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مقدمة

طوسون عمر بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم
من الثامن املجلد من العربية إىل نقلناها اإلسكندرية، ترعة عن نبذة هذه
سنة بالقاهرة العلمي املجمع بمطبعة املطبوع النيل»، «تاريخ الفرنيس: مؤلفنا
نرشها وراء من يكون أن آملني عنها، املؤرخون كتبه ما إليها وضممنا ١٩٢٥م،
ال بالنفع، عليهم يعود ما املحبوبة بالدهم بلغة العزيز الوطن هذا أبناء عىل
املسئول وهللا الحيوية. بالدهم مرافق من عظيم مرفق بتاريخ تتعلق أنَّها سيما

وأهله. الوطن نفع فيه ما إىل يوفقنا أن





اإلسكندرية خليج

عىل اإلسكندرية» «خليج باسم ماء مجرى عصورهم اختالف عىل املؤرخون سمى لقد
هو أنَّه الكثريون فظن متباينة فرتات يف مرات خمس مكانه من انتقل املجرى هذا أنَّ حني

األوىل. نشأته منذ هو
التي والتطورات الكانوبي، الفرع وتاريخ الخليج، هذا تاريخ ييل فيما وسنذكر
ثم والخاصة، العامة أوصافه بعض أيًضا ونبني ترعة، صار أن إىل الفرع بهذا لحقت

أقسامه. من قسم كل استقصاء إىل ذلك بعد ننتقل

عامة ملحة (1)

الخريطة (انظر القديمة السبعة1 النيل فروع أهم الخالية العصور يف الكانوبي الفرع كان
سنة إىل ٣٨٤ سنة من عاش الذي الصيت الذائع اليوناني الفيلسوف أرسطو إنَّ حتى (١
هو وحده الفرع هذا «إنَّ قال: — األكرب لإلسكندر وصديًقا أستاذًا وكان — ٣٧٧ق.م
تجفيف ابتغاء البرش يد حفرتها األخرى الفروع من سواه ما وإنَّ الطبيعي، املجرى

الدلتا». أرايض
الوراق جزيرة من الجنوبي الطرف يف القديم الدلتا رأس من الفرع هذا مبدأ وكان
الفرع عن الفرما، أي: بيلوز؛ إىل املمتد البيلوزي الفرع انفصال نقطة عندها يتكون التي
قديًما. الدلتا تنحرصبينهما كانت الفرعان وهذان قري. أبي أي: كانوب؛ إىل املمتد الكانوبي
الحايل رشيد فرع مجرى يف الدلتا رأس من خروجه بعد الكانوبي الفرع ويسري
هذه ويف البحرية. مديرية من حمادة كوم ملركز التابعة (الرافقة) البحر زاوية قرية إىل
أنَّ كثريًا ويحتمل الغربي، الشمال إىل ويتجه زاوية، أي: كوًعا؛ الفرع هذا ن يكوِّ النقطة
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االتجاه هذا املتجه القسم أن املحقق ومن السبب، لهذا كذلك يت ُسمِّ إنَّما البحر زاوية قرية
الذي الزمن يف ُعرِّب القديم اسمه أنَّ غري اإلسالمي، الفتح قبل ُوجد الكانوبي الفرع من
الطني اليونانية باللغة معناها التي بيلوز ناحية أنَّ مثًال ترى أال الفتح، هذا فيه حدث

الطينة. هذه: أيامنا يف ى تُسمَّ
اتجاه يف دياب أبي ترعة مجرى يف املذكور الفرع يسري البحر زاوية قرية ومن
نقراطس، املاضية القرون يف ى يُسمَّ كان الذي جعيف كوم غرب ويمر الغربي، الشمال
األرسة وأحد الفراعنة، ملوك خامس أمازيس؛ لإلغريق عنها تنازل قد كان مدينة وهي
فاستغلوها له أدوها التي اْلِخَدم مقابل يف ٥٦٨–٥٣٥ق.م) (سنة والعرشين السادسة
إىل يصل أن إىل سائًرا الفرع يستمر ذلك وبعد جزيًال، خريًا عليهم ودرت طويًال، زمنًا
قرية قرب يمر ذلك وبعد العوجه، قرية بجانب مارٍّا مجراه يمتد ومنها جنباواي، قرية
عنها قال التي بارفا) (هريموبوليس دمنهور إىل ويصل وقراقص، دينار أم دسونس

النهر. نفس عىل بُنيت إنَّها امليالدي: األول القرن أهل من وهو اسرتابون،
بخريطة املبينة القديمة دمنهور ترعة مجرى يف الكانوبي الفرع يسري دمنهور وبعد
بني الزراعي الطريق الحارض الوقت يف موضعها يشغل والتي الفرنسية، الحملة علماء

أفالقة. قرية بجوار األرشفية برتعة يتصل أن إىل سريه يف ويستمر والعطف، دمنهور
ملركز التابعة البحري) (النشو وشديا الكريون إىل املذكور الفرع يسري هناك ومن

القديم. اإلسكندرية خليج مبدأ إىل أي الدوار؛ كفر
الرتعة اآلن املسماة القديمة اإلدكاوية ترعة جانب الكانوبي الفرع يتتبع شديا وبعد
مرتفع متتبًعا عندئٍذ يسري ثُمَّ يمينه، عىل مازن كوم تارًكا ،(٤ الخريطة (انظر الكانوبية،
محل هو املرتفع هذا أنَّ ريب وال إدكو، بحرية عن قري أبي بحرية الفاصل الصغري األرض
عن قليًال ارتفاًعا شك بال مرتفعة اآلن الحال هي كما ضفافه كانت الذي القديم الفرع
ويبلغ الطرفاية، وكوم الذهب كوم بني يمر ذلك وبعد الطمي، فعل بحكم األرض سطح
نسبة الحمراء؛ بالطابية اآلن ى واْلُمسمَّ رشيد، سكة عىل الواقع األحمر الكوم عند البحر

.(٣ الخريطة (انظر فوقه، بُنِي الذي الحصن إىل
يف كيلومرتات ستة ذلك فوق يمتد بل النقطة، هذه عند يقع ال كان الكانوبي والفرع
عن الفرنسية مذكرته من ٧٩ بالصفحة الفلكي باشا محمود ذكر حسبما قري، أبي خليج

قاله: ما ترجمة وإليك الغابرة، األزمان يف اإلسكندرية مدينة
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مرفأ يف ١٨٥٩م عام ُقبيل Larousseالروس مسيو به قام الذي املاء غور سرب «إنَّ
الكوم تل سفح يف كان الكانوبي الفرع مصب موقع أنَّ يف للشك مجاًال يرتك ال قري أبي

األحمر.
وهذان رأسني. بني وظاهًرا املرفأ ماء قاع يف جيًدا الواقع يف يُرى النهر مصب فمجرى
ستة زهاء مسافة عىل قري أبي جزيرة من يقرتبا أن إىل األحمر الكوم من املمتدان الرأسان
مجرى جوانبهما بني يضمان اآلن إىل يزاالن ال الحايل، الوقت يف اليابسة من كيلومرتات
بينما املاء، ذكره الذي الروس سطحومسيو تحت أمتار سبعة أو ستة مسافة عىل املصب

أربعة. أو ثالثة أو مرتين عن الرأسني فوق نفسه املاء هذا عمق يزيد ال
تكّون كما بالطبع، النيل طمي من البحر سطح تحت املذكوران الرأسان تكّون وقد
تزيد مسافة البحر يف يمتدان اللذين الحاليني املصبني كال يف اآلن نراهما اللذان الرأسان
ودمياط. رشيد بعد ممتدان رأسان الكيفية بهذه كليهما من فتكون كيلومرتات، ستة عىل
البحر، سطح مستوى فوق الغابرة األزمان يف كانا الكانوبي املصب رأيس أنَّ بد وال

أ.هـ. كانوب». ملدينة ميناء شبه قري أبي رأس لغاية الساحل مع مكونني وبالتايل
قناة لرشكة تابًعا مهندًسا كان الفلكي باشا محمود هنا ذكره الذي الروس ومسيو
قمنا التي واألبحاث قري، أبي خليج غور يسرب أن باشا سعيد الوايل كلفه وقد السويس،
ما صحة أيدت عايناها التي واألطالل املذكور، الخليج يف ١٩٣٣م سنة مايو يف بنفسنا بها
الخالية األزمنة يف كان الخليج هذا سطح أنَّ ذلك فوق وتأكدنا ا. تامٍّ تأييًدا الروس ذكره

البحر. سطح مستوى فوق

اإلسكندرية خليج تاريخ (2)

إيجاد يف بالطبع يفكر أن بدء بادئ عليه كان اإلسكندرية مدينة األكرب اإلسكندر أنشأ ملا
ضيعة أهايل عليه يحصل الذي القليل املاء ألنَّ باملاء؛ الجديدة املدينة لتزويد وسيلة
التي املدينة أهمية لها مدينة سكان حاجة يكفي أن يمكن ال واآلبار املطر من راكوتيس2
ماؤه آخر ينبوع إىل الفكر يُوجه أن املحتم من فكان إنشائها، عىل الكبري الفاتح هذا عزم
هذا فرع وكان النيل. أي: الكبري؛ البحر يف إال يُوجد أن يمكن ال الينبوع وهذا غزارة، أكثر
هذا وإىل ،(٣ الخريطة (انظر الكانوبي الفرع هو الجديدة املدينة موقع إىل األقرب النهر
املسافة ألنَّ — البحري النشو — شيديا مدينة من املاء عىل للحصول النظر اتجه الفرع
آخر. موقع وأي هذه بني أقرصمنها تشييدها عىل العزم عقد التي املدينة وبني بينها التي
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وذلك إنشائها، فرتة يف لإلسكندرية ترعة أول اإلسكندرية إىل شيديا من ُحفرت هذا وعىل
كانا التي بالحالة اليوم إىل يزاالن ال وفمها القديم الرتعة هذه ورأس ٣٣١ق.م، عام يف
الكانوبي الفرع مجرى تُمثِّل التي القديمة النارصي ترعة عىل إقامتهما عرص يف عليها

القديم. شكله عن مصغًرا

البولبتيني الفرع (3)

سريه يف متتبًعا ويسري البحر، زاوية عند الكانوبي الفرع من البولبتيني الفرع يتفرع
وهي بولبتني: مدينة من استُعري فقد هذا اسمه أما البحر، يبلغ أن إىل الحايل رشيد فرع

الحالية. رشيد مدينة
البرش يد حفرتها ترعة سوى ٤٥٠ق.م سنة هريودوت عرص يف يكن لم الفرع وهذا
فقط؛ اسرتابون زمن يف فرع بأنَّه ذكره ورد وقد ،(١ الخريطة (انظر املؤرخ هذا ذكر كما
فقد مجراه يف واستقامة انحداًرا أكثر الفرع هذا كان وملا امليالدي، األول القرن يف أي:
جعل ما األهمية من النهر يف املاء جريان لرسعة واأليام السنني مرور مع بالتدريج اكتسب
البحر إىل البحر زاوية من املمتد جزئه أهمية فتضاءلت أهميته، يفقد الكانوبي الفرع

أكثر. ال ترعة عن عبارة الجزء هذا صار حتى
بعد. فيما ذلك وسنرشح ترعة، الكانوبي وأصبح فرًعا، البولبتيني صار وبهذا

اإلسكندرية ترعة تطورات (4)

البحر زاوية من الكانوبي الفرع من العلوي الجزء فشيئًا شيئًا البولبتيني الفرع ابتلع ملا
انحطَّ — الحايل رشيد فرع ن ليكوِّ وذلك — إيضاحها سبق التي لألسباب الدلتا رأس إىل
صار حتى قري أبي خليج إىل البحر زاوية من الكانوبي الفرع من السفيل الجزء بالتدريج

وتدريج. ببطء بل طفرة يتم لم التطور هذا أنَّ الواضح ومن غري، ال ترعة
فروع أهم كان الذي الفرع، هذا انحطاط فيه ابتدأ الذي الوقت معرفة العسري ومن
ألنَّ امليالدي؛ الخامس القرن ُقبيل حدث قد يكون أن بد ال ذلك أنَّ رأينا من أنَّه غري النيل،
الرابع القرن من الثاني النصف يف مرص زار الذي Amien Marcellin مارسالن إميان

مصبه. ذكر كما الحالة بهذه الكانوبي الفرع ذكر امليالدي
السادس القرن ُقبيل تَمَّ قد يكون أن بد فال وقضيضه بقضه االنقالب هذا أما
مؤرخي من مؤرخ ذلك يذكر لم أنَّه هذا عىل والدليل ملرص، العرب فتح قبل أي: امليالدي؛
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هذا يكون ذلك وعىل أيًضا، بذكره منهم أحد ينوه لم بل منهم، املتقدمني حتى العرب
امليالدي. الخامس القرن يف الكيفية بهذه الوجود من واختفى زال قد الفرع

إىل البحر زاوية من املمتد الجزء صار مقضيٍّا أمًرا التطور هذا أضحى أن وبعد
(الرتعة القديم الكانوبي الفرع مجرى يشغل أولهما: فرعان: منها يتفرع ترعة الكريون؛
اإلسكندرية إىل ويذهب شديا من يبدأ والثاني: قري. أبي خليج إىل يذهب اآلن) الكانوبية
الفتح قبل أيًضا وذلك رسيًعا، وزال األعني عن أولهما توارى وقد اإلسكندرية، خليج وهو
االستقرائي، تاريخه يف 3Nikiou نيكيو أسقف Jean جان بيان من يُؤخذ كما اإلسالمي،

ألمرين: وذلك العرب؛ مؤرخي بيانات ومن

كان لذا األهمية؛ تلك لها مدينة تموين عليه كان اإلسكندرية إىل املتجه الفرع أنَّ (١)
نحوه. املياه جر عىل ساعد الذي األمر كربى، عناية موضع أبًدا دائًما

تقدير أكثر عىل أو قاحلة بمنطقة يمر كان فقد قري أبي خليج إىل املتجه الفرع أما (٢)
اختفى ولذا اآلخر؛ الفرع إىل جميعه املاء تحول بسبب وجف فأهمل زهيد، محصول ذات
تكلم أحًدا نر لم ألننا البتة؛ لها قيمة وال أهمية ال ترعة وصار انحط أو عجل عىل وتوارى

عنه.

— الهجري األول القرن يف نيكيو أسقف جان أوًال دعت التي هي الحالة وهذه
القرن — الهجري الثالث القرن يف الحكم عبد ابن بعده ومن — امليالدي السادس القرن
امللكة بأن القول إىل عنه جميًعا نقلوا الذين العرب مؤرخي من وغريه — امليالدي التاسع
املاء، يبلغها يكن ولم إليها، أدخلته حتى اإلسكندرية خليج ساقت التي هي كليوبطرة

اإلسكندرية. أدخلته حتى فحفرته الكريون، قبالة كّسا لها يُقال قرية من يعدل كان
هي ليست كليوبطرة ألنَّ الصحة؛ من نصيب لها ليس الرواية هذه أنَّ الجيل ومن
عن النظر صارًفا دقيًقا فحًصا فحصها لو اإلنسان أنَّ غري الخليج، هذه أنشأت التي

عليه. ترتكز يشء من تخلو ال أنَّها له لتبني كليوبطرة؛ مسألة
باقية كذلك سريته وظلت باقيًا، ظل اإلسكندرية إىل الكريون من املمتد الفرع أنَّ ذلك
وذلك الكريون، مياه اإلسكندرية إىل ليوصل حفر الفرع هذا أنَّ وفحواها األلسن، تتداولها
من وزالت زال قد فكان قري، أبي خليج إىل املمتد الكريون فرع ا أمَّ الكانوبي، الفرع من

سريته. أيًضا الوجود
مياه سوى عليه يعتمدون ثابتًا شيئًا أعينهم ام ُقدَّ يروا لم املؤرخني هؤالء أنَّ وبما
الذي الجزء أنَّ من البدء يف املتداولة الرواية أيًضا وسمعوا الكريون، عند ووقوفها النيل
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الذي هو فهذا اإلسكندرية، إىل املياه لجلب البرش؛ يد حفرته واإلسكندرية الكريون بني
آخر. مجرى يف جرت أن يسبق لم املياه أنَّ يظنوا أن لهم سوغ

الواقع الجزء يفوق والكريون البحر زاوية بني الواقع الجزء أنَّ الثابت من كان وملا
عىل كثريًا ذلك ساعد فقد ييل فيما املسعودي ذكر كما أهمية واإلسكندرية الكريون بني

النظرية. بهذه تمسكهم
املسعودي: قال

وقد (٩٤٣م)، ٣٣٢هـ سنة قبل اإلسكندرية بالد عن انقطع النيل كان وقد
معظم عليها وكان النيل، من الخليج هذا عىل اإلسكندرية بنى اإلسكندر كان
نهاية يف مريوط بالد وكانت مريوط، وبالد اإلسكندرية يسقي فكان النيل، ماء
وتتصل النيل يف تجري السفن وكانت برقة، بأرض املتصلة والجنان العمارة
واملرمر، باألحجار املدينة يف خليجها أرض بلط وقد اإلسكندرية. بأسواق
رشبهم فصار دخوله الناس ومنعت خليجها لعوارضسدت عنها املاء وانقطع

أ.هـ. منهم. يوم عىل النيل وصار اآلبار من

إىل اإلسكندرية من املسافة عن عبارة هي املسعودي ذكرها التي اليوم ومسافة
كان الكريون إىل املاء ل يُوصِّ الذي الفرع بينما القديمة، شيديا ترعة طول أي: الكريون؛
الحني ذلك يف الثاني الجزء أنَّ املسعودي قاله مما لنا ويُعلم القديم. الكانوبي للفرع أثًرا

اآلخر. الجزء إىل املياه يُوصل كان إنَّه إذ أهمية، األول يفوق أيًضا كان
يقبله تفسريًا له نجد أن علينا يشق أمر فهذا كليوبطرة إىل الرتعة هذه إنشاء عزو أما
إنشائه عند األكرب اإلسكندر هو إنَّما حفرها فالذي التاريخ، يف فادحة غلطة فهو العقل،

اإلسكندرية. مدينة
النواحي بهذه تمر العربي الفتح لدى كانت اإلسكندرية ترعة إنَّ القول: ومجمل
والكريون، الحمايدة، وكفر وأفالقه، ودمنهور، ودنشال، والنقيدي، البحر، زاوية وهي:

.(٤ الخريطة (انظر واإلسكندرية،
متباينة أزمنة يف مرات ست ُطهرت أو ُحفرت الرتعة هذه أنَّ العرب مؤرخو روى وقد

اآلتية: بالكيفية

٢٤٥هـ سنة يف وذلك قايضمرص، مسكني بن الحارث بذلك قام األوىل املرة ففي •
(٨٥٩م).
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(٨٧٢م). ٢٥٩هـ سنة مرصيف حاكم طولون بن أحمد الثانية املرة ويف •
٤٠٤هـ سنة يف وذلك هللا بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة الثالثة املرة ويف •

(١٠١٣م).
(١٢٦٥م). ٦٦٤هـ سنة يف وذلك بيربس الظاهر السلطان الرابعة املرة ويف •

(١٤٣٢م). ٨٢٦هـ سنة يف وذلك بارسباي، األرشف السلطان السادسة املرة ويف •

وذلك املذكورة، الرتعة تطهري أو حفر إىل الحالة دعت الست املرات هذه خال وفيما
يف ُحفر النقيدي إىل شابور من فالقسم عنها، التحدث املؤرخون أغفل أخرى أوقات يف

مجهوًال. ظل شخص حفره وقد ذكرناها، التي التواريخ غري تاريخ
وهي: أقسام ثالثة إىل الرتعة نقسم أن مضطرين أنفسنا نرى اإليضاح يف وزيادة

الحمايدة. كفر إىل النيل من األول: القسم
الكريون. إىل الحمايدة كفر من الثاني: القسم
اإلسكندرية. إىل الكريون من الثالث: القسم

موقعه عىل تواىل الذي هو ألنَّه الحمايدة؛ كفر إىل النيل من األول القسم قلنا وقد
نشأت هنا ومن وتكراًرا، مراًرا النيل من مصدره نقطة فاستبدلت والتبديل، التغيري

له. ثابت موضع تعيني استحالة
فصلهما إىل مضطرين نرانا موضعهما تبدل عدم مع فإنَّهما اآلخران القسمان أما
للفرع تابًعا كان فأولهما اآلخر، عن يختلف ملجرى تابًعا كان كليهما ألنَّ بعضهما؛ عن

اإلسكندرية. خليج أي: األوىل؛ اإلسكندرية لرتعة وثانيهما الكانوبي،
بها: الخاصة واملواضع الثالثة األقسام أحوال نبني أوالء نحن وها

الحمايدة كفر إىل النيل من األول: القسم

مرتبة كاآلتي كانت بها يمر كان التي واملراحل مرات خمس القسم هذا موضع تغري لقد
األزمان: توايل حسب

وكفر وأفالفة دمنهور أو وقرطسا ودنشال والنقيدي البحر زاوية أو الرافقة أوًال:
الحمايدة.

الحمايدة. وكفر وأفالفة دمنهور أو وقرطسا ودنشال والنقيدي شابور ثانيًا:

17



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

وقرطسا نرصومرسوق ومحلة فرنوي ومحلة منجوج وأبو الضهرية أو أبيج منية ثالثًا:
الحمايدة. وكفر وأفالقة دمنهور أو

الحمايدة. وكفر العطف رابًعا:
الحمايدة. وكفر وأفالقة الرحمانية خامًسا:

واألشخاصالذين املراحل هذه فيها وجدت التي املختلفة األزمنة بيان يف نرشع واآلن
حفرها: أو بتطهريها قاموا

الفتح فرتة يف كانت التي هي املرحلة هذه الحمايدة: كفر إىل الرافقة من املسافة أوًال:
كنقطة الرافقة ذكر من وآِخر القدماء. املؤرخون خربها علينا قص وقد اإلسالمي،
كتابه يف (٩٢٢م) ٣١٠هـ سنة املتوىف جعفر بن قدامة هو النهر من الرتعة تحويل
٣٨٠هـ سنة املتوىف املقديس هو آخر مؤرخ بعده وذكرها الكتابة» وصنعة «الخراج
تُذكر لم املرة هذه يف ولكن األقاليم»، معرفة يف التقاسيم «أحسن كتابه يف (٩٩٠م)
انحدرت كانت — بعد فيما يُرى كما — النقطة هذه ألن النهر؛ من الرتعة تحويل كنقطة
إىل الفسطاط من رحلته يف املذكور كتابه يف املقديس فذكرها شابور، إىل الفرتة تلك يف
بعد يذكرها يعد ولم األنظار عن واختفت املدينة هذه توارت املقديس وبعد اإلسكندرية،

ما. مؤرخ
الرتعة تحويل كنقطة الرافقة ذكر مؤرخ آخر سابًقا ذكرنا كما قدامة كان وقد
سنة يف وفاته تاريخ لغاية ثابتة ظلت التي هي الحالة هذه أنَّ بد وال النهر، من
من املؤرخون: ذكرها التي التواريخ ترتيب مراعاة مع اآلن ولننظر (٩٢٢م)، ٣١٠هـ

املرحلة؟ هذه تطهري بارشوا الذين األشخاص هم
قام الذي هو مسكني بن الحارث أنَّ نجد قبًال ذكرناها التي التواريخ بحسب إنَّه
وذلك ثانيًا، طولون بن وأحمد (٨٥٩م)، ٢٤٥هـ سنة يف وذلك أوًال، تطهريها بعملية

قدامة. وفاة قبل ذكرا اللذان وحدهما هما إذ (٨٧٢م)، ٢٥٩هـ سنة يف
توٍّا أتينا التي للمرحلة مماثلة املرحلة هذه الحمايدة: كفر إىل شابور من املرحلة ثانيًا:
ذكر مؤرخ وأول النقيدي، شابور بجزء استبدل النقيدي الرافقة جزء أنَّ غري ذكرها عىل
واملمالك»، املسالك كتابه «يف (٩٦١م)، ٣٥٠هـ سنة املتوىف حوقل ابن التخطيط هذا
٣١٠هـ سنة يف قدامة وفاة وتاريخ التاريخ هذا بني إنجازه تَمَّ قد الجزء هذا فيكون
يكون وبذا التاريخني. هذين بني حفر أو تطهري أي التاريخ لنا ينقل ولم (٩٢٢م)،
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الرشيف وذكر مجهوًال. كالهما ظل تاريخ شخصويف بمبارشة تَمَّ قد القسم هذا إنجاز
اآلفاق» اخرتاق يف املشتاق «نزهة كتابه يف (١١٥٣م) ٥٤٨هـ سنة املتوىف اإلدرييس
ظلتا أخرى ناحية من أنَّهما والظاهر بعدها، التي مع إجماًال ولكن املرحلة، هذه أيًضا

بعد. سيذكر كما مًعا وظيفتهما تؤديان
الرشيف هو عنها تكلم مؤرخ أول إنَّ الحمايدة: كفر إىل الضهرية من املرحلة ثالثًا:
التاريخ هذا بني إنجازها تَمَّ يكون هذا وعىل (١١٥٣م)، ٥٤٨هـ سنة املتوىف اإلدرييس
بالتدقيق الفرتة هذه يف ويوجد (٩٦١م)، ٣٥٠هـ سنة ُقبيل حوقل ابن وفاة وتاريخ
٤٠٤هـ سنة يف هللا بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة بارشه الذي التطهري أو الحفر
القسم، هذا أنجز قد يكون أن بد ال الذي هو الخليفة هذا أنَّ رأينا ومن (١٠١٣م)،
يأتي: مما ذلك يتضح كما جديًدا إنشاءً منه جزءًا إال ينشئ لم أخرى ناحية من وهو
فرع موضع تشغل ومرسوق نرص محلة لغاية الضهرية أو ببيج منية مرحلة إنَّ
بعد توارى قد يكون أن بد ال والذي حوقل، ابن ذكره الذي (العطف) بلهيب فرنوى
يف حدث ما أنَّ نستنبط هنا ومن بعده. أحد عنه يتكلم يعد لم ألنَّه املؤرخ؛ هذا مات أن

يأتي: ما هو مرشوعه ينجز أن الفاطمي الخليفة فيه أراد الذي الوقت
بلهيب لغاية ومرسوق نرص محلة تحت الواقع فرنوى فرع من السفيل الجزء أنَّ
فرًعا يحفر أن الرتعة تطهريه لدى اضطر ذلك وعىل كاد، أو اختفى قد كان (العطف)
ودمنهور، دنشال بني شابور ترعة عند ومنتهيًا نرصومرسوق محلة من مبتدئًا جديًدا
هذه من والغرض الحالية. الضاهر ترعة من السفيل الجزء يكّون الفرع هذا ولعل
اإلدرييس دعت التي هي الحالة وهذه اإلسكندرية، ترعة لتغذية جديد باب فتح العملية
يف كان مدخلها وإنَّ شابور، ترعة ى تُسمَّ لإلسكندرية املوصلة الرتعة إنَّ يقول: ألن

أبيج. تحت النهر
٩٠٠٠ يساوى ما أي دينار ١٥٠٠٠ العملية هذه يف أنفق أنَّه املقريزي ذكر وقد

جنيه.
وهم: ذكرهم اآلتي املؤرخني عن الفرع هذا تخطيط ييل فيما نثبت ونحن

ُقبيل عاش وقد املنهاج، كتاب يف مرص قضاة أحد املخزومي4 الحسن أبو قال (١)
خليج «أما اإلدرييس: فيه كان الذي العرص نفس يف أي (١١٨٤م)؛ ٥٨٠هـ سنة
سد. منها يشء عىل ليس درة) (أبو ُدرَّة بُو ترعة إىل الخليج فوهة من فإنَّه اإلسكندرية
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فرنوى. محلة أورين. (أسمانية) أسينة (أبتوك) بتوك محلة منجوج). (أبو منجوج بو
أ.هـ. نرصومرسوق». محلتا بالقاعة. وتعرف طراد منية حسن. محلة

القرية هذه لغاية حوقل ابن ذكره الذي فرنوى فرع بعينه هو املجرى وهذا
الحالية. الضاهر ترعة ومجرى األخرية،

يف أنَّه األعىش» «صبح كتابه يف (١٤١٨م) ٨٢١هـ عام املتوىف القلقشندي ذكر (٢)
وهذا بدمنهور، يمر كان وأنه بالظاهرية، اإلسكندرية خليج مدخل كان الغابرة األزمان

املرحلة. هذه مجرى بالضبط هو

كما — اإلدرييسفحسب يؤيده لم قبلها التي مع املرحلة هذه أعمال وجهة واتحاد
يف بمبارشتها بيربس الظاهر السلطان أمر التي األعمال أيًضا أيدته بل — القول سبق

و١٢٦٥م). ١٢٦٣) و٦٦٤هـ ٦٦٢ سنة يف وذلك املرحلتني،
الجزء طهر أن سوى شيئًا يفعل لم السلطان هذا أنَّ فيلوح السالفة املرحلة أما
الرتعة أخرى أعمال بني طهر أنَّه املقريزي يقول بينما والنقيدي، شابور بني الواقع
وهي وشابور األخرية القرية هذه بني تماًما الواقع القسم وبالتايل وفمها، النقيدي بني

بيربس. الظاهر السلطان طهرها التي
االتصال ونقطة النقيدي بني الواقع املرحلة جزء تطهري تَمَّ هل يسأل: سائل ورب
االستناد يمكن يشء وجود لعدم ا جدٍّ صعب ذلك عىل والجواب ذكرناها؟ التي باملرحلة

إليه.
اآلتية: األدلة عنها فلدينا السلطان هذا عهد يف تمت التي األعمال آثار أما

حقيقة يكون أن يجب التي الحالية الضهرية قرية يف أقامها التي األبنية بعض (١)
زيدان بك جورجي املرحوم بصددها قال والتي فمها قرب والقائمة الظاهرية، اسمها
أن به األجدر وكان بناها، الذي هو السلطان هذا إنَّ الحديث): مرص (تاريخ كتابه يف
ابن ذكر كما كانت وإنَّها األبنية، تلك فيها أقام أن بعد اسمه عليها أطلق إنه يقول:

ببيج. منية باسم بأزمان قبله ُمنشأة دقماق
ى تُسمَّ أن يجب كان والتي الحارض، الوقت يف باسمه املسماة الضاهر ترعة (٢)
هذا أنَّ عىل ساطع برهان هي بالقاهرة القائم مسجده يف الحال هو كما الظاهر، ترعة

األعمال. بعض بها أجرى ألنَّه إال الرتعة هذه عىل اسمه يُطلق لم السلطان
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الدواوين» «قوانني كتابه: يف (١٢٠٩م) ٦٠٦هـ سنة املتوىف مماتي ابن وقال
املرحلة: هذه ذكر بمناسبة

قبالة من عملت إذا إنَّه يقولون: املعرفة وذوي الخربة أهل من جماعة رأيت
عمل بذلك يقصد أنَّه (ويقيننا أخنويه زالقة مثل زالقة ببيج إىل ببيج منية
صيًفا اإلسكندرية إىل اإلسكندرية)، خليج (أي فيه جاريًا املاء استمر سد)
وزرع الشاسعة، والكفور رمسيس وحوف جميعها، البحرية ورويت وشتاءً،
بحر مجرى وجرى الصيفي، زراعة وأنواع والنيلة، والقلقاس القصب عليه
هذه إقامة اآلن وإنَّ ارتفاعها، وعظم البالد عرب وتضاعف واملحلة الرشق
والطوب الربوة يف الحجارة لوجود ميرسة؛ عمارتها وأسباب ممكنة، الزالقة
يناهز ما فيه فوجدوا ذلك، برسم إليه يحتاجون ما قدروا وإنَّهم البحرية، يف

أ.هـ. جنيه). ٦٠٠٠) دينار آالف عرشة

أيامنا يف منها أقل بنفقة الغابرة األزمان يف النيل عىل تقام كانت السدود أنَّ ويلوح
هذه.

