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  :ملخص

 وٕابـرازم  ١٩١٩ -١٨٨٢الفتـرة ى أعيـان مديريـة أسـيوط فـ هذه الدراسـة تتناول
شاء الكتاتيــب والمــدارس والتبــرع لهــا وللجامعــة إنــى تمثــل فــى  والــذ، االجتمــاعيهــمدور 

 كما يعكـس ثقـافتهم ، مما يؤكد اقتناعهم بأهمية نشر التعليم بمراحله المختلفة،المصرية
 ممـا يبـرز حرصـهم ، وكـذلك إنـشاء المستـشفيات والتبـرع لهـا.تمتعوا بهاى الشخصية الت

 الدينيـة كالمـساجد  وكـذلك اهتمـامهم بالمؤسـسات٠وخاصة الفقـراء ى  صحة األهالىعل
اسـتمرارها ألداء ى علـ احفاًظـلهـا أو رعايتها مـن خـالل التبـرع  ،بإنشائهاوالكنائس سواء 
والجمعيات واألسواق الخيرية وٕانشاء المالجـئ ورعايـة اليتـامى واللقطـاء  ،مهامها الدينية

 ا إلــى جانــب اهتمــامهم أيــضً ٠ئــل لهــم  حيــث ال عا،كجانــب مهــم يحمــيهم مــن الــضياع
 ،والصحافة ،حلت بمصر وغيرها كالحرائق والسيول والزالزلى مات االجتماعية التباألز 

  ٠ى باآلثار والكهرباء والنواد   عن اهتمامهمهذا فضًال  ،والمناسبات الدينية واالجتماعية
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Summary: 

 This study deals with the rich people in Assiut Directorate in 

the period 1882 - 1919 AM and highlighting their social role which is 

represented in the establishment of katateb and schools and donating 

to them and to the Egyptian University , which confirms their 

conviction of the importance of spreading education in different stages 

as well as reflecting their personal culture as well as establishing 

hospitals and donating to them , highlighting their concern for the 

health of the people especially the poor. Also their interested in 

religious institutions such as mosques and churches whether it is 

established or sponsored through donation to preserve the continuation 

of the performance of their religious duties and charities and charity 

markets and establishment of shelters and the care of orphans and 

foundings as an important aspect protects them from loose. In addition 

to their interest in social crises that occurred in Egypt and others such 

as fires , floods and earthquakes and the press and religious and social 

events , this is addition to their interest in monuments , electricity and 

clubs. 
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   :مقدمة الدراسة

العمد والمشايخ وأصحاب وهم أعيان مديرية أسيوط تتناول هذه الدراسة 
 من خالل ، م١٩١٩-١٨٨٢الفترة ى فى االجتماع همدور و الزراعية ى  األراضملكيات

 ى وحتىاألولالتعليم بمراحله المختلفة من التعليم اهتمامهم بالعديد من القضايا ك
ٕانشاء و  ،والتبرع لها بما يلزمهاإنشاء المستشفيات الصحة من خالل  و ،عيالجامالتعليم 

الجمعيات واألسواق الخيرية باهتمامهم و  ،المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس
 كالحرائق والسيول ،مصر وغيرهاى حلت فى واألزمات االجتماعية الت ،والمالجئ
 جانب اهتمامهم بالعديد من ى إل،جتماعيةوالمناسبات الدينية واال ،والصحافة ،والزالزل

  .ىوالنوادوالكهرباء اآلثار ك ىالقضايا األخر 

   :أسباب اختيار الدراسة

  يحدهـا شماالً ،وأهمهاى من أكبر مديريات الوجه القبلمديرية أسيوط تعد 
نان ى والغربى  الجبالن الشرقا وغربً ا وشرقً ، مديرية جرجاا وجنوبً ،مديرية المنيا المكو

  .)٢(  وعاصمتها مدينة أسيوط،)١(النيل ى لواد

كبداية لهذه الدراسة لوقوع مصر تحت االحتالل م  ١٨٨٢كان اختيار عام و 
 ،شارك فيها الكثير من أعيان مديرية أسيوطى التبعد هزيمة الثورة العرابية ى البريطان

لرتب وتجريدهم من ا ، قضت بإقامتهم تحت مالحظة البوليساوصدرت عليهم أحكامً 
   .والمناصبواالمتيازات 

لقيام أول ثورة ضد االحتالل ومشاركة م  ١٩١٩تمت الدراسة بعام وقد خُ 
قتل أو المساعدة على قتل ب همماتهوا ا،الكثير من أعيان مديرية أسيوط فيها أيضً 

كانت تنقل ى  والهجوم على البواخر النيلية الت،بعض الضباط والجنود البريطانيين
 والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين األشغال ،طانية إلى مديرية أسيوطالنجدات البري

   . إلى عشرة أعواماالشاقة المؤبدة واألشغال الشاقة من خمسة عشر عامً 
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   :الدراسات السابقة

ى العثمانالعصر ى تناولت العديد من الدراسات السابقة دراسة مشايخ القرى ف
القرن ى مصر فى مـد ومشايـخ القـرى ف وع،"رضا أسعد " للدكتور  )م ١٧٩٨- ١٥١٧(

النصف ى مصر فى  فى وعمد ومشايخ القر ، "ىعبد اهللا عزباو "  للدكتورالتاسع عشر 
ى تطور الملكية الزراعية ف و ،"ى لغريب عبد الغن" من القرن التاسع عشر ى الثان

  ٠  "بركاتى عل" للدكتور م  ١٩١٤ –١٨١٣مصر وأثره على الحركة السياسية 

مديرية إقليم أو ألعيان من خالل التركيز على لطرق الدراسات السابقة ولم تت
حفلت ى  بمديرية أسيوط التم ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتبرز دوره،بعينها

   .ىالتاريخ االجتماعى  فامهمً  ا دورً وا ولعب،مبالكثير منه

  :بداية ظهور طبقة األعيان وتطورها

 ا نظرً ؛ ) م١٨٤٨ –١٨٠٥(د على عصر محمى ف  طبقة األعيانظهرت
 خاصة أن طبقة ،ىلطبقة من المعاونين يستطيع من خاللها أن يحكم القر  لحاجته

 وقد نمت ملكيات هذه الطبقة .الريف ى إلاغالبً ى الموظفين وحاشيته كانت ال تنتم
 ى عل كثير منهانتكو ى والت ،)٣(الزراعية ى األراضوزادت وأصبحت من كبار مالك 

 ىقر البمكانة اجتماعية كبيرة داخل ت ي، وحظ)٤(ىالقر ى ف الفالحين حساب
   .)٥(وخارجها

ى الخديو عهد ى فوقد زاد نفوذ هذه الطبقة زيادة ملحوظة وتعاظم دورها 
 حيث صدرت ، النوابىمن خالل مجلس شور  ) م١٨٧٩ –١٨٦٣(إسماعيل 

 ولعل أبرزها ،قةطب خدمة مصالح هذه الىالنهاية إلى فهدف كانت تمجموعة قرارات 
البور ى األراضوالخاص بإعطاء م  ١٨٦٧ عام يناير ٢ى فقرار مجلس شورى النواب 

 ،بشرط إصالحها لمن يطلبها امجانً  )٧( دات والمستبعَ )٦(ى والبرار الصالحة للزراعة 
   .)٨(ثم تربط عليها الضريبة المستحقة  ، من الضرائب لمدد متفاوتةىأن تعف ىعل
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بفضل التسهيالت ى البريطانظل االحتالل ى ف هذه الطبقة كما زادت ملكيات 
 لشراء أية ى فكان يكف،األراضي المزيد من ىأعطيت لهم للحصول على التالكبيرة 

يتسلم ى لكمن ثمنها  % ٣٠ ىنية أن يدفع المشتر مساحة من أرض الدائرة السَ 
   .)٩(%  ٥ بفائدة قدرها اعامً  عشر ة خمسىعلى الباق أن يقسط ى عل،األرض

   :وسوف نتناول هذه الدراسة على النحو التالي 

   :التعليم

من منطلق إيمانهم أعيان مديرية أسيوط مقدمة اهتمامات ى فجاء التعليم  
نه إ حيث ،بل وخارجهاالمديرية ى من أهال عدد تعليم أكبر ى وحرصهم عل،بأهميته

 تنهض إال إذا حاربت الجهل  ؛ إذ ال يمكن ألمة أنى للتقدم والرقارا أساسي يعد محوً 
   .المختلفةمراحل التعليم بوكان هذا االهتمام  ،ونشرت التعليم بين أبنائها

   :التعليم العام

قام قطب بك  حيث ، من اهتمامات األعياناا كبيرً نال التعليم العام قدرً  
ل فصو  ةضم ثالث  من الدرجة األولىيس ُكتاببتأس )١١(ِريف بديروط الش  )١٠(ىقرش

 وتبرع عبد ،)١٣(  من أجود أطيانهاقف عليه خمسين فدانً أو و  ،)١٢(وحوش ومنافع 
 ا وبخمسين جنيهً ا بمنزل لجعله ُكتابً )١٥(ى نواى ف )١٤(بك عبد الرحيم ى الهاد

   .)١٦(إلصالحه 

بناه ى الذ الُكتاب ىعل )١٧(ى مّلو وقف الشيخ عبد الرحمن درباله بمركز أو  
 اعبد الرحمن عمدتها بخمسة عشر جنيهً ى تهام وتبرع الشيخ ،)١٨( خالدى ببنفدانين 

 ابةت الالزمخَ لعمل بقية الت١٩(  للُكت(.  

 )٢٢( ومحمد بك محفوظ،)٢١(َفَزارة ب )٢٠( العال أحمد ىوأنشأ كٌل من الشيخ أب
 بكى  وبشا،)٢٦(النِخيلة ب )٢٥(  ومحمد بك خليفة،)٢٤(ُكتابين بهما )٢٣(الحواتكةب

 عمدة ىوجاد بك الريد ،)٢٩( ىمحمد عمدة الزرابى أفند وغانم ،)٢٨(ِصدفاب )٢٧(جرجس



   واألربعونالثامنالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٨٦ -  

 ،)٣٢(بلده ى ف اُكتابً  ديروط الشريفب )٣١(ى  وأمين بك شلقام،)٣٠ (ديروط أم نخلة
 ،)٣٣( بها من الدرجة الثانية اُكتابً  والحاج محمد أبو خليل من أعيان ديروط الشريف

   .)٣٤( فع وحوش ومنافصلينضم 

 مـن الدرجة ا به أيضً ا ُكتابً )٣٥(كمـا أنشـأ همام بك حسيـــن بمركز أبو تيج  
قـدره ى شهر المدارس النظامية بمـرتب ى خريج وقام بتعيين معلم له مـن ،األولى

  .)٣٦( وما يناله مـن اإلعانة ، ما يتقاضاه من التالميذىجنيهـان زيادة عل

 حيث أسس قطب ،تأسيس العديد مـن المدارسى ف ا األعيـان أيضً أسهموقـد  
اإلمامين مالك ى مذهب يتعلمون فيها ،النشءة ـــبديروط الشــريف مدرسة لتربيى قرشبك 
 )٣٨(س ويصا بقطر وأس .)٣٧( من أجود أطيانهاوقـــف عليها خمسين فدانً أ و ، حنيفةىوأب

  .)٤٠(ا أيضً ن أجود أطيانهـوقــف عليها مائة فـدان مأ و ،)٣٩( مدرسة بمدينة أسيـوط

 ،وقام باإلنفاق عليها ،نخلة مدرسة وطنية بها لتعليم األوالدى وفتح لوقا أفند
واتفق مع أحد المعلمين االنجليز أن يقوم  ،وأعد لها المعدات واألدوات والكتب الالزمة

  .)٤١( المدرسةى بالتدريس ف

 ،تعهد ببناء مدرسة و هبخمسمائة جني )٤٢(كما جاد عبد الرحمن بك النميس 
   .)٤٣( أجود أطيانه من اوقف عليها خمسة عشر فدانً أو 

 ،)٤٥( مدرســـة بهـــا )٤٤(ى قـــال بحـــر  مـــن أعيـــان العِ ىهريـــدى أفنـــدمحمـــد أنـــشأ و  
 . أنفـق عليهـا نحـو ألـف جنيـههابمدرسة ) ٤٧( المغالقة ةأعمدة منش )٤٦( ىمحمد بك والو 

 واقعـة ةأالمنـشألن بلـدة  ؛يف البنـاء وكان مجلس المديرية قـد قـرر أن يـدفع نـصف تكـال
 رفــض ه إال أنــ،كلهــا تحتــاج إلــى إرســال أوالدهــا إلــى تلــك المدرســة ،وســط عــدة بــالدى فــ

   .)٤٨( تكاليفودفع كامل ال ،قبول مساعدة المجلس

 فـــتح بهـــا ه بخمـــسمائة جنيـــ)٥٠(ى و مّلـــب )٤٩( الريـــدىوتبـــرع ســـيف النـــصر باشـــا 
 عمدة ديروط أم نخلة ىفتبرع جاد بك الريد ،)٥١( ىو بندر ملّ ى فاكتتاب إلنشاء مدرسة 
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وٕابــــراهيم بــــك  )٥٢(وأمــــين بــــك تــــونى وعبــــد الــــرحمن بــــك ســــالم  ا،ن جنيًهــــيبمائــــة وخمــــس
ى  وأبـــو زيـــد بـــك تـــونى وحـــسين أفنـــد)٥٤(  والـــشيخ عبـــد الحكـــيم عبـــد الفتـــاح)٥٣(الـــدروى

ة نزلـة فـرج عمـد ومهـران بـك فـرجى  وقطب بك قرشـ، منهملٍ  لكهاإلسالمبولى بمائة جني
   .)٥٧( منهم لٍ  لكان جنيهً يبخمس )٥٦( وعرفان بك سيف النصر) ٥٥(محمود 

بعـــشرة جنيهـــات لبنـــاء مدرســـة جديـــدة  )٥٨(محمـــود باشـــا ســـليمان  اأيـــضً وتبـــرع 
والــسيد  ا،مــن أعيــان المركــز بخمــسة عــشر جنيًهــى القبــانى أفنــدى وعلــ ، تــيجوبمركــز أبــ

  .)٥٩ (مسة جنيهات تيج بخوإبراهيم عمر سر تجار بندر أب

 ،وتعهدوا بعنايتهـا المـستمرة ،)٦١( مدرسة وطنية خيرية) ٦٠(وأسس إخوان ويصا 
وكــان ذلــك تحــت رعايــة  ،فأصــبحت مــن المــدارس الكبــرى ، طائلــةوصــرفوا عليهــا أمــواًال 

  .)٦٣( بك ويصاى وجند )٦٢(بك ويصا ى جورج

ى  واألعيان فةرامدير أسيوط الس) ٦٤( وحينما استدعى عبد الخالق باشا ثروت 
 ،االكتتاب لمشروع المدرسة الخيرية اإلسـالمية وفوائـد ذلـك ىعلوحثهم  ،المديريةى سرا

ى بمــائت وعائلــة خــشبة ،هتبــرع عبــد الــرحمن بــك النمــيس عمــدة أســيوط بخمــسمائة جنيــ
  .)٦٥( هبمائة جنيى وعائلة الهالل ،هجني

 ،)٦٦(الخيريـة ِريف الـش  لمدرسة ديـروط اعشر جنيهً ى وتبرع مهران بك فرج باثن
ومحمـد بـك سـليمان وأحمـد بـك حـسنين ى وتكفل معه حسين بك جمعة وقطـب بـك قرشـ

وا لهـــا يجهـــز وبـــأن  ،بنفقـــة مـــا تحتاجـــه المدرســـة كـــل ســـنة )٦٧( ومحمـــد بـــك عبـــد الـــسميع
  .)٦٨( نجليزيةمعلمين لتعليم اللغة اإل

ف  وقـــف عليهـــا أو  )٧٠( بالقوصـــيةببنـــاء مدرســـة  )٦٩(كمـــا تعهـــد مهـــران بـــك خـــال
نفقته لتعليم ى عل )٧٢( أبو كساءى بك ويصا مدرسة فى جورجوشيد  ،)٧١( ان فدانً يخمس

  .)٧٣ (أبناء الفقراء
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ى وجــورج )٧٤( رسو  حيــث أسـس بــسط،وأسـس األعيــان مـدارس خاصــة بالبنـات
  .)٧٦( مدرسة للبنات الواصفية الخيرية بمدينة أسيوط )٧٥(بك خياط 

 حيث قـام مهـران بـك فـرج ، بما تحتاجه المدارس وطالبهاوكان لألعيان اهتمامهم 
وأمــين بــك شـلقامى مــن أعيــان مركـز ديــروط بــدفع ثمانيـة جنيهــات رســوم ى وقطـب بــك قرشـ

ى  كمـا تبـرع جـورج.مدرسة ديروط الشِريفى الشهادة االبتدائية ألربعة من التالميذ الفقراء ف
   .)٧٧(تالميذ بالمدرسة األساتذة والى تصرف علاعشر جنيهً ى بك ويصا باثن

ــــشا ــــاس ب ــــة )٧٨(ى وتبــــرع إلي ــــة بمدين ــــات القبطي  بخمــــسين جنيهــــاً  لمدرســــة البن
   .)٧٩( وأتم بناء غرف المدرسة القبطية لتعليم الصبيان بها ،أسيوط

 مدرســة األقبــاط بمدينــة أســيوط أعجــب بنجابــة )٨٠(وحينمــا زار بــشرى بــك حنــا 
بعــين نــسخة مــن كتــاب ملخــص التــاريخ العــام  فأهــدى إليهــا أر ،تالمــذتها وحــسن نظامهــا

ى  بمـائت)٨٢(  وتبرع لمدرسة العـاِلم محمـد بـك سـرور بمغاغـة.)٨١(ى الجزئين األول والثان
 . إعانـة لهـاا وبخمـسة جنيهـات شـهري ،عـدد غرفهـا زيادةالمدرسة و ى جنيه إلصالح مبان

ى  نفقته الخاصـة فـىُسر من أجوبته على وأمر أن يتعلم التلميذ محمد زكى محمود الذ
   .)٨٣( وأمر فأحضرت له بدلة فلبسها ،المدارس االبتدائية والتجهيزية والعالية

 ،)٨٤ ( من اهتمام األعيـان داخـل الجمعيـة العموميـةانصيبً العام وقد نال التعليم 
  م ١٩٠٧ عام مارس ٢٣ى فف

ة بوجـــوب جعــل تعلــيم العلــوم باللغــى بــاقتراح يقــضسليمـــان  محمـــود باشــاتقــدم 
ألن هـذه اللغـة  ؛ )٨٥(  مـن اللغـة اإلنجليزيـةالمدارس االبتدائية والثانويــة بـدًال ى العربية ف

وأكمــــل مـــا يكـــون ذلـــك إذا  ،ـميـــعلتعلمهــــا الطلبـــة حـــق التبـــصفتها لغـــة البــــالد يجــــب أن ي
  .)٨٦( درسوا بها العلوم

ره نـاظر سعد باشا زغلول باعتبـاى  وتبن، هذا االقتراحىولم توافق الحكومة عل 
 حيــــث أوضـــح أن الحكومــــة لـــم تقــــرر التعلـــيم باللغــــة ، وجهـــة نظرهــــا فيـــه)٨٧( المعـــارف
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 أنــه ى وأشـــار إلــ، ولكنهــا فعلــت ذلــك مراعــاًة لمــصلحة األمــة،اإلنجليزيـة بمحــض رغبتهــا
 فإننـا ،إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعلـيم مـن اآلن باللغـة العربيـة وشـرعنا فيـه فعــًال 

 ى ألنـه ال يمكـن للـذين يتعلمـون علـ؛ يرةأنفسنا إساءًة كبى بالدنا وٕالى إلنكون قد أسأنا 
والبوســـطة والمحـــاكم المختلطـــة والمـــصالح العديـــدة  الجمـــاركى هـــذا النحـــو أن يعملـــوا فـــ

ى نظامهــا وجــود كثيــر مــن المــوظفين مــن ذو ى يقتــضى والتــ ،المختلفــة التابعــة للحكومــة
بنـك أو مـصرف وال ى  وال أن يستخدموا ف،فةالمعرفة بإحدى اللغات األجنبية حق المعر 

 وال أن ،بالدنـاى كثر تأسيسها اآلن فى شركة من الشركات األجنبية التى أن يشاركوا ف
 وال غيـر ذلـك مـن كـل مـا يحتـاج ،يكونوا محـامين أمـام المحـاكم المختلطـة وال متـرجمين

   .)٨٨( بالدناى  فالغة أجنبية وهو كثير جد ى راعة ف البىإل

مما جعل اإلنجليز يتراجعون ويـصرحون بـأن ى العام كان أقو ى ن تيار الرأإ إال 
مــن ى يتــوفر العــدد الكــافى اإلنجليزيــة محــل العربيــة هــو إحــالل مؤقــت حتــإحــالل اللغــة 

 وقد بـدأت اللغـة العربيـة . وكذلك الكتب العربية،المصريين األكفاء لتدريس العلوم الحديثة
 ١٩١٥ى عـام وما واف .)٨٩( م ١٩٠٧ عام من ابدءً س ري كلغة تدمكانهاى  إلاتعود تدريجيًـ 

  .)٩٠(امدارس المرحلتين معً ى لغة التدريس فى  كانت اللغـة العربيـة هم حتى

 يطلـب م ١٩٠٧ عـاممـارس ى باقتراح آخر فـ )٩١(ى الهالل أحمد بككما تقدم  
ى لدين اإلسـالملعلوم ا ووضع درجات ،المدارس األميريةى ففيه تخفيض أجور التعليم 

ــ،امتحانــات الــشهادة األميريــةى فــ  ىالــشهادات أن يحــصلوا علــى  طــالبى وأن يتحــتم عل
الـــــشهادة االبتدائيـــــة والكفـــــاءة ى ب وٕاعـــــادة امتحـــــان راســـــ،العلـــــومى تلـــــك الـــــدرجات كبـــــاق

ــ) ٩٢(والبكالوريــا  ى  وذلــك لمــن رســب مــنهم فــ،العــام الدراســيأول ى والــشهادات العامــة ف
ف عـن هـذا االمتحـان كـل مـن تخلـى  وأن يقبـل فـ، األكثـرىثالثـة علـين أو تمادة أو اثن

بـشرط أن يقـدم لنظـارة المعـارف مـا  ،عـذر مقبـولى تأدية االمتحان األول لمـرض أو أل
 للــشهادة مثــل اهــذا االمتحــان يــدفع رســمً ى  وأن كــل تلميــذ يريــد أن يــدخل فــ،يثبــت ذلــك

  .)٩٣( االمتحان األولى الرسم المقرر دفعه ف



   واألربعونالثامنالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٩٠ -  

ى مذكرة لها بخـصوص تخفـيض أجـور التعلـيم فـى د ردت نظارة المعارف فوق 
إجابــًة لرغبــة الجمعيــة العموميــة خفــضت النظــارة أجــور التعلــيم  بأنــه المــدارس األميريــة

ى ا لتخفيض أجور التعلـيم فـوجهً ى  ولكنها ال تر ،)٩٥(وأسوان  )٩٤(دفو إى مركز بمدارس 
جميـع ى لية أقـل بكثيـر ممـا يتكلفهـا التلميـذ فـ ألن المصاريف الحا؛غيرها من المدارس 

امتحانــات الــشهادة األميريــة لعلــوم الــدين ى  أمــا عــن وضــع درجــات فــ.أنــواع المــدارس
ى لكـان فـى ناظر المعارف أنه لو وضعت هذه الـدرجات فيمـا مـضى  فقد رأ،اإلسالمي

ـــ ـــىوضـــعها إجحـــاف عل ـــذين يحاســـبون عل ـــك الـــدرجات دون ى التالميـــذ المـــسلمين ال  تل
وال يمكــن إعطــاؤهم  ،الديانــة المــسيحيةى لتالميــذ المــسيحيين الــذين لــيس لهــم دروس فــا

المـدارس بـصفة عامـة للمـسلمين ى فـى  أمـا اآلن وقـد أدخـل التعلـيم الـدين.درجات عليهـا
ى وأصبح من الممكن تخصيص درجـات للتعلـيم الـدين ، فقد زال هذا المانع؛والمسيحيين

اح بمــــا يــــستحق مــــن العنايــــة هــــذا االقتــــر ى ســــينظر فــــ ووعــــد بأنــــه ،أســــوًة ببقيــــة العلــــوم
امتحــــان الــــشهادة االبتدائيــــة والكفــــاءة ى ب وبخــــصوص إعــــادة امتحــــان راســــ.)٩٦(بأهميتــــه

ــ،العــام الدراســيأول ى ـوالبكالوريــا والــشهادات العامــة فــ  ى فقــد وافــق نــاظر المعــارف عل
  .)٩٧( د بتنفيذهـذا االقتراح ووعــه

بإنـــشاء بعـــض المـــدارس بهـــدف توســـيع نطـــاق وقـــد طالـــب األعيـــان الجمعيـــة  
 تـــضمن إنـــشاء م ١٩٠٧عـــام مـــارس ى بـــاقتراح فـــ )٩٨( خـــشبـة بـــكأحمــــد  فتقـــدم ،التعلـــيم

وتوســيع األقــسام  ،كــل مركــز ومدرســة ثانويــة بعاصــمة كــل مديريــةى مدرســة ابتدائيــة فــ
   .)٩٩ (الداخلية بالمدارس الثانويـة

