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مصلحة اخلريطة الفلكية: ١٨٥٨-١٨٦١
أول مؤسسة مساحية فى مصر احلديثة

عـنـدمـا جـاءت احلـمـلــة الـفـرنـسـيـة إلى عـام ١٧٩٨ كـان من بـ أهـدافـهـا إجـراء
ـصريـة وانتهـى علمـاء احلمـلة بـالفعل من عـملـية مسح طـبوغـرافى شامل لألرض ا
ـصرية وضعت فى الـعمل العلـمى الضخم الذى حمل رسم خرائط للـمدن والقرى ا
عـنوان: «وصف مـصر» فـكـانت مجـموعـة اخلرائط الـتى رسـمهـا هؤالء الـعلـماء هى
أول خـرائط يـتم رسـمـهـا ألقـالـيم مـصـر بـعـد عـمـلـيـة مـسح طـبـوغـرافى شـامل عـلى

األسس العلمية التى كانت موجودة آنذاك.
وحـيـنـمـا تـولى مـحـمد عـلى حـكم مـصـر واسـتـتب له األمـر أخـذ بـأسـبـاب الـعـلوم
احلــديـثـة فـى  سـبــيل حتـديث مــؤسـســات الـدولـة وفـى سـبــيل تـطــويـره لـطــرق جـمع
الـضـرائـب فـقـد قـام بإلـغـاء نـظـام االلـتـزام وخالل الـفـتـرة بـ عـامى ١٨٠٨ و ١٨١٠
ـلــتـزمــ الـذين عــجـزوا عن دفع الــضـرائب(١) لــكـنه لم صـادر الــكـثــيـر من أراضـى ا
يتمـكن من إحداث تغـيرات جذريـة فى بنيـة ملكيـة األراضى فى مصر إال من خالل

القيام بعمليات مسح لتلك األراضى.
وقــد حـاول مــحـمــد عـلى حتــديـد مـســاحـات األرض الــزراعـيــة (الـتـأريـع) بـشـكل
ـسـتـطـاع حملـمـد علـى تـقسـيم قـاطع لـتُـقَـدر عـلى أسـاسـهـا الـضـرائب فـلم يـكن من ا
األراضى إلـى خراجـيـة وغـيـر خـراجـيـة وفـرض ضـرائب سـنـويـة ثـابـتـة عـلى األطـيان
سح دون حصر مـساحة األرض وهى فى أيدى من ينتفعون بها فعال ًوقت عملية ا
لـذلك عــهـد مـحــمـد عـلى فـى عـام ١٨١٣ إلى ولـده إبــراهـيم بــعـد أن عـيــنه «مـأمـورا
» بـعــمل ــســاحــ ــعــلم غــالى بــصــفــته «رئــيس ا ــصــرى» ومــعه ا ــسـاحــة الــقــطــر ا
ـصـرى بـوجـهيـه الـبـحرى والـقـبـلى وألـغـيت «الـتـأريع» فـصـار مـسح أطـيـان الـقـطـر ا
ـة; الــتى كـانت تــعـتــبـر األطـيــان بـااللــتـزام بــدون مـسح بل بــأسـمـاء الـقــاعـدة الـقــد
البالد(٢) وقد استـعان محمد على بعناصر أجنبية فى حتديد القياسات على أسس
ـكن من أموال الـضرائب فـغيـروا فى أطوال اتـسمت بـاإللتـواء لتـحقـيق أقـصى ما 
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الـقصبة والذراع(٣) بحـيث تتوافق ورؤية محـمد على وفلـسفته من وراء إعادة مسح
األراضى.

ـصـر لم تـتـعـد حدود ـسح اجلـغـرافى  والـواقع أن رؤيـة مـحـمـد عـلى لـعـمـلـيـات ا
مـلـكـيـة األراضى لـتـحـقـيق سـبـعــة أهـداف مـنـهـا حتـديـد مـسـاحـة وحـدود كل بـلـد أو
ــســتـــخــدمــة لــلـــمــنــافع قــريــة ومــعـــرفــة أمــاكن وحـــدود أراضى الــدولـــة واألراضى ا
العمـوميـة إضافـة إلى معـرفة احلدود األربـعة لـكل حوض أو قـبالة(٤) ولم يـكن فى

صرى.  نية محمد على رسم خريطة للقطر ا
صرى بقدر ما وعلى هذا فـلم يكن محمد عـلى منشغل برسم خـرائط للقطـر ا
ـلـكـيـات ــسـاحـات واحلـدود لألراضى الـزراعـيــة لـتـحـديـد ا ـعـرفـة ا كـان مـنـشـغالً 
لـزيـادة حـصـيلـة الـضـرائب واحلـصـول عـلى الـزيـادات الـتى سـتـخـرج عـنـهـا عـمـلـيات
ـسح وحتـديـد نـوعـيـة ـسح فـقـد كـانت هـنـاك فـوائـد اقـتــصـاديـة من وراء عـمـلـيـة ا ا
األراضى الــزراعـــيــة لــتـــقــديــر الـــضــرائب من نـــاحــيــة واالســـتــفــادة مـن الــزيــادة فى
ـسـاحــات خـاصـة وأنه اسـتـخـدم فى مـعـظـم األحـيـان وحـدات قـيـاس تـقل عن الـتى ا

ساح سواء فى الوجه البحرى أو الصعيد. كانت مستخدمة لدى ا
ـهندسـ أجانب (فرنـسي على أما فيمـا يتعـلق باخلرائط فـقد كان يـستع 
تـوسط وإفريـقيا(٥) وكان صـر وحوض الـبحـر ا وجه اخلصـوص) لرسم اخلـرائط 
مـحمـد علـى يهـدف من وراء رسم هذه اخلـرائط إلى االسـتفـادة منـهـا فى العـملـيات
الــعـســكـريــة وتـأســيس إمـبــراطـوريــته حـيـث أن مـثل هــذه اخلـرائط ســوف حتـدد له

صر والقريبة منها بالتفصيل.  تاخمة  ناطق ا ا
ـساحـى الذى أقـره مـحـمـد عـلى فى صـورة سجالت وفى الـنـهايـة خـرج الـعـمل ا
ـكـلـفات ـعـروفـة بسـجالت الـتـآريع كـمـا أطلق عـلـيـهـا دفاتـر ا ولـيس خـرائط وهى ا
ا يرجع سبب ذلك إلى عدم وجود كوادر مـحلية متخصصة فى فى فترة تـالية ور

ساحة أو اجلوديسية.  ا
نشأة مصلحة اخلريطة الفلكية وأهدافها
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حـتى بـدايــات الـنــصف الـثـانى مـن الـقـرن الــتـاسع عـشــر كـانت مــعـظم اخلـرائط
ـصر بأيـدى رسام ومهـندس من األجـانب ولم يكن هنـاك خريطة التى رسمت 
ـالحظ أن الـهـدف الـرئـيــسى من وراء حتـمس سـعـيـد ـصــر بـأيـدى مـصـريـة. ومن ا

صر هو نفس الهدف الذى سعى إليه محمد على. باشا لرسم خريطة تفصيلية 
وقــد حــاول ســعــيــد بــاشــا فى الــبــدايــة أن يُــخــرج إلى الــوجــود خــريــطــة دقــيــقـة
ـصر حـيث كـان يرى أن الـكثـير من أربـاب األطـيان كـانوا واضـع الـيد وتفـصـيلـية 
عـلى أطـيـان الحق لــهم فـيـهـا وكــانت هـنـاك بـعض الــشـائـعـات الــتى تـقـول أن دفـاتـر
الـتـآريع األصـلـيـة الـتى عـمـلت سـنــة ١٨١٣ غـيـر مـسـتـوفـاه وبـهـا نـقص كـبـيـر فـأراد
سعيـد باشا أن يقف على حقـيقة األمر فأمر بـإجراء مساحة جديدة(٦)وكـان سعيد
سـاحة وتـستـفيـد الدولة مـن الزيادات فى بـاشا قـد حاول أن يـحل مشـكلة زيـادات ا
ـسح من خالل إصـدار قـوانـ تـعـطى حق األشـخاص ـساحـة قـبل إجـراء عـمـلـية ا ا
اخملـبـرين عن تـلك األراضى الـزائدة احلق فى احلـصـول عـلى هذه الـزيـادات أصدر
الالئـحـة الــسـعـيـديـة فى عــام ١٨٥٦ وجـاء فى الـبـنـد ٢٦ من هــذه الالئـحـة مـا يـؤكـد

على ذلك(٧).
حـاول ســعـيـد بـاشـا (١٨٥٤-١٨٦٣) فى الـبـدايــة أن يُـخـرج إلى الـوجـود خـريـطـة
ـصـر ففى١٠ ربـيع أول ١٢٧١هـ١٨٥٣/م عـهـد إلى بهـجت بـاشا دقـيقـة وتـفصـيـلـية 
هـندسخـانة بعمل مـسح ألطيان مـديريتى بنى سـويف والفيـوم وكانتا حـينئذ ناظر ا
مديـرية واحدة كما صـدر أمر آخر فى غاية رجب ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٦م بـعمل مساحة
نـوفـية وكـانـتـا مديـريـة واحدة تـسـمى مديـريـة «روضة ألطـيـان مديـريـتى الـغربـيـة وا
هـمة فـقد  اخـتيار ١٥ الـبحرين»(٨) (ونـظراً لـعدم وجـود مهنـدس لـلقـيام بـهذه ا
هندسـ الذين كان قد  فـصلهم الستـخدامهم فى مسـاحة مديرية مهنـدساً من ا

روضة البحرين)(٩).
وكان الغـرض األساسى من مساحـة أراضى مديرية روضة الـبحرين هو قياس
عرفة العجز والزيادة من خالل استخدام مقاييس دقيقة تستخدم حدود األطيان 
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أجـزاء القـيـراط كـالدانق واحلـبـة ونـصف القـيـراط حـيث جـرى تقـسـيم الـفدان إلى
ثمانية أجزاء تسهيالً لعمليات القياس واستكمال الكسور(١٠).