فمه من يبلغ كان عرصه يف اإلسكندرية خليج طول إنَّ عينه املؤرخ هذا ويقول
من ٣٫٨٥ طولها التي الحاكمية القصبة هي هنا املقصودة والقصبة قصبة، ٣٠٦٣٠
اآلن املرحلة هذه وامتداد مرتًا. كيلو ١١٨ من يقرب ما الخليج طول فيكون األمتار.
كيلومرتًا. ١١١ املساحة مصلحة خريطة عىل مرسوم هو حسبما اإلسكندرية لغاية

أو حفره وأنَّ التاريخ، يف ذكرها ورد التي األقسام من القسم هذا يكون ذلك وعىل
اثنتني: مرتني حدث تطهريه

(١٠١٣م). ٤٠٤هـ سنة يف وذلك هللا، بأمر الحاكم عهد يف األوىل:
(١٢٦٥م). ٦٦٤هـ سنة يف وذلك بيربس، الظاهر عهد يف الثانية:

ص٢٧٦ ج١ خططه يف املقريزي قال الحمايدة: وكفر العطف بني املرحلة رابًعا:
يحفر وصار السنة، بطول الخليج) (أي فيه املاء جريان استمرار تعطل ثُمَّ و٢٧٧:
طول يف اإلسكندرية أهل واحتاج إليه، املاء دخول من نحوهما أو شهرين بعد رسيًعا
٧١٠هـ سنة كانت أن إىل املاء فيها يخزن التي الصهاريج من الرشب إىل السنة
ومتويل شكار بأمري املعروف الخزنداري بكتوت الدين بدر األمري فقدم (١٣١٠م)،
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حفره، قالوون بن محمد النارص امللك للسلطان ن وحسَّ الجبل، قلعة إىل اإلسكندرية
املنافع: من ذلك يف ما له وذكر

للكلف توفري ذلك ويف املراكب، يف اإلسكندرية إىل املتجر وأصناف الغالل حمل أولها:
الديوان. مال يف وزيادة

فينمو والسواقي؛ الضياع بإنشاء األرايض من الخليج حافتي عىل ما عمارة وثانيها:
كثريًا. نموٍّا بهذا الخراج

ذلك السلطان فأعجب دائًما، مائه ورشب بساتينهم عمارة يف به الناس انتفاع وثالثها:
إىل وتقدم لعمله، بكتوت مع الوزيري ابن كندعدي بن محمد الدين بدر األمري وندب
إقطاعاتهم يف الجارية النواحي رجال إلحضار مبارشيهم بإخراج الدولة أمراء جميع
نحو النواحي من فاجتمع العمل يف بالوقوف األعمال لوالة وكتب للحفر، للعمل
من رجب شهر يف العمل ووقع يوًما العرشين نحو يف جمعت رجل ألف األربعني

أ.هـ. املذكورة. السنة
قال: أنَّه إال العمل هذا استغرقها التي املدة املقريزي يُعنيِّ ولم

عليه غلب منه البحر تجاوز الذي فإنَّ الخليج، هذا حفر يف املشقة وعظمت
فركبت املاء كثر ثُمَّ أسلفه، الطنيمن وترفع تغطسفيه الرجال فصارت املاء،
جرت السفن فإنَّ ذلك، جميع سهل به النفع عظم أنَّ إال نزحته حتى السواقي
وبادر الصهاريج، ماء رشب عن اإلسكندرية أهل واستغنى السنة، طول فيه
ما عليه استجد حتى قليل غري يمِض فلم الخليج، جانبي عىل للعمارة الناس
٦٠٠ عىل ينيف وما سباًخا، كانت ما بعد ُزرعت فدان ١٠٠٠٠٠ عىل يزيد
من وأزيد ضيعة، األربعني وفوق والسمسم والنيلة القلقاس برسم ساقية،
إىل عظيم عالم وتحول كثرية، بالد عدة منه وعمرت باإلسكندرية، غيط ألف

أ.هـ. عليه. استجد ما سكنى

السلطان إىل نسبة النارصي الخليج ي ُسمِّ الخليج هذا من األعمال انتهاء وبعد
عهده. يف حفره تَمَّ الذي النارصقالوون

أو الخليج هذا من جانبًا بأنَّ الذكر اآلنف بيانه يف ح رصَّ املقريزي أنَّ ومع هذا
أما أُنشئ، الذي الجديد الجانب ذلك موضع عىل يدلنا لم أنَّه إال إنشاءً، أُنِشئ الرتعة
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الرتعة مدخل إن قال: إذ النقص، هذا تالىف فقد السلطان لهذا املعارص القلقشندي
يف اآلثار «عجائب تاريخه يف كذلك الجربتي وقال فوة. قبال العطف يف كان زمنه يف
ترعة موضع يف املحمودية ترعة حفر أجرى عيل مرصمحمد وايل إنَّ واألخبار»: الرتاجم
الذي األرشفية موضع عىل املوضع هذا مرجًحا العطف. من ابتداء القديمة النارصي

لقرصه. الرحمانية يف يبتدئ
ذكرها التي من أهمية أعظم تعد السلطان هذا بارشها التي األعمال أنَّ ويلوح

الخليج. هذا بصدد العرب مؤرخو
تغيري آخر إىل اآلن وصلنا لقد الحمايدة: كفر إىل الرحمانية من املرحلة خامًسا:
النهر تحويل نقطة تقهقرت فيها التي الوحيدة املرة وإىل القسم، هذا محل يف حدث
جدد الذي الوقت لغاية األعمال تؤدى صارت النقطة هذه ومن الجنوب، إىل الشمال من

أخرى. مرة العطف إىل وأرجعها الرتعة هذه جريان عيل محمد فيه
ص٢٧٨: ج١ خططه يف املقريزي قال

(١٣٦٨م)، ٧٧٠هـ سنة بعد ما إىل السنة طول املاء فيه الخليج يزل ولم
فقط، النيل ماء زيادة أيام يف إال إليه يدخل ال املاء وصار منه املاء فانقطع
وخربت، اإلسكندرية بساتني أكثر هذا أجل من فتلف نقصه، عند يجف ثم
وقصد — قال أن إىل — الخليج هذا عىل كانت التي القرى من كثري وتالىش
أن إىل ذلك، له يتهيأ فلم مرة غري الخليج هذا ملوكمرصحفر من أدركناه من
الكريمي جرباش األمري لحفره فندب برسباي، األرشف امللك سلطنة كانت
النواحي، رجال من عليه قدر من له وجمع إليه فتوجه بعاشق، املعروف
من حفره يف ابتدءوا رجًال، (٨٧٥) وسبعني وخمسة ثمانمائة عدتهم فبلغت
الخليج يف املاء ومىش عملهم فانتهى يوًما، ٩٠ لتمام يوليه) ٢٠) شعبان ١١
الناس َفُرسَّ السفن فيه وجرت اإلسكندرية، مدينة من حده إىل انتهى حتى
التي النواحي أرباب من الحفر يف العمال عىل أنفق ما وجبى كبريًا، رسوًرا به

أ.هـ. باإلسكندرية. البساتني أرباب ومن الخليج عىل

قاطبة يتفق ال السابقة عبارته يف املقريزي ذكره الذي الرجال عدد أنَّ جليٍّا ويبدو
التحفظ مع إال قبوله يحتمل ال ولذا الخليج؛ هذا حفر يف تأديته الواجب العمل أهمية مع

الشديد.
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األرشفية باسم الجديد قسمها يف الرتعة يت ُسمِّ الحفر هذا أعمال تمت أن وبعد
املذكور. األرشف السلطان باسم تيمنًا

القديمة. الرتعة من الجزء هذا عىل علًما اآلن إىل االسم هذا ظلَّ وقد
(أي انطم حتى قليًال إال ذلك يستمر فلم فقال: السابق كالمه عىل املقريزي وزاد

أ.هـ. فقط. النيل أيام يف إال باملراكب الخليج سلوك وتعذر بالرمل الخليج)
أعمال عيل محمد الوايل فيه بارش الذي الوقت إىل الحال هذه عىل الرتعة وظلت

(١٨١٨م). ١٢٣٤هـ سنة يف وذلك فيها، الحفر
العربي الفتح منذ الرتعة هذه حفر عىل مرت التي املراحل ييل فيما لك نجعل ونحن

مددها: بيان مع فيها الحفر أعمال عيل محمد الوايل فيه أجرى الذي الزمن إىل
٢٠هـ سنة يف العربي الفتح وقت من وذلك الحمايدة، كفر إىل الرافقة من األوىل: املرحلة

سنة. ٣٠١ أي (٩٤٢م)، ٣٣٠هـ سنة إىل (٦٤١م)
سنة إىل (٩٤٢م) ٣٣٠هـ سنة من وذلك الحمايدة، كفر إىل شابور من الثانية: املرحلة

سنة. ٧١ أي (١٠١٣م) ٤٠٤هـ
إىل (١٠١٣م) ٤٠٤هـ سنة يف وذلك الحمايدة، كفر إىل الظاهرية من الثالثة: املرحلة

سنة. ٢٩٧ أي (١٣١٠م) ٧١٠هـ سنة
إىل (١٣١٠م) ٧١٠هـ سنة من وذلك الحمايدة، كفر إىل العطف من الرابعة: املرحلة

سنة. ١١٢ أي (١٤٢٢م) ٨٢٦هـ سنة
(١٤٢٢م) ٨٢٦هـ سنة من وذلك الحمايدة، كفر إىل الرحمانية من الخامسة: املرحلة

سنة. ٣٩٤ أي (١٨١٦م) ١٢٣٢هـ سنة إىل
األخرى تتوارى ال موضعها من مرحلة انتقلت كلما كان أنَّه مالحظته ينبغي ومما
لإلسكندرية، موصل مياه مجرى أو نهري كطريق استعمالها فقط يبطل بل األعني عن

منها. تمر التي الناحية بحاجات القيام عىل استخدامها ويقرص
كانت اإلسكندرية إىل املاء توصل أفالقة إىل شابور من املرحلة كانت ملا هذا وعىل
من هذه اإلسكندرية مرحلة انتقلت ملا ثُمَّ الثانية، إىل األوىل القرية من متجهة تَجري املياه
إىل املاء يوصل دمنهور إىل شابور من فالقسم قسمني: إىل انقسمت رأيناها الرتعة هذه
تكوَّنت اآلخر القسم بينما قبًال، تتجه كانت الذي االتجاه بنفس أي األخرية، املدينة هذه
ترعة يف لسريها معاكس اتجاه يف املياه فيها تسري دمنهور ترعة يت ُسمِّ جديدة ترعة منه
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كلها املراحل هذه ترع فإنَّ أخرى ناحية ومن دمنهور، إىل أفالقة من الجديدة اإلسكندرية
هذه. أيامنا إىل باقية ظلت

الكريون إىل الحمايدة كفر من الثاني: القسم

وقت من أي هذه؛ أيامنا إىل العصور أقدم منذ موضعه من البتة ينقل لم القسم هذا إنَّ
املجاري أقدم هو املجرى وهذا القسم، هذا محل مجراه يف الذي الكانوبي الفرع وجد ما
جهاتها، بعض يف املحمودية ترعة من جانب مع اآلن يتقابل وهو مرص، شاهدتها التي
الواىل حفرها أجرى أن وقت الرتعة هذه عن منعزًال ظل القسم هذا من األكرب الجزء ولكن
باسم اة ُمسمَّ صغرية ترعة بهيئة أبًدا دائًما ظل فيها يدخل لم الذي والقسم عيل. محمد
الصغرية، الرتعة هذه يرى عندما األسف من كثري بيشء اإلنسان يشعر ولقد النارصي،
جميعها. النيل أفرع أكرب كان والذي الشأن، العظيم الكانوبي الفرع تُمثِّل أنَّها ويتذكر

اإلسكندرية إىل الكريون من الثالث: القسم

املحمودية برتعة عنها استُعيض التي برمته القديمة شديا ترعة موضع يشغل القسم هذا
موضعني: عدا الحالية

املحمودية. شمال الواقع الكريون بعد األول الكيلومرت األول:
مجرى وهنا ،٧١ وكيلو ٦٩ كيلو بني أفريوف وملك النزهة حديقة بني املسافة الثاني:

املحمودية. جنوب واقع القديم الرتعة

هوامش

الفرما، أي: بيلوز؛ إىل املنسوب وهو البيلوزي: هي: القديمة السبعة النيل فروع (1)
إىل املنسوب وهو واملندييس: الحجر، صان أي: تانيس؛ إىل املنسوب وهو والتانييس:
نسبة والفانيمي: بينهما، ملروره األمديد تمي أي: تمويس؛ إىل أو الربع، تل أي: منديس؛
والسبنيتي: الدلتا. وسط يشق كان الفرع هذا ألنَّ الوسط؛ أي: اليونانية؛ فانيم كلمة إىل
أي: بولبتني؛ إىل املنسوب وهو والبولبتيني: سمنود. أي سبينبتوس؛ إىل املنسوب وهو

قري. أبي أي: كانوب؛ إىل املنسوب وهو والكانوبي: رشيد.
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اآلن. الشقافة كوم موضع يف كانت (2)
املنوفية. بمديرية رزين بزاوية تعرف اآلن (3)

مرص. طبعة ص٢٧٤) (ج١ املقريزي خطط (4)
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لبعضاملهندسنيوغريهم مذكراتونبذ
اإلسكندرية ترعة عن

وشابرول النكريه مذكرة (1)

والجسور القناطر مهنديس من Chabrol شابرول ومسيو Lancret النكريه مسيو وضع
الثاني باملجلد نرشت اإلسكندرية ترعة عن مذكرة مرص عىل الفرنسية الحملة علماء ومن
(ص١٨٥ من ١٨١٣م، سنة باريس طبعة الحملة، هذه لعلماء مرص»، «وصف كتاب: من

املذكرة: هذه ترجمة وإليك ص١٩٥)، إىل
منهما يتكون رأسيني، قسمني إىل رشيد فرع ينقسم الرحمانية من االقرتاب لدى «إنَّه
وهذا الرشقي، الفرع هو الفرعني وأهم مرت. ١٨٠٠ إىل ١٥٠٠ من طولها يبلغ جزر سلسلة
— السنة مدى به يظل املاء كان فقد اآلخر أما السنة، طول للمالحة صالًحا يبقى الفرع
لدرجة بالردم امتأل ذلك بعد ومن أكثر، ال عاًما عرش اثني قبل ما إىل — األهايل قول عىل
قرية تقوم الفرع هذا شواطئ وعىل السنة، يف شهور تسعة إىل ثمانية من يجف صار أْن

الرحمانية.
تحت مرت ١٢٠٠ بعد عىل اإلسكندرية ترعة فوهة أيًضا تقع هذا النيل فرع وعىل
املنخفضة النهر مياه تحت مرت ٢ ٨

١٠ مرتفعتني فوهتني من فيها املاء ويدخل الرحمانية،
مرت. ٦٠٠ األخرى عن الواحدة وتبعد

نجم املتوايل التطهري ألنَّ استعمالها؛ وبطل تُركت وهذه السفىل، الفوهة هي وأقدمها
املراكب، أرشعة إىل الهواء وصول املستطاع غري من أضحى بحيث جسورها ارتفاع عنه

محلها. لتحل سنوات ٤ منذ األخرى أقيمت ولذا
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عرضها حفرة تشبه مجراها من مرت) ٤٠٠٠) األول الفرسخ يف اإلسكندرية وترعة
فرع انطم عندما وذلك رشيد، بفرع الرتعة هذه التصال حفرت أمتار ستة إىل خمسة من

املياه. الرتعة هذه منه تستمد الذي املصدر الخوايل العصور يف كان الذي الكانوب
محلة قرية من مرتًا ٢٥٠ بعد عىل هذا القديم الكانوبي الفرع جزء اإلنسان ويرى
أمتار. ٥ أو ٤ ُسْمكه جرس إال البقعة هذه يف الرتعة عن الفرع هذا يفصل وال داود،1
وتستمر والنظام، االتساع يف تزداد الرتعة يرى النقطة هذه بعد اإلنسان يتقدم وعندما
مرتًا، ٥٠ متوسطه يبلغ اتساع يف تأخذ حيث سماديس، قرية تبلغ أن إىل الحالة هذه عىل
فرسخ ونصف فرسخني مسافة أي: أفالقة؛ قرية بعد ما إىل مستمرٍّا االتساع هذا ويظل
هذا أنَّ حني عىل أمتار، أربعة من أكثر القاع فوق جسوره ارتفاع وذروة مرت)، ١٠٠٠٠)
سمات كل الرتعة من القطعة وبهذه لها، املجاورة األرايض مستوى تحت واحد مرت القاع
مجاًال تدع ال حالة وهذه مرتًا، ٨٠ عرضها دائرة نصف شكل عىل مواني ففيها القدم،
وهذا البضائع، وكثرة املراكب بأفواج الغابر الزمن يف يموج كان املوضع هذا أنَّ يف للشك
مديرية محاصيل لتكديس الحارض الوقت يف أيًضا االختيار عليه وقع الذي هو املوضع

لإلسكندرية. شحنها يراد التي األخرى والسلع البحرية
التي — دمنهور أعني — كبرية مدينة بجوار القدم من واقع أخرى ناحية من وهو

بارفا. هريموبوليس مدينة محل يلوح ما عىل حلت
بني إال اللهم النظر، يلفت يشء ذلك بعد مرت) ٨٠٠٠) التاليني الفرسخني يف وليس
ترعة وحفرت يسري، زمن من القديمة الرتعة تُركت حيث وقابيل، غزال زاوية قريتي

منتظم. وعمق مستقيم طول ذات أخرى
يعد لم إذ تقدمتها، التي البقعة عن كثريًا تختلف بقعة يف اإلنسان يدخل قابيل وبعد
مدائن عىل نظره يقع بل جوانبه، يف منبثة عامرة وقرى املزارع، تزينه خصبًا سهًال يرى
وربما الصحارى، رهبة رهبتها تفوق ومناظر مأهولة، غري وخرائب وأرضبائرة، مدمرة،
العفاء أدركها سابق ازدهار حالة الذاكرة عىل يعيد املنظر هذا أنَّ ذلك عىل الباعث كان

عني. بعد أثًرا فأمست
متتالية فراسخ أربعة مسافة يف قابيل بعد اإلسكندرية ترعة اتساع ومتوسط
ارتفاًعا مرتفعة تكون تارة املسافة هذه يف وجسورها مرتًا، عرشون مرت) ١٦٠٠٠)
األجزاء أجمل الرتعة من الجزء وهذا أمتار، و١٠ ٨ بني ارتفاعها يرتاوح وطوًرا قليًال،
لغاية أعني مرت) ٤٠٠٠) التايل الفرسخ ويف والعمق، العرض يف تناسًقا وأكثرها منظًرا،
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التي املساواة هذه ونفس االتساع، هذا بنفس يحتفظ تقريبًا — السعرانية قرية — ليلوها
أن إىل فشيئًا شيئًا االنحطاط يف يأخذ يكتنفه الذي السهل ولكنَّ قبًال، بها محتفًظا كان
وال املواضع، من كثري يف يعلوه القاع هذا إنَّ حتى الرتعة، قاع مستوى يف مستواه يصري
فرسخ بنصف اإلسكندرية من يقرتب عندما إال السهل مستوى تحت االنخفاض إىل يعود

مرت). ٢٠٠٠)
مسافة يف عرضها ويصري فجأة، الرتعة تتسع مبارشة (السعرانية) ليلوها وبعد
إىل ترتفع تكاد ال وجسورها مرتًا، ٢٥٠ بل و٢٠٠ ١٠٠ مرت) ٢٠٠٠) فرسخ نصف
جوانبها، من لريشح املاء إنَّ حتى منها، يشء عىل فليست املتانة جهة من أما مرتين،
فقط، أمتار ٥ عرضها يصري البيضاء) (قرية تجاوز وعندما كثريًا، تضيق ذلك وبعد
تطمها بأْن الرتعة وتهدد تغطيها، املتحركة والرمال أمتار، ٧ من أكثر جسورها وارتفاع
قري أبي بحرية من متوسطة مسافة عىل تقع البقعة هذه يف والرتعة ردًما، وتردمها ا طمٍّ
النظام يف تشبه مرت) ٤٠٠٠) فرسخ فسحة ويف عنها، تبتعد ذلك وبعد مرت، ١٠٠ قدرها
طرفها قبيل البحرية من وتدنو تقريبًا، (السعرانية) ليلوها قبل التي املسافة واملساحة
من ُسْمكه األحجار من جرس إال عنها يفصلها ال تصري بحيث كثب عن وتحرصها الغربي،

أمتار. ٧ إىل ٦
مرتًا، ٥٠ األول الجرس عن يبعد آخر حائط من السهل ناحية الذي الجرس ويتكون
النبات، هذا فيها ينمو التي الواسعة البوص مساحة بسبب البوصات يت ُسمِّ البقعة وهذه
السنوية التطهريات من نجمت التي األوحال ألنَّ انسداًدا؛ األشد الرتعة بقاع إحدى وهي

الجسور. نفس داخل اليسار وذات اليمني ذات فيها تلقى دائًما كانت
بقرشة مغطاة غدران بعضها عن تفصلها أرض يف الرتعة تسري البحرية نهاية ومن
النخل من غابة وسط يف ذلك بعد وتمر سنتيمرتًا، ١٢ إىل ١٠ من يبلغ ُسْمكها امللح من
بعضها الصهاريج من كبريًا عدًدا يمينها عىل تاركًة مرت) ٢٠٠٠) فرسخ نصف امتدادها
حدثت التي الرتميمات شوهته أغلبها ولكنَّ الرومانية، أو اليونانية العمارة بطابع مطبوع

الحديث. الزمن يف
يتخللها تالل عدة اليمني ناحية من اإلسكندرية من القريب الجزء هذا عىل ويقع
نحو من وذلك عمرها، من آخر كانوا الذين العرب هجرها املدمرة، الدور من كبري عدد
وأجزاء الجرانيت أعمدة قطع من كبري عدد يوجد البقعة هذه ويف سنة، ثلثمائة أو مائتي

وجمله. هذا مرص ُقطر أنشأ الذي اإلغريقي املعمار صناعة بقايا من أخرى
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عن قليًال منخفض اإلسكندرية من مرت) ٢٠٠٠) فرسخ نصف بعد عىل عة الرتُّ وقاع
عكيس منحدر به العرب سور لغاية النقطة هذه من ابتداء لكن البحر، سطح مستوى

السور. نحو تقدم كلما يرتفع أنه أعني
الذي التل سفح حول مرتًا ٢٥ أو ٢٠ بعرض اإلسكندرية ترعة تدور النهاية ويف
قلب يف وتمر كثريًا، تضيق ذلك وبعد السواري»، «عمود Sévére سفري عمود فوقه نُصب

مجرور. بشكل فيها تصب القديمة امليناء يف تنتهي حيث إىل وتسري العرب، سور
ترعة مدخل بجانب التحاريق وزمن الفيضان، زمن يف النيل مياه ارتفاع بني والفرق
أقىص بلغ متى الرتعة هذه يف عمقها ومتوسط العادية، السنني يف أمتار أربعة اإلسكندرية

املرت. أعشار ستة أو واحد مرت زهاء يكون حد
الشهر آخر وقبيل يوليه، و٢٠ ١٠ بني الرحمانية يف السنوية النهر زيادة وتظهر
واحًدا شهًرا تستمر ذلك وبعد اإلسكندرية، ترعة مدخل إىل تصل أغسطس، أي: يليه؛ الذي
وباألخص الرتعة قاع انحدار تساوي عدم بسبب السري يف تُبطئ ألنَّها الرتعة؛ يف جولتها يف
أنَّ حني يف مرت)، ٨٠٠٠٠) فرسًخا عرشين يبلغ الرتعة امتداد إنَّ إذ اعوجاجها، لكثرة
تصل ال ذلك وعىل ،(٦٠٠٠٠) فرسًخا عرش خمسة سوى تكن لم طرفيها بني املسافة
الرحمانية يف يكون النيل مياه هبوط أنَّ وبما سبتمرب، ٢٠ ُقبيل إال اإلسكندرية إىل املياه

