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 تنمية سيناء  أهمية 
 

، فهي تمثل بقعة غالية وهامة من  أرض مصر ناءيال أظن أن مصريا ال يعرف أهمية س
وجد في سيناء العديد ي. مرات الغزاة والطامعين من الناحية الشرقيةاوتعتبر درعها الواقي ضد مؤ 

من الثروات الطبيعية التي لو أحسن استغاللها وتنميتها ألصبحت مصدرا هاما للدخل القومي 
ومن هنا يأتي دور الجيولوجيا والجيولوجيين في . وسببا في رفاهية شعب مصر الصابر العظيم

مية خدمة المجتمع المصري علي وجه العموم وسيناء علي وجه الخصوص لما لها من أه
أضف إلي تلك الثروات فإن سيناء بها مقومات عديدة تساعد علي نجاح المشروعات . استراتيجية

: مقترحيالتنموية ففيها الطاقة وفيها الطرق وفيها المياه الالزمة، ومن هنا جاءت فكرتي أو 
 .م7002والذي أقوم بإعداده منذ أوائل عام  مشروع العصر لتنمية مصر

 
لتنمية مصر في جزئه األول وهو الخاص بتنمية سيناء علي يعتمد مشروع العصر 

االستنفادة من البنية التحتية لبعض طرق سيناء الرئيسية إلقامة مراكز متخصصة لالستثمار 
التعديني والصناعي تعتمد علي أنواع المصادر الطبيعية من خامات وبترول أو غاز والقريبة من 

االستثمارية المتخصصة يمكن أن تتحول في المستقبل إلي  تلك المراكز. محاور التنمية المقترحة
مدن صناعية كبيرة متخصصة  تستوعب ماليين العاملين من أهل سيناء أو من سكان مصر 
من األماكن المكتظة بالسكان، أي إقامة مدن مليونية وخاصة في شمال وشرق سيناء حيث تمثل 

القومي أو مهاجمة سيناء من قبل الكيان  دراعا بشريا واقيا من أي محاولة لإلخالل باألمن
كذلك يعتبر هذا المشروع نوعا من . الصهيوني الذي تعود علي الغدر خالل عقود مضت

التخطيط المستقبلي المهم والذي إذا ما تم تنفيذه سوف يغير وجه سيناء وينقل مصر نقلة 
 .اقتصادية واجتماعية تبشر بالخير الكثير

 

وصف لهذا المشروع التنموي الكبير، بداية  ليع بتنمية سيناءالجزء الخاص يشتمل هذا 
من المقدمة التاريخية التي تظهر مدي أهمية سيناء من الناحية االستراتيجية علي مر العصور، 

تنفيذها في سيناء ولكنها لم  تكما يحتوي علي وصف لمشروعات التنمية السابقة التي بدأ
علي وصف لمقومات التنمية في سيناء من حيث البنية  يشتمل أيضا. تستكمل حتي تأتي ثمارها

اشتمل أيضا علي أنواع المصادر الطبيعية . التحتية والموقع الجغرافي ومصادر الطاقة والمياه
أما الجزء األخير فيشتمل علي وصف تفصيلي . من معادن وخامات محجرية وبترول وغاز

لمحاور التنمية ومواقع مراكز االستثمار  لمشروع العصر لتنمية مصر الخاص بسيناء وبه تحديدا
التعديني والصناعي والمدن المليونية المقترحة ونوعية الخامات القريبة من كل مركز ونوع 
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يحتوي هذا الجزء أيضا علي بعض األفكار والمقترحات الخاصة . الصناعات المقترح إقامتها
الزراعي والسياحي بأنواعه المختلفة بالتنمية الشاملة لسيناء في مجاالت أخري مثل االستثمار 

قامة المدن الحرة التجارية والصناعية بمنطقة قناة السويس كذلك اشتمل هذا الجزء علي  . وا 
ئده للمجتمع المصري وأهميته لألمن القومي المصري، كما تم وضع آلية اأهمية هذا المشروع وفو 

