
قام المالح باشا برحلتين؛ األولى عام 1907 في أثناء توليه رئاسة بلدية 
زار  الوالية،  أوقاف  إشغاله منصب مدير  إبان  والثانية عام 1910  حلب، 
لمنابع  وصفي  تقرير  وضع  بهدف  وكلّس  عينتاب  مدينتي  فيهما 

النهر، والوقوف على أسباب التعديات

حلب ونهرها
رحلة استشكاف السمعة السيئة لـ »قويق«

وصف للينابيع

تيسير خلف

يكشف تقرير ِرحلي لرئيس بلدية 
حــلــب أواخــــــر الــعــصــر الــعــثــمــانــي، 
ــــب  ــوانـ ــ ــا املـــــــــــــاح، جـ ــ ــاشــ ــ ــي بــ ــ ــرعــ ــ مــ
مــجــهــولــة وخـــفـــيـــة عــــن مــشــكــلــة نـــهـــر حــلــب 
بسمعة  ويحظى  قــويــق،  نهر  يسمى  الـــذي 
ــم أن املـــديـــنـــة  ــ ــدى الـــحـــلـــبـــيـــن، رغــ ــ ســـيـــئـــة لــ
ــا، ولكن  الــعــريــقــة تــديــن لــه بــســبــب وجـــودهـ
هـــذا الــنــهــر كـــان يــتــعــرض لــتــعــديــات كبيرة 
اآلن،  وحــتــى  العثماني  العصر  أواخـــر  منذ 
األمر الذي خلق مشكلة مزمنة لهذه املدينة 
»الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة«، وجــعــل املــــاء فيها 

سلعة نادرة تعادل قيمتها قيمة الذهب.
وقام املاح باشا برحلتن؛ األولى عام 1907 
في أثناء توليه رئاسة بلدية حلب، والثانية 
عام 1910 إبان إشغاله منصب مدير أوقاف 
س 

ّ
الوالية، زار فيهما مدينتي عينتاب وكل

بــهــدف وضـــع تــقــريــر وصــفــي ملــنــابــع النهر، 
والوقوف على أسباب التعديات، وال سيما 
تلك الناجمة عن تسلط أهل القرى في قضاء 

عينتاب، التابع لوالية حلب العثمانية. 
كــذلــك يــعــرض لــوضــع »قــنــاة حــيــان« التي 
كانت تمد حلب بمياه الشرب، وينابيعها، 
ــلــــواًل تــرمــي  ــقــــدم حــ ــاكـــل تـــدفـــقـــهـــا، ويــ ومـــشـ
إلــى تحسن مـــوارد املــيــاه فــي مدينة حلب 
اللجوء إلى خيار جر  وتطويرها، من دون 
مياه نهر الفرات إلى املدينة كونه ذا تكلفة 
برنامج  إن  بالقول  تقريره  مختتمًا  عالية، 
ترشيد اســتــخــدام املــــوارد املــائــيــة املــتــوافــرة 
الــذي اقترحه كفيل بــأن يوفر األمــوال التي 

كانت ستصرف لجر مياه الفرات.

حل غريب من إبراهيم باشا 
ــه لـــوضـــع الـــنـــهـــر مــــن الــنــاحــيــة  ــي عـــرضـ ــ وفـ
قــرون مضت تبدل  يــقــول: »عــدة  التاريخية 
فــيــهــا كـــل شـــيء فـــي هـــذا الــعــالــم الــكــبــيــر إال 
مــســألــة املــــاء فـــي حــلــب، فــهــي مـــا زالــــت إلــى 
الــيــوم عــلــى حــالــهــا الـــذي رآه أســافــنــا قبل 
أولئك األســاف  السنن. ولقد حــاول  مئات 
مرارًا أن يصلحوا هذا الخلل، ويضعوا حدًا 
لكل خــاف يقع بشأن هــذا املــاء ولكنهم لم 

