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   1952 یولیو ثورة حتى اسماعیل عصر من والحضارى العمرانى القاھرة تطور
 

  أ.د. رءوف عباس حامد

  

  الحدیثة القاھرة تكوین
 قاھرة سماعیلإ أقام بنظافتھا، ھتمإ التى القدیمة المدینة جانب لىإف الحدیثة، للقاھرة الحقیقى سسالمؤ سماعیلإ الخدیو عدی

 وحدائقھا الجمیلة ونافوراتھا األنیقة وقصورھا الواسعة ومیادینھا الفسیحة شوارعھاب ازتتم أوربى، تخطیط ذات أخرى
 والبرك المستنقعات ردم فى ذلك ستخدمإو نقاض،ألا كوامأ من عھده فى القاھرة شمال بقىا م زالةإ تمت فقد .الیانعة

 الظاھر بین ما وأقیم .وأسواق ودروب وأزقة شوراع من زینب والسیدة الكبش وقلعة والنصر الفتوح بابى بین ما وتنظیف
 شارع" اسم علیھ أطلق باألزبكیة الحدید باب یصل آخر شارع وكذلك الفجالة، بشارع اآلن المسمى الشارع الحدید وباب
 القلعة بشرق األزبكیة جنوبى یصل الذى الشارع شق كذلك العینى، القصر موءسس الفرنسى للطبیب تخلیدا" بك كلوت
 طریق عبر لیھاإ الوصول یتم كان أن بعد مأمونا سھال القلعة لىإ الوصول فأصبح" على محمد شارع" ماس علیھ وأطلق

 والزوایا المنازل من الكثیر ھدم بعد عابدین شارع وأقیم ب،الغر ھةج لىإ الجدیدة السكة شارع مد تم كما متعرج، وعر
  . الصغیرة

 وتزدان بالغاز وتضاء باریس حدائق تناظر عامة حدیقة لىإ ةاألزبكی حول 1867 عام فرنسا من سماعیلإ عودة وبعد
 عام فتتاحھاإب رسمیا حتفلإو االستوائیة، والمناطق والسودان والھند الصین من األشجار لھا وجلب والبرك، بالنافورات

الحكومة وتم إزالة  دفعتھا تعویضات مقابل قباطألل كانت والتى بالحدیقة المحیطة الخشبیة المساكن ملكیة نزع وتم.1872
 حیاءلأل مركزا األزبكیة میدان وجعل .حدیثةالمساكن، ووھب الخدیو ھذه األراضى مجانا لكل من یتعھد بإقامة عمارة 

 فى باسمھ حى مدخل على قائما كان باب وھو( الجنینة بباب یعرف كان ما زالةإ وتمت شرقا، بالموسكى ربطھ فتم الجدیدة
 الطرف فى وأقیم .سماعلیةإلوا وعابدین التوفیقیة أحیاء تخطیط تم الغربى جنوبھ لىإو) بوالقب تصلھ التى الطریق نھایة

 العریضة الشوراع األحیاء تلك تخطیط وشمل األوبرا، ودار الجدید رحالمس ھما حدیثین مسرحین لالزبكیة الجنوبى
 .سماعیلیةاإل سراى وشارع النیل رقص كوبرى وشارع باشا براھیمإ وشارع نوبار وشارع العزیز عبد شارع وأھمھا
 أصبح الذى الجدید القصر مامأ الفسیح عابدین میدان وأقام بعابدین زینب السیدة أحیاء ربطت جدیدة طرق خطت وجنوبا

  .بالقلعة الجوھرة قصر بدل للخدیو مقرا

 الدین نجم الصالح ومیدانى لوقال أرض على أقیم الذى االسماعلیة حى سماعیلإ الخدیو قامھاأ التى الجدیدة األحیاء ومن
 تخطیطھا فتم سبخة، ضىاوأر میاه وبرك تربةأ كثبان لىإ تحولت قد وكانت الفاضل، وبستان قالوون بن محمد والناصر

 المیاه أنابیب أرضھا فى ومدت األفاریز جوانبھاعلى  وأقیمت بالحجارة دكت التى المستقیمة الشاورع فیھا وشقت
  .وقصورھم مساكنھم یانواألع األمراء فیھا واتخذ زیة،الغا بالمصابیح وأضیئت

 كما.البساتین وسط النزھة قصور فیھ یقیمون القوم لعلیة منتجعا فأصبحت سماعیل،إ عصر فى ھاما تطورا شبرا وشھدت
 النیل من اآلن رمسیس شارع بموقع تمر وكانت( سماعلیةإلا وترعة الشعریة باب بین تقع كانت التى األنقاض تالل أزیلت
 عنان أوالد جامع ومن عرضا، القاھرة سور لىإ سماعلیةإلا ترعة من متدإ الذى الفجالة حى مكانھا وآنشئ) غمرة حتى

  .الحدائق بھا تحیط حدیثة مابنى بھ وشیدت طوال، الحسینیة بوابة لىإ

 لىإ العبور كان ولما . ناألورما وحدیقة وقصر الجزیرة الجیزة فشید قصر للنیل الغربى البر عمر سماعیلإ عصر وفى
 سماعیلإ أقام خشبیة، ألواح تعلوھا والتى البعض بعضھا جوار لىإ المصفوفة القوراب من قنطرة على یتم الغربى البر

 1871 عام نجزتھأو 1869 عام العمل بدأت فرنسیة شركة شییدهت وتولت أوربا كبارى نمط على النیل قصر كوبرى
 عام نجلیزیةإ شركة قامتھأ آخر بكوبرى بالجیزة الجزیرة ربطت ثم .لألسود تماثیل بعةبأر وزین جنیھ، ألف 108 وتكلف
  .جنیة ألف أربعین على قلیال مایزید وتكلف) اآلن الجالء" (االنجلیز كوبرى"  باسم عرف 1871

  التیاترو ومیدان الخضراء، العتبة ومیدان ندار،زوالخا الحدید، باب میادین بالقاھرة ستجدتإ توفیق الخدیو عھد وفى
  الدواوین ومیدان ،)سماعلیةاإل وسراى النیل قصر كوبرى أمام( الكوبرى ومیدان اللوق، باب ومیدان ،)األوبرا(
  . األزھار ومیدان ،)اآلن ىلالظوغ(

 نحائھأ فى خطوطھا لتسیر المصرى الخلیج ردم على القاھرة ترام شركة مع المصریة الحكومة تعاونت 1896 عام وفى
 والحلمیة الشعریة وباب والعباسیة لىیالوا بین یصل المصرى الخلیج شارع فأصبح بالبحریة، القبلیة العاصمة بطلر

