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 انقاهرة
 كما رآهـا اخلديوي إمساعيم

 "إبداع و مجال"
 سليمانإعداد الدكتور/ عماد رمضان 

تأريخ حيث أطلق عليهــا لقـ  تعد مدينة القاهـرة من أكثر مدن الشرق اليت استأثرت بالكتابات و ال
منـ  ئـا الطـاطريىل إص م ـر، علـ  أن  ،"جوهـرة الشرق"، نظـرا نن عرـر تلـمل اندينـة يعيـد علـ  انلـ  عـام

شواهــــد التـــاريخ ت كـــد أن مكـــان هــــ ص اندينـــة كـــان عااـــرة ن ـــر ع أللـــ   ـــ ات تار هــــا، إذ يرجـــ  الـــ ع  
ىن ح ن بابليون و الـ   مـا تـعال بقايـاص موجـودة حـ  ا ن، و ميالدية عندما ب :;اختاذهـا عاارة إص سنة 

عنــدما جــار عرــرو بــن العــاص لطــتا م ــر أيــام عااــرتا ارديــدة الطحلــ اط بــالقرب مــن ذلــمل ا  ــن  ســنة 
"  م(، مث اختــــ  أنــــد بــــن طولـــــون973هـــــ/ 355م( مث مدينــــة " العحلــــكر" الــــيت بنيــــ   ســــنة ;85هـــــ/ 42

"  اإلخشـيدارة للدولة ال ولونية ع م ر، كرا اخت هـا حمرد بن طغـ  م( عا92:هـ/ 478الق ائ "  سنة 
عر ـ  بالدولـة اإلخشـيدية،مث أنشـأت "القاهــرة" ومللـ  انـدن الـثالث ع ع ـر ا ليطـة  عاارة لدولتا و اليت

 (3 م واليت مازال  حترل االسم ذاتا ح  اليوم;8;الطاطري انعع لدين اهلل عل  يد جوهـر ال قلي عام 

                                                 
 الع اسي حملرد بن طط  لكحل  مودت إص جان ا و يدل هـ ا عل  مكانة  الراضي انخشيد لق  إيراين تلق  با انمرار، منا ا ليطة

 بلغا من سل ان و نطوذ ك ري. انخشيد ع م ر و ما
 من مناحي ا ياة، و أنشأ ع محلجدص انعروف بامسا  يت ل هبـا أند بن طولون هـو م سس الدولة ال ولونية، ويد عىن بأمور شئون دولتا و ما

م بالعراعة  عىن بت هـري هنـر النيل، تهـأن العرارة، وأنشأ ال يرارستان و إص اليوم، و ال يعال شاهدا عل  ما بلغتا الدولة من ريي و ازدهـار ع  نو 
ر وازدادت مالية الدولة، واستغل بن طولون ذلمل ع حتحلىل أحوال وشق ال ع، و إيامة ارحلور، كرا اهـتم بال ناعة، ونتيجة ل لمل عم الرخا

 الناس انعيشية.
 .95-37 م، ص ص4223امة للكتاب، القاهـرة، ، اهلـيئة ان رية العةالقاهـر   ;عيحل  إبراهـيم شحاتة( 3 

 م.:422-;-53انوسوعة ا رة ، ويك يديا ، 8اند حمرد عوف : موسوعة حضارة العامل ،ج
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مليــون نحلــرة ححلــ   2:و القاهـــرة هـــي عااــرة م ــر و أهـــم مدهنـــا،  ي لــو عــدد سكاهنـــا حــوا    
% مــن إيلــا  ســكان م ــر، ع حــىل ي لــو عــدد ســكان القاهـــرة الكــ   32,95ميثلــون  4229إح ــائيات 

 أكثـر مليونا ون   مليون نحلرة، ويحلكنهـا أكثر من رب  سكان م ر، وت ل الكثا ة الحلـكانية هبــا إص 42
ع أ ريقيـا و الشـرق انوسـ ،  سـكانا ك  مدينة ا ريقية واالكثرا أل  نحلرة لكل كيلوم  مرب ، وهي  37من 

وتشــــرل كامــــل محلاحتهـــــا مدينــــة واحــــدة، وبــــالرلم مــــن كوهنـــــا كردينــــة هــــي انكــــ  إال أهنـــــا تعــــد مــــن أاــــغر 
  ( 3  احملا ظات.

 ـقلي" ولتكـون لاجدهـا، أسحلهــا القائـد "جوهــر اومسي  تار يا باسم مدينة انل  مئ نة لكثرة محل
عااـرة "انعـع لـدين اهلل" القــادم مـن تـونس لطــتا م ـر بعـد أن أسـس الدولــة الطاطريـة ع تـونس و عاارتهـــا 

م( ب نــار ســور حــول ثــالث مــدن  الطحلــ اط و ;8;هـــ/ 572انوص انهـــدية ويــد يــام جوهـــر ال ــقلي ســنة  
ة انـــدن الـــثالث القاهــــرة، والـــيت تقـــ  علـــ  ســـاحل النيـــل ع طر ـــا الشـــرا  الق ـــائ  و العحلـــكر(، ويـــام بتحلـــري

الشــريي، ي ــل القاهـــرة ع مكاهنـــا ا ــا   ــوا  ميلــىل، وكــان النيــل عندهـــا ينقحلــم إص يحلــرىل، وموضعهـــا كــان 
ل علـ  مـن ال نـار و العرـارة سـو  ح ـن بـابليون الـ   ي ـ  ضار و معارع بىل النيل و ار ل الشريي ليس  يـا

النيــل مــن بابــا الغــرع الــ   يعــرف ب ــاب ا ديــد واســتطادت الطحلــ اط مــن مويعهـــا علــ  النيــل بنتيجتــىل،  قــد 
 ( 4  يحلر النيل لألهـا  س ل ا  ول عل  انار من جهـة، وخدم توسعهـا العرراين من جهـة ثانية.