ـسح فى مـصـر خـرائط تـفـصـيـلـيـة حـيث كـان من وألول مـرة تـنـتج عن عـمـلـيـة ا
ناجت ذلك:

قياس ١/٢٥٠٠  ديرية بنى سويف عددها ١٦٧  < إنتاج خرائط 
قياس ١/٤٠٠٠  نوفية عددها ٣٠٨  ديرية ا < إنتاج خرائط 
قياس ١/٤٠٠٠  ديرية الغربية عددها ٥٣٨  < إنتاج خرائط 

ـصـريـ الـذين ـهـنـدسـ ا ـشـكـلـة الـرئـيـسـيـة الــتى كـانت تـواجه ا والـواقع أن ا
ــسح اجلــغــرافى هى حتــديـــد وحــدات الــقــيــاس حــيث كــانت تــصــدوا لــعــمــلــيـــات ا
ـصـريـ يـتـراوح طـولـهـا مـا بـ ٣٫٩٤ إلى ــسـتـعـمـلـة مـنـذ عـهـد قـدمــاء ا الـقـصـبـة ا
٣٫٦٤ من األمـتــار وكـانت مـســاحـة الـفــدان تـتـراوح بــ ٣٠٠ ٤٠٠ قـصـبــة مـربـعـة
وظل هذا اخللط حـتى عام ١٨٦١م إذ أصـدر سعيـد باشا أمـراً عاليـاً بتحـديد طول
ـقـدار ٣٫٥٥ متـراً وعـلى ذلك صـارت مـساحـة الـفدان      ٣٣٣  قـصـبة الـقـصبـة 

مربعة وهى تعادل ٤٢٠٠ و ٥/٦ متراً مربعاً.
وعـقب عـودة مـحـمـود الـفـلـكـى من بـعـثـته لـدراسـة الـفـلك بـبـاريس فى أغـسـطس
صر فأشار عام ١٨٥٨م عهد إليه سعيد باشا والى مصر برسم خريطة تفصيلية 

هة.  عليه بضرورة إنشاء مؤسسة أو مصلحة يناط بها القيام بهذه ا
أنشئت «مـصلحة اخلـريطة الـفلكيـة» عام ١٨٥٩م وصار مـحمود الفـلكى مأموراً
لهـا مـنـذ تأسـيـسهـا وحـتى عـام ١٨٧٠م ح أحـيـلت إلى إسـماعـيل بك الـفـلكى(١١)
لكن مـحـمود الـفـلكى مـا لـبث أن عاد مـأموراً لـهـا بعـد أن تـع إسـماعـيل بك نـظارة

هندسخانة.  ا
ـصلـحة عن ضـرورة استـحداث دفـاتر ويـشيـر الـسجل األول من سـجالت هذه ا
ا يعنى ذلك أن مصلحة صلحة أو تصدر منها ور لقيد اخملاطبات التى ترد من ا

١
٣
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اخلـريـطـة قـد بدأت بـتـسـجـيل أعـمالـهـا بـشـكل مسـتـقل عن ديـوان األشـغـال فى هذا
الـــتـــاريـخ وهـــو ٢٠ رجب ١٢٨٦هـ/ ٢٦ أكــــتـــوبـــر ١٨٦٩م. وكــــان أول عـــمل قــــامت به
ـصرى» ثـم اتسع مـصـلحـة اخلـريـطـة الـفـلكـيـة هـو رسم خـريـطـة مـصريـة «لـلـقـطـر ا
ـصلحة كـانت تمتلك نشـاطها بـعد ذلك ليـشمل نسخ اخلرائط(١٢) على اعـتبار أن ا

ثل هذا العمل الدقيق. من اخلبرات البشرية والرسام ما يؤهلها 
تـاخمة كـما كـان من األهداف األخرى لـلمـصلـحة هو نـسخ اخلرائط لـلمنـاطق ا
ـمتـلكـاتهـا فى إفريـقيـة وإرسالـها ـصريـة آنذاك  صـر نظـراً الهتـمام احلـكومـة ا
لـلـبعـثـات االستـكـشـافيـة لـكشف مـنـابع الـنيل فـقـد كان نـسخ اخلـرائط الـتى يرفـعـها
هـندسى اخلـريطـة الفـلكيـة ففى نـوفمـبر عام ١٨٧٢م أرسل ـستكـشفـون منـوطة  ا
اخلديوى إسـماعيل إلى مـصلحـة اخلريطـة الفلكـية خمس خـرائط إلفريقـيا موضح
قياس األصـلى وكتابة ـصرية والسـودانية من أجل نسـخها بنـفس ا مـتلكات ا بها ا
األماكن بـاللـغتـ العـربيـة والفـرنسـية حـيث كانت الـلغـة الفـرنسـية هى لـغة الـثقـافة
فى مــصـر خالل الــقـرن الـتــاسع عـشــر وقـد أعـطـى األمـر لـلــمـصــلـحـة بــإجنـاز هـذه
صلحة هندس  همة فى بحر ثالثة شهور(١٣) وقد طـلب أحمد أفندى السبكى ا ا
ـسـاطر مـنـحنـيـة (دوائر) ومـسـتلـزمات وأدوات صـلـحة  اخلـريـطة الـفـلكـيـة تزويـد ا

الرسم(١٤).
صلحة اخلريطة الفلكية إدارة وأساليب العمل 

كانت مصـلحة اخلريطة الفلكية تـتبع ديوان األشغال من الناحية اإلدارية وكان
ـمكـن أن يكـون متـقلـداً لـوظيـفة أخـرى إضافـة إلى عـمله بـها. صـلـحة من ا مأمـور ا
ؤسـسات ـصـلحـة اخلـريطـة الـفلـكـية ذو طـبـيعـة خـاصة تـخـتلف عـن ا وكـان الـعمل 
ـهندس ـا هو عمل مـيدانى يتـنقل فيه ا األخرى فالـعمل ليس له مـقر محدد وإ
ـراد مـسحـهـا. لهـذا كـانت إدارة هذه والـفنـيـ والعـمـال بصـورة دوريـة إلى األماكن ا

صلحة تسير وفق هذه الطبيعة اخلاصة بها. ا
صلحة وهو نظام ـتبع فى هذه ا أموريات» هو النظام اإلدارى ا فكان نـظام «ا
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. فحيـنما يكـلف مهندس ـهندسـ والفنيـ رونة فى عمل ا كان يحقق الـكثيـر من ا
نطقة ما فـإنه يكلف بهذا العمل فى إطار مـأمورية رسمية وعليه أن بعمل خريـطة 
أموريته ويحدد أو يختـار طاقم العمل الفنى الذى سيـعمل معه واألدوات الالزمة 

يتحدد له الزمن الالزم إلتمامها. 
وعـلى الرغم من ذلك فـقد اتـخذت مصـلحـة اخلريطـة مقـراً لهـا حينـما تـشكلت
مــصـلـحــة اخلـريــطـة الـفــلـكـيــة داخل نـظـارة األشــغـال بـاعــتـبـارهــا تـابـعــاً له ولم تـكن
ـهــمـات الالزمــة لـلــعـمل. ـقــر سـوى اخملــزن اخلـاص بــاآلالت وا تــسـتــعـمل من هــذا ا
وعـند تـأسـيـسهـا عـهد بـإدارتـها إلى مـحـمـود الفـلـكى كمـا عـهد إلـيه تـشـكيل الـهـيكل
ــثــابــة الــرئـيس ــصــلــحـة وهــو  اإلدارى لــهــا فــشــكل الــهـيــكل اإلدارى مـن مـأمــور ا
ـــهـــنــــدســـ يـــتـم اخـــتـــيــــارهم من خــــريـــجى اإلدارى لـــهــــا وكـــان يـــعــــاونه عـــدد مـن ا
أمورية عمل ميدانية فهو يصبح هندس مأمورًا إذا كُلف  هندسـخانة ويصبح ا ا

مسئوال عن نتائج مأموريته أو مهمته.
ـسـاحـة إذا ما رؤى لـكـيـة أو مـدرسـة ا ـدارس ا ـهـنـدسـخـانـة أو ا وكـان طـالب ا
صـلحـة اخلريطـة الفـلكيـة بعـد تخرجه أو حـتى أثنـاء دراسته كان إحلـاقه بالـعمل 
ــســاحــ والـرســامــ لــيـتــدرب عــلى أعــمـال رسم ـهــنــدسـ ا عــلــيه احلــضـور مـع ا
يـدانى ورفع الـرسـومـات عـلى الـطبـيـعـة وكل األنـشـطة ـسح ا اخلـرائط وعـمـلـيـات ا

صلحة. هندسون با العملية التى يزاولها ا
ـعدات اخلـاصة ـهـمات وا وكـان مخـزن مـصلـحة اخلـريطـة تـودع به اخلرائط وا
ـهمـات فى الدفاتـر وحفـظها بـها ويعـ علـيه كاتب ومـخزجنى مهـمته تـقيـيد هذه ا
وصونهـا إلى ح احلاجـة إليها. وفى بـعض األحيان كـان يع شخص واحـد ليقوم
هـمـتـ مـعـا (كاتـب ومخـزجني) كـان راتـبه الـشـهـرى فى عـام ١٨٦٩م حوالى ٣٠٠ بـا
ـصـلحـة طـالبـت ديوان األشـغـال بزيـادة راتب اخملـزجنى على اعـتـبار قـرشاً إال أن ا

أنه يجمع ب وظيفت ومنحه راتبا قدره ٧٥٠ قرشا بدون عالوات(١٥).
أمور وفيمـا يتعلق براتب موظفى مصلحة اخلـريطة اآلخرين فقد كانت تمنح 
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ــصــلـحــة راتــبـا شــهــريـا قــدر فى عــام ١٨٧٠م بـحــوالى ٤٠٠٠ قــرشـا بــيــنـمــا تــلـقى ا
عـاون ١٢٥ قرشا(١٦) كـما كان هنـدس راتبـا شهريـا قدره ٥٠٠ قرش والـعسـكرى ا ا
يـصرف لـهم مكافـآت مالـية فى صـورة «بدليـة» عن األعمـال التى يقـومون بـها خارج
صـلحـة علـى بدل قـدره ٧٥٠ قرشـا عام ١٨٧٤م عن الـقاهـرة حـيث حصل مـأمـور ا
ـأمـوريـة مـكـافآت رسم خـريـطـة اإلسـكـنـدريـة ومـنح كل مـهنـدس صـاحـبه فى هـذه ا
تـتـراوح بـ ٢٥٠ و٤٠٠ قرشـا حـسب طـبيـعـة عـمل كل مـنهم(١٧) كـما حـصل مـحـمود
بـك الـــفـــلـــكى عـــلـى مـــكـــافـــأة من اخلــــديـــوى إســـمـــاعـــيل عـن إجنـــازه رسم خـــريـــطـــة

ة وتاريخها قدرها ستة آالف فرنك(١٨). اإلسكندرية القد
وكانت مصلـحة اخلريـطة تخـتار عنـاصر ذات كفاءات مـعينـة للعـمل لديها ومن
ـصلحة يـتم طرده من اخلدمة يثبت عـدم كفاءته للـعمل ذو الطبـيعة اخلـاصة لهذه ا
يزانـيات لعدم كما حـدث حينمـا  طرد اثنـ من النجـارين الالزم لعمل أوتـاد ا

درايتهم بفنون الصناعة كما ينبغي(١٩).
ــنــاطق ــهــنــدســ والــفــنــيــ خالل عــمــلــيــات رفع األمــاكن وا وكــانت تــنــقالت ا
سماه اجلغرافيـة على اخلريطة تتم على ظهور اخليول واجلـمال واليخوت النيلية ا

بالذهبيات وكانت أجرة الذهبية فى الشهر تصل إلى ٢٣ جنيهاً(٢٠).
ـيـدانى لـلـمـنـاطـق عـلى الـطـبـيـعــة تـتم من خالل اعـتـبـار وكـانت طـريـقـة الـرسـم ا
ـبـدئى لـلـرسم ثـم وضع عالمـات تـكـون شـكـل مـثـلـثـات طـول ضـلع الـنـيل هــو احلـد ا
ـثــلث الـواحــد حـوالى أربــعـة كـيــلـومــتـرات وبـعــدهـا يــتم عـمل كــراسـات كــمـسـودات ا
مـبدئـية لـلرسم وصل عدد هـذه الكـراسات ١٨ كـراسة للـمسـافة من أسـيوط وحتى