 على وقامت األشجار وسطھ فى وغرست  ،غمرة جھة من نحائھأ بعض فى الشارع تسعإو القدیمة، ومصر زینب والسیدة
  .الترام خطوط خترقتھإو الحدیثة العمارات جانبیھ
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 التى) ھلیوبولس( الجدیدة مصر ضاحیة ھمھاأ كانت للقاھرة، جدیدة ضواح أسس وضعت العشرین القرن لأوائ وفى
 ستھ بشراء قامت الضاحیة ھذه نشاءإل شركة 1905 عام أسس الذى مبانإ دواردإ البارون البلجیكى عمالاأل رجل مھاأقا

 ثنىإ لىإ بعد فیما المساحة زدادتإ ثم للفدان، دواح جنیھ بواقع المصریة الحكومة من الصحراء ضىاأر من فدان آالف
 باب من بالقرب یبدا میالأ خمسة طولھ یبلغ كھربائى حدیدى خط نشاءإب عمالھاأ الشركة فتتحتإو .خرىأ فدان لفأ عشر

 ذات الكبیرة العمارات قامتأو نموذجیا، تخطیطا الضاحیة بتخطیط الشركة قامت ثم .الضاحیة موقع لىإ ویصل الحدید
 العالمیة الحرب قیام ولكن .كبیرا فندقا أقامت كما سالمیة،إلا العمارة من المستمدة الخطوط بعض مع وربىألا التصمیم

 حركة بھا نشطت الحرب إنتھاء بعد ولكن صاحبتھا، التى قتصادیةإلا األزمة بسبب الجدیدة مصر عمران على أثر ولىألا
  .والحدائق األشجار وغرس الطرق وشق البناء

 قیةالشر النیل ضفة على المعادى ضاحیة تعمیر متیازإ على المصریة الدلتا ضىاأر شركة حصلت أیضا، 1905 عام فىو
 بھذاو نحائھا،أ جمیع من الضاحیة تخترق التى الفسیحة الشوراع نشئتأو ، القاھرة جنوب من أمیال أربعة نحو بعد على

 فأصابھا األولى العالمیة بالحرب أیضا فیھا العمران تأثر وقد .ینجھت من بالھواء التمتع المنازل لمعظم تسنى النظام
 للسباحة وحمامات جمیل ناد ببناء 1921 عام الشركة قامت ثم .1920 العامإ والعمران تساعإلا فى تبدأ ولم الركود
 160 من مایقرب بناء قامت قد الشركة كانت 1927 عام نھایة وفى .واسعة حدائق مع للجولف وآخر للتنس ملعبا وأعدت

 محطة دارةإو الضاحیة نارةإل الكھرباء لتولید ومحطة بالمیاة المساكن لمد نظاما الشركة وأقامت الفیالت، من غلبھاأ منزال
  .لھا زمةلالا الطاقة بتوفیر المیاه

 شارع ةمإقاب الشركة قامت أفدنة وعشرة مائة بنحو تقدر مساحة لتعمیر القبة حدائق شركة 1908 عام تكونت كذلك
 وقسمت قدما، 40 – 26 بین عرضھا یتراوح شوراع منھ تتفرع قدما 66 بعرض األرضى یخترق واسع

 بقلب القبة حدائق تصلتإ حتى فیھا العمران وتوسع العمارات بعض ببناء قامت كما لألفراد وباعتھا رضىاأل الشركة
  .القاھرة

 خط یتوسطھ مترا 30 عرضھ وكان) األن الجیش( فاروق میراأل شارع: ھما كبیرین شارعین شق تم فؤاد الملك عھد وفى
 قامتھإ وتمت مترا 26 عرضھ وكان األزھر وشارع فاروق، میدان فى العباسیة بحى الخضراء العتبة ویربط الترام

 ذلك أجل من ھدمتو مترا، 40 عرضھ لیكون الخلیج شارع توسیع وبدأ .الموسكى شارع على المتزاید طغالض لتخفیف
 علیھ تمر بتدائھإ فى نفق قیمأ كما شجارألا وسطھ وغرست مترا أربعین لىإ األھرام شارع توسیع تم كما القدیمة، الدور
  .العھد ذلك منذ األھرام شارع جانبى على األنیقة البیوت یبنون األثریاء وبدأ ى،بلالق الوجھ حدید سكك

  ،الجدیدة مصر بضاحیة الحدیثة القاھرة یربط الذى المأمون الخلیفة شارع متدادهإو) اآلن رمسیس( نازلى الملكة شارع أما
 بین یصل الذى الترام خط أقیم جانبیھ وعلى النخیل أشجار وسطھ فى غرست ،القاھرة شوراع لمأج من أصبح فقد

  .وألماظھ العباسیة

 ریةیالخ الجمعیة ستشفىم قیمتأ حیث العجوزة مطقة من الغربیة النیل ضفة على متدإ جدید حى شید أیضا فؤاد عھد وفى
 فى ھذا الحى أجمل القصور والعمارات والمدارس ودور الحكومة، وإتسعت حدائق وشیدت الجیزة، مدینة لىإ سالمیةإلا

  .األورمان حدیقة أراضى من لیھاإ ضم بما الحیوان

 بمدینة یمر وىصحرا بطریق بالعباسیة حلون رتبطتإ كما الغرب، لىإ الشرق من شبرا منطقة فى العمران متدإو
 لصغار بیوت مكانھا فى وأقیمت زینب السیدة منطقة من مانیالك بعض وأزیلت الشافعى، مامإلوا بالعباسیة األموات

 العینى قصر ومستشفى) اآلن التحریر( سماعلیةإلا میدان بین) بعد فیما سیتى جاردن( العالى القصر حى كتظإو .الموظفین
 األول فؤاد ومستشفى على محمد كوبرى أول من الروضة حى ونشأ واألجانب مصریینال من األثریاء بقصور النیل على

  . تساعإلا متوسط شارع الحى ھذا خترقإو عباس كوبرى لىإ

 القبلى الوجھ حدید سكك وخط القبلیة الجھة من الدكرور بوالق شارع بین للنیل الغربیة الضفة على الواقعة المنطقة وفى
 أمالك من فدانا 2666 مساحة تقسیم تم الشرقیة الجھة من والروضة الجیزة شركة وأراضى بحریةوال الغربیة الجھتین من

 البناء وبدأ "الفؤادیة المدینة" سمیت الموظفین لكبار تخصص سكنیة مدینة قامةإل فؤاد الملك عھد فى واألوقاف الحكومة
  ) .لثالثیناتا منتصف( فؤاد الملك عھد أواخر عند شوارعھا ورصف تقسیم بعد فیھا

  القاھرة قصور
 أعظم من كانا قصران شید فقد والجیزة الجزیرة جھتى فى الفخمة القصور من عدد نشئأ سماعیلإ الخدیو عھد وفى