الداخليـة و ا ارجيـة بـىل م ـر   كان  القاهـرة مبويعهـا ارغراع تتحكم ع طرق انوااالت التجاريـة
الطراعنـة و ال ـابليون و الرومـان،  اختـ   االسـ اتيجيو الشام، وبـىل م ـر و ا جـاز، ويـد اكتشـ  هــ ا انويـ  

الرومـان  منا الطراعنة مكانا ندينة ك رية، مث جعلهــا ال ـابليون مكانـا الستقرارهــم عنـد نعوهلــم ع م ـر، مث اختـ ص
با الوجهـىل ال حر  و الق لي، ويد عون منا كل معتد خارجي عل  م ر، والقاهـرة مـن  لد اعهـم ي لون مقرا

حيث انناخ، تت   انناخ ش ا ال حراو   هــي حـارة هنــارا وبـاردة لـيال، ال ينعهلــا ان ـر إال نـادرا كرـا هــو ا ـال 
 ( 4 ع بايي إيليم م ر ما عدا اإلسكندرية

                                                 

  .7-6م، ص ص 6;;3، اهلـيئة ان رية العامة للكتاب، 3ج القاهرة م ارك: ا    التو يقية ارديدة ن ر علي (3 
-446م، ص ص  4224، 6( علرار ا رلة الطرنحلية، تريلة زهـري الشاي : موسوعة وا  م ر، مكت ة هنـضة م ـر لل  اعـة و النشـر، ج4 

44;. 
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ا كام و ظل  القاهــرة عااـرة ن ـر إص أن اعتلـ  ا ـديو  و تعاي  عل  حكم م ر العديد من 
الطــاتا العظــيم حكــم  إمساعيــل حطيــد حمرــد علــي باشــا م ســس النهـــضة ا ديثــة ع م ــر و ابــن إبراهـــيم باشــا

م ــر، وهـــو مــن الشا ــيات اهلـــامة وال ــارزة ع تــاريخ م ــر ا ــديث إبــان القــرن التاســ  عشــر انــيالد ، لقــد 
( وترك حكرـا دون إرادتـا، وبغـ  النظـر عـن ;3:9-3:85إمساعيل س عة عشر عاما   حكم م ر ا ديو

سياســـة إمساعيـــل اناليـــة مـــن االســـتدانة الـــيت ســـ   إلـــراق م ـــر ع الـــديون وكـــ ا التـــدخل انجنـــ  الـــ   كـــان 
ا التــدخل دتهـــيدا لالحــتالل ال ي ــاين ن ــرنا ا  ي ــة، وبعيــدا عــن سياســتا الداخليــة و ا ارجيــة وويو ــا ع وجــ

انجنـــ  الحلـــا ر و شـــجاعتا ع مقاومـــة الـــدول انوروبيـــة وعـــدم اك اثـــا بكرســـي ا كـــم ع ســـ يل د اعـــا عـــن 
حقوق ال الد... ال الد اليت أح هــا وعشقهــا، وبعيـدا عـن نطيـا و لربتـا ع وطنـا، مث و اتـا و عودتـا عكـس مـا  

ا يلـا وعشقهــا عشـقا يلـيال،  أبـدع ويلـل كان يريد أن يعود،  قد عاد جثرانا،  قد أح  إمساعيل م ـر ح ـ
 م رنا الععيعة.. وعليا سوف نتناول بعضا من هـ ا اإلبداع و اررال. 

رلــم اخــتالف انــ رخىل حــول ا ــديو  إمساعيــل و ــ ة حكرــا إال أنــا اهـــتم كثــريا بالناحيــة العررانيــة و 
ناعة و العرـران و ال ـحة و اللرحلـة ارراليـة اررالية وحتحلىل ال يئة ان رية من خالل التعليم و العراعة و ال ـ

 لعاارة ال الد.. القاهـرة.
ويقــول "الرا عــي" بــأن ميــول إمساعيــل اظهـــ  رمــو تنظــيم انــدن و خت ي هـــا و ظريلهـــا خااــة مدينــة 

درك و نظا تهـــا،  قــد أ وعرائرهــا حدائقهـــاالقاهـــرة،  كــان  ــق بــاين القاهـــرة ارديــدة بشوارعهـــا و ميادينهـــا و 
إمساعيـل منـ  دراسـتا ب ـاريس بأهــرية التحـديث و العنايـة بال يئـة  تجلـ  أعرالـا ع  ـتا الشـوارع و انيـادين و 
انحيار ارديـدة و ظريـل اندينـة و تـو ري اهلــوار النقـي مـن خـالل انتنعهــات و ا ـدائق، لـ ا كانـ  لـا اللرحلـة 

 ( 3  اررالية ع اندينة العريقة.
يل با ضارة و العرران ع باريس، وعندما عاد منهـا أراد أن ي ـور عااـرة الـ الد وأن ويد تأثر إمساع

 ”George Haussman“خت ـ  علـ  ال ـراز انوروع، لـ ا عهــد إص انهــندس الطرنحلـي جـورج هــاومسان  

                                                 

 .52، ;4م، ص ص 9:;3، دار انعارف، 6، ط4جع د الرنن الرا عي: ع ر إلمساعيل، ( 3 
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كثـري مـن   رئيس بلدية باريس، ااح  مدرسة تنظيم اندن ا ديثة، وخم   العاارة الطرنحلية اليت ايتـدت هبــا
   (3  مدن أوروبا ع خت ي  عواارهـا ع القرن التاس  عشر، عهـد إليا خت ي  القاهـرة.