يفلحوا«. 
ويــضــيــف شـــارحـــًا فــكــرتــه: »املـــــاء فـــي حلب 
قسمان وكاهما يطلب اإلصاح، األول نهر 
حلب الذي يصرف قسم منه للشرب وقسم 
ــنـــاة حـــلـــب املــخــصــوصــة  ــانـــي قـ ــثـ لــــلــــري، والـ
األوراق  ُيفهم من  والــذي  فقط.  ملدينة حلب 
التي ما زالت محفوظة  والوثائق الرسمية 
إلى اليوم، أن الخاف والتعديات والشقاق 
ــالــــي بـــشـــأن هــذه  كـــانـــت مــســتــمــرة بـــن األهــ
ــر حــيــنــئــذ يضعون  ــو األمــ ــان أولــ املـــيـــاه، وكــ
ال  مؤقتة  وســائــل  املختلفن  بــن  للتسوية 
تلبث أن تــزول«. ويشرح أن أكثر التعديات 

والــظــلــم كـــان يــصــدر عــن ســبــع عــشــرة قرية 
ــم يــكــن يــحــول  مــلــحــقــة بــقــضــاء عــيــنــتــاب، ولـ
دونـــهـــم إال املــســائــل املــؤقــتــة ســالــفــة الــذكــر. 
بالقائد  تتعلق  بــاشــا قصة  املـــاح  ويـــروي 
املصري إبراهيم باشا، إبان ضم باد الشام 
ــده، مـــن عـــام 1831  ــ إلـــى مــصــر فـــي عــهــد والــ
وحــتــى عـــام 1840، حــيــث يــذكــر أن الــبــاشــا 
املصري »حن بلغه خبر هذا التعدي، أخذ 
 سيافًا يحمل بلطة وسار على ضفاف 

ً
رجا

 قد سد 
ً
املاء حتى بلغ مكانًا وجد فيه رجا

مجرى املاء وحوله الى زرعه الخصوصي، 
فــأمــر الــســيــاف بــقــطــع رأســــه ثــم وضــعــه في 
أن  بعد  لسيافه  وقــال  فتحها.  التي  الثغرة 
أعــاد املــاء الــى مــجــراه لنعد مــن حيث أتينا 
فإن هذا الرأس سيكون خير إعان للمرء أن 

ال عقاب للمعتدي إال بقطع رأسه«.

رحلتان إلى عينتاب
وعن رحلته في العام 1907 يقول: »إذ كنت 
رئيسًا للبلدية ذهبت إلى عينتاب، وهناك 
شرعت في اتخاذ الوسائل ملنع هذا الخاف 
حتى أمكن أن يعترف لي أهالي تلك القرى 
بــــأن ال حـــق لــهــم فــيــمــا يــفــعــلــون، وأن هــذا 
مناف لإلنسانية واستعدوا إلعطاء وثائق 
تحريرية تثبت ما قالوا. وبينما نحن على 
وشك إنهاء هذا املوضوع الحيوي الخطير 
جاء والي حلب محمد ناظم باشا، وإذ كان 
فلم  اإلدارة  بــســيــط  اإلرادة  ضــعــيــف   

