا  وممرات   , وااللباستر  االجر  من  مدفأه 
الثمينه والنادره والساعات  التحف  بالعديد من  مزينه 
الذهبيه ، وبالجانب الغربي من البهو يوجد تراس يطل 
على النيل  أما الدور الثاني به تراس مزدوج وله سلم 

خارجي يهبط الى حديقه الركن ومرسى اليخوت 
المكان االن مغلق وكان من المخطط أن يتحول الى 
متحف ال نعلم ان كان هذا قد تم فعال ام ال فلم نتمكن 
من الدخول حيث أن المكان يقع ضمن نطاق النادي 

االجتماعي للعاملين باالنتاج الحربي 
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مرصد حلوان 
القومي للبحوث  املعهد 

الفلكيه واجليوفيزيقيه 

لم يكن هذا اول مرصد فلكي فى 
مصر فقد كانت مصر منذ العصر 
علوم  فى  برعت  قد  الفرعوني 
الفلك ومن المؤكد أن هناك مرصد 
استخدم فى مصر الفرعونيه على 
كان  أخر  وايضا  المقطم  هضبة 
يكون  ان  الجائز جدا  من  بحلوان 
حول  أو  المرصد  هذا  موقع  فى 

هذا المكان  ..

 1903 سنة  المرصد  هذا  أنشا 
افريقيا  فى  مرصد  أول  وكان 
أقدم  ومن  األوسط  والشرق 
من  العديد  وجذب  العالم  مراصد 
ليعملوا  الفلك  االجانب من علماء 
للبحوث  معهدا  اصبح  ،االن  به  

الفلكيه والجيوفيزيقيه  .

المباني المحيطه بالمرصد أوائل القرن ال 20صوره من داخل المرصد يظهر بها المنظار الفلكي اوائل القرن ال 20  
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 حدائق عني حلوان  

دائما ما يتم الخلط بين عيون حلوان الكبريتيه وعين حلوان المعدنيه واحقاقا للحق فالعثور على معلومه موثقه شديد الصعوبه 
ان لم يكن فى بعض االحيان مستحيال اعتمدنا على شهادات سكان حلوان وبعض المعلومات الشحيحه التى توفرت لنا وبعض 
األخبار المتناثره عن المكان فى الصحف  .. هذه عين معدنيه كانت محاطه بحديقه شاسعه على مساحه 14 فدان كانت مقصدا 

لالهالي وسكان القاهره و حلوان وايضا ملك مصر فاروق االول ..
المكان محاط بسور وال توجد الفته ارشاديه .... المكان منسي تماما وال أحسن الظن ابدا فى تركه على هذا الحال فمياه العين 
تركت للتبخر تحت اشعه الشمس وتهدر فى األرض الخراب والجدول المبنى من الحجر تهدم جدرانه كما تم التعدي على 

األرض بالبناء العشوائي برعايه رجاالت الحزب الوطني لحصد األصوات فى االنتخابات البرلمانيه 
ماذا تنتظر الحكومه الحياء المكان ليعود كما كان سابقا وحتى سبعينيات القرن ال20 ؟؟ اال يستحق أهل حلوان هذا منكم ؟؟
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 بيوت الطبقه املتوسطه 

اقتربت منهما 
أنا -ايه رأيكم فى البيت ده ؟انتوا ساكنين هنا فى الشارع ده ؟

ده  الحلو  البيت  بنيجي هنا عشان  تاني بس  احنا ساكنين فى شارع  -أل 
حيتهد خالص 

أنا- وده حاجه حلوه وال وحشه ؟؟
حكاوي  بنسمع  احنا  تحزن  حاجه  قوي  وحشه  حاجه  دي  استاذه  يا  -ال 
أهلنا عن حلوان وبيوت حلوان اللى كلها بتتهد واحد ورا التاني وبيطلع 
مكانها المباني الكبيره دي البيوت الجديده دي وحشه قوي .. عارفه احنا 
بيحصل  اللى  يتهد  كمان  هو  وخايفين  أوي  حلو  قصر  كانت  مدرستنا 
باقى  اللى مش  البيوت  ده حرام جدي وبابا بيحكولنا حكايات كتير عن 
منها حاجه خالص ..أنا وصاحباتي لما بنخرج بقينا نقعد جنب البيوت 
اننا مش حنشوفه تاني ..كل حاجه حلوه  القديمه زي ده عشان عارفين 
فينا  فكر  بيعمل حاجه حلوان خربت خالص ومحدش  بتروح ومحدش 
احنا لينا حق نعيش فى مكان حلو انتوا مسيبتولناش حتى الحق ده هكذا 
قالتا لي وأكتبه كرساله لمسئولي التنسيق الحضاري ومن يهمه األمر أما 

أنا فأطرقت خجال وانصرفت 

  
لمزيد من األطالع :البص�����ارة ... سالي سليمان
/http://www.bassaraheritage.blogspot.com

http://www.bassaraheritage.blogspot.com/
http://www.bassaraheritage.blogspot.com/


يبدأ مركز طارق والي بالتعاون مع اللجنة 
املعمارية باجمللس األعلي للثقافة واملعمارية 
املوروثات  السلسلة من  شيماء عاشور هذه 
عمارة  سنة  مئة   : مصرية  زمانيات  بعنوان 
واليت تعترب نواة ألرشيف رقمي عن املعماريني 

املصريني خالل مئة عام.
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العمارة احد رواسم حضارة اجملتمع بل هي التعبري املادي لثقافة 

الشعوب و اجملتمعات .. ان ما نفخر به يف مصر اليوم من معامل و آثار 

خلفها لنا تارخينا من اهرامات و معابد و كنائس و مساجد و بيوت 

و قصور هي مجيعها عمارة أبدعها االجداد و سجلوا من خالهلا 

حضارة عصرهم و كتبوا بها تاريخ االنسان و اجملتمع املصري ، و مل 

يقف عطاء املعماري املصري اىل اليوم و حتى يف فرتات النكسات 

احلضارية اليت قد تعرض هلا على مدي رحلته احلضارية املمتدة 

لسبعة آالف عام .