 قـــدرتهاى مـــا فـــالنظـــارة تبـــذل مـــذكرة لهـــا بـــأن ى وقـــد ردت نظـــارة المعـــارف فـــ 
نـــشئت هـــذه الغايـــة أُ ى  وللوصـــول إلـــ.اتـــدريجي ى والثـــانو ى علـــيم االبتـــدائتوســـيع نطـــاق التل

 وأن النظـارة ال تتـأخر ،العام المقبلى مدرسة ثانوية جديدة باإلسكندرية سيتم افتتاحها ف
ــالمــديريات كلمــا دعــت الحى عــن االهتمــام بإنــشاء مــدارس ابتدائيــة وثانويــة فــ  ىاجــة إل

 أمـــا مـــن حيـــث تقـــسيم األقـــسام الداخليــة بالمـــدارس الثانويـــة أفـــادت النظـــارة أن مـــا .ذلــك
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كمــا ى األهــالبالمــدارس الثانويــة مــن المحـــال المقــررة لألقــسـام الداخليــة يزيـــد عــن حاجـــة 
   :)١٠٠(ى التاليتبين من الجدول 

  

 عــــــــــــامال
  الـــــدراسي

عـدد المحــال 
  المقـــــررة

عدد التالميذ الداخلية 
  الموجوديـن

 ديسمبر من ٣١ى ـــــ ف
  عامل ــك

عـدد المحـال 
  الخاليــــة

 ١٩٠٦ - 
١٩٠٧  

١٩٠٨ - ١٩٠٧  
١٩٠٩ - ١٩٠٨  
١٩١٠ - ١٩٠٩  

٢٥٤  
٣٣٦  
٣٢٦  
٥٢٨  

٢٢١  
٢٩١  
٢٨٩  
٣٥٦  

٣٣  
٤٥  
٣٧  
١٧٢  

باقتراح آخر تضمن  خشبـة أحمـد بكتقدم م  .١٩١عام أواخر مارس ى وف 
 لضرورة هذه المدرسة لمعظم مديريات الوجه ،مدرسة ثانوية بمدينة أسيوطإنشاء 
شدة بعدهما عن مدينة ى قنا وأسـوان اللتين ال تخفى مديريتى أهال اوخصوصً  ،القبلي
تلزم لتعليم ى  دفع المصاريف الكثيرة التاين ال يمكنهمذَ لا المهـيلا وفقر أه،القاهرة

   .)١٠١( أوالدهم بالقاهرة

 هذا االقتراح وقرر المجلس األعلى لنظارة المعارف ىفقت الجمعية علوقد وا 
 باقتراح يطلب النائب ذاته ولذلك تقدم ، إال أن هذا القرار لم ينفذ،إنشاء هذه المدرسة

   .)١.٢( تنفيذ قـرار المجلس األعلى لنظارة المعارفى فيه استنهـاض همة الحكومة ف

 وأوضح أن ،وكيل المجلساشا سليمان محمود ب هذا االقتراح ىوقد رد عل 
 م ١٩١٠ عامشكلت لنظر ميزانية ى عدم تنفيذ هذا القرار هو أن اللجنة التى السبب ف

 وأنه سوف يتم تدارك هذا األمر بأن اللجنة ، إلنشاء تلك المدرسةالم تدرج اعتمادً 
  .)١٠٣(  لهااالميزانية اعتمادً ى  تدرج فسوف
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 عام مـارس ١٩ى باقتـراح فـى الهاللــ أحمــد بكـدم  تقاأيضًـ هذا اإلطـار ى وف
المدرسة جانب إلى  أسيـوطمديرية بى طـالب فيـه بإنشـاء مدرسـة حقـوق أخـر م  ١٩١٠

 هـذا االقتـراح بأن المدرسـة ىناظــر المعـارف علـ وقد رد .)١٠٤(الموجودة بمدينة أسيوط 
  .)١٠٥( الوقت الراهنى وخاصـة فـى الموجـودة تكفـ

مدرسة الحقوق ى وكانت األسباب الخفية لرفض هذا االقتراح أن الدراسة ف 
 وكانت ،وأغلب مدرسيها وناظرها من الفرنسيين ، القوانين الفرنسيةىكانت مبنية عل

 فرنسا ىالدعاية ضد اإلنجليز على ذلك الوقت تستند فى مصر فى الحركة الوطنية ف
 معقل للوطنية ى إلاسة الحقوق تدريجيً  وقد تحولت مدر . الفرنسيةالصحف ىوعل

 ومن أجل ذلك عامل اإلنجليز طلبة مدرسة الحقوق بقسوة بالغة واستعملوا .المصرية
 وكان البد أن يحاولوا أن يقللوا من أعداد الخريجين المثقفين ،معهم سياسة االضطهاد

  .)١٠٦(من هذه المدرسة 

   :التعليم الفني

 ،األعيان ال بأس به من اهتمام اقدرً ى للتعليم الثانو ى المواز ى ننال التعليم الف
بندر أبو تيج ى مدرسة صناعية فم  ١٩٠٣ عامى حيث أنشأ محمود باشا سليمان ف

وقف أ و ،)١٠٨(سبيل جلب معداتها وآالتها البخارية وغيرها ى  فا كثيرً  وأنفق ماًال ،)١٠٧(
 ،)١٠٩(  أطيانه بالِعتمانية من أجوداراريط وستة عشر سهمً فدان وعشرة قى عليها مائت

 وكان أهم ما ُيصنع بتلك المدرسة الستائر الحريرية .)١١٠( وكان يديرها على نفقته
  .)١١١(  والخراطة بأنواعها والنجارة،والقطنية وما شاكلها

 ا واعترافً من منطلق إيمان أعيان بندر أبو تيج بأهمية إنشاء هذه المدرسةو 
 منهم بزيارة محمود باشا سليمان ونشروا له كتاب شكر  قام وفد،منهم بفضل مؤسسها

حضرة الهمام صاحب  " :جاء فيه م ١٩٠٣ ديسمبر عام ٢بتاريخ صحيفة المقطم ى ف
 إلى قرب افتتاح ا نظرً ، إلى ما يرضاهاالسعادة محمود باشا سليمان زاده اهللا توفيقً 

يها ما هو كاٍف بندر أبو تيج ووقفكم على شيدتموها فى مدرستكم الصناعية الت
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من ريع الوقف من ى وقفيتكم أن الباقى للصرف عليها من أطيانكم الخاصة وشرطكم ف
ى  حمل جميع األهالا،خزانة المدرسة فيجعل التعليم فيها مجانً ى المصاريف يحفظ ف

 وقد شرعنا أن . أن تنطلق ألسنتهم بالدعاء لسعادتكم آناء الليل وأطراف النهارىعل
ى  فباألصالة عن أنفسنا وبالنيابة عن أهال، كتاب شكر لصنيعكم الجميلنقدم لسعادتكم

 ، هذا العمل الجليلى عامًة نقدم إليكم أخلص الشكر عل)١١٢( أبو تيج والبدارىى مركز 
 من اعملكم شيئً ى وأن ما صنعتموه قلما يمدحكم عليه األغنياء والفقراء الذين يجدون ف

 يرعاكم بعين عنايته ويزيدكم من -  جل شأنه -   واهللا،سد حاجتهم وتحقيق آمالهم
 ونسأل اهللا أن يزيدكم . وتقبل منا أيها الفاضل ما نهديه إليكم من الشكر،فضله ونعمته

البالد آثارك وترسم على صفحات ى الفضل فَتخَلد فى  وَسعًة ف،الخيرى بسطًة ف
   .)١١٣( "الزمان أخبارك والسالم 

 وعقد مع ،مدير المديريةى راهيم باشا صبر وحينما قدم إلى بندر أسيوط إب
لحثهم على االكتتاب لمدرسة م  ١٩٠٩عام  يونيو ٢٣ى  فاأعيانه وعمده اجتماعً 

 ،جنيهى  تبرع سيف النصر باشا بمائت،مدينة أسيوطى الصناعة المزمع إنشاؤها ف
 ا، وعبد العزيز بك راشد بأربعين جنيهً ،اخمسة وسبعين جنيهً  ب)١١٤( ىوعمر بك الريد

   .)١١٥(  منهمالٍ  لكاوالشيخ أحمد الشيخ بثالثين جنيهً ة أوحمزاوى بك على عمدة المنش

 الرغم من ىوقد تبرع العديد من األعيان للعديد من المدارس الصناعية عل
 فتبرع ويصا بقطر ، مما يوضح اهتمامهم بها وبإدراكهم ألهميتها،أنها خارج مديرياتهم

وخمسين ى الصناعية بالشاطبى باإلسكندرية بمبلغ مائتى وحنا بقطر لمدرسة محمد عل
بثمن خمسين نسخة من كتاب ألفه ى إسماعيل بمّلو ى  وتبرع محمد أفند.)١١٦( اجنيهً 

  .)١١٧( لذات المدرسة بقيمة عشرة جنيهات

باقتراح للجمعية أحمد بك خشبة  حيث تقدم ،واهتم األعيان بالتعليم الزراعي
حول ضرورة إيجاد مدرسة للزراعة بمديرية م  ١٩١٢ معا مارس ٣١ى العمومية ف

   .)١١٨( الصعيد االستفادة منهاى أسيوط حتى يتيسر ألهال
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 ى الرغم من أن محاضر جلسات الجمعية العمومية لم توضح الرد علىوعل
ومع اهتمام سلطات ى  فبالنسبة للتعليم الزراع،نه لم يلق قبوًال إ إال ،هذا االقتراح

 ،واستصالح األراضيى ات الر اديات الزراعة وما تتطلبه من مشروعاالحتالل باقتص
إال ى  ولم يزدهر التعليم الزراع،النهوض بالتعليمى  فاا مقصودً نها لم تبذل جهدً إإال 

ى الالزمة لمدرسة الزراعة فى  حيث أنشأ ويصا بقطر المبان،)١١٩( بالجهود األهلية
   .)١٢١ (لغت تكلفتها أربعة آالف جنيهبى  والت،)١٢٠(مدينة أسيوط من ماله الخاص 

باقتراح للجمعية  اخشبة أيضً  أحمد بك تقدم ،وفيما يخص التعليم التجاري
ذات التاريخ حول ضرورة إيجاد مدرسة للتجارة بمديرية أسيوط حتى ى العمومية ف
  .)١٢٢( الصعيد االستفادة منهاى يتيسر ألهال

 ىعمومية لم توضح الرد عل الرغم من أن محاضر جلسات الجمعية الىوعل
 حيث كان األجانب مستأثرين باألعمال المالية ،نه لم يلق قبوًال إ إال ،هذا االقتراح

 وكانت الشركات والمصارف والبيوت المالية والتجارية الكبيرة محتكرة ال ،والتجارية
الجهود إال بى  ولم يزدهر التعليم التجار .األجانبى يؤسسها وال يديرها وال يعمل بها سو 

 وقد غاب دور األعيان بمديرية أسيوط حول إنشاء مدرسة لهذا النوع من .)١٢٣(األهلية 
   .التعليم

   :التعليم األزهري

أحمــد  حيث تقدم ، العموميةالجمعيةى فى بالتعليم األزهر كذلك اهتم األعيان  
ى علمى طالب فيه بإنشاء معهد دين م ١٩١٠ عام أبريل ١٥ى  فباقتـراحى الهاللــ بك

   .)١٢٤( هذا االقتراح ووعد بتنفيذه ى وقد وافق ناظر المعارف عل،بأسيوط

محمـد باشـا تقدم به ى  ويؤكد ذلك االقتراح الذ،ولم يتم تنفيذ هذا االقتراح 
 وقد أحالت الجمعية هذا .م ١٩١٤ عام مايو ١١ى ف )١٢٥ (بالجمعية التشريعية محفـوظ

   .)١٢٦( لجنة االقتراحات ىاالقتراح إل
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 هذا ى الرغم من أن محاضر جلسات الجمعية لم توضح الرد علىوعل 
 خاصة أن الحكومة لم تكن تمانع فيما يتعلق ،نه يبدو أنها وافقت عليهإ إال ،االقتراح

 لهذا النوع من ا ليس حبً ،فقد شجعت سلطات االحتالل التعليم الديني ،بالجانب الديني
 –نجليزنظر اإل من وجهة – هذا التعليم ال يتناول  منها بأنا ولكن إيمانً ،التعليم
 ومن .هم ومن َثم فهو ال يهدد مصالح،السياسية واالقتصادية واالجتماعيةى النواح

ال ينافسون األعداد الكبيرة من اإلنجليز الذين ى  كان خريجو التعليم الدينىجهٍة أخر 
 ىاألزهر كانوا منصرفين إل ى ألن خريج؛الوظائف الكبيرة والفنية ى احتكروا العمل ف

   .)١٢٧( الوظائف الدينية ال المدنية

قف سيد بك أو  حيث ، لهذا المعهداوقف العديد من األعيان أطيانً أوقد  
 ؛)١٢٩(ته طلبى من أجود األطيان علا واثنين وعشرين سهمً ا عشرة أفدنة وقيراطً )١٢٨(خشبة
 كما .)١٣٠( م١٩١٧ عاممديرية لل )م١٩١٧ –١٩١٤(  بزيارة السلطان حسين كاملاتيمنً 

سالمة والشيخ سيد ى ويونس أفند )١٣٢(وأحمد بك جاد الرب )١٣١(وقف محمد باشا الطرزىأ
وقف محمد أ و .)١٣٣(ا واثنين وعشرين سهمً امعوض من أعيان أسيوط سبعة وأربعين فدانً 

 ا،نيهً  وتبرع الشيخ عبد الحكيم عبد الفتاح بواحد وخمسين ج، عشرة أفدنة)١٣٤(بك عمر
   .)١٣٥(اة المغالقة بخمسين جنيهً أومحمد بك والى عمدة منش

ى و مركز ملّ ب م ١٩١٨عام  نوفمبر ٢٥ى ف اوحينما عقد مدير أسيوط اجتماعً  
 دفع محمد بك والى ، التبرع بما يكفل بقاء المعهد والقيام بدورهىوحث األعيان عل

ستين  )١٣٦(مدة قصر هور بك إبراهيم عى  ودسوق،ة المغالقة مائة جنيهأعمدة منش
بك عبد ى  وعبد الهادا،الريدى ستين جنيهً ى وعبد الحفيظ أفندى  وحسن أفندا،جنيهً 

 )١٣٩(وعبد العزيز بك راشد )١٣٨(ك سمهانــــوعبد العليم ب) ١٣٧(الرحيم وأحمد بك حمزاوى
ى عمدة تونى  ومصطفى أفند، منهملٍ ـ لكا بخمسين جنيهً )١٤٠( الصوافاج عثمان ــــوالح

 )١٤٣(ك ـومصطفى ب )١٤٢( ك وعبد العزيز بكـ وعرفان با، بثالثين جنيهً )١٤١(إتليدم
  .)١٤٥( ارين جنيهً ــك سيف النصر بأربعة وعشـبى ومهد) ١٤٤( المجيد بكدوعب
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   :التعليم الجامعي

ى بألف )١٤٦( سينوت بك حناحيث تبرع  ،بالتعليم الجامعي اأيضً اهتم األعيان  
 ١٩١٤ –١٨٩٢(ى الثانى عباس حلمى حينما قام الخديو  )١٤٧(  المصرية للجامعةهجني

 ان فدانً يوقف عليها عشر أو  ،أثناء رحلته للصعيدم  ١٩٠٩عام سراياه ى بزيارته ف )م
بك ويصا ى جورج اأيضً ى  كما زار الخديو .)١٤٩(  بتلك الزيارةاابتهاجً  )١٤٨(من أمالكه 

   .)١٥٠ (اانه للجامعة المصرية أيضً  من أجود أطيان فدانً يتبرع بخمسى والذ

ضمن األعيان الذين تبرعوا للجامعة  )١٥١(فانوس ى أفندأخنوخ الدكتور وكان  
بك ى وجورج ،)١٥٣ (بألف جنيه بسطورس بك خياطو  ،)١٥٢( همائة جنيبالمصرية فتبرع 

 )١٥٦( بك ونجيبى وجند )١٥٥(وأنجال عمهم نصيف بك ) ١٥٤( ويصا وشقيقه زكى ويصا
 من أجود أطيانهم ان فدانً يوقفوا خمسأو  ،بألف وخمسمائة جنيه )١٥٧( بك ويصاى هموف

ئلة ات عوأرسل ،م ١٩٠٨ عام ديسمبر ٢١ى فأول يوم من افتتاحها ى للجامعة ف
دولتلو أفندم رئيس الجامعة المصرية  " : لرئيسها أحمد فؤاد باشا جاء فيها تلغرافً ويصا

مل منها الخير أنى ح الجامعة المصرية اليوم التمناسبة االحتفال بافتتاب –بمصر 
نتشرف بأن نرسل لدولتكم بالبوستة  ،ورنا بهذا المشروع الجليلر  لساللبالد وٕاظهارً 

   .)١٥٨( " من عائلتنا ا تبرعً هبمبلغ ألف وخمسمائة جنيى البنك المصر ى عل تحويًال 

هبتكم وردت  " :جاء فيهشكر ذلك بتلغراف ى علوقد رد رئيس الجامعة  
تشكركم ى  فكانت ختام مسك لحفلة االفتتاح وفاتحة خير الرتقاء الجامعة الت،العظيمة

  .)١٥٩( "بلسان األمة كلها 

ومحمود ى على ومحمد أفندى حسين فهم اأيضً للجامعة المصرية تبرع و  
 )١٦١(أبسخرون ى وألكسان أفند ، منهملٍ  لكان جنيهً يمائة وخمسب )١٦٠(بسيونى ى أفند

  .)١٦٢(  منهمالٍ لك همائة جنيب خشبة بكوأحمد 
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 حيث تبرع ،نصيب من تبرعات األعيانبالعاصمة وكان لكلية التجارة القبطية 
 ا،ن جنيهً يبك ويصا بأسيوط بأربعى وجند ا،ن جنيهً يبخمس) ١٦٣( القمصسمعان غب

  .)١٦٦( منهمالٍ  بعشرة جنيهات لك)١٦٥(دوسى وحبيب أفند )١٦٤(وحبيب بك شنودة

 كلية ىبنلمعند زيارته من أعيان المديرية رع تاوضروس جرجس جركيس ـبوت
 ،د ألربعة من الطالبـ ألربعة مقاعاات ثمنً ـبعشرة جنيه اأيضً البنات القبطية بالعاصمة 

   .)١٦٧( ان جنيهً ير ــــ وعشةخمسو  لهذه الكلية بمائة -  ًال بْ قَ  –د تبرع ـوكان ق

 مة أبناء الطبقات الفقيرة ومساعدتهرعاي ىعلوقد حرص العديد من األعيان 
بك بك ويصا بسراياه وشقيقه زكى ى جورج حيث اجتمع ،مواصلة التعليم الجامعيى ف

خ  )١٦٨(خياط بك وشاكر ى ويصا وبشرى بك حنا وسيدهم بشا ار المالويونان مق
يقوم  ،وقرروا جمع مبلغ كبير من المال ،خياطبك رس و بسطى وبشارة جرجس بسرا

ن فقراء مدينة أسيوط إلى بعض جامعات أوربا ـــــرسال ثمانية تالميذ مإ بنفقات
   .)١٦٩( اذلك سنوي  ىعللتخريجهم منها واالستمرار 

   :الصحة

حياة األمم ى أساس وأثمن شيء فى  بالصحة لكونها هااهتم األعيان أيضً 
  المصابينبمدينة أسيوط بمكان يقام فيه مستشفى لعزل  خياط عائلةتفتبرع ،والشعوب

 بقطعة بذات المدينة اأيضً ى  وتبرعت عائلة الهالل،)١٧٠(باألمراض الناقلة للعدوى 
وذلك بغرض  ،أرض من أمالكها فيها لنصب الخيام الخاصة بمستشفى الرمد النقال

بك ويصا ى وجورجحنا بك ن بشرى ـــ مل برع كـــكما ت .)١٧١( امعالجة الفقراء مجانً 
   .)١٧٢(ء بعض اآلالت الجراحية الالزمة لتلك المستشفى بعشرة جنيهات لشرا

على المعالجة ى غير أن حسن باشا واصف مدير أسيوط رأى أن إقبال األهال
خاصة أن أغلب  ،غير الئق بهاى وأن محلها الحال ،االزديادى  فابالمستشفى آخذً 

 عن  فبحث،المرضى يجلسون على األتربة ويزحمون شارع الحمراء مقر المستشفى
ى وخاطب بعض سراة المديرية ف ،قطعة أرض ملك الحكومة مساحتها ثالثة أفدنة

وأن يعملوا بقوله  ، جمعهم به ودعاهم لالكتتاباوأقام سرادقً  ،تشييد مستشفى للرمد
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بك ى وجورجحنا بك  فتبرع بشرى وسينوت ،)١٧٣ ()َوىٰ ْـ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبر َوالتق( :تعالى
 وٕالياس ،هجنيى خياط بمائتبك بسطورس و  ، منهمالٍ  لكان جنيهً يوخمس ىبمائتويصا 

  .)١٧٤( اأيضً   منهمالٍ ك لهومهران بك فرج عمدة نزلة فرج بمائة جنيى بشا

 هلحـــث أعيانـــ ،ويملّـــمركـــز نـــه قـــام بزيـــارة لإ بـــل ،ولـــم يكتـــف مـــدير أســـيوط بـــذلك
ادق وألقـى خطبـة تالهـا  وأوضـح لهـم فوائـدها وأعـد لهـم سـر ،على التبرع للمستشفى وسراته

ى وهاشـم أفنـد ا،ن جنيهً يعشر با أيوب منقريوس من وجهاء البندر فتبرع حن  ،تبرع الكثيرين
وخليـل  )١٧٥(بـشاداتإيحيى عمـدة ى وكيالنى أفند ا،خمسة عشر جنيهً بعبد الرحمن سالم 

عبـد الـرحمن والـشيخ ى أفنـدى وتهـام )١٧٦(ى  مـصطفى بـك حمـدعزبةعمدة ى حمدى أفند
   .)١٧٧( منهم لٍ بمبلغ عشرة جنيهات لكى والشيخ أحمد عفيفى ن علحسي

ــــــوط ى وحينمــــــا رأى رزق اهللا أفنــــــد أن  )١٧٨(خليــــــل مفــــــتش صــــــحة مركــــــز منفل
ف علـــيهم أو المركـــز مـــن أطـــراف الـــبالد ليكـــشِ  إلـــىالمرضـــى والمـــصابين الـــذين يفـــدون 

 نكــز ويكونــو ســاحة المر ى  أن يبقــوا فــن فيــضطرو ،جهم لــيس لهــم محــل يــأوون إليــهليعــالِ 
 ، وهـــو مــا يزيـــد مـــن آالمهــم ويـــضاعف عـــذابهما،عرضــة للعوامـــل الجويـــة شــتاًء وصـــيفً 

مــنهم كــل ى  فلقــ،إنــشاء مستــشفى صــغير يفــد إليــه المرضــىى  فــعيــاناســتطلع آراء األ
ومحمد بك محفوظ عمدة الحواتكـة  ،هبمائة جني )١٧٩( بك الطرزىى وتبرع حفن ،ترحيب

ن يخمــسبأبــو حــسين ى أبــو حــسين وشــقيقه محمــد أفنــدى ومحمــود أفنــد ا،ًهــن جنييخمــسب
   .)١٨٠( عشر جنيهاتبى أفندى وشافع ا،ن جنيهً يثالثبوأحمد بك جاد الرب  ا،هً جني

   :المؤسسات الدينية

احتيــاج ى  فحينمــا رأى قطــب بــك قرشــ،كــان لألعيــان اهتمــامهم بالمؤســسات الدينيــة
 جهـــة تـــسمى الُحمـــرةى  الدينيـــة فـــديـــروط الـــشِريف إلـــى مـــسجد يقيمـــون فيـــه شـــعائرهمى أهـــال

وقـــف عليـــه مائـــة فـــدان مـــن أجـــود أطيانـــه أ و ،)١٨١( اشـــترى قطعـــة أرض فيهـــا لـــذلك الغـــرض
 ا كبيـرً ا مـسجدً )١٨٣( عبـد الـرحيم بـك الريـدى شـيد كمـا .)١٨٢( لنـشر الـدين ا علمًيـاليكون معهـدً 

وقـــــف أ و )١٨٥( وأحمـــد بـــك حمـــزاوى بـــالَمحرص ،)١٨٤( اوقـــف عليـــه خمـــسين فـــدانً أو ى نـــواى فـــ
 ومحمد بـك عمـر ،)١٨٧( بلدته ساحل سليمى  ومحمود باشا سليمان ف،)١٨٦(  أفدنةةعليه ثالث
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ـــو  وســـيد بـــك  ،)١٨٩( المغالقـــةة أبمنـــش ومحمـــد بـــك والـــى ،)١٨٨(ى بعزبتـــه الخاصـــة بمركـــز مّل
ـــة أســـيوط ــذات المدينـــة ،)١٩٠( خـــشبة بمدين ــ ـــرحمن بـــك النمـــيس بـ ــد ال  وعمـــر بـــك ،)١٩١ (وعبــــ

  .)١٩٤ (ُمرى  ببن)١٩٣(عليان ى  وكامل أفند،)١٩٢( ريدى بـــديروط أم نخلةال

ى  كعائلـــة جمـــال الـــدين التـــ،بنـــاء المـــساجدى  بعـــض العـــائالت فـــأســـهمتكمـــا  
وعائلـة سـمهان  ،)١٩٥(شيدت أكثر من عـشرة مـساجد بمراكـز منفلـوط وأبـو تـيج وأسـيوط 