ً
رجــــا

أمــر دولته  نتمكن من أخــذ تلك الوثائق إذ 
باالكتفاء في تسوية هذا الخاف بالوعود 

الشفهية«. 
ويـــتـــابـــع مــتــحــدثــًا عـــن رحــلــتــه الــثــانــيــة في 
الـــعـــام 1910: »اســتــحــكــم الـــخـــاف فـــي هــذا 
الــصــدد، وتــوســعــت دائـــرة الــتــعــديــات، وبما 
أن لـــي ســابــقــة اشــتــغــال فـــي هـــذا املــوضــوع 
انــتــدبــنــي الــــوالــــي فـــخـــري بـــاشـــا لــحــل هــذا 
الــخــاف وذهــابــي إلــى عينتاب. وفــي بــادئ 
األمـــر ذهــبــت الــى الــســت قــرى الــعــائــدة لفئة 
مـــن األشـــــراف ودعــوتــهــم إلـــى اجــتــمــاع عــام 
ــــاف حــتــى  ــــصـ وأوصـــيـــتـــهـــم بـــالـــعـــدالـــة واإلنـ
أقــــروا جميعهم عــلــى عـــدم وجـــود حــق لهم 
في التعرض لنهر حلب، وأخذت بذلك ست 
وثائق من كل قرية مصدقة من قبل محرر 
ــى الــثــمــانــي قــرى  ــم انــتــقــلــت الــ املــــقــــاوالت. ثـ
املزارعن وبحضور هيئة  لطائفه  اململوكة 
املحاكم الشرعية اعترفوا جميعًا بأن ال حق 
لهم في نهر حلب، وكل متعرض منهم لهذا 
الــنــهــر يــعــد مــتــعــديــًا، وأخــــذت عليهم بذلك 
ثمانية عقود مصدقة من الهيئة الشرعية، 
وهذه األربع عشرة وثيقة ما زالت محفوظة 
ــذا لم  إلـــى الـــيـــوم بـــدائـــرة الــبــلــديــة، وعــلــى هـ
يبق أمامنا إال ثاث قرى ما زالت تنزع إلى 

الخاف«. 

مشكلة زراعة الذرة
ــــى أن  ــا فــــي تـــقـــريـــره إلـ ــــاح بـــاشـ ويـــشـــيـــر املــ
»حــلــب ال تــشــتــد حــاجــتــهــا الـــى املــــاء إال في 
الــســنــن الــتــي يــــزرع فــيــهــا أهـــالـــي عينتاب 
ــــواع املحتاجة  ــذرة وأمــثــالــه مــن األنـ نـــوع الــ
كثيرًا الــى املــاء؛ فــإن حلب في السنن التي 
تكتفي  األنـــواع  تلك  فيها عينتاب  تـــزرع  ال 
مــن املــــاء مــع وجــــود هـــذه الــشــقــاق العظيم، 
وبن  بينها  الحائلة  الكثيرة  والصعوبات 
املــاء، وتفيض عنها إلــى قرية تل السلطان 
الــســابــقــة الـــذكـــر. أمـــا فــي الــســنــة الــتــي تــزرع 
فــيــهــا عــيــنــتــاب الــــذرة وأمــثــالــهــا، فـــإن حلب 
تــحــتــاج الـــى املــــاء، ولــكــن تــل الــســلــطــان ومــا 
جــاورهــا تصبح فــي حــالــة أقـــرب الــى املــوت 
منها الى الحياة. ومن جهة أخرى فإن نهر 
الساجور الذي ينبع من عينتاب، إذا جعل 
مصبه في نهر حلب فقد يصبح أمر حلب 
أحسن حااًل، وهذا املشروع كان يحتاج الى 

1500 ليرة عثمانية«.
ويحدثنا الباشا عن قيام والده صالح آغا 
املـــــاح، مــدفــوعــًا بــعــامــل الــوطــنــيــة مـــن دون 
أن يــكــلــفــه أحــــد، أن يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه هــذا 
الساجور، ويبدأ  أي تحويل نهر  املــشــروع، 
، حــيــث صـــرف مــا يبلغ مجموعه 

ً
فــيــه فــعــا

سبعن ألــف قــرش على حفر املــجــاري التي 
ــنـــهـــر، وتــــحــــول مــصــبــه إلـــى  ــذا الـ ــ ــل هـ تـــوصـ
حلب. ولكن أولئك الذين غضب الله عليهم، 
والفساد  التخريب  إال  لهم  عمل  ال  والــذيــن 
ــفـــوا هــــذا الــعــمــل الــجــلــيــل. فــكــان والــــدي  أوقـ
إلــى آخــر ثم  يشتغل في مكان وينتقل منه 
ــإذا بــه مــخــرب ومــهــدم،  يــعــود لــيــرى عمله فـ
وكان ذلك سببًا إليقاف هذا العمل الجليل 

