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  أضواء جديدة حول تحصينات قرية برج مغيزل
  منذ العصر المملوكي وحتى نهاية عصر محمد علي

                                                                                                

  أحمد الشوكي .د  
 

 يتفـرع نهر النيل في مصـر مـن الجنـوب إلـى الشـمال حتـى        يسير
وهـو فـرع    الجهـة الشـرقية؛  يتجه األول إلـى   ،دينة القاهرة إلى فرعينشمال م
أمـا مدينـة   . وهـو فـرع رشـيد    الجهـة الغربيـة،  أما الثاني فيتجه إلى ، دمياط

وتبعـد  ، ٢تقع علـى الضـفة الغربيـة لـه    ف١رشيد التي ينسب إليها فرع النيل هذا
ـ  وهـى  ، )١شـكل  ( ٣كيلـو متـر  ٦٥عن مدينة اإلسكندرية بمقدار  دن إحـدى م

يؤكـد ذلـك أنهـا    ، تعد من المدن الساحلية المصـرية الهامـة  ومحافظة البحيرة، 
حيـث ذكرهـا اليعقـوبي    ، قد ورد ذكرها في العديد مـن المصـادر التاريخيـة   

رشيد هي مدينة عامرة آهلة لها ميناء يجـري فيـه مـاء النيـل إلـى      "... بقوله 
كمـا  ٤...".نيـل البحر المالح وتدخله المراكب مـن البحـر حتـى تصـير فـي ال     

بليـدة علـى سـاحل البحـر والنيـل      "...أورد عنها ياقوت الحموي ما نصه أنها 
مدينـة  "...وصـفها البكـري عنـد زيارتـه لهـا أنهـا        كما٥..."قرب اإلسكندرية

على كثيب رمل عظيم متهيل، إذا هبـت الـريح الغربيـة وهـي تشـتد عنـدهم       
  .٦..."أسواقهمف في رمألت عليهم منه بيوتهم وال يقدرون على التص

                                                        
 ر للشـيخ أحمـد   أتقـدم بالشـك  ، كلية اآلداب جامعة عين شـمس  -مدرس اآلثار اإلسالمية

، نعمت اهللا إمام الجامع العتيق بقرية برج مغيزل؛ نظرا لما قدمـه لـي مـن عـون صـادق     
 .والذي لواله لما خرج هذا البحث إلى النور

ومنـه أخـذت اسـمها    Rachit، واسـمها القبطـي   Bolbirineوردت فى جغرافية استرابون باسم ١
بمعنـي   Rosetteاللغـات األجنبيـة فهـو   ، أمـا اسـمها الالتينـي أو ب   " رشـيد  "باللغة العربية 

لمزيـد مـن التفاصـيل    . ، وتقع رشيد على شاطئ فرع النيـل الـذي عـرف باسـمها    الوردة
، سلسـلة مـدن تراثيـة    ، االنحسـار  ررشيد النشـأة االزدهـا  ، جليلة القاضي وآخرون: انظر
  .٢٢ص، ١٩٩٩، دار اآلفاق العربية، ٤عدد

2E,Bosworth and others, The Encyclopedia of Islam, Leiden,1995, vol.8, p. 438. 
3Naguib Amin, the Historical monuments of Egypt, Rosetta, 2008, Vol.1, p.19. 

دار ، البلـدان ،بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح      ) أبي يعقوب(أحمد بن إسحاق ، اليعقوبي٤
  .١٧٦ص ، هـ١٤٢٢، الكتب العلمية، بيروت 

معجـم   ،أبو عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي     شهاب الدين  الحمويياقوت  ٥
  .٤٥ص،٣ج، م ١٩٩٥الطبعة الثانية، ، دار صادر، بيروت، البلدان

المسـالك  ، أبو عبيد عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري األندلسـي        ، البكري٦
 .٦٢٦ ص،٢ ج،م ١٩٩٢، دار الغرب اإلسالمي، والممالك
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رشيد فيشغلها قرية برج مغيـزل التـي تتبـع حاليـا      ٧زأما الضفة الشرقية لبوغا
قريـة مـن أعمـال رشـيد     "...قد ذكر على مبارك أنهـا  ف، ٨محافظة كفر الشيخ

فى بحريها شرقي النيل وتجاهها فى الشـاطئ الغربـي جبخانـة قايتبـاي، ويقـع      
ن المؤسـف انـه لـم تفـرد حتـى      وم. ٩..."فى شمالها البحر األبيض المتوسط 

وذلـك علـى   ، القريـة اآلن أي دراسة متخصصـة لعمـائر وتحصـينات هـذه     
الرغم من أهميتها لتحصين بوغاز رشـيد بصـفة خاصـة  والسـاحل الشـمالي      

حـول   ،وقد تركزت أغلـب الدراسـات السـابقة حتـى اآلن    ، لمصر بصفة عامة
بمـا يعـود ذلـك لنـدرة     ور، الضفة الغربية للبوغاز والتي تشغلها مدينـة رشـيد  

قريـة  و لبوغـاز رشـيد  الضـفة الشـرقية   المصادر التاريخية التي تتحدث عـن  
ومـن جهـة أخـرى إلـى االنـدثار التـدريجي آلثـار        ، برج مغيزل من جهـة 

تتبـع عمائرهـا    فـي األمر الـذي يمثـل صـعوبة شـديدة     ، هذه الضفة وعمائر
  .أمام هذه الدراسة وتحصيناتها

لفـرع رشـيد قـد القـت االهتمـام مـن حكـام ووالة        ويبدو أن الضفة الغربية 
يؤكـد ذلـك بعـض اإلشـارات التـي      ، في فترة مبكرة قبل الضفة الشرقيةر مص

ـ ٢٤٧-٢٣٢تشير إلى اهتمام  الخليفة العباسـي المتوكـل علـى اهللا     -٨٤٧/هـ
وقد أصبح هذا الربـاط فيمـا بعـد نـواة     ، وإنشائه رباط بها ،م بمدينة رشيد٨٦٢

إال أن مدينـة رشـيد لـم    .١٠الناشئة فـي العصـر الطولـوني    لتطور هذه المدينة
ـ   ،تكتسب أهميتها الحربية الكبيرة إال فـي العصـر المملـوكي    كـل  ت حيـث ظل

من مدينة اإلسكندرية ومدينـة دميـاط همـا المـدينتين األكثـر أهميـة ومحـط        

                                                        
. مضـيق البحـر، وفـم النهـر أو مصـبه     وهى تعنى  ى بواغيزتركية تجمع علكلمة  بوغاز٧

ترجمـة  محمـد سـليم النعيمـي وجمـال      ، تكملة المعـاجم العربيـة  ، رينهارت دوزي: انظر
  .٤٨٥ص ، ١ج، م٢٠٠٠-١٩٧٩، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، الخياط

ـ ١٢٢٨وردت في تـاريخ سـنة   "... يذكر محمد رمزي أن هذه القرية ٨ ـ ضـمن نـواحي   ه
وبالبحث تبين لي أن هذه الناحيـة قـد ألغيـت وحـدتها وأصـبحت      ، خط رشيد بوالية البحيرة

قرية برج مغيزل هذه من توابع ناحية الجزيرة الخضراء إحـدى قـرى مركـز فـوة بمديريـة      
وبرج مغيزل المذكورة تقع في شمال نـواحي مركـز فـوة علـى الشـاطئ الشـرقي       ، الغربية

..." وف بفـرع رشـيد وبـالقرب مـن مصـبه فـي شـمال مدينـة رشـيد         لفرع النيل المعر
للبالد المصـرية مـن عهـد قـدماء المصـريين إلـى        القاموس الجغرافي، محمد رمزي:انظر
  .١٤٧ص، البالد المندرسة ١ج،١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٤٥سنة 

الدهـا القديمـة   الجديـدة لمصـر والقـاهرة ومـدنها وب     الخطـط التوفيقيـة  ، على مبـارك ٩
 .١٥ص، ٩ج ،هـ١٣٠٦-١٣٠٤، بوالق، الطبعة األولى ،والشهيرة

االسـتحكامات الحربيـة بمدينـة رشـيد     ، محمود أحمد درويـش : لمزيد من التفاصيل انظر١٠
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة كليـة اآلثـار       ، في العصر المملوكي حتى عصر محمد علي

  .١٧-١٦ص ص ، ١٩٩١، جامعة القاهرة
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وربمـا كـان   ، قبل هـذا الوقـت   أنظار الطامعين فى الدخول إلى مصر الحتاللها
  .١١لى صعوبة ووعورة المالحة فى فرع رشيدذلك مرده إ

ـ ٦٧٦-٦٥٨وقد قام السلطان الظـاهر بيبـرس البندقـداري    -١٢٦٠/هـ
كمـا  . ١٢م ببناء مرقبا بثغر رشيد لمراقبـة البحـر تحسـبا ألي هجمـات    ١٢٧٧

ــعبان     ــرف ش ــوكي األش ــلطان الممل ــد الس ــي عه ــه ف ــذكر أن ٧٦٤ي-
ـ   -١٣م قام فيروز الرومـي العرامـي  ١٣٧٧-١٣٦٣/هـ٧٧٨ ين نائبـا  الـذي ع

 -نائـب اإلسـكندرية   ١٤من قبل األمير صالح الـدين خليـل بـن عـرام     للمدينة
والغريـب  ، ٢م ووقـف عليـه وقفـا   ١٣٧٣/ هـ٧٧٥ببناء برجا بثغر رشيد سنة 