تا ــي  و ت ــوير القاهـــرة ا ديثــة، يــد بإعــداد برنــام  شــامل  كرــا عهـــد إص " علــي باشــا م ــارك"
 ( 4  أسند إليا "ديوان انشغال العرومية" عق  عودتا من باريس.

  ال نـــار و الشـــكل اررـــا ، وأبـــد  اهــــتراما ك ـــريا ب نـــار الق ـــور كق ـــر كـــان إمساعيـــل شـــغو ا  ـــ
عابــدين و اإلمساعيليــة ال ــغري و اريــعة و ارعيــرة و ي ــر الق ــة و بــوالق و ي ــر الععطــران بالع اســية، ولريهـــا 

ال ــدي  لي ــل باإلســكندرية و انن ــورة واننيــا و الروضــة، كرــا اهـــتم بتنظــيم القاهـــرة  أنشــأ كــوبر  ي ــر النيــل 
ارعيــرة مب ــر، ورب هـــا جلحلــر بــاريعة و هـــو كــوبر  ال حـــر انعرــ   كــوبر  ارــالر حاليــا(، كرــا اهـــتم أيضـــا 
بال يئة و ال حة  عرل عل  لرز انشـجار و تشـييد ا ـدائق الغنـار و االعتنـار باننـاظر ال  يعيـة الرائعـة و بنـار 

ال ريــق انع ــد بــىل القاهـــرة و انهـــرامات الــ   راــ  با جــارة و ال ــرق انع ــدة و أهـرهـــا  ( 5  انحلتشــطيات.
مبناس ة دعوة ا ـديو  إمساعيـل أبـاطرة و ملـوك العـامل ومنهــم اإلم اطـورة أوجيـر إم اطـورة  رنحلـا  ;3:8سنة 
ا رنحلوا جوزي  إم اطور النرحلا و ململ اجملر وو  عهـد بروسيا و انمري هــنر  شـقيق ملـمل هــولندا و سـطري  و

  (6  م.;3:8نو ر  سنة  38إذمل ا و روسيا بانستانة وذلمل  ضور حطل ا تتاح الحلويس 
وتعد   ة حكم ا ـديو  إمساعيـل مـن أ ضـل  ـ ات ظريـل و ت ـوير مدينـة القاهــرة خااـة أن حمرـد 

وهبــرا وضـ   علي باشا مل يكن يهـتم بالعرران و كان لديا اهـترامات أخر  عل  رأسهـا االيت ـاد و ال ـناعة
أساس م ر ا ديثة، أما إمساعيل  قد وض  جل اهـتراما ع العرران وخااة مدينـة القاهــرة،  ظهــرت العديـد 

                                                 

يـــة ان ـــرية ع ـــد انـــنعم إبراهــــيم ارريعـــي: اجمللـــة التار يـــة ان ـــرية، ا ـــديو  إمساعيـــل وبنـــار القاهــــرة ا ديثـــة  مشـــروع بـــاريس الشـــرق(، اررع( 3 
 .7;م، ص  424، 323، 63لد ريم  رللدراسات التار ية ا

 م ونشأ ع أسرة كرمية وحطظ القرآن الكرمي وتعلم 3:46ل ارديدة التابعة نركع دكرنس حما ظة الديهـلية سنة ولد علي م ارك ع يرية برن ا
م، ;3:5سنة  م ادئ القرارة و الكتابة مث التحق مبدرسة ارهـادية، مث انتقل إص اندرسة التجهـيعية بعد الغار مدرسة ارهـادية، مث انهـندساانة

ذمال حمرد علي، انمريان ححلىل بمل و حليم بمل، واثنىل  ال عثة هـ ص رثة ان رية التعليرية إص  رنحلا وكان من بىل أعضاوكان ضرن طالب ال ع
من أحطادص هـرا انمري أند بمل وإمساعيل بمل  خديو  م ر(. للتطاايل أنظر: حمرد عرارة: علي م ارك: م رخ و مهـندس العرران، دار 

 م.89;3أبو التعليم، دار الكتاب العرع، القاهـرة، م، وانظر أيضا: ححلىل  وز  النجار/ علي م ارك 6:;3، انحلتق ل العرع، القاهـرة
 .;4م، ص :;;3علي: القاهـرة ع ع ر إمساعيل، الدار ان رية الل نانية،  صعر ا ع د( 4 
  .8:، 7:علي م ارك: ا    التو يقية ارديدة ن ر القاهـرة، مرج  سابق، ص ص  (5 
 .365م، ص  8;;3، سنة 4 : تاريخ م ر من حمرد علي إص الع ر ا ديث، مكت ة مدبو  القاهـرة طا  حمرد ( 6 
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مــن االذمــازات انعراريــة و الــيت بنيــ  علــ  ال ــراز انوروع وإنشــار ا ــدائق العامــة وبنــار انحلــرح القــومي و دار 
و الــيت كانــ  مبثابــة اــدمة ك ــرية للر ــريىل و للتــاريخ،  م93;3أكتــوبر مــن عــام  :4انوبــرا الــيت اح يــ  ع 

  (3  ويعد دتثال إبراهـيم باشا ع ميدان انوبرا من انظاهـر انعرارية اررالية.
  نـــار العرـــارة علـــ  ال ـــراز انوروع ع ع ـــر إمساعيـــل يـــد لـــري الوجـــا العرـــراين ن ـــر حـــ  أن "علـــي 