دخلت مصر في نهاية القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر دورة تاريخية جديدة بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشتها 
مصر في ظل تبعيتها كوالية هامشية نسبيا في دولة الخالفة المركزية ، بدأت دورتها في مطلع القرن العشرين كنتيجة 
للصدمة التي واجهتها مع بداية انهيار الخالفة المركزية واستنفار الغرب للهيمنة والسيطرة على الشرق .. عاشت مصر 
هذا التحول التاريخي داخليا و خارجيا و كانت حركة محمد علي للتطوير و من خلفه من االسرة العلوية على مدى القرن 
التاسع عشر مع محاوالت للتواصل الحضاري ما بين مصر التاريخ و المكان و بين اوروبا الحضارة و التنوير الحديث ... 
نجحت احيانا و انتكست اخري ، و كانت النهاية المتوقعة او المنتظرة باعالن سقوظ الخالفة و اعادة رسم خريطة الشرق 
من خالل رؤية استعمارية غربية القطاب القوى العالمية حينئذ انجلترا و فرنسا ، و في المقابل نشأت هنا في مصر قلب 
الشرق نزعات الحركات الوطنية في كافة المجاالت سياسيا و اقتصاديا و فكريا و على كافة المستويات و االصعدة و منها 
العمارة كرافد ثقافي للمجتمع ، فمع بداية القرن العشرين كان مصطفى كامل و طلعت حرب و محمد عبده و احمد لطفي 

السيد و طه حسين ....

مع ميالد القرن الجديد نشأ الجدل الثقافي بين الموروث و المنقول في اطار الصراع بين حركة التحرر الوطني و تطلعاتها 
و بين حركة التحديث و حتميتها ، و في قلب هذا الحوار و من خالله ظهر 
جيل من رواد العمارة المصريين في مطلع القرن العشرين , و توازى الخطان 
لرسم مسار التغيير االجتماعي و الثقافي للمجتمع و افرازاته االبداعية و على 

قمتها العمارة :

االجتاه االول .. يتجه نحو الذات و تأصيل العمارة من مفهوم تقليدي نقلي 
احيانا و متطلع الى تطوير الموروث للوصول الى المعاصرة احيانا اخرى ، 
بدأ باحياء للعمارة الفرعونية مثل جامعة االسكندرية او العمارة االسالمية مثل 
وزارة االوقاف و نقابة االطباء بالقصر العيني و غيرها .. بدأ و لو مرحليا 
على ايدي العديد من المعماريين االجانب المستشرقين ، و لكنه انطلق في 
اتجاهات و حلقات متواترة في تتابع على ايدي رواد العمارة المصريين امثال 
مصطفى باشا فهمي ، و تعمق هذا االتجاه الحقا على ايدي قطبي العمارة 
التقليدية المصرية رمسيس ويصا واصف و حسن فتحي , و لم يقف عند هؤالء 
المعماري رمسيس ويصا واصفبل اخذت تتسع حلقاته بعمق احيانا و سطحية هزلية احيانا اخرى حتى اليوم .
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االجتاه الثاني .. يتجه نحو تحديث الرؤى المعمارية في اطار تجديد الخطاب الحضاري المعاصر حينئذ و تفاعله مع 
روافد الحضارة الغربية االوروبية و ثقافاتها المتعددة ، و كانت لرحالت التنوير الثقافي لجيل الرواد من المعماريين الى 
اوروبا تأثيره المباشر على العمارة في مصر في الربع االول من القرن العشرين فعاد الجميع و كل يحمل رؤيته و تطلعاته 

لتحديث الحركة المعمارية من خالل ما تعلمه و عاصره و مارسه هناك و كانت 
ابداعيات هؤالء المعماريين هي حجر الزاوية و نقطة التحول للعمارة المعاصرة 
المصرية بالمفهوم السائد ، فعاد على لبيب جبر و محمد شريف نعمان و محمود 
رياض و محمد رأفت و محمود الحكيم الذين اكملوا دراستهم في انجلترا و حملوا 
مشاعل التنوير و التغيير من وجهة نظرهم ، و عاصرهم االخوين حسن و حسين 
شافعي و احمد شرمي و احمد صدقي و غيرهم الذين اكملوا دراساتهم بمدرسة 
العائدون  المعماريون  المعمارية و  الحركة  بباريس ، و استنفرت  الجميلة  الفنون 
الحادث لمواكبة  الفجوة الحضارية مع  تقليص  التطوير و  هممهم في دفع مسيرة 
تسارع حركة الحضارة بوعي ، و  عاشت الحركة المعمارية حتى اواسط القرن 
العشرين زخم ثقافي مصدره التنوع في روافد الفكر دونما تصارع بل في تجاور 
يحمل الحد االدنى من التناغم ، و استمرت في تدافعها مع جيل المعماريين العائدين 
من روافد جديدة للحداثة حملها هناك امثال لوكوربويزيه و نقلها و مصرها رواد 

امثال سيد كريم العائد من دراسته في سويسرا ليشكل رافدا جديدا متطورا ..