يوًما. ٢٥ أو ٢٠ إال الرتعة يف تمكث ال املالحة أنَّ ذلك من فيتبني أكتوبر ٥ يف
األرض، تحت سائرة صغرية مجاٍر أربعة يف تدخل اإلسكندرية إىل املياه وصلت ومتى
الرتعة، مصب قبل اإلسكندرية من مرت) ٢٠٠٠) نصففرسخ امتداد عىل موزعة ومداخلها
(سواقي بواسطة منها أحواضفرتفع إىل تصل أن إىل الصغرية املجاري هذه يف املياه وتسري
وهذه باملدينة، الصهاريج مختلف يف توزعها صغرية مساقي يف وتصبها بقواديس، طارة)
البحرية مديرية توردها التي والثريان بالخيول تُدار ساقية ٧٢ عددها البالغ السواقي

جربية. بطريقة العمل لهذا سنويٍّا
واآلن صهريًجا، ٣٦٠ املاء لخزن املخصصة الصهاريج عدد كان بعيد غري وقت ومن
من ُصنعت ألنَّها رسيًعا؛ عددها وسينقص تقريبًا، ٣٠٨ الصهاريج هذه عدد يتجاوز ال
أكرب عدد أيًضا هنالك وكان مديد، أمد من ترميم أي فيها يحدث يعد ولم ا، جدٍّ بعيد زمن
إىل إال يصل يعد لم اآلخر والبعض انسدَّ منها البعض لكنَّ املياه، لتحويل املساقي من

الخاصة. البساتني بعض
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ألنَّ الصهاريج؛ تعبئة يف العمل أثناء يف القديمة امليناء يف الرتعة مصب البتة يغلق وال
املنفذ هذا من املاء من جسيمة كمية ترسب يمنع عنه الكالم سبق الذي العكيس املنحدر

السفن. تموين يف بها ينتفع تترسب التي والكمية
القرى لسكان يُسمح كافيًا امتالءً امتألت اإلسكندرية صهاريج كافة تكون وحاملا
مللء أم األرايض، لري ذلك أكان سواء جسورها، بقطع الرتعة ضفاف عىل القائمة
العايل قسمها يف اليرسى الرتعة ضفة عىل الوقعة القرى وأهايل بهم، الخاصة الصهاريج
جرسي ليقطعوا الوقت؛ هذا الصرب بفارغ ينتظرون أخرى، تُرع من أراضيهم تُرَوى الذين
وقت، أقرب يف يجففوها لكي أراضيهم، عن املياه الحال يف ليرصفوا اإلسكندرية؛ ترعة
يف بها يُنتفع املياه فهذه االضطرار، بحكم الرتعة يف املياه هذه ترصف األهايل كانت وإذا
األرايض هذه بعضأجزاء تُروى وال وافيًا، ريٍّا مطلًقا ترتِو ولم منها أسفل األرايضالواقعة
الفالحون ويرتك بوًرا فتبقى العادية، الفياضات يف ا أمَّ ا، جدٍّ عاليًا الفيضان يكون حينما إال
الوقت وينتظرون الكبرية، القرى يف أو املدائن يف أشغال عن للبحث ويرحلون مساكنهم

مساكنهم. إىل يعودوا لكي حقولهم؛ النهر يروي فيه الذي
العناية قلة إىل الرتعة ضفاف عن الرحيل يُعزى أن ينبغي أنَّه فيه ريب ال ومما
حد إىل للزراعة صالحة فيها األرض ألنَّ سنة؛ كل يدخلها الذي الشحيح واملاء بحفرها
بطبقة مغطاة الحقيقة يف هي نعم الصالحية. يف مرص أرض جميع كباقي فهي كبري،

الجهة. هذه عزلة يف العلة ال املعلول هو هذا ولكنَّ املواضع، بعض يف رملية
ضفاف عىل يُعسكر البحرية مديرية حاكم كشاف أحد كان املماليك حكم عهد ويف
اإلسكندرية، صهاريج تمتلئ فيه الذي الوقت إىل املياه فيها تدخل وقتما من الرتعة
يُحدث وأن بها، قطوع إحداث من والفالحني الصحراء أعراب منع تنحرصيف ومأموريته
بعض يف قطع حدوث معها يخىش لدرجة املياه كمية تزداد عندما قطوًعا بها نفسه هو

الجرس. أجزاء
ليتحقق املدينة يدخل االمتالء عىل أوشكت قد اإلسكندرية صهاريج تكون وقتما ومن
ذلك وبعد والقايضوالعلماء، الحاكم من طلبه عىل بناء يعمل التحقيق وهذا امتالئها. من
هذا ويستعمل التحقيق، أجروا الذي أولئك من ويختتم الصهاريج هذه مياه من إناء يمأل
الصهاريج وأنَّ صالح، املاء بأنَّ القاهرة حاكم إقناع يف به ترفق التي الشهادة مع اإلناء

ُملئت. قد
بصدد املقررة والرتتيبات الحارض العرص يف اإلسكندرية ترعة ماهية بينَّا أن وبعد
عجالة يف فنبحث القديمة، العصور يف حالتها عن أشياء بعض ذكر يف اآلن نرشع مائها
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والزيادات منها بد ال التي اإلصالحات عن نتكلم وأخريًا والزراعة، بالتجارة ارتباطها
فنقول: لها القابلة املفيدة

قبل مريوط بحرية ناحية من النيل مياه توصل كانت لرتعة ذكرى أية اآلن يبَق لم
مرص ملوك كانت التي والحامية (Racotis)راكوتيس ضيعة سكان أن ويلوح اإلسكندر،
عىل يحفرونها كانوا التي املاء برك يف للرشب الصالح الكايف املاء تجد كانت فيها تقيمها
أن اضطرا محصورين كانا عندما قيرصوجيشه يوليوس أنَّ املعروف ومن البحر، ساحل

واالختبار. التجربة حققته ما وهذا الوحيد، الينبوع هذا من املاء يرشبا
أن يمكن فال اإلسكندر، قبل وتُزرع تُحرث لم مريوط بحرية شواطئ كانت إذا ولكن
رواه ودمنهور اإلسكندرية بني الواقع السهل من كبريًا جزءًا أنَّ يف شك إنسان أي يداخل
هريوغليفية، آثار بعض الجزء هذا يف اآلن إىل يوجد يزال وال وحرثوه، املرصيني قدماء
أخرى آثار بني أفالقة قرية يف وُوجد أنصاب. فيه أقيم قد كان أنَّه عىل يدل الذي األمر
هو األحجار هذه وأهم بديًعا، متناسبًا نقًشا منقوشة أحجار بثالثة ُمزيَّن طاحونة باب
عقاب بجلد ُمزين ورأسه املرت، أعشار ستة بنسبة جاثًما إيزيس يمثل انتزعناه الذي
الصيانة يف غاية هذه الجريي الحجر وقطعة النيلوفر. زهرة يمثل غصن عىل بيده وقابض
دندرة. معبد حيطان يف اللتني التفصيالت ونفس العناية بنفس بارًزا نقًشا ومنقوشة

هذه تأسيس وقت يف حفرت التي الرتعة هي الحالية الرتعة بأنَّ القائل الرأي إنَّ
نرى ونحن به. ورحب صحيًحا العام الرأي اعتربه عرض عندما اإلسكندرية) (أي املدينة

املوضوع. هذا بحث واجبنا من أنَّ
كانوب باب من اإلسكندرية من اإلنسان خروج لدى أنَّه إسرتابون شهادة من ُعلم لقد
يسرية مسافة عىل البحر شاطئ بموازاة تسري االسم بهذا املسماة الرتعة يمينه عىل يجد
من مخرج شك بال لها ليس مريوط بحرية يف مخرج لها كان التي الرتعة وهذه منه،
ترعة بواسطة النيل من إليها تصل املياه ولكنَّ البحر، شاطئ عىل الواقعة كانوب ناحية
النهر. فوهة من قليلة مسافة عىل الواقعة شديا مدينة قرب الكانوبي الفرع مصدرها

يحفر أن Dinocrate دينوقراط املعماري باملهندس حدت التي األسباب هي فما
يجر أن استطاعته يف كان أنَّه حني يف مرت) ٧٢٠٠٠) فرسًخا عرش ثمانية امتدادها ترعة
أو ٢٤٠٠٠) فقط فراسخ ثمانية أو ستة امتدادها ترعة بواسطة كانوب جوار من املياه

مرت). ٣٢٠٠٠
املياه توصل التي الوحيدة الرتعة هي التحقيق وجه عىل كانوب ترعة كانت لقد
مدن أكثر املدينة هذه أضحت حينما أنَّه فرض لو إذ اإلسكندرية، إىل للرشب املخصصة
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الصالحة املياه كمية لتزداد الدلتا؛ رأس من ابتداء ترع فتح إىل الحالة لدعت مرصسكانًا
أن تستطيع كانت ما املياه هذه بأنَّ التسليم أيًضا يقتيض وهذا اإلسكندرية، يف للرشب
من كان ذلك وبغري وكانوب. شديا ترعتي بمياه تجتمع أن بعد إال اإلسكندرية إىل تصل

الطبيعة. بحكم الفساد إليها فيتطرق مريوط بحرية تخرتق أن املحتم
امللحة والبطاح الكريون قرية بني املحصور الحايل الرتعة جزء يكون أن يجوز وقد
كمية لتنمية أعدت قد كانت التي القديمة الرتع هذه إحدى بقية عنها الكالم سبق التي
قاعه ألن القديمة؛ مريوط بحرية موضع حول يدور الجزء وهذا كانوب، ترعة يف املياه
املاء بجوار ترعة عملت قد لنا يلوح ما عىل يكون وهكذا السهل. منسوب عن كثريًا مرتفع

املعيشة. لحاجات الالزمة املياه لتوصيل أعدت امللح
النهر أجزاء من متفرع الرتع من كبري عدد يصب — إسرتابون ذكره ما عىل — وكان
هذه أنَّ سلف فيما بيَّنَّا ولقد بارفا، بهريموبوليس تمر الرتع هذه إحدى وكانت العليا،
نحن هذا وعىل دمنهور، اآلن املسماة املدينة هذه بجوار وذلك القدم، طابع بها كان الرتعة
الوقت يف املوجودة الرتع مجموعها من ليتكون لبعضها ترع عدة انضمام يف نرتاب ال

الحارض.
وتعدد الرتعة بهذه التي الغريبة التعاريج كثرة لتعليل به؛ االستعانة يمكن أمر وهذا
امتدادها جعل فيها يستطاع أرض يف وذلك أخرى يف وانخفاضه مواضع يف قاعها ارتفاع

االعتدال. غاية يف وقاعها ا جدٍّ مستقيًما
الذي املوضوع عن تخرج ال أخرى مسألة بحث إىل اإلسكندرية ترعة تاريخ ويحدونا

اآلن: نعالجة
كانت املدينة هذه من قسًما أنَّ باإلسكندرية قيرص يوليوس حرب قصة من يُؤخذ
ماء ألنَّ الشعب؛ من كبري قسم حاجة لقضاء يستعمل الرتعة هذه ماء وكان ترعة، تخرتقه
بعض يظن وكان وتابعيهم، األغنياء فريق بحاجة إال يفي أن يمكن ال كان الصهاريج
كيبوتوس ميناء يف مريوط بحرية مع تتقابل التي الرتعة نفس هي الرتعة هذه أنَّ الناقدين
الرتعة هذه مياه أنَّ فرض لو حتى أنَّه إىل التفات بدون وذلك ،(Kibotos) (الغربية)
الرضورة بحكم لصارت فيها تصبُّ التي النيل ترع عدد لوفرة للرشب؛ صالحة أمست
أنَّها بد فال للمالحة صالحة الرتعة هذه دامت وما البحر، إىل توصلها التي الرتعة يف ملحة

واسعة. كانت
قبل األول القرن أهل من Hirtiusهرتيوس أوردها التي فالعبارة أخرى ناحية ومن
بتاتًا تنطبق ال النيل بنهر منها ترشب األهايل كانت التي الرتعة ى َسمَّ الذي وهو امليالد،
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االعتقاد عىل يجعلنا ما وهذا مريوط، بحرية من املياه تستمد ظنوها الذين أولئك رأي عىل
سبق التي وهي نفسها، كانوب ترعة من تأتي يستعملونها األهايل كان التي املياه بأنَّ
هرتيوس قصه ما مع مطلًقا يتعارض ال الرأي هذا فإنَّ ذكر ما عىل وعالوة عنها، الكالم
هذا قيرص فيوليوس اإلسكندرية، يف به قيرصمحصوًرا يوليوس كان الذي املوضع بشأن
النيل، نهر املسماة الرتعة تخرتقه الذي الحي يف النفوذ صاحب معروف هو كما يكن لم
كان الذي القصور حي يف تمر األمر ونفس الواقع يف تكن لم عنها نتكلم التي والرتعة
املستطيل، والشارع الجنوبي سورها بني املدينة من تَُمرُّ كانت بل قيرص، يوليوس يمتلكه

كيبوتوس. مينا يف مريوط بحرية مع تتالقى التي الرتعة يف ضيقة فتحة من وتصب
من األكرب القسم يف اآلن يكتنفها يعد لم أنَّها اإلسكندرية ترعة وصف يف ُشوهد ولقد
بجميع وتتحىل تتزين أكثر ال سنة ٤٦٠ منذ كانت أنَّها مع وصحاري، أطالل إال مجراها
الذي الفداء أبو العربي املؤرخ عنها رواه ما وإليك والثراء، الزخارف أنواع مرصمن يف ما

العهد: ذلك يف الحياة قيد عىل كان

ألنَّ مجدبة؛ بها تُحيط التي والحقول األجنبية، البالد من لها يُجلب والقمح
أ.هـ. بامللح.2 مشوبة أرضها

الهامش: عىل املسطر بالرشح ويقول

وهذه اإلسكندرية، وترعة البحر كونها رملية جزيرة عىل واقعة اإلسكندرية
بالبساتني، ومزينة كروًما مغروسة نهار من أقل يسري امتداد عىل الجزيرة
رؤيتها، تستنكف ال فالعني رمال، من إال مكونة تكن لم أرضها أنَّ ومع
املزروعة والرياض فالجنائن بديع، منظرها لإلسكندرية املاء املوصلة والرتعة

أ.هـ. مجراها.3 تجّمل ضفتيها عىل

يلزم ولفهمهما متعارضتان السالفتني الفداء أبي عبارتي أنَّ وهلة أول من ويلوح
النغماره نظًرا الجزء فهذا الرتعة، يسار عىل الواقع السهل بجزء خاصة أوالهما أنَّ مالحظة
فينطبق الثانية العبارة أما البحر، بملح مشوبة حقيقة أرضه كانت مريوط بحرية بمياه
تكن لم األرض فهذه والبحر. اليمنى الرتعة ضفة بني املحصور الفضاء جميع عىل نصها
ال التي قري أبي بُحرية إنَّ إذ اآلن هي كما الوقت، ذلك يف باملياه مغمورة تقريبًا جميعها
الوجود عالم يف ظهرت تكن لم القديمة) املعدية (بُحرية إدكو بُحرية مع خلطها ينبغي

الحني. ذلك حتى
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أن بعد حتى زاهية مزدهرة كانت اإلسكندرية ترعة ضفاف أنَّ فيه ريب ال ومما
كانت الحاجة أنَّ عىل يربهن ومما املدينة، عىل والسيطرة السلطة أصحاب العرب أضحى
امتداد بطول مدوها التي األربعة الكباري باألخرى، الضفتني إحدى التصال ا جدٍّ ماسة
مجاورة األكثر وهو الكباري هذه وأحد اإلسكندرية، قبل الواقع مرت) ٤٠٠٠) الفرسخ
منها واحد وكل واحد، غرار عىل مشيدة فكانت األخر الثالثة وأما تهدم، قد العرب لسور

املالحة. لتيسري كبريًا؛ ارتفاًعا مرتفعة واحدة قنطرة من مكوَّن
بالغاية تقوم حتى اإلسكندرية لرتعة عملها يلزم التي األعمال عىل نتكلم أن وقبل
الحكومة عىل تُحتِّم التي املهمة األسباب نوضح وأفضله وجه أتم عىل أجلها من حفرت التي

األعمال. هذه إنجاز
والة عىل ينبغي التي الرتع أهم هي — السويس ترعة بعد — اإلسكندرية تُرعة إنَّ
صلة لتصري إصالحها؛ ملبارشة أفكارهم ويوجهوا العناية، كل بها يعنوا مرصأن يف األمور
تنتهي التي النقطة ألنَّ األحمر؛ بالبحر النيل تربط التي للرتعة عنها غنى وال منها، بد ال
تصل أْن فيها تمخر التي للمراكب بد ال النهر من كان موضع أي يف الرتعة هذه إليها
البلد داخلية يف تسري التي الرتع بواسطة ذلك يكون أن الرأي سداد ومن اإلسكندرية، إىل
الحروب أوقات يف تعريضها أو واألمواج، الرياح كثري عجاج لبحر تعريضها عن عوًضا
التجارة جميع كانت ولذا اإلدراك؛ تمام األشياء هذه اإلغريق أدرك ولقد األعداء، لغارات
البحر مواني عىل موانيها يؤثرون كانوا التي مريوط بحرية بواسطة تجري عهدهم يف
قسط لها يزل لم اإلسكندرية ترعة كانت السويس ترعة خال فيما ولكن املتوسط، األبيض

األنظار. يستوقف بأن جدير األهمية من وافر
مرص إىل األحمر البحر أو الهند تجارة تستورد بها التي الطريقة أمر من يكن ومهما
إىل ه تُوجَّ أْن من بد وال كانت أنَّها بالبداهة يدرك الواقع ففي القصري، أو السويس من
ذلك وعىل األوربية، البالد كافة عىل توزعها وهذه السفن، عىل منها لتُشحن اإلسكندرية
ترعة تعود أن البالد داخلية يف النقل إىل االحتياج بشأن توا أوردناها التي األسباب تتطلب
مصدر أخرى ناحية من تكون العملية وهذه السنة، طول للفالحة صالحة اإلسكندرية
يد ضيعته أرضها من به يستهان ال جانبا والزرع للحرث وتهيئ ملرص وفالح سعادة
الوقت يف املهجورة الجافة ضفافها أخرى مرة فتظهر اإلجرامي والعقد الحل ذوي إهمال
حاجات عىل عجيبا ا تامٍّ انبطاًقا تنطبق الحالة وهذه القديم، خصبها لها أعيد الحارضوقد
تستهلك ال نشاطها وازدياد سكانها عدد ازدياد مع اآلن هي التي الحديثة اإلسكندرية

الحالية. مرص حاصالت من كبريا جزءا

35



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

عنها نتحدث التي الرتعة له تصلح أن عساه فيما الفكر وأجلنا الطرف قلبنا وكيفما
اتصال كل يضيع ألن عرضة ترتك أن يجوز فال اإلسكندرية عن ملرص غنى ال أنه نرى

عني. طرفة يف النيل وبني بينهما
باألحجار مبني جرس قري أبي بحرية نهاية اتجاه يف يوجد إنه سلف: فيما قلنا لقد
بنيانه ويف حديثا أقيم قد الجرس هذا أن ومع الرتعة، عن يفصلها أقدام ٧ إىل ٦ من عرضه
تطرق صيانته سبيل يف يشء أي إجراء وعدم إلهماله نظًرا أنه غري الكفاية حد املتانة من
أشد البحرية مياه أنَّ وبما انهياره، الشديدة العوارض تُحدث وقد والدمار، الفساد إليه
واألنكى البحر، يف املياه هذه جميع تنسكب أن ذلك من فينجم الرتعة مياه من انحطاًطا
جرس انقالب أيًضا عنها يحدث شديدة عاصفة أثر عىل ينشأ القطع كان إذا أنَّه ذلك من
تشغله كانت الذي السهل عرض كل يف قري أبي بحرية مياه تنحدر فعندئٍذ الثاني الرتعة
مستوى من أحط اآلن إىل مستواه يزال ال السهل وهذا مريوط، بحرية الخالية العصور يف
كما ا جدٍّ ضيق برزخ عىل قائمة أخرى مرة اإلسكندرية مدينة تكون ذلك وعند البحر،
حكم يف بعد يعود لن أنَّه وهو الفرق هذا مع ولكن البحرية، هذه وجود زمن يف كانت

إليها. النيل مياه توصيل االستطاعة
التي بالحالة لتصري الرتعة عن البحرية تفصل التي الجسور بناء إعادة يجب ولهذا
من يكون قد ربما بل تخرتقها التي املواضع كافة يف أخرى جسور وبناء قبًال عليها كانت

البحرية. عن الرتعة إبعاد كثريًا األسهل ومن الرأي سداد
لشدة نظًرا الرتعة منه تمر الذي السهل ألنَّ النفقة؛ يف زيادة يحدث ال األمر وهذا
والحاصل الرتعة، لحفظ فقط؛ جسور بإقامة االكتفاء إىل يدعو سلًفا ذكرنا كما انخفاضه
بمالحظته اعتنى إذا األقل عىل أو البحر عن البحرية يفصل الذي الجرس بناء أُعيد إذا أنَّه
تحدثها قد العوارضالتي من مطلًقا خوف هنالك يكون فال سوء، عىل سوءًا يزداد ال لكي

الشديدة. البحرية مياه اضطرابات
ال للمالحة صالحة اإلسكندرية ترعة دواًما لتبقى مبارشتها يمكن التي واألشغال
األوىل السنة من تجعلها بكيفية تدبريها املستطاع من بل واحدة، سنة يف إتمامها يمكن
ثالثة مدة سهلة املالحة بقاء واحدة سنة يف يستطاع وهكذا جمة، بفوائد تأتي ملبارشتها
(٢٦٠٠٠٠) قدره مبلغ العملية هذه إلنجاز ويكفي العمل، لبدء التالية السنة من أشهر
الحصول يمكن بها التي الكيفية وإليك قرًشا) ١٠٠٢٩٥٠) فرنك، ألف وستون مائتان

النتيجة. هذه عىل
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الرتعة من مرت) ٣٢٠٠٠) األوىل فراسخ الثمانية يف عمل الذي املناسيب قياس إنَّ
انحدار بعدها يوجد يعد لم أنَّه لدرجة الجزء هذا يف للغاية شديد انحدارها أنَّ عىل دل
تزداد التي السنوي الطمي رواسب من ناجم الجسيم االنحدار وهذا مجراها، باقي يف
األشغال بمبارشة يُكتفى وإذن اإلسكندرية، قرب تزداد مما أكثر الرحمانية قرب جسامة
الرتعة مدخل عند ونصف مرتين بحفر وذلك مرت)، ٣٢٠٠٠) األوىل فراسخ الثمانية يف أوًال
بحيث املدخل من عندها اإلنسان يكون التي املسافة مع يتناسب تقليًال العمق وبتقليل
عرشة بعرض العملية هذه وإنجاز القديم، الرتعة قاع فراسخ الثمانية نهاية عند يجد
عن مكعب مرت ١٣٢٠٠٠ ذلك إىل أضيف وإذا مكعب. مرت ٤٦٨٠٠٠ رفع يستلزم أمتار
قري أبي بحرية بجوار الواقع الجزء سيما ال الرتعة أجزاء بعض تتطلبها التي األشغال
١٢) ميدي ١٢ بمبلغ منها الواحد املرت تطهري يقدر مكعب مرت ٦٠٠٠٠٠ املجموع يكون
فرنك ٢٦٠٠٠٠ عن قليًال يقل بما وتقدر النفقات، جميع ذلك يف بما مليمات) ٣ أو بارة

قرًشا). ١٠٠٢٩٥٠)
اإلمكان يف إذ يوًما، ١٥٠ من أكثر تتطلب ال فهي العملية هذه إلتمام الالزم الوقت أما
يوًما ١٥٠ عىل يحصلوا أن للمزارعني يمكن حيث عامل وسبعمائة) (ألفني ٢٧٠٠ حشد
والفيضان. الحصاد وبني والحصاد البذار بني املحصورتني الفرتتني يف وذلك السنة، يف

أن يلزم الذي الجديد باالتجاه الخاصة التفاصيل جميع يف بأنفسنا نزج ال ونحن
مجرى كان ملا أنَّه فقط نالحظ ولكن سهولة، أكثر املالحة لجعل الرتعة بعضأجزاء تتخذه
من األوقات معظم يف تهب الريح بينما الغرب إىل الرشق من تقريبًا يتجه العمومي عة الرتُّ
يف االعوجاجات هذه من اعوجاج أي يكون ال أن عىل العمل فيلزم الجنوب، إىل الشمال
مدخل أما السنة، فصول جميع يف املراكب ونزول طلوع يمكن حتى األخري االتجاه هذا

بيانها: وهاك منها، بد ال تغريات فيهما تتخذ أن يلزم فهذان الرتعة ومصب
فهذا الرحمانية، طابية قرب وضعه هي املدخل يف إجراؤها يلزم التي التغريات إنَّ
بقليل يستطيع أمتار ثالثة من أكثر عمقه بماء التحاريق أوقات يف يُحتفظ الذي املوضع
إلقامة ا جدٍّ صالحة جزيرة بجوار واقع وهو وحسنًا، فسيًحا ميناءً يصري أن العمل من

املالحة. هذه ملثل الرضورية املخازن
إعداده يراد الذي الجديد الطريق يف تامة بعناية اجتنابها يجب التي والعوائق
يف سببًا يكون ما كثريًا الذي األمر وهذا املختلفة، واملخازن املراكب وسق هي للتجارة
وإذن البضائع، عىل رسوم تحصيل وبالتايل للجمارك، محال تشييد يستدعي التأخريات
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البضاعة لنقل احتياج هنالك يكون ال حتى بالبحر اإلسكندرية ترعة تتصل أن يجب
برٍّا. عة الرتُّ بطريق املجلوبة

من — يلوح ما عىل — فيه يكون الذي امليناء موضع عىل ندل أن قبل ولكن
إىل املنار جزيرة اإلسكندر ضم ا َلمَّ أنَّه الذاكرة عىل نُعيد الرتعة تنتهي أن املناسب
اتصالهما الناسبرضورة شعر لإلسكندرية ميناءين الكيفية بهذه وجعل اليابسة، األرض
يف فتحتني الغرض لهذا فرتك تقريبًا، الفصول كل يف تخرج أن املراكب تستطيع حتى
فيه اتسع الذي الوقت نفس يف تكونتا الفتحتان وهاتان ،Hepnastadium الهبناستاديم
معلوم هو كما الحديثة املدينة حلت بحيث املياه، رواسب جراء من الهبناستاديم عرض

القديم. السد محل
القديمة، العصور تلك يف كانت كما تزل لم ببعضهما امليناءين اتصال رضورة أنَّ وبما
ترعة نهاية لجعل الحالة لدعت باألخرى، الواحدة يصل متسع قطع عمل لو أنَّه رأينا فمن
املدينة تخرتق وأن السواء، عىل بامليناءين خاصة تجعلها بكيفية القطع هذا يف اإلسكندرية
لو ا جدٍّ رضوريٍّا أمًرا يصبح باإلسكندرية النيل مياه وجود واستمرار بالطول، الحديثة
جميع تسعها أن يمكن التي املياه كمية ألنَّ كربى؛ زيادة زاد السكان عدد أنَّ فرض
إال الحارض الوقت يف سكانها عدد تقدير أكثر عىل تكفي أن تستطيع ال املدينة صهاريج