بأهنـــا مــعي  مــن ان ــاين انوروبيــة بتنوعهـــا و زينتهـــا وزخر تهـــا و  م ــارك" واــ  انتشــار ان ــاين ع ذلــمل الع ــر
مراعاهتــــا لألبعـــاد ال يئيـــة، و تغـــري القاهــــرة عـــن مـــا ي ـــل هــــ ا الع ـــر  تحولـــ  حتـــوال ك ـــريا و ملروســـا واتحلـــر  

  (4  بانناظر اررالية و تعد  ق باريس الشرق.
ي،  أي ــل ســكان القاهـــرة علــ  الرياضــة و وعليــا  قــد انعكــس ذلــمل علــ  مظاهـــر الت ــور االجترــاع

التنعص،  أخ وا يرتـادون ا ـدائق و انتنعهــات و الضـواحي خااـة بعـد إنشـار كـوبر  ي ـر النيـل و ضـل العديـد 
من الناس التنعص ظاص كوبر  ي ر النيل ال دي  بعد أن كانـ  شـ ا هــي منتـعص سـكان القاهــرة مـن ي ـل، مث أخـ  

   ي ر النيل و ا دائق الغنار و مشاهـدة انناظر ال  يعية الرائعة.الناس يتحولون إص كوبر 
ورلم الت وير ال   أحدثا ا ديو  إمساعيل عل  مدينة القاهـرة إال أنا مل يهـدم انحيار القدمية كرـا 
حـــدث ع مدينـــة بـــاريس،  قـــد يـــرر بنـــار مدينـــة جديـــدة دتامـــا إص العـــرب م اشـــرة مـــن اندينـــة القدميـــة، وأتـــ  

نهـندسىل انعرارين انوروبيىل إص القاهـرة لي دأ بعد ذلـمل أكثـر  ـ ات ال نـار ديناميكيـة ع م ـر منـ  الع ـر با
انرلوكي، وت ق  م اين القاهـرة أواخر القرن التاس  عشر وأوائل القرن العشرين م هـلة، لكنهـا مهــرلة يهـددهــا 

 ( 5  .75;3خااة بعد عام التلوث وهتـدم لتقام مكاهنـا انبراج ا راسانية 
كرا كان  القاهـرة ع ع ـر إمساعيـل تشـغل ثالثـة أضـعاف محلـاحة بـاريس و كانـ  ع يلاهلــا أبـدع 

ل جلوارها،  القاهـرة عاش  ع هـ ا الع ر   ة من أيلـل  ـ ات ئمن باريس، ومدينة القحل ن ينية كان  تتضا
، وأهنـــا بلغــ  حينئــ  مــن الشهـــرة العانيــة مــا مل ت لغــا ع أ  حياهتـــا مبــا هتـــيأ هلـــا مــن أســ اب الريــي و الر اهـــية

                                                 

  م،:422ألحل س  53، 2;9منري الحلرر : أخ ار اندب، العدد  (3 
 م.:422ألحل س  53، 2;9حمرد ححلام إمساعيل: أخ ار اندب، العدد  ( 4 
م، نقال عن، سينثيا مينييت، تريلـة أنـد حمرـود: ياهــرة إمساعيـل بـاريس علـ  ضـطاف النيـل :422-32-46 ( دار ا ليجي لل  اعة و النشر،5 

 انركع القومي لل يلة، يلهـورية م ر العربية. 
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ع ـــر مـــن ع ورهــــا الحلـــابقة، وعلـــ  ســـ يل انثـــال كانـــ  حديقـــة انزبكيـــة أزهــــ  حـــدائق العـــامل، ودار انوبـــرا  
، ولكــن ت ـــدل حاهلـــا مـــن اررــال و الريـــي إص ( 3 كانــ  مــن أكثـــر دور للروســيق  و الترثيـــل ســعة و  اامـــة

نتيـة ان ااـة و الـيت ختلـو مـن انحلـاحات ا ضـرار و كـ ا ظهــور العشـوائيات دمـا أ قدهــا سحرهــا و انبنية انمس
 يلاهلـا.

كرــا أدخــل ا ــديو  إمساعيــل علــ  القاهـــرة كثــري مــن التححلــينات و التعــديالت، منهـــا ردم الــ ك و 
 غـــدت القاهــــرة وكأهنــــا بـــاريس  دتهــــيد ال ـــرق و راطهــــا و إنشـــار انيـــادين الـــيت أييرـــ  ع وس هــــا التراثيـــل،

الشرق، كرا كان  انحلاحات ا ضـرار دتثـل جان ـا شـديد انهــرية ع عهــد إمساعيـل،  رنهــا بحلـاتىل انورمـان 
 دانا، ونحلق  هبـا انشـجار النـادرة انحلـتوردة مـن أوروبـا و أ ريقيـا و اهلــند و  687اليت كان  تشغل محلاحة 

يت كانـــ  حينـــ اك حتطــة معراريـــة و زراعيـــة، و مـــن ا ـــدائق الـــيت أنشـــئ  ع ال ــىل، وكـــ ا حديقـــة انزبكيـــة الـــ
عهـــدص أيضــا حديقــة انمســاك، وحــدائق حــي اإلمساعيليــة الــ   كــان مبثابــة حديقــة ك ــرية، حيــث كــان كــل م ــىن 
ص حماطا بانشجار و انزهــار، والهــترام إمساعيـل بتجريـل ال يئـة ان ـرية  قـد بعـث ين ـل الواليـات انتحـدة إ