و لم تنغلق ابدا مصر و عمارتها على نفسها خاصة في فترات التنامي الثقافي ، 
و لم تنحصر الحركة المعمارية المصرية على معماريها بل كانت كعادتها دائما 
منفتحة لها دورها االقليمي في الشرق ، فعاصر هذه الحركة الوطنية المعمارية 
النهضوية و تفاعل معها و تأثر بها و فيها معماريون اجانب منهم المستشرقون و 
منهم المتمصرون حتى ان كثير من هؤالء ذابوا في المجتمع المصري و حركته 
الثقافية امثال انطوان النحاس و البير الزنانيري و ريمون انطونيوس و شارل 

عيروط و غيرهم .

هكذا شهدت مصر على النصف االول من القرن العشرين في الفترة 
ما بين الحرب العالمية االولى و نهاية الحرب العالمية الثانية طرح 
جاد لقضية الهوية الثقافية و الحضارية للعمارة في مصر ، و حققت 
الحركة المعمارية المصرية فورات و ثورات تقدمية احيانا و تأصيلية 

و تقليدية احيانا اخرى و لكنها جميعا كانت تبحث عن بلورة جديدة لوضع العمارة ضمن رواسم حضارة 
مجتمع جديد في عالمه الجديد ، و بغض النظر عن التقييم النقدي لتلك المحاوالت و ماحققته من نجاحات 
او اصيبت به من فشل فهي تعبر بصدق عن متطلبات العصر و المجتمع بازدواجيته الفكرية و االجتماعية 
بين التقليدية و التحديث .. بين المنقول و المنظور . لتشكل مع الروافد الثقافية واالبداعية االخرى حالة 

من زمانيات مصرية في القرن العشرين

المعماري  انطوان النحاس

المعماري البرت زنانيري

وسيوالي مركز طارق والي العمارة والرتاث يف زمانيات مصرية  القاء الضوء على معماريني 
من رواد احلركة الوطنية املصرية يبدأها مع املعماري .. شريف نعمان 
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املعماري : شريف نعمان  1904 - 1983
حصل على دبلوم مدرسة المهندسخانة الملكية العليا )حاليًا كلية الهندسةـ  جامعة 
القاهرة( قسم العمارة   يونيو 1925 الترتيب األول ، بكالوريوس مع مرتبة 
الشرف ـ معادلة لشهادة الدكتوراه ـ جامعة ليفربول ـ مدرسة  العمارة ـ انجلترا 
 1928 البريطانيين   المعماريين  المهندسين  جمعية  شهادة  .و   1928/8/1
.و كذلك  دراسة عملية بالواليات المتحدة ـ مدينة دترويت ـ مكتب المهندس 
 Theaters“ المعماري " هيوارد كرين " تخصص المسارح وعمارة المكاتب

and office buildings “عام  1927 .
كما اتم  بعثة دراسية بجامعة زيورخ سويسرا 1931 .
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التدريج الوظيفـي
عمل مدرس و رئيس قسم العمارة ) 1949( و عميد كلية الهندسة ـ جامعة القاهرة )-1958 251962

قام بتدريس مواد التصميم المعماري  ، تاريخ العمارة ، )السياجرافي(  الظل  والمنظور .كما ادخل  مادة تاريخ الفن بعد 
البعثة الدراسية بزيورخ 1939  وكان يدرس لجميع طلبة كلية

تعليم  العمارة .ساهم في  تطوير  بقسم  التدريس  بعد ذلك على  اقتصر  ثم  بالسنة اإلعدادية  الهندسة بجميع االقسام و     
التصميم المعماري الكالسيكي السائد في هذا الوقت إلى التصميم المعماري   المعاصر ابتداء من 1932/1931 .و عاون 
في التدريس في جامعة عين شمس وجامعة اإلسكندرية عند أنشائهما و= قام بتدريس مادة المواصفات والمقايسات بكلية 

الفنون الجميلة .

النشاط املهنـى 
أسـس المكتب الهندسـى  عام 1929 .،  عمل  مستشــارهندسـى معماري لحكومـة الجزائـر و خبيـرا  لألمم المتحدة . عمل 
في االستشارات الهندسية لصالح األبـنـيـة التعليميـة )-1952  1962( .و شركة مدينة نصر )1959(  .و شركة  مصر 
الجديدة  .ومثل جامعة القاهرة في الكثير من المؤتمرات العلمية .. قام بتصميم عدد كبير من الفيالت والعمارات السكنية 

والقصور والمباني العامة والمباني االدارية في مصر وخارجها 

http://shaimaa-keephuntingphotos.blogspot.com/2014/02/blog-post_23.html
للمزيد عن شريف نعمان ومتابعة 

زمانيات مصرية 
https://www.facebook.com/pages/Tarek-Waly-Center-Architecture-Heritage

https://www.facebook.com/pages/Tarek-Waly-Center-Architecture-Heritage-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB/217026498313737
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عن لغة أهل مصر
محمد عالء