 الجزیرة قصر: اھم والقناطر والبرك والقنوات زھارواأل األشجار من بساتینھما فى كان بما متازاإو األیام تلك فى المبانى
 على شرفأو تصمیمھ وضع صغیر واآلخر كبیر حدھماأ وسالملكین للحریم قصر على شتملإو فدانا ستین على بنى الذى
 فیھ جعل الحدید من بسور البستان وأحاط اسالمیة،إل العمارة بخطوط فیھ تأثر) باشا فرانز( یدعى نمساوى مھندس بنائھ

 فیھ ووزع والزلط، بالرمل طرقاتھ وفرش لمختلفة،ا الطیور وأنواع والقردة والسباع كالفیلة المتنوعة للحیوانات أماكن
 وھدمھ سعید بن باشا طوسون من سماعیلإ شتراهإو باشا سعید بناه قد فكان الجیزة قصر اآلخر القصر ماأ. المصابیح

 من الخدیو جلبھم خبراء ةحدیقت تنسیق وتولى النیل ناحیة لىإ یمتد منیفا قصرا) فدانا 30 مساحتھا( أرضھ على وأقام
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 مرفوعة النیل میاه لیھإ وأوصل للطیور، وأقفاصا للجلوس كشاكاأو وقنوات متسعة وبحیرات جبالیات فیھ فجعلوا ستانبولإ
  . المنحوت الحجز من شید سالمللك فیھ قیمأو الغاز بمصابیح وأنیر خاصة بمضخة

 وتنسیقھ عمارتھ فى المتخصصون ننتف وقد بالقلعة، الجوھرة قصر من بدال لھ مقرا لیكون عابدین قصر سماعیلإ شید ثم
 العالى والقصر بنتھإ ھانم فاطمة وسراى التكرور، بوالق وقصر الصغیر سماعلیةاإل قصر أقام كذلك وتأثیثھ، وتزیینھ

 جانب تخذإو بعد فیما حترقإ كبیرا قصرا بالعباسیة شید كما والدتھ، قامةإل بالعباسیة الزعفرانى وقصر ماعلیة،اإلس بحى
 ةشقمألبا مكسوة سقوفھا وكانت الداخل، من محالة القصور ھذه جدران جمیع وكانت .العقلیة لالمراض فىمستش منھ

 .الماضى القرن من والسبعینات الستینات سعاربأ جنیھ الملیون ونصف الملیون نحو وزینتھا تأثیثھا على نفقأ وقد المنتوعة
 تعداد وبلغ وشبرا، والفجالة سماعلیةاإل حیاءأ فى والسیما نیقةأ اقصور الدولة رجال وكبار مراءاأل شید سماعیلإ یامأ وفى
 تلك صبحتأف وبوالق) الحدید باب( الحدید السكة محطة بین السبتیة طریق لىإ العمارة متدتإو بالمئات القصور تلك

 تلك فى المنشئات ھمأ ومن .وتنسیقا وتخطیطا عمارة القاھرة حیاءأ أجمل من وتعمیرھا منھا الكیمان زالةإ بعد المنطقة
 والمناسترلى باشا شریف وقصر) المعارف وزیر( مبارك باشا على وقصر) الوزراء رئیس( باشا ریاض قصر الجھة
  .وغیرھم باشا

  الدینیة القاھرة عمائر
 اماعد القدیم البناء ھدم وتم للمسجد، جدیدا تصمیما مبارك باشا على فوضع سماعیل،إ عھد فى الحسین مسجد تجدید تم

 الخلیلى خان جھة للمسجد الثالثة الرخامیة بواباأل وبنیت عوامأ ثمانیة جدید من المسجد بناء ستغرقإو والضریح القبة
 بابان لھ جامعا عابدین لقصر القبلیة الجھة فى سماعیلإ الخدیو نشأأو .سنوات بخمس ذلك بعد المئذنة بناء من الفراغ وتم

 مأ سبیل بنى عھده وفى ).1867( صالح الشیخ سبیل بنى كما .الجمعة فیھ یصلى كان واجھتھ فى یدرج مرتفعان عظیمان
  .المذھبة الجمیلة والكتابات بالزخارف حافلة كبیرة واجھة ولھ باشا عباس والدة نشأتھأ وقد ، الصلیبة بشارع عباس

 قائما العمل ستمرإو ماعیلإس الخدیو والدة بأمر 1869 عام بھ العمل بدأ .على محمد ألسرة مفخرة الرفاعى مسجد ویعد
 بعد الثانى حلمى عباس الخدیو البناء ستأنفإ حتى الزمان من قرن ربع بھ العمل فتوقف صاحبتھ توفیت نأ لىإ طویلة مدة
 سویف بنى من الرخام لھ فجلب) باشا ھرتز( وقتئذ االسالمیة اآلثار مھندسى كبیر بمعرفة آخر تصمیم لھ عمل أن

 المسجد جانب لىإو.1911 عام حتى بھ العمل ستمرإو وبلجیكا یطالیاإ من سوداأل والمرمر وتركیا الیونان من والمرمر
  . على محمد أسرة قبور تقع

 السیدة ومسجد نفیسھ السیدة ومسجد زینب السیدة مسجد وأھمھا القدیمة المساجد بعض تجدید تم توفیق الخدیو عھد وفى
 أساس حجر بوضع الخدیو وقام بنلئھ عادةإو الشافعى مامإلا مسجد توسعة توتم وغیرھا الشافعى مامإلا ومسجد سكینة
  .الجدید المبنى

) عشر السابع القرن ممالیك حدأ بك عابدین لمؤسسة نسبة( عابدین وأ الفتح مسجد تجدید عادةإ تمت فؤاد الملك عھد وفى
 المالصق الطباخ مسجد یضاأ فؤاد لملكا وجدد .1920 مارس فى الملك فتتحھإو الخاصة الملكیة األوقاف نفقة على

 السلطان طباخ الحاج جدده ثم الھجرى السابع القرن فى كوشى الدین جمال میرألا نشأهأ وقد الملكى الحرس لثكنات
  .1932 وائل. فى  أالھجرى الثامن القرن من األول النصف فى قالوون بن محمد الناصر

 والقبلیة والغربیة الشرقیة بواجھاتھ تحیط كانت التى القدیمة المبانى زالةبإ نطولو بنإ جامع صالحإب فؤاد الملك ھتمإ كذلك
 التى بنیةاأل زیلتأو الصحن رضأ ومھدت ،كلھا القدیمة زخارفھ عیدتأو البحریة، واجھتھ أمام جمیلة حدیقة وغرست

 تجدید تم كما .الشرقى الجنوبى بالطرف الجین السلطان عھد فى بالمسجد ألحق الذى السبیل ورمم منھ، قسما تشغل كانت
 مشتمالتھ معظم فى والبناء الھدم عمالأ تأوفابتد القبلى، القاھرة سور خارج الفاطمیین جوامع أقدم طالئع الصالح جامع