"بلــو التجريــل و التغــري ع مدينــة  م برســالة وكــان ن هـــا3:95ســ تر  ســنة  37وزارة ا ارجيــة انمريكيــة ع 
القاهـــرة منــ  بضــ  ســنوات مــد  ي ــع  علــ  انجنــ  تقــدير ط يعتــا وهلـــ ا حــق التقــدير"، كرــا يــال الحلــري 

قيـا النيليـة يالـيت تحلـت ي  دتـدين أ ر  ع كتابـا اإلمساعيليـة "إن م ـر وحدهــا هــي"ارويل بيكـر" ع نطـس العـام 
إص خ  االستوار، و ب لمل ت رئن  ياة الحلائحىل ع تلمل اني ار، كرا أورد انحليو سواتعرارا ين ل النرحلـا 
ع عهـــد إمساعيــل بــأن اني ــار الحلــودانية الــيت كانــ  مقطلــة يــد  تحــ  للتجــارة و الــرحالت، دمــا مهـــد الحلــ يل 

  (4 لدخول ا ضارة إليهـا".
كرا اشتهــرت ع ع ـر إمساعيـل مـدن عديـدة كردينـة حلـوان ارريلـة الـيت تقـ  جنـوب القاهــرة ذات 
الشوارع انحلتقيرة و ا دائق الغنار ع ع ر إمساعيل ومياهـهـا الك يتية و هـوائهــا النقـي و الـيت كانـ  منتجعـا 

                                                 

 .372عر ة ع دص علي: القاهـرة ع ع ر إمساعيل، مرج  سابق، ص ( 3 
ـــدص علـــي: انرجـــ  الحلـــابق ص ص 4  رمضـــان ســـليران:  عاليـــة تضـــرىل ال عـــد ال يئـــي ع مقـــرر الدراســـات  . نقـــال عـــن عرـــاد77-74( عر ـــة ع 

االجتراعية عل  التح يل و تنرية االظاهـات ال يئيـة لـد  تالميـ  ال ـ  الثالـث اإلعـداد ، رسـالة ماجحلـتري، معهــد الدراسـات و ال حـوث 
 .  497، 495م، ص ص 4224ال يئية، جامعة عىل ملس، 
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ااــة مــن الــدول االســكندينا ية مــن ســياحيا عالجيــا ع   ــل الشــتار  قــد كــان يطــد إليهـــا الحلــياح انجانــ  خ
ـــة،  القـــارة انوروبيـــة و كـــ ا ان ـــريىل لالستشـــطار و عـــالج بعـــ  انمـــراض مثـــل الرومـــاتيعم و انمـــراض ارلدي

م إص مــا شــهدتا حلــوان مــن إي ــال و 3:96ينــاير  35وحينهـــا أشــارت جريــدة الويــائ  ع عددهـــا ال ــادر ع 
و ا ديـد  ونر  ا ن حتوهلـا انريـ  بعـد إنشـار م ـان  انمسنـ ( 3 ا،عرران نتيجة اهـترام ا ديو إمساعيل هبـ

و ال ل  دما أد  إص تلوث اهلـوار،  أا ا التلوث مسة ا ياة ع حلوان،  قـد حتولـ  إص مدينـة ملوثـة بنحلـ ة 
 (4  % نتيجة الحلياسة العشوائية و التا ي  لري الحلليم للتوطن ال ناعي و العرراين.322

العامة ع شوارع القاهــرة و إنارهتــا و توسعتهــا و الـتال  ن حمرد علي اهـتم كثريا بالنظا ة و إذا كا  
من اننقاض ومد ش كة جديدة نياص الشرب النقية و ك ا كنس و رش الشـوارع و تنظيـ  انسـواق وهــو أول 

  الشوارع ع القاهـرة م كان3:54من شرع يوانىل للرحا ظة عل  ال يئة،  يقول الرحالة "سان جون" ع عام 
 ( 5  نظيطة و ملطتة للنظر إذ يتم كنحلهـا ثالث مرات يوميا و تنقل القرامة خارج اندينة.

لتلمل انعرال بل خت   ذلـمل بـأن جعـل القاهــرة تطـوق عوااـم أوروبـا،  ا كان ع ر إمساعيل امتداد
لرل تــا ع أن يشهـــد الغــرب عااــرة  و كــان حتديثهـــا بالنحلــ ة إلمساعيــل رمــعا الرتقــار م ــر حضــاريا و ظحلــيدا

أوروبية ع م ر أال و هي القاهـرة حتكم دولة ع رية تقوم عل  ضطاف النيل، دتتد من اإلسكندرية ملـاال إص 
ور م ـــر ع أ ريقيـــا و  روعهــــا ع أوروبـــا(، لـــ ا اهــــتم  ا رطـــوم جنوبـــا، وهــــو اـــاح  انقولـــة الشهــــرية  أن جـــ

و النظا ة و من مظاهـر ذلمل و ـر أسـ اب النظا ـة و ال ـحة لتوجيـا م ـر رمـو  إمساعيل باحملا ظة عل  ال حة
 اندينة العانية و إل اسهــا مظاهــر النهــضة ا ديثـة،  قاهــرة إمساعيـل  ايـ  كـل مـا سـ ق حكـام انسـرة العلويـة.