القاهرة(٢١).
الحظ أن مصلـحة اخلريطة الفلكيـة كانت ترفض العمل اجلزافى الغير ومن ا
ـنطـق العـلمى ويـسدى مـهـندسى اخلـريطـة الـنصح لـديوان األشـغال إذا قـائم على ا
مـا تـبـنـى الـديـوان أعـمـاال غـيـر مـنـطـقـيـة فى تــنـظـيم الـشـوارع حـيث كـانت مـصـلـحـة
اخلريطـة الفلكية تسـاعد ديوان األشغال فى إعادة تـنظيم الشوارع واحلارات ففى
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ــســاعــدة فـى حتــديــد خــطــوط ــصــلــحـــة ا عــام ١٨٦٩م طـــلب ديــوان األشــغـــال من ا
ـنـطـقـة وتـبـ الـشـوارع واحلـارات بـجـهـة شـارع الـشــيخ ريـحـان فـتم رفع رسـومـات ا
ـيـدان من اجلهـة الـغـربـيـة مـتـجـها ـار به نـهـايـة ا وجـود (ركـبـة) نـتوء بـرأس الـشـارع ا
نـطقـة الواقـعة بـ شوارع قـصر الـنيل وعـابدين والـقنـطرة فـتمت نحـو الشـمال بـا
الـتوصـية بإزالـة النـتوء وبـأن يكـون عرض الشـارع عشـرون متـرا بدال من اثـنى عشر
مـتـرا(٢٢) . وقـد رفض مـحــمـود بك الـفـلـكـى مـقـتـرح ديـوان األشـغــال بـإبـطـال الـشـارع
ـيدان ـصلـحـة ذلك مخال بـانتـظام ا يـدان اجلديـد حـيث رأى مهـندسى ا الـكائن بـا
ـشـتـركـة مـع حـسن مـوسى أفـنـدى وشـركـاه كـمـا أنه سـيـسـد مــخـرج أحـد الـشـوارع ا
«وأنه ال يسوغ لنا السعى فى إجراء مثل تلك األشياء اخمللة بأصول التنظيم»(٢٣).
ــهـنـدســ األجـانب فى وكــانت مـصــلـحــة اخلـريـطــة الـفــلـكـيــة تـســتـعـ بــبـعض ا
ـسـيـو أبـوالـيت أو ـسـاعـدة عـلى رسم اخلـرائط فــقـد اسـتـعـان مـحـمـود الـفــلـكى بـا ا
ـهندس الذى شارك فى نـيا وهو نفسه ا نطقـة من الفشن وحتى ا أبواليـة لرسم ا
رسم خــريــطــة مــديــريــة روضــة الــبــحــرين فى عــام ١٨٥٧م حــيث  االســتــعــانــة به

رتب ألف وسبعمائة قرش. كمستخدم ظهورات (مؤقت) 
ـهــنـدسـ ــسـيـو بــوالـيه مــهـمــته قـام الـفــلـكى بــتـعــيـ اثـنــ من ا وبــعـد أن أ ا
هـندس الفـرنسى ومطـابقته لـلواقع وقبـيل أن تتحقق ـراجعة مـا رسمه ا صري  ا
ــصـلــحــة من مــدى مــطـابــقــة الــرسم لــلـواقـع عن طـريـق مـهــنــدســيـهــا تــقــرر صـرف ا
مـبلغ(٣٠٠٠) جـنـيهًـا إفـرجنيًـا حتت احلـساب بـحـجة «أنه اشـتـغل شغـالً مفـيداً»(٢٤)

هندس حول قيمة عمله لم يكن قد انتهى بالفعل. على الرغم من أن تقرير ا
ـأموريـات الكـبيـرة التى تـطلب من مـصلـحة اخلـريطـة الفـلكـية كـان يتم وخالل ا
تقسيـم فريق العمل إلى فرق صغيرة لكل فرقة مـهمة محددة. فحينما صدر األمر
ــنــطــقــة من ســوهــاج وحــتى الــقــاهـرة  تــقــســيم فــريق الــعــمل إلى الــعــالى بــرسم ا
فـرقـتـ األولى; بـقـيـادة إبـراهـيم أفـنـدى حـسـانـ والـثـانـيـة; بـقـيـادة مـحـمـد أفـندى
جنيب ووضع محـمد أفندى ذهنى كرئيس لفرقتى العمل وقد اشترط محمود بك
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الية ديريـات التى تمـر بها فـرق الرسم لتـسهيل الـعقبـات ا الـفلكى تـواجد مديـرى ا
ـكلف بـرسم خـريـطـة الـبـر الشـرقى من واإلداريـة(٢٥) .كمـا  تـقـسـيم فـريق الـعـمل ا
ســلـوة إلى حـدود مـديـريـة إسـنـا عـام ١٨٧٠م إلى ثالث فـرق الـفـرقـة األولى بـرئـاسـة
ـهــنــدس مــحـمــد بــهــادر أفـنــدى لــرسم اجلــهــة الـشــرقــيــة والـغــربــيــة ابـتــداء من فم ا
العقيـدى وسلوة حتى إدفـو والفرقة الثـانية برئـاسة أحمد أفنـدى السبكى وأنيط به
رسم اجلزء الغربـى من البحر للجـبل فيما ب إدفو وإسـنا والفرقة الثـالثة برئاسة
عـــبــد احلـــلـــيم أفــنـــدى فـــيــضـى وقــد خـــصص له رسـم اجلــزء الـــشـــرقى فـــيــمـــا بــ

الرودسية باجتاه اجلنوب(٢٦).
وكـان يــتم وضع عالمـات مــعـيــنـة عـلـى أمـاكن مــعـروفـة فــكـانت تــوضع عالمـات
شايخ (األولياء) وكان يـتم التنبيه عـلى السكان بعدم حمراء علـى القناطر وقبـاب ا
.(٢٧) إزالة هذه العالمات فهى مجرد عالمات استرشادية للمهندس والرسام
ـديريـات تـوفـير الـعـمـال الالزمـ حلفـر األوتـاد والـعالمات وكـان على مـديـرى ا
ـراد مــســحــهـا ورســمــهــا فـخـالل عـمل ــنـطــقــة ا االســتــرشـاديــة الــتى تــوضع عــلى ا
ـســاحـيـة) لـرسم الـتـرعـة الـتـى تـقـرر حـفـرهـا من جـبل ـيـزانـيـة (عـمــلـيـة الـتـسـويـة ا ا
السـلسـلة وحـتى مـديريـة إسنـا بحـرى الديـر والتى يـبـلغ طولـها حـوالى ١٣٠ كيـلومـتر
طلب مـأمور اخلريطة إلتمام احلفـر حوالى خمس أو ست ألف رجل على األقل
لــكن مــديـر إســنـا لم يــسـتــطع تـوفــيـر هــذا الـعــدد حـيـث لم يـتــمـكن ســوى من تــوفـيـر
خـمـسـة آالف رجل وتــقـرر سـد الـعــجـز من مـديـريــة جـرجـا إلنـهـاء احلــفـر فى بـحـر

شهرين(٢٨).
وكـان رجال اخلـريـطة الـفلـكيـة أحـيانـاً ما يـستـعـينـون بالـبدو مـستـغـل مـعرفـتهم
هـمة ـناطق اجلـبـليـة وكان البـد من تـوفر الـثـقة فـيـمن توكل إلـيه هـذه ا بالـدروب وا

من البدو(٢٩).
ــيـــدانى لــرسم اخلــرائـط يــبــدأ فى مـــعــظم األحــيـــان قــبل طــلــوع وكــان الـــعــمل ا
الــشــمس خــاصـة فى فــصل الــصـيـف حـيث كــان الــعـمـل فى ظل احلــرارة الـشــديـدة
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عمالً شـبه مـستـحـيل فكـان الـعمـل ينـتـهى وقت الظـهـيرة. وكـان عـلى عمـد الـنواحى
ـيــدانى لـتـوفــيـر األنـفـار ـنــاطق الـتى يــتم مـسـحــهـا احلـضــور إلى مـقـر الــعـمل ا فى ا

الالزم إذا تطلب األمر وتسهيل مهمة عمال اخلريطة الفلكية(٣٠).
وخالل جـهــوده فى رسم خـريـطـة مـصــر حـصل مـحـمـود بك الــفـلـكى عـلى رتـبـة
الـتـمـايــز من اخلـديـوى إسـمـاعـيل بـصــفـته مـأمـورا لـلـخـريــطـة الـفـلـكـيـة وصـدر أمـرا

خديويا بذلك فى ١٠ أغسطس ١٨٧٠م(٣١).
تخيل ورسم الواقع: إجنازات ومعوقات

لم تــكن مـهـمـة عـمل خــريـطـة لـكـامل أقـالــيم مـصـر مـهـمـة ســهـلـة فـلم يـكن لـدى
محـمود بك الفـلكى آالت لقـياس الـقواعد وال تـيودليت(٣٢) دقـيق وال عمـال مدربون

همة التى أوكلت له. لكنه لم يتقاعس عن أداء ا
وبـدأ مـحـمـود الـفـلـكى فى وضع تـصـور لـرسم خـريـطـة مـصـر وفى الـبـدايـة كان
صـرية مـوضحًـا بها الفـلكى يـتصـور أنه سيـخرج بخـريطـة تفـصيـلية لـكل األقالـيم ا
ـيدانى ـدن والقـرى إال أن طـبـيعـة الـعـمل ا مسـاحـة األرض الـزراعـية وتـفـاصـيل ا
ـعوقـات الكـثيـرة ـ كمـا سنـرى ـ لم تمـنحه الـفرصـة للـخروج بـالنـتائج باإلضـافة إلى ا
ـعالم اجلغـرافية الـتفصـيليـة للمدن رجوة فـنتج عن كل جهـوده خرائط ال حتدد ا ا
دن لـيـسـتـفـيـد منـهـا صـنـاع الـقرار بل والـقـرى وال تـع زمـام الـقـرى أو تـفـاصـيل ا

مجموعة من اخلرائط ذات مساحات تقريبية.
وقد قام مـحمود الفلكى بتعـي خطوط الطول والعـرض لنحو ثالث نقطة فى
الدلتا ولـنقط أخرى فى الوجه القـبلى بواسطة آلـة السكستانت وآلـة الكرونومتر
سـاحة الـتـفصـيلـية وهمـا اآللتـان الـوحيـدتان الـلتـان كـانتـا فى حوزته وقـد أجـريت ا
ـسـاحــون فى وضع الـتـرافـرس بـواسـطـة بالنـشـيـطـات  Plane Tables اسـتـعـمــلـهـا ا
ــهــمــة وعـــ ثــكــنــات الــنــواحى بــواســطــة  Traverseعــلى شــواطـئ الــنــيل والــتــرع ا