ونصف. سنة مدة
رشيد فرع كثريًا التحقيق وجه عىل يُضعف النهر عىل املفتوح الجديد الفم وهذا
فراسخ خمسة أو أربعة مرحة يف امللح البحر بماء الصيف فصل يف ماؤه تختلط الذي
جريان تكثري االستطاعة حكم يف أنَّه عدا ولكن مصبه، فوق مرت) ٢٠٠٠٠ أو ١٦٠٠٠)
التحكم دواًما يمكن قد وأنَّه البحر، يف مصباته بتضييق وذلك األوقات، كل يف النيل مياه
الصحية، واالحتياجات للرضورات الكايف املقدار إال منها يشء يُعطى بأال الرتعة مياه يف
ضياع لعدم يكفيان امليناء يف نهايته عند وآخر طولها منتصف عند (هويس) سد فإقامة

ُسدى. املاء
يجب ولكن الغرض هذا لتأدية الكفاية كل يكفي قد وحده الطرف يف الذي والسد
تكون أن يلزم ألنَّه كثريًا؛ عالية أيًضا والجسور كبريًا ارتفاًعا مرتفعة األبواب تكون أن

طولها. جميع يف أفقية قممها
ترعة لجعل بها التذرع املمكن الوسائل مناقشة يف التعمق عاتقنا عىل نأخذ ال ونحن
لذلك. تلزم التي الصناعية األشغال تعداد يف وال السنة، طول للمالحة صالحة اإلسكندرية
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يف التقريب بوجه ولو يتعذر الحرص هذا أن تقديره يجب الذي املهم الغرض ولكن
تقديره. يمكن يشء فهذا األتربة رفع أما (بناء)، اسم تحت يدخل ما جميع

الرتعة لجعل تكفي قرًشا) ١٠٠٢٩٥٠) فرنك ٢٦٠٠٠٠ أنَّ سلف فيما بينا فقد
السنة. من أشهر ثالثة ملدة للمالحة صالحة

صالحة تجعلها القيمة هذه أمثال أربعة أنَّ ذلك من نستنتج أن يلزم ال ولكن
العملية يف يلزم كان إذا أنَّه النهر مياه ناموسحركة من يُؤخذ إنَّه إذ السنة، طول للمالحة
أكثر الثانية العملية يف خفضه يلزم فال مرت ونصف بمرتين الرتعة مدخل خفض األوىل
يف املرت أعشار وثمانية أمتار ثالثة قدره مجموع أي املرت، أعشار وثالثة واحد مرت من

الحالتني.
وأنَّها مرت)، ٨٠٠٠٠ أو ٧٦٠٠٠ (أي فرسًخا ٢٠ إىل ١٩ من الرتعة امتداد كان وملا
الالزم يكون دائًما أمتار ١٠ عرضها أنَّ فرض فعىل الكايف العمق اإلسكندرية يف عميقة

مكعب. مرت ألف) وثالثني وسبعمائة (مليون ١٧٣٠٠٠٠ األتربة من رفعه
٧٥٠٠٠٠ بمبلغ ثالثة أو سنتني يف السالف التقدير حسب عمله يمكن الذي هو وهذا

أ.هـ. قرًشا). ٢٨٩٣١٢٥) فرنك

كوست ملسيو املحمودية ترعة عن نبذة (2)

وتفكريات (مالحظات كتابه: يف عنها املحمودية ترعة مهنديس كبري كوست مسيو وتكلم
(ص٩ من ١٨٧٨م سنة مرسليا طبع ١٨٧٧م) سنة إىل ١٨١٧م سنة من السياحات عن
فذلكة لك نذكر الرتعة هذه عن كوست مسيو ذكره ما عىل نأتي أن وقبل ص٤٦)، إىل

فنقول: عنه تاريخية
يف ليعاونوه حسنًا قبوًال األجانب يتقبل كان مرص إحياء يرغب عيل محمد كان ملا
قد كان وهذا الكيماوي، Baffi بايف مسيو األجانب هؤالء بني من وكان مرشوعاته. إنجاز
يُنتج نار وال قزان بدون البارود ملح لعمل مصنع إنشاء عليه ليعرض روما؛ من أتى
١٩٢٨٧٥٠) ألففرنك خمسمائة قدرها منحة نظري يف املادة هذه من قنطار ٣٠٠٠ سنويٍّا
مثل وغريها الجديدة املؤسسة هذه بناء حركة ليدير معماري مهندس طلب مع قرًشا)،
الرشوع وملبارشة الطلب، هذا عيل محمد فقبل إلخ، … الصابون ومصنع البارود مصنع
باريس؛ يف Jomard جومار ملسيو فرنسا إىل فرنسيٍّا عامًال عيل محمد أرسل العمل هذا يف

املأمورية. هذه بتأدية للقيام كفاءة ذي فرنيس معماري مهندس اختيار لريجوه
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يسافر أن عليه فعرض كوست مسيو باريس يف إقامته وقت جومار مسيو وتذكر
الشكر. وافر مع فقبلها املأمورية هذه لتأدية

ا عامٍّ مديًرا Baffi بايف بمسيو يعرتف أن عملت التي الرشوط يف كوست مسيو وتعهد
(٧٢٠٠) أي: صاغ؛ قرش (١٨٠٠٠) بمبلغ أتعابه وتحددت عملها. يراد التي لألشتغال
وُدفعت العمال، ليعلم بناء؛ معلم استحضار عاتقه عىل وأخذ فرنك، ومائتي آالف سبعة
(٢٠٠٠) مبلغ له رصف ذكر ما عىل وعالوة بايف، ملسيو يصل ما لغاية السفر نفقات له
سنة سبتمرب يف الرشوط عىل الطرفان ووقع وغريها آالت لرشاء قرًشا)؛ ٧٧١٥) فرنك

واحدة. سنة ملدة بمرسليا ١٨١٧م

املحمودية ترعة مهنديس كبري كوست مسيو
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٦ يف مرسليا من سفره وكان عمره، من الثالثني السنة يف الحني ذلك يف كوست وكان
وكان عيل، محمد ممتلكات من (Bella Nina نينا (بّال القرويت عىل ١٨١٧م سنة أكتوبر
الرتك من خليط من يتألف املالحني من كبري عدد إمرته تحت وكان تركي. ربان يقودها
الفرنسية يتكلم كان الذي الوحيد هو الثاني السفينة وربان والطليان، واملالطية واليونان

يتحدث. أن يستطيع كان معه والذي
الجمركية اإلجراءات استيفاء وبعد املذكورة، السنة من نوفمرب أول يف كان والوصول
(Baffi) بايف مسيو ومراسل تاجر (Nardy) ناردي مسيو منزل يف اإلفرنج حي يف سكن
املدينة. يف التي الخرائب عىل التفرج له غ سوَّ الذي األمر اإلسكندرية، يف أيام عرشة وظل
شاكًرا ناردي مسيو استأذن أن بعد نوفمرب ١٠ يف رشيد إىل كوست مسري وسافر
(Tourneau) تورنو مسيو عند ونزل نوفمرب، ١١ الغد يف رشيد إىل ووصل الودية، ضيافته
وهذا بايف، مسيو ومراسل فرنسا قنصلية ووكيل التجار ومن القدماء الخيالة فرسان من
الفصل هذا يف طويلة الرحلة وكانت األخري، هذا سكن محل الطرانة إىل ذهبية متن أركبه
باللبان السحب غري ينفع وال الجدوى عديمة األرشعة وتكون الجنوب رياح تكثر فيه الذي

الشهر. آخر ُقبيل إال الطرانة إىل يصل لم ذلك وعىل املالحني، ومجهود
يف يدير وكان كثريون، وهم أتباعه وجميع هو استقبال أحسن بايف مسيو واستقبله
Térénutis القديمة طريينيتس أطالل عىل بناه بقزانات البارود مللح مصنًعا الوقت هذا
طرف عىل الواقعة الطرانة غرب جنوب مرتات كيلو ٤ مسافة عىل الواقعة يلو) أبو (كوم
املماليك ورئيس بك عمر سماه الذي عيل محمد ثقة حاز قد بايف مسيو وكان الصحراء،
مرص يف بقوا الذين القدماء الفرنسيون بونابرت جيش جنود هم وهؤالء الفرنسيني،
عاجزون، وجميعهم مائة زهاء إال منهم يبَق ولم مختلفة، ظروف يف عيل محمد وخدموا
مختلف ويف الرتسخانة يف وأسكنوا األجانب، للسياح تراجمة بصفة يعملوا أن لهم أذن وقد
منهم. العرشين نحو بايف مسيو مع وكان أوربيون، ويديرها حديثًا أقيمت التي املصانع
مصنع عن بيانًا له يقدم أن كوست مسيو منه طلب خاللها اسرتاح أيام بضعة وبعد
طريقة أنَّ وبما تلزم، التي األبنية بكافة إجماليٍّا مرشوًعا لريسم نار بدون البارود ملح
يطلعه أن قبل يريد كان إذ طلبه، إجابة يف تردد األرسار، من ا رسٍّ كانت هذه الصناعة
مرص إىل سفرهما بعد ما إىل اإلجابة هذه ل فأجَّ أمانته، ومبلغ سجيته يعرف أن ذلك عىل

الطلب. هذا عىل عيل محمد واطالع
بواسطة تقديمه إىل بايف مسيو وسارع القاهرة، إىل توجها ١٨١٨م سنة يناير ويف
القلعة، يف القائمة رسايه يف سموه إىل عيل ملحمد األول واملرتجم الجنس األرمني باغوصبك
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والشبق، القهوة إليه قدمت حيث الديوان عىل للجلوس ودعاه وفادته، عيل محمد فأكرم
ركن يف مرتبًعا عيل محمد كان الجلسة قاعة يف الدخول لدى إنَّه كوست: مسيو وقال
من خروجه وعند املشايخ، أحد بجانب حروًفا يتهجى كان أنه ويلوح (املقعد) الديوان
أدرك الباشا إنَّ «نعم» فأجاب: القراءة يتعلم كان سموه أن بك لباغوص الحظ املقابلة
قوة بمحض وتوصل الشيب وخطه وقد سنة، أربعني وقتئٍذ سنه وكانت التعلم، رضورة

مصلحته. من ويتثبت يقرأ أن إرادته
حيث املالية ناظر بك ورشيف الداخلية ناظر بك كيخيا زارا املقابلة انتهت أن وبعد
توقيعها تَمَّ التي للرشوط طبًقا الباشا موظفي من موظف بصفة قيده بايف مسيو أجرى

بمرص. املقيمني التجار ملشاهري قدمه التالية األيام ويف مرسليا، يف
تشييد عن ببيانه يحيطه بأن بايف مسيو ثقة حاز أن بعد فرباير شهر يف أنَّه والحاصل
بواسطة يصنع إنه عنه: يقال أن واألصوب نار) (بدون إنه يقال الذي البارود ملح مصنع
البدرشني قرب املقامة املنشأة لهذه املخصصة األرض عىل عمله تم ما وهذا التبخري.
يف الرشوع بايف ملسيو سوغ الذي األمر يونيه يف الرئيسية األشغال ت وتَمَّ الجيزة، بمديرية
بالحصول وتفوز يوم بعد يوًما تتقدم الصناعة هذه أخذت أن النتيجة وكانت صناعته،

النقي. البارود ملح عىل
املصطنع البارود ملح مصنع أشغال جميع انتهت ١٨١٩م سنة سبتمرب شهر ويف
القديمة؛ مرص إىل كوست مسيو عيل محمد بأمر بايف مسيو أرسل ذلك وعند بالتبخري،
الجنوبي الروضة جزيرة ركن يف يُقام للبارود كبري معمل بناء أشغال يف ويرشع لينظم
ومفصالتها، لرسومه طبًقا مبارشته وتحت بإدارته ذلك جميع وتَمَّ النيل، ملقياس املالصق
للبناء، مرصي أحدهما غيابه أثناء يف األشغال عىل للقيام ذكيني مفتشني عني قد وكان
ألعمال كثريًا الباشا وارتاح ١٨٢٠م سنة ذلك كل وتَمَّ األخرى، لألشغال إغريقي والثاني

املصنع. ينتجها كان التي البارود عينات ومختلف البناء
اإلسكندرية ترعة حفر يف يُفكر عيل محمد كان األعمال هذه مبارشة غضون ويف
بهذه املهندسني كبري بصفته وكلفه كوست مسيو فاستدعى للمالحة، صالحة وجعلها

املهمة.
هذه حفر شأن يف الذكر اآلنف كتابه يف كوست مسيو قاله ما ترجمة اآلن وهاك

الرتعة:
املراكب بواسطتها تتمكن للمالحة ترعة يُنشئ أن يف باشا عيل محمد فكر
مبارشة الوصول من والسفىل والوسطى العليا مرص أقاليم محصوالت بمختلف املشحونة
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لصعوبة وذلك النيل، نهر مصب يف الواقع رشيد بوغاز من املرور الجتناب لإلسكندرية؛
الوجه مديري كل عيل محمد فجمع فيه. الغرق من يحدث ما وكثرة منه املرور وخطر
عىل الرأي فأجمعوا املرشوع، هذا إلنجاز الالزمة الوسائل لينظموا السبعة؛ البحري
وأن للرتعة، الالزمة األشغال وتتميم برسم الرتكي املهندس أفندي شاكر يكلف أن
ومتوسط مرتًا ثالثون وعرضها فوه مدينة تحت الواقعة العطف قرية يف مدخلها يجعل
الرجال مدير كل يورد وأن أمتار. وبضعة ألًفا ٨٠ وامتدادها األمتار من ٣٫٦٥ عمقها
٥٠ والبحرية ألًفا، ٣٠ الجيزة كاآلتي: موزعني مديريته أهايل تعداد بنسبة واملقاطف
ألًفا، ١٥ واملنصورة ألًفا، ٢٥ والرشقية ألًفا، ١٢٠ واملنوفية ألًفا، ٣٠ والقليوبية ألًفا،

رجل. ألف ٤٠٠ املجموع فيكون ألًفا، ١٣٠ والغربية
لكل وكان جماعته، لفيف مع منهم كل مديرياتهم رأس عىل مخيمني املديرون وكان
قرية كل عىل وكان الذرة، وخبز والجزر والفول البصل فكان غذاؤهم أما خيمة، قرية
ترسح مأموريتها تنتهي وعندما سكانها، بنسبة وذلك لتحفره، الرتعة من معني امتداد

بلدها. إىل وترجع أنفارها
خطٍّا رسمها مستقيًما امتدادها يرسم أن عن وعوًضا الرتعة، الرتكي املهندس ورسم
السطوح، تسوية قياس عملية يشء كل قبل يعمل أن بدون للرشوط مستوٍف غري ا معوجٍّ

.(Géodésie — جيئوديزي — السطوح مقياس بعلم لجهله (وذلك
األرض سطح بموازاة األمتار من ٣٫٦٥ بحفر وذلك ١٨١٨م، سنة يف العمل يف ورشع
يف وانخفاضه مواضع يف الرتعة قاع ارتفاع العملية هذه من فنجم مرتًا، ثالثني وعرض
العمل وقف ومريوط قري أبي بحريتي بني الذي السد4 محطة إىل الحفر وصل وملا أخرى،
ورصفوا املمر هذا ليجتازوا يصنعون كيف يعرفون يعودوا ولم حرية يف فوقعوا ا تامٍّ وقًفا

مديرياتهم. إىل فعادوا الرجال
سنة مارس شهر يف االستدعاء هذا وكان اإلسكندرية إىل ذلك عند الباشا واستدعاني
أمىس الذي الرسم من شيئًا يغري أن يريد ال بأنه ونبهني الرتعة أتمم أن وكلفني ١٨١٩م
يف ليساعدوني ثقفتهم؛ الذين املرصيني التالميذ واستحرضت فقبلت الواقع. األمر حكم يف

أشغايل. ويراقبوا إجراءاتي
لغاية اإلسكندرية من إحداهما: األرض: مناسيب لتسوية عمليتني بإجراء وابتدأت
فأخذت طفيف فرق عىل فحصلت اإلسكندرية، إىل النيل من والثانية: والنيل، العطف
عن الواحد يبعد الخشب من أوتاد غرس وأجريت الرتعة حوض عمق لتحديد املتوسط
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حوض إليه يصل أن يجب الذي العمق عليها وبينت الرتعة، شواطئ عىل مرتًا ٣٦٥ اآلخر
بفئوسهم املديريات مختلف من الفالحون قدم الرتتيبات هذه انتهت أن وبعد الرتعة،
وكان امتدادها، بطول وشواطئها الرتعة عمق ليعدلوا املديرين؛ عمال يقودهم ومقاطفهم

الرتعة. حوض عمق عىل تدل بأرقام املرقومة األوتاد بجانب مرصوصني تالميذي
األعمال هذه أراقب وكنت الرشوط، املستوفاة غري املنحنيات بعض أيًضا وعدلت
أقوم كنت نفسه الوقت ويف العطف، إىل اإلسكندرية من وإيابًا ذهابًا جواد متن عىل يوميٍّا
امتداد عىل ومريوط قري أبي بحريتي بني الواقع املمر يف الرتعة لحرص الجسور بعملية
املاء، يف دعائم عىل قائمة املائي بالجري مبنية وسنادات قوية حيطان ببناء مرت ٢٥٠٠
مياه لدخول فوهتها بفتح واحتفل ١٨٢٠م. سنة ديسمرب شهر يف تمت األشغال هذه وكل
األعمال هذه من باشا عيل محمد وارتاح ١٨٢١م، سنة فرباير شهر يف لإلسكندرية النيل
ذلك يف الخالفة عرش عىل الجالس السلطان باسم تيمنًا املحمودية (وسميت االرتياح أشد

الوقت).
وقناطر العطف يف الرتعة رأس عىل القائم الكبري الهويس مثل األخرى األشغال أما
باب وقنطرة باإلسكندرية الجديدة وامليناء القديمة امليناء يف املياه مخرج عند التي الهويس
مفصالت وبينت خططتها التي للرسوم وفًقا التالية السنني يف بنيت فهذه وغريها رشيد

إنجازها.
إسماعيل معسكر يف فكان الرتعة أشغال تأدية أثناء يف به أقيم كنت الذي الحي أما
العمل مدير منصب متوليٍّا كان الذي وهو السواري، عمود قرب عيل) محمد (نجل باشا
عديدة، بخالئق ويفتك شديًدا انتشاًرا منتًرشا الحني ذلك يف الطاعون وكان الرتعة، هذه يف
فأجريت باملراقبة وكلفني الحجر تحت معسكره وضع يف رغبته عن باشا إسماعيل وأعرب
يف خيمة نصب أيًضا وأجريت متباعدة بأوتاد مربوطة الليف من بحبال املعسكر إحاطة

املدينة. من يقدمون الذين لألشخاص الخارج
يوميٍّا يأتي صداقة رابطة به تربطني كانت الذي أغا عثمان الجمارك مدير وكان
أن وأخربنا عثمان الحاج جاء يوم ويف حظريتنا، يف يدخل أن بدون وذلك الباشا، ليزور
يف ضيافته طالبًا إلينا أتى وأنه بالطاعون، ماتوا شخًصا ثالثون وعددها حاشيته جميع
إسماعيل واستقبله بالدخول له أذن ثم أيام خمسة الحجر يف إقامته فأجريت معسكرنا

حسنًا. استقباًال باشا
الرضبة هذه حيث الرتعة أشغال أحوال لتفقد الذهاب عن الطاعون يصدني ولم

العدد. الكثريي العمال من بقليل إال تفتك ال كانت الحظ لحسن
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سنة كل كثرية أو قليلة بشدة الطاعون يظهر كان مرص يف الطويلة إقامتي مدة ويف
بالد وكل القسطنطينية إىل ينتقل ثم يونيه أو مايو شهر يف ويختفي ديسمرب شهر يف
بعض آخذ فقط وكنت البال، وانشغال للقلق وقتًا لترتك تكن لم الكثرية وأشغايل الرشق،
وبعض الزنوج من وشاب خدم وثالثة ترجماني املرض هذا ضحية وراح االحتياطات،

التالميذ.
أحد سيف مسيو وهو فرنيس زارني السواري عمود معسكر يف إقامتي غضون ويف
محمد بخدمة االلتحاق يف رغبته وأبدى لإلسكندرية حديثًا قدم قد وكان السواري. ضباط
املدافع صناعة ورش إلدارة وعينه قبول، أحسن فقابله لسموه بتقديمه فبادرت باشا عيل

القاهرة. ترسانة يف
القاهرة، إىل املعماري املهندس Huyot هيو مسيو قدم ١٨٢١م سنة ديسمرب ويف
مسيو بوجود عيل محمد علم وملا فرنسا، إىل ويرجع منها ليبحر اإلسكندرية إىل فرافقته
املحمودية برتعة يجول بأن ليكلفه بك بوغوص برتجمانه إليه بعث باإلسكندرية هيو
ووجوب بها القيام يجب التي األشغال وعن تمت التي األعمال عن رأيه عىل وليحصل

السياحة. هذه يف له مرافقتي
الواجب األشغال وبيان رسوم عىل وأطلعته امتدادها، طول عىل الرتعة معه وجبت
الباشا إىل وقدمه تقريًرا كتب لإلسكندرية رجوعه ولدى نهائيٍّا. لتتميمها بإجرائها القيام
ومنحه وشكره لذلك الباشا وارتاح التعديالت، بعض مع قدمته كنت ما عىل فيه ووافق

سخية. هبة
ملح مصنع وأشغال انتهت التي البارود معمل أشغال ألرتب القاهرة إىل وعدت
إنتاج عىل وحصل باهًرا نجاًحا بايف مسيو فيه نجح حيث بالتبخري يسوى الذي البارود
١٩٢٨٧٥٠) فرنك ٥٠٠٠٠٠ الباشا ونقده سنويٍّا، البارود ملح من قنطار ٣٠٠٠ من أكثر

بالقاهرة. اإلنكليزية بالقنصلية املعقود االتفاق حسب قرًشا)
سنتني يف املبلغ هذا بدد وهناك رشقية، مالبس مرتديًا إيطاليا إىل بايف مسيو وسافر
يف البحريات أنتجته الذي النطرون تصفية يف عيل محمد استخدمه مرصحيث إىل عاد ثم

أ.هـ. الطرانة. من كيلومرتًا ٤٠ مرحلة عىل الصحراء
مرص ملصلحة كوست مسيو بها قام أخرى أعمال بذكر نستطرد للفائدة وإتماًما

وهاكها:

التني. رأس رساي قرب امليناء شاطئ عىل سالملك إقامة ١٨٢١م سنة يف (١)
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من ابتداء عرش التسعة التلغرافية األبراج ١٨٢٢م سنة إىل ١٨٢١م سنة ومن (٢)
مرتًا ٢٢ إىل ٩ من وارتفاعها أمتار ٧ إىل ٥ من وأقطارها القاهرة، قلعة لغاية اإلسكندرية
دقيقة. ١٥ ظرف يف األخبار توصل التي التلغرافية وامللحقات امليكانيكية اآللة ذلك يف بما

للجلوس. ومقاصري ممىش مع الكبري شربا حديقة حوض (٣)
من ٣٫٦٥ وعمقها مرتًا ١١ وعرضها كيلومرتًا ٣٥ وطولها الطميالت وادي ترعة (٤)
فالح، ٨٠٠٠٠ بواسطة يوًما ١٥ يف املرصيني تالميذه بمعاونة العمل هذا وأنجز األمتار،
التوت. مزارع لري الرتعة هذه وأنشئت التالية، السنني يف أنجزت والقناطر واألهوسة

باإلسكندرية. والثاني بالقاهرة أحدهما مسجدين بناء مرشوع (٥)
اإلسكندرية غرب صري أبي معبد إىل عيل محمد أرسله ١٨٢٠م سنة أغسطس ويف (٦)
ترعة مد بواسطة االستطاعة حكم يف أنَّه العرب يزعم حيث صري أبي وادي الرتياده
قياس عمليات من ولكن به، مزارع إنشاء إمكان الوادي ذلك إىل النيل مياه لتوصيل

إليه. النيل مياه لتوصيل سبيل ال أن تحقق أجراها التي السطوح
أن إىل باالحتياج بل بالرغبة شعر سنوات بمرصخمس كوست مسيو أقام أن وبعد
غري إجازة عيل محمد من طلب ذلك وعىل وأصدقاءه، آله ويرى رأسه مسقط إىل يعود

وعاجًال». … املتلقى «إىل له: قال أن وزاد بذلك له فأذن محدودة
لكي والتفاصيل؛ والرسوم البيانات كل لهم وترك تالميذه كل جمع يسافر أن وقبل

بدءوها. التي األشغال مواصلة يف االستمرار من يتمكنوا
فيها وظل فرنسا، ميمًما اإلسكندرية من البحر ركب ١٨٢٢م سنة أكتوبر ٢٧ ويف
٨ يف ووصل الشهر هذا من الثالث يف مرسيليا من وسافر ١٨٢٣م سنة سبتمرب لغاية
أن من ارتياحه عن فأعرب عيل محمد وزار اإلسكندرية، إىل األخرية السنة هذه من أكتوبر

البحري. الوجه أشغال لكافة رئيًسا وعينه أخرى مرة رآه
ليعاين ورحل تالميذه جمع حيث القاهرة إىل ذهب يسريًا زمنًا اسرتاح أن وبعد (٧)
عىل عرض املديريات يف األشغال إنجاز ولسهولة غيابه، زمن يف تمت التي األشغال كافة
لكل يكون وأن البحري، الوجه مديريات يف تالميذه من مهندسني هيئة ترتيب الوايل

ذلك. عىل الوايل وصادق وثالثة، وثانية أوىل درجة مهندسني ثالثة مديرية
اآلتية: املرشوعات يعمل أن عيل محمد منه طلب ١٨٢٤م سنة ويف (٨)

شربا. يف إقامته محل قرب تُقام رساي •
اإلسكندرية. يف كبري مسجد •
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بك. بوغوص الخارجية ووزير لرتجمانه اإلسكندرية يف رساي •

العثمانية للدولة مساعدة الجيوشاملرسلة نفقات املرشوعاتبسبب هذه إنجاز أوقف ولكن
املورة. حرب يف

مسيو واستدعى شربا، يف إقامته محل يف عيل محمد كان ١٨٢١م سنة مايو ٥ ويف (٩)
السوهاجية، الرتعة أشغال لينظم أسيوط؛ مدير ويقابل القبيل الوجه إىل ليذهب كوست
عن تقريًرا له ويقدم الوايل ليزور شربا إىل توجه الغد ويف القاهرة إىل رجع يونيه ١١ ويف

الوايل. رىض ذلك فحاز فيها عينه التي املأمورية
طابية بتجديد مرشوًعا له يخطط أن عيل محمد كلفه ١٨٢٢م سنة سبتمرب ويف (١٠)
فوق مرتاسني ضم مع الفرنيس الجيش جالء بعد من وخربت تهدمت كانت التي قري أبي
وقت يف املرفأ هذا شواطئ عىل العدو نزول لصد الساحل عىل ارتفاًعا األشد النقطتني

الحرب.
وعرض كيلومرتًا ٤٠ بامتداد طنطا ترعة حفر أجرى ١٨٢٤م سنة آخر وُقبيل (١١)

الدلتا. قلب يف الكبرية شبني ترعة عىل قائم وفمها أمتار، ٦ وعمق األمتار من ١١٫٥٠
كيلومرتات ٣ بامتداد الجيزة بمديرية طلخان كفر ترعة حفر ١٨٢٥م سنة ويف (١٢)

أمتار. ٤ وعمق مرتًا ١٦ وعرض
امتدادها السنبالوين إىل النيل من ترعة املنصورة مديرية يف نفسها السنة يف وحفر (١٣)

أمتار. ٤ وعمقها مرتًا ١٢ وعرضها كيلومرتًا ٢٨
رشيد لفرع اليرسى الضفة امتداد عىل البحرية بمديرية حفر ١٨٢٦م سنة ويف (١٤)

البحرية). (رياح أمتار ٦ وعمقها مرتًا ١٥ وعرضها كيلومرتًا ٦٣ امتدادها ترعة
لغاية وبوالق املدينة بني املارة (الخليج) القاهرة ترعة حفر ١٨٢٧م سنة بدء ويف (١٥)