ى ت بعـض العـائالت المـسيحية فــوسـاهم .)١٩٦(ة ســمهان أمنـشى  فـاشـيدت مـسجدً ى التـ
   .)١٩٧( حيث شيدت عائلة جاد الرب بالقوصية ثالثة مساجد ،بناء المساجد

 حيـث تبـرع الحـاج أحمـد ،سد احتياجات المساجدى  بعض األعيان فأسهمتو  
بالحصر المنقـوش مـن صـنع ) ١٩٩(بفـــرش مسجد السلطان الفرغل  )١٩٨(كياس بأبو تيج 

   .)٢٠١( أشد الحاجة إلى ذلكى ان المسجد ف حيث كـ،)٢٠٠( منوف
 بــديروط كبيــرةوفيمــا يخــص الكنــائس شــيد ســمعان بــك غبــ القمــص كنيــسة  
 وتبـرع ويـصا .)٢٠٢(وقف عليها ثمانية أفدنة ونصف فدان مـن أجـود أطيانـه أ و ،الشريف

ــم بــأن إنجي.)٢٠٣(بمدينــة أســيوط  بقطــر بــأرض تبنــى عليهــا كنيــسة إنجيليــة ــا عل ى لــ ولم
 ا بنـاء كنيـسة تبـرع بعـشرين جنيهًـىمصر القديمة التابعة للكنيـسة األسـقفية عـازمون علـ

  .)٢٠٥( أبو كساء على نفقتهى بك ويصا كنيسة فى  كما شيد جورج.)٢٠٤( إعانة لهم
 حيــث تبــرع إليــاس ،بنــاء الكنــائس خــارج مــصرى وكــان لألعيــان إســهاماتهم فــ 

 مـنهم لٍ  لكـابك حنا بخمسة وسبعين جنيهًـوبسطورس بك خياط وبشرى وسينوت ى بشا
   .)٢٠٦( لبناء كنيسة الخرطوم بالسودان

   :الجمعيات واألسواق الخيرية

منهـا الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية  ،الخيريةتبرع األعيان للعديد من الجمعيات  
تبـــرع عبـــد الـــرحمن بـــك حـــسنين عمـــدة حيـــث  ، م١٩٠٩ عـــامى  فـــ)٢٠٧(  أســـيوطبمدينـــة

والـسيد بــك ومحمـود بـك وأحمـد بــك  ، منهمـالٍ  لكـهجنيـى ك ثابـت بمــائتأسـيوط ومحمـد بـ
 لٍ  لكـــهبمائـــة جنيـــ )٢٠٨(ى ومحمـــد بـــك علـــى وأحمـــد بـــك الهاللـــ ،هخـــشبة بثالثمائـــة جنيـــ

   .)٢٠٩( ان جنيهً يبسيونى بسبعة وتسعى ومحمود أفند ،منهما
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 ا،ن جنيًهـــيتبـــرع ســـيف النـــصر باشـــا بمائـــة وخمـــسة وتـــسعى و مّلـــمركـــز  مـــنو  
  مـنالـدروىوٕابراهيم بـك  ا،ن جنيهً يبك الريدى عمدة ديروط أم نخلة بثالثة وسبعوعمر 
محمـد بـك و ى بك عبد الرحيم عمدة نـواى وعبد الهاد ا،ن جنيهً يبخمس )٢١٠(ِدْرَوة أعيان 

وعبد العزيز بك راشد مـن  ا،ن جنيهً يبثمانية وأربع )٢١١(ِعْمران ى عمر من أعيان تل بن
 ، منهمـالٍ  لكـان جنيهًـيبتـسعة وثالثـى و وأمين بك تونى عمدة ملّـ )٢١٢(أعيان األشمونين 

 ان جنيهًـيحرص بثالثوأحمد بك حمزاوى عمدة المَ المغالقة ة أعمدة منشى وحمزة بك عل
   .ان جنيهً يعمران بعشر ى والشيخ مصطفى عمر عمدة تل بن ، منهمالٍ لك

ف بالقوصية بمائة وواحد وت  ا،ن جنيهًـيسعومن مركز منفلوط مهران باشا خال 
ومحمـد بـك محفـوظ عمـدة الحواتكـة  ،هبمائة جنيـمن أعيان منفلوط  بك الطرزىى وحفن

  .)٢١٣( ان جنيهً يبثمانية وأربع
والـشيخ حـسن  )٢١٤(ُشـْطب الشيخ عبد الحافظ حسن عمدة  ومن مركز أسيوط 

 والـــشيخ محمـــد الـــسيد ،منهمـــا ل  لكـــان جنيًهـــيبخمـــس )٢١٥( مـــصطفى عمـــدة أوالد إبـــراهيم
ـــ )٢١٦(عمـــدة الـــشغبة  ن يبخمـــسة وعـــشر  )٢١٧( رمـــضان عمـــدة موشـــاى والـــشيخ أحمـــد عل

  . منهم لكلٍ اجنيهً 
وفريد  ا،ن جنيهً يحسين من أعيان النخيلة بخمسبك ومن مركز أبو تيج همام  

بأربعة  )٢١٨( السيدبك وعبد العال  ا،ن جنيهً يمصطفى خليفة عمدة النخيلة بتسعة وعشر 
   .)٢١٩( اعشر جنيهً 
بــــسبعة  )٢٢١( أعيــــان أبنــــوب مــــنى شــــاكر بــــك غزالــــ )٢٢٠( ومــــن مركــــز أبنــــوب 

ــ)٢٢٢(ى الَواْسطَـــ وعمــر بــك طــه عمــدة  ا،ن جنيًهــيوتــسع والــشيخ  ا،ن جنيًهــي بتــسعة وثالث
ى عمـدة بنـ )٢٢٣( حمـادى أفنـدى وعلـ ا،ن جنيهًـير بأربعـة وعـشر ُمـى عمدة بنـى عليان عل

   .)٢٢٥ (ابتسعة عشر جنيهً  )٢٢٤( ِرَزاح
 ا،ن جنيًهـــيبثمانيـــة وأربعـــ )٢٢٦(ومـــن مركـــز البـــدارى عبـــد الـــرحمن بـــك محمـــود  

 والـشيخ حـسن درويـش عمـدة ا،ن جنيهًـيبـأربعى ومحمد بك عبد العال عمدة العقال بحر 
   .)٢٢٩ (ابخمسة عشر جنيهً  )٢٢٨(وعثمان بك سليمان  ا،بتسعة عشر جنيهً  )٢٢٧(الَعَفاْدَرة 
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منهمـا لجمعيـة  لٍ بـك حنـا بأربعـة جنيهـات لكـبك خياط وبـشرى ى جورجوتبرع  
بــــك ويــــصا ى جــــورجكمــــا تبــــرع  .)٢٣٠(العـــروة الــــوثقى الخيريــــة اإلســــالمية باإلســــكندرية 

 أمـين بـك خيـاط اوتبرع لها أيضً  .)٢٣١( للجمعية الخيرية القبطية بالقاهرة ان جنيهً يبعشر 
بـك ويـصا ى جـورجو  ا،ن جنيهًـيعنه وعن والده المرحوم بسطورس بك خياط بـأربع )٢٣٢(

   .)٢٣٣ (منهمٍل  لكان جنيهً يأبسخرون ونصيف بك حنا بعشر ى أفندوألكسان 

ومنهـــا ســـوق اإلحـــسان بمدينـــة  ،وتبـــرع األعيـــان للعديـــد مـــن األســـواق الخيريـــة 
بــك ويــصا بعــشرة جنيهــات ى بــك ويــصا وجنــدى وجــورج فتبــرع أمــين بــك خيــاط ،أســيوط

أبسخرون وشـاكر بـك ى أفندوألكسان  ،ونصيف بك ويصا بخمسة جنيهات ، منهمالٍ لك
بك خياط وسينوت بك حنا والدكتور أخنوخ ى وجورج ،منهماٍل خياط بأربعة جنيهات لك

 )٢٣٥(وتوفيــق بــك دوس  ، مــنهملٍ  بثالثــة جنيهــات لكــ)٢٣٤( جبــرانى فــانوس وعــازر أفنــد
   .)٢٣٦(  منهمالٍ ن لكيوكامل بشارة بجنيه

   :المالجئ

ملجـــأ  )٢٣٧( حيـــث أنـــشأ ميخائيـــل فلـــتس ،الجئكـــان لألعيـــان اهتمـــامهم بـــالم 
الملجـأ ى  تـضمن أنـه يقبـل فـا ووزع إعالنً ، يسع مائة طفل)٢٣٨(بلدته َصَنبُو ى لأليتام ف

 على اختالف بلدانهم ومـذاهبهم ويتكفـل بتـربيتهم وتعلـيمهم ا وٕاناثً ا ذكورً اللقطاء واليتامى
ال يكــــون لليتــــامى مــــنهم أقربــــاء  وأ،أعــــوام بــــشرط أال تتجــــاوز أعمــــارهم العــــشرة ا،مجاًنــــ

الملجــأ ى فــ أن اللقطــاء واليتـامى يقيمــون ا كمـا تــضمــن أيــضً .يـستطيعون اإلنفـــاق علــيهم
البنـــين والبنـــات اللتـــين ى  ثـــم ينقلـــوا إلـــى مدرســـت،إلـــى أن يبلغـــوا الـــسن المناســـب للتعلـــيم

   .)٢٣٩(المستقبل ى  ويتعلمون فيهما بعض العلوم وصناعات تفيدهم ف،أنشأهما

 حيـث كـان ،إعانـة ملجـأ األيتـام بمدينـة أسـيوطى  الكثيـر مـن األعيـان فـأسهمو  
 وبـــسطورس بـــك خيـــاط بخمـــسة ،بـــك ويـــصا يتبـــرع لـــه كـــل شـــهر بمائـــة قـــرشى جـــورج

 والـدكتور ، لكـٍل منهمـاا وشاكر بك خياط وزكى بك ويـصا بخمـسين قرًشـا،وسبعين قرشً 
   .)٢٤٠( افانوس بخمسة وأربعين قرشً ى أخنوخ أفند
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ى  حيـث تبـرع الـدكتور أخنـوخ أفنـد،برع الـبعض مـنهم لمالجـئ خـارج مـصروت 
فانوس وخليل باشا خياط بعشر جنيهات لكٍل منهما لمشروع ترميم دار األيتام والعميان 

   .)٢٤١(القدس الشريف ى ف

   :األزمات االجتماعية

 حلت بمصر وغيرهـا كـالحرائقى  باألزمات االجتماعية التااهتم األعيان أيضً  
لت الحكومــة  أرســ،)٢٤٢(ديــر َمــَواس قريــة  فحينمــا حــدث حريــق هائــل ب،والــسيول والــزالزل

 ويـــصا وزكـــى بـــك ويـــصا بـــكى  وتبـــرع جـــورج، مـــن الخبـــزاا كبيـــرً إلـــى المنكـــوبين مقـــدارً 
 وبـشرى بـك حنـا ا،بـك حنـا ونـصيف بـك وأشـقاؤه بعـشرين جنيهًـى  وجند،هابعشرين جنيً 

 وبـــسطورس بـــك خيـــاط بخمـــسة عـــشر ا،نيًهـــوشـــقيقه ســـينوت بـــك حنـــا بخمـــسة عـــشر ج
بــك خيــاط وشــاكر بــك خيــاط وعبــد الــرحمن بــك حــسنين عمــدة أســيوط ى  وجــورجا،جنيًهــ

 لٍ بخمــسة جنيهــات لكــ )٢٤٣(ومحمــد بــك محفــوظ عمــدة الحواتكــة والــدكتور حبيــب خيــاط 
   .)٢٤٥( بجنيهين )٢٤٤(ى فهمى  وحبيب أفند، ونخلة مرقص بأربعة جنيهات،منهم

ـــو ى  أفنـــدوتبـــرع محمـــد  بـــثمن خمـــسين نـــسخة مـــن كتـــاب ألفـــه ى إســـماعيل بمّل
بقيمـة م  ١٩٠٢ عـامأوائـل مـايو ى وقـع فـى  الـذ)٢٤٦(ميت غمر بمدينة حريق ى لمنكوب

 والـــدكتور حبيـــب ،)٢٤٨(وتبـــرع ســـينوت بـــك حنـــا بـــسبعة جنيهـــات  ،)٢٤٧(عـــشرة جنيهـــات 
   .)٢٤٩(م  ١٩٠٨ عامديسمبر ى وقع فى حريق األستانة الذى خياط بجنيهين لمنكوب

تبـرع م  ١٩١٩ عام يناير ١٧ى العاصمة فى وحينما اجتاحت السيول ضواح 
   .)٢٥٠(  منهمالٍ بك حنا والدكتور حبيب بك خياط بعشرة جنيهات لكى للمنكوبين فهم

حيـث اكتتبـوا  ، الرغم من أنهـا كانـت خـارج مـصرىواهتم األعيان بالزالزل عل 
ـــد فتبـــ،يطاليـــاإى الـــزالزل فـــى لمنكـــوب  وبـــشرى ،حنـــا بقطـــر بأربعـــة آالف جنيـــهى رع جن

بـك ويـصا ونـصيف بـك حنـا وزكـى بـك ويـصا ى  وجـورج،جنيـهى وسينوت بك حنـا بـألف
 وألكـسان ،بـك حنـا بثمانمائـة جنيـهى  وفهمـ،وبسطورس بك خياط بألف جنيه لكـل مـنهم
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ب وشـــاكر بك خياط وأقالديوس قلته وصمويـل نجل حبيى أبسخرون وٕالياس بشاى أفند
بثالثمائـــة  )٢٥١( أقالديـــوسى  وتـــادرس أفنـــد،بخمـــسمائة جنيـــه بـــك شنــــودة عمـــدة أســـيوط

  .)٢٥٣( جنيهى بمائت )٢٥٢( بشارة جرجسى  والدكتور حبيب خياط وديمتر ،جنيه

   :الصحافة

 مـن أعيـان ا وجيهًـ٤٦ حيـث اجتمـع نحـو ،اهتم العديد من األعيان بالـصحافة 
 م للنظـر ١٩٠٦أواخـر يونيـو عـام ى سـليمان فـمنزل محمود باشـا ى مديريات مختلفة ف

 وحينمـا .ها إلصـدار جريـدة وطنيـة يوميـةءتقـرر إنـشاى  الشركة المـساهمة التـإنشاءى ف
 وبـشرى وسـينوت ، اكتتـب محمـود باشـا سـليمان بخمـسمائة جنيـه،فتحت قـوائم االكتتـاب

   .)٢٥٤( بك حنا بخمسمائة جنيه

وعبـد ى لريـدى وقطـب بـك قرشـكما تبرع سيد بك خـشبة وسـيف النـصر باشـا ا 
ف ــــك الطــــرزى ومهــــران بــــك خــــال ــــه لكــــٍل مــــنهم العظــــيم ب ــــك ،بثالثمائــــة جني  وشــــاكر ب

   .)٢٥٧( جنيه لكٍل منهماى بمائت) ٢٥٦(  وأندراوس بشارة)٢٥٥(ىغزال

 ، لمجلـس إدارة هـذه الجريـدةا عـضوً ٢٤وقد انتخب أعضاء الجمعية العمومية  
 وقــرروا أن يكـــون ، بـــك حنــا وســيد بــك خــشبةكــان مــنهم محمــود باشــا ســليمان وبــشرى

   .)٢٥٩ ( م١٩٠٧ مارس عام ٩ى  وصدرت ف،)٢٥٨( "الجريدة " اسمها 

  :المناسبات الدينية واالجتماعية

ى العديــد مــن الليــال حيــث أقــام الكثيــر مــنهم ،اهــتم األعيــان بالمناســبات الدينيــة 
بك ى  حفنومن ذلك إقامة ،ةالشريف حسب العادة السنويى  بمناسبة المولد النبو احتفاًال 

 القـــصة والقـــصائد المحمديـــة وتـــالوةيـــات رَ الزينـــات مـــن مـــصابيح وثَ بالحواتكـــة الطـــرزى 
ووزعـــت فيهــا الـــصدقات  ،محمــودى علــالــشريفة حتــى الـــصباح بــصوت األســتاذ الـــشيخ 

   .)٢٦٠( الفقراء والمساكين ىعل
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ار أعيان مدينة  حيث وزع محمد بك ثابت من كب،األعيادى واهتموا بالفقراء ف 
الفقــــراء والمحتــــاجين بمناســــبة عيــــد ى علــــأســــيوط الــــصدقات مــــن مالبــــس وِبــــدل ونقــــود 

  .)٢٦١(الفطر

 حيـــث أحيـــا عبـــد الـــرحمن بـــك النمـــيس ،وا احتفـــاالت بعـــض األوليـــاءَيـــكمـــا أحْ  
  .)٢٦٢(ى جالل الدين السيوطى مولد سيدى باهرة فى ليالعمدة أسيوط أربع 

 ،اســبات االجتماعيــة وٕان كانـــت مرتبطــة بالخـــديوي بالمناواهــتم األعيــان أيـــضً  
عبـاس ى بعيد جلـوس الخـديو م  ١٩٠٢ عاميناير ى حيث احتفل محمود باشا سليمان ف

 وتـضمن االحتفـال قـراءة القـرآن ، حـسب عادتـه الـسنويةا باهرً احتفاًال  )٢٦٣(ى الثانى حلم
 وأديـرت ، والمـساكينالفقـراءى علـ ووزعـت فيـه الـصدقات الكثيـرة ،الكريم والذكر والدالئل

  .)٢٦٤( الحلوى والمرطبات على الحاضرين

   :قضايا أخرى

 ، باآلثـارمنهمعض الباهتم ف ،العديد من القضايا األخرىى سهم الكثير من األعيان فأ
 وقـد ضـم هـذا المتحـف مجموعـة ،)٢٦٥( بمدينة أسيوط ا خاصً احيث امتلك سيد بك خشبة متحفً 

   .)٢٦٦(اهتم بالتنقيب عنها وجمعها بهى فيسة التمن اآلثار المصرية القديمة الن

عــدد مــن اجتمــع  بمدينــة أســيوط كهربــاءحالــة الوفــى ســبيل االهتمــام بتحــسين  
 ،هــذا الغــرضمــدير المديريــة بمبــالغ لى  لرغبــة إبــراهيم باشــا صــبر اواكتتبــوا طبًقــاألعيــان 

وأحمــد بــك ى  وآل الهاللــا، وآل خيــاط بــستين جنيًهــافتبــرع نــصيف بــك حنــا بــستين جنيًهــ
وتبــرع بــشرى بــك حنــا  ،)٢٦٨( مــنهم لٍ  لكــابثالثــين جنيًهــ) ٢٦٧(خــشبة ومحمــود بــك خــشبة 

  .)٢٦٩( اوشقيقه سينوت بك حنا بستين جنيهً 

ى علــ حيـث أجمــع أعيــان مدينــة أســيوط ،الترفيهيــةى ولـم يغفــل األعيــان النــواح 
 ا واتخـذوا لـه بنـاًء فـسيحً ،الرحبة الموجودة بالمدن الشهيرةى بها أسوًة بالنوادى إنشاء ناد

 واشـترك فيـه . وعينـوا لـه مـا يلـزم مـن الخـدم،ثـاثقرب محطـة أسـيوط وفرشـوه بفـاخر األ
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ى  حــــــضره المطــــــرب عبــــــده أفنــــــدا شــــــائقً وأقــــــاموا عنــــــد افتتاحــــــه حفــــــًال  ا،عيًنــــــن و ســــــبع
   .)٢٧١(  الشهيرةصحفومدير أسيوط وكبار الموظفين ووكالء ال )٢٧٠(ىالحامول

   :خاتمة الدراسة

ـــسابق  ـــا مـــن العـــرض ال ـــدور االجتمـــاع وهكـــذا يتـــضح لن ـــذى ال ـــر ال ـــه ى الكبي لعب
ــيم مــنى فــتمثــل ى  والــذ،فتــرة الدراســةى فــاألعيــان بمديريــة أســيوط   إنــشاء الكتاتيــب التعل

 مما يؤكد اقتناعهم بأهمية نـشر التعلـيم بمراحلـه ،للجامعة المصريةلها و والمدارس والتبرع 
 ا كبيـرً ا واحتلت تلك القضية جانًبـ،تمتعوا بهاى الشخصية الت كما يعكس ثقافتهم ،المختلفة

 ممــا يبــرز حرصــهم ،بمــا يلزمهــاوالتبــرع لهــا إنــشاء المستــشفيات وكــذلك  .مــن اهتمامــاتهم
ـــ الـــذين كـــانوا يعـــانون مـــن أوضـــاعهم االجتماعيـــة وخاصـــة الفقـــراء ى صـــحة األهـــالى عل

ـــة كالمـــسااكمـــا اهتمـــوا أيـــضً  .المتدنيـــة ـــائس ســـواء مـــن حيـــث  بالمؤســـسات الديني جد والكن
إلـى  ،استمرارها ألداء مهامها الدينيـةى  علا أو رعايتها من خالل التبرعات حفاظً ،إنشائها

ٕانــشاء وٕاعانــة المالجــئ ورعايــة اليتــامى بالجمعيــات واألســواق الخيريــة و جانــب اهتمــامهم 
اعيــة واألزمــات االجتم ،واللقطــاء كجانــب مهــم يحمــيهم مــن الــضياع ؛ حيــث ال عائــل لهــم

 ،والمناســبات الدينيــة واالجتماعيــة ،حلــت بمــصر وغيرهــا كــالحرائق والــسيول والــزالزلى التــ
 وقــد . والنــواديلكهربــاءااهتمــامهم باآلثــار و مثــل األخــرى  والعديــد مــن القــضايا ،والــصحافة

المجتمــع ى علــ وانعكــس ذلــك ،يمــا بيــنهمفن واألقبــاط هــذا الــدور و تقاســم األعيــان المــسلم
   .مجتمع مديرية أسيوط بشكل خاصى عل و ، عامبشكلى المصر 
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  الهوامش

 ، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، محافظة أسيوط:عبير ياسين) ١(
  .١٠ -  ٩ ص ،٢٠٠٣

ى  القاموس الجغراف، محمد رمزي:انظر( .من المدن القديمة بمركز أسيوطى ه :مدينة أسيوط) ٢(
 ، القاهرة، الجزء الرابع، القسم الثاني،١٩٤٥سنة ى  من عهد قدماء المصريين إلللبالد المصرية

  )٢٦ – ٢٥ ص ،١٩٩٤ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
النصف األول من القرن التاسع عشر ى فى  الريف المصر :سلوى محمد عبد اللطيف نور الدين )٣(

 كلية ، قسم التاريخ،ة رسالة ماجستير غير منشور ، م١٨٤٨ – ١٨٠٥/  ه١٢٦٥-١٢٢٢
   .٦٠ ص ،٢٠٠٩ ،الدراسات اإلنسانية فرع البنات بالقاهرة جامعة األزهر

 ،١٩١٤ –١٨١٣مصر وأثره على الحركة السياسية ى  تطور الملكية الزراعية ف:بركاتى  عل)٤(
  .٢٣٩ ،٢٣٦ ،٢٣٥، ص ١٩٧٧ ، دار الثقافة الجديدة،القاهرة

من القرن ى النصف الثانى مصر فى  ومشايخ القرى ف عمد:غريب عبد الغنى أحمد السيد) ٥(
 ، كلية اآلداب جامعة عين شمس، قسم التاريخ، رسالة ماجستير غير منشورة،عشرى الثان

   .٢٦٢ ،٩٠ ،٧١ ،٥٧ ،٥٥ ص ،١٩٩٠
 مرجع ،بركاتى عل :انظر( .للزراعةيمكن استصالحها ى التى األراضى  ه:البراريى أراض )٦(

  )١٢٩ ،١٢٧  ص،سابق
شملتها مساحة محمد على ولم تدرج بسجالت ى التى األراضى ه :المستبَعداتى أراض )٧(

مصر ى الزراعية فى  ملكية األراض،الوكيلى  حمد:انظر( .ألنها لم تكن مزروعة،المساحة
   )٥٤٠ ،٤٦٧ص  ،٢٠٠٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،خالل القرن التاسع عشر

   .٢٣٩ ،٨١ ،٨٠ ص ،ابق مرجع س:بركاتى  عل)٨(
  . ٢٥١ ص : نفسه)٩(
  
 .م ١٩١١ عام يوليو ١٤ى توفى ف ، ديروط الشريف أكابر أعيان وسراةمن : قطب بك قرشي)١٠(

 ،٢٣السنة  ،٢ ص ،١٩٠١ نوفمبر ١٩ بتاريخ ،٣٨٤٧ العدد ،١٣السنة  ،المقطم :انظر(
  )٥ ص ،١٩١١ يوليو ١٥ بتاريخ ،٦٧٧٩العدد 

)١١ ( من القرى القديمة بمركز ديروطى ه :يفرِ ديروط الش. )مرجع سابق ، محمد رمزي:انظر، 
  )٤٧ص 
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   .٢ ص ،١٩٠٥ أكتوبر ٢١ بتاريخ ،٥٠٣٨ العدد ،١٧ السنة : المقطم)١٢(
   .٣ ص ،١٩٠٦ سبتمبر ٧ بتاريخ ،٢٧٥ العدد ،٨ السنة : الممتاز)١٣(
تعلم باألزهر و  ،م ١٨٧٢ عامى ملو  لمركز التابعةى ولد ببلدة نوا :بك عبد الرحيمى عبد الهاد) ١٤(