التقاطع(٣٣).
ثلثية فى رسم بعض اخلرائط ـساحة ا وقد استـخدم محمود الفلكى طريقة ا
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ــســلــمـون ــثــلــثــات فى الــرسم هى طــريــقــة عــرفــهــا الــعــلــمــاء ا والــواقع أن طــريــقــة ا
واسـتــخـدمـوهــا لـتـحـديــد االرتـفـاعــات واألعـمـاق ولـقــيـاس عـروض عــوائق كـاألنـهـار
كن قـيـاسهـا مـبـاشرة وكـان ظـهر اإلسـطـرالب هو األداة الـعـادية الواسـعـة الـتى ال 
ـثلث بـاستـخدام حـساب الحظـات. وتعـتـمد هـذه الطـريقـة ظل ا إلجـراء مثل هـذه ا

ثلثية(٣٤). ثلثات وجداول الدوال ا ا
ـهـمة الـتى أوكـلت إلـيه ورأى أن عـلى أيـة حـال فـقـد شـرع الـفـلـكى فى تـنـفـيـذ ا
إنـشاء مـصلـحة تـخـتص بإعـداد ورسم اخلرائـط بحـيث تكـون وعاءًا يـنـتظم بـداخله
صلحة شروع. ووضع أهداف وسياسات هذه ا العمل هى أفضل السبل إلجناح ا
وهى إتـمـام إجنـاز رسم خـريـطـة مـصـر بـحـيث يـكـون لـكل إقـلـيم فـى مـصـر خـريـطة
ـصلـحة. وقـد اتبع مـنفـصلـة. وكـان ذلك هو الـهدف الـرئيـسى من وراء إنـشاء هـذه ا

همة خطة مرحلية بدأها بالوجه البحرى. فى تنفيذ هذه ا
وكــان اجملــلس اخملــصــوص قـد أصــدر قــراره فى ١٨ صــفــر ١٢٨٦هـ/ ٣٠ مــايـو
هندس والعـمال والفني ١٨٦٩م بالبدء فى عـمل خريطة للـوجه القبلى وتوفيـر ا
ـعـدات الالزمة إلنـهـاء رسم هـذه اخلـريـطـة فى غضـون عـامـ ونـصف الـعام إال وا
أن مـحمـود بك الفـلكى قـد أوضح للـمجـلس إمكـانيـة االنتـهاء من هـذه اخلريـطة فى
ـدة الـتى حـددهــا الـفـلـكى بـحــر عـام ونـصف فـقـط إال أن ديـوان األشـغـال جتـاهـل ا
كن االنـتهـاء منـها سـوى فى بـحر الـعامـان ونصف دون أن واعـتبـر أن اخلريـطـة ال 

يوضح سببا لذلك(٣٥).
وقد طلب اخلـديوى إسمـاعيل من مصـلحة اخلـريطة عـام ١٨٦٩م رسم خريطة
ـــكن به لــلـــفــيـــوم ومــا جـــاورهــا مـن جــبـــال ووديــان ورسم تـــصـــور لألســلـــوب الــذى 
ـهمة التصـرف فى مياه الـنيل إذا فاضت وقـد قام محـمود الفـلكى باإلعـداد لهذه ا
ــنــطــقــة ـــصــلــحــة لــدرايــته الـــكــامــلــة  وعــ مـــعه بــهــنــسى أفـــنــدى من مــهــنــدسى ا

الفيوم(٣٦).

عدات الالزمة    وقد طلب محمود بك الفلكى من ديوان األشغال توفير بعض ا
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لرسم خريـطة الفيوم منها مـوازين مساحية قامة مـتر وكان رد الديوان بعدم وجود
ـا جـعل مـحـمـود بك الـفـلـكى يـرسل إلـى الـديوان رسـالـة يـفـهم ـعـدات  مـثل هـذه ا

مارغة وينتج عنها التأخير»(٣٧). راوغة أو «ا ارس نوعا من ا منها أن الديوان 
وبـالـفـعل فــقـد كـان مـحـمــود بك الـفـلـكـى صـادقـا فـيـمــا ذكـره إذ أرسل اخلـديـوى
إسمـاعـيل إلى األشغـال يـذكر فـيهـا «تـغيـر خـاطر اخلـديوى بـسـبب عدم الـشروع فى
أشـغال مأموريـة الفيوم»(٣٨). ويبـدو أنه كانت هنـاك قوى تعـمل على إفشـال مشروع
صـرى. وقد دافع الـفلـكى عن نفـسه قائال: مـحمـود الفـلكى بـرسم خريـطة لـلقطـر ا
«إن حق هــذا الـتـغــيـيـر (أى تــغـيـيــر خـاطـر اخلــديـوي) يـكـون عــلى من كـان ســبـبـا فى
أمـورية وهى التـأخيـر» وأنه طلب من ديـوان األشغـال اآلالت الالزمة إلتـمام هـذه ا
ثالثـة مـوازين وسـتـة قـامـات مـتـر وتيـودلـيت نـقـالى وعـدد اثـنـ بـارومـتر وعـمل أربع

عدات(٣٩). عرفة مسيو لنجلوا اخلبير فى هذه ا بالنشيطات 
وخالل العام نـفسه (١٨٦٩م) صدر أمر خديوى بعمل خريطـة للمنطقة الواقعة
هـمـة من مصـلـحة اخلـريـطة الـفـلكـيـة ١٣ فردًا مـن قنـا وحـتى أسوان فـتـع لـهـذه ا
ـصلـحة وهم خلـيل أفندى بـرئاسـة محمـود بك الفـلكى يعـاونه ثالثة من مـهندسى ا
إبـراهـيم وإبـراهـيم أفـنـدى نعـمت وإبـراهـيم أفـنـدى حـسـان بـاإلضـافـة إلى ثـمـانـية
ـعدات وحـراستـها.(٤٠) وكـان عـساكـر للـمعـاونـة فى القـياس ووضع الـعالمـات ونقل ا
ـيـدانى إلى سـتـة فـرق أربع فـرق مـنـهم لـلـمـيزان يـتم تـقـسـيم الـعـسـاكر فـى العـمل ا

وفرقة للمحور وفرقة للتيودليت(٤١).
ـأمـورين بــرسم اخلـريــطـة تـشـكـل عـبـئــاً كـبـيـراً ـهـمــات الـتى تـصــاحب ا وكـانـت ا
ـتبقى من خريطة ـعدات الالزمة لرسم اجلزء ا همات وا عليـهم حيث وصل وزن ا
مــديــريــة الـشــرقــيــة وهى خط ســكــة حــديـد بــلــبــيس الــزقـازيـق ومن الــزقـازيـق حـتى
الـسـنـبالويـن والـسـويس حـوالى خـمـسـة قـنـاطـيـر كـان يـتم حتـمـيـلـهـا بـرفـقـة عـسـاكـر
راكب لرسم الترع كما حدث أمورية بواسطة القطار أو با عين لهذه ا صلحـة ا ا

فى رسم ترعة اإلسماعيلية(٤٢).
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ـهندس ومعاونيـهم البقاء عدة أيام فى مقر يدانى يستلزم من ا وكان العـمل ا
الـعـمـل لـهـذا كـانـوا يـنـصـبـون خـيـامـهم فى مـكـان الـعـمل ويـسـتـخـدمـون هـذه اخلـيـام

نطقة على الرسم(٣).  للمبيت فى مقر العمل حتى يتم االنتهاء من رفع ا
ـصريـة فقـد كانت مـصلـحة بـاإلضافـة إلى رسم خرائط لـلمـديـريات واألقـاليم ا
ــتـلــكـات ـمــتـلــكـات الــدائـرة الــسـنــيـة ( اخلـريــطـة تــكـلـف بـرسم خــرائط مـســاحـيــة 
اخلـديــوي) كـمــا حـدث فى عــام ١٨٦٩م حـيــنـمــا طـلب مــنـهــا رسم خـريــطـة لــلـدايـرة
الــسـنــيـة مـع بـيــان أسـمــاء الـســكك احلــديـديــة وكــتـابــة أسـمــائــهـا بــالـلــغــتـ الــعـربــيـة
ـتـلـكـات الـدائـرة فى خـريـطة والـفـرنـسـيـة وكـان الـهـدف من وراء ذلك هـو جتـمـيع 

موحدة بال من تناثرها على عدد من اخلرائط(٤٤).
وقد كـان مـحـمود الـفـلـكى يلـتـمس الـدقة الـكـامـلة فى إخـراج اخلـرائط الـتى يتم
االنتـهاء مـنهـا فحـينـما كـان يرسل إلى مـطبـعة بـوالق خريـطة إلقـليم  االنـتهاء من
ـطـبــعـة إرسـال نـسـخـة مـســودة قـبل الـطـبـاعـة رسـمه ورفع أمـاكـنه كــان يـطـلب من ا
طبـعة ترسل إلـينا الـنهـائية حـتى «إذا كان يوجـد بهـا غلط ناشئ عن نـقل رسامـ ا
قـبل طبعها»(٤٥) . وحيـنما  االنتهـاء من رسم خريطة اإلسـكندرية فى عام ١٨٧١م
ـصـلـحـة نسـخـة مـسـودة من اخلريـطـة فـوجـد بهـا بـعض األخـطـاء التى أرسـلت إلى ا
ا اضـطـر مـحـمـود بك الـفلـكى إلى بـسـبب حـجـر الـطـباعـة وفـقـدان بـعض األلـوان 

إرسال مهندس متخصص لإلشراف على عملية طباعة اخلريطة(٤٦).
ـطبـعـة بوالق ـعـرفة مـحـمـود بك الفـلـكى  ولم تـكن اخلرائط الـتى  نـشـرها 
هـى كل اخلــرائط الـــتى  رســمـــهــا حــيـث كــانت هـــنــاك خــرائـط جلــمــيـع األقــالــيم
صرية بـعضها رسم خـصيصا بـطلب من نظارة احلربـية نظرا ألنـها كانت تطلب ا
ـــنــــاطق ذات األهــــمـــيـــة مـــواصــــفـــات مـــعــــيـــنــــة فى الـــرسـم أو تـــطــــلب رسم بــــعض ا
االسـتراتـيجـية. كمـا كانت اخلـرائط التى يـتم االنتهـاء من رسمـها حتـفظ فى مخزن
خزن أركان حرب بنظارة احلربية وذلك وفقا للهدف خاص بديـوان األشغال أو 
الـذى رسمت مـن أجله اخلـريـطة(٤٧). وبالـتـالى كان هـنـاك ثالث أماكن لـلـحفظ هى
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مـخـزن مـصلـحـة اخلـريطـة الـفـلكـيـة ومـخزن ديـوان األشـغـال ومخـزن أركـان حرب.
وكـان عدم حـفظ اخلرائط بـشكل مـركزى فى مـخزن واحد يـحدث نـوعا من الـبلـبلة
كـان وجـود خريـطة اإلداريـة حـيث لم تكن اإلدارات احلـكـوميـة األخرى عـلى عـلم 

ما تريدها.
وفى الـوقت الذى تـقوم فيه مـصلـحة اخلريـطة الـفلكـية برسـم أقاليم مـصر كان
مـارسة العـمل ذاته بالتـوازى فخالل مارس عام ١٨٦٧م يسمح لـلبعـثات األجنبـية 
ــصـر بــإشـراف نــظـارة أنـهت بــعـثــة فــرنـســيـة مــهـمــتـهــا فى رسم خــريـطــة مــجـســمـة 