ذا المشروع قابل لإلضافة والتحسين من وتجدر اإلشارة إلي أن ه. واضحة المعالم لتنفيذ المشروع
 .كل ذي فكر بناء يتمني الخير لمصر وشعبها الصابر العظيم

    
 مقـدمة -1

في الشمال الشرقي بجمهورية مصر العربية ويحدها من الشمال   سيناءتقع شبه جزيرة 

من الجنوب  والبحر األحمرمن الغرب  وقناة السويس وخليج السويس، البحر األربيض المتوسط

فالق كذلك يحدها من الشرق (.  3شكل )والحدود السياسية مع فلسطين من الشرق  وخليج العقبة

فالبحر األحمر وخليج العقبة والبحر الميت  القرن األفريقيعبر  كينياالممتد من  الوادي المتصدع

 . بتركيا جبال طوروسإلى 

كم 81،166تبلغ مساحة سيناء 
2

نسمة وهي ذات مظاهر تضاريسية  361،111ويسكنها   

لي منها بسهل ساحلي يتدرج في  إالرتفاع جنوبا حيث تبدأ ظهور متباينة حيث يغطي الجزء الشما

ثم تبدأ هضبة التيه الكبيرة في الظهور وتغطي . بعض التالل والهضاب المتقطعة وبعض الجبال

يغطي الجزء الجنوبي من سيناء جبال متفاوتة في االرتفاع . منطقة كبيرة من شمال ووسط سيناء

ويقع ( أعلى جبال في مصر)متر  2،836 وجبل القديسة كاترينامتر  2،262 جبل موسىأهمها 

  225عام  جوستنيانباآلثار والمخطوطات بناها وكنيسة غنية  دير سانت كاترينفي هذا الجبال 

 ( .4شكل)وجبال سيناء 

(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)  

 مقدمة تاريخية  -1-1

ال شك أن الوضع الجغرافي لسيناء كان له تأثيره علي التوزيع : تاريخ سيناء القديم -1-1-1

فهناك خالف بين . السم الذي أخذته سيناءالسكاني، بل من المالحظ أنه كان له أيضا تأثير علي ا

وقد أطلقت علي " الحجر " ، فقد ذكر البعض أن معناها "سيناء "المؤرخين  حول أصل كلمة 

أي " توشريت " سيناء لكثرة جبالها، بينما ذكر البعض اآلخر أن اسمها في الهيروغليفية القديمة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/527
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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لكن المتفق عليه أن اسم . ، أي الخراب"حوريب"باسم  التوراهأرض الجدب والعراء، وعرفت في 

 بابلإله القمر في " سين "سيناء، الذي أطلق علي الجزء الجنوبي من سيناء، مشتق من اسم اإلله 

" ، ثم وافقوا بينه وبين اإلله فلسطينالقديمة حيث انتشرت عبادته في غرب آسيا وكان من بينها 

 . ء وكانت عبادته منتشرة فيهاإله القمر المصري الذي كان له شأن عظيم في سينا" تحوت 

يتضح لنا أنه لم يكن هناك اسم خاص لسيناء،  والمغارة سرابيط الخادمومن خالل نقوش 

، وفي المصادر "المنجم " فقط أي " بيا " أي المناجم أو " بياوو" ولكن يشار إليها أحياناً بكلمة 

وأحياناً " خاست مفكات " المصرية اآلخري من عصر الدولة الحديثة يشار إلي سيناء  باسم 

لطور التي كانت تطلق علي سيناء في المصادر أما كلمة ا".مدرجات الفيروز"أي " دومفكات"

، وكان "جبل القمر " ، وهذا يعني أن طور سيناء تعني "الجبل"تعني  أراميةالعربية، فهي كلمة 

بينما يطلقون علي البدو في تلك " ريثو " ن يطلقون علي أرض الطور اسم قدماء المصريي

 .عامو ليقالمنطقة بصفة عامة اسم  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1 