                                                 

 .9:ع ر إمساعيل، مرج  سابق، ص  عر ة ع دص علي: القاهـرة ع(3 
   ذكرت وكالة انن ار الحلعوديةSPA م، بأنا أحدث تقرير م ر  أن انالطات الناظة من م ان  انمسن  ع م ر :422أكتوبر  34( ع

رهـاز انركع  للرحاس ات مليون طن سنويا ت ي  الحلكان بالعديد من انمراض ا  رية وتحلهـم ع تلوث ال يئة، وتوال ا 3.7و اليت ت لو رمو 
م 4229مليون طن سنويا عام  57م نعا منتجا ب اية إنتاجية ت لو  37من خالل تقرير أعدص إص ارتطاع أعداد م ان  انمسن  ع م ر إص 

ن  انعر و شركة منهـا محلتثررون اجان  م كدا أن تلمل ان ان  ينت  عنهـا خملطات تترثل ع تراب انمس 36يحلتحوذ عل  رؤوس أموال 
ع تلوث ال يئة اهلـوائية و إاابة الحلكان بالعديد من  تحلهممليون طن سنويا  3.7طنا يوميا بواي   6328ب اب/ال ا  باص/ وال   ي لو رمو 

 ن لألن .انمراض منهـا التحجر الرئو  و أمراض ضيق التنطس و سرطان الرئة والتهـاب ارلد و العىل و الحلعال ا اد و االلتهـاب انعم
  .325م، ص 9;;3، 5مىن ياسم: التلوث ال يئي و التنرية االيت ادية، الدار ان رية الل نانية، القاهـرة، ط (4 
 .58م، ص ;;;3( يلال بدو : حمرد علي و أوالدص، اهلـيئة ان رية العامة للكتاب، القاهـرة، 5 
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م ر ال ين عرلوا   كان  انحلائل ال حية موض  عناية إمساعيل وشاركا ع هـ ص العناية نوابو انط ار ع ( 3 
عل  حتحلىل أحوال ال الد ال حية و مقاومة انمراض و مكا حة انوبئة، وكان لإلدارة ال حية  ضل ك ري ع 

م، وتتجلـــ  هــــ ص العنايـــة ع إنشـــار 3:87مقاومـــة انمـــراض و خااـــة وبـــار الكـــولريا الـــ   حـــل بـــال الد ســـنة 
وان انعدنيــة لالستشــطار وعــدم ذبــا ا يوانــات إال انحلتشــطيات و تنظــيم مهـــنة ال ــيدلة و إنشــار نامــات حلــ

 ( 4  داخل الحللاانات حطاظا عل  ال يئة من التلوث و الوياية من انمراض.
ويد ت ل  حتديث القاهـرة و تحلوية انرض ا راب حوهلــا و  ـتا طـرق رئيحلـية و شـرايىل موااـالت 

ان ـــارف و النظا ــــة  أشـــجار، وبنــــار جديـــدة، و إنشـــار ميــــادين و أمـــاكن مطتوحــــة ومحلـــاحات خضــــرار وزرع
اننتظرة، و كان هـ ا التنظـيم يت لـ  بـدورص إزالـة بعـ  التجرعـات العشـوائية مـن الـداخل، ومـن الشـوارع الـيت 
مت ظديدهـــا شــارع حمرــد علــي و يشــري هـــنا "علــي م ــارك" بــأن هـــ ا الشــارع مــن أعظــم مــا مت إذمــازص ع مدينــة 

 (  5  لقاذورات إص مكان يواز  أعظم مواي  القاهـرة.القاهـرة و حتول من مكان ملا با
ويتضا كرا ذكرنا سالطا اهــترام ا ـديو  إمساعيـل بالنهــوض مب ـرنا الععيـعة ع يليـ  اجملـاالت،  يعـد 
ع ـــر إمساعيـــل أكثـــر ع ـــورنا التار يـــة ا ديثـــة ثـــرار و حركـــة شـــاملة و انخـــ  بأســـ اب االرتقـــار ا ضـــار  ع 

الحلياســية واإلداريــة و ظريــل ال يئــة مــن  و ال ــناعة و التجــارة و التعلــيم و القضــار و الــنظم العرــران و العراعــة
تعرري انحيار القدمية بالقاهـرة و إاالح مداخلهـا،  رن أعرالا تعويد القاهـرة بانياص ال ا ة للشـرب وإنارهتــا 

ات و انتربــة الــيت كانــ  حتــي  اندينــة و الــيت  بان ــابيا، وردم الــ ك و انحلــتنقعات اننتشــرة هبـــا و إزالــة الركامــ
كــان يــد بــدأ حمرــد علــي باشــا ع إزالتهـــا، والرعايــة ال ــحية و االهـــترام با ثــار ان ــرية و إنشــار ان ــاين العامــة 
والــيت دتثلــ  ع دار الكتــ  ان ــرية و اررعيــة ارغرا يــة و دار انوبــرا و دار ا ثــار العربيــة ولريهـــا. وحم ــات 

مل ا ديدية،  كان يتريـع ب عـد النظـر و ارـرأة و القـدرة علـ  التأمـل علـ  لـرار م سـس انسـرة العلويـة، للحلك
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ولـ ا لـدت ( 3  وعرل عل  ت وير و حتديث القاهـرة عل  النحلق انوروع مـن خـال التا ـي  نحيـار جديـدة.
 آهـا من إبداع ويلال.القاهـرة ... ياهـرتان، القاهـرة انع بة القدمية، وياهـرة إمساعيل كرا ر 

ن مثيلتهــــا ع  رنحلـــا  لـــم يعـــد يوجـــد تشـــابا بـــىل مـــاذا حـــدث ل ـــاريس الشـــرق   قـــد اختلطـــ  ا ن عـــ
انــدينتىل ا ن،  ــال شــواطا النيــل كشــواطا هنــر الحلــىل و ال حديقــة انورمــان جلرــال و نظا ــة أاــغر حــدائق 