 في األمر أنه لم يرد في المصادر التاريخية فـي تلـك الفتـرة أي ذكـر لتشـييد     

                                                        
حيـث أن  ، هذا البوغاز صـعوبته وعـدم اسـتقراره نتيجـة لعيوبـه المالحيـة      عرف عن ١١

كمـا أن تيـار نهـر النيـل المتـدفق فـى       ، الرمال المتسربة بفعل األمواج كانت تغلقه كثيـراً 
وقـد أدى ذلـك إلـى تغيـر مـدخل      ، التقائه مع البحر يخلق مناطق ثائرة يصـعب اجتيازهـا  

فتارة يكـون بعيـداً فـى البحـر وتـارة يقـرب       ، نةالبوغاز من البحر المتوسط على مدار الس
وقـد أدى ذلـك إلـى    ، وتارة أخرى يتحول إلى الشرق وتارة يتحـول إلـى الغـرب   ، من البر

علـى  :لمزيـد مـن التفاصـيل انظـر    . صعوبة عبور هذا البوغاز إال بداللة من رئيس البوغاز
  .٨١- ٨٠ص ص، ١١ج،الخطط التوفيقية، مبارك

وبهـا كـوم األفـراح وبـأعلى     "...رقب بقوله عـن مدينـة رشـيد    ذكر ابن دقماق هذا الم١٢
عمـره السـلطان الملـك الظـاهر بيبـرس      ، الكوم منار يري منه مراكـب الفـرنج القادمـة   

االنتصـار لواسـطة عقـد األمصـار فـى تـاريخ       : انظـر  للمزيد من التفاصي..." البندقداري
آلفـاق الجديـدة ، بيـروت ،    مصر وجغرافيتها ، تحقيق لجنة إحيـاء التـراث العربـي ، دار ا   

 .١١٤ص ، القسم الثاني 
فَيروز الرومي العرامي نسـبة للغـرس خَليـل بـن عـرام نَاِئـب       "... ، ذكر عنه السخاوي١٣

إسكندرية عمر دهرا طَويال وَأنْشََأ برجا بثغر رشيد ووقف علَيه وقفـا، وكَانَـت لَـه مشَـاركَة     
مـاتَ  . ...رِيخ بل عمـل كتابـا فـي األتـابكي يشـبك الشَّـعباني       في الْجملَة ويحفظ بعض تَا
، ت.د، بيـروت ، انظر الضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع    " ...بِالْقَاهرة في حدود الْخمسين

 .١٦٧ص، ٦ج
كان نائب اإلسكندرية في عهد السـلطان األشـرف شـعبان وقـد غـزا القبارصـة مدينـة        ١٤

لمزيـد مـن   ، ا عنها حيث كان أميرا على الحـج فـي تلـك السـنة    اإلسكندرية عندما كان غائب
، تحقيـق حسـن حبشـي   ،إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر    ، ابن حجر العسقالني: التفاصيل انظر

ــر ــزي٣٣ص، ١ج، ١٩٦٩، مص ــوك ، ؛ المقري ــة دول المل ــلوك لمعرف ــب  ،الس دار الكت
 . ١٠٤ص، ٥ج، م١٩٩٧ ،لبنان –العلمية 

حـدد لنـا ابـن دقمـاق موقـع هـذا       . ١٧٦ص ، ٦ج ، ٣ مـج ، السخاوي ، الضوء الالمع٢
وبأسـفله بـرج عمـره    "... البرج بأنه أسفل مرقب السلطان الظـاهر بيبـرس وذلـك بقولـه    

األمير صالح الدين بن عـرام علـى شـاطئ النيـل ، وأوقفـه وجعـل بـه سـالح أوقفـه          
: انظـر  للمزيـد مـن التفاصـي   ... " . للمجاهدين، وبالبرج المذكور كتاب سـبيل بـه أيتـام    

 .١١٤ص ، القسم الثاني ، االنتصار لواسطة عقد األمصار
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ومـن غيـر   ، زحصون معاصرة لتلك التحصينات على الضـفة الشـرقية للبوغـا   
ـ  المستبعد أنه كان هناك ، التحصـينات األخـرى علـى الضـفة الشـرقية     ض بع

وإن كـان لـم يصـلنا أي    ، وذلك بغرض مساعدة مثيالتها على الضـفة الغربيـة  
  .الرأينصوص حتى اآلن تدعم هذا 

ويعد أول ذكر لتحصين الضفة الشـرقية لبوغـاز رشـيد مـا قـام بـه       
ــاي ــوكي قايتب ــلطان الممل ــ٩٠١-٨٧٢الس ــي ١٤٩٦-١٤٦٨/ـه ــك ف م وذل

لتـدهور العالقـات بـين الدولـة      معرض اهتمامه بتحصين ثغور مصـر نتيجـة  
حيـث وجهـت األخيـرة مطامعهـا إلـى مصـر       ، المملوكية والدولة العثمانيـة 

لذا فقد قـام قايتبـاي بمشـروع كبيـر لتحصـين السـواحل الشـمالية        ، ١٥والشام
ـ   "... لمصر حيث ذكر ابـن العمـاد أنـه    كندرية ومدرسـة  عمـر حصـنا باإلس

حـدد لنـا    كمـا  .١٦..."بالقرب منه وحصـن ثغـر دميـاط وحصـونا برشـيد     
السخاوي أسماء المشرفين على هذه العمـائر حيـث ذكـر أن السـلطان قايتبـاي      

برجا محكما بالثغر السكندري وكَذَا برشـيد باشـر َأولهمـا البـدري بـن      "... شيد
مقبـل الحسـني الظَّـاهر    الكويز والعالئي بن خـاص بـك وغيرهمـا وثانيهمـا     

بتشـييد بـرجين عنـد بوغـاز رشـيد      كـذلك  وكان قايتباي قد أمر ، ١٧..."جقمق
 )٢شـكل  ) (سمى بـرج أو قلعـة قايتبـاي   (أحدهما بالضفة الغربية على بر رشيد

سـمي بـرج   ( بـرج مغيـزل  قريـة  وآخر مقابل له على الضفة الشـرقية لبـر   
شـراف األميـر يشـبك    كما أمر بعمل سلسـلة  مـن الحديـد تحـت إ    ، )مغيزل

قنطارا ، وكانت هذه السلسـلة تصـل بـين كـل مـن       ٢٥٠دار كانت تزن االدو
  .١٨برج مغيزل شرقا وقلعة قايتباي غربا

 ال نعـرف إال  كمـا أننـا  ، وتجدر اإلشار أن برج مغيزل لم يعد لـه وجـوداً اآلن  
األسـلوب   وربما كـان يتشـابه أسـلوب تشـييده مـع     ، النادر القليل عن تخطيطه

والذي كان تخطيطه عبارة عـن بنـاء مربـع الشـكل     ، شيد به برج قايتباي الذي
 وبأركانـه األربعـة أبـراج   ، شيد بـالحجر الجيـري والطـوب األحمـر    ، تقريبا

وحصـن داخلـي    ،)٣شـكل رقـم  ( ١٩العديد من فتحات المزاغـل  يتخللهادائرية 
                                                        

15Daly(M.W), The Cambridge History of Egypt, Vol. 2, Modern Egypt From 1517 to the end of 
the Twentieth Century, 1998,p.18. 

دار ابـن  ، تحقيـق محمـود األرنـاؤوط   ، شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب  ، ابن العماد١٦
  .١٣ص، ١٠ج، م ١٩٨٦، بيروت –ثير، دمشق ك

  .٢٠٩ص، ٦ج، الضوء الالمع، السخاوي١٧
االسـتحكامات الحربيـة   ، ؛ محمـود درويـش  ٢٠٩ص ، ٦ج  الضوء الالمـع السخاوي ، ١٨

  .٤٦ص، بمدينة رشيد
ويـرجح أنهـم أدخلـوا عليـه     ، قام الفرنسيون  أثناء الحملة  بإجراء ترميمات لهذا البـرج ١٩

 =أن البرجين الغـربيين اتخـذا شـكل الحصـون ذات التصـميم شـبه       بعض التعديالت منها



 ١٥العربيدراسات في آثار الوطن 

- ٥٩٦ - 
 

ويمكن أن نستشف أن برج مغيـزل كـان أصـغر حجمـا     ، أصغر حجماً ومسجد
روايـات الرحالـة   ن يتضح ذلك مما نقله عبد الـرحمن زكـي   ، قايتباي من برج
الـذي زار رشـيد   "  Savariسـافاري  "مثل الرحالة الفرنسـي   ،المدينة روااللذين زا

أنه على بعـد فرسـخ شـمالي رشـيد علـى       م ، وذكر١٧٧٧/ هـ ١١٩١سنة 
هـا  البر الغربي كانت تنهض قلعة بأربعـة أبـراج مركبـة فيهـا المـدافع، تقابل     

بالبر الشرقي قلعة أخـرى، وأن هـاتين القلعتـين كانتـا كافيتـان لمنـع السـفن        
  . ٢٠الحربية من المرور فى النيل

شـيده السـلطان قايتبـاي علـى الضـفة      " بـرج مغيـزل  "ونخلص مما سبق أن 
كمـا  ، الشرقية لبوغاز رشيد تجاه برجه المسمي باسـمه علـى الضـفة الغربيـة    

وفـي الحقيقـة أن انـدثار    ، بـرج قايتبـاي   أن برج مغيزل كان أصغر حجما من
وربمـا  ، هذا البرج يجعلنا في حيرة شديدة عند محاولـة تتبعـه وتحديـد موقعـه    
لبوغـاز  يساعدنا في ذلك الخريطة التي قام علمـاء الحملـة الفرنسـية بوضـعها     