  .1932 عام فى وانتھت 1918 عام حوالى

 تحملھ التى عمدةألوا سقفال زالةإ منھا بالقلعة على محمد مسجد فى ساسیةأ صالحاتإ بدأت أیضا فؤاد الملك عھد وفى
  . رخامى منبر ضافةإو فاروق الملك عھد فى العمل ھذا نجازإ وتم المسلحة، الخرسانة من غیرھا قامةإو

 حتى اسماعیل عصر من الفترة خالل وتجدید عمارة من وضواحیھا القاھرة كنائس أصاب ما الدینیة بالعمائر ویتصل
 كنائس: الكنائس تلك أھم ونذكر .منھا القدیم وجدد المسیحیة الطوائف لجمیع رةكثی كنائس شیدت فقد .الماضى القرن نھایة

  ،برباره والست ، سرجھ وأبى المعلقة، كنائس: وھى القدیمة بمصر جرجس مار بشارع) الشمع قصر( الرومانى الحصن
  .الریحان وقصر العرسان، وقاعة للبنات، مارجرجس ودیر

 شنوده، نباألا وكنیسة السیفسن، أبى كنیسة على لتتشم وھى القدیمة بمصر عمرو معجا بشارع السیفین بىأ دیر وكنائس
  .العذراء وكنیسة

 بحارة العذراء وكنیسة بالغوریة، الروم بحارة مارجرجس وكنیسة العذراء وكنیسة) مارمینا( الخلیج فم كنیسة وكذلك
  . السورین بین زویلھ
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  .تادرس میراأل وكنیسة یوحنا وكنیسة قیر أبو وكنیسة ،العذراء كنیسة: وھى النبى ثرأ ساحل وكنائس

  الثقافیة القاھرة عمائر
 قام قد سعید كان التى ثارآلل متحف نشاءإب ھتمإ كما سوراھا،أ وترمیم الدین صالح قلعة بتجدید سماعیلإ الخدیو قام

 رسمیا فتتحھإ متحف لىإ وتحویلھا اوتوسیعھ المخازن تلك صالحإب ماربیت اآلثار عالم سماعیلإ فكلف ببوالق، بتخزینھا
 عام فتتحإو) التحریر( سماعلیةإلا بمیدان الحالى المتحف بناء تم حتى 1891 عام الجیزة لىإ المتحف نقل ثم 1863 عام

1902 .  

 ما فیھا لیجمع األوقاف مھندسى كبیر بك فرانز لىإ قامتھاإ وأسند 1869 عام العربیة داراآلثار نشاءإب سماعیلإ قام كذلك
 یواناإل فرانزبك ختارإف توفیق، الخدیو أیام فى الإ ذلك نجازإ یتم ولم .سالمیةاإل اآلثار من المساجد فى مبعثرا كان

 االثار حفظ لجنة بتشكیل قضى عال أمر بصدور 1881 عام الإ كبیرا تساعاإ تتسع لم لكنھا الحاكم جامع من الشرقى
 1903 دیسمبر 28 وفى .الشرقى یوانإلا لضیق الحاكم جامع صحن فى خاص مكان لھا بنى 1883 عام وفى .العربیة

  .المختلفة األثریة المجموعات بھا عرضت التى الحالیة العربیة اآلثار دار فتتحتإ

 رئیسھا وكان 1875 عام أسسھا التى" الخدیویة الجغرافیة الجمعیة" سماعیلإ الخدیو عھد فى العلمیة المنشات أھم ومن
 الجیش حرب ركانأ رئیس ستون والجنرال الفلكى باشا محمود العالمة ووكیاله ینفرت شو الدكتور ىااللمان العالم

  ).امریكا وكان( المصرى

  ،ونحوھا المساجد وفى األوقاف ومكاتب الحكومة مخازن فى المتفرقة الكتب تجمع عامة مكتبة"  ینشئ نأ سماعیلإ ورأى
 الجمامیز بدرب فاضل مصطفى میرألا قصر من سفلألا الدور من فاتخذ كرة،الف بتنفیذ 1870 عام مبارك باشا على فأمر
 العربیة المخطوطات من لفینأ نحو لیھاإ سماعیلإ وأضاف الكتب، من تشتت ما فیھا وجمع مقرالھا، المدراس دیوان حیث

 میرألا وهأخ تركھا التى القیمة الكتب من خرىأ مجموعة شترىإ كما .المناسترلى باشا حسن تركة من بتاعھاإ والفارسیة
 دیوان بھ كان الذى السالمللك لىإ المكتبة نقل تقرر 1889 عام وفى .الكتب دار لىإ وأھداھا وفاتھ بعد فاضل مصطفى

 ولدار خصیصا لھا بنیت التى الدار لىإ نقلھا تم حتى فاضل مصطفى میرألا سراى نفس فى العمومیة المعارف وزارة
  .1904 عام قالخل بباب العربیة اآلثار

 التألیف بواسطة الثقافة نشر مھمتھا الحدیث مصر تاریخ فى عملیة جمعیة أول بالقاھرة أسست سماعیلإ عھد وعلى
 وتولى باشا، توفیق محمد میرألا رعایة تحت وجعلت ،1868 عام تأسیسھا تم" المعارف جمعیة" سمھاإ كان والطباعة
  .األمیریة بالمطابع تطبعھ ماكانت عدا نشرھا، تولت التى الكتب لطبع مطبعة قتنتإو باشا، عارف محمد رئاستھا

 للدراسة تعد طراز أحدث على فیھ التعلیم دور ببناء أمر الذى فھو خاصا، ھتماماإ فؤاد الملك عھد على زھرألا شھد وقد
 1933 عام وفى .شفىوللمست وللمكتبة وللمحاضرات العامة دارةإلول الطالب لسكنى خرىأ بنیةوأ المختلفة، مراحلھ فى
 ثالثةو الثانوى، للقسم ودار سالمیةإلا والشریعة العربیة واللغة الدین صولأ كلیات وبناء القدیمة المبانى زالةإب الملك أمر

 على مبانى ملكیة نزع تقرر كما .زھریةألا وللمكتبة بتدائىاإل للقسم العامة دارةإلل ودار طالب لفىأ حولى لسكنى عمائر
  .األزھر ومیدان للمتنزه خرىأ مترا 4200 و األزھر جنوبى شوراع لشق مترا 2490 امساحتھ أرض

 تقتنیھا التى الكتب عدد حیث من مصر فى الكتب دور ثانیة وھى العالم، فى المكتبات أشھر من العامة زھریةألا والمكتبة
 یبلغ 1897 عام زھرألا مكتبة بھا تأبتدإ التى الكتب عدد وكان .شملھا تجمیع تم حتى كثیرة بأدوار مرت وقد وقیمتھا،