ت كرك جلادات باريس الطاخرة،  باريس و ال بنايات و ي ور القاهـرة القدمية و اليت تتداع  من جرار اإلهـرال
يل ال   كان يعتـ  آنـ اك مـن أيلـل جحلـور العـامل بعـد أن زينـا ا ـديو  إمساعيـل بأربعـة وح  كوبر  ي ر الن

دتاثيــل نربعــة مــن الحلــ اع ان ــنوعىل مــن ال ونــع رمتهـــا أشهـــر رمــا  ذلــمل الع ــر، كــل هـــ ا يتحــول ا ن إص 
يرمـي انحلـئولية علـ  خرائ  ويتحلارل الكثريون عن انحلئول ولال ا ما تحلر  إجابات خمتلطـة  ـانواطن ان ـر  

ا كومـــة، و ا كومـــة تتهــــم انـــواطن باإلهــــرال، ولكـــن البـــد ا ن أن تتضـــا ر ارهــــود مـــن ي ـــل انحلـــئولىل و 
 انواطنىل إلنقاذ القاهـرة القدمية، ياهرة ا ديو  إمساعيل.

رة إص محلاكن والواي  انرير أن القاهـرة يد تغريت ج ريا و حتول  من اندينة ارريلة و العرائر الطا
 45مثـل محلـاكن عـىل ال ـرية الـيت أنشـئ  ع أعقـاب   والت لا للحلكن االدمي سيئة تطتقر اللرحلة اررالية

م، وحتول من قـة حلـوان ارريلـة ذات ا ـدائق الغنـار واهلــوار النقـي و انيـاص انعدنيـة و الـيت كانـ  74;3يوليو 
وث و اهلـوار انلوث وك ا ا تقار انياص انأمونة والـيت ال ت ـلا من معامل الحلياحة العالجية إص من قة مليئة بالتل

مــن  ع عهـــد "يلــال ع ــد النااــر"  ت ــدل  مــن االستشــطار هبــا  ئوذلــمل بحلــ   ان ــان  الــيت أنشــللشــرب، 
إص التحلــ   ع انمــراض ع حــىل أن ع م ــر محلــاحات شاســعة لــري محلــتغلة ميكــن إنشــار هـــ ص   االمــراض

 ا طاظ عل  يلال و نقار حلوان.ان ان  عليهـا و 
وخالاــة القــول لقــد حتولــ  ياهـــرة إمساعيــل مــن نظا ــة الشــوارع بكنحلهـــا و رشهـــا وهـوائهـــا النقــي و 
عرائرهــــا ارريلـــة وحدائقهــــا الغنـــار و ي ورهــــا الطارـــة و انحلـــاحات ا ضـــرار الـــيت كانـــ  دتثـــل جان ـــا شـــديد 

و ت ورهــــا خـــالل القـــرن التاســـ  عشـــر انـــيالد ، يـــد حتولـــ  إص  انهــــرية ع النحلـــي  ا ضـــر  ندينـــة القاهــــرة
بحلـــــ   اهلــــــجرات الداخليـــــة إص مدينـــــة القاهــــــرة، والقـــــرارات  الشـــــديد أمكنـــــة تلقـــــي هبــــــا القرامـــــة، واالزدحـــــام
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العشــوائية، وظهـــور العشــوائيات الــيت تعــد بــ رة للطحلــاد، ومظاهـــر الحلــلوك ا ــاطا لــد  ان ــراد وختلــي معظــم 
االهـــترام بالنظا ــة و احملا ظــة علــ  اندينــة الــيت تعــاين الكثــري، وكــ ا كثــرة الحلــيارات الــيت تحلــ    ع عــن  سالنــا

، ولري ذلـمل مـن الحلـل يات الـيت تعـاين أزمات مرورية ب طة محلتررة و تلوث اهلـوار و ظهـور الحلحابة الحلودار
 .منهـا باريس الشرق اليت خلع  ثوهبا ارريل و ختل  عنا رلم إرادهتـا

وبعــد كــل مــا تتعــرض لــا مدينــة القاهـــرة مــن مشــكالت بيئيــة تعــود ع معظرهـــا إص الحلــلوك اإلنحلــاين   
الحلــا الــ   يحلــلكا بــدون وعــي،  ضــال عــن ســور التا ــي  والقــرارات لــري الرشــيدة،  رــن انهـــرية تثقيــ  

يئيـــة ن عالـــا ودمارســـتا، حـــ  انـــواطن مبشـــاكل ال يئـــة، والتنـــوير بقضاياهــــا، وترشـــيد ســـلوكا، وت  ـــريص بـــالتواب  ال 
يحلتعيد االنحلجام بىل حياتا ومت ل اهتـا، وبـىل االتـعان الحلـليم والتـواؤم ع الـنظم ال يئيـة الـيت يعـيـ ع إطارهــا، 
خ واــــا عنــــدما يتــــوص محلــــئولياتا التا ي يــــة والتنطي يــــة ع ئــــاالت اإلعرــــار و ال نــــار واســــتادام انرض و 

 (3  واالجتراعية.  التا ي  و التنرية االيت ادية
وعليا  رن الضـرور  وضـ  اسـ اتيجيات للت ـوير ا ضـر   يـث ال يـ ثر علـ  ال يئـة ال  يعيـة و كـ ا 

 ال يئة هي الـ اث انشـ ك  (4 عل  انبنية القدمية اليت جي  احملا ظة عل  عرائرهـا و م انيهـا انثرية و نايتهـا،
ليم للطــرد ظــاص ال يئــة وااللتــعام بــانخالق ال يئيــة ســوار كانــ  لل شــرية، كرــا أنــا مــن الضــرور  تكــوين ســلوك ســ

