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سياحة الخديوي توفيق وعباس باشا حلمي الثاني بإقليم الفيوم خالل الربع األخير
من القرن 19م دراسة تاريخية وثائقية
هانيرشدي 
كليةالسياحةوالفنادق–جامعةالفيوم 
الملخص
يستمد البحث أهميته من انه يسلط الضوء علي حدث تاريخي هاموهو زيارتي الخديو توفيقوعباس
حلميالثانيللفيوموغفلتعنهماالمراجعممايضيفللحصيلةالمعلوماتيةالتاريخيةالمستخدمةمنقبل
المرشدينالسياحيين عنطريقتوفيرتلكالمعلوماتالتاريخيةعنتلكالزيارتينإلىإقليمالفيوم.قاما
كالًمنالخديويتوفيقوعباسحلميالثانيبرحلتينتمخاللهماتفقدرعاياإقليمالفيوموإفتتاحمجموعة
من المشروعات واالستمتاع بزيارة األقليم .جديرا ً بالذكر أن الباحثين لم يسلطوا الضوء من قبل علي
هاتينالزيارتينإلقليمالفيومعليالرغممنأهميةالزيارتينفيالتاريخالحديث.ولقدتناولتمجلةالفيوم
المنشورةعام 1894مالفيوم،العددفيالعدداالول،الجمعه 26يناير1894م.واالخيرمنهاوكانت
تصدربالفيومومحفوظهبدارالكتببالقاهرةمنخاللمراسمالزيارةومظاهرالترحيببالخديوي،إال
انهاأغفلتالعديدمنالتفاصيلوكانهدفهاالثناءومداهنةالسلطةمنخاللاإلعالمبهاأكثرمنالتوثيق
الح ضاري ألحداث الزيارة .وتعتبر تلك الفترة التاريخية محل الدراسة من اصعب الفترات نظرا لقلة
المراجعوالدراساتالسابقةالتيتتحدثعنهذاالموضوعوصعوبةالوصولإلىالبياناتوالمعلومات
الثانوية التي تبني عليها الحقائق التاريخية المطلوبة .لذا يهدف البحث إلى دراسة مسار الرحلتين،
ومدتهما،وأهماألحدثالتيدارتأثناءالزيارتين،ومظاهراالستقبالواالحتفالبالخديوي،وأهمالنتائج
التيترتبتعلىهاتينالزيارتين .
يتم تقسيم البحث الى عده عناصر:العنصر االول ،مقدمه(أسباب ،أهداف ،أهميه ،دراسات سابقة ،أهم
المراجعوالمصادر،المشكلةالبحثيةأواألسئلةالبحثية،منهجيةالبحث،تقسيمالبحث) والعنصرالثاني،
وهو التمهيد ويتكون من مبحثين ،المبحث األول التعريف بالشخصيتين الرئيسيتين لموضوع البحث،
الخديويتوفيقثمالخديويعباسحلمي،والمبحثالثانيبالمكانموضوعالبحث"اقليمالفيوم" ،الجزء
الثالث ،خط سير وأحداث الرحلتين ،ويقسم بدوره إلى قسمين ،العنصر األول ميعاد الرحلة ،أسبابها،
أعضاءها،فترتها،خطالسير،أحداثهاونتائجهاعلياالقليمواإللتزامبالخطواتالتيتماتباعهافيالقسم
األول حسب الترتيب ،الجزء الرابع جزئية المقارنة ،وذلك بتحليل الرحلتين ونتائجهما بوضع جدول
مقارنةبهعناصرالمقارنة،ومنثمالخروجمنهبنتائجالبحث .
الكلمات الدالة :توفيق،عباسحلميالثاني،سياحة،الفيوم،زيارة.
أوال :الخديوي*توفيق
 -1أصلهونشأته :هوأكبرابناءالخديوي أسماعيلبنابراهيمبنمحمدعلي،ولدبالقاهرةفيالعاشرمن
رجبسنة 1268هـ( 30أبريل1852م)ويعداألبنالوحيدمنشفيقنورهانموهيإحديجواري
الخديواسماعيلولهاوقفعليالحرمينالشريفين :حرممكةالمكرمةوحرمالمدينةالمنورة ،1وقدعني
والدهبإحسانتربيتهواكمالتهذيبة 
 -2التعليم :فلما كمل عمر تسع سنين دخل مدرسة المنيل درس فيها العلوم االبتدائية ثم دخل المدرسة
التجهيزيةتلقيفيهاالنحووالصرفوالجغرافياوالتاريخوالطبيعياتوالرياضياتوتعلماللغاتالمختلفة
1محمودعباساحمد،القصورالملكيةفيمصرحضارةوتاريخ،الدارالعالميةللنشروالتوزيع،القاهرة،2005،ص50
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منالعربيةوالتركيةوالفرنسيةواالنجليزيةوكانوهويتلقيالعلوموالمعارفشديدالميلإلى تحصيلها
محباللعلموالمعارفوبذلككملتهذيبةووفرعقلة
 -3وظائفه :تأهل لمزاولة االعمال االدارية والسياسية فولي رئاسة المجلس الخصوصي* وعمرة تسعة
عشرةعاماأيسنة1288هـ1871/موتقلدنظارةالداخليةونظارةاالشغالالعموميةورياسةمجلس
النظار 1.
 -4زواجه :لما بلغ الحادية والعشرين تزوج بكريمة الهامي باشا وهي مشهورة بالجمال وفي سنة
 1874/1291مولدلهنجلةاالولوليعهدالحكومةالبرنسعباسبكوفيسنة1293هـ1876/،
ولد لة البرنس محمد علي توفيق وفي سنة  1877/1294ولدت له البرنسيسه خديجة هانم وفي عام
1298هـ 18981/م ولدت له األميرة نعمت هانم مختار 2ومازال يتقلدالمناصب ،و لما بلغ الحادية
والعشرينتزوجبكريمةالهاميباشاوهيمشهورةبالجمالوفيسنة1874/1291مولدلهنجلةاالول
وليعهدالحكومةالبرنسعباسبكوفيسنة1293هـ 1876/ولدلةالبرنسمحمدعليتوفيقوفي
سنة 1877/1294ولدت له البرنسيسةخديجة هانموفيعام1298هـ 18981/م ولدت له األميرة
نعمتهانممختار 3ومازاليتقلد المناصبفيحياةالمرحومابيةحتياقتضتاألحوالباقالتة كماتقدم
فيترجمتةفاستلمرحمةهللاأزمةاالحكامفي26يونيو1879موجاءالفرمانالشاهانيالمؤذنلذلكفي
نهايةحكمابية 4.
 -2توليه الحكم:عصرالخديويتوفيق ( 26يونية 7/1879رجب 1296هـ 7 :يناير 1892م7/
جمادي الثانية 1309هـ ،وبمقر سراي األسماعيلية في يوم الخميس  26يونية سنه  7 /1879رجب
1296هـتلقيتوفيقرسالةالبرقيةالتيتسندإلىةمنصبالخديوية،فتوجةإلى سرايعابدينوصعد
للطابقالثانيلقاعةالعرشحيثتسلممقإلىدالحكممنوالدهوفيالبومنفسهفيالسابعهمساءأقيمتحفلة
توليالخديويتوفيقفيسرايالقلعة 5
اعماله 
استطالعأحوالاألقاليموالتعرفعليمايحتاجإليهالقطرالمصريمناالصالحوحالماعادعمدعلي
اصالحأحوالالفالحمنحيثماعليه منضرائبفأمربتقسيطاالموالوالعشورعليأشهرمعلومه
وأ نتقتضيمنالكبيروالصغيرعليالسواءمعاتخاذالرفقفيتحصيلهاومنتأخرعنالسدادتباع
أرضه .ثم وجة عنايتة بإصالح شئؤن المعارف فأمر بإنشاء المدارس العالية واالبتدائية ووسع دوائر
المدارسالتيانشائهاابوه وجعلللبلدنظامشوريةوشكلمجالسالمديرياتومجلسشوريالقوانين
1محمددريالحكيم:النخبةالدريةفيمأثرالعائلةالمحمديةالعلوية،القاهرة،المطبعةاالميرية،الطبعةاالولي،1307،ص 39
* لقب خديوي :بفتح الخاء وكسرها كلمة فارسية معناة سيد وهي من االلقاب التي يلقب بها احيانا الحكام المسلمون منذ العصور
الوسطي(انظرعبدالمنصفسالمنجم،قصوراالمراءوالباشواتفيمدينهالقاهرةدراسهتاريخية،ص )443
*المجلسالخصوصي:انشئفيعهدمحمدعليباشاعام1947مللنظرفيشؤنالحكومهالكبريوسنالقوانينواللوائحواصبدار
التعليماتلجميعالمصالح(انظر:حامدعليدسوقي،النظاماالدريفيعهبداسبماعيل،رسبالهماجسبتيرغيبرمنشبورة،كليبةاالداب
جامعهالقاهرة1979،م،ص4
2محمددريالحكيم،نفسه،ص،39محمودعباساحمد،القصورالمليكة،المرجعالسابق،ص52
3محمودعباساحمد،القصورالمليكة،المرجعالسابق،ص52
4جرجيزيدان،تراجممشاهيرالشرقفيالقرنالتاسععشر،القاهرة،دارالهالل،1910،الطبعة،21ص48
5عبدالرحمنالرافعي،عصراسماعيل،ج ،1دارالمعارف،الطبعهالرابعة،القاهرة ، 1987ص،254ذكيفهمي،صفوةالعصر
في تاريخ رسوم مشاهير رجال مصر ،القاهرة ،مكتبة مدبولي  ،1995،ص  ،70جرجي زيدان ،تراجم مشاهير الشرق ،المرجع
السابق،ص41
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والجمعيةالعمومية.أنشئتالمحاكماالهليةوتحسنتأحوالالريبإنشاءالترعوبناءالقناطرورفعالعونة
والسخرة وانشاءالئحة المستخدمين الملكية والعسكرية ومعاشتهم وكان معسهرة علي مصالح رعاياة
تق ياورعابنيالمساجدونظرفياالوقافالخيريةوأصلحفيهاوكانكثيرالرفقعليرعاياه فأكثرمن
تنشيط أهل العمل بالرتب والنياشين وكان الرتب علي عهد أبية تستلزم الرواتب فلما كثرت جعلها ال
تستلزمالرواتبلههيعالقةشرفمنأميرالبالد 1وفيفترةتوليةالحكمحدثتالثورةالعرابيةالتي
اشترك فيها عدد كبير من أبناء الفيوم وفي سنة 1888م فتحت أول مدرسة ابتدائية باالقليم وانشئت
مكاتبللبريد .2
ثانيا ً :الخديوي عباس حلمي الثاني:
 .1أصله ونشأته:عباسحلميالثانيهوابنالخديويتوفيقبناسماعيلبنابراهيمبنمحمدعلي،ولد
باألسكندريةفيالرابععشرمنيوليو 1874مالموافقأولجمادياألخر1291هـفيسرايرقم3
باالسكندرية وكانتجزءمنأمالكمحمدعليمؤسساالسرةالعلوية وانتقلتملكيته إلى أماالخديوي
توفيقعنطريقاإلرثوتحولبعدذلكإلىملكيةعمرطوسونوتشغلةاآلنكليةاالدابجامعةفاروق
االول(جامعةاالسكندرية)،3ووالدتههياألميرةنجيبةالهاميباشاابنةعباساالولولدتفيالعاشر
من شوال 1274هـ 24 /مايو 1858م ،وتوفيت في اسطانبول في  1931/6/18ودفنت بالعفيفي
بالقاهرة4،ومرتطفولةالخديويعباسمنعام1874مإلى عام1880مفيالبيتحيثكانتوالدته
أمينةهانمالزوجةالوحيدةللخديويتوفيقهيالتيتشرفعليتربيةأوالدهاومنهناعرفالخديوي
عباس جذوره التركية وكان والده زودة مربية انجليزية من أجل العناية بالصحة وهكذا تعلم اللغتين
التركية واالنجليزية ،وورث عن والده الحب العميق لوطنه وااليمان الديني العميق وحب شريعة
الرسول.5