أمتار. ٧ وعمق مرتًا ٢٠ وعرض كيلومرتًا ٢٨ بامتداد اليهودية

أجل من املختلفة الرتع لهذه الالزمة وقرميد وطوب أحجار من البناء أشغال وكل
التالية. السنني يف ومواصفاته رسومه حسب أنجزت وغريها والقناطر األهوسة

فمرض األشغال كثرة بسبب املتواصل والنصب التعب أعياه الوقت ذلك غضون ويف
فقرر البلد بمبارحة بك كلوت بينهم ومن األطباء عليه أشار أن لدرجة شديًدا مرًضا
كافة تنفيذ ومواصفات الرسوم لهم وقدم املهندسني تالميذه واستدعى فرنسا، إىل العودة

وودعهم. عانقهم ثم تتميمها يستطيعوا لكي إنجازها يف رشع التي األشغال
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كذلك وزار الرحيل، عىل بإزماعه ليحيطه الداخلية وزير بك كيخيا ذلك بعد وزار
حيث اإلسكندرية إىل الحال يف وسافر يستحقه، ما له سوى وهذا املالية، وزير بك رشيف
شمله ما له ويبدي صحته ليعالج فرنسا إىل السفر عىل بعزمه ليخربه عيل محمد قابل
هذا عزمه جراء من األسف من به يشعر عما الوايل له فأعرب لفراقه، واألسف األىس من
الشفاء. وينال مرضه من يبل عندما عائًدا يراه أن أمله وأبدى سعيًدا، سفًرا له وتمنى

مرص. نهائيٍّا بارح وهكذا ١٨٢٧م، سنة نوفمرب ٧ يف اإلسكندرية من أبحر ذلك وبعد
القاهرة، آثار عن أحدهما ضخم: حجمهما عظيمني كتابني مؤلف هذا كوست ومسيو

والصور. بالرسوم ُمزيَّن وكالهما الفرس، آثار عن والثاني

املحمودية ترعة عن مانجان ملسيو نبذة (3)

Felix Mengin مانجان فلكس مسيو املحمودية ترعة عن قاله ما ترجمة ييل فيما ونذكر
محمد حكم عهد مرصيف (تاريخ كتابه: يف عيل محمد عهد مرصيف يف العام فرنسا قنصل

١٨٢٣م: سنة باريس طبعة ص٣٣٤ إىل ص٣٣١ من ج٢ عيل)
الثانوية الرتع بينما الحكومة، عاتق عىل ملقى الكبرية الرتع صيانة عىل القيام إنَّ
التي األشغال وهذه الفيضان، قبل سنويٍّا الرتع هذه وتطهر القرى، بها تتكفل صيانتها
يتهاون عزيمته فرتت وقد فالفالح مباالة، وال اكرتاث بغري تؤدى عنها غنى وال منها بد ال
اإلصالحات لعموم رسم عمل املحتم ومن عليه، مفروض هو بما يجب كما القيام يف
وهذا الرسم هذا عمل إلجراء همته رصف قد الوايل هو وها املياه، لتوزيع خاص ونظام
مدينة مع املواصالت لسهولة العطف قرب ترعة حفر أجرى سنوات ثالث ومنذ النظام،
الرتعة وهذه باملخاطر، املحفوف رشيد بوغاز ممر من املراكب مرور واجتناب اإلسكندرية
وهي امليناءين، إىل مياهها تصل غطاس5 بركة قرية تحت الرحمانية لرتعة تنضم التي
االنحدار انحدارها لعدم املواضع من كثري يف حافتها تتدهور ما وكثريًا وعميقة واسعة
أمتار، خمسة الشط عن تبعد مرتفعة ضفاف التطهري من الناتج بالطني وأنشئ الكايف،

سهًال. باللبان املراكب سحب يجعل ما وهذا
بحرية مياه ألنَّ أجاًجا؛ املاء يكون اإلسكندرية من االقرتاب ولدى الفيضان وقبل
ترشح بسيط جرس إال بعضهما عن يفصلهما وال منها مقربة عىل الرتعة تمر التي مريوط
وحشو بأوتاد مدعمان متوازيان حائطان الجانبني من أقيم ذلك وبعد األرض، جوف يف
ال ذلك مع وهذا الرشح، ولتقليل أيًضا املعدية بحرية وجرس الجرس هذا تمتني يف زيادة
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فتلتطم الغربية الريح مياهها تدفع التي مريوط بحرية تجفيف رضورة أهمية من يقلل
فشيئًا. شيئًا وتأكلها باألرض

تنحدر التي املياه سنويٍّا تعوضه التبخر بواسطة البحرية هذه ينقصمن الذي واملاء
املحذور هذا من التخلص حاولوا ولقد الفيضان، زمن يف البحرية مديرية مياه من إليها
الالزمة غري املياه تتلقى الفتحات وهذه مناسبًا، تباعًدا متباعدة واسعة فتحات بإجراء
املقصود بالغرض تفي ال االحتياطات وهذه الرتعة، يف وتصبها دمنهور ضواحي يف للري
حوش اتجاه يف تجري الجيزة مياه تتلقى التي البحرية) (رياح سالمة بني ترعة ألنَّ منها؛

العالية. املديرية أرض روت تكون أن بعد البحرية يف مبارشة وتصب عيىس
به، يشعر ال انحدارها يكاد مرتًا ٨٠٢٥٢ يبلغ امتدادها طول جميع التي الرتعة إنَّ
املياه ارتفعت وإال الفيضان، مدة يف املتانة شديد بسد إغالقها األحوال تستدعي ذلك ومع

البحريتني. جسور نزاع بال وأتلفت الشط وعلت
بكربي أوتاد، تكتنفه تراب من املكون السد هذا عن االستعاضة األفضل من ويكون
الذي السد هذا عن يستغنى أن يمكن وبذلك املياه، مدخل بقرب وحوض(هويس) حاجز
فرتة ويف املراكب، سري تعطيل عدم من تعود التي الفائدة عن فضًال سنويٍّا ويهدم يُقام
من البضائع تفريغ إىل ويضطر املواصالت، سبيل يف العوائق تقوم أشهر أربعة امتدادها
الرتعة، يف أخرى مراكب عىل السواعد بقوة ونقلها السد قبل القاهرة من القادمة املراكب
عكسية، بكيفية اإلجراءات هذه لنفس تتعرض اإلسكندرية من تشحن التي والبضائع

تأخريات. عنها وينشأ النقل نفقات تزيد االرتباكات وهذه
الذي الرتكي املهندس أنَّ لو العوائق هذه اجتناب األمر بادئ من اإلمكان يف وكان
لم إنَّه إذ الفن، قواعد اتباع بدون بدء بادئ األعمال يبدأ لم األشغال هذه بإنجاز ُكلِّف
بدون النقطة هذه إىل البحري الوجه فالحي من طائفة وجه بل تحضريي عمل بأي يهتم
معايشهم، لتأمني للمؤن مخازن يعمل ولم العملية، هذه ملثل الالزمة اآلالت تستحرض أن
وشدة املعاملة سوء من أو والجوع العطش من التعساء هؤالء من كثريون خلق فهلك
وأخذوا للراحة وقتًا لهم يدعوا لم بحراستهم املكلفون والجنود يتعودوها، لم التي التعب

سدوله. الظالم يرخي أن إىل الشمس رشوق من تشغيلهم يف
املاء يف يظلوا وأن بأيديهم، األرض يحفروا أن عىل مكرهني الفالحون هؤالء وكان
عرشة ظرف يف فالح ١٢٠٠٠ زهاء ضحية منهم وراح النواحي، كل من يرشح الذي

عظامهم. الشط وغطى شهور
أ.هـ. محمود. السلطان حكم زمن يف ُحفرت ألنَّها املحمودية؛ الرتعة ى َسمَّ والوايل
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باشا لينان ملسيو مذكرة (4)

القناطر مهندس Linant de Bellefonds (باشا) بك بلفون دي لينان مسيو وكتب
ترعة عن مذكرة العمومية، األشغال ناظر بعد وفيما باشا، عيل محمد عهد يف الخريية
مرص» يف تمت التي الهامة العامة املرافق أعمال عن «مذكرات الفرنيس: كتابه يف املحمودية

ترجمتها: وإليك ص٣٥٥، إىل ص٣٤٨ من و١٨٧٣م ١٨٧٢م، سنة باريس طبع
وكان رصفة، عربية مدينة يقال كما ١٨١٠م سنة يف اإلسكندرية مدينة كانت لقد
هناك يكن ولم األجانب، وحدهم هم والقناصل بالتجارة فيها املشتغلني األوربيني من النادر
وتتسع تنترش طفرة أخذت التي التجارة وانتشار واملصانع املنشآت إقامة يف يفكر من
اإلسكندرية مع الداخلية التجارية واملواصالت عيل، محمد حكم عهد يف كبريًا اتساًعا
إىل السفر اعتادوا الذين واملسافرون رشيد، أو دمياط من البحر بطريق تجري كانت
املراكب ويركبون البحر، طول بامتداد برٍّا يذهبون أو الطريق هذا يأخذون كانوا القاهرة
يزالون ال كانوا ١٨١٩م سنة وحتى ١٨١٦م، سنة ويف النيل، يف ليصعدوا رشيد؛ يف
امللحة بالحاجة يشعرون كانوا خلت سنوات بضع منذ أنَّه غري الطريق. هذا يستعملون

املواصالت. لتحسني
بالعوز شعروا فقد واالزدياد النمو يف أخذ اإلسكندرية مدينة سكان عدد كان وملا
يف تتغذى كانت التي الصهاريج بعض يف إال يوجد يكن لم املاء أنَّ والواقع الحلو. املاء إىل
بواسطة السنوي الفيضان زمن يف النيل يجلبها التي املياه أو األمطار بمياه الشتاء فصل

األرض. تحت وبمجاري القديمة اإلسكندرية ترعة
من ابتداء اإلسكندرية إىل وتصل الرحمانية يف واقعة اإلسكندرية ترعة فوهة وكانت

اآلن. املحمودية ترعة اتجاه نفس تقريبًا متتبعة غزال زاوية
عرضها كان التي القديمة الرتعة هذه حافات من كثرية مواضع لآلن يُرى زال وما

مطلًقا. للمالحة صالحة وغري معدومة بصيانتها العناية تكون وتكاد صغريًا
أراد بل فحسب املاء من كفايتها عىل اإلسكندرية تحصل أن عيل محمد يرد ولم
وعىل اإلسكندرية ضواحي يف واملزارع والحقول البساتني إلنشاء كافية تكون أن هذا فوق
بواسطة اإلسكندرية لغاية النيل من ابتداء املالحة ترتيب كذلك وأراد الرتعة، ضفاف

الكبرية. املراكب
اآلن، عليها هي التي بالحالة املحمودية ترعة بتنظيم أمر الغرض هذا إىل وللوصول

العرش. عىل الجالس محمود السلطان مليكه باسم املحمودية ترعة وسماها
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العمومية األشغال ناظر باشا لينان

املياه مدخل يقام أن عن فعوًضا الرتعة، هذه رسم فحص لدى اإلنسان ويدهش
محل يف ُوِضع أنه يرى ارتفاًعا أكثر آخر موضع أو القديم الرحمانية مدخل نفس محل
لغاية النهر مجرى فصعد عاد الرتعة هذه من جانبًا وأن فوة عن حتى انحطاًطا أشد
الرتعة. تخطيط يف واالنحناء االعوجاج كثرة من أيًضا ويدهش دمنهور، قرب غزال زاوية
مماثًال أيًضا تخطيطها كان الرحمانية عند قائًما مأخذها كان التي القديمة والرتعة
أرايض عن االبتعاد بقصد وذلك دمنهور، مدينة قرب لغاية تصعد فكانت املحمودية، لرتعة
األرايض وهذه بالغدران، دواًما تقريبًا مألى كانت والتي االنحطاط الشديدة دسيا6 ملقة
هذه أن املحتم ومن إدكو، بحرية بطائح من جزءًا يحتمل ما عىل الخالية العصور يف كانت

51



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

من فيه ما فيه حال كل عىل أمر وهذا األرايضمردوم، هذه من جزء عىل تمر كانت الرتعة
الرضر.

أبعد موضع يف والجديدة القديمة الرتعتني يف املياه مدخل إقامة عدم يف والسبب
ويحول الرتعة انحدار يزيد جنوبًا أبعد فيكون املاء مدخل يصعد عندما أنَّه هو جنوبًا
املياه وحجز املراكب ملرور أهوسة إقامة تستدعي الحالة وهذه حرٍّا، مجراها ترك دون

للري.
هو فوة من أحط هي التي العطف إىل املحمودية مدخل نقل عىل حمل الذي والسبب
مستقيمة كانت الناحية هذه يف الضفة وأنَّ بجزيرة، مسدوًدا كان الرحمانية مدخل أن غالبًا
هائلة، ودوامات االنحناء شديد كوع العطف يف يوجد كان بينما طويلة مسافة يف االمتداد
االرتفاع وهذا املوضع، هذا يف قليل ارتفاع إىل وأدى النهر قاع تعميق أوجب الذي األمر

الرتعة. مدخل يساعد مما
الجنوبي االتجاه نحو يصعد القديمة الرتعة من األول الجزء جعل الذي عينه والسبب
عوًضا املحمودية ترعة تخطيط لدى أنه هو الغرب نحو رأًسا اتجاهه عن عوًضا الغربي
املجاورة املنحطة األرايض اجتنبت ديسا ملقة من املنخفض الجزء اجتناب يراد أن عن

اجتيازها. املستطاع من يكن لم التي إدكو لبحرية
اآلخر والبعض القرى مواقع اقتضته منها فالبعض الرتعة يف التي املنعرجات أما

محض. غلط عن نجم
كثريًا أقل التحضريية املحمودية أشغال أنجزت فيه الذي الوقت يف النظام وكان
من ا جدٍّ صغري قسط عىل إال حاصلني غري املهندسون كان فلقد بعد. فيما كان مما أيًضا
عاناها قد يكون أن بد ال التي املصاعب كل أرى أن وأمكنني بعد، بهم وتعرفت املعارف،
ناحية من واملهندسون األشغال، هذه يف املهندسني كبري وقتئٍذ كان الذي كوست مسيو
يفدون وأخذوا استعدوا قد العمال كان وقتما إال عيل محمد بقرار أعلنوا يكونوا لم أخرى
لم والرأي االستعدادات، من يشء بأي للقيام وقت هنالك يكن ولم العمل، ساحات عىل
يجري القياس هذا وكان األرض، يف غرست تكن لم واألوتاد الرسم، عىل بعد استقر يكن
واحد لكل ليعني وقت هناك حينئٍذ يكن ولم العمل، يف وأخذوا العمال جميع حرض وقتما
من جماعته مع يصل كان قرية شيخ أو قسم مأمور وكل فيه. يشتغل أن يجب الذي املحل
اضطروا يعرفونهم ال كانوا املهندسني أن وبما قبل، من معروفني يكونوا لم الذين العمال
اتفق حسبما يحفرون وكانوا يناسبه، الذي الوضع يف يعمل منهم واحد كل يرتكوا أن
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إىل ذلك بعد تعقل وال روية بال املحفورة القطع هذه ولضم االتجاه، يف التقريب وبوجه
هذه وجود سبب هو وهذا يستحسن، ما بقدر ومنحنيات زوايا لخلق الحالة دعت بعضها

الفهم. عن خفاياها تدق التي املنعرجات
ما عىل إنَّه حتى املدة تلك يف للغاية سهًال أمًرا للسخرة الفالحني استحضار وكان

فالح. ٣٦٠٠٠٠ الرتعة هذه يف للعمل العرصجمع ذلك أهايل يقول
الذين الرجال نفقات يف أنفسهم هم اشرتكوا املشايخ وكبار املراكز مأموري من وكثري
أخرى محال ويف الطني يف الحفر إىل املواضع من كثري يف الحالة ودعت استحرضوهم،
من كثريًا قري أبي بحرية غوطات من املرور وتكلف بالحجر. عثر اإلسكندرية من قريبة
جرسين بني جانبيها وحرص بالردم الرتعة ضفاف إلقامة الحالة ودعت والنقود، الوقت

تقدير. أقل عىل كيلومرتًا ١٢ إىل ١٠ من امتدادهما مبنيني
املاء مأخذ عند املراكب شحنات نقل الالزم من كان طويل بزمن الرتعة حفر وبعد
فيها فأثرى كربى أهمية للعطف جعل ما وهذا أهوسة، هناك يكن لم إذ آلخر مركب من

كثريون.
للماء جديد مأخذ فأقيم أوًال بالردم انطم غزال زاوية إىل العطف من الرتعة وقسم
أيًضا اعرتاه أن لبث ما هذا ولكن املحمودية، ترعة يف ماءه يصب املدخل هذا وأخذ قدامه،

األول. املأخذ اعرتى ما
املحمودية، لتغذية كذلك استعملت دسيا7 بملقة املعروفة الواسعة الشاسعة واألرض
يف باملاء يملئونها فكانوا خزان، بصفة التحاريق فصل يف تستخدم األرض هذه وكانت

الفيضان. وقت
ترعة يف رويًدا رويًدا يرصفونه ذلك وبعد الرواسب، من فيه ما فيها يلقي املاء وهذا
الخالية األزمنة يف لعبته الذي الدور نفس هنا إذن لعبت هذه دسيا وملقة املحمودية،

الفراعنة). زمن يف الفيوم (يف الكبرية موريس بحرية
املراكب تسري فيه العطف يف املحمودية مياه مأخذ عند هويس أقيم ١٨٤٢م سنة ويف

القديم. اإلسكندرية ميناء يف البحر عند مصبها يف آخر هويس وأيًضا الحرية مطلقة
هذا يف مائها مأخذ التي الخطاطبة ترعة استعملت التحاريق زمن يف الرتعة ولتغذية
ويف النيل، من رأًسا املاء تستمد والخطاطبة املحمودية عن األمتار من ٧٫٨٠ يعلو الفصل

للمالحة. الالزم االرتفاع ترتفع املحمودية ترعة مياه تجعل أن أيًضا استطاعتها
لري تستخدم هذه الخطاطبة ترعة أنَّ ذلك به؛ يستهان ال رضر العملية ولهذه
أو األرز األرضوقش مدر من سدود وأخرى مسافة بني تقام الري هذا ولسهولة املديرية،
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األرض أجزاء يف املياه لتجري وآخر وقت بني السدود هذه فتح الالزم ومن الحطب، حزم
يقومون كانوا من أنَّ وبما املياه، هذه من نصيبها األخرى هي هذه لتأخذ انحطاًطا األكثر
فتقذفه السدود هذه منه تتكون الذي املدر رفع عناء أنفسهم يكلفون ال الفتح بعملية
ردم عنه ينشأ السنني مدى عىل يتكدس الذي املياه طمي مع وهذا املحمودية، يف املياه

شديًدا. ردًما الرتعة
ترعة وتحسني الرضر هذه إزالة بصدد الكالم جرى أن كثرية مراًرا حدث ولقد
للغاية حسنًا تخطيًطا مخططة الرتعة وهذه ذلك. من يشء يحصل لم ولكن الخطاطبة،
كثري امتدادها عىل يوجد ألنه بالردم؛ تمتلئ لكنها النهر بموازاة مستقيم بامتداد وتقريبًا
من خوًفا لبقائها الرضورة تدعو السدود وهذه الفيضان، زمن يف تقام التي السدود من
هذه فيها تصب التي املحمودية ترعة يف وباألخص املديرية، يف كبرية بكميات املياه تدفق
إقامة شديدة تقوية الخطاطبة وسنادات شواطئ تقوية بعد أوًال الواجب فمن املياه،
منها لتمر املحمودية؛ ترعة مياه إىل الرتعة هذه مياه تصل منه الذي املوضع من سّحارة

فيها. وتنصب إدكو بحرية إىل وتذهب املحمودية ترعة مياه تحت الخطاطبة مياه
فيه شديد تيار يحدث الذرة زرع وبعد الفيضان وقت يف السدود جمع فتح وعند
تطهري يتم الوسيلة وبهذه الرتعة، قاع يف الراسبة والرمال الطمي لرفع الكافية القوة
مياهها من العليا الطبقة أخذت سواء — املحمودية تعطي فال امتدادها بطول مجراها
الرضوري القدر إال — بالعطف التي فوهتها من أم الطمي من القليل إال بها ليس التي
فوائد أيًضا له السحارة بواسطة إدكو بحرية يف هذا الخطاطبة ماء وترصيف املاء، من
عندما وفورة دخله فيزداد وافر بدخل يأتي الذي البحرية يف السمك صيد أوًال: جمة:
مصب من البحر من فيها يدخل السمك ألن البحرية؛ يف الحلو املاء من كبرية كميات تصب
طلباتهم يف وألحوا ضواحيها وأهايل البحرية يف السمك صيادو طلب وطاملا بكثرة، إدكو
أيًضا ترتفع السنني ومرور األيام كرور مع إنه ثم البحرية، يف النيل مياه كميات بزيادة
صالحة سنني بضع بعد سواحلها وتصري إليها يجلب الذي الطمي بسبب البحرية سواحل

للزراعة.
الفيضان زمن يف تكون مما أقل بالطمي مشوبة تكون التحاريق زمن يف املياه أنَّ وبما
ترعة من املحمودية ترعة تغذية دون يحول مانع أي يوجد فال أقل أيًضا يكون وانحدارها

الخطاطبة.
القال كثر االحتياطات ولهذه اتخاذها، الواجب من كان احتياطات فقط وهناك
هي املذكورة واالحتياطات الكالم، حد عند األمر وقف ولكن سنني منذ بشأنها والقيل
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البناء من صغرية بسدود عنها واالستعاضة الرتاب من وخاصة عديدة سدود إقامة مع
الحجوم. صغرية تكون عندما التكاليف زهيدة تكون وهذه والخشب

تبلغ تكاد ال األوىل السنني يف الصيفية املزروعات كانت املحمودية ترعة حفرت وعندما
لم املياه صارت أن لدرجة كربى زيادة املساحة هذه زادت أن أرسع ما ولكن فدان، ٤٠٠٠
١١٥٤٥ ضفافها عىل يوجد كان ١٨٤٩م سنة ويف التحاريق، زمن يف بالحاجة تفي تعد
عىل منها أكرب أخرى وكمية الفدادين من القدر هذا تروي أن الخطاطبة عىل وكان فدانًا،
هذا يف والخطاطبة االحتياجات، لجميع كافية املياه تعد فلم التحاريق، فصل يف شواطئها
عىل تنظم فكانت املحمودية أما فدان. ٢٠٠٠٠ يكفي ما إال املاء من تُعطى تكن لم الفصل
النفقات كثرة إال اللهم عائدة وال بفائدة تأت لم وهذه كراكات لها فأرسلوا السنني مدار

والعمال.
ترعة لتغذية مرشوع عمل األول) باشا (عباس الوايل طلب املذكورة السنة ويف
العمومية لألشغال ا عامٍّ مديًرا وقتئٍذ كان الذي بك لينان مسيو إليه فقدمه املحمودية.

تنفيذه. يف ورشع
ووضعت تام وإتقان بدقة عملت مؤسسة عن عبارة وهي العطف، يف اآلالت وركبت
إدارتها. به نيط الذي املهندس بمبارشة يرام ما عىل تدور وأخذت للغاية حسن بإحكام
من الكايف القدر عىل الحصول وألجل الرتعة، انطمت اآلالت هذه وضع بعد ولكن
فيها ما بكل تشتغل أن اآلالت اضطرت املطمومة األجزاء يف املراكب ملرور الرتعة يف املياه
أخذت الرتعة جانبي عىل التي املزروعات إن ثم الخطرة، البواعث من باعث وهذا قوة، من
من أكثر بل فدانًا ١١٥٤٥ الـ عىل قاًرصا األمر اآلن يعد ولم مضطردة، زيادة االزدياد يف
يف حصة لها األخرى هي فهذه اإلسكندرية، مدينة ذلك وعدا آالف، وبضعة ألًفا عرشين
أمست جيدة السالف الزمن يف حالتها كانت التي الصهاريج ألنَّ حسابها؛ عمل يلزم املاء
قلب صميم يف اآلالت إحدى يف خلل يطرأ هللا سمح ال كان وإذا ومرتوكة، مهجورة اآلن
يحتج أفلم املاء، من يكفيها ما اإلسكندرية تجد ال فهنالك إصالحه يمكن ولم التحاريق
الفيضان مياه أخذت وقتما ذلك وكان ١٨٧٠م سنة يف بل ١٨٦٩م سنة يف املياه إىل األمر

األكمل. الوجه عىل تشتغل كانت اآلالت أن مع هذا وحدث االرتفاع يف
بل واحدة يد يف مركزة تكن لم الرتع مياه إدارة أن ذلك بنّي، خطأ من ناجم هذا وكل
وترعة منها. جانب رئاسة له رئيسخاصواملدير اإلسكندرية لرتعة فكان متعددة أياٍد يف
وهو آخر لشخص تابع مياهها توزيع ولكن بتطهريها يختص فيما له تابعة الخطاطبة
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فليحكم املالية لناظر باإلدارة يتعلق فيما تابعة فهذه اآلالت أما الخديوية، األمالك وكيل
املياه. إدارة يف التوزيع هذا جراء من يحدث أن عساه ما ذلك بعد املرء

أكرب عدد تشغيل مع تأت لم هذه ولكن اآلالت لها واستحرضت الرتعة انطمت وقد
مشددة أوامر وصدرت املراكب سري فانقطع به تأتي أن يمكن ما بعرش إال الخالئق من
من ولكن املاء، من ترفعه أن يمكن ما أقىص ترفع أن البخارية العطف آالت عىل تحتم
له التابعة املصلحة رئيس هذا مع يحتم أن عاقل عقل بها يسلم ال والتي املستغربة األمور
تلك ترفع ال أن أوجب الذي األمر الفحم، عن عوًضا التبن للوقود يستعمل أن اآلالت هذه
ذلك فوق زادت اآلن تزرع التي األطيان أنَّ مع ترفعه أن يمكن كان ما سدس إال اآلالت

كبرية. زيادة
املدير من يشء يحدث ولم املاء من كثري بها وكان حفرت كانت الخطاطبة ترعة إن
يف بسدود مغلقة كانت والخطاطبة املحمودية، إىل تصل لم املياه ولكن اللوم. يستوجب
واقع أمر أنه مع بتاتًا ذلك ينكر كان الزراعة هذه مراقب أنَّ إال القطن لري مواضع جملة
سنة يف املاء من يكفيها ما بها يكن لم اإلسكندرية فإن ذاك أم هذا أكان وسواء وحقيقي،

التالية. السنة يف الحال كان وكذلك ١٨٦٩م،
أي حدوث بدون يحتمل ما عىل وذلك املياه رصف يزداد أيًضا كان املحن هذه ورغم
كمية يف زيادة منه يتأتى ال التطهري فهذا املحمودية ترعة تطهري تم وإذا اإليراد. يف تغيري
عىل بخارية آلة تركيب يف رشع فقد ذلك ومع عظيًما، تسهيًال املالحة فقط يسهل بل املاء
املحمودية لتزويد احتياط أي اتخاذ بدون وذلك باملاء الرمل ناحية لتغذية املحمودية ترعة

إليها. شديدة حاجة يف هي التي املياه بزيادة
من اإلسكندرية مدينة تحرم ربما إذ الفكر وإعمال الرتوي زيادة من بد ال كان وهنا
ناحية عىل املاء توزيع ويتعذر املالحة وتقف الرضوريات. من لها هو الذي املاء من جزء
لذلك فيلزم إليه. تحتاج الذي املاء املحمودية شاطئ عىل الواقعة األرايض تجد وال الرمل

أ.هـ. املحمودية. ترعة تحت سحارة وبناء التغذية آالت مضاعفة يف التفكري
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هوامش

خطأ. الفرع هذا وصف (1)
اإلسكندرية: عىل الكالم أمام (ص١١٣) الفداء ألبي البلدان تقويم كتاب يف (2)