ال يئة ال  يعية أو ال يئة انشيدة  هي تشكل سياق ا ياة و الثقا ة اإلنحلانية معا، واسـتثرار طايـة الطـرد  رايـة 
 (5 ال يئة و ذلمل للواول نمس  الغايات أال و هـو احملا ظة عل  احة اإلنحلان

                                                 
  م، ;;;3الحلودار: تظهـر ع ا ري  من كل عام وهـي مظهـر للتلوث الدائم طوال العام ويد بدأت هـ  الظاهـرة تظهـر ع خري  الحلحابة

من  ح  ا ن انمر ال   أد  إص معاناة انواطنىل ال تعال محلتررة ح  ا ن، ورلم هـ ا  جريعنا جي  أن ندا   عن بيئة نظيطة احية خالية
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يــدما و ســايا علــ  عــودة النقــار ندينــة القاهـــرة وويــ  استنعا هـــا وال يتــأت  عرــل  قــد آن انوان أن ن
ذلمل إال باإلميان و اإلخالص ع العرل كرحلئولىل و مواطنىل، واختاذ يرارات مدروسة. يرارات علرية تحلـاعد 

 عل  إجياد حلول لعودة القاهـرة إص ما كان  عليا ع ع ر إمساعيل.

 احلهم اجلميم مه خالل اآلتي: مه ادلمكه أن يتحقق ذنك
لأل ـراد و عامـة النـاس عـن طريـق انناهــ  الدراسـية و ان سحلـات االجتراعيـة و  بالنحل ة تنرية الوعي ال يئي-3

 الدينية و اررعيات انهـلية و الندوات ووسائل اإلعالم.
نناهــ  الدراسـية مـن أجـل احـ ام وحـل انشـكالت ال يئيـة الـيت تعـاين منهــا القاهــرة با ال يئيـة تضرىل انبعاد-4

 ال يئة و احملا ظة عليهـا.
 لرس القيم اررالية لد  ان راد و ارراعات.-5
 اختاذ القرارات ال ائ ة من ي ل انحلئولىل  راية القاهـرة من التلوث.-6
 تطعيل القوانىل اليت حتري مدينة القاهـرة من تلوث اهلـوار و خلق بيئة نظيطة لري ملوثة.-7
 إجياد حلول سريعة و آمنة للتال  من انالطات اليت تكتظ هبـا شوارع العاارة.-8
 تطعيل القوانىل الرادعة نن  إشغال انراطة و ال رق اليت هتـدد سالمة الناس.-9
 وض  اس اتيجيات نن  حدوث مشكالت بيئية و تطاد  ويوعهـا.-:
 وض  خ   للتاطي  من أع ار مدينة القاهـرة .-;
 جعلهـا عاارة إلنقاذ القاهـرة من انوت ا قيقي. ع ال حرار الغربية تشييد مدينة جديدة-32
 من  اهلـجرات من الري  إص مدينة القاهـرة للحد من االزدحام.-33
 تنطي  مشروع ا عام انخضر حول مدينة القاهـرة. -34
 ئة سوار كان  ط يعية أو مشيدة.اهترام كا ة انجهـعة انعنية بالعدل ال يئي، واح ام ال ي-35
 جعل  كرة العدل ال يئي جعرا أساسيا ع عرليات اختاذ القرارات.-36
 عدم انحلاس ع انحلتق ل بالعدل ال يئي و ا ق بالعرل و العيـ ع بيئة سليرة.-37
 ناية ال يئة التار ية و احملا ظة عل  ان اين و العرائر انثرية من خ ر اهلـدم.-38
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 تغيري ييم و معتقدات الناس ظاص ال يئة و احملا ظة عليهـا. -39
 خت ي  و ت وير انناطق التار ية و ال اث انثر  ع مدينة القاهـرة.-:3
تعريق الوعي و الثقا ة ال يئية بىل كا ة ي اعات و شرائا اجملتر  احمللي، وحتطيعهـم عل  انشاركة بإجيابية -;3

  ظة عليهـا.ع ناية بيئتهـم و احملا
 إعادة ايالة الرؤية اررالية العامة رري  ال يئات التار ية، و إزالة التعديات و التشوهـات ا الية.-42
 (3  وض  برام  و أولويات ل ميم و ايانة ان اين و سرعة إنقاذهـا من عوامل التدهـور.-43
 مثل اليونحلكو.االستطادة من ا  ات الدولية ع ئال ا طاظ عل  ال اث -44
ــــة التشوهـــــات -45 ــــة وعرــــل دراســــة إلزال ــــيت توضــــا أاــــل شــــكل ان ــــاين ال اثي االســــتعانة بال ــــور القدميــــة ال

 بواجهـات ان اين.
 التحلجيل و التوثيق و عرل سجل يتضرن كا ة ال يانات ن اين القاهـرة ا ديوية.-46
لــ اث و ال مــيم انعرــار  و إدارة انوايــ  إنشــار جهـــاز  ــر يضــم ذو  ا ــ ات ع ئــال ا طــاظ علــ  ا -47

 التار ية.
 تعوي  مالك العقارات ذات القيرة ال اثية و إعطائهـم من الضرائ  العقارية.-48
توعيــة مهـــندسو انحيــار بأهـــرية ا طــاظ علــ  ان ــاين ال اثيــة و االهـــترام براــد اناالطــات وعرــل الــالزم -49

 رموهـا.
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