''وينبغي لنا أن ال نستحي من استحسان احلق، واقتناء احلق 
من أين أتى، وإن أتى من األجناس القاصية عنا، واألمم 
وليس  احلق.  من  احلق  بطالب  أوىل  شيء  ال  فإنه  املباينة، 
يبخس احلق، وال يصغر بقائله وال باآلتي به. وال أحد خبس 

احلق؛ بل كان يشرفه احلق''
الكندى

  دائما اتسمت لغة التواصل عند المصري بالديناميكية, ولكن أين ومتى بدأت اللهجة المصرية الحاليه تتشكل، وماهي 
التأثيرات التاريخية المتعاقبة التي أدت إلى ذلك التكوين. فيتحدث المصريون عامة لغة محكية، هل يشكل خلل أو تيسير فى 

شبكة التواصل المجتمعية، هل لهذا تأثير وتداعيات إجتماعية أو جغرافية حتى.
  من الواضح في واقعنا الحالي أنه يوجد إنفصام تام بين المنطوق والمكتوب بشكل كبير، وذلك من حيث المفردات المختلفة 
وحتى القواعد التي تحكم الجملة. يعد سالمة موسى من أهم الكتاب الذين طالبوا بتبسيط اللغة العربية الفصحى وتقنين اللغة 
العامية، لتصبح اللغة المصرية الحديثة. ولم يقف عند هذا فحسب بل كان يري أيضا أن من العوامل التى ستيسر من اإلنفتاح 
العلمى والثقافى لمصر, إستبدال الحروف العربية بحروف التينية, من المؤكد أن تلك خطوة متقدمة ذات صعوبة فى التقبل 
من قبل المدافعىن عن اللغة العربية, خاصة فى ذلك الوقت. ولكن بما اليدع مجال للشك أن أطروحته فى إندماج المنطوق 

والمكتوب وتحديث اللغة تستحق اإلهتمام.  

  فقدم سالمة موسى في كتاب "البالغة العصرية واللغة العربية" نظرية أن للكلمات  شحنات عاطفية تترتب عليها تكوين 
وتأثير على المزاج اإلنسان، فكل كلمة تستخدم تحمل معها مفاهيم إجتماعية وتاريخية ما قادرة على التاثير على السلوك 
المجتمعى, فقد طرح عدة أمثلة من ضمنها مثال الفارق بين كلمة "وزير" في البلدان العربية ومايقابلها في الواليات المتحدة 
األمريكية من استخدام لكلمة "سكرتير"، فوقع األولى يعكس وضع سلطوي علوي وبينما الثانية تتسم بطابع ديمقراطي 
أكثر، ومن الواضح من ذلك المثال مدا تأثير اختيار كلمات اللغة في وصف شيء ما وألي درجة قد يؤثر ذلك على عقلية 
اإلنسان وكيفية رؤيته لألشياء. ويستنتج سالمة موسى أن من أسباب تاخرنا االجتماعي يرجع إلى تأخرنا اللغوي. فسلوكنا 
اليومي في حياتنا هو سلوك لغوي، ألن كلمات اللغة هي التي تقرر لنا انفعاالتنا وافكارنا. ولذلك كان يطالب سالمة موسى 
بتطوير اللغة العربية لتوافق المتطلبات المستجدة في هذا العصر، فهو يرى أن عندما تحرم اللغة من الكلمات العصرية 

تحرم األمة أيضا لمعيشة العصرية.
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المراحل اللغوية المتعاقبة على المصريين
- من حوالي ٣000 قبل الميالد إلى القرن السادس قبل الميالد: اللغة المصرية

- القرن السادس إلى الثالث قبل الميالد: فترة لغتين، المصرية واآلرامية
- القرن الثالث قبل الميالد إلى القرن السابع بعد الميالد: فترة لغتين، المصرية )في صورتها القبطية( واليونانية

- القرن السابع إلى القرن الحادي عشر بعد الميالد: فترة لغتين، المصرية )في صورتها القبطية( والعربية
- القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر: اللغة العربية

- القرن الثالث عشر: اللغة العربية مع وجود محدود للتركية   
- القرن السادس إلى التاسع عشر: اللغة العربية، والتركية لغة السلطة الحاكمة

- القرن التاسع عشر إلى الوقت المعاصر: اللغة العربية، مع وجود تأثيرات قوية من اللغات الفرنسية واالنجلزية.

   الهيروغليفية, الكلمة يونانية وتعنى الكتابة المقدسة, وكان يطلق عليها المصريون كلمات االله, كاانت تنقش على جدران 
المعابد, وكونها مشكلة من مجموعة رسومات, فنتج عن ذلك نسخة مجردة للرسومات لتكون خط جديد لسهولة الكتابة 
وهو الهيراتيكى, ثم بعد ذلك تتطور أكثر ليعطى سهولة أكثر فى الكتابة بحيث لم تعد رسومات بل أقرب ما يكون لألحرف 
وسميت هذه المرحلة من اللغة المصرية القديمة هى الديموتيقية. ومع قدوم اليونانيين إتسمت تلك الفترة بصفة اللغتين، 
المصرية واليونانية. وذلك التفاعل أدى الى تطوير اللغة المصرية وأنتج ما يعرف باللغة القبطية, كتبت القبطية بإستخدام 

الحروف اليونانية مع إضافة مجموعة من سبعة حروف من الديموتيقية لألصوات التى لم تكن موجودة فى اليونانية. 
ثم تلى ذلك مرحلة إنتقال من القبطية الى العربية قد تكون طويلة ولكن فى إنتهت فى النهاية بموت لغة وإستمرار اللغة 

العربية إلى يومنا هذا. 