من  1012عام  Petriوقد ظل الغموض يكتنف تاريخ سيناء القديم حتي تمكن بتري 

لم تكن معروفة في ذلك  أبجدية، عليها "بالنقوش السينائية " اكتشاف اثني عشر نقشا عرفت 

لوقت، وفي بعض حروفها تشابه كبير مع الهيروغليفية، وظلت هذه النقوش لغزا حتى عام ا

من فك بعض رموز هذه الكتابة والتي  Gardinarحين تمكن عالم المصريات جاردنر  1015

من القرن الخامس عشر قبل الميالد من بقايا الحضارة  كنعانيةأوضح أنها لم تكن سوي كتابات 

 .الكنعانية القديمة في سيناء

والواضح أنه خالل الدولة القديمة كانت هناك صلة بين سيناء ووادي النيل، ولعبت سيناء 

فقد كانت سيناء . لخادمفي ذلك التاريخ دورا مهما كما يتضح من نقوش وادي المغارة وسرابيط ا

للمواد الخام كالنحاس والفيروز الذي يستخرج المصريون القدماء ما يحتاجونه " منجما " بالفعل 

 " ، وجنوبها وهم (أي أسياد الرمال" )الهروشاتيو"في الصناعة، كما كان سكان شمال سيناء وهم 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 لمظاهر الطبوغالفيةخريطة لشبه جزيرة سيناء توضح المدن الهامة وبعض ا:  3شكل 

، كانوا يشتغلون بالزراعة حول اآلبار والينابيع، فيزرعون لساميي اللغةالذين ينسبون " المونيتو 

ف الرعي علي العشب التناثر في النخيل والتين والزيتون وحدائق الكروم، كما يشتغلون بحر

، ( (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1 الصحراء

   ونهويرتادون أسواق وادي النيل فيبيعون فيه ما عندهم من أصواف وعسل وصمغ وفحم ويستبدل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)
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في بعض األحيان لتأديب  بالحبوب والمالبس، كما كانت الحمالت الحربية تخرج من مصر

  بعض البدو في سيناء نتيجة الغارات التي كانوا يشنونها علي الدلتا

  

  (httpen.wikipedia.orgwikiFileView_From_Sinai.JPG)جبل سيناء  : 4شكل 

 

الذي يقطع  حورسريق حربي قديم وهو طريق تدل آثار سيناء القديمة علي وجود ط

سيناء، وكان هذا الطريق يبدأ من القنطرة الحالية، ويتجه شماالً فيمر علي تل الحي ثم بير رومانة 

، وتدل عليه بقايا القالع القديمة كقلعة ثارو، العريشبالقرب من المحمدية، ومن قطية يتجه إلي 

، الذي يقع سيتي األولسيتي الذي أنشأه الملك " بوتو"، وحصن "تل أبو سيفة " ومكانها اآلن 

 .اآلن في منطقة قطية

ولم تقتصر أهمية سيناء من الناحية التاريخية في تلك الفترة علي ما تسجله تلك النقوش، 

من مصر وتجولهم في  The Exidous بني إسرائيلولكن ارتبط اسمها أيضا بقصة خروج 

 .صحراء سيناء

وخالل العصرين اليوناني والروماني استمرت سيناء تلعب دورها التاريخي، فنشأت فيها 

 البتراءنية، والتي كان أشهرها هي مدينة العديد من المدن التي سارت علي نمط المدن اليونا

Petra التي نسبت  النبطية، وهي مدينة حجرية حصينة في وادي موسى، كانت مركزا للحضارة

إلي سكانها من األنباط، وهناك خالف كبير حول أصل األنباط، والمرجح أنهم من أصول عربية 

وقد . نزحت من الحجاز، ألن أسماء بعض ملوكهم كانت أسماء عربية كالحارث وعبادة ومالك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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وادي المغارة والنحاس في وادي النصب،  استخدم النبطيون طرق التجارة، وعدنوا الفيروز في