سبخة. أرضها ألن مرخصة؛ تكون ال ولذلك اإلسكندرية إىل تجلب والحنطة
الرمل، جزيرة ولإلسكندرية (ص١٠٥): الفداء ألبي البلدان تقويم كتاب يف (3)
كروم جميعها مرحلة نصف بقدر وطولها املالح، البحر وبني اإلسكندرية خليج بني وهي
من النيل من يأتيها الذي اإلسكندرية وخليج املنظر، حسن نظيف رمل وترابها وبساتني،

بالبساتني. الجانبني مخرض ضيق ألنَّه املنتزهات؛ أحسن
مريوط بحرية باملاء ليغمر الرتعة اإلنكليزي الجيش فيه قطع الذي هو املكان هذا (4)
الذي قسمه عن باإلسكندرية كان الذي الفرنيس الجيش قسم ويفصل ١٨٠١م سنة يف
بني واقع املذكور والسد التسمية. هذه نشأت هنا ومن انسد القطع وهذا بالقاهرة. كان

املحمودية. ترعة من ٦٣ الكيلومرت عند سليمان وأبي طحيمر عزبتي
إىل الرتعتني هاتني انضمام إن إذ خطأ الرحمانية ترعة إىل بانضمامهما قوله إن (5)

الحمايدة. كفر عند كان بعضهما
طوسون. عمر األمري ولدائرة األوقاف لوزارة التابعان الخزان تفتيشا اآلن هي (6)

دسيا. ملقة هامش انظر (7)
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عن امللكية املحفوظاتاملرصية دار وثائق
املحمودية ترعة حفر

برشيد األرز بالد ناظر كاشف أحمد إىل تركي خطاب ترجمة (1)

:٣ صفحة ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٨م سنة أغسطس ١٢٣٣هـ/١٤ سنة شوال ١١ يف

الرتعة حفر لعملية مأموًرا بك الخازندار السعادة صاحب حرضة انتدبنا قد
للرتعة وصوله إن حيث لكن عمله. السابق واملعدل التصميم بمقتىض األرشفية
يلزم أيام عرشة عىل يتوقف ذلك عن لنا وإفادته وتحقيق كشف وعمل املذكورة
إذا عما واملعرفة الفن أرباب من يلزم من مع االتفاق بعد رسيًعا تفيدونا أن
أو املذكور املعدل حسب الرتعة أماكن عموم يف الحفر عملية إجراء يمكن كان
حني إىل آخر لوقت منها املنخفض وترك العالية الجهات بعض بحفر االكتفاء
باملطلوب. وإفادتنا ومعرفتها بحثها يجب الدقائق هذه كل منها، املياه جفاف

بك محمود حرضة إىل الخديوي الجناب من الصادرة الرتكية الوثيقة ترجمة (2)
النعم ويل خازن

٣ دفرت ص٦ ٤٧ رقم ١٨١٨م سنة سبتمرب ١٢٣٣هـ / ١٠ سنة القعدة ذي ٩ بتاريخ
تركي: معية

البحرية حاكم بك حسن تحريرها يف شارككم التي عريضتكم يف ذكرتم لقد
العريضة وهي وغريهم، الغربية كاشف أغا ومحمد املنوفية حاكم بك وعمر
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ما بعد أنكم اإلسكندرية جمرك أمني أغا عثمان الحاج مع إلينا املرسلة
إىل العطف قرية من ذهابكم يف يوسف والحاج الكاشف أحمد استصحبتم
العطف قرية إىل السد من إيابكم يف أغا عثمان الحاج واستصحبتم السد1
حيث فوة إىل عربتم أن تلبثوا لم حفرها املصمم األماكن ذلك أثناء يف مشاهدين
األماكن تلقى بحيث العمل تقسيم عىل رأيه استقر مجلًسا إليهم املومأ مع عقدتم
البحرية عاتق عىل ليماني)2 (كاور الكافر ميناء لغاية السد من حفرها املزمع
الحال ملقتىض تبًعا األقاليم سائر عىل الباقية األماكن وتوزع والغربية واملنوفية
الالزمة األدوات إحضار من جاٍر هو بما املذكورة عريضتكم يف أشعرتمونا كما
تكون حتى شهران يميض لن وبأنه العطف قرية مخرن يف تجمع حيث إىل

تعاىل. هللا بفضل وختامها تمامها بلغت قد الحفر مهمة
بها شافهنا التي األنباء وعىل كتبتموه الذي هذا عىل باطالعنا أننا فاعلموا
ورسرنا االنرشاح غاية فانرشحنا األمور بجميع علًما أحطنا قد أغا عثمان الحاج
— أحد عىل يخفى ال كما — يكن وإن الرتعة هذه مرشوع وإن الرسور، غاية
— اإللهية األلطاف من املأمول فإن العظمى واملصالح الكربى املشاريع من
تضافرت إذا السهولة وجه عىل الختام حسن قريبًا له يتيرس أن قولكم حد عىل
أمره، بتنظيم والقيام حفره مبارشة عىل املخلصني رجالنا من الغرية ذوي همم
جبلتكم يف ركب وما والدراية الحمية شيمة من عليه فطرتم ما بمقتىض وإني
اتفقتم التي الرشوط رعاية تحسنوا أن بكم ألهيب والكفاية اإلصالح جوهر من
هذا سبيل يف مشمرين بموجبها والسري تنفيذها عىل الذكر السالفي الحكام مع
حتى وإقدام إقبال أتم عليه ومقبلني واالهتمام الجد ساق عن الخريي العمل

النظام. وحسن بالختام املوعودة املدة يف يقرتن
عن منبئني حني بعد حينًا إلينا الكتابة عىل تحرصوا أن ونطالبكم هذا

األعمال. بلغتها التي الصورة ومبينني الحال حقيقة
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حرضة خازنه إىل الخديوي الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (3)
بك محمود

دفرت ص١٠ ٨١ رقم ١٨١٨م سنة سبتمرب ١٢٣٣هـ / ٣٠  سنة القعدة ذي ٢٩ بتاريخ
تركي: معية ٣ رقم

كتب من واملفهوم املهندس أفندي شاكر مع أخريًا الوارد كتابكم عىل اطلعت
حفرها اآلن املطلوب بالرتعة عني من أول كان اإلسكندر حرضة أن التاريخ
عىل اليونان حكماء من حاشيته يف كان من بمشورة احتفرها إذ وتطهريها
أيدي إىل ذلك بعد مرص حكومة آلت ثم الطبيعة. علم لقانون موافقة طريقة
يف كان من وفرة عن فضًال السعي وحسن الهمة ذوي من أكثرهم وكان األكراد
الرتعة هذه هللا رحمه األرشف السلطان فجدد والفن املعرفة أويل من خدمتهم
واإلياب، للذهاب سبيًال ما زمن يف اتخذت بحيث القديم وضعها عىل وأحياها
تجربتهما دلتهما كما األمر فيه وليتا الذي الوقت طول دلهما قد الدولتان فهاتان
املذكورة الرتعة استعمال عىل الشئون من والضار بالنافع املتعلقة األشياء ألكثر
الوقت منا مىض حني عىل هذا يومنا إىل عليها تزال ال التي بالكيفية وتسخريها
التجربة من به ظفرتا كما الشأن هذا يف نظفر فلم أخرى مشاغل معاجلة يف
بحفر أثرهما واقتفاء سبيلهما سلوك عن مندوحة لنا تكن لم ثَم ومن واالختبار،
يكون أن األمر آخر نراعي أن عىل القديم لوضعها وفًقا وتطهريها الرتعة هذه
منفذًا هناك لها فتحنا لو بحيث اإلفرنج ميناء جنب من امللح البحر يف مصبها

موقعها. وجمال موضعها مالءمة يف ريب يبق لم العلو من يشء عىل
معلوم هو ما اتباع مع العملية هذه إنجاز يف واالجتهاد بالدقة إذن فعليكم

وإرادتنا. أمرنا من الصدد هذا يف

النعم ويل إىل إسماعيل من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (4)

٦ محفظة ٥٧ رقم ١٨١٩م سنة مارس ١٢٣٤هـ / ٢٦ سنة األوىل جمادى ٢٩ بتاريخ
برا: بحر
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دولتكم ألمر وامتثاًال العطف، إىل اإلسكندرية من بسفرنا النعم ويل أمر صدر
واملهندسون أغا عثمان وخادمكم السطور هذه كاتب (خادمكم سافرنا
ثم الكاشف، أحمد عليكم املثني بمشاركة جيًدا كلنا فتشاورنا مًعا األجانب)
القياس عن ببيان إلينا تدلوا أن تستطيعون هل األجانب: املهندسني سألنا
ونذهب العطف من القياس نبدأ علينا: فردوا املرة؟ هذه سيعمل الذي
فحينئٍذ القياس بصحة اإلسكندرية يف هناك استيقنا فإذا اإلسكندرية إىل
من أخرى مرة نقيس أن بد فال شبهة لنا عرضت وإن بيان. نديل أن نستطيع
تنهون يوم كم يف سألناهم: ثم نجاوبكم. ذلك وبعد العطف، إىل اإلسكندرية
عملية يف ليشارككم لهم: قلنا يوًما. عرش ستة يف ننهيها فردوا: القياس؟ عملية
ال «نحن فقالوا: البلد). (أبناء الوطنيني املهندسني أحد أحمد سيد القياس
بأن فأمرنا تفضل أفندينا إنَّ ثم تلميذنا، بمثابة فإنه ألنفسنا هذا نستسيغ
شاكر إن وحيث أفندي، أحمد سيد مع اآلن نقيس فال أفندي شاكر مع نقيس
الكاشف محمد خادمكم وكان وحدنا»، نحن فنقيس مرص إىل سافر أفندي
سمعنا وملا باملجلس حارضين الرشقية كاشف الكاشف وعيل الغربية كاشف
عرش الستة مدة يف أشغالنا من كثريًا ننهي أن «يمكننا قاال: الجواب هذا منهم
موسم بأن العلم مع أعمالهم من فرغوا الذين الفالحني نبقي فكيف يوًما
مما قاطًعا جوابًا يعطوا أن املهندسون يستطع لم هذا وإزاء قريب»، الزرع
اإلذن أعطوا للكاشفني: عبيدكم نحن قلنا وحينئٍذٍ الحرية يف جميًعا أوقعنا
الحفر إىل األمر يحتاج هل األجانب: املهندسني سألنا ثم املختوم، للقياس طبًقا
قال وحينئٍذ بيشء، نقطع ال ذلك ومع لذلك حاجة ال فأجابوا: هذا؟ من أعمق
هذا املختوم. للمعدل طبًقا احفروا متانة: بكل السطور هذه كاتب خادمكم
انتهى التي القرى أسماء عريضتي طي يف دولتكم أعتاب عىل عرضت وقد
واملرحمة والعناية الدولة صاحب حرضة موالي بيد األمر وأخريًا الحفر. فيها

النعماء. ويل
العبد
إسماعيل
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(مالحظة)

سنة اآلخرة جمادى ٥ يف باشا3 إسماعيل أفندينا من معربه: ما الوثيقة هذه ظهر يف يوجد
١٨١٩م. سنة أبريل ١٢٣٤هـ/أول

بربمبال األرز بالد ناظر إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (5)

ص١٩: ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة يناير ١٢٣٤هـ/١٦ سنة األول ربيع ١٩ يف

بالطوب بعضجسور بناء ولزوم األرشفية الرتعة حفر عملية يف الرشوع ملناسبة
ووضعها وإرسالها لكم التابعة البالد من حطب حمل آالف عرشة تدارك يلزم

الطوب. حرق لعميلة الجسور عىل

برشيد األرز ناظر أفندي محمد إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (6)

ص١٩: ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة يناير ١٢٣٤هـ/١٦ سنة األول ربيع ١٩ يف

العمل مبارشة الجاري األرشفية بالرتعة األماكن بعض يف الالزمة املباني ألجل
لعملية رشيد بدوائر الصالحة غري الثريان من ثوًرا أربعني تدارك يلزم اآلن بها
برشيد. األرز بالد ناظر كاشف أحمد إىل وتسليمها الالزمة للجهات الطوب نقل

بك عمر املنوفية حاكم إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (7)

ص٢٠: ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة يناير ١٢٣٤هـ/١٦ سنة األول ربيع ١٩ يف

األرشفية الرتعة وتعمري بحفر جميًعا واهتمامنا باتفاقنا علمكم سابق مع
عندما رسرت كنت أني مع عملكم ملبارشة تحرضوا لم اآلن بها العمل الجاري
له وعدكم من الجمرك أمني أغا لعثمان منكم الوارد الخطاب عىل اطلعت
الخريي، العمل هذا من خصكم ما ملبارشة رجالكم مع ربيع أول يف بالحضور
حضوركم، عن خرب أي أو لحضوركم أثر يظهر ولم األول ربيع ١٩ واليوم
خطابي وصول فبمجرد بالكالم عملها يتم ال الخريية الخدمة هذه مثل إن وحيث

63



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

يف مأموريتكم وبارشوا معهم واحرضوا العمل رجال بجمع أرسعوا إليكم هذا
علمه. السابق االتفاق حسب بكم الخاصة الحصة

بك الكتخدا4 إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (8)

ص٢٠: ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة يناير ١٢٣٤هـ/١٦ سنة األول ربيع ١٩ يف

تعملون األرشفية بالرتعة الحفر لعملية تداركها الالزم واألشياء األدوات أنَّ بما
ملراقبة املاهرين املهندسني أحد وجود من بد فال وتجهيزها تداركها عىل اآلن
ورشة ناظر أفندي شاكر أو املهندسخانة) (خريج أفندي أحمد مثل العمل
من التأكد وبعد الخازندار. بك محمود مع واملذاكرة االتفاق بعد وذلك الحدادة،
ماهر أوسطى عن أيًضا والبحث الحال يف وإرساله بتعيينه أرسعوا ذلك لزوم
لهذه الزم هو ما كل إرسال ومالحظة وإرساله األرصفة بناء بفن إملام له يكون

عمله. السابق الرتتيب حسب العملية

صورته أرسلت وقد الغربية كاشف إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (9)
عيل الرشقية وكاشف أغا محمد املنصورة وكاشف بك عمر املنوفية حاكم إىل

أغا إبراهيم الجيزة وكاشف أغا تيمور القليوبية وكاشف أغا

٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة يناير ١٢٣٤هـ/٢٨ سنة اآلخر ربيع غرة بتاريخ
ص٢٢:

وعمار العباد نفع حفرها من قصد التي األرشفية الرتعة حفر موعد لحلول
أقرب يف معهم واحرضوا العمل بهذا الخاصة األنفار بجمع أرسعوا البالد
يكون أن مالحظة مع أيام منذ به بدئ الذي العمل ملبارشة ممكنة فرصة
رضر أي حصول أرغب ال ألني الزراعة من خالية وسكك طرق من حضوركم

الناس. ممتلكات أو موايش أو لزراعة تلف أو
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باشا إسماعيل املحمودية ناظر إىل الوايل سمو من تركي خطاب ترجمة (10)
حرضتلري

ص٢٥: ٣ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة أبريل ١٢٣٤هـ/أول سنة اآلخرة جمادى ٥ يف

قرى مشايخ لبعض الخلع إلباس كيفية عن منكم الوارد الخطاب عىل اطلعت
وعودتهم الرتعة حفر عملية يف لهم املخصص العمل انتهاء بمناسبة الرشقية
وقد الخلع، إلباس دفرت عىل اطلعت كما الحكام، غرية بحسن واملشعر لقراهم،
الرشقية كاشف أخي إلباس ألجل عاٍل صنف من أكراك ٤ عدد نرسل أن طلبتم
(كبوًدا ٢٠ عدد أيًضا وطلبتم عليهم، املقتىضخلعها لسائر والباقية منها، واحًدا
وها املوجودين. القائمقامية بعض من يلزم من إلباس ألجل بشمسية) أحمر
عندكم خياطتها نحو الالزم إلجراء بشمسية) أحمر (كبوًدا ٢٠ إليك مرسل هو
الكبود أو الكرك إلباسه يراد ملن يصح فال االقتضاء لدى أربابها عىل وتوزيعها
يحملها التي التذاكر بعدد العلم بل فقط الظاهري منظره إىل بالنظر االكتفاء
ولهذه الرتبة، باعتبار الخلعة إلباسه يصري ذلك وبعد اإليراد. من دخله ومعرفة
أمثاله وتركتم الكرك الرشقية كاشف عىل أخا ألبستم لو أنكم ترون املناسبة
النتيجة تكون مثله الخلع إلباسهم بدون عنه املتقدمني وكذلك كثريون وهم
قائمقام إلباس أردتم لو فمثًال الكبود إلباس مسألة وكذلك لخواطرهم. كًرسا
من منه أرقى هم من وتركتم بشمسية أحمر كبودا تذاكر لعرش الحاملني من
قلوبهم. كرس غري النتيجة تكون فماذا تذكرة ٦٠ أو ٤٠ أو ٢٠ لعدد الحاملني
ذلك وبعد الخلع إلباسه يراد ملن أوًال الرتب درجات مراعاة ولدي يا فالالزم
هذا. بخطابي جاء ما باتباع فبادروا املصلحة صالح يف وذلك إلباسهم يصري

النعم6 ويل إىل نجيب5 محمد من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (11)

برا: بحر ٦ محفظة ٩٧ رقم ١٨١٩م سنة يوليو ١٢٣٤هـ/١٠ سنة رمضان ١٧ بتاريخ

اإلحسان عىل املطبوع نعمتي ويل واألبهة الدولة صاحب موالي
الحرضة بايش قهوجي إليك العطوفة صاحب حرضة عبدكم اغتباط إن
وبما والعطف واللطف اإلكرام آثار من موالي يا به حبوتموه بما السلطانية
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اإلخالصوصدق كمال من امللكية ليفوق الرشيفة الذات نحو بإظهاره تفضلتم
من دولتكم حق يف حرضته أداه ما وإن والتقرير، التعريف عن ليجل العبودية
رواية عن عاجًزا موالي يا أراني بحيث وتقدير وصف كل ليفوق الشهادة حسن
للرعاية كثرية وجوه من أهًال يكن وإن أنه والواقع آياته. رفيع وتبليغ عباراته
لم وعطفه موالي لطف من ناله ما فإن واألقران األنداد عن ممتاًزا واإلكرام
شخصكم به اختص بما جديًرا شيئًا كان وإنما قبل من نظريًا له عهد مما يكن
محافل له فأفسحتم تفضلتم إذ الكرم، مناقب من به تفردتم وما متناسبًا املنعم
كامل ذاتكم عىل هللا أسبغ والعناية الرعاية جناح له وخفضتم والحفاوة الوفادة
والربكة بالفيض دولتكم عىل وأنعم وإقبالكم عمركم وأطال والصحة العافية

األمني. النبي بحق آمني
أو ساعة منهما كل يف قضينا مرتني إليه املومأ البك فقابلت يل أذن ولقد
إنه باهلل يل أقسم أنه عن فضًال لدولتكم، والدعاء املدح يف الوقت من ساعتني
السلطان موالنا يدي بني دولتكم مآثر يوم كل فيذكر املناسبات يلتمس يفتأ ال
دولتكم إىل امللكية الحرضة نظر حسن ازداد ذلك فعل كلما وأنه العالم روح

الخصوصية. عريضته مضمون من تفصيله بمعرفة ستتفضلون مما
مع الواردة دولتكم أوامر عن أجوبتي عتباتكم إىل قدمت كنت وإني هذا
أحدهما فإن أخريًا إيل وردا اللذان األمران أما الربيد. ساعي (سليم) عبدكم
وأقاربه هللا عبد أمر يف العلية الدولة إرادة به تتعلق بما اإلشعار طلب يتضمن
خمسمائة زهاء وهم مرص إىل يحرضون زالوا وما حرضوا الذين وأتباعه
للبن الرائج السعر الحكومة قبول لزوم اآلخر ويتضمن نسمة. ستمائة أو
إىل تقديمها املقرر الخراج أقساط من ثمنهما محسوبًا سريسالن اللذين واألرز
رضبخانة يف الصغرية النقود سك دام ما (بإستامبول) العامرة الرضبخانة
نقود عن التفصيالت من طائفة يتضمن كما عنه وكف بمنعه أمر قد مرص
الوجه عىل اآلن إىل بقيت بل تغيري أو تبديل أي عليها يطرأ لم أنها مرصوكيف
أيًضا والدفرت األمرين كال قدمت وقد باشا. ضيا يوسف أيام عليه نظمت الذي
بياني وسعه ما بقدر شفويٍّا املراد تفهيمه عىل حرصت الذي العايل الباب إىل
بيشء اإلرادة تتعلق عندما فإني جواب أي منه أتلق لم اآلن إىل أكن فإن ولساني

الرسعة. جناح عىل الجواب تقديم إىل سأبادر موضوعهما يف
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للجناب بها التربع كان ملا فإنه جديد من حفرها إىل وفقتم التي الرتعة وأما
لها ينظم أن الذكر السالف البك عبدكم بإيصاء تفضلكم اقتىض قد امللكي
السلطانية الحرضة باسم ومزدانني تاريخها عليهما منقوًشا تذكاريني حجرين
عبدكم عهدة عىل جاللته بأمر حوال قد والتاريخ الحجرين تنظيم فإن الكريم
السنية العتبات إىل باملوضوع أفىض قد إليه املومأ البك أن يل ذكر بعدما
الحجران فسيقدم ولذلك السلطانية الحرضة ارتياح كمال عىل باعثًا هذا فكان

وتنميقهما. تنظيمهما تم متى املذكوران
به باإلحاطة النعمة ويل يتفضل أن رجاء عرضه وجب ما هذا

األمور. مقاليد بيده ملن والتدبري فاألمر حال كل وعىل
ختم
نجيب محمد

التذكاري التاريخ لوح عىل التي الرتكية الشعر ألبيات النثرية الرتجمة
العطف بقرية املحمودية ترعة لحفر

اإلسكندرية إىل الرحمانية من النيل خان محمود السلطان أجرى قد
الرحمة. فيض مرص به اكتسبت عميم خري من له فيا

األعظم. السلطان هذا جود بحر من نصيبهما والنيل البحر نال وبذلك
مسديه. عىل وأثنى لحمده الصنيع هذا اإلسكندر رأى ولو

األرضوجعلتها هذه موات أحيت التي األعظم السلطان هذا لطائف بأن والعرتف
الخري. هذا كل تعطي الرتاب من حفنة وهي

حقرية صبابة إال تساوي ال املدرار بصيبها األرض عىل جادت مهما السماء وإن
إحسانه. بحر من

جوده. معشار عرش بلغ ملا الزاخر خرسو كنز عبد منح ولو
أمره تنفيذ سبيل يف األموال كنوز وزرائه من وزير كل يبذل ملٍك من هو

القدرة ذي باشا عيل محمد اسم ذكر هي دعواي بها أثبت التي حجتي وإن
الحيدرية.

67



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

العطف بقرية فمها عند املقام املحمودية ترعة لحفر التذكاري التاريخ لوح

مستجابًا. دعاء به جلب الذي العالم ملك باسم العميم الخري بهذا قام قد ذا هو فها
مطمئنًا. فليكن الهمة بحر هو امللك ذلك إن

اضطراب. يف الحقرية باملوجات الشبيهة أعداؤه وليكن
بالجوهر: الشبيه تاريخها عزت):7 (أنا قلت ذلك أجل من

كريًما» فرًعا للنيل جعل بأن عظيًما فتًحا خان محمود فتح

١٢٣٤
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أفندي نجيب إىل الوايل سمو من الصادرة ٧١ رقم الرتكية املكاتبة ترجمة (12)

:٤ رقم بالدفرت واملقيدة ١٨١٩م سنة أكتوبر ١٢٣٤هـ/٤ سنة الحجة ذي ١٥ بتاريخ

الرتعة مبدأ يف السلطانية بالطغراء معنون تاريخ وضع التمايسالسابق عىل بناء
قهوجي األغا حرضة العطوفة صاحب إىل أحيل كان منتهاها، ويف أحييت التي
شقتكم املرة هذه يف وصلت وقد الهمايوني الطرف من ذلك يف االستئذان بايش
التاريخني من أفندي مال عزت الفضيلة صاحب أنشأه ما صورة إلرسال املبينة
وأحاط واالستصواب باإلجابة اقرتنا وأنهما الهمايونية األنظار عىل املعروضني
من املجراة الرتعة أن بيد التاريخني، وبمآل بمضمونهما اطالعنا وشمل علمنا
وإنها األسالف، ملوك من قايتباي األرشف وامللك اإلسكندر آثار من إنَّها حيث
املسكون الربع يف مثيل لها يسبق لم التي األشياء ومن الدنيوية األمور عظائم من
الثناء عىل املواظب هذا إىل وإجراؤها إحياؤها ينسب التي اآلثار من تكن ولم
املثنى هذا اسم ذكر يلزم ال ذلك فعىل التسمية تلك تقبل التي املواد من هي وال
بمحضثمرة الوجود حيز إىل خرج إنما الخريي األثر هذا إن وحيث التاريخ. يف
واملهابة والقدرة الشوكة صاحب نعمتنا وويل موالنا حرضة من امللكية العناية
السنية الهمم بربكات إال حصل وما األمم ملوك وملك العالم سلطان والعظمة
حجر عمودي عىل تاريخني تنظيم يتلخصيف عليكم املثني فالتماس السلطانية
لشأن الروية ورصف للعالم املزينة السلطانية بالطغراء أعالها وترسم رخام
بالتجويز. ذلك اقرتان لدى املحرر الوجه عىل والرتسيم الحك بعد إرسالهما

النعم9 ويل إىل محمود8 من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (13)

بحر ٧ رقم محفظة ٢ رقم ١٨١٩م سنة نوفمرب ١٢٣٥هـ/١٥ سنة محرم ٢٧ بتاريخ
برا:

ويل والرأفة واألبهة والعطوفة والعناية الدولة صاحب حرضة سيدي
الهمم وفري النعم

املستخدمني الفالحني أنَّ بما قبل من الواردين كتابيكم يف وأمرتم تفضلتم كنتم
ينتظر ال ذلك عن وفضًال العمل، وأعياهم زراعتهم موسم حل قد الرتعة يف
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سد الليمان أمام فيقام الحرام املحرم آخر إىل أيًضا (امليناء) الليمان يتم أن
الشهر آخر يف إجازة الفالحون ويمنح اإلسكندرية وتروى وجرس محكم قوي

إجازة. الفالحني منح عىل يجرؤ لم خادمكم ولكن املذكور،
اإلسكندرانيون يتعهد أن برشط إجازة نصفهم يمنح أن اقرتحت وكنت
دولتكم، رأي إىل فيه البت تارًكا القادم الشهر من عرشين لغاية الليمان بإتمام
األمر إليكم وأكتب ترشيفه لدى النعم10 ويل من أيًضا ذلك يف أستأذن أن عىل
مصحوبًا إليه املشار النعم ويل أفندينا مرص رشف وقد دولته، من أتلقاه الذي
شهر من والعرشين السادس به أعني السعيد اليوم هذا يف واإلقبال بالعز
الكريمني أمريكم دولته عىل فعرضت العرص بعد األحد يوم املوافق محرم
أمام فليقم مناسب الباشا ولدنا رأي إن قائًال العايل أمره وأصدر فتفضل
وعليه املحرم، آخر يف إجازة الفالحون وليمنح وجرس محكم قوي سد الليمان
اآلن من ورشع العلية لإلرادة طبًقا املحرم آخر يف إجازة الفالحون منح إذا
فليتفضل وإال ونعمت فبها الليمان أمام والجرس املحكم القوي السد إنشاء يف
هذه قدمت ذلك وإلفادة اإلسكندرية، ري بشأن الهمة وبذل إنشائه يف بالرشوع
بما علًما وأحطتم وتفضلتم تعاىل هللا شاء إن بالوصول ترشفت ومتى العريضة