  مع بداية دخول العرب مصر سنة ٦41 ميالدي، كانت اللغة السائدة بين العامة هي القبطية، مع وجود للغة اليونانية كلغة 
رسمية للبالد ولكن انحصر استخدامها بين الدوائر المثقفة فقط، يقول ستانلي لين بول سيرة القاهرة أن عندما دخل العرب 

مصر ، كانو غير ملمين بنظام إدارة البالد ، فابقوا على وظائف الدواوين كما هي تحت إدارة األقباط. 
تمتد فترة التحول من القبطية إلى العربية بين العامة عدة قرون، حيث ال نستطيع أن نحدد تواريخ بعينها فالتحول في اللغات 
يأخذ فترات طويلة خاصة بين العامه، ولكن ما قد نعرفه هو التاريخ الرسمي للقرارات السيادية بشأن إتخاذ لغة ما كلغة 
رسمية للبالد، وذلك ما حدث بالنسبة التخاذ العربية كلغة رسمية للبالد بعد أن اصدر عبد الملك بن مروان ذلك القرار في 
سنة ٧0٣ ميالدية، ولكن ذلك ال يعني أن العامة إتخذت العربية في تعامالتها منذ ذلك التاريخ، ولكن بقيت القبطية هي لغة 

التعامل اليومية للمصريين ولغة الكنيسة أيضا.  

  انتشرت اللغة العربية مع انتشار العرب خارج شبه الجزيرة العربية ، في العراق والشام ومصر ، ولكن من المالحظ 
وجود تفاوت في سرعة اكتساب اللغة العربية لإلنتاج المعرفي في تلك المناطق المختلفة ، فبالمقارنة نجد أن في بالد الشام 
والعراق ظهر عدة كتاب مسيحيون مشهورين في القرن التاسع الميالدي ، بينما ما حدث في مصر كان مغاير لما عليه 
في الشام ، فلم يلهث المصريون الستخدام اللغة العربية في  كتاباتهم ، ولكن يظهر لنا وجود ما شابه بالمقاومة الستخدام 
العربية ، فعلى مدار حوالي مئتي عام من بعد دخول العرب لم تظهر كتابات بالعربية تذكرمن الكتاب المصريين تضاهي 
كم الكتابة المنتج من مسيحين الشام، إن كان تأخر ذلك بعض الشئ ولكن في النصف اآلخر من القرن العاشر بدء ظهور 
كتاب بالعربيه مصريون أمثال ساويرس المقفع أسقف األشمونين الذي يعد من أوائل الكتاب المصريون الذين أتقنوا العربية 
جيدا، وعمل على ترجمة الكتابات الدينية المسيحية من القبطية إلى العربية وايضا كتاباته عن تاريخ البطاركة. وعندما 
انتشرت العربية كلغة كتابه لألقباط على الرغم من ذلك التحفظ األولى، استطاعو أن ينتجوا كم معرفي يفوق ما أنتج في 
بالد الشام. ومن المالحظ أن من بعد القرن العاشر بداءت تنحصر الكتابات باللغة القبطية، ومع نهاية القرن الحادي عشر 
ال نجد أي كتابات تذكر بالغة القبطية، ومع نهايات القرن الثاني عشر اتخذت الكنيسة من اللغة العربية لغه رسمية للكنيسة 

القبطية وذلك يعتبر دليل واضح أن اللغة القبطية لم تعد تفهم بين العامة.

  على الرغم من صعوبة تتبع بداية اللهجة المصرية بالتواريخ المحددة, ولكن من المؤكد أن عندما دخل العرب مصر فكانت 
الفسطاط هى أول ما اتخاذه العرب كمنطقة لتمركزهم، ففي ذلك المكان من المؤكد ان حدثت فيه تلك التفاعالت متعددة 
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اللغات. تلك التفاعالت وما تبعها من مختلف المراحلهى التى نتج عنها أن ينطق القاهريون حرف الجيم جامدا, بينما يعطش 
فى بقية المناطق األخرى. ويستبدل القاهريون حرف القاف فى كالمهم بحرف الهمزة. أما حرف الثاء ينطق تأء, والذال 
تنطق داال. مع سيطرة المماليك على مصر, كانت تستخدم اللغة التركية فى أوساط المماليك, ولكن إستمرت اللغة العربية 

اللغة الرسمية للبالد و لغة أهل مصر.  