، في كتاب وصف مصر حيـث تعـد مـن أقـدم الخـرائط لهـذه البقعـة       رشيد 
 ٢١)Fort Julian( بـرج قايتبـاي  عليهـا  حيـث سـجل   ، أةوبالرجوع إليها كانت المفاج

بينمـا  ، يوجد أي أثر لبرج مغيـزل أو أي بـرج حربـي آخـر     ال وأمامه مباشرة
يوجـد بالخريطـة   إلى الشمال قليالً من برج قايتبـاي وعلـى الضـفة الشـرقية     

والسـؤال  ، )٤شـكل  ( ٢٢)Borg Sogair( "بـرج صـغير  "برج حربي كتب عليـه رسم ل
هنا هل هذا البـرج الصـغير هـو بـرج مغيـزل أم تحصـين        الذي يطرح نفسه

  .كان موجوداً وقتها حربي آخر
لتشـييد مبنـى حربـي    ذكـر  أي المصادر التاريخية  فإنه لم يرد فيوفي الحقيقة 

والمحيـر فـي    ،على الضفة الشرقية لبوغاز رشيد سـوى بـرج مغيـزل فقـط    
بـذلك يتعـارض   األمر أنه إذا كان هذا البرج الصغير هـو بـرج مغيـزل فهـو     

حيـث أن  ، مع الروايات التاريخية التي ذكـرت أنـه يقـع تجـاه بـرج قايتبـاي      

                                                                                                                                             
كما سدت فتحات المزاغـل القديمـة وتـم فـتح مزاغـل جديـدة تتناسـب مـع         ، المنحرف=

  :لمزيد من التفاصيل انظر. استخدام البنادق
Naguib Amin, the Historical monuments ,Vol.1, p.190. 

، يوليـه  ٤عـدد ، ٦مـج ، لـة الجـيش  مج، حصـون دميـاط ورشـيد   ، عبد الرحمن زكي٢٠
  .٥٧٤ص، ١٩٤٤

وهـو اسـم مسـاعد قتـل عنـد نـزول       . ،أطلق الفرنسيون هذا االسم على برج قايتبـاي ٢١
أبريـل   ١٩وقد هـاجم االنجليـز هـذا الحصـن فـي      ، الفرنسيين إلى اإلسكندرية بيد اإلنجليز

لنهايـة  وفـي ا ...وقد أبدى الحصن مقاومة كبيرة وتحمـل حصـارا دام عشـرة أيـام    ، ١٨٠١
، مدينـة رشـيد  ، جولـوا : لمزيد من التفاصـيل انظـر  . استسلمت الحامية يوم التاسع والعشرين

  .٨ص ، ١٩٩٢، القاهرة، ترجمة زهير الشايب، من موسوعة وصف مصر
22Description de l'Égypte, Vol.6: Atlas Geographique , Paris, p.96, pl. 40. 
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 هذا البرج يقع إلى شمال بـرج قايتبـاي علـى الضـفة األخـرى     الموقع الحالي ل
كـان  فإنـه   هـذا االسـتنتاج  وللتأكد مـن   ،متر وليس تجاهه مباشرة٦٠٠حوالي ب

ـ  معاصـر لخريطـة  تاريخي نص لزاما الرجوع إلى  صـف  و ،ة الفرنسـية الحمل
لنا الوضع عند هذا البوغاز أثناء محاولة الحملة الفرنسـية الـدخول إلـى مصـر     

ـ حيـث  ، من البحر المتوسط الجبرتـي أن السلسـلة التـي كانـت تحمـي       ذكر ي
مـراد بـك إلـى     دعـى م قد تخربت ممـا  ١٧٩٨/ هـ١٢١٣مدخل البوغاز سنة 

 –ايـة الـثخن   يأمر بعمـل سلسـلة مـن الحديـد فـى غ     " أن يرسل إلى مصر 
البوغـاز  ، لتنصـب علـى    مائة ذراع وثالثون ذراعـا والمتانة طولها  –السمك 

من البر إلـى البـر، لتمنـع مراكـب الفرنسـيين مـن العبـور         عند برج مغيزل
لبحر النيل وذلك بإشارة علي باشـا ، وأن يعمـل عنـدها جسـر مـن المراكـب       

يقـدرون علـى    وينصب عليها متـاريس ومـدافع ، ظنـا مـنهم أن اإلفـرنج ال     
  .  ٢٣"...محاربتهم فى البر

"... ونستخلص من النص السابق موضـع نصـب السلسـلة وهـو علـى     
والغريب أن الـنص لـم يـذكر لنـا أي ذكـر عـن       ..." البوغاز عند برج مغيزل

برج قايتباي األمر الـذي يـرجح معـه أن يكـون بـرج مغيـزل كـان أقـرب         
ا كان بـرج مغيـزل يقـع بالفعـل     وهذا ال يكون إال إذ، للبوغاز من برج قايتباي

إلـى  أيضـا  فقـد قمـت بـالرجوع    أكثـر  وللتأكـد  ، إلى الشمال من برج قايتباي
  م١٨٧٢ومؤرخة بعام عام  ٢٤"محمود باشا الفلكي"خريطة وضعها 

                                                        
، ٢ج، ت.د،دار الجيـل بيـروت  ، اجم واألخبـار تاريخ عجائب اآلثـار فـي التـر   ، الجبرتي٢٣
نفهم من الجبرتي أيضـاً أن قريـة بـرج مغيـزل وبرجهـا كـان لهمـا        .١٨٢-ص ١٨١ص

دورا واضح كمسرح لألحـداث فـي الصـراع الـذي دار بـين األمـراء فـي الفتـرة مـن          
ـــ١٢٢١-١٢١٨ ــر . م١٨٠٦-١٨٠٣/ه ــيل انظ ــن التفاص ــد م ــي: لمزي ــاريخ ، الجبرت ت

  .ص١٣٤، ٣ج -٦٠٢ص، ٥٩٦ ص، ٢ج، عجائب اآلثار
م، ويقـال   ١٨٨٥ - ١٨١٥ /هــ   ١٣٠٢ - ١٢٣٠محمود أحمـد حمـدي باشـا    هو"...٢٤

ـ ولـد فـي بلـدة الحصـة     .رياضي من علمـاء مصـر   مهندس: له محمود حمدي الفلكي ن م
وتعـين أسـتاذا للعلـوم الرياضـية والفلكيـة      . الغربية، بمصر وتعلم باإلسكندرية ثم بالقـاهرة 

ـ     . ببوالقبمدرسة المهندسين  هــ   ١٢٦٦سـنة   اوأرسـلته الحكومـة المصـرية إلـى أورب
ه فكـان مـن أعضـاء المعهـد     ١٢٧٥في العلوم الرياضية والفلكيـة، وعـاد سـنة     للتخصص

وناب عـن الحكومـة المصـرية فـي المجمـع الجغرافـي ببـاريس سـنة         . العلمي المصري
موميـة سـنة   ه ونـاظرا لألشـغال الع  ١٢٩٧هـ وعين وكيال للمعهـد العلمـي سـنة     ١٢٩٢
 ه وكـيال لـوزارة    ١٣٠٠وعـين سـنة   . ه فمكث شهرين وأسـبوعا وصـرف عنهـا   ١٢٩٩

 ١٨ه فاسـتمر  ١٣٠١وعـين نـاظرا للمعـارف سـنة     . يوما ١٢شهرا و  ١٣المعارف، فلبث 
خيـر الـدين   : لمزيد مـن التفاصـيل انظـر   ..." شهرا من آثاره خريطة الوجه البحري بمصر

  .١٦٤ص، ٧ج، ٢٠٠٢، ييندار العلم للمال، األعالم، الزركلي
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التحصينات الحربيـة للبوغـاز فـي تلـك الفتـرة وميزهـا        فيهاحدد ، )٥شكل (
لحضـرية التـي أخـذت    عـن القـرى والمراكـز ا    ابوضع نجمة حمراء لتمييزه

يمكننا مشاهدة برج قايتباي وقد وضـع عليـه رمـز يمثـل     و، مراءحدائرة  شكل
وعلى الضفة الشرقية لبرج قايتبـاي إلـى الشـمال وضـع نجمـة      ، نجمة حمراء

وهو نفس الموقـع الـذي سـبق تحديـده     ، "برج مغيزل"أخرى وأطلق عليها اسم 
ـ  ، من قبل في خريطة الحملة الفرنسية أن البـرج   ه يمكـن القـول  ومن ذلـك فإن

ولكـن  ، الصغير الذي حدده علماء الحملة الفرنسـية مـا هـو إال بـرج مغيـزل     
ذكرهـا  السلسـلة التـي   كيفيـة تفسـير طـول     هـي  أخـرى يتبقى لدينا مشكلة 

طولهـا مائـة   " ... حيـث ذكـر أن   ،كانت تمتد عند برج مغيـزل  والتيالجبرتي 
ـ  رج مغيـزل مـن البـر إلـى     ذراع وثالثون ذراعا لتنصب على البوغاز عند ب

،  ٢٥سـم  ٨٠و ٥٥إذا علمنا أن متوسـط طـول الـذراع مـابين     خاصةً ..." البر
فإن ذلك يشير إلى أن المسـافة بـين بـرج مغيـزل وبـرج قايتبـاي كانـت ال        

م ١٠٤و، م علـى أدنـى تقـدير   ٧١,٥حال من األحـوال مـا بـين     بأيتتجاوز 
مـع المسـافة بـين بـرج      تمامـا  ال تتناسبهذه المسافة أن و، على أقصى تقدير

قايتباي وبرج مغيزل على كل من خريطة الحملـة الفرنسـية وخريطـة الفلكـي     
حيث تبلغ المسـافة بينهمـا إبـان تلـك     ، ٢٦ GISوذلك بعد قياسها باستخدام برامج 

هـو خطـأ    :األول ين؛احتمـال أحـد  يترك لنا األمر وهذا ، م١٠٠٠الفترة حوالي 
االحتمـال  و ،ي تمتـد بـين ضـفتي البوغـاز    عند ذكره طول السلسلة الت الجبرتي

مـا أورده الجبرتـي عـن طـول     صـحة  بصفة أساسية على يعتمد  وهو :الثاني
  السلسلة

فإنـه يجـب علينـا عقـد     ، فهم نص الجبرتي فهمـا صـحيحا   ولمحاول
مقارنة بين هذه السلسلة والسلسلة األخرى التـي أمـر السـلطان قايتبـاي بمـدها      

حيـث وصـلنا نـص    ، ين بوغازها في نفـس الفتـرة  أمام قلعته باإلسكندرية لتأم
بوغـاز   ذكـر علـى مبـارك أن   فقد ، في الخطط التوفيقية يوضح لنا كيفية عملها

مقفول من جميع الجهـات عـدا الفـم الـذي كانـت السـفن       "...اإلسكندرية كان 
والظاهر أنه كان منقسماً إلى قسمين أحـدهما صـغير وهـو الـذي     ... تدخل منه

وكانـا منفصـلين   ، ٢٠٠واألخـر عرضـه   ، متر تقريبا ١٠٠جهة المنار وقدره 
وفـي كتـاب مـاني    ...أمتـار تقريبـا   ٧ مقـدار بصخرة وهى اآلن تحت الماء ب

وكانـت الفتحـات   ...أن الفتحة الكبـرى كانـت بقـرب المنـار    يذكر الفرنساوي 

                                                        
، ١ج، م ٢٠٠٨،عـالم الكتـب  ، معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة   ، أحمد مختار عبد الحميد٢٥
  .٨٠٨ص
وليـد عبـاس المـدرس بقسـم الجغرافيـا بكليـة اآلداب       / أتقدم بالشكر إلى الزميل الدكتور٢٦

  .جامعة عين شمس على مساعدته لي في إعداد هذه الخرائط
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أن فتحـة   أيضـاً  ويتضح مـن هـذا الـنص   ،٢٧"المذكورة تقفل بسالسل من حديد
انت تنقسم إلى قسمين بواسـطة صـخرة فـي الوسـط كـان      بوغاز اإلسكندرية ك

وبمقارنة هذا النص بما ذكـره الجبرتـي يتضـح لنـا     ، يربط فيها طرفي السلسلة
كان ينقسم أيضا إلـى قسـمين عـن طريـق صـخرة فـي        ربماأن بوغاز رشيد 

ومـن جهـة   ، إلى برج مغيـزل فـي الشـرق    من جهةتمتد السلسة ، وسط النيل
عـدم وجـود   وممـا يؤيـد هـذه الفرضـية     ، في الغربأخرى إلى برج قايتباي 

 ،٢٨شير إلى وجود بـرج حربـي وسـط بوغـاز رشـيد     حتى اآلن ينص تاريخي 
كما يزيد من احتمالية صحة هذا الرأي أنه يسـاعدنا كـذلك علـى فهـم مقولـة      

لتنصـب علـى البوغـاز عنـد     "... أن السلسلة كانـت مخصصـة   من رتي الجب
كـان جهـة   للسلسـلة  إلى أن الجانب األقصـر  أنه كان يشير أي  ..."برج مغيزل
ولـم يقـل مـن بـرج مغيـزل إلـى       ، خاصة أنه قال على البوغاز برج مغيزل
يمتـد   الجانـب األطـول مـن السلسـلة    ونستنتج من ذلك أيضا أن ، برج قايتباي

وهو ما يبدو منطقيا إلى حـد بعيـد عنـد مقارنـة اإلمكانيـات      ، جهة برج قايتباي
هـذا أيضـاً    ويؤكـد . برج مغيـزل ب قياساً لمثيالتهاقايتباي الدفاعية الكبيرة لبرج 

فـي زمـن   ) الـذي يقـع جهـة بـرج قايتبـاي     (أن الجزء األكبر من السلسـلة  
لعمـل سلسـلة بديلـة     الجبرتي كان بحالة جيدة بدليل أنه لم يكن هناك أي حاجـة 

النهايـة مشـكلة قـول الجبرتـي عـن السلسـلة أنهـا كانـت          فـي ويتبقى ، له
تفسـير  كمن تفسـير ذلـك فـي    ربما يو، ..."من البر إلى البر"... مخصصة لتمتد

ــة  ــة العربي ــه " البــر" لكلمــةالمعــاجم اللغوي ــه بأن خــالف ..".والتــي عرفت
علـى  أيضـاً  أي كل ما لـيس مـاء وهـذا مـا يمكـن أن يطلـق       ، ٢٩..."البحر

صـخرة كبيـرة لتتحمـل ربـط السالسـل       الصخرة التي من المرجح أنها كانـت 
  .الضخمة

                                                        
  .٤٠ص، ٧ج، التوفيقية الخطط، علي باشا مبارك٢٧

ـ ٢٨  رج السلسـلة الـذي كـان يتوسـط     تتشابه فكرة وجود برج حربي في وسط البوغاز مع ب
  :لمزيد من التفاصيل انظر، بوغاز دمياط

Alexander Mikaberidze, Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia, 
2011, pp.561-562. ،B, Lewis and others, The Encyclopedia of Islam, Leiden,1991, vol.2, p. 292. 

وذلك عقب سـقوط بـرج السلسـلة فـي أثنـاء      ، تماما عن فكرة وجود برج السلسلةتم التخلي 
وقد أكد ابن إياس علـى ذلـك فـي معـرض حديثـه عـن عمـارة        ، حصار الصليبيين لدمياط

ـ  أمـر  "... م يبنـي بـرج السلسـلة وإنمـا     الظاهر بيبرس لمدينة دمياط حيث ذكر أن بيبرس ل
قيـل أن هـذه السلسـلة كانـت فـي أيـام       ، بإعادة السلسلة الحديد التي كانت من البر إلى البر

بـدائع  ، ابـن إيـاس  :انظـر ..."ثم بطلت فـأمر بإعادتهـا كمـا كانـت    ، المقوقس عظيم القبط
 .٨٧ص، ١ج، ه١٣١١، بوالق، الزهور في وقائع الدهور

 .٦٧ص، ١ج، ١٩٨٧، بيروت، تحقيق رمزي منير البعلبكي، لغةجمهرة ال، األزدى٢٩ 
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بالبحـث  و، أن برج مغيزل مندثر حاليـاً ولـم يعـد لـه أي أثـر      معروفومن ال
األثري الميداني في الموقع الـذي حـدده كـل مـن علمـاء الحملـة الفرنسـية        

مكـان   وعند توقيعـه علـى الخـرائط الحديثـة تبـين أن      ،ومحمود باشا الفلكي
وهـو  ، )٦شـكل  ( موضع الجامع العتيـق لقريـة بـرج مغيـزل     اآلن هو البرج

، ويبـدو أنـه جـدد حـديثا    ، ير تابع أو مسجل لوزارة اآلثـار المصـرية  جامع غ
كانـت المفاجـأة   ، وبسؤال أهل المنطقة عن أي شواهد أثرية فـي هـذا الموقـع   

حيث ذكروا لي أن هذا الجامع ما هو إال بقايا لقلعـة قديمـة كانـت مشـيدة فـي      
 وأن هـذه القلعـة كانـت  تصـل إلـى     ، نفس الموقع تنسب للسـلطان قايتبـاي  

وكـان السـؤال الـذي يلـح علـى      ، ٣٠شاطئ النيل وال تزال بقاياها أسفل المسجد
  آنذاك هل ما يوجد أسفل هذا المسجد سيكون حقا بقايا برج مغيزل المندثر؟

عبـارة عـن صـهريج ممتلـئ      بقايا المبنـى هـي  تبين لي أن هذا وقد 
اضـطررت إلـى سـحب المـاء منـه بواسـطة       وقـد  ، بالمياه يقع أسفل المسجد

وهـي العمليـة التـي    ، إلـى الصـهريج  ينة لشفط المياه لكي أستطيع النـزول  ماك
 الميـاه  نسـوب مانخفـض   وحينمـا ، استغرقت مني حوالي ثالثـة أيـام كاملـة   

وقـد  ، )٢-١لوحـة  ( تمكنت من تحديـد بقايـا المبنـى    بالنزوللي لدرجة تسمح 
ويمتـد   أن هذا الصـهريج بنـي فـي تخـوم األرض أسـفل الجـامع      لي اتضح 
من الجهـة الشـمالية الغربيـة، ولـه فوهتـان إحـداهما بـالركن         جدرانه خارج

توجـد حاليـا أسـفل دورات الميـاه الخاصـة       ،مسدودة حاليـاً الغربي للصهريج 
بالضـلع الشـمالي    موجـودة  الثانيـة أمـا  ، هبالمسجد وقد كانت في األصل خارج

 فتحـة عبـارة عـن    شـكلها و، وهـي فتحـة النـزول حاليـاً    ،الغربي للصهريج
ومـن هـذه   )  ٤-٣لوحـة ( سـم ٥٥من الرخـام قطرهـا   يغطيها خرزة ديرة مست

الفوهة ننزل إلـى الصـهريج بواسـطة منـزل اسـطواني الشـكل ذي مسـقط        
بجداره من الـداخل مواضـع ألقـدام الهـابط إلـى األسـفل،ويبلغ        دائري يوجد

م، ويـؤدي هـذا المنـزل    ٢,١٥وحتـى أرضـيته   ارتفاع هذا المنزل من الخرزة
سـم وعرضـها   ١٣٠يؤدي إلـى فتحـة مـدخل ثانيـة ارتفاعهـا     إلى ممر مائل 

ويفضي المدخل األخير إلـى غرفـة الصـهريج وهـى مربعـة      ، )٥لوحة(سم٥٥
ـ  ، )٦شكل( م١٠,٨٠الشكل طول ضلعها  قبـة ضـحلة مسـتديرة     ١٢مغطـاة بـ

ــكل ــة ( الش ــن ق ، )٦لوح ــا م ــغ ارتفاعه ــةيبل ــية   م ــى أرض ــة وحت القب
 ٩مسـتديرة ترتكـز علـى     محمولـة علـى عقـود   ، )٧لوحة(م ٢,٦٠الصهريج

وارتفـاع كـل دعامـة منهـا     ، سـم ٣٥دعامات حجرية مربعة طـول ضـلعها   

                                                        
ومـنهم أحـد المعمـرين ويـدعى     ، سمعت ذلك من أكثر من شخص داخـل هـذه القريـة   ٣٠

وذكر لي أنه سمع هذا الكـالم أكثـر مـن مـرة فـي       ٩/٥/١٩٢٢سعيد محمد القاضي مواليد 
  .صغره خاصة من أبيه وأجداده
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وردي "ويكسو جدران الصـهريج وسـقفه طبقـة مـن المـالط الجيـد       ، م١,٦٠
ـ     بعضـها  تعرض )٨لوحة "(اللون  لحـديث ر الترميمـات باالسـمنت فـي العص

أمـا  ، م١,٦٥دخالت معقودة يبلـغ عـرض الدخلـة     ٤وفي كل جدار  ،)٩ لوحة(
عن فتحة الصهريج الثانية فتقع في الزاوية الغربيـة وتبـدو علـى هيئـة حنيـة      

، متـر ١سـم بينمـا يبلـغ عمقهـا حـوالي      ٨٠عرضها) ١٠لوحة( تشبه المحراب
، )١١لوحـة (ويبدو أنها سـدت حـديثا باسـتخدام االسـمنت والطـوب األحمـر      

ت وقـد اكتشـف  ، وبجدارها من الـداخل مواضـع لألقـدام للنـزول أو الصـعود     
داخل هذا الصهريج أحد الدعامات الجرانيتية التـي تحمـل السـقف وقـد نقـش      

نقلـت مـن    هـذه الدعامـة   أن بما يؤكـد   ٣١)١٢لوحة(عليها كتابات هيروغليفية 
مواقع اآلثار المصرية القديمـة وهـو األمـر الـذي يشـي بمصـدر هـذه         أحد

  .الدعامات
  سبق  يمكن أن نستخلص عدة حقائق مماو

المسجد بالقرب من موضع برج مغيزل الـذي سـبق تحديـده فـي     يقع هذا : أوالً
  .خريطتي الحملة الفرنسية ومحمود باشا الفلكي

أن هذا الصهريج كان كبيرا ليتسع لكميـة كبيـرة مـن المـاء تكفـي لمـدة       : ثانياً
طويلة كما أن تخطيطه ال يختلف كثيـرا عـن تخطيطـات الصـهاريج الشـائعة      

  .المملوكي رإبان العص
وهـو  ، يالحظ استخدام أحجار جرانيتية حمـل أحـدها نقـوش هيروغليفيـة     :ثالثاً

خاصـة  ، في أكثر من موضـع بـرج قايتبـاي برشـيد    كذلك األمر الذي نشاهده 
  .٣٢وأنه تم العثور على حجر رشيد به

فـي فتـرة معاصـرة    فعـالً  كل هذا يرجح كفة أن هذا الصـهريج شـيد   
ـ ، لبرج قايتباي ع موقـع المسـجد الـذي يمكـن     وإذا وضعنا هذا جنبا إلى جنب م

لمئذنته القصيرة حاليا أن تكشف البوغـاز علـى الـرغم مـن العمـائر الحديثـة       
ألمكننا تصـور مـدى إسـتراتيجية موقعـه مـن      ) ١٣لوحة ( التي شيدت حولها

                                                        
ر المصـرية المسـاعد بكليـة اآلداب جامعـة عـين      حاول زميلي د نشأت حسن أستاذ اآلثا٣١

شمس ترجمة هذا النص ولكن وجد صعوبة بالغة نظـرا لعـدم اكتمالـه حيـث ال يـزال يقـع       
 .سم من هذا النص أسفل الماء ٥٠حوالي 

وقـد كتـب    Pierie Bouchardم ويـدعي  ١٧٩٩عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسـية سـنة   ٣٢
ثـم اللغـة اليونانيـة    ، ثـم الخـط الـديموطيقي   ، يروغليفـي هذا الحجر بثالثة خطوط الخط اله

وقد نقش عليه شـكر للملـك بطليمـوس الخـامس الـذي قـام بتخصـيص بعـض         ، القديمة
وقـد اسـتولى االنجليـز علـى هـذا      ، وكذلك بمناسبة تتويجـه ، المخصصات لآللهة المصرية

المتحـف  وهـو حاليـا معـروض فـي     ، الحجر من الفرنسيين بعد موقعة أبو قيـر البحريـة  
  :لمزيد من التفاصيل انظر. البريطاني بلندن

F.Quirke and J.Spencer, British Museum Book of Ancient Egypt, London, 1992, p.127. 
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والصـهريج  وممـا يؤكـد أن هـذا المسـجد     ، الناحية العسكرية إبان تلك الفتـرة 
" عبـد الـرحمن زكـي   "يـزل مـا ذكـره    كانا جزءا من برج مغ يقع أسفله الذي 

عبـارة  "... كـان   على لسان أحد الرحالة عندما وصف برج مغيزل بقولـه أنـه  
  . ٣٣..."عن مسجد كان أمامه بطارية متخربة من المدافع

تبقى في الجهـة الشـرقية مـن المسـجد عـدد      يوتجدر اإلشارة إلى أنه 
مـع  ، )١٤لوحـة ( من الجدران المشيدة بالطوب األحمر يتخللها عـروق خشـبية  

وقد ذكر لـي أهـالي القريـة أن هـذه     ، بعض البقايا من األعمدة الرخامية الملقاة
إال بقايـا لمبنـى ضـخم كـان يجـاور المسـجد مـن الجهـة          هيالجدران ما 

الجنوبية والشرقية استغل منذ فترة بعيدة كمركـز إداري للقريـة وكمقـر إلقامـة     
ب بنـاء هـذه الجـدران ذات    ويبـدو مـن أسـلو   ، )حرس الحدود(جنود الهجانة 

السمك الكبير ومن مادتها أنها تتشابه مع أسلوب البنـاء الـذي شـاع فـي قـالع      
وهو ما دفعني إلى االعتقاد بـأن بـرج مغيـزل ربمـا القـى      ، عصر محمد علي

خاصـة وأن هـذا المبنـى    ، بعض االهتمام والتوسعة في عصـر محمـد علـي   
ي يشـي بالطـابع والوظيفـة    استغل فيما بعد كمقر لحرس الحـدود األمـر الـذ   

ولألسف فإننا ال يمكننا االعتماد علـى تخطـيط الجـدران حيـث تـم      ، الحربية له
ولـم يتبقـى إال جـزء صـغير ال     ، بيع أغلب األراضي وهدم ما بها من جـدران 

ـ    ولإلجابـة علـى هـذا     ،أو تخطيطـه  ىيعطينا فكرة واضحة عـن شـكل المبن
در التاريخيـة والوثـائق لتلـك    التساؤل كان البد لي مـن العـودة إلـى المصـا    

وبالبحث تبين أنه قد وصـلنا قائمـة لتحصـينات كـل مـن اإلسـكندرية       ، الفترة
أى قبـل وفـاة محمـد علـى      -م١٨٤٨/هـ١٢٦٤ورشيد و البرلس ودمياط عام 

سـكندراني نـاظر البحريـة    إلوالتي كان قد وضعها حسـن باشـا ا   -٣٤بعام واحد
سـرهنك باشـا نـاظر المـدارس      عيلإسـما وقد نقل عنه هذه القائمة ، المصرية
تحصينات بوغاز رشـيد ومـا بهـا مـن أسـلحة إبـان        بها وقد ورد ٣٥.الحربية

 :٣٦تلك الفترة من خالل التقرير كالتالي
  

                                                        
، يوليـه  ٤عـدد ، ٦مـج ، مجلـة الجـيش  ، حصـون دميـاط ورشـيد   ، عبد الرحمن زكي٣٣

  .٥٧٤ص، ١٩٤٤
34F. Robert Hunter, Egypt Under the Khedives, 1805-1879,From Household Government to 
Modern Bureaucracy, American University in Cairo Press,1999, p.32. 

قد عثر بين أوراق قديمـة للمرحـوم حسـن بـك اإلسـكندراني مـدير       " ذكر سرهنك أنه ٣٥
علـى كشـف يبـين تلـك االسـتحكامات       ١٢٦٤في سـنة ) اإلسكندريةترسانة (دار الصناعة 
-٢٥٨ص، ٢ج، حقـائق األخبـار  ، إسـماعيل سـرهنك  ..."المـدافع والـذخائر   وما بها مـن 

٢٥٩.  
  . ٢٥٩ص،٢ج،حقائق األخبار، إسماعيل سرهنك٣٦
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  المدافع  الجبخانة  اسم التحصين

ــرج  بــــــ
  ١٤  ١  )قايتباي(رشيد

  ١٨  ١قلعة البوغاز              
  ١٠  ١الطابية الشرقية             

  ١٠  ١  بية الغربيةالطا
  

إلـى جانـب الطابيـة    ، بـرج قايتبـاي  ذكـر  ويالحظ أن هذا التقرير يشتمل على 
ـ  لـم القائمـة  إال أن هـذه  ، )شيدهما محمد علـى (الشرقية والطابية الغربية  ذكر ت

هذا في الوقت الـذي ذكـر فيـه تحصـينا جديـد هـو       ، ولو بإشارة برج مغيزل
لـم  الغريـب أنـه   و، يه هنـا ألول مـرة  نتعرف عل وهي القلعة التيقلعة البوغاز 

قـد رجـح بعـض    مـن هنـا ف   ،حتـى اآلن  أي من المصادر التاريخية تذكر في
ربمـا يكـون علـى الضـفة الشـرقية لبوغـاز        هـذه القلعـة   الباحثين أن موقع

 ، مــدفعا١٨إن عــدد مــدافع هــذه القلعــة بلــغ خاصــة إذا علمنــا ، ٣٧رشــيد
تكـون قـد تفوقـت علـى بـرج      بـذلك   فإنهـا ، ضافة إلى جبخانة لألسـلحة باإل

كمـا أن وضـع اسـم قلعـة     ، قايتباي لتصبح أكثر تحصينات البوغـاز تسـليحا  
برج قايتباي في القائمـة ثـم يليـه الطـابيتين الشـرقية والغربيـة        يعقبالبوغاز 

ربمـا لـه داللـة جغرافيـة     وهذا األمـر  ، اللذان يقعان بنهاية البوغاز جهة البحر
لمسافة المحصورة بـين بـرج قايتبـاي وطـابيتي     على أن قلعة البوغاز تقع في ا

وهو األمر الذي يرجح أن تكـون قلعـة البوغـاز هـي نفسـها بـرج       ، البوغاز
الـذي يقـع إلـى الشـمال مـن       البرجحيث يتطابق ما ذكر آنفاً مع موقع  ،مغيزل

ولكن المشكلة هنا تكمن في أن هذا التقرير لـم يوضـح لنـا علـى     . برج قايتباي
لقلعة؟ هـل هـى علـى الضـفة الشـرقية أم علـى الضـفة        ضفة تقع هذه اي أ

  الغربية للنيل؟ 
ويمكننا اإلجابة على هذا التساؤل من خالل بيـان كـان ملحـق بوثيقـة مؤرخـة      

شـمل أنـواع   ، ٣٨م١٨٥٥فبرايـر سـنة    ٦/هــ  ١٢٧٢رجـب سـنة    ٢٩بـ 
ــه أســماء ، المــدافع الموجــودة فــي تحصــينات بوغــاز رشــيد وقــد رد في

                                                        
ـ ١٣التحصينات الحربية بسـواحل مصـر الشـمالية فـي القـرن      ، أمل محفوظ٣٧ ، م١٩/هـ

 .٣٨٣ص، ٢٠٠٧،كلية اآلثار جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة
ــة الوثيقــة رقــم  ٣٨ معيــة تركــي ، بتــاريخ    ١١، محفظــة رقــم   ٢٣٩ ترجم

  . ٣٦٨-٣٦٧ص ، التحصينات الحربية، م؛ أمل محفوظ١٨٥٥/هـ١٢٧٢
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افعها ونوعية المـادة التـي صـنع منهـا المـدفع وعيـاره       التحصينات وأعداد مد
  :وقد قمت بحصر أسماء التحصينات وأعداد المدافع كالتالي

  
  المدافع  اسم التحصين

ــرج  بـــــــ
  ٤  )قايتباي(رشيد

  ١٥  الطابية الغربية
  ٧الطابية الشرقية             
  ٢١الطابية الشرقية              

 

مـع عـدم ورود    وجود طابيتين باسـم الشـرقية  أيضاً يالحظ في هذه القائمة كما 
وبمقارنـة بسـيطة   ، اسم برج مغيزل الذي كان يقع على الضفة الشـرقية أيضـا  

فـي كلتـا   النسبة بين عـدد المـدافع   حيث بين هذا الجدول والجدول السابق ومن 
يمكننا أن نسـتنتج أن قلعـة البوغـاز السـابق ذكرهـا سـميت هنـا        الطابيتين، 

ــة ال ــن  بالطابي ــدافعها زاد م ــدد م ــرقية وأن ع ــنة   ١٨ش ــي س ــدفعا ف م
، م١٨٥٥ســنة / هـــ١٢٧٢مــدفع فــي ســنة  ٢١م إلــى ١٨٤٨/هـــ١٢٦٤

ويرجح مما سبق أن قلعة البوغاز كانت تقـع إلـى الشـمال مـن قلعـة قايتبـاي       
وهو األمر الـذي يتطـابق تمامـا مـع موقـع بـرج       ، على الضفة الشرقية للنيل

المصـادر التاريخيـة ذكـرت كمـا سـبق أن       إال أن، في الوقت الحـالي  مغيزل
أصـغر حجمـا مـن بـرج     في العصر المملوكي كان  برج مغيزلأشرت إلى أن 

زاد مـن قـدرات هـذا البـرج     ربمـا  أن محمد علـى  أيضاً بما يرجح ، قايتباي
ويؤكـد هـذا   ، الدفاعية ليصـبح أكبـر التحصـينات الحربيـة لبوغـاز رشـيد      

نفـذه  يتطـابق تمامـا مـع مـا     طريقـة  الترجيح أن تحصين بوغاز رشيد بهذه ال
لبوغـاز دميـاط حيـث شـيد علـى بوغـاز دميـاط        محمد علي عند تحصـينه  

وإلـى الجنـوب منهمـا علـى الضـفة      ، طابيتان إحداهما شرقية واألخرى غربية
والتـي أنشـأها السـلطان الظـاهر      ،القلعة الكبـرى بعزبـة البـرج    تقعالشرقية 
ـ ، بيبرس دها وتوسـعتها لتصـبح خـط دفـاعي     وقد قامت الحملة الفرنسية بتجدي

تحتويه من عدد كبيـر مـن المـدافع زادت بصـورة واضـحة فـي        ثانيقوى بما
وهو نفس النموذج الـذي اتبعـه محمـد علـي عنـد      ، ٣٩عصر أسرة محمد على

حيـث شـيد طابيتـان علـى مـدخل البوغـاز إحـداهما        ، تحصين بوغاز رشيد
                                                        

وقـد جـددت   ، وهي القلعة التي شيدها الفرنسيون أثنـاء الحملـة الفرنسـية علـى مصـر     ٣٩
علـى  : انظـر . وأجرى عليها عدة إضافات على فترات مختلفة طـوال عصـر محمـد علـى    

 .٢٨٤ص، ؛ محمود درويش االستحكامات الحربية٧٧ص،١ج،يةمبارك الخطط التوفيق
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ـ    ، شرقية واألخرى غربية زل علـى الضـفة   ويبدو أنه جـدد ووسـع بـرج مغي
، كما هـو الحـال فـي دميـاط    ليتناسب مع المهمة الجديدة الشرقية لبوغاز رشيد 

ـ      هيهذه التوسعات ربما كانت و  ى بـرج مغيـزل  السـبب فـي أنـه أطلـق عل
  . أسماء متعددة مثل قلعة البوغاز أو الطابية الشرقية

مما سبق أن األساسات التـي تقـع اآلن إلـى الجهـة الشـرقية      نستشف 
هريج والجامع العتيق لقريـة بـرج مغيـزل ربمـا تمثـل بقايـا بعـض        من الص

اإلضافات والتوسعات التي أمر بها محمـد علـي لبـرج مغيـزل وذلـك لزيـادة       
فـإن هـذا الموقـع يحتـاج      وحتى يمكننا التأكد من هذه الفرضية، قدراته الدفاعية

وذلـك  ، إلى حفائر أثرية وعمل جسات للكشـف عـن أساسـات هـذه الجـدران     
عدتنا فـي الوصـول إلـى دالالت قاطعـة حـول طبيعـة هـذه الجـدران         لمسا

  .والعصر الذي شيدت فيه
الـذي قـام   وجدير بالذكر أن تجديد وتوسعة برج مغيزل لم يكن العمـل الوحيـد   

فمن المعروف أنـه بمـرور الوقـت ظـل     ، حمد علي لتحصين بوغاز رشيدبه م
 داخـل  البوغـاز شـماالً    مما أدى إلى النمو المسـتمر لفتحـة  ، النهر يلقي بطميه

ابتعـاد فتحـة البوغـاز عـن بـرج       األمر الـذي أدي إلـى  ، ٤٠البحر المتوسط
التفكيـر فـي   األمر الذي دفـع محمـد علـى باشـا إلـى      ، قايتباي وبرج مغيزل

اسـتقدم   لـذا فقـد   .مـرة أخـرى  والساحل الشمالي لمصر تحصين البوغاز إعادة 
جـاليس وانعـم عليـه برتبـة     محمد على من فرنسا لذلك مهندسا حربيـاً اسـمه   

وعهـد إليـه بمعاينـة سـواحل مصـر ووضـع مشـروع لحصـونها         ، البكوية
وقـد عـاون جـاليس بـك      ،وجعلـه باشـمهندس االسـتحكامات   ، واستحكاماتها