صرية(٤٨). احلربية ا
بيروقراطية اإلدارة

لـقد كـان محـمود الـفلـكى طمـوحًا ومـؤمنًـا بالـنجـاح فيـما أوكل إلـيه من عمل فى
ـهمـة كانت صـرية وعـمل خـريطـة لكـافـة أقالـيم مصـر لـكن هذه ا مسـح األقالـيم ا
ا كان يـتصور خـاصة على ـعوقات أكـبر بكـثيـر  أكـبر من طـموحاته حـيث كانت ا
يـدانى الذى لم يـكن قد تـمرس عـليه كـثيـرا ناهـيك عن التـعقـيدات صـعيـد العـمل ا
اإلداريــة الــتى كــانت تــعــمل عــلى تــوقف الــعـمـل نـتــيــجــة لــتـأخــر وصــول آلــة بــورشـة
اإلصالح أو غـيـر ذلك من األمـور التى قـد تـبـدو تافـهـة إال أن الـروت الـوظـيـفى قد
ـهـنـدس فى ن يـنـظـرون وصـول هـذه اآللة ووقـوف ا جـعل مـنـهـا قـضيـة مـصـيـرية 

ميدان العمل ال يفعلون شيئا سوى االنتظار.
ـدرب من أهم الـعوامـل إلجناح أى مـشـروع وحـينـمـا بدأ إن الـعنـصـر الـبشـرى ا
مـحمـود الفلـكى مشـروع رسم اخلريـطة لم يكن هـناك عـناصـر مدربة عـلى علـميات
يدانى بـشكل يؤهـلها لـلعمل بـالدقة الـتى يتطـلبهـا مشروع كـهذا وكمـا يقول ـسح ا ا

.(٤٩) درب ساعدين ا ليونس فإن الفلكى كان يفتقد إلى ا
ـعـوقـات الـتى واجـهـت مـهـنـدسى اخلـريـطـة الـفـلـكـيـة هى عـدم كـفـايـة ومن أهم ا
ـسح اجلـغـرافى فـكـثـيـرا مـا شكى مـحـمـود الـفـلـكى مـأمور اآلالت الالزمـة لـعـمـلـية ا
يدانى ففى عام سح ا عدات الالزمة لعملـية ا اخلريطـة الفلكية من قلـة اآلالت وا
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١٨٧٠م وأثـناء عمل ميزانية  Levelingالفـيوم كان هناك عدد من األوربي كلفتهم
مصلحـة اخلريطة بـعمل ميزانيـة للوجه البحـرى وحصلوا عـلى آالتهم ومعداتهم من
ـــســـاحــة وآالت الـــتــيـــودلــيت ـــا تـــســبب فـى نــقص فـى مــوازين ا ديــوان األشـــغــال 
والـبــارومــتــرات األمـر الــذى أدى تــعـطـل الـعــمل فى مــسح إقــلــيم الــفـيــوم الــذى كـان

يستحثهم اخلديوى على االنتهاء منه(٥٠).
الشك أن رسم اخلـــرائط وحتـــديــد مـــســـاحــات األرض عـــمل عـــلــمـى بــالـــدرجــة
ـهـام فـرغم أن مـصـلـحة األولى ويـحـتـاج إلى مـعـاونـة الـعـديـد من اجلـهـات إلجنـاز ا
اخلـريطة الـفلكـية كانت فـى األساس مؤسـسة علـمية تـقوم بأنـشطة عـلميـة إال أنها
فى الـوقت نفـسه كانـت إحدى مـؤسسـات الـدولة وتـخضع لـنـظامـها الـروتـينى الـعام.

هام. وكان هذا الشكل الروتينى معوقاً فى كثير من األحيان إلجناز ا
صـلحة اخلريـطة الفلـكية فى كثـير من األحيان وكانت طبيـعة وأسلـوب العمل 
صـلحة كان ـأموريات» الـذى كانت تعـمل به ا مـعوقاً رئـيسيـاً لسيـر العمل فـنظام «ا
ـعـوقـات. كـمـا كـان الـتــخـبط فى إصـدار األوامـر سـبـبـاً فى تـعـطل الـعـمل من أكـبـر ا
ـسح فـقــد كـان الــعـمل فى مــسح مــنـطـقــة مـعــيـنــة ثم يـصــدر قـرار أو أمــر خـديــوى 
نطـقة األخرى الـتى صدر أمر ـسح إلى ا ـنطقـة مجال ا منطـقة أخرى فـيتم ترك ا
ــسح بـالـشـرقــيـة إذ اضـطـر خـديـوى بـشــأنـهـا مـثــلـمـا حـدث أثــنـاء احـدى عــمـلـيـات ا
ــديـريــة الـشــرقـيــة وصـدرت إرادة إبـراهــيم أفــنـدى ســالم الـذى كــان يـقــوم بـعــمـله 
خــديـويــة بــســرعـة االنــتــهــاء من مــسح األقــالـيـم الـقــبــلــيـة وصــدر له األمــر بــســرعـة
االنـــتـــقـــال إلى قـــبــلـى بــحـــجـــة أن «ذلك أهم من مـــأمـــوريـــته الـــتى أرسل من أجـــلـــهــا

بالشرقية»(٥١).
وكان عـدم إتـمام مـسح األقـاليـم مسـحـاً تامـاً وكـامالً يشـكل عـقبـة أمـام رئيـسـية
ـنـاطق بـدون مسـح يسـتـلـزم الـعودة لـالنتـهـاء من رسم اخلـريـطـة فـكان تـرك بـعض ا
هـندسى ـديريـة بعـد أن إتـمام مـسح بعض األقـالـيم يشـكل إرهاقـا كـبيـرا  إلى ذات ا
ـنـاطق اخلــريـطـة كـمـا كـان ذلك بــالـطـبع يـؤثـر عـلـى دقـة الـعـمل فـيـمــا لـو  مـسح ا
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بشكل متكامل(٥٢).
سح ولـقـد كـانت الظـروف الـطـبـيعـيـة عـائـقا فى بـعض األحـيـان إلتـمام عـمـلـيـة ا
ـنـطـقـة من أسـيـوط وحـتى اجلـغـرافى فـقـد أعـاق فــيـضـان الـنـيل الـعـمل فى مــسح ا
ـنـاطق دون إتـمـام عـمـلـية ـا كـان ذلك سـبـبـاً فى تـرك بـعض ا صـهـاج (سـوهـاج) ور
ــــسح بـــهـــا(٥٣). كـــمـــا عــــمـــلت شـــدة الـــريــــاح عـــلى تـــوقـف الـــعـــمل فـى مـــسح تـــرعـــة ا
ـصــريـة اإلبــراهــيـمــيـة فى أواخــر نــوفـمــبـر عــام ١٨٧٢م كــمـا اســتـعــانت احلــكـومــة ا
سـيو روسـو بك للـمسـاعـدة فى عمل مـيزانـية لـلـترعـة وانتـهى من وضع األوتاد بـا
جـرد وصوله إلى التـرعة سيجـد األوتاد التى سبق وأخبر مـحمود بك الـفلكى أنه 
وأن زرعها هـناك لكن مـحمود بك عنـد وصوله هنـاك لم يستـدل على تلك األوتاد
ن شاركـوا فى غرس هذه األوتاد وإال وأرسل إلى األشغـال طالباً تـعي مـهندس 

اضطر إلى قياس احملور وغرس أوتاد أخرى(٥٤).
ـشـكالت الـتى واجـهت مـهـنـدسى اخلـريـطـة أثـنـاء رسم األقـالـيم وكـان من أهم ا
ــعـدات أو الــشـبـقــات (الـعالمــات أو األعـمـدة اخلــشـبــيـة الـتى هى مــشـكـلــة فـقـدان ا
تـوضع بـها الـقـلـوع التى يـحـددون بهـا نـقاط الـرسم عـلى الـطبـيـعة وكـان لـونهـا أحـمر
ــهـــنــدســون الــعـالمــات الــداللــيــة ـــنــيــا تــرك ا وأبــيـض) فــفى أثــنــاء رسـم خــريــطــة ا
(الـشبقـات) حل اسـتئنـاف عمـلهم فى الـيوم التـالى بنـواحى أتليـدم وأبعـادية صالح

باشا وتال وعند استئناف عملهم فى اليوم التالى لم يجدوا هذه العالمات(٥٥).
ولم يـطـبع من هــذه اخلـرائط  إال الـقـلـيل كـخـريـطــة الـست مـديـريـات الـبـحـريـة
نـوفية والغربية ديريات القـليوبية وا قيـاس ١/٢٠٠٠٠٠٠ عام ١٨٧١م وخرائط 
ـقـيـاس رسم ١/١٠٠٠٠٠٠ (٥٦). وخــريـطـة لإلسـكـنـدريـة والـبالد فى الـعـام نـفـسه 
ــثـلــثـات ـقــيـاس ١/٥٠٠٠٠ وضــبـطت اخلــريــطـة األخــيـرة فــقط بـا ــتــاخـمــة لـهــا  ا
قياس ١/٢٥٠٠٠ والزالت محفوظة ومسودات خرائط الوجه القبلى التى رسمت 
صرية وهى مؤرخة بـعام ١٨٧١م وهى مجرد خرائط طبوغرافية ساحة ا بهيـئة ا

راكز(٥٧). ال تب حدود البالد وال ا
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ـة يـعـد أهم ما والـواقع أن إجنـاز مـحـمـود الـفـلـكى خلـريطـة اإلسـكـنـدريـة الـقـد
نـشــر له من أعــمــال حـيـث جـمع بــ كــفـاءة الــطــبــوغـرافى واالهــتــمـام بــالــدراسـات
الـتاريـخية(٥٨). والواقع أن هـذا العمل وحـده كفـيل بجـعل محمـود الفـلكى واحدا من

أبرز علماء مصر فى القرن التاسع عشر.
على أيـة حـال فقـد كانـت مصـلحـة اخلـريطـة الـفلـكيـة أول مـؤسسـة مـصريـة يتم
إنـشـاؤهـا بـهدف عـمل مـسـاحـة تـفـصـيـلـيـة ورسم خـرائط جلـمـيع أنـحـاء مـصـر وفـقاً
لـلـرؤيـة الـسـيـاسـيـة لـلـدولة. حـيث تـأسـست فـيـمـا بـعـد مـصـلـحـة الـتـأريع ثم مـصـلـحة
ـساحة على أنـقاض مصـلحة اخلـريطة الفـلكيـة. ففى ١٠ أغسطس ١٨٧٩م عموم ا
صـدر أمـر من اخلـديـوى تـوفـيق بـإنـشـاء تأريـع عمـومى (مـسـاحـة عـمـومـيـة) الـهدف
منها عمل رسومات أطيان الوجه البحرى والقبلى واألهم من ذلك أن ناجت عمل
ادة الـرابعة صـلحـة كمـا حدده األمـر ال يشـكل حجـة قانـونيـة حيث حـددت ا هـذه ا
ـلـكـية وال من أمـر الـتـأسـيس عـلى أنه ال تـعـد عـمـلـيـات الـتـأريع حـكـمـاً فى مـشـاكـل ا

تضر بحقوق األفراد(٥٩). 
والشك أن إنشاء مـؤسسة تعنى بـرسم اخلرائط ألقاليم مصـر كان نقطة حتول
ــســاحـة مــســاهــمـات مــهــمــة فى تــقـد مــهــمـة إذ ســاهــمت فــيــمـا بــعــد مــصـلــحــة ا
الية ؤسسـات ا علومـات اجلغرافـية لصنـاع القرار الـسياسى والـعسكريـ ودعم ا ا

علومات وحتديد ملكيات األفراد. والزراعية با
وعـلى الـرغم من أن الـنـاجت أو احملـصـلـة النـهـائـيـة من إنـشـاء مصـلـحـة اخلـريـطة
عـظم أنحاء مصر إال أنها خلت من الفلكـية لم يتعد بعض اخلرائط الـطبوغرافية 
الـتفـاصـيل اجلـغـرافيـة الـتى كـان يـهـدف إليـهـا مـحـمد سـعـيـد بـاشا حـيث لـعـبت قـلة
عاون حملـمود الفـلكى إضافـة إلى البيروقـراطية دوراً مـهماً فى كون خبرة الـفريق ا
ـرسـوم رغم أهـمـيـته بـاعـتـباره أول ـؤسـسـة كـان عـلى غـيـر ا االنـتـاج الـعـلـمى لـهـذه ا

عمل مصرى من هذا النوع.
لكن مع هذا فـإن إدارة مؤسسة ذات طـابع خاص كمـصلحة اخلـريطة الفـلكية
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حـيث ال مقر لـها ومـوظيـفيهـا يعـملـون وفق نظم خـاصة فعـملـهم جله عـمل ميدانى
ؤسـسات األخـرى  لكن ـرونـة اإلدارية والـتعـامل بشـكل مخـتـلف عن ا كـان يتـطلب ا
ـأمـول فـاخلـرائط كـانت مــا حـدث كـان عـكس ذلك ومن ثم خـرج الـنــاجت عـلى غـيـر ا
تـفـتـقـد إلى الـدقـة ومـعـظـمـهـا خال مـن الـتفـاصـيل اجلـغـرافـيـة لـكـنـهـا كـانت مـقـبـولة
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صرى خالل القرن التاسع عشر. ؤسسة تمثل جزءاً من الكيان البيرقراطى ا
 مالحق

الوظيفة االســـــــــــم
مأمور اخلريطة الفلكية محمود بك الفلكى

إبراهيم أفندى سالم
أبو العال أفندى زكى
أحمد أفندى السبكى
أم أفندى الصباغ
حسن أفندى فريد
حسن أفندى هدايت

خليل أفندى إبراهيم
سلطان أفندى رفاعى
عبداحلليم أفندى فيضى
محمد أفندى بهادر
محمد أفندى رجائى

إبراهيم أفندى كامل
درويش أفندى سيد أحمد
على أفندى محمد

موسى عيسوى ـ حسان حسن ـ إسماعيل جاد ـ دسوقى
مشهور ـ محمد احلفناوى ـ أحمد منصور ـ باشير أحمد ـ
حس عيد قطب ـ سليمان منصور ـ مسعود علي ـ جرجس
لك منسى ـ عبدالباقى إبراهيم ـ نصير بخيت ـ عبدا
عبدالله ـ أحمدالعمرى ـ على بدوى ـ حسن محمود ـ على
نصار ـ جاد الرب حمد ـ عبداللطيف أبو بكر ـ مصطفى

حسن أفندى وصفى

محمود أفندى محمد

مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مهندس
مخزجنى

كاتب ومخزجنى
مخزجنى

عساكر

عاملعفيفى عيسى
عاملمصطفى حس

ــصـدر:  احلـصــول عـلى هـذه األســمـاء من: دار الــوثـائق الـقــومـيــة سـجالت ديـوان األشــغـال مـصــلـحـة ا
اخلريطة الفلكية صادر اخلريطة الفلكية (من خالل مسح السجالت من ١ حتى السجل ٥).
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١- جدول يـوضح أسماء موظـفى اخلريطة الـفلكـية ووظائفـهم فى الفترة من
١٨٦٩ وحتى ١٨٧٤م.

٢- وثيقة توضح مقياس الرسم الذى أجنزت به خرائط الوجه البحرى.

صـدر: سجالت ديـوان األشغال صـادر اخلريـطة الـفلـكية م١/٦/٥ ص ١٠ ا
صادر لألشغال وثيقة ٢٨ ذو احلجة ١٢٨٩هـ/ ٢٦ فبراير ١٨٧٣م.

ـرة ١٧ بـنـاء عـلى الـوارد من سـعـادة ـا ورد من الـديــوان  جــواب صـورته طـبـقـا 
ب أسـماهـا أعاله مرسـولة مع هذا رة ٤ هـا هى السـتة خـرط ا نـاظر احلـقانـية 

عرفة الديوان أفندم. لدولتكم إلجرى الالزم فيها 
عدد      

قياس ١/١٠٠٠٠٠٠ ١     خرطة القليوبية                    
١     خرطة البحيرة                     شرحه
نوفية                    شرحه ١       //   ا
١      //   الغربية                      شرحه

١      //   مديرتى الشرقية والدقهلية     شرحه
قياس ١/٢٠٠٠٠٠٠ ١      //  عموم الست مديريات البحرية 

ا أعلنه ديوان األشغال ٣- أسعار خرائط محمود باشا الفلكى وفقاً 

ـصـدر: دار الــوثـائق الــقـومـيــة مـحـافظ الــوقـائع مــحـفـظــة (١٨) الـعـدد ٦٥٨ ا
بتاريخ ٢٤ ربيع أول ١٢٩٣هـ١٨/ مايو ١٨٦٨م.

السعر بالفرنك                          اسم اخلريطة
٤٠   ثمن كل نسخة من خريطة مجموع الوجه البحرى ملصوقة على القماش

١٨   ثمن كل نسخة من خريطة مديريتى الدقهلية والشرقية.
١٨   ثمن كل نسخة من خريطة مديرية البحيرة.
١٧   ثمن كل نسخة من خريطة مديرية الغربية.



١٥٧ مصلحة اخلريطة الفلكية: ١٨٥٨-١٨٦١

نوفية. ٨     ثمن كل نسخة من خريطة مديرية ا
٥     ثمن كل نسخة من خريطة مديرية القليوبية.

٤- وثيـقة توضح شـكوى مهـندسى اخلريـطة الـفلكـية من قلـة مرتبـاتهم وعدم
االهتمام بهم.

صـدر: سجالت ديـوان األشغال صـادر اخلريـطة الـفلـكية م١/٦/٥ ص ١٤ ا
صادر لألشغال وثيقة ٣٧  بتاريخ ١٥ صفر ١٢٩٠هـ/ ١٤ ابريل ١٨٧٣م.

خطـاب صـورته أن خمـسة مـهنـدسـ من مصـلحـة اخلريـطـة الفـلكـية وهم عـبد
احلـلــيم أفـنــدى فـيـضـى ومـحـمــود أفـنــدى مـحـمــد وسـلــطـان افــنـدى رفـاعـى وخـلـيل
ـرتب لـكل منـهم شـهـرى الف غرش وسـبـعة افنـدى إبـراهـيم ومحـمـد أفـندى رضـا ا
مـهــنـدســ مـنــهـا أيــضـا وهم مــحـمــد أفـنــدى صـدقى وحــسن أفـنــدى فـريــد وحـسن
افندى هـدايت وحسن افـندى وصفـى ومحمـد أفنـدى جنيب ومحـمد أفـندى رجائى
ا رتب لكل منهم شهرى سبعماية وخمسون قرشا وهذا  وأبو العال أفـندى زكى ا
فـيه الــضــمــيـمــة قــد أكـثــروا الــتــشـكـى وأظـهــروا الــتـضــرر مــتــظـلــمــ من اســتـقالل
ـرتـبـات ــشـقـات ومــكـابـدة األشـغــال وأزمـاتـهم بـهــذه ا مــرتـبـاتـهم مـع مـاهم فـيه من ا
ـوجودين بـجـمـيع اجلـهـات الـذين تـشـرفـوا بـالتـرقى مع وعـدم مـسـاواتـهم بـأقـرانـهم ا
كـون أشـغــالـهم ال حتـتـاج إلى مـشـقـات مـثـل أشـغـال اخلـريـطـة وفى الـواقع أن أغـلب
اخلـمـسـة مهـنـدسـ البـادى بـهم الـذكر مـكـثـوا نحـو الـتـسعـة والـعـشرة // ص ١٦//
يزانـيات وحتـملوا غـاية مـشقاتـها بـاجلبال واألراضى سـنوات فى أشـغال اخلـرط وا
الـبــرارى وأحـســنـوا أدائــهـا ومـن مـدة نــحـو األربــعـة ســنـوات كــنــا أعـرضــنـا لألعــتـاب
الـسنـيـة بـالـتـمـاس تـرقـيـتـهم فـحصل الـوعـد من احلـضـرة الـسـامـيـة بـذلك ولـهـذا قد
ذكوريـن أيضا واجلميع صرفوا كل اجلهود ازداد اجتهـادهم هم والسبعة اآلخرين ا
وحصل منـهم الغيرة على تلك األشغـال طمعا فى نوالهم ما يـذهب اشتغالهم لضيق
ذكورة التى هى كـما ال يخفى معايـشهم ويوجب صـرف كل أفكارهم فى األشغـال ا
ـا وعـدوا به ولم ـدة وهم فى انـتــظـار الـوفـاء  ـنـافع الـوطـنـيــة وكل هـذه ا من أهـم ا
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ا توضح يترا لعـنايتكم ضرورة لزوم التبصر فيما كان يتيـسر ذلك اآلن فبالنسبة 
ـنــاسـبــة وجـود يــوجب اسـتــمـرارهم عــلى االجــتـهــاد وزيـادة تــشـوقــهم إلى األشـغــال و
ـصلـحـة فيـما ربط لـهـا بتـرتـيب الديـوان الـصادر عـليـه األمر الـعالى وفورات اآلن بـا
رتب لكل منهم فيمـكن ضم مايتان غرش على مرتبات كل من اخلمـسة مهندس ا
شـهـرى ألف غـرش لـتـكـون ماهـيـة الـواحـد مـنهم ألـف ومايـتـان غـرش وضم خـمـس
غـرش أيــضـا عـلـى مـرتـبــات كل من الـســبـعــة اآلخـرين لــتـكـون مــاهـيــة الـواحــد مـنـهم
ـربوط وبنـاء عليه ـاية غـرش ومع ضم ذلك إليهـم فإنه لم يحـصل جتاوز عن ا ثما
لــزم عـرض الــكــيــفـيــة ألعــتــاب دولـتــكم نــرجــو الـنــظــر فى ذلك والــتــكـرم بــاجــرى مـا

يقتضى لصدور أمر االعتماد أفندم.
٥- وثيقة توضح طريقة مراجعة اخلرائط قبل طبعها

صـدر: سجالت ديـوان األشغال صـادر اخلريـطة الـفلـكية م١/٦/٢ ص ٤٧ ا
ــطـبـعـة الـكــبـرى وثـيـقـة ١٦٦ صــادر سـايـرة ـ من حـضــرة مـحـمـود بك الــفـلـكى إلى ا

بتاريخ ١٤ جماد أخر ١٢٨٨هـ/ ٣١ أغسطس ١٨٧١م.
ـا أرسل حلـضـرتـكم خـريـطة سـكـنـدريـة ألجل أن يـوضع عـلـيـها خـطـاب صـورته 
ـطـبـعة الـناقـص منـهـا مع وضع األلـوان كـاألصل فـاآلن وردت تـلك اخلـرطـة بـافـادة ا
ذكورة ومرغوب مـراجعتها على رة ٣٤١ مذكـورا بأنه صار وضع ذلك باخلرطـة ا
األصل ووضـع عالمة الـصـحـة عـلـيـهـا وإعـادتهـا حلـضـرتـكم بـالـتـانى وبـناء عـلى ذلك
صار مراجـعتها فـتب عدم وضـع الناقص منـها عليـها طبق األصل وغـالبا أنه صار
وضع ذلك بــحـجـر الـطــبع لـكــنه لم يـظـهــر بـاخلـرطــة فـقـد تــعـ من طـرفــنـا حـضـرة
إبراهـيم أفندى سالم ومرسول معه اخلرطة واألصل ألجل االستوعاب من حضرته
عن ذلك ووضع الــنـاقص بــهـا وإرسـالــهـا لـهــنـا ألجل مــنـاظـرتــهـا ومــراجـعـتــهـا حـسب

رغوب أفندم. ا
٦- وثيقة توضح أهم وظائف مصلحة اخلريطة الفلكية وهو نسخ اخلرائط. 

صـدر: سجالت ديـوان األشغال سـجالت صادر الواوين م١/٣/٤٤ جـ١ ص ا
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ـأمــور اخلـريـطــة الـفــلـكـيــة وثـيـقــة ٣ بـتــاريخ ٢٤ رمـضـان ١٢٨٩هـ/ ٢٥ ٣٤ صـادر 
نوفمبر ١٨٧٢م.

خـطـاب صـورته حـيث تـعـلـقـت اإلرادة الـسـنـيـة بـرسم خـريـطـة إفـريـقـيـة مع بـيـان
ــصــريـة بــتــلك اجلــهـة ـصــريــة واألقـطــار الــســودانـيــة بــإيـضــاح األمالك ا األقــطــار ا
بــالـضـبط الـشـافى وقـد عــطى حلـضـرتـكم أمس تــاريـخه اخلـمس خـرط الـواردة من
ذكورة ـعيـة السـنية واخلـطاب احملـرر من سعـادة جعـفر باشـا بخـصوص اخلـرط ا ا
ـقـيـاسـها ـذكـورة  فـيـقـتـضى الـهـمـة الـزايـدة فى إتـمـام رسم نـسـخـتـ من اخلـرط ا
األصلى وجعل الكتابة عربى وفرنساوى ألجل أنه بعد ثالثة أشهر من تاريخه يكون

ذكورة وعرضها لألعتاب إلجرى مقتضاها هذا ما لزم.  رسم اخلرط ا
٧- وثيقة توضح تدخل اخلديوى فى شئون مصلحة اخلريطة الفلكية. 

ـصـدر: سـجالت ديـوان األشغـال صـادر اخلـريـطـة الـفـلـكـية م١/٦/١ ص ٧ ا
صــادر لـــديــوان األشــغــال وثـــيــقــة ٢٦ بــتـــاريخ ١٢ رمــضــان ١٢٨٦هـ/ ١٦ ديـــســمــبــر

١٨٦٩م.
ـرة ٢ تـذكــروا أن خـاطــر اخلـديـوى تــغـيـر بــسـبب عـدم ــنه  بــإفـادة سـعــادتـكم 
الـشروع فى أشـغال مـأموريـة الـفيـوم وسـعادتـكم تـأمرونـا بـالتـوجه حـاال ومن كون أن
ــا أنـنــا حـررنــا لـديـوان حـق هـذا الــتـغـيــر يـكــون عـلى مـن كـان سـبــبـا فـى الـتـأخــيـر 
ــأمـوريـة وهى ــرة ٦ بـطـلـب اآلالت الالزمـة لــتـلك ا األشــغـال بـتــاريخ ٢٨ رجب ٨٦ 
ثالثـة مــوازين وسـتــة قـامـات مـتــر وتـيـودلــيت نـقــالى واثـنـ بــارومـتـر وإعــمـال أربـعـة
ـا لم يحـصل اإلسعـاف حررنـا ثانـية لـلديوان عـرفة مـسيـوا لنـجلوا و بالنـشيطـات 
ــرة ٢٣ بــاســتــعــجــال طــلب تــلك اآلالت ولــغــايــة تــاريــخه لم بــتــاريـخ ٩ رمــضـان ٨٦ 
يحضـر لنا منهـا شيء فلما حتضـر تلك اآلالت بالديوان يتـحرر لنا ألجل إرسال من
ـأمـوريـة ثم لـيـكون يـلـزم السـتالمـها مـنه وبـوقـتـهـا يـصـيـر الشـروع فى أشـغـال تـلك ا
طلوبة لتلك األشغال لم يحضروا جميعا معلوم لـدى سعادتكم أن األنفار العساكر ا
رة ٢٣ كذا مـحمود أفنـدى فتحى الذى ا سـبق حتريره للـديوان  لآلن كمـا ذكرنا 
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لكية لزوم أشغالنا لم يحضر بطرفنا لغاية تاريخه حتى دارس ا صار طلوعه مـن ا
كـان يـصيـر تـمـرينه عـلى الـعـملـيـات الـهنـدسـيـة كبـاقى األفـنـدية الـتالمـذة الـذى صار
ـصلحـة اخلريطـة بناء علـيه لزم شرحـه لسعادتـكم باألخطـار عن ما ذكر إحلاقهم 

وافق أفندم. وأجرى ا
٨- وثـيـقـة تـوضح مـشـاركـة مـصـلـحــة اخلـريـطـة فى إعـادة تـنـظـيم وتـخـطـيط

الشوارع. 

ـصـدر: سـجالت ديـوان األشغـال صـادر اخلـريـطـة الـفـلـكـية م١/٦/١ ص ١ ا
صادر لديوان األشغال وثيقة ٢ بتاريخ ٢٢ رجب ١٢٨٦هـ/ ٢٨ أكتوبر ١٨٦٩م.

ر ١ مـرغوبا تـعي من خطاب صـورته بإفـادة حضرتـكم الرقـيمة ٢٠ اجلـارى 
يـــلــزم من عــمـــال اخلــريــطـــة لــتــقــســـيم وحتــديـــد خــطــوط الــشـــوارع واحلــارات عــلى
هندس تخلـفة بجـهة شارع الشـيخ ريحان بحـضور السيـد أفندى خلـيل ا األراضى ا
ـيـدان اجملـعـول هـنـاك ـنـاظـرة الـرسم وجـدنـا أن ا ـعـ مـن الـديـوان واحلـال أنه  ا
ب شارع الـقنطرة وشارع عـابدين وباب قصـر النيل غيـر منتظم ومـوجود فيه ركبة
يـدان من اجلـهـة الـغربـيـة مـتجـهـا نـحو الـشـمال وأن ـار به آخـر ا فى رأس الشـارع ا
تـكلم عليه ـذكور ال يتم انتـظامه وإزالة الركـبة منه إال إذا أعطى لـلشارع ا يدان ا ا
ثبـوتة فى الرسم القد عرض مقـداره عشرون متـرا بدال عن اإلثنى عشر مـترا ا
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الهوامش

ـلكية الزراعيـة فى مصر: ١٨١٢-١٩١٤ دار الثقافـة اجلديدة القاهرة (١) بركات على تطور ا
١٩٧٧ ص٢٢ .

(٢) شكرى محمد فؤاد (وآخرون) بناء دولة محمد على القاهرة  ص ٣٦ .
صريـة حملمـود باشا الـفلـكى فى كتابه: رسـالة فى مـقاييس ـقايـيس ا (٣) راجع اجلـزء اخلاص با

مصر ومكاييلها وموازينها مطبعة بوالق ١٨٧٣م.
ـطـبعـة األميـريـة ببـوالق القـاهرة ـصرى ا (٤) حـن جـرجس األطيـان والـضرائب فى الـقـطر ا

١٩٠٤  ص ١١٤ .
ـكـاتـبـات الصـادرة من عـزيـز مـصـر مـحمـد عـلى إشـراف د. رءوف عـبـاس اجملـلد (٥) األوامـر وا

الثانى دارالكتب القاهرة ٢٠٠٦ ص ٣٦٢ .
طـبـعة صـريـة تعـريب سـعـيد عـمـون ا رعـيـة فى شأن األراضـى ا (٦) أرتـ يـعقـوب األحـكـام ا

األميرية ببوالق القاهرة ١٣٠٦ هـ ص ١٧٨ .
صرية ص ١٩٧ . رعية فى شأن األراضى ا (٧) أرت يعقوب األحكام ا

رجع السابق ص١١٤ . (٨) حن بك جرجس ا
ـصـريـة (٩) سـامى أمـ بـاشـا تـقـو الـنـيل اجلـزء الــثـالث اجملـلـد األول مـطـبـعـة دار الـكـتب ا

١٩٣٦ ص ١٦٠ .
(١٠) سامى أم باشا تقو النيل اجلزء الثالث اجمللد األول ص ١٦٦ .

(١١) دار الـوثائـق محـافظ األبحـاث مـحفـظة ٤ مـدارس وثـيقـة ١٩٤ بتـاريخ ٢٤ جـمادى الـثانـية
١٢٨٧هـ/ ٢١ سبتمبر ١٨٧٠م.

(١٢) سـجالت ديــوان األشـغـال مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٣/٤٤ صـادر الـدواوين ص٣٤
وثيقة٣ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٢٨٩هـ/ ٢٥ نوفمبر ١٨٧٢م.

(١٣) ديــوان األشـغـال سـجـالت صـادر الـدواوين ســجل م١/٣/٤٤ جـ١ ديـوان األشـغـال ص٣٤
وثيقة٣ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٢٨٩هـ/ ٢٥ نوفمبر ١٨٧٢م.

(١٤) ديـــوان األشــغــال مـــصــلــحـــة اخلــريــطـــة ســجل م١/٦/٤ صــادر أشـــغــال عــمـــومــيــة ص ٨
وثيقة١٧ بتاريخ ٢١ شوال ١٢٨٩هـ/ ٢٢ ديسمبر١٨٧٢م.

(١٥) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص١ وثــيـقــة ٥ بـتـاريخ ٢٧
رجب ١٢٨٦هـ/ ٢ نوفمبر ١٨٦٩م.

(١٦) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٩ وثـيـقـة ٣٥ بـتـاريخ ٢٩
رمضان ١٢٨٦هـ/ ٢ يناير ١٨٧٠م.

(١٧) ديــوان األشــغـال صــادر الــدواوين سـجـل م١/٣/٥٠ صـادر لــلــمـالــيــة ص٩٥ وثـيــقـة ٢٩٦
بتاريخ ١٥ ربيع آخر ١٢٩١هـ/ ١ يونيو ١٨٧٤م.
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(١٨) سامى أم بـاشا تقـو النيل وعـصر إسماعـيل اجمللد الـثانى من اجلـزء الثالث مـطبعة
صرية ١٩٣٦ ص ١٠١٤ . دار الكتب ا

(١٩) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/٢ صـادر لـديــوان األشـغـال ص٣ وثــيـقــة ٥ بـتـاريخ ١٦
جمادى الثانية ١٢٨٧هـ/ ١٣ سبتمبر ١٨٦٩م.

(٢٠) مصلحة اخلـريطة سجل م١/٦/٢ صادر لديوان األشغـال سايرة ـ مديرية أسيوط ص١
وثيقة ٣ بتاريخ ١٤ جمادى الثانية ١٢٨٧هـ / ١١ سبتمبر ١٨٦٩م.

(٢١) مـصـلـحـة اخلـريـطــة سـجل م١/٦/٢ ديـوان األشـغـال ص١٧ وثـيـقـة ٣٠ بـتـاريخ ١٣ شـوال
١٢٨٧هـ / ٦ يناير ١٨٧١م.

(٢٢) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص١ وثــيـقــة ٢ بـتـاريخ ٢٢
رجب ١٢٨٦هـ/ ٢٨ أكتوبر ١٨٦٩م.

(٢٣) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص١ وثــيـقــة ٤ بـتـاريخ ٢٧
رجب ١٢٨٦هـ/ ٢ نوفمبر ١٨٦٩م.

(٢٤) مصـلـحـة اخلريـطـة سـجل م١/٦/٢ صادر جـهـات سـايرة ـ من حـضـرة مـحمـود بك الـفـلكى
لديوان األشغال ص٤٦ وثيقة ١٦٥ بتاريخ ١٣ جماد الثانية ١٢٨٨هـ/ ٣١ يوليو ١٨٧١م.
(٢٥) مصـلـحـة اخلـريطـة سـجل م١/٦/٢ صـادر لـديوان األشـغـال  صـادر جـهات سـايـرة ـ مـدير

عموم قبلى ص١٥ وثيقة ٤٢ بتاريخ ٢٨ رجب ١٢٨٧هـ/ ٢٤ أكتوبر ١٨٧٠م.
صـادر جـهـات سـايـرة ـ مـدير (٢٦) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال 

إسنا ص ٢٦ وثيقة ٦٣ بتاريخ ٩ صفر ١٢٨٧هـ/ ١١ مايو ١٨٧٠م.
(٢٧) مصـلحة اخلريـطة سجل م١/٦/٢ صـادر لديوان األشـغال  صادر جـهات سايـرة ـ مديرية

بنى سويف ص ١١ وثيقة ٣١ بتاريخ ١٣ جماد الثانية ١٢٨٨هـ/ ٣١ يوليو ١٨٧١م.
(٢٨) مصـلحـة اخلـريطـة سجل م١/٦/١ صـادر لديـوان األشغـال  صادر جـهات سـايرة ـ سـعادة

رياض باشا ص ١٤ وثيقة ١٢ بتاريخ ٤ ذو احلجة ١٢٨٦هـ/ ٧ مارس ١٨٧٠م.
(٢٩) مـصلـحة اخلريـطة سـجل م١/٦/٥ صادر لـديوان األشـغال  صادر جـهات سـايرة ـ تـفتيش

أقاليم بحرى ص ١٨ وثيقة ٣٥ بتاريخ ١٩ صفر ١٢٩٠هـ/ ١٨ أبريل ١٨٧٣م.
(٣٠) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال صـادر جـهـات سـايـرة ـ مـدير

إسنا ص ٣٠ وثيقة ٧٥ بتاريخ ١٠ ربيع أول ١٢٨٧هـ/ ١٠ يونيو ١٨٧٠م.
(٣١) سامى أم باشا تقو النيل اجمللد الثانى من اجلزء الثالث ص ٨٦٨  .

ــســطح ـــســاح زوايــا األجــســام عـــلى ا ــزواة وهى آلــة يــحـــدد من خاللــهــا ا (٣٢) الـــتــيــودلــيـت أو ا
األرضى.

رجع السابق ص ١١٩ . (٣٣) الدمرداشى أحمد سعيد ا
(٣٤) هيل دونـالـد ر. الـعلـوم والـهنـدسـة فى احلـضارة اإلسالمـيـة تـرجمـة د. أحـمد فـؤاد بـاشا
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عرفة العدد ٣٠٥ يوليو ٢٠٠٤ ص ٢٥٩ . سلسلة عالم ا
(٣٥) سامى أم باشا تقو النيل اجمللد الثانى من اجلزء الثالث ص ٨٢٠ .

(٣٦) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص١ وثــيـقــة ٦ بـتـاريخ ٢٨
رجب ١٢٨٦هـ/ ٣ ديسمبر ١٨٦٩م.

(٣٧) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٧ وثـيـقـة ٢٦ بـتـاريخ ١٢
رمضان ١٢٨٦هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨٦٩م.

(٣٨) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٨ وثـيـقـة ٣٣ بـتـاريخ ٢٥
رمضان ١٢٨٦هـ/ ٢٩ ديسمبر ١٨٦٩م.

(٣٩) نفسه.
(٤٠) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٩ وثـيـقـة ٣٥ بـتـاريخ ٢٩

رمضان ١٢٨٦هـ/ ٢ يناير ١٨٧٠م.
(٤١) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٤٩ وثـيـقـة ٩١ بـتـاريخ ٦

جماد آخر ١٢٨٧هـ/ ٣ سبتمبر ١٨٧٠م.
(٤٢) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص٣ وثــيـقــة ١٠ بـتـاريخ ٢

شعبان ١٢٨٦هـ/ ٧ نوفمبر ١٨٦٩م.
(٤٣) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/٢ لـديـوان عـمـوم األشـغـال ص١٦ وثـيـقـة ٢٧ بـتـاريخ ٦

شوال ١٢٨٧هـ / ٣٠ ديسمبر ١٨٧٠م.
(٤٤) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص٥ وثــيـقــة ٢٢ بـتـاريخ ٩

رمضان ١٢٨٦هـ/ ١٣ ديسمبر ١٨٦٩م.
(٤٥) مــصـلــحـة اخلـريــطـة سـجـل م١/٦/١ صـادر لـديــوان األشـغـال ص١ وثــيـقــة ٣ بـتـاريخ ٢٣

رجب ١٢٨٦هـ/ ٢٩ أكتوبر١٨٦٩م.
(٤٦) مصـلـحـة اخلـريطـة سـجل م١/٦/٢ صـادر لـديوان األشـغـال  سـايرة ـ مـن حضـرة مـحـمود
ـطـبعـة الـكبـرى ص٤٧ وثـيقـة ١٦٦ بـتاريخ ١٤ جـمـادى الثـانـية ١٢٨٨هـ / بك الـفلـكى إلى ا

٣١ أغسطس ١٨٧١م.
(٤٧) ديـــوان األشـــغــال ســـجـالت صـــادر الــدواويـن ســـجل م١/٣/٥٠ صـــادر لـــديـــوان األشـــغــال
ص٦٧ وثيقة ٦٠ بـتاريخ ١٦ ربيع أول ١٢٩١هـ/ ٣ مـايو ١٨٧٤م. وثيـقة ٦١ ٦٢ بتاريخ ١٦

ربيع أول ١٢٩١هـ/ ٣ مايو ١٨٧٤م.
ـدارس (٤٨) دار الــوثـائق الــقـومـيــة مـحـافـظ األبـحـاث مــحـفـظــة (٦٣) مـســتـخـرجــة من ديـوان ا
(عربي) دفتر ٣٨٧ ص ١٠٩ وثيقة ١٤١ بتاريخ ٢٢ القعدة ١٢٨٣هـ/ ٢٨ مارس ١٨٦٧م.
ـصــرى ١٨٩٢ - ١٩٠٧ مـصــلـحـة ــسـاحـة الــتـفــصـيـلــيـة لــلـقــطـر ا (٤٩) لـيــونس الـكــابـتى هـ.ج. ا

ساحة القاهرة ١٩٠٧ ص ٨ . ا
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(٥٠) مــصــلــحــة اخلــريـطــة ســجل م١/٦/١ صــادر لــديــوان األشــغـال  صــادر لــديــوان األشــغـال
ص٤٥ وثيقة ٣٨ بتاريخ ٢٣ جماد أول ١٢٨٧هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٧٠م

(٥١) مـصـلحـة اخلـريـطـة سجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغال ص ١١ وثـيـقـة ٣٩ بـتاريخ ٩
شوال ١٢٨٦هـ/ ١٢ يناير ١٨٧٠م.

(٥٢) مـصـلـحـة اخلـريـطـة سـجل م١/٦/١ صـادر لـديـوان األشـغـال ص٤٩ وثـيـقـة ٩٢ بـتـاريخ ٧
جماد آخر ١٢٨٧هـ/ ١٤ سبتمبر١٨٧٠م.

ـديـر عـمـوم قـبـلى ص١٥ وثـيـقة ٤٢ (٥٣) مـصـلـحـة اخلـريطـة سـجل م١/٦/٢ صـادر سـايـرة ـ 
بتاريخ ٥ ذو القعدة ١٢٨٧هـ/ ٢٧ يناير ١٨٧١م.

(٥٤) مصـلـحة اخلـريطـة سـجل م١/٦/٥ صـادر لألشغـال ص٥ وثـيقـة ١١ بتـاريخ ٢٢ رمـضان
١٢٨٩هـ/ ٢٣ نوفمبر ١٨٧٢م.

ـنـيـا وبنى (٥٥) مـصـلـحـة اخلـريـطة سـجل م١/٦/٢ صـادر أشـغـال عـمـومـيـة  سايـرة ـ مـديـريـة ا
مزار ص٤٤ وثيقة ١٥٢ بتاريخ ١٤ جمادى األولى ١٢٨٨هـ / ١ أغسطس ١٨٧١م.

(٥٦) مـصــلـحــة اخلـريــطـة ســجل م١/٦/٤ صــادر أشـغــال عـمــومـيــة ص ١١ وثـيــقـة ٢٨ ٢٨ ذو
القعدة ١٢٨٩هـ/ ٢٧ يناير ١٨٧٣م.

رجع السابق ص ١٢٠ . (٥٧) الدمرداشى أحمد سعيد ا
(٥٨) كـروزيه بـاسـكـال مسـار عـالم مـصـرى من الـقـرن الـتاسـع عشـر مـحـمـود الـفـلكى (١٨١٥ -
١٨٨٥) تـرجــمــة سـامــيـة رزق مــجــلـة مــصـر والــعــالم الـعــربى الــعـدد ٣ يــنــايـر ١٩٩٥ مــركـز

الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية (cedej) ص ١٩٤ .
صـريـة القـاهرة ٢٠٠٣ جـ٢ (٥٩) جالد يـوسف فلـيب قـاموس اإلدارة والـقـضاء دار الـكـتب ا

ص٧٩.