 والفقھ والبالغة والنحو واألصوال والحدیث والتفسیر والقراءات المصاحف وأھمھا فنا 27 ونھانف وعدد كتابا 7703
 تم فارق الملك عھد وفى .مجلدا 90075 مقتیاتھا عدد وبلغ فنا 58نحو  1943 عام بلغت وقد وغیرھا  والتاریخ والمنطق

  .بالسجاد وفرشھ بالرخام الجامع رضیةأ كسوة تمتو االزھر، حول والمكتبة والمدرجات الكلیات باقى نشاءإ

 1908 دیسمبر 21 فى الثانى عباس الخدیو قتتحإ فقد والعلمیة، الثقافیة العصر ذلك منشئات أھم من القاھرة جامعة وتعد
 الملك شقیقة( سماعیلإ بنت فاطمة میرةألا وتبرعت لتأسیسة،ا للجنتھا رئیسا فؤاد أحمد میراأل كان التى المصریة معةالجا
 مراءألا التبرعات فى وساھم المشروع لھذا ثمینة بجواھر تبرعت كما الجامعة حرم قامةإل الجیزة فى واسعة بأرض) فؤاد

 كلیات من مكونة حكومیة كجامعة" المصریة الجامعة" بانشاء الملكى المرسوم صدر 1925 مارس 11 وفى .واآلعیان
 7والزراعة والتجارة. وفى  البیطرى والطب الھندسة كلیات ذلك بعد لیھاإ ضیفتأ ثم والحقوق، والطب والعلوم اآلدب

 بحدائق فدانا تسعین مساحتھا تبلغ أرض على للجامعة ساساأل إحتفلت األمة إحتفاال رائعا بوضع حجر 1928فبرایر 
 لكلیة فدانا 44 مساحتھا تبلغ الروضة وجزیرة الجامعة بناء تجاه أخرى راضىأ منحتھا كما الحكومة، لھا منحتھا ورمانألا

 سمھاإ تغیر ثم" األول فؤاد جامعة" لتصبح 1933 عام معةالجا سمإ وتغیر ).العینى القصر( األول فؤاد ومستشفى الطب
  " .القاھرة جامعة" لتصبح الملكیة سقوط بعد خرىأ مرة

  العربیة اآلثار ودار المصرى المتحف لىإ ضافة فباإل عددھا، وزاد القاھرة، حفمتا زدھرتإ قووفار فؤاد عھد وفى
 المتاحف كبرأ من وھو) الدقى( الزراعى ولألا فؤاد ومتحف) القدیمة مصر( ىالقبط المتحف ھناك كان) الخلق باب(

  الحشرات ومتحف) بولىالمد شارع( الصحى ولاأل فؤاد ومتحف) حسین السلطان شارع( الجیولوجى والمتحف الحدیثة،
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 السكة ومتحف) الملكیة الزراعیة حدیقة( القطن ومتحف) الحویاتى شارع( الحدیث الفن ومتحف) نازلى الملكة شارع(
 ومتاحف) النیل بقصر بركات الشیخ شارع( الحربى والمتحف) مةألا بیت( زغلول سعد ومتحف) القاھرة محطة( الحدید
  . التاریخى الشمع ومتحف) سماكألا حدیقة( المائیة حیاءواأل بالجیزة الحیوان حدیقة

 للخدیو كانت التى القصور بأحد جدید مقر لىإ 1925 عام الملكیة الجغرافیة الجمعیة  نتقلتإ فؤاد الملك عھد وفى
 تأسست قد وكانت( نازلى الملكة بشارع 1923 عام للحشرات المصریة للجمعیة مناسب مبنى خصص وكذلك سماعیل،إ

 مقرھا لىإ نتقلتإ فقد 1909 عام تأسست التى والتشریع حصاءإلوا السیاسى قتصادإلل الملكیة الجمعیة ماأ) 1911 عام
 الطبیة الجمعیة: مثل خرىألا العلمیة الجمعیات بعض وتأسست 1918 دیسمبر 7 فى سعافإلا من بالقرب الخاص
 الملكیة والجمعیة العامة، للثقافة المصرى مجمعوال المصریة، الرمد وجمعیة الملكیة، المھندسین وجمعیة ،الملكیة

   للدراسات التاریخیة، وجمعیة محبى الفنون الجمیلة.

  ،1934 عام جلساتھ أولى فتتحإ الذى الملكى العربیة اللغة ومجمع الملكى الموسیقى معھد فؤاد الملك عھد فى تأسس كذلك
  .المصریة الصحارى معھد وكذلك

 فى 1868 ینایر فى فتتحإو 1867 فى زبكیةألبا سماعیلإ الخدیو بناه الذى الكومیدى سرحالم یأتى الفنون مجال وفى
 قناة فتتاحبإ حتفالإلا بمناسبة 1869 عام وبرااأل دار بناء تم ثم .العربى للتمثیل خصص وقد الفنیة، المنشآت مقدمة

 ضیوف حضرھا) ریجولیتو( وبراأ ولأ 1869 نوفمبر 29 مساء فیھا ومثلت ،رشھأ خمسة فى بناوءھا وتم ،السویس
 لىإ سماعیلإ الخدیو وعھد .فرنسا مبراطورإ الثالث نابلیون زوجة وجینىأ مبراطورهإلا تتقدمھم ورباأ أمراء من سماعیلإ

 باشا، مارییت الفرنسى األثرى كتبھا مادة عن عایده ھى مصریة وبراأ أول یضع بأن فردى الشھیر یطالىإلا الموسیقار
 على عروضھا لتقدیم الكبرى األوربیة الفرق بدعوة الحكومة قامتو .1871 دیسمبر 24 فى مرة ألول ھرةبالقا ومثلت
  .بعد فیما الملكیة وبراألبا تعرف أصبحت التى الخدیویة وبراألا مسرح

  القاھرة تماثیل
 وكان التاریخة، الشخصیات بتماثیل میادینھا زین من أول یضاأ كان الحدیثة، للقاھرة مؤسسا سماعیلإ الخدیو كان وكما
 والیونان الشام وبالد العربیة بالجزیرة حروبھ فى المصرى للجیش قائدا كان الذى على محمد بن باشا براھیمإ والده تخلید

 معدودة لشھور مصر حكم فى والده خلف كما على، محمد عھد  فى تحققت التى العسكریة نتصاراتباإل سمھإ رتبطإو
 لوالده تماثیل قامةإ مھمة الفرنسیین الفنانین بعض لىإ سماعیلإ الخدیو سندأ وقد .بیھأ حیاة فى 1848 عام بوفاتھ نتھتإ

 جواده صھوة فوق شامخا یقف الیزال الذى الكبیر باشا براھیمإ تمثال القاھرة نصیب من كان .واالسكندریة بالقاھرة وجده
 الحالى موقعھ لیحتل بعد فیما نقل ثم 1872 عام الخضراء العتبة بمیدان مرألا بدایة فى التمثال أقیم وقد .االوبرا بمیدان

  .سماعیلإ أقمھا التى وبراألا دار مامأ

 باشا سلیمان ولھماأ الحدیثة مصر مؤسسات بناء فى ھاما دورا لعبتا ھامتین شخصیتین تخلید على سماعیلإ حرص كذلك
 تدریب لیتولى 1820 عام نحو مصر لىإ جاء ثم لیونناب جنود من كان الذى الحدیث المصرى الجیش مؤسس الفرنساوى

 طوال المصرى الجیش حرب ألركان كرئیس خدم ثم سوانأب العسكریة المدرسة فى على محمد یعدھم كان الذین الضباط
 ختطإ لذلك نتصاراتإ من المصرى الجیش حققھ ما وراء الدقیق وتخطیطھ العسكرى فكره فكان على، محمد عھد

 بانتزاعھ 1952 یولیو ثورة قامت حتى بالمیدان قائما تمثالھ ظلو الجدید، سماعلیةإلا بحى سمھإب ومیدانا شارعا سماعیلإ
 حرب طلعت لىإ والمیدان الشارع سمإ وتغیر وراقألوا لواناأل فیھ اختلطت الذى الوطنى الحماس من بدافع موقعھ من

 التى مصر على فضل من للرجل كان ما رغم نساوىالفر باشا سلیمان تمثال موضع نفس فى حرب طلعت تمثال وأقیم
  .مجادهبأ تفتخر جیشا لھا وبنى لھ، ثانیا وطنا ختارھاإ

 لمحمد) نائبا( كتخدا كان الذى بك أوغلى الظ محمد شخصیة فھى تمثاال لھا قامأو سماعیلإ خلدھا التى الثانیة الشخصیة أما
 فى ھاما دورا لعب وقد ،1826 عام وفاتھ حتى منصبھ فى وظل ناضولألا من قادما 1810 عام خدمتھ فى ودخل على

 عدادإب المتعلقة داریةإلا الجوانب یتولى كان كما المدیریات، فى والمحلیة القاھرة فى المركزیة المصریة دارةإلا تنظیم
 وزارة قرب الدواوین بمیدان تمثاال سماعلإ لھ أقام ولذلك، دارةإلا دواوین نظم الذى ھوو الحدیث، المصرى الجیش
 فى تمثالھ فظل الفرنساوى سلمیان مع فعلت كما أوغلى الظ على غضبھا جام یولیة ثورة تصب لم لماذا ندرى وال ،المالیة
  .موقعھ

" مصر نھضة" تمثال طلیعتھا فى ویأتى الوطنیة، بالحركة خرىألا القاھرة تماثیل رتبطتإ الثالثة، التماثیل ھذه عدا وفیما
 1920 باریس فنون لمعرض الكبرى بالجائزة وفاز) 1934 – 1891( مختار محمود المصرى المثال صنعھ الذى

طرف  ترفع وخصوبة أنوثة تتدفق شابھ فالحة فتاة مصر من فجعل ،1919 عام مصر ثورة العظیم الفنان فیھ ستوحىإو
 التمثال فكان مرقده، من ضبالنھو یھم الذى على رأس أبو الھول خمارھا متطلعة إلى المستقبل وتركز بیدھا األخرى

 مصر نھضة تمثال قامةإل تبرعات لجمع لجنة شكلت وقد" المجید للماضى ستنھاضھاإو المستقبل فى مصر أمل عن تعبیرا
 الوطنیة الشخصیات من عددا وضمت السابق الوزراء رئیس باشا رشدى حسین برئاسة 1920 عام الكبرى المیادین بأحد

 رسمى حفل فى 1928 مایو 20 فى الستار عنھ زیحأو الحدید باب بمیدان أقیم الذى التمثال بصناعة مختار وقام الكبرى،
 موضعھ فى وأقامت یولیو ثورة عنھ زاحتھأ حتى موقعھ فى التمثال وظل .الدولة رجال وكبار فؤاد الملك حضره كبیر
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 لىإ دیةلمؤا الطریق فى بعد فیما أقیم فقد مصر نھضة تمثال أما ،رھینة میت من نقل الثانى لرمسیس جنائزیا أثریا تمثاال
  .القاھرة جامعة

 ،1919 عام الوطنى ستقاللإلا تحقیق فى المصریین آمال فیھ تجسدت الذى باشا زغلول سعد الوطنى الزعیم تخلید وتم
 واالسكندریة رةبالقاھ وتمثالیھ سعد ضریح بھا أقیم التى التبرعات جمعت ذكراه لتخلید لجنة تشكلت 1927 عام وفاتھ فبعد
  . 1937 عام النیل قصر كوبرى مامأ شامخا یقف الذى بالقاھرة تمثالھ عن الستار زیحأ وقد

 ثالثین نحو موقعھ فى قامتھإ تأخرت فقد الوطنى الحزب ومؤسس الوطنیة الحركة باعث باشا كامل مصطفى تمثال أما
 فى نجحت لذكراه تخلیدا تمثال قامةإل التبرعات لجمع لجنة شكلت 1908 عام كامل مصطفى الزعیم وفاة وعند .اعام

 عندما 1938 عام الإ میدانا لھ تخصص لم الحكومة ولكن ،1910 عام فرنسى مثال صنعھ الذى التمثال تكالیف تغطیة
 المیدان سمإ تغیر مع) المیدان على یقع مصرفھ كان یھودى ممول وھو( سوراس بمیدان التمثال قامةإ الوزراء مجلس قرر

   .عاما ثالثین لمدة مخزنا ظل ان بعد التمثال قیمأ وھكذا 1940 عام التمثال عن الستار وأزیح كامل مصطفى میدان صبحلی

 فى مصر كاشترإ عالنھإ فور 1945 عام الشیوخ مجلس ببھو السعدى الحزب رئیس باشا ماھر أحمد غتیلأ وعندما
 یفتح مما الحلفاء دول مع المساواة قدم على الصلح مؤتمر فى مصر شراكإل سبیال عتبارهإب وحلفائھا ألمانیا ضد الحرب
 تخلید لىإ السعدین حزب دعا ،1936 لمعاھدة تنفیذا تضحیات من مصر تحملت بعدما ستقاللإلا تحقیق أمام الطریق
 كومةح قامتأ وبالفعل ،1919 منذ الوطنى العمل فى شاركوا الذین التارخیین القادة من عتبارهإب ماھر أحمد ذكرى

  .بالعباسیة یقع الذى الضریح وكذلك الجالء كوبرى مامأ موقعھ یحتل الذى التمثال 1948 عام السعدیین

 الزعیم ھو التكریم من حقھ ینل لم وطنى زعیم لتخلید حدھماأ آخرین تمثالین الذكر سالفة التماثیل لىإ یولیو ثورة وأضافت
 قتصادىإلا تمثال فھو خرآلا التمثال ماأ .االزبكیة حدیقة خترقإ الذى ولیوی 26 متدادإ نھایة فى تمثال لھ فأقیم فرید محمد
 المصرى قتصادإلا وتحریر وطنى قتصادإ قامةإ على حیاتھ أوقف الذى مصر بنك مؤسس باشا حرب طلعت محمد الكبیر

 والمیدان الشارع اسم روتغی رأینا كما – الفرنساوى باشا سلیمان تمثال موقع تمثالھ حتلإ وقد جنبیة،ألا السیطرة من
  .حرب طلعت ومیدان شارع لیصبحا

  القاھرة مرافق
 غیر البدائیة الوسلیة تلك كانت ولما سماعیلإ صرع مطلع حتى النیل من بالمیاه القاھرة مدادإ یتولون السقاءون كان

 شركة" باسم فرنسیة لشركة نقیةال الشرب بمیاه القاھرة مد متیازإ سماعیلإ منح فقد الحدیثة القاھرة مع تتناسب ال الصحیة
 فى المیاه توزیع نابیبأ شبكات ومد الشرب میاه لتنقیة محطة نشاءإب الشركة وقامت ،1865 عام تأسست" القاھرة میاه

 محددة فئة وفق تتم المشتركین محاسبة وكانت ،القدیمة القاھرة لىإ بعد فیما خدماتھا مدت ثم الجدیدة القاھرة أحیاء جمیع
 والحكومة والجمھور الشركة بین نزاع فدب العشرینات، خراأو منذ تدریجیا بالقاھرة مجارىلا نظام الحكومة تدخلأ حتى

 وظلت .الثالثینات واخرأ من عتبارإ العدادات ستخدامإ لىإ مرألا نتھىإو للمیاه ثمنا تحصلھ ما زیادة فى الشركة لرغبة
  .1952 یولیو ثورة ید على تمصیرھا تم حتى بالمیاه القاھرة مد كرتتح الشركة

 لمد 1865 عام سستتأ التى للغاز لییون شركة ھى یضاأ فرنسیة شركة وفرتھا فقد نارة،إلا فى المستخدمة الطاقة عن ماأ
 میدان الشركة دخلت ثم عاما، 75 لمدة الشركة متیازإ وكان والمنازل، الشوراع ضاءةإل ستصباحإلا بغاز القاھرة مدینة

 سویسریة شركة جانبھا لىإ قامت ذإ المجال، ھذا فى وحدھا تعمل تكن لم ولكنھا العشرین، القرن بدایة عم الكھرباء نتاجإ
 نھاءإ تم وقد ،1952 عام حتى نشاطھا تمارس وظلت 1906 عام تأسست التى" الكھربائیة والقوة النور توزیع شركة" ھى

 من بدال والكھرباء بالغاز الشوراع ضاءةإ لتتولى لمصریةا الحكومة لىإ صولھاأ نتقلتإو 1949 عام لییبون شركة متیازإ
  .الشركة

 الطاقة نتاجإل الزمةال القوى محطات تمتلكان الجدیدة مصر وشركة القاھرة ترام شركة كانت ذلك لىإ وباالضافة
  باسم عرفت الغرض لھذا خاصة شركة بتأسیس 1930 عام قامتا ثم الجدیدة، مصر ومترو القاھرة لترام الكھربائیة

  . الكھربیة بالطاقة القاھرة أحیاء وبعض والمترو الترام خطوط لمد "المصریة الكھرباء شركة"

  "الحدیدیة للخطوط قتصادیةاإل العامة الشركة" باسم عرفت بلجیكیة شركة لىإ سندأ فقد القاھرة، داخل النقل مجال عن ماأ
 تسیر عربات عن عبارة كانت التى القاھرة مدینة ترام وطخط مد متیازإ على وحصلت 1894 عام بانإم البارون سسھاأ

 ترام شركة" باسم عرفت خرىأ بلیجیكیة لشركة متیازإلا عن الشركة تنازلت ثم .البغال تجرھا حدیدیة قضبان على
  . 1956 عام حتى ساریا متیازھاإ وكان 1896 عام "القاھرة

 الكھربائیة  مصر حدید سكك شركة" سمیت خرىأ یكیةبلج شركة 1906 عام قامت القاھرة ترام شركة جانب لىإو
 العباسیة یربط كان الذى الخط عن القاھرة ترام شركة لھا وتنازلت الجدیدة مصر بمترو ختصتإ" شمس عین وواحات
 كیلو 63,5 نحو 1923 عام القاھرة ترام خطوط طول بلغ وقد .سھمأ صورة على المال رأس من حصة مقابل بألماظة

 مصر مترو خطوط طول كان بینما عربة، 229 محرك بدون والعربات عربة277 المحرك ذات العربات عدد وكان مترا
 ستخدموأ .عربة 27 محرك بدون والعربات عربة، 52 المحرك ذات العربات وعدد مترا كیلو 26 السنة نفس فى الجدیدة
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 .راكبا 5573 السنة نفس فى الجدیدة مصر مترو بركا عدد بلغ بینما تقریبا، راكب ألف 82 نفسھا السنة فى القاھرة ترام
 عربة 379 لىإ المحرك ذات العربات عدد وزاد مترا، كلیو 68,5 نحو القاھرة ترام خطوط بلغت ،1951 عام وفى

 ترام لعب وقد .راكب ألف 178 نحو ذاتھا السنة خالل الترام ركاب عدد وبلغ عربة 338 الى محرك بدون والعربات
 والفنى الترفیھى للنشاط مركزا خیرةألا أصبحت حیث الفرج وروض شبرا منطقة وعمران تطویر فى ھاما دورا القاھرة

  .القرن ھذا من األول الربع فى

 وسنیبمأ شركة" باسم 1906 عام تأسست التى" المصریة العمومیة وسبینماأل شركة" ھتتول فقد بالسیارات النقل عن أما
 1933 عام وفى .القاھرة وأحیاء شوراع بعض فى الدواب ذات والعربات بالسیارات النقل متیازإ على حصلتو" القاھرة

 فى لھا كبیرا جراجا فأقامت بالسیارات النقل على نشاطھا وركزت المصریة العمومیة وسنیبمألا شركة فى ندمجتإ
 الغیار قطع فى النقص اكللمش –الترام شركتى عرض كما – الشركة ھذه عرض الثانیة العالمیة الحرب قیام ولكن بوالق،
 بالسیارات النقل میدان ودخلت .توبیسألا سیارات من الخطوط على العاملة للعربات والتجدید حاللإلا عن والعجز
  .الثانیة العالمیة الحرب بعد وذلك أجنبى اآلخر وبعضھا مصرى بعضھا أخرى شركات

  ) السلخانة(  المذبح 
 العابدین، وزین العیون مجرى بین فیما توفیق الخدیو عھد فى أقیم الذى ھرةالقا مذبح عن الحدیث بالمرافق ویرتبط

 ذلك طالإب على محمد قام حتى القاھرة مدینة داخل یتم قبل من الحیوانات ذبح كان فقد .الصحیة الشروط فیھ وتوفرت
 ،1817 عام ذلك وكان نالعیو مجرى جھة القاھرة قبلى واآلخر الحسینیة بجبھة حدھماأ القاھرة خارج مذبحان وبنى

  .توفیق عھد فى للقاھرة العمومى المذبح أقیم عندما الثمانینات نھایة حتى فیھما العمل ستمرإو

  القاھرة مدافن
 وقرافة نفیسھ، السیدة قرافة: خمسة خارجھا تقع التى القاھرة مدافن وكانت .والمدافن الجبانات بالمرافق أیضا ویرتبط

 القاھرة داخل الدفن بطلأ عندماو .النصر باب قرافة ثم وقایتباى، المجاورین وقرافة الوزیر، ابب وقرافة الشافعى، مامإلا
 عھد فى قبل من أشرنا ما نحو على تخطیطھا وأعید الخلق، باب حتى الخضراء بةتالع من تمتد كانت التى المقابر ھدمت
 الرویعى، ومقبرة زبكیة،ألا ومقبرة ،القاصد مقبرة زیلتأ التى المقابر ھذه ومن .سكینة حیاءأ لتصبح سماعیلإ الخدیو
  .المدینة عن بعیدة أماكن فى الدفن مناطق الحكومة وحددت .السبتیة ومقبرة العابدین وزین زینب السیدة ومقبرة

  القرن ھذا مطلع حتى القاھرة أقسام
 راتبا یتقاضى ال حارة شیخ منھا لكل اتالشیاخ من عدد لىإ ثمن كل نقسمإو ،" أثمان "أو أقسام ثمانیة لىإ القاھرة قسمت

 بشیخ شبیھ وھو( الثمن شیخ ماأ داریة،إ خدمات من لھم یؤدیھ ما ثمن الناس من یتقاضى بل عملھ نظیر الحكومة من
 القرن نھایة حتى القاھرة أقسام أھم وكانت .قرش مائة قدره راتب على القاھرة محافظة من یحصل فكان) الحارات مشایخ
 ومصر زینب والسیدة وعابدین والخلیفة حمراأل والدرب والجمالیة الشعریة وباب زبكیةألوا الموسكى ھى رعش التاسع
 العشرین القرن بدایة فى معظمھا ألغى البولیس، رجال قامةإل) نقاط( قوالت قره ستة قسم بكل وكان .وبوالق القدیمة

  وكاتب وممرض. وطبیة طبیب بھ صحى مركز قسم لكل وأضیف قسام،ألا على على مرألا قتصرإو

  للقاھرة والسكانى النمو
 الحملة أیام فى السكان حیث من علیھ كانت عما تزد لم عشر التاسع القرن فى عمران من القاھرة شھدتھ ما كل ورغم

 ىلإ الریف من العاملة یدىألا ھجرة على تشجع التى العمل فرص توفر عدم لىإ یرجع ذلك ولعل% 40 بنحو الإ الفرنسیة
 خدمات مشروعات كانت جانبألا أقامھا والتى سماعیلإ عھد فى الحكومة أقامتھا التى المشرعات من فالكثیر المدینة،
 النشاط بؤرة بدأت عشر سعاالت القرن أواخر مع ولكن ملة،االع یدىألا من الكثیر تستوعب لم التوسع، على القدرة محدودة

 البریطانى حتاللإلا عھد فى دارىإلا النظام ستقرإ بعدما الحكومة جھزةأ تركزت كما القاھرة، فى تتركز قتصادىإلا
  : التالى الجدول یینبھ ما نحو على سكانیا نموا القاھرة فشھدت

  النسبة المئویة  سكان القاھرة  سكان مصر  السنة
1882  6712000    398000  5.7  %  
1897  9715000  598000  6.1% 
1907  11287000  678000  6.-%  
1917  12751000  790000  6.2%  
1927  14218000  1064000  8.2%  
1937  15933000  1312000  8.2%  
1947  190220000  2090000  10.9%  
1960  26085000  3353000  12.9%  
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 سماعیل،إ أیام 1872 عام ألفا 350 نحو كان أن بعد ألف 400 نحو لىإ القاھرة حجم رتفعإ 1882 عام تعداد أول ففى
 نسمة، مالیین العشرة حد مصر بلغت حین القرن دورة وعند% 5,7 كلھا مصر سكن لىإ القاھرة سكان ةنسب ظلت ولكن

 حدود فى مصر سكان من القاھرة نسبة ظلت ولىألا العالمیة الحرب حتىو تقریبا، الملیون ثلثى حدود فى القاھرة ارتص
 حتى 1927 عام الى نصل كدنا وما .1917 عام األف 790 سجلت حتى الملیون تجاهإ فى حثیثا تزحف كانت ولكنھا ،% 6

 كانت ھذه ولعل ،%8 لىإ مصر سكان من نصییبھا رتفعإ كما الحدیث، تاریخھا فى مرة ألول ملیونیة القاھرة أصبحت
 مرة، ألول 1947 عام ملیونیین مدینة لتغدو تماما نفسھا ضاعفت ذلك بعد فقط عقدین غضون ففى طالق،إلبا البدء شارةإ

 القاھرة ولعل .الفرنسیة الحملة أیام كانت ومثلما الحدیث تاریخھا فى كذلك مرة ولأل وزیادة مصر سكان عشر لولتمث
 1957 عام لعل أى ،1960 عام فى 3,353.000 بلغت حیث وحدة، التالى العقد خالل الثالث ملیونھا نفسھا لىإ أضافت

 القاھرة أن ذلك ومعنى ،%)12,9( البالد سكان ثمن من كثرأ لىإ سكانیا القاھرة نمت وبذلك .الثالثة المالیین عام كان
  .السنوى النمو معدل عن التالى الجدول من یتضح كما قلألا على مصر سكان ضعف ومعدل بسرعة تنمو كانت

  القاھرةو مصر بین السنوى النمو معدل

  القاھرة  مصر  السنھ
  معدل النمو  عدد السكان  معدل النمو  عدد السكان

1927  14178000  -  1071000  -  
1937  15921000  1.2% 1310000  2.1%  
1947  18697000  1.9%  2076000  4.7%  
1960  25984000  2.7%  3349000  3.6%  

  

 بمتوالیة تنمو ولىاأل نأ القول یمكنو نفسھا، فیھا مصر ضاعفالتى تُ  المدة نصف فى نفسھا ضاعفتُ  القاھرة نأ أى
  .حسابیة الیةبمتو الثانیة تنمو بینما ھندسیة،

 