  .٤١مجموعة من المهندسين المصريين ممن أتموا دراساتهم في أوروبا
قـام  كما يمكن أن نستشف أيضاً من الوثائق التاريخيـة أن محمـد علـى    

 فـي حـين  ، بتشييد طابيتين على البوغاز إحـداهما شـرقية واألخـرى غربيـة    
ضنت المصادر عن ذكر تـاريخ محـدد لبنـاء تلـك الحصـون الدفاعيـة، وإن       

خـرج   بـين السـنة التـي    قد تكون محصـورة  كان من الثابت أن فترة تشييدهما
، م١٨٠٧/ هــ  ١٢٢٢متهم فـي رشـيد سـنة    فيها اإلنجليز من مصر عقب هزي

ـ ١٢٣٩ين ذكرهما فـي وثيقـة مؤرخـة بغـرة شـعبان سـنة       وب  -١٢٣٩/ هـ
                                                        

وقـد أظهـرت أن   ، يؤكد ذلك دراسة أجريت لقياس نقطة المصـب فـي فتـرات مختلفـة    ٤٠
نمـا  لسـان رشـيد   تبـين أن  عامـا   ١٢٦م أى على مدى ١٩٢٦-١٨٠٠الفترة الواقعة مابين 
ـ     ، متر في العـام  ٤٠داخل البحر بمعدل   ٥ة حـوالي  أي أنـه أضـيفت إلـى مسـاحة اليابس

  .٣٠ص، رشيد، جليلة القاضي وآخرون: انظر. كيلومترات في تلك الفترة
لمزيـد  . أورد حسن عبد الوهاب أسماء هـؤالء المهندسـين المصـريين ورواتـبهم آنـذاك     ٤١

مجلـة  ، القالع واالستحكامات فـي عهـد محمـد علـي    ، حسن عبد الوهاب:من التفاصيل انظر
  .٢٣١ص، ١٩٤١، ٦-٥عدد، ٣مج، العمارة
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، ٤٢م ورد فيها األمر بالشـروع فـي تعميـر سـور وبـرج رشـيد      ١٢٤١فبراير
سميت قلعة قايتباي برشيد في هـذا التقريـر باسـم القلعـة أو الطابيـة القديمـة       

  .تفريقا لها عن القلعتين الشرقية والغربية
طـابيتي البوغـاز قـد ابتلعتهمـا الميـاه  نتيجـة       مـن   ومن المعروف أن كـالً 

ويبـدو أن الطابيـة الشـرقية كانـت أكثـر      ، رتفاع منسوب البحـر المتوسـط  ال
حيـث كـان أخـر تسـجيل لهـذه      ، صمودا أمام مياه البحر عن نظيرتها الغربية

، م١٩٨٦على خريطـة تعـود إلـى عـام     ) طابية البوغاز الشرقية(الطابية باسم 
ابتلعت فيه نظيرتهـا الغربيـة تمامـا داخـل البحـر علـى       هذا في الوقت الذي 

وقد ذكر البعض أنهمـا كانـا يبعـدان عـن بعضـهما بنحـو       ، ٤٣نفس الخريطة
ولتحديـد موقـع الطابيـة الشـرقية حاليـا فقـد قمـت بمقارنـة         . ٤٤متـر  ٨٠٠

عـام  إلـى  ألخـرى  بينمـا تعـود  ا   م١٨٧٢خريطتان تعود إحداهما إلـى عـام   
أمكننـي تحديـد     GISغاز رشيد باسـتخدام بـرامج   م مع خريطة حديثة لبو١٩٠٦

أن كـل مـن الطابيـة الشـرقية      كـذلك  وتبين لـي موقعهما على خريطة حديثة، 
م مـن خـط   ١٥٠٠والغربية يقعان اآلن داخل البحر المتوسط على بعـد حـوالي   

  ).٨شكل رقم ( ٤٥الشاطئ الحالي لبوغاز رشيد
ـ هـاتين ا وعلى الرغم من أننا لم يصلنا أي وصف ل فإنـه قـد وصـلنا     ،ابيتينلط

ستشـف منهمـا أنهـا    نيمكـن أن  ) ١٦-١٥لوحـة  ( صورتان للطابية الشـرقية 
بنيت من الطوب وكسر الحجر، أما تخطيط هذه القلعـة فإنـه مـن الواضـح أن     
تخطيطها مأخوذ عن تخطـيط الطـوابي الهالليـة، وكانـت الواجهـة الرئيسـية       

الرئيسـي الوحيـد للقلعـة، أمـا      يقع بهـا المـدخل  ، للقلعة تقع بالناحية الجنوبية
، باقي أضالع الهاللية فإنها كانت تلتقي بـرأس الزاويـة فـى الناحيـة الشـمالية     

ويرى بإحدى اللوحتين بقايا مخازن المهمات وجبخانة القلعـة التـي كانـت تقـع     
بالطابق األرضي وهذه المباني كان يتوصل إليها عـن طريـق فتحـات معقـودة     

سـراديب أسـفل القلعـة مثـل الموجـودة بأغلـب        بعقد نصف دائري تؤدي إلي
  . ٤٦قالع محمد علي باشا

 
                                                        

  .٢٣٧ص، القالع واالستحكامات، حسن عبد الوهاب٤٢
  .١٩٨٦لسنة ، ٣٧/٨٧خريطة رقم، الهيئة المصرية للمساحة٤٣
  .٩٦ص، مباني القالع، عبد الرحمن زكي٤٤
ذكر لي بعض الصيادين في قرية برج مغيزل أنهم عنـد خـروجهم للصـيد مـن البوغـاز      ٤٥

تحـت المـاء وذلـك فـي حالـة       وبعد مسافة محددة يمكنهم مشاهدة أحجار الطابيـة الشـرقية  
 .هدوء البحر

-٢٨٩ص ص، االسـتحكامات الحربيـة  ، محمـود درويـش  : لمزيد من التفاصـيل انظـر  ٤٦
 . ٣٨٣ص ، بيةالتحصينات الحر، ؛ أمل محفوظ.٢٩٠
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  :النتائجالخاتمة وأهم 

بق  - ا س ص مم ى نخل ید إل از رش رقیة لبوغ فة الش رج أن الض ة ب وقری
زل  ھدتمغی اي    اش وكي قایتب لطان الممل ر الس ذ عص ة من ینات متوالی ث ، تحص حی

ذ    ھ  ال ن برج مال م ى الش زل إل رج مغی فة ب ذه الض ید بھ ى  ش ید عل یده برش ي ش
ة فة الغربی خرة    ، الض ي ص ربط ف ت ت ا كان ت  ربم لة كان ا سلس د بینھم ان یمت وك

 .حیث تثبت سلسلة أخرى لتربط في برج قایتباي في الجھة الغربیة، بالنیل

ھریج      - ن ص رة ع ة ألول م فت الدراس ا     كش ع حالی ذي یق زل ال رج مغی ب
زل   رج مغی ة ب ق لقری امع العتی فل الج ي الدرا ، ، أس ذا وتوص رمیم ھ ة بت س

ار    دد باالنھی رة ومھ ة خط ي حال د ف ث یع اذه حی ھریج وإنق ع ، الص ذي دف ر ال األم
  .سكان القریة إلى التفكیر في  ردمھ نھائیا

ة أن     - ن الدراس ین م ا تب زل و  كم رج مغی ة ب از   قری رقیة لبوغ فة الش الض
زل         رج مغی عة ب ام بتوس ذي ق ي ال د عل ن محم حا م ا واض ت اھتمام ید الق ، رش

اف إلی  ید    وأض از رش ینات ببوغ ر التحص ن أكب بح م دافع لیص ن الم دد م ، ھ ع
دد     ى ع د عل د محم ي عھ زل ف رج مغی ى ب ق عل ھ أطل ى أن ة إل لت الدراس وتوص

میات ن التس از، م ة البوغ ل قلع رقیة، مث ة الش ة ، أو الطابی فت الدراس د كش وق
د      ا محم ام بھ ي ق عات الت ذه التوس ا ھ ن بقای ا م رجح أنھ وار ی ن أس رة ع ألول م

ي اج   ،عل ع یحت ذا الموق إن ھ ك ف ن ذل د م ات  وللتأك ل جس ة وعم ائر أثری ى حف إل
دران   ذه الج ات ھ ن أساس ف ع ى دالالت   ، للكش ول إل ي الوص اعدتنا ف ك لمس وذل

 . قاطعة حول طبیعة ھذه الجدران والعصر الذي شیدت فیھ

ي   - ید ف از رش رقیة لبوغ فة الش ینات الض ة أن تحص حت الدراس أوض
ع م ابق م ى تتط د عل د محم اطعھ از دمی د بوغ ا عن ود ، ثیالتھ ث وج ن حی م

ة   رى غربی رقیة واألخ داھما ش از إح ى البوغ ابیتین عل وب ، ط ى الجن ع إل ا یق بینم
 .منھما على الضفة الشرقیة قلعة أخرى كبیرة مزودة بعدد أكبر من المدافع

رامج     - تخدام ب ة  باس لت الدراس الي    GIS توص ع الح د الموق ى تحدی إل
رقیة از الش ابیتي البوغ ا لط دثرتان حالی ة المن ان  ، والغربی ا یقع ي أنھم ین ل وتب

د    ى بع ا عل ط   ١٥٠٠حالی ر المتوس ل البح ر داخ ح    ، مت ة توض م خریط م رس وت
 .ذلك
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  :ثبت المصادر والمراجع
  المصادر والمراجع العربية: أوالّ

رھنك  - ماعیل س ار ، إس ائق األخب ة ، حق ة األمیری اھرة، المطبع ، الق
  .ھـ١٣٤١

 .هـ١٣١١، بوالق، الزهور في وقائع الدهوربدائع ، ابن إياس -

عـالم  ، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة    ، أحمد مختار عبـد الحميـد   -
  .م ٢٠٠٨،الكتب

، بيــروت، تحقيــق رمــزي منيــر البعلبكــي، جمهــرة اللغــة، األزدى -
 .م١٩٨٧

التحصينات الحربية بسواحل مصـر الشـمالية فـي القـرن     ، أمل محفوظ -
ـــ١٣ ــر ، م١٩/ه ــوراه غي ــالة دكت ــورة رس ــة  ، منش ــار جامع ــة اآلث كلي

  .٢٠٠٧،القاهرة

أبو عبيـد عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري         ، البكري -
 .م ١٩٩٢، دار الغرب اإلسالمي، المسالك والممالك، األندلسي

  .ت.د،دار الجيل بيروت، تاريخ عجائب اآلثار، الجبرتي -

سـلة  سل، رشـيد النشـأة االزدهـار االنحسـار    ، جليلة القاضي وآخـرون  -
  .١٩٩٩، دار اآلفاق العربية، ٤عدد، مدن تراثية 

ترجمـة زهيـر   ، مـن موسـوعة وصـف مصـر    ، مدينة رشيد، جولوا -
  .١٩٩٢، القاهرة، الشايب

، القـالع واالسـتحكامات فـي عهـد محمـد علـي      ، حسن عبد الوهاب -
  .١٩٤١، ٦-٥عدد، ٣مج، مجلة العمارة

  .٢٠٠٢، ییندار العلم للمال، بیروت، األعالم، خیر الدین الزركلي -
ابن دقمـاق االنتصـار لواسـطة عقـد األمصـار فـى تـاريخ مصـر          -

وجغرافيتها ، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي ، دار اآلفـاق الجديـدة ،        
  .ت. بيروت، د

ترجمة  محمـد سـليم النعيمـي وجمـال     ، تكملة المعاجم العربية، دوزي -
  .م٢٠٠٠-١٩٧٩، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، الخياط

 .ت.د، بيروت، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي -
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، ٦مـج ، مجلـة الجـيش  ، حصـون دميـاط ورشـيد   ، عبد الرحمن زكي -
  .١٩٤٤، يوليه ٤عدد

الخطـط التوفيقيـة الجديـدة لمصـر والقـاهرة ومـدنها       ، على مبـارك  -
 .هـ١٣٠٦-١٣٠٤، بوالق، الطبعة األولى، وبالدها القديمة والشهيرة

ن ال  - اد اب ب     ، عم ن ذھ ار م ي أخب ذھب ف ذرات ال ود  ، ش ق محم تحقی
  .م١٩٨٦، بیروت –دار ابن كثیر، دمشق ، األرناؤوط

القاموس الجغرافي للـبالد المصـرية مـن عهـد قـدماء      ، محمد رمزي -
  .١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٤٥المصريين إلى سنة 

د فـي  االسـتحكامات الحربيـة بمدينـة رشـي    ، محمود أحمـد درويـش   -
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة     ، العصر المملوكي حتى عصر محمـد علـي  

  .١٩٩١، كلية اآلثار جامعة القاهرة

ــزي - ــوك، المقري ــة دول المل ــلوك لمعرف ــة ، الس ــب العلمي  –دار الكت
  .م١٩٩٧، لبنان

وي  - اقوت الحم ي        ی د اهللا الروم ن عب اقوت ب د اهللا ی و عب دین أب ھاب ال ش
  .م ١٩٩٥الطبعة الثانیة، ، ادر، بیروتدار ص، معجم البلدان ،الحموي

وبي - حاق  ، الیعق ن إس د ب وب (أحم ي یعق ن   ) أب ب ب ن وھ ر ب ن جعف ب
 .ھـ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة، بیروت ، البلدان،واضح
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- E,Bosworth and others, The Encyclopedia of Islam, Leiden,1995. 
- F. Robert Hunter, Egypt Under the Khedives, 1805-1879,From 
Household Government to Modern Bureaucracy, American University in 
Cairo Press,1999. 
- F.Quirke and J.Spencer, British Museum Book of Ancient Egypt, 
London, 1992.  
- p.Alexander Mikaberidze, Conflict and Conquest in the Islamic 
World: A Historical Encyclopedia, 2011. 
- Naguib Amin, the Historical monuments of Egypt, Rosetta, 2008. 
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  ثبت اللوحات واألشكالح
  المصدر  الوصف  رقم الشكل 

  عمل الباحث  خريطة لبوغاز رشيد  ١
  عمل الباحث  خريطة لموقع برج قايتباي   ٢
ــث و   تخطيط برج قايتباي   ٣ ــل الباح  Pierre عم

Tourvieille  
خريطة بوغاز رشـيد موضـحا     ٤

  عليها البرج الصغير
  عن وصف مصر

خريطـة محمــود باشــا الفلكــي    ٥
ــرج   ــع ب ــا موق ــح عليه موض

  مغيزل

ــاحة    ــة المس ــن هيئ ع
  المصرية

موقع برج مغيـزل مـن واقـع      ٦
خريطــة الحملــة الفرنســية   

  وخريطة الفلكي

  عمل الباحث

تخطيط صهريج الجـامع العتيـق     ٧
  ببرج مغيزل

ــث و  ــل الباح  Pierre عم
Tourvieille  

موقع تقريبي لطـابيتي البوغـاز     ٨
الشـرقية والغربيـة فـي البحــر    

  المتوسط حاليا 

  عمل الباحث

  المصدر  الوصف  رقم اللوحة 
عملية شفط الميـاه مـن داخـل      ٢-١

  الصهريج بواسطة ماكينة
  تصوير الباحث

  تصوير الباحث  فوهة الصهريج من الخارج  ٣
مـن   فوهة الصـهريج والمنـزل    ٤

  الداخل
  تصوير الباحث

ــة    ٥ ــى غرف ــدخل إل ــة الم فتح
  الصهريج

  تصوير الباحث

ــدعامات   ٦ ــهريج وال ــة الص غرف
  التي ترفع قبابه الضحلة

  تصوير الباحث

  تصوير الباحث  قبة ضحلة مستديرة المسقط  ٧
  تصوير الباحث  عملية قياس الصهريج   ٨
حديثـة لتـرميم الصـهريج     آثار  ٩

  بواسطة االسمنت
  الباحث تصوير
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وقــد  فتحــة الصــهريج الثانيــة  ١٠
  سدت حديثا

  تصوير الباحث

  تصوير الباحث  منزل الفتحة الثانية للصهريج  ١١
النقوش الهيروغليفية علـى أحـد     ١٢

  دعامات الصهريج
  تصوير الباحث

البوغاز من أعلى مئذنة الجـامع    ١٣
  العتيق ببرج مغيزل

  تصوير الباحث

 بقايا جـدران فـي موقـع بـرج      ١٤
مغيزل يـرجح نسـبتها لعصـر    

  محمد علي 

  تصوير الباحث

أمــل محفــوظ  عــن   طابية البوغاز الشرقية    ١٦-١٥
ــار و ــيف وزارة اآلث أرش

  المصرية
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 األشكال واللوحات

             
  قع برجخريطة لمو )٢(شكل                                    خريطة لبوغاز رشيد )١(شكل        

    
 

خريطة بوغاز رشيد موضحا عليها   )٤(شكل                    تخطيط برج قايتباي  )٣(شكل  
 الصغير                                                                                                           البرج 

                
  موقع بـرج مغيـزل مـن واقـع خريطـة       )٦(شكل      باشا الفلكيخريطة محمود  )٥(شكل 

 الحملة الفرنسية وخريطة الفلكي                        موضح عليها موقع برج مغيزل      
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 موقع تقريبي لطابيتي البوغاز الشرقية  )٨(شكل                           تخطيط صهريج الجامع  )٧(شكل   

 البحر المتوسط حاليا والغربية في                                                                         مغيزلالعتيق ببرج      
 

   
 

 عملية شفط المياه من داخل الصهريجالباحث وهو يقوم ب) ١,٢(لوحتانال

     
 

فوهـة الصـهريج والمنـزل مـن     ) ٤(اللوحـة          الخـارج  فوهة الصهريج من )٣(اللوحة
 الداخل
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        غرفة الصهريج والدعامات التي ) ٦(اللوحة    جالصهري فتحة المدخل إلى غرفة) ٥(اللوحة 

 قبابه الضحلة ترفع                                                                                                                           

    
 عمليـة قيـاس   يقـوم ب الباحث وهـو  ) ٨(اللوحة  قبة ضحلة مستديرة المسقط ) ٧(اللوحة 

 الصهريج                                                                            

    
 

فتحـة الصـهريج الثانيـة    ) ١٠(اللوحـة             آثار حديثة لترميم الصـهريج ) ٩(اللوحة 
 سدت حديثا                                                بواسطة االسمنت      وقد 
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     النقوش الهيروغليفية على) ١٢(وحةالل                  منزل الفتحة الثانية للصهريج  ) ١١(اللوحة 

 أحد دعامات الصهريج                                                                                      

    
جـدران فـي موقـع بـرج     بقايا ) ١٤(اللوحة  مئذنة الجامع من أعلى  البوغاز) ١٣(اللوحة

  مغيزل يرجح نسبتها لعصر محمد علي                                              العتيق ببرج مغيزل    

    
 طابية البوغاز الشرقية) ١٦-١٥(للوحتان 