دير وكانوا يزورون األماكن المقدسة في جبلي موسى وسربال، كما سكن رهبان من البتراء 

في صدر العصر المسيحي، وكانت أبرشية فيران قبل بناء الدير تابعة ألبرشية  سانت كاترين

 .البتراء

كانت هناك حضارات مزدهرة في سيناء خالل فترات التاريخ القديم، فكانت سيناء بمثابة 

منجم المعادن الذي مد حضارة مصر القديمة بما تحتاجه، ولم تكن تلك صحراء خالية من 

كما اتضح وجود صالت وثيقة بين سيناء ووادي النيل طوال تلك الفترة، ولم يكن هناك . عمرانال

  .انفصال تاريخي بينهما، ويدل علي ذلك تلك اآلثار المصرية الموجودة علي أرض سيناء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)) 

حينما قدم إلي مصر لفتحها  عمرو بن العاصمي نجد أن وإذا ما انتقلنا إلي العصر اإلسال

زيوم قد سلك طريق حورس في شمال سيناء، فاستولي علي العريش، وتقدمت قواته ففتحت بولو

 .التي كانت نقطة مهمة علي الطريق الذي يقطع سيناء إلي الشام بلبيسأو الفرما، وبعدها تقدم إلي 

البدوية  كان الفتح اإلسالمي مشجعا لبعض العناصر :تاريخ سيناء في العصر اإلسالمي -1-1-0

بين  اإلسالمللنزوح إلي سيناء واالستقرار بها مما شجع علي انتشار  شبه جزيرة العربفي 

فاستقر بعضها بمصر  شمال إفريقياسكانها، وقد اعتبرتها بعض هذه العناصر نقطة وثوب إلي 

فكانت سيناء أحد أهم المعابر البشرية خالل القرون . بينما نزح البعض اآلخر إلي بالد المغرب

وهذه الهجرات التي عبرت سيناء منذ الفتح اإلسالمي أخذت تزداد . األولي من الفتح اإلسالمي

، ثم أخذت تقل بشكل ملحوظ منذ عصر والعباسي األمويعلي سيناء خالل العصرين 

، نتيجة انهيار النفوذ العربي خالل العصر العباسي الثاني، وتزايد نفوذ عناصر أخرى الطولونيين

 .كالفرس واألتراك

تعرضت سيناء لمحاولة الغزو من قبل الصليبين، حيث قام  الحروب الصليبيةوخالل فترة 

للسيطرة علي المنطقة الواقعة  وادي عربةحاكم بيت المقدس الصليبي بالتوغل في  بلدوين األول

ليكون مركزاً يمكن للصليبيين من  حصن الشوبك م1112، ثم شيد سنة البحر الميتجنوبي 

خرج بلدوين في حملة أخرى، ( 1118سنة )وفي العام التالي . السيطرة علي وادي عربة بأكمله

علي ساحل خليج، وشيد في أيلة قلعة حصينة ليستطيع التحكم في الطريق البري  أيلةوسار حتى 

 .والشام مصرللقوافل بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1115
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1116
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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. خليج العقبةالواقعة في مواجهة أيلة في  جزيرة فرعونوتمكن بلدوين من تشييد قلعة في 

ة سيناء التي أخذت تحرك في قلوبهم وبذلك تمكن الصليبيون من اإلشراف علي شبه جزير

 دير سانت كاترينذكريات ومشاعر دينية عزيزة عليهم، لكن علي الرغم من ذلك فإن رهبان 

، مما جعل بلدوين ينصرف عائدا إلي القاهرةفي  الفاطميينرفضوا استضافة بلدوين خشية انتقام 

 .بيت المقدس

واستمر بلدوين في استراتيجيته الرامية إلي السيطرة علي شبه جزيرة سيناء الطرق 

، وفي العام التالي خرج بلدوين بحملة عبر م1115في عام  قلعة وادي موسىالمؤدية إليها، فبني 

