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 خالل الربع األخير  سياحة الخديوي توفيق وعباس باشا حلمي الثاني بإقليم الفيوم

  دراسة تاريخية وثائقيةم 19من القرن 

هانيرشدي

الفيومةجامع–والفنادقكليةالسياحة

 الملخص

البحثأهميت توفيقوعباسهيستمد يسلطالضوءعليحدثتاريخيهاموهوزيارتيالخديو منانه

االمراجعممايضيفللحصيلةالمعلوماتيةالتاريخيةالمستخدمةمنقبلمميالثانيللفيوموغفلتعنهحل

.قاماقليمالفيومإعنطريقتوفيرتلكالمعلوماتالتاريخيةعنتلكالزيارتينإلىالمرشدينالسياحيين

اياإقليمالفيوموإفتتاحمجموعةكالًمنالخديويتوفيقوعباسحلميالثانيبرحلتينتمخاللهماتفقدرع

منقبلعلي الضوء يسلطوا لم الباحثين أن بالذكر جديراً األقليم. منالمشروعاتواالستمتاعبزيارة

أهميةالزيارتينفيالتاريخالحديث.ولقدتناولتمجلةالفيومهاتينالزيارتينإلقليمالفيومعليالرغممن

م.واالخيرمنهاوكانت1894يناير26عددفيالعدداالول،الجمعهمالفيوم،ال1894المنشورةعام

تصدربالفيومومحفوظهبدارالكتببالقاهرةمنخاللمراسمالزيارةومظاهرالترحيببالخديوي،إال

انهاأغفلتالعديدمنالتفاصيلوكانهدفهاالثناءومداهنةالسلطةمنخاللاإلعالمبهاأكثرمنالتوثيق

لقلةالح اصعبالفتراتنظرا من الدراسة محل التاريخية الفترة تلك وتعتبر ضاريألحداثالزيارة.

المراجعوالدراساتالسابقةالتيتتحدثعنهذاالموضوعوصعوبةالوصولإلىالبياناتوالمعلومات

م دراسة إلى البحث يهدف لذا المطلوبة. التاريخية الحقائق عليها تبني التي الرحلتين،الثانوية سار

ومدتهما،وأهماألحدثالتيدارتأثناءالزيارتين،ومظاهراالستقبالواالحتفالبالخديوي،وأهمالنتائج

التيترتبتعلىهاتينالزيارتين.

 البحثالى تقسيم االول:عناصرهعديتم أ)همقدم،العنصر أهميأسباب، ههداف، دراساتسابقة، همأ،

العنصرالثاني،ولةالبحثيةأواألسئلةالبحثية،منهجيةالبحث،تقسيمالبحث(المراجعوالمصادر،المشك

مبحثين من ويتكون التمهيد البحث،وهو لموضوع الرئيسيتين بالشخصيتين التعريف األول المبحث ،

الجزءالخديويتوفيقثمالخديويعباسحلمي،والمبحثالثانيبالمكانموضوعالبحث"اقليمالفيوم"،

ثالثال الرحلة، ميعاد األول العنصر قسمين، إلى بدوره ويقسم وأحداثالرحلتين، خطسير سبابها،أ،

واإللتزامبالخطواتالتيتماتباعهافيالقسمعلياالقليمنتائجهاوخطالسير،أحداثها،أعضاءها،فترتها

الترتيب، حسب الرحلتيالرابعالجزءاألول بتحليل وذلك المقارنة، جدولجزئية بوضع ونتائجهما ن

مقارنةبهعناصرالمقارنة،ومنثمالخروجمنهبنتائجالبحث.

 زيارة.الفيوم،سياحة،الثاني،حلميعباستوفيق، الدالة: الكلمات

 توفيق*وال: الخديويأ

،ولدبالقاهرةفيالعاشرمنأسماعيلبنابراهيمبنمحمدعليهوأكبرابناءالخديويأصلهونشأته: -1

(ويعداألبنالوحيدمنشفيقنورهانموهيإحديجواريم1852أبريل30هـ)1268جبسنةر

وقدعني،1حرممكةالمكرمةوحرمالمدينةالمنورةولهاوقفعليالحرمينالشريفين:الخديواسماعيل

والدهبإحسانتربيتهواكمالتهذيبة

التعليم -2 المن: مدرسة دخل سنين تسع عمر كمل المدرسةفلما دخل ثم االبتدائية العلوم فيها درس يل

تعلماللغاتالمختلفةالرياضياتوفيهاالنحووالصرفوالجغرافياوالتاريخوالطبيعياتوتلقيالتجهيزية

 
1

 50،ص2005،القاهرة،الدارالعالميةللنشروالتوزيع،القصورالملكيةفيمصرحضارةوتاريخ،محمودعباساحمد
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تحصيلهاىلإمنالعربيةوالتركيةوالفرنسيةواالنجليزيةوكانوهويتلقيالعلوموالمعارفشديدالميل

 رفوبذلككملتهذيبةووفرعقلةمحباللعلموالمعا

وظائفه -3 والس: االدارية االعمال لمزاولة الخصوصيتأهل المجلس رئاسة فولي تسعة*ياسية وعمرة

أيسنة االشغالالعموميةورياسةمجلسم1871/هـ1288عشرةعاما الداخليةونظارة وتقلدنظارة

1النظار.

بكريمة:زواجه -4 تزوج والعشرين الحادية بلغ سنةلما وفي بالجمال مشهورة وهي باشا الهامي

1876،/ـه1293مولدلهنجلةاالولوليعهدالحكومةالبرنسعباسبكوفيسنة1291/1874

 عليتوفيقوفيسنة البرنسمحمد لة وفيعامهالبرنسيسهولدتل1294/1877ولد هانم خديجة

ل18981/ـه1298 ولدت مختاراألهم نعمتهانم ميرة
2
يتقلدالمناصبو مازال الحادية، بلغ لما و

مولدلهنجلةاالول1291/1874والعشرينتزوجبكريمةالهاميباشاوهيمشهورةبالجمالوفيسنة

ولدلةالبرنسمحمدعليتوفيقوفي1876/ـه1293وليعهدالحكومةالبرنسعباسبكوفيسنة

هانموفهولدتل1294/1877سنة البرنسيسةخديجة ولدتل18981/ـه1298يعام ميرةاألهم

نعمتهانممختار
3
كماتقدمحوالباقالتةالمناصبفيحياةالمرحومابيةحتياقتضتاألومازاليتقلد

موجاءالفرمانالشاهانيالمؤذنلذلكفي1879يونيو26فيترجمتةفاستلمرحمةهللاأزمةاالحكامفي

.نهايةحكمابية
4


26):عصرالخديويتوفيقمالحكهتولي-2 هـ1296رجب1879/7يونية 1892يناير7: 7م/
 الخميسهـ1309جماديالثانية فييوم وبمقرسراياألسماعيلية ،26 سنه 1879يونية رجب7/

1296 تلقيتوفيقرسالةالبرقيةالتيتسند فتوجةإلىةمنصبالخديويةهـ سرايعابدينوصعدإلى،

قيمتحفلةأ ومنفسهفيالسابعهمساءالبدالحكممنوالدهوفيإلىقاعةالعرشحيثتسلممقللطابقالثانيل

5توليالخديويتوفيقفيسرايالقلعة

 

اعماله

القطرالمصريمناالصالحوحالماعادعمدعليإليهيحتاجماوالتعرفعليماليقاألحوالأاستطالع

همنضرائبفأمربتقسيطاالموالوالعشورعليأشهرمعلومهحوالالفالحمنحيثماعليأاصالح

هاومنتأخرعنالسدادتباعنتقتضيمنالكبيروالصغيرعليالسواءمعاتخاذالرفقفيتحصيلأو

بإ عنايتة وجة ثم المدارسالعئصالحشأرضه. بإنشاء المعارففأمر دوائراليؤن ووسع واالبتدائية ة

اب نظامشوريةوشكلمجالسالمديرياتومجلسهوالمدارسالتيانشائها شوريالقوانينوجعلللبلد

 
1

39،ص1307،الطبعةاالوليية،القاهرة،المطبعةاالميرية،محمددريالحكيم:النخبةالدريةفيمأثرالعائلةالمحمديةالعلو

العصور* منذ المسلمون الحكام احيانا يلقببها االلقابالتي وهيمن سيد معناة فارسية كلمة وكسرها الخاء بفتح لقبخديوي:

(443،صةدراسهتاريخية،قصوراالمراءوالباشواتفيمدينهالقاهر)انظرعبدالمنصفسالمنجمالوسطي

مللنظرفيشؤنالحكومهالكبريوسنالقوانينواللوائحواصبدار1947نشئفيعهدمحمدعليباشاعام:االمجلسالخصوصي*

،كليبةاالدابعيل،رسبالهماجسبتيرغيبرمنشبورة،النظاماالدريفيعهبداسبماالمصالح)انظر:حامدعليدسوقيالتعليماتلجميع

 4م،ص1979جامعهالقاهرة،
2

 52،ص،محمودعباساحمد،القصورالمليكة،المرجعالسابق39ه،ص،نفسمحمددريالحكيم
 

3
 52،ص،القصورالمليكة،المرجعالسابقمحمودعباساحمد

 48،ص21،الطبعة1910شاهيرالشرقفيالقرنالتاسععشر،القاهرة،دارالهالل،،تراجممجرجيزيدان4


ر،صفوةالعص،ذكيفهمي254ص،1987،القاهرةمعارف،الطبعهالرابعةدارال،1رحمنالرافعي،عصراسماعيل،جعبدال5

مدبولي، مكتبة القاهرة، مشاهيررجالمصر، جرجيزيدان70،ص1995فيتاريخرسوم ترا، المرجع، مشاهيرالشرق، جم

 41،صالسابق
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نشاءالترعوبناءالقناطرورفعالعونةإحوالالريبأنشئتالمحاكماالهليةوتحسنتأ .والجمعيةالعمومية

عليمصالحرعاياة وكانمعسهرة ومعاشتهم والعسكرية المستخدمينالملكية وانشاءالئحة والسخرة

كثرمنأفهياورعابنيالمساجدونظرفياالوقافالخيريةوأصلحفيهاوكانكثيرالرفقعليرعاياتق

ال كثرتجعلها الرواتبفلما تستلزم أبية الرتبعليعهد بالرتبوالنياشينوكان العمل تنشيطأهل

ميرالبالدأتستلزمالرواتبلههيعالقةشرفمن
1
لثورةالعرابيةالتيوفيفترةتوليةالحكمحدثتا

 من كبير عدد فيها أاشترك سنة وفي الفيوم وانشئت1888بناء باالقليم ابتدائية مدرسة فتحتأول م

.2مكاتبللبريد

 

 ً  : الخديوي عباس حلمي الثاني:ثانيا

عباسحلميالثانيهوابنالخديويتوفيقبناسماعيلبنابراهيمبنمحمدعلي،ولدأصله ونشأته: .1

3فيسرايرقمـه1291مالموافقأولجمادياألخر1874كندريةفيالرابععشرمنيوليوباألس
أمإلىهوانتقلتملكيتمالكمحمدعليمؤسساالسرةالعلويةأوكانتجزءمنباالسكندرية الخديويا

فاروقكليةاالدابجامعةملكيةعمرطوسونوتشغلةاآلنإلىتوفيقعنطريقاإلرثوتحولبعدذلك

،ووالدتههياألميرةنجيبةالهاميباشاابنةعباساالولولدتفيالعاشر3جامعةاالسكندرية(االول)

 شوال 1274من 24هـ/ اسم1858مايو في وتوفيت ط، في بالعفيفي18/6/1931انبول ودفنت

هكانتوالدتمفيالبيتحيث1880عامإلىم1874ومرتطفولةالخديويعباسمنعام4،بالقاهرة

شرفعليتربيةأوالدهاومنهناعرفالخديويأمينةهانمالزوجةالوحيدةللخديويتوفيقهيالتيت 

والد وكان التركية انجليزيةهعباسجذوره مربية أزودة اللغتينمن تعلم وهكذا بالصحة العناية جل

وااليمان لوطنه العميق الحب والده عن وورث واالنجليزية، التركية وحب العميق شريعةالديني

 .5الرسول



متلقيعلومهوتعلمبمدرسةبجوارقصرعابدينأنشأهاله1882عامإلىم1880منذعامتعليمه: .2

والده،وبعدأنأكملالعاشرةتركمصروسافرلزيارةانجلتراوفرنسا

والنمساوايط إلياوهولندا
6
بطريقةاتهموأصبحمعداًلفهمصفهوتعودعليتنوعالشعوبواستعدتفكير

فيأرأىوالده،جيدةالستكمالدرستةالثانوية نالوقتقدحانالتمامتعليمةفيبعضمدارساوربا

نأنوجدواأفيهاوبعدأهولوزانوفيسويسراتعلمالخديوعباسلغاتكثيرةوتاثركثيرابمارأجنيف

ً ثالثة1887نابالنمساوكانعمرةيميةالتريزيانومفيفيكاديأدرجةمعقولةقبلوهفيإلىتعليمهمتقدما

ً ًاالمبراطورفرنسواجوزيفهواهتمبعشرةعاما نيخلفأهوهنمصيرأحيثكانيعرف،شخصيا

رغبفيهوالدهوأهلهبالثقافةوالتعلمالجيدوالعملواليكونوكانهذابالشكما7فييوممنااليامهوالد
 
ذكيفهمي،،50-48،ص21،الطبعة1910،التاسععشر،القاهرة،دارالهاللجرجيزيدان،تراجممشاهيرالشرقفيالقرن1

 57المرجعالسابق،ص

 30،ص1928،الفيوم،م،مطبعةمدرسةالفيومالصناعية،تاريخالفيومصطفيحسانين2

،مراجعةاسحاق،ترجمةجالليحيي1914-1892اني،خديومصراألخير،عهدي،مذكراتعباسحلميالثعباسحلميالثاني3

 37،ص1993،دارالشروق،1مدعبدالرحيممصطفي،طعبيد،تقديماح

 .53،صيةفيمصرحضارةوتاريخ،القاهرة،القصورالملكمحمودعباساحمد4

 57م،ص1995،صفوهالعصرفيتاريخورسوممشاهيررجالمصر،مكتبهمدبولي،القاهرة،زكيفهمي5

مذاكراتعباسحلميالثاعباسحلميالثاني،عهدي6 ترجمةجالليحيي،مراجعه1914-1892نيخديويمصراالخير، ، م

 38،ص1993يد،تقديماحمدعبدالرحيممصطفي،دارالشروقبالقاهرة،إسحاقعب

 .42،صنفسه7
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الم القصور حبيس عاد ثم استاذنإلىلكية، ثم باالسكندرية شهرين والده مع وجلس لزيارةهمصر

العام لذلك بفرنسا والخو1المعرضالعمومي له هوسمح محمد معرضاالمير زيارة في توفيق علي

صبحأسبقفألالخديوياةم،جاءهماالنبأالبرقيبوفا1892يناير8ينافييفيفتواجدهماثناءباريسوأ

رسالةالصدراالعظمبتثبيتهعليذلكالعرشهعليمصرثمجأتيهماعباسحلميالثانيخديوكبرأ

يليقبهينايرفاحتفلالقطركلهبقدومهاحتفاال16ًمقرحكومتهفوصلاالسكندريةفيإلىسرعأف
2
.



الثانيةجمادي8–م1914ديسمبر19م_1892يناير8الخديويعباسحلميالثاني :توليه الحكم .3

ـه1309 هـ،1333صفر3/ والده وفاة بعد الخديوية تولي وقد توفيق الخديوي بعد1892عام م

ينابناءعلياألتفاقالذيتمبيناللوردكرومرومصطفيباشافهميرئيسمجلسالنظاريمنفهحضور

1922لسنة28صدرالقانونرقم1922يوليوسنة17،في3الستدعائةليتسلمزمامالحكمفيمصر

ماقامتبهالسلطةالعسكريةالبريطانيةمنتصفيةأمالكالخديوعباسالثانيوقضيبتطبيقمالهمن

من168مصرومنعةمنالتقاضيأمامالمحاكمالمصريةوأقرتالمادةإلىالحقوقوحرمانةمنالمجئ

مايةالبريطانيةعليمصروعزلوتوليةثماعالنالح،4الدستورهذاالقانونمعاعطائةالصيغةالقانونية

عمهحسينكاملبعدنشوبالحربالعالميةاالولي

 

السلطاتالبريطانيةمصر:  إلىمحاولة الخديوي عباس العودة  القناع الخديويمحاوالتكثيرة بذل

سويسرانابوليوليستإلىمصروسمحتلهبالتنقلإلىمصرولكنانجلترالمتسمحبعودتةإلىبعودتة

،وقدوليالخديويةنحوثالثوعشرينعاماحفلت5محتيوفاتة.1944كماطلبوقدعاشحتيعام

باالنجازاتالوطنيةواالقتصاديةوالسياسيةوالمعماريةوبصفةعامةولولميكنوطنيالماابعدتةانجلترا

وم كامل مصطفي للزعيمين الكامل ودعمة مصر عرش االنجعن ضد فريد امالحمد تصفية كليز

 في 24الخديوي: سنة اعال1920نوفمبر اللنبي اللورد اصدر اموالم بالترخيصللحارسعلي نا

بريطانيا بي)اعداء الثاني( عباسحلمي الخديو امالك الحراع هذه انشات وقد الجنرال، من بأمر سة

قدبيعتمراللورداللنبيألوتنفيذاً،م1916هيوني31(القائداللعامللقواتالبريطانيةفي)ارشبيلدمري

الخديويموالأجميع
6




:حياة الخديوي االجتماعية .4

نوفمبر19موتزوجتبالخديويفي1876سنةت،ولدباسزوجتاناالوليهياقبالهانمللخديويع

12،ـه1312شعبان17:ولدتفياالميرةأمينةهانمثمطلقهاولهمنهاستةاوالدهم:م1894سنة
متوفيتفي1897نوفمبر27،ـه1315رجبسنة2:ولدتفياالميرةفتحيةهانم،م1895فبراير

ولدفياالميرمحمدعبدالمنعم،،ودفنتبالعفيفيبمصر1923نسنةحلوا ،ـه1316شوالسنة9:

 
 .48،صمحمددريالحكيم،المرجعالسابق1
2
جرجيزيدان،تراجم،70،ص1995لي،هرة،مكتبةمدبو،القارفيتاريخرسوممشاهيررجالمصر،صفوةالعصذكيفهمي

 .52،صمشاهيرالشرق،المرجعالسابق

عبدالهاديابوطالب3 الثانيفيعبدالرحيم الخديويعباسحلمي دور ماجستير، رسالة المصرية، االداب،السياسة كلية جامعه،

34-33،ص1987الزقازيق،

 84،ص،الطبعةالرابعة1987ءاالول،،الجز،دارالمعارف1919المصريةثورة،فيأعقابالثورةعبدالرحمنالرافعي4

101م،ص1941،نفحاتتاريخية،عزيزخانكي،280نفسه،5
6
 150ص1990القاهرة،م،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،1919ثورة–لرحمنالرافعي،تاريخمصرالقوميعبدا
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29:ولدتفياالميرةلطيفةهانمشوكت،مودفنبالعفيفيبمصر1919وتوفيسنة1899فبراير20
ـه1902فبرايرسنة4،ه1319شوالسنة25قادر:ولدفياالميرمحمدعبدال،م1900سبتمبرسنة

ودفنبالعفيفيبمصر
1


 

 أهم اعمالة بالفيوم

وأنشئ1900بينالمدينةوبلدةالغرقسنةمدتشركةسكةحديدالفيومالزراعيةأولخطحديديلهاما

عدةلبناتالمحمديةاالبتدائيةوفتحتاهدرسةالصناعيةودرسنشئتالمأ،وم1912المستشفياالميري

متمحفر1902مدارسأوليةونفذتمشروعاتالريالتيعادتعليالفيومبالخيروالبركاتففيسنة

100000ًويروينحوكيلومترا13ًبحرواصفالذييبلغطولةنحو ويأخذمياةمنبحريوسففدانا

ويروينحوكيلومترا80ًمتمحفربحرعبدهللابكوهبيالذييبلغطوله1905مامالالهونوفيسنةأ

45000ً إلى،وفيعهدةبيعتارضالدائرةالسنيةلالهمدمياةمنبحريوسفخلفالالهونيستفدانا

إلىحو من1900سنة كثير الفرصة بهذة فانتفع للفالحين وبشروطمالئمة فياالعتدال بأثمانغاية

رقياالقليموقدزارةفيالفالىأه م1894يناير26يوموابتدأ
2

أ  نشيفيعهدةمجلسمحليمدينة.

في 21الفيوم وفي1893نوفمبرسنة 18902مايو21افرنجية المجلسمجلسبلديم أصبحهذا

اءفقرشلسعادةالمديرليوزعهاعليالفقرآلمربصرفثالثةاأنألقدكانتمنانعاماتالخديومختلط.

.مامجامعالروبيخلعةسنيةإوخلععلي
3


 

 القسم الثاني أقليم الفيوم

الفيومفيصحراءواسعةبعيدةعنساحلالنيلوهيكائنةفيالجهةالغربيةمنمديريةإقليميقع:الموقع

بنيسويف 45عليبعد تقريبا كم بنحو الجيزة وفيشمالكيلومترا90وفيجنوبغربمديرية

المنيامديري ة بعد 170علي تاللكم النيل وادي عن ويفصلها مديريات ثالث بين محصورة وهي

بحريوسف، الصحراءمنكلجانبعدا منخفضةوتحيطبها
4
يقعضمناقليممصرالوسطيوليس

مالصحاريإليضمناق
5
وهوعبارةعنمنخفضواحيمنمنخفضاتالصحراءالغربية.

6
يتميزاقليم

تؤتي،ومصرالةحيثانالفيومكمصروسطالبالدهالمتوسطداخلجمهوريةمصرالعربيالفيومبموقع

المنمفازةففيشرقهابحرالقلزمومنوراءجبلالشرقيوفيغربهاصحراءإمنناحيةمنالنواحي

ناحيةمن،وكذلكالفيومالتؤتيمنوالحبشةوفيشمالهاالبحرالشاميالمغربوفيجنوبهامفازةالنوبة

7إالمنمفازةأوصحراء.النواحيفيمصر

إلىخذفياالنحدارالسريعأمتراوي35حدمنخفضاتالصحراءالغربيةعليارتفاعأيشكلاقليمالفيوم

البحر حيث45–تحتمستوي من الغربية باقيمنخفضاتالصحراء ويشبة قارون بحيرة في مترا

 
1
 53-52،ص2005وحضارة،الدارالعالميةللنشروالتوزيع،محمودعباسأحمد،القصورالملكيةفيمصرتاريخ
2

 .31-30،ص1928مصطفيحسانين،تاريخالفيوم،مطبعةمدرسةالفيومالصناعية،

 .134،الفيوم،ص1925مجلةالبرنت،العدداالول،3
4

مطبع القاهرة، المديريات، المحافظاتوعواصم فيجميع اسماعيل رحلة مصطفي، محمد اسماعيل بالموسكي، هندية ،1927ه

 106-105ص
5

7،ص1997،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،محافظةالفيوم،كمالمحمدالشرنوبي،محمد

كلية6 الجغرافيا، قسم الفيوم،رسالةماجستير، للتغيراتالبيئيةعليمناطقمحافظة االنعكاساتالسلبية هناءنظيرعليمحمد،

15،ص1994ية،االداب،جامعةاالسكندر


المقريزية7 الخطط المقريزي، الجزء تحقياالول، الشرقاوي، ومديحة زينهم محمد د. ق مكتبة دبوليم، فيسلسلة1998سنة م

 .44صفحاتمنتاريخمصر،ص
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عليالنيلوليسعليالمياةهتفعةويشبةواديالنيلمنحيثاعتمادبحافاتمرهطريقةالتكوينواحاطت

فيثالثمدرجاتإلىالجوفيةفقطويتخذشكلالسطحبالفيومشكلالمدرجات يمكنحصرها
1

،وهي

،حدهامنالشرقبعضةينتهيلجسريالشيخجادهللاوالبهلوانعةعليمسافةمنالنيلنحوالغربواق

قناطرالالهونعليبحريوسفوباقيةحدودمديريةوممنالغرقيالخاصينبحفظالف ،ويفصلبينهما

بحير منالغرببعضةمياة البحريالجبلوخلفةبالدهبنيسويفوحدها الجبلوالحد قارونوباقية

ًأمديريةالجيزةوالحدالقبلي وخلفةحواجزبالدمديرتيبنيسويفوالمنيايضا

،غصنهاmapleيمالفيوميتكونمنقطعهواحدةعليشكلورقةشجراالسفندان:اقلالمساحة والسكان

أوعودهاالقصيربحريوسفمنالالهونحتيمدينةالفيوموعروقهاشبكةالترعوالمصارفالمتشعبه

التيتتشعبداخلها
2
 بدوناالراضيالصحراوية مساحتها إليها2كم4549وتبلغ ً مضافا مساحتها أما

ومساحة2كم1827.15وتبلغالمساحةالمؤهلهبالسكانحوإلى2كم6068الصحراويةفهياالراضي

الففدان31.5االراضيالزراعية
3
وذلكبخالفالواحاتالبحريةكانتتابعةللفيومثمفصلتعنها

مركزين:مركزسنورسومركزطبهار،وتحتويإلىوتنقسممديريةالفيومفيعهدمحمودبكصبري،

مدينةالفيومعلي فيها بما خمسوثمانينبلدة
4
بفصلمديريةم/1870يناير8فيإلىوصدرامرع

الفيومللمرةالثانيةعنمديريةبنيسويفوجعلهامديريةقائمةبذاتهاوعينمحمدعالءالدينبكمديراً

لها
5
.

 بجوده كانيتسم الفيوم أاقليم وشكلتالزراعة أتصاديوساسالنشاطاالقأراضيه هلأصبحتحرفة

إلىالفيوماالولينتيجةلوفرهمياهالريوسهولهالصرفوتنوعالترعةداخلالناحيةالواحدةمماادي

والذرة والشعير كالقمح محاصيل بزراعة التيتجود البيضاء التربه فهناك الزراعية المحاصيل تنوع

ووجدايضابهاالتربهالصفراءالثقيلةالتيتجودبهاوهناكالتربةالسوداءالتيتجودبهازراعةالفاكهة

العنبالذيكانتتش زراعة بها التيتجود الصفراءالخفيفة التينوالتربه تهربهبجميعانحاءزراعة

القطرالمصري.
6


أوشكلت ثالثة االبعادياتوهينوعاناالولملكيةاالراضيفيالفيوم الوأىنواع: بها والثانيةالىنعم

الحكومة باعتها
7
نهااالطيانالتياستبعدتمنالمسحالعامالذياجراهمحمدعليعامإوتعرفعلي

المنزرعة1813 المساحة نصف الفيوم في بلغت وقد م
8
عليأ، يطلق عثماني لفظ فكان الجفالك ما

الى.االراضيوالماشيةثماصبحيطلقعلياالراضيالممنوحةمنالو
9
عليتربعتوكانتأسرةمحمد

عليهرمالملكيةالعقاريةفيمصرعامةوالفيومخاصةوترجعنشأهتلكالملكيةمنخاللاالنعامات

ثمرذلكخاللالقرنالتاسععشرالنليسهناكحدودأمنالجفالكواالبعادوهسرتأفرادأالتيخصبها

 
1

 6،ص1963لرعايةالفنونوالعلومواالداباالجتماعية،القاهرة،ىعلألالمؤتمرالجغرافيالعربياالول،الفيوم،المجلسا

 764دارالهالل،القاهرة،–جمالحمدان،شخصيةمصر)دراساتفيعبقريةالمكان(الجزءاالول2

19،ص2014عاطفعبدالدايمعبدالحي،اقليمالفيومدراسةتاريخيةاثاريةحضارية،الفيوم،الطبعةاالولي،3


4
 59ابراهيمرمزي،ص

5
،القسمالثاني،الجزءالثالث،الهيئةالمصرية1945سنةىلإالحاليةمنقدماءالمصريينجغرافيللبالدلمحمدرمزي،القاموسا

 12،ص1994العامةللكتاب،
6
 .359ص،جوماروصفاطاللارسينوي،12المؤتمرالجغرافياالول،المرجعالسابق،ص

7 عباس تولي من المصرية الزراعية تاريخ ، الحتة احمد االحتاللىلإاحمد االعلي1882-م1848البريطاني المجلس م،

 239،ص2002للثقافة،

،1981القاهرة،،،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب1919ثورةىلإالمصريالحديثفيعصراسماعيل،تاريخالفكرلويسعوض8

 315ص

 53صهـ،1306القاهرةتعريبسعيدعمون،االحكامالمرعيةفيشأناالراضيالمصرية،رتين،أيعقوب9
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طيانواسعةبالفيوم،كانأبنهالهاميفاصلةبينأمالكالحاكمواالمالكاالميريةفقدمنحعباساالولا

ةسنورسعرفتبالدائرةااللهاميةفدانابعاديةبالمالخارجةعنالزمامبناحي550منضمنها
1

،في

 االطيان من كبيرة مساحات ضمت باشا سعيد اسماعيلأإلىعهد تولي وعندما العلوية الدولة مالك

ةالتتجاوزنكانتحيازتأةالمنزرعةبالقطربعدالمساحإلى%مناجم19اصبحتامالكةواسرتة

االفدنة االفمن بحوعدة نفسة علي انعم عهدة بداية وفي وبني5208إلى، الفيوم أطيان من فدان

سويف.
2
 أانتشرت باالضافة المديرية بانحاء اسماعيل الخديوي إلىمالك اتسعتهبنائأجفالك الذي

8189نعمعليهمبعددأرةمنخاللاالنعاماتالتيخصهمبهافقدبصورةكبيرةبعدتوليةالحكممباش

 المستبعدفدانمن مننواحيالفيوم.*المتروكأو
3
الخديوأنتجفالكنعاماتتكوإلامنخالل يبناء

محمودهمابنأسماعيلوإيباشاودائرةقادنهانمباشازوجةالخديووالدهدائرةالإلىسماعيلباالضافةإ

حم الدومينولمتكنمساحةثابتةأاالطيانهديوهذباشا أيأطلقعليها قابلةللزإومحددة أونها يادة

ميين (النقصانالد 
4
بلغجفلك، وقد توفيقفيبداية 1870محمد 8926م بلغت1878وفيعام م

حوأ العلوية وفي46131الىمالكاالسرة 1878كتوبرأ26بنواحيالمديرية حقاسماعيلىلغأم

1888فيالملكيةلضمانقرضفيمقابلالحصولعليمرتباتسنويةحتيعامهسرتأ استبدلتوم

أب لهم الدوميين من طيان
5

باإل االطيان هذه خالل ومن السنيةإلىضافة الدائرة من شرائها تم التي

سرةمحمدعليتكوينثروتهاالعقارية.أوالدوميينالمعروضةللبيعاستطاعت

اهامساكنلقبائلفيومبالتنوعالسكانيفقدكانتالفيومفيفترةالفتحالعربيلمصرمثلبقيةبلدتتميزال

لهجرات الفيوم تعرضت كذلك الشرق، من هاجروا الذين كالب بني قبائل وكانتمنها االول، الفتح

استقرتتلكالهجراتفيالج منالغربمعالفتحالفاطميلمصروقد انبالغربيالعربالذينجاؤا

لمصرفيغربالدلتاوالواحاتوالفيوم
6
القبائلالعربيةالتياستقرتإلىسكاناقليمالفيومأغلبيرجع

وهيبنيكالبوبنيقدانقسموافيهاإلىافخاذوبطونوهؤالءالعربيتفرعونإلىثالثةبطونبالفيوم

عجالنواللواتيين
7


عنةوعالوهمنخصائصمحليهكالنتوءالزراعيوسطالصحراءنموقعالفيومالمتميزبمالأ:المناخ

محتيإليمادونالصفرجعلتمناخالفيوممميزعنباقياالقإلىالمسطحاتالمائيةوانخفاضالسطح

منمعقليلطقسمعتدلنهاراباردليالًيسودأقليمالفيومشتاءا8ًلوكانتتشاركهنفسدرجةالحراره

ً واحيانا رعديةاالمطار منتكون وقليل االمطار لسقوط فرصقليلة مع الربيع الطقسفي ويعتدل ،

الطقس ويتحول العواصفالترابية فيها تهب فتراتقصيرة مع رطبصيفاإلىالعواصفالرعدية

 
1
دابآاالسكنريةةم،رسالةماجستير،جامع1900-1850فتمكرميوسفاقليمالفيومفيالنصفالثانيمنالقرنالتاسععشرأر

 66،ص2007دمنهور،
 

3
626ص،2009عهالثالثة،القاهرة،الطبالهيئهالعامةلقصورالثقافة،،3مينسامي،تقويمالنيل،جأ

*  الناسكالطرقواألسواقالعامةوالساحاتوالمسطحاتالمائيةمنبحاروبحيراتوأنهاروعيون لعامة األراضيالمتروكة

تركالستخداماتالناس األراضيالتيتركتألهاليقريةأوقصبةأوالتي،والنوعالثانيومجاريسيولأودية،وغيرذلكمما

المصرية،المجلستاريخالزراعةانظرفيأحمداحمدالحته،ألهاليعدةقرىوقصبات،كالمراعيوالبيادروالمحتطباتتركت

179-178،القاهرة،صاألعليللثقافة

ترجمهعطياتمحمودجاد،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،،1950-1800ةفيمصرالحديثجابريلبايير،تاريخملكيةاالراضي4

30-27ص،1988القاهرة،

 40-36،صنفسه5

 6-2،ص1998اربمجلسالوزراء،سبتمبر،مركزمعلوماتودعماتخاذالقرأفاقالتنميةفيمحافظةالفيوم،محافظةالفيوم6

 13،ص1974وبالده،دارالجيل،بيروت،النابلسي،ابيعثمانالنابلسيالصفدي،تاريخالفيوم7

 26هناءنظيرالمرجعالسابق،ص8
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ًأويسوداالقليمطقسمعتدلفيالخريفمعفرصقيلهلسقوطاالمطار تتخللهفتراتقصيرةشديدةحيانا

الحراره ونالحظ العواصفالترابية أوتهبفيها من الفترة أن فتراتاعتالالًمارسإلىكتوبر أكثر

أهميةاالقليم1يتركزالموسمالسياحيخاللهذةالفترةإلىوتتميزالفيومبشمسساطعهطوالالعاموبالت

التوسطالموقعيواسبابتميزه يعتبر تتوسطأ: حيثانها للفيوم التفرد اوجه حافظاتالجمهوريةمحد

الفيوم أن نجد إذ السياحية مصر اقليم خريطة يتضحذلكمندراسه العاصمة من بقربها وهيتتميز

ادخلتضمننطاقةاقليمالقاهرةالسياحيوهذاعاملجغرافيمنشانةزيادةالحركةالسياحيةإلىالفيوم
2


 ثالثاً: القسم االول: رحلة الخديوي توفيق 

1308جمادهاالخرة27-1891فبراير6الرحلة أوالً: ميعاد

بتشريفسمواميرالقطرالمحبوبتجلتمايكونفيالرونقوالبهاء()تمتجميعاالستعداتلالحتفال

ما الموافق الجمعه يوم الفيوم وستتشرفمدينة االهرام جريدة 13نشرته الساعة1891فبراير في

،قطاريبتفيصالةالجمعةفيالروبياحاويوديالواحدةافرنجيةصب
3
ابوكساهفيإلىالفيومللتحرك

فبرايرالقادملتسييرسكانالفيومومدينتهالمشاهدهاإلحتفاءالذيسيقومبهالعربانوالعمد7الصباح
4
.

يدلعليمداهنةنريمديالمبالغةمنقبلجريدةاالهرامفينعتالخديويبلقباالميرالمحبوبمما

الوقت. تلك في الحاكمة مديرالسلطة يرأسه ووجائها وأعيانها المديرية سراه من لجنه تشكيل كذلك

المديريةلالستعداداالئقبزيارهالخديوي

 

 سباب الرحلةأثانيا: 
عليرغب الشعبوماهم الستطالعحالة الشهالخديو فيئومن والبحريةأنفصار القبلية القطر نحاء

أنحاكمهمذعلمواإشرفتبهصدوراألهلينأماعظممنالفوائدوجلمنالعوائدووكانلهذهالسياحة

علىاالموالمنهمفيديارهمأوصالحشؤنهموتقدمهمفيالثروةوالعمارويعنيهرفعالمظالمعنهمإيهمه

والناسبأنحاءالقطر.
5


 

 حداثها أ: ثالثا

يرسمعخبردويالمدافعمنأهلالمدينةبقيامالركبفبرا6فيالساعةالسابعةمنصبيحةيومالجمعة

منهاقاصدابلدةالوسطيوكانوصولةلهامنتصفالساعةالعاشرةاالفرنجيةوالواسطيلهذاالعهدإلىالع

و القاهرة من كيلومترا ثمانين وهي الحديد الشمالخرأرأسالسكة بنيسويفمن بالد حيثرسى،

بهاحضراتأصحابالسعادةيعقوبباشاالى(الجنابالع)يفوقامبتلقيختبجوارمديريةبنيسوالي

ًأالذيبالمرفأأرتينوجونسونباشاومديرالفيومووكيلهاوقاضيهاوذلك ختاليلمرسينشئخصيصا

ً يتوصلمنألباومكالالًوكانمزينا حيثالقطارالخديوإلىهعالم الحديد السكة المخصوصيمحطة

 
نانسيمحمدفوزي،تنميةالسياحةالداخليةفيمنطقةالفيوم،رسالهماجستيرغيرمنشورة،قسمالدراساتالسياحية،كليةالسياحة1

 69-68،ص1999جامعهحلوان،

لمح2 السياحية الجغرافيا الشربيني، السياحة،فتحية كلية السياحة قسم ماجستير، رساله السياحية( التنمية في )دراسة الفيوم افظة

 51جامعهحلوان،ص

 

 1891فبراير3936،4جريدةاالهرام،العدد4

 40محمددريالحكيم،المرجعالسابق،ص5
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انتش كالنسورعليجانبيالطريقاليرحولوكانقد كبيرمنالناسووقفتصفوفالجنود ختعدد

المعدلمرورعزيزمصر
1


نغامالسالمأالقطاربينتهليلالناسوتكبيرهموإلىهيختالىفلماكانتالساعةالعاشرةبارحالجنابالع

ًأإليهوكانتقدسبقت،الخديوي ويرىالباحث،لخديويالمصونلةوالعصمةالحرماصاحبالدويضا

أنكلماكانيوصفبهالخديويوعائلتهكانيعدنوعمنالتبجيلوالتشريفاتالملكيةالتيكانتتعد

مسبقاًوتجهزلمثلهذهالزياراتوكانتتلتصقبهمهذهالصفاتطوالحياتهموحتىبعدمماتهملدرجة

المكاتباتوالخط في أسمائهم محل كانتتحل التشريفاتانها سجل في تسجيلها اباتوالصحفويتم

ختالجنابالخديويالمعظملكلمنسعادةشوقيباشاناظرالدائرةاليأذنقبلمبارحةالخديوية.وقد

 بالعودة لهم سويفوسمح بني مدير وحضر أعمالهمالخاصة مراكز القطارإلى هللا باسم صار ثم ،

لليلأيضاسارتعليعجلبواخرحضراتالبرنسيساتالفخامالخديويوالناسبينمهللومكبروفيا

حابالسعادةعبدالرحمنصأ،وتشرفبمعيةجنابالخديويالمعظمحضراتإلىالقاهرةعائدةبالسالم

رشدي شهديوالدكباشا ويوسفباشا أرتين، ويعقوبباشا باشا والماجور،تورسالم وجونسونباشا

رض بك وعلي عليناابرون بزع السعيد، النهار هذا الخديويةطالع الحضرة بأنوار تظهر،ويبشرنا

السنيةكلمه المبالغهفيالترحيبوالتهليلللرحلهمنالصحفيينوكانيقترنباسماءالوزراءوالدائرة

منالسكانعدادضخمهأوالمديريةوذواتهاوعمدتهاوتجارهابأعيانالمحطةازدحمت،أصحابالسعاده

،هذاوالليوسعهاوشارعالمديريةالعموميفاألجناسحتيضاقتبهمفتحاتالمحطةععلياختال

ومبيوماستقبالالحضرةالخديوية.وصفيستطيعالوفاءببياناحتفالالفي
2


وانماقديستطيعالفوتوغرافيفيرسمشئمنهيئةتلكالخالئقواالممالتيالعدلهاوقدبغالسرور

لرؤيةالخديويوالمكبرينصواتالمهللينوتعالتأجعنحدالتصورمايكاديخرإلى

ميرهافيمظهرأشدأله،لميظهروالءأمنسمةمنمدينةالفيوم30.000نهمأقلمنمائةالفنسمةم

ً 3.مدينةالفيومالىللحضرةالخديويةيومحلولالركابالعهممابدامنرعاياالًوأعظمجالوضوحا

ثأنمثلهذهالزياراتلمتكنتتمبشكلمباغت،بلكانيعدلمثلهذهالزياراتبوقتكافييرىالباح

حتىتخرجالزيارةفيحلةبهيةفيقوموناألهاليبتجهيزالكلماتوالخطاباتإلستقبالالخديويوعائلته

الخديويوعائلتهمنقبللذلكتجمعالزيارةفيطي اتهابينعنصرمعشحنهممالناسالذينلميروا

الترتيبوالمفاجأةفيآنواحد.

 اقتربتوما حت10.26الساعة أىافرنجي الخاصعلي القطار الميمون)قبل الخديو(الطائر ييقل

وكانأف الخديوية بسالموصولالحضرة نذاكصدرأطلقتالمدافعإجالألبينتهليلالجماهيرمؤذنة

عثمانباشادباشاناظرالدائرةالسنيةومحمدباشاشكيبوفريصحابالسعادةأالمحطةمحليبحضرات

االمالكاالميريةماهروالمسيوجونسونبإ دبكصبريمديرالفيومومحمودبكصبحيومحمو*دارة

ال حصوكيل االقه وأعيان القناصل ووكالء واالعالم العلماء إليثم واالجانبودونهم الوطنين منقلهم

مشا مابين هالجند والرعاياوفرس االهلين صفوف من وغيرهم االميرية المدارس تالميذ وابتهجثم

المدارس العسكروتالميذ بالمديريهسرايالحكومةإلىنزلمنالعربهالخاصةثم، كان أمرببنائها

محمدعليباشاغيرانهارممتوأصلحتفيعهدالخديوالسابقأسماعيلوقتانشاءالسكةالحديدمن

ياتآواليلالعزواألقبالبينأصواتالتهبهالمحطةيحيطمترمن150عليبعد،إلىالفيومالواسطي

 
1


1
1891مارس26،2جريدةالوقائع،العدد

2
1891فبراير3946،12جريدةاالهرام،العدد
3

.40محمددريالحكيم،المرجعالسابق،ص
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سارالموكبالحافلبينصفينمنالعمدتخفقعليهاوهالدعاءوتبعةالحرمالمصونثمالخدموالحاشي

انإلىاحينقواسهامنأغصانالشجرتزهوبماعلقبهامنباقاتالزهوروالريأاالعالموتصلبين

ًنظاماخرألشرفهاوكانعليجانبيالطريقسرادقانينافساناحداهماا ـولهمالأوزخرفوبهاءواتقانا

مشرفعليحديقة مربع بناء مؤلفمن الخديوية والثالثالحضرة االعيان بكوالثانيلجماعة خالد

القصر،إلىكبيرةيتوصلمنها
1
الخاصةسيارةلخديويالاركب11.30وبعداالستراحةفيتمامالساعة

الشيخجامعيوسفباشاشهديسرياورانوسعادهالمديروتبعةكثيرمناألعيانوالكبارحتيهوبجانب

فروضصالةالجمعةوكانتالهيبةشاملهوالسكينةالتامةوكانالخطيبالشيخىدأحيثعليالروبي

وشملهابالدعاءلسموالجنابفيغايةالبالغةوالمعنىىخطبةلقالىفأمحمدالبسيونيأمامالجنابالع

سرايالمديريةللقيامبحفلةالتشريفاتماراًبشارعالعمودثمإلىهورجالةالكرامثمصارجنابالىالع

شارعالمديريةوكانتهذةالقيساريةحتيمحالتالتجارثمفيشارعالشيخسالمثمشارعالبوسطةثم

مظاهراألحتفالوالزيناتالتيأقامهاالسيدفتحالباباًمساء7،ومنهافيالساعةلزينةالمحالتمزينةبا

قامةالوصف،وقدأحضرمنشدينمنمصرإلمحجوبشيختجاربنادرالفيومفيجامعالروبيفائقة

منهللمقاموقدحظيبشرفالمثولبينيديجنابالخديويفسرسموهاألذكاروقدتبرعبنجفةمنمال

نيحتفلفيالليلةاألوليأهذااألحتفالوزارمقاماألستاذالروبيوخلعالكركعليأمامالمسجدوأمر

بليل وفيالساعةالصدقاتلقاطنيومستخدميالمسجدالخاصةووهبهذكرعلينفقتهداخلالمسجد ،

مضروبعندمدخلالقصرفكانالثالثةبعدالظهرابتدتحفلهالتشريفاتعليالترتيبالمعدبالسرادقال

وأسقف األعالم والعمداء الشرعيين حضراتالقضاة يديه بين وتشرفبالمثول والعظمة األبهة بغاية

وكيلمحكمةالفيومثمطائفةاألقباطوقسيسطائفةالكاثوليكثمرئيسمحكمةبنيسويفوكيلالنيابه

حمدبكدلةوكيلقنصلأديريةومفتشالصحةوالجزئيةثمحضرمفتشالدائرةالسنيةوباشمهندسالم

أحوالالزراعةفأجابفرنساواألعيانويتقدمهمطليةبكسعوديوخالدبكلطفيوقدتفضلوسألهمعن

عنتقدمهامنذتشريفسموهمبرهنينعليذلكبإحصاءالحاصالتمنمحاصيلالفيومثمتجارسموه

محجوبشيخالتجاروعليحسنعبدالعالوعليشرابيالبندروفتح*يختجارشالمديريةسعدحسن

وزجدوا يوسفخوري الوجهاء يتقدمهم البندر تجار ثم البندر ومهنيعمد عون موسي ، اخوان ن

دةجبلةوسيفالنصر،عمدالبالديتقدمهمسيدبكمؤمنعمدةطبهارومحمدافنديعويسعمالخوري

الريونظارالمدارساألميريةوالجمعياتالقبطيةومجلسبراهيمافنديشاهينمفتشا،طنطاويافندي

2ييسرئيسالمجلسالمحليبالفيوم.المديريةيتقدمهماحمدافند

أن الباحث بهذةويرى الحكوميين المسؤلون فقط يهتم لم حيث الزيارة بهذة والمحكوم الحاكم اهتمام

والعربانوهالزيار الفالحون فيها شارك اهتمالكن كذلك والوقوفعلي، التعليمية العملية بمتابعة مه

.مستويالتعليموالصحةوالريوالزراعة

 1جدولالزيارة(انظرخريطةرقمألحداثالتيتمتاثناءالزيارة)ا -1

 
1
1891فبراير3946،12يدةاالهرام،العددجر



1891فبراير3946،12جريدةاالهرام،العدد2

ممنأجلالدينالعاموادارتهالحنه1878االمالكاالميريةهياالراضيالتينزلعنهابعضأفراداالسرةالخديويةفيأكتوبر*

م(1879يناير19عرفتباسمقومسيونأمالكميري)انظرالوقائعالمصريةالعددتولية

 شسخالتجارهيوظيفه
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مدخل عند المنصوب بالسرادق المعتاد الترتيب علي التشريفات ابتدت الظهر بعد الثالثة الساعة في

منمشايخالبدوالعربانوأعيانهموابالمثوللديالحضرةالخديويةالعديدالقصروكانمنبينمنتشرف
1 

اوينالحكومةوأعمالالمصالحاألميريةوغيرهاونيتفقددأمسأارادسموهفيالساعةالرابعةمساء

 إلىالفاخرسرادقهمنوسارمترجالً الشرعية منالقصرفاالمحكمة بخيتهستقبللقربها الشيخمحمد

ةتقريرإلىورفعالكتبهمحالتإلىضيهاعندهاورفعخطبةشائقةضمنهاالدعاءبحفظسموهثمدخلقا

 عام المحكمة ألعمال 1890جامع انتقلسموه ثم الكريمةإلىم، فتشرفبلمسيده الجزئية المحكمة

فنديفتحيأحمدأيحييابراهيمبكرئيسمحكمةبنيسويفاألهليةوقاسمبكأمينوكيلالنيابةفيهاو

لالمحكمةثمعماأطلععليمجملاألعمالوأثنيعليأوهقاضيالمحكمةالجزئيةثمدخلمحلالكتب

المديرية لسراي والحد *عاد فأستقبالزاوياىوشرفديوانها الهندسة اديوان حضرةل الرفيع لجناب

حجراتوكيلالمديريةإلىحجرتةمنالكريمتينمتنقالًيديهمحمودبكصبريمديرالفيومثمساربين

الم ًاليةوقلمالضبطوالربطوكتاباالدارة أوديوانمستطلعا سير،وكانجنابالخديوييسألكلقلم

ًاأل بالرعيةومصلحةالبالد.هوافرعنايتإليهوعحوالممايدألحقيقةاعمالمستعلما
2


ثمالقيتأمامالحاكمويكوندليلعليالطاعةلهوكانمنمظاهرالتقإليدللحاكمخاللالرحلهتقبيليد

وشكرهم،حظيسعادةجنسونباشاباشمهندسالضبطهعمالالكتبأقصيدةغراءثمنظرفيالخديوي

ً القبليالذيكانمرافقا فيجميعفيالوجهة القبليوحضرفيالوجرحالتهلسموه حكمدارالمديريةه

ونظرفيدفترالحججواألحكامودفترالمشبوهينهيأعمالالكتبوتشرفبلمسيديالخديويثمأطلععل

ال حمل رخص ودفاتر المراقبة تحت الموضعين البوليس أعمال كدفتر وغيرها وأجازاتهمسالح

وماهومجازاتهموع مرضاهم ذلكفد وارتياحىبدأشابه عليهمةىثنأالعمالوةوشكرهمهسروره

كلمنمحمودبكصدقييديهوزارالمستشفياألميريفتشرفبلمسحكمدارالمديريةالنشيطثمتعطف

محم مفتشالصحة الخديويوحضرة فدخل المستشفي طبيب أفنديرشدي ىوداوىغرفالمرضد

ييدثمدخلغرفةالطعاموتناولقطعةهبالعزوالتأمرضاهمودعولهالعذبهفخففآالمالجميعببلسمكلمات

المدرسة،ثمدخلأفنديأكبرالدكتورعليهاءوخرجشاكرفتفضلبلثميدمنالخبزومدحهمةاألطب

الكريمةمحمودأفنديساميناظرهاأمامالبابالخارجيوكانالتالميذهوبلثميدهفخفالستقبالاألميرية

الع بالسالم فصدحت الموسيقي رجال وحولها الجانبين بآعلي التالميذ وهتف لخديوناالى الدعاء يات

المنبرالتلميذاحمدفريدنجليوسفبكىوكانقدصعدعلسموهمامألمعظموتشرفاألساتذةبالمثولا

بهافضائلالحضرةالتوفيقيةومالهامنالمزايانيةعندناوتالمقالةشائقةأظهرالحكيممفتشالدائرةالس

فتبعهالجمهورثمشرفغرسموهوعندالختامصدق وليالتجهيزيةوأشارسموهفةالسنةاألاستحسانا

:ياللغةالعربيةفأمليعليةبيتانيسألالتلميذمحمدنجيبفأعليعبدالجوادافندياستاذاللغةالعربية

الدهروافيبالمسرةالهنامنذالحهذاالكوكبالمتالأل.

حضرةإلىشارأثمالىفسرخاطرجنابةالعمنالقواعدالنحويةوالصرفيةوالمعانيهوبينفيهفأعرب

يلقيعليتلميذسموهجادالتلميذوكانأعليأفنديحمديمدرسالرياضةانيسألةفيالحسابفسألةو

سموهشادأالفرقةالثانيةمبتديانفصعدالتلميذحسنذكيوإلىوانتقلهبعضاألسئلةبذاتةفانشرحخاطر

فتبسمأةغةالفرنسياللمدرسإلىحضرةمصطفيأفنديرياض سموهنيسألةفأجابفيحسنألقائها

حضرةبطرسإلىه،ثمشرفالفصلالثانيمنالفرقةالثانيةوصعدالتلميذحمديوأشارسموسروراً
 
1

م1891مارس27،4جريدةالوقائع،العدد

 سرايالمديرية)تقعفيشارعسعدزغلولوقدبناهمحمدعليوجددتعلييدالخديواسماعيلعندبناءمحطةالسكة

 وتشغلهااالن)وزارةالرياستراحةوكيلوزارةبالفيوم(الحديدبالفيوم
2

 1891فبراير3946،12جريدةاالهرام،العدد
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مدرسالل فأأفنديحنا فأمليعليةجملة األنجليزية عليالجنابالعهجابغة يثنيبها فأجابالىبجملة

مماشاهدمنتقدمالمدرسةثمشرفالفرقةالثالثةوصعدالتلميذاحمدخيريسموهفأسرفأحسنالجواب

:الذيلميبلغمنالعمرسبعسنواتفامليعليةاستاذاللغةالعربية

فوقالعالوالعالمونشهودموليلكالمجدالرفيعمشيد

الفخيمة)وسال عنكيفيةعملالسكرومعاصرةوزراعةالقمحفأجادوفيالخديوي(كنايةعنسموه

سئلهفياللغةاألنجليزيةوعندالختامقامالتلميذاحمدخيريمنأاألجوبةثمسالحضرةالناظرجمله

،فتبسمجنابالخديويمشكوراإلىبمشاهدةالجنابالعارةباللغةاألنجليزيةأنامسرورالمذكوربهذةالعب

لعماتدرسههذةالفرقةفصلاألولمنالرابعةمبتديانوسأالعبارةومدحنباههالتلميذثمشرفالبهذة

ال فأجابةحضرة بأمنعلوم فأمرسموه التييتلقونها الشريفةنناظرعنالعلوم السوره بالتجويد يقرأ

اإل فقرنشراح)سورة أمليعلي( ثم بصوترخيم عبدالجواد الطالبمحمد المدرسالشيخحضرهئها ة

إلىريختشريفسموهالعمدعبدهللاعبارةعلياللوحعنتأمح
1

:وهي

منبينالتالميذولدصغيرسموهنتخبإ،ثموجودفأنشرحخاطرالخديويالمعظممرحبابالعزيزفخرال

فامتحنهظرانةابنسعادةالمديريبلغمنالعمرخمسسنواتاسمهنسيموسألةعناسمابيةفأجابةالنا

نتظاموتوجةنحسناإل،فسرجدامهتفتالتالميذبحفظذاتةالعليهببعضاألسئلةفيالمطالعةثمسموه

محلالطعامالعموميوتفقدجميعالغرفوشرفحجرةالناظرواستفهمعنحالةالمدرسةواألساتذةإلى

ًإليهفرفع لجميعالمدرسةتحياتهبأنيبلغهبلغأوهيتضمنجميعأعمالهافسرجاللتكشفا
2

نحالةالعلمأ،

مدارسكلهاحافلةبالتالميذ4دحيثكانيوج،يومأحسنمنغيرهامنالبلدانباألقليمالمصريفيالف

المهندسبراونفاستقبلةمصلحةالريإلىثمتوجةغعددهؤالءفيالمدرسةاألميرية،والمتعلمينوقدبل

رابع عليبكبرهامفتشريقسم وعلي، األعمالوأثنيعليها حالة وتفقد نبشمهندسريالمديرية

يشنودةحضرةحنينأفنديديهمصلحةالبوسطةفدخلغرفةالتوكيلوتشرفبلثمإلىالعمالثمخرج

نتخفيضأجرالمراسالتعليأعمالالبوسطةوأظهرلهالمنافعالعديدةموكيلبوسطةالفيوموأطلعه

محمودبكمحمودبكصدقيوكيلهمصلحةالصحةواستقبلإلى،وتوجةهرحخاطريرادفانشوزيادةاإل

 وحضرة العمومية أعأالصحة علي جنابه وأطلع مفتشالصحة أفنديحسين وقدمحمد المصلحة مال

وتفقدغرفهودخلغرفةحضرةالمعاونمحمدأفنديأمينقشالقالبوليسثمشرف.كشفبهافشكرهم

ت شكلذلكوأظهرسرورةوأطلععليدفاتر البوليسوالمهماتوما حقيقالجناياتاألبتدائيوأعمال

.معاونوالمالحظوأرتياحةمنأعمالال

فأستقبلةيعقوبباشاأرتينالمديرالوطنيلعموممصلحةالسككالحديدالعموميةمحطةقطارالفيومقصد

سمخاصومهندسالتلغرافاتوغرفةوأسكندربكفهميمأموراألدارةومهندسقسمخاصومهندسق

التوكيل
3


كلمنصاحبهتفتيشاألراضياألميريةفخفألستقبالإلىبعدزيارةالمحطةالخديوي:توجهالسبت

القومسيون نائبعضو ماهر باشا وعثمان الطبي القومسيون اعضاء أحد شكيب باشا محمد السعادة

بكاو واسمفتشقومسيوناألراضياألإليسماعيل المفتشعليأعمأميرية المصلحةاطلعحضرة ل

40.000نالمصلحةأهبلغأو لفأ30.000فدانبقيمة32.000فدانفيمديريةالفيوممؤجرمنها

ً جنيها16.000ناستلمأشغالالتفتيشزادتابراداتالمصلحةأانهمنذ،2400أنالمتأخراتوجنيها
 
1
 م1891مارس27،4جريدةالوقائع،العدد

 م1891مارس27،4جريدةالوقائع،العدد2
3

 1891فبراير3946،12جريدةاالهرام،العدد
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تفتيشالدائرةالسنيةإلىوفرجمسروراًمالهعليحسنأعظهرسرورهومدحهأمصريافتعطفسموهو

مفأظهراألرباح1890عليأعمالالدائرةسنةسموهحمدباشافريدناظرالدائرةالسنيةفأطلعأهفاستقبل

27770ً م1890قرشاوبلغالمتحصلمناأليجاراتفيعام43يخصالفدانالواحدمنالربحجنيها

ع45800 ليزيد جنيها عام 1889ن بمبلغ عام6.000م في الواردة والحبوب الغالل أما جنيها

.عنالعامالماضي20.000ةأردببزياد29.000مبلغت1890

وبلثميدهالكريمةوقدمباقةمنالظهورفتفضلهثمشرفبزيارةصيوانخالدبكلطفيممثلأمامسيادت

وقدتشرفلمناولةالطعامسرايالمديريةإلىوجةتواًوتهوممنوتهتشكراتهوقبلهاوأظهرلحضرتسموه

فنديالمحكمةالشرعيةوأسقفطائفةاألقباطوطلبةبكأعليالمائدةالخاصةكلمنمديرالفيوموقاضي

وعبد البندر تجار بكحسنسر مجلسالشوريالدواوينوسعد الجبسعوديعضو عمدةالىالعزيز

الذينتش المعيةفكثيرونوعددهمالعربانالحرابيأما لماولهالطعامعليمائدة امننخبةذات45رفوا

فقمدينةالفيومحتيسطعتأنوارالزيناتأ،وماغربشمسمساءاألمسعنالذواتوالعمدوالتجار

القلوب بجامع تأخذ واألعيان الكبار من الكثير فيمنازل العمومية تتالألفيالشوارع دهشتالفاخرة

اضوفيهامنغرائباألختراعاتمنأهراماتومنمسلهفرعونومنبرجإيفلومنأحلمااألنظار،

 تنازل وقد المبهجة باألنوار مزينة وكلها قناطر المركبةالخديويومن وركب الرعية طلب وأجاب

يعالشوارعالتيكانتالخاصةبهعندالساعةالثامنةمساءوعلييساريوسفباشاشهديوشرفجم

،امععابدينفيبرزمندقةالصناعةزينهفيهاتفتيشالدائرهالسنيةالمرسومعليبابهيئةجنةبأبهرمزي

نهاحقيقيةإبرسمأنوارعليشكلاألهراماتالثالثةحتييخيلللناظرلهاىتأوكيلالمديريةالنشيطفانه

كشكخصوصيأعدهافيوفيأعليمنزلةرسمنورعليهيئةحوضماءوالموسيقيتعزفبنغماته

،أماالصيوانالذيأعدةخالدبكلطفيبجانبصيوانالخضرةالفخيمةفقدأمتازبماعليقارعةالطريق

أفنديعثمانالمطربالشهيرفيهمناألثاثالفاخروالزيناتالمبهجةوأحضر احتفاءبحضورمحمد

والوصففكالخديوي األتقان من بلغتحد بكحسن سعد وزينة العديدة، بالنوار رصعت انتكساه

 بكسعوديوتختالوردانيةالزاهية وطلبة دلة بك أحمد زينة كذلك ،
1

طلب وقام بنحر، بكسعودي ة

لهبالعزوالنصر ًعندمرورسموهودعا ،كذلكقنطرةازيناتالمصالحفكانتكشعلةنار،أمجاموسا

عليبكبرهانباشمهندسلالا التيأبدعها منزلةحتييخيلللناظرينانهاهونالشهيرة أمام المديرية

للتعريفبهاحقيقة زينة فيشكل الفيوم إلقليم  األثرية للمقوماتوالمعالم اإلستغالل كيفية يبين مما ،

ذات الزيارة هذه بعد الفيوم إقليم وأصبح لالقليم. السياحية الدعاية من وكنوع الفيوم للخديويوزوار

ا وأصبحمحل المختلفة.صيتواسع الكتابوالصحفينوالزوارمنشتىاألقاليم اخوانهتمام وزينة

مترفيوسطقنطرةالسكةالحديدكلهامزدانةباألنوارالمزينة25زجدونويوسفخورييبلغارتفاعها

 تخفقفوقبنودها وزينةوكذلكالمستشفيوالمدرسةاألميريةومحلمعاونبوليسالمديريةواألعالم

ا تحدثوالعمد كانتجاملبلد وعالماتالسرورحرجفقد ألسبابالمسرة مدخلبابعه أعدوا فقد ،

بعدنزولةمنالقطاروأحضرلهتختطربمشهوروكانالىكشكانلمرورالجنابالعهوحولالىع

جبلة،وسيفالنصرمنأعمالسيدبكمؤمنعمدةط أفنديعويسعمدة طنطاويوكافةبهارومحمد

،وقدتفنننيقوالسبتاكيرلسفيالزينةحتيصاريشارلهقابلونالزائرونبكلترحابوسروريالعمدو

غرائبا من جمعه أكبرإلبالبنان أفندي وعلي أدهم بك محمد وزينة واألهرامات، ختراعاتكالمسلة

ابوتيعبدالنوروموسيعونوابراهيمنجيبوالخواجةرفلةبنإلىوأحمدأفنديحمديوالخواجاتفخ

رسمزينةعليهيئةبرجايفلوزينةحنينبتابوتيكانتزينةعليشكلروضةفيحاءوالزيناتكانت

 
1

فبراير3948،14جريدةاالهرام،العدد
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الروبي حتيجامع المديرية كالبنانمن مرصوعة
1
الزينات فيعمل اسرفوا قد المدينة اناهل نجد

.يمالرضاءالحاكموانتظارعطاياةمنالقابونياشينومنناحيةارضاءحاكماالقل

 

بركة قارون

طلباأله الحديد السكة منصباحأمسأجابتمصلحة قطارخصوصيإلىفيالسابعة فأمرتبقيام

إلىللركاب فأزدحمتبهممركباتوكانعددالركابكثيراًبعدطلبجريدةاالهراممحطةأبيكساة

عرجالالمعيةوكباررجالفأستقبلالقطارالخاصمالىالقطاروفيالسابعةوالنصفتحركالركبالع

جوادةىمتطامنالقطاروكساةفوصلهاعندالساعةالثامنةصباحاونزلحاالًإلىأبوالمصالحاالميرية

ينفسوجلبهممنعربانالحرابيوصاربسرعةيتقدمةالحرسوالخيالةوالعربانيزيدعددهمعنااللف

عبدالقويبكالجببإ الىدارة إلىحتيوصل لبركة المعد ونزلسموهقارونفنزلفيقاربالهندسة

قواربأخري في وبعضالكبار المعية بالعزإلىرجال رجع ثم نصفساعة حيثأقام البرالغربي

صةعليمائدتهالخاىنيدعأوأمربسموهثمتفضل،الفاخرغربخيمالعربانهصيوانإلىواالجالل

بانوداراللعبعليظهرالخيولوالهجنوقدأخذعبدهللاجتمعتالعرستةمنعمدالعربانفدعواثما

كساةوبأمحطةإلىأفنديالمصوررسمهذاالمنظرالبهيجوفيالثالثةوالنصفركبحصانةالمطهم

بهفاستقلسموهنتظارحيثكانالقطارالخاصبإ الساعةإلىقبالإلمنوااليعائدا مدينةالفيومفوصلها

ًالرابعةمساءونزلم عابالناريةلألنيرتالمديريةباحتيسرايالمديريةوفيالمساءأ نالقطارماشيا

سبقتها التي مستخدميكالليلة المعظم الخديوي أنعام غمر قد الروبي، علي الشيخ مكافأةجامع شهر

وأمرعبدالرحمنرشديسرالتشريفاتبمكافأهلهممرمستخدميالسرايأشخصو600وتصدقعلي

2القلمالتركيبشكرأصحابالزينات.دبكشكريرئيسومحمو

كانتتحملالكثيرمنالجوانباإليجابيةسواءعلىمستوىالتعريفبإقليم ويرىالباحثأنللزيارة

)الالهون والسياحية األثرية ومعالمه الروبي-الفيوم خاص-جامع مادي آخر ومردود قارون( بركة

قام حيث أنفسهم الفيوم الزيارةبأهالي بهذه منه ً ابتهاجا والهبات العطايا من الكثير بإغداق الخديوي

وحفاوةاإلستقبال.

 االحد صبيحة من الثامنة الساعة 8وفي بمبارحة ايذانا المدافع أطلقت الخديويفبراير إلىفهرعت

ا جموعالمودعينورجال االميريةالمحطة المدرسة الرلبوليسوتالميذ وانطلقالقطارو كابالملكي،

محطةالوسطيفيتمامالساعةالتاسعةمديريةالجيزةوبنيسويفوالفيومواستأذنمديريوصلحتي

انبركةقارونكانت3واخرالساعةالحاديةعشرأالفيوموالجيزةووصلمحطةبوالقالدكرورفي

منمكانةكبيرةتوضعفيجدولزياراتالسياحيةللخديويعندزيارتةلالقليمنظرالمالها

 نتائجهذهالزيارةعليالفيوموباقيكانمنلقد

 

 الخديوي عباس حلمي الثاني للفيوم  القسم الثاني: رحلة
هـ1311رجب19م،1894يناير26ميعادالرحلة::أوالً

ارالرسميةفيالوجةالقبليلغايةالحدودوثبتمناالخبهعلنعنعزمالجنابالعباسيعليالسياحألقد

الخميساأ فييوم الفيوم سوفيشرفمدينة السعيد فبرايرألنركبه من بالعزم1894ول قام فقد ،

 
1

 1891فبراير3948،14جريدةاالهرام،العدد
2

 م1891مارس27،4جريدةالوقائع،العدد
3
 1891فبراير3948،14جريدةاالهرام،العدد
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ممنمصرحسبرسمخطالسيرالمدرجبالوقائعالمصريةثموصلبالسالمة1894يناير9واالقبال

ً،الحدودواستعرضالجنودإلى ارادتةالساميةالتعجيلبالعنايةمنالحدودوقداقتضتثمرجعمحفوفا

يناير27إلىالمحروسةمو1894يناير26الفيوميومالجمعهإلىبالرجعهليكونوصول
1


 

 االستعداد للزيارة

لجناب:االقبائلالعربوخاطبهمقائالًأنعيانهاوعمدأجمعمديرالفيوممحمودبكصبريعمدالبالدو

الفيوموقدأمنالسياحةوهيهتناعندعودتالخديويالمعظمبيشرفمدين عوتكمدولمرةسيزورفيها

بأل واثق النني تشريفسموه عن تقابلونجنابهأخبركم واالحتفاءنكم االحتفال يليقمن فبما جابوهأ،

قبلحضورهمعليعملأبالشكرلسعادتةعلي النيهبينهم انهمعقدوا المفرحوقالوا النبأ خبارهمبهذا

شكركمأ،فقاللهمأننيليهاعمالالزينةوالنفقةعألنيكونهوالمديرأهامنسعادتزينةفاخرةوطلبو

ناتدخلفيأمرجمعأوصرفأعلياحساساتكمنحويولكننيبصفتيكونيمديرالفيوماليمكنني

ميرناألتودوناقامتهمنالزيناتوحيثوقدظهرتأمانيكمالقلبيةنحواقامةاالحتفاالتالشائقةنقودما

،فاجتمعحضراتانصرفداعياًللحضرةالخديويةمرهامعبعضكمثمأنتتفاوضوافيأفلكمالمحبوب

اسأماإلياعيانالبندروتجارةوانتخبوامنهملجنةتقومبتشغيلالزينةتحترئاسةسعادةاسماعيلبك

أ بكلطفيوعليأعضاءاللجنةمنهم بكدلةوطلبةبكسعوديوخالد فنديشرابيوالسيدعليأحمد

عبدالعالوالسيدمحمدصفروسعدبكحسنوالسيدفتحالبابمحجوبوحناافندينخلةوعريانبكسعد

ًأعضائهانحواثنينوعشرينبرئاسةاسماعيلبكأثماجتمعحضراتالعمدوانتخبوامنهملجنةعدد يضا

ًأثماجتمعحضراتعمدقبائلالعربوانتخبوالجنة الىرئاسةعبدالقويبكالجبيضا
2


بجانبثانيا: أسبابها  به والتنزه الفيوم اقليم علهرغبتالتعرفعلي عليوالئةالدائمة ياالطالع

المشروعات افتتاح وجدت، أختالف،وطاعتة دفع منها يؤخذ والعباد البالد بشؤن الخديوية العناية

.الكريمةاالجناسوالطبقاتوأماراتالطاعةوالتعلقبذاتة
3


 :ثالثا: أعضائها
 حمدباشافريد:ناظرالدائرةالسنيةلالشرافعليالزينةواستقبالالخديويأ -1

 .رياضباشارئيسالوزراء -2

 .محمودباشا -3

ناظراالوقاف. -4
4

 
إلىاسماعيلباالضافةيبناءالخديوأراضيكانتانعاماتتكونتمنجفالكأ) الدوميينمفتش -5

دائرةقادنهانمباشازوجةالخديواسماعيلوامابنةمحمودباشاحمديوهذةاالطيانباشاووالدهدائرةال

اطلقعليهاالدومينولمتكنمساحةثابتةاومحددةأيانهاقابلةللزيادةاوالنقصان(
5


 مسرايالمديرية1894يناير26رابعا:فترتهاومكاناالقامة:

بزوخالشمسوقدركبالقطاربصحبةحضراتالنظاروالمعيةومعندإلىخامساخطالسير:سافرالخديوي

وقدكانازدحامالمتشرفينبوداعسموهعظيماعندتحريكالقطارالسنيةوقلوبالجميعتشيعهسائلين

 
1

 رجب19م،1894يناير26الفيوم،العدداالول،الجمعه
2

 نفسه

 م1894يناير10،يوماالربعاء4جريدةالوقائعالمصرية،العدد3
4

م1894يناير4827،25جريدةاالهرام،
5

40-27جابريلبايير،تاريخملكيةاالراضي،ص
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 العسكريةوانطلقت الموسيقي وعزفت المدافع
1
االمر لهم صدر قد جديا خمسن بالتشريفه قامت التي

نتظارامعاونالبوليسوكانفيللفيومألجلأحياءالتشريفةبقيادةمنصورافنديزةللذهابإليبحكمدارية

نالفيومبهاتفتيشللدارةالسنيةأحيث،استقبالةمديرالفيومفيمحطةالوسطيومعهناظرالدائرةالسنية

1894فدانحتيمارس10997يقدر م
2

الخصوصية وناظراالوقافومفتشالدوميينركبالعربة

قاصداسرايالمديريةبينجماهيرالعساكروالناس
3
.

 2توضحمسارالرحلةانظرخريطةرقم:سادسا أحداثها

 الجمعة يوم 26فيصبيحة وصاحب1894يناير رياضباشا بصحبة الفيوم مشرفالخديويمدينة

يحفبهجملةالسعادةبطرسباشاورجالالمعيةالسنيةفخفالستقبالةمحمودبكصبريمديرالفيوم

حةستراوبينااليصطفونعليالرصيفالىمنموظفيالحكومةوجمغفيرمناألعيانوجماهيراأله

وأعناقمشرئبهوعيونهذانصاغيأالكبيرةمنمحطةالقطارحتيسرايالمديريةبانتظارالقطاروكلهم

ب فريد أحمد صاحبالسعادة يتقدمهم العباسية، باالنوار للتمتع السنيةوعثمانشاخصة ناظرالدائرة اشا

وفيضباشامديرعموماالوقافوزيورباشارئيسمحكمةبنيسويفاالهليةباشاماهرمنالدوميين

بك واسماعيل رئيسنيابتها بكراسم مفتشالدائرةإليومحمد اسمفتشالدوميينويوسفبكالحكيم

المديريةوواص وكيل حليم بك وابراهيم بالفيوم السنية ابراهيم البوليسبقياده جنود نشأتأطفت فندي

فرسانالعربانالذينكانوافيهالقطاربالسالمةتتبعظهرحكمدارالبوليس،وتمتالساعةالثامنةصباحاف

قبلالمحطةبمسيرةعشرةدقائقولماوصلالقطارووضعالخديوقدماهعليالرصيفواطلقتهانتظار

لموسيقيبالسالملالستقبالوسارفيمعيتةمنحضرفيالقطاروهملمدافعايذانابالوصولوصدحتا

صاحبالدولةرياضباشارئيسالوزارةوسعادةبطرسباشاوسعادةمحمودباشاشكريرئيسديوان

تركيبالمعيةالسنيةوسعادةالبرنسيسفؤادباشاوسعيدبكطوسنواصحابالسعادةباغوصباشانوبار

الفيوموحسنبكحسنينمديربنيسويفوماهرباشاوكيللحربيةوعبدالحليمومحمودصبريمدير

باشاعاصم
4
.

بينتهليلطالبالمدارسالذينوقفواعليالطريقالموصلالسيارهركبالخديويالمديرية: إلىالسير 

إلى ثم االميرية المدرسة مقدمتهم وفي االميرية السراي )مدرسه الكاثولهالقبطيالقبطيه ) االن ثميك

ًااليطإليه نأإلىوتهليلهالعليةثمحفظةهللابينتكبيربعباراتالدعاءوالتهنئةبمقدمحضرتفهتفواجميعا

ا سراي برههوصل بعد المقابلة قاعلة ودخل سموه فترجل لالستقبال المعدة النطقلمديرية، صدر ،

للتشريفبا الوفود تقديم من المقابالالبتداء فجرترسوم ، بين بالمثول وتشرف الرفيعيديهت جنابة

والدوميين السنية الدائرة مستخدمي ثم الحكومة ثمموظفي الروحنينين الرؤساء ثم العلماء حضرات

اسويوسفبكالحكيمثممصلحةالصحةثمالرييتقدمهمعليبكبرهانثمإلىيتقدمهماسماعيلبك

باقةسموهخالدبكلطفيوقدمليديهثمحظيبالمثولبينثمالعمدالبوسطةثمحضراتاالعيانوالتجار

حمدبكشفيقفقبلالعددووعدصاحبالجريدةأمنالزهورثمقدمالعدداالولمنجريدةالفيومعلييد

لقدبالغاهلم(.1894فبراير1الظهرأنمكنتالظروف)طبقاًلععدجريدةالفيومبالمثوللديجنابهبعد
بالترح الخديويالفيوم تعبيراًإلىيبلقدوم فيذكريتوليةالفيوم به العهد وتجديد له عنحبهم منهم
.ينايرمنكلعام8العرشيوم

 
1

 1894يناير4828،26جريدةاالهرام،
2

 .م1894فبراير18،12جريدةالوقائعالمصرية،رقمالجريدة
3

 .م1894فبراير18،12جريدةالوقائعالمصرية،رقمالجريدة
4

 .26-24،ص1311رجب25م،1894فبراير1لعددالثاني،الخميسالفيوم،ا
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قربوقتالصالةركبالجنابالعصالة الجمعه دولةرئيسالنظاروسارتهوعلييسارالى:عندما

جامعالروبيإلىنوصلأإلىينوسطجموعمنالمصطفهالعربةوخلفةعربةالمعيةوالمديرووكيل

أدي الشيخعليالروبيوقد وهوجامع المدينة بمسجد الجمعة بصحبةصاحبالدولةالخديويصالة

و أرياضباشا فتحالبابمحجوبشيختجارالخديوينعم الجامعبخلعةسنية،وشملالسيد عليأمام

إلىمنواالقبالإليمرائحتىالكريمةثمعادبثنلةبلذأذاإهبنادرالفيومالقائمبعملزينةالجامعبتعطفات

الغذاءلتنالسراي رئيساول يتقدمهم الدولة موظفي كبار فحضرها مأدبه أعد لطفي بك خالد وكان ،

ًأعدأالوزراءو حضراتالعمدمأدبهغذاءحضرهاكباررجالالمعيةالسنيةيصحبهمالمديريضا
1

.وفي

،ولمتغربالشمسرةالمصالحالحكوميةفزارهاكلهاأنابرياضباشافيزياالساعةالرابعةبعدالظهر

حتيسطعتاالنوارتتألأل
2
فيالساعةالخامسةسمحتمكارمالحضرةالخديويةبمثولابراهيمرمزي،

 بين الفيوم جريدة تتلوايديهصاحب السنا جعل مما العباسية والتعطفات الثناء منة فنالت الكريمتان

.ياتالثناءآراتالدعاءوعبا

 

 زينة الفيوم

سموهفيلخديويالتجولبضواحيالمدينةومشارفةزينتهاوفكانافيالساعةالثامنةمساءالجمعهقصد

ةالسنيةحضرةمحمودبكصبريالمديروخلفهعربةناظرالنظاروعنالعربهلخاصهبهوفيمعين

اورانالخديويوحضراترجالإلياتالفخامثمعرباتيسارةبطرسباشاوعربةلحضراتالبرنسيس

يتقدمالجميعفرقةمنفرسانالبوليسحيثكانالموكبفيغايةاالبهةواالجاللأخرىالمعيةوعربات

ساحةاالستاذعليإلىنوصلإلىأعليجميعماقيممنزيناتوساريحوطةالتعظيمواالجاللماراً

ب محفوفا عاود ثم وإاليالروبي من بين الموسيقيةقبال واأللحان التهليل مكارمأصوات من كان ولقد ،

مامكلزينةحيثأفكانيسمحبوقوفالعربهبرههأخالقةعليأهلالمدينةأنتكرمبإظهاررضائه

(وكانتعلالقلوبوأطلقااللسنةبكلمة)يعيشعباسمصرالمعظميتفضلباظهارتعطفاتةالعليةمماج

ومتنافسزينةسائرالبلدانالتيشرفهااألميربهاءورونقوازدحمابالخالئقوكانتمنأعمالزينةالفي

وزينة جميلتين بمأذنتين المحروسة مساجد اشهر شكل علي الحكيم بك يوسف السنية الدائرة تفتيش

وزينةسعدمصلحةالدوميينوزينةعريانبكسعدومحمدأفنديرفعتوابراهيمبكنجيبولوكاندةالنيل

حمدبكأبكحسنسردارتجارالفيوموطلبةبكسعوديويوسفبكجعفروالسيدفتحالبابمحجوبو

البوسطةالقديمةثمزينةجنابالخواجاتإلىدلةوأمينبكوزينةالعمدكانتتمتدمنسرايالمديرية

 تمثل خوري يوسف والخواجة بنايوتي رفلة والخواجة عون الجيأموس زينةهرامات ثم الثالثة زة

االستانةالعليةوكانتإلىإلىالخواجاتاخوانزجدونوهيتمثلباخرةالفيومالتيسافرعليهاالجنابالع

ً ًتتحركذهابا قامديوانالريعليبحريوسفأفيبحريوسفمتبعهخطواتالركبالسعيدوقدوايابا

ارتياحةلهانالواتعطفاتالخديوبمرورةعليهاووقدنجمهذاتانوارمختلفةوقدماثلتزهرةالسماء
3


فريدباشاويوسفالحكيمهوكانفياستقبالتفتيشالدائرةالسنيةإلىنوصلأإلىومازالالموكبيسير

جناببرههومكث لمقدمهتفضل اجالال التيأقامها السرادقاتالرفيعة من بتشريفكثير تجوالة أثناء

قبائلالعربانوالعمدواالعيانوكثتالمدينةتموجفيبحارمنالنوروالناسجنابةالرفيعجماعةمن

حيثانشدتلهالىنفسهمبمقدماالميرحتيالحالفجرثمزارشيخالعربعبدالقويبكالجبأيهنئون

 
1

 .27الفيوم،المرجعالسابق،ص
2

 1894يناير4831،29جريدةاالهرام،
3

 .1894فبراير4838،2جريدةاالهرام،
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أبياتغراءوزارصيوانالعمدبمديريةالفيوموكانفياستقبالةالسيدبكمؤمنومحدبكعويسوسيف

طنطاويا بك الشهيرلنصر المطرب استحضر الذي لطفي بك خالد العزة صاحب صيوان ثم

بنشيد الحضور فطرب عثمان أفندي محمد المطرب العمد استحضر وقد القاهرة من يوسفالمنيالوي

الخديويالمخصوصثمافتتحبذاتهالشريفةالبوفيهالذياعدداخلالصيوان
1

.الشكأناألعتناءباالحتفال

منالمكانةالسنيةفيقلوبالقوموبرهانعليسموهدليلواضحعليمالإلىمقابلةالخديويمناالهل

كثيرابالزيناتقبلمواعيدهالمناسبةالتعجيلإلىحبهمالميرهمالمعظممنصميمالفؤادولقداهتمااله

ينايرالساعةالسابعةركب27بتشريفالخديويللفيومقبلالميعادباسبوعفيطلوعالصباحيومالسبت

سكةحديدالفيومفكانمحطةإلىسموهالعربةقاصدالمحطةوفيالساعةالثامنةصباحتحركالركبالع

لذلكمنظرسبقذاكرةمادامالنيليشهدللجنابالرفيعلديرعاياةمنسمومكانةوعلولنزلةوقدشرف

محطةالواسطيوهناكأذنإلىجنابالخديويالعظيممحمودبكصبريمديرالفيومبالسفرفيمعيةال

القطارالخديويحسنبكحسنيمديرإلىلةالخديويبالعودةمنمحطةالواسطيوحظيبشرفالدعوة

بنيسويفثمسارالركبوسطالدعواتوالتهليلوعنداطفيحقدزينتالمطةبزيناتمنمحمدأفندي

وفيالساعة ـ صباحاشرفالقطارالمخصوصمحطةالقاهرةوأديتله10.22مأموراطفيحسابقا

والموسيقي االعالم تتقدمها الفخيمة العائلة وأعضاء البرنسات انتظارة في وكان العسكري السالم

الرفيعثمكتباحمدشوقيقصيدةبعدالرحلةالميمونة العسكريةوالغازيمختارباشا
2
نكلأيتضح

قط ارالخديوييصطفالناسعليطولالطريقللترحيبوالتصفيقبمرورالمدنالتييشرفعليها

.عليهمورهالخديويويعبرواعنسعادتهمبمر

 

 الرابع المقارنة بين الرحلتين  الجزء

 

عباسحلميالثانيالخديويتوفيقأوجهالمقارنةم

هـ1308جمادهاالخرة27توقيتالرحلة1 .1  

م1891فبراير6

هـ1311رجب20

م1894يناير26

ليلةواحدةبسرايالمديريةليلتانبسرايالمديريةفترةالرحلة2 .2

يعقوبباشاارتين-عبدالرحمنباشارشديعدداعضائها3 .3

–جونسونباشابادارةاالمالكاالميرية–

–الدكتورسالمباشا-يوسفباشاشهدي

فريد–عليبكرضا–الماجوربروان

السنيةباشاناظرالدائرة

–رياضباشارئيسالوزراء

–احمدفريدباشا–بطرسباشا

فيضباشا–عثمانباشاماهر

تفقدممتلكاتالخديوي–تفقداحوالاالقليماسبابالرحلة4 .4

التنزةبالفيومبرفقةمحمودبك-بالفيوم

صبريمديراالقليم

استكمال-تفقداحوالاالقليم

يبرنامجسياحيللقطرالجنوب

محطة-مديريةبنيسويف–القاهرةخطالسير5 .5

محطةالفيومثممدينةالفيوم-الوسطي

وصالةالجمعةبجامعالشيخعليالروبيثم

ودةإلىثمالع–سوانأ–القاهرة

مدينة–بنيسويف)الوسطي(

الفيومصالةالجمعةفيجامع

 
.1894فبراير4838،2جريدةاالهرام،1

 .م1894يناير27م،1894يناير27الوقائعالمصرية2
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المبيتبسرايالمديريةثممحطةالقطارإلى

بركةقارونثمالعودةلمدينة–بوكساةأ

الفيومثمالعودةللقاهرةبالقطار

الشيخعليالروبيثمسراي

ثمالعودةللقاهرة–المديرية

بالقطار

اماكنالزياة6 .6

المختلفة

–جامعالشيخعليالروبي–مدينةالفيوم

تفقد–تفقداحوالالمصالحالحوكيةبنفسه

زيارة-ليالمدينةالفيوموالزيناتالمقامة

بركةقارون

جامعالشيخعلي–مدينةالفيوم

وكلإلىرئيسأالروبيثم

-الوزراءتفقدالمصالحالحكومية

تفقدبنفسهمدينةالفيوموالزينات

المقامةليال

القطار–ختالملكياليالجمال–القطاروسيلةاالنتقال7 .7

 النتائج

اهلينفياآلتي:ويتضحمنالجدولالسابقمايلياتفقالع

إنالرحلتيناتفقتافيأنهماحدتأحداثهمافيخاللفصلالشتاءمعفارقعشرةأيامفقطمنتاريخ .1

بدايتهماوبذلكتعتبرالفيوممشتىللعائلةالملكية.

القطارثم .2 محطةالوسطيهينقطةاالنطالقإلىالفيوموتعددوسائلاالنتقالمنإليختالملكيثم

الجمالبالرحلةاالولي،أماالرحلةالثانيةنجدبهاالقطارثمالعربهفقط.العربةثم

يتضحمنالجدولالسابقأنجامعالشيخعليالروبيهوالمسجدالرسميللدولةباالقليمحيثتقامفيه .3

الدو هذا هاللرمضانواستمر ورؤية باالعياد وتمثلتفياالحتفال والعمومية راالحتفاالتالرسمية

م.1964حتيانشاءجامعناصربمدينةالفيومعام

4.  المملوكي للعصر الذييعود الروبي الشيخعلي وجامع مقام 793كان بمكانة1391هـ/ يحظي م

كبيرةلديالسلطانالظاهرةبرقوقواستمرتتلكالمكانةالكبيرةحتيعهداالسرةالعلويةبعدالزيارات

لخديويمساءلزيارةالجامع.الرسميةللخديوييذهباالميراتوا

حسناستقبالالعربانللخديويتوفيقببركةقارونواقامةسرادقكبيرعليشرفتشريفالخديوي .5

للمنطقة.

رغبةالخديويتوفيقبالتنزهبالبركةواخذهرحلةبحريةبهابواسطةقاربالهندسة. .6

والفالح .7 للعربان بعضالناسممثلين ودعوة الشعب مع للخديويااللتحام الخديوية المائدة علي ين

توفيق.

بالمبالغةفيتجميلالمدينةأثناء .8 قيامكبارماللكاالراضيالزراعيةوكبارالتجاروالعربانوالعمد

الرحلتين.

أنهناكعنصرثابتفيالزيارتينوهووجودزيارةتفتيشاالراضياالميريةووجودناظرالدائرة .9

لعظمأمالكاالسرةالعلويةالتيتصلالسنيةودائماتكونزيارت  ُ ً هاضمنبرنامجالزيارةباالقليمنظرا

فدانمنأرضيبالفيومفيمارس10997بنواحيالمديريةوبلغتامالكالدائرةالسنية46131حوالى

م.1894

لالسرة .10 الشهير المطرب باستحضار الزيارتين خالل الفيوم بمدينة الزينات علي القائمون اهتمام

لعلويةخاللتلكالفترةهوالمطربمحمدأفنديعثمان.ا

حاكماالقليمخاللالزيارتينهومحمودبكصبريعليالرغممنأنالفارقالزمنيبينالرحلتين .11

ثالثسنواتممايدلعلينشاطهباإلقليم.

وجددتع .12 العلوية مؤسساالسرة عهد أنشئتمنذ التي الفيوم مدير استخدمتاستراحة يدلقد لي

الخديوياسماعيلكمقرلالقامةخاللالرحلتينوهيتقعحالياًبمنطقةالتفتيشويشغلهاوكيلوزارةالري



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

130  

 

كمقرالقامتةبالفيوماالنوهيتقعفيشارعسعدزغلولعلىبحرتنهلهوتبعدمائةوخمسونمتراًمن

محطةالقطاربالفيوم.

 بحيرةقارون.مدينةالفيومويوممنذمائتيعاموقوامهنخطسيرالرحالتلسياحيةلميتغيربالفأ .13
أثناءزيارتهماللفيومالخديويينلكلمنالفيومإلىكانتالوسيلةاالوليللوصوليديهانالسككالحد .14

 .العربةداخلالمدينةوالجمالو
 ممصرالوسطي.إليلقدكانتالفيوممنالمراكزالهامةلتركزالعربانالق .15
قليمإلمالتيانتشرتبهاالزواياواالضرحةوكانتعنصرثابتمنعناصرزيارةااليقمنكبرياال .16

 .ةالدولةجامعةصالةالجمعهوزيارةمقامالشيخعليالروبيوكانبمثاب
العالي .17 المدارس ففتحت البالد في المعارف دائرة بتوسيع واهتمامهم بعنايتهم االثنان اشتراك

اءالقطرالمصريوكثيراًماحضرالخديويفيامتحاناتالمدارسالعموميةوالمكاتباالماميةفيأنح

 ووزعبيدهماالجوائزعليالنجباءوزياراتهمللمدارستنشيطالهم.

أنتوقيتالرحلتينخاللفصلالشتاءإلىإقليمالفيومنظراًالنالفترةمنأكتوبرإلىمارسأكثر .18

ساطعهطوالالعاموبالتالىيتركزالموسمالسياحيخاللهذةالفترةفتراتاعتالالًوتتميزالفيومبشمس

تتغيرحتياالنتطبيقعليالفيوملهجدول .19 مراسماستقبالالملوكواالمراءباالقاليمالمصريةلم

وكبار الدولة الستقبالوزراء والسرادقالذييعد الخديويه والوليمة منالتشريفاتالملكية مسبقا بيعد

المصالحرجال وزيارة االستقبال لسرادق طائفه كل دخول وترتيب الخديوي أمام للمثول الطوائف

 الحكومية.

 

  قائمة المراجع
 .م1905،ىولأبراهيمحليم،التحفةالحلميةفيتاريخالدولةالعلية،طبعةأ

م،المجلساالعلي1882-م1848االحتاللالبريطانيىلإ،تاريخالزراعيةالمصريةمنتوليعباسحمداحمدالحتةأ

 .2002للثقافة،

اسماعيلمحمدمصطفي،رحلةاسماعيلفيجميعالمحافظاتوعواصمالمديريات،القاهرة،مطبعههنديةبالموسكي،

1927. 

م،سلسلةتاريخالمصريين،طبع1913-م1882أملفهمي:العالقاتالمصريةالعثمانيةعليعهداالحتاللالبريطاني

 .227ئةالمصريةالعامةللكتاب،العددالهي

.2009أمينسامي،تقويمالنيل،الهيئةالعامةلقصورالثقافة،القاهرة،الجزءالثالث،الطبعةالثالثة،

،ترجمةعطياتمحمودجاد،الهبئةالمصرية1950-1800جابريلبايير،تاريخملكيةاالراضيفيمصرالحديثة

.1988العامةللكتاب،

 الواحدوالعشرين.،الطبعة1910جرجيزيدان،تراجممشاهيرالشرقفيالقرنالتاسععشر،القاهرة،دارالهالل،

.م1891مارس2،تاريخ26جريةالوقائعالمصرية،العدد

م.1894يناير25العدد،4827جريدةاالهرام،

 .1891فبراير3946،12جريدةاالهرام،العدد

 .1891فبراير3948،14ام،العددجريدةاالهر

 .1894يناير4828،26العددجريدةاالهرام،

 .1894يناير4831،29جريدةاالهرام،العدد

 .1894فبراير4838،2العددجريدةاالهرام،

 .1894فبراير4838،2جريدةاالهرام،العدد

 .م1894يناير27،العدد16،الوقائعالمصريةجريدة

م.1891مارس27،4دةالوقائعالمصرية،العددجري
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.م1894يناير10،يوماالربعاء4جريدةالوقائعالمصرية،العدد

 م1894فبراير18،12جريدةالوقائعالمصرية،رقمالجريدة

 764دارالهالل،القاهرة،–جمالحمدان،شخصيةمصر)دراساتفيعبقريةالمكان(الجزءاالول

عليدسوقي،النظاماالدريفيعهداسماعيل،رسالهماجستيرغيرمنشورة،قسمالتاريخكليةاالدابجامعهحامد

م.1979القاهرة،

م،رسالةماجستيرعيرمنشورة1900-1850رافتمكرميوسفاقليمالفيومفيالنصفالثانيمنالقرنالتاسععشر

2007ة،قسمتاريخ،ادابدمنهور،جامعهاالسكنري

 م1995،ر،مكتبهمدبولي،القاهرة،صفوهالعصرفيتاريخورسوممشاهيررجالمصزكيفهمي

ا المصري، فيالمجتمع السياسية الطبقيوالتنمية البناء الزيات، عبدالحليم ج1852-1805لسيد دارالمعارف،1م، ،

 .1985القاهرة،

 2014اريخيةاثاريةحضارية،الفيوم،الطبعةاالولي،عاطفعبدالدايمعبدالحي،اقليمالفيومدراسةت

الثاني الثعباسحلمي مذكراتعباسحلمي عهدي، ، األخير مصر خديو ترجم1914-1892اني، يحيي، جالل ،ة

 .1993،،دارالشروق1مراجعةاسحاقعبيد،تقديماحمدعبدالرحيممصطفي،ط

 م،الطبعةالرابعة.1987،دارالمعارف،القاهرة،عبدالرحمنالرافعي،عصراسماعيلالجزاءاالول

 ،الطبعةالرابعة.1987،دارالمعارف،الجزءاالول،1919عبدالرحمنالرافعي،فيأعقابالثورةالمصريةثورة

 .1990القاهرة،م،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،1919ثورة–عبدالرحمنالرافعي،تاريخمصرالقومي

 السياعبدعبدالرحيم في الثاني حلمي عباس الخديوي دور ، ابوطالب ماجستيرالهادي رسالة المصرية، غيرسة

1987كليةاالداب،جامعهالزقازيق،قسمالتاريخ،،منشوره

قصوراالمراءوالباشواتفيمدينةالقاهرةفيالقرنالتاسععشر،دراسةتاريخيةوثائقية،مكتبةعبدالمنصفسالمنجم،

.2002الشرق،زهراء

 .م1941عزيزخانكي،نفحاتتاريخية،

.1995،القاهرة،مكتبةمدبولي،رفيتاريخرسوممشاهيررجالمصرذكيفهمي،صفوةالعص

قسمعبدالسالمفتحية ماجستير، رساله السياحية( التنمية في )دراسة الفيوم لمحافظة السياحية الجغرافيا الشربيني،

 1991،كليةالسياحة،جامعهحلوان،ةالسياحالدراسات

 م.1894يناير26الفيوم،العدداالول،الجمعه

لويسعوض،تاريخالفكر الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،1919المصريالحديثفيعصراسماعيلاليثورة ،

 .1981القاهرة،

.1997ةللكتاب،محمدالشرنوبي،محمدكمال:محافظةالفيوم،الهيئةالمصريةالعام

الع مأثر في الدرية النخبة : الحكيم دري االوليمحمد الطبعة االميرية، المطبعة القاهرة، العلوية، المحمدية ،ائلة

هـ.1307

،القسمالثاني،الجزءالثالث،الهيئة1945جغرافيللبالدالحاليةمنقدماءالمصرييناليسنةلمحمدرمزي،القاموسا

.1994ةللكتاب،المصريةالعام

 2005محمودعباسأحمد،القصورالملكيةفيمصرتاريخوحضارة،الدارالعالميةللنشروالتوزيع،

 .1928الفيوم،مصطفيحسانين،تاريخالفيوم،مطبعةمدرسةالفيومالصناعية،

مفي1998سنةدبوليم،مكتبةيقد.محمدزينهمومديحةالشرقاو،تحقيالمقريزي،الخططالمقريزية،الجزءاالول

 ..سلسلةصفحاتمنتاريخمصر

 .1974النابلسي،ابيعثمانالنابلسيالصفدي،تاريخالفيوموبالده،دارالجيل،بيروت،

نانسيمحمدفوزي،تنميةالسياحةالداخليةفيمنطقةالفيوم،رسالهماجستيرغيرمنشورة،قسمالدراساتالسياحية،كلية

 .1999جامعهحلوان،السياحة

هناءنظيرعليمحمد،االنعكاساتالسلبيةللتغيراتالبيئيةعليمناطقمحافظةالفيوم،رسالةماجستير،قسمالجغرافيا،

.1994كليةاالداب،جامعةاالسكندرية،


 .هـ1306تعريبسعيدعمون،االحكامالمرعيةفيشأناالراضيالمصرية،القاهرةعقوبارتين،ي
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لمسارالرحلتينملحقالخرائط

م.1891فبراير8-6توفيقبالفيومي(:خطسيررحلةالخديو1خريطةرقم)

 )عمل الباحث(



 

امسارالرحلة: ومراسم قطارالفيوم )وبدأتمنمحطة الملكية االستراحة الرياالستقبالثم ن(صالةآلاستراحة

 بالفيوم والتنزة الروبي علي بمسجد الجمعة الذهاباليمساء، الثاني إلىوم والوصول القطار بوكساةأإلىمحطة

بوكساةثماستخدامالجمالحتيبحيرةقارونثمأإلىالكرادسةوبنيصالحوالسليينوسنهوروصوالًايةزوبمروراً

أ العودة ثم الريواالستمتاعبرحلةبحرية قارونإلىخذمركبهندسة الخديويةعليبحيرة المائدة العودة إلىثم

.يامأاستغرقتالرحلةليلتينبثالثة،القاهرةعنطريقمحطةالفيومإلىالفيومبالقطارثمسرايالمديرية،التوجة
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م،1894يناير26بالفيوميعباسحلميالثاني(:خطسيررحلةالخديو2خريطةرقم)

.هـ1311رجب19

 )عمل الباحث(

 
  

 

منمحطةقطارالفيومثمسرايالمديريةثمجامعالشيخعليالروبيثمبدءمسارالزيارة

بالقطارإلىومالتإلىاالستراحةثممدينةالفيومثماالقامىفياالستراحةثمالعودةفيصباح

 منمحطةالفيوم،استغرقتالرحلةليلةواحدة
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احةالريبالفيوموتقعبشارعسرةمحمدعليبالفيوماسترأ:االستراحةالخاصةب3لوحة

)تصوير الباحث(سعدزغولبمدينةالفيوم
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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 19
th

 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 26
th

 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. 