ى وتعديل الضرائب والمجلس الحسبى  الشياخات والر لجانب اانتخب عضوً  و ،وعين عمدة لبلدته
عمدة وكان  .مجلس مديرية أسيوطب اوعضوً  ،ومجالس الترع والجسور ولجنة تقسيم الجسور

 ،بكورنيش النيل بالقاهرة دار الوثائق القومية :انظر( . بمركز ملويا فدانً ٢٥٠امتلك و ى لنوا
 ،فرج سليمان فـؤاد ، مديريات قنا وأسوان وأسيوط٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ،مخزن السيادية

 – ٣١٢ ص ،١٩١٧ ، مطبعة االعتماد، القاهرة، الجزء األول،الكنـز الثمين لعظماء المصـريين
٣١٣(  

  )٦٩  ص، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من القرى القديمة بمركز ملويى ه : نواي)١٥(
   .٤ ص ،١٩٠٨ مايو ٨ بتاريخ ،٥٨٠٧ العدد ،٢٠ السنة :المقطم )١٦(
 وسمى مركز ،وي وجعل مقره بلدة ملّ ،وي باسم قسم ملّ م ١٨٣١ عامى أنشئ ف :وي مركز ملّ )١٧(

 عن مديرية أسيوط وضمه  المركزوقد تم فصل .م ١٨٩٠عام من أول يناير ااعتبارً ى و ملّ 
قضى بتعديل الحدود اإلدارية ى  والذ١٩٥٤ لسنة ٥٨٥ بقانون رقم ١٩٥٤ عام لمديرية المنيا
 ، مكرر٩٠ العدد ،١٢٤ السنة ،الوقائع المصرية :انظر( .سويف والمنيا وأسيوطى لمديريات بن

 النشرة التشريعية نوفمبر ، وزارة العدل،الحكومة المصرية ،١ص  ،١٩٥٤ نوفمبر ١١بتاريخ 
   )٩ ص ، مرجع سابق،حمد رمزيم ،٢٤٥٧ – ٢٤٥٤ ص ،١٩٥٤

  )٦٤  ص،نفسه :انظر( .من القرى القديمة بمركز ملويى  ه:خالدى بن) ١٨(
   .٥ ص ،١٩٠٨ مايو ١٢بتاريخ  ،٥٨١٠ العدد ،٢٠ السنة : المقطم)١٩(
 ،وتعلم باألزهر الشريف م ١٨٧٣ عامولد  ،مركز ديروطب من األعيان :أحمدبك  العال و أب)٢٠(

ولجنة ى  بالمجلس الحسباوكان عضوً  .م ١٩٠١ عام  َفَزارة وعين عمدة،لتجارةوعمل بالزراعة وا
 فرج ،٥ ص ،١٩٢٣ نوفمبر ١٢ بتاريخ ،١٦٤ العدد ، السنة األولي، البالغ:انظر( .الشياخات

   )٣٦٠ – ٣٥٨ ص ، مرجع سابق،سليمان
   )٤٩  ص، سابق مرجع، محمد رمزي:انظر( . القديمة بمركز ديروطالقرىمن ى ه : َفَزارة)٢١(
تعلم و  م ١٨٧٣ عام ولد ،مركز منفلوطب من كبار األعيان وعمدة الحواتكة :محمد بك محفوظ) ٢٢(

 .والترع والجسور ومجلس المديريةى والر   بلجنة الشياخاتاانتخب عضوً و  ،بمدرسة بلده األولية
أنشأه ى ة الذحزب األمى  وانضم إل.مجلس مديرية أسيوطبجنة العلمية ل للاكما انتخب رئيسً 

منفلوط ى عضو الجمعية التشريعية عن دائرت وكان .م ١٩٠٧ عاموترأسه محمود باشا سليمان 
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 وكان ضمن .والزراعة بهالجنة الحربية وعضو لجنة األشغال العمومية لرئيس ل و ،وأبنوب
 والربط بين قيادات ١٩١٩ثورة ى فى قامت بالدور األساسى أعضاء لجنة الوفد المركزية الت

 .حزب األحرار الدستوريينى انفصل عن الوفد وكان من كبار مؤسسو  .لوافد وأحداث الثورةا
 وعضو مجلس ،م ١٩٢٦ عاممايو ى وعضو اللجنة التنفيذية لألحزاب المؤتلفة بمديرية أسيوط ف

عام ى زادت هـذه الملكية فوصلت فقد  و ا، فدانً ٣٥٠وكان يمتلك  .النواب عن دائرة الحواتكة
 .م ١٩٤١ عام أغسطس ٥ى فى  وتوف.ا سهمً ٢١ وا قيراطً ١٧و ا فدانً ٨٣٤ى إلم  ١٩٥٢

 ،وزارة الزراعة بالدقي ،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر(
 ، المقطم،١٠٢٣ / ١٧٨ / ١ ملف رقم ، إدارة االستيالء،أرشيف ملفات اإلصالح الزراعي

 بتاريخ ،١٣٠٩٧ العدد ،٣٨السنة  ،٢ ص ،١٩٠٧ يناير ١٤ بتاريخ ،٥٤١٠ العدد ،١٩السنة 
 ،٣ ص ،١٩٢٦ أغسطس ١٣ بتاريخ ،٣١ العدد ،٣ السنة ، المنتظر،٧ ص ،١٩٢٦ مايو ٥

 مرجع ، فرج سليمان،٢ ص ،١٩٢٨ أكتوبر ١٣ بتاريخ ،٤٠٢ العدد ،٨ السنة ، المصورالنيل
جالس النيابية المصرية  أعضاء الم، األمانة العامة،مجلس الشعب ،٢٨٦ – ٢٨٥  ص،سابق

   )٤١١ ص ،١٩٩٣ ، مركز الدراسات البرلمانية،، القاهرة١٩٩٣ –١٨٦٦
   )٨٠  ص، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من البالد الحديثة بمركز منفلوطى ه :الحواتكة) ٢٣(
 العدد ،١٧السنة  ،٢ ص ،١٩٠٤ يناير ٢٧ بتاريخ ،٤٥١٠ العدد ،١٥ السنة :المقطم )٢٤(

  . ٢ص  ،١٩٠٥ أكتوبر ٢٨ريخ  بتا،٥٠٤٤
وعضو  ،وكان عمدة بندر صدفا ،مركز أبو تيجبعائلة خليفة  من أعيان :خليفةبك محمد ) ٢٥(

 اسهمً  ١٢ قراريط و٧ وا فدانً ٦٠٠ امتلكو  ،اللجنة الزراعية العليا بالجمعية الزراعية الخديوية
 مخزن ، دار الوثائق:انظر( .ةصدفا وأبو تيج ومديرية الجيزة مركز إمبابى بمديرية أسيوط مركز 

 ، التماسات العمد٥٦٨ محفظة رقم ،محافظ عابدين ،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ،السيادية
 العدد ،١٥ السنة ،المقطم ،١٧٩٠ / ١٢٧ / ١ ،١٥٢٤ / ١٧٨ / ١ ملفات رقم ،وزارة الزراعة

  )٣ ص ،١٩٠٣ فبراير ١٣ بتاريخ ،٢٨٩٨
)٢٦( مة بمركز أبو تيجمن القرى القديى ه :يلةخِ  الن. )١٦  ص، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر(   
 ، وتعلم بمدرسة األقباط بأسيوط، بصدفا مركز أبو تيجم ١٨٦٧ عام ولد :بك جرجسى  بشا)٢٧(

 عام وانتخب عمدة لصدفا .إسماعيلى عهد الخديو ى وعمل أمين مخازن توريدات الغالل ف
 للجان تعديل النيل اعضوً م  ١٩٠٢ عامبه  وانتخب للعديد من اللجان منها انتخا،م ١٩٠٠

 عاممجلس مديرية أسيوط ب ا وعضوً ،أعمال الضرائبو الشياخات و والمصالحات واألحداث 
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 :انظر( .بأبو تيجى  للمجلس المل ووكيًال ،م ١٩١٣ عام ورئيس محكمة خط صدفا ،م ١٩١٠
   )٢٩٩ - ٢٩٧ص  ، مرجع سابق،فرج سليمان

   )١٩  ص، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .يمة بمركز أبو تيج القدالقرىمن ى ه :دفاصِ ) ٢٨(
   )٢٠ ص،نفسه :انظر( . بمركز أبو تيجالبالد الحديثةمن ى ه : الزرابى)٢٩(
   )٦٧ – ٦٦ ص ،نفسه :انظر( .من القرى القديمة بمركز ملويى  ه:ديروط أم نخلة) ٣٠(
 ١٥و ا فدانً ٦٦٠امتلك و  ، باسمهامتلك عزبة سميت ،عمدة ديروط الشريف : أمين بك شلقامى)٣١(

 يناير ٢١ى فى  وتوف.مديرية أسيوط بمراكز ديروط ودير مواس والقوصيةى ف ا سهمً ٢١ واقيراطً 
 ،عبد الحميدى حسن ،١٣٩٧ / ١٧٨ / ١ ملف رقم ،وزارة الزراعة :انظـر( .م ١٩٥٢ عام

 الهيئة ،النوابمضابط مجلس  ،١٤٨ ص ،١٩٣٥ ، مطبعة النهضة، القاهرة،الصعيدى الزعيم ف
   )٤ ص ،١٩٥٢ يناير ٢١ بتاريخ ،العاشرة الجلسة ،الثالث دور االنعقاد ،العاشرةالنيابية 

 العددان ،١٩ السنة ،٣ ص ،١٩٠٦ أبريل ٢٤ بتاريخ ،٥١٨٧ العدد ،١٨ السنة : المقطم)٣٢(
   .٢و  ٣ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ٢٧ و١٧ بتاريخ ،٥٧٠١ ،٥٦٩٣

  .٤ص  ،١٩٠٩ يناير ٢٢ بتاريخ ،٦٠٢٤ العدد ،٢١ السنة :نفسه )٣٣(
  .٢ ص ،١٩٠٥ أكتوبر ٢١ بتاريخ ،٥٠٣٨ العدد ،١٧ السنة :نفسه) ٣٤(
 وجعل مقره بلدة ، مأمورية أسيوطثان باسم قسم م ١٨٢٦ عامى فأنشئ  : تيجومركز أب) ٣٥(

 ١٨٩٠ عامأول يناير ى ف ثم سمى ، تغير اسمه وسمى قسم أبو تيجم ١٨٣٣ عام وفى .أسيوط
  )١٠ ص ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .كز أبو تيج مر م

ه تجدر اإلشارة إلى أن*  .٣ص  ،١٩٠٦ يونيو ١١ بتاريخ ،٥٢٢٨ العدد ،١٨ السنة :المقطم) ٣٦(
 وقد ،إعانات مالية حتى تقبل إشراف نظارة المعارف عليها؛نحت الكتاتيب مُ  م ١٨٩٥ عامى ف

بالد كثيرة ى فألنها نجحت مالية على الكتاتيب طريقة اإلعانة الى االحتالل االنجليز طبق 
 .تقسم بين الفقيه والعريف بحيث يأخذ الفقيه ضعف العريفاإلعانة وكانت  .وخاصة الهند

 ،١٩٧٧ ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، التعليـم الحديث دراسة وثائقية، أميل فهمي:انظر(
  .١٦٥ص 

 ،٢ ص ،١٩٠٦ أغسطس ٣١ أغسطس و٢٨ بتاريخ ،٥٢٩٧ ،٥٢٩٤ العددان :المقطم )٣٧(
   .٣ ص ،١٩٠٦ سبتمبر ٧ بتاريخ ،٢٧٥ العدد ،٨ السنة ،الممتاز

 لألقمشة  جواًال احيث كان تاجرً  ،وعمل بالتجارة ةر قُ ى ببن م ١٨٣٧ عامولد  :ويصا بقطر )٣٨(
وما لبث أن كون  ، للماشية والغالل واأللبان للحكومةا ثم عمل موردً ،بمدينة أسيوط وضواحيها

فابريقة كبيرة لتكرير ى وبن ،تجارة الغالل وتسليف النقود وشراء األراضيى رأس مال استغله ف
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دول أسبانيا ل وكيًال عمل  و .أسيوط والفيومى بمديريت ا ألف فدانً ٢٨وامتلك  ،ُقرةى ببنالسكر 
 ا وكان سباقً ،صعيد مصرى  فولقب بملك األغنياء .والواليات المتحدة األمريكية وهولندا بأسيوط

 .لألعمال الخيرية والمشروعات العمومية النافعة وتبرع بالكثير من المال للجمعيات الخيرية
 ٢٧ بتاريخ ،٣٣٢٠ العدد ،١٢السنة  ،المقطم :انظر( .م ١٩٠٦ عام ديسمبر ٢٠ى وتوفى ف
 العدد ،١٣ السنة ،٤ ص ،١٩٠٠ أغسطس ١١ بتاريخ ،٣٤٥٨ العدد ،٣ ص ،١٩٠٠فبراير 
 ،١٩٠٧ يناير ٣ بتاريخ ،٥٤٠١ العدد ،١٩ السنة ،٢ ص ،١٩٠١ ديسمبر ٧ بتاريخ ،٣٣٢٠

 ،١٩١٠ ، جريدة مصر، القاهرة، الجزء األول،القرن العشرينى  األقباط ف،تادرسى  رمز ،٣ص 
  )٢٠٢ -٢٠١ص  ، مرجع سابق، فرج سليمان،٧٤ – ٧٣ص 

 تجدر اإلشارة إلى أنه أنفق .٢ ص ،١٨٩٠ليو  يو ٩ بتاريخ ،٤١٤ العدد ،٢ السنة :المقطم )٣٩(
 يناير ٣ بتاريخ ،٥٤٠١ العدد ،١٩ السنة ،نفسه :انظر( .على تلك المدرسة أربعة آالف جنية

   )٣ ص ،١٩٠٧
   .٢٠٢ص  ،مرجع سابق : سليمان فرج)٤٠(
   .٢ص  ،١٩٠٠ أغسطس ٣ بتاريخ ،٣٤٥١ العدد ،١٢ السنة : المقطم)٤١(
 بمديرية قنا إسناولد ببلدة النمسه مركز  ،من أعيان مدينة أسيوط :ميس عبد الرحمن بك الن)٤٢(

 بسنوات عين عمدة ه وبعد وفاة والد. ثم نزح والده إلى مدينة أسيوط فاستوطنها،م ١٨٦٧ عام
 ٣٠٠ وامتلك ،ببندر أسيوطى النفو الشياخات ى بلجنت ا وكان عضوً ،م ١٩١٧ عامللمدينة حتى 

 ، فرج سليمان،٢ ص ،١٩٠٩ مارس ٢٢ بتاريخ ،٦٠٧٤ العدد ،٢١لسنة  ا،نفسه :انظر( .افدانً 
  )٢٠٥ -٢٠٤ص  ،مرجع سابق

   .٣ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ٢٠ بتاريخ ،٥٦٩٦ العدد ،١٩ السنة : المقطم)٤٣(
 وتتكون من عدة نجوع يطلق عليها ،تتبع مركز البدارىمن البالد الحديثة و ى ه :قال بحري العِ )٤٤(

   )٣٨ص  ، مرجع سابق،محمد رمزي :انظر( .ىالعقال بحر 
   .٣ ص ،١٩٠٤ ديسمبر ١٤ بتاريخ ،٤٧٧٩ العدد ،١٦ السنة : المقطم)٤٥(
ومن كبار  ،الشيوخ عن مركز ملويمجلس عميد عائلة والى الشهيرة وعضو  : محمد بك والى)٤٦(

ن كا و ،م ١٩١٠ عام هاعين عمدة لو  م ١٨٧٧ عامة أولد بالمنش .به ة المغالقةأمنشأعيان 
 النيل :انظر( .م ١٩٢٦ عام أكتوبر ١٤ى وتوفى ف .الشياخاتو  الترع والجسور انلجب اعضوً 

 ،٣ السنة ،كوكب الشرق ،٢  ص،١٩٢٤ فبراير ٧ بتاريخ ،١٦٠ العدد ،٤ السنة ،المصور
   )٦ ص ،١٩٢٦ أكتوبر ١٩ بتاريخ ،٦٥٥العدد 
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 :انظر( .منشية العزى ا األصل اسمه،من القرى القديمة بمركز ملويى ه :ة المغالقةأمنش) ٤٧(
   )٦٩ص  ، مرجع سابق،محمد رمزي

  .٦ ص ،١٩١٧ نوفمبر ٥ بتاريخ ،٨٧١٢ العدد ،٢٩ السنة :المقطم )٤٨(
مجلس مديرية ب اعضوً وكان  ،ومن كبار أعيانهاى عين أعيان ملو  :الريدىسيف النصر باشا ) ٤٩(

 بتاريخ ،٦٨٧٩  العدد،٢٣لسنة  ا،نفسه :انظر( .م ١٩١١ عام نوفمبر ١٠ى توفى فو  .أسيوط
   )٥ ص ،١٩١١ نوفمبر ١١

)٥٠ ( من القرى القديمةى  وه، قاعدة مركز ملوي:ويمل. )ص  ، مرجع سابق،محمد رمزي :انظر
٦٨(   

   .٢ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ١٣ بتاريخ ،٥٦٩٠ العدد ،١٩ السنة :المقطم )٥١(
ثم بمدرسة الفرير  ،اإلنجيليةى لو م وتعلم بمدرسة م ١٨٦٨ عامولد  : عبد الرحمن بك سالم)٥٢(

وسر ى ملو رئيس محكمة خط بندر  م ١٩١٣ عام وعين ،وعمل بالتجارة مع والده ،بالقاهرة
   )٣٢٩-٣٢٨ص  ، مرجع سابق، فرج سليمان:انظر( .تجارها

وتعلم  م ١٨٦٠ عامولد  ،مركز ملويبدروة  من كبار المالك واألعيان :إبراهيم بك الدروي) ٥٣(
ى والر لجان النيل ب اوكان عضوً  . م١٨٨٠ عام وعين عمدة لبلدته ،سيوط األميريةبمدرسة أ

 بالجمعية التشريعية عن ا وعضوً ،مجلس مديرية أسيوطب اوعضوً  ،الشياخاتو وتعديل الضرائب 
 .م ١٩١٨ عام أكتوبر ١٢ى فجأة وهو بالقاهرة فى وتوف .ا فدانً ٣٥٠ وامتلك ،مركز ملوي

 العدد ،٢٩ السنة ، المقطم،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ،مخزن السيادية ،دار الوثائق :انظر(
   )٣٣٨ – ٣٣٧ ص ، مرجع سابق،فرج سليمان ،٣ ص ،١٩١٨ أكتوبر ١٢ بتاريخ ،٨٩٩٦

 ١٨٧٣ عامولد  ،من كبار أعيان عائلة عبد الفتاح ببندر ملوي : الشيخ عبد الحكيم عبد الفتاح)٥٤(
 ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( . بمديرية أسيوطا فدانً ٦٠٠وامتلك  ،أتم تعليمه باألزهر و م

  )٣٢٦ – ٣٢٤ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٣ محفظة رقم ،عمد ومشايخ
 سميت باسم منشئها فرج محمود من ، الحديثة بمركز ديروطلبالدمن اى  ه: نزلة فرج محمود)٥٥(

  )٥٧ ص ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .األعيان
وتعلم  ، من أعيان عائلة سيف النصر بديروط أم نخلة مركز ملوي:رفان بك سيف النصر ع)٥٦(

 ،وظل بها سبع سنواتبها ية عزب سيف النصر باشا دأسندت إليه عم و ،بمدرسة الفرير بملوي
 ا وعين عضوً ، بلجنة الشياخاتاوانتخب عضوً  ،م ١٩١٥ عامى ية بندر ملو دعمى ثم تول

 دور ،الثالثة الهيئة النيابية ، مضابط مجلس النواب:انظر( .ملويببندر ى بالمجلس المحل
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 ، فرج سليمان،١٠٧ - ١٠٦  ص،١٩٢٦ يوليو ١٢ بتاريخ ،العاشرة الجلسة ،االنعقاد األول
  )٣١٧ – ٣١٥ ص ،مرجع سابق

   .٣ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ١٧ بتاريخ ،٥٦٩٣ العدد ،١٩ السنة :المقطم) ٥٧(
ى  وعميد األسرة السليمانية ف،الوجه القبليى طاب الثروة والجاه فمن أق : محمود باشا سليمان)٥٨(

 ثم التحق بالجامع األزهر ،استحضر له والده العلماء لتلقينه العلوم العربية والفقهية ،الصعيد
إسماعيل ى عهد الخديو ى  ثم أصبح ف، لوالدها وكان عمدة لبلدته ساحل سليم خلفً .لبضع سنين

لمديرية ى  من الدرجة األولوكيًال ف ، لمديرية جرجاوكيًال ف ،م ١٨٦٨ عامناظر قسم أبو تيج 
ورثها ى إدارة أطيانه الواسعة التى ثم ترك وظائف الحكومة وعكف عل ،م ١٨٧٣عام أسيوط 

شكلت ى  وكان أحد أعضاء اللجنة الت.وجرجا أسيوطى مديريتى كانت تقع فى والت ،عن والده
ى خطاب الرد أمام الخديو ى  كما ألق.م ١٨٨١ عامواب مجلس النى للرد على خطاب العرش ف

ى الالئحة األساسية التى  و كان أحد أعضاء لجنة النظر ف.العام ديسمبر من نفس ٢٩ى ف
ى  وكانت بداية اشتراكه ف.م ١٨٨٢ عام يناير ٢ى شريف لمجلس النواب فباشا قدمها محمد 

مجلس ب ا حينما أصبح عضوً ،م ١٨٩٦ عامى البريطانأقامه االحتالل ى النظام الجديد الذ
 ا، للجمعية العمومية أيضً  كما كان وكيًال .القوانين فوكيًال ى مجلس شور ب اعضوً  ف،مديرية أسيوط

عضو اللجنة الكبرى لتأسيس ملجأ لفقراء الحجاج بمدينة و  ، بالجمعية الزراعية الخديويةاوعضوً 
حزب م  ١٩٠٦عام  سبتمبر ٢١ى وألف ف .ىالثانى عباس حلمى عهد الخديو ى فالسويس 

ى  للحزب فسهر علا وكان رئيسً . فكان من األحزاب السياسية المعدودة،األمة بمعاونة أصدقائه
 كما كان رئيس لجنة بحث .وجهت إليهى  الحمالت والدسائس التواجهةمصالحه والدفاع عنه وم

المصالحة بيـن ى ترك فواش .م ١٩١٠ عام فبراير ١٢ى مشروع مد أجل امتياز قناة السويس ف
رئاسة لجنة الوفد ى  وتول.م ١٩١٦ عامى عقد بأسيوط فى المؤتمر الذى المسلمين واألقباط ف

 ،عندما اعتقلت السلطة العسكرية سعد زغلول باشا ورفاقه١٩١٩ ثورة أثناء مصرى المركزية ف
أوقف و  .اثةأن يكون عرش مصر بطريق الور ى  يحتج فيه على تدخل بريطانيا فاوأصدر قرارً 

 .لألعمال الخيرية ا سهمً ١٢ وا قيراطً ١٣و ا فدانً ٨٨بناحية الصحبة مركز ديروط مساحة 
 سجل رقم ، مضبطة وقف أسيوط،دار الوثائق :انظر( .م ١٩٢٩ عامشهر فبراير ى فى وتوف
 / ١ ملفات رقم ، وزارة الزراعة،٧١ – ٧٠ ص ،١٩٢٢ أكتوبر ٣١ – ١٩١٩ بتاريخ ،٢٩

 العدد ،٩ السنة ، النيل المصور،٥٧٩ / ١٧٨ / ١ ،١٨٨٠ / ١٧٨  /٢ ،١٥٣ / ١٧٨
تاريخ ورسوم أكابر ى  مرآة العصر ف، الياس زاخورا،٢ ص ،١٩٢٦ يناير ٢٦ بتاريخ ،٤١٤

محمد ى  زك،١٥٣، ص ١٩١٦ ، مطبعة الياس زاخورا، القاهرة، المجلد الثاني،الرجال بمصر
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 ،١٣٦٥سنة ى  إل١٣٠١ة عشرة الهجرية من سنة المائة الرابعى  األعـالم الشرقيــة ف،مجاهد
 محمد حسين ،١٦٥ ص ،١٩٤٩ ، مطبعة دار الطباعة، القاهرة، الطبعة األولي،الجزء األول

 ، عبد الرحمن الرافعي،١٧٥ ص ،١٩٨٠ ، دار المعارف، القاهرة، تراجم مصرية وغربية،هيكل
 ،١٧٣ ص ،١٩٨٣ ، دار المعارف،قاهرة ال، الطبعة الرابعة،الثورة العرابية واالحتالل اإلنجليزي

ى  لمع،٤٠٤، ص ١٩٩٢ ، مكتبة مدبولي، القاهرة،باشوات مصر  معجم،الدين الطعميى مح
 ص ،١٩٩٧ ، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، موسوعة هذا الرجل من مصر،المطيعي

٥٣٤(   
  .٤ ص ،١٩٠١ أغسطس ٥ بتاريخ ،٣٧٥٤ العدد ،١٣ السنة : المقطم)٥٩(
العديد من ى  حيث أسهموا ف،اا مهمً ا اجتماعيً لعبوا دورً إخوان ويصا  مما هو جدير باإلشارة أن )٦٠(

 ،٣٥ السنة ،أبو الهول :انظر( .للجمعيات الخيرية وكان لهم الكثير من التبرعات ،المؤسسات
   )٤ ،٤ ،٢  ص،١٩٥٢ ديسمبر٣١ و٢٩ و٢٨ بتاريخ ،٧٩٨٣ ،٧٩٨١ ،٧٩٨٠األعداد 

   .٤ ص ،١٩٠٩ فبراير ١٢ بتاريخ ،٦٠٤٢ العدد ،٢١ السنة :المقطم) ٦١(
 ا فدانً ٥٠٠٠امتلك  و ،بندر أسيوطى فاألمريكية الواليات المتحدة  قنصل :بك ويصاى جورج )٦٢(

 ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( .م ١٩٣٢ عامأواخر ديسمبر ى وتوفى ف .بمديرية أسوط
 ،١٩٣٢ ديسمبر ٢٤ بتاريخ ،١٠٢٤ العدد ،١٠سنة  ال، الكمال،٣ محفظة رقم ،عمد ومشايخ

  )٢٢٤ ص ،مرجع سابق ،بركاتى  عل،٢ص 
 :بك ويصاى جند*  .٧ ص ،١٩١٤ ديسمبر ١٩ بتاريخ ،٧٨٢٧ العدد ،٢٦ السنة :المقطم) ٦٣(

 ،على بركات :انظر( .مديرية أسوطى  بنواحا فدانً ١٥٠٠وامتلك  ،بندر أسيوطبيطاليا إقنصل 
   )٢٢٤ ص ،مرجع سابق

 وعمل بقلم قضايا ،وتخرج من مدرسة الحقوقم  ١٨٧٣ عامولد  : عبد الخالق باشا ثروت)٦٤(
 إلدارة المحاكم ا فمديرً ، لمحكمة قنا فوكيًال ، بلجنة المراقبة القضائيةا فسكرتيرً ،الدائرة السنية

 للحقانية ا وناظرً ا، عموميً ا ثم نائبً ، ألسيوطا فمديرً ، بمحكمة االستئناف األهليةا فمستشارً ،األهلية
 عام ديسمبر ١٩ى  ونظارته الثانية ف،م ١٩١٤ عام أبريل ٥ى األولى فى نظارة حسين رشدى ف

عام  أبريل ٩ى  ونظارته الرابعة ف،م ١٩١٧ عام أكتوبر ١٠ى  ونظارته الثالثة ف،م ١٩١٤
 وتم .م ١٩٢١ عام مارس ١٦ى فباشا يكن األولى ى وزارة عدلى  للداخلية فا ثم وزيرً ،م ١٩١٩

 ثم ،فترأسها إلى جانب وزارة الداخليةم  ١٩٢٢ عامأول مارس ى تكليفه بتشكيل وزارته األولى ف
 ثم شكل وزارته ،م ١٩٢٦ عام و يوني٧ى باشا يكن الثانية فى وزارة عدلى  للخارجية فاوزيرً 

 سبتمبر ٢٢ ىـــ وتوفى ف. فترأسها إلى جانب وزارة الداخليةم ١٩٢٧ عام أبريل ٢٥ى الثانية ف
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 عبد الخالق ثروت ، مشرفة محمد أحمد المليجى:ن التفصيالت انظرــــلمزيد م( .م ١٩٢٨ عام
  )١٩٨٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،رةــــ القاه،١٩٢٨ -١٨٧٣السياسة المصرية ى ـودوره ف

   .٣ ص ،١٩٠٨ أبريل ٣ بتاريخ ،٥٧٨٠ العدد ،٢٠ السنة :المقطم) ٦٥(
   .٢ ص ،١٩٠٢ يونيو ١٤ بتاريخ ،٤٠١٦ العدد ،١٤سنة  ال:نفسه )٦٦(
وأنعم عليه  ، فدان٢٠٠امتلك و ،من كبار األعيان بمركز ديروط :محمد بك عبد السميع) ٦٧(

 ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( .م ١٨٩٧ عاميناير ى عباس بالرتبة الثانية فى الخديو 
  ) رتب ونياشين١٢ محفظة رقم ،ء محافظ مجلس الوزرا،٣ محفظة رقم ،عمد ومشايخ

   .٢ ص ،١٩٠٢ يوليو ٢٣ بتاريخ ،٤٠٤٩ العدد ،١٤ السنة :المقطم )٦٨(
ف)٦٩( ٤ى فتوفى  و .م ١٨٤٤ عامى ولد ف ،مركز منفلوطعين أعيان القوصية  : مهران بك خال 

   )٦ ص ،١٩١٤ يونيو ٥ بتاريخ ،٧٦٦٠ العدد ،٢٦ السنة ،نفسه :انظر( .م ١٩١٤ عام ويوني
 ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( . مركز منفلوط القديمة بمركزلمدنمن اى  ه: القوصية)٧٠(

   )٧٥ص 
   .٣ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ٢٠ بتاريخ ،٥٦٩٦ العدد ،١٩ السنة :المقطم) ٧١(
 ، وكانت تابعة لمركز سنورس،من القرى القديمة بمركز إبشواى بمديرية الفيومى ه : أبو كساء)٧٢(

 مرجع ، محمد رمزي:انظر( . ألحقت به لقربها منهم ١٩٢٩عام إبشواى فلما أنشئ مركز 
   )٧٢ ص ،٣ جـ ،٢ قـ ،سابق

  .٣ ص ،١٩١٢ سبتمبر ٢٧ بتاريخ ،٧١٤٥ العدد ،٢٤السنة  : المقطم)٧٣(
 م١٨٥٢ عامولد  ، أسيوط ومن كبار سراة مصروجهاء بندركبير  : بك خياطسر و بسط )٧٤(

وبعد أن  . ثم سافر إلى بيروت ليتم دراسته بكلية األمريكان،والتحق بمدرسة األمريكان بأسيوط
آلت إليه ووقع حملها ى األعمال المالية والزراعية التى فعمل أنهى دروسه وعاد إلى مصر 

ى فتوفى و  .أسيوطى وكيل قنصل ألمانيا ف م ١٨٨٠ عامى وعين ف ،الثقيل عليه بعد وفاة والده
، ١٩٠٤  مارس٤ بتاريخ ،٤٥٤٠ العدد ،١٦السنة  ،سهنف :انظر( .م ١٩١٥ عام سبتمبر ١٥

، العدد ٢٧السنة  ،٢ ص ،١٩٠٧ فبراير ٢٦ بتاريخ ،٥٤٤٥ العدد ،١٩ السنة ،٢ص 
  )١٨٤ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٧ ص ،١٩١٥ سبتمبر ١٦ بتاريخ ،٨٠٥٤

الثروة  ى عمل بالزراعة والتجارة وكان من ذو ، من أعيان مدينة أسيوط:بك خياطى  جورج)٧٥(
وكان مناضل  ."راتين رمسيه " كانت تسمى ى والت وكان يدير شركة أعمال السكر ،الطائلة

 ١٩٢١عام أواخر ى سيشل فى مع سعد زغلول باشا إلى  نف،ومن زعماء الوفد المصريى وطن
 بتهمة طبع وتوزيع منشور يثير الكراهية ضد م ١٩٢٢ عامى اعتقلته السلطات البريطانية ف و ،م
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 ٥٠٠٠حبسه سبع سنوات وتغريمه ى  وقد خفف هذا الحكم إل،وحكم عليه باإلعدامفؤاد  الملك
وأصدر مجلة النزهة  ، وكان من رواد العمل الصحفي.م ١٩٢٣ عامى  ثم أفرج عنه ف،جنيه
قلت  ثم انت،أسيوطى وصدرت ف  وقد أضحت بعد ذلك جريدة أسيوط،وكان مديرهام ١٨٨٦ عام

 وله معلقات وفديه انتقد فيها حزب الوفد ومقتطعات اا موهوبً اعرً  وكان ش.إلى اإلسكندرية
 ٣٠٤امتلك و  .م١٩٢٥ عام ومجلة الحسان النسائية م ١٩٢١ عام وأصدر مجلة النيل .شعرية

أسيـوط وديروط ومديرية المنيا مركز دير ى  بمديرية أسيوط مركز اسهمً  ١٥ وا قيراطً ١٥ وافدانً 
 ، محافظ مجلس الوزراء، دار الوثائق:انظر( .م ١٩٣٢ معاأوائل أبريل ى  وتوفى ف.مواس

 ، الكمال،١٤٤٩ / ١٢٧ / ١ ملف رقم ، وزارة الزراعة،ب / ٣ / ٣ محفظة رقم ،الدائرة الَسـنية
 ص ، مرجع سابق،الياس زاخورا ،٢ ص ،١٩٣٢ أبريل ٥ بتاريخ ،٨٠٠ العدد ،١٠السنة 
 ، القاهرة، الجزء األول،١٩٥٢ -١٩٣٠  سنوات ما قبل الثورة،أبو المجدى  صبر ،٣١٥ – ٣١٤

السياسة ى  مذكرات ف،، محمد حسين هيكل١١٦، ص ١٩٨٧ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
  )١٤١ ص ،١٩٩٠ ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء األول، ثالثة أجزاء،المصرية

   .٢ ص ،١٨٩٧ يناير ٧ بتاريخ ،٢٤٤٩ العدد ،٩ السنة : المقطم)٧٦(
   .٥ ص ،١٩٠٦ يوليو ٤ بتاريخ ،٥٢٤٨ العدد ،١٨ السنة : نفسه)٧٧(
 العدد ،١٦ السنة ، نفسه:انظر( .أسيوطى  وكيل قنصل النمسا وروسيا والمجر ف: إلياس بشاي)٧٨(

 ،٢ ص ،١٩٠٤ أكتوبر ١٤ بتاريخ ،٤٧٢٩ العدد ،٢ ص ،١٩٠٤  مارس٤ بتاريخ ،٤٥٤٠
   )٢ ص ،١٩٠٧اير  فبر ٢٦ بتاريخ ،٥٤٤٥ العدد ،١٩السنة 

   .٢ ص ،١٩٠٤ أكتوبر ١٤ بتاريخ ،٤٧٢٩ العدد ،١٦ السنة : نفسه)٧٩(
 وعضو المجلس ، ومن كبار مالك األراضي عين أعيان مدينة أسيوط: بشرى بك حنا)٨٠(

 م١٨٦٦ عامولد بمدينة أسيوط  . وعضو النقابة الزراعية المصرية العامة،للزراعةى االستشار 
بلجنة بحث حالة مصلحة  ا وعضوً ، بالجمعية الزراعية السلطانيةان عضوً  وعي ،وعمل بالتجارة

أحد كان  و .لجنة تعديل نظام بورصة مينا البصل وبورصة العقودب ا وعضوً ،األمالك األميرية
 ، حزب الوفد٢١٦ محفظة رقم ، محافظ عابدين،دار الوثائق :انظر( .أعضاء حزب الوفد

 - ١٩١٤ى المجتمع المصر ى الزراعية ودورهم فى راض كبار مالك األ،عاصم أحمد الدسوقي
 ، زكى فهمي،٢٠٤ ،١٠٩ ص ،١٩٧٥ ، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة األولي،١٩٥٢

  )٤٥٣ ص ،١٩٩٥ ،وليب مكتبة مد، القاهرة،صفوة العصر تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر
  .٥ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ١٤ بتاريخ ،٦٢٤٩ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٨١(



   واألربعونالثامنالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١١٦ -  

 ، محمد رمزي:انظر( .من القرى القديمة وقاعدة مركز مغاغة بمديرية المنياى ه : مغاغة)٨٢(
   )٢٥٠-٢٤٩ ص ،٣ جـ ،٢ قـ ،مرجع سابق

  .٢ ص ،١٩١٠ مارس ٩ بتاريخ ،٦٣٦٨ العدد ،٢٢ السنة : المقطم)٨٣(
غاء مجلس النـواب  إل م١٨٨٣ عامأول مايو ى فى  تضمن القانون النظام: الجمعية العمومية)٨٤(

 وكانت جلسات الجمعية العمومية ،القوانين والجمعية العمومية محلهى وٕاحـالل مجلس شور 
ى عهـد االحتـالل البريطانى فى  المجتمـع المصـــر ، سعيـدة إسماعيـل علي:انظر( .سرية

  )٦٠١ - ٥٩٩ ص ،١٩٧٢ ، مكتبـة األنجلو المصرية، القاهرة،١٩٢٣-١٨٨٢
 ثم أصبحت لغة ، م١٨٩٧عام رة إلى أن اللغة اإلنجليزية غدت لغة التعليم منذ تجدر اإلشا )٨٥(

 وكانت العلوم كلها ،المدارس المصرية من االنجليزى  وكان معظم األساتذة ف.الدواوين األساسية
ى  لغـة اإلدارة العامـة فـ، عبد السميع سالم الهراوى:انظر( .تدرس باالنجليزية خال اللغة العربية

 المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم ، القاهــرة،القــرن التاسـع عشــرى صـر فم
السياسة ى  سعد زغلول ودوره ف، عبد الخالق محمد الشين،٥٠١  ص،١٩٦٣ ،االجتماعية

  )١٠٥ – ١٠٤  ص،١٩٧١ ، دار المعارف، القاهرة، الجزء األول،١٩١٤المصرية حتى سنة 
  .٥ ص ،١٩٠٧ مارس ٢٠ بتاريخ ،٣٢ العدد ،٧٧ السنة : الوقائع المصرية)٨٦(
 وظل كذلك حتى تغير ، ديوان المدارس١٨٣٧سنة ى أنشأ فى  تجدر اإلشارة إلى أن محمد عل)٨٧(

ى  وكان أول من تول.م١٨٧٨ عام ديسمبر ١٠ى نظارة المعارف فى ديوان المدارس إلى مسم
 وظلت كذلك حتى تغير اسمها ،شا األولينظارة نوبار باى باشا مبارك فى اإلشراف عليها عل

 الحالة ، إبراهيم زكي:انظر( .وقتنا الحاضرى  إل م١٩٥٥ عامى وزارة التربية والتعليم فى إل
 ، القاهرة،الحملة الفرنساوية ومحمد عليى عهدى فى واالجتماعى المالية والتطور الحكوم

 – ١٨٧٨ريخ الوزارات المصرية  تا، يونان لبيب رزق،١٤٠ ص، بدون تاريخ،المطبعة العصرية
 ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ص، ١٩٩٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية،١٩٥٣

السياسة المصرية وحل ى ودوره فى النقراشى  محمود فهم،سعيد عبد الرازق يوسف عبد اهللا
 ،١٩٩٥ ،بولي مكتبة مد، القاهرة، الطبعة األولي،١٩٤٨ - ١٨٨٨جماعة اإلخوان المسلمين 

  )٣٧هـ  ٦٠ ص
  .٢  ص،١٩٠٧ مارس ٢٣ بتاريخ ،٣٣العدد  ،٧٧السنة  :الوقائع المصرية )٨٨(
  .١٥١ ص ،مرجع سابق :أميل فهمي )٨٩(

 ،١٩٢٢ - ١٨٨٢مصر ى فى التعليم القومى فى  أثر االحتالل البريطانــ:جرجس سالمة) ٩٠(
  .٢٦٤ ،٢٥٥  ص،١٩٦٦ ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،الطبعة األولي
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ى  ونال درجة كبرى ف م١٨٦٨عام  ولد ، من كبار األعيان ببندر أسيوط: أحمد بك الهاللي)٩١(
 بالجمعية ا وانتخب عضوً ،بعض مساجد أسيوطى التعليم أهلته إللقاء الدروس على الطلبة ف

 :انظر( .بمديرية أسيوط ا فدانً ٤٠٠ وامتلك ، بلجنة الشياخاتا وعضوً ، م١٨٩٦ عامالعمومية 
  ص، مرجع سابـق، فرج سليمان،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية،دار الوثائق

٣٨٣ – ٣٨١(  
ومعناها " لوريا " الالتينية ومعناها أثمار عنبية ومن " بكا "  كلمة مشتقة من كلمة :بكالوريا )٩٢(

ى  من الدفلاالمتحان إكليًال ى  وكان من عادة قدماء األوروبيين أن يجعلوا للفائز ف.شجرة الدفلي
 اامتحانً ى لمن يؤدى تعطى هادة التالشى  فصارت اليوم هذه الكلمة تعن، ألثماره العنقوديةشامًال 

نوعين هما القسم ى  وقد قسمت نظارة المعارف العمومية شهادة البكالوريا إل.مبادئ العلومى ف
 ، الجزء الثاني، معارف القرن العشرين دائرة، محمد فريد وجدي:انظر( .و القسم العلميى األدب

  )٢٨٧ – ٢٨٦ ص ،١٩٧١ ، بيروت،الطبعة الثالثة
  .١٣ ص ،١٩٠٧ مارس ٢٠ بتاريخ ،٣٢ العدد ،٧٧ السنة :الوقائع المصرية) ٩٣(
 ."ى بحر إدفو "  وجعل مقره بلدة إدفو ،باسم قسم إدفوم  ١٨٦٣ عامى ف أنشئ :مركز إدفو) ٩٤(

 ١٨٨١ عام وفى .لك الوقت تشمل عدة بالد من بالد مديرية إسناذى فوكانت دائرة اختصاصه 
سمى م  ١٨٩٠ عام ومن أول يناير .لحقت بقسم أسوان عند إنشائهأى نواحفصل منه عشرة م 

   )٣١ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .القسم مركز إدفو
ى  وكانت هذه المعاونة الت،أسيوطكان هذا المركز قبل إنشائه يسمى معاونة  : أسوان مركز)٩٥(

أسوان وجزيرة أسوان وغرب ى هى كان يرأسها معاون تابعة لمديرية إسنا مكونة من أربع نواح
 بلدة منها ١٤ من اصدر قرار بإنشاء قسم أسوان مكونً م  ١٨٨١ عام وفى .أسوان وأبو الريش

 .خرى فصلت من قسم إدفوأى  نواح وعشر، تتكون منها معاونة أسوانكانتى التى األربع نواح
   )٣١ ص ، نفسه:انظر( .سمى القسم مركز أسوانم  ١٨٩٠ عامومن أول يناير 

  .٢٤ ،٢٢  ص،١٩١٠ مارس ٢٨ بتاريخ ،٣٥ العدد ،٨٠ السنة :الوقائع المصرية )٩٦(

  .٢٤٠ – ٢٣٩  ص،١٩١٠ أبريل ١٥ محضر جلسة :محاضر جلسات الجمعية العمومية )٩٧(

ى  وعمل بتجارة األقمشة الت،أحد مكاتب أسيوطى وتعلم فم  ١٨٦٦ عامد  ول: خشبةبكأحمد ) ٩٨(
لجنة و مجلس محلى أسيوط و ببندر أسيوط ى  بلجنة النفا وكان عضوً . طائلةاأدارت عليه أرباحً 

 ،٢١ السنة ، المقطم:انظر( . م١٩١٥ عامفبراير ى  وتوفى ف.الجمعية العموميةو الشياخات 
 فبراير ١٩ بتاريخ ،٧٨٧٨ العدد ،٢٧ السنة ،٢ ص ،١٩٠٩ مارس ٢٢ بتاريخ ،٦٠٧٤العدد 
  )١٨٢ ص ، مرجع سابق،سليمان فرج ،٧ ص ،١٩١٥
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  .٥ ص ،١٩٠٧ مارس ٢٠ بتاريخ ،٣٢ العدد ،٧٧ السنة : الوقائع المصرية)٩٩(

  .٢٤ ص ،١٩١٠ مارس ٢٨ بتاريخ ،٣٥ العدد ،٨٠ السنة : نفسه)١٠٠(
  .٩٨ ص ،١٩١٠ مارس ١٩ضر جلسة  مح: محاضر جلسات الجمعية العمومية)١٠١(
  .٢٨١ ص ،١٩١٠ أبريل ٢ محضر جلسة :نفسه) ١٠٢(
  .٢٩٦ ص ،١٩١٠ أبريل ٤ محضر جلسة :نفسه) ١٠٣(
  .٩٨ ص ،١٩١٠مارس ١٩ محضر جلسة : نفسه)١٠٤(
  .٣٦٥ ص ،١٩١٠ أبريل ١٥ محضر جلسة : نفسه)١٠٥(
 دار الكاتب ، القاهرة،جليزين المصرية وموقفها من االحتالل اإل الصحافة:عزيزى  سام)١٠٦(

  .٢٧٠ ص ،١٩٦٨ ،للطباعة والنشر
 ،٦ السنة ، األهالي،٢ ص ،١٩٠٥ فبراير ٩ بتاريخ ،٤٨٢٦ العدد ،١٧ السنة : المقطم)١٠٧(

   .٢ ص ،١٩١٦ أغسطس ٢ بتاريخ ،١٧٦٥العدد 
مصر ى  تاريخ التعليم الحديث ف:سيد إبراهيم الجيار ،٢٧٨ص  ، مرجع سابق:فرج سليمان) ١٠٨(

  .١٤٦ص  ،١٩٧١ ، دار الثقافة، القاهرة،وأبعاده الثقافية
 ، السنة األولى، األهالي، التماسات العمد٥٦٦ محفظة رقم ، محافظ عابدين: دار الوثائق)١٠٩(

 من القرى القديمة بمركزى ه :الِعتمانية * .٢ ص ،١٩١١ بتاريخ أول نوفمبر ،٣١٣العدد 
 مرجع ، محمد رمزي:انظر( .مة كانت تسمى قاو الكبرىأقيمت على أطالل مدينة قديى البدار 
   )٣٤ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ،سابق

 ،٦ السنة ، األهالي،٢ ص ،١٩٠٥ فبراير ٩ بتاريخ ،٤٨٢٦ العدد ،١٧ السنة : المقطم)١١٠(
  .٢ ص ،١٩١٦ أغسطس ٢ بتاريخ ،١٧٦٥العدد 

   .٤ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ١٣ بتاريخ ،٥٦٩٠ العدد ،١٩ السنة : المقطم)١١١(
 وجعل مقره ، م١٨٩٦ عاممايو  ١٨ى  بإنشائه فا أصدرت نظارة الداخلية قرارً : مركز البدارى)١١٢(

  )١٢ص ،٤ جـ ،٢قـ  ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .بلدة البدارى
   .٢ ص ،١٩٠٣ ديسمبر ٢ بتاريخ ،٤٤٦٠ العدد ،١٥ السنة :المقطم) ١١٣(
م  ١٨٣٥ عام ولد .ومن كبار سراتهى ركز مّلو  عمدة ديروط أم نخلة بم: عمر بك الريدى)١١٤(

 بلجان الشياخات ولجنة األشغال السنوية ولجنة ا وانتخب عدة مرات عضوً ،وتعلم بكتاب بلدته
 .بطنطاى وهو يصلى بالمسجد األحمدم  ١٩١٨ عام ديسمبر ١٨ى  وتوفى ف.تعديل الضرائب

 ، فرج سليمان،٥ ص ،١٩١٧ ديسمبر ١٩ بتاريخ ،٨٧٥٠ العدد ،٢٩ السنة ، نفسه:انظر(
  )١٩١ -  ١٨٩ ص ،مرجع سابق
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   .٣ ص ،١٩٠٩ يونيو ٢٤ بتاريخ ،٦١٥٣ العدد ،٢١ السنة : المقطم)١١٥(
تجدر اإلشارة إلى أن  * .٤ ص ،١٩٠١ ديسمبر ٩ بتاريخ ،٣٨٦٤ العدد ،١٣ السنة : نفسه)١١٦(

 ، نفسه،انظر( .١٩٠٨ فبراير سنة ٢٠ى مدرسة محمد على الصناعية باإلسكندرية افتتحت ف
 ٢٠ و١٩ و١٨ و١٧ بتاريخ ،٥٧٤٤ ،٥٧٤٣ ،٥٧٤٢ ،٥٧٤١ ،٥٧٤٠ األعداد ،٢٠السنة 

   )٢ ،٥ ،٢ ،٤ ،٤ ص ،١٩٠٨ فبراير ٢١و
   .٢ ص ،١٩٠٢ يونيو ٤ بتاريخ ،٤٠٠٧ العدد ،١٤ السنة : نفسه)١١٧(
  .٢٩٥ ص ،١٩١٢ مارس ٣١ محضر جلسة : محاضر جلسات الجمعية العمومية)١١٨(
  .٣٣٤ ،٣٣١ ،٣٢٧ – ٣٢٦ ص ، مرجع سابق:جرجس سالمة )١١٩(
  .٢ ص ،١٨٩٠ يوليو ٩ بتاريخ ،٤١٤ العدد ،٢ السنة : المقطم)١٢٠(
  .٣ ص ،١٩٠٧ يناير ٣ بتاريخ ،٥٤٠١ العدد ،١٩ السنة : نفسه)١٢١(
  .٢٩٥ ص ،١٩١٢ مارس ٣١ محضر جلسة : محاضر جلسات الجمعية العمومية)١٢٢(
  .٣٣٤ ،٣٣١ ،٣٢٧ – ٣٢٦ ص ،سابق مرجع :جرجس سالمة) ١٢٣(
  .١٧٨ -١٧٧ ص ،١٩١٢ مارس ٣١ محضر جلسة : محاضر جلسات الجمعية العمومية)١٢٤(
تحت ضغط القوى الوطنية المتمثلة " كتشنر" ى  اضطر المعتمد البريطان: الجمعية التشريعية)١٢٥(

الس نيابية حقيقية والمجالس النيابية ومطالبتها بإنشاء مجى األحزاب وخاصة الحزب الوطنى ف
الجمعية " وأنشأ هيئة جديدة أسماها  ،القوانين والجمعية العموميةى إلغاء مجلس شور ى إل

ست وكانت مدة نيابة األعضاء المنتخبين والمعينين  . م١٩١٣ عامأول يوليو ى ف" التشريعية 
 : حسنيسعيدة :انظر( .كل سنتينى  ويتجدد انتخاب وتعيين ثلث كل من الفريقين ف،سنوات

 سلسلة ، الجزء الثالث،نصف قرنى فى  مذكرات،أحمد شفيق باشا ،١٥١ ص ،مرجع سابق
  )٢٩٩ ص ،١٩٩٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،١١٥ العدد ،تاريخ المصريين

 مايو ١١ بتاريخ ،السادسة والعشرون محضر الجلسة : محاضر جلسات الجمعية التشريعية)١٢٦(
  .١٠١ ص ،١٩١٤

   .١٤٨ ص ،مرجع سابق :سيد الجيار )١٢٧(
وعمل م  ١٨٨٢ عام ولد ، من كبار أعيان عائلة خشبة بمديرية أسيوط:سيد بك خشبة) ١٢٨(

بمجلس و لجنة الشياخات ب ا وانتخب عضوً ،م ١٩١٨ عاموعين عمدة لمدينة أسيوط  ،بالزراعة
تنفيذية لألحزاب المؤتلفة  وعضو اللجنة ال،للزراعةى  وعضو المجلس االستشار ،مديرية أسيوط

 وعضو حزب األحرار الدستوريين وعضو مجلس النواب ،م ١٩٢٦ عاممايو ى بمديرية أسيوط ف
 ، م١٩٢٧ عامشركة مصر لغزل ونسج القطن ى  وكان من مؤسس.أسيوطمدينة عن دائرة 
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 ٧٧٠متلك  وا.والصناعيى االتحاد الزراعب اوعضوً  ، للغرفة التجارية بمديرية أسيوطاوعمل رئيسً 
 وزارة :انظر( .م ١٩٥٣ عام فبراير ١٦ى فى  وتـوف.بمديرية أسيوطن ي وسهما قيراطً ٢٢ وافدانً 

 العدد ،٢٨ السنة ، المقطم،١٧٥٩ / ١٢ / ٢ ملف رقم ،٧٣٤ / ١٧٨ / ١ ملف رقم ،الزراعة
 ،١٩١٨ نوفمبر ٢٦ بتاريخ ،٩٠٣٤ العدد ،٢٩ السنة ،٥ ص ،١٩١٧ يناير ٥ بتاريخ ،٨٤٥٦

 العدد ،٣السنة  ، المنتظر،٧، ص ١٩٢٦ مايو ٥ بتاريخ ،١٣٠٩٧ العدد ،٣٨السنة  ،٣ص 
 ص ،١٩٣٦ أبريل ٧ بتاريخ ،٥٦٦ العدد ،١٣السنة  ،٢ ص ،١٩٢٦ أغسطس ٣ بتاريخ ،٣١
  )٢٠٤ ،٩٢ ص ، مرجع سابق، عاصم الدسوقي،٣

 ص ،١٩٤٠ة  مكلفات القوصية سن، مكلفات األطيان: دار المحفوظات العمومية بالقلعة)١٢٩(
١٥٨٠ ،٢٣٧.   

