
وللنيل وجه اخر
حكايات تارخيية على ضفاف النيل

«ما بني القرن الثامن عشر حىت منتصف القرن العشرين»





التارخيي  التوثيق  جمال  يف  العاملة  مصر  يف  املدني  اتمع  مؤسسات  هي  مصرية..  أيام 
لألماكن واألحداث مستخدمة ما لديها من أرشيف هائل يضم كتب نادرة ووثائق 
وصور وجرائد وجمالت تغطي أحداث عاملية وذلك يف إطار خطتها اخلاصة حنو تنشيط 
الذاكرة الوطنية بكل ما فيها من أصالة وجذور تفيد األجيال احلالية وجتعلها أكثر 
ملشروعاهتا  أساسا  الربح  جتعل  ال  وطنية  خطة  إطار  يف  السابقة  األجيال  مع  تواصال 
التارخيية.. ومن هذا املنطلق تعاونت أيام مصرية مع املنتدى الوطين لدول حوض النيل.. 
فصول  عرب  وذلك  العادي..  للمواطن  جاذبية  أكثر  خمتلف..  بشكل  النيل  لتقديم 
كتبناها  وأمامنا هدف هام هو أن نصل حبكاياتنا عن الناس يف مصر إىل كل شعوب 
العامل.. ولنقدم حلظات وفقرات من التاريخ الشعيب املصري.. التاريخ غري املكتوب 
مستخدمني الصور النادرة لألشخاص واألماكن عرب خطتنا العامة يف التوثيق التارخيي 
اليت تعاونا من خالهلا مع وزارات وهيئات لتوثيق تارخيها وتقدميه للمواطن العادي بشكل 
عن  وكتاب  املصرية  اإلذاعــة  تاريخ  عن  كتاب  الثقافية  للمكتبة  فقدمنا  جذاب 
تاريخ نقابة احملامني املصرية وسلسلة أعداد من جملة أيام مصرية بلغت الثالثني بعضها خاص 
مبئوية مصر اجلديدة ومئوية جامعة القاهرة وإنشاء شركة مصر للطريان وينضم إليهم 

هذا اإلصدار «حكايات على ضفاف النيل».

كلمة املؤلف

ملحوظة:
 الفقرات الواردة يف الكتاب بني األقواس منسوبة إىل مصادرها بنفس اللغة اليت كتبت ا حفاظًا على األصل بدون تغيري أو تعديل ال سيما أن بعض هذا الفقرات

.ترجع إىل مصادر تارخيية من القرن الثامن والتاسع عشر



تقديم
«صوت من ال صوت هلم» هو شعار املنتدى الوطين حلوض هنر النيل منذ نشأته عام ٢٠٠١، حتى 
اآلن وهذا الشعار يضفى مبعان عميقة للمشاركة الشعبية يف دول حوض النيل التى تعيش على 
ضفاف هذا النيل الذى يشق دول كثرية وحيمل معه العديد من اخلريات واألسرار واألرزاق 
النهر  هذا  تكتشف  أن  حتاول  ومازالت  كانت  شعوب  حبياة  مباشر  بشكل  ترتبط  التى 

العظيم وتتعايش معه وتروضه.
نقوم  فإننا  مصر،  فى  النيل  حلوض  الوطين  املنتدى  أنشطة  ضمن  يتم  والذى  اإلصدار  هذا  وفى 
التى  باحلديثة  وال  القدماء  املصريني  كحياة  جدا  بالبعيدة  ليست  متميزة  تارخيية  حقبة  بسرد 
نعيشها اآلن والتى فيها تدفقت البيانات والتحليالت واملعلومات عن النيل، ولكننا حناول أن نلقى 
الضوء على فرتة هامة جدا للمصريني ودول حوض النيل من منتصف القرن التاسع عشر إىل النصف  
اتمع  خالل  من  النيل  مع  التعامل  فى  جذرية  حتوالت  شهدت  والتى  العشرين  القرن  من  األول 

والساسة واخلرباء املصريني وغري املصريني.
الشعوب  أبطاهلا  كان  النيل  ضفاف  على  احلكايات  بعض  اإلصــدار  هذا  فى  نرصد  إننا 

واحلكومات والنهر نفسه.
النيل..  فى  املصريني  أثر  وكيف  املصريني  فى  النيل  أثر  كيف  نكشف  أن  هندف  إننا 
كيف تعامل الناس مع الفيضان اجلارف الكاسح وحماوالهتم لتهدئته وترويضه .. كيف 



املنتدى الوطنى حلوض النيل- مصر

كان النيل حصنًا ألهايل القاهرة وحكاية أشهر وأقدم جزيرة فى نيل القاهرة  .. كيف 
مصر  مشروعات  وأكرب  أهم  عن  النيل  مياه  غابت  عندما  جحيم  إىل  املصريني  حياة  حتولت 
نقص  كان  وكيف  العطشى  املصريني  بسواعد  حفرها  يتم  كان  حني  السويس  قناة  وهى 

املاء سبب فى وفاة  اآلالف  من العمال الذين كانوا حيفرون هذه القناة.
أهايل  لتسقى  السقا  قربة  عرب  ُتنقل  النيل  ماء  كانت  كيف  الكتاب  هذه  خالل  من  نرصد 
القاهرة بأغنيائها وفقرائها وكيف مت استبدال هذه املهنة الرقيقة بالتوصيالت واملواسري من خالل 
شركات املياه .. كيف كان اإلهتمام بإكتشاف منابع النيل وتدريس جغرافيا النيل 
للطلبة منذ أكثر من مائة عام.. وغريها من احلكايات التارخيية التى ُتظهر مدى عالقة النيل 

حبياة هذا الشعب وتطوره.
إن هذا اإلصدار هو إطاللة تارخيية على هذا النهر وعالقة اتمع به والتى ميكن أن تكون 
فى  متشاهبة  ولكنها  ظواهرها  بعض  فى  خمتلفة  بصورة  تبدو  كانت  وإن  اآلن  حتى  مستمرة 

روحها وأدائها.
لزاما  فكان  النهر  هذا  لنا  سخر  بأن  النيل  ضفاف  على  يعيشون  ملن   ا وهبها  حياة  عالقة  فإهنا 

علينا أن حنافظ عليه لنحافظ على وجودنا.
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الفصل االول
حماولة ترويض هنر
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رمبا مل يشاهد الكثري منا "فيضان النيل" إنه الوجه اَالخر لذلك النهر الذي نراه اليوم، يسري 
أمامنا يف جمراه الطبيعي يف رقة وعذوبة .. كملك خيتال زهوا بني عشريته .. النيل بالنسبة 
الرومانسية  منبع   ، والسامرين  والساهرين   ، العشاق  وملتقى  الشعراء،  ملهم  هو  اَالن  لنا 
والصفاء .. على جانبيه تعلو املباني ، وصارت السكنى على ضفافه أو حتى قريبا منه 

هي األغلى مثنا.
أما باألمس فذاكرة التاريخ حتفظ لنا صورة أخرى مغايرة للنيل .. نراه فيها أحيانا هادرا 
احلرث  من  يقابله  ما  طريقه  يف  معه  ليأخذ  بقوة،  ضفافه  على  ويزداد  باملاء  يفيض  هائجا 
والنسل ذلك هو الفيضان. وأحيانا أخرى نراه وقد ضن علينا باملاء واخلري حني ينقص 

منسوب املياه فيه ، فتهلك األرض عطشا.
وعلى مر التاريخ كانت هناك حماوالت ال تنقطع من اإلنسان لرتويض هذا النهر والسيطرة 
عليه. ودائما ما كانت تتأرجح بني النجاح والفشل .ومن هذا التاريخ حنكي جانبا من قصة 
اإلنسان املصري البسيط ، وحماوالته الدؤوبة للتعايش مع النيل ، وحماوالت أخرى لرتويض 

هذا النيل العظيم الذي نأمل يف خريه، ونتوجس من فيضانه.
ويبدو لنا دائما أن من شاهد ليس كمن مسع ، وألننا مل نشاهد الفيضان ، ورمبا مسعنا عنه 
فقد بات من الضروري أن نقرأ عنه يف كتب التاريخ ، لنعلم كم عانا أجدادنا يف املاضي من 

فيضان هذا النيل . 
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محاولة ترويض نهر
الفصل االول

وهذا هو األثري الفرنسي الشهري جان فرانسوا شامبليون، صاحب الفضل يف فك رموز حجر رشيد، 
اليت سامهت بصورة مؤثرة يف معرفة أسرار احلضارة الفرعونية، وأحد الذين شاهدوا فيضان النيل يف 

مصر ، يرصد لنا التاريخ تلك الظاهرة يف إحدى رسائله املهمة اليت كان يرسل هبا لفرنسا .
كان شامبليون يف هذه اللحظات يف قرية أمخيم بصعيد مصر، فماذا كتب عما شاهده من فيضان النيل 

عام ١٨٢٩ يف عهد حممد علي باشا. 
يقول شامبليون : (كنت أقضي طيلة اليوم مستلقيا يف القارب الشراعي اجلميل، الذي تفضل بتأجريه لنا 
صديقنا حممد بك يف أمخيم، وكنت أقطع الوقت يف التأمل ومتابعة اجتاه الريح ، وجس ومراقبة ادافني 
وبالرغم من عنفوان تيار النهر املنهمر بإفراط ، والذي تعدى أقصى منسوب لفيضانه ، جنحت الرياح 
الشمالية يف معاكستنا طويال، وبالطبع فإن فيضان هذا العام رائع وعظيم بالنسبة للرحالة من أمثالنا، 
والذين ال يستهويهم يف تلك األرياف سوى متعه املشاهدة. بينما خيتلف األمر كثريا للفالحني الفقراء، 
واملزارعني التعساء ، حيث تسبب الفيضان الزائد على احلد يف إتالف حماصيل عديدة، مما سيدفع 
الفالح حتى ال يتضور جوعا إىل أكل القمح الذي تركه له الباشا لبذره يف املوسم القادم . وقد رأينا بالفعل 
قرى بأكملها وقد أذابتها مياه النهر، وما كانت لتصمد أمامها أكواخ صغرية وحقرية مشيدة من الطمي 
افف يف أشعة الشمس، وكانت املياه متتد من قرية ألخرى يف عدد من األماكن ، أما يف األماكن املرتفعة 
اليت مل تغمرها املياه كنا نرى الفالحني األشقياء من رجال ونساء وأطفال ينقلون على جناح السرعة 
 ، قففا مملوءة باألتربة بغرض إقامة سدود وحواجز على ارتفاع ثالث أو أربع بوصات لصد هنٍر عات
وإنقاذ بيوهتم واملؤن الغذائية القليلة املتبقية لديهم . ياله من مشهد مكدر مؤسف تدمع له العني ويدمى 
له الفؤاد. فمصري بلد التطوع واالكتتاب، بل إن احلكومة لن تتنازل عن جباية مليم واحد بالرغم من تلك 

املصائب والنكبات).
ولنتوقف بعد أن انتهى شامبليون من وصف الفيضان لنتأمل بعض الكلمات ونقف عندها مثل "ياله من 

مشهد مكدر مؤسف !"  " تدمع له العني ويدمى له الفؤاد" .
االجتماعي  البعد  منها  نرى  واليت  شامبليون  كتبه  ما  يف  املهمة  والدالالت  املعاني  بعض  أيضا  ولنتأمل 
حافة على  املسكني  الفالح  يضع  الفيضان  بفعل  املزروعات  فإتالف  الفيضان  لظاهرة  املؤثر 
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 " التضور جوعا " وما السبيل من النجاه .. إنه يأكل ما تركه الباشا من القمح لبذره 
العام القادم .. والفيضان مل يأتي على األرض فقط بل إنه يدمر البيوت واملؤن الغذائية 

للفالحني الغالبة البسطاء.
ومع ذلك فإن حكومة حممد علي باشا لن تتنازل عن جباية مليم واحد من ضرائب 

األرض رغم هذه املصائب.
ولكن هل يستسلم الفالح ؟.. ال 

فالفالحون األشقياء كما وصفهم شامبليون برجال ونساء وأطفال، ينقلون على جناح 
السرعة قففا مملوءة باألتربة بغرض إقامه سدود وحواجز بدائية إلنقاذ بيوهتم ومؤهنم 

الغذائية ، إهنا حماوالت البسطاء لرتويض هنر أقوى منهم. 
ولنقرتب أكثر من الفيضان ونرى له مشهدًا آخر ، إنه فيضان النيل يف مصر عام ١٨٦١ 
الذي وصفته إحدى الصحف الفرنسية الصادرة خالل هذه الفرتة بأنه أغرق بعضا من 
قرى الوجه البحري ، وأتلف املزروعات لتطغى املياه على مساكن الفالحني ويسقط 
ضحايا كثريون ، أما اجلديد واملثري يف املشهد الذي رصدته اجلريدة الفرنسية فهو أن 

الفيضان أحدث ضررا خبط السكة احلديد الذي يربط بني القاهرة واإلسكندرية.

وللنيل وجه اخر

شامبليون
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محاولة ترويض نهر
الفصل االول

ولنتأمل يف ذلك فيضانًا آخر حدث عام ١٨٦٤ والذي وصفته املصادر التارخيية بأنه كان عاليا جدا 
تعطلت بسببه املواصالت، وقطعت جسور كثريه، غرقت أراضي مديرية القليوبية والشرقية وخاف 

اجلميع حني ذاك على البالد من الفيضان. 
عندها صدر أمر كريم من حاكم مصر اخلديو إمساعيل بتكليف مجيع البالغني أيا كانت جنسيتهم من 
أي منطقة حمصورة مبياه الفيضان على العمل يف أعمال الوقاية. فلما زال اخلطر وسلمت البالد  أراد 
القناصل وأبناء اجلاليات األجنبية شكر احلكومة املصرية فاكتتبوا مبلغا إلقامة متثال حلاكم مصر اخلديو 

إمساعيل ، غري أنه شكرهم وطلب وضع املال يف سبيل خدمة التعليم 

ولنقرأ مشهد الفيضان بطريقة أخرى أغفل عنها كثري من الكتاب الذين تناولوا ظاهرة الفيضان ، وهي 
ربط حدوث الفيضان بالوضع العام للدولة اقتصاديا واجتماعيا .

كانت مصر يف عصر اخلديو امساعيل متر بأزمة مالية طاحنة بسبب القروض اليت استداهنا اخلديو من 
بيوت املال األجنبية . فتحت هذه الديون الباب على مصراعيه للتدخل األجنيب يف مصر ، حتى وصل 
احلال لفرض الوصايا املالية على البالد وإقحام األجانب للعمل يف الوزارات املصرية . وقد ابتلعت هذه 
الديون معظم ميزانية الدولة ، حتى وصل احلال عام ١٨٧٨ أن عقدت الوزارة قرضا من بنك إجنليزي 
قدره مثانية ماليني ومخسمائة ألف جنيه، وهو ما يسمى بقرض الدومني، وفيه مت رهن مساحات شاسعة 

من أراضي األسرة احلاكمة . 
ويذكر لنا املؤرخ عبد الرمحن الرافعي صاحب كتاب تاريخ احلركة القومية يف مصر: ( أن الوزارة اليت 
دفعت من هذا القرض أقساط الديون مل تعبأ مبا دون ذلك من مصاحل البالد ومطالب األهايل ، فلم 

تسدد ما كان متأخرًا للموظفني من رواتب، ومل ختصص شيئا ملرافق البالد العامة ).
كان قرض الدومني هذا يدل على مدى االحنطاط املايل الذي وصلت إليه مصر. حتى انتهكت هيبة 
أمالك األسرة املالكة ومت عرضها للرهن ، وبات اخلديو مثل الفالح البائس الذي تثاقلت عليه الديون ، 

فما كان من حميص من أن يطلب من زوجته أن تبيع متاع الدار.

" الفالحون و الديون و الفيضان  "
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وللنيل وجه اخر

فإذا كان هذا هو حال قمة الدولة فماذا عن القاع .. الفالحون البسطاء؟ كيف كان احلال يف 
ظل األزمة املالية اخلانقة يف عهد اخلديو إمساعيل ؟. نعود للمؤرخ عبد الرمحن الرافعي الذي 
كتب بأن الفالح حينما أخذت ( الضرائب يف االزدياد اضطر إىل أن جيود بكل ما كان مدخرا 
عنده ومل يبق لديه إال أرضه ، فإذا ما أرهقته احلكومة يف طلب الضرائب اضطر للجوء ألحد 
املرابني األجانب ليقرضه بالربا الفاحش ويرهتن أرضه ، فلو تأخر عن السداد ساقوه للمحكمة، 
لتنزع أرضه ، وتباع بأخبس األمثان ، ومل تكن للضرائب قواعد معلومة وال قوانني وال لوائح ومل 
تكن موزعة على األهايل توزيعا عادال. وكانت األهواء تتحكم يف إعفاء رجال اخلديو واملتصلني 

حباشيته، وكان إرهاق الفالحني بأفدح اإلتاوات لسد العجز مبيزانية احلكومة). 
وأخريا خنتم إلمتام املشهد من الصورة اليت رمسها املؤرخ الرافعي بقوله :

( ال عجب أن تؤدي هذه احلالة باألهايل للضنك والبؤس حتى كانوا يف كثري من األحيان يضطرون 
لبيع حاصالهتم بأخبس األمثان قبل أوان نضجها ليؤدوا مثن الضريبة، وكانوا يضطرون أيضا لبيع 

مواشيهم ).

اخلديوي إسماعيل شهدت مصر في عهده فيضانات عنيفه
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وبعد.. لنتأمل الصورة ، فالح بائس .. مرابون .. ضرائب بغري ضابط وال رابط .. ميزانية دولة مثقلة 
بالديون .. حاكم يرهن أمالك أسرته من أجل سداد ديونه ، وفجأة وسط هذا الصخب والعبث يباغت 
النيل اجلميع بفيضان هائل .. يأتي على ما يقابله من األخضر واليابس واحلرث والنسل عام ١٨٧٨. الذي 
وصف بأنه األعنف يف تاريخ مصر خالل القرن التاسع عشر ، وكما قالوا عنه " إنه الفيضان الذي روع 

البالد وشيب األطفال ودمر القرى " ولتطلق العنان خليالك لتصور كيف يكون الوضع.
ومل يكن فيضان النيل واغراقه األرض والبشر والبيوت هو الصورة الوحيدة لتقلبات النيل التى كانت متثل 
خطرا على حياة املصريني . بل كانت هناك صورة اخرى عكسية مل تكن يف خطورهتا أقل من سابقتها ، أال 
وهي نقص مياه النيل وهي حالة من حاالت التقلب املزاجي الطبيعي للنيل ، يأتي فيها النيل شحيحا .. 
يضن علينا بفيض املاء كما حدث عام ١٨٧٧ فجاء نقص النيل نقصًا كبريا مما القى بظالله على حالة البالد 
االقتصادية ، حيث حرمت مساحات كثريه من األراضي من سقي ماء النيل ، ال سيما يف الوجه القبلي ، 
وقد استفحل األمر حتى قيل إنه حدثت جماعة يف الوجه القبلي نظرا لبوار األرض الزراعية ، وذكرت بعض 

املصادر أنه مات بسبب هذه ااعه حوايل عشرة آالف شخص .
وبعد فقد وصلنا هنا لذروة العالقة بني اإلنسان والنهر .. وصلنا إىل ذروة املشهد اإلنساني الدرامي .. 
حنن أمام إنسان مصري ارتبطت حياته بالنيل ، يريد اإلستقرار والنيل متقلب املزاج ال يعلم أحد فيما يفكر، 
ففي حلظة كان شحيحا فأهلك األرض عطشا والناس جوعا كما حدث يف فيضان ١٨٧٧ ويف العام التايل 

حتول إىل نيل هادر هائج صب املاء على الناس صبا ففاض وأغرق القرى واألهايل . 
حنن أمام معادلة صعبة للغايه وهي معادلة االستفادة من ماء النيل أو كما يقول الباحث عبد العظيم سعودي 

يف كتابه " تاريخ تطور الري يف مصر " :
( إن هنر النيل هو رأس مال مصر وأقاليمها ونواة حياهتا، فإذا أتى فيضانه شحيحا يف سنة من السنني 
كانت سنة جدب ، وإذا زاد فيضان النيل زيادة كبرية أغرق مصر مبائه الزائد على احلاجة فيكون الضرر 

أعم واخلطب أدهى ) .
واإلنسان املصري البسيط سلك يف سبيل حل هذه املعادلة طرقا كثرية ، وهو يعلم متاما أن بينه وبني النيل 
وحدة مصري مشرتك .. فهو ابن النيل الشرعي .. وانظروا اىل بشرته السمراء اليت هي قطعة من طمي 
النيل .. منذ األزل وهو حياول .. تعددت احملاوالت والوسائل للتحكم يف مياه النيل ، يبين اجلسور ، 
ويشق الرتع ، ويقيم القناطر والسدود ، حتى انه مل يبخل بروحه ، فألقى بنفسه أمام تيار النهر العاتي يف 

حتد ال تنقصه اجلرأة .

محاولة ترويض نهر
الفصل االول
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رمبا لن يتسع املقام ألن حنصي عدد املشروعات التى أقامها املصريون على النيل يف حماولة لرتويضه 
، والتحكم يف مائه ، ولكننا هنا نعرض منوذجني من هذه املشروعات أحدمها بنى يف القرن التاسع 
عشر، وهو مشروع القناطر اخلريية ، واآلخر مع مطلع القرن العشرين  وهو خزان أسوان، وكالمها 

حبق كان أعجوبة عصره . 

ولتكن البداية مع مشروع القناطر اخلريية ، كان حممد علي باشا حاكم مصر واليا ذكيا طموحا، 
كان يرى بذكائه الفطري رغم أنه كان رجال أميا ال يقرأ وال يكتب ، حتى بلغ سن األربعني ، أنه ال 
سبيل للنهوض باألمة املصرية اجتماعيا واقتصاديا إال بتغري نظام ري األرض الزراعية. كان يفكر 
كيف يتحول ري األرض من ماء النيل إىل ري مستديم ميكن من خالله زيادة احملصول ، وإدخال 

أنواع جديدة من الزراعات اليت استحضرها من اخلارج ، وكانت تعتمد على الري املستمر.
اهتم الباشا يف اول األمر باجلسور املقامة على النيل حتى ال تفيض مياه النيل على املزروعات 
فتغرقها قبل اجلين ، وعمق كثريا من جماري الرتع ، لكن هذه األساليب كانت ذات نفقات باهظة 
ومشقة ال تطاق ، ففكر الوايل يف فكرة أخرى وهي سد فرع النيل من ناحية رشيد باألحجار، 
لتحويل مجيع املياه لفرع دمياط وبذلك يستطيع رفع منسوب املياه الطبيعي حتى يستطيع شق 

الرتع واملصارف.
ولكن نصحه أحد املهندسني الفرنسيني وهو مسيو لينان دي بلفون ، وكان يعمل يف خدمة الوايل 

حممد علي باشا خبطورة هذه الفكرة فعدل عنها الباشا. 
وظلت فكرة التحكم يف ماء النيل تؤرق حممد علي باشا الذي طرح السؤال على جمموعة من 
املهندسني ليقدم كل منهم مشروعا هندسيا جييب عن هذا السؤال ، وكان الوايل جييد متاما 
اختيار الرجال العاملني يف خدمته ويعلم كيف يستعملهم ملا يريد وحيلم.مسيو لينان دي بلفون 
حسب  وتقفالن  تفتحان  النيل  على  قنطرتني  إنشاء  فيه  يقرتح  مبشروع  السؤال  على  لريد  عاد 

حاجة األرض للماء وحالة الفيضان.

" القناطر اخلريية "

محاولة ترويض نهر
الفصل االول
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حاكم مصر / محمد على باشا (١٨٠٥-١٨٤٨)
بدء في عصره بناء القناطر اخليرية
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مصريني  عمال  وجلب  الورش  إنشاء  مت   ، املشروعات  تنفيذ  يف  وبدأوا  العجلة  دارت  ثم  الوايل  وافق 
وأجانب. ومتت إقامة خط حديدي بني جبل طرة والنيل لنقل األحجار الالزمة لبناء القنطرتني ، وشيد 

مصنعا للطوب مبديرية املنوفية إلمداد املشروع مبا يلزم.
وفجأة توقف العمل يف املشروع والسبب أن وباء الطاعون ضرب مصر وحصد األرواح... يا له من حظ 
عاثر ... إنه القدر الذي كان البد للمصريني أن يعيشوه وبعد أن هدأت موجة الطاعون كان األمل حيدو 
مسيو لينان يف إكمال املشروع ، ولكن لألسف أوقف الوايل حممد علي باشا العمل وأمر بنقل املهمات 
ألعمال أخرى، فهدمت الورش واملخازن ومت تسريح العمال... ويبقى السؤال... ما السبب يف حتول 

الباشا املفاجئ ؟ قالوا إهنا الدسائس واملؤامرات على مسيو لينان من رجال الوايل!
وبعد فرتة من الوقت عاودت حممد علي باشا فكرة إنشاء قناطر على النيل ، وجاء التنفيذ على يد 
مهندس فرنسي هو موجل بك ، الذى قد أنشأ حوض السفن مبيناء اإلسكندرية ، فعهد له الباشا أن 

يضع تصميم إلنشاء القناطر . 
ورغم أن الباحثني ذهبوا للتأكيد على أن فكرة إنشاء القناطر اخلريية ليست من ابتكار وايل مصر حممد 
علي باشا ، ألن نابليون بونابرت أثناء محلته الفرنسية على مصر كانت تراوده نفس الفكرة اليت دوهنا يف 
مذكراته ، فكان يرى أنه من األعمال اجلليلة اليت البد من تنفيذها يوما ما بأن يقام سدا على النيل من 
رأس الدلتا حيث يتفرع فرعي رشيد ودمياط ، وإن كانت هذه الفكرة قد اقرتحت من نابليون بونابرت 

إال أنه يبقى يف رصيد حممد علي وسجله التارخيي أنه هو الذي أخرج املشروع حليز التنفيذ .
كانت فكرة القناطر اخلريية ببساطة تقوم على عمل سد على النيل من ناحية رأس الدلتا يقوم حبجز املاء 
الفائض من النيل ثم يتم تصريفه بنظام معني حنو الرتع والرياحات اآلخذة منه لري األرض الزراعية .وبالفعل 
بدأ العمل يف إنشاء القناطر اخلريية يف عهد حممد علي باشا ، غري أنه تويف قبل إمتام بنائها ، وتعطل العمل 
فيها بعد وفاته ال سيما اثناء حكم حفيده عباس األول ، حبجة أن املشروع سيحتاج نفقات كبرية ال 
تسعها ميزانية احلكومة . ليتم استكمال بناء القناطر اخلريية يف عام ١٨٦١ يف عهد حممد سعيد باشا 

وايل مصر .
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لينان دي بلفون
مهندس فرنسي وضع  مشروعا لبناء قناطر على النيل 
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وقد لعبت القناطر اخلريية وقت إنشائها دورا هاما يف االستفادة والتحكم يف ماء النيل . فقد 
ساعدت على ري بعض األراضي الزراعية طوال العام وزادت الرقعة املنزرعة منها ووفرت الكثري 
من النفقات املالية اليت كانت احلكومة تنفقها يف عمليات تطهري وتعميق الرتع اليت كان يلزم إلمتامها 

ما يقرب من مائة ألف مصري كانوا يعملون بالسخرة ألشهر طويلة هلذا الغرض .
وكما ذكر علي باشا مبارك «مدير مصلحة األشغال العمومية» يف كتابه اخلطط التوفيقية عن فائدة 

القناطر اخلريية : 
( إن بناءها وفر تقريبا مخسني ألف ساقية، لكل ساقية ثالثة ثريان بإمجايل مائة ومخسني ألف ثور، 
فإذا كانت مدة دوراهنا ستة أشهر وكانت مؤونة الثور يوميا نص فرنك فاملتوفر منها ثالثة عشر 
مليونا و مخسمائة الف فرنك ، عبارة عن مخسة وعشرين ألف جنيه ، ومن فائدهتا أيضا إمكان 

استعمال املاء يف إدارة دواليب الورش واملعامل )
كانت فكرة القناطر اخلريية هي إحدى وسائل اإلنسان للتحكم يف ماء النهر واالستفادة القصوى من 
مائه ، وقد وصف أحد املهندسني األجانب الذين عملوا يف خدمة احلكومة املصرية يف املاضي 

وهو املسيو شيلو كبري مهندسي السودان القناطر اخلريية بقوله: 
( إن مشروع القناطر اخلريية كان يعد يف ذلك العهد أكرب أعمال الري يف العامل قاطبة ، ألن فن بناء 
القناطر على األهنار مل يكن بلغ من التقدم ما بلغه اليوم ، فإقامة القناطر اخلريية بوضعها وضخامتها 

كان يعد إقداما فيه شيء من اازفة ) .
أما مسيو بادروا سكرتري عام وزارة األشغال املصرية فقال : 

( إن هذه اول مرة أقيمت فيها قناطر كربى من هذا النوع على هنر كبري ).

على باشا مبارك 
مدير مصلحة األشغال العمومية
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القناطر اخليرية 

ولنرتك القناطر اخلريية لنذهب ملشروع آخر أقيم على النيل يف مطلع القرن العشرين  وكان من 
أهم احملاوالت اليت قام هبا املصريون للتحكم يف مياه النيل أال وهو مشروع خزان أسوان . ومنذ 
أن احتلت بريطانيا مصر عام ١٨٨٢ وهي تضع هنر النيل ونظام الري يف البالد حتت املنظار ، 
وبالتأكيد مل يكن اهتمام سلطات االحتالل الربيطاني من أجل سواد عيون املصريني ولكن لألمر 
وجها آخر ، فربيطانيا دولة االحتالل كانت تعي آنذاك أن مصر بلد زراعي يف املقام األول حتتل 
فيه زراعة القطن مكانا هاما إذ يشكل القطن أكثر من ربع اإلنتاج املصري الزراعي فكانت 
إجتلرتا آنذاك كانت ختطط لإلستيالء على حمصول القطن املصري لتصديره إىل مصانع النسيج 

يف إجنلرتا حتى يتسنى إعادة تصديره يف شكل منسوجات غالية الثمن .
وكان يف خمططها العام أيضا االهتمام بالزراعة وزيادة احملصوالت الزراعية من أجل خدمة مصاحلها 

االقتصادية ،ومن ثم كان من الطبيعي أن يقع نظام الري والنيل حتت املراقبة الربيطانية. 

" خزان أسوان "



٢٢

محاولة ترويض نهر
الفصل االول

ونعود للباحث عبد العظيم سعودي الذي يقول : 
( إنه باحتالل اإلجنليز ملصر سنة ١٨٨٢ وبصرف النظر عن سنوات اإلحتالل األوىل ، بدأ عهد جديد 
بالنسبة إلنشاء خزانات على النيل ، وميكن أن منيز فيها ثالث مراحل: املرحلة األوىل وتتسم بأهنا فرتة 
دراسة وحبث يف أماكن متعددة على وادي النيل ذاته ووادي الريان يف مديرية الفيوم، من أجل اختيار أنسب 
مكان إلنشاء خزان حلفظ ماء النيل وقت عدم احلاجة له إلعادة استخدامه للري . واملرحلة الثانية هي 
مرحلة تنفيذ إنشاء خزان على النيل ، ثم املرحلة الثالثة وهي حماولة حكومة االحتالل إجياد رصيد من 

مياه الري لتامني ري زراعة القطن والزراعات األخرى يف مصر ).
حنن إذًا أمام مرحلة جديدة من مراحل وأشكال ترويض هنر النيل وحماولة حتقيق أقصى فائدة من مياه 
الفيضان ، مرحلة جديدة يف الشكل واملضمون.. فأما من حيث املضمون فنحن أمام فكرة إنشاء خزان 
على النيل أي "حصاله الدخار املياه" وهي فكرة أعمق وأكرب بكثري من فكرة إنشاء القناطر ، وأما من 
ناحية الشكل فهي حماولة لرتويض النهر يقودها هذه املرة أجنيب حمتل غريب ، وإن كان قد استعمل لتنفيذ 

فكرته األيدي املصرية .. فدعونا نتعرف أكثر كيف كان التنفيذ؟ 
هذه  كل   ، النيل  على  خزان  بناء  لفكرة  اهلندسية  التصورات  من  العديد  وضعوا  الربيطانيون  املهندسون 
األفكار كانت تصب يف يد مهندس بريطاني يدعى وليم ويلكوكس ، الذي اقرتح أن يتم إنشاء خزان على 
النيل يف منطقة شالل أسوان ، ووضع تصوره للفائدة املرجوة على الزراعة من هذا اخلزان يف هذه املنطقة، 
ومل يكن خروج مشروع  وليم ويلكوكس حليز التنفيذ سهال ميسورا بل صادفه عدد من العقبات ، لعل أبرزها 

التمويل املايل الالزم هلذا املشروع الضخم.

اخلديوي توفيق احتلت
 بريطانيا مصر في عهده
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وبعد ختطي العقبات املالية الالزمة لتمويل املشروع ، عهدت احلكومة لشركة «اخلواجه إيرد» لتنفيذ 
املشروع على أن يتم االنتهاء منه يف الفرتة ما بني أول مايو ١٨٩٨ حتى ديسمرب من عام ١٩٠٣ . 
وبالفعل بدأ العمل يف خزان أسوان الذي كانت تكاليف بنائه يف السنة األوىل فقط قد بلغت مائة الف 
جنيه مصري ، أما عن األيدي العاملة يف املشروع يف السنة األوىل بلغت ٨٤١٠ عمال منهم ٧٠٢٦ 

عامال مصريا، و ١١١٤ من العمال األوروبيني، ومل يتضح لنا تكاليف بنائه الكلية عن افتتاحه.
وهكذا تغري احلال . فاإلنسان املصري البسيط الذي كان يقف أمام الفيضان مذهوال عاجزا وال ميلك 
سوى محل قففا من الرتاب يقيم هبا سدا بدائيا لعل وعسى يصد جمرى النيل عند الفيضان ، ماذا 
عساه يفعل اآلن ؟ إنه يشارك يف بناء سد عظيم على النهر ، يساهم يف بناء خزان أسوان املرعب. 

ولنتأمل ما كتبه البعض عن خزان أسوان .. الذي مت افتتاحه رمسيا عام ١٩٠٢.
كتب اللورد كرومر املعتمد الربيطاني يف مصر عام ١٩٠٣ عن خزان أسوان يف تقريره السنوي ( لوال 
املاء املخزون يف اخلزان لقاست البالد الشدائد يف إنقاذ الزراعة الصيفية من الغرق بسبب اخنفاض 
النيل اخنفاضا فاق املعتاد ، وقل املاء فيه حتى منتصف مايو . فإن اخلزان أمد مصر الوسطى والوجه 
البحري باملاء الكايف قبل أن كان املاء يصل إليه بشهر، ومت ختفيف املناوبة على الرتع يف أول يوليو، 
ولوال اخلزان لتأخر ختفيفها ، ورخص للمزارعني بزرع الذرة قبل أوان زرعها املعتاد بشهر ، ورخص 

هلم بزراعة األرز يف كل مكان ورويت زراعة القطن كلها رواء كافيا ) .

عباس حلمي الثاني
بني خزان أسوان في عهده



٢٤

محاولة ترويض نهر
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أما الكاتب األملاني إميل لودفيج فكتب عن األثر االجتماعي واالقتصادي من إنشاء 
خزان أسوان : 

( ومن نتائج إنشاء خزان أسوان أن أسفرت زراعة القطن يف مصر العليا عن ارتفاع قيمة 
األرض بنحو ألف ومثاني مائة جنيه لكل كيلو مرت مربع وذلك بتكلفة عام ١٩٢، وهكذا 
يبدو أثر خزان أسوان على البالد وخاصة يف مصر العليا) ، يكمل إميل لودفيج أيضا: 
(إنه لو أقيم خزان أسوان يف القرون القدمية لعد من عجائب الدنيا وهو من عجائب العامل 

يف هذا الزمن أيضا ) . 
وبعد أيها السائر على ضفاف النيل .. أيها املستهزئ حبرمة النيل .. أيها الغافل عن 
عظمة النيل .. أيها الشارب من ماء النيل .. أيها املنتظر خلري النيل .. ما كان النيل 
ليصل إليك اليوم هكذا هادئا وديعا رقراقا إال بعد قصة صراع طويل بينه وبني أجدادك 
من املصريني البسطاء حاولوا فيها ترويض النهر ذكرنا لك منها القليل ولكن هناك املزيد 
الناضح  البكر  النهر  هذا  لرتويض  ومازالت  كانت  واملواجهات  واآلالم  التضحيات  من 

باحلياة.
وإن كانت مصر هي آخر الدول اليت يصل إليها النيل فإننا ال نستطيع أن نغفل ما قامت 
به دول حوض النيل من جهود لرتويض النهر فكانت تنشيء القناطر واخلزانات على طول 
جمرى النيل للسيطرة على حركة املياه وكان هناك معاناة كثرية مت التغلب على بعضها 

وبقي منها الكثري.
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خزان أسوان أحد أهم املشروعات التي أقيمت في القرن العشرين 
على النيل للتحكم في مائه
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الفصل االول

تعلية خزان أسوان

محطة الطاقة - سد شالالت أوين - أوغندا
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الفصل الثاني
أين اختفى صديق النيل ؟
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يستيقظ مبكرا مع شروق الشمس يرتدي مالبسه حيمل قربة فارغة على ظهره 
خيرج من بيته .. يف مشيته احنناءة بسيطة .. يسري يف الشوارع املتعرجة .. 
يتمتم ببعض األدعية .. ميشي حنو شاطئ النيل يقرتب منه .. ويقرتب أكثر حتى 
تالمس قدماه صفحة املاء على شاطئ النيل ، ينحين جبسده حنو النيل كمن ينحين 
لعظيم أو أمري باحرتام وإجالل ، ميأل القربة مباء النيل العذب .. يرفعها مرة اخرى 
على ظهره ليزداد إحنناء .. تتساقط من القربة قطرات من املاء لتالمس األرض 
.. وقبل أن تالمس األرض تعانق أشعة الشمس الذهبية ، يتجول يف طرقات 
املدينة كأنه مرسال جاء من عند صاحب الفخامة «النيل» يعرض بضاعته من 

مائه العذب على الناس ، يسقي هذا وميأل املاء لتلك .
وبعد هل عرفتموه ؟ إنه السقا ... انه صديق النهر الذي كان يوما ما يلعب 
دور الوسيط بني النيل وعامة املصريني، ال سيما أهايل القاهرة الكرام ، هي حرفة 
بسيطة ال تدر ماال كثريا ، ولكنها يف هناية األمر نشأت على ضفاف النيل، متثل 

صورة من صور عالقة اإلنسان املصري بالنهر.
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الفصل الثاني

ولنرجع إىل القرن الثامن عشر حيث كان أهايل القاهرة يعتمدون يف سد احتياجاهتم من املاء 
على عدة مصادر ،إما من ماء النيل مباشرة أو باستعمال مياه اخلليج املصري الذي كانت تغمره 
املياه ملدة ثالثة أشهر عقب الفيضان (مكان هذا اخلليج اآلن هو شارع بورسعيد بالقاهرة) كما 
كانت هناك املياه اجلوفية وماؤها الذي ال يصلح للشرب ولكن كان يستخدم لألغراض املنزلية 

األخرى.
يف ذلك الوقت كان السقاءون منوطا هبم جلب املاء العذب من النيل أواخلليج املصري لتوزيعه 
على أهايل القاهرة، فكان منهم من حيمل املاء على ظهور احلمري،ومنهم من حيمله على ظهور 
اجلمال ملنازل األهايل،كما كانت هناك طائفة منهم تبيع املاء لراغيب الشرب من الناس السائرين 

يف الشوارع، وكانوا يطلقون على هذه الطائفة األخرية "السقا شربة". 
كان السقا شربة هذا الذي يزود املارة من الناس باملاء، حيمل قربة هلا أنبوبة حناسية طويلة 
يصب منها املاء للظمأى يف أبريق حناسي أو قلة من الفخار ،ومنهم من كان حيلى املاء مباء الزهر 
املقطر، أو يضع على فوهة اإلبريق غصنا من النارنج ليعطي املاء حالوة ال تقاوم ،أما عن األجرة 
اليت كان يتقاضاها هذا السقا فهي ما بني قطعة إىل مخس قطع نقود فضية لو كان الشارب 
من أبناء الطبقة العليا أو املتوسطة حسب مظهره ومالبسه ،أما إذا كان من الفقراء وبسطاء 
الناس فهو اليتقاضى منهم شيئا، ولو أنعموا عليه بشيء فقد يكون خبزا أو طعاما يضعونه له يف 
 جراب حيمله يف وسطه ،وكان للسقا شربة نداء مجيل يردده دائما أثناء سريه وهو "عوض ا

." عوض ا..
أما الطوائف األخرى من السقائني اليت كانت حتمل قرب املاء على ظهور احلمري واجلمال لتوزعها 
على منازل أهايل القاهرة، كان يتقاضى الواحد منهم مثنا لقربة املاء اليت حيملها مسافة ٣ كيلو 

مرتا من عشر اىل ثالثني قطعة من الفضة .
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السقا زمان كان يلعب دور هاما في توزيع ماء النيل على أهالي القاهرة
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الفصل الثاني

عباس حلمي الثاني

وإذا كان هذا هو الدور املعروف للسقا لتوزيع ماء النيل العذب على أهايل القاهرة، فرمبا 
اليعرف الكثريون أن للسقا يف وقت ما دورا آخر ال يقل أمهية ، فقد كان يلعب دور رجل 
املطافئ مبا حيمله على ظهره أو ظهر الدواب من قرب املاء ، حتى أنه متت االستعانة هبم 

إلمخاد حريق بالقلعة عام ١٨٢٠.
هذا فيما كانت احلكومة املصرية تتدخل دائما لتنظيم عمل السقايني بإصدار األوامر أو اللوائح 
امللزمة هلم مثل باقي أصحاب احلرف األخرى ، فنرى مثال الئحة السقايني الصادرة عام ١٩٠٧ 
يف عهد اخلديو عباس حلمي الثاني ، واليت قررت أن كل خمالفة هلا يعاقب فاعلها من السقايني 

بغرامة مائة قرش أو احلبس أسبوعا .
إذا كان السقا يف يوم من األيام حالة من حاالت تفاعل اإلنسان مع النيل.. وهي حرفة نشأت 
على ضفاف النيل ليصبح ماء النيل العذب مصدر رزق لطائفة من البسطاء ويتعايشون منها 
ويطعمون أنفسهم وذويهم من رزقها ، فهم جيوبون الشوارع ويرتددون على املنازل، ويسقون 

الظمأى من ماء النيل احمللى مباء الزهر أو عود من نبات النارنج . 
ومل تعد مهنة السقا موجودة بيننا االن فقد اختفت وذابت يف مظاهر املدنية احلديثة. اختفى 
"صديق النهر "حامل قربة املاء ،فكيف انقرضت هذه املهنة؟ هذه قصة اخرى نرويها يف 

الصفحات القادمة.
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الئحة السقايني صدرت في عهد عباس حلمي الثاني
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القاهرة  ألهايل  املياه  جللب  سهولة  أكثر  وسيلة  إجياد  هو  مصر،  حكام  لدى  دائما  التفكري  كان 
تتماشى مع مظاهر التطور واملدنية اليت تشهدها البالد ، ففي عهد حممد علي باشا كانت هناك 
عدة حماوالت حلفر ترعة أو خليج ينقل مياه النيل ألهايل القاهرة يف األماكن املرتفعة ولكنها مل تسفر 

عن شيء .
ويف عهد حاكم مصر عباس حلمي األول كانت هناك حماولة أكثر جدية ، تطلعنا عليها بعض 
القاهرة  أهايل  على  الشرب  مياه  توزيع  حاول  األول  عباس  أن  لنا  تروي  اليت  التارخيية  املصادر 
باستعمال بعض اآلالت الرافعة للمياه وتوزيعها يف مواسري داخل البلد وبالفعل بدأ املهندسون يف 
تقدير تكاليف املشروع واليت قدروها وقتها مببلغ مائة وثالثني ألف جنيه، غري أن عباس استعظم 

هذه التكاليف وصرف النظر عن املشروع. 
هذا ومل تكن الصعوبة فقط يف كيفية وصول ماء النيل ألهايل القاهرة بطريقة أكثر سهولة ، بل كانت 
طريقة جلب املياه من النيل يف ذلك الوقت ، تقف أحيانا عقبة يف سبيل تنفيذ بعض املشروعات 
الطموحة ، ومثال ذلك حينما أراد عباس األول أن يعمر منطقة صحراء احلصوة ويهيئها للسكنى 

، كانت أهم عقبة هي جلب املاء من النيل هلذه املنطقة .
ففي عام ١٨٤٩ أصدر الوايل عباس أمرا لرئيس جملس األحكام املصرية جاء فيه:

(غين عن التفصيل والبيان أن أبنية موطننا العزيز مدينة القاهرة ليست على الطراز احلديث وأن 
املساكن املوجودة فيها قدمية ومشرفة على اخلراب، حيث إن البالد و ما حوهلا يف أمن وأمان 
وأمراؤها كلهم من أصحاب الثروة واليسر، حيث إن صحراء احلصوة ممتازة معروفة جبودة هوائها، 
فيجب يف هذه احلالة إقامة العمار هبا واإلقامة فيها واالستفادة والتمتع من لطافتها وهبائها ، هلذا 
فقد صدرت إرادتنا بعد عودتنا من األستانة لوضع خريطة وافية هلذه الصحراء وتقسيمها قطعا 

أساسية وتوزيعها على أمراء وذوات مصر، ليبين كل واحد منهم قصرا فخما لنفسه ).

" عباس األول و ماء النيل "
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عباس حلمي األول
حاول توصيل ماء النيل ألهالي القاهرة عبر مواسير ولكن لم يتم املشروع
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كان عباس يرى أن تعمري صحراء احلصوة فيه صعوبة بالغة فهي منطقة صحراوية جبلية ال يصل هلا 
املاء، وبطبيعة احلال لن يصل إليها حتى السقايني، فعمد عباس إىل أساليب الرتغيب والرتهيب من 
أجل إعمار هذه املنطقة مبخاطبة األمراء وأصحاب املال قائال (إنه إذا اعتقدوا أن صرف األموال 
على قطعة من اجلبل خسارة فإني جربت بنفسي هواء احلصوة وشعرت بفائدته ، فلذلك ألجل 
الصحة العمومية أردت عمارهتا بإنشاء األبنية والقصور )..ثم يعود عباس متوعدا مهددا ليقول: 
"إنه ومن يتأخر عن االمتثال بعد هذه اإلرادة يف املدة املعنية، فعلى الس تعيني جزاءه، ألن ذوات 
مصر تعودوا أن يالقوا املعاملة بالشدة وإنزال اجلزاء عليهم وال يدركون معنى ابتهاج الوجهة ولطف 

املعاملة ".
كان أمراء وأغنياء مصر املخاطبون بأوامر أفندينا الوايل عباس لتعمري صحراء احلصوة يتساءلون 

ويتهامسون فيما بينهم كيف نسكن الصحراء ..؟كيف تصل إلينا املياه !
على أي حال كان لعباس األول وايل مصر الفضل يف تعمري صحراء احلصوة وإنشاء حي جديد 
على حدود القاهرة الذي نعرفه اليوم باسم حي العباسية ..نعم صحراء احلصوة اليت عمرها هي 
العباسية واليت مسيت على اسم أفندينا عباس الذي بدأ يف تعمريها يف غيبة ماء النيل، ورمبا نتخيل 
أن األولني الذين عمروا وسكنوا هذه املنطقة الصحراوية كلما استبد هبم العطش تذكروا ذلك السقا 

البسيط حامل قربة املاء احمللى مباء الزهر ..أو عود النارنج اجلميل .

وما إن جلس اخلديو إمساعيل على عرش مصر حتى بدأت البالد تتهيأ لرتتدي ثيابا جديدة لتبدو 
مصر أكثر مجاال وإشراقا ،كان إمساعيل مفتونا بكل ما هو أوروبي، حيلم بأن تصبح مصر نسخة 
كربونية من أوروبا ، ويف سبيل ذلك سلك كل مسلك ورأت البالد السيما القاهرة من ابتكارات 
ورصف  واألوبرا  الكباري  ،مثل  قبل  من  تراه  مل  ما  واجلمالية  واملعمارية  اإلنشائية  إمساعيل  رجال 

الطرق واإلنارة وغريها .

" اخلديوى إمساعيل و شركة املياه "
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اخلديو  عصر  يف  السحرية  املدنية  عصا  ملستها  اليت  املهمة  األشياء  من  واإلنارة  املياه  كانت 
إمساعيل ، لتبدأ معها مرحلة جديدة من التطور الرائع ، ففي مايو من عام ١٨٦٥ أصدرت 
وضواحيها  القاهرة  مدينة  يف  النيل  مياه  توزيع  عملية  الستغالل  ترخيصا  املصرية  احلكومة 

بواسطة اآلالت، وقد أعطى هذا االمتياز لشخص يدعى مسيو كوردييه .
وبناء عليه مت تأسيس شركة مسامهة باسم "شركة مياه القاهرة" برأمسال قدره مخسة ماليني 
فرنك ، ومت االتفاق على أن يظل هذا االمتياز ساريا هلذه الشركة  مدة ٩٩ عاما تبدأ منذ 
تاريخ صدور فرمان االمتياز ، وكان من بني شروط االمتياز أن حتتفظ احلكومة املصرية حبقها 
يف شراء الشركة بعد مرور ٢٥عاما من صدور فرمان االمتياز ، ويف كل األحوال تؤول كل 

ممتلكات الشركة دون مقابل للحكومة املصرية بعد انقضاء أجل االمتياز.
حنن اآلن أصبحنا أمام عالقة جديدة بني اإلنسان والنهر ، أصبحت بينهما آالت ترفع إليه املاء 

،اليت جلبها ذلك األجنيب الوافد ويف جعبته مظاهر املدنية احلديثة .
وبعد .. هل الزلتم تتذكرون السقا!؟ ذلك البسيط حامل قربة املاء من النيل احمللى مباء 
الزهر.. أو عود النارنج .. على ما يبدو يل أننا نسيناه وسط ماليني الفرنكات املدفوعة 
واالتفاقيات املربمة واالمتيازات املمنوحة لذلك األجنيب الذي جاء بقوته ليزاحم السقا حامل 
قربة املاء يف لقمة العيش ، واألهم أن يزامحه يف توزيع ماء النيل على أهايل القاهرة الكرام. 
وإن كانت هذه سنة احلياة وضريبة املدنية احلديثة ، ولكن خييل يل أن السقا مل يستسلم بسهولة 
رغم أن املنافسة غري متكافئة، ولكنه سوف ينافس ولو لفرتة بسيطة قبل أن خيتفي صوته متاما 

"عوض ا.. وهو يصيح "عوض ا
إن إنشاء  شركة توزيع ماء النيل على أهايل القاهرة عرب املواسري كان تقدم رائع بكل املقاييس 

يف التفاعل مع ماء النيل بطريقة أسهل.



٣٩

وللنيل وجه اخر

نبذة عن امتياز شركة مياه االقاهرة



٤٠

اين اختفى صديق النيل
الفصل الثاني

مل يكن إعطاء مسيو كوردييه حق امتياز إنشاء شركة مياه القاهرة يعين أنه ليس حتت سيطرة احلكومة 
املصرية، بل إن احلكومة تراقب عمله جيدا وتتدخل على أعلى املستويات يف بعض األحيان للتوجيه 

أو إلصالح بعض املشاكل.
ولنقرأ األمر الصادر من اخلديو إمساعيل لشركة املياه عام ١٨٧٣ والذي جاء فيه:

(إن أكثر سكان مصر احملروسة يأخذون املياه من صنابري شركة املياه بسبب سهولتها ورخص مثنها 
،حيث إن آالت هذه الشركة قائمة على ترعة اإلمساعيلية، وأن املياه اليت ترد للبلد بواسطتها هي 
اللذة  النيل يف  مياه  التضاهي  احلال  بطبيعة  وهي  األصلية،  النيل  مياه  من  وليست  هذه الرتعة  من 
والعذوبة، وحيث إن استعمال املياه من األشياء الصحيحة الضرورية بالنسبة لعامة األهايل ،وحبيث 
إن اسرتاحة األهايل وطمأنة باهلم من جهة املياه اليت يستعملوهنا غاية ملتزمة لدينا ، فبناء عليه 
اقتضى األمر البحث عن وسيلة أخرى توجب هذا اليسر وهذه السهولة، وأرى أنه إذا أنشئ جمرى 
بني هنر النيل واحملل املركبه فيه آالت الشركة ، ووضعت آلة خبارية على فم هذا ارى عند االقتضاء 
كان ذلك كافيا وحيث إن هذه العملية حتتاج ملدة طويلة وإن الضرورة حتتم اختاذ وسيلة ضرورية 
عاجلة، وبناء عليه وحلني إنشاء ارى  املذكور إذا ركبت آالت لتوصيل مياه النيل بآبار الشركة 
واملصاريف املقدرة لرتكيب هذه اآلالت املؤقتة وتشغيلها وحلفر وإنشاء ارى املذكور فيما بعد تبلغ 
مخسمائة ومخسني ألف  فرنك . وأن شركة املياه واحلال كذلك المتلك النقود الكافية وبناء عليه 
فهي عاجزة عن القيام مبثل هذه العمليات العظيمة ، وحيث إن عذوبة املاء هي أهم االحتياجات 
الضرورية لسهولة حصول األهايل عليها ومقتضي إرادتنا فبناء عليه ..قد استحسنا صرف املبالغ 
الالزمة إلجراءات اإلنشاءات واألعمال الواردة يف بيانكم سالف الذكر من خزانة دائرتنا، وحيث 
إن نصف أسهم دائرتنا البالغ قدرها ألفني ومائيت سهم واملودعة يف صندوق الشركة املذكورة بصفة 
أمانة واملعترب كل سهم منها خبمسة مائة فرنك سيكفي تكاليف العمليات، فبناء عليه قد تنازلت 
عن نصف األسهم املذكورة بشركة املياه بشرط أن تتم العمليات واإلنشاءات الالزمة يف هذا الباب

"شركة املياه وماء النيل"
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وللنيل وجه اخر

السقا ميأل املياه من حنفية عمومية في تطور لطبيعة عمله

فعندما حتيطون علما بذلك جيب أن تبادروا بصرف املبلغ الذي وهبناه لرفاهية وراحة األهايل 
يف إجناز األعمال املذكورة خاصة، وببذل اهلمم واملساعي يف حصول هذا القصد اخلريي، 

ولذلك أصدرنا أمرنا هذا وأرسلناه  لكم).
حتت  النهاية  يف  كانت  القاهرة  مياه  شركة  عمل  أن  قبل  من  ذكرنا  كما  نرى  األمر  هذا  ومن 
مياه  تقوم شركة  أن  على  إمساعيل  اخلديو  حرص  يف  نظرنا  يلفت  كما  املصرية  منظاراحلكومة 
القاهرة برفع املياه وتوصيلها لألهايل عرب االنابيب مباشرة من النيل، وألن مياه ترعة اإلمساعيلية 
رغم أهنا خترج من النيل إال أهنا على حد قول اخلديو مياهها ال تضاهي مياه النيل يف اللذة 

والعذوبة .
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اين اختفى صديق النيل
الفصل الثاني

تلك اللذة و العذوبة اليت كانت يوما تعانق ماء الورد .. أو عود النارنج األخضر.. فيعطي املاء 
مذاقا ال ينسى  على يد السقا حامل قربة املاء ، اليت كانت متر مياه النيل من قربته ألفواه املصريني 
مباشرة، كما لو أن أفواههم ُتّقبل ماء النيل ، أما وقد وصلت املياه إليهم عرب أنابيب  شركة املياه، 

فهل ماء الورد وعود النارنج والسقا حامل قربة املاء أصبحت طي النسيان.. رمبا!
 هذا وفيما كانت شركة مياه القاهرة يوما بعد يوم وعاما بعد عام تزداد أعماهلا توسعا وانتشارا 
ويزداد اعتماد األهايل عليها لوصول املاء فكانت تكسب كل يوم أرضا جديدة ... ففي عام 
املياه  مؤسسة  واستغالل  مبباشرة  خاص  جديد  امتياز  على  املصرية  احلكومة  من  ١٨٧٧حصلت 
من  جديد  امتياز  على  حصلت   ١٨٨٠ عام  .ويف  املصرية  للحكومة  ملكا  كانت  اليت  بالعباسية 

احلكومة لتوزيع مياه النيل بواسطة األنابيب يف مدينة أسيوط بصعيد مصر.
ويف عام ١٩٠٢ حصلت على امتياز آخر لتوزيع مياه اآلبار يف كل من ضاحية القبة والزيتون واملطرية 
.فيما كان السقا حامل قربة املاء الذي كان يسقي الناس من ماء النيل العذب ،يكاد خيتفي ثم 

"عوض ا .. يتالشى ويذوب..وخيتفي من بعده نداؤه اجلميل "عوض ا
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السقا زمان
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الفصل الثالث
"حني غاب النيل عن حياة املصريني"



وللنيل وجه اخر
٤٥

ماذا لو غاب النيل عن حياتنا .. ماذا لو جفت مياهه املتدفقة؟!  اإلجابة 
عن هذه األسئلة رمبا ال حتتاج منا نظرة أو ختيال إىل املستقبل أكثر مما حتتاج 

لنظرة إىل املاضي حنو التاريخ الذي امهلنا قراءته لنعرف منه اإلجابة .
الوايل  هذا  عهد  يف   ، باشا  سعيد  مصر  حاكم  عهد  إىل  الوراء  إىل  لنرجع 
بدأ تنفيذ واحد من أهم املشروعات اليت عرفتها اإلنسانية يف القرن التاسع 
عشر. أال وهو حفر قناة السويس ، بعد أن حصل املغامر الفرنسي فرديناند 
ديليسبس من صديقه الوايل حممد سعيد على إمتياز حبفر القناة ، كان مشروع 
حفر قناة السويس يعين ببساطة اخرتاق صحراء قاحلة جرداء هي صحراء 

السويس لشق قناة مالحية تصل البحر األبيض املتوسط بالبحر األمحر .
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حين غاب اليل عن حياة المصريين
الفصل الثالث

كان التحدي األكرب يف هذا املشروع يتمثل يف أمرين : األول هو جلب األيدي العاملة الالزمة حلفر القناة ، 
والثاني هو توفري مورد مياه يغذي مناطق العمل يف هذه الصحراء ليستخدم يف نقل املعدات والري والشرب 

.فكيف تصرفت الشركة القائمة على تنفيذ مشروع حفر قناة السويس لتوفري املياه الالزمة؟
كان االتفاق يف صلب عقد االمتياز الذي منحه وايل مصر حممد سعيد باشا ملسيو ديليسبس أن تقوم 
الشركة املسؤولة عن مشروع حفر القنال قبل البدء يف تنفيذ املشروع حبفر ترعة للمياه العذبة تستخدم 
يف مجيع األغراض من ري ومالحة هنرية خترج من النيل يف القاهرة ، ومن هذه الرتعة يسقى آالف العمال 
املشتغلني يف الصحراء اجلرداء ، وعليه كان احلل ملواجهة ندرة املياه يف الصحراء يكمن يف ذلك الساحر 
العظيم..النيل ذلك الشريان املائي النابض يف قلب القاهرة، بأن خيرج منه فرع مائي آخر يغذي آالف العمال 

يف الصحراء.
وهو حل منصوص عليه يف عقد االمتياز .. وكان االتفاق على أن تتوىل احلكومة املصرية .. حفر ترعة 

املياه العذبة اخلارجة من النيل على نفقة الشركة املسؤولة عن حفر القناة .
كانت االمور تسري يف بادئ  األمر بصورة طبيعية بل إن الوايل حممد سعيد باشا تكرم وأصدر أوامره بالبدء 

يف حفر ترعة املياه العذبة مع توفري كافة اإلمكانيات الالزمة حلفرها .

مبنى ادارة القنال وقت العمل باملشروع



٤٧

وللنيل وجه اخر

محمد سعيد باشا (صدر في عهده امتياز حفر قناة السويس)
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حين غاب اليل عن حياة المصريين
الفصل الثالث

اإلجابة بإختصار .. إهنا لعبة السياسة اليت تنسحق حتتها دائما رءوس البسطاء من البشر وال 
تعرف العواطف أو املشاعر ، ففي الوقت الذي كانت فيه احلكومة املصرية كما رأينا تعد العدة حلفر 
ترعة املياه العذبة كانت تدور يف أوروبا رحى حرب سياسية بني إجنلرتا وفرنسا  فقد كانت إجنلرتا 
تنظر بعني الشك والريبة حنو اجتاه الفرنسيني حلفر قناة السويس وتعترب املشروع برمته اذا ما وصل 
البحر األبيض املتوسط بالبحر األمحر يهدد مستعمراهتا يف اهلند، وبدأت احلكومة اإلجنليزية هتاجم 
مشروع قناة السويس بشراسة مما أوجس يف نفس ديلسيبس اخلوف أن ينهار املشروع وينسحب منه 
املسامهون وعلى رأسهم وايل مصر . فأرسل ديلسيبس  لوايل مصر خطابا أفاد فيه " أن الوقت يف 
حفر ترعة املاء العذبة اليت هي جزء ال ينفصل عن مشروع حفر القنال يعد أمرا سابقا ألوانه " .

أي أنه كان يريد اإلسراع يف بدأ العمل باملشروع دون انتظار حفر ترعة املياه العذبة اخلارجة من النيل 
لسد حاجة العمال امللحة ملاء عذب يف الصحراء .

ومع حلول عام ١٨٥٦ كان سعيد باشا يتخذ التدابري النهائية حلفر ترعة املياه العذبة اخلارجة من 
وضع  يف  املهندسون  وبدأ   ، املشروع  لتنفيذ  الالزمة  املهمات  إجنلرتا  من  استورد  أنه  حتى  النيل، 

عالمات على األرض لتحديد خط سري الرتعة .
املياه  قدما يف حفر ترعة  املضي  باشا على  الوايل سعيد  ديلسيبس حيث  ناحية أخرى كان  من 
العذبة فأرسل له خطابا يقول فيه (إن العامل كله ميتدح مسوك لشروعك يف حفر ترعة املاء العذب) 
ولكن لألسف النوايا الطيبة وحدها ال تصنع األحداث .. فجأة توقف مشروع حفر ترعة املياه 
العذبة اليت خترج من هنر النيل خلدمة مشروع حفر قناة السويس وخدمة آالف العمال املسخرين له 

يف الصحراء القاحلة والسؤال ملاذا ؟ 

" لعبة السياسة وأرواح العمال "
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فردينالد ديلسبس
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حين غاب النيل عن حياة المصريين
الفصل الثالث

وبعد فرته من الزمن تردد فيها مشروع حفر ترعة للمياه العذبه بني أيدي مهندسي جملس األشغال 
األعلى املنوط هبم التنفيذ ويف دهاليز اجتماع الس ووسط بعض اآلراء املشبوهة اليت أبداها 

الفرنسي موجل بك الذي مت تعيينه مديرا عاما لألشغال بشركة القناة مت وقف املشروع هنائيا .
لتبدأ بعد ذلك عملية حفر قنال السويس وسط عدم وجود حلول عملية لفكرة توفري مياه عذبة 

للعمال الذين مت الزج هبم إىل ساحات احلفر أو إىل اهول .
ويف عام ١٨٥٩ كانت بداية تنفيذ مشروع حفر القناه واقتحام صحراء برزخ السويس يف غياب 
ماء النهر العظيم عن املشهد .. بعد أن كان النيل الكريم كعادته على استعداد أن يفيض قدر 
استطاعته على أبنائه من املصريني مبائه ليحميهم من املوت عطشا ، ولكن النوايا مل تكن صادقة 

عند أهل السياسة واحلكم .

كان املشهد .. يف ساحات احلفر .. يف الصحراء ويف غيبة ماء هنر النيل مأساويا قامتا كما 
يعرفه لنا الباحث املؤرخ الدكتور عبد العزيز الشناوي الذي كتب : 

( كانت شركة القنال تواجه يف ذلك الوقت أخطر مشكلة صادفتها أثناء تنفيذ املشروع وعرضت 
أرواح العمال املصريني يف صحراء الربزخ للخطر، املوت عطشا ويعين هبا مشكلة ماء الشرب 
يف ساحات احلفر. وقد ختبطت الشركة يف التماس احللول هلا، فكانت أحيانا تنقله من دمياط 
لبورسعيد يف قوارب ، ومن اإلسكندرية يف باخرة ، ثم استوردت ثالثة مكثفات تباعا لتحويل 
البحر إىل ماء مستساغ. كما كانت  تعتمد يف بعض األحيان على آبار متناثرة يف الصحراء تنقل 
منها املاء يف براميل على ظهور اجلمال ملسافات بعيدة ، حيث كان يشتغل العمال، ولقي كثري من 

املصريني حتفهم بسبب تأخر وصول ماء الشرب إليهم ).

"ماء النيل وحياة  المصريين"
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حين غاب النيل عن حياة المصريين
الفصل الثالث

ولنا أن نتخيل أن حياة آالف من العمال املصريني البسطاء العاملني يف الصحراء يف مشروع حفر القنال معلقة بني احلياة 
واملوت بسبب نقص املياه أو عدم وصوهلا اليهم، رمبا ضلت قافلة اجلمال اليت حتمل املاء طريقها لساحات احلفر أو 
تعطل أحد مكثفات املياه اليت حتلي ماء البحر، أو هبت رياح شديدة منعت وصول أي قارب أوسفينة حتمل املاء 
للعمال،وهذا حدث بالفعل أثناء عمل العمال عام ١٨٦١حني هبت عاصفة شديدة استمرت يومني تقريبا منعت 
وصول السفن والقوارب احململة باملياه حتى إذا ما هدأت العاصفة والحت القوارب قادمة يف األفق اندفع العمال 
حنوها يف جنون وهجموا على براميل املاء لريوا ظمأهم. وكما قال أحد الفرنسيني شاهدا على هذه الواقعة يف 

مذكراته أهنم "اغتصبوا شحنة املاء ".
يتساقطون  كانوا   ، حقيقية  مأساة  السويس  صحراء  يف  عطشا  العمال  موت  وكان  العبث،  حنو  يتجه  املشهد  كان 
كالذباب صرعى، والبعض منهم ما أن يشعر بنقص املياه يف موقع العمل يلوذ بالفرار هربا..ولكن إىل أين املفر!!؟ 
هل إىل األماكن اليت توجد هبا املياه ولكن حتى هذه األماكن كانت بعيدة جدا فكانوا ميوتون أثناء هروهبم يف الصحراء 

عطشا أيضا.
حتى اآلبار اليت كانت الشركة املسئولة عن حفر القنال حتفرها كانت إما يكون ماؤها شديد امللوحة أو غري صاحل 

للشرب .
ويف هذا املشهد الدرامي كان النيل هو الغائب احلاضر يف أذهان الفالحني البسطاء الذين ساقوهم قسرا وبالسخرة 
لساحات احلفر،كان النيل الذي غاب عن حياة املصريني يف هذه اللحظات هوالفارق بني احلياة واملوت.بعد أن أسقط 
أهل السياسة وأصحاب املشروع من حساباهتم فكرة حفر ترعة خترج من ماء النيل لتمد العمال باملاء يف الصحراء، 

واعتمدوا على حساب املقامرين إلجياد املياه بأساليب بعضها بدائي واآلخرغري مضمون.

جانب آخر من ساحات احلفر
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حين غاب النيل عن حياة المصريين
الفصل الثالث

العذبة  للمياه  ترعة  بعد  فيما  مدت  قد  القناة  حفر  عن  املسؤولة  الشركة  أن  ورغم 
ملواقع احلفر ، إال أن ذلك مل حيول دون وفاة اآلالف من العمال يف صحراء السويس 
عطشا بعد أن غاب النيل عن حياهتم ، ليعاني هؤالء املصريون البسطاء من العطش 
والسخرة اليت انتزعتهم من أرضهم اخلضراء اليت يرويها هلم ماء النيل العذب ليقذف 

هبم يف أرض جدباء مل يعرف النهر طريقا هلا.
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الفصل الرابع

"أشهر وأقدم جزيرة يف نيل القاهرة"
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وللنيل وجه اخر

على إمتداد هنر النيل من املنبع اىل املصب تتناثر اجلزر النيلية، ومنها  جزيرة الروضة   
للملوك  متنزها  كانت  مصر.حيث  تاريخ  فى  متميزا  مكانا  احتلت  التى  بالقاهرة 
وموقعًا  لالحتفاالت،  مكانا  اجلزيرة  أصبحت  ما  سرعان  لذا  والسالطني  واألمراء 
الصحراء،وتعاظمت  لعرب  السكنى  فى  املنى  غاية  وصارت  املؤامرات  فيه  حتاك 
مكانتها ببنائني مها مقياس النيل الواقع على رأس اجلزيرة والذى من خالله تعرف 
الدولة مقدار فيضان النيل فتقرر الضرائب او تعفى الناس منها حبسب الزيادة أو 
النقصان، والبناء الثانى هو سور جمرى العيون الذى ربط بني القلعة مقر حكام مصر 
لفرتة طويلة وجزيرة الروضة باعتبارها أقرب مكان للقلعة يتوافر فيه ماء النيل وبذلك 

صارت اجلزيرة منفذا رئيسيا للمياه.
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ويقول الؤرخ املقريزي: «اعلم أن الروضة تطلق يف زمننا هذا على اجلزيرة اليت بني مدينة مصر ومدينة اجليزة 
وعرفت يف أول اإلسالم باجلزيرة وجبزيرة مصر ثم قيل هلا جزيرة احلصن ، وعرفت إىل اليوم بالروضة».

 وبعد ذلك يبدأ املقريزي يف كتابة تفصيلية عن أهم األحداث اليت شهدهتا جزيرة الروضة، ومنها أنه مت بناء 
حصن ضخم على يد أمحد بن طولون الذى أسس الدولة الطولونية اليت حكمت مصر لفرتة من الوقت، 
وكان يعتزم نقل أمواله وحرميه إليه  وذلك حني عرف أن اخلليفة العباسي يف بغداد غاضب عليه وأن جيشا 
يف الطريق إليه حملاربته فسارع ببناء احلصن وإن كان اجليش مل يصل إليه ومع ذلك فقد أنشأ جبزيرة الروضة 

دارا لصناعة املراكب احلربية.
 ويف عصر الدولة اإلخشيدية التى اسسها حممد بن طفج اإلخشيدى قرر األمري حممد أن ينقل دار الصناعة 

من مكاهنا إىل خارج اجلزيرة وأن يبين مكاهنا بستانا امسه املختار و الذى يقول عنه املقريزي: 
(أن األخشيد أخذها متنزها له وصار يفاخر به أهل العراق فلم يزل البستان املختار متنزها إىل أن زالت 
الدولة اإلخشيدية والكافورية، وقدمت الدولة الفاطمية من بالد املغرب إىل مصر.. فكان يتنزه فيه املعز 
وابنه العزيز وصارت اجلزيرة مدينة عامرة بالناس، هلا وال وقاض وكان يقال القاهرة ومصر واجلزيرة... 
فلما كانت أيام استيالء األفضل شاهنشاه ابن أمري اجليوش بدر اجلمايل وحجر على اخللفاء أنشأ يف حبري 
اجلزيرة مكانا نزها مساه الروضة وتردد كثري عليه، فكان يسري يف العشاريات من دار امللك اليت كانت 
سكنه مبصر إىل الروضة، ومن حينئذ صارت اجلزيرة كلها تعرف بالروضة فلما قتل األفضل بن أمري اجليوش 
واستبد اخلليفة اآلمر، أنشأ جبوار البستان املختار من جزيرة الروضة مكانا مساه اهلودج، ومل يزل اآلمر 
يرتدد إىل اهلودج بالروضة للنزهة فيه إىل أن ركب من القصر بالقاهرة يريد اهلودج فلماكان برأس اجلسر 
وثب عليه قوم من النزارية قد كمنوا له يف فرن جتاه رأس اجلسر بالروضة وضربوه بالسكاكني حتى أثخنوه 

وجرحوا مجاعة من خدامه فحمل إىل منظرة اللؤلؤة بشاطئ اخلليج وقد مات).

"جزيرة الروضة حصن ومتنزه"

أشهر وأقدم جزيرة في نيل القاهرة

الفصل الرابع
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 وفى عصرالدولة األيوبية اهتم امللك الصاحل جنم الدين جبزيرة الروضة بشدة، حيث بنى قلعة 
ضخمة بالروضة على مساحة قدرها البعض حبوايل ٦٠ فدانا، وذلك لسبب حربي وهو قيام 
الصليبيني مبهامجة مصر من بالد الشام اليت حيتلوهنا وهتديدهم حلدودها الشرقية، وخاف امللك 
الصاحل على قلعة اجلبل مقر احلكم يف مصر فأراد أن يبين قلعة ثانية تكون خط دفاع ثان كما أهنا 
ستمكنه من الدفاع عن القاهرة يف حالة ما إذا حاولت قوات لويس الوصول للقاهرة عن طريق 
النيل وكانت قلعة ضخمة، وقام امللك الصاحل بتسكني املئات من مماليكه فيها وأقام جسرا بني 

الروضة ومصر القدمية ويطلق حاليا على الكوبري الرابط بني املنطقتني كوبري امللك الصاحل. 
وأفرد املؤرخ املقريزي مكانا خاصا لذكر قلعة الروضة فى عهد امللك الصاحل جنم الدين ايوب 

بقوله:
(اعلم أنه ما برحت جزيرة الروضة متنزها ملوكيا ومسكنا للناس كما تقدم ذكره إىل أن ويل امللك 
الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل حممد بن امللك العادل أبى بكر بن أيوب سلطنة مصر، 
فأنشأ القلعة بالروضة فعرفت بقلعة املقياس وبقلعة الروضة وبقلعة اجلزيرة و القلعة الصاحلية. 
وفى عاشر ذي القعدة وقع اهلدم يف الدور والقصور واملساجد اليت كانت جبزيرة الروضة وحتول 
الناس من مساكنهم اليت كانوا هبا وهدم كنيسة كانت لليعاقبة جبانب املقياس وأدخلها يف القلعة 
وأنفق يف عمارهتا أمواال مجة وبنى فيها الدور والقصور وعمل هلا ستني برجا وبنى هبا جامعا 
وغرس هبا مجيع األشجار ونقل إليها عمد الصوان من الربابي وعمد الرخام وشحنها باألسلحة 
وآالت احلرب وما حيتاج إليه من الغالل واألزواد واألقوات خشية من حماصرة الفرنج فإهنم كانوا 
حينئذ على عزم قصد بالد مصر وبالغ يف إتقاهنا مبالغة عظيمة حتى قيل إنه استقام كل حجر 

فيها بدينار وكل طوبة بدرهم).

أشهر وأقدم جزيرة في نيل القاهرة

الفصل الرابع

"جزيرة الروضة وامللك الصاحل "
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مقياس النيل في جزيرة الروضة

وتعرضت القلعة للتخريب عقب سقوط الدولة األيوبية وقيام دولة املماليك ،وذلك على يد عز الدين 
أيبك الرتكماني ولكن السلطان اململوكي بيربس أعاد جتديدها،وذلك لتجدد اخلطر القادم من الناحية 
الشرقية. خصوصا خطر املغول غري أنه بعد وفاته هتدمت القلعة ومت أخذ قطع منها لبناء أماكن 
أخرى ولكن ذلك مل مينع استمرار اهتمام املماليك بالروضة ،فقد جدد السلطان قايتباي  جامعا 
وأطلق عليه امسه وما زال جامع قايتباي  قائما حتى اآلن ،وتواصل اهتمام السالطني املماليك جبزيرة 
الروضة حيث قام السلطان قنصوه الغوري بتجديد جامع املقياس وأوقف عليه العديد من األوقاف 
لضمان استمرار إقامة الشعائر به يف صورة منتظمة ، وحني سقطت دولة املماليك سقطت مصر 

كلها ، وصارت تابعة للدولة العثمانية وصارت مصر جمرد والية عثمانية.

أشهر وأقدم جزيرة في نيل القاهرة

الفصل الرابع
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خريطة جلزيرة الروضة في منتصف القرن العشرين
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أشهر وأقدم جزيرة في نيل القاهرة

الفصل الرابع

كما شهدت جزيرة الروضة تنزه وزيارة عشرات من امللوك والسالطني واحلكام وعاش بعضهم فيها، 
الفسطاط  مثل  احلكام  بناها  اليت  ملصر  املختلفة  العواصم  من  القريب  املتميز  ملوقعها  نظرا  وذلك 
والقطائع، فالروضة كانت على مشارف القاهرة القدمية عبارة عن أرض زراعية ممتدة هواؤها جيد 

والنيل حييطها من كل مكان، وهبذا جيعل موقعها اسرتاتيجيا للدفاع عنها أو لالستقرار فيها.
وزادت أمهيتها بشدة حني مت بناء مقياس النيل هبا على أطرف الروضة، حيث صارت العادة أن 
يذهب إىل ذلك املكان امللوك والسالطني والوالة واألمراء وأعداد من الشعب لالطمئنان على وفاء 

النيل ووصول كمية املياه به للحد الذي يسمح بسد احتياجات الناس من املياه يف ذلك العام.
وحني جاءت احلملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨ أبدى قائدها نابليون بونابرت إعجابه الشديد 
هبا وصار نابليون بعد ذلك إمرباطورا لفرنسا، واهتمت أسرة حممد على باشا بالسكنى يف جزيرة 
الروضة، حيث كان إلبراهيم باشا الذي حكم مصر عام ١٨٤٨ قصر امسه قصر املغارة وكان للخديو 

إمساعيل حاكم مصر من عام ١٨٦٣ حتى ١٨٧٩ .

واهتم امللك فاروق ملك  مصر والسودان جبزيرة الروضة، وفى أواخر األربعينيات زار امللك عبد 
العزيز آل سعود ملك السعودية جزيرة الروضة، والتقى بامللك فاروق يف قصر املانسرتيل  وتكرميا لتلك 
الزيارة وتأكيدا على عمق الروابط بني البلدين مت إطالق اسم عبد العزيز آل سعود على شارع النيل 

الذي كان ميتد مبحازاة النيل وما زال معروفا هبذا االسم حتى اآلن.

وحني قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ يف مصر وظهر جمموعة من الضباط توىل أحدهم منصب رئيس 
مجهورية مصر فيما بعد وهم اللواء حممد جنيب الذي كانت زوجته األوىل وإخوته كذلك يسكنوا يف 
الروضة وكان مجال عبد الناصر يستلم منشورات الضباط األحرار من أرمين جبانب قصر املانسرتيل 

وعاش الرئيس حممد أنور السادات لفرتة من حياته يف جزيرة الروضة.
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الفصل اخلامس

حكاية كوبري على النيل
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كان افتتاح كوبري قصر النيل عام ١٨٧٢ كإحدى الوسائل األكثر أمنا وسهولة 
لعبور هنر النيل هو مثرة تزاوج مظاهر املدنية احلديثة كمنشأمعماري مع إحدى 

قوى الطبيعة أال وهو النهر.
عهد  يف  العظيم  النيل  ضفيت  بني  يربط  الذي  النيل  قصر  كوبري  افتتاح  وكان 
اخلديو إمساعيل ميثل عبورا للجهة االخرى للنهر بوسيلة اكثر تطورا تتفق مع 
التبادل  وفكرة  احلديثة  النقل  وسائل  وتطور   ، السكان  لعدد  املطردة  الزيادة 

والتدفق التجاري بني هنر النيل شرقه وغربه أو بني القاهرة واجليزة .
بعد أن كان استخدام الوسائل البدائية لعبور هنر النيل دائما ما يعرض أرواح 
املصريني للخطر ال سيما أوقات فيضان النيل،  وما أدراك ما فيضان النيل، 
فكان الناس ينتقلون للرب اآلخر عن طريق املعدية أو باملراكب الشراعية وكانت 
الوسيلة األكثر تطورا ألهنا تشبه اجلسر هي صف جمموعة من املراكب جبوار 
بعضها البعض ويتم ربطها ثم متتد عليها جمموعة من األلواح اخلشبية يعرب عليها 

الناس والدواب.
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حكاية كوبري على النيل
الفصل الخامس

هكذا كانت الصورة ..وهكذا كان تفكري اإلنسان املصري للعبور بني ضفيت هنر النيل، إهنا 
حماوالته املستمرة لقهر النيل بقدر اتساعه العرضي حتى كانت أجنح احملاوالت وأكثرها تطورا 
وأمنا هي بناء كوبري على ضفاف هنر النيل ...فكان كوبري قصر النيل.. ولبنائه قصة أخرى 

حنكيها..
ولكن قبل أن خنوض يف قصة بناء كوبري قصر النيل كأول كوبري باملعنى احلديث يقام على ضفاف 
هنر النيل العظيم، نسجل شهادة حق للتاريخ وعن مجاعة املصريني الذين كان هلم الفضل يف تطوير 
تواترت  ...الذي  إمساعيل  اخلديو  عهد  يف  األوروبية  املسحة  وإعطائه  اجلميل  القاهرة  وجه 
املصادر التارخيية إن الفضل يرجع له يف هذا التطوير، رغم أن هذه حقيقة ال ينكرها عليه أحد ، 
إال أن احللم اإلمساعيلي بأن ترتدي القاهرة الثوب األوروبي مل يكن يتالمس مع ارض الواقع أو يرى 
النور بغري األيدي والعقول املصرية املخلصة اليت سامهت بقوة يف هذا التطوير يف حضور الشركات 
األوروبية اليت استعان هبا اخلديو إمساعيل لتطوير البالد، ولذلك كان حقا علينا وحنن نؤرخ لبناء 
كوبري قصر النيل أال نغفل دور هؤالء املصريني فنذكر منهم حممود باشا الفلكي رئيس إدارة ديوان 
اإلشغال ، وهبجت باشا مفتش عموم قناطر وترع وجه حبري ، وعلي باشا إبراهيم با مشهندس 
شوارع مصر احملروسة، ومعه صاحب البشرة السمراء اليت حنتت من طمي نيل مصر  علي باشا 
مبارك ،والذي قال عنه الباحث دكتور حممود خالف يف كتابه «علي باشا مبارك وآثاره» :(أن 
النهضة مبدينة القاهرة وبغريها من مدن  القطر  كانت من األعمال اليت اتطلع «إضطلع» هبا علي 
مبارك وهو يف األشغال مديرا أو مستشارا أو وزيرا وهو يف القاهرة يعمل على تطويرها حبيث تالئم 
املدنية احلديثة. ففي األحياء  القدمية يتابع شق الشوارع وتوسيع احلارات لتالئم احلركة التجارية، 
وتتسع لسري العربات يف األحياء اجلديدة ، ويقوم التقسيم على أساس الشوارع املتسعة اليت تزرع 
على جوانبها األشجار ، وعلي باشا مبارك هو الذي أشرف على تقسيم أراضي اجلزيرة ، كما 

أشرف على عمل اجلسر للوصول من املدينة ثم إليها، وهو كوبري قصر النيل ) .

"القاهرة يف عهد اخلديوي إمساعيل"
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وللنيل وجه اخر

شلرع الهرم في بداية القرن العشرين

أما علي باشا مبارك نفسه فهو يقول عن دور املصريني يف تطوير القاهرة يف عهد اخلديو إمساعيل 
(إنه اتسعت وكثرت عربات الركوب وعربات البضائع والعمائر فصار غري الئق هبا بقاء احلالة القدمية 
على حاهلا من ضيق احلارات والشوارع العوجاجها ،فصدرت األوامر اخلديوية لديوان األشغال 
وحنن به بالنظر يف ذلك ،وأن يعمل له قانون يأتي على املرام، وكانت جلنة تنظيم القاهرة برئاسة 
حممود الفلكي قد انتهت من ختطيطها اجلديد فاعتمده ونفذ على الصورة اليت عليها القاهرة من 

بعده ).
 وإمجاال كل ما أردناه من هذه الشهادات نؤكد فيها على أن الثوب األوروبي الذي نسجه اخلديو 
إمساعيل لرتتديه القاهرة يف عهده ساهم فيه خيال حاكم مهووس بكل ما هو أوروبي وسواعد 
وأدخلت  وحدثت  طورت  أوروبية  وشركات  ونفذت،  خططت  خملصة  خالصة  مصرية  وعقول 
للبالد من بدع املعمار ما مل يعرفه املصريون من قبل مثل كوبري قصر النيل، وهذه شهادة حق لكل 

األطراف. 
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وبعد ..كان عام ١٨٦٩بداية دخول مصر احملروسة عصر الكباري مبعناها املتعارف عليه اليوم، حيث 
عهدت احلكومة املصرية بناء على أمر عال من أفندينا خديو مصر إمساعيل، لشركة فرنسية هي (شركة 
فيف-ليل) ببناء كوبري على النيل وهو كوبري قصر النيل وقد أطلق عليه هذا االسم لوجود قصر األمرية 
نازيل هامن بنت حممد علي باشا املسمى بقصر النيل يف تلك املنطقة ..استغرق العمل يف الكوبري حوايل 
ثالث سنوات حتى إذا ما مت بناؤه تشكلت جلنة فنية الختبار صالبة الكوبري ومتانته، وقد ضمت هذه 
اللجنة حممود باشا الفلكي ، رئيس إدارة ديوان األشغال ، ومعه هبجت باشا مفتش عموم قناطر وترع 

وجه حبري ، ومعهم علي باشا إبراهيم بامشهندس شوارع مصر احملروسة ..وآخرون .
وقد أجرت هذه اللجنة جتارب التشغيل األوىل واعتمدت على مرور فرقه من بطارية الطوجبية (املدفعية) 
مكونة من ٦مدافع فوق الكوبري أكثر من مرة وبأكثر من تشكيل حتى أيقنت اللجنة من متانة وصالبة 
الكوبري وانه ال يضره بعض االهتزازات عند مرور فرقه الطوجبية، ودعونا نقف ونتأمل هذا املشهد مرة 
أخرى وأال تفوت علينا مع حلظات السرد التارخيي بعض حلظات التأمل ..فاإلنسان الذي كان يقف يف 
بادئ األمر حائرا كيف يعرب النهر...ثم عرب على األلواح اخلشبية ..ثم ما لبث أن عرب على ظهر مركب 
على جانبيها ادافني أحدمها ميثل جمداف األمل واآلخر ميثل جمداف املغامرة..ثم تطور األمر لبناء 
جسر بدائي عبارة عن جمموعة مراكب مربوطة ببعضها  تعلوها األلواح اخلشبية ..وكل تلك احملاوالت 
النيل  على  كوبري  ينشئ  اإلنسان  هبذا  إذ   ، للنهر  العابرة  األرواح  يهدد  الذي  الفيضان  خماطر  تكسوها 
بنيت أساساته من الدبش احمليط باحلجر الصلب حممول عليها ألواح من الصاج متثل طريق العبور للضفة 
األخرى...ومتر عليه ٦ مدافع ثقيلة قد تزن عشرات األطنان...ليصبح يف النهاية يف مأمن من  فيضان 

النيل، إهنا حقا صورة جديدة من صور ترويض النهر...
وعلى أي حال ففي مايو ١٨٧٢ كان االفتتاح الرمسي لكوبري قصر النيل ليولد أول كوبري حديث يقام 
على ضفيت هنر النيل يف مصر ويصبح أول كوبري حيصل على جواز مرور على ظهر صاحب املقام الرفيع 

النيل العظيم.

"أول كوبري على النيل"
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ويصبح كالوريد يف قلب القاهرة عاصمة البالد ينقل فيها البشر والدواب حمملة باألقوات واألرزاق 
التوسع  حركة  يف  كبرية  بصورة  العهد  هذا  يف  أنشئت  اليت  األخرى  الكباري  من  غريه  مع  وليساهم 
العمراني والنمو السكاني واالقتصادي السيما بني مدينيت القاهرة واجليزة ليصبح النزوح منهما وإليهما 

سهال،وكما ساهم بصورة فعالة يف حركة التجارة الواردة من الوجه القبلي .
وكما قال علي باشا مبارك يف فضل بناء كوبري  قصر النيل:( إنه بين جسر قصر النيل ليصل بني 
القاهرة واجليزة ألجل زيادة األمن والتسهيل على اخلاص والعام وامتداد الشوارع الفسيحة املنتظمة يف 
بر اجليزة ، وحفت األشجار وفرشت باألحجار الدقيقة املختلطة بالرمل ملنع األتربة وتسهيل املرور 
للعمائر والسرايات والبساتني اليت جتل عن الوصف) .. إذ كان للكوبري دور مهم يف تسهيل عملية 

إعمار اجلزيرة أو اجليزة الطرف اآلخر من النيل .
قد  املصرية  احلكومة  أن  إال  واخلاصة  للعامة  متاحا  كان  النيل  قصر  كوبري  على  العبور  أن  ورغم 
أصدرت قرارا بأن يكون العبور على الكوبري نظري مقابل مادي وهو ما أطلق عليه اإلعالن الصادر 
من حمافظ مصر اسم العوائد والذي جاء فيه :  (بيان العوائد املقتفى ترتيبها على املرور من الكوبري 
املستجد على حبر النيل من جهة قصر النيل كل من كان مير على رأس الكوبري من اجلهتني يكون 
ملزما قبل مروره بدفع العوائد حسب املبني أدناه ، وال جيوز املرور من الكوبري جمانا ماعدا من يصري 

معافاهتم هبذه التعريفة ).
فكانت العوائد آنذاك تشمل مرور احليوانات من اجلمال واخليول والبغال واحلمري واجلاموس واألغنام، 
كما كانت هناك عوائد مقدرة على الرجال والنساء ، وكان األطفال حتى سن ٦ سنوات معافني من 

عوائد املرور.

كوبري قصر النيل القدمي
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وقد ظل كوبري قصر النيل الذي بين يف عهد اخلديوي إمساعيل يؤدي دوره اهلام يف تسهيل حركة 
النقل والتجارة بني ضفيت هنر النيل العظيم ، وشاهدا على واحدة من صور تفاعل اإلنسان مع 
النهر حتى بات كوبري قصر النيل يف ثالثينيات القرن العشرين غري قادر جبسمه أن يتحمل التطور 
والتقدم املذهل يف وسائل املواصالت والزيادة املضطردة يف عدد السكان، فكان البد من التفكري 
يف جتديد شباب كوبري قصر النيل الذي أنشئ يف عهد اخلديو إمساعيل وقت أن كانت وسائل 
املواصالت يف مصر تعتمد على اخليول واحلمري واجلمال والبغال وغريها من الدواب ، فصار جسم 
ظهره  على  تسري  وهي  واألحجام  األنواع  بشتى  السيارات  حتمل  على  يقوى  ال  الضعيف  الكوبري 
بصورة مستمرة مما اضطرت معه مصلحة الطرق والكباري إىل التغيري يف حركة املرور على الكوبري 

مبنع مرور  العربات الثقيلة ومنع مرور عربات النقل بطيئة احلركة.
ثم بدأت مصلحة  " الطرق والكباري " يف عهد امللك فؤاد األول مع بداية الثالثينيات يف وضع 
مشروع لبناء " كوبري قصر النيل " من جديد بعد فك وحل الكوبري القديم الذي أنشئ يف عهد 

اخلديو إمساعيل.
أما عن هدم " الكوبري القديم " فقد استعملت فيه مصلحة الطرق والكباري احلكمة وبعد النظر 
مما ينبئ عن وجود إدارة فنية على مستوى راق فاستعملت املصلحة أسلوب الفك النظامي ، فتم 
فك كل قطعة يف جسم الكوبري مع وضع رقم عليها ، لتصبح كل القطع مرقمة فيمكن االستعانة هبا 
فيما بعد بسهولة  إن أمكن ، كما اشرتطت املصلحة على مقاول البناء عدم استعمال النار مطلقا 

يف قطع أجزاء الكوبري احلديدية!!

" إنشاء كوبري قصر النيل اجلديد"

 امللك فؤاد
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كوبري قصر النيل القدمي الذي بني في عهد اخلديو إسماعيل

كوبري قصر النيل اجلديد املوجود اآلن
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وقد طرحت مصلحة الطرق والكباري "كراسة مواصفات " رمبا كان من أطرف ما 
فيها اهنا اشرتطت على مقاول البناء أن يكون الكوبري مجيل املنظر سواء نظر اليه 
الناس من ناحية النهر أو من أعلى الكوبري مع اشرتاط ان حيتفظ بوجود األسود 
املوضوعة على مداخل الكوبري كما هي دون تغري لتحلية مداخله، وأن يستعمل فيه 

فوانيس كهربائية لإلنارة.
وقد تنافست على إعادة بناء كوبري قصر النيل ١٣ بيتا هندسيا أوروبيا عامليا 
وشركة  املانيتان  شركتان  و  إيطالية  شركات  وثالث  إجنليزية  شركات  :مخس  منها 
فرنسية ،وشركة منساوية ،وشركة بلجيكية ،فاستقر مشروع اعادة البناء على شركة 
"دورمان لونج" اإلجنليزية .فبدأت يف عملية البناء بعد أن صدر هلا التكليف من 
مصلحة الطرق والكباري يف يناير من عام ١٩٣١.ويف عام ١٩٣٣افتتح امللك فؤاد 
ختليدا  إمساعيل"  "اخلديو  كوبري  اىل  امسه  تغري  أن  بعد  اجلديد  النيل  قصر  كوبري 
لذكرى والده وليصبح كوبري قصر النيل أول كوبري يربط بني ضفيت النهر شاهدا حتى 

اليوم على حتدي االنسان للنهر وحماولة استغالله بكل الوسائل .
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"منابـــــع النيـــــل"
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من  خمتلفة  أماكن  يف  النيل  شاطئ  على  السنني  آلالف  وقف  البسيط  املصري  اإلنسان 
مصر ليسأل نفسه يا ترى من أين تأتي هذه املياه  .. من بئر عميقة أم من جبل عاٍل ، 
أم من أمطار غزيرة .. وهل هناك بشر مثله يتمتعون أيضا خبريات هذا النيل ويعلمون 
وحضارهتم..  حياهتم  الستمرار  النيل  على  احلفاظ  أمهية  مدى  وزوجاهتم  أوالدهم 
أو  الكتشاف  تارخييا  لنا  املعروفة  األوىل  البادرة  فإن  وواقعيته  السؤال  مشروعية  ورغم 
على األقل حماولة اكتشاف جانب جمهول من حياة النيل وأطواره ، جاءت من العصر 
الفرعوني عرب رحالت سجلتها لنا كتابات حمفورة يف مقابر الفراعنة، ولكن هؤالء القدماء 
مبا ميلكون من تطور وتنظيم كانوا حمدودي القوة جتاه هذا النهر ، فلم يستطيعوا الكشف 

سوى عن اليسري من أسراره وحدوده.
ولكن إستمر حلم اكتشاف الشمال للجنوب يداعب خيال املصريني، فالنيل حياهتم وهم 
دائمو التفكري والتطلع هلذا اهول بالنسبة هلم .. هل يفيض ماؤه هذا العام أم يقل .. 
هل ترتوي أراضيهم وبيوهتم أم يتسولون شربة ماء ..ومع عام ١٨٠٥ دخلت مصر يف 
طور جديد يف حياهتا السياسية حيث وصل حلكم مصر حممد علي باشا الذى عمد 
اىل تنظيم شئون احلياه وطور الدولة املصرية، وجعل منها إمرباطورية ورغم البؤس والقهر 
اعتبار  من  مينع  ال  هذا  فإن  الوقت  ذلك  يف  البسيط  املصري  املواطن  منه  عانى  الذي 
ورمبا  جنوبا  باالجتاه  باشا  على  حممد  واهتم  احلديثة.  مصر  مؤسس  باشا  على  حممد 
كانت حتدوه آمال عظام يف اكتشاف أسرار النهر ومن أين يأتي ولكنه فشل .. ولكن 
ليس الفشل العميق فقد حقق بعض املكاسب اهلامة التى قام اخلديو إمساعيل حفيد 
حممد علي باشا بالبناء عليها للوصول اىل منابع النيل وإكتشاف ذلك اهول حيث كون 
فريقا متعدد اجلنسيات والديانات وكأهنم أمم متحدة صغرية لكشف ذلك النهر وأسراره 
الغامضة ولكن إختالف احلضارات واللغات والعادات بني بعثة املكتشفني القدامني من 
مصر واألهايل حول منابع النيل حالت دون تقارب إنساني متميز ومتماسك فبالتأكيد 
كشفت هذه البعثة للمواطن األفريقي البسيط السؤال الذي رواده عرب آالف السنني .. 
إىل أين ميضي هذا النهر  ومل متض بضع عشرات من السنني على هذا االكتشاف حتى 
شعر السكان من املصب إىل املنبع أهنم يف حاجة ماسة لتقارب إنساني وأهنم ال بد أن 

يتجمعوا ويتحدثوا عن هذا النهر وكيف حيمونه ويتقامسونه خلريهم مجيعا .
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مقال عن إكتشاف منابع النيل نشر فى الصحافة املصرية  (مجلة كل شيء والعالم عام ١٩٣١)
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أحد املشروعات على بحيرة فيكتوريا املقامة على النيل
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خريطة ملشروعات في دول حوض النيل عام ١٩٤٧

منابع النيل
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تدريس جغرافيا النيل للبنني فى 

عهد اخلديوى إمساعيل
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حوض  منطقة  جابت  مصرية  إستكشافية  بعثات  إمساعيل  اخلديوى  عصر  شهد 
النيل لتصل اىل منابع النيل وجنح التواجد املصرى فى تلك املناطق فى عقد اتفاقات 
أن  املؤكد  ومن  اوغندا،  ملك  مثل  النيل  حوض  دول  فى  حكام  بعض  مع  متميزة 
النيل وجمراه ومنابعه احتلت جزءا هامًا من سياسات حاكم مصر اخلديو إمساعيل 
لنرى أثر ذلك وقد إنعكس على إهتمام اخلديوى بتدريس جغرافيا هنر النيل لطلبة 
املدارس املصرية فنرى ذلك فى كتاب اجلغرافيا املقرر عام ١٨٧٨ أى من حواىل 
بالنيل  اخلاص  اجلزء  وحتديدا  النادرة  الوثيقة  هذه  بتقديم  ننفرد  وحنن  عام   ١٢٩
واملنقولة بصورهتا االصلية بلغة ذلك العصر وتعبرياته ومسميات املدن واألشخاص 
التى قد تكون قد اختلف بعضها عما هو حاىل ولكن يظل هذا الفصل هو توثيق 
تارخيي ألهتمام اخلديوى إمساعيل بالنيل وإهتمامه بتقديم وصف تفصيلى له للطلبه 

املصريني لربطهم بإخواهنم على امتداد دول حوض النيل.
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غالف كتاب اجلغرافيا املقرر على طلبة املدارس فى عهد اخلديو إسماعيل
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اجلزء اخلاص بالنيل فى كتاب اجلغرافيا املقررعلى طلبة 
املدارس فى عهد اخلديو إسماعيل
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                  تدريس جغرافيا النيل

الفصل السابع
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تدريس جغرافيا  النيـل

الفصل السابع
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ً فقد عدة صفحات من األصل نظراً لندرته ويستكمل الباقي تباعاَ
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تدريس جغرافيا  النيـل

الفصل السابع
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تدريس جغرافيا النيل

الفصل السابع
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وللنيل وجه اخر
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تدريس جغرافيا النيل

الفصل السابع
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المصادر

تقومي النيل  - أمني سامي باشا.  
النيل حياة نهر – إميل لودفيج.  

السخرة في حفر القناة / دكتور عبد العزيز الشناوي  
املصريون احملدوثون / إدوارد لني.  

تاريخ الري في مصر / دكتور عبد العظيم سعودي.  
الروضة وحي املنيل – أيام مصرية.  

تقرير املعتمد البريطاني.  
احلياة االجتماعية في مصر (في القرن التاسع عشر – دكتور نبيل عمرو إبراهيم)  

تاريخ احلركة القومية / عبد الرحمن الرافعي.  
كتاب الشركات املساهمة في مصر   

.  لس الوزراء املصري ١٩٤٧ تقرير
الفيضانات العالية واتقاؤها – جمعية املهندسني امللكية.  

مذكراتي في نصف قرن / أحمد شفيق باشا.  
 مجلة املصور ١٩٥٦
 كتاب اجلغرافيا ١٨٧٨
 مجلة كل شيء ١٩٣١

حكاية الكوبري والعزبة والقصر والسجن – أيام مصرية.  
مجلة مصر اليوم.  



٩٧

الفهرست

الفصل األول  - محاولة ترويض نهر......................................................................................... (٨)

(٢٨) ........................................................................... الفصل الثاني – أين اختفى صديق النيل.

الفصل الثالث - حني غاب النيل عن حياة املصريني ......................................................... (٤٤)

الفصل الرابع –  أشهر وأقدم جزيرة في نيل القاهرة......................................................... (٥٦)

(٦٦) ..................................................................... الفصل اخلامس –  حكاية كوبري على النيل

(٧٦) .............................................................................. الفصل السادس – منابـــــع النيـــــل

(٨٢) ........... الفصل السابع – تدريس جغرافيا النيل للبنني (فى عهد اخلديوى إسماعيل)
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