  على الرغم من إتخاذ التركية كلغة السلطة العثمانية الحاكمة فى القرن السادس والسابع عشر ميالديا, ولكن لم تهتم تلك 
السلطة فى فرض اللغة التركية على المجتمع المصرى, فظلت اللغة العربية ولهجتها المصرية فى اإلستمرار بين االشعب. 
التعليم المرتفعة، حيث تذكر نيللي حنا في  الكتابات ونسب  وشهدت فترة الحكم العثماني رواج ثقافي متسع، خاصة في 
كتابتها، أن من أألسباب كون مصر أصبحت والية تابعة الستنبول، ففقدت الدولة نظامها المركزي، حيث لم تنفرد القاهرة 
بالغنى الثقافي، ولكن انتشرت تجمعات ثقافية في مدن أخرى أيضا، وذلك عن طريق انتشار المكتبات )الملحقة بالمساجد، 
أو المكتبات الخاصة أيضا( فلم يحتكر علم القراءة والكتابة على طبقة بذاتها، ولكن كانت الكتب في متناول العامة، وجود 
ما شابه بالصالونات الثقافية لمناقشات الكتابات الجديدة، وايضا أتاحة أصحاب المكتبات الخاصة فرصة للباحثين الستخدام 

ما توفر لديهم من كتب في مجموعاتهم الخاصة.

  وما تراتيب على ذلك االنتشار هو ظهور عدد كبير من الكتابات العامية، من خالل تدوين التراث المحكي وتلك نقطة 
تاريخية ذات أهمية حيث ساعدت تلك الخطوة إلى حفظ ووصول الموروث الثقافي الشعبي للعصور الالحقة، ومن ضمن 
تلك الموروثات حكايات جحا والسير األخرى. امتد اإلنتاج المعرفي ليشمل مجاالت أخرى، من ضمنها أول كتابات في 
مجال علوم اللغات عن نقد اللغة العامية المنطوقة في مصر، وذلك في كتابات يوسف المغربي التي تحمل إسم "دفع اإلصر 

عن كالم أهل مصر" فكان من أوائل التحليالت التي وصلتنا في موضوع أصول العامية من الفصحى.  
يذكر إدوارد لين في كتاباته سنة 1٨٣0, ان على الرغم من كثرة المدارس فى ذلك الوقت ولكن طرق التعليم كانت هى التى 
لفتت إنتباهه,حيث كان اإلعتماد الكلى فى العملية التعليمية على فكرة التعليم الشفهى, وكانت الكتابة ال تشكل معياريحدد 
مدى تعلم الشخص, فكثير من التالميذ فى ذلك الوقت كان ال يكتب والدافع الوحيد لتعلم الكتابة كان لغرض شغل منصب 

ما يشترط إجادة الكتابة.

  وفي نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اختالف الوضع تماما, بدا واضحا التاثير الخارجى فى عملية 
التواصل اللغوى بين الناس, بعد اإلنتشار الفرنكوفونى فى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر، بدء ذلك االنتشار بعدما 
سمح محمد علي للبعثات الكاثوليكية الفرنسية  لإلقامة في مصر، التي وضعط بدايات إنشاء المدارس الفرنسية في القاهرة 
واإلسكندرية، وأيضا رغبة السلطة بعد ذلك في بدأ التحديث واإلصالح المؤسسي، فكانت الرغبة من السلطة الحاكمة تميل 
الحاكمة هي خطوه  السلطة  النظر  التقدمية، في وجهة  المؤسسات طابع  الفرنسية كلغة تضفي على  باللغة  إلى االستعانة 

ضرورية للشعور بعدم قدرة اللغة العربية لمواكبة المقترحات اإلصالحية،

  نجد هنا اتجاهين مختلفين في داخل المجتمع المصري، إتجاه يشعر بعجز اللغة العربية فى مواكبة التتطورات العلمية, 
البعد  بذلك  الطبقة  تلك  العلمية. ومع إحساس  المعطيات  لغة علم متوافقة مع  الوقت كانت  الفرنسية فى ذلك  اللغة  وبينما 
الزمنى ما بين اللغتين, بدت لهما اللغة الفرنسية هى أداة النجاة لمالحقة ما يحدث من تطور فى العالم الغربى. وعلى الجانب 
األخر نجد حركة ترجمة العلوم الى العربية بقيادة الوافدين من الدراسة بالخارج فى الفترة ما بين 1854-1835, حيث 
بدأو بتعريب بعض المناهج العلمية وخاصة مناهج المهندسخانة. ومن الواضح أن االتجاه األول كان األقرب إلى السلطات 
الحاكمة خاصتا في النصف اآلخر من القرن التاسع الميالدي، فيالحظ تأوغل للغة الفرنسية في المؤسسات الحكومية و حتى 

النظام القضائى إتخذ من اللغة الفرنسية لغة للتعامل.  

  استمرت سيطرة اللغة الفرنسية حتى بعد االحتالل البريطاني للبالد في 1٨٨2، سواء في المجال التعليمي أو حتى في 
الدوائر الحكومية، ومع نهاية النفوذ السياسي لفرنسا في مصر في 1٩04، لجأت فرنسا الستبدال ذلك التواجد السياسي 
إلى استخدام ألتوغل الثقافي ليؤكد الوجود الفرنسي على الساحة المصرية، وزاد على ذلك شعور المصريين بالرغبة في 
االبتعاد عن ألثقافة االنجيلزية للمحتل البريطاني، استمرت الفرنسية اللغة في التوغل حتى أن التقارير الحكومية الصادرة 
كانت بالفرنسية، باإلضافة إلى أن الجريدة الرسمية كان يصدر منها نسخة فرنسية. حتى في التعامل مع سلطة االحتالل 
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اإلنجليزي كانت الفرنسية هي لغة التواصل. ومن األسباب االنتشار أيضا شعور المصريين بأن الواقع االقتصادي في ذلك 
الوقت كان بالفرنسية، ولكي يستطيعوااالنخراط في العمل االقتصادي والبنوك كان عليهم تعلم الفرنسية.      

وفى الثاللثينيات, أدرك اإلنجليز مدى فاعلية التجربة الفرنسية فى السيطرة الثقافية طوال تلك المدة على الرغم من عدم 
التواجد السياسىفى مصر, فعكف اإلنجليز على إثبات تواجد اللغة اإلنجليزية سواء فى المدارس وأيضا إنشاء مركز ثقافى 
هو المركز الثقافى البريطانى. ومنذ ذلك الحين اصبحت األفضلية اللغوية هى اإلنجليزية عن الفرنسية. وفى خالل تلك 
الفترة من التفاعل بكلتا اللغتين إستعارات اللغة العربية العديد من الكلمات. خاصة التى إرتبتط بالمجال الصناعى, حيث 
مفردات اللغة العربية حين ذاك كانت مفردات لم تتخطى المجال الزراعي. ومع إدخال تلك المفردات التى لم يتواجد ما 
يقابلها فى العربية. أصبح المعيار الثقافى أو معيار الحكم على تقدم الشخص هو مدى معرفته وإستخدامه بتلك الكلمات 

المستعارة. وذالك بالطبع إلى جانب طرق النطق للكلمات, اللهجة.   
 

اللهجة المصرية القاهرية وسيطرتها اإلجتماعية

  فى مجتمعاتنا حاليا يقع إهتمام كبيرعلى عنصر اللهجة المستخدمة فى ذات اللغة, فتكون المعاير التى تصنف المجتمعات 
ليس فقط جغرافيا, ولكنها قد ينتج عنها اسس التعامل اإلجتمعى مع ذلك الشخص. وفى ذلك أمثلة عديدة, فعادة عند تركز 
الطبقة المثقفة فى موقع جغرافى معين تسيطر تلك اللهجة على مجريات االمور من حيث تصنيف المستوى اإلجتماعى 
والتعليمى.من األمثلة الواضحة فى مصر وطالما كانت, هى لهجة أهل القاهرة, فكما أن فرنسية باريس تعد اللهجة الرسمية 
فى الدولة الفرنسية, تعد اللهجة القاهرية مهيمنه على المجال التخاطبى العربى. وذلك ألسباب عدة)وجود كثافة سكانية 
مرتفعة, وأيضا تمركز المؤسسات الثقافية, وأيضا كونها مركز الحكم ...(. فنجد أن لهجة أهل القاهرة كانت مميزة على 

مدار ماوصل إلينا تاريخيا.

  وذلك يأخذنا الى الوضع الراهن, فترة التواصل المعرفى عبر الوسائل اإلليكترونية مثل اإلنترنت. هى مرحلة إختبار 
حقيقى الللغة على نطاق موسع, السيما كتابي. فأتاحت اإلنترنت فرصة فى ممارسة ديناميكية كتابة المنطوق والتحرر من 
ستاتيكية اللغة المكتوبة الكالسيكية. تلك المساحة اإلليكترونية سمحت إلستخدام اللهجة المصرية فى الكتابة بصورة مكثفة. 
بالطبع التقارن من حيث سهولة وغزارة اإلنتاج  البريدية ولكن  بالطبع قبل ذلك كانت المساحة ممثلة فى المراسالت   (
المكتوب على اإلنترنت(. وبطبيعة الحال نظرا ألكثرية التواصل اإلليكترونى من قبل ساكنى القاهرة, فذلك رسخ ألولية 
اللهجة القاهرية عبر الوسائل اإلليكترونية, ويالحظ ايضا ظهور مرحلة إستخدام الحروف الالتينية لكتابة العربية نظرا 
لطبيعة نشائة تلك التكنولوجيا على الحروف الالتينية. والجدير بالذكر أن مقترح سالمة موسى بإستخدام الحروف الالتينية 

بدل الحروف العربية , يبدو أنه قد تحقق بصورة ما فى هذا الزمن بعد ما يقرب من ثماننون عام.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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عرض كتاب ..
 بيوت القاهرة يف القرنني السابع عشر والثامن عشر – 

دراسة اجتماعية معمارية
لمؤلفته .. د نللي حنا 

وترجمة حليم طوسون 

يأتي الكتاب عن تلك الدراسة التي بدأتها الباحثة في سنة 1٩٨1 للحصول 
على درجة الدكتوراة من جامعة " إكس آن بروفانس " تحت اشراف المؤرخ 
" أندريه ريمون " تنطلق د نللي حنا من حقيقة ان معظم بيوت القاهرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت بيوتا متوسطة أو متواضعة او فقيرة 
، ولم تكن مجرد قصور .. ومن ثم فإن دراسة هذه البيوت تعطينا صورة 
شاملة لفهم التراث المعماري للقاهرة وكذلك حياة المجتمع وفئاته المختلفة ، 
وتلك الفئات التي اليذكرها المؤرخون والباحثون .. وألن معظم تلك البيوت 
اندثر، فقد اعتمدت الباحثة بشكل رئيسي على سجالت المحاكم وما تقدمه 

من صورة للسكنى في القاهرة .

يضم الكتاب اربعة اقسام ، تمهد د نللي دراستها بقسم اول يتناول البنيات والمؤسسات " تستعرض فيه االوضاع االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية في ظل الحكم العثماني وكذلك الموارد الرئيسية للوالية ممثلة في االنتاج الزراعي واالنتاج الحرفي 
والتجارة .. وبالتالي التعرف على الطبقات االجتماعية وتقسيمها الى فئات تتفق في خطوطها العامة من مجموعات مهنية 
بعينها ابتداء من الطبقة الحاكمة ثم اعيان التجار فرجال القلم من رجال الدين وارباب المهن االدارية والحسابية ، ثم تستعرض 
الباحثة طبقات وفئات الحرفيين وصغار التجار .. وجاء هذا القسم كخلفية لفهم السياقات المختلفة التي قامت ضمنها بيوت 
القاهرة بخصائصها وأنماطها وانواعها المختلفة ومنها يمكن رسم الخريطة االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمع 

القاهري . 

وفي القسم الثاني من الكتاب تقدم د نللي حنا صورة عامة لالسكان في القاهرة وتبدأ برصد أنواع السكن والسمات العامة 
المشتركة فيما بينها والتعرف على العناصر الرئيسية المعمارية التي يتكون منها البيت عامة ثم التعرض لكل نمط اجتماعي 
لهذه البيوت من القصور والبيوت الكبيرة والبيوت متوسطة المستوى وأخيرا الربع والبيوت المتواضعة ومساكن الفقراء ، 

وعليه يمكننا رصد تطور االسكان بين القرنين السابع عشر والثامن عشر في القاهرة .

نماذج لبعض انماط البيوت التي رصدتها د نللي حنا في كتاب بيوت القاهرة
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وتفرد الباحثة القسم الثالث لعرض نماذج معمارية بالوصف 
والتحليل لعدد 1٧ مسكن من البيوت المتوسطة والتي كانت 
واسعة االنتشار وتشكل جانبا كبيرا في السوق العقارية 
بالقاهرة وكانت تتوافق مع اسلوب حياة واحتياجات سكان 
منتمين الى فئة اجتماعية اقل ثراء من الحرفيين المتوسطين 
النوع  لهذا  العقارية  السوق  المهيمنين على  والميسورين 

من هذه البيوت .
كما تستعرض د . نللي حنا البيوت المتواضعة التي يفوق 
عددها اي نوع آخر من البيوت ، وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا النوع من السكن غير معروف لألسف بشكل دقيق 
نظرا لعدم توفر اي آثار لها ، وفي حدود المتوافر من 
معلومات من الوثائق فكانت هناك فروق كبيرة وواضحة 
بين هذا النوع من البيوت وبين البيوت المتوسطة ، وتمايز 
الباحثة هنا بين نوعين من عمارة هذه البيوت .. نوع كان 
 ، اساسا  العلوي  الدور  فيه في  للسكن  المخصص  القسم 
ونوع اخر هو االشد فقرا كان القسم المخصص للسكن 

في طابق ارضي ..
وتنتهي د نللي حنا في دراستها في القسم الرابع واالخير 
الى التساؤل عن الطريقة التي كان يتم بها تنظيم العمران 
السكني في مجتمع القاهرة ذي التركيب الطبقي الهرمي 
بين  شاسعة  بفروق  الباحثة  رؤية  حسب  به  يتميز  وما 
االغنياء والفقراء وتتعدد معها الفئات المهنية وانتمائاتها 
العرقية والدينية .. وكانت النتيجة هو رسم خريطة عمرانية 
مناطق  ثالث  الى  وتقسيمها  المدينة  لعمران  واجتماعية 

رئيسية .. 
منطقة للسكنى الغنية في وسط المدينة ..• 
منطقة للسكنى الفقيرة في اطراف المدينة ..• 
منطقة للسكنى المتوسطة تقع بين المنطقتين األولين ..• 

اال ان هذه المناطق – كما ترصده الباحثة – لم تكن مقصورة حصرا على فئة اجتماعية بعينها ، بل كانت تتضمن مساكن 
متنوعة الى حد كبير من الفئات الثالث السابقة ، ويأتي االختالف بين كل منطقة وأخرى الى نسبة كل نوع من هذه البيوت 
فيها ، وبالطبع حدود تلك المناطق لم تبق ثابتة نتيجة للحراك العمراني والمجتمعي في القاهرة .. ويستبعد من ذلك التقسيم 
أحياء االقليات كحارة النصارى وحارة اليهود وتلك الحارات المقامة حول البرك وسكانها من االجانب خاصة بركة االزبكية .

وتتضمن خاتمة الكتاب اجماال السمات المميزة للبيت المتوسط في القاهرة ..
تلك بعض مالمح الصورة الشاملة التي رسمتها د . نللي حنا في كتابها ودراستها عن بيوت القاهرة في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر من خالل منهجية علمية جديدة لقراءة عمران القاهرة في عصر الوالية بوجه خاص 
، تلك المنهجية التي تضع الموروث المعماري المبني سواء الباقي منه او المندثر في سياق حضاري اجتماعي 

مرتبط بالمؤسسية االجتماعية واالقتصادية والسياسية .
يقع كتاب بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في حوالي 335 صفحة ينتهي بمجموعة مالحق 
تشمل نماذج للوثائق التي اعتمدت عليها الباحثة وكذلك قوائم بمصادر الدراسة والمراجع العلمية التي شكلت 

مرجعية علمية للدراسة .
والكتاب موجود ضمن مقتنيات مكتبة مركز طارق والي – العمارة والتراث 