 .2تعليمه :منذعام1880مإلى عام1882متلقيعلومهوتعلمبمدرسةبجوارقصرعابدينأنشأهاله
والده،وبعدأنأكملالعاشرةتركمصروسافرلزيارةانجلتراوفرنسا 
وايطإلياوهولنداوالنمسا 6وتعودعليتنوعالشعوبواستعدتفكيره لفهمصفاتهموأصبحمعدا ً بطريقة
جيدةالستكمالدرستةالثانوية،رأىوالدهأنالوقتقدحانالتمامتعليمةفيبعضمدارساوربافي
جنيفأ ولوزانوفيسويسراتعلمالخديوعباسلغاتكثيرةوتاثركثيرابمارأهفيهاوبعدأنوجدواأن
تعليمهمتقدما ًإلى درجةمعقولةقبلوهفيأكاديميةالتريزيانومفيفيينابالنمساوكانعمرة 1887ثالثة
عشرةعاما ًواهتمبه االمبراطورفرنسواجوزيف شخصيا ً ،حيثكانيعرفأنمصيره هوأنيخلف
والدهفييوممنااليام7وكانهذابالشكمارغبفيهوالدهوأهلهبالثقافةوالتعلمالجيدوالعملواليكون
1جرجيزيدان،تراجممشاهيرالشرقفيالقرنالتاسععشر،القاهرة،دارالهالل،1910 ،الطبعة،21ص،50-48ذكيفهمي،
المرجعالسابق،ص57
2مصطفيحسانين،تاريخالفيوم،مطبعةمدرسةالفيومالصناعية،الفيوم،1928،ص30
3عباسحلميالثاني،عهدي،مذكراتعباسحلميالثاني،خديومصراألخير،1914-1892ترجمةجالليحيي،مراجعةاسحاق
عبيد،تقديماحمدعبدالرحيممصطفي،ط،1دارالشروق،1993،ص37
4محمودعباساحمد،القصورالملكيةفيمصرحضارةوتاريخ،القاهرة،ص.53
5زكيفهمي،صفوهالعصرفيتاريخورسوممشاهيررجالمصر،مكتبهمدبولي،القاهرة1995،م،ص57
 6عباسحلميالثاني،عهدي،مذاكراتعباسحلميالثانيخديويمصراالخير1914-1892م،ترجمةجالليحيي،مراجعه
إسحاقعبيد،تقديماحمدعبدالرحيممصطفي،دارالشروقبالقاهرة،1993،ص38
7نفسه،ص.42
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حبيس القصور الملكية ،ثم عاد إلى مصر وجلس مع والده شهرين باالسكندرية ثم استاذنه لزيارة
المعرض العمومي بفرنسا لذلك العام 1وسمح له والخوه االمير محمد علي توفيق في زيارة معرض
باريسوأثناءتواجدهمافيفيينافي8يناير1892م،جاءهماالنبأالبرقيبوفاةالخديوياألسبقفأصبح
أكبرهماعباسحلميالثانيخديوي عليمصرثمجأته رسالةالصدراالعظمبتثبيتهعليذلكالعرش
الًيليقبه .2
فأسرعإلىمقرحكومتهفوصلاالسكندريةفي16ينايرفاحتفلالقطركلهبقدومهاحتفا 

 .3توليه الحكم :الخديويعباسحلميالثاني8يناير1892م_19ديسمبر1914م–8جماديالثانية
1309هـ 3 /صفر1333هـ ،وقد تولي الخديوية بعد وفاة والده الخديوي توفيق عام 1892م بعد
حضورهمنفي ينابناءعلياألتفاقالذيتمبيناللوردكرومرومصطفيباشافهميرئيسمجلسالنظار
الستدعائةليتسلمزمامالحكمفيمصر،3في 17يوليوسنة 1922صدرالقانونرقم 28لسنة1922
ماقامتبهالسلطةالعسكريةالبريطانيةمنتصفيةأمالكالخديوعباسالثانيوقضيبتطبيقمالهمن
الحقوقوحرمانةمنالمجئإلىمصرومنعةمنالتقاضيأمامالمحاكمالمصريةوأقرتالمادة168من
الدستورهذاالقانونمعاعطائةالصيغةالقانونية،4ثماعالنالحمايةالبريطانيةعليمصروعزلوتولية
عمهحسينكاملبعدنشوبالحربالعالميةاالولي 
محاولة الخديوي عباس العودة إلى مصر :بذل الخديوي محاوالت كثيرة القناع السلطات البريطانية
بعودتةإلىمصرولكنانجلترالمتسمحبعودتةإلىمصروسمحتلهبالتنقلإلىنابوليوليستسويسرا
كماطلبوقدعاشحتيعام1944محتيوفاتة،5.وقدوليالخديويةنحوثالثوعشرينعاماحفلت
باالنجازاتالوطنيةواالقتصاديةوالسياسيةوالمعماريةوبصفةعامةولولميكنوطنيالماابعدتةانجلترا
عن عرش مصر ودعمة الكامل للزعيمين مصطفي كامل ومحمد فريد ضد االنجليز تصفية امالك
الخديوي  :في  24نوفمبر سنة 1920م اصدر اللورد اللنبي اعالنا بالترخيص للحارس علي اموال
(اعداء بريطانيا) بيع امالك الخديو عباس حلمي الثاني ،وقد انشات هذه الحراسة بأمر من الجنرال
(ارشبيلدمري)القائداللعامللقواتالبريطانيةفي31يونيه1916م،وتنفيذا ًألمراللورداللنبيقدبيعت
جميعأموالالخديوي 6

 .4حياة الخديوي االجتماعية :
للخديويعباسزوجتاناالوليهياقبالهانم،ولدت سنة1876موتزوجتبالخديويفي 19نوفمبر
سنة1894م ثمطلقهاولهمنهاستةاوالدهم :االميرةأمينةهانم:ولدتفي 17شعبان1312هـ12،
فبراير1895م،االميرةفتحيةهانم:ولدتفي 2رجبسنة1315هـ 27،نوفمبر1897متوفيتفي
حلوانسنة،1923ودفنتبالعفيفيبمصر،االميرمحمدعبدالمنعم:ولدفي 9شوالسنة1316هـ ،
1محمددريالحكيم،المرجعالسابق،ص.48
2ذكيفهمي،صفوةالعصرفيتاريخرسوممشاهيررجالمصر،القاهرة،مكتبةمدبولي،1995،ص،70جرجيزيدان،تراجم
مشاهيرالشرق،المرجعالسابق،ص.52
3عبدالرحيم عبدالهادي ابوطالب ،دور الخديوي عباس حلمي الثاني في السياسة المصرية ،رسالة ماجستير ،كلية االداب ،جامعه
الزقازيق،1987،ص 34-33
4عبدالرحمنالرافعي،فيأعقابالثورةالمصريةثورة،1919دارالمعارف،الجزءاالول،1987،الطبعةالرابعة،ص84
5نفسه،280،عزيزخانكي،نفحاتتاريخية1941،م،ص 101
6عبدالرحمنالرافعي،تاريخمصرالقومي–ثورة1919م،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة1990،ص150
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20فبراير1899وتوفيسنة1919مودفنبالعفيفيبمصر،االميرةلطيفةهانمشوكت:ولدتفي29
سبتمبرسنة1900م،االميرمحمدعبدالقادر:ولدفي 25شوالسنة1319ه 4،فبرايرسنة1902هـ
ودفنبالعفيفيبمصر 1
أهم اعمالة بالفيوم
مدتشركةسكةحديدالفيومالزراعيةأولخطحديديلهامابينالمدينةوبلدةالغرقسنة1900وأنشئ
المستشفياالميري1912م،وأنشئتالمدرسةالصناعيةودرسه البناتالمحمديةاالبتدائيةوفتحتعدة
مدارسأوليةونفذتمشروعاتالريالتيعادتعليالفيومبالخيروالبركاتففيسنة1902متمحفر
بحرواصفالذييبلغطولةنحو13كيلومترا ًويروينحو 100000فدانا ًويأخذمياةمنبحريوسف
أمامالالهونوفيسنة1905متمحفربحرعبدهللابكوهبيالذييبلغطوله80كيلومترا ًويروينحو
 45000فدانا ًيستمدمياةمنبحريوسفخلفالالهون،وفيعهدةبيعتارضالدائرةالسنيةلالهإلى
حوإلى سنة   1900بأثمان غاية في االعتدال وبشروط مالئمة للفالحين فانتفع بهذة الفرصة كثير من
أهالى الفيوموابتدأرقياالقليموقدزارةفي 26يناير1894م.2أنشيفيعهدةمجلسمحليمدينة
الفيوم في  21نوفمبر سنة 1893افرنجية وفي 21مايو18902م أصبح هذاالمجلس مجلس بلدي
مختلط.لقدكانتمنانعاماتالخديوأنأمربصرفثالثةاآلفقرشلسعادةالمديرليوزعهاعليالفقراء
وخلععليإمامجامعالروبيخلعةسنية 3.
القسم الثاني أقليم الفيوم
الموقع:يقعإقليم الفيومفيصحراءواسعةبعيدةعنساحلالنيلوهيكائنةفيالجهةالغربيةمنمديرية
بني سويف علي بعد  45كم تقريبا  وفي جنوب غرب مديرية الجيزة بنحو  90كيلومترا وفي شمال
مديرية المنيا علي بعد 170كم وهي محصورة بين ثالث مديريات ويفصلها عن وادي النيل تالل
منخفضةوتحيطبهاالصحراءمنكل جانبعدا بحريوسف 4،يقعضمناقليممصرالوسطي وليس
ضمناقإليمالصحاري 5وهوعبارةعنمنخفضواحيمنمنخفضاتالصحراءالغربية 6.يتميزاقليم
الفيومبموقعهالمتوسطداخلجمهوريةمصرالعربيةحيثانالفيومكمصروسطالبالد،ومصرالتؤتي
منناحيةمنالنواحيإالمنمفازةففيشرقهابحرالقلزمومنوراءجبلالشرقيوفيغربهاصحراء
المغربوفيجنوبهامفازةالنوبةوالحبشةوفيشمالهاالبحرالشامي،وكذلكالفيومالتؤتيمنناحيةمن
النواحيفيمصرإالمنمفازةأوصحراء 7.
يشكلاقليمالفيومأحدمنخفضاتالصحراءالغربيةعليارتفاع35متراويأخذفياالنحدارالسريعإلى
تحت مستوي البحر–  45مترا في بحيرة قارون ويشبة باقي منخفضات الصحراء الغربية من حيث
1محمودعباسأحمد،القصورالملكيةفيمصرتاريخوحضارة،الدارالعالميةللنشروالتوزيع،2005،ص53-52
2مصطفيحسانين،تاريخالفيوم،مطبعةمدرسةالفيومالصناعية،1928،ص.31-30
3مجلةالبرنت،العدداالول،1925،الفيوم،ص.134
 4اسماعيل محمد مصطفي ،رحلة اسماعيل في جميع المحافظات وعواصم المديريات ،القاهرة ،مطبعه هندية بالموسكي،1927 ،
ص106-105
5محمدالشرنوبي،محمدكمال،محافظةالفيوم،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،1997،ص 7
   6هناءنظيرعلي محمد،االنعكاساتالسلبيةللتغيراتالبيئيةعليمناطقمحافظةالفيوم،رسالةماجستير،قسمالجغرافيا،كلية

االداب،جامعةاالسكندرية،1994،ص15
 7المقريزي ،الخطط المقريزية ،الجزء االول ،تحقيق د .محمد زينهم ومديحة الشرقاوي ،مكتبة مدبولي سنة 1998م في سلسلة
صفحاتمنتاريخمصر،ص.44
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طريقةالتكوينواحاطته بحافاتمرتفعةويشبةواديالنيلمنحيثاعتمادهعليالنيلوليسعليالمياة
الجوفيةفقطويتخذشكلالسطحبالفيومشكلالمدرجاتإلى يمكنحصرهافيثالثمدرجات،1وهي
واقعةعليمسافةمنالنيلنحوالغرب،حدهامنالشرقبعضةينتهيلجسريالشيخجادهللاوالبهلوان
الخاصينبحفظالفيوممنالغرق،ويفصلبينهماقناطرالالهونعليبحريوسفوباقيةحدودمديرية
بنيسويفوحدهامنالغرببعضةمياةبحيره قارونوباقيةالجبلوالحدالبحريالجبل وخلفةبالد
مديريةالجيزةوالحدالقبليأيضا ًوخلفةحواجزبالدمديرتيبنيسويفوالمنيا 
المساحة والسكان:اقليمالفيوميتكونمنقطعهواحدةعليشكلورقةشجراالسفندان،mapleغصنها
أوعودهاالقصيربحريوسفمنالالهونحتيمدينةالفيوموعروقهاشبكةالترعوالمصارفالمتشعبه
التي تتشعب داخلها 2وتبلغ مساحتها بدون االراضي الصحراوية 4549كم 2أما مساحتها مضافا ً إليها
االراضيالصحراويةفهي6068كم2وتبلغالمساحةالمؤهلهبالسكانحوإلى1827.15كم2ومساحة
االراضيالزراعية 31.5الففدان  3وذلكبخالفالواحاتالبحريةكانتتابعةللفيومثمفصلتعنها
فيعهدمحمودبكصبري،وتنقسممديريةالفيومإلىمركزين:مركزسنورسومركزطبهار،وتحتوي
علي خمسوثمانينبلدةبمافيهامدينةالفيوم 4وصدرامرعإلى في 8يناير1870م /بفصلمديرية
الفيومللمرةالثانيةعنمديريةبنيسويفوجعلهامديريةقائمةبذاتهاوعينمحمدعالءالدينبكمديرا ً
لها .5
اقليم الفيوم كان يتسم بجوده أراضيه وشكلت الزراعة أساس النشاط االقتصادي وأصبحت حرفة أهل
الفيوماالولينتيجةلوفرهمياهالريوسهولهالصرفوتنوعالترعةداخلالناحيةالواحدةممااديإلى
تنوع المحاصيل الزراعية فهناك التربه البيضاء التي تجود بزراعة محاصيل كالقمح والشعير والذرة
وهناكالتربةالسوداءالتيتجودبهازراعةالفاكهةووجدايضابهاالتربهالصفراءالثقيلةالتيتجودبها
زراعةالتينوالتربهالصفراءالخفيفةالتيتجودبهازراعةالعنبالذيكانت تشتهربهبجميعانحاء
القطرالمصري 6.
وشكلت ملكيةاالراضيفيالفيومثالثةأنواع:االبعادياتوهينوعاناالولى أنعمبهاالوالى والثانية
باعتهاالحكومة 7وتعرفعليإ نهااالطيانالتياستبعدتمنالمسحالعامالذياجراهمحمدعليعام
1813م وقد بلغت في الفيوم نصف المساحة المنزرعة ،8أما الجفالك فكان لفظ عثماني يطلق علي
االراضيوالماشيةثماصبحيطلقعلياالراضيالممنوحةمنالوالى9.وكانتأسرةمحمدعليتربعت
عليهرمالملكيةالعقاريةفيمصرعامةوالفيومخاصةوترجعنشأهتلكالملكيةمنخاللاالنعامات
التيخصبهاأفرادأسرتهمنالجفالكواالبعادوأثمرذلكخاللالقرنالتاسععشرالنليسهناكحدود
1المؤتمرالجغرافيالعربياالول،الفيوم،المجلساألعلىلرعايةالفنونوالعلومواالداباالجتماعية،القاهرة،1963،ص6
2جمالحمدان،شخصيةمصر(دراساتفيعبقريةالمكان)الجزءاالول–دارالهالل،القاهرة764،
3عاطفعبدالدايمعبدالحي،اقليمالفيومدراسةتاريخيةاثاريةحضارية،الفيوم،الطبعةاالولي،2014،ص 19
4ابراهيمرمزي،ص59
5محمدرمزي،القاموسالجغرافيللبالدالحاليةمنقدماءالمصريينإلى سنة،1945القسمالثاني،الجزءالثالث،الهيئةالمصرية
العامةللكتاب،1994،ص12
6المؤتمرالجغرافياالول،المرجعالسابق،ص،12جوماروصفاطاللارسينوي،ص.359
7احمد احمد الحتة  ،تاريخ الزراعية المصرية من تولي عباس إلى االحتالل البريطاني 1848م1882-م ،المجلس االعلي
للثقافة،2002،ص239
8لويسعوض،تاريخالفكرالمصريالحديثفيعصراسماعيلإلىثورة،1919الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،1981،
ص315
9يعقوبأرتين،االحكامالمرعيةفيشأناالراضيالمصرية،تعريبسعيدعمون،القاهرة1306هـ،ص53
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فاصلةبينأمالكالحاكمواالمالكاالميريةفقدمنحعباساالولابنهالهاميأطيانواسعةبالفيوم،كان
منضمنها 550فدانابعاديةبالمالخارجةعنالزمامبناحيةسنورسعرفتبالدائرةااللهامية،1في
عهد سعيد باشا ضمت مساحات كبيرة من االطيان إلى أمالك الدولة العلوية وعندما تولي اسماعيل
اصبحتامالكةواسرتة% 19مناجمإلى المساحةالمنزرعةبالقطربعدأنكانتحيازتةالتتجاوز
عدة االف من االفدنة ،وفي بداية عهدة انعم علي نفسة بحوإلى  5208فدان من أطيان الفيوم وبني
سويف 2.انتشرت أمالك الخديوي اسماعيل بانحاء المديرية باالضافة إلى جفالك أبنائه الذي اتسعت
بصورةكبيرةبعدتوليةالحكممباشرةمنخاللاالنعاماتالتيخصهمبهافقدأنعمعليهمبعدد8189
فدان من المتروك أو المستبعد* من نواحي الفيوم 3.من خالل اإلنعامات تكونت جفالك أبناء الخديوي
إسماعيلباالضافةإلىدائرةالوالدهباشاودائرةقادنهانمباشازوجةالخديويإسماعيلوأمابنهمحمود
باشاحمديوهذه االطيانأطلقعليهاالدومينولمتكنمساحةثابتةأومحددةأيإنهاقابلةللزيادةأو
النقصانالدميين)   ،4وقدبلغ جفلك محمدتوفيقفيبداية1870م  8926وفيعام1878م بلغت
أمالك االسرة العلوية حوالى  46131بنواحي المديرية وفي  26أكتوبر 1878م ألغى اسماعيل حق
أسرته فيالملكيةلضمانقرضفيمقابلالحصولعليمرتباتسنويةحتيعام1888مواستبدلت
بأطيان من الدوميين لهم 5ومن خالل هذه االطيان باإلضافة إلى التي تم شرائها من الدائرة السنية
والدوميينالمعروضةللبيعاستطاعتأسرةمحمدعليتكوينثروتهاالعقارية .
تتميزال فيومبالتنوعالسكانيفقدكانتالفيومفيفترةالفتحالعربيلمصرمثلبقيةبلداهامساكنلقبائل
الفتح االول ،وكانت منها قبائل بني كالب الذين هاجروا من الشرق ،كذلك تعرضت الفيوم لهجرات
العربالذينجاؤامنالغرب معالفتحالفاطميلمصروقداستقرتتلكالهجراتفيالجانبالغربي
لمصرفيغربالدلتاوالواحاتوالفيوم6يرجعأغلبسكاناقليمالفيومإلىالقبائلالعربيةالتياستقرت
بالفيومقدانقسموافيهاإلىافخاذوبطونوهؤالءالعربيتفرعونإلىثالثةبطونوهيبنيكالبوبني
عجالنواللواتيين 7
المناخ:أنموقعالفيومالمتميزبمالهمنخصائصمحليهكالنتوءالزراعيوسطالصحراء وعالوة عن
المسطحاتالمائيةوانخفاضالسطحإلى مادونالصفرجعلتمناخالفيوممميزعنباقياالقإليمحتي
الً معقليل من
لوكانتتشاركهنفسدرجةالحراره 8يسودأقليمالفيومشتاءا ًطقسمعتدلنهاراباردلي 
االمطار واحيانا ً تكون رعدية ،ويعتدل الطقس في الربيع مع فرص قليلة لسقوط االمطار وقليل من
العواصف الرعدية مع فترات قصيرة تهب فيها العواصف الترابية ويتحول الطقس إلى رطب صيفا
1رأفتمكرميوسفاقليمالفيومفيالنصفالثانيمنالقرنالتاسععشر 1900-1850م،رسالةماجستير،جامعة االسكنريةآداب
دمنهور،2007،ص66
3أمينسامي،تقويمالنيل،ج،3الهيئهالعامةلقصورالثقافة،القاهرة،الطبعهالثالثة،2009،ص 626
*    األراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق واألسواق العامةوالساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون
ومجاريسيولأودية،وغيرذلكمماتركالستخداماتالناس،والنوعالثانياألراضيالتيتركتألهاليقريةأوقصبةأوالتي
تركتألهاليعدةقرىوقصبات،كالمراعيوالبيادروالمحتطبات انظرفيأحمداحمدالحته،تاريخالزراعةالمصرية،المجلس
األعليللثقافة،القاهرة،ص 179-178
4جابريلبايير،تاريخملكيةاالراضيفيمصرالحديثة  ،1950-1800ترجمهعطياتمحمودجاد،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،
القاهرة،1988،ص 30-27
5نفسه،ص40-36
6محافظةالفيوم،أفاقالتنميةفيمحافظةالفيوم،مركزمعلوماتودعماتخاذالقراربمجلسالوزراء،سبتمبر،1998ص6-2
7النابلسي،ابيعثمانالنابلسيالصفدي،تاريخالفيوموبالده،دارالجيل،بيروت،1974،ص13
8هناءنظيرالمرجعالسابق،ص26
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ويسوداالقليمطقسمعتدلفيالخريفمعفرصقيلهلسقوطاالمطارأحيانا ًتتخللهفتراتقصيرةشديدة
الحراره وتهب فيها العواصف الترابية ونالحظ أن الفترة من أكتوبر إلى مارس أكثر فترات اعتالالً
وتتميزالفيومبشمسساطعهطوالالعاموبالتإلىيتركزالموسمالسياحيخاللهذةالفترة1أهميةاالقليم
واسباب تميزه :يعتبر التوسط الموقعي أحد اوجه التفرد للفيوم حيث انها تتوسط محافظات الجمهورية
وهي تتميز بقربها من العاصمة يتضح ذلك من دراسه خريطة اقليم مصر السياحية إذ نجد أن الفيوم
ادخلتضمننطاقةاقليمالقاهرةالسياحيوهذاعاملجغرافيمنشانةزيادةالحركةالسياحيةإلىالفيوم
2
ثالثاً :القسم االول :رحلة الخديوي توفيق
أوالً :ميعاد الرحلة6فبراير27-1891جمادهاالخرة 1308
تمتجميعاالستعداتلالحتفال (بتشريفسمواميرالقطرالمحبوبتجلتمايكونفيالرونقوالبهاء)
ما نشرته جريدة االهرام وستتشرف مدينة الفيوم يوم الجمعه الموافق  13فبراير  1891في الساعة
الواحدةافرنجيةصباحاويوديصالةالجمعةفيالروبي،قطاريبتفي3الفيومللتحركإلى ابوكساهفي
الصباح  7فبرايرالقادملتسييرسكانالفيومومدينتهالمشاهدهاإلحتفاءالذيسيقومبهالعربانوالعمد.4
نريمديالمبالغةمنقبلجريدةاالهرامفينعتالخديويبلقباالميرالمحبوبمما يدلعليمداهنة
السلطة الحاكمة في تلك الوقت .كذلك تشكيل لجنه من سراه المديرية وأعيانها ووجائها يرأسه مدير
المديريةلالستعداداالئقبزيارهالخديوي 
ثانيا :أسباب الرحلة
رغب الخديو الستطالع حالة الشعب وماهم عليه من الشئون فصار في أنحاء القطر القبلية والبحرية
وكانلهذهالسياحة ماعظممنالفوائدوجلمنالعوائدوأشرفتبهصدوراألهلينإذعلمواأنحاكمهم
يهمهإصالحشؤنهموتقدمهمفيالثروةوالعمارويعنيهرفعالمظالمعنهموأمنهمفيديارهمعلىاالموال
والناسبأنحاءالقطر 5.
ثالثا :أحداثها
فيالساعةالسابعةمنصبيحةيومالجمعة 6فبرايرسمعخبردويالمدافعمنأهلالمدينةبقيامالركب
العإلىمنهاقاصدابلدةالوسطيوكانوصولةلهامنتصفالساعةالعاشرةاالفرنجيةوالواسطيلهذاالعهد
رأس السكة الحديد وهي ثمانين كيلومترا من القاهرة وأخر بالد بني سويف من الشمال ،حيث رسى
اليختبجوارمديريةبنيسويفوقامبتلقي(الجنابالعالى) بهاحضراتأصحابالسعادةيعقوبباشا
أرتينوجونسونباشاومديرالفيومووكيلهاوقاضيهاوذلكبالمرفأ الذيأنشئخصيصا ًلمرسياليخت
الً باألعالم يتوصل منه إلى محطة السكة الحديد حيث القطار الخديوي المخصوص
وكان مزينا ً ومكال 

  1نانسيمحمدفوزي،تنميةالسياحةالداخليةفيمنطقةالفيوم،رسالهماجستيرغيرمنشورة،قسمالدراساتالسياحية،كليةالسياحة
جامعهحلوان،1999،ص69-68
 2فتحية الشربيني ،الجغرافيا السياحية لمح افظة الفيوم (دراسة في التنمية السياحية) رساله ماجستير ،قسم السياحة كلية السياحة،
جامعهحلوان،ص51
4جريدةاالهرام،العدد4،3936فبراير1891
5محمددريالحكيم،المرجعالسابق،ص40
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وكان قد انتشر حول الي خت عدد كبير من الناسووقفت صفوف الجنود كالنسور علي جانبي الطريق
المعدلمرورعزيزمصر 1
فلماكانتالساعةالعاشرةبارحالجنابالعالىيختهإلىالقطاربينتهليلالناسوتكبيرهموأنغامالسالم
الخديوي ،وكانتقدسبقتإليه أيضا ًصاحبالدولةوالعصمةالحرمالخديويالمصون ،ويرىالباحث
أنكلماكانيوصفبهالخديويوعائلتهكانيعدنوعمنالتبجيلوالتشريفاتالملكيةالتيكانتتعد
مسبقاًوتجهزلمثلهذهالزياراتوكانتتلتصقبهمهذهالصفاتطوالحياتهموحتىبعدمماتهملدرجة
انها كانت تحل محل أسمائهم في المكاتبات والخطابات والصحف ويتم تسجيلها في سجل التشريفات
الخديوية.وقدأذنقبلمبارحةاليختالجنابالخديويالمعظملكلمنسعادةشوقيباشاناظرالدائرة
الخاصة وحضر مدير بني سويف وسمح لهم بالعودة إلى مراكز أعمالهم ،ثم صار باسم هللا القطار
الخديويوالناسبينمهللومكبروفيالليلأيضاسارتعليعجلبواخرحضراتالبرنسيساتالفخام
عائدةبالسالمإلىالقاهرة،وتشرفبمعيةجنابالخديويالمعظمحضراتأصحابالسعادةعبدالرحمن
باشا رشدي ،ويوسف باشا شهدي والدكتور سالم باشا ويعقوب باشا أرتين ،وجونسون باشا والماجور
برون وعلي بك رضا ،بزع علينا طالع هذا النهار السعيد ويبشرنا بأنوار الحضرة الخديوية ،تظهر
المبالغهفيالترحيب والتهليلللرحلهمنالصحفيينوكانيقترنباسماءالوزراءوالدائرةالسنيةكلمه
أصحابالسعاده،ازدحمتالمحطةبأعيانالمديريةوذواتهاوعمدتهاوتجارهاوأعدادضخمهمنالسكان
علياختالفاألجناسحتيضاقتبهمفتحاتالمحطةعليوسعهاوشارعالمديريةالعمومي،هذاوال
وصفيستطيعالوفاءببياناحتفالالفيومبيوماستقبالالحضرةالخديوية 2.
وانماقديستطيعالفوتوغرافيفيرسمشئمنهيئةتلكالخالئقواالممالتيالعدلهاوقدبغالسرور
إلىمايكاديخرجعنحدالتصوروتعالتأصواتالمهللينوالمكبرينلرؤيةالخديوي 
أقلمنمائةالفنسمةمنهم30.000نسمةمنمدينةالفيوم،لميظهروالءأمهألميرهافيمظهرأشد
الًممابدامنرعاياهللحضرةالخديويةيومحلولالركابالعالىمدينةالفيوم 3.
وضوحا ًوأعظمجال 
يرىالباح ثأنمثلهذهالزياراتلمتكنتتمبشكلمباغت،بلكانيعدلمثلهذهالزياراتبوقتكافي
حتىتخرجالزيارةفيحلةبهيةفيقوموناألهاليبتجهيزالكلماتوالخطاباتإلستقبالالخديويوعائلته
معشحنهممالناسالذينلميرواالخديويوعائلتهمنقبللذلكتجمعالزيارةفيطياتهابينعنصر
الترتيبوالمفاجأةفيآنواحد .
وما اقتربت الساعة  10.26افرنجي حتى أقبل القطار الخاص علي (الطائر الميمون) يقل الخديوي
فأطلقت المدافع إجالألبين تهليل الجماهير مؤذنة بسالم وصول الحضرة الخديوية وكان أن ذاك صدر
المحطةمحليبحضراتأصحابالسعادةفريدباشاناظرالدائرةالسنيةومحمدباشاشكيبوعثمانباشا
ماهروالمسيوجونسونبإدارةاالمالكاالميرية* ومحمودبكصبريمديرالفيومومحمودبكصبحي
وكيل الصحه ثم العلماء واالعالم ووكالء القناصل وأعيان االقإليم الوطنين واالجانب ودونهم قله من
الجند مابين مشاه وفرس وغيرهم من صفوف االهلين والرعايا ثم تالميذ المدارس االميرية وابتهج
العسكروتالميذالمدارس،ثم نزلمنالعربهالخاصةإلى سرايالحكومة بالمديريه كانبنائهابأمر
محمدعليباشاغيرانهارممتوأصلحتفيعهدالخديوالسابقأسماعيلوقتانشاءالسكةالحديدمن
الواسطي إلىالفيوم ،عليبعد 150مترمنالمحطةيحيط به العزواألقبالبينأصواتالتهاليل وآيات
11جريدةالوقائع،العدد2،26مارس 1891
2جريدةاالهرام،العدد12،3946فبراير 1891
3محمددريالحكيم،المرجعالسابق،ص .40
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الدعاءوتبعةالحرمالمصونثمالخدموالحاشيهوسارالموكبالحافلبينصفينمنالعمدتخفقعليها
االعالموتصلبينأقواسهامنأغصانالشجرتزهوبماعلقبهامنباقاتالزهوروالرياحينإلى ان
شرفهاوكانعليجانبيالطريقسرادقانينافساناحداهمااألخرنظاما واتقانا ًوزخرفوبهاءأولهمالـ
خالد بك والثاني لجماعة االعيان والثالث الحضرة الخديوية مؤلف من بناء مربع مشرف علي حديقة
كبيرةيتوصلمنهاإلىالقصر1،وبعداالستراحةفيتمامالساعة11.30ركبالخديويالسيارةالخاصة
وبجانبه  يوسفباشاشهديسرياورانوسعادهالمديروتبعةكثيرمناألعيانوالكبارحتيجامعالشيخ
عليالروبي حيثأدى فروضصالةالجمعةوكانتالهيبةشاملهوالسكينةالتامةوكانالخطيبالشيخ
محمدالبسيونيأمامالجنابالعالىفألقىخطبةفيغايةالبالغةوالمعنى وشملهابالدعاءلسموالجناب
العالى ورجالةالكرامثمصارجنابه إلى سرايالمديريةللقيامبحفلةالتشريفاتمارا ً بشارعالعمودثم
القيساريةحتيمحالتالتجارثمفيشارعالشيخسالمثمشارعالبوسطةثمشارعالمديريةوكانتهذة
المحالتمزينةبالزينة،ومنهافيالساعة7مساءا ًمظاهراألحتفالوالزيناتالتيأقامهاالسيدفتحالباب
محجوبشيختجاربنادرالفيومفيجامعالروبيفائقةالوصف،وقدأحضرمنشدينمنمصرإلقامة
األذكاروقدتبرعبنجفةمنماله للمقاموقدحظيبشرفالمثولبينيديجنابالخديويفسرسموه من
هذااألحتفالوزارمقاماألستاذالروبيوخلعالكركعليأمامالمسجدوأمرأنيحتفلفيالليلةاألولي
داخلالمسجدبليله ذكرعلينفقته الخاصةووهب الصدقاتلقاطنيومستخدميالمسجد ،وفيالساعة
الثالثةبعدالظهرابتدتحفلهالتشريفاتعليالترتيبالمعدبالسرادقالمضروبعندمدخلالقصرفكان
بغاية األبهة والعظمة وتشرف بالمثول بين يديه حضرات القضاة الشرعيين والعمداء األعالم وأسقف
طائفةاألقباطوقسيسطائفةالكاثوليكثمرئيسمحكمةبنيسويفوكيلالنيابهثموكيلمحكمةالفيوم
الجزئيةثمحضرمفتشالدائرةالسنيةوباشمهندسالمديريةومفتشالصحةوأحمدبكدلةوكيلقنصل
فرنساواألعيانويتقدمهمطليةبكسعوديوخالدبكلطفيوقدتفضلوسألهمعنأحوالالزراعةفأجاب
سموه  عنتقدمهامنذتشريفسموهمبرهنينعليذلكبإحصاءالحاصالتمنمحاصيلالفيومثمتجار
المديريةسعدحسنشيختجار* البندروفتح محجوبشيخالتجاروعليحسنعبدالعالوعليشرابي
عمد البندر ثم تجار البندر يتقدمهم الوجهاء يوسف خوري وزجدوان اخوان  ،موسي عون ومهني
الخوري،عمدالبالديتقدمهمسيدبكمؤمنعمدةطبهارومحمدافنديعويسعمدةجبلةوسيفالنصر
طنطاويافندي،ابراهيمافنديشاهينمفتش الريونظارالمدارساألميريةوالجمعياتالقبطيةومجلس
المديريةيتقدمهماحمدافندييسرئيسالمجلسالمحليبالفيوم 2.
ويرى الباحث أن اهتمام الحاكم والمحكوم بهذة الزيارة حيث لم يهتم فقط المسؤلون الحكوميين بهذة
الزياره ولكن شارك فيها الفالحون والعربان ،كذلك اهتمامه بمتابعة العملية التعليمية والوقوف علي
مستويالتعليموالصحةوالريوالزراعة .
األحداثالتيتمتاثناءالزيارة(جدولالزيارة)انظرخريطةرقم1
-1

1جريدةاالهرام،العدد12،3946فبراير 1891

2جريدةاالهرام،العدد12،3946فبراير 1891
*االمالكاالميريةهياالراضيالتينزلعنهابعضأفراداالسرةالخديويةفيأكتوبر1878ممنأجلالدينالعاموادارتهالحنه
توليةعرفتباسمقومسيونأمالكميري(انظرالوقائعالمصريةالعدد19يناير1879م) 
شسخالتجارهيوظيفه
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في الساعة الثالثة بعد الظهر ابتدت التشريفات علي الترتيب المعتاد بالسرادق المنصوب عند مدخل
1
القصروكانمنبينمنتشرفوابالمثوللديالحضرةالخديويةالعديدمنمشايخالبدوالعربانوأعيانهم
ارادسموهفيالساعةالرابعةمساءأمسأنيتفقددواوينالحكومةوأعمالالمصالحاألميريةوغيرها
وسار مترجالً منسرادقه الفاخرإلى المحكمةالشرعيةلقربهامنالقصرفاستقبله الشيخمحمدبخيت
قاضيهاعندهاورفعخطبةشائقةضمنهاالدعاءبحفظسموهثمدخلإلىمحالتالكتبهورفعإلىةتقرير
جامع ألعمال المحكمة عام 1890م ،ثم انتقل سموه إلى المحكمة الجزئية فتشرف بلمس يده الكريمة
يحييابراهيمبكرئيسمحكمةبنيسويفاألهليةوقاسمبكأمينوكيلالنيابةفيهاوأحمدأفنديفتحي
قاضيالمحكمةالجزئيةثمدخلمحلالكتبه وأطلععليمجملاألعمالوأثنيعليأعمالالمحكمةثم
عاد لسراي المديرية* وشرف ديوانها والحدى الزاويا ديوان الهندسة فأستقبل الجناب الرفيع حضرة
الًمن حجرتةإلى حجراتوكيلالمديرية
محمودبكصبريمديرالفيومثمساربينيديه الكريمتينمتنق 
ً
وكتاباالدارةالماليةوقلمالضبطوالربط،وكانجنابالخديوييسألكلقلمأوديوانمستطلعا سير
األعمالمستعلما ًحقيقةاألحوالممايدعوإليهوافرعنايتهبالرعيةومصلحةالبالد 2.
وكانمنمظاهرالتقإليدللحاكمخاللالرحلهتقبيليدالحاكمويكوندليلعليالطاعةلهثمالقيتأمام
الخديوي قصيدةغراءثمنظرفيأعمالالكتبه وشكرهم،حظيسعادةجنسونباشاباشمهندسالضبط
في الوجهة القبلي الذي كان مرافقا ً لسموه في جميع رحالته في الوجه القبلي وحضرحكمدار المديرية
وتشرفبلمسيديالخديويثمأطلععليأعمالالكتبهونظرفيدفترالحججواألحكامودفترالمشبوهين
الموضعين تحت المراقبة ودفاتر رخص حمل السالح وغيرها كدفتر أعمال البوليس وأجازاتهم
ومجازاتهموعهد مرضاهموما شابه ذلك فأبدى سروره وارتياحه وشكر همة العمال وأثنى علي همة
حكمدارالمديريةالنشيطثمتعطفوزارالمستشفياألميريفتشرفبلمسيديهكلمنمحمودبكصدقي
وحضرة مفتش الصحة محمد أفندي رشدي طبيب المستشفي فدخل الخديوي غرف المرضى وداوى
الجميعببلسمكلماتهالعذبهفخففآالممرضاهمودعولهبالعزوالتأييدثمدخلغرفةالطعاموتناولقطعة
منالخبزومدحهمةاألطباءوخرجشاكرفتفضلبلثميده الدكتورعلي أفنديأكبر،ثمدخلالمدرسة
األميريةفخفالستقبالهوبلثميدهالكريمةمحمودأفنديساميناظرهاأمامالبابالخارجيوكانالتالميذ
علي الجانبين وحولها رجال الموسيقي فصدحت بالسالم العالى وهتف التالميذ بآيات الدعاء لخديونا
المعظموتشرفاألساتذةبالمثولأمامسموهوكانقدصعدعلى المنبرالتلميذاحمدفريدنجليوسفبك
الحكيممفتشالدائرةالسنيةعندناوتالمقالةشائقةأظهربهافضائلالحضرةالتوفيقيةومالهامنالمزايا
وعندالختامصدقسموه استحسانافتبعهالجمهورثمشرفغرفةالسنةاألوليالتجهيزيةوأشارسموه
عليعبدالجوادافندياستاذاللغةالعربيةأنيسألالتلميذمحمدنجيبفياللغةالعربيةفأمليعليةبيتا :
الدهروافيبالمسرةالهنامنذالحهذاالكوكبالمتالأل .
فأعربه وبينفيه منالقواعدالنحويةوالصرفيةوالمعاني فسرخاطرجنابةالعالى ثمأشارإلى حضرة
عليأفنديحمديمدرسالرياضةانيسألةفيالحسابفسألةوأجادالتلميذوكانسموهيلقيعليتلميذ
بعضاألسئلةبذاتةفانشرحخاطرهوانتقلإلىالفرقةالثانيةمبتديانفصعدالتلميذحسنذكيوأشادسموه
إلىحضرةمصطفيأفنديرياضمدرساللغةالفرنسيةأنيسألةفأجابفيحسنألقائهافتبسمسموه
سرورا ً،ثمشرفالفصلالثانيمنالفرقةالثانيةوصعدالتلميذحمديوأشارسموه إلى حضرةبطرس
1جريدةالوقائع،العدد4،27مارس1891م 
 سرايالمديرية(تقعفيشارعسعدزغلولوقدبناهمحمدعليوجددتعلييدالخديواسماعيلعندبناءمحطةالسكة
الحديدبالفيوموتشغلهااالن(وزارةالرياستراحةوكيلوزارةبالفيوم)
2جريدةاالهرام،العدد12،3946فبراير1891

121

المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة  -تصدرها كلية السياحة والفنادق – جامعة الفيوم،
المجلد الحادي عشر ،العدد ()1/3
عدد خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة ،شرم الشيخ  11-8فبراير 2017

أفندي حنا مدرس اللغة األنجليزية فأملي علية جملة فأجابه بجملة يثني بها علي الجناب العالى فأجاب
فأحسنالجوابفأسرسموهمماشاهدمنتقدمالمدرسةثمشرفالفرقةالثالثةوصعدالتلميذاحمدخيري
الذيلميبلغمنالعمرسبعسنواتفامليعليةاستاذاللغةالعربية :
موليلكالمجدالرفيعمشيدفوقالعالوالعالمونشهود 
وسال(سموهالفخيمة)كنايةعنالخديوي عنكيفيةعملالسكرومعاصرةوزراعةالقمحفأجادوفي
األجوبةثمسالحضرةالناظرجملهأسئلهفياللغةاألنجليزيةوعندالختامقامالتلميذاحمدخيريمن
المذكوربهذةالعبارةباللغةاألنجليزيةأنامسروربمشاهدةالجنابالعإلى،فتبسمجنابالخديويمشكورا
بهذةالعبارةومدحنباههالتلميذثمشرفالفصلاألولمنالرابعةمبتديانوسألعماتدرسههذةالفرقة
من علومفأجابةحضرةالناظرعنالعلومالتييتلقونهافأمرسموهبأن يقرأبالتجويدالسورهالشريفة
(سورة اإلنشراح) فقرئها الطالب محمد عبدالجواد بصوت رخيم ثم أملي عليه حضرة المدرس الشيخ
محمدعبدهللاعبارةعلياللوحعنتأريختشريفسموهالعإلى1وهي :
مرحبابالعزيزفخرالوجودفأنشرحخاطرالخديويالمعظم،ثمإنتخبسموهمنبينالتالميذولدصغير
يبلغمنالعمرخمسسنواتاسمهنسيموسألةعناسمابيةفأجابةالناظرانةابنسعادةالمديرفامتحنه
سموه ببعضاألسئلةفيالمطالعةثمهتفتالتالميذبحفظذاتةالعليه،فسرجدامنحسناإلنتظاموتوجة
إلىمحلالطعامالعموميوتفقدجميعالغرفوشرفحجرةالناظرواستفهمعنحالةالمدرسةواألساتذة
فرفعإليه كشفا ًيتضمنجميعأعمالهافسرجاللته وأبلغه بأنيبلغتحياته لجميعالمدرسة،2أنحالةالعلم
فيالفيومأحسنمنغيرهامنالبلدانباألقليمالمصري،حيثكانيوجد 4مدارسكلهاحافلةبالتالميذ
والمتعلمينوقدبلغعددهؤالءفيالمدرسةاألميرية،ثمتوجةإلىمصلحةالريفاستقبلةالمهندسبراون
مفتش ري قسم رابع ،علي بك برها ن بشمهندس ري المديرية وتفقد حالة األعمال وأثني عليها وعلي
العمالثمخرجإلى مصلحةالبوسطةفدخلغرفةالتوكيلوتشرفبلثميديه حضرةحنينأفنديشنودة
وكيلبوسطةالفيوموأطلعه عليأعمالالبوسطةوأظهرلهالمنافعالعديدةمنتخفيضأجرالمراسالت
وزيادةاإليرادفانشرحخاطره،وتوجةإلىمصلحةالصحةواستقبلهمحمودبكمحمودبكصدقيوكيل
الصحة العمومية وحضرة أحمد أفندي حسين مفتش الصحة وأطلع جنابه علي أعمال المصلحة وقدم
كشفبهافشكرهم .ثمشرفقشالقالبوليس وتفقدغرفهودخلغرفةحضرةالمعاونمحمدأفنديأمين
وأطلع علي دفاتر تحقيق الجنايات األبتدائي وأعمال البوليس والمهمات وما شكل ذلك وأظهر سرورة
وأرتياحةمنأعمالالمعاونوالمالحظ .
قصدمحطةقطارالفيومفأستقبلةيعقوبباشاأرتينالمديرالوطنيلعموممصلحةالسككالحديدالعمومية
وأسكندربكفهميمأموراألدارةومهندسقسمخاصومهندسقسمخاصومهندسالتلغرافاتوغرفة
التوكيل 3
السبت:توجهالخديوي بعدزيارةالمحطةإلى تفتيشاألراضياألميريةفخفألستقباله كلمنصاحب
السعادة محمد باشا شكيب أحد اعضاء القومسيون الطبي وعثمان باشا ماهر نائب عضو القومسيون
واسماعيل بك إلياس مفتش قومسيون األراضي األميرية وأطلع حضرة المفتش علي أعمال المصلحة
وأبلغه أنالمصلحة 40.000فدانفيمديريةالفيوممؤجرمنها 32.000فدانبقيمة 30.000ألف
جنيها ًوأنالمتأخرات،2400انهمنذأناستلمأشغالالتفتيشزادتابراداتالمصلحة16.000جنيها
1جريدةالوقائع،العدد4،27مارس1891م
2جريدةالوقائع،العدد4،27مارس1891م
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مصريافتعطفسموهوأظهرسرورهومدحهعليحسنأعمالهوفرجمسرورا ًإلى تفتيشالدائرةالسنية
فاستقبلهأحمدباشافريدناظرالدائرةالسنيةفأطلعسموهعليأعمالالدائرةسنة1890مفأظهراألرباح
27770جنيها ًيخصالفدانالواحدمنالربح43قرشاوبلغالمتحصلمناأليجاراتفيعام1890م
 45800جنيها ليزيد عن عام  1889م بمبلغ  6.000جنيها أما الغالل والحبوب الواردة في عام
1890مبلغت29.000أردببزيادة20.000عنالعامالماضي .
ثمشرفبزيارةصيوانخالدبكلطفيممثلأمامسيادتهوبلثميدهالكريمةوقدمباقةمنالظهورفتفضل
سموهوقبلهاوأظهرلحضرتهتشكراتهوممنوتهوتوجةتوا ًإلىسرايالمديريةوقدتشرفلمناولةالطعام
عليالمائدةالخاصةكلمنمديرالفيوموقاضيأفنديالمحكمةالشرعيةوأسقفطائفةاألقباطوطلبةبك
سعودي عضو مجلس الشوري الدواوين وسعد بك حسن سر تجار البندر وعبد العزيز الجبالى عمدة
العربانالحرابيأماالذينتشرفوالماولهالطعامعليمائدةالمعيةفكثيرونوعددهم 45ذاتامننخبة
الذواتوالعمدوالتجار،وماغربشمسمساءاألمسعنأفقمدينةالفيومحتيسطعتأنوارالزينات
الفاخرة تتالأل في الشوارع العمومية في منازل الكثير من الكبار واألعيان تأخذ بجامع القلوب تدهش
األنظار ،لما فيهامنغرائباألختراعاتمنأهراماتومنمسلهفرعونومنبرجإيفلومنأحواض
ومن قناطر وكلها مزينة باألنوار المبهجة وقد تنازل الخديوي وأجاب طلب الرعية وركب المركبة
الخاصةبهعندالساعةالثامنةمساءوعلييساريوسفباشاشهديوشرفجميعالشوارعالتيكانت
مزينةبأبهرزينهفيهاتفتيشالدائرهالسنيةالمرسومعليبابهيئةجامععابدينفيبرزمندقةالصناعة،
وكيلالمديريةالنشيطفانهأتىبرسمأنوارعليشكلاألهراماتالثالثةحتييخيلللناظرلهاإنهاحقيقية
وفيأعليمنزلةرسمنورعليهيئةحوضماءوالموسيقيتعزفبنغماتهافيكشكخصوصيأعده
عليقارعةالطريق،أماالصيوانالذيأعدةخالدبكلطفيبجانبصيوانالخضرةالفخيمةفقدأمتازبما
فيهمناألثاثالفاخروالزيناتالمبهجةوأحضرمحمدأفنديعثمانالمطربالشهير احتفاءبحضور
الخديوي ،وزينة سعد بك حسن بلغت حد من األتقان والوصف فكانت كساه رصعت بالنوار العديدة
الزاهية وتخت الوردانية ،كذلك زينة أحمد بك دلة وطلبة بك سعودي ،1وقام طلبة بك سعودي بنحر
جاموسا ًعندمرورسموهودعالهبالعزوالنصر،أمازيناتالمصالحفكانتكشعلةنار،كذلكقنطرة
الالهونالشهيرةالتيأبدعهاعليبكبرهانباشمهندس المديريةأماممنزلةحتييخيلللناظرينانها
حقيقة  ،مما يبين كيفية اإلستغالل للمقومات والمعالم األثرية  إلقليم الفيوم في شكل زينة للتعريف بها
للخديوي وزوار الفيوم وكنوع من الدعاية السياحية لالقليم .وأصبح إقليم الفيوم بعد هذه الزيارة ذات
صيت واسع وأصبح محل اهتمام الكتاب والصحفين والزوار من شتى األقاليم المختلفة .وزينة اخوان
زجدونويوسفخورييبلغارتفاعها25مترفيوسطقنطرةالسكةالحديدكلهامزدانةباألنوارالمزينة
واألعالمتخفقفوقبنودهاوكذلكالمستشفيوالمدرسةاألميريةومحلمعاونبوليسالمديرية وزينة
عمد البلد تحدث وال حرج فقد كانت جامعه ألسباب المسرة وعالمات السرور ،فقد أعدوا مدخل باب
عالى وحوله كشكانلمرورالجنابالعالى بعدنزولةمنالقطاروأحضرلهتختطربمشهوروكان
منأعمالسيدبكمؤمنعمدةطبهارومحمدأفنديعويسعمدةجبلة،وسيفالنصرطنطاويوكافة
العمدويقابلونالزائرونبكلترحابوسرور،وقدتفنننيقوالسبتاكيرلسفيالزينةحتيصاريشارله
بالبنان جمعه من غرائب اإلختراعات كالمسلة واألهرامات ،وزينة محمد بك أدهم وعلي أفندي أكبر
وأحمدأفنديحمديوالخواجاتفخإلى عبدالنوروموسيعونوابراهيمنجيبوالخواجةرفلةبنابوتي
رسمزينةعليهيئةبرجايفلوزينةحنينبتابوتيكانتزينةعليشكلروضةفيحاءوالزيناتكانت
1جريدةاالهرام،العدد14،3948فبراير 

123

المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة  -تصدرها كلية السياحة والفنادق – جامعة الفيوم،
المجلد الحادي عشر ،العدد ()1/3
عدد خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر للسياحة والضيافة ،شرم الشيخ  11-8فبراير 2017

مرصوعة كالبنان من المديرية حتي جامع الروبي  1نجد ان اهل المدينة قد اسرفوا في عمل الزينات
الرضاءالحاكموانتظارعطاياةمنالقابونياشينومنناحيةارضاءحاكماالقليم .
بركة قارون 
في السابعة من صباح أمس أجابت مصلحة السكة الحديد طلب األهإلى فأمرت بقيام قطار خصوصي
للركابإلى محطةأبيكساةبعدطلبجريدةاالهرام وكانعددالركابكثيرا ً فأزدحمتبهممركبات
القطاروفيالسابعةوالنصفتحركالركبالعالىفأستقبلالقطارالخاصمعرجالالمعيةوكباررجال
الًمنالقطاروامتطىجوادة
المصالحاالميريةإلىأبوكساةفوصلهاعندالساعةالثامنةصباحاونزلحا 
وصاربسرعةيتقدمةالحرسوالخيالةوالعربانيزيدعددهمعنااللفينفسوجلبهممنعربانالحرابي
بإدارة عبدالقوي بك الجبالى حتي وصل إلى بركة قارون فنزل في قارب الهندسة المعد لسموه ونزل
رجال المعية وبعض الكبار في قوارب أخري إلى البرالغربي حيث أقام نصف ساعة ثم رجع بالعز
واالجاللإلى صيوانه الفاخرغربخيمالعربان ،ثمتفضلسموه وأمربأنيدعى عليمائدتهالخاصة
ستةمنعمدالعربانفدعواثماجتمعتالعربانوداراللعبعليظهرالخيولوالهجنوقدأخذعبدهللا
أفنديالمصوررسمهذاالمنظرالبهيجوفيالثالثةوالنصفركبحصانةالمطهمإلى محطةأبو كساة
حيثكانالقطارالخاصبإنتظارسموه فاستقله عائداباليمنواإلقبالإلى مدينةالفيومفوصلهاالساعة
الرابعةمساءونزلمنالقطارماشيا ًحتيسرايالمديريةوفيالمساءأنيرتالمديريةباأللعابالنارية
كالليلة التي سبقتها ،قد غمر أنعام الخديوي المعظم مستخدمي جامع الشيخ علي الروبي شهر مكافأة
وتصدقعلي 600شخصوأمرمستخدميالسرايبمكافأهلهموأمرعبدالرحمنرشديسرالتشريفات
ومحمودبكشكريرئيسالقلمالتركيبشكرأصحابالزينات 2.
ويرى الباحث أن للزيارة كانت تحمل الكثير من الجوانب اإليجابية سواءعلى مستوى التعريفبإقليم
الفيوم ومعالمه األثرية والسياحية (الالهون -جامع الروبي -بركة قارون) ومردود آخر مادي خاص
بأهالي الفيوم أنفسهم حيث قام الخديوي بإغداق الكثير من العطايا والهبات ابتهاجا ً منه بهذه الزيارة
وحفاوةاإلستقبال .
وفي الساعة الثامنة من صبيحة االحد  8فبراير أطلقت المدافع ايذانا بمبارحة الخديوي فهرعت إلى
المحطة جموع المودعين ورجال البوليس وتالميذ المدرسة االميرية ،وانطلق القطارو الركاب الملكي
حتيوصل محطةالوسطيفيتمامالساعةالتاسعةمديريةالجيزةوبنيسويفوالفيومواستأذنمديري
الفيوموالجيزةووصلمحطةبوالقالدكرورفيأواخرالساعةالحاديةعشر 3انبركةقارونكانت
توضعفيجدولزياراتالسياحيةللخديويعندزيارتةلالقليمنظرالمالهامنمكانةكبيرة 
لقدكانمننتائجهذهالزيارةعليالفيوموباقي

القسم الثاني :رحلة الخديوي عباس حلمي الثاني للفيوم

الً:ميعادالرحلة26:يناير1894م19،رجب1311هـ 
أو 
لقدأعلنعنعزمالجنابالعباسيعليالسياحهفيالوجةالقبليلغايةالحدودوثبتمناالخبارالرسمية
أن ركبه السعيد سوف يشرف مدينة الفيوم في يوم الخميس األول من فبراير 1894م ،فقد قام بالعز
1جريدةاالهرام،العدد14،3948فبراير1891
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واالقبال 9يناير1894ممنمصرحسبرسمخطالسيرالمدرجبالوقائعالمصريةثموصلبالسالمة
إلى الحدودواستعرضالجنود ،ثمرجعمحفوفا ًبالعنايةمنالحدودوقداقتضت ارادتةالساميةالتعجيل
بالرجعهليكونوصولإلىالفيوميومالجمعه26يناير1894موإلىالمحروسة27يناير 1
االستعداد للزيارة
جمعمديرالفيوممحمودبكصبريعمدالبالدوأعيانهاوعمد القبائلالعربوخاطبهمقائالًأن:الجناب
الخديويالمعظمبيشرفمدينتناعندعودته منالسياحةوهيأولمرةسيزورفيهاالفيوموقددعوتكم
ألخبركم عن تشريف سموه النني واثق بأنكم تقابلون جنابه بما يليق من االحتفال واالحتفاء ،فأجابوه
بالشكرلسعادتةعليأخبارهمبهذاالنبأالمفرح وقالواانهمعقدواالنيهبينهمقبلحضورهمعليعمل
زينةفاخرةوطلبوامنسعادته أنيكونهوالمديرألعمالالزينةوالنفقةعليها،فقاللهمأننيأشكركم
علياحساساتكمنحويولكننيبصفتيكونيمديرالفيوماليمكننيأناتدخلفيأمرجمعأوصرف
نقودما  تودوناقامتهمنالزيناتوحيثوقدظهرتأمانيكمالقلبيةنحواقامةاالحتفاالتالشائقة ألميرنا
المحبوب فلكمأنتتفاوضوافيأمرهامعبعضكمثم انصرفداعيا ًللحضرةالخديوية،فاجتمعحضرات
اعيانالبندروتجارةوانتخبوامنهملجنةتقومبتشغيلالزينةتحترئاسةسعادةاسماعيلبكإلياسأما
أعضاءاللجنةمنهمأحمدبكدلة وطلبةبكسعوديوخالد بكلطفيوعلي أفنديشرابيوالسيدعلي
عبدالعالوالسيدمحمدصفروسعدبكحسنوالسيدفتحالبابمحجوبوحناافندينخلةوعريانبكسعد
ثماجتمعحضراتالعمدوانتخبوامنهملجنةعددأعضائهانحواثنينوعشرينبرئاسةاسماعيلبكأيضا ً
ثماجتمعحضراتعمدقبائلالعربوانتخبوالجنةأيضا ًرئاسةعبدالقويبكالجبالى 2
ثانيا :أسبابها التعرف علي اقليم الفيوم والتنزه به بجانب رغبته الدائمة علي االطالع علي والئة
وطاعتة وجدت ،افتتاح المشروعات ،العناية الخديوية بشؤن البالد والعباد يؤخذ منها دفع أختالف
االجناسوالطبقاتوأماراتالطاعةوالتعلقبذاتةالكريمة 3.

ثالثا :أعضائها:
-1
-2

-3
-4

أحمدباشافريد:ناظرالدائرةالسنيةلالشرافعليالزينةواستقبالالخديوي
رياضباشارئيسالوزراء.
محمودباشا.

ناظراالوقاف.

4

مفتش الدوميين (أراضيكانتانعاماتتكونتمنجفالكأبناءالخديوي اسماعيلباالضافةإلى
-5
دائرةالوالدهباشاو دائرةقادنهانمباشازوجةالخديواسماعيلوامابنةمحمودباشاحمديوهذةاالطيان
اطلقعليهاالدومينولمتكنمساحةثابتةاومحددةأيانهاقابلةللزيادةاوالنقصان) 5
رابعا:فترتهاومكاناالقامة26:يناير1894مسرايالمديرية
خامساخطالسير:سافرالخديويإلىومعندبزوخالشمسوقدركبالقطاربصحبةحضراتالنظاروالمعية
السنيةوقلوبالجميعتشيعهسائلين  وقدكانازدحامالمتشرفينبوداعسموهعظيماعندتحريكالقطار
1الفيوم،العدداالول،الجمعه26يناير1894م19،رجب
2نفسه
3جريدةالوقائعالمصرية،العدد،4يوماالربعاء10يناير1894م
4جريدةاالهرام25،4827،يناير1894م 
5جابريلبايير،تاريخملكيةاالراضي،ص 40-27
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وانطلقت المدافع وعزفت الموسيقي العسكرية 1التي قامت بالتشريفه خمسن جديا قد صدر لهم االمر
بحكمداريةإليزةللذهابللفيومألجلأحياءالتشريفةبقيادةمنصورافنديمعاونالبوليسوكانفيانتظار
استقبالةمديرالفيومفيمحطةالوسطيومعهناظرالدائرةالسنية،حيثأنالفيومبهاتفتيشللدارةالسنية
يقدر 10997فدانحتيمارس1894م2وناظراالوقافومفتشالدوميينركبالعربةالخصوصية
قاصداسرايالمديريةبينجماهيرالعساكروالناس .3
سادسا أحداثها:انظرخريطةرقمتوضحمسارالرحلة2
في صبيحة يوم الجمعة  26يناير 1894مشرف الخديوي مدينة الفيوم بصحبة رياض باشا وصاحب
السعادةبطرسباشاورجالالمعيةالسنيةفخفالستقبالةمحمودبكصبريمديرالفيوم يحفبهجملة
منموظفيالحكومةوجمغفيرمناألعيانوجماهيراألهالى يصطفونعليالرصيف وبيناالستراحة
الكبيرةمنمحطةالقطارحتيسرايالمديريةبانتظارالقطاروكلهمأذانصاغيهوأعناقمشرئبهوعيون
شاخصة للتمتع باالنوار العباسية ،يتقدمهم صاحب السعادة أحمد فريد باشا ناظر الدائرة السنيةوعثمان
باشاماهرمنالدوميين  وفيضباشامديرعموماالوقافوزيورباشارئيسمحكمةبنيسويفاالهلية
ومحمد بك راسم رئيس نيابتها واسماعيل بك إلياس مفتش الدوميين ويوسف بك الحكيم مفتش الدائرة
السنية بالفيوم وابراهيم بك حليم وكيل المديريةوواصطفت جنود البوليس بقياده ابراهيم أفندي نشأت
حكمدارالبوليس،وتمتالساعةالثامنةصباحافظهرالقطاربالسالمةتتبعه فرسانالعربانالذينكانوافي
انتظارهقبلالمحطةبمسيرةعشرةدقائقولماوصلالقطارووضعالخديوقدماهعليالرصيفواطلقت
لمدافعايذانابالوصولوصدحتالموسيقيبالسالملالستقبالوسارفيمعيتةمنحضرفيالقطاروهم
صاحبالدولةرياضباشارئيسالوزارةوسعادةبطرسباشاوسعادةمحمودباشاشكريرئيسديوان
تركيبالمعيةالسنيةوسعادةالبرنسيسفؤادباشاوسعيدبكطوسنواصحابالسعادةباغوصباشانوبار
ومحمودصبريمديرالفيوموحسنبكحسنينمديربنيسويفوماهرباشاوكيللحربيةوعبدالحليم
باشاعاصم .4
السير إلى المديرية:ركبالخديويالسيارهبينتهليلطالبالمدارسالذينوقفواعليالطريقالموصل
إلى السراي االميرية وفي مقدمتهم المدرسة االميرية ثم القبطيه (مدرسه القبطيه الكاثوليك االن ) ثم
االيطإليهفهتفواجميعا ًبعباراتالدعاءوالتهنئةبمقدمحضرتهالعليةثمحفظةهللابينتكبيروتهليلإلىأن
وصل سراي المديرية ،المعدة لالستقبال فترجل سموه ودخل قاعلة المقابلة بعد برهه ،صدر النطق
باالبتداء من تقديم الوفود للتشريف ،فجرت رسوم المقابالت وتشرف بالمثول بين يديه جنابة الرفيع
حضرات العلماء ثم الرؤساء الروحنينين ثمموظفي الحكومة ثم مستخدمي الدائرة السنية والدوميين
يتقدمهماسماعيلبكإلى اسويوسفبكالحكيمثممصلحةالصحةثمالرييتقدمهمعليبكبرهانثم
البوسطةثمحضراتاالعيانوالتجارثمالعمدثمحظيبالمثولبينيديهخالدبكلطفيوقدملسموهباقة
منالزهورثمقدمالعدداالولمنجريدةالفيومعلييدأحمدبكشفيقفقبلالعددووعدصاحبالجريدة
بالمثوللديجنابهبعدالظهرأنمكنتالظروف(طبقاًلععدجريدةالفيوم1فبراير1894م).لقدبالغاهل

الفيوم بالترحيب لقدوم الخديوي إلى الفيوم تعبيرًا منهم عن حبهم له وتجديد العهد به في ذكري تولية
العرشيوم8ينايرمنكلعام .
1جريدةاالهرام26،4828،يناير1894
2جريدةالوقائعالمصرية،رقمالجريدة12،18فبراير1894م.
3جريدةالوقائعالمصرية،رقمالجريدة12،18فبراير1894م.
4الفيوم،العددالثاني،الخميس1فبراير1894م25،رجب،1311ص.26-24
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صالة الجمعه:عندماقربوقتالصالةركبالجنابالعالى وعلييساره دولةرئيسالنظاروسارت
العربةوخلفةعربةالمعيةوالمديرووكيله وسطجموعمنالمصطفينإلى أنوصلإلى جامعالروبي
وقد أدي الخديوي صالة الجمعة بمسجد المدينة وهو جامع الشيخعلي الروبي بصحبة صاحب الدولة
رياضباشاوأنعمالخديوي  عليأمامالجامع بخلعةسنية،وشملالسيدفتحالبابمحجوبشيختجار
بنادرالفيومالقائمبعملزينةالجامعبتعطفاته إذاأذنلةبلثمرائحتىالكريمةثمعادبإليمنواالقبالإلى
السراي لتناول الغذاء ،وكان خالد بك لطفي أعد مأدبه فحضرها كبار موظفي الدولة يتقدمهم رئيس
الوزراءوأعدأيضا ًحضراتالعمدمأدبهغذاءحضرهاكباررجالالمعيةالسنيةيصحبهمالمدير.1وفي
الساعةالرابعةبعدالظهرأنابرياضباشافيزيارةالمصالحالحكوميةفزارهاكلها،ولمتغربالشمس
حتيسطعتاالنوارتتألأل ،2فيالساعةالخامسةسمحتمكارمالحضرةالخديويةبمثولابراهيمرمزي
صاحب جريدة الفيوم بين يديه الكريمتان فنالت منة الثناء والتعطفات العباسية مما جعل السنا تتلوا
عباراتالدعاءوآياتالثناء .
زينة الفيوم
فيالساعةالثامنةمساءالجمعهقصدالخديويالتجولبضواحيالمدينةومشارفةزينتهاوفكانسموهفي
العربهلخاصهبهوفيمعينةالسنيةحضرةمحمودبكصبريالمديروخلفهعربةناظرالنظاروعن
يسارةبطرسباشاوعربةلحضراتالبرنسيساتالفخامثمعرباتإلياورانالخديويوحضراترجال
المعيةوعرباتأخرى يتقدمالجميعفرقةمنفرسانالبوليسحيثكانالموكبفيغايةاالبهةواالجالل
وساريحوطةالتعظيمواالجاللمارا ً عليجميعماقيممنزيناتإلىأنوصلإلى ساحةاالستاذعلي
الروبي ثم عاود محفوفا باليمن وإقبال بين أصوات التهليل واأللحان الموسيقية ،ولقد كان من مكارم
أخالقةعليأهلالمدينةأنتكرمبإظهاررضائه فكانيسمحبوقوفالعربهبرههأمامكلزينةحيث
يتفضلباظهارتعطفاتةالعليةمماجعلالقلوبوأطلقااللسنةبكلمة(يعيشعباسمصرالمعظم)وكانت
زينةالفي ومتنافسزينةسائرالبلدانالتيشرفهااألميربهاءورونقوازدحمابالخالئقوكانتمنأعمال
تفتيش الدائرة السنية يوسف بك الحكيم علي شكل اشهر مساجد المحروسة بمأذنتين جميلتين وزينة
مصلحةالدوميينوزينةعريانبكسعدومحمدأفنديرفعتوابراهيمبكنجيبولوكاندةالنيلوزينةسعد
بكحسنسردارتجارالفيوموطلبةبكسعوديويوسفبكجعفروالسيدفتحالبابمحجوبوأحمدبك
دلةوأمينبكوزينةالعمدكانتتمتدمنسرايالمديريةإلى البوسطةالقديمةثمزينةجنابالخواجات
موس عون والخواجة رفلة بنايوتي والخواجة يوسف خوري تمثل أهرامات الجيزة الثالثة ثم زينة
الخواجاتاخوانزجدونوهيتمثلباخرةالفيومالتيسافرعليهاالجنابالعإلىإلىاالستانةالعليةوكانت
تتحركذهابا ًوايابا ًفيبحريوسفمتبعهخطواتالركبالسعيدوقدأقامديوانالريعليبحريوسف
نجمهذاتانوارمختلفةوقدماثلتزهرةالسماء وقدنالواتعطفاتالخديوبمرورةعليهاوارتياحةلها3
ومازالالموكبيسيرإلىأنوصلإلىتفتيشالدائرةالسنيةوكانفياستقبالهفريدباشاويوسفالحكيم
ومكث برهه تفضل جنابه أثناء تجوالة بتشريف كثير من السرادقات الرفيعة التي أقامها اجالال لمقدم
جنابةالرفيعجماعةمنقبائلالعربانوالعمدواالعيانوكثتالمدينةتموجفيبحارمنالنوروالناس
يهنئونأنفسهمبمقدماالميرحتيالحالفجرثمزارشيخالعربعبدالقويبكالجبالى حيثانشدتله
1الفيوم،المرجعالسابق،ص.27
2جريدةاالهرام29،4831،يناير1894
3جريدةاالهرام2،4838،فبراير.1894
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أبياتغراءوزارصيوانالعمدبمديريةالفيوموكانفياستقبالةالسيدبكمؤمنومحدبكعويسوسيف
النصر بك طنطاوي ثم صيوان صاحب العزة خالد بك لطفي الذي استحضر المطرب الشهير
يوسفالمنيالوي من القاهرة وقد استحضر العمد المطرب محمد أفندي عثمان فطرب الحضور بنشيد
الخديويالمخصوصثمافتتحبذاتهالشريفةالبوفيهالذياعدداخلالصيوان.1الشكأناألعتناءباالحتفال
لمقابلةالخديويمناالهإلى دليلواضحعليمالسموه منالمكانةالسنيةفيقلوبالقوموبرهانعلي
حبهمالميرهمالمعظممنصميمالفؤادولقداهتماالهإلى كثيرابالزيناتقبلمواعيدهالمناسبةالتعجيل
بتشريفالخديويللفيومقبلالميعادباسبوعفيطلوعالصباحيومالسبت27ينايرالساعةالسابعةركب
سموهالعربةقاصدالمحطةوفيالساعةالثامنةصباحتحركالركبالعإلىمحطةسكةحديدالفيومفكان
لذلكمنظرسبقذاكرةمادامالنيليشهدللجنابالرفيعلديرعاياةمنسمومكانةوعلولنزلةوقدشرف
محمودبكصبريمديرالفيومبالسفرفيمعيةالجنابالخديويالعظيمإلى محطةالواسطيوهناكأذن
لةالخديويبالعودةمنمحطةالواسطيوحظيبشرفالدعوةإلىالقطارالخديويحسنبكحسنيمدير
بنيسويفثمسارالركبوسطالدعواتوالتهليلوعنداطفيحقدزينتالمطةبزيناتمنمحمدأفندي
مأموراطفيحسابقاـوفيالساعة 10.22صباحاشرفالقطارالمخصوصمحطةالقاهرةوأديتله
السالم العسكري وكان في انتظارة البرنسات وأعضاء العائلة الفخيمة تتقدمها االعالم والموسيقي
العسكريةوالغازيمختارباشاالرفيعثمكتباحمدشوقيقصيدةبعدالرحلةالميمونة 2يتضحأنكل
المدنالتييشرفعليهاقطارالخديوييصطفالناسعليطولالطريقللترحيبوالتصفيقبمرور
الخديويويعبرواعنسعادتهمبمرورهعليهم .
الجزء الرابع المقارنة بين الرحلتين
م

أوجهالمقارنة 

الخديويتوفيق 

عباسحلميالثاني 

 1 .1

توقيتالرحلة 

27جمادهاالخرة1308هـ
6فبراير1891م 

20رجب1311هـ 
26يناير1894م 

 2 .2
 3 .3

فترةالرحلة 
عدداعضائها 

 4 .4

اسبابالرحلة 

 5 .5

خطالسير 

ليلةواحدةبسرايالمديرية 
رياضباشارئيسالوزراء–
بطرسباشا–احمدفريدباشا–
عثمانباشاماهر–فيضباشا 

ليلتانبسرايالمديرية 
عبدالرحمنباشارشدي-يعقوبباشاارتين
–جونسونباشابادارةاالمالكاالميرية–
يوسفباشاشهدي-الدكتورسالمباشا–
الماجوربروان–عليبكرضا–فريد
باشاناظرالدائرةالسنية 
تفقداحوالاالقليم-استكمال
تفقداحوالاالقليم–تفقدممتلكاتالخديوي
برنامجسياحيللقطرالجنوبي 
بالفيوم-التنزةبالفيومبرفقةمحمودبك
صبريمديراالقليم 
القاهرة–أسوان–ثمالعودةإلى
القاهرة–مديريةبنيسويف-محطة
بنيسويف(الوسطي)–مدينة
الوسطي-محطةالفيومثممدينةالفيوم
الفيومصالةالجمعةفيجامع
وصالةالجمعةبجامعالشيخعليالروبيثم

1جريدةاالهرام2،4838،فبراير .1894
2الوقائعالمصرية27يناير1894م27،يناير1894م.
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 6 .6

اماكنالزياة
المختلفة 

 7 .7

وسيلةاالنتقال 

الشيخعليالروبيثمسراي
المبيتبسرايالمديريةثممحطةالقطارإلى
المديرية–ثمالعودةللقاهرة
أبوكساة–بركةقارونثمالعودةلمدينة
بالقطار 
الفيومثمالعودةللقاهرةبالقطار 
مدينةالفيوم–جامعالشيخعليالروبي– مدينةالفيوم–جامعالشيخعلي
الروبيثمأوكلإلىرئيس
تفقداحوالالمصالحالحوكيةبنفسه–تفقد
مدينةالفيوموالزيناتالمقامةليال-زيارة الوزراءتفقدالمصالحالحكومية-
تفقدبنفسهمدينةالفيوموالزينات
بركةقارون 
المقامةليال 
اليختالملكي–القطار 
القطار–الجمال 

النتائج
ويتضحمنالجدولالسابقمايلياتفقالعاهلينفياآلتي :
 .1إنالرحلتيناتفقتافيأنهماحدتأحداثهمافيخاللفصلالشتاءمعفارقعشرةأيامفقطمنتاريخ
بدايتهماوبذلكتعتبرالفيوممشتىللعائلةالملكية .
 .2محطةالوسطيهينقطةاالنطالقإلىالفيوموتعددوسائلاالنتقالمنإليختالملكيثمالقطارثم
العربةثمالجمالبالرحلةاالولي،أماالرحلةالثانيةنجدبهاالقطارثمالعربهفقط .
 .3يتضحمنالجدولالسابقأنجامعالشيخعليالروبيهوالمسجدالرسميللدولةباالقليمحيثتقامفيه
االحتفاالت الرسمية والعمومية وتمثلت في االحتفال باالعياد ورؤية هالل رمضان واستمر هذا الدور
حتيانشاءجامعناصربمدينةالفيومعام1964م .
 .4كان مقام وجامع الشيخ علي الروبي الذي يعود للعصر المملوكي 793هـ1391 /م يحظي بمكانة
كبيرةلديالسلطانالظاهرةبرقوقواستمرتتلكالمكانةالكبيرةحتيعهداالسرةالعلويةبعدالزيارات
الرسميةللخديوييذهباالميراتوالخديويمساءلزيارةالجامع .
 .5حسناستقبالالعربانللخديويتوفيقببركةقارونواقامةسرادقكبيرعليشرفتشريفالخديوي
للمنطقة .
 .6رغبةالخديويتوفيقبالتنزهبالبركةواخذهرحلةبحريةبهابواسطةقاربالهندسة .
 .7االلتحام مع الشعب ودعوة بعض الناس ممثلين للعربان والفالحين علي المائدة الخديوية للخديوي
توفيق .
 .8قيامكبارماللكاالراضيالزراعيةوكبارالتجاروالعربانوالعمدبالمبالغةفيتجميلالمدينةأثناء
الرحلتين .
 .9أنهناكعنصرثابتفيالزيارتينوهووجودزيارةتفتيشاالراضياالميريةووجودناظرالدائرة
السنيةودائماتكونزيارتهاضمنبرنامجالزيارةباالقليمنظراًُ لعظمأمالكاالسرةالعلويةالتيتصل
حوالى 46131بنواحيالمديريةوبلغتامالكالدائرةالسنية 10997فدانمنأرضيبالفيومفيمارس
1894م .
 .10اهتمام القائمون علي الزينات بمدينة الفيوم خالل الزيارتين باستحضار المطرب الشهير لالسرة
العلويةخاللتلكالفترةهوالمطربمحمدأفنديعثمان .
 .11حاكماالقليمخاللالزيارتينهومحمودبكصبريعليالرغممنأنالفارقالزمنيبينالرحلتين
ثالثسنواتممايدلعلينشاطهباإلقليم .
 .12لقد استخدمت استراحة مدير الفيوم التي أنشئت منذ عهد مؤسس االسرة العلوية وجددت علي يد
الخديوياسماعيلكمقرلالقامةخاللالرحلتينوهيتقعحالياًبمنطقةالتفتيشويشغلهاوكيلوزارةالري
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كمقرالقامتةبالفيوماالنوهيتقعفيشارعسعدزغلولعلىبحرتنهلهوتبعدمائةوخمسونمترا ًمن
محطةالقطاربالفيوم .
 .13أنخطسيرالرحالتلسياحيةلميتغيربالفيوممنذمائتيعاموقوامهمدينةالفيوموبحيرةقارون.
 .14انالسككالحديديهكانتالوسيلةاالوليللوصولإلىالفيوملكلمنالخديويينأثناءزيارتهماللفيوم
والعربةداخلالمدينةوالجمال.
 .15لقدكانتالفيوممنالمراكزالهامةلتركزالعربانالقإليممصرالوسطي.
 .16منكبرياالقاليمالتيانتشرتبهاالزواياواالضرحةوكانتعنصرثابتمنعناصرزيارةاإلقليم
صالةالجمعهوزيارةمقامالشيخعليالروبيوكانبمثابةجامعةالدولة.
 .17اشتراك االثنان بعنايتهم واهتمامهم بتوسيع دائرة المعارف في البالد ففتحت المدارس العالي
والمكاتباالماميةفيأنحاءالقطرالمصريوكثيرا ًماحضرالخديويفيامتحاناتالمدارسالعمومية
ووزعبيدهماالجوائزعليالنجباءوزياراتهمللمدارستنشيطالهم.
 .18أنتوقيتالرحلتينخاللفصلالشتاءإلىإقليمالفيومنظرا ًالنالفترةمنأكتوبرإلىمارسأكثر
فتراتاعتالالًوتتميزالفيومبشمسساطعهطوالالعاموبالتالىيتركزالموسمالسياحيخاللهذةالفترة 
 .19مراسماستقبالالملوكواالمراءباالقاليمالمصريةلمتتغيرحتياالنتطبيقعليالفيوملهجدول
بيعد مسبقا من التشريفات الملكية والوليمة الخديويه والسرادق الذي يعد الستقبالوزراء الدولة وكبار
رجال  الطوائف للمثول أمام الخديوي وترتيب دخول كل طائفه لسرادق االستقبال وزيارة المصالح
الحكومية.
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ملحقالخرائطلمسارالرحلتين 

خريطةرقم(:)1خطسيررحلةالخديويتوفيقبالفيوم8-6فبراير1891م .
(عمل الباحث)


مسار الرحلة :وبدأت من محطة قطار الفيوم ومراسم االستقبال ثم االستراحةالملكية (استراحةالري اآلن) صالة
الجمعة بمسجد علي الروبي والتنزة بالفيوم مساء ،اليوم الثاني الذهاب إلى محطة القطار والوصول إلى أبوكساة
الًإلى أبوكساةثماستخدامالجمالحتيبحيرةقارونثم
مرورا ًبزواية الكرادسةوبنيصالحوالسليينوسنهوروصو 
أخذمركبهندسةالريواالستمتاعبرحلةبحريةثمالعودةإلى المائدةالخديويةعليبحيرة قارون ثمالعودةإلى
الفيومبالقطارثمسرايالمديرية،التوجةإلىالقاهرةعنطريقمحطةالفيوم،استغرقتالرحلةليلتينبثالثةأيام .
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خريطةرقم(:)2خطسيررحلةالخديويعباسحلميالثاني بالفيوم 26يناير1894م،
19رجب1311هـ .
(عمل الباحث)

بدءمسارالزيارةمنمحطةقطارالفيومثمسرايالمديريةثمجامعالشيخعليالروبيثم
االستراحةثممدينةالفيومثماالقامىفياالستراحةثمالعودةفيصباحإلىومالتإلىبالقطار
منمحطةالفيوم،استغرقتالرحلةليلةواحدة
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لوحة:3االستراحةالخاصةبأسرةمحمدعليبالفيوماستراحةالريبالفيوموتقعبشارع
سعدزغولبمدينةالفيوم(تصوير الباحث) 
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A Touristic Visit of Both Khedive Tawfik and Abbas Pasha Helmy II to El-Fayoum
Region through the Last Quarter of 19th Century: A Historical and Documentary Study
Hany M. Roshdy
Tourism Guidance, Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University
The paper aims to highlight the two visits of both Khedives Tawfik and Abbas Pasha Helmy
II to the Fayoum region. The visit included the most important touristic monuments, such as
Lake Qarun and the Mosque of Ali El Rubi. This visit was considered part from a whole
touristic program to south Egypt. In addition to this, the visit was an important event to
visitation the region including inaugurating a lot of projects. Finally, they had a tour to enjoy
in the Fayoum region. However, these visits were ignored by historians and scholars, as they
only concentrated on praising the khedives in media and didn’t focus on documenting the
other events of the visits, and just merely had been mentioned as a kind of propaganda in
1894 A.D. It was issued in first part, Friday 26th January, 1894 A.D. without many important
historical details. The paper sheds the light on the historical importance of the two Khedive's
visits to the Fayoum region. Therefore, the study aims to track the itinerary of both visits,
how long did they take?, important events carried out during the visits, the reception and
ceremonies characteristics for two Khedives, and finally study the results of the both visits.
The main difficulties in conducting such research are represented in the lack of previous
studies and references related to this period. The study results are many including: the two
visits of khedive Tawfik and Khedive Abbas Helmy II had been carried out during the winter.
The railways were the main of transportation to Fayoum, and then the car was used within the
city and the camels in the desert. The road to Fayoum hasn't been changed two hundreds of
years ago. The main destinations of the trip were Fayoum and Lake Qaroun. The khedive's
visit reflects their care of the Fayoum as they have opened up networks and established
higher school and front offices, many times the khedive himself attended the test of
governmental schools and delivered reward to excellent students. This visit to schools was as
kind of encouraging the student to join the education.
Keywords: Abbas Helmy II- Fayoum- Khedive- Tawfik- Visit.
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