وذهب السبعون ألف قرش با فائدة«. 
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يؤكد املالح باشا أن »هذا املاء حق صراح شرعي لحلب، وإذا أزيلت العقبات التي تحول بينه 
وبينها تصبح حلب وحدائقها في غنى عن كل ماء آخر.  ويضيف: »وإذا افترضنا أن الحكومة 
أرادت االستفادة من بدل األراضي التابعة للقرى املتنازعة ثم قررت لهذه الغاية أن يبقى املاء 
 عن كل ما هنالك من األراضي أكثر من خمسة عشر ألف 

ً
لهم فإن الخزينة لن تستفيد بدال

ليرة. على أنها إذا صرفت نظرًا عن ذلك ومكنت حلب من مائها فإنها بال شك تستفيد بهذه 
الواسطة أضعاف هذا املبلغ. دلنا على ذلك على ما نراه في بعض السنني التي تمر بال تعد 
ويروق جو السياسة بني أولئك القوم 
يأتي  املحصول  فــإن  وينال كل حقه، 

اضعافًا مضاعفة«.
إصــالح  منعكسات  الباشا  ويــعــرض 
هــذا األمـــر على أســعــار الــخــضــار في 
ــبـــاع فـــي تلك  الـــســـوق فـــيـــقـــول: »قــــد تـ
الـــســـنـــني أقـــــة الـــبـــاذنـــجـــان والـــبـــطـــاطـــا 
بــعــشــريــن بــــارة، وال تــتــعــدى الــثــالثــني 
بـــارة ويــقــال لــه غـــالء، وألـــف قـــرن من 
البامية كــانــت تــبــاع مــن ثــالثــة قــروش 
الـــى أربـــعـــة ولـــم تــتــعــّدهــا. وعــلــى هــذه 
الخضروات  جميع  تباع  كــان  النسبة 
ــائـــر مــحــصــوالت أراضـــــي حــلــب،  وسـ
وهذا كان لسبب تسهيل سبيل املاء، 
وليس عجيبًا أن يأتي هذا املحصول 

العظيم بسبب ذلك املاء«.

حق شرعي

يوضح الباشا أن سمعة نهر قويق 
الــســيــئــة بــأنــه نــهــر مـــلـــوث، سببها 
ــاه إذ  ــيـ ــل املـ الــتــعــديــات ولـــيـــس أصــ
ــقـــول: »إن الـــفـــريـــق حـــمـــدي بــاشــا  يـ
مـــاء نهر  املــشــهــور فحص  الطبيب 
ــذي هــــو أصـــــل نــهــر  ــ ــ »جـــــادغـــــن« الـ
الدقيق  الفحص  بعد  وقـــرر  حــلــب، 
أن ماءه أعذب وأفضل من ماء نهر 
»قره قوالق« الذي تفخر إستانبول 
قول  حملنا  وإذا  ولــذتــه.  بعذوبته 
املبالغة  الــدكــتــور على محمل  هــذا 
فإننا نستطيع أن نقرر أن ماء نهر 
حــلــب إذا لـــم يــكــن أفــضــل مـــن »قـــره 
قوالق« فا يقل عنه جودة وعذوبة. 
ومع هذا فإن نهر حلب ال يسيل من 
نهر جادغن فقط بل هو من اثني 
عشر جــدواًل غير هذا النهر«. وفي 
وصفه لسبب هذه التعديات يقول 
الحظ  بــاشــا: »لقد أسعدني  املـــاح 
أن دقــقــت بنفسي مــاء هــذه املـــوارد 
االثــنــي عــشــر، فــوجــدتــهــا كــلــهــا من 
أحــســن املــيــاه وأطــهــرهــا وأعــذبــهــا. 
أمــا مــا نـــراه مــن مــاء هــذا النهر من 
ــذار والـــفـــســـاد والــعــفــونــة فــيــه،  ــ ــ األقـ
فــلــيــس طــبــيــعــيــا فــــي املـــــــاء، وإنـــمـــا 
لذلك سبب آخر. فمعلوم أن املسافة 
بـــن حــلــب وبــــن مــنــبــع هــــذا الــنــهــر 
ــن حــلــب،  تــمــتــد عـــشـــريـــن ســـاعـــة عــ
وهــذه املسافة كلها غاصة بالقرى 
واملــــــــزارع عــلــى ضـــفـــاف املــــــاء. وإذا 
قــدر لنا أن نمر يــومــًا بــهــذه القرى 
يذهبون  بــاإلجــمــاع  سكانها  نـــرى 
صــبــاحــًا ومـــســـاء بــمــا عــنــدهــم من 
ويسقونها  والحيوانات،  املــواشــي 
وســـط الــنــهــر، ثـــم يـــأتـــون بثيابهم 
امللوثة بالخبائث ويغسلونها فيه. 
وال حاجة لإلحصاء فإن هذا العمل 
دائــــم ومــســتــمــر فـــي جــمــيــع الــقــرى، 
وبـــهـــذا الــســبــب يــفــســد املــــاء وُيــــرى 
غير صـــاف. وهـــذا أمـــر سهل الحل 
فــإن أولــئــك الــقــرويــن ال يحتاجون 
 إلــــــــى مــــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن ثـــــاثـــــة أو 
ــن الـــجـــنـــود الــخــيــالــة ملنع  ــة مـ ــعـ أربـ
ذلـــك، ثــم يــســوقــون مــن يخالف الى 
املحاكم أكثر من مــدة فيكف األذى 
ــر املــــــــاء ويــــســــيــــل صـــافـــيـــًا  ــهـ ــطـ ــتـ ويـ
 رائــقــًا عــذبــًا وحـــق وصـــف الــدكــتــور 

حمدي باشا«.

سمعة سيئة 
للنهر

وحــول وضع قناة حلب يقول: »قناة حلب 
تــأتــي مــن مسافة تبعد مــقــدار عــشــرة كيلو 
وإن  ينابيع.  مترات، وهــي تسير من ثاثة 
مقدار املاء الذي يسيل من الينابيع الثاثة 
يمكن تقديره بواحد من ثاثة من النهر، أي 

أن ماء القناة يعادل ثلث ماء النهر«.
ــنـــابـــيـــع الـــثـــاثـــة  ــيـ ويــــســــتــــطــــرد: »لـــيـــســـت الـ
فــي درجــــة واحــــدة مــن األهــمــيــة، فـــإن اثــنــن 
أما  لهما،  أهمية  أن يكونا ال  يــكــادان  منها 
فهو  الــرشــح  بركة  باسم  واملــعــروف  ثالثها 
عظيم األهــمــيــة. وهـــذا الــنــبــع مــوجــود على 
أراد بعضهم  ــد  وقــ كــبــيــرة.  شــكــل حــوجــلــة 
فـــي املـــاضـــي أن يـــحـــدث إصـــاحـــًا فـــي هــذا 
الــنــبــع، ولــكــنــهــم بــخــلــوا فــلــم يــصــرفــوا أكثر 
مــن ألــفــي قـــرش، فــكــأنــهــم لــم يــفــعــلــوا شيئًا، 

احتياجنا  فيكون  املبلغ  هــذا  ربــع  نقتصد 
املــاء  أن مــجــرى  إلـــى 750 جنيهًا. وبــديــهــي 
ــارج  ــ ــن الـــنـــبـــع إلــــــى خـ ــ ــاة مـ ــنــ ــقــ أي نـــفـــس الــ
لــإلصــاح،  مــخــرب كثيرًا ومحتاج  املــديــنــة، 
فألجل تعمير تلك املسافة البالغة 10 كيلو 
مترات، كما تقدم، تم إيصال قناة من خارج 
باثنن  تقديرها  يمكن  داخلها  إلى   املدينة 
12 كيلو مترا.  الكيلو مترات، والجملة  من 
ــتـــاج الـــــى خــمــســمــائــة   ألجـــــل ذلـــــك كـــــان يـــحـ

جنيه فقط«.

رأي مهندس بلجيكي
بلجيكي  مهندس  بـــرأي  الــبــاشــا  يستشهد 
أتـــى إلـــى حــلــب فــي الــعــام 1908، ورأى هــذا 
القناة، ثم وضع تقريرًا في  الينبوع وهــذه 

املجمعة  ــذار  واألقــ املهشمة  األحــجــار  إن  إذ 
في داخل هذا الينبوع يبلغ ارتفاعها مترًا 
أن  تقدير. وبديهي  أقــل  املتر، على  ونصف 
ــفــــاع فـــي نــبــع صــغــيــر كــهــذا كــاف  هــــذا االرتــ
ــاء بـــصـــورة مــنــتــظــمــة، بل  لــتــعــطــيــل ســيــر املــ
ــذار ال تــخــل بــنــظــام املــــاء فقط  ــ إن هــــذه األقــ
ــد فــعــلــوا ذلــك  بـــل تــذهــب بــأكــثــره ســــدى. وقـ
مــــرارًا ولــكــنــهــم لــم يـــجـــودوا بــأكــثــر مــن هــذا 
ــاألول. عــلــى أنــنــا إذا  ــ املــبــلــغ، فــكــان يــفــهــم كــ
أردنا تطهير هذا النبع بصوره فنية تامة 
 ال تــقــبــل فـــســـادًا فــيــمــا بـــعـــد، فــإنــنــا نــحــتــاج 
إلى ألف جنيه على األقل. أما إذا استطعنا 
أن نــحــصــل عــلــى مــئــتــي عـــامـــل مـــن طــابــور 
ال  مــدة  الينبوع  هــذا  فــي  ليشتغلوا  العملة 
تتجاوز الخمسة عشر يومًا، فإننا نقدر أن 

هـــذا الــخــصــوص، قـــال فــيــه إنـــه »إذا اقيمت 
ــة ملـــــاء هـــذا  ــيـ ــاصـ ــاٍر حــــديــــديــــة، أو رصـ ــجــ مــ
الــيــنــبــوع مـــن هــنــا إلــــى املـــديـــنـــة، فــــإن حلب 
ويكون  بمائة،  تكتفي  أن  تــقــدر  وحدائقها 

املحصول أكثر من ذي قبل«.
ويــعــقــب املـــــاح بـــاشـــا بـــقـــولـــه: »ولـــكـــن كــان 
ــره أي  ــيــ نـــصـــيـــب هــــــذا الـــــقـــــرار كـــنـــصـــيـــب غــ
»الـــحـــفـــظ«.  وعـــنـــدي أن ال حــاجــة إلـــى تلك 
املـــجـــاري الــحــديــديــة بــعــد أن نــلــنــا مـــاء عن 
ــة وفــيــه  ــنـ ــديـ الـــتـــل الــــــذي أصـــبـــح مــســقــى املـ
 الــكــفــايــة لــلــشــاربــن. فــــإذا أصــلــحــنــا الــقــنــاة 
من  زال  الــحــدائــق،  لــري  فقط وخصصناها 
ــاء كـــل عــقــبــة، وأمـــنـــا شـــر الــشــقــاق  طــريــق املــ
الــوســيــلــة  فــــي  فــلــنــنــظــر اآلن  واملــــعــــتــــديــــن؛ 

املؤدية إلى جمع هذا املبلغ«.

عانت حلب 
من شح المياه 
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