حيث أحرقها، وفي أثناء عودته  الفرمالي الطريق الشمالي الذي يمر بشمال سيناء، ووصل إ

ليدفن  القدسأصيب بمرض، نتيجة تناوله لوجبة من السمك أدي إلي وفاته، وحمل جثمانه إلي 

 .بها

شجار نخيل وقطعت أ م1161/ هـ255لهجوم الصليبيين في عام  العريشوقد تعرضت 

الجالب " سيناء وحمل الصليبيون جذوعها إلي بالدهم الستخدامها في صناعة السفن المعروفة بـ

حاكم حصن الكرك  رينالد من شاتيونالتي تصنع من جذوع النخيل، وذلك ضمن خطة " 

علي سيناء والبحر األحمر إال أن خطة رينالد في السيطرة . البحر األحمرالصليبي للسيطرة علي 

في وقف حمالت  بيصالح الدين األيوقد فشلت نتيجة الجهود التي قام بها األيوبيون، وخاصة 

، الذي دمر حسام الدين لؤلؤ، وإسطول عدنرينالد في البحر األحمر والتي وصلت حتى 

 .اإلسطول الصليبي

ومن المالحظ أنه خالل تلك الفترة ازدياد عمليات تهرب القوافل من دفع الرسوم والعوايد 

، فكانت تلك القوافل تستخدم طرق مستغلة االضطراب الناتج عن الوجود الصليبي في الشام

ومعناه الطين اليابس، وسمي بهذا " المدرية "التجارة بين مصر والشام غير المطروقة كالطريق 

بعيدا عن الطريق الشمالي " لفوقانية البدرية أو ا"، كما استخدموا الطرق النيلاالسم لقربه من 

المعتاد هروباً من تهديد الصليبين، وكانت القوافل تقطع هذا الطريق في ثمانية أيام، كما كان 

أثناء هزيمة تل الصافية عام  صالح الدين األيوبيالذي قطعه " البرية " هناك الطريق 

 .م1155/هـ253

وقد امتاز العصر األيوبي باالهتمام الملحوظ بتعمير سيناء نظرا لظروف الحروب 

الصليبية التي كانت تملي عليهم ضرورة تجديد القالع والموانئ خوفا من هذا الخطر القريب، فقد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1117
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/1181
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1177
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م، فعمر المراكب 1164/هـ261قام صالح الدين األيوبي بتعمير وإصالح ميناء الطور عام 

، وهجر أصحاب المراكب مينائي اليمنوالميناء، وبدأت تصله المراكب المحملة بالبضائع من 

بصورة دورية ومنتظمة،  الحجاز، وقد تبع ذلك أن صارت الغالل ترسل إلي القصيرو عيذاب

وكان صالح الدين األيوبي قد تمكن من انتزاع )(. وشجع ذلك حركة التجارة في البحر األحمر

م، ومن ثم صار البحر األحمر تحت 1151/هـ288اء إيالت من أيدي الصليبين في عام مين

" في  حيةالصالكما قام الصالح نجم الدين أيوب في نهاية العصر األيوبي ببناء بلدة . سيطرته

لتكون محطة علي الطريق  م1248/ هـ844عام ( امتداد سبخة البردويل" )أرض السباخ 

 .الشامإلي  الموصل

وتغير مركز سيناء ابتداء من القرن الرابع عشر الميالدي، فقد رأيناها منذ الفتح اإلسالمي 

مجرد قنطرة تعبرها القبائل المختلفة من بالد الحجاز والشام في طريقها إلي وادي النيل، لكنها 

منذ ذلك التاريخ صارت منطقة تلجأ إليها القبائل، بعد أن توقف تقريباً سيل الهجرات العربية إلي 

مصر في عصر المماليك، حيث تم عزل العناصر العربية سياسياً ولