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  مصلحة التنظیم في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  جمال عبدالرحیم خلیفة عبدالرحیم/ الدكتور                              

تعد مصلحة التنظیم شكًال من أشكال اإلدارة الموجودة في مصر في تلك الفترة، 

ة مـا هـو منـوط بهـا والتي عملت وفق قواعد وقوانین إداریة منظمة؛ سـاعدتها علـى تأدیـ

متخذتًا شكًال حضاریًا قائما على مبدأ المشورة، في كافة أعمالهـا اإلنشـائیة , من أعمال

فاستطاعت أن تقدم خـدمات جلیلـة لمدینـة القـاهرة، مـن حیـث تنظـیم المبـاني . والخدمیة

والشــــوارع والحــــارات والطــــرق والمیــــادین العامــــة بهــــا، مــــع تقــــدیم مــــا یلــــزم مــــن وســــائل 

على نظافتها وتنظیم المرور بها، بما یحفظ لهـا االنسـیابیة المروریـة، وكـذلك  المحافظة

تزویدها بشبكة من الصرف الصـحى ومیـاه الشـرب واإلنـارة، وتجمیلهـا بغـرس األشـجار 

وٕانشــاء الحــدائق العامــة بهــا، مــع مراعــاة األســس والقواعــد اإلداریــة والهندســیة فــي كافــة  

  .أشغالها

ة موضوع مصـلحة التنظـیم فـي مصـر فـي النصـف الثـاني وتتناول الدراسة الراهن

(  -1مصـــلحة التنظـــیم  -1: مـــن القـــرن التاســـع عشـــر مـــن خـــالل عـــدة محـــاور، أوال

تنظـــیم إدارة العمـــل  -2) أقـــالم المصـــلحة –مجلـــس المشـــورة العـــام-تأســـیس المصـــلحة 

جهــود المصــلحة فــي مجــال : ثانیــا. المصــلحة وشــئون مــوظفي التنظــیم -3بالمصــلحة، 

جهود المصلحة في مجال خدمات الشـوارع والحـارات،  -1: دمات العامة، ویتضمنالخ

جهود المصلحة فـي مجـال تنظـیم  -3جهود المصلحة في مجال خدمات الصحة،  -2

جهــود المصــلحة فــي مجــال خــدمات اإلضــاءة ومیـــاه  -4, المــرور بالشــوارع والحــارات

  .والمیادین جهود المصلحة في مجال خدمات تجمیل الشوارع -5الشرب، 

مـا الهـدف مـن وراء : وتهدف الدراسة إلى اإلجابة على عدد مـن التسـاؤالت منهـا

إنشــاء مصــلحة التنظــیم؟ ومــا أهــم أقــالم المصــلحة، ومــا أهــم اختصاصــاتها؟ ومــا أهــم 

كما تهدف الدراسة إلى التعـرف علـى  0جهود المصلحة في مجال تنظیم مدینة القاهرة؟
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فـــي تلـــك الفتـــرة؟ ومـــا مـــدى التـــزام الحكومـــة بالقواعـــد  شـــكل مـــن أشـــكال وأنمـــاط اإلدارة

ـــك القـــوانین المنظمـــة لمصـــلحة  ـــة؟ و مـــا مـــدى تفاعـــل األهـــالي مـــع تل والقـــوانین اإلداری

التنظیم؟، وما موقف األجانب عمومًا من تلك القوانین واألشغال ؟، كما تهدف الدارسة 

  .ة العصریةإلى رصد موقف الحكومة من متطلبات ومتغیرات ومستجدات الحیا

  واهللا ولـي التوفیـق
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  ) أقالم المصلحة–مجلس المشورة العام–تأسیس المصلحة( - 1:مصلحة التنظیم: أوال

  :تأسیس مصلحة التنظیم -أ

م في عهد سعید باشا، حیث 1860 -هـ1276تأسست مصلحة التنظیم في عام 

ســة، واصــالح أصــدر أمــرًا بإنشــاء مجلســا لإلشــراف علــى تــزیین وتجمیــل مدینــة المحرو 

. وتعدیل طرقهـا وشـوارعها وحاراتهـا، وكـذلك تنظـیم حركـة المـرور والسـیر بهـا ونظافتهـا

وضـم هـذا . وألحق هذا المجلس بدیوان المدارس، وكـان مقـر اجتماعـه بـدیوان المـدارس

مــدیر دیــوان المــدارس وضــابط المحروســة، ورئــیس مجلــس األطبــاء ونـــاظر : المجلــس

ورئـیس قلـم , األبنیة األمیریة، ومهندس القناطر الخیریة مدرسة العملیات، وكذلك مفتش

وتــم , الهندســة بــدیوان المــدارس، وأحــد أعضــاء مجلــس األطبــاء، ونــاظر المهنــد ســخانة

  .)1(تعیین یوسف عصمت من رجال قلم الهندسة أول ناظرا للقلم المذكور

 و هكــذا تمــت الموافقــة علــى إنشــاء قلــم خــاص بــدیوان المــدارس لتجمیــل وتنظــیم

ثم نقلت مصلحة التنظیم من دیوان المدارس إلى دیوان األشغال . مدینة محافظة مصر

واستمرت مصلحة التنظیم تابعـة لـدیوان األشـغال إلـى نـوفمبر . )2(م1871العمومیة في 

حیـــث صـــدر قـــرار مـــن مجلـــس النظـــار بإحالـــة ونقـــل مصـــلحة التنظـــیم مـــن  0م1908

وهكـذا أصـبحت نظـارة الداخلیـة  0م1909 األشغال إلـى نظـارة الداخلیـة، مـن أول ینـایر

، )3(وحدها المختصة بأشغال الطرق العمومیة وتنظیمها في مدن القطـر المصـري وقـراه

                                                

دیـوان مـدارس، وثیقـة رقـم  2091، دفتـر 121محـافظ أبحـاث، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیـة) 1(

 1860 یونیـه 28 -هــ 1276ذي الحجـة  8باشا، بتاریخ  سعید من الباشا كتخدا إلىجواب ، 39

 . 14ص , م

ـــائع المصـــری3محـــافظ وقـــائع مصـــریة، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 2( ، 430، العـــدد ة، الوق

 .م1871أكتوبر  31 -هـ 1288شعبان  17بتاریخ 

، 323ب، مجموعــــة /20محــــافظ مجلــــس النظــــار والــــوزراء، محفظــــة رقــــم : دار الوثــــائق القومیــــة) 3(

 .م1912فبرایر  7 -هـ 1330صفر  18، بتاریخ  0075 – 007769داخلیة، كود ارشیفي 
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وكانت أعمال المصلحة تعرض منها إلـى محافظـة مصـر، ومنهـا إلـى نظـارة الداخلیـة، 

  . )1(ومنها للمعیة السنیة للموافقة علیها

  ):العام(مجلس المشورة  -ب

المجلــس بــالنظر فــي كافــة مــا یعــرض علیــه مــن مصــلحة التنظــیم، یخــتص هــذا 

تنظـیم واعتـدال الحـارات وخطـوط التنظـیم الالزمـة : بشأن جمیع المسـائل العمومیـة مثـل

لها، وتوسیعها ونظافتهـا، وتنظـیم حركـة المـرور والسـیر بهـا، مـع حفـظ الطـرق والسـكك 

  :على النحو التاليویتكون مجلس المشورة من عشرة أعضاء وهم . )2( العمومیة

  .رئیس مجلس المشورة وهو غالبا ما یكون ناظر المصلحة -

  .وكیل إدارة عموم الهندسة -

  .باشمهندس التنظیم -

  0مفتش مصلحة التنظیم -

  0مفتش هندسة بحر الشرق -

  .مفتش هندسة روضة البحرین -

  .مفتش هندسة الجیزة واألقالیم البحریة -

  .وكیل مفتش الصحة -

                                                

وان معیــة ســنیة، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم دیــ: دار الوثــائق القومیــة) 1(

ــــة1/1/49/والمحافظــــات، ســــجل رقــــم س  ــــى نظــــارة الداخلی ال شــــو  18، بتــــاریخ  ، أمــــر كــــریم إل

 .61م، ص1872دیسمبر  19 -هـ1289

أ، لـــــوائح وقـــــوانین /2/3محـــــافظ مجلـــــس الـــــوزراء والنظـــــار، محفظـــــة رقـــــم : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 2(

ذي الحجــة  23صــورة قــرار صــادر مــن ســعادة مهــر دار خــدیو إلــى األشــغال ، بتــاریخ  ,)أشــغال(

 .م1864مایو  30 -هـ1280
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  .الضبطیةمأمور  -

ــذكر 0)1(عــالم مــن علمــاء دیــوان األوقــاف - أنــه تــم اختیــار الشــیخ : والجــدیر بال

، لینظــر فــي األمــور والمشــاكل التــي تقــع بــین )2(إســماعیل الحلبــي مــن علمــاء األوقــاف

مـــن حجـــب الهـــواء والنـــور عـــن بعضـــهم , الجیـــران والناشـــئة عـــن أعمـــال البنـــاء والهـــدم

وكــان هــذا العــالم یتقاضــى راتبــه مــن دیــوان . )3(الــبعض، ورأي الشــریعة فــي ذلــك األمــر

  .)4( قرش شهري 500األوقاف وبلغ راتبه 

كانت الحكومة تأخـذ رأي العلمـاء فـي افتتـاح الشـوارع الجدیـدة , ومن ناحیة أخرى

بأن یكون عرض : ومدى طولها وعرضها، وقد افتى العلماء على سبیل المثال, وغیرها

من جهـة مقـابر الغریـب وینتهـى إلـى شـارع الموسـكى،  شارع السكة الجدیدة، والذي یبدأ

رغــم أن هــذا , بــأن یكــون عــرض الشــارع ثمانیــة أمتــار، وقــد أخــذت الحكومــة بهــذا الــرأي

  0)5(العرض ال یكفى التساع الحركة التجاریة والمرور بالشارع المذكور

أن أعضــاء مجلــس المشـــورة یتقاضــون رواتــبهم مــن الجهـــات : والجــدیر بالــذكر 

                                                

صوصــــــي، اللــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة ، ســــــجل رقــــــم دیــــــوان مجلــــــس خ: دار الوثــــــائق القومیــــــة) 1(

،  ، م1859نـــــوفمبر  27 -هــــــ 1276جمـــــاد أول 2بتـــــاریخ  ,، صـــــورة قـــــرار صـــــادر11/8/2/س

 .48ص

 .م1866دیسمبر  17 -هـ1283شعبان  9، بتاریخ 67الوقائع المصریة، العدد ) 2(

مــر كــریم صــادر أرة ، ملــف تنظــیم، صــو 121محــافظ أبحــاث، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 3(

 .م1863أغسطس  16 -هـ1280مجلس األحكام، بتاریخ غرة ربیع أول  الي

 م دیــوان أشــغال، وارد الــدواوین واألقــالیم والمحافظــات الســائرة، ســجل رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 4(

ـــــاریخ خـــــت، جـــــواب ب43/ 17/ 12 ـــــى األشـــــغال، بت ذي القعـــــدة  23م ســـــعادة مهـــــر دار خـــــدیو إل

 .28م ص1876دیسمبر  10 -هـ1293

، مطبعــة 6علــى مبــارك، الخطــط التوفیقیــة الجدیــدة لمصــر والقــاهرة وبالدهــا القدیمــة الشــهیرة ، ج) 5(

 .  8ص ,  م1970 ,دار الكتب القاهرة
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  .)1(لح التابعین لها، لكونهم منتدبین لمجلس مشورة مصلحة التنظیموالمصا

  :تنظیم إدارة العمل بمجلس المشورة - 

ـــاء مـــن كـــل أســـبوع، ویجـــوز  تقـــرر اجتمـــاع أعضـــاء مجلـــس المشـــورة یـــوم الثالث

للمجلس أن یجتمع في غیر هذا الموعد المحدد، حسب مقتضـیات األحـوال والظـروف، 

قـوم رئـیس مجلـس المشـورة بمخاطبـة أعضـاء المجلـس ولكن یجـب فـي هـذه الحالـة أن ی

بمقتضى خطابات من طرفه موجهة لكل , بالیوم الذي تحدد الجتماعهم غیر االعتیادي

  .)2(عضو من أعضاء المجلس

ویقــوم مجلــس مشــورة التنظــیم بمناقشــة كافــة القضــایا والــدعاوي، ویكــون الفصــل 

ة فــي حالــة تســاوي األصــوات فیهــا بأكثریــة اآلراء، ویحســب رأي رئــیس مجلــس المشــور 

ــة . بــرأیین أمــا إذا اختلفــت اآلراء فــي قضــیة مــا، فیكــون الحكــم فیهــا عــن طریــق المداول

الخفیــة بــأوراق صــغیرة مثــل القرعــة، وحســب نتیجــة فــرز األصــوات واآلراء یكــون الحكــم 

  .)3(بموجبه 

وتقرر من ناحیة أخرى، أنه في حال غیاب وعدم حضور رئیس مجلس المشورة 

مــا، أن یقــوم أعضــاء المجلــس بانتخــاب واحـدًا مــنهم لیكــون رئیســا للمجلــس لیــدیر لعـذر 

                                                

دیــوان الداخلیــة، قیــد األوامــر الكریمــة الصــادرة لنظــارة الداخلیــة، ســجل رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 23 -هــ 1276ذي الحجـة  4مهـر دار خـدیو إلـى الداخلیـة ، بتـاریخ  ، جواب بختم31/24/3/ل

 .  101ص , م 1860یونیه 

ــــــة) 2( ــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، الل ــــــوان مجل دی

 .39م ، ص1859نوفمبر  27 -هـ1276جماد أول  2، صورة قرار بتاریخ 11/8/2/س

 -51(أ أشـــغال، مجموعـــة /6/2مرقالنظار،محفظـــةفظ مجلـــس الـــوزراء و محـــا:دار الوثـــائق القومیـــة) 3(

 .م1880ینایر  31،تعلیمات إداریة صادرة بتاریخ0075 –035968،كود ارشیفي)58
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  .)1(أعمال المجلس، وتنتهى رئاسته بانتهاء عقد هذه الجلسة 

وخصصت الحكومة كاتبا لمجلـس مشـورة التنظـیم لتسـجیل جمیـع القضـایا، التـي 

كمـــا  .)2(جـــرى مناقشـــتها بـــالمجلس وقیـــدها بنمـــر مسلســـلة فـــي دفتـــر مضـــبطة المجلـــس

والمهنـدس الثـاني الخـاص  -منتدب من مصلحة التنظیم –ألزمت الحكومة هذا الكاتب 

بحضــور جلســات مجلـس المشــورة وعـدم التخلــف، لتقــدیم , بالرسـومات بمصــلحة التنظـیم

  .)3(اإلیضاحات والرسومات الالزمة عن القضایا المنظورة أمام المجلس

ون للمشـورة فـي الیـوم المحـدد أن أعضاء مجلس المشورة یجتمع: والجدیر بالذكر

النعقـــاد المجلـــس، أمــــا بـــاقي أیـــام األســــبوع فیكونـــون فـــي خدمــــة أشـــغالهم بمصــــالحهم 

  .)4(الحكومیة المختلفة

ویقوم المجلس بالنظر فیما یعرض علیه من الرسومات الخاصة بتعدیل الشـوارع 

بات، والحــارات و تنظــیم حركــة المــرور، وغیــر ذلــك، ویســجل تلــك التعــدیالت والتصــوی

ویختمهــا بخــتم أعضــاء المجلــس جمیعــا، بالتــاریخ وبنمــر مسلســلة، ویرســل نســخة منهــا 

                                                

ــــــة) 1( ــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، الل ــــــوان مجل دی

نــوفمبر  15 -هـــ1282جمــاد ثــان  25، قــرار صــادر إلــى نظــارة الداخلیــة ، بتــاریخ 11/8/10/س

 .16ص, م  1865

 27 -هــــ 1276جمـــاد أول  2بتـــاریخ , ، صـــورة قـــرار صـــادر 11/8/2/ نفســـه، ســـجل رقـــم  س) 2(

 .40ص, م1859نوفمبر 

، 31/5/1/دیــوان الداخلیـة، صــادر جهــات دواویـن المحروســة، ســجل رقــم ل: دار الوثـائق القومیــة) 3(

م، 1865یولیـــه  5 -هــــ1282صــفر  9ة مصـــر، بتـــاریخ جــواب بخـــتم الوكیــل إلـــى دیـــوان محافظــ

 .87ص

دیــوان معیــة ســنیة، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 4(

، جـــواب بخـــتم ســعادة مهـــر دار خـــدیو إلـــى مجلـــس عمـــوم 1/1/13/والمحافظــات، ســـجل رقـــم س

 . 13م ، ص1860ینایر  24 -هـ 1276رجب  3الصحة، بتاریخ 
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إلى مهندس مصلحة التنظیم، بعد أخذ السند الـالزم عنـه بـذلك إلجـراء العمـل بمقتضـى 

ویسـجل مجلـس المشـورة تعدیالتـه ومالحظاتـه علـى الرسـومات وغیرهـا . تلك التعـدیالت

ثم ترسل تلك التعدیالت , عدیالت أقرها مجلس المشورةبالحبر األزرق، لیعلم أن تلك الت

إلى دیوان الداخلیـة للتصـدیق علیهـا، ومتـى تـم التصـدیق تقـوم مصـلحة التنظـیم بالعمـل 

ترســل الداخلیــة إلــى مختلــف الجهــات , ومــن ناحیــة أخــرى. )1(وتنفیــذ تلــك المشــروعات

  .)2(والمصالح، بتنفیذ تلك التعلیمات والعمل بمقتضاها

فــي المســائل : ر عمــل مجلــس المشــورة عنــد هــذا الحــد، بــل نظــرا أیضــاولـم یقتصــ

الخاصة بفتح الشبابیك والحیطان المشتركة في األمالك بین األهـالي بعضـهم الـبعض، 

ولكـن كــل  0وكـذلك فـتح المنافـذ فـي بعـض األمـالك مــن جهـة إلـى أخـرى لمـرور النـاس

ثم یقـوم المجلـس بأخـذ , أي فیهاهذه المسائل ترسل إلى المحكمة الشرعیة أوًال إلبداء الر 

  .)3(القرار فیها

دون الرجــوع , وهكـذا فـإن مصـلحة التنظــیم ال تشـرع فـي أمـر مــن األمـور السـابقة

  .إلى مجلس المشورة للنظر والتصدیق النهائي على تلك األعمال

  :أقالم مصلحة التنظیم -ج

  :تتكون مصلحة التنظیم من خمسة أقالم أو فرق وهي على النحو التالي

                                                

ــــــة) 1( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

نـــوفمبر  15 -هــــ1282جمـــاد  22بتـــاریخ , ، صــورة قـــرار صـــادر لنظـــارة الداخلیـــة 11/8/10/س

 .11 – 10م ، ص1865

إلـــى نـــاظر  ، ملـــف تنظـــیم، أمـــر كـــریم121محـــافظ أبحـــاث، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

 .41م ، ص1864أبریل  30 -هـ 1280ذي القعدة  23الداخلیة، بتاریخ 

ــــــة) 3( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

ص , م 1859دیســمبر  27 -هـــ 1276جمــاد ثــان  2، صــورة قــرار صــادر بتــاریخ  11/8/2/س

39 - 40. 
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  :قلم إدارة التنظیم -1

ــا بــین نظــارة  –یتكــون هــذا القلــم مــن نــاظر المصــلحة عمومــا  والــذي جمــع غالب

ویتقاضــى , والحــائز علــى الرتبــة الثانیــة –المصــلحة وبــین رئاســة مجلــس مشــورة التنظــیم

ومــن باشــمهندس التنظــیم وهــو حــائز  0)1( قــرش شــهري 3000راتبهــا الــذي یقــدر بنحــو 

وقـد شـغل هـذه  -قـرش شـهري،  2700ویتقاضـى راتبـا یقـدر بنحـو على الرتبـة الثالثـة، 

ویتقاضى راتب رتبة  –حسن أفندي على  –ومن معاون أول , -الوظیفة ایواظى افندي

ــــدر بنحــــو  ــــا . قرشــــا شــــهریا 650الیوزباشــــي ویق ــــا ثانی -وضــــمت اإلدارة أیضــــا معاون

وهنـاك . قـرش 400وراتبه الشـهري یقـدر بنحـو , برتبة مالزم أول –عبدالمقصود أفندي 

قرشـا، بینمـا یتقاضـى الكاتـب  450كاتب القلم ویتقاضى راتبا شهریا یقدر بنحو : أیضا

 36اثنــان مــن العســاكر یتقاضــى كــل منهمــا حــوالي : قــرش، وهنــاك أیضــا 300الثــاني

  .)2(قرشا في الشهر

نــاظر إدارة : وهكــذا یتضــح ممــا ســبق أن إدارة التنظــیم تتكــون مــن ســبعة مــوظفین هــم

  .ة، وباش مهندس التنظیم وعدد اثنین من المعاونین، وكاتب وعسكریانالمصلح

فیختص ناظر المصلحة بـإدارة أشـغال المصـلحة عمومـا , اما عن وظائف هؤالء

واإلشــراف علــى أشــغال المهندســین، ویعتمــد بختمــه كافــة الرســومات الخاصــة بالمبــاني 

نـاظر المصـلحة ال تكـون  فإن اعتمادات, ومن ناحیة أخرى. والشوارع والحارات وغیرها

ساریة المفعول أو صحیحة، إال بعد موافقة مجلس المشورة، فتأتي موافقـة النـاظر علـى 

                                                

، ملـف شـئون )أشـغال(أ /2/2محـافظ مجلـس الـوزراء والنظـار، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 1(

ـــــس الخصوصـــــي ، بتـــــاریخ   13مـــــوظفین، خطـــــاب وارد المصـــــلحة مـــــن ســـــعادة مستشـــــار المجل

 .م1864یولیه  18 -هـ1281صفر

/ دیــــوان مجلــــس خصوصــــي، القــــرارات واللــــوائح الصــــادرة، ســــجل رقــــم س : دار الوثـــائق القومیــــة) 2(

م ، 1859فبرایــر  7 -هـــ1275رجــب  4ار صــادر لــدیوان المـدارس، بتــاریخ ، صـورة قــر  11/7/1

 . 37ص
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وٕاذا . اجــراء تلــك األشــغال ســواء كانــت حكومیــة أو أهلیــة بعــد موافقــة مجلــس المشــورة

قدمت طلبات من األهالي للنـاظر مباشـرة فیحیلهـا إلـى مجلـس المشـورة للنظـر فیهـا، ثـم 

وهكــذا فــإن كافــة األذونــات والطلبــات التــي تعطــى لألهــالي بأعمــال . بعــد ذلــك یعتمــدها

  .)1(البد أن تكون مختومة بختم ناظر إدارة التنظیم, البناء وغیرها

امــا عـــن اختصــاص باشـــمهندس التنظــیم فانـــه یخــتص بمالحظـــة ومتابعــة كافـــة 

راف علــى كافــة ، كمــا یقــوم باإلشــ)2(القــرارات واالعتمــادات التــي أقرهــا نــاظر المصــلحة

أعمــال المهندســین فــي كافــة األقــالم، وتقــدم إلیــه جمیــع تقــاریر وأعمــال المهندســین فــي 

وهـــو المســــئول عمـــا یقــــع مـــنهم مــــن إهمـــال أو تقصــــیر أو . مختلـــف أقـــالم المصــــلحة

  .)3(خطأ

یعـــاون باشـــمهندس المصــلحة اثنـــان مـــن المهندســـین، فیقـــوم , ومــن ناحیـــة أخـــرى

بتحدید كافة الحارات الجاري العمل بها، وتوضـیح مـا  –معاون أول  –المهندس األول 

 –معـــاون ثـــان  –یلـــزم مـــن إیضـــاحات لمجلـــس المشـــورة، بینمـــا یقـــوم المهنـــدس الثـــاني 

  .)4(بمعاونته في كافة األشغال

                                                

أ، ملــف لــوائح /2/3محفظــة رقــم , محــافظ مجلــس الــوزراء، نظــارة األشــغال: دار الوثــائق القومیــة) 1(

ذو القعـــدة  6وقـــوانین، صـــورة قـــرار وارد المجلـــس الخصوصـــي لســـعادة وكیـــل األشـــغال ، بتـــاریخ 

 .م1870فبرایر  8 -هـ 1286

ـــائق القومیـــة) 2( ـــالیم والمحافظـــات، ســـجل رقـــم : دار الوث دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر الـــدواوین واألق

رمضــــان  5، جــــواب بخــــتم ســــعادة مهــــر دار خــــدیو إلــــى محافظــــة مصــــر، بتــــاریخ 1/3/14/س

 .51ص , م1863فبرایر  24 -هـ 1279

أ، ملــف لــوائح /2/3ظــة رقــم محــافظ مجلــس الــوزراء، نظــارة األشــغال، محف: دار الوثــائق القومیــة) 3(

ذو القعــــدة  13وقـــوانین، صـــورة قــــرار مـــن المجلـــس الخصوصــــي إلـــى نظـــارة األشــــغال ، بتـــاریخ 

 .م1870فبرایر  15 -هـ 1286

ــــــة) 4( ــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، الل ــــــوان مجل دی
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ویخــتص مهندســو هــذا القلــم بحضــور جلســات مجلــس المشــورة، لتقــدیم مــا یلــزم 

یكــون لهــم حــق التصــویت فــي  للمجلــس مــن ایضــاحات ومقترحــات وتعــدیالت، دون أن

  .)1(الجلسة أو المداولة

ـــأي وســـیلة   –شـــفاهه أو كتابـــة  –وال یجـــوز لمهندســـي المصـــلحة أن یصـــرحوا ب

ألصــحاب األمــالك التــي تقــع علــى الطــرق العمومیــة، بأعمــال البنــاء أو غیرهــا، أو أن 

  . )2(یمدوا خط التنظیم

جــأت إلــى ســد العجــز مــن أن المصــلحة أو الحكومــة كثیــرًا مــا ل: والجــدیر بالــذكر

المهندســین، باالســتعانة بتالمیــذ المدرســة البحریــة، فقامــت بتــدریبهم و الحــاقهم بوظیفــة 

مهندسین بالمصلحة، وذلك لكثرة األشـغال، وعینـتهم برتبـة مـالزم ثـان، وخصصـت لهـم 

  .)3(راتب هذه الدرجة

بكتابــة وقیــد , أمــا عــن اختصاصــات كــاتبي المصــلحة، فیخــتص الكاتــب األول 

الطلبات أو العـرض حـاالت التـي تعـرض علـى مجلـس المشـورة، وكـذلك تحریـر وكتابـة 

ـــزم بحضـــور جلســـات المجلـــس. األحكـــام والقـــرارات الصـــادرة بشـــأنها بینمـــا یكـــون  0ومل

الكاتب الثاني معاونا له، ویختص بتسجیل وقید المخاطبات الصادرة إلى كافة الجهات 

                                                                                                                        

 .39ص , م 1859نوفمبر  27 -هـ1276جماد أول  2، صورة قرار صادر بتاریخ 11/8/2/س

ب أشـــغال، مجموعـــة /6/2محـــافظ مجلـــس الـــوزراء والنظـــار، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 1(

 18، قـــرار صـــادر مـــن نـــاظر األشـــغال، بتـــاریخ  0075 – 036005، كـــود أرشـــیفي )51-58(

 .م1880ینایر  31 -هـ1297صفر 

دواوین والمحافظـات والضـبطیات والجهـات، سـجل دیوان الداخلیـة، صـادر الـ: دار الوثائق القومیة) 2(

 2 -هـــ 1288ربیــع ثــان  13، جــواب بخــتم النــاظر إلــى ضــبطیة مصــر، بتــاریخ 31/8/4/رقــم ل

 .113ص , م 1871یولیه 

، القــــرارات واللـــــوائح 11/8/3دیـــــوان مجلــــس خصوصــــي، ســـــجل رقــــم س : دار الوثــــائق القومیــــة) 3(

 .40ص , م 1862دیسمبر  31 -ـ ه 1279رجب  9الصادرة، قرار صورته بتاریخ 
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مصـــلحة ومـــا یصـــدر مـــن المصـــلحة إلـــى وعلیهمـــا أیضـــا قیـــد وتســـجیل كافـــة مـــا یـــرد لل

  .)1(مختلف األقالم والجهات

ضــم القلــم عســكریان، اختصــا بحمــل ومســك الجنزیــر الــالزم , ومــن ناحیــة أخــرى

وكانت المصلحة أحیانـا . )2(لعملیة القیاس، وتأدیة ما یلزم من طلبات وأشغال هذا القلم

فــي  –ي االحجــار وهــم قــاطع –تســتعین بــبعض عســاكر الجهادیــة مــن فرقــة البلطجیــة 

  .)3(قرش في الشهر للفرد 100بعض األشغال، وكانت تصرف لهم راتب یقدر بنحو 

  :قلم الرسومات -2

یتكون قلم الرسومات من باشمهندس القلم، الحائز على الرتبة الرابعة، ویتقاضى 

برتبـة یوزباشـي  –معـاون أول –قرشا، ومن مهندس أول  2250راتبا شهریا یقدر بنحو 

قرشا في الشهر، وكذلك من مهندس ثـاني  650تقاضى راتبا شهریا یقدر بنحو أول، وی

وضـم القلـم . برتبة یوزباشي أول أیضـا، ویتقاضـى الراتـب السـابق نفسـه –معاون ثان –

ویتقاضــى راتبــًا  –الخواجـة أبولیــت –أیضـا بــاش رســام القلــم الحـائز علــى الرتبــة الرابعــة 

محمـــد  –ویضــم القلـــم أیضــا رســام ثــاني  .قرشـــا فــي الشــهر 2250شــهریا یقــدر بنحــو 

قــــرش فـــــي  400ویتقاضــــى راتـــــب المــــالزم األول الــــذي یقـــــدر بنحــــو  –أفنــــدي شــــوكة

قرشـًا فـي الشـهر،  60براتـب یقـدر بنحـو , كما ضم القلم كاتـب برتبـة أونباشـي.)4(الشهر

                                                

, م 1859نــوفمبر 27 -هـــ1276جمــاد أول 2، صــورة قــرار بتــاریخ 11/8/2نفســه، ســجل رقــم س) 1(

 .37ص

دیــوان معیــة ســنیة، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

دار خـــدیو إلـــى الجهادیـــة ،  ، جـــواب بخـــتم ســـعادة مهـــر 1/1/17/والمحافظـــات، ســـجل رقـــم س

 .44ص , م 1861أغسطس  22 -هـ1278صفر  15بتاریخ 

، جـــواب بخـــتم 12/3/71/دیـــوان األشـــغال، صـــادر الـــدواوین، ســـجل رقـــم م: دار الوثـــائق القومیـــة) 3(

 .63م ، ص1872أكتوبر  14 -هـ1289شعبان  11الناظر إلى دیوان الجهادیة ، بتاریخ 

ــــــة) 4( ــــــ: دار الوثــــــائق القومی ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم دی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل وان مجل
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قرشـا فـي  36یتقاضـى كـل مـنهم حـوالي , باإلضافة إلى سبعة عسـاكر علـى درجـة نفـر

  .)1(الشهر

فیخـــتص باشـــمهندس قلـــم الرســـومات , أمـــا عـــن اختصاصـــات مـــوظفي هـــذا القلـــم

بمالحظـــة ومتابعـــة كافـــة أعمـــال القلـــم مـــن رســـومات ونحوهـــا، كمـــا یقـــوم بتحدیـــد كافـــة 

ــاني أو توســعة ونحــو ذلــك . الحــارات والشــوارع المــراد عمــل رســومات عنهــا، إلجــراء مب

ســم كافــة الرســومات الجدیــدة بینمــا یقــوم البــاش رســام بر . ویعاونــه فــي األمــر مهندســان

  .)2(والمراد تعدیلها، في حین  یقوم الرسام الثاني بنسخ تلك الرسومات ونقلها مرة أخرى

ومن هنا فإن قلم الرسومات اختص عمومًا برسـم جمیـع حـارات القـاهرة ونواحیهـا 

بوجه عام، وكـذلك برسـم كـل حـارة علـى حـده بوجـه خـاص، مـع إجـراء كافـة التعـدیالت 

ات الالزمــة لكــل مــا هــو مســتجد بنــواحي المحروســة وبــوالق ومصــر القدیمــة واإلصــالح

  .)3(وغیرها

أن قلـــم الرســومات، قـــدم خــرائط الطـــرق و الشــوارع و الحـــارات : والجــدیر بالــذكر

أن الخـرائط العمومیـة لكـل مدینـة أو : وفق قواعد و نظم تم االتفاق علیها منهـا, وغیرها

لمجلــس التنظــیم أن یخطــط علیهــا تصــمیمات قریــة ترســم بمقیــاس مناســب بحیــث یمكــن 

                                                                                                                        

 .43م ، ص1860أبریل  16 -هـ 1276رمضان  19بتاریخ , ، صورة قرار صادر11/8/2/س

دیـــــوان معیـــــة ســـــنیة، صـــــادر العـــــرض حـــــاالت إلـــــى الـــــدواوین والمجـــــالس : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 1(

 3إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ  ، جواب بختم مهـر دار خـدیو1/9/5/والمحافظات، سجل رقم س

 .91م ، ص1865یولیه  27 -هـ1282ربیع أول 

ــــــة) 2( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

ـــوفمبر  2 -هــــ1279جمـــاد أول  9بتـــاریخ , ، صـــورة قـــرار صـــادر لنظـــارة األشـــغال11/8/7/س ن

 .63ص, م 1862

، أمــــر كـــریم إلــــى مــــأمور ) تنظـــیم (  121محـــافظ أبحــــاث، محفظـــة رقــــم  :دار الوثـــائق القومیــــة) 3(

 .م1864مایو  24 -هـ 1280ذي الحجة  17الخریطة الفلكیة، بتاریخ 
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وأن یـتم رسـم مخصـوص لكـل شـارع وطریـق وعطفـة وزقـاق . مجموع الشوارع والمیـادین

  :غیر نافذ أو مسدود، بحسب التعریفات اآلتیة

یــتم رســم الرســومات والخــرائط بمقیــاس خمســة ملیمتــر لكــل متــر واحــد، علــى  -1

  .نتیمترس 21أشرطة من ورق أبیض ملصوق على قماش عرضه 

یبــین القلــم حــدود األبنیــة المتصــلة بخطــوط متصــلة، وحــدود األمــالك غیــر  -2

المتصلة بخطوط متقطعة، وجمیع خطوط العمل بخطوط متقطعـة، وكـل مـا یقـاس مـن 

  .الخطوط والزوایا یرقم على الرسومات بالمداد األسود

ارات كمـا التزمــت فرقـة الرســم بمـا هــو مقـرر بشــأن اتسـاع الشــوارع والعطـف والحــ

یكـون اتسـاع الحـارة فیهـا : األولـى: وغیرها، فقسمت حارات المحروسة إلى عدة درجـات

و . عشـــرة أمتـــار، وهـــي الشـــوارع الكبیـــرة التـــي تشـــق القـــاهرة، ویكثـــر مـــرور النـــاس بهـــا

أما العطف التي  0ستة أمتار: یكون اتساع الحارة ثمانیة أمتار، والدرجة الثالثة: الثانیة

ى یكــون اتســاعها أربعــة أمتــار، والعطــف التــي ال یتفــرع منهــا یتفــرع منهــا عطــف أخــر 

  .عطف أخرى یكون اتساعها ثالثة أمتار

أما الشوارع الجدیدة فتقرر أن یكون اتساعها ثمانیة أمتار باإلضافة إلى رصیف 

  .)1(على یمین ویسار الشارع باتساع مترین للرصیف الواحد

الجوامـــع : المبـــاني العمومیـــة مثـــلأن جمیـــع اآلثـــار المشـــهورة و : والجـــدیر بالـــذكر

ـــو  والمســـاجد والمقـــابر والمكاتـــب واألســـبلة وغیرهـــا، ال تتعـــرض لهـــدم أو إزالـــة حتـــى ول

  .)2(اعترضت الشوارع والطرق الجدیدة

                                                

أ ، أشــغال ، مجموعــة /6/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 3 -هــ1297محـرم 20تاریخ ، صورة قرار صادر ب 0075 – 035968كود ارشیفي ) 51-58(

 .م1880ینایر 

دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األوامــر العلیــا الــي المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 2(
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أمــا عــن أدوات الرســم  فقــد اســتخدمت فرقــة الرســم مــع الحبــر األســود كثیــر مــن 

األبنیة باللون الرمـادي الفـاتح األلوان في رسوماتها، فحددت علي خرائطها و رسوماتها 

فــــي حــــین حــــددت المســــاجد والتكایــــا واألســــبلة واألضــــرحة وغیرهــــا بــــاللون األخضــــر , 

الغــامق، واســتخدمت اللــون البنفســجي لتحدیــد الكنــائس، بینمــا اســتخدمت اللــون األزرق 

في تحدید مجاري المیاه والحفر والبرك، بینما حددت على رسوماتها البساتین والحـدائق 

  .للون األخضر الباهتبا

كـان قلـم الرسـم ملـزم فـي عملـه بتحدیـد الجهـات األربـع للبنـاء , ومن ناحیـة اخـري

كما أن . وعلیه أن یبین و یحدد طول الواجهة ونمرة البناء واسم صاحب العقار, ونحوه

اسم اإلقلیم أو المدینة أو الثمن : القلم كان یكتب في نهایة كل رسم عنوان یشتمل على

رع، وطولــــــه، وكــــــذلك یكتــــــب أســــــماء اآلالت التــــــي اســــــتعملت فــــــي عملیــــــات أو الشــــــا

المیوغرافیــة، والمقیــاس الــذي تــم بــه الرســم وتاریخــه، وتوقیــع المهنــدس الــذي قــام بعملیــة 

وهذه الرسومات تسـجل فـي دفتـر الیومیـة الخـاص بـالقلم الموجـود تحـت . القیاس والرسم

  .)1(ید كاتب القلم

رائط والرسـومات كانـت تلـف وتحفـظ فـي اسـطوانات أن تلـك الخـ: والجدیر بالذكر

  .)2(حلزونیة تسهیال لحفظها

ومن ناحیة أخرى، بعد أن ینتهـى القلـم مـن تلـك الرسـومات تعـرض تلـك الخـرائط 

                                                                                                                        

، جـواب بخـتم مهـر دار خـدیو إلـى دیـوان الداخلیـة، بتـاریخ  1/1/43/والمحافظات، سجل رقـم س

 0 63م ، ص1870أكتوبر  28 -هـ1287شعبان  2

أ أشــغال عمومیــة، كــود /6/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 .م1880ینایر  23 -هـ 1297صفر  10، قرار صادر بتاریخ  0075 -035968ارشیفي 

، 64/  1/ 31/ دیــــوان الداخلیـــة، صــــادر دواویــــن العمـــوم، ســــجل رقــــم ل : دار الوثـــائق القومیــــة) 2(

قــرش لشــراء اســطوانات  250بشــأن اعتمـاد مبلــغ , داخلیــة إلـى دیــوان المالیــة جـواب بخــتم نــاظر ال

 .51ص , م 1880دیسمبر  8 -هـ 1298محرم  5بتاریخ , لزوم حفظ الخرائط
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العمومیــة ومــا بهــا مــن شــوارع وحــارات وعطــف وكــذلك األمــاكن الشــهیرة، علــى مجلــس 

ررة بتلــك الرســومات، بعــد ابــداء مشــورة التنظــیم العتمادهــا والموافقــة علــى األعمــال المقــ

هــذه الخــرائط المعتمــدة والنهائیــة یــتم عمــل نســختان منهــا، وتخــتم . مالحظاتـه وتعدیالتــه

بأختــــام مجلــــس التنظــــیم، وتحفــــظ إحــــداهما بــــدیوان األشــــغال، وترســــل األخــــرى لعهــــده 

المهنــدس المعــین لتنظــیم المدینــة أو الجهــة المعمــول عنهــا تلــك الخــرائط ، وذلــك عــن 

  .)1(مهندسي مصلحة التنظیمطریق 

وقـــد حـــاول قلـــم الرســـم فـــي عملـــه أن تكـــون األبنیـــة الكائنـــة علـــى جـــانبي الطـــرق 

  .)2(موازیة بعضها لبعض على قدر اإلمكان

  :قلم تفتیش التنظیم -3

ــالتفتیش عــن كافــة األبنیــة وغیرهــا ومــدى مطابقتهــا لخطــوط  ــم ب یخــتص هــذا القل

التنظیم الحائز علـى الرتبـة الثالثـة، ویتقاضـى مفتش : وتتكون هذه الفرقة من 0التنظیم 

برتبــة  -أبــوبكر رامــز –ومــن معــاون , قــرش فــي الشــهر 2700راتبــًا شــهریًا یقــدر بنحــو 

 -تـادرس ملیكـة –قرشـا، ومـن كاتـب  850یوزباشي یتقاضى راتبا شهریا یقـدر بحـوالي 

ى كـل قرش في الشهر، ومن ثالث قواصة ترك یتقاضـ 300ویتقاضى راتبا یقدر بنحو 

  .)3(قرشا في الشهر 250منهم 

                                                

دیـــــــوان األشـــــــغال، وارد األقـــــــالیم والـــــــدواوین والمحافظـــــــات، ســـــــجل رقـــــــم : دار الوثـــــــائق القومیـــــــة) 1(

ص , م 1876یونیـــه  5 -هـــ1293اد أول جمـــ 12، وارد محافظــة مصـــر، بتــاریخ 12/17/43/م

23. 

، مجموعـة رقـم ) أشـغال(أ  /6محافظ مجلس الوزراء والنظـار، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 2(

مـارس  12 -هــ1298ربیـع ثـان  10، خطاب صادر لمحافظـة مصـر، بتـاریخ  005 – 03569

 .م1881

ــــــة) 3( ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات: دار الوثــــــائق القومی ــــــوان مجل ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم  دی والل

 .48ص , م 1859نوفمبر  27 -هـ1276جماد أول  2، قرار صادر بتاریخ 11/8/2/س
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و ینحصـــر عمـــل هـــذه الفرقـــة أو عمـــل مفـــتش التنظـــیم، بـــالتفتیش علـــى األبنیـــة 

والعمـــارات المصـــرح بإجرائهـــا مـــن مصـــلحة التنظـــیم، ومالحظـــة إن كانـــت هـــذه األبنیـــة 

  .جارى بناءها حسب قرارات مجلس المشورة وأحكامها أم ال

التنظیم تقریرًا عن كافـة األعمـال المخالفـة یقدم المفتش إلدارة , ومن ناحیة أخرى

یوقــف كافــة عملیــات البنــاء المخالفــة للتنظــیم ســواء , لقــوانین التنظــیم، وفــي الوقــت نفســه

ـــذلك، مـــع االســـتعانة بالضـــبطیة إذا لـــزم  مـــن األهـــالي أو األجانـــب ویخبـــر المصـــلحة ب

  .)1(األمر

ارات واألحكـــام ویقـــوم مفـــتش التنظـــیم بعملـــه هـــذا بعـــد أن یتســـلم نســـخة مـــن القـــر 

إحـداهما للمفــتش و , الصـادرة مـن المصــلحة، والتـي یقــوم بنسـخها كتــاب القلـم نســختان 

  .)2(األخرى للوكیل

یقــوم القواصــة التــرك بالتنبیــه علــى األهــالي أصــحاب األبنیــة , ومــن ناحیــة أخــرى

م المخالفة لخطوط التنظیم، بإزالة تلـك المخالفـات وااللتـزام بخطـوط التنظـیم، واسـتدعائه

  .)3(إذا لزم األمر إلى مفتش المصلحة

أن فرقــة التفتــیش كانــت تعمــل وفــق قواعــد وتعلیمــات حــددتها : والجــدیر بالــذكر

أن فرقـة التفتـیش تفـتش علـى : الالئحة التنظیمیة للمدن والشوارع والحارات وغیرها منهـا

ت و هــل تلــك الخرجــا –بالكونــات أو مشــربیات أو غیرهــا  –األبنیــة التــي بهــا خرجــات 

                                                

أغســـــطس  5 -هــــــ1281ربیـــــع أول  2، قـــــرار صـــــادر بتـــــاریخ 11/8/9/نفســـــه، ســـــجل رقـــــم س) 1(

 .81ص,م1864

أ، شــئون /2/2محــافظ مجلــس الــوزراء، نظــارة األشــغال، محفظــة رقــم قــدیم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

أغسـطس  15 -هــ 1296شـعبان  26بتـاریخ , موظفین، جواب بختم ناظر الداخلیة إلـى األشـغال

 .م1879

، وراد دیـوان 1163سجل حصر رقم , وراد الدواوین والفروع, ضبطیة مصر: دار الوثائق القومیة) 3(

 .31م، ص1865یولیه  18 -هـ 1282صفر  23الداخلیة، بتاریخ 
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ــانون الــذي حــدد ارتفاعهــا عــن ســطح األرض بمقــدار أربعــة أمتــار ونصــف  مطابقــة للق

ـــاء متـــرًا واحـــدا فـــي الحـــارة التـــي یكـــون . المتـــر أم ال وكـــذلك أال یزیـــد بروزهـــا عـــن البن

اتساعها عشرة أمتار، أما الحـارة التـي یكـون اتسـاعها سـتة أمتـار ونصـف فیكـون بـروز 

سنتیمتر في الحارات التي یكون اتساعها مـن  50 سنتیمتر، ویكون البروز 75الواجهة 

  .ثالثة إلى أربعة أمتار

وكذلك تقوم الفرقة بمراقبة فتح الشبابیك منعا لتشكي الجیـران، وكـذلك تقـوم بمنـع 

ـــزل ومنـــع  ـــدرجات الخارجـــة عـــن حـــدود المن األهـــالي منعـــا تامـــا مـــن عمـــل الســـاللم وال

وكــذلك . ارة وحركــة المــرور وهكــذاالمصــاطب أمــام المنــازل، ممــا یــؤثر علــى اتســاع الحــ

  .)1(مراقبة ارتفاع أسوار الزرابي والبساتین وغیر ذلك

تقــوم فرقــة التفتــیش بمراقبــة األشــجار المغروســة مــن طــرف , ومــن ناحیــة أخــرى

  .)2(الحكومة أو األهالي وعملیة تقلیمها وریها بالماء وغیر ذلك

ش، بـل عملـت علـى مراقبـة ولم یقتصر األمر عند هـذا الحـد بالنسـبة لفرقـة التفتـی

فمنعـت أصـحاب المنـازل مـن وضـع مـواد  0وتسهیل حركة المرور في الطرق والحارات

وحــددت مســاحة مــن الحــارة لوضــع تلــك المــواد , وأدوات البنــاء فــي الطــرق لمــدة طویلــة

أمتــار ، وزراع  6 – 4تقــدر بنحــو متــر ونصــف فــي الحــارة التــي یكــون اتســاعها مــن 

وكذلك منعت األهالي مـن وضـع . ون اتساعها ثالثة أمتار فأقلمعماري للحارة التي یك

المـــواد الناتجـــة عـــن عملیـــة الهـــدم مـــن أحجـــار وأتربـــة وغیرهـــا بـــالطرق، ووضـــع تلـــك 

                                                

ملـف لـوائح وقـوانین، , )أشـغال( أ/2/3محـافظ مجلـس الـوزراء، محفظـة رقـم : لقومیـةدار الوثائق ا) 1(

 .م1871سبتمبر  23 -هـ 1288رجب  8قرار صادر من المجلس الخصوصي، بتاریخ 

دیوان الداخلیـة، صـادر الـدواوین والمحافظـات والضـبطیات والجهـات، سـجل : دار الوثائق القومیة) 2(

 23-ه1285شـــــوال  9كیـــــل إلـــــى محافظـــــة مصـــــر، بتـــــاریخ ، جـــــواب بخـــــتم الو 31/8/1/رقـــــم ل

  069ص, م1869ینایر
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  .)1(المخلفات في األماكن المخصصة لذلك

قامــت الفرقــة بمنــع التجــار والباعــة مــن وضــع بضــائعهم مــن , ومــن ناحیــة أخــرى

شـوارع، وٕالـزام هـؤالء بوضـع بضـائعهم داخـل الـدكاكین، الفواكه والخضـروات بـالطرق وال

وكــــذلك منعــــت أصــــحاب المقــــاهي , وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لتجــــار وباعــــة األســــماك

والخمـــارات مـــن وضـــع كراســـیهم و مقاعـــدهم خـــارج المقـــاهي والخمـــارات فـــي الشـــوارع 

  .)2(تسهیال لحركة المرور, وغیرها

ات ومنــــع أصــــحاب العربــــات كمــــا قامــــت هــــذه الفرقــــة بــــالتفتیش علــــى العربخانــــ

الخاصة واألجرة مـن غسـل عربـاتهم بالمیـاه فـي الشـوارع، مـع ضـرورة الـزامهم باألمـاكن 

  .)3(المخصصة لوقوفها

أن الضــبطیة كانــت ایضــا تبلــغ مصــلحة التنظــیم عــن المبــاني : والجــدیر بالــذكر

التي شرع أصحابها في بناءها على الطـرق العمومیـة بـدون رخصـة، ممـا یعطـل حركـة 

  .)4(المرور

  :قلم أو فرقھ مطور الكشف -4

                                                

دیــــــوان الداخلیــــــة، وارد جهــــــات المحافظــــــات والضــــــبطیات ، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 1(

ص , م 1868مـایو  27 -هــ1285صـفر  4، وارد محافظة مصر للدیوان، بتـاریخ 31/32/2/ل

17. 

ـــائع المصـــریة3ع مصـــریة، محفظـــة رقـــم محـــافظ وقـــائ: دار الوثـــائق القومیـــة) 2( ، 247العـــدد , ، الوق

 . م1868نوفمبر  10 -هـ1285رجب  24بتاریخ 

، ملـــف شـــوارع، صـــورة خطـــاب مـــن 119محـــافظ أبحـــاث ، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة ) 3(

 .م1864أكتوبر  10 -هـ1281جماد أول  9محافظة مصر إلى البلدیة، بتاریخ 

، جــواب صــادر 175ضــبطیة مصــر، صــادر الــدواوین، ســجل رقــم حصــر : میــةدار الوثــائق القو ) 4(

م 1871أغسـطس  28 -هــ 1288جماد ثان  11من ضبطیة مصر إلى محافظة مصر، بتاریخ 

 .63ص , 
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ویتقاضـى  –الحـائز علـى الرتبـة الرابعـة  –تتكون فرقـة الكشـف مـن مـأمور القلـم 

 -الرتبـــة الخامســـة –قرشـــا فـــي الشـــهر، ویعاونـــه معـــاون أول  2250راتبـــا قـــدره حـــوالي 

 600براتــب  –یوزباشــي  -قرشــا، ومــن معــاون ثــان 1250ویتقاضــى راتبــا قــدره حــوالي 

 300براتــب  –إبــراهیم جــزره  –فــي الشــهر، ویضــم القلــم أیضــا مهنــدس معمــاري قــرش 

قــرش فــي الشـــهر،  300براتـــب  –عثمــان الشــاوي  –قــرش فــي الشــهر، وكـــذلك كاتــب 

وبالتـالي بلـغ  0) 1(قرشا راتبـا شـهریا  250یتقاضى كل منهما , وعدد اثنین قواصة ترك

  .عدد موظفي هذا القلم سبعه موظفین

فیخــتص قلــم الكشــف أو مــأمور القلــم بالكشــف , ات هــذا القلــمامــا عــن اختصاصــ

أو فــتح أبــواب , عــن كافــة المبــاني التــي یــراد اجــراء اصــالحات أو عمــل ترمیمــات بهــا

وشبابیك أو نحو ذلك، وذلك من خالل الطلبات التـي تقـدم مـن أصـحابها إلـى مصـلحة 

فیها و تقدیم تقریـره  التنظیم، والتي تحیل بدورها هذه الطلبات إلى مطور الكشف للنظر

  .)2(عنها

فإن األماكن والمبـاني التـي یـتم الكشـف علیهـا بمعرفـة مـأمور , ومن ناحیة أخرى

  :قلم الكشف ال تخلوا من أحوال أربعة على النحو التالي

قـوى مـن الـداخل , إذا كان البنـاء أو المحـل الجـاري الكشـف علیـه: الحالة األولى

  ".سلیم ومتین"حمل مباني علیه، فهذا یقال له والخارج ومن أعلى وأسفل، بحیث یت

إذا ظهــر لمــأمور الكشــف أن بنــاء المحــل الجــاري الكشــف علیــه، : الحالــة الثانیــة

                                                

ــــــة) 1( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

نـوفمبر  27 -هــ1276جماد أول  2تاریخ ، قرار صادر من المجلس الخصوصي، ب11/8/2/س

 .45-44ص, م1859

, )ملـف لـوائح وقـوانین(أ  أشـغال /2/3محـافظ مجلـس الـوزراء، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیـة) 2(

 .م1865ابریل  29 -هـ1281ذي الحجة  3صورة جواب وارد من المجلس الخصوصي، بتاریخ 
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فهـذا , لیس به خلل ال من الداخل وال مـن الخـارج، إال أنـه قـدیم وال یتحمـل مبـاني علیـه

  ".سلیم في نفسه فقط"یقال له 

محـل قـدیم وبـه شـروخ فـي الـداخل والخـارج وال إذا كان البنـاء أو ال: الحالة الثالثة

  ".مخل"یتحمل تغیرات في البناء فهذا یصنف بأنه 

إذا ظهر لمأمور الكشف أن المحل أو المبنى مخل أو قـائم علـى : الحالة الرابعة

مخـل "أعمدة من الخشب، ویخشى مـن بقائـه علـى تلـك الحالـة، فهـذا یصـنف علـى أنـه 

  .)1( أمر  بهدمه، وعلي مأمور الكشف ان ی"ومخیف

وهكذا وبعد أن یقوم مأمور الكشف بإجراء الكشف الالزم عن المباني والمحالت 

وغیرهــا، تبعــا لتسلســل الطلبــات المقدمــة مــن أصــحابها إلــى المصــلحة، وبعــد أن یرفــع 

فإذا ظهر لمصلحة . تقریره للمصلحة، یسجل تلك التقاریر بتواریخها بدفتر خاص بالقلم

سـلیم  –سـلیم (المقدمة من أصـحابها ضـمن الحالـة األولـى والثانیـة  التنظیم أن الطلبات

تســلم تقــاریر الكشــف ألصــحابها، أمــا المبــاني التــي بهــا خلــل فتســلم تقــاریر ) فــي نفســه

ــذ مــا جــاء فــي تقریــر  ــزام أصــحاب تلــك المبــاني بتنفی مــأمور الكشــف إلــى الضــبطیة إلل

  .)2(مأمور الكشف

الي إلجــراء الكشــف عــن مســاكنهم أو هــذا بخصــوص الطلبــات المقدمــة مــن األهــ

علـى مـأمور الكشـف أن یقـوم بـإجراء كشـف عمـومي كـل , محالتهم، ومن ناحیـة أخـرى

شــهر، یوضــح فیــه المبــاني الــالزم هــدمها، وذلــك بعمــل جــدول عنهــا یــتم تقدیمــه لــدیوان 

األشغال في الیوم األول من الشهر التالي، ویتم استدعاء أصحاب هـذه المبـاني لـدیوان 

                                                

ــــــة) 1( ــــــس خصوصــــــي: دار الوثــــــائق القومی ــــــوان مجل ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم دی ، القــــــرارات والل

جمـــاد ثـــان  25، صـــورة قـــرار صـــادر مـــن المجلـــس إلـــى نظـــارة الداخلیـــة، بتـــاریخ 11/8/10/س

 .14ص, م1865نوفمبر  15 -هـ1282

 .16نفسه ، ص) 2(
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غال، واطالعهم على تقریر مأمور الكشف، فإن اعترضوا على التقریر یـتم تشـكیل األش

 0)1(معینــة مــن مجلــس التنظــیم بحضــور صــاحب العقــار, لجنــة جدیــدة للكشــف علیهــا

ــم یقــدموا طلبــات  ــأن أصــحاب تلــك العقــارات ل ــم ب حفاظــا علــى أرواح األهــالي، مــع العل

  .عنها للمصلحة تفید برغبتهم في عملیة الهدم

أنه في هذه الحالة األخیرة التي لم یقـدم عنهـا أصـحابها طلبـات : لجدیر بالذكروا

للكشـــف، فإنـــه ال یســـتطیع مـــأمور الكشـــف أن یـــدخل إلـــى تلـــك المنـــازل إال بالطریقــــة 

الشــرعیة، وذلــك بــأن یستصــدر قــرارًا مــن قلــم القضــایا بــذلك، حتــى ال یترتــب علــى ذلــك 

ومـن ناحیـة  0)2(مملوكـا ألجنبـي أو غیـره مشاكل للمصلحة أو الحكومة إذا كـان العقـار

علــــي مــــأمور الكشــــف أن یحضـــــر جلســــات مجلــــس مشــــورة التنظــــیم، لتقـــــدیم , أخــــرى

  .)3(اإلیضاحات الالزمة للمجلس وألصحاب األمالك التي أجرى الكشف عن عقاراتهم

أن مصــلحة التنظــیم لــیس مــن شــأنها أن تبحــث عمــا إذا : والجــدیر بالــذكر أیضــا

و العــرض هــو المالــك الحقیقــي لــألرض التــي یریــد البنــاء علیهــا، أو كــان مقــدم الطلــب أ

المنزل الذي یرغب فـي ترمیمـه، إذ أن الرخصـة تعطـى تحـت مسـئولیة مـن هـي صـادرة 

                                                

دیــوان معیــة ســنیة، صــادر األوامــر العلیــا إلــي المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 9، جـــواب بخـــتم ســـعادة مهـــر دار إلـــى الداخلیـــة، بتـــاریخ 1/1/49/حافظـــات، ســـجل رقـــم سوالم

 .23ص , م 1872دیسمبر  10 -هـ 1289شوال 

أ أشــغال، ملــف مصــلحة /6محــافظ مجلــس الــوزراء و النظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

ــــ ــــى الداخلیــــة، بت ــــس النظــــار إل ــــرار صــــادر مــــن رئــــیس مجل ــــع ثــــان  2اریخ التنظــــیم، صــــورة ق ربی

 .م1881مارس  4 -هـ1298

ــــــة) 3( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

مـایو  26 -هــ 1280ذي الحجـة  19، صورة قرار صادر لمحافظة مصر، بتـاریخ  11/8/8/س

 .27ص,م 1864
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  .)1(إلیه، عن كافة ما یحتمل وقوعه بعد ذلك في المستقبل

  :قلم أو فرفة مطور الھدم -5

والــذي یــتم  -تبــة الرابعــة حــائز علــى الر  –مــأمور القلــم : تتكــون فرقــة الهــدم مــن

قرشـا ،  2250تعینه وترشیحه من طرف الضـبطیة، ویتقاضـى راتبـًا شـهریا یقـدر بنحـو 

قرشـا فـي الشـهر، وضـم القلـم  650براتب  -برتبة یوزباشي أول  -ومن وكیل للمأمور 

قرش، وكذلك ضم القلم كاتب  300مهندس معماري لمباشرة عملیة الهدم براتب : أیضا

: وضم القلم أیضا 0رش، و ذلك لتسجیل كافة العملیات التي قام بها القلمق 300براتب 

قواصة ترك للتنبیه على أصحاب المباني المراد هدمها بإخالئها، ویتقاضى كل  2عدد 

  .)2( قرشا 250منهما راتبا شهریا یقدر بنحو 

لك ویخـــتص هـــذا القلـــم عمومـــا بـــإجراء عملیـــات الهـــدم للمنـــازل اآلیلـــة للســـقوط، وكـــذ   

المـــرور والبحـــث عـــن المنـــازل اآلیلـــة للســـقوط، وٕاشـــعار مصـــلحة التنظـــیم عنهـــا التخـــاذ 

اإلجــراءات الالزمــة نحوهــا، وكــذلك مباشــرة عملیــة اإلخــالء للســكان منعــا للمصــادمات 

  .)3(التي یمكن أن تحدث اثناء عملیة اإلزالة أو اإلخالء, والحوادث والسرقات 

  :تنظیم إدارة العمل بالمصلحة -2

ــا فــي تمــام الســاعة الثامنــة صــباحا إلــى یح ضــر مــوظفي المصــلحة عمومــا یومی

                                                

ـــائق القومیـــة) 1( ـــالیم، ســـجل رقـــم  دیـــوان مجلـــس األحكـــام، وارد عـــرض: دار الوث حـــاالت دواویـــن وأق

 22 -هـــ1287جمــاد ثــان  25، صــورة خطــاب وارد مــن الداخلیــة للمجلــس، بتــاریخ 7/15/12/س

 .39ص, م 1870سبتمبر 

ــــــة) 2( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

 19 -هـ1276جماد ثان  25، صورة قرار صادر من المجلس الخصوصي، بتاریخ 11/8/2/س

 .48ص, م 1860ینایر 

ربیــــع أول  9، صــــورة قــــرار صــــادر لنظــــارة الداخلیــــة ، بتــــاریخ 11/8/10/نفســــه، ســــجل رقــــم س) 3(

 .23ص, م 1865أغسطس  2 -هـ1282
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وقـــد شـــكلت المصـــلحة مـــن بـــین أقالمهـــا  0)1(الواحـــدة ظهـــرًا، كبـــاقي مـــوظفي الحكومـــة

مجلســا للمصــلحة أو التنظــیم، یجتمــع هــذا المجلــس مــرة فــي األســبوع، الســتعراض أهــم 

ذلك متابعـة كافـة القضـایا التـي أعمال األقالم التي تـم نهوهـا فـي المواعیـد المحـددة، وكـ

ویجوز لهذا المجلس أن ینعقد أكثر من مـرة فـي األسـبوع، . تخص المصلحة أو األقالم

وهذا المجلس هو مجلس داخلي ألقـالم  0)2(ولكن ذلك بناء على طلب رئیس المصلحة

  .المصلحة

ویجب على رئیس مصلحة التنظـیم أن یحضـر جلسـات مجلـس األقـالم هـذا، وال 

ن الحضور، وٕاذا تعذر حضوره عند  انعقاد دورة المجلس، فینوب عنه وكیلة، یتغیب ع

وٕاذا تغیب اإلثنان ، فعلى أعضاء المجلـس أو األقـالم المختلفـة، أن ینتخبـوا وكـیال مـن 

بین أعضاء المجلس، لیقوم بعمل رئیس المجلس في هذه الدورة الحالیة لالنعقاد بصفة 

بل عذرا في عدم حضور رئـیس المصـلحة للمجلـس ال یق, ومن ناحیة أخرى 0)3(مؤقتة 

  .)4(، ما لم یكن غائبا عن البلدة أو لعذر ضروري جداً 

فـــإن قـــرارات مجلـــس األقـــالم تكـــون باتفـــاق اآلراء أو أغلبیـــة , ومـــن ناحیـــة أخـــرى

اآلراء، وفي حالة تشعب اآلراء یحسب رأي رئـیس المجلـس بـرأیین، وٕاذا تسـاوت اآلراء، 

                                                

 .م1881أبریل  10 -هـ 1298جماد أول  11، بتاریخ 1084الوقائع المصریة، العدد ) 1(

ان مجلــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات واللــــــوائح الصــــــادرة ، ســــــجل رقــــــم دیــــــو : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 2(

نـوفمبر  10 -هــ 1282جمـاد ثـان  25بتـاریخ , ، قرار صـادر إلـى نظـارة الداخلیـة 11/8/10/س

 .11ص, م 1865

أ أشــغال مجموعــة رقــم /6/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 3(

-هــ1297صفر 18، صورة قرار صادر بتاریخ  0075 0- 035968كود أرشیفي ) 58 -51(

 .م1880ینایر  31

دیـــــوان الداخلیـــــة ، قیـــــد األوامـــــر الكریمـــــة الصـــــادرة للداخلیـــــة، ســـــجل رقـــــم : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 4(

 .23ص, م 1865نوفمبر  24 -هـ 1282رجب  5، أمر عال للداخلیة، بتاریخ 31/24/4/ل
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إذا لــم یكتمــل حضــور كــل , ومــن ناحیــة أخــرى. لــذي فیــه الــرئیسفــالرأي یكــون للقســم ا

أرباب األقالم، فینعقد المجلس من الرئیس وثالثة أعضـاء علـى األقـل، إلنهـاء القضـایا 

  .واألمور المستعجلة، أما القضایا الجسیمة فتؤجل لحین اكتمال باقي أعضاء األقالم

فتر مضـــبطة المصـــلحة وبعــد مناقشـــة المجلـــس الــداخلي لقضـــایاه، یـــتم قیــدها بـــد

  .بنمر مسلسلة، وختمها من كافة أعضاء األقالم، كل قرار على حده

ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن كافــة التقــاریر التــي ترفــع مــن األقــالم للمجلــس، البــد أن 

  .یرفعها أصحابها كتابة للمجلس

وال یجوز ألحد سواء كان من داخل المصلحة أو خارج المصلحة أن یـدخل إلـى 

وقت انعقادها، إال إذا دعي للحضور لتوضیح بعض المسـائل الضـروریة  غرفة الجلسة

فـــإن كافـــة , ومــن ناحیـــة أخــرى .)1(فــي بعـــض القضــایا المنظـــورة أمــام مجلـــس األقـــالم 

كانــت تســجل , المســائل والقضــایا المطروحــة و التــي ســوف یــتم عرضــها علــي المجلــس

  .)2(في دفتر بنمر مسلسلة قبل انعقاد الجلسة تمهیدا لعرضها

فبعـــد أن یقـــوم المجلـــس الـــداخلي باتخـــاذ , ولـــم یقتصـــر االمـــر عنـــد هـــذا الحـــد 

ال یجـوز القشـط وال تـرك مسـافة بیضـاء وال كتابـة , القرارات والتصـدیق علیهـا وتسـجیلها

شــــيء خــــارج األســــطر، وال فیمــــا بــــین الســــطور، وٕاذا وجــــدت ضــــرورة لــــذلك واضــــیفت 

اء المجلــــس علــــى تلــــك إضــــافات فــــي الهــــامش أو غیرهــــا، فیجــــب أن یصــــدق أعضــــ

                                                

) 58 -51(أ، مجموعـة /6/2جلـس الـوزراء والنظـار، محفظـة رقـم محـافظ م: دار الوثائق القومیـة) 1(

 23، صـــورة قـــرار بتعلیمـــات إداریـــة، بتـــاریخ 0075 – 035968أشـــغال عمومیـــة، كـــود ارشـــیفي 

 .م1881فبرایر 

ــــــة) 2( ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومی ــــــس خصوصــــــي، القــــــرارات والل ــــــوان مجل دی

, م 1865 -هــــــ1282جمـــــاد ثـــــان  25بتـــــاریخ , لیـــــة ، قـــــرار صـــــادر لنظـــــارة الداخ11/8/10/س

 .14ص
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  .)1(اإلضافات وتختم ویؤشر علیها بعالمة ما، وذلك منعا للتالعب في القرارات

أن المصــــلحة عنــــد االنتهــــاء مــــن أعمالهــــا ورســــوماتها، تقــــدم : والجــــدیر بالــــذكر

الجداول والرسومات وغیرها عن األماكن والمحـالت التـي یـراد تنظیمهـا إلـى المحافظـة، 

ظارة الداخلیة للموافقـة علیهـا، وتقـوم الداخلیـة بعرضـها علـى وتعرضها المحافظة على ن

  .)2(المعیة السنیة الستصدار القرار النهائي بشأن تلك األعمال

أن الحكومــة وفــرت مــا یلــزم للمصــلحة مــن أدوات الرســم : والجــدیر بالــذكر أیضــا

ـــك, وغیـــره" جرافیـــه"والكتابـــة عـــن طریـــق توریـــدها مـــن الخواجـــة  ـــد تل  والـــذي تعهـــد بتوری

  .)3(قرشا، وذلك بعد أن رسا عطا المزاد علیه 7498األدوات بمبلغ 

ونظــرًا لمــا حققتــه مصــلحة التنظــیم مــن نجــاح فــي تنظــیم شــوارع وحــارات القــاهرة 

صــدر أمــر عــالي . وغیرهــا، ممــا أدى إلــى جمــال المدینــة وارتفــاع مســتوى الصــحة بهــا

بلیــة والبحریــة، وكــذلك فــي بتعمــیم وٕانشــاء مصــلحة التنظــیم فــي كافــة المــدن والبنــادر الق

مـع رسـم خـرائط لتلـك المـدن  0ثغور رشید ودمیاط، والسویس، واإلسـماعیلیة، وبورسـعید

والجهــات موضــح بهــا األبنیــة الهامــة مــن مســاجد وأضــرحة وكنــائس، مــع رســم مــا یلــزم 

لتلــك الجهــات مــن شــوارع وحــارات وأبنیــة وغیرهــا، علــى أن تــتم تلــك العملیــة، بحضــور 

  . تلك البالد، من العمد والمشایخ وغیرهمأكابر ووجهاء 

كمــا حــدد األمــر العــالي بــأن یــتم تنفیــذ تلــك العملیــة فــي البنــادر المشــهورة بالوجــه 

                                                

-51(أ أشـغال مجموعـة /6/2محافظ مجلس الوزراء والنظار، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 1(

 .م1881فبرایر  23، تعلیمات إداریة، بتاریخ 0075 – 035968كود أرشیفي ) 58

، صـادر األوامـر العلیـا للـدواوین، 1/1/33/دیوان معیة سـنیة، سـجل رقـم س: دار الوثائق القومیة) 2(

 .39ص, م 1872دیسمبر  19 -هـ1289شوال  18أمر كریم إلى نظارة الداخلیة، بتاریخ 

،  11/3/1/ســجل رقــم س ,دیــوان مجلــس خصوصــي، صــادر دفتــر قیــد مخاطبــات: دار الوثــائق القومیــة) 3(

 م1872نـوفمبر  25 - هــ1289رمضـان  24أمر من المجلس الخصوصـي إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ 

 .34ص, 
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وهكذا بالتـدریج إلـى أن تـتم وتعمـم , البحري أوال ثم بالوجه القبلي ثانیا، والباقي بعد ذلك

  . )1(تلك المصلحة في كافة الجهات

یل مجلـس مشـورة لمصـلحة التنظـیم فـي محافظـات وعلـى أثـر هـذا القـرار تـم تشـك

رئـــیس المجلـــس وهـــو : الســـویس، ودمیـــاط ورشـــید وبورســـعید واإلســـماعیلیة، یتكـــون مـــن

محـــافظ المدینـــة أو وكیلـــه، ومـــن منـــدوب مـــن مجلـــس الصـــحة، وكـــذلك ضـــم المجلـــس 

باشمهندس التنظیم، مع مأمور الضبطیة أو منـدوب عنـه، باإلضـافة إلـى باشـكاتب قلـم 

أما مجلس التنظیم الخاص بالمدن والقرى التي تشكلت حدیثا، فتكون المجلس . التنظیم

رئــیس وهــو المــدیر أو وكیلــه، ومــن باشــمهندس المدیریــة أو نائبــا عنــه، باإلضــافة : مــن

إلى باشمهندس مصلحة التنظیم، وكذلك ضم منـدوب مـن قبـل مجلـس الصـحة فـي كـل 

المجلـــس وهـــو مـــن كتــــاب   بلـــدة، ومـــأمور الضـــبطیة أو نائــــب عنـــه، مـــع كاتـــب ســــر

وهـذا المجلـس الخـاص . باشمهندس مصلحة التنظیم، أو من كتاب باشمهندس المدیریة

ــــرئیس أن یــــدعوه , بالمحافظــــات والمــــدن وغیرهــــا یجتمــــع كــــل خمســــة عشــــر یومــــا، ولل

  .)2(لالجتماع في أي وقت حسب الحاجة

: المكـون مـن وترتب للقرى والبنادر والمدیریات وغیرها قلم إدارة مصـلحة التنظـیم

أمـــا المحافظـــات الخمســـة الســـابقة فضـــم القلـــم ثـــالث . مهنـــدس ورســـام وكاتـــب وقـــواص

مهندســین بــدال مــن مهنــدس واحــد، وذلــك لكثــرة أشــغال تلــك المحافظــات وحاجتهــا إلــى 

كثیـــــر مـــــن المبـــــاني الحكومیـــــة مـــــن دواویـــــن و مستشـــــفیات ومـــــوانئ ومبـــــاني خاصـــــة 

الحكومة على األراضي التي كانت تابعة  بالضبطیات وغیرها، والسیما بعد أن استولت

                                                

، أمـر كـریم إلـى مـأمور  40، وثیقـة رقـم 121محافظ أبحاث ، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 1(

 0 81ص, م 1864مایو  24 -هـ1280ذي الحجة  17الخریطة الفلكیة، بتاریخ 

مومیــة ، ج، أشــغال ع/6/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

فبرایـــر  23 -هــــ1298ربیـــع أول  23، قـــرار صـــادر بتـــاریخ 0075 – 0035970كـــود أرشـــیفي 

 .م1881



 مجلة كلیة اآلداب                                                                                                          جامعة بنها
 

1034 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد األ 

  .)1(لشركة قناة السویس

أن الحكومة قد أحالت كافة أعمال النظافة والتنظیم التي كانـت : والجدیر بالذكر

فــي مــدن بورســعید واإلســماعیلیة والســویس إلــى بلدیــة محافظــة , تقــوم بهــا شــركة القنــاة

ـــالي حرمـــت الشـــركة مـــن الرســـوم  ـــي كانـــت تتقاضـــها مـــن بورســـعید والســـویس، وبالت الت

  .)2(الحكومة في هذا المجال

وذلك , أن الحكومة أولت عنایة خاصة بمحافظة السویس: والجدیر بالذكر أیضا

لـــرواج حركـــة التجـــارة بهـــا مـــن صـــادرات وواردات، فحرصـــت الحكومـــة علـــى أن تضـــم 

لهندسة مصلحة التنظیم بها كبار رجال الهندسة المشهود لهم بالعلم والدرایة في مجال ا

فأوفدت إلى السویس أحد كبـار رجـال الهندسـة وهـو حمـاد بـك، وعهـدت إلیـه  0والتنظیم

بتنظــیم األبنیــة وعمــل الرســومات والتنظیمــات بالبلــدة وضــواحیها، مــع اإلشــراف الكامــل 

  .)3(على أعمال میناء وحوض السویس وغیره من األمور الهندسیة

ط، بـل دخلـت المصـلحة دائـرة ولم تكن مصلحة التنظیم محط أنظار الحكومـة فقـ

مناقشات مجلس شورى النواب الـذي أصـدر قـراره بتنظـیم المبـاني بكافـة جهـات األقـالیم 

  .)4(وتصلیح الطرق العامة بها عن طریق انشاء أقالم للتنظیم بها

                                                

، أمـر كـریم  31/24/5/دیوان الداخلیـة ، قیـد األوامـر الكریمـة، سـجل رقـم ل: دار الوثائق القومیة) 1(

 .87م ، ص1866ابریل  16 -هـ1282ذي القعدة  30إلى ناظر الداخلیة ، بتاریخ 

ســـجل رقـــم  ,دیـــوان معیـــة ســـنیة، صـــادر الـــدواوین والمجـــالس واألقـــالیم والمحافظـــات: ار الوثـــائق القومیـــةد) 2(

،  م1872 یـهیون 12 - هــ 1289ربیـع ثـان  5، أمر كریم إلى المجلـس الخصوصـي، بتـاریخ 1/1/48/س

 .10ص

، 1/3/19/ دیــوان معیــة ســنیة، أوامــر كــرام صــادرة للــدواوین، ســجل رقــم س: دار الوثــائق القومیــة) 3(

 .53م ، ص1867یونیه  5 -ـه1284صفر  2ى الداخلیة ، بتاریخ أمر كریم إل

،  1/3/20/س  ، ســجل أوامــر كــرام صــادرة للــدواوین، ســجل رقــم دیــوان معیــة ســنیة: دار الوثــائق القومیــة) 4(

ــ1285ذو القعــــدة  27، بتــــاریخ ، أمــــر كــــریم إلــــى الداخلیــــة95وثیقــــة رقــــم  ,  م1869ربیــــع أول  11 - هـــ
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شــارك األهــالي الحكومــة فــي نفقــات أشــغال مصــلحة التنظــیم , ومــن ناحیــة أخــرى

وكـــذلك القیـــام بعملیـــات التبلـــیط وٕانشـــاء المجـــاري مـــن حفـــظ وصـــیانة الطـــرق والشـــوارع 

لتصریف المیاه وكذلك عملیات اإلنارة، فتقدم بعض أهالي المنصورة من تجـار وأعیـان 

وغیرهم إلى الحكومة بطلب إنشاء لجنة أو مصـلحة تنظـیم بالمنصـورة، علـى أن یتـولى 

لبضــائع هــؤالء اإلنفــاق علــى تلــك المشــروعات مــن خــالل عوائــد ورســوم تفــرض علــى ا

  .)1(وغیرها، وهي رسوم اختیاریة ویتولى تقدیرها أهالي المنصورة

مـــدیر : فصــدر األمـــر العـــالي بتشـــكیل مصـــلحة تنظــیم بالمنصـــورة وتتكـــون مـــن 

باإلضـافة . المدیریة وهو رئیس المصلحة ومن باشمهندس المدیریة وحكیمباش المدیریة

ووظائفهم مجانا، على أن یكون إلى ثمانیة أعضاء ینتخبهم األهالي لمدة ثالث سنوات 

هؤالء األعضاء المنتخبین یجیدون القراءة والكتابة، وال یقل عمر العضو المنتخب عـن 

  .ویعقد هذا المجلس كل شهر أو حسب الحاجة. عاما 25

وتختص هذه اللجنة بتقدیر قیمة العوائد والرسوم وتحصیلها من أربابها اختیاریا، 

ومن ناحیة أخـرى تقـوم هـذه اللجنـة بتعیـین لجنـة  0لهاوكذلك اإلشراف على دوام تحصی

دائمة لإلشراف على تنفیذ قرارات المصلحة أو القومسیون، كما یقوم القومسیون بتعیین 

ومــــن ناحیــــة أخــــرى احتفظــــت . صــــراف لتحصــــیل العوائــــد والرســــوم وحفظهــــا بخزینتــــه

شـر عضـوا الحكومة بحق حـل أو إبطـال تلـك اللجنـة أو القومسـیون المكـون مـن أحـد ع

  .)2(بموجب قرار من ناظر الداخلیة, في أي وقت 

                                                                                                                        

 .39ص

 .م1881یونیه  17 -هـ1298رجب  20، السنة الثالثة ، بتاریخ 110الكوكب المصري ، العدد ) 1(

، كـود )أشـغال عمومیـة(  6/1محافظ مجلس الـوزراء والنظـار، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 2(

أغســــطس  1 -هـــــ 1298رمضــــان  5بتـــاریخ , صــــورة أمــــر عــــالي  0075 – 035954أرشـــیفي 

 .م1881
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وهكــــذا ســــاهم أهــــالي المنصــــورة فــــي تحمــــل نفقــــات تلــــك اإلصــــالحات اختیاریــــا 

وبــرغبتهم، والســیما أنهــا ســوف تعــود بالفائــدة علــى مــدینتهم مــن حیــث النظافــة واإلنــارة، 

  .بها والصحة و تنظیم الطرق وغیرها، مما یؤدي إلى رواج النشاط االقتصادي

  

  :المصلحة وشئون موظفي التنظیم -3

, اهتمت الحكومة بشئون مـوظفي مصـلحة التنظـیم وتحسـین أوضـاعهم المعیشـیة

فقـدم نــاظر األشــغال مــذكرة إلــى مجلــس النظـار یطالــب فیهــا بتحســین األوضــاع المالیــة 

  .)1(والوظیفیة للعاملین في مصلحة التنظیم، من خالل زیادة الرواتب والترقیات

حرصت الحكومـة علـى انتظـام رواتـب مـوظفي المصـلحة فـي , احیة أخرىومن ن

مواعیدها وعدم تأخیرها، فنقلت الحكومة مرتبات موظفي المصلحة من نظـارة األشـغال 

  .)2(إلى دیوان محافظة مصر مباشرة

ولـم یقتصـر األمــر علـى زیــادة الرواتـب وانتظامهــا فحسـب، بــل شـجعت الحكومــة 

المــوظفین بالمكافــآت المالیــة، لســرعة إنهــاء األعمــال، مهندســي المصــلحة وغیرهــا مــن 

  .)3(فصرفت راتب شهرین للمهندس الذي قام برسم وانجاز العمل بشارع الشیخ ریحان

                                                

شــغال عمومیــة، كــود ارشــیفي أ  ب/6/2، محفظــة رقــمالنظــار الــوزراءمحــافظ مجلــس : دار الوثــائق القومیــة )1(

ــ1311ذو الحجــــة  14، مــــذكرة مــــن نــــاظر األشــــغال العمومیــــة، بتــــاریخ  0075 – 036005  18 -  هـــ

 .م1894هیونی

رقــــــم دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي، اللــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة ، ســــــجل : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 2(

 6 -هــ  1288جماد ثان  20، جواب بختم المستشار إلى محافظة مصر، بتاریخ 11/8/16/س

 .61ص, م 1871سبتمبر 

دیوان معیة سنیة ، صادر المجالس والـدواوین واألقـالیم والمحافظـات، سـجل : دار الوثائق القومیة) 3(

م ، 1872ایو مـ1 -هــ1289صـفر  22، أمر كریم إلى محافظة مصـر، بتـاریخ 1/1/47/رقم س

 .54ص
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ـــة هـــي كـــل شـــيء، بـــل أنعمـــت الحكومـــة علـــى أبنـــاء  ـــم تكـــن المكافـــآت المالی ول

المصــلحة بــبعض األراضــي الحكومیــة، فمنحــت المهنــدس صــادق أفنــدي قطعــة أرض 

  .)1(ة منزل له علیهاإلقام

ـــة أخـــرى اهتمـــت الحكومـــة ببنـــاء مســـاكن ألبنـــاء المصـــلحة واألنفـــار , ومـــن ناحی

مدینة من مدن مصـر،  32وذلك في حوالي  0الشغالة التابعین لمصالح التنظیم عموما

واشــترطت مصــلحة التنظــیم عــدة شــروط ومواصــفات فــي المنــازل أو المســاكن الخاصــة 

ن هنـاك حـوش للمسـكن مـن الـداخل، وأن تكـون مقاسـات أن یكو : بأبناء المصلحة منها

ــة أمتــار، وأن  الغــرف ال تقــل عــن أربعــة متــر طــول وثالثــة أمتــار عــرض بارتفــاع ثالث

تســتقبل هــذه المســاكن الناحیــة البحریــة للتهویــة، وأن یشــتمل المســكن علــي مرحـــاض، 

ران ومحل مخصص للماشـیة، وأن یكـون البنـاء بالـدبش والطـوب والجیـر، وتبـیض الجـد

ــیط  غــرف المنــزل بــالبالط، وعمــل األبــواب والشــبابیك مــن الخشــب  بالــدهانات، مــع تبل

الجیـــد ودهانهــــا، وأن یكــــون كـــانون الطــــبخ خــــارج محــــل النـــوم ومكیــــف بحیــــث یســــمح 

  .بتصاعد الدخان للجو خارج المسكن

ولتطبیــــق تلــــك الشــــروط فــــي بنــــاء المنــــازل وتحقیــــق تلــــك المواصــــفات، انتــــدبت 

د مهندســـي المصــــلحة ومنـــدوب مـــن مجلـــس الصـــحة العمومیــــة، مصـــلحة التنظـــیم أحـــ

ـــاء  ـــاني المعـــدة لســـكنى أبن ـــك المب ـــذ تلـــك الشـــروط والمواصـــفات فـــي تل لیتحققـــا مـــن تنفی

  .)2(المصلحة

                                                

ـــائق القومیـــة) 1( دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر األوامـــر العلیـــا للمجـــالس والـــدواوین واألقـــالیم : دار الوث

ربیـــع أول  25، أمـــر كـــریم إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ  1/1/55والمحافظـــات ، ســـجل رقـــم س

 .70م، ص1875مایو  1 -هـ 1292

أ أشـغال عمومیـة ، كـود /6/2النظـار، محفظـة رقـم محـافظ مجلـس الـوزراء و : دار الوثائق القومیة) 2(

أكتـــــوبر  27 -هــــــ  1300ذو الحجـــــة  25، قـــــرار صـــــادر بتـــــاریخ 0075 – 035973أرشـــــیفي 

 .م1883
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ــــى االجتهــــاد وحســــن أداء أعمــــالهم،  وشــــجعت الحكومــــة مــــوظفي المصــــلحة عل

كــالو "مصــلحة وكافــأت المجتهــدین مــنهم بالنیاشــین والرتــب والترقیــات، فمنحــت نــاظر ال

النیشــان المجیــدي مــن الطبقــة الرابعــة، كمــا منحــت باشــمهندس " أوجســتین دي كوســون

ألفریـد "كما منحـت أحـد مهندسـي قلـم التفتـیش . )1(النیشان نفسه" فرنك بیرس" المصلحة

، كما منحت )2(النیشان المجیدي من الدرجة الثالثة مكافأة له على حسن خدمته" سكس

صـادق باشـمهندس مصـلحة التنظـیم الرتبـة الثالثـة، الجتهــاده الحكومـة مصـطفى أفنـدي 

  .)3(وأمانته في مجال عمله

كمــا عملــت الحكومــة علــى ترقیــة یوســف أفنــدي الصــباغ ومنحــه الرتبــة الرابعــة، 

وترقیته إلى وظیفة مفتش التنظیم، كما منحت عامر أفندي الیوزباشـي الرتبـة الخامسـة، 

  .)4(المصلحة، لما فیهما من األهلیة واالستحقاقوتم ترقیته لوظیفة باشمهندس تنظیم 

كمـــا ســــمحت الحكومــــة لمــــوظفي المصــــلحة مـــن األجانــــب وغیــــرهم بالحصــــول علــــى 

األجـــازات مـــن العمـــل، طالمـــا أنـــه ال یترتـــب علـــى األجـــازة تعطیـــل العمـــل، فصـــرحت لرســـام 

أعمالــه إلــى  باألجــازة ومنحــه ثلثــي راتبــه أثنــاء مــدة األجــازة، وٕاحالــة" المســیو ســنتون"المصــلحة 

                                                

ـــوزراء والنظـــار، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 1( ج، البیـــت الحـــاكم /4/1/3محـــافظ مجلـــس ال

یس مجلـس النظـار إلـى حضـرة جـواب مـن رئـ 0075 – 012021، كـود أرشـیفي )دیوان خـدیوي(

 .م1898ینایر  26 -هـ 1315رمضان  3أفندم، بتاریخ 

كــود ) تنظــیم(أ أشــغال عمومیــة /6/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

ــ1305رجـــب  18، صـــادر األشـــغال إلـــى المالیـــة، بتـــاریخ 0075 – 035983أرشـــیفي  مـــارس  31 - هــ

 .م1888

دیــوان الداخلیــة، قیــد األوامــر الكریمــة الصــادرة لنظــارة الداخلیــة، ســجل رقــم : ر الوثــائق القومیــةدا) 3(

م، 1878مـارس29 -هــ1295ربیع أول 25، أمر كریم إلى نظارة الداخلیة، بتاریخ 31/24/17/ل

 .3ص

غال ، أمـر كـریم إلـى نظـارة األشــ)تنظـیم( 121محـافظ أبحـاث، محفظـة رقـم : دار الوثـائق القومیـة) 4(

 .168م، ص1865مایو  15 -هـ1281ذي الحجة  19العمومیة، بتاریخ 
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  .)1("توورن"المهندس 

إلـى التخفیـف عـن , وأحیانا لجأت الحكومة عند كثرة أشغال المصلحة وتعطیل بعضها

كاهــل موظفیهــا، بإمــدادهم بمــوظفین جــدد وذوي مهــارة فــي إدارة األعمــال ، فعینــت الحكومــة 

لهندسـیة، حسین فهمي بك وكیل دیـوان األشـغال بوظیفـة مـأمور التنظـیم لمهارتـه فـي األمـور ا

ولكثرة األعمـال المعروضـة علـى مجلـس المشـورة . )2(تحت إمرته" جران"وجعلت الباشمهندس 

ـــــى  ـــــس إل ـــــادة عـــــدد اعضـــــاء المجل ـــــى زی وتعطلهـــــا لمـــــدة شـــــهر فـــــاكثر، لجـــــأت الحكومـــــة إل

  .)3(عضواالنهاء تلك االعمال بأوقاتها12حوالي

التنظــیم، كمــا حرصــت الحكومــة علــى رفــع معاشــات المجتهــدین مــن مــوظفي مصــلحة 

ــة , بمــنحهم درجــة أو رتبــة جدیــدة عنــد انتهــاء مــدة خــدمتهم حتــى یتقاضــى هــؤالء معــاش الرتب

الجدیـــدة، التـــي هـــي أعلـــى مـــن الرتبـــة القدیمـــة، حیـــث كـــان الراتـــب یتحـــدد بالدرجـــة أو الرتبـــة، 

فأنعمـــت الحكومــــة علـــى مصــــطفى جـــالل أفنــــدي كاتـــب أول مصــــلحة التنظـــیم وأحیــــل الــــى 

كمــا أنعمـــت الحكومــة علـــى الســید شـــكري . )4(لثـــة، لیتقاضــى راتبهـــابالرتبــة الثا المعــاش

، وربـــط معاشـــه "مفــتش مصـــلحة التنظـــیم، عنـــد إحالتـــه إلــى المعـــاش، برتبـــة المیرمیـــران

                                                

دیــوان معیــة ســنیة، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

، جـواب مـن سـعادة مهـر دار خـدیوي إلـى دیـوان الداخلیـة، 1/1/55/والمحافظات ، سجل رقـم س

 .90م ، ص1875یونیه  3 -هـ 1292ربیع ثان  28بتاریخ 

، أمر كـریم  33، وثیقة رقم )ملف تنظیم(121محافظ أبحاث ، محفظة رقم : دار الوثائق القومیة) 2(

 .55م ، ص1871نوفمبر  20 -هـ 1288رمضان  7إلى المجلس الخصوصي ، بتاریخ 

, م1865 أغســطس 15 -هـــ1282ربیــع أول  22أمــر كــریم إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ , نفســه ) 3(

 .33ص

 58أ مجموعـــة رقــــم /6/2محـــافظ مجلـــس الـــوزراء والنظـــار، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 4(

، مـــن رئـــیس مجلـــس النظـــار إلـــى عطوفتلـــو  0075 – 035989أشـــغال عمومیـــة، كـــود أرشـــیفي 

 .م1889دیسمبر  3 -هـ1307ربیع ثان  9أفندم، بتاریخ 



 مجلة كلیة اآلداب                                                                                                          جامعة بنها
 

1040 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد األ 

علیهــا، مــع حصــوله علــى امتیــازات تلــك الرتبــة مــن اعفــاءات رســوم الســكك الحدیدیــة 

  .)1(والسفر إلى البالد والحجازیة وغیرها

ثــواب هــي كــل مــا لجــأت إلیــه الحكومــة تجــاه مــوظفي مصــلحة ولــم تكــن قاعــدة ال

فصدر قرار حكومي بأخذ تعهدات . التنظیم، بل لجأت أیضا إلى قاعدة العقاب والجزاء

علــى مهندســي مصــلحة التنظــیم بتحــري الدقــة فــي أعمــالهم وعــدم وقــوع أي خطــأ مــنهم، 

ـــأداء قیمـــة تكـــالیف الخطـــأ ـــزامهم ب ـــى فأصـــدرت مصـــلحة التنظـــیم . )2(مـــع ال حكمهـــا عل

مهنــدس معمــاري بهــدم أحــدي العمــارات التــي بناهــا، والمخالفــة ألصــول خــط التنظــیم، 

وتغریمــه بقیمــه وثمــن عملیــة الهــدم والبنــاء مــن جدیــد علــى نفقتــه الخاصــة ، وقــد وافــق 

المجلــس الخصوصــي علــى هــذا الحكــم ، وأوكــل إلــى مصــلحة التنظــیم النظــر فــي مثــل 

ك القضــــایا ونهــــو األشــــغال الخاصــــة بــــالتنظیم هــــذه القضــــایا ، ألجــــل عــــدم تــــأخیر تلــــ

  .)3(بأوقاتها

وتعدى األهالي احیانا على خط التنظیم لغفلة وتقاعس بعض موظفي المصلحة 

عن إداء واجبهم ، فقام عبد العاطي محمـد شـیخ حـارة االمـامین بفـتح مقهـى بـدون أذن 

تـیش بخصـم وترخیص من الحكومة أو المصلحة، فصدر الحكم بمعاقبـة مفـتش قلـم التف

                                                

ج كـــود أرشــــیفي / 5/1/3وزراء والنظـــار، محفظـــة رقـــم محـــافظ مجلـــس الـــ: دار الوثـــائق القومیـــة) 1(

من رئیس مجلس النظار إلى حضـرة أفنـدم، ) دیوان خدیوي(، البیت الحاكم  0075 – 012022

 .م1897ینایر  21 -هـ  1314شعبان  17بتاریخ 

دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي ، القــــــرارات واللــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 2(

 22 -هــــ  1288شـــوال  9جـــواب بخـــتم المستشـــار إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ ، /11/8/8/س

 .10م، ص1871دیسمبر 

دیوان الداخلیـة، صـادر الـدواوین والمحافظـات والضـبطیات والجهـات، سـجل : دار الوثائق القومیة) 3(

 -هــ 1285ذو القعـدة  30، صادر الداخلیة إلى مجلـس اسـتئناف مصـر، بتـاریخ 31/8/1/رقم ل

 .87م ، ص1869 مارس 14
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راتــب شــهر، ألنــه لــم یخبــر عــن تلــك المخالفــات، وحــبس صــاحب المقهــى ثالثــین یومــًا 

  .)1(بالضبطیة

ولــم یكــن األهــالي هــم المعتــدین فقــط علــى خــط التنظــیم، بــل كــان األجانــب هــم 

الیونــاني بفــتح عــدة " ینــى بندلیــدي"األكثــر اعتــداء علــى خــط التنظــیم، فقــد قــام الخواجــة 

تابع له في شارع الحمزاوي، بدون أن یحصل على أذن أو رخصـة دكاكین في العقار ال

من مصلحة التنظـیم، وهـذه الـدكاكین خارجـة و مخالفـة لخـط التنظـیم، وطلبـت الداخلیـة 

البحــث عــن مهنــدس المصــلحة المســئول عــن هــذا الخــط لمحاســبته عــن تقاعســه عــن 

عمـل الـدكاكین، اإلبالغ عن هذه المخالفات، حتـى تمكـن الخواجـة المـذكور، مـن اتمـام 

  .)2(وطالبت بفك أبواب تلك الدكاكین والدخول بواجهتهم على حسب رسم خط التنظیم

وكــان الســجن عقوبــة إلهمــال وتقصــیر مهندســي المصــلحة، فحكمــت الحكومــة علــى 

المهندس حسن موسى بالسجن ثالثة أشهر، لسقوط سقف قاعة بمنـزل موسـى الفـران ، ووفـاة 

كمـا حكـم علـى أحمـد أبوزیـد مـأمور الهـدم بالسـجن . )3(زینـب  رمضان العیـاش وزوجتـه وابنتـه

لمـــدة شـــهرین بالضـــبطیة، وذلـــك لســـقوط حـــائط قســـم شـــرطة األوزبكیـــة ممـــا تســـبب فـــي وفـــاة 

  .)4(البعض

كانـت الحكومــة تتــابع مــوظفي مصـلحة التنظــیم لتقیــیم أدائهــم , ومـن ناحیــة أخــرى

                                                

، وارد 1213ضــبطیة مصــر، وراد الــدواوین بالضــبطیة، ســجل رقــم حصــر : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 .9م ، ص1874مارس  24 -هـ 1291صفر  5ضبطیة مصر من الداخلیة، بتاریخ 

، جـــواب 31/5/13/دیـــوان الداخلیـــة، صـــادر دواویـــن العمـــوم، ســـجل رقـــم ل: دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

 .37ص, م 1868ابریل  19 -هـ1284ذي الحجة  26یل إلى دیوان األشغال، بتاریخ بختم الوك

، وارد ضـــبطیة  1163ضـــبطیة مصـــر، وارد الـــدواوین، ســـجل رقـــم حصـــر : دار الوثــائق القومیـــة) 3(

 .135م ، ص 1865أكتوبر  12 -هـ 1282جماد أول  21مصر من الداخلیة، بتاریخ 

جمـاد آخـر  23موم الداخلیة إلـى ضـبطیة مصـر، بتـاریخ ، وارد ع1213سجل رقم حصر : نفسه) 4(

 .66م ، ص1874أغسطس  7 -هـ1291
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ان التقریـر أو التقیـیم السـنوي وكـ 0الوظیفي من خالل التقـاریر التـي كانـت تقـدم بشـأنهم

م وحسـب طلـب مجلـس النظـار بضـغط االنفـاق 1888ففـي عـام . للفرد مـن مائـة درجـة

ـــم االســـتغناء عـــن حـــوالي  ـــى  34الحكـــومي ، ت ـــاًء عل موظفـــا مـــن مصـــلحة التنظـــیم، بن

التقـــاریر التـــي رفعـــت بشـــأنهم مـــن رؤســـائهم مـــن المفتشـــین وغیـــرهم، والتـــي ثبـــت فیهـــا 

  :مالهم، فتم االستغناء على سبیل المثال عنتكاسلهم عن أداء أع

  االسم                  تقدیره في العمل   

  % 6.5      عفیفي أحمد 

  % 19      ابراهیم الباجي 

  % 5.5      ابراهیم ادریس 

  % 14.5      مصطفى جوده

   )1(% 9.5      أحمد خلیفه 

كافآت أن الحكومة كافأت المجتهدین من موظفي التنظیم بالم: ویتضح مما سبق

المالیــة والرتــب والنیاشــین وغیرهــا، وعاقبــت الموظــف الكســول والمهمــل فــي أداء واجبــه 

  .الوظیفي بخصم راتبه أو جزء منه، أو بالسجن أو بالطرد من الوظیفة

  :جھود مصلحة التنظیم في مجال الخدمات العامة: ثانیا

  :جھود المصلحة في مجال خدمات الشوارع والحارات -1

تنظیم بجهود كبیـرة فـي مجـال تنظـیم الشـوارع وتوسـعتها، حسـب قامت مصلحة ال

القرارات والقوانین الجدیدة الخاصة بها في هذا الشأن، فعملت الرسومات الخاصـة بهـذه 

  .الشوارع وحددت المحالت والمنازل وغیرها من األماكن الالزمة لعملیة التوسعة

                                                

, )اشــغال عمومیــة(ب /2/2محــافظ مجلــس الــوزراء والنظــار، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 1(

ـــع ثـــان  4بتـــاریخ , مـــذكرة مـــن األشـــغال 0075 – 033585الكـــود األرشـــیفي   8 -هــــ 1306ربی

 .م1888دیسمبر 
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شـــراف علـــى فقامـــت بعمـــل الرســـومات الخاصـــة بتوســـعة شـــارع كلـــوت بـــك واإل

، وكــذلك أیضــا )2(وكــذلك توســعة شـارع بــاب الخلــق الموصــل لشـارع عابــدین. )1(تنفیـذها

وبنــاء . )3(توســعة الشــارع الممتــد مــن جهــة العتبــة الخضــراء إلــى جــامع الســلطان حســن

كمـا , )4(على رأي قومسیون المصلحة تم تنظیم وتوسعة الشارع الكـائن بجهـة النحاسـین

، وحــي الســیدة )6(، كمــا وســعت شــارع الــدرب األحمــر)5(یننظمــت شــارع الخلــوتي بعابــد

  .)7(زینب و غیر ذلك 

                                                

دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : ار الوثــائق القومیــةد) 1(

صـفر  15، أمر كریم إلى المجلس الخصوصـي ، بتـاریخ  1/1/48/والمحافظات ، سجل رقم س

 .124ص, م 1872ابریل  24 -هـ1289

 10 -هــ1290شـعبان  17 ، أمر كریم إلى محافظة مصر، بتـاریخ 1/1/51نفسه، سجل رقم س) 2(

 .9ص , م 1873أكتوبر 

المحافظــات والضــبطیات والجهــات، ســجل رقــم  و دیــوان الداخلیــة ، صــادر الــدواوین: دار الوثــائق القومیــة) 3(

,  م1872سـبتمبر 13- هــ1289رجـب  10، جواب بختم الناظر إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ 31/7/8/ل

 .34ص

ـــائق القومیـــة) 4( ـــالیم والمحافظـــات والضـــبطیات دیـــوان مجلـــ: دار الوث , س خصوصـــي ، صـــادر األق

، مــن ســعادة مستشــار المجلــس الخصوصــي إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 11/2/2/ســجل رقــم س

 .77ص, م 1872یونیه  17 -هـ1289ربیع ثان  10

سـجل , دیوان معیة سنیة، وارد االفادات من األقالیم والمحافظـات والـدواوین : دار الوثائق القومیة) 5(

 17 -هـــ 1289شــوال  16، وارد المعیــة الســنیة مــن محافظــة مصــر، بتــاریخ  1/21/84/رقــم س

 .13ص , م 1872دیسمبر 

ـــائق القومیـــة) 6( ـــالیم والمحافظـــات والضـــبطیات : دار الوث , دیـــوان مجلـــس خصوصـــي ، صـــادر األق

، مــن ســعادة مستشــار المجلــس الخصوصــي إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 11/2/2ســجل رقــم س

 .47ص , م 1873فبرایر  17 -هـ 1289الحجة ذي  19

دیــوان الداخلیــة ، وارد جهــات المحافظــات والضــبطیات والســایرة، ســجل رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 7(

 20 -هـــ  1290ربیــع ثــان  23، وارد دیــوان الداخلیــة مــن محافظــة مصــر، بتــاریخ 31/32/9/ل
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وقــد شـــهدت القـــاهرة علــى یـــد حكومـــة اســـماعیل ومجلــس التنظـــیم شـــوارع جدیـــدة 

شــارع المغربــي وشــارع عمــاد الــدین، وشــارع المــدابغ، ودیــر البنــات وشــارع الشــیخ : منهـا

  .)1(یر ذلك من الشوارعریحان، وشارع الفلكي، والفجالة، وشارع البوستة وغ

أن الحكومة كانت تشترى كافة المحالت الالزمة لعملیة توسـعة : والجدیر بالذكر

 38بشـراء : الشوارع، حسب ما جـاء برسـم مصـلحة التنظـیم، فقامـت علـي سـبیل المثـال

وهــدم تلــك المحــالت إلجــراء , جنیهــا 60680محــال لتوســعة شــارع الشــیخ ریحــان، بملــغ 

وأحیانا كانت الحكومة تتنازل عن أنقاض تلك المنازل بعـد هـدمها  .)2(عملیات التوسعة

  .)3(ألصحابها، كما تنازلت للحرمة فاطمة أم سعید عن انقاض منزلها بعد شرائه منها

وأحیانــا كانــت الحكومـــة تلجــأ إلــى عملیـــة البــدل ولــیس الشـــراء، فقامــت بإعطـــاء 

ارع محمـد علـى، وقـد وافـق شریف باشا بدل المساحة التي أخذتها من منزلـه لتوسـعه شـ

  .)4(شریف على ذلك

أن بعــض تجــار شــارع الغوریــة قــد تجــاوبوا مــع المصــلحة ببیــع : والجــدیر بالــذكر

                                                                                                                        

 .16ص , م 1873یونیه 

وجه مدینة القاهرة من والیة محمد على حتى نهایة حكم اسـماعیل  محمد حسام الدین اسماعیل ، )1(

 – 242م، ص 1994، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة ، كلیــة اآلداب بســوهاج ، 1879 – 1805

244 ،246 – 247 ،272.  

ـــائق القومیـــة) 2( ـــالیم والمحافظـــات والضـــبطیات : دار الوث , دیـــوان مجلـــس خصوصـــي ، صـــادر األق

ذو القعـــدة  18جـــواب بخـــتم المستشـــار إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ  ،11/1/11/ســـجل رقـــم س

 .56ص, م 1873ینایر  17 -هـ 1289

ـــــدواوین : دار الوثـــــائق القومیـــــة )3( ـــــى المجـــــالس وال دیـــــوان معیـــــة ســـــنیة ، صـــــادر األوامـــــر العلیـــــا إل

صــــفر  22، أمــــر كــــریم إلــــى محافظــــة مصــــر، بتــــاریخ 48/ 1/1/والمحافظــــات ، ســــجل رقــــم س

  .م1872یو ما 1 -هـ 1289

 .41ص, م 1873سبتمبر  17 -هـ 1290رجب  24، بتاریخ 525الوقائع المصریة، العدد ) 4(
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بعــض محالتهــم التجاریــة لتوســعة الشــارع المــذكور للحكومــة، حســب رســم التنظــیم، ممــا 

لتنظـیم ونظـرًا ألهمیـة ا. )1(یعود بالنفع على سهولة الحركة والتجارة في الشـارع المـذكور

في سهولة حركة المرور والتجارة، فقد تنازل بعض األهالي عن بعض محالتهم بشـارع 

فـــي حــین رفـــض كثیــر مـــن . )2(الفجالــة، بــدون مقابـــل للحكومــة إلجـــراء عملیــة التنظــیم

ممــا أعــاق فـي كثیــر مــن األحیــان  –المســتأجرة  –األجانـب إخــالء محالتهــم ودكـاكینهم 

إلى تشجیع هؤالء األجانب بالمكافآت المالیة، والتي  عملیات التوسعة، فلجأت الحكومة

" ماتلیتان السروجي"تعادل أضعاف ثمن الدكان، فصرفت الحكومة مكافأة الى الخواجة 

  .)3(قرشا، نظیر إخالء دكان له في شارع الموسكى 11550تقدر بنحو 

ــة أخــرى  عــرض  –زودت مصــلحة التنظــیم تلــك الشــوارع الجدیــدة وغیرهــا , ومــن ناحی

باألرصـفة الالزمـة لهـا، وقـد بلـغ عـرض الرصـیف علـى الجانـب الواحـد  –الشارع ثمانیـة أمتـار

فقامــت بعمــل أرصــفة شــارع محمــد علــى الجدیــد الــذي تــم افتتاحــه مــن العتبــة . )4(متــرین

وكـــذلك وضـــع األرصـــفة الالزمـــة بشـــارع مصـــر , الخضـــراء إلـــى جـــامع الســـلطان حســـن

قامــت بعمـل مقایســة , ومـن ناحیــة أخـرى 0)5(الموصـل إلــى فـم الخلــیج 24القدیمـة نمــره 

                                                

دیـــوان معیـــة ســـنیة، صـــادر الـــدواوین والمجـــالس والمحافظـــات بقلـــم عـــرض : دار الوثـــائق القومیـــة )1(

هــ 1292ربیـع ثـان  24،  أمر كـریم إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ 1/9/20/سجل رقم س, حاالت

  . 37ص, م1875مایو 30 -

 -هـــ1288رمضــان  10، أمــر كــریم إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 1/9/18/نفســه، ســجل رقــم س) 2(

 .19ص, م 1871نوفمبر  23

 -هـــ1291ربیــع أول  2، أمــر كــریم إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 1/9/19/نفســه، ســجل رقــم س) 3(

 .140ص , م 1874أبریل   19

ــــــة) 4( ــــــ: دار الوثــــــائق القومی ــــــوان مجل ــــــوائح الصــــــادرة، ســــــجل رقــــــم دی س خصوصــــــي، القــــــرارات والل

 .43ص , م 1859نوفمبر  27  -هـ1276جماد أول  2، قرار صادر بتاریخ 11/8/2س

ــــة )5( ــــم , دیــــوان مجلــــس خصوصــــي ، صــــادر األقــــالیم والمحافظــــات : دار الوثــــائق القومی ســــجل رق

ربیـع  9-ـهـ1290محـرم 9،  من المجلس الخصوصـي إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ 11/1/11س
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، وعمــل رصــیفي كــوبري )1(ورســم لتــرمیم الرصــیف المجــاور لمحطــة ســكة حدیــد مصــر

  .)2(قصر النیل

ولتسهیل حركـة المـرور واالنتقـال مـن مكـان إلـى آخـر عبـر تلـك الشـوارع، قامـت 

عمـــــل بوابـــــة بشـــــارع : المصـــــلحة بتحدیـــــد وعمـــــل بوابـــــات لســـــهولة المواصـــــالت مثـــــل

  .)4(، وأخرى بدرب الدقاقین)3(ماويالعش

ولــم یقتصــر عمــل المصــلحة علــى عمــل األرصــفة والبوابــات فقــط للشــوارع، بــل 

, ذهبت مصلحة التنظیم إلى تحدید ومعاینـة الشـوارع واألرصـفة التـي تحتـاج إلـى بـالط 

فأشارت مصلحة التنظـیم بتبلـیط شـارع األوبـرا، وكـذلك الشـارع المـؤدي إلـى جهـة قنطـرة 

، وكــذلك تبلــیط أرصــفة مزلقــان وكــوبرى قصــر النیــل، )1(، وشــارع محمــد علــى)5(الدكــة

                                                                                                                        

  .20ص , م 1873أول 

ســــــجل رقــــــم , دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي ، القــــــرارات واللــــــوائح الصــــــادرة: دار الوثــــــائق القومیــــــة) 1(

ربیــــــع 29، مــــــن ســــــعادة المستشــــــار إلــــــى عمــــــوم مــــــرور الســــــكة الحدیــــــد ، بتــــــاریخ 11/8/20س

 .41ص, م 1873مایو  27-هـ1290أول

، جـواب 31/4/7/لمجـالس بالداخلیـة ، سـجل رقـم لدیوان الداخلیة، صادر ا: دار الوثائق القومیة) 2(

ص ,م 1871دیسـمبر  23 -هــ 1288شـوال  9بختم الناظر إلى المجلـس الخصوصـي ، بتـاریخ 

27. 

ســــــجل رقــــــم , دیــــــوان الداخلیــــــة، وارد جهــــــات المحافظــــــات والضــــــبطیات : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 3(

أبریـــــل  18 -هــــــ 1290 صـــــفر 19بتـــــاریخ , ، وارد محافظـــــة مصـــــر إلـــــى الداخلیـــــة31/32/9/ل

 .78ص , م 1873

/ 11/ســجل رقــم س, دیــوان مجلــس خصوصــي ، القــرارات واللــوائح الصــادرة: دار الوثــائق القومیــة) 4(

م 1873ابریـل  7 -هــ 1290صـفر  8، من سعادة المستشار إلى محافظـة مصـر، بتـاریخ 8/20

 .23ص , 

، 325العــدد , ،  الوقــائع المصــریة 3 محــافظ وقــائع مصــریة ، محفظــة رقــم: دار الوثــائق القومیــة )5(

  .م1869سبتمبر  30 -هـ 1286جماد ثان  24بتاریخ 
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، وكذلك تبلیط )2(متر مربع وذلك بناء على رأي المصلحة 2500البالغ مساحته حوالي 

  .)3(بواكي سكة حدید مصر

ــیط كثیــر مــن الكبــاري  كمــا لجــأت الحكومــة بعــد تقریــر مصــلحة التنظــیم إلــى تبل

ــة المــرور وســیر وغیرهــا، وتحجیــر الكثیــر مــن  أراضــي الشــوارع واألزقــة، لتســهیل عملی

  .)5(وكان التحجیر یتم بحجر الدبش والدقشوم والرمل. )4(العربات

ــیط الشــوارع  وحــدد مهندســو التنظــیم أنــواع األحجــار المســتخدمة فــي عملیــات تبل

فاســتخدموا الحجــم الكبیــر فــي تبلــیط " تریســته"وغیرهــا، فاســتخدموا أحجــار عرفــت باســم 

لتكــون تلــك  0)6(رع الكبیــرة، والحجــم الصــغیر فــي تبلــیط الحــارات الصــغیرة واألزقــةالشــوا

وقـــد وفـــرت الحكومـــة تلـــك األحجـــار عـــن طریــــق . الشـــوارع وغیرهـــا علـــى نســـق واحـــد

حجـر فرنسـاوي بسـعر  500بتوریـد " فـارفیلون"المزادات، فقد رسي المزاد علـى الخواجـة 

                                                                                                                        

ســجل رقــم , دیــوان الداخلیــة ، وارد جهــات المحافظــات والضــبطیات الســایرة : دار الوثــائق القومیــة) 1(

 -هــ 1289، إفادة واردة من محافظـة مصـر إلـى الداخلیـة ، بتـاریخ غـرة ذي القعـدة 31/32/8/ل

 .131ص , م 1872یسمبر د 31

ــــوان مجلــــس خصوصــــي ، وارد الجهــــات والمحافظــــات: دار الوثــــائق القومیــــة) 2( ســــجل رقــــم س , دی

رمضــــان  3، إفــــادة واردة مــــن محافظــــة مصــــر إلــــى المجلــــس الخصوصــــي، بتــــاریخ 11/12/4/

 .56ص , م1872نوفمبر  4 -هـ 1289

صـــادر ســـعادة , ملـــف ســـكة حدیـــد , 319محـــافظ عابـــدین ، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 3(

دیسـمبر  7 -هــ 1289شـوال  6مستشار المجلس الخصوصي إلى عموم السكة الحدیـد ، بتـاریخ 

 .م1872

، 245العــدد , ، الوقــائع المصــریة  3محــافظ وقــائع مصــریة، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 4(

 .م1868نوفمبر  3 -هـ1285رجب  17بتاریخ 

 .157إسماعیل ، المرجع السابق ، صمحمد حسام الدین ) 5(

, ، الوقـائع المصـریة )ملـف مبـاني( 18محافظ وقائع مصریة ، محفظة رقـم : دار الوثائق القومیة) 6(

 .م1869ابریل  4 -هـ1286محرم  3، بتاریخ 287العدد 
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كمیــة الــبالط الــالزم لتلــك األشــغال ، قرشــا، وكانــت المصــلحة تحــدد  17الحجــر الواحــد 

  .)1(حسب طول الشارع وعرضه

أن الحكومة قد لجأت في تلك األشـغال إلـى المقـاولین األجانـب : والجدیر بالذكر

فقـد رسـي المـزاد الخـاص بتبلـیط أرصـفة كـوبرى قصـر النیـل، . الذین رسي علیهم المزاد

في حین حصـل الخواجـة . )2(بسعر المتر حوالى عشرة فرنكات" جوزیف"على الخواجة 

  .)3(الخاص بتبلیط بواكي السكة الحدید, فرنكا سعرًا للمتر 18على " رفانتى"

وكانــت الحكومــة تســتخدم أحیانــا بعــض العمــال إلصــالح مــا تخــرب مــن تلــك األمــاكن 

المبلطــة، فكانــت تعطــى للعامــل األوروبــي حــوالي خمــس فرنكــات عــن أجــر الیــوم الواحــد، فــي 

مصري أو ابن العرب على أجـرة تقـدر بنحـو فـرنكین ونصـف عـن الیـوم حین حصل العامل ال

  . )4(الواحد

أن الحكومــة قــد اســتجابت لكثیــر مــن طلبــات األجانــب بتبلــیط : والجــدیر بالــذكر

هـذا  0)5(الشوارع المقیمین بها، وكذلك طلبات التجار األجانـب وغیـرهم مـن أبنـاء الـبالد

                                                

، جــواب  31/1/32/دیــوان الداخلیــة ، صــادر دواویــن العمــوم، ســجل رقــم ل: دار الوثــائق القومیــة) 1(

 .98ص , م 1872یونیه  6 -هـ 1289ربیع أول  29بختم الوكیل الى مهردار خدیو، بتاریخ 

، 11/8/17/دیـــوان مجلـــس خصوصـــي، القـــرارات واللـــوائح الصـــادرة، ســـجل رقـــم س: دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

ص , م1872نـوفمبر 4 - هــ1289رمضـان3قرار المجلس الخصوصي إلى سعادة مهردار خـدیو، بتـاریخ 

56. 

، )تنظـــیم(أ  /6/2محـــافظ مجلـــس الـــوزراء، نظـــارة األشـــغال، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة )3(

 .م1872دیسمبر  10 -هـ 1289شوال  9صورة أمر عال بتاریخ 

سـجل , دیوان معیة سنیة ، صادر المجـالس والـدواوین واألقـالیم والمحافظـات: دار الوثائق القومیة) 4(

ــــى ن1/1/33/رقــــم س ــــاریخ ، أمــــر كــــریم إل مــــارس  9-هـــــ1283ذي القعــــدة 3ظــــارة الداخلیــــة ، بت

 .38ص,م 1867

ص , م 1868یونیــه  16 -هـــ1285صــفر  24نفســه ، أمــر كــریم إلــى نظــارة الداخلیــة ، بتــاریخ ) 5(
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مـــن أشـــغال الحكومـــة، فقـــد رفـــض ورثـــة فـــي الوقـــت الـــذي أعـــاق فیـــه األجانـــب الكثیـــر 

إخالء الحظیرة الخاصة بهـم لتبلـیط شـارع الجمـرك بمصـر القدیمـة إال " سیزینا"الخواجة 

  .)1(بعد الحصول على تعویضات ضخمة من الحكومة

وهكذا فإن القاهرة شهدت الكثیـر مـن الشـوارع الجدیـدة الطویلـة المسـتقیمة، والتـي 

سـوى شـارع واحـد طویـل هـو شـارع الحسـینیة، امـا اآلن كانت تفتقر إلیها، فلـم یكـن بهـا 

) القلعــة حالیــا(فشــهدت شــارع الفجالــة الجدیــد، وشــارع كلــوت بــك، وشــارع محمــد علــى 

وشــارع عبــدالعزیز، وشــارع عابــدین، ممــا ســهل االنتقــال والحركــة فــي وقــت قلیــل وجهــد 

  .)2(ضئیل

فــــي القــــاهرة  أن الداخلیــــة اختصــــت بتســــمیة الشــــوارع الجدیــــدة: والجــــدیر بالــــذكر

، فــي حــین أن مصــلحة التنظــیم حــددت أمــاكن وضــع تلــك اللوحــات )3(بأســمائها الجدیــدة

التـــي تحمـــل تلـــك األســـماء والنمـــر واألرقـــام الخاصـــة بالشـــوارع والمنـــازل وغیرهـــا، علـــى 

وقـــد قـــام . )4(أطرافهـــا بارتفـــاع معـــین مـــن ســـطح األرض بحیـــث تكـــون ظـــاهرة للعیـــان

تلك اللوحات التي تحمـل أسـماء ونمـر وأرقـام الشـوارع  بصناعة وكتابة" جریك"الخواجة 

                                                                                                                        

73. 

ســــــجل رقــــــم , دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي ، صــــــادر الــــــدواوین واألقــــــالیم: دار الوثــــــائق القومیــــــة) 1(

ذوالقعـــــدة 16ر إلـــــى الحقانیـــــة واألحكـــــام ، بتـــــاریخ ، جـــــواب بخـــــتم ســـــعادة المستشـــــا11/2/2/س

 .74ص, م 1873ینایر 15-هـ1289

 .241، ص1999شحاته عیسى إبراهیم، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ) 2(

، جواب 11/2/3/سجل رقم س, دیوان مجلس خصوصي ، صادر الدواوین: دار الوثائق القومیة) 3(

ص , م 1873ســبتمبر  12-هـــ 1290رجــب  19اخلیــة ، بتــاریخ بخــتم المستشــار إلــى دیــوان الد

13. 

، صـورة قـرار مـن محـافظ )ملـف مبـاني( 140محافظ أبحاث ، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 4(

 .م1872أغسطس  20 -هـ 1289جماد ثان  15مصر إلى الداخلیة ، بتاریخ 
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  .)1(والمنازل وغیرها

أنه قد صدر أمر عالي إلى محافظ اإلسكندریة بأن تعلق : والجدیر بالذكر أیضا

ألواح على مداخل الشوارع بأسمائها المتعارف علیها بین الناس، وٕالغاء ومحو األسـماء 

وبالتالي عربت أسماء تلك الشـوارع إلـى . )2(كبرالقدیمة التي أطلقها علیها اإلسكندر األ

  .العربیة

 0ولم یقتصر األمر على اهتمام المصلحة بالشوارع فقـط ، بـل اهتمـت أیضـا بالحـارات

فقامـــت مصـــلحة التنظـــیم بتوســـعة وتنظـــیم احـــدي الحـــارات المجـــاورة لمســـجد اإلمـــام الحســـین 

یرة القدیمـة، التـي بشـارع سـلیمان وكذلك عمل بوابات لسد مـداخل الحـارة الصـغ. )3(بالمحروسة

كمــــا قامــــت المصــــلحة بتنظــــیم بعــــض الطــــرق الخاصــــة بــــبعض الحــــارات بنــــواحي . )4(باشــــا

  .)5(الموسكى واألوزبكیة وبوالق

كمــا نظمــت حــارات عطیــة وحــارة الشــرقاوي وطعیمــه وحــارة الخلیفــة والبــاز وحــارة 

                                                

، جواب 11/2/2/سجل رقم س, ویندیوان مجلس خصوصي ، صادر الدوا: دار الوثائق القومیة )1(

 .15ص ,م 1872سبتمبر  11 -هـ 1289رجب  8بتاریخ , بختم المستشار إلى الداخلیة 

ـــد دیـــوان مجلـــس خصوصـــي: دار الوثـــائق القومیـــة) 2( ، جـــواب 1/3/17/ســـجل رقـــم س ,  اوینو ، صـــادر ال

ــ1283ربیــع ثــان  21، بتــاریخ  بخــتم مهــر دار خــدیو إلــى محافظــة اإلســكندریة ,  م1866ســبتمبر  2 - هـ

 .48ص

، 103العــدد , ، الوقــائع المصــریة 3محــافظ وقــائع مصــریة ، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 3(

 .م1877مارس  17 -هـ1294ربیع أول   2بتاریخ 

ســجل رقــم  ,اتهــالضــبطیات والج و ، صــادر الــدواوین والمحافظــات دیــوان الداخلیــة: دار الوثــائق القومیــة) 4(

,  م1873أبریــل  1 - هـــ 1290صــفر  2محافظــة مصــر، بتــاریخ بخــتم النــاظر إلــى  واب، جــ31/8/7/ل

 .87ص

صـورة إفـادة مـن محافظـة ) طـرق(، ملف 139محفظة رقم , محافظ أبحاث : دار الوثائق القومیة) 5(

 .م1874أبریل  30 -هـ 1291ربیع أول  13مصر إلى الداخلیة ، بتاریخ 
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  .)1(الطواشي وسالم وغیرها

نظــیم بتوســیع الطــرق وتمهیــدها عمومــا، اهتمــت مصــلحة الت, ومــن ناحیــة أخــرى

وخاصـة الطــرق التــي تمــر بهــا العربــات ، فنشـرت المصــلحة أوامرهــا إلــى مهندســي تلــك 

وذلــك عــن طریــق فرشــها باألحجــار الدقیقــة المختلطــة  0)2(النــواحي بتســویة تلــك الطــرق

كمـــا اهتمـــت بوضـــع رســـم لتوســـعه الطریـــق  0)3(بالرمـــل لمنـــع األتربـــة وتســـهیل المـــرور

ــد مــن بــاب الحدیــد)4(ي إلــى قنطــرة الموســكىالمــؤد .  )5(، وكــذلك توســعه الطریــق الممت

وكلـك  0)6(وكذلك اهتمت المصلحة برفع وٕازالة أتربة تل الناصرة بجهة العتبة الخضـراء

وكـذلك ردم . )7(وكلك إزالة أتربة التالل الممتـدة مـن جهـة الفجالـة إلـى قـرب بـاب الفتـوح

كمـا , )8(زلقـان كـوبرى قصـر النیـل إلـى فـم الخلـیجالجزء الباقي من الشـارع الممتـد مـن م

أوجبت المصلحة بتعیین سقا لرش هذا الشارع بالماء حتى ال تظهر الحفر والمنحـدرات 

  .)9(التي به

                                                

 .248، 246 – 245سابق، صعصام الدین إسماعیل، المرجع ال) 1(

 .م1877أغسطس  12 -هـ1294شعبان  2، بتاریخ 121الوقائع المصریة ، العدد ) 2(

 .233محمد حسام الدین إسماعیل ، المرجع السابق، ص) 3(

، أمــر كــریم إلــى ضــبطیة مصــر، بتــاریخ 121محــافظ أبحــاث، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 4(

 .م1863نیه یو  11 -هـ 1279ذي الحجة  23

صـورة جـواب بخـتم نـاظر , )ملف طرق(  139محافظ أبحاث، محفظة رقم : دار الوثائق القومیة) 5(

 .م1866دیسمبر  22 -هـ1283شعبان  14الداخلیة إلى محافظة مصر، بتاریخ 

 .م1847یولیه  27 -هـ 1263شعبان  13، بتاریخ 75الوقائع المصریة، العدد ) 6(

 .53، ص9توفیقیة ، جعلى مبارك، الخطط ال) 7(

ـــــس خصوصـــــي ، صـــــادر األقـــــالیم والضـــــبطیات: دار الوثـــــائق القومیـــــة)8( ســـــجل رقـــــم , دیـــــوان مجل

 17 -هــــ 1289شـــوال  16، جـــواب بخـــتم المستشـــار إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ 11/2/2/س

 .94ص , م 1872دیسمبر 

ســــجل رقــــم , لضــــبطیاتدیــــوان الداخلیــــة، صــــادر الــــدواوین والمحافظــــات وا: دار الوثـــائق القومیــــة) 9(
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أن الحكومة لجأت لنهو وانجاز تلك األعمال الخاصة بإصالح : والجدیر بالذكر

كمــا لجــأت  0)1(األشــغال الطــرق، إلــى اســتخدام الشــیالین والعتــالین والحمــارین فــي تلــك

أیضا إلى استخدام بلوكات من دیوان الجهادیة إلنهاء أشغال طرق الموسـكى واألزبكیـة 

  . )2(وبوالق وغیرها

اهتمـــت مصـــلحة التنظــیم بتحدیـــد أمـــاكن لألســـواق الجدیـــدة، , ومــن ناحیـــة أخـــرى

ة مـــن فنقلــت الجــزارین والخضــریة والفــرا رجیــة وغیـــرهم مــن الســوق الواقــع بحــارة البرابــر 

الجهـــة الغربیـــة بالموســـكى، وذلـــك لعـــدم تـــوافر الشـــروط الصـــحیة الالزمـــة للســـوق، ممـــا 

تســبب فــي تصــاعد الــروائح الكریهــة لســكان الحــارة، وخصصــت المصــلحة قطعــة أرض 

خالء باألزبكیة إلنشاء سوق جدید لهم، توفرت فیه الشروط الصحیة مـن حیـث التهویـة 

كما زودت أرضـیة هـذا السـوق بـالبالط، لسـهولة  ,واإلضاءة الجیدة، واالتساع واالرتفاع

كمــا اهتمــت أیضــا بنقــل كافــة مســاقى  0)3(النظافــة، وعــدم تــراكم المیــاه الضــارة بالصــحة

الحیوانــــات خــــارج الحــــارات، وتحدیــــدها علــــى أطــــراف الشــــوارع الواســــعة جیــــدة التهویــــة 

  .)4(واإلضاءة، لضمان عدم انتشار األوبئة واألمراض بین األهالي

                                                                                                                        

مـایو  14 -هــ 1290ربیـع أول 16، جواب بختم الناظر إلى محافظـة مصـر، بتـاریخ 31/8/7/ل

 .36ص, م 1873

ـــائق القومیـــة) 1( ســـجل رقـــم , دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر الـــدواوین واألقـــالیم والمحافظـــات: دار الوث

, م 1866نــوفمبر  11 -هـــ1283رجــب  3بتــاریخ , ، أمــر كــریم إلــى نــاظر الجهادیــة1/1/32/س

 .35ص 

  .م1867یولیه  23 -هـ1284ربیع أول  21، بتاریخ 106الوقائع المصریة ، العدد  )2(

دیوان الداخلیة، صـادر الـدواوین والمحافظـات والضـبطیات والجهـات السـایرة : دار الوثائق القومیة) 3(

 4 -هــ 1290صـفر 5، جواب بختم الوكیل إلى محافظـة مصـر، بتـاریخ 31/8/7/، سجل رقم ل

  :انظر أیضا. 164م، ص1873أبریل 

Doris Behrens, Abouseif, Azbakiyya, p.76. London, 1914. 

، جــواب 2/1محفظــة رقــم قــدیم , )نظــارة الداخلیــة(محــافظ مجلــس الــوزراء :  دار الوثــائق القومیــة )4(
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تمت المصلحة أیضـا بعملیـة تحدیـد وتزویـد الحـارات وغیرهـا بمـا یلـزم مـن كما اه

مخابز إلنتاج الخبز لألهالي، فحددت أمـاكن المخـابز الخاصـة بمصـر القدیمـة وغیرهـا 

  .)1(من الجهات

اهتمت المصلحة عند تنظیم الشوارع والحـارات، بإزالـة الكثیـر , ومن ناحیة أخرى

ي أقامهــا الیونــانیون فــي غفلــة مــن رجــال الضــبطیة، مــن الخمــارات المنتشــرة فیهــا، والتــ

والتي تسببت في شكوى كثیـر مـن األهـالي، وبالفعـل أنـذرت الحكومـة هـؤالء بإزالـة تلـك 

الخمـــارات فـــي موعـــد محـــدد، وبعـــد انتهـــاء مـــدة المهلـــة المحـــددة ســـیكون للحكومـــة حـــق 

  .وذلك لمخالفة شروط التنظیم. )2(إزالتها وطردهم من تلك المحالت

أخلـــت مصـــلحة التنظـــیم المســـاكن الخاصـــة بالنســـاء الفـــواحش أو الغـــوازي،  كمـــا

الكائنـة بحـارة الســقاءین، لمخالفـة سـكنى الغــوازي بتلـك الحـارة ومخالفــة أصـول التنظــیم، 

كمـــا أخلـــت المنـــازل الخاصـــة بالنســـاء الفـــواحش . )3(حیـــث حـــددت أمـــاكن خاصـــة بهـــن

  . )4(الواقعة بحارة الخضیري بحي بوالق بعد معاینتها

                                                                                                                        

 .م1879مارس  1 -هـ 1296ربیع أول  7بختم الناظر إلى محافظة مصر، بتاریخ 

، 31/5/1/دیوان الداخلیة ، صادر جهات دواوین المحروسة ، سجل رقـم ل: دار الوثائق القومیة) 1(

م ، 1865یونیــــه  8 -هـــــ1282محــــرم  13صــــادر الداخلیــــة إلــــى دیــــوان عمــــوم أشــــغال ، بتــــاریخ 

 .177ص

رقـــم  ، ســـجل ، صـــادر المحافظـــات والضـــبطیات والجهـــات الســـایرة داخلیـــةالدیـــوان : دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

،  م1871أكتــوبر  19- هـــ1288شــعبان 4، جــواب بخــتم النــاظر إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 31/8/5/ل

 .22ص

ــــائق القومیــــة) 3( دیــــوان الداخلیــــة ، صــــادر عــــرض حــــاالت دواویــــن وأقــــالیم ، ســــجل رقــــم : دار الوث

 10 -هـــ 1289رمضــان  14، جــواب بخــتم الوكیــل إلــى ضــبطیة مصــر، بتــاریخ 31/12/13/ل

 .23م، ص1872نوفمبر 

، صــورة خطــاب وارد مــن 1163ضــبطیة مصــر، وارد الــدواوین، ســجل رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 4(
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عهدت الداخلیة إلى مصـلحة التنظـیم بعمـل رسـم لبنـاء أسـوار , ومن ناحیة أخرى

حــول القرافــات وأحــواش المقــابر، وذلــك للحفــاظ علــى النســاء التــي تبیــت بالمقــابر فــي 

  .)1(األعیاد من سلب ونهب حلیهن والتعرض ألعراضهن

ض إلجـراء بعـ" سـنقر"كما ذهبت مصلحة التنظیم إلـى الكشـف عـن حـائط حمـام 

كمـا . )3(كما ذهبت أیضا لترمیم سـبیل طوسـون باشـا 0)2(اإلصالحات الخاصة بالحمام

ذهب مأمور الكشف والهدم لترمیم جامع اسكندر باشا الواقع بشارع محمـد علـى، وذلـك 

ولتنشـــیط عملیـــة . )4(للخلـــل الـــذي أصـــاب حوائطـــه حفاظـــًا علـــى حیـــاة وأرواح األهـــالي

  .)5(بالطریق الممتد من بدرشین إلى سقارة وضعت المصلحة الرسم الخاص, السیاحة

أنه قد صدر قرار لمصلحة التنظیم بـأن جمیـع اآلثـار المشـهورة : والجدیر بالذكر

الجوامع والمساجد والمقابر والمكاتب، ال تتعرض لهدم أو إزالة : والمباني العمومیة مثل

كة أو أو دخول أو خروج، وتبقى علـى مـا هـي علیـه حتـى لـو تصـدف وجـودهم فـتح سـ

                                                                                                                        

 .51م ، ص1865أغسطس 20-هـ1282ربیع أول  27الداخلیة إلى ضبطیة مصر، بتاریخ 

 .م1881أكتوبر  24 -هـ 1298، السنة األولى ، بتاریخ غرة ذي الحجة  4جریدة المفید، العدد ) 1(

دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

 24، أمــــر كــــریم إلــــى مجلــــس اســــتئناف مصــــر، بتــــاریخ 1/1/42/والمحافظــــات ، ســــجل رقــــم س

 .8م ، ص 1870أكتوبر  20 -هـ 1287رجب

ویـن و أقـالیم وجهـات، سـجل رقـم دیـوان داخلیـة ، صـادر عـرض حـاالت دوا: دار الوثائق القومیـة) 3(

 30 -هـــ 1292ربیــع ثــان  24، جــواب بخــتم الوكیــل إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 31/12/16/ل

 .38م ، ص1875مایو

صـــادر الـــدواوین والمجـــالس والمحافظـــات بقلـــم عـــرض , دیـــوان معیـــة ســـنیة: دار الوثـــائق القومیـــة) 4(

هـــ  1290رمضـان  11بتـاریخ ، أمـر كـریم إلــى محافظـة مصـر، 1/9/20/حـاالت، سـجل رقـم س

 .26ص, م1873نوفمبر  2 -

 .م1868أغسطس  5 -هـ 1285ربیع ثان  15بتاریخ ,  6وداي النیل، العدد ) 5(
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  .)1(طریق جدید

م كیفیــة تثمــین األراضـــي 1871وقــد حــددت الئحــة التنظــیم الصـــادرة فــي یولیــو 

كغیرها مـن العقـارات، وأن " المعابد"والمباني، فنصت على أن تعامل أراضي بیوت اهللا 

تــدفع الحكومــة ألمــاكن الوقــف المــأخوذة للشــوارع والطــرق، مــا كــان یعــود منهــا علــى مــا 

  .)2(كانت موقفة علیه

  

  :جھود مصلحة التنظیم في مجال خدمات الصحة-2
  :إزالة العشش والعرایش -أ

انتشــرت العشــش علــى أطــراف األحیــاء الكبــرى فــي القــاهرة، وخاصــة بــالقرب مــن 

المنـاطق التجاریــة والسـاحلیة ، مثــل منطقـة جمــرك مصـر القدیمــة، وكانـت الحكومــة قــد 

ى، فالزمــت ملتــزم الجمــرك حاولــت مــن قبــل نقــل ســكان تلــك العشــش إلــى منــاطق أخــر 

  .)3(بنقلها إلى مكان آخر بعیدًا عن الجمرك ، فتم نقل تلك العشش بدون تنظیم

ولكــن بعــد أن تشــكلت مصــلحة التنظــیم ولكثــرة انتشــار تلــك العشــش، صــدر أمــرا 

عال بناء على توصیات مجلس الصحة بإزالة ما هو موجـود مـن العشـش المنتشـرة فـي 

مات بهــا، و التــي نشــأ عــن وجودهــا أمــور ضــارة بالصــحة، لتــدنى الخــد, ربــوع القــاهرة

فقامت مصلحة  0وتحدید أماكن أخرى إلقامة سكانها على نسق تنظیمي وصحي جدید

التنظــیم بعمــل كشــف لحصــر مــا هــو موجــود فــي كــل مــن المحروســة وبــوالق ومصــر 

القدیمــة و غیرهــا، كمــا حــررت كشــفا بأســماء وأعــداد ســكان تلــك العشــش ورفعتــه إلــى 

                                                

، القــــرارات واللـــــوائح 11/8/2/دیـــــوان مجلــــس خصوصــــي، ســـــجل رقــــم س: دار الوثــــائق القومیــــة) 1(

 .40، صم1859نوفمبر  27 -هـ 1276جماد أول  2الصادرة، صورة قرار بتاریخ 

 .934–933م، ص1936، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 2، مج3أمین سامى، تقویم النیل، ج) 2(

دیـــوان خـــدیوي (قــدیم  785، دفتـــر رقـــم 121محــافظ أبحـــاث، محفظـــة رقــم : دار الوثــائق القومیـــة) 3(

 27 -هـــ 1248محــرم  28، مــن البــاب العــالي إلــى دیــوان خــدیوي، بتــاریخ  50وثیقــة رقــم) تركــي

 .م1832 یونیه
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وتبین لمصلحة التنظیم أن سكان تلك العشش معظمهم من األنفار الشغالة . )1(اخلیةالد

  .)2(والصنایعیة –الفواعلیة  –

وقامـــت مصـــلحة التنظـــیم بتحدیـــد قطعـــة أرض حكومیـــة لنقـــل ســـكان العشـــش إلیهـــا، 

وحـددت  0وقدمت رسم لبناء قریتین بها، مع خرائط تفصیلیة للشـوارع والحـارات حسـب التنظـیم

ـل ـــدة المصــ ـــازل الجدی ـــك العشـــش وبنـــاء المن والتـــي هـــي علـــى نفقـــة  - حة مـــدة زمنیـــة إلزالـــة تل

فــي موعــد غایتــه عــام ونصــف، وبعــد انتهــاء هــذه المــدة الزمنیــة، یكــون مــن حــق  –أصــحابها 

وقـد زودت المصـلحة تلـك . الحكومة إزالة ما تبقى من تلك العشش بـدون تعـویض ألصـحابها

ا مـــن دكـــاكین ومقـــاهي ومـــراحیض وغیرهـــا، تتناســـب مـــع المنـــاطق الجدیـــدة بمـــا یلـــزم لســـكانه

  .)3(وأعمالهم طبیعة هؤالء السكان

وتشـجیعًا مــن الحكومـة وترغیبــا لسـكان تلــك العشـش علــى االنتقـال إلــى المنــاطق 

الجدیدة، أصدر الخدیو قرارا باإلنعام على السكان الجدد بتملك األراضي الجدیدة بـدون 

  .)4(زمة لهممقابل، وتحریر حجج الملكیة الال

كما ذهب مأمور كشف مصلحة التنظیم بإزالة كافة األسقف والعـرایش الموجـودة 

بشــوارع وحــواري المحروســة وبــوالق ومصــر القدیمــة وغیرهــا، والتــي تســبب وجودهــا فــي 

                                                

ــــدواوین والمحافظــــات 31/8/1/دیــــوان الداخلیــــة، ســــجل رقــــم ل: دار الوثــــائق القومیــــة) 1( ، صــــادر ال

والجهــــات والضــــبطیات، صــــادر دیــــوان الداخلیــــة إلــــى نظــــارة األشــــغال، بتــــاریخ غــــرة ذي القعــــدة 

 .77ص, م 1869فبرایر  13 -هـ1285

مــر كــریم إلــى دیــوان الداخلیــة، بتــاریخ تنظــیم، أ 104محــافظ أبحــاث، ملــف : دار الوثــائق القومیــة) 2(

 .م1867أكتوبر  19 -هـ 1284جماد ثان  20

، وارد جهــــــات المحافظــــــات 31/32/2/دیــــــوان الداخلیــــــة، ســــــجل رقــــــم ل: دار الوثــــــائق القومیــــــة) 3(

 -هــ1284ربیـع أول 20والضبطیات و السـایرة، وارد دیـوان الداخلیـة مـن محافظـة مصـر، بتـاریخ 

 .24ص,م1867یولیة22

دیــــوان الداخلیــــة ، صــــادر الــــدواوین والجهــــات والمحافظــــات ، ســــجل رقــــم : دار الوثــــائق القومیــــة )4(

مـارس  15 -هــ 1285، صادر الداخلیة إلى محافظة مصر، بتاریخ غرة ذي الحجـة 31/8/1/ل

 .77ص. م1869
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عـــدم نفـــاذ الضـــوء وأشـــعة الشـــمس إلـــى ســـطح األرض، ممـــا نـــتج عنهـــا أمـــور ضـــارة 

  .)1(بالصحة

  )مباول –مراحیض : (االهتمام بالصرف الصحي -ب

ذهبـت مصـلحة التنظـیم إلـى عـالج بعــض الظـواهر غیـر الصـحیة التـي انتشــرت 

فــي كثیــر مــن الشــوارع والحــارات، حیــث ذهــب بعــض األهــالي لقلــة المــراحیض العامــة، 

الـى التبــرز والتبــول فـي الشــوارع والطرقــات وفـوق األرصــفة، ممــا نـتج عنــه أمــور ضــارة 

كریهــة، وصــعوبة اســتخدام األهــالي لتلــك الطــرق بالصــحة مــن حیــث انبعــاث الــروائح ال

مرحاضــا  12فشــرعت مصــلحة التنظــیم فــي عمــل مــا یقــرب مــن . )2(واألرصــفة وغیرهــا

  .)3(ببعض شوارع القاهرة للحد من تلك الظاهرة

ونتیجة لعـدم التـزام األهـالي وذهـابهم إلـى التبـرز والتبـول فـي األراضـي الفـراغ أو 

وخاصـــــة المجـــــاورة لـــــبعض المنـــــاطق , ع والحــــاراتالخالیــــة  المجـــــاورة لـــــبعض الشـــــوار 

قامــت مصــلحة التنظــیم بنــاء علــى األمــر العــالي، بتقــدیم رســومات إلحاطــة  0التجاریــة

كافـــة األراضـــي الخالیـــة الموجـــودة بالقـــاهرة، ســـواء كانـــت تلـــك األراضـــي مـــن متعلقـــات 

  .)4(الحكومة أو األهالي، بأسوار خشبیة من جمیع الجهات

                                                

شــــوال 19جــــواب بخــــتم النــــاظر إلــــى محافظــــة مصــــر، بتــــاریخ ,  31/8/5/نفســــه، ســــجل رقــــم ل) 1(

 .59م ، ص1872نایر ی1-هـ1288

، صـــادر دواویـــن العمـــوم ، جـــواب بخـــتم النـــاظر الـــى قلـــم أشـــغال 31/1/39/نفســـه، ســـجل رقـــم ل) 2(

 .11م ، ص1874سبتمبر  15 -هـ 1291شعبان  3بالجهادیة، بتاریخ 

دیــوان معیــة ســنیة ، وارد اإلفــادات والتحریــرات مــن األقــالیم والمحافظــات ، : دار الوثــائق القومیــة) 3(

هـــ 1287محـرم  22، وارد محافظـة مصـر إلــى مهـر دار خـدیو، بتـاریخ 1/21/77/م سسـجل رقـ

 .103ص,م 1870أبریل  24 -

، صــورة  2/1محفظــة رقــم قــدیم , )نظــارة الداخلیــة(محــافظ مجلــس الــوزراء : دار الوثــائق القومیــة )4(

ر دیســـمب 17  -هــــ1300صـــفر  6مـــذكرة مقدمـــه لمجلـــس النظـــار مـــن نظـــارة الداخلیـــة ، بتـــاریخ 
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األهــالي أیضــا، ولقلــة أعــداد المــراحیض صــدرت التعلیمــات  ونتیجــة لعــدم التــزام

لمصلحة التنظیم بعمل مباول ومراحیض بكافة شوارع القاهرة، للحد من تلـك الظـاهرة ، 

وقدمت المصلحة الرسومات والخرائط الالزمة لعمل تلك المراحیض و المباول ، حسب 

  .)1(حاجة كل شارع وحارة

خاصــة بإنشــاء مجــرات , ســومات وخــرائطكمــا ذهــب مــأمور التنظــیم إلــى عمــل ر 

ونظـــرًا  0لرفـــع و نـــزح مخلفـــات تلـــك المـــراحیض، فأنشـــأ مجـــرة نـــزح بحـــارة قنطـــرة الدكـــة

ألهمیـــة تلـــك المجـــرات و عـــدم كفایتهـــا، قـــدم كشـــفا ورســـما تفصـــیال بمـــا تحتاجـــه كافـــة 

حفاظــا علــى . )2(الشــوارع والحــارات مــن مجــرات لتجمیــع ونــزح مخلفــات تلــك المــراحیض

  .لعامة ومنع انتشار األوبئة واالمراضالصحة ا

  :نظافة الشوارع والحارات -ج

و نظـــرا ألهمیـــة النظافـــة وكونهـــا ضـــرورة مـــن ضـــرورات المحافظـــة علـــى الصـــحة 

العامــة، فقــد صــدر أمــرا عــال إلــى مصــلحة التنظــیم بتكلیفهــا باإلشــراف علــى عملیــة النظافــة 

وذهــب مــأمور . )3(الــرش بالمــاءالخاصــة بالشــوارع والحــارات، والمتضــمنة عملیــات الكــنس و 

المصــلحة نظــرًا إلهمــال األهــالي إلــى المتابعــة الیومیــة لهــذه العملیــة، كمــا ذهــب أیضــا إلــى 

                                                                                                                        

 .م1882

دیـــوان معیـــة ســـنیة ، وارد اإلفـــادات والتحریـــرات مـــن األقـــالیم والمحافظـــات، : دار الوثـــائق القومیـــة) 1(

صــفر  21، وارد محافظــة مصــر إلــى ســعادة مهــر دار خــدیو، بتــاریخ  1/21/79/ســجل رقــم س

 .19ص , م 1870مایو  23 -هـ 1287

، جــواب 31/1/37/ویــن العمــوم ، ســجل رقــم لدیــوان الداخلیــة ، صــادر دوا: دار الوثــائق القومیــة) 2(

 .101ص , م 1874مایو  20 -هـ 1291ربیع ثان  3بختم الناظر إلى قلم أشغال ، بتاریخ 

دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر الـــدواوین واألقـــالیم والمحافظـــات ، ســـجل رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 3(

, م 1874مـایو  8 -هــ1291 ربیـع أول 21، أمر كریم إلى محافظة مصـر، بتـاریخ 1/3/24/س

 .68ص 
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إزالة ما بالشوارع والحارات من برك المیـاه الراكـدة، وكـذلك أحـواض المیـاه الراكـدة والتـي نـتج 

ــ ك األحــواض فــي عنهــا انتشــار مــرض الحمــى التیفوســیة، بســبب اســتخدام األهــالي میــاه تل

  .)1(عملیات الشرب

ـــة واألمـــراض،  ـــى نظافـــة الشـــوارع والحـــارات، وتجنـــب انتشـــار األوبئ وللحفـــاظ عل

صــدرت توصــیات مــن مجلــس مشــورة التنظــیم اعتمــدتها الحكومــة وتــم نشــرها وتعمیمهــا 

  :إلى كافة المدن والجهات وهي ما یلي

ف الحـارة یجب على صاحب المنزل أو العقار وغیـره أن ینظـف ویـرش نصـ -1

  .أو السكة الكائنة أمام منزله أو عقاره یومیا

  .ال یسمح ألحد من االهالي أن یضع قذارة أو قمامة أمام منزله -2

ــــع األهــــالي مــــن وضــــع الحطــــب والبرســــیم واألخشــــاب واألحجــــار أمــــام  -3 یمن

  .المنازل

یمنع األهالي من إلقاء مخلفات الهدم والبناء بالحارات، وخاصة وقـت نـزول  -4

  .لمطر، ألن ذلك یؤدي إلى زیادة الوحل بهاا

وفرشــها أمــام منــازلهم , كمــا یمنــع األهــالي مــن القــاء األتربــة ومخلفــات الهــدم -5

  .)2(بالحارات، إال بإذن من مصلحة التنظیم

قامت مصلحة التنظیم بتحدید األماكن والجهات التي تلقى , ومن الناحیة األخرى

فحــددت ألهــالي شــبرا والعتبــة وأبــو العــال، منطقــة  0فیهــا مخلفــات الهــدم والبنــاء وخالفــة

كما خصصت طـرق مخصوصـة لسـیر . واحدة إللقاء تلك المخلفات من األتربة وغیرها

                                                

، صـورة إفـادة مـن محافظـة )ملف میاه(، 141محافظ أبحاث ، محفظة رقم : دار الوثائق القومیة) 1(

 .م1877مارس  11 -هـ 1294صفر  25مصر إلى الداخلیة، بتاریخ 

صـــادر ، 31/6/6/دیـــوان الداخلیـــة ، صـــادر األقـــالیم القبلیـــة، ســـجل رقـــم ل: دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

 .43ص , م 1868أكتوبر  23 -هـ 1285رجب  5ناظر الداخلیة إلى تفتیش قبلي، بتاریخ 
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الجمــال والحمیــر والعربــات، التــي تحمــل البــوص والحطــب والتــبن، وذلــك للحفــاظ علــى 

ـــى األرض أ ـــة ومـــا یقـــع أو یتســـاقط منهـــا عل ثنـــاء نظافـــة الشـــوارع والحـــارات مـــن االترب

  .)1(سیرها

أن مصـــلحة التنظـــیم اشـــتكت مـــن أصـــحاب العربـــات الـــذین  :والج���دیر بال���ذكر

ـــان المـــاء القـــذر فـــي  ـــتج عنـــه جری ـــاتهم بالشـــوارع والحـــارات، ممـــا ن یقومـــون بغســـل عرب

فأصـدرت الداخلیـة قـرارًا بمنـع غسـل  0الحارات، مما یزید الوحـل، وهـذا مخـالف للنظافـة

  .)2(الخاصة بهاتلك العربات إال في العربخانات 

ومن أجل . )3(وهكذا عنیت الحكومة بتعمیم الكنس والرش في شوارع القاهرة كلها

كمـا خصصـت أیضـا . )4(ذلك خصصت عربات لنظافة الشوارع بجمع القمامة وغیرهـا 

عربــات لــرش تلــك الشــوارع والحــارات، وقامــت مصــلحة التنظــیم بعمــل رســومات إلنشــاء 

كمــــا اســــتخدمت أیضــــا المیــــاه . )5(عربــــات الــــرشحــــوالى ثمانیــــة أحــــواض میــــاه لمــــلء 

المتخلفــة مــن بحیــرة حدیقــة األزبكیــة لمــلء عربــات الــرش، بــدال مــن ضــیاعها، وبالتــالي 

وفــــرت ثمــــن المیــــاه التــــي كانــــت تــــدفع إلــــى قومبانیــــة المیــــاه نظیــــر رش تلــــك الشــــوارع 

                                                

، الوقـائع المصـریة )ملـف مصـالح( 19محافظ وقائع مصریة ، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 1(

 .م1868نوفمبر  10 -هـ 1285رجب  24، بتاریخ 247، العدد 

ــــــة) 2( ــــــوان الدا: دار الوثــــــائق القومی ــــــةدی ــــــدواوین والمحافظــــــات والضــــــبطیات خلی ــــــم  ، صــــــادر ال ، ســــــجل رق

,  م1871مـارس  29 - هــ 1288محـرم  6، جواب بختم الوكیل إلـى ضـبطیة مصـر، بتـاریخ 31/8/3/ل

 .39ص 

 .26م، ص2000، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2عبدالرحمن الرافعي، عصر إسماعیل ، ج) 3(

، 11/1/6س خصوصـي ، صـادر دواویـن وأقـالیم، سـجل رقـم سدیـوان مجلـ: دار الوثائق القومیـة) 4(

, م 1869یونیـه  21 -هــ1286ربیـع آخـر  11قرار المجلـس الخصوصـي إلـى الداخلیـة ، بتـاریخ 

 .23ص 

دیــوان معیــة ســنیة ، وارد اإلفــادات والتحریــرات مــن األقــالیم والمحافظــات ، : دار الوثــائق القومیــة) 5(

محــرم  22ة مصــر إلــى جنــاب مهــر دار خــدیو، بتــاریخ ، وارد محافظــ77/ 1/21/ســجل رقــم س

 .103ص , م 1870أبریل  24 -هـ1287
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  . )1(والطرقات

 175قــدر بنحــو أن عامــل النظافــة كــان یتقاضــى أجــرًا شــهریًا ی: والجــدیر بالــذكر

  .)2(قرشا

ونظرًا لإلهمال الواقع من األهالي بشأن نظافة الشـوارع والحـارات فكـان البـد مـن 

عقوبـــات لـــردع هـــؤالء، فكانـــت عقوبـــة غســـل العربـــة فـــي الشـــارع أو الطرقـــات، التعزیـــر 

  .)3(والتكدیر، وكانت العقوبة نفسها لمن یلقى قمامة أو قاذورات أمام منزله أو بالطریق

انــت تلــك العقوبــات غیــر كافیــة، فقــد حكــم علــى المخــالفین ألمــور النظافــة ولمــا ك

ثـم فرضـت غرامـة . )4(والتعلیمات الخاصة بها، برفع تلك المخلفات على نفقة أصاحبها

تقدر بعشرین قرشا علـى مـن یهمـل فـي نظافـة مسـكنة مـن الـداخل أو الخـارج، ومـن لـم 

لـك لـردع هـؤالء المهملـین فـي أمـور یستطع دفع الغرامة یعاقب بالسجن خمسـة أیـام، وذ

  .)5(النظافة

  :جھود مصلحة التنظیم في مجال تنظیم المرور بالشوارع والحارات -3
                                                

ـــــوائح الصـــــادرة ، ســـــجل رقـــــم : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 1( ـــــس خصوصـــــي ، القـــــرارات والل ـــــوان مجل دی

 29 -هــ 1288ذي الحجـة  19، من المجلس الخصوصـي إلـى الداخلیـة ، بتـاریخ 11/8/16/س

 .31ص,م 1872فبرایر 

دیوان الداخلیة ، صادر الدواوین والمحافظات والضبطیات والجهـات السـایرة : ر الوثائق القومیةدا) 2(

ـــــى محافظـــــة مصـــــر، بتـــــاریخ 31/8/16/، ســـــجل رقـــــم ل شـــــعبان  22، جـــــواب بخـــــتم النـــــاظر إل

 .120ص ,م 1876سبتمبر  12 -هـ1293

ـــــوائح الصـــــاد: دار الوثـــــائق القومیـــــة) 3( ـــــس خصوصـــــي ، القـــــرارات والل ـــــوان مجل رة ، ســـــجل رقـــــم  دی

 .23ص , م 1861أكتوبر  20 -هـ 1278ربیع ثان  15، قرار صادر بتاریخ 11/8/4/س

 .13ص , م 1861دیسمبر  7 -هـ 1278جماد آخر  4نفسه، قرار صادر بتاریخ ) 4(

، مــن دولتلــو 31/4/13/دیــوان الداخلیــة ، صــادر المجــالس ، ســجل رقــم ل: دار الوثــائق القومیــة) 5(

ص , م 1874أكتــوبر  25 -هـــ 1291رمضــان  14جلــس الخصوصــي ، بتــاریخ النــاظر إلــى الم

66. 
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و كما صدر أمرا للمصلحة باإلشراف على نظافـة الشـوارع والحـارات، صـدر لهـا 

فقـام مجلـس . )1(أمرًا بوضع قواعـد لتنظـیم حركـة المـرور داخـل تلـك الشـوارع والحـارات 

م بوضـع بعــض اإلجـراءات والتوصـیات ، والتــي مـن شـأنها تحقــق االنسـیابیة فــي التنظـی

  :حركة المرور داخل شوارع وحارات القاهرة ومنها

ال یجوز سد وٕاغالق الشوارع العمومیة وغیرها مـن الحـارات بـأي صـورة مـن  -1

ونظــرًا . الصــور، فیمنــع األهــالي مــن وضــع مخلفــات الهــدم أو مــواد البنــاء فــي الطرقــات

ضــرورة تلــك األعمــال لألهــالي، حــددت المصــلحة المســاحات التــي یجــوز فیهــا وضــع ل

فبالنسبة للحارات الكبیرة یمكن وضع تلك المواد فـي مسـاحة ال تزیـد . مواد الهدم والبناء

اما الحارات البالغ مساحتها من أربعة إلى ستة أمتار، فیصرح . عن ربع مساحة الحارة

أمـا الحـارات البـالغ . ر ونصف فقط مـن مسـاحة الحـارةباستخدام مساحة ال تزید عن مت

  .مساحتها ثالثة أمتار، فیصرح باستخدام مساحة ذراع واحد منها فقط

كما ذهب مجلس التنظیم أیضا، إلى منع أصـحاب المحـالت والـدكاكین مـن  -2

كما أوصت بمنـع الباعـة الجـائلین مـن . عرض بضائعهم خارج حدود المحل أو الدكان

ه والخضــروات بالطرقــات، ممــا یعطــل حركــة المــرور، وكــذلك منــع تجــار وضــع الفواكــ

  .األسماك والفحم والمشتغلین بقطع وصناعة الرخام من وضع بضائعهم بالطرقات

حــددت مصــلحة التنظــیم أمــاكن خاصــة لوقــوف وانتظــار , ومــن ناحیــة أخــرى -3

ا حددت كیفه كم0عربات األجرة والنقل، والزمتها أن تسیر في الحارات بسرعة متوسطة

سیر الجمال والحمیر التي تنقل البضائع و ذلك على شكل قطر مكـون مـن أربعـة إلـى 

خمســة حیوانــات، وتكــون تلــك الحیوانــات مقطــورة وراء بعضــها، أي واحــدًا تلــو اآلخــر، 

                                                

سـجل , دیوان معیة سنیة ، صادر الدواوین والمجـالس واألقـالیم والمحافظـات: دار الوثائق القومیة )1(

مـــایو  8 -هــــ 1291ربیـــع أول  21، أمـــر كـــریم إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ 1/1/53/رقـــم س

  .44م، ص1874
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وذلــك للحفــاظ علــى انســیابیة الحركــة المروریــة أثنــاء ســیرها داخــل الحــارات، كمــا منعــت 

ن الوقــوف أو اإلنتظــار إال فــي األمــاكن المقتضــى التحمیــل أصــحاب تلــك الحیوانــات مــ

  .)1(منها أو التفریغ

ونظــرًا لشــكوى األهــالي مــن الصــباغین لألقمشــة وأصــحاب المقــاهي والخمــارات، 

كلفت الحكومة مأمور التنظیم بالكشف عـن تلـك المحـالت، فـتم منـع أصـحاب المقـاهي 

كما أمرت الصباغین بعدم نشر . والخمارات من وضع الكراسي والمقاعد خارج حدودها

  .)2(القماش المصبوغ بالحارات وٕالزامهم بحدود دكاكینهم

وهكـــــذا قامـــــت المصـــــلحة بتنظـــــیم عملیـــــة المـــــرور مـــــن خـــــالل بعـــــض القواعـــــد 

  .واإلجراءات، بما یحقق سهولة الحركة واالنتقال داخل حدود الشوارع والحارات

  :ومیاة الشربجھود مصلحة التنظیم في مجال خدمات اإلضاءة  -4
  :مجال اإلضاءة -أ

" لیبـــون"اهتمــت الحكومـــة بإضـــاءة شــوارع وطـــرق القـــاهرة، وخاصـــة بعــد نجـــاح شـــركة 

Lebon  م ، فبنــاء علــى طلــب الحكومــة  1864فــي إضــاءة وتنــویر شــوارع اإلســكندریة عــام

 م، إلنـارة شـوارعها وحاراتهـا وطرقاتهـا بغـاز1868فرعا لشـركته فـي القـاهرة عـام " لیبون"أسس 

  .)3(االستصباح

وقــد منحــت الحكومــة الشــركة الفرنســیة للغــاز قطعــة أرض ببــوالق علــى شــاطئ 

، علــى أن 1866عامــا اعتبــارًا مــن أبریــل  85النیــل، لعمــل الــورش الالزمــة لهــا، لمــدة 

                                                

، وارد 1148ضـــبطیة مصـــر، وارد الـــدواوین والفـــروع ، ســـجل حصـــر رقـــم : ق القومیـــةدار الوثـــائ) 1(

 .14ص, م 1863أبریل  11 -هـ 1279شوال  21ضبطیة مصر من عموم الداخلیة، بتاریخ 

، صــادر ضــبطیة مصــر إلــى محافظــة 122نفســه، صــادر الــدواوین والفــروع ، ســجل حصــر رقــم) 2(

 .51ص , م 1863طس أغس 20 -هـ1280ربیع أول  5مصر، بتاریخ 

 .174م، ص1940، المطبعة األمیریة ببوالق، 3محمد رفعت، تاریخ مصر السیاسي، ط) 3(
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  .)1(تعود تلك األراضي للحكومة بعد ذلك

فـي  وبمعرفة مأمور مصـلحة التنظـیم تـم تحدیـد أمـاكن األعمـدة الالزمـة لوضـعها

وكـذلك تـم تحدیـد أولویـات الشـوارع الكبـرى فـي اإلضـاءة، . )2(الشوارع الكبـرى والطرقـات

ــم تــم تعمــیم اإلضــاءة بكافــة شــوارع وحــارات مصــر ومصــر , فأضــیئت شــوارع بــوالق, ث

  .)3(وشارع عابدین وغیر ذلك, وشبرا والفجالة، وشارع محمد على, القدیمة

علـى تنـویر البلـدة لسـاعات محـددة، وكانت الحكومة قد تعاقدت مع شـركة الغـاز 

وحســـب التعاقـــد كانـــت الشـــركة تقـــوم بإطفـــاء فـــوانیس الغـــاز عنـــد تمـــام الســـاعة الثامنـــة 

أن الشوارع والطرقات تسـتمر مظلمـة مـن السـاعة الثامنـة إلـى , مساًء، وترتب على ذلك

وقد رأت الحكومة أن تلك الساعات المظلمة مخلة بـاألمن العـام، حیـث . طلوع الصباح

فعهــدت الحكومــة إلــى مــأمور مصــلحة التنظــیم بعمــل . تعــددت حــوادث الســرقة وغیرهــا

مقایسة عن المصاریف الالزمة، إلنارة تلك الشوارع طوال ساعات اللیل حتى الصباح، 

فرنكـا، وذلـك عـن  20129وقدرت تلك الزیادة حسب الكشف المقـدم مـن التنظـیم بمبلـغ 

هو تاریخ نهایة العقد السنوي، وقـد اعتمـدت ، و 1879أبریل  21الفترة من دیسمبر إلى 

  .)4(الداخلیة مقایسة التنظیم بخصوص تلك الزیادة الالزمة إلنارة تلك الشوارع

                                                

أندریة ریمون، القـاهرة، : انظر أیضا. 774 -773، ص2، المجلد 3أمین سامي، تقویم النیل، ج) 1(

 .270ص. م1991لطیف فراج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، : ترجمة

صــــادر الـــــدواوین والمحافظــــات والجهـــــات، ســــجل رقـــــم , دیــــوان الداخلیـــــة : دار الوثــــائق القومیـــــة )2(

مـــایو  8 -هــــ1285محـــرم  15، جـــواب بخـــتم الوكیـــل إلـــى محافظـــة مصـــر، بتـــاریخ 31/8/1/ل

 .51م، ص1868

 ,200العــدد , ، الوقــائع المصــریة  3محــافظ وقــائع مصــریة ، محفظــة رقــم : دار الوثــائق القومیــة) 3(

 .م1868مایو  11 -هـ1285محرم  18بتاریخ 

جــواب ,  31/1/54/دیــوان الداخلیــة ، صــادر دواویــن العمــوم، ســجل رقــم ل: دار الوثــائق القومیــة) 4(

م ، 1878دیســـمبر  21 -هــــ 1295ذي الحجـــة  26بخـــتم النـــاظر إلـــى دیـــوان األشـــغال ، بتـــاریخ 
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تـم االتفـاق بمعرفـة مـأمور مصـلحة التنظـیم فـي العقـد الجدیـد , ومـن ناحیـة أخـرى

مـــع الشـــركة، علـــى أن یكـــون ســـعر اضـــاءة الفـــانوس الیـــومي خمســـة قـــروش، علـــى أن 

أن الحكومــة كانــت قــد عهــدت : والجــدیر بالــذكر. )1(الغــروب حتــى الصــباح یضــاء مــن

بمالحظة تلك الفوانیس واإلشراف علیها، والتأكد , إلى غفر الضبطیة المقیمین بالشوارع

سـنتیمتر، حسـب  6من إضاءتها، وتحدید كمیة الغاز داخل الفانوس والتي ال تقل عـن 

  .)2(ك لجودة اإلضاءةاالتفاق المبرم بین التنظیم والشركة، وذل

ولترشـید اسـتخدام الغــاز وتـوفیرًا للنفقــات، رأت مصـلحة التنظـیم أنــه یمكـن إبطــال 

وٕاطفــــاء نصــــف عــــدد الفــــوانیس فــــي الجهــــات والشــــوارع الكبــــرى وخاصــــة فــــي اللیــــالي 

  .)3(القمریة

أنه حسب الرسم المقدم من مصلحة التنظیم، بلـغ عـدد األعمـدة : والجدیر بالذكر

, و بكل عمود فانوس اضـاءة, عمودا  810في شوارع وطرقات وحارات القاهرة حوالي 

مصباحا في  810و بالتالي فان اجمالي عدد الفوانیس او مصابیح االضاءة بلغ حوالي

داخـــل بعـــض المصـــالح الحكومیـــة التـــي  هـــذا بخـــالف المصـــابیح التـــي علقـــت 0القــاهرة

  .)4(و علي ابوابها كالضبطیة والجمرك وغیرها, كانت تعمل لیال

                                                                                                                        

 .188ص

، أمـر كــریم إلــى محافظـة مصــر، بتــاریخ 121م محــافظ أبحـاث، محفظــة رقــ: دار الوثـائق القومیــة) 1(

 .م1863فبرایر  19 -هـ 1279شعبان  29

ـــائق القومیـــة) 2( ، وارد 1194ضـــبطیة مصـــر، وارد الـــدواوین والفـــروع، ســـجل رقـــم حصـــر : دار الوث

 .29م، ص1870نوفمبر  10 -هـ 1287شعبان  20محافظة مصر للضبطیة، بتاریخ 

، جــواب بخــتم  31/4/7/داخلیــة ، صــادر المجــالس، ســجل رقــم لدیــوان ال: دار الوثــائق القومیــة) 3(

 .37م، ص1870سبتمبر  30 -هـ1287رجب  4الوكیل إلى مجلس الصحة ، بتاریخ 

، وارد عمــــوم محافظــــة 31/32/2/نفســــه، وارد جهــــات المحافظــــات والضــــبطیات ، ســــجل رقــــم ل) 4(

 .18، صم 1869مارس  19 -هـ 1285ذي الحجة  5مصر إلى الداخلیة، بتاریخ 
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والشــك أن إدخــال نظــام اإلنــارة ســاعد علــى حفــظ األمــن فــي الــبالد، وأكســب القــاهرة 

  .)1(رونقا وبهجة

  :مجال میاه الشرب -ب

هتمــت بعمــل لـم یقتصــر اهتمـام الحكومــة علـى تنــویر وٕاضــاءة القـاهرة فقــط، بـل ا

وهـي ,  )2(م شـركة میـاه القـاهرة 1865وٕادخال شبكة لمیاه الشرب العـذب، فأنشـأت فـي 

  .)4(ألف جنیه  19لتوزیع المیاه لمدینة القاهرة مقابل مبلغ , )3(الفرنسیة" كوردییه"شركة 

وعهـــدت الحكومـــة إلـــى مصـــلحة التنظـــیم بعمـــل رســـومات وخـــرائط لعملیـــة شـــبكة 

وحــددت المصــلحة المرحلــة األولــى مــن المشــروع والتــي . قــاهرةمجــارى المیــاه العذبــة بال

تبــدأ مــن محــل الكهرجــاالت بطریــق مصــر القدیمــة الــى القلعــة ومنهــا للعباســیة، وقــدرت 

المصــلحة الــزمن الــالزم لتنفیــذ تلــك العملیــة أو المرحلــة بحــوالي أربعــة أشــهر، وبالفعــل 

، علــى أن 1867ولیــو ی 20وضــعت أو ماســورة مــن عملیــة مجــارى المیــاه العذبــة فــي 

  .)5(م1867تنتهى هذه المرحلة في أول نوفمبر 

م شــرعت مصــلحة التنظــیم فــي عمــل رســومات وخــرائط المرحلــة 1872وفــي عــام

ــة الــى كــل جهــات وضــواحي المحروســة، فبــدأت المرحلــة  الثانیــة، لتوصــیل المیــاه العذب

ثـم شـرع فـي . ىمن خان الخلیلي إلى مرجـوش ثـم إلـى بـاب الشـعریة إلـى العـدو : الثانیة

خط جدید مستقیم یبدا من مرجوش إلى الحسینیة مارًا بباب الحدید إلـى الفجالـة ثـم إلـى 

                                                

 .1027م، ص1973، مطابع دار الشعب، 3أحمد حسین، موسوعة تاریخ مصر، ج) 1(

 .243شحاته عیسى إبراهیم، المرجع السابق، ص) 2(

 .270اندریه ریمون، المرجع السابق، ص) 3(

م، 1977صـــالح رمضـــان، الحیـــاة االجتماعیـــة فـــي عصـــر إســـماعیل، دار المعـــارف باألســـكندریة،) 4(

 .350ص

م، 1867یولیــه  26 -هـــ 1284ربیــع أول  24، الســنة األولــى، بتــاریخ 3لنیــل، العــدد رقــم وادي ا) 5(

 .1ص
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  .)1(العباسیة وهكذا

وكانــت مصــلحة التنظــیم قــد حــددت مــن قبــل أمــاكن األحــواض الخاصــة بمــلء 

ولكــن بعــد أن انشــئت شــبكة مجــارى المیــاه العذبــة، قامــت . عربــات رش الشــوارع بالمیــاه

تحدیــد أمــاكن حــوالى أحــد عشــر حنفیــة میــاه، مــزودة بخــراطیم صــغیرة لــرش المصــلحة ب

الشوارع والطرق العمومیة، وذلك لتوفیر أجرة العربات وأنفار الـرش، بمـا یـوفر للحكومـة 

، كمـا خصصـت أیضـا بعـض الحنفیـات لـزوم السـقاءین، )2( قرش شـهري 2500حوالي 

  .)3(منعا للتزاحم والحفاظ على مالبس األهالي

كان البد لمواسیر المیاه وغیرها من عملیـات صـیانة وخاصـة , ناحیة أخرىومن 

عـن  –في المصالح الحكومیـة، فعهـدت الحكومـة إلـى مصـلحة التنظـیم بـإجراء الكشـف 

عــن المواســیر والحنفیــات الــالزم صــیانتها فــي تلــك المصــالح،  -طریــق مــأمور الكشــف 

ــــــرش ق ــــــد حــــــرر مــــــأمور التنظــــــیم كشــــــفا بمبلــــــغ عشــــــرة آالف ق ــــــك وق یمــــــة بعــــــض تل

  .)4(اإلصالحات

ولم یقتصر دور مصلحة التنظیم عند هذا الحد، بل ذهبـت للنظـر فـي كثیـر مـن 

فعهــدت الحكومــة إلــى مــأمور التنظــیم، . الشــكاوى المقدمــة مــن األهــالي فــي هــذا الصــدد

                                                

، 453العـــدد , ، الوقـــائع المصـــریة3محـــافظ وقـــائع مصـــریة ، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 1(

 .م1872أبریل  23 -هـ  1289صفر  15بتاریخ 

ـــائق القومیـــة) 2( ـــالیم والمحافظـــات والضـــبطیات ، دیـــوان مجلـــس خصوصـــي ، صـــادر : دار الوث األق

صــفر  25، جــواب بخـتم ســعادة المستشــار الــي محافظـة مصــر، بتــاریخ 11/1/14/سـجل رقــم س

 .31م ، ص1873أبریل  24 -هـ1290

یولیــــو 22-هـــــ1284ربیــــع أول  20، بتـــاریخ 124، العــــدد3محـــافظ وقــــائع مصــــریة، محفظـــة رقــــم) 3(

 .م1867

ـــائق القومیـــة) 4( ـــة ، صـــادر دواویـــن المحروســـة ، ســـجل رقـــم لدیـــوان الد: دار الوث ، 31/5/10/اخلی

 .74م، ص1869أبریل  28 -هـ1286محرم  16جواب بختم الوكیل إلى المعیة السنیة، بتاریخ 
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والـذي , بناء على الشكوى المقدمـة مـن الحرمـة زنوبـة بالكشـف عـن منـزل تلـك الحرمـة 

حنفیة میاه وحوض تجمیع میاه تلك الحنفیة المتخلفة عنها، والـذي تضرر بسبب وجود 

وبعــد اجــرى الكشــف عــن  0لــم یجــرى نزحــه أو تصــریفه منــذ مــدة، والمجــاور لمســكنها

المنزل، تبین وجود خلل بالجانب البحري من المنزل، بسبب الرطوبة الناشئة مـن تـراكم 

حكومـة للمصـلحة بالكشـف وبنـاء علـى ذلـك عهـدت ال 0المیاه بحـوض الحنفیـة مـن مـدة

علي جمیع الحنفیات وأحواضها الموجـودة بالقـاهرة، وٕازالـة الحنفیـات التـي یحصـل منهـا 

  .)1(الضرر لألهالي، حفاظا على حیاة األهالي من تساقط جدران منازلهم علیهم

  :جھود مصلحة التنظیم في مجال خدمات تجمیل الشوارع والمیادین -5

ـــــق غرســـــها  اهتمـــــت مصـــــلحة التنظـــــیم بتجمیـــــل الشـــــوارع والطرقـــــات عـــــن طری

القلعـــة والرمیلـــة ومزلقـــان : فحـــددت االمـــاكن الـــالزم غرســـها باألشـــجار مثـــل. باألشـــجار

  .)2(كوبرى قصر النیل، ومیدان محمد على وغیر ذلك من الطرق 

ومــن ناحیـــة أخــرى، ذهبـــت المصــلحة مـــع تحدیـــد أمــاكن غـــرس تلــك األشـــجار الـــي 

حفــرة لغــرس  80حــددت المصــلحة : فعلــى ســبیل المثــالتحدیــد حجــم الحفــر الالزمــة لهــا، 

متـر مكعـب  6األشجار بمزلقان كوبرى قصر النیل، وبلغ حجم حفر الحفـرة الواحـدة حـوالي 

مـع توریـد الطمـى الحلـو الـالزم لتلـك  0)3(قرشا ثمنا للحفرة الواحـدة 20بتكلفة بلغت حوالي , 

ـــالزم للحفـــرة الواحـــدة حـــو  قرشـــا، وبنـــاء علـــى تلـــك  13الي الحفـــر، فبلغـــت تكلفـــة الطمـــى ال

                                                

، جــواب بخــتم 31/4/13/ل دیــوان الداخلیـة ، صــادر المجــالس، سـجل رقــم : دار الوثـائق القومیــة )1(

 .22م، ص1874سبتمبر  27 -هـ 1291بان شع 15الناظر إلى مجلس ابتدائي مصر، بتاریخ

,  97العـــدد , ،الوقـــائع المصـــریة 3محـــافظ وقـــائع مصـــریة ، محفظـــة رقـــم : دار الوثـــائق القومیـــة) 2(

 .م1867مایو  24 -هـ 1284محرم  20بتاریخ 

ـــائق القومیـــة) 3( ـــالیم والمحافظـــات، ســـجل رقـــم : دار الوث دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر الـــدواوین واألق

 -هـــ1289رمضــان  24جــواب مــن مهــر دار خــدیو إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ  ،1/3/24/س

 .51م، ص1872نوفمبر  25
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قرشـا ثمـن أجـرة  33المقایسة المقدمة من التنظیم، بلـغ إجمـالي تكلفـة الحفـرة الواحـدة حـوالي 

  .)1(ونقل الطمىالحفر 

ـــة أخـــرى، ذهبـــت مصـــلحة التنظـــیم لحمایـــة تلـــك األشـــجار المغروســـة  ومـــن ناحی

ر بسور من الحبال، حدیثا، إلى عمل مقایسة لتورید الحبال الالزمة لتسویر تلك األشجا

وقد حددت المصلحة نوع تلك الحبال، وقد تعهد  0حفاظًا وحمایة لها من المارة وغیرهم

لزوم تلك األشجار المغروسة " ناشوس"متر حبل  1000السید سلیمان الحلفاوي بتورید 

  .)2(قرشا للمتر الواحد  195حدیثا بالقلعة، بسعر 

األشجار، قـدم مهنـدس التنظـیم رسـما حـدد ولتوفیر المیاه الالزمة لعملیة رى تلك 

فیه األماكن الالزمة لبناء أحواض لري تلك األشجار، فقدم على سـبیل المثـال، مقایسـة 

قرشــا لعمــل وبنــاء حــوض میــاه لــري أشــجار مزلقــان كــوبرى قصــر  8661بلغــت حــوالي 

كما حددت المصـلحة أیضـا عـدد السـقاءین الالزمـین لـري تلـك األشـجار بكـل  0)3(النیل

  . )4(قرشا في الشهر 125منطقة، وقد بلغ أجرة السقا حوالي 

                                                

دیوان مجلس خصوصي ، صادر األقالیم والمحافظـات والضـبطیات، سـجل : دار الوثائق القومیة) 1(

 -هــ 1289رمضـان  23، جواب بختم المستشار إلـى محافظـة مصـر، بتـاریخ 11/1/13/رقم س

 .80م، ص1872نوفمبر  24

دیــــــوان الداخلیــــــة ، وارد جهــــــات المحافظــــــات والضــــــبطیات، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 2(

ــــاریخ 31/32/3/ل یونیــــه  12 -هـــــ 1289ربیــــع ثــــان  5، وارد الــــدیوان مــــن محافظــــة مصــــر، بت

 .71ص, م1872

بتـاریخ ، أمـر كـریم إلـى محافظـة مصـر، 121محافظ أبحاث ، محفظـة رقـم : دار الوثائق القومیة) 3(

 .29م، ص1866سبتمبر  17 -هـ 1283جماد أول  7

دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي ، صــــــادر الــــــدواوین واألقــــــالیم، ســــــجل رقــــــم : دار الوثــــــائق القومیــــــة) 4(

ــــاریخ غــــرة رمضــــان , 11/1/9/س ــــى الداخلیــــة ، بت  16 -هـــــ  1285جــــواب بخــــتم المستشــــار إل

 .30م، ص1868دیسمبر 
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أن عدد السقاءین كان یختلف باختالف الصـیف والشـتاء، فبلـغ : والجدیر بالذكر

ســقا ، بینمـا تنــاقص هــذا العــدد  19عـدد الســقاؤن لطــرق األوزبكیــة فـي الصــیف حــوالي 

في الصیف عنها في  سقاءین، وذلك لكثرة حاجة األشجار إلى المیاه 9في الشتاء الي 

  .)1(الشتاء

ولتقلیم تلك األشجار ورعایتها، قدم مهنـدس التنظـیم مقایسـة عـن الحبـال الالزمـة 

لعمل أحزمة للجناینیة، لتسلق تلك االشجار لتقلیمها، بسعر األقة الواحـدة سـبعة قـروش 

  .)3(قرش في الشهر 200وقد بلغ راتب الجنایني . )2(من صنف حبل التیل

أن الحكومــة قــد عهــدت إلــى مصــلحة التنظــیم بتحدیــد األمــاكن : ذكروالجــدیر بالــ

فـــإن كانـــت تلـــك األراضـــي المـــراد . واألراضـــي والجهـــات الالزمـــة لغـــرس األشـــجار بهـــا

الغـــرس بهـــا ملكـــا لألهـــالي، فتقـــوم المصـــلحة بالتنبیـــه علـــى صـــاحبها بغـــرس األشـــجار 

رض عن القیام وفي حالة رفض أو تعسر صاحب األ 0الالزمة بها حسب رسم التنظیم

بتلك العملیة، تقـوم الحكومـة بغـرس تلـك األشـجار فـي أراضـیه، علـى أن تـؤول ملكیتهـا 

ومـن . لصاحب األرض، تشجیعا لـه علـى غـرس تلـك األراضـي الالزمـة لعملیـة التنظـیم

ملكا للحكومة وتقوم الحكومة : هنا كانت األشجار المغروسة على نوعین، النوع األول 

ملكــا لألفــراد و تلــزم الحكومــة أصــحابها بالعنایــة : شــجار، والثــانيبنفقــات خدمــة تلــك األ

                                                

هــ 1287صـفر  12بتاریخ , م المستشار إلى الداخلیة، جواب بخت11/1/11/نفسه، سجل رقم س) 1(

 .22م، ص1870مایو  14 -

دیوان مجلس خصوصي ، صادر األقالیم والمحافظـات والضـبطیات، سـجل : دار الوثائق القومیة) 2(

 -هـــ 1289شــوال  11، جــواب بخــتم المستشــار إلــى محافظــة مصــر، بتــاریخ 11/1/14/رقــم س

 .89م، ص1872دیسمبر  12

دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األوامــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : الوثــائق القومیــةدار ) 3(

ه 1288محـرم  23، أمر كریم إلى محافظة مصر، بتاریخ 1/1/46/والمحافظات، سجل رقم س

 .110م، ص1871أبریل  14 -
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بهــا، وفــي حالــة تعســر أحــد األفــراد، تتكفــل الحكومــة بنفقــات تلــك األشــجار، مــع بقــاء 

ملكیتها لصاحبها، وفي حالة نزع أحدى األشجار، فعلى صاحب تلك األرض، أن یقوم 

  .)1(بغرس أخرى محلها أو بدال منها

ومــة بغــرس األشــجار فــي الشــوارع والطرقــات، أهتمــت كــذلك وكمــا اهتمــت الحك

م، اهـــتم الخـــدیو إســـماعیل بمنطقـــة 1867واعتبـــارا مـــن ســـنة . بإنشـــاء الحـــدائق العامـــة

األوزبكیـــة اهتمامـــًا كبیـــرًا، وحولهـــا إلـــى مجموعـــة مـــن الحـــدائق والجـــداول، علـــى غـــرار 

ـــاریللي "لفرنســـي وكـــان الخـــدیو إســـماعیل قـــد التقـــى بالمهنـــدس ا0)2(الحـــدائق الفرنســـیة ب

فــي بــاریس، واتفــق معــه علــى وضــع تخطــیط جدیــد " بولوینــا"والــذي أنشــأ غابــة " دیشــان

فعهـــدت الحكومـــة إلـــى مصـــلحة التنظـــیم بعمـــل رســـم لألرصـــفة  0)3(لحدیقـــة األوزبكیـــة

  .)4(الالزمة لمنطقة األوزبكیة، وغرس األشجار بتلك األرصفة

مجـــرة میـــاه تصـــل للترعـــة زودت المصـــلحة تلـــك الحدیقـــة ب, ومـــن ناحیـــة أخـــرى

اإلســماعیلیة، لتصــریف میــاه بحیــرة الحدیقــة عنــد لــزوم تغیرهــا، وقــد بلغــت تكلفــة تلــك 

  .)5(قرشا 24720المجرة حسب المقایسة المقدمة من مأمور التنظیم مبلغ 

كمـــا ذهـــب مهنـــدس التنظـــیم إلـــى تزویـــد حدیقـــة األوزبكیـــة بالســـواقي والمجـــاري 

                                                

، ســــــجل رقــــــم دیــــــوان مجلــــــس خصوصــــــي ، اللــــــوائح والقــــــرارات الصــــــادرة: دار الوثــــــائق القومیــــــة) 1(

 .44م، ص1860أبریل  16 -هـ 1276رمضان  25، قرار صادر بتاریخ 11/8/2/س

)2 (W.H.Davenport Adams, Egypt past and present, London, 1885, p., 369.  
       

 .272أندریة ریمون، المرجع السابق، ص) 3(

 .م1876ایر فبر  6 -هـ1293محرم  11، بتاریخ 643الوقائع المصریة ، العدد ) 4(

دیـــــوان مجلـــــس خصوصــــــي ، صـــــادر الـــــدواوین واألقـــــالیم ، ســـــجل رقــــــم : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 5(

جمــاد  16، صــورة قــرار المجلــس الخصوصــي إلــى ســعادة مهــر دار خــدیو، بتــاریخ 11/2/2/س

 .123م، ص1872یولیه  22 -هـ 1289أول 
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قرشـــًا، هـــذا  133813تلـــك األعمـــال بلغـــت حـــوالي والفســـاقي، بعـــد أن وضـــع مقایســـة ل

 600، وحــوالى )2(، وقــد زودت الحدیقــة بمســرح ومقهــى)1(بخــالف األســوار الالزمــة لهــا

  .)3(كرسي أو مقعد تم شراؤها من باریس على ید سلیم بك

وكانــت الحدیقــة تحتــوى علــى بحیــرات صــغیرة، یمــر علیهــا كبــاري مــن الخشــب 

ونظم المیدان الذي أمامها و اقـیم حولـه , ف الموسیقىومغارة صناعیة، وكشك أعد لعز 

حوانیــت لبیــع الــدخان وأخــرى لهــواة الرمایــة ومطــاعم أوروبیــة وشــرقیة، ومقصــورة علــى 

  .)5(م1873وزود المیدان أیضا بتمثال إبراهیم باشا وتم تركیبه في , )4(الطراز الصیني 

  .)5(م1873

ة أشــــغال تلــــك قــــد حصــــل علــــى مقاولــــ" فوردیــــة"أن الخواجــــة : والجــــدیر بالــــذكر

في حین أن الحكومة قد عهدت إلى المهندس على أفنـدي مهنـدس التنظـیم  0)6(الحدیقة

                                                

ریم إلــى محافظـة مصــر، بتــاریخ ، أمـر كــ121محــافظ أبحـاث ، محفظــة رقــم: دار الوثـائق القومیــة) 1(

 .95م، ص1867نوفمبر 9 -هـ1284رجب  12

دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األوامــر العلیــا الــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم : دار الوثــائق القومیــة) 2(

ربیـــع أول  23، أمـــر كـــریم الـــى نـــاظر الداخلیـــة ، بتـــاریخ 1/1/37/والمحافظـــات، ســـجل رقـــم س 

 .52م، ص1868یولیه  14 -هـ1285

، جــواب 31/1/29/دیــوان الداخلیــة ، صــادر دواویــن العمــوم ، ســجل رقــم ل: دار الوثــائق القومیــة) 3(

م، 1871مـایو  16 -هــ  1288صـفر  25بختم سعادة الناظر إلى قلم شبارسات المالیة، بتاریخ 

 .45ص

)4(                                            Doris Behrens Abouseif, op.cit, p.p. 

92-96. 

 .1091، 819تقویم النیل، الجزء الثالث، المجلد الثالث، ص: امین سامي) 5(

ـــائق القومیـــة) 6( ـــى الـــدواوین واألقـــالیم بنمـــر : دار الوث دیـــوان معیـــة ســـنیة ، صـــادر األوامـــر العلیـــا إل

، جـــواب بخـــتم ســـعادة مهـــر دار خـــدیو الـــي الداخلیـــة ، 1/7/7/العـــرض حـــاالت، ســـجل رقـــم س 

 .103م، ص1870مایو  7 -هـ  1287صفر  5ریخ بتا
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التنظیم باإلشراف التام على أشغال تلك المقاولة أو الحدیقة، ومتابعة ما اتفق علیه في 

وقد افتتحت تلك الحدیقة للجمهور والمتنزهین فـي . )1"(فوردیة"شروط العقد مع الخواجة 

  .)2(م1872عام

ناحیــة أخــرى اهتمــت الحكومــة أیضــا بعمــل بعــض الفســاقي لتــزیین بعــض  ومــن

المیادین، وقد أوكلت الحكومة إلى علـى أفنـدي مهنـدس التنظـیم باإلشـراف  علـى عمـل 

  .)3(بعض الفساقي بمیدان كوبرى قصر النیل

مــــن مصــــلحة  -لجنــــة  –أن الحكومــــة قــــد شــــكلت قومســــیون : والجــــدیر بالــــذكر

بشأن مقاولة تمثال محمد على " جكمار"قد المبرم مع الخواجة التنظیم بشأن مراجعة الع

باشـــا واألربعـــة ســـباع التـــي ســـیتم وضـــعها علـــى رأســـي كـــوبرى قصـــر النیـــل، والقواعـــد 

، وتقدیم تقریر بمـدى التـزام الخواجـة بمـا جـاء "السمان"المصنوعة في إیطالیا من حجر 

ة علــى أول الكبــرى وآخــره فــي وقــد تــم تركیــب تماثیــل الســباع األربعــ. )4(فــي العقــد أم ال

  .)1(ألف فرنك 90و قد تكلف صنع السباع االربعة مبلغ .  )5(م1875سبتمبر 

                                                

دیـــــوان مجلـــــس خصوصــــــي ، صـــــادر الـــــدواوین واألقـــــالیم ، ســـــجل رقــــــم : دار الوثـــــائق القومیـــــة) 1(

 18 -هـــــ 1289رجــــب  15بتــــاریخ , ، جــــواب بخــــتم ســــعادة المستشــــار إلــــى المعیــــة11/2/2/س

 .9م، ص1872سبتمبر 

 .9نفسه ، ص) 2(

 .م1871یونیه  8 -هـ 1288ربیع أول  20بتاریخ  ،411الوقائع المصریة ، العدد ) 3(

،  جــواب 31/1/34/دیــوان الداخلیــة ، صــادر دواویــن العمــوم، ســجل رقــم ل: دار الوثــائق القومیــة) 4(

م، 1873أبریـــل  18 -هــــ 1290صـــفر  19بخـــتم ســـعادة الوكیـــل إلـــى دیـــوان الحقانیـــة ، بتـــاریخ 

 .25ص

بیر كرابیتس، إسماعیل المفتـري : انظر أیضا. 1273، ص3، مج 3أمین سامي، تقویم النیل، ج) 5(

 0 127, 124- 123ص , م1937فؤاد صروف، دار النشر الحدیث، القاهرة، : علیه،  ترجمة
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الفرنــد "وكــذلك تــم تكلیــف مــأمور التنظــیم بمراجعــة المقایســة الخاصــة بالخواجــة  

ـــغ " جاكـــار والـــذي تعهـــد بصـــناعة تمثـــال محمـــد بـــك الظـــواوغلى، وســـلیمان باشـــا، بمبل

  .)2(ة التمثالین بما جاء في شروط العقدفرنك، ومدى مطابق 6000

وهكــذا اهتمـــت مصـــلحة التنظــیم بتجمیـــل وتنســـیق المدینــة، ألن ذلـــك مـــن جملـــة 

  .اختصاصاتها

                                                                                                                        

)1 (                   0Blanchard Jerrold, Egypt under Ismail, p.96,  London,  

1979 

امــر العلیــا إلــى المجــالس والــدواوین واألقــالیم دیــوان معیــة ســنیة ، صــادر األو : دار الوثــائق القومیــة) 2(

ــــاریخ ,  1/1/50/والمحافظــــات ، ســــجل رقــــم س محــــرم  10أمــــر كــــریم إلــــى نــــاظر الداخلیــــة، بت

 .101م، ص1873مارس  10 -هـ 1290
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  الخاتمة

دخلت مدینة القاهرة، محل اهتمام الحكومة فأنشأت لها مصلحة مخصوصـة،  -

لقــاهرة، عرفــت باســم مصــلحة التنظــیم، وذلــك لتنظــیم حــارات وشــوارع ومیــادین ومبــاني ا

وتجمیلها وتزویدها بما یلزم من خدمات عامة، فسنت لها القوانین والتشریعات المنظمة 

  .ولنجاح هذه المصلحة عممتها في كافة مدن مصر وأقالیمها. لعملها

اثبتت الدراسة أن اهتمام الحكومة بعملیات التنظیم، لیس المقصود به التنظیم  -

یاسة العامة للدولة، فاالهتمام بالنظافة مـثال مـن وحده في حد ذاته، وٕانما من خالل الس

واهتمـام التنظــیم . منطلـق الحفـاظ علـى الصـحة العامـة ومنـع انتشـار األوبئـة واألمـراض

باإلنـارة كوجــه حضــاري، مــن منطلـق الحفــاظ علــى األمــن العـام ومنــع تعــدي اللصــوص 

  .لیال وهكذا

عـن بـاقي األجهـزة  وأكدت الدراسة أن مجلس مشورة التنظیم ضم ممثلـین عـدة -

اإلداریة المعنیة في الدولـة، مـن رجـال هندسـة وصـحة وضـبطیة، وعلمـاء مـن األوقـاف 

وغیـــرهم، لوضـــع الخطـــوط العامـــة للتنظـــیم القـــائم علـــى مبـــدأ االختصـــاص والتصـــویت 

  .العددي، مما یعكس الوجه الحضاري للنظام اإلداري في مصر في تلك الفترة

قـــالم المصـــلحة، كانـــت تعمـــل وفـــق قواعـــد كمـــا أوضـــحت الدراســـة أن كافـــة أ -

وأن . وقوانین منظمة لها، یتحمل فیها رئیس كل قلم مسئولیة ما یقع أو یحدث في قلمه

فـي وضـع تصـور عـام لمدینـة  –رغم قلـة عـدد أفـراده  -قلم الرسومات قام بجهد ضخم 

هــا، القــاهرة، ثــم تنفیــذ هــذا التصــور مــن خــالل رســم الحــارات والشــوارع والمیــادین وغیر 

  .مستخدمًا اآلالت المستخدمة في عملیات المیوغرافیة والقیاس

وذهــب قلــم التفتــیش التــابع للمصــلحة إلــى التفتــیش عــن كافــة العملیــات، وهــل  -

قامــت اإلدارة بوقــف , تمــت تلــك العملیــات وفــق مــا اتفــق علیــه أم ال، ومــن ناحیــة أخــرى

مــن األهــالي أو األجانــب  كافــة عملیــات البنــاء المخالفــة ألصــول التنظــیم، ســواء كانــت

  .على حد سواء، وكانت أكثر المخالفات من األجانب
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كمــا أثبتــت الدراســة اهتمــام إدارة التنظــیم بالحفــاظ علــى حیــاة وأرواح األهــالي،  -

مــن خــالل تشــكیل قلــم مخصــوص یعــرف باســم قلــم الكشــف، وذلــك للكشــف عــن كافــة 

للســكن أم تحتـــاج  إلــى هـــدم  المبــاني، ورفــع التقـــاریر عــن  حالتهـــا، إذا كانــت صـــالحة

وخصصــت كــذلك فرقــة لمتابعــة عملیــات الهــدم،  0وٕازالــة، حفاظــا علــى أرواح ســاكنیها

حیث تقوم بإخالء السكان، مع مباشرة تلك العملیة منعا للمصادمات والحوادث وحفاظًا 

  .على ممتلكات أصحابها

 كمـــا أوضـــحت الدراســـة أن الحكومـــة صـــرفت أمـــوال طائلـــة، وهـــي عبـــارة عـــن -

ومــن ناحیــة أخــرى . تعویضــات ألصــحاب األمــالك الداخلــة أمالكهــم فــي خــط التنظــیم

تنازل الكثیر من األهالي وخاصة التجار عن بعض أمالكهم للتنظیم بـدون مقابـل، فـي 

حین رفض غالبیة األجانب إخالء محالتهم أو التنازل عن بعض أمالكهم للتنظیم، إال 

  .أضعاف ثمن تلك المحالتبعد الحصول على تعویضات مالیة تعادل 

وذهبت الحكومـة إلـى االهتمـام بمـوظفي مصـلحة التنظـیم، مـن خـالل تحسـین  -

أوضــاعهم المالیــة، فشــجعت المجتهــدین مــنهم بالرتــب والنیاشــین والترقیــات والمكافــآت، 

عاقبـت المقصـرین والمهملـین فـي , ومن ناحیـة أخـرى. وحرصت على صرف معاشاتهم

صومات، وتكلیفهم بتكالیف ما وقع من خطأ في أشغالهم، ثم أداء واجبهم الوظیفي بالخ

  .بالسجن، ثم ذهبت لتقیم اإلداء الوظیفي خالل عام وفصل المتكاسلین عن العمل

كمــا أكــدت الدراســة علــى حــرص الحكومــة علــى الحفــاظ علــى التــراث مــن المبــاني  - 

ریخي مــن عملیــات األثریــة مــن جوامــع ومقــابر ومكاتــب وأســبلة ، حیــث حمــت هــذا التــراث التــا

  .رغم سطوة الطراز العمراني االوروبي في تلك الفترة, الهدم أو اإلزالة

كما ذهبت مصلحة التنظیم تمشیا مع السیاسة العامة للدولة إلى الحفاظ على  -

ـــة الخمـــارات وبیـــوت النســـاء  ـــى إزال اآلداب العامـــة، ومنـــع شـــكوى وتضـــرر األهـــالي، إل

  .رات، إلى أطراف نائیة عن السكانالفواحش وغیرها من الشوارع والحا

كما أكدت الدراسة على اهتمام اإلدارة الحكومیة بـأحوال الطبقـات العاملـة مـن  -
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الفواعلیــة والحــرفیین وغیــرهم، ببنــاء مســاكن وقــرى خاصــة بهــم، وتزویــدها بمــا یلــزم مــن 

  .خدمات تتناسب مع طبیعة أعمالهم، وترك سكنى العشش

لحكومــة ومصــلحة التنظــیم علــى النظافــة، وأوضــحت الدراســة أیضــا حــرص ا -

كمظهـــر حضـــاري وصـــحى، وهـــو فـــي الوقـــت نفســـه ســـلوك اجتمـــاعي، وأن كثیـــرا مـــن 

المصـریین خــالفوا هـذا الســلوك الحضـاري واالجتمــاعي، فالقـانون المتمثــل فـي الغرامــات 

  .والعقوبات، هو أقوى األدوات الرادعة للمصریین في هذا الشأن

اهتمـــام مصـــلحة التنظـــیم واإلدارة بتجمیـــل مدینـــة  أثبتـــت الدراســـة أیضـــا مـــدى -

القــــاهرة، بزیــــادة المســــاحات الخضــــراء مــــن غــــرس األشــــجار وٕانشــــاء الحــــدائق العامــــة 

  .لألهالي، مع اتخاذ كافة التدابیر للحفاظ علیها، وعلى الصحة العامة للسكان

وأثبتـت الدراســة أخیــرًا نجــاح مصــلحة التنظــیم فـي مهامهــا التــي كلفــت بهــا فــي  -

تلك الفترة التاریخیة من عمر البالد، فنجحت إداریًا من خالل تلك األقالم المتخصصة 

في مجال عملها، كما نجحت في تقدیم خـدمات جلیلـة لمدینـة القـاهرة مـن خـالل تنظـیم 

الشـوارع والحــارات والطــرق والمیـادین والمــرور والنظافــة واإلنـارة ومیــاه الشــرب والصــرف 

  .حدائق، مما عاد بال شك بالفائدة على األهاليوالصحي، وغرس األشجار وال
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  المصادر والمراجع                              

  الوثائق                                          : أوال

  :وثائق باللغة العربیة محفوظة بدار الوثائق القومیة -

  :دیوان الداخلیة -1   

   31/1/29/ل:  سجالت صادر دواوین العموم رقم  -

  .31/1/32/ل -

  31/1/34/ل -

  31/1/37/ل -

  31/1/39/ل -

  31/1/64/ل -

  :سجالت صادر المجالس رقم -

   31/4/7/ل - 

  31/4/13/ل -

  : سجالت صادر جهات دواوین المحروسة رقم  -

   31/5/1/ل -

  31/5/10/ل -

  31/5/13/ل -

  : سجالت صادر األقالیم القبلیة رقم  -

   31/6/6/ل -

  :صادر الدواوین والمحافظات والضبطیات رقم  سجالت -

  31/7/8/ل - 

  :سجالت  صادر الدواوین والمحافظات والجهات رقم -

   31/8/1/ل  -

  31/8/3/ل -
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  31/8/4/ل -

  31/8/5/ل -

  31/8/7/ل -

  3/8/16/ل -

  :سجالت صادر عرض حاالت دواوین وأقالیم وجهات رقم-     

  31/12/13/ل  -     

  31/12/16/ل -

  : جالت قید األوامر الكریمة الصادرة لنظارة الداخلیة رقمس-

   31/24/3/ل -

  31/24/4/ل -

  31/24/5/ل -

  31/24/17/ل -

  :سجالت وارد المحافظات و الضبطیات السایرة رقم-

  31/32/2/ل  -

  31/32/3/ل -

  31/32/8/ل -

  31/32/9/ل -

  :دیوان مجلس خصوصي-2

  :ضبطیات رقمسجالت صادر األقالیم والمحافظات وال -

  11/1/6/س - 

  11/1/9/س -

  11/1/11/س -

  11/1/13/س -

  11/1/14/س -
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  : سجالت صادر الدواوین واألقالیم رقم -

  11/2/2/س -

  11/2/3/س -

  دفتر قید مخاطبات 11/3/1/س: سجالت رقم-

  .القرارات واللوائح الصادرة 11/7/1/س: سجالت رقم-

  :سجالت القرارات واللوائح الصادرة رقم-

  .11/8/2/س - 

  11/8/3/س -

  11/8/4/س -

  11/8/7/س -

  11/8/8/س -

  11/8/9/س -

  11/8/10/س -

  11/8/16/س -

  11/8/17/س -

  11/8/20/س -

  .وارد الجهات والمحافظات  11/12/4/س:  سجالت رقم -

  :دیوان معیة سنیة -3

  :سجالت صادر األوامر العلیا للمجالس والدواوین واألقالیم والمحافظات رقم -

  .1/1/13/س - 

  1/1/17/س -

   1/1/32/س -

   1/1/33/س -

   1/1/37/س -
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   1/1/42/س -

   1/1/43/س -

   1/1/46/س -

   1/1/47/س -

   1/1/48/س -

   1/1/49/س -

   1/1/50/س -

   1/1/51/س -

   1/1/53/س -

   1/1/55/س -

  :سجالت صادر الدواوین واألقالیم والمحافظات رقم -

  .1/3/14/س - 

  1/3/17/س -

  1/3/19/س -

  1/3/20/س -

  1/3/24/س -

  :سجالت صادر األوامر العلیا إلى الدواوین واألقالیم بقلم عرض حاالت رقم  -

  .1/7/7/س -  

  : سجالت صادر الدواوین والمجالس والمحافظات بقلم عرض حاالت رقم-

  .1/9/5/س - 

  1/9/18/س  -

  1/9/19/س  -

  1/9/20/س -

  :األقالیم والمحافظات رقمسجالت وارد اإلفادات والتحریرات من   -
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    1/21/7/س - 

  1/21/77/س -

  1/21/79/س -

  1/21/84/س -

  :دیوان أشغال -4

  .وارد الدواوین واألقالیم والمحافظات والجهات السایرة 12/17/43/م: سجالت رقم  -

  .صادر الدواوین  12/3/71/م: سجالت رقم  -

  :دیوان مجلس األحكام -5

  .عرض حاالت دواوین و أقالیم وارد 7/15/12/س: سجالت رقم

  :ضبطیة مصر -6

  .وارد الدواوین والفروع 1213 – 1194 – 1163 – 1148: سجالت رقم حصر -

  .صادر الدواوین والفروع 175 – 122: سجالت رقم حصر -

  :محافظ مجلس النظار والوزراء -7

  ).داخلیة( 2/1: محفظة رقم  -

  ).ظفینشئون مو (أ أشغال عمومیة /2/2محفظة رقم  -

  .0057 – 033585: كود ارشیفي رقم –ب أشغال عمومیة /2/2محفظة -

  ).لوائح وقوانین(أ  أشغال ملف /2/3محفظة  -

  0057 – 012021: ج  دیوان خدیوى كود أرشیفي رقم/4/1/3محفظة  -

  0057 – 012022:  ج  دیوان خدیوي كود أرشیفي رقم/5/1/3محفظة  -

  0075 -035954كود أرشیفي ) تنظیم( أشغال عمومیة ملف  6/1محفظة  -

  005 – 03569كود أرشیفي ) تنظیم (أ  أشغال عمومیة ملف /6محفظة  -

  :كود أرشیفي  رقم) 58-51(أ  أشغال عمومیة مجموعة/6/2محفظة  -

   035968- 0075  

  0075 - 035983:  ملف رقم,  0075 – 035973: ملف رقم -
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  0075 – 036007: كود ارشیفي رقم) تنظیم(ب أشغال عمومیة /6/2محفظة  -

  0075 – 0035970: كود ارشیفي رقم) تنظیم(ج أشغال عمومیة /6/2محفظة  -

  0075 – 007769كود ارشیفي ) 323(ب داخلیة مجموعة رقم /20محفظة  -

  :محافظ أبحاث -8

  )شوارع(ملف  119:  محفظة رقم -

  )تنظیم(ملف   121: محفظة رقم -

  )طرق(ملف  139: محفظة رقم -

  )مباني(ملف  140: محفظة رقم -

  ).میاه(ملف  141: محفظة رقم -

  :محافظ عابدین -9   

  ).ملف سكة حدید( 319:  محفظة رقم -

  :محافظ وقائع مصریة -10  

   3:  محفظة رقم -

  ).ملف مباني(  18: محفظة رقم -

  ).ملف مصالح(  19: محفظة رقم -

  

  :الرسائل العلمیة: ثانیا

الدین إسماعیل، وجه مدینة القاهرة من والیة محمد على حتـى نهایـة حكـم  محمد حسام. د

  .م1994، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب بسوهاج، 1879 – 1805إسماعیل 

  :المراجع العربیة: ثالثا

  .م1973أحمد حسین، موسوعة تاریخ مصر، الجزء الثالث ، مطبعة دار الشعب،  -

یل وعصـر إسـماعیل باشـا، الجـزء الثالـث، المجلـد الثالـث، مطبعـة أمین سامي، تقویم الن -

  .م1936دار الكتب المصریة، 

ــاریخ وحاضــرة، ترجمــة  - ــاهرة، ت ــة ریمــون، الق ــر للدراســات : أندری ــراج، دار الفك ــف ف لطی

  .م1991والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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  .م1999شحاته عیسى إبراهیم، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -

ــارف باإلســكندریة،  - ــي عصــر إســماعیل، دار المع ــاة االجتماعیــة ف صــالح رمضــان، الحی

  .م1977

عبـدالرحمن الرافعـي، عصـر إســماعیل، الجـزء الثـاني، الهیئــة المصـریة العامـة للكتــاب ،  -

  .م2000

على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصـر والقـاهرة وبالدهـا القدیمـة والشـهیرة، الجـزء  -

  .م1970، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 9، 6م رق

  .م1940، المطبعة األمیریة ببوالق، 3محمد رفعت، تاریخ مصر السیاسي، ط -

  :المراجع االجنبیة: رابعا 

- Blanchard Jerrold, Egypt under Ismail,London, 1879. 

- Doris Behrens, Abouseif, Azbakiyya, 1914. 

- W.H. Davenport, A dams, Egypt past and present. London, 
1885. 

  :الدوریات: خامسا 

  .جریدة الكوكب المصري -1

 .جریدة المفید -2

 .جریدة الوقائع المصریة -3

  .جریدة وادي النیل -4

  
  
  
  
  
  
  