   .٥ ص ،١٩١٧ يناير ٥ بتاريخ ،٨٤٥٦ العدد ،٢٨ السنة :المقطم )١٣٠(
 وامتلك منزًال  ،التجارة فكان سر تجار بندر منفلوطى  خلف والده ف: محمد باشا الطرزى)١٣١(

 ٩ى تأسست فى تأسيس الجريدة صحيفة حزب األمة التى وكان أحد الذين ساهموا ف .بالجيزة
وعضو  ،هاوكان رئيس لجنة الوفد المركزية ب . وعين عمدة لمنفلوط،م ١٩٠٧ امعمارس 

مايو ى  وعضو اللجنة التنفيذية لألحزاب المؤتلفة بمديرية أسيوط ف،للزراعةى المجلس االستشار 
النقابة ب ا بارزً اوكان عضوً  .أسيوطمدينة عن دائرة الشيوخ  وعضو مجلس ، م١٩٢٦ عام

 ةبمديرين ي وسهما قيراطً ١٧ وا فدانً ٢٠٤وامتلك  ،غرفة التجارية بالقاهرةالزراعية العامة وال
ومن أعماله تبرعه  .أسيوط مراكز منفلوط والقوصية وديروط ومديرية الغربية مركز السنطة

 . م١٩٤٦ عام ديسمبر ١٣ى فى وتوف . م١٩٣٧ عامى بخمسمائة جنية لمشروع الدفاع الوطن
 ١ ملف رقم ،وزارة الزراعة ، حزب الوفد٢١٦ محفظة رقم ،بدين محافظ عا،دار الوثائق :انظر(

السنة  ،٥ ص ،١٩١٦ فبراير ٤ بتاريخ ،٨١٧٢ العدد ،٢٧ السنة ،المقطم ،١١٤٣ / ١٧٨/ 
 بتاريخ ،١٣٠٩٧ العدد ،٣٨ السنة ،٣ ص ،١٩٢٣ ديسمبر ١٨ بتاريخ ،١٠٥٦٩ العدد ،٣٥
 ،١٩٢٦ ديسمبر ٦ بتاريخ ،١٢٣٦ العدد ،٣ السنة ،كوكب الشرق ،٧ ص ،١٩٢٦ مايو ٥

 ،مضابط مجلس الشيوخ ،٥ ص ،١٩٣٧ مارس ١٦ بتاريخ ،٣٧٣٠ العدد ،١٣ السنة ،٥ص 
عاصم  ،٣٨ ص ،١٩٤٦ ديسمبر ٢٣ بتاريخ ، الجلسة الثانية،والعشرونى دور االنعقاد الثان

 ، ماريوس كامل ديب،٤٥٥ ص ،مرجع سابق ،بركاتى  عل،٢٠٤ ص ، مرجع سابق،الدسوقي
 مؤسسة ، بيروت، الطبعة األولي،١٩٣٩- ١٩١٩ الوفد وخصومه –مصرى ة الحزبية فالسياس

  )٢٢٣ هـ ٢٣٣ ص ،١٩٨٧ ،األبحاث العربية
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انتخب  و ،ولم يكمل تعليمه بالقوصية مركز منفلوط  م١٨٨٨ عام ولد : أحمد بك جاد الرب)١٣٢(
مايو ى ديرية أسيوط فوعضو اللجنة التنفيذية لألحزاب المؤتلفة بم ، م١٩١٨ عامعمدة لبلدته 

 ،القوصيةوعضو مجلس النواب عن دائرة  ، وعضو حزب األحرار الدستوريين،م ١٩٢٦ عام
 .م ١٩٤٤ عامأوائل يوليو ى فى توف و .بمديرية أسيوطن ي وسهما وقيراطً ا فدانً ٩٣١وامتلك 

 ص ،١٩٤٠ مكلفات القوصية سنة ، مكلفات األطيان،دار المحفوظات العمومية بالقلعة :انظر(
 السنة ،٧ ص ،١٩٢٦ مايو ٥ بتاريخ ،١٣٠٩٧ العدد ،٣٨ السنة ،المقطم ،١٥٨٠ ،٢٣٧
 – ٣٣٦ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٥ ص ،١٩٤٤ يوليو ٥ بتاريخ ،١٧١٩٦ العدد ،٥٦

٣٣٧(  
 ،٨ السنة ، األهالي،٣ ص ،١٩١٨ أغسطس ٢٤ بتاريخ ،٨٩٥٦ العدد ،٢٩ السنة :المقطم )١٣٣(

   .١ ص ،١٩١٨ أغسطس ٢٥ بتاريخ ،٢٤٢٥العدد 
ونال رتبة البكوية من  .وأحد أعضاء حزب االتحاد ،عمرانى  عمدة تل بن: محمد بك عمر)١٣٤(

 محفظة رقم ، محافظ عابدين، دار الوثائق:انظر( .م ١٩١٨ عام مارس ٢٣ى الدرجة الثانية ف
مدنية الحديثة من األلقاب والرتب الى  تقويم بأسماء ذو ، ديوان جاللة الملك، حزب االتحاد٢١٨
  )٢٢٠ ص ،١٩٥٢ ،األميرية  المطبعة، القاهرة،١٩٥١ لغاية أول سبتمبر ١٩١٥ أبريل ١٤

  .٣ ص ،١٩١٨ فبراير ٢٦ بتاريخ ،٨٨٠٥ العدد ،٢٩ السنة : المقطم)١٣٥(
 ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من القرى القديمة بمركز مّلويى  ه: قصر هور)١٣٦(

  )٧٠ – ٦٩ ص ،٤جـ 
وعينه م  ١٨٥٩ عام ولد ،ومن أعيانهاى و  عمدة المحرص بمركز ملّ : أحمد بك حمزاوى)١٣٧(

 ،م ١٨٨٤ عاموتولى عمدة لبلدته  ، وظل بها حتى استقال منها،إسماعيل ناظر قسمى الخديو 
 -  ٣٢١ص  ، مرجع سابق، فرج سليمان:انظر( .والنيل والضرائبى لجان الر ب اوانتخب عضوً 

٣٢٣(  
 لتحرير مجلة اوكان رئيسً  ،مركز دير مواسب عمدة نزلة سمهان :بد العليم بك سمهان ع)١٣٨(

   ،لسان حال الهيئة السعديةى بالد
دار  :انظر( . أسيوط مركز دير مواس ومديرية المنيا مركز سمالوطةبمديري ا فدانً ٢٥٥امتلك و 

 / ١٧٨ / ١ ملف رقم ، وزارة الزراعة،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية،الوثائق
  )٥ ص ،١٩٤٤ ديسمبر ٢٢ بتاريخ ،.٢١٥٢ العدد ،٧٠ السنة ،األهرامجريدة  ،٤٩٣
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وتعلم  ،م ١٨٧١ عامى و ولد باألشمونين مركز ملّ و من األعيان  : عبد العزيز بك راشد)١٣٩(
 ،ن فرج سليما:انظر( .م ١٨٩١ عام وعين عمدة لبلدته ،ببلدته وعمل بالزراعةى بالمعهد الدين
  )٣٣٠ -  ٣٢٩ص  ،مرجع سابق

 ،وعمل بتجارة األقطان واألصواف ،م ١٨٦٩ عامى  ولد ببندر ملو : عثمان الصوافالحاج) ١٤٠(
 :انظر( .للبالط الملكيى توريد الَمْسلل اوكان متعهدً  ،واستطاع من خاللها تكوين ثروة كبيرة

 ،١٩٢٥ فبراير ١٨يخ  بتار ،١٤٥٩٨ العدد ،٥٠ السنة ،األهرام ،٣٣٢ -  ٣٣١ ص ،نفسه
  )٦ص

 ،٤ جـ ،٢قـ  ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .ويمن القرى القديمة بمركز ملّ ى ه : إتليدم)١٤١(
  )٥٩ص 

 ،وي من أعيان عائلة سيف النصر بديروط أم نخلة مركز ملّ : عبد العزيز بك سيف النصر)١٤٢(
 ا فدانً ٣٧٠وامتلك  ،م ١٩١١ عامعضوية مجلس المديرية ى وخلف والده فم  ١٨٧١ عامولد 

 فرج ،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( .بديروط أم نخلة
  )٣١٤ ص ، مرجع سابق،سليمان

 ،ويبمركز ملّ بديروط أم نخلة  من أعيان عائلة سيف النصر : مصطفى بك سيف النصر)١٤٣(
 وانتخب ،إدارة أمالكه الواسعةى ية ليساعده فواهتم والده بتعليمه العلوم الزراعم  ١٨٧٨ عامولد 

 ، بلجنة المصالحات والمجالس الحسبية ورئيس محكمة خط تندها وعضوً ،وي بمجلس ملّ اعضوً 
 محفظة ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( .وي فدان بمركز ملّ ٢٥٠وامتلك 

  )٧١٥ -  ٧١٢ ص ، مرجع سابق، زكى فهمي،٣رقم 
 من كبار أعيان عائلة سيف النصر بديروط أم نخلة مركز :المجيد بك سيف النصر عبد )١٤٤(

 وعين عمدة لناحية سيف باشا ،اإلسالمية الخيريةى و وتعلم بمدرسة ملّ م  ١٨٩١ عامولد  .ويملّ 
تعوقه عن القيام ى  غير أنه قدم استقالته لكثرة أشغاله الخاصة الت،م ١٩٠٧ عامى و بمركز ملّ 

ى و ملّ ى  أسيوط مركز ةبمديري ا سهمً ٢٠و ا قيراطً ٢٣و فدان ٢٩٩وامتلك  .يفةبهذه الوظ
 وله العديد من األعمال الخيرية منها .الروضة وأبو قرقاصى والقوصية ومديرية المنيا مركز 

 ووقفه مائة فدان ،ويمدينة ملّ ى تبرعه بعشرة آالف جنية إلنشاء مستشفى لألمراض الصدرية ف
 :انظر( .يشرف عليها مجلس المديريةذات المدينة ى مة ملجأ لأليتام فمن أجود أراضيه إلقا

/ ١٧٨ / ١ ملف رقم ، وزارة الزراعة،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية،دار الوثائق
 االتحاد ،٦ ص ،١٩١٤ أكتوبر ٢٨ بتاريخ ،٧٧٥٥ العدد ،٢٦ السنة ،المقطم ،٥٢٢

   )٢ ص ،١٩٤٤ ديسمبر ١١خ  بتاري،١٠٣٠٩ العدد ،٧٢ السنة ،المصري
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  .٣ ص ،١٩١٨ نوفمبر ٢٦ بتاريخ ،٩٠٣٤ العدد ،٢٩ السنة :المقطم) ١٤٥(
 ،مدرسة االليانس الفرنسية بأسيوطى ببندر أسيوط وتعلم فم  ١٨٨٠ عام ولد :سينوت بك حنا) ١٤٦(

 ،دائعحيث كان يقبل الو  ،ميدان األعمال المصرفيةى  وعمل ف.ثم دخل كلية الفرير باإلسكندرية
 وكان من أنصار الزعيم .ويقوم بتحويل األموال قبل قيام البنوك المساهمة األجنبية الكبرى

ى فى  بالمجلس الملا وانتخب عضوً ،الحركة الوطنية منذ بداية حياتهى  وشارك ف،مصطفى كامل
تكونت منها ى  وضمن أعضاء الشركة الت، بجمعية رعاية األطفال المصريةا وكان عضوً .أسيوط

 وعين .م ١٩٠٧ عامأنشأه وترأسه محمود سليمان باشا ى تعبر عن حزب األمة الذى لجريدة التا
لجانها فكان عضو لجان مشروعات ى  وشارك ف،م ١٩١٣ عامأواخر ى بالجمعية التشريعية ف

نوفمبر سنة ى حزب الوفد منذ بدايته فى  وانضم إل.واقتراحات نظارة الداخلية واألوقاف والمالية
 وقبض عليه .إلى باريسى  وكان ضمن الوفد المصر ، وكان أحد زعاماته المؤسسين له،١٩١٨

 فدان ٣٠٠٠ وامتلك . م١٩٢١عام أواخر ديسمبر ى سيشل مع سعد باشا زغلول فى إلى ونف
 وله العديد من .سويفى  وكان له عزبة بمركز الفشن بمديرية بن،سويفى أسيوط وبنى بمديريت

" السياسة المصرية ى  وقد عرف ف."الوطنية ديننا واالستقالل حياتنا " عنوان حملت ى المقاالت الت
 ،الوحدة الوطنيةى  وكان شديد الحرص عل،وزارة أو منصبى ألنه لم يطمع ف" بالمناضل الزاهد 

 وحينما وقعت أول محاولة .الحق وثباته على المبدأى لجرأته ف" بالنائب الجريء " وعرف كذلك 
 احتضنه سينوت حنا ،مدينة المنصورة بتحريض إسماعيل صدقيى النحاس ف ىالغتيال مصطف

النحاس وأصيب سينوت حنا إصابة بالغة لم يبرأ ى  ونجا مصطف،ذراعهى الضربة فى ليفتديه وتلق
 عمد ، مخزن السيادية، دار الوثائق:انظر( . م١٩٣٣ عامأواخر ى ف القاهـرةى فى  وتوف.منها

 –١٩١٣ دور االنعقاد األول ،اضر جلسات الجمعية التشريعية مح،٣ محفظة رقم ،ومشايخ
 العدد ،٢١ السنة ، المقطم،٢٨ ،٢٧ ،٢٥، ص ١٩١٤ يناير ٢٢ بتاريخ ، الجلسة األولي،١٩١٤
 ،١٩١٨ نوفمبر ١٦ بتاريخ ،٩٠٢٦ العدد ،٢٩ السنة ،٥، ص ١٩٠٩ فبراير ١٠ بتاريخ ،٦٠٤٠
 ،٤ السنة ، أسيوط،٢ ص ،١٩٢٠ مارس ١٢ بتاريخ ،٨١٠ العدد ،٢٢ السنة ، الممتاز،٢ص 
  )٢، ص ١٩٣٣ يوليو ٣٠ بتاريخ ،١١٧العدد 

خاصة بعد حادثة م  ١٩٠٦ عامكامل بإنشاء الجامعة ى مصطفى  ناد:الجامعة المصرية) ١٤٧(
 وضمت قسم لآلداب وقسم للعلوم الجنائية ،م ١٩٠٨ عام وافتتحت الجامعة األهلية ،دنشواي

م  ١٩٢٥ عام مارس ١١ى  وظلت كذلك حتى صدر مرسوم ف،القتصاديةوقسم للعلوم المالية وا
أن تتكون من كليات اآلداب وكلية العلوم وكلية الطب وكلية ى  عل،بإنشاء الجامعة المصرية

 وقد ُضمت المدارس العالية .يجوز أن تنشأ فيما بعدى  وغير ذلك من الكليات الت،الحقوق
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 وتغير اسم .م ١٩٣٥ عامالجامعة المصرية ى إلى يطر الهندسة والزراعة والتجارة والطب الب
 مع االتجاه السائد اتمشيً م  ١٩٣٨ عام أغسطس ٧ى جامعة فؤاد األول فى الجامعة المصرية إل

 عام أغسطس ١٨ -١٩٣٨ عام يونيو ٢٤الفترة ى تألفت فى وزارة محمد محمود الرابعة التى ف
 وهو األمر ،عهدهى أنشئت فى ت العامة التجميع المنشآى بإطالق اسم الملك فؤاد علم  ١٩٣٩

 سامية حسن ،١٩٧ص  ،مرجع سابق ، أميل فهمي:انظر( .جرت عليه العادة فيما بعدى الذ
 مركز وثائق وتاريخ مصر ،١٩٢٥ -١٩٠٨ الجامعة األهلية بين النشأة والتطور ،إبراهيم

 عوض توفيق ،٩٤ ،٦٧ ،٢٧ ص ،١٩٨٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،المعاصر
مصر ووزراء التعليم وأبرز ى  من التعليم فا مائة وستون عامً ،عوض ونادية جمال الدين

 ،للبحوث التربوية والتنميةى  المركز القوم، القاهرة، الطبعة الثانية،١٩٩٧ -١٨٣٧إنجازاتهم 
  )١٦٠ ،١١٠ ص ،٢٠٠٢

 أوراق خاصة بإيقاف ،٣ملف رقم  ،٢٣٢ محفظة رقم ، محافظ عابدين: دار الوثائق القومية)١٤٨(
  .١٩٠٩ فبراير ١٢ – فبراير ٦سينوت بك حنا عشرون فدان من أمالكه للجامعة المصرية من 

 قائمة بأسماء المتبرعين ،٢٣ ملف رقم ،٢٣١ محفظة رقم ، أوراق خاصة١ ملف رقم : نفسه)١٤٩(
 ،١٤ف رقم  مل،٢٣٢ محفظة رقم ،١٩١١ مايو ١٦للجامعة المصرية منذ تأسيسها حتى 

  .١٩١١ مايو ٢٢كشوف بأسماء المتبرعين لحساب الجامعة المصرية منذ تأسيسها إلى 
   .٤، ص ١٩٠٩ فبراير ١٣ بتاريخ ،٦٠٤٣ العدد ،٢١ السنة : المقطم)١٥٠(
ها المعدودين ئ من رجال مصر العاملين ومن أشهر خطبا:فانوسى  الدكتور أخنوخ أفند)١٥١(

 وحصل ،وتعلم بمدرسة أسيوط اإلنجيليةم  ١٨٥٦عام مركز أبنوب  ولد ب.وكتابها المعروفين
 وأسس جمعية خيرية . وعمل بعد عودته بالتجارة،على بكالوريوس العلوم من كلية بيروت

 وترأس المجلس . م١٨٧٨ عامبأسيوط لمساعدة المنكوبين الذين أصابتهم المجاعة بالصعيد 
 العدد ،٢٩ السنة ،نفسه :انظر( .م ١٩١٨ عام ديسمبر ٤ى  وتوفى ف.األعلى بالقاهرةى المل

  )١٨٨ - ١٨٦ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٣ ص ،١٩١٨ ديسمبر ٥ بتاريخ ،٩٠٤٢
   .٣ ص ،١٩٠٦ أكتوبر ٥ بتاريخ ،٥٣٢٧ العدد ،١٨ السنة :المقطم) ١٥٢(
  .٤ ص ،١٩١٠ أكتوبر ٦ بتاريخ ،٦٥٤٥ العدد ،٢٢ السنة : نفسه)١٥٣(
ى  ووكيل هولندا ف،للزراعةى  وعضو المجلس االستشار ،ان بندر أسيوطمن أعي :زكى ويصا) ١٥٤(

 العدد ،٢٠ السنة ،المقطم :انظر( .نواحيهاو بمديرية أسيوط  فدان ٣٠٠٠ وامتلك ،أسيوط
 على ،٢٠٤ ص ، مرجع سابق، عاصم الدسوقي،٦ ص ،١٩٠٨ ديسمبر ٢٣ بتاريخ ،٦٠٠٢
   )٢٢٤ص  ،مرجع سابق ،بركات
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 وتعلم بمدرسة الفرير ١٨٧٧ ولد سنة ، كبير وجهاء بندر أسيوط: نصيف بك ويصا)١٥٥(
 .وجلب لها اآلالت البخارية َصَنبوُ ى  وأنشأ أبعادية ف، ثم بكلية األمريكان ببيروت،باإلسكندرية
 :انظر( ٠مديرية أسيوط ى  فدان بنواح١٥٠٠ وامتلك ،ببندر أسيوطى  بلجنة النفاوكان عضوً 

 مرجع ، فرج سليمان،٢ ص ،١٩٠٩ مارس ٢٢ بتاريخ ،٦٠٧٤ العدد ،٢١السنة  ،المقطم
  )٣٩٦ – ٣٩٥ ص ،سابق

 ٠بنواحيها  بمديرية أسيوط  فدان١٥٠٠امتلك و  ، من أعيان بندر أسيوط: نجيب بك ويصا)١٥٦(
  )٢٢٤ص  ،مرجع سابق ،بركاتى  عل:انظر(

 وأكمل ،وتر بأسيوط وتعلم بالمدرسة األمريكية ببيم  ١٨٨٥ عام ولد :بك ويصاى فهم) ١٥٧(
 وبعد عودته ٠  م١٩٠٧ عامنجلترا ودرس العلوم االجتماعية وتخرج منها إأكسفورد بى دراسته ف

ى والتحق بالحزب الوطن ٠  باالشتراك مع أخيه نصيف ولكنه لم يستمر طويًال المصر أنشأ بنكً 
 ٠م  ١٩٢٤ عام بمجلس الشيوخ ا وعين عضوً ،وانضم بعد ذلك لحزب الوفد ، م١٩١٠ عام

 ،م ١٩٣٧ عامى  بلجنة الوفد المصر ا وعين عضوً ،تولى رئاستهو ى اإلتحاد السكندر ى وأنشأ ناد
 ١٥٠٠ وامتلك ٠  م١٩٤٣ عاموزارة مصطفى باشا النحاس السادسة ى  للوقاية المدنية فاووزيرً 
 محفظة رقم ، دار الوثائق:انظر( ٠م  ١٩٥٢ عامى وتوفى ف ٠مديرية أسيوط ى  بنواحافدانً 

 ، القاهرة، الطبعة األولي،القرن العشرينى  أعالم مصر ف، مصطفى نجيب،زب الوفد ح٢١٦
 ص ،مرجع سابق ، يونان رزق،٣٦٤ ص ،١٩٩٦ ، أ. ش.أ موسوعة وكالة الشرق األوسط

٤٥٣(  
 ملف ،٢٣١ محفظة رقم ، أوراق خاصة١ ملف رقم ، محافظ عابدين: دار الوثائق القومية)١٥٨(

 ،١٩١١ مايو ١٦متبرعين للجامعة المصرية منذ تأسيسها حتى  قائمة بأسماء ال،٢٣رقم 
 كشوف بأسماء المتبرعين لحساب الجامعة المصرية منذ ،١٤ ملف رقم ،٢٣٢محفظة رقم 
   ٠ ١٩١١ مايو ٢٢تأسيسها إلى 

  ٠ ٦ ص ،١٩٠٨ ديسمبر ٢٣ بتاريخ ،٦٠٠٢ العدد ،٢٠ السنة :المقطم )١٥٩(
 وكان ،وتخرج من مدرسة الحقوق وعمل بالمحاماةم  ١٨٧٦ عام ولد :بسيونىى محمود أفند) ١٦٠(