واإلحسان. األمر له من حرضة بيد فيها فاألمر فيها
العبد
محمود

التذكاري التاريخ لوح عىل التي الرتكية الشعر ألبيات النثرية الرتجمة
باإلسكندرية املحمودية ترعة لحفر

مواله سبيل يف يبذل أن باشا عيل محمد بالعبد خليق
فقط ماله ال روحه — العالم سلطان

امللكية همته من مستمدة القاهرة قوته فإن
العالم (حارضة) مرص خلقت أن منذ مثيل له يأت ولم

لها املوىل وفقه آثار من فكم
الزمان. ملك بخدمته أرىض لقد حتى
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املاء من بدًال الخدمة هذه سبيل يف والنضار اللجني الوزير هذا أسال ولقد
للعالم نافًعا جديًدا أثًرا مليكه ألجل وأنشأ

أخرى مرة النيل فأجرى
األرشفية الرتعة يف سابًقا يجري كان كما

عبيده أحد عىل امللك هذا كرم فاض فلو عجب وال
شاء إذا بحًرا الرتعة لجعل

وزرائه عداد يف إسكندر كان ولو
السد إقامة إىل حاجة بدون يأجوج رش لدفع

إحسانه نيل وزن بالفكر يخطر ال حتى العالم فاق لقد
به يقاس ما يوجد ال بحيث وأصبح

طمأنينة يف عدله ظل يف الوزراء فليكن
أوامره لجميع مجريًا أرضه يف هللا ظل امللك ذلك وليستمر

بقوله: العظيم الحادث هذا مؤرًخا عزت نطق وقد
محمود السلطان أنشأها التي بالرتعة أخرى مرة النيل جرى

١٢٣٤
لهما غفر عزت مصطفى زاده يساري11 الفقري

النعم ويل إىل محمود من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (14)

بحر رقم محفظة ٣ رقم ١٨١٩م سنة نوفمرب ١٢٣٥هـ/١٩ سنة صفر غرة بتاريخ
برا:

وفري النعم ويل واألبهة والعطوفة والعناية الدولة صاحب سيديحرضة
الكرم

محرم آخر يف اإلجازة منح بشأن السابق كتابكم يف وأشعرتموني تفضلتم ملا
منح اقرتحت كنت الزراعة موسم حلول عىل بناء الرتعة يف املستخدمني للفالحني
استأذنت ذلك وبعد كان كما امليناء يف الباقي النصف وتشغيل لنصفهم اإلجازة
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باإلسكندرية القبارى يف مصبها عند املقام املحمودية ترعة لحفر التذكاري التاريخ لوح

ترشيفه لدى النعم ويل أفندينا الدولة صاحب حرضة من املسألة هذه بشأن
قوي سد وإقامة املذكور الشهر آخر يف كلهم للفالحني اإلجازة بمنح مرصفأمر
أشعركم أخرى عريضة دولتكم إىل قدمت فكنت الليمان أمام وجرس محكم
من أنفار عدة السابق لتقريرنا طبًقا أبقيتم قد دولتكم كنتم وإذا األمر، بهذا
ويل فإرادة إجازة الباقني ومنحتم الجرس بناء يف يستخدموا أن عىل الفالحني
الوقت ألنَّ نظًرا مساء؛ صبح شوربة منهم أبقي من يعطى بأن تقيض النعم
بكثرة لوجوده الدشيش أو األرز من الشوربة صنع وأما الشتاء، الحارضفصل
الشوربة بإعطاء فتمنون حال كل وعىل العايل رأيكم إىل محول فهو رشيد يف
منحتم إذا وأما منهم، عدد إبقاء تقدير عىل هذا مساء. صبح املذكورين للفالحني
إفادة انتهزت وإني ذلك. يف أيًضا بأس فال الثاني لإلشعار طبًقا اإلجازة الكل
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من حرضة لسيدي فيه واألمر لكم وعبوديتي إخاليص لعرض فرصة ذكر ما
اإلحسان. له

ختم
معبود يا بحقك
محمود مراد أنل

محمود العبد

النعم ويل إىل محمود من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (15)

برا: بحر ٧ رقم محفظة ٦ رقم ١٨١٩م سنة نوفمرب ١٢٣٥هـ/٢١ سنة صفر ٣ بتاريخ

وعيل النعم ويل سيدي واألبهة والعطوفة والعناية الدولة صاحب حرضة
الهمم

منح اقرتحت قد كنت وإن أنك أخريًا الوارد دولتكم كتاب يف فقلتم تفضلتم
دولتكم أن إال كاألول الثاني نصفهم واستخدام الفالحني العمال لنصف اإلجازة
لجميعهم؛ اإلجازة منح فرأوا هناك املوجودين والوكالء الكشاف شاورتم قد
قدرة عندهم تبق لم وألنَّهم شهرين، لغاية يتم أن ينتظر ال امليناء ألنَّ نظًرا
جهة من الزراعة شئون عن يعطلهم فيه استمرارهم وأن جهة، من العمل عىل
قوي جرس إنشاء فاقرتحوا ذلك عن املهندسني أيًضا وسألتم تفضلتم ثم أخرى
عمًال دولتكم وأن الرتعة، يف النيل إطالق ثم إتمامه لعدم نظًرا امليناء؛ أمام
إقامة يف بالرشوع وستتفضلون إجازة كلهم الفالحني منحتم قد بمشورتهم
أصبتم قد إنكم فأقول: ذلك علمت قد وإني العايل، كتابكم تاريخ غد يف الجرس
وإنشاء الفالحني ترسيح من رأيتموه ما ا جدٍّ وحسن اإلصابة كل فعلتم فيما
موافق هذا وكل اإلسكندرية، وري الرتعة يف املياه وإطالق امليناء أمام الجرس
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لعرض فرصة الحال إفادة انتهزت قد إني ثم النعم، ويل إلرادة املوافقة تمام
األمر. له من حرضة بيد فيه واألمر لكم إخاليصوعبوديتي

ختم
معبود يا بحقك
محمود مراد أنل

محمود العبد

العايل الجناب إىل كامل باشا إسماعيل األمري من الصادرة املكاتبة ترجمة (16)

بحر ٧ رقم محفظة ٨ رقم ١٨١٩م سنة نوفمرب ١٢٣٥هـ/٢٩ سنة صفر ١١ بتاريخ
برا:

فالحي جميع رسحت قد هذه عريضتي تحرير يوم بأني أعرض بأن أترشف
والرشقية املنوفية جسور يف اشتغلوا الذين وهم فالح ٥٠٠ وعددهم الغربية
التايل لليوم املوافق وهو (غًدا) االثنني يوم ويف أوطانهم إىل فذهبوا واملالحة
داخل إىل النيل ماء إسالة يف وأرشع العطف إىل سأذهب … عريضتي لتاريخ

بذلك. النعم ويل موالي علم إلحاطة هذا حررت قد وعليه الرتعة.

النعم ويل إىل إسماعيل من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (17)

بحر ٧ رقم محفظة ٩ رقم ١٨١٩م سنة ديسمرب ١٢٣٥هـ/٢ سنة صفر ١٤ بتاريخ
برا:

والكرم اللطف كثري النعم ويل واملرحمة والعناية الدولة صاحب حرضة
العطف إىل اإلسكندرية من نصل عندما أننا العلية عتباتكم عرضعىل أن سبق
إىل الوصول لنا تيرس وملا املحمودية، الرتعة إىل النيل مياه إطالق يف سنرشع
افتتاح شأن يف املهندسني جميع شاورنا االثنني يوم املوافق صفر ١٢ العطفيف
أربعة تقديرنا عن زادت النيل مياه وجدنا أننا حرضاتهم فأفاد املذكورة الرتعة
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كالمهم استوضح وملا الرتعة، فم من االفتتاح هذه والحالة بجائز فليس أشبار
اختبار بال فمها من فتحت ولو بالتقدير جديرة عظيمة الرتعة هذه إنَّ قالوا:
ال ولكي طرفيها، يف الواقعة والجسور األجرف يف ذلك يؤثر أن يؤمن فال
وطول قصبة نصف عرض يف صغرية ترعة حفر من بد فال رضر أي يحدث
مرص، جهة من قصبات بعرش املحمودية الرتعة فم فوق تكون قصبة خمسني
وهذا بجائز ليس دفعة الفم من العظيمة الرتعة هذه مثل فتح أن الواقع ويف
حفر يف ظهًرا األربعاء يوم رشع ولذلك األبصار؛ أويل لدى البديهية األمور من
شاء إن الجمعة يوم إىل إتمامها يتيرس وعندما ملطلوبهم، طبًقا الصغرية الرتعة
الرتعة إىل بالتدريج الصغرية الرتعة هذه طريق من النيل مياه تطلق تعاىل هللا
من جهة يف خلل أي يحدث ولم املهندسون، قدره وما تساوت إذا حتى الكبرية
تقديم عىل اجرتأت قد تقدم بما وإعالًما أيًضا، الرتعة فم يفتح فحينئٍذ الجهات
النعم ويل واملرحمة والعناية الدولة صاحب حرضة سيدي بيد واألمر عريضتي

والكرم. اللطف كثري
إسماعيل العبد

سعادة املحمودية ناظر إىل العايل الجناب من تركي خطاب ترجمة (18)
باشا إسماعيل

ص٣: ٥ رقم بالدفرت مقيد ١٨١٩م سنة ديسمرب ١٢٣٥هـ/٨ سنة صفر ٢٠ يف

العطف إىل وصلتم كنتم أنكم اآلن الوارد والخطاب أوًال الوارد خطابكم من علمنا
االحتفال أجلتم وأنكم الرتعة، فم افتتاح بمبارشة االحتفال ألجل صفر ١٢ يوم
املهندسني. بمعرفة املقرر الحساب عن زيادة أشبار أربعة النيل ارتفاع بسبب
أن من الجسور ولحفظ الالزم االحتياط من اتخذتموه ما علمنا املناسبة بهذه
قصبة خمسون وطوله قصبات عرش عمقه صغري جدول بفتح رضر يصيبها
املذكور صفر ١٦ املبارك الجمعة يوم يف العمل تم وقد قصبة، نصف وعرضه
املياه أنَّ ظهر فإذا بالرتعة. جارية ذلك بعد النيل مياه ووردت ديسمرب)، ٤)
االحتفال أجريتم لكم ملحوًظا كان كما برضر الجسور تصيب ال الجارية
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املذكور الجدول فم سد فسيصري ذلك عكس ظهر وإذا أيًضا، الرتعة فم بفتح
كل عىل إننا وحيث هذا ذلك، الحالة تقتيض كما أخرى إجراءات باتخاذكم
رسرنا وأننا اإللهي الفضل عىل ومستندون معتمدون أحوالنا جميع يف حال
فنأمل عملتموه، الذي الرتتيب حسب الرتعة افتتاح عىل تصميمكم ببرشى
أملنا هو كما أيًضا العمل هذا إنجاز يفيد ما ورود رعايتكم وحسن بهمتكم

فيكم.

… إىل12 العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (19)

١٨١٩م: سنة ديسمرب ١٢٣٥هـ/٢٢ سنة األول ربيع ٥ بتاريخ

أنَّ كما قرصالسد، لغاية الرتعة معاينة إتمام املتضمنة مكاتبته بوصول إشعاره
الجهات ترميم سيتم تعاىل هللا بفضل وأنه ذلك، اعتمد أيًضا املهندسقسطي13
يف ودسوق وإدكو البحرية من القادمني والفالحني بالعمال الرتعة يف الخطرة
إجراءاته من العايل الجناب رسور وإبالغه الرتعة فم فتح تقرر وأنه قريب، عهد
بإرسال الغربية كاشف أغا ومحمد البحرية، حاكم بك حسن عىل نبه وأنه

األعمال. إتمام يف الهمة رصف وطلب منهما املطلوبني األنفار

… إىل14 العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (20)

١٨١٩م: سنة ديسمرب ١٢٣٥هـ/٢٩ سنة األول ربيع ١٢ بتاريخ

األمطار، بسبب السد عملية يف العمل إيقاف املتضمن خطابه بوصول إشعاره
فالحي وإقامة بك، حسن رجال بضمانة بالدهم إىل البحرية رجال وإرسال
لعمل اإلفرنج املهندسني وانتداب البحرية، قرى من القريبة القرى يف الغربية
من جزء وانهيار الرتعة، نفس يف بناؤها الالزم الجدران مقدار عن مقايسة
املنهار، الجزء لرتميم أغا عثمان الحاج وإرسال العواصف، بسبب قري أبي سد

عهدته. عىل املحالة األمور إنهاء عىل وحثه همته عىل وشكره
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… إىل(33) العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (21)

١٨٢٠م: يناير ١٢٣٥هـ/٢ سنة األول ربيع ١٦ بتاريخ

الجسور وإقامة الرتعة تقوية يف رشوعه املتضمن كتابه بوصول إشعاره
وترميم اإلفرنج، املهندسني بمعرفة املوضوعة املقايسة بموجب والجدران
إذا حتى أيام عدة بعد فيها ستطلق املياه وأن وتقويتها، الصغرية الرتعة
إرسال مداومة وطلب بالتوفيق له والدعاء األصيل، الفم يفتح النيل مع تساوت

األخبار.

… إىل15 العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (22)

١٨٢٠م: يناير ١٢٣٥هـ/١٢ سنة األول ربيع ٢٦ بتاريخ

قام قسطي املهندس أن املتضمن الوارد كتابه من العايل الجناب رسور إبالغه
املياه إطالق أن وأخرب الرتعة، يف وترميمها إصالحها املقتيض الجهات بمعاينة
إرسال مداومة وطلب السبت يوم الرتعة فتح تقرر لذلك وأنه رضر، منه يعود ال

األخبار.

… إىل16 العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (23)

١٨٢٠م: سنة يناير ١٢٣٥هـ/١٣ سنة األول ربيع ٢٧ بتاريخ

من املاء جريان املتضمن كتابه محتويات من العايل الجناب رسور إبالغه
أشبار ثالثة املرصف فم عند املاء ارتفاع وأن الجاري، ٢٤ ليلة الكبري املرصف
تتذوق لم اإلسكندرية وإن وقرياطان، أشبار ثالثة آخره وعند قراريط، وأربعة

حلوة. إىل ستتحول املاء يف املوجودة املرارة أن إال املاء طعم
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العايل الجناب إىل إسماعيل من الصادرة املكاتبة ترجمة (24)

٧ رقم محفظة ١٧ رقم ١٨٢٠م سنة يناير ١٢٣٥هـ/١٣ سنة األول ربيع ٢٧ بتاريخ
برا: بحر

اللطف موفور النعم ويل سيدي واملرحمة والعناية الدولة صاحب حرضة
والكرم

األجانب املهندسني أن العلية عتباتكم إىل رفعته أن سبق كتاب يف عرضت كنت
عندما وذلك وضعوها، التي والرسائل الخرائط مع النعم ويل إىل سريسلون
وقد واحد، بمنسوب الرتعة بداخل التي العذبة واملياه النيل مياه تتساوى
مياه بتساوي عريضتي تاريخ من يومني قبل الكاشف أحمد خادمكم أشعرني
حيث العطف إىل فوري من فقدمت الرتعة، بداخل التي العذبة واملياه النيل
بينوا والتي املذكورون، املهندسون وضعها التي والرسائل الخرائط سلمت
الالزمة الحيطان وعرضوطول وأسافلها الجسور أعايل عرض بالتفصيل فيها
أفندي أحمد خادمكم إىل الخرائط هذه سلمت نعم األوتاد، وطول لبعضاألمكنة
فيها البت تارًكا العايل مقامكم إىل رفقته يف واملهندسني هي وأرسلتها الكاشف
والرحمة والعناية الدولة صاحب حرضة بيد فاألمر وبعد النعم. ويل إرادة إىل

والكرم. اللطف موفور النعم ويل سيدي
إسماعيل العبد

بك كتخدا إىل محرر تركي خطاب ترجمة (25)

ص٤٠: ٥ رقم بالدفرت مقيد ١٨٢٠م سنة يوليه ١٢٣٥هـ/٢٢ سنة شوال ١١ يف

لذلك البحرية؛ مياه ترصيف عىل متوقف املحمودية ترعة صيانة إنَّ حيث
بناحية بوجوده أخربونا الذي الرصف محل لكشف أغا عثمان الحاج أرسلت
بأنه قيل الذي املحل بأن وأجاب وحرض املذكور املحل ونظر فذهب مريوط،
ولكنها اآلن، إىل قائمة قناطر بها الزمن قديم من ترعة أنه ظهر مرصف
يحتاج الصورة هذه وعىل أخربنا هكذا تطهري، إل وتحتاج انطمت الزمن بمرور
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يذهب لم املهندس قطيس كان فإذا األمر، ألهمية ماهر مهندس إىل األمر
وتسلموه الحاليني، املهندسخانة مهنديس من عدد ومعه فليحرض فوة إىل
جميًعا وتسفريهم العمل آالت من ذلك غري إىل وجنزير طبلية مثل يلزم ما
فوة، إىل ذهب قد املهندس قطيس كان إذا أما رسيًعا، إلينا وإرسالهم باملراكب
بمقابلة عليهم ونبهوا أوًال فوة إىل قواس ومعهم اآلخرين املهندسني فأرسلوا
بما إرادتنا بتنفيذ إشعاًرا هذا حرر وقد إلينا، معهم وحضوره هناك قسطي

ذكر.

الجناب إىل أغا إبراهيم الحاج صقي من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (26)
العايل

بحر ٧ رقم محفظة ٤٥ رقم ١٨٢٠م سنة يوليه ١٢٣٥هـ/٣٠ سنة شوال ١٩ بتاريخ
برا:

الذهاب يف السلطان لجاللة مرافقته أثناء بايش البوشانجي أنَّ فيها: جاء
بإيصال العايل الجناب قيام بمسألة يتعلق بينهما حديث حصل الخزان إىل
ودعا جاللته فتعطف املحمودية» «الرتعة وأسماها اإلسكندرية إىل العذبة املياه

بالخري. العايل للجناب

مدير أفندي شاكر إىل العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (27)
املحمودية

١٨٣٢م: سنة مايو ١٢٤٧هـ/١٤ سنة الحجة ذي ١٣ بتاريخ

يوسف الشيخ لتكليف الرحمانية مأمور أفندي أحمد إىل كتب بأنه إشعاره
بواسطة صيفيٍّا األرشفية ترعة وحفر سمخراط، جسور بتقوية الباشمهندس
دمنهور مأمور أفندي رستم إىل كتب وأنه الحصاد، أتمت التي القرى أهايل
قبل املاء أخذ وطلب وسنابادة، ولوية ورسنباي وأفالقة زرقون جسور لتقوية

محرم. أول يف املحمودية ترعة حفر إىل واملبادرة النقطة
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مدير أفندي شاكر إىل العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (28)
املحمودية

١٨٣٣م: سنة يونية ١٢٤٩هـ/٢٨ سنة صفر ٩ بتاريخ

بتوريد والشباسات فوة ناظر إىل األمر صدر قد طلبه ملا طبًقا بأنه إشعاره
األقاليم وإىل الالزم، الجري بإرسال رشيد محافظ وإىل للقنطرة، الالزم الطوب
املحمودية من الباقي الجزء حفر وطلب للريّاح، الالزمني األنفار بإرسال

املباني. عىل باإلرشاف موظفيه أحد وتكليف

ناظر بك عثمان إىل العايل الجناب من الصادر ٣ رقم الرتكية املكاتبة ترجمة (29)
املحمودية

١٨٤٥م: سنة مارس ١٢٦١هـ/١٧ سنة األول ربيع ٨ بتاريخ

مرتًا ١٩ وهو البحرية، مديرية عملية من خصه ما بعمل قيامه عدم عىل تكديره
وطلب الهالك، من لنفسه تخليًصا عليه املحالة بالعملية القيام وتكليفه مكعبًا،

تأخري. بدون عليه املفروض إلنهاء الالزمني األنفار إرسال

ناظر قبودان عارف إىل العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (30)
املحمودية أشغال

١٨٤٦م: سنة ديسمرب ١٢٦٢هـ/٥ سنة الحجة ذي ١٦ بتاريخ

ملكي ديوان مدير أفندي زكي إبراهيم إىل أرسل املحمودية مهندس بأن إشعاره
سري عدم من خوًفا النيل تزايد الحوضلحني إقفال رضورة يبلغه باإلسكندرية
القادمة للمراكب السماح عدم وطلب املياه، قلة بسبب املحمودية يف املراكب
وإمرارها صغرية، مراكب إىل البضاعة ونقل الداخل، إىل الحوض من باملرور

األعظم. البحر إىل كثرية مياه ترسب لعدم وذلك منفردة؛ غري مجتمعة

80



املحمودية ترعة حفر عن امللكية املرصية املحفوظات دار وثائق

وكيل بك سليم إىل العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (31)
الخريية القناطر

١٨٤٧م: سنة يوليه ١٢٦٣هـ/٢٨ سنة شعبان ١٤ بتاريخ

النتهاء اإلسكندرية إىل القناطر يف املوجودة البحرية العساكر إرسال بطلب
ترعة إىل وإرسالها الكراكات ترميم وطلب العام هذا عن املقررة األساس أعمال

لتطهريها. املحمودية

ناظر قبودان عارف إىل العايل الجناب من الصادرة الرتكية املكاتبة ترجمة (32)
املحمودية فم

١٨٤٨م: سنة يناير ١٢٦٤هـ/٢٠ سنة صفر ١٣ بتاريخ

املحمودية، يف املياه لتوفري املايض؛ كالعام املحمودية حوض إقفال عىل املوافقة
هدًرا. املياه إضاعة لعدم والسعي النيل ماء انحطاط بسبب

مأمور إىل العايل الجناب من الصادرة ٢ رقم الرتكية املكاتبة ترجمة (33)
والحوض املحمودية

١٨٥١م: سنة إبريل ١٢٦٧هـ/٢٣ سنة الثانية جمادى ٢١ بتاريخ

الخاصة بالطلبات املشحونة املراكب وإمرار الحوض أبواب فتح عىل املوافقة
عهدة يف التي الناحية يف سريكب والذي أوربا، من استورده الذي املياه بوابور
السماح وعدم االستثناء باب من الجهادية رجال رئيس باشا سليمان سعادة

بذلك. لغريه
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هوامش

الكيلو يف املحمودية ترعة جرسي اإلنكليزي الجيش فيها قطع التي النقطة هو (1)
الفرنيس الجيش عن باإلسكندرية كان الذي الفرنيس الجيش لعزل ١٨٠١م سنة يف ٦٣

بالقاهرة. كان الذي
الغريبة. امليناء أي اإلفرنج ميناء يقصد (2)

باشا. عيل محمد أنجال ثالث كامل باشا إسماعيل هو (3)
الحكومة. رئيس معناها: تركية كلمة الكتخدا: (4)
العلية. باألستانة باشا عيل محمد وكيل هو (5)

باشا. عيل محمد أي (6)
لوحي عىل التي الرتكية الشعر أبيات ناظم أفندي مال عزت الرتكي الشاعر هو (7)

١٨٢٩م. سنة تويف وقد املحمودية، ترعة لحفر التذكاري التاريخ
يف أوغيل الظ بك محمد خلف وقد الوايل كتخدا األرناؤوطي بك محمود هو (8)

الجهادية. ونظارة الكتخدائية
باشا. إبراهيم هنا النعم بويل املقصود (9)

باشا. عيل محمد هنا النعم بويل املقصود (10)
ترعة لحفر التذكاري التاريخ لوحى عىل التي الرتكية األشعار كاتب هو (11)

١٨٤٩م. سنة تويف وقد املحمودية
املكاتبة. هذه إليه املرسل اسم ذكر بدون األصل يف ورد هكذا (12)

املحمودية. ترعة مهندس Coste كوست مسيو هو (13)
املكاتبة. يف إليه املرسل اسم األصل يف يذكر لم (14)

املكاتبة. هذه يف إليه املرسل اسم ذكر بدون األصل يف ورد هكذا (15)
املكاتبة. هذه إليه املرسل اسم األصل يف يذكر لم (16)
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ترعة املؤرخنيعن سائر ذكره ما
املحمودية

نحو املتوىف الجربتي الرحمن عبد للشيخ واألخبار» الرتاجم يف اآلثار «عجائب كتاب يف جاء
نصه: ما ١٨٢٥م سنة

سنة أبريل ١٨) ١٢٣٢ سنة الثالثاء1 بيوم الثانية جمادى شهر واستهل
١٨١٧م).

بحر حفر الباشا حرضة رأيه رأى عرشينه)2 حادي الخميس يوم (ويف
بالغالل السفن فيها تسري باإلسكندرية أيًضا تحفر عميقة بركة إىل يجري عميق
خمسني لذلك فطلب الرحمانية، عند األرشفية خليج مبدأ من ومبدؤها وغريها،
القرى من الرجال بجمع وأمر الحديد، صناع يصنعها ومسحة فأس ألف
وبرزت باألجرة، والحفر للعمل والبلدان القرى عىل توزع فالح ألف مائة وهم
بحضور برز األمر ألنَّ البالد؛ ومشايخ الفالحني أمر فارتبك بذلك، األوامر
يدرون وال الربية يف به يتزودون وما التشهيل يف فرشعوا وفالحيهم املشايخ

أكثر. أو بأقل ومنهم بالسنة يقدرها من فمنهم اإلقامة مدة
،(١٨١٧ سنة يونيو ١٦) ١٢٣٢ سنة االثنني بيوم شعبان شهر واستهل
وأن تقدم، كما اإلسكندرية إىل املوصلة الرتعة لحفر الباشا اهتمام قوي وفيه
األرايض علو بحسب أقصاب أربعة والعمق أقصاب، عرشة عرضها يكون
بحسب أعدادهم وفرضوا الرجال لجمع األقاليم كشاف وتعينت وانخفاضها،
الغلقان وجمعت أشخاصشخصكبري، عرشة كل وعىل وقلتها القرية أهل كثرة
قرًشا عرش خمسة شخص كل وأعطوا لخدمته رجال وثالثة فأس غلق ولكل
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وحصل العمل، وقت يوم كل أجرته يف نصًفا ثالثون شخص ولكل ترحيلة،
التي الذرة وزراعة والدراس بالحصيدة الفالحني اشتغال وقت يف لذلك االهتمام
بتلك فإن للماء القرب ورشاء احتياجاتهم تشهيل يف ورشعوا قوتهم، معظم هي
تخرج وقد املاء، طالب يحفرها التي الحفائر ببعض إال املاء يوجد ال الربية
كبريهم مع ونزلوا مهندسخانة من جماعة وتعني مسبخة، أراٍض ألنها مالحة؛
الحفر حد إىل الرحمانية حيث األرشفية ترعة فم من فقاسوا وقياسها ملساحتها
ألف وعرشين ستٍّا ذلك فبلغ باإلسكندرية، الذي السواري عمود بقرب املراد
من وابتداؤها بالنارصية املعروفة القديمة الرتعة أول من قاسوا ثم قصبة،
خمسة عنه ينقص ذلك من أقل فكان فوة مدينة عند بالعطف املعروف املكان

هناك. مبدؤها يكون أن عىل االختيار فوقع وكرس، قصبة آالف
سنة يناير ٢٨) ١٢٣٤ سنة السبت3 بيوم الثاني ربيع شهر واستهل
إىل املوصلة باألرشفية املعروفة الرتعة بحفر االهتمام حصل فيه .(١٨١٩
ونزل الباشا اهتمام قبله والذي بل املايض العام يف تقدم وقد اإلسكندرية
ثم املطلوب، وعمقها وعرضها طولها وقاسوا أرضها ووزنوا املهندسون إليها
يف الشغل يرتك ولم مبدئها يف الشغل وتركوا النيل مجيء لقرب أمرها أهمل
منبتها، هناك فحفروا السواري، عمود من بالقرب اإلسكندرية عند منتهاها
التي املراكب مرىس وهي املتني املحكم بالبناء وحوطوها متسعة بركة وهي
يقع وما البحرين ملتقى وهي البوغاز من بدًال اإلسكندرية إىل منها تعرب
وأقرب بل صحت إن كلفة وأقل وأقرب أسلم هذه فتكون املراكب تلف من فيه
مزارع حساب عىل والرجال الفالحني بجمع األقاليم لكشاف األمر ونزل مسافة،
عرشة الواحد للشخص ويدفعون املزارعني القرية رجال فيحصون الفدادين
الزرع ألجل املقام وأحب رشيك له كان وإذا املال، من مثلها له ويخصم رياالت
إليه يحتاج ما وزوده يريضخاطره حتى عليها وزاده حصته أعطاه الصيفي
أفواًجا القرية أهل ويخرج يوم كل شخصقرشيف لكل يدفع العمل وعند أيًضا
فيه، باجتماعهم املأمورين املكان يف ويجتمعون البالد، مشايخ من أنفار ومعهم
ونجارون وبيارق وزمور طبول ومعهم بالناحية الذي الكاشف مع يسريون ثم
ومقاطف غلقانًا النخيل فيها التي البالد عىل وفرضوا وحدادون، وبناءون
أيًضا وطلبوا بالثمن كثري يشء ومساحي فئوًسا البنادر وعىل وسلبًا وعراجني
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منها املواضع بعض األرضيف قطع يف تسفلوا إذا كانوا ألنهم الغواصني؛ طائفة
املطلوب. الحد إىل الوصول قبل املاء ينبع

(ويف .(١٨١٩ سنة فرباير ٢٦) ١٢٣٤ سنة األوىل جمادى شهر واستهل
وسيقت ذكرها، املتقدم الرتعة حفر بأمر االهتمام قوي الخميس) يوم سابعه
أهل لكل حددوا بعدما العمل يف وجدوا البحرية، األقاليم من والفالحني الرجال
املحدود عمله أتم فمن اإلقليم، ذلك من بلد كل أهل عىل توزع أقصابًا إقليم
أماكن صورة منها األماكن بعض حفر يف وظهر اآلخرين مساعدة إىل انتقل
بداخلها ظروف ووجد ومغاطسه، وأحواضه بعقوده وحمام وقيعان ومساكن
للباشا رفعوها فيها ما يعلم ال تفتح لم وأخرى قديمة، كفرية نحاس فلوس

تلك. مع
ويف .(١٨١٩ سنة مارس ٢٨) ١٢٣٤ سنة الثانية جمادى شهر واستهل
األرشفية من بالدهم إىل األقاليم فالحي من الكثري رجع أبريل) (أواسط أواخره
من الفالحني من الكثري ومات والحفر، العمل من لزمهم ما أتموا الذين وهم

التعب. ومقاساة الربد
رصفوا وفيه .(١٨١٩ سنة مايو ٢٦) ١٢٣٤ سنة شعبان شهر واستهل
املال. طلب عليهم ووجهوا الزرع حصاد ألجل الرتعة يف العمل عن الفالحني

.(١٨١٩ سنة يوليو ٢٤) ١٢٣٤ سنة الجمعة4 بيوم شوال شهر واستهل
بوفاء نودي أبيب شهر من يوم آلخر املوافق أغسطس) ٦) عرشه رابع ويف
حكام وأمر األرشفية، ترعة بسبب اإلسكندرية جهة إىل سافر الباشا وكان النيل،
يربطونهم فكانوا جمعهم يف فأخذوا للعمل، الفالحني بجمع باألرياف الجهات
هو الذي الدراوي زرع عن وتعطلوا املراكب بهم وينزلون بالحبال قطارات
ومات قاسوه ما قاسوا ما بعد األوىل املرة من رجوعهم بعد شدة وقاسوا قوتهم،
ولو الحفر تراب من عليه أهالوا سقط من وكل والتعب، الربد من منهم الكثري
كل عن عليهم وزيد باملال طولبوا للحصيدة بالدهم إىل رجعوا وملا الروح، فيه
الغلة من يبيعونه ما وأخذ فول، وكيلة قمح وكيلة التبن من بعري حمل فدان
ونزح الرتعة يف الشغل إىل للعود والطلب إال هم فما الوافر، والكيل الدون بالثمن
كانت األوىل واملرة امللوحة، غاية يف وهي األرض من نبعها ينقطع ال التي املياه
بالروايا فينقلونها العذبة، املياه وقلة الحر، شدة يف املرة وهذه الربد، شدة يف

اإلسكندرية. ري وتأخر املسافة بعد مع الجمال عىل
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.(١٨١٩ سنة أغسطس ٢٢) ١٢٣٤ سنة القعدة ذي شهر واستهل
مستمر. الرتعة يف والعمل

سنة ديسمرب ١٨) ١٢٣٥ سنة األحد5 بيوم األول ربيع شهر واستهل
برتعة الحفر أمر انقىض (١٨٢٠ سنة يناير (أوائل أواخره ويف .(١٨١٩
فمها خالف رشًما لها فتحوا ثم القليل، إال الشغل من يبق ولم اإلسكندرية،
نبعت التي املالحة باملياه واختلط املاء بها فجرى البحر، غلبة من خوًفا املعمول
وساح عظيمة، روبة وبها املسبخة بعضاملواطن عىل منها املاء وعال أرضها من
عال وأهوية نوة وقوع أيًضا وصادف تمنع، جسور هناك وليس األرض عىل
أن الناس يف فأشيع الرتعة، إىل ووصل الكبري، الجرس عىل املالح البحر فيها
غرقت البحر ومن منها التي املالحة املياه وأن تصح ولم أمرها، فسد الرتعة
ذلك دون وهو بالواقع، الخرب تحقق أن إىل منها أهلها وخرج اإلسكندرية،

معظمهم. هلك ما بعد بالدهم إىل والفالحون املهندسون ورجع
ويف .(١٨٢٠ سنة يناير ١٧) ١٢٣٥ سنة الثاني ربيع شهر واستهل
وسافر الرتعة، عىل للكشف اإلسكندرية إىل الباشا سافر يناير) ٢٣) سابعه
ودبوس القديم والكتخدا الدفرتدار بيك ومحمد باشا إبراهيم ابنه صحبته
خاطره انرشح وقد غيبتهم من معه ومن الباشا حرض عرشه) ثالث (ويف أوغىل
رشيد مراكب فيها سافرت وكذلك فيها، وسفرها املراكب وسلوك الرتعة لتمام
اإلسكندرية إىل املالح يف والسفر البوغاز وعر من واسرتاحوا بالبضائع، والنقاير
ولم الكبري، والبحر البوغاز القتحام املناسب الريح وانتظار والتجريم والنقل

بعضجسورها. وإصالح اليسري األمر إال الرتعة شغل يف يبق
(أي ومنها (١٨٢٠ سنة سبتمرب ٩) ١٢٣٥ سنة الحجة ذي شهر واستهل
عىل باملحمودية وسموها حفرها تم ملا املحدثة اإلسكندرية ترعة أن حوادثها) من
فلما باملاء وامتألت لذلك، املعد فمها دون رشًما لها فتحوا محمود، السلطان اسم
فسدوا األرايض؛ وغرقت الواطية، املواضع يف املاء وطف فزادت الزيادة بدأت
منها ينقلون فكانوا للمسافرين، مراكب عدة فيها داخله من وأبقوا الرشم، ذلك
واستمر متغريًا، مالًحا ماؤها وبقي مراكبها، إىل البحر ومن البحر، مراكب إىل

أ.هـ. قرشني. الراوية ثمن وبلغ العذب، املاء قلة من جهد يف الثغر أهل

من ج١ بك مسعود محمود تعريب بك، لكلوت مرص» إىل عامة «ملحة كتاب يف وجاء
نصه: ما ص٤١٥ إىل ص٤١٣
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كانت وإذا املرصية، السواحل عىل اللذان الوحيدان هما اإلسكندرية ومرفآ
الدول تستطيع ال الذي املرصي القطر استقالل لصيانة رضورية األساطيل
تستطيع الذي الوحيد املرفأ فاإلسكندرية البحر طريق من إال تهديده األوربية
الواجب من كان فقد فيه، عليها الهجوم يتعذر مكمنًا اتخاذه األساطيل هذه
جعل ألنه عيل؛ محمد عنه يغفل لم ما وهو الطبيعية، املزية هذه اغتنام
شأن لها فارتفع (ترسانة) للصناعة داًرا بها وأنشأ حربيٍّا، ثغًرا اإلسكندرية

املتوسط. األبيض البحر مرافئ بني
األبيض البحر عىل مرص سواحل نقط من نقطة لكل التجارية األهمية أما
التجاري املركز هي التي القاهرة وبني بينها املواصالت لسهولة فتابعة املتوسط
بالجهات تتصل قديًما اإلسكندرية وكانت القطر، لذلك والسيايس والصناعي
الرتعة هذه انسدت فلما إليها، واصًال كان الذي النيل بفرع القطر من الداخلية
إياها إيصالهم به العرب الفاتحون عني ما أول كان فيها األتربة بانهيار
يف تلبث لم الرتعة هذه ولكن وصفها، الرشقيون املؤرخون أجاد برتعة بالقاهرة
يجف البسيط الخندق وبني بينها فرق ال وأصبحت كسابقتها اندثرت أن أيام
اإلسكندرية فقدت أن ذلك عن فنشأ السنة، من األكرب الشطر أثناء منها املاء

رشيد. ثغر إىل بعدها من آلت التي التجارية مكانتها
أهميتها اإلسكندرية إىل فأعاد الغبن هذا يستمر أن أبى عليٍّا محمًدا أن غري
السلطان إىل نسبة باملحمودية أسماها السفن فيها تسري ترعة بإنشائه األوىل
يف التجارة دائرة انحرصت الحني هذا ومنذ السمه، وتخليًدا له إجالًال محمود؛
يبارش ولكي السبب لهذا فيها مقره املرصية التجارة ناظر وجعل اإلسكندرية

أ.هـ. األوربيني. التجار إىل بالتصدير الخاصة الحاصالت مبيع أيًضا

ص٧٠٣: إىل ص٧٠٢ من ج٢ الكتاب هذا يف أيًضا عنها وجاء

النيل فرعي يف املالحة وصعوبة والقاهرة اإلسكندرية بني املواصالت أهمية كانت
املحمودية. ترعة حفر عىل عليٍّا محمًدا حمل مما بوغازيهما اجتياز لصعوبة

املحمودية برتعة شبيهة ترعة ملرص فتحهم إثر فتحوا قد العرب وكان
طمستها حتى إدارتهم بسوء أمرها املماليك فأهمل منها أهمية أقل كانت ولكنها

عني. بعد أثًرا فأصبحت واألتربة الرمال
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ومأخذها كيلومرت) ١٠٠) فرسًخا وعرشون خمسة املحمودية ترعة وطول
صالحة وهي فوة من كيلومرت) ١) فرسخ ربع مسافة عىل رشيد فرع من
وثالثة ألف ثالثمائة فيها بالعمل وقام أشهر عرشة يف حفرها تم وقد للمالحة،
الخطرية األعمال من تُعدَّ بأن جديرة املحمودية وترعة العمال، من ألًفا عرش
األزمان. غابر يف بمثلها يقومون املرصيني قدماء كان التي الجليلة واآلثار

أ.هـ.

١٨٩٣م سنة املتوىف مبارك باشا لعيل مرص» نيل تدبري يف الفكر «نخبة كتاب يف وجاء
املحمودية» «ترعة عنوان تحت (١٨٨٠م) ١٢٩٧هـ سنة املطبوع ص٨٧ إىل ص٨٤ من

نصه: ما

العطف، ناحية قبيل الغربي الشط يف فمها نفسه النيل من خارجة الرتعة هذه
مرت، ألف وسبعون ثمانية وطولها اإلسكندرية، عند األبيض البحر يف وتصب
أيام يف املاء يدخلها ال نيلية وهي مرتًا، وعرشون خمسة عرضها ومتوسط
ألف ثمانمائة والليلة اليوم يف إليها فتنقل الوابورات، بواسطة إال التحريق
قنطرتان املالح وقرب بهويس، الفم قنطرة قناطر؛ ثالث وبها مكعب، مرت
وأربعني وخمسة خمسمائة قوة يف وابوًرا وعرشون ثمانية وعليها بهويسني،

وهي: ترعة وعرشين اثنني نحو منها ويتفرع حصانًا،
وطولها إدكو بحرية يف وتصب املحمودية مساكن بلصق فمها العطف ترعة

مرتان. وعرضها مرت آالف خمسة
مسافة بعد إدكو بحرية يف وتصب العزبة بجوار فمها أرمون منشأة وترعة

ونصف. مرت عرض يف مرت آالف أربعة
املحمودية يف وتصب الخطاطبة ترعة مصب مجرى يف فمها قابيل وترعة
قنطرتان وبها مرتان وعرضها مرت آالف سبعة وطولها حبيب عيد عزبة قبيل
بسنته فرع منها ويخرج بعينني دمسينة منشأة قبيل وقنطرة بعني الفم قنطرة

إدكو. بحرية يف يصب
إىل وتعود غطاس بركة قبيل فمها النارصي ترعة املحمودية فروع ومن
أمتار أربعة عرضها ومتوسط مرت آالف ستة وطولها الكريون رشقي املحمودية

كذلك. باالنتهاء وقنطرة بعني الفم قنطرة قنطرتان وبها
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امتدادها بعد إدكو بحرية يف وتصب الكريون قرب فمها الكريون وترعة
واحدة. بعني قنطرة وبفمها مرتين عرض يف مرت آالف سبعة

بحرية يف ويصب حمص أبي أمام باملحمودية فمه عزاز كفر ومرصف
بعني قنطرة وبفمه ونصف عرضمرت يف مرت آالف ثمانية سريه بعد أيًضا إدكو

واحدة.
قري أبي بحرية يف وتصب عثمان كنج عزبة أمام فمها سليم كفر وترعة
واحدة. بعني قنطرة وبفمها ونصف مرت وعرضها مرت آالف خمسة وطولها

ترعة مع تلتقي الرتجمان بيك محمد قرص غربي فمها زرقون وترعة
النوام حسن الشيخ رضيح غربي القديم األرشفية فرع يف وتصب الخزان
بعني الفم قنطرة األوىل قنطرتان وبها مرتان وعرضها مرت آالف ثمانية وطولها

الحديد. السكة تحت والثانية واحدة
أبعدية مرصف يف وتصب بسطره عزبة بجواز فمها يوسف آبار وترعة
قنطرتان وبها ونصف مرت عرض يف مرت آالف سبعة امتدادها بعد دمنهور

الحديد. السكة تحت وقنطرة واحدة بعني الفم قنطرة
دمنهور أبعدية مرصف يف تصب سحايل عزبة رشقي فمها سحايل وترعة
الفم قنطرة قنطرتان وبها ونصف مرت عرض يف مرت آالف سبعة طول بعد

الحديد. السكة تحت وقنطرة واحدة بعني
بعد العموم مرصف يف وتصب سحايل عزبة غربي فمها نعيم زاوية وترعة
بعني الفم قنطرة قنطرتان وبها ونصف مرت عرض يف مرت آالف ثمانية طول

الحديد. السكة تحت وقنطرة واحدة
العموم مرصف يف وتصب القروي كوم رشقي يف فمها القروي وترعة
واحدة بعني الفم قنطرة قنطرتان وبها مرتان وعرضها مرت آالف عرشة وطولها

الحديد. السكة تحت وقنطرة
العموم مرصف يف وتصب أفندي زكي عزبة غربي يف فمها الزرقا وترعة
الفم قنطرة قناطر ثالثة وبها ونصف مرت وعرضها مرت آالف ثمانية وطولها

تومة. عزبة وقنطرة الحديد السكة تحت وقنطرة واحدة بعني
وطولها الرشرشة ترعة يف وتصب بيك أرتني غربي يف فمها كيل محلة وترعة
بعني الفم قنطرة قناطر: خمس وبها أمتار خمسة عرضها ومتوسط مرت ألفا
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أبي وقنطرة قناوي عزبة بجوار وقنطرة الحديد السكة تحت وقنطرة واحدة
الزيني. قنطرة والخامسة طاحون

الغراقة بركة يف وتصب كيل محلة ترعة فم غربي يف فمها قفلة وترعة
وقنطرة الفم قنطرة قنطرتان وبها مرتان وعرضها مرت آالف عرشة وطولها

الحديد. السكة تحت
وطولها الغراقة بركة يف وتصب قفلة ترعة فم غربي فمها بلقطر وترعة

واحدة. بعني واحدة قنطرة وبفمها قبلها كما وعرضها
يف وتصب غطاس بركة أمام وفمها الحلفاية دسونس ترعة ومثلهما
السكة تحت وقنطرة واحدة بعني الفم قنطرة قنطرتان وبها العموم مرصف

الحديد.
وطولها العموم مرصف يف وتصب املعمل بجوار فمها الزجاج معمل وترعة
وقنطرة بالفم قنطرة قنطرتان: وبها مرتان، عرضها ومتوسط مرت آالف ثمانية
سبعة طوله غراقة بركة يف يصب مرصف نهايتها ويف الحديد، السكة تحت

ونصف. مرت وعرضه مرت آالف
يف وتصب النمساوي رسكوفتش عزبة غربي فمها لوقني أبعدية وترعة
عرضها ومتوسط مرت ألف عرش اثنا وطولها الزجاج معمل ترعة مرصف
الحديد السكة تحت وقنطرة واحدة بعني الفم قنطرة قناطر: ثالث وبها مرتان،

راغب. بيك أحمد عزبة عند والثالثة
مريوط بحرية يف وتصب بردله ترعة غربي يف فمها البسلقون وترعة
بعني الفم قنطرة قناطر: ثالث وبها مرتان، وعرضها مرت ألف عرش اثنا وطولها

حسن. الشيخ كفر تجاه والثالثة الحديد السكة تحت وقنطرة واحدة
السعرانية عزبة رشقي باملحمودية فمها بالسعرانية وتعرف بردله وترعة
وبها مرتان وعرضها مرت آالف ستة وطولها البسلقون ترعة مع وتلتقي

الحديد. السكة تحت وقنطرة واحدة بعني الفم قنطرة قنطرتان:
برية يف وتصب عثمان كنج عزبة رشقي يف فمها (أبيس) يبيس وترعة
قنطرتان: وبها ونصف مرت وعرضها مرت آالف خمسة وطولها البسلقون،

الحديد. السكة تحت وقنطرة الفم قنطرة
وطولها مريوط بحرية يف وتصب العزبة بجوار فمها عثمان كنج وترعة
الفم قنطرة قنطرتان: وبها ونصف، مرت عرضها ومتوسط مرت آالف خمسة
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من يخرج إسكندرية إىل عثمان كنج عزبة ومن الحديد، السكة تحت وقنطرة
والبساتني. املزارع لسقي الجانبني من كثرية برابخ املحمودية

أربعمائة بقوة وابوًرا وعرشون ثمانية نفسه رشيد فرع عىل املديرية ولهذه
من مكعب مرت ألف مئة أربع والليلة اليوم يف إيرادها حصانًا وأربعني وأربعة
مرت ألف ثمانمائة الرياح ومن مرت ألف ثلثمائة نحو السواقي من وإيرادها املاء
مياه فمجموع ألف أربعمائة نحو العطف وابورات مياه من املحمودية ومن

أ.هـ. مرت. ألف وتسعمائة مليون نحو املديرية

املطبوع و٥١ ص٥٠ ج٧ مبارك باشا لعيل التوفيقية» «الخطط كتاب يف أيًضا وجاء
نصه: ما (١٨٨٨م) ١٣٠٥هـ سنة

يتم ال خرياتها وتكثري اإلسكندرية) (أي املدينة تلك تمدين من املقصود كان وملا
وكان بمتاجرهم، إليها القطر أهل وصول وسهولة فيها العذبة املياه بكثرة إال
عىل قاعه وارتفع ردم قد بشأنه االعتناء وعدم إهماله بسبب القديم خليجها
انتهاء وقت يف إال املاء يدخله ال السنني من كثري يف كان حتى األصيل ضعفعمقه
ألهل زائدة مشقات حصول يف سبب وذلك السنة، باقي يف يجف ثم النيل زيادة
التي للبحائر ومجاورته سيما واألغراب القطر أهل من عليها والطارئني املدينة
كانت مريوط، وبحرية املعدية وبحرية قري أبي بحرية مثل الجانبني من تكتنفه
بقية الصهاريج تكفي ال وربما منفعته، وتعطيل مائه ملوحة رسعة تستوجب
السنية أوامره6 صدرت علمت كما ا جدٍّ فيها الناس كثرة مع خصوًصا السنة
تعمق وأن املحمودية، ترعة بحفر ميالدية ١٨١٩ سنة املوافقة ١٢٣٣هـ سنة
الوصول النيل مراكب لجميع يسهل بحيث وتوسع وشتاءً صيًفا تجري حتى
مشقة وال مرصف كبري بال قريب زمن يف املحصوالت بأنواع املدينة إىل منها
قبل وكانت واملزروعات، الحيوانات وسائر لآلدميني النفع تمام حصول مع
وذلك دمياط، أو رشيد ثغر من إال املدينة تلك إىل تصل ال القطر تجارات ذلك
يخلو ال امللح البحر سفر فإن ا جدٍّ املشقة وزيادة املرصف لكثرة مستوجب
والبضائع املراكب لبعض غرق حصول عن سنة تخلو ال فكانت الخطر عن
القطر مديريات جميع من األهايل من كثريًا عدًدا لها جمع وألهميتها واآلدميني
أن إىل عليها رصف ما بلغ وقد لها، الالزمة األبنية من وقت أقرب يف تمت حتى
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من عليها ترتب ملا بالنسبة وهذا بيك، قولوط نقله ما عىل ألفجنيه ثلثمائة تمت
القديم الخليج فم مكان يف فمها يجعل ولم مشاهد، هو كما يسري يشء املنافع
بالقرب فنقل والرمال االرتدام من أمامه حدث ما بسبب الرحمانية ناحية عند
فصلح العطف ناحية عند فجعل ينفع، فلم مراًرا ذلك وفعل أيًضا فارتدم منه
ناحية عمارة يف سببًا ذلك وكان اآلن، عليه هو ما عىل فاستمر املطلوب وأنتج
مرىس كانت حيث بالبنادر ألحقت حتى خرياتها وكثرة واتساعها العطف
بحيث األبيض البحر انتهاؤها وجعل والخارجية الداخلية التجارية للسفن
وبتمامها البطالسة، زمن يف كان الذي القديم الخليج مصب من قريبًا تصب
مما الجسيمة والفوائد العميمة املنافع من املقصود منها حصل الوجه هذا عىل
الثغر إىل العطف ناحية من بجوانبها األرايضالتي غالب كإحياء وخالفه ذكرنا
املاء وصول قلة من هجرها بسبب للزراعة صالحة غري ميتة كانت أن بعد
بل املزروعات وأصناف بالناس معمورة الزمان قديم يف كانت أنَّها مع إليها
املساقي بواسطة شواطئها عن البعيدة األرايض من كثري إحياء بحفرها حصل
بها أحيي ما بلغ حتى األزمان توايل عىل الجانبني من عنها تفرعت التي والرتع

فدانًا. ١١٥٤٥
املزارع تزل لم وهكذا فدان، ٤٠٠٠ عىل يزيد ال ذلك قبل الصالح وكان
زيادة للزراعة الصالح بلغ فقد هذا وقتنا إىل الرتعة تلك بسبب تتزايد واألحياء
واحتيج بجميعه املحمودية ماء كفاية عدم استوجب حتى فدان ألف مئة عن
مصبها ويف فمها يف جعل حفرها تمام عند إنه ثم العطف، وابورات تركيب إىل
من اآلتية التجارات وكانت فيها الدخول من النيل ملراكب مانعة فكانت قناطر
وعند املحمودية، مراكب من أخر مراكب إىل فمها عند تنقل إسكندرية إىل القطر
امللح البحر مراكب إىل األجنبيني ذمة عىل منها كان ما ينقل الثغر إىل وصولها
األقطار من اآلتية التجارات وكذلك الرب، إىل يخرج األهايل ذمة عىل كان وما
فصدرت والخطر الرضر من ذلك يف ما يخفى وال مرتني تنقل فكانت األجنبية
سنة وذلك مصبها ويف فمها هويساتيف وعمل القناطر تلك بإزالة السنية أوامره
عليه هي الذي الوجه هذا عىل فعملت هجرية، ١٢٥٨ موافقة ميالدية ١٨٤٢
للمراكب أمتار أربعة عرضه صغري أحدهما هويسان: فمها يف جعل بأن اآلن
كذلك مصبها ويف الكبرية، للمراكب أمتار ثمانية سعته كبري واآلخر الصغرية

املصاريف. وخفت الصعوبات بذلك فارتفعت

92



املحمودية ترعة عن املؤرخني سائر ذكره ما

فمها عند أحدهما جامعني بنى أنه منها عديدة أبنية بذلك ألحق وقد
واحدة قطعة منهما واحد كل محراب وجعل امليناء، قرب مصبها عند واآلخر
محمود، السلطان اسم عليه ورقم البناء تاريخ عليه وكتب األبيض، الرخام من
الذي الشارع وكذلك التاريخ، بجامع اآلن يعرف مصبها عند الذي والجامع
املريية، الغالل لخزن أشوان عدة جدد أنه ومنها التاريخ. بشارع يسمى عنده
والجمرك الرتسانة، جهة إىل الحلو املاء األرضلتوصيل تحت مجرى حفر ومنها

شاءوا. وقت أي يف واألهايل السقائني ألخذ موارد منه مواضع يف فتح قد
الحاجة عند منه تتغذى ما لها جعل الرتعة تلك نفع دوام عىل ولحرصه
مملوءًا ويبقى النيل فيضان وقت يمأل للماء مخزنًا (دسيا) ديسة ملقة فجعل
واملخزن للرصف قناطر فيه وجعل الحاجة، حسب عىل فيها يرصف حتى
فدان. ألف عرشين من قريبًا وكان الزرقون بخزائن اآلن يعرف ما هو املذكور
اآلن وهو جفلكا باشا سعيد املرحوم جعله العطف بوابورات عنه استغنى وملا
وبعيًدا الرتعة تلك جوانب عىل حدث وقد باشا، طوسون املرحوم نجله ملك يف
مملوءة وبساتني مشيدة وقصور عامرة بلدان عدة املدينة ضواحي يف عنها

هناك. املشاهدة املحاسن من ذلك وغري والرياحني الفواكه بأشجار
فيه يجري ال كان حتى مرتفًعا القديم الخليج قاع جعل أسباب من إنَّ ثم
العزيز عمل ملا فلذا علمت، كما املالحة للبحائر مجاورته الفيضان وقت إال النيل
فصارت املالح البحر جهة من البحريات تلك أفواه بسد أمر املحمودية ترعة
أعظم من الجليلة األعمال فهذه منافعها. ويعطل يغريها مما آمنة املحمودية

فيها. واألغراب األهايل وكثرة املدينة بتلك العمارة أسباب
تاريخنا7 يف مذكور املحمودية وترعة القديم الخليج عىل الكالم وبسط

أ.هـ. عليه. الوقوف أراد من إليه فلريجع ملرص

هوامش

الثانية جمادى أول أن باشا مختار محمد للواء اإللهامية» «التوفيقات كتاب: يف (1)
الجمعة. يوم يوافق السنة هذه من

الثانية. جمادى شهر من والعرشين الحادي اليوم يف أي (2)

93



املحمودية وترعة القديم اإلسكندرية خليج تاريخ

الخميس. يوم يوافق أنه الذكر اآلنف اإللهامية» «التوفيقات كتاب يف (3)
السبت. يوم يوافق أنه اإللهامية» «التوفيقات كتاب يف (4)
السبت. يوم يوافق أنه اإللهامية» «التوفيقات كتاب يف (5)

باشا. عيل محمد أي (6)
وال مخطوًطا ال عليه نعثر لم ولكننا خططه يف عليه أحال ما كثريًا الكتاب هذا (7)

مطبوًعا.
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