الحركة الوطنية مع سعد باشا ى  وشارك ف٠بمدينة أسيوط ى  لجمعية التعاون اإلسالمارئيسً 
 وعضو اللجنة ، للمحامين لسنوات عديدةا وانتخب نقيبً . وكان أحد كبار زعماء الوفـد،زغلول

 وعضو مجلس الشيوخ عن ، م١٩٢٦ عاممايو ى  فالتنفيذية لألحزاب المؤتلفة بمديرية أسيوط
 اسهمً ١١ قراريط و٨ وا فدانً ٦٦٣ وامتلك ، لألوقاف ألكثر من مرةا وعين وزيرً ٠دائرة أبو تيج 
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منفلوط وأبنوب ومديرية الجيزة مركز العياط ومديرية البحيرة مركز كوم ى بمديرية أسيوط مركز 
   :انظر( ٠م  ١٩٤٢ عامأول فبراير ى فى  وتوف٠حمادة 

F. O. 371 / 22004 , No. 598 , Sir. Mr. Lampson to Viscount Halifax , 
Egyptians personalities , Dated 30 May 1930 , P. 12 ,   

 العدد ،٣٨ السنة ، المقطم،١٢٤٨ / ١٢٧ / ٢ ،٣٦٨ / ١٢٧ / ١ ملف رقم ،وزارة الزراعة
 ٩ بتاريخ ،٧٧٦ العدد ،١٨ السنة ، النيل المصور،٧ ص ،١٩٢٦ مايو ٥ بتاريخ ،١٣٠٩٧

 ، المجلد األول،التاسع عشر دور االنعقاد ، مضابط مجلس الشيوخ،٣ ص ،١٩٣٧أغسطس 
 ص ، مرجع سابق، يونان رزق،٢٥٢ ص ،١٩٤٤ فبراير ٢ بتاريخ ،الثانية عشرةالجلسة 

٣٩٥ ،٣٤١(  
مدرسة أبنوب وتعلم بم  ١٨٦٥ عامولد  ، من أعيان أبنوب:أبسخرونى  ألكسان أفند)١٦١(

ى  بعد أن تدرب بمكتب خاله الدكتور أخنوخ أفندبالمحاماة وعمل ،االبتدائية ثم كلية األمريكان
 ، فرج سليمان:انظر( ٠ ثم تفرغ لمباشرة أعماله الزراعية الشاسعة ،شهيرفانوس المحامى ال

  )٣٦٦ -  ٣٦٤ص  ،مرجع سابق
   ٠ ٢ ص ،١٩٠٧س  مار ١٨ بتاريخ ،٥٤٦٢ العدد ،١٩ السنة :المقطم )١٦٢(
 ولد ، من كبار أعيان عائلة القمص بديروط الشريف مركز ديروط: سمعان غب القمص)١٦٣(

 وانتخب .م ١٩٠٧ عام وعين عمدة لبلدته ،وتعلم بكتاب بلدته القراءة والكتابةم  ١٨٧٠ عام
لترع  الشياخات ومخالفة النيل واانلجب كما انتخب عدة مرات ،لعضوية مجلس المديرية

 وامتلك ،عن دائرة ديروط المحطة وعضو مجلس الشيوخ ، المليس وعضو المجل،والجسور
 مخزن ،دار الوثائق :انظر( .م ١٩٢٧ عام نوفمبر ١٨ى فى  وتوف٠ بمركز ديروط ا فدانً ٥٠٠

 تاريخ ،محمد خليل صبحي ،٣١٠ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٣ محفظة رقم ،السيادية
 دار ، القاهرة، الجزء السادس،باشاى صر من عهد ساكن الجنان محمد علمى الحياة النيابية ف
  )٤٣٢ – ٤٣١ ص ، مرجع سابق،فهميى زك ،٢٣٠ ص ،١٩٣٩ ،الكتب المصرية

ى  وعين عمدة لها ف، بمدينة أسيوط وتعلم بأحد مدارسها م١٨٧٠ عام ولد : حبيب بك شنودة)١٦٤(
  )٢٤٨ - ٢٤٧ص  ، مرجع سابق، فرج سليمان:انظر( ٠م  ١٩٠٤ عام

 ٣٥٠ وامتلك ، وعمل بالمحاماة، من أعيان عائلة دوس ببندر أسيوط:دوسى أفندحبيب ) ١٦٥(
  )٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية،دار الوثائق :انظر( .فدان بمديرية أسيوط

  ٠ ٨ ص ،١٩١٧ مايو ١٦ بتاريخ ،٨٥٦٦ العدد ،٢٨ السنة :المقطم) ١٦٦(
   ٠ ٦ ص ،١٩١٧ ديسمبر ١٣ بتاريخ ،٨٧٤٥ العدد ،٢٩ السنة :نفسه) ١٦٧(
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 ٠مديرية أسيوط ى  بنواحا فدانً ٢٠٠٠ وامتلك ، من أعيان بندر أسيوط: شاكر بك خياط)١٦٨(
  )٢٢٦ ص ،مرجع سابق ، على بركات:انظر(

  ٠ ٥ ص ،١٩١٠ سبتمبر ٢٩ بتاريخ ،٦٥٤١ العدد ،٢٢ السنة : المقطم)١٦٩(
   ٠ ٢ ص ،١٨٩٦ سبتمبر ٣ بتاريخ ،٢٢٦٥ العدد ،٨ السنة : نفسه)١٧٠(
  ٠ ٢ ص ،١٩٠٦ نوفمبر ٢٣ بتاريخ ،٥٣٦٨ العدد ،١٨ السنة : نفسه)١٧١(
   ٠ ٢ ص ،١٩٠٧ فبراير ٢٦ بتاريخ ،٥٤٤٥ العدد ،١٩ السنة : نفسه)١٧٢(
  ٠ ٢اآلية رقم من  : سورة المائدة)١٧٣(
   ٠ ٤  ص،١٩٠٧ مارس ٨ بتاريخ ،٥٤٥٤ العدد ،١٩ السنة : المقطم)١٧٤(
 جـ ،٢قـ  ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من القرى القديمة بمركز ملويى  ه:إبشادات) ١٧٥(

  )٥٨ص  ،٤
   )٧٢ ص ،نفسه :انظر( .من البالد الحديثة بمركز ملويى  ه: عزبة مصطفى بك حمدي)١٧٦(
   ٠ ٤ ص ،١٩٠٧ مارس ٨ بتاريخ ،٥٤٥٤ العدد ،١٩ السنة :المقطم )١٧٧(
 وفى ٠باسم قسم منفلوط وجعل مقره بلدة منفلوط م  ١٨٣١ عامى  أنشئ ف:لوط مركز منف)١٧٨(

 :انظر( . بإنشائه وسمى مركز منفلوطاأصدرت نظارة الداخلية قرارً م  ١٨٩٠ عامأول يناير 
  )١٠ص ،٤ جـ ،٢قـ  ، مرجع سابق،محمد رمزي

 وكان من كبار ،البالدخدمة ى  من الرجال العاملين الذين قضوا حياتهم ف:بك الطرزىى  حفن)١٧٩(
 ١٦ بتاريخ ،٣٣٥ العدد ،٧ السنة ، النيل:انظر( ٠ به ا فدانً ٧٠٠امتلك  و ،تجار مركز منفلوط

  )٢١٩ -  ٢١٨ ص ،مرجع سابق ،بركاتى عل ،٥ ص ،١٩٢٧ ويوني
   ٠ ٢ ص ،١٩٠٧ ديسمبر ٢٦ بتاريخ ،٥٧٠٠ العدد ،١٩ السنة : المقطم)١٨٠(
   ٠ ٢ ص ،١٩٠١ نوفمبر ١٩ بتاريخ ،٣٨٤٧ العدد ،١٤ السنة : نفسه)١٨١(
 أبريل ٢٧ مساجد وأوقاف من ١٧٠ محفظة رقم ، محافظ عابدين: دار الوثائق القومية)١٨٢(

بديروط إلى رئيس ى  من قطب بك قرش، تلغرافات ديوان خديوي،١٩٤٩ ديسمبر ٧ إلى ١٩٠٧
   ٠ ١٩١٠ مايو سنة ١٣بتاريخ ى ديوان خديو 

ى عهد الخديو ى  ورقى ناظر قسم ف،التابعة لمركز مّلويى عمدة نوا : عبد الرحيم بك الريدى)١٨٣(
  )٣١٣ص  ، مرجع سابق،سليمان  فرج:انظر( ٠إسماعيل 

  ٠ ٣١٣ ص :نفسه) ١٨٤(
 جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من البالد الحديثة بمركز ملويى  ه:اَلمحرص) ١٨٥(

  )٧١ ص ،٤



   واألربعونالثامنالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١٢٨ -  

  ٠ ٣٢٣ص  ، مرجع سابق:فرج سليمان )١٨٦(
 مرجع ،مجاهدى  زك،٢ ص ،١٩١٦ أغسطس ٢ بتاريخ ،١٧٦٥ العدد ،٦ السنة :األهالي) ١٨٧(

 محمد :انظر( .من البالد الحديثة بمركز البدارىى  ه:ساحل سليم * ٠ ١٦٦ ص ،سابق
  )٣٧ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق،رمزي

  ٠ ٣٢٦ص  ، مرجع سابق:فرج سليمان )١٨٨(
  ٠ ٣٨٩ص  : نفسه)١٨٩(
  ٠ ٣ ص ،١٩٥١ يونيو ١٩ بتاريـخ ،١٤٠٢ العـدد ،٢٩ السنة :المنتظـر) ١٩٠(
  ٠ ٢٠٥ص  ، مرجع سابق:فرج سليمان )١٩١(
  ٠ ١٩١ ص :نفسه )١٩٢(
 وخلف ،ُمر مركز أبنوب وحفظ القرآن الكريمى ببنم  ١٨٨٠ عام ولد :عليانى كامل أفند) ١٩٣(

  )٣٧٥ص  ،نفسه :انظر( ٠م  ١٩١٢عام وظيفة العمدية ى والده ف
 ، محمد رمزي:انظر( .من البالد الحديثة بمركز أبنوبى  ه:ُمرى بن * ٠ ٣٧٥ ص :نفسه) ١٩٤(

  )١١ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ،مرجع سابق
باسم قسم م  ١٨٢٦ عامى  أنشئ ف:مركز أسيوط * ٠ ٦٨١ص  ،مرجع سابق : زكى فهمي)١٩٥(

أصدرت م  ١٨٩٠ عاموفى أول يناير  ٠نصف أول مأمورية أسيوط وجعل مقره بلدة أسيوط 
 جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .أسيوط بإنشائه وسمى مركز انظارة الداخلية قرارً 

  )١٠ ص،٤
 من البالد الحديثة بمركزى ه :ة سمهانأمنش * ٠ ٥٦١ص  ، مرجع سابق:فرج سليمان )١٩٦(

  )١١ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .ملوي
  ٠ ٤٤٢ص  ،ع سابقمرج : زكى فهمي)١٩٧(
 ، محمد رمزي:انظر( .من المدن المصرية القديمةى  وه، قاعدة مركز أبو تيج: أبو تيج)١٩٨(

  )١٤ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ،مرجع سابق
 وهو من ، كيلو متر من جنوب مدينة أسيوط٢٧بعد ى  يقع عل: مسجد السلطان الفرغل)١٩٩(

مد بن أحمد الفرغل أحد أقطاب  وبه مقام الشيخ مح، وله مئذنتان،أعظم مساجد الصعيد
طالب ونسبه ألمه لإلمام ى بن أبى يمتد نسبه ألبيه لإلمام الحسن بن على  والذ،التصوف

 ولقب بسلطان ،ودفن بهذا المسجـدم  ١٤٤٧ عامى  وتوف،طالبى بن أبى الحسين بن عل
 :انظر( . أسهم٦ وا قيراطً ١٦ وا فدانً ٤٥هذا المسجد بمركز أبو تيج ى  وقد ُأوقف عل.الصعيد

 سعاد ،١٤٤١ ص ،١٩٤٠ مكلفات أطيان أبو تيج سنة ،دار المحفوظات العمومية بالقلعة
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 المجلس األعلى ، القاهرة، الجزء الخامس، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ماهر محمد
 أسيوط نجم الحضارة ،زكيى  ياسر مصطف،١٦٤ -١٦٣ ص ،١٩٧١ ،للشئون اإلسالمية

 المعالم األثرية ، أنغام عبد المنعم ناجي،٩٥ ص ،٢٠٠١ ، القاهرة،ألولي الطبعة ا،والتاريخ
  )٣١٣ ص ،٢٠٠٤ ، دار نهضة الشرق، القاهرة، الطبعة األولي،مصرى والسياحية ف

 .منوف السفلىى من القرى القديمة بمركز طنطا مديرية الغربية اسمها األصلى ه : منوف)٢٠٠(
   )٢٥٠-٢٤٩ ص ،٢ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر(

   ٠ ٣ ص ،١٩٠٨ يوليو ٢١ بتاريخ ،٥٨٧١ العدد ،٢٠ السنة : المقطم)٢٠١(
  ٠ ٤٣٢ ص ،مرجع سابق :زكى فهمي) ٢٠٢(
   ٠ ٢ ص ،١٨٩٧ يناير ٧ بتاريخ ،٢٣٧٠ العدد ،٩ السنة : المقطم)٢٠٣(
   ٠ ٣ ص ،١٩٠٢ يناير ٢ بتاريخ ،٣٨٨٤ العدد ،١٤ السنة : نفسه)٢٠٤(
  ٠ ٣ ص ،١٩١٢ سبتمبر ٢٧ بتاريخ ،٧١٤٥ العدد ،٢٤السنة  : نفسه)٢٠٥(
   ٠ ٢ ص ،١٩٠٤  مارس٤ بتاريخ ،٤٥٤٠ العدد ،١٦ السنة : نفسه)٢٠٦(
ى فرع للجمعية الخيرية اإلسالمية بالقاهرة التى  ه: الجمعية الخيرية اإلسالمية بمدينة أسيوط)٢٠٧(

تأليف لجنة ى  واألعيان للبحث فعندما اجتمع عدد من كبار رجال الدولةم  ١٨٩١ عامأسست 
 وكان من أبرز أعضائها سعد زغلول وقاسم أمين ،مؤقتة إلعانة فقراء المسلمين الوطنيين

دراسة ى  وقد هدفت الجمعية إلى االهتمام بالتعليم والتوسع ف٠والشيخ محمد عبده وغيرهم 
 الفقراء واأليتام من  ومساعدة، وٕانشاء مستشفى، وبث مبادئ الدين الصحيح،التاريخ اإلسالمي

 وكانت موارد ٠ ومقاومة مدارس التنصير ، ورعاية المنكوبين،مصرى المسلمين المقيمين ف
 وٕايراد الحفالت ،الجمعية بدرب الجماميزى الجمعية من إيجار األطيان واألماكن الملحقة بسرا

 وكانت الدولة تعفى ٠والعقارات ى تجمع بين التذاكر والتبرعات واألراضى الخيرية التى والليال
 إلى جانب ،أوقفها أصحابها على الجمعيةى وغيرها واألوقاف الخيرية التى رسوم شراء األراض

 وقد رفضت الجمعية أن تزج ٠ واالشتراكات وهى الموارد المباشرة للجمعية ،التبرعات المالية
ألخرى مثل مشروع كانت تعد موارد مالية لبعض الجمعيات اى كثير من المشاريع التى باسمها ف

 وتوسعت أعمال ٠ أو كتابة اسم الجمعية على دفاتر ورق السجائر – اليانصيب –اللوتريات 
من أجود األطيان وخمسة أبنية  " ا فدانً ٧٥٠" م  ١٩١٢ عامالجمعية حتى صارت ممتلكاتها 

اتها  وأربعة مكاتب وملحق،مزارى أسيوط ودسوق والمحلة الكبرى وبور سعيد وبنى لمدارسها ف
قيمتها ى  غير ما يرد للجمعية من األوقاف األخرى واالشتراكات الت،المحلةى وأراضى بناء ف

 ، واهتمت الجمعية بإنشاء بعض المدارس وتعليم أبناء الفقراء واليتامى٠ جنيه ١٩٠٠
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 وكانت الدراسة ٠ ومعاونتهم على كسب الرزق ،والمحافظة على عقائدهم وآدابهم ودينهم
 ثم ،م ١٩٠٣ عامنجليزية مر كذلك حتى أدخلت بها اللغة اإل وظل األ،لغة العربيةبالجمعية بال

 ٠ لوزارة المعارف  م١٩٣٨ عام ثم ضمت ،لتفتيش وزارة المعارفم  ١٩٢٨ عامخضعت 
القاهرة واإلسكندرية ى  وبلغ عدد مدارسها ف،مناهجهاى وتبعت مدارس الجمعية وزارة المعارف ف

 وصارت تحت رقابتها الفعلية واحتفظت ،رس يتعلمون بالمجانوالقرى واألرياف تسع مدا
 محافظ :انظر( ٠ وكانت الجمعية تصرف اإلعانات المنظمة لبعض األسر ٠بالصبغة الدينية 

 ،١٩٨ محفظة رقم ، محافظ عابدين،ب / ٣ محفظة رقم ، شركات وجمعيات،مجلس الوزراء
 فصول من تاريخ حركة ،أحمد شلبيى  حلم،١٩١٦عن أعمال الجمعية سنة ى التقرير السنو 

 ،١٩٥٢ – ١٨٩٢دراسة عن دور الجمعية الخيرية اإلسالمية " مصر ى فى اإلصالح االجتماع
 الجمعيات ، سامية محمد عبد الرحمن الشرقاوي،١٩٨٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة

 ، الطبعة األولى،١٩٣٦ – ١٨٨٢ى المجتمع المصر ى السرية واالجتماعية والدينية ودورها ف
  )٢٣٥ – ٢٣٢ص  ،٢٠١٠ ، مكتبة اآلداب،القاهرة

 وانضم .ا تخرج من مدرسة الحقوق وعمل محاميً ، من أعيان مديرية أسيوط: محمد بك على)٢٠٨(
 ومن أبرز أعضاء حزب ،كاملى  وكان أحد أصدقاء مصطف،م ١٩٠٧ عامى إلى الحزب الوطن

ى فم  ١٩٢٠ عام"فيكتور تاجر " أحد األجانب وشارك  .م ١٩١٨ عامالوفد حينما تألف 
 وانضم إلى ،م ١٩٢١ عام أبريل ٢٨ى  واستقال من حزب الوفد ف.طنطا وأسيوط للتعبئةى شركت

 من ا غير أنه استقال رسميً ، لهاحزب األحرار الدستوريين منذ بداية تشكيله وعمل سكرتيرً 
ى حد أعضاء وفد المؤتمر اإلسالموكان أ . م١٩٣٤ عامسكرتيرية حزب األحرار الدستوريين 

 .م ١٩٣٧ عام للمحامين ا وانتخب نقيبً .نفس السنةى السعودية واليمن فى للصلح بين عاهل
 . وعضو اللجنة العربية العليا،م ١٩٣٨ عامتأسست ى  لجماعة الوحدة العربية التاواختير رئيسً 

 ولجنة ،معية إصالح األسرة وج،وجمعية الدراسات اإلسالميةى  لإلتحاد العرباوانتخب رئيسً 
 عامأواخر ى باكستان فى  وكان أول سفير لمصر ف. وجمعية إنقاذ فلسطين،البيان العربي

 وله عدة مؤلفات منها . وتقلد وزارات األوقاف والمعاهد والدولة للشئون البرلمانية.م ١٩٤٨
ى فى  وتوف.لمصريةالسياسة اى  ومبادئ ف، واإلسالم والديمقراطية،فلسطين والضمير اإلنساني

 ، حزب الوفد٢١٦ محفظة رقم ، محافظ عابدين، دار الوثائق:انظر( .م ١٩٥٦ عام مارس ٢٥
 األصول التاريخية للرأسمالية ، محمود متولي، حزب األحرار الدستوريين٢٢٠محفظة رقم 

د عبى  نبيه بيم،٢٤٨ ص ،١٩٧٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،المصرية وتطورها
 ،١٢٢ ص ،١٩٧٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تطور فكرة القومية العربية،اهللا
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 ،١٧٧ ص ،١٩٧٦ ، دار المعارف، القاهرة،عهدينى فى  ذكريات، صالح لبيب الشاهد،١٧٨
 ،٤٨٠ – ٤٧٩ ص ، مرجع سابق،المطيعيى  لمع،٤٣١ ص ، مرجع سابق،نجيبى مصطف
  )٤١٩ ،٤١٨ ،٣٨١ ،٣٧٩ ،٢٨٥ ص ، سابق مرجع، يونان رزق،٤٨٤ ،٤٨٣

  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٠٩(
 :انظر( ٠وكانت تعرف بكفر الخيل وبمراوة ى من البالد الحديثة بمركز مّلو ى  ه: ِدْرَوة)٢١٠(

   )٧١ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق،محمد رمزي
 وقامت على ،ويقال لها تل العمارنةى لقرى القديمة بمركز مّلو من اى  ه:ِعْمرانى  تل بن)٢١١(

   )٦٥ ص ، نفسه:انظر( ٠أطالل مدينة مصرية قديمة 
  )٦٠ – ٥٩ ص ، نفسه:انظر( .من المدن المصرية القديمة بمركز مّلويى  ه:األشمونين) ٢١٢(
  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢١٣(
 جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من القرى القديمة بمركز أسيوطى  ه: ُشْطب)٢١٤(

  )٢٨ ص ،٤
  )٣٠ ص ، نفسه:انظر( .من البالد الحديثة بمركز أسيوطى ه : أوالد إبراهيم)٢١٥(
  )٣٠ ص ، نفسه:انظر( .من البالد الحديثة بمركز أسيوطى  ه: الشَغَبة)٢١٦(
 ص ، نفسه:انظر( ٠ُموَشة ى  القديمة بمركز أسيوط اسمها األصلمن القرىى ه : موشا)٢١٧(

٢٩(  
أبو تيج وتعلم بكتاب بلدته وعمل بالزراعة ى فم  ١٨٦٣ عام ولد : عبد العال بك السيد)٢١٨(

 ثم عين عمدة ا،وظل بها لمدة خمسة عشر عامً م  ١٨٧٩عام  لبلدته ا وعين شيخً ،إلعانة والده
 وعضو مجلس مديرية أسيوط عن مركز ، بلجان الشياخاتاخب عضوً  وانت، م١٨٩٥ عاملها 

 وكان له شغف بمطالعة الصحف العربية والكتب الدينية ، وعضو المجلس الملي،أبو تيج
  )٣٠٤ - ٣٠٣ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان:انظر( ٠والتاريخية 

  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢١٩(
 وفى .باسم قسم أبنوب وجعل مقره بلدة أبنوب الحّمامم  ١٨٥١ عامى  ُأنشئ ف: مركز أبنوب)٢٢٠(

 :انظر( . بإنشائه وسمى مركز أبنوباأصدرت نظارة الداخلية قرارً م  ١٨٩٠ عامأول يناير 
  )١٢ ،٣ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق،محمد رمزي

  )٣ ص ، نفسه:انظر( .ديمةمن القرى القى  وه،قاعدة مركز أبنوب : أبنوب)٢٢١(
  )٨ ص ،نفسه :انظر( .من البالد الحديثة بمركز أبنوبى  ه: الَواْسطـَي)٢٢٢(
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اد بمركز أبنوب وعمدة بن:حمادى  على أفند)٢٢٣( تخرج من ٠رزاح ى  من أعيان عائلة حم 
 مخزن ،ئق دار الوثا:انظر( . بمديرية أسيوطا فدانً ٦٥٠ وامتلك .مدرسة الحقوق وعمل بالمحاماة

 ،١٩٣٦ يناير ١٩ بتاريخ ،٣٥ العدد ،٦ السنة ، النادي،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ،السيادية
  )٣ص 

 ،٢ قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( .من البالد الحديثة بمركز أبنوبى  ه:ِرَزاحى  بن)٢٢٤(
  )٨ ص ،٤جـ 

  ٠ ٣  ص،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٢٥(
 وأحد أعضاء . من أعيان عائلة سليمان بساحل سليم مركز البداري:عبد الرحمن بك محمود) ٢٢٦(

 وعضو لجنة األشغال .م ١٩٠٧ عامأنشأه وترأسه والده محمود باشا سليمان ى حزب األمة الذ
 عامتكون ى حزب األحرار الدستوريين الذى  وانضم إل.العمومية والزراعة بالجمعية التشريعية

 مخـزن ، دار الوثائـق:انظر( . بمركز البداري فدان١٥٠٠تلك  وام.وكان ضمن قياداتهم  ١٩٢٢
 ٢ محضر جلسة ، محاضر جلسات الجمعية التشريعية،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ،السياديـة
، ١٩٥٣ -١٩٢٢ حزب األحرار الدستوريين ، أحمد زكريا الشلق،٢٩ ص ،١٩١٤مارس 

  )١١٧ ص ،١٩٨٢ ، دار المعارف، القاهرة،الطبعة األولي
 وكانت تسمى العبادلة نسبة إلى أسرة منشئها ،من القرى القديمة بمركز البدارىى ه : الَعَفاْدَرة)٢٢٧(

 ، محمد رمزي:انظر( ٠النطق بها ى  ثم حرف االسم إلى العفادرة بسبب لهجة أهلها ف،عبد اهللا
  )٣٥ - ٣٤ص  ،٤ جـ ،٢قـ  ،مرجع سابق

 من أعيان ساحل سليم التابعة لمركز البدارى وشقيق محمود باشا : بك سليمان عثمان)٢٢٨(
 ، ثم ألحق بالمدرسة األميرية بالحمراء بأسيوط، وتعلم بكتاب بلدته م١٨٦١ عام ولد ،سليمان

 ا وعضوً ، بلجنة الشياخاتا وانتخب عضوً ،عمدة لبلدته م ١٨٩٤ عاموعمل بالزراعة وعين 
 – ٣٠٢ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،انظر( ٠ عن مركز البدارى بمجلس مديرية أسيوط

٣٠٣(  
  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٢٩(
 قام بعض األدباء باإلسكندرية بتأسيس :جمعية العروة الوثقى الخيرية اإلسالمية باإلسكندرية)٢٣٠(

 لمطالعة  وكانوا يجتمعون بمنازل بعضهم ليًال ،تحت اسم العروة الوثقى م ١٨٩١ عامجمعية 
 لذلك ومكثوا ثالث ا وبمرور الوقت استأجروا مكانً ،الجرائد والكتب األوربية والمجالت العلمية

نوا جمعية هدفها القيام باألعمال الخيرية مثل نشر ،سنوات ثم اتفقوا على أن تعم الفائدة فكو 
 وافتتاح ا،فقراء وعمل مستشفى ومعالجة الفقراء مجانً العلوم والمعارف وعمل البر ألوالد ال
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وأخرى للذكور بها م  ١٨٩١ عام وتم افتتاح مدرسة للبنات ٠المدارس وتحقيق أهداف الجمعية 
التعليم حتى بلغ عدد مدارسها أكثر من عشرين مدرسة تنوعت ى  وظلت تتوسع ف٠قسم ليلى 

ى اإلسكندرية التى  محمد على الصناعية ف وكان من أهمها مدرسة،توجهاتها واختصاصاتهاى ف
ى  وقدرت المصاريف ف٠ذلك الوقت ى فى القطر المصر ى تعتبر من أكبر المدارس الصناعية ف

 فبعض التالميذ يدفع المصروفات كاملة ،جميع مدارس الجمعية على حسب حالة التلميذ
بر ملجأ بالقطر ذلك الوقت أكى  كما ضمت الجمعية ف٠ اوبعضهم النصف وبعضهم مجانً 

 وأصدرت ٠ وكان أول رئيس للجمعية محمد سعيد باشا ٠ى وهو الملجأ العباسى المصر 
الدين واالجتماع واآلداب والتاريخ ى  وتبحث ف،جميع البالدى الجمعية مجلة شهرية توزع ف

ت اعتمدى  ومن الموارد الت٠ ا وكان يوزع منها أعداد كثيرة مجانً ،والزراعة والتدبير المنزلي
 والتبرعات من ، وٕايراد أوقاف الجمعية،عليها الجمعية اشتراكات األعضاء المؤسسين والمشتركين

 حيث كان للجمعية يا نصيب يسحب أحدهما ،جهات غير حكومية وحكومية وٕايرادات اليانصيب
رادات  وٕاي، وٕايرادات المدارس،الخيريةى  وٕايراد الليال،بالقاهرة واألخرى باإلسكندرية مرة كل أسبوع

أو ى  وكانت الدولة تعفى الجمعية من رسوم تسجيل األراض٠متنوعة منها أمالك الجمعية 
 تقرير ، جمعيات اجتماعية٢٠٣ محفظة رقم ، محافظ عابدين، دار الوثائق:انظر( ٠العقارات 

 طبع بمدرسة محمد على ،١٩٣٠جمعية العروة الوثقى الخيرية اإلسالمية باإلسكندرية سنة 
   )٤٣ ص ،١٩٣١باإلسكندرية سنة الصناعية 

 العدد ،٢٧ السنة ،٢ ص ،١٩١٠ يونيو ٢٨ بتاريخ ،٦٤٦١ العدد ،٢٢ السنة : المقطم)٢٣١(
 ،١٩١٩ يناير ٤ بتاريخ ،٩٠٦٤ العدد ،٢٩ السنة ،٨ ص ،١٩١٦ يونيو ٢ بتاريخ ،٨٢٧٢

 تسمى  وكانت،م ١٨٨١عام  أسسها بطرس غالى : الجمعية الخيرية القبطية بالقاهرة٠ ٢ص 
 وهدفت إلى مساعدة الفقراء ٠ اا وماديً القبطية لمساعدة المحتاجين أدبيً الخيرية ى جمعية المساع

عرفت بمدارس ى مدارسها التى وذلك عن طريق اإلعانات الشهرية واإلحسانات الوقتية والتعليم ف
 ،والتبرعاتمواردها على اشتراكات األعضاء ى  واعتمدت الجمعية ف٠الجمعية الخيرية القبطية 

كان للفقراء ى  واألوقاف األهلية الت، وأوقاف األديرة،وريع األطيان والعقارات واألوقاف الخيرية
كانت تقيمها باالشتراك مع ى التمثلية التى  والليال،للجمعيةى السنو ى  والسوق الخير ،حصة منها

 وذلك عن ،بالتعليم كما اهتمت الجمعية ٠دار األوبرا الخديوية ى جمعية التوفيق القبطية ف
للبنات م  ١٩١٢ عامافتتحت ى  ومن هذه المدارس المدرسة االبتدائية الت،طريق إنشاء المدارس

 وكانت تصرف لتلميذات ،اليومى  وكانت المدرسة تقدم لهن وجبة غذائية ف،الفقيرات بالمجان
 اوزع عليهن سنويً  وتعطى المتفوقات منهن جوائز ت،المدرسة األدوات المدرسية والكساء بالمجان
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 عامنوفمبر ى للفتيات افتتح فى  للفتيات يسمى المشغل البطرس كما أنشأت الجمعية مشغًال ٠
 ا كما ساعدت الجمعية تعليم الطلبة الفقراء تعليمً ٠وكان بمثابة مدرسة صناعية لهن م  ١٩١١

 بالناحية  واهتمت الجمعية٠تجهيز الفتيات للزواج ى  وكذلك ساهمت ف، على نفقتهااعاليً 
 شارع رمسيس –ى شارع الملكة نازلى ف" ى المستشفى القبط" ى الصحية فأنشأت مستشفى خير 

 ٠ وكذلك أنشأت صيدلية تسمى أجزخانة اإلنسان ،م ١٩٢٦عام  أكتوبر ٢ى  افتتحت ف– احاليً 
كثير من المدن واألقاليم المصرية مثل قنا وسوهاج والمحلة ى وللجمعية العديد من الفروع ف

 ، جمعيات دينية قبطية٢٠٧ محفظة رقم ، محافظ عابدين، دار الوثائق:انظر( ٠الكبرى والفيوم 
 ،، رسالة ماجستير غير منشورة١٩١٤-١٨٨٢عهد االحتالل ى  األقباط ف،آمال سعد توفيق

 األقباط ، سليمان نسيم،٢٦٨ ص ،١٩٨٩ ، جامعة عين شمس، كلية اآلداب،بقسم التاريخ
   ،٨٠ ص ،١٩٨٣ ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،حديثةمصر الى والتعليم ف

وتعلم بمدرسة األمريكان م  ١٩٠٠ عام ولد ، كبير أعيان بندر أسيوط: أمين بك خياط)٢٣٢(
ثمين الجياد  وكان له ولع شديد باقتناء ،إدارة شئون أطيانه الواسعةى  وعمل مع والده ف،بأسيوط

 ،٢٢٦ ص ، مرجع سابق،بركاتى  عل:انظر( ٠يوط مديرية أسى  بنواح فدان٣٠٠٠ وامتلك ٠
  )٦٣٦ -٦٣٤ ص ، مرجع سابق،زكى فهمي

  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أكتوبر ٢٩ بتاريخ ،٦٢٦٠ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٣٣(
وعمل م  ١٩٠٧ عاموتخرج من مدرسة الحقوق م  ١٨٨٦ عامولد  :جبرانى  عازر أفند)٢٣٤(

 وكان ،م ١٩١٩ عامالحركة الوطنية ى رك ف وشا.عصرهى  وكان من أعالمها ف،بالمحاماة
 :انظر( ٠لعمل السجاد بمدينة أسيوط ى  وطنأ وأسـس مصنــعً ،أسيوطى فى  بالمجلس الملاعضوً 

 ، االستقالل المصري،٢ ص ،١٩١٨ نوفمبر ١٦ بتاريخ ،٩٠٢٦ العدد ،٢٩ السنة ،المقطم
 الهيئة النيابية ، النواب مضابط مجلس،٧ ص ،١٩٢٦ أبريل ١٢ بتاريخ ،١٧ العدد ،٢السنة 

 ٨ بتاريخ ، الجلسة الثامنة والثالثون،والعشرونى  المجلد الحاد، دور االنعقاد الثاني،السادسة
 ، المجلد األول، دور االنعقاد التاسع عشر، مضابط مجلس الشيوخ،١١٦٧ ص ،١٩٣٧يونيو 

  )٨٩، ص ١٩٤٣ ديسمبر ٢٩ بتاريخ ،الجلسة الرابعة
وتعلم بمدرسة م  ١٨٨٢ عامسبتمبر ى  ولد ف، أحد أعيان مديرية أسيوط:توفيق بك دوس) ٢٣٥(

ثم التحق بمدرسة  ، وبعد أن أتم دراسته فيها التحق بالمدرسة التوفيقية بمصر٠سوهاج األميرية 
 ثم عمل بالمحاماة وابتدأ .أسيوط لعدة سنواتى  بالقنصلية األمريكية فا وعمل مترجمً ،الحقوق

عام  وفى .عصرهى  وكان من أعالمها ف،م ١٩٠٣ عاميونيو ى ة أسيوط فمدينى أعماله فيها ف
 كان أحد المحامين ١٩١٩ وفى أثناء ثورة ٠ بمجلس مديرية أسيوط اانتخب عضوً م  ١٩١٠
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أسيوط والقاهرة عن بعض األعيان ى البارزين الذين ترافعوا ودافعوا أمام المحاكم العسكرية ف
 وألف هو ٠أسيوط والمديريات األخرى ى إثارة القالقل فى  فايدً المعتقلين الذين اتهموا بأن لهم 

ى  جريدة السياسة فوأنشئواباشا يكن ى وعدد من أصدقائه حزب األحرار الدستوريين برئاسة عدل
وزارة ى  للزراعة فا وكان وزيرً ٠ واستقال من حزب األحرار الدستوريين بعد ذلك ،م ١٩٢٢ عام

 بمجالس ا وكان عضوً .م ١٩٢٦ يونيه ٧ – ١٩٢٥ مارس ١٣من الفترة ى أحمد زيور باشا ف
 وانتخب ،سبيل القضية العربيةى  وكان من العاملين ف.إدارات العديد من المؤسسات والشركات

 وقد ورث عن والده ٠م  وله كتاب عن أقباط مصر حاضرهم ومستقبله. لإلتحاد العربيوكيًال 
 دار :انظر( .م ١٩٥٠ عامسبتمبر ى فى  وتوف.أسيوط بمديريات القليوبية والمنيـا و  فدان١٠٦٥
 ٢٢٠ محفظة رقم ، محافظ عابدين،٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخـزن السياديـة،الوثائق

 فرج ،٥ ص ،١٩٢٦ يوليو ٥ بتاريخ ،٥٤٧ العدد ،٢ السنة ، االتحاد،حزب األحرار الدستوريين
 دور االنعقاد التاسع ،س الشيوخ مضابط مجل،٣٦٢ ،٣٦١ – ٣٦٠ ص ، مرجـع سابـق،سليمان
 ، المنتظر،١١٤٥ ص ،١٩٤٤ يونيو ١٣ بتاريخ ، الجلسة الثانية والستون، المجلد الثاني،عشر

 ،٧٤١ العدد ،٣ السنة ، الزمان،٥ ص ،١٩٥٠ سبتمبر ٢٣ بتاريخ ،١٣٧٣ العدد ،٢٨السنة 
 ،خصية مصرية ش١٥٠ى فى السفير البريطانى  رأ، األهرام،٣ ص ،١٩٥٠ أكتوبر ٨بتاريخ 
 ص ، مرجـع سابـق، يونان رزق،٤ ص ،١٩٧٠ فبراير ٦ بتاريخ ،٣٠٣٦٠ العدد ،١٠٦السنة 
٢٨٥(  

  ٠ ٦ ص ،١٩١٧ ديسمبر ٧ بتاريخ ،٨٧٤٠ العدد ،٢٩ السنة :المقطم) ٢٣٦(
وقضى حياته م  ١٨٤٧ عام ولد ،التابعة لمركز ديروطَصَنبُو  عميد أعيان : ميخائيل فلتس)٢٣٧(

 :انظر( ٠م  ١٩١٧ عام ديسمبر ١٠ى  وتوفى ف٠يتامى ومساعدة المعوزين الرفق بالى ف
 ١٥ بتاريخ ،٨٧٤٧ العدد ،٥ ص ،١٩١٧ ديسمبر ١١ بتاريخ ،٨٧٤٣ العدد ،٢٩ السنة ،نفسه

  )٥ ص ،١٩١٧ديسمبر 
 ، محمد رمزي:انظر( .ُسْنُبوى من القرى القديمة بمركز ديروط اسمها األصلى  ه: َصَنبوُ )٢٣٨(

  )٤٨ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ،مرجع سابق
 العدد ،٢٩ السنة ،٤ ص ،١٩٠٨ أكتوبر ٣ بتاريخ ،٥٩٣٥ العدد،٢٠ السنة :المقطم )٢٣٩(

   ٠ ٥ ص ،١٩١٧ ديسمبر ١١ بتاريخ ،٨٧٤٣
  ٠ ٢ ص ،١٩١٥ نوفمبر ١٨ بتاريخ ،٨١٠٥ العدد ،٢٧ السنة : نفسه)٢٤٠(
  ٠ ٣ ص ،١٩١٠ نوفمبر ١٠ بتاريخ ،٦٥٧٥ العدد ،٢٢ السنة : نفسه)٢٤١(
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 محمد :انظر( .دير ماواسى من القرى القديمة بمركز ديروط اسمها األصلى  ه: دير َمَواس)٢٤٢(
   )٤٧ ص ،٤ جـ ،٢ قـ ، مرجع سابق،رمزي

 وكان صاحب المجلة األدبية ،بالعباسيةى القبطى عمل بالمستشف : الدكتور حبيب خياط)٢٤٣(
حزب الوفد مع بداية تشكيله ى م انضم إل ث،بداية حياته لحزب األمةى  وانضم ف.طبيب العائلة

ى  رمز :انظر( .م ١٩٣٠عام  يناير ٢٥ى فى  وقد ظل بمجلس الشيوخ حتى توف.م ١٩١٨ عام
 ديوان ،٢١٨ ص ،٦ جـ ، مرجع سابق، محمد خليل صبحي،١٤٤ ص ، مرجع سابق،تادرس

  )١٢٣ ص ، مرجع سابق،جاللة الملك
 وعضو ،أسيوطى فى  بالمجلس الملاتخب عضوً عمل بالمحاماة وان :فهميى  حبيب أفند)٢٤٤(

 نوفمبر ١٦ بتاريخ ،٩٠٢٦ العدد ،٢٩ السنة ، المقطم:انظر( .حزب األحرار الدستوريين
  )٧ ص ،١٩٢٦ مايو ٥ بتاريخ ،١٣٠٩٧ العدد ،٣٨ السنة ،٢ ص ،١٩١٨

  ٠ ٣ ص ،١٩١٠ أبريل ١٣ بتاريخ ،٦٣٩٧ العدد ،٢٢ السنة : نفسه)٢٤٥(
 ولكن ، بـمنية غمرامن المدن القديمة بمديرية الدقهلية وكانت تسمى قديمً ى ه : ميت غمر)٢٤٦(

 قـ ، مرجع سابق، محمد رمزي:انظر( ٠تم تحوير هذا االسم حتى أصبحت تسمى بـميت غمر 
   )٤٧ ص ،٤ جـ ،٢

   ٠ ٢ ص ،١٩٠٢ يونيو ٤ بتاريخ ،٤٠٠٧ العدد ،١٤ السنة : جريدة المقطم)٢٤٧(
  ٠ ٦ ص ،١٩٠٨ أكتوبر ٣١ بتاريخ ،٥٩٥٧لعدد  ا،٢٠ السنة : نفسه)٢٤٨(
  ٠ ٣ ص ،١٩٠٨ سبتمبر ٢٢ بتاريخ ،٥٩٢٥ العدد : نفسه)٢٤٩(
  ٠ ٣ ص ،١٩١٩ فبراير ٧ بتاريخ ،٩٠٩٢ العدد ،٢٩ السنة : نفسه)٢٥٠(
 ٠بأسيوط ى اإلصالحى  عمل بالمحاماة وكان رئيس المجتمع القبط:أقالديوسى  تادرس أفند)٢٥١(

  )٦ ص ،١٩٠٨ يناير ١٤ بتاريخ ،٦٠١٧ العدد ،٢٠نة  الس، نفسه:انظر(
 ،٢٩ السنة ، نفسه:انظر( ٠بأسيوط ى  بالمجلس الملا كان عضوً :بشارة جرجسى  ديمتر )٢٥٢(

  )٢ ص ،١٩١٨ نوفمبر ١٦بتاريخ  ،٩٠٢٦العدد 
   ٠ ٦ ص ،١٩٠٨ يناير ١٤ بتاريخ ،٦٠١٧ العدد ،٢٠ السنة : نفسه)٢٥٣(
   ٠ ٣ - ٢ ص ،١٩٠٦ يونيو ٢٥ بتاريخ ،٥٢٤٠د  العد،١٨ السنة : نفسه)٢٥٤(
 بلجنة ا وانتخب عضوً ،رزاح مركز أبنوبى ببنى  من أعيان عائلة غزال:شاكر بك غزالي) ٢٥٥(

أبنوب ى  بمركز اسهمً ١٢ وقيراط و فدان٥٠٠ وامتلك ،جلس المديرية بما وعضوً ،الشياخات
 / ١٧٨ / ١ ملف رقم ،اعةوزارة الزر  :انظر( ٠ م ١٩٥١يوليو عام ى فى  وتوف٠ومنفلوط 

 ، المجلد الرابع، دور االنعقاد الثاني، الهيئة النيابية العاشرة، مضابط مجلس النواب،١٢٣
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 ٢٠ بتاريخ ، الجلسة األربعون،٢ ص ،١٩٥١ يوليو ١٦ بتاريخ ،الجلسة الخامسة والثالثون
  )٣٧٣ – ٣٧١ ص ، مرجع سابق، فرج سليمان،٣ ص ،١٩٥١أغسطس 

 مرجع ، على بركات:انظر( ٠ عمل قنصل اليطاليا وبلجيكا باألقصر :شارةأندراوس ب) ٢٥٦(
   )٢٢١ ص ،سابق

   ٠ ٣ ص ،١٩٠٦ يونيو ٢٦ بتاريخ ،٥٢٤١ العدد ،١٨ السنة :المقطم) ٢٥٧(
   ٠ ٣ ص ،١٩٠٦ يوليو ٢٤ بتاريخ ،٥٢٦٥ العدد :نفسه) ٢٥٨(
 مؤسسة ، القاهرة،الرابعة الطبعة ،١٩٨١-١٧٩٨ تطور الصحافة المصرية :إبراهيم عبده) ٢٥٩(

  ٠ ١٧٩ ص ،١٩٨٢ ،سجل العرب
  ٠ ٢ ص ،١٩٠٩ أبريل ٥ بتاريخ ،٦٠٨٦ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٦٠(
   ٠ ٤ ص ،١٩٠٣ يناير ٥ بتاريخ ،٤٠٤٩ العدد ،١٥ السنة : نفسه)٢٦١(
جالل الدين ى سيد * ٠ ٢ ص ،١٨٩٨ يوليو ٤ بتاريخ ،٢٨١٨ العدد ،١٠ السنة : نفسه)٢٦٢(

 وقام ،سن صغيرةى  وحفظ القرآن الكريم ف،١٤٤٥ولد بالقاهرة سنة ى  عالم موسوع:يوطيالس
 وتجرد ،برحالت علمية عديدة شملت بالد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب اإلسالمي

 وله العديد ٠ بعد خالف نشب بينه وبين المتصوفة ،للعبادة والتأليف عندما بلغ سن األربعين
 ، والفقه واللغة وعلومها،الشريف وعلومهى  والحديث النبو ،علوم القرآن والتفسيرى فمن المؤلفات 

 مصطفى :انظر( ٠ ١٥٠٥ وتوفى سنة ٠ واألدب وتاريخه ومباحثه ،والتاريخ والتراجم والطبقات
 الدار ، القاهرة، الطبعة األولى،مسيرته العلمية ومباحثه اللغويةى  جالل الدين السيوط،الشكعة
  )١٩٩٤ ،ة اللبنانيةالمصري

 وجرت العادة أن يتم ،١٨٩٢ يناير سنة ١٦ى الحكم فى الثانى عباس حلمى الخديو تولى ) ٢٦٣(
تطور بعد ذلك إلى عيد ى الذى  تحت مسمى عيد الجلوس الخديو ا المناسبة سنوي االحتفال بتلك

 ،١٩٥٢يو سنة  يول٢٣ به حتى قامت ثورة  وظل معموًال ،ثم الجلوس الملكيى الجلوس السلطان
 محافظ ، دار الوثائق:انظر( ٠وكان الكثير من األعيان يقيمون حفالت يعبرون فيها عن والئهم 

له ى  مكاتبات وتلغرافات إلى السلطان فؤاد األول بشأن تقديم تهان،٤٦٣ محفظة رقم ،عابدين
رأس ى را س، تلغرافات ديوان جاللة الملك،٢٣٠ محفظة رقم ،بمناسبة عيد جلوسه على العرش

   ،كبير األمناءى  من دمياط البلد إلى معال١٩٣٢ أكتوبر سنة ٩ى التين العامرة ف
   )٤ ،٣ ص ،١٨٩٣ يناير سنة ٢٠ بتاريخ ،١١٧٥ العدد ،٤ السنة ،المقطم

   ٠ ٤ ص ،١٩٠٢ يناير ١٠ بتاريخ ،٣٨٨٩ العدد ،١٤ السنة : المقطم)٢٦٤(



   واألربعونالثامنالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١٣٨ -  

 ، االتحاد المصري،٢ ص ،١٩٢٢ أبريل ٢٩خ  بتاري،٦٨ العدد ،٢ السنة : النيل المصور)٢٦٥(
   ٠ ١ ص ،١٩٣٨ ديسمبر ١٦ بتاريخ ،٧٨٦٤ العدد ،٥٦السنة 

 اإلشارةتجدر  * ٠ ٧ ص ،١٩١٤ فبراير ٢٣ بتاريخ ،٧٥٧٣ العدد ،٢٦ السنة : المقطم)٢٦٦(
 والمتحف عبارة عن ٠  م١٩١٤ عام فبراير ٢١ى  أن اللورد كتشنر افتتح هذا المتحف فإلى

أولها وثانيها آثار مصرية قديمة وتوابيت مكتوب ى  ف،تسعة مقسمة إلى ثالثة أقسامقاعة م
والنقود الذهبية وزوارق ى عليها باللغة الهيروغليفية وتمثال أنوبيس معبود المدينة وبعض الحل

 وفى ٠مصر القديمة ى  وفى وسط القاعة تمثال كبير يمثل ناظر الزراعة ف٠مصرية مختلفة 
وه بالذهب وبعضها به مرمر  بعضها مم،لث قواديس رومانية من خشب الجميزالقسم الثا

  )٢ ص ،١٩١٤ فبراير ٢٤ بتاريخ ،٧٥٧٤العدد  ، المقطم:انظر( ٠أبيض
 :انظر( .المديريةى  بنواحا فدانً ٢٥٠امتلك  و ، من األعيان ببندر أسيوط:محمود بك خشبة) ٢٦٧(

   )٣ محفظة رقم ، عمد ومشايخ، مخزن السيادية،دار الوثائق
  ٠ ٦ ص ،١٩٠٩ أبريل ٢٤ بتاريخ ،٦١٠١ العدد ،٢١ السنة : المقطم)٢٦٨(
  ٠ ٣ ص ،١٩٠٩ أبريل ٢٧ بتاريخ ،٦١٠٣  العدد: نفسه)٢٦٩(
الموسيقى ى  وهو من الرعيل األول ف،بطنطام  ١٨٤٠ عامولد  :الحاموليى أفندعبده ) ٢٧٠(

 ٠ األغنيات العربية من النبرات التركية  ومحرر،صاحب مدرسة خاصة للغناء بمصرو والغناء 
 وأخذ يتدرج باألغنية حتى طبعها ،والرشيديى  على عدة تخوت منها تخت المنساوعمل موسيقي 

والرب يلطف بعبده ومتع ى التصافت الصبر من بعد ربْ  ومن أشهر أدواره شِ ٠ى بالطابع المصر 
ى مصطف :انظر( ٠م  ١٩١٠ عامى  فى وتوف٠حياتك باألحباب وعهد األخوة نحفظه بالروح 

  )٣٢٧ ص ،مرجـع سابـق ،نجيب
   ٠ ٢ ص ،١٨٩٧ نوفمبر ٢٤ بتاريخ ،٢٦٣٨ العدد ،٩ السنة :المقطم )٢٧١(

  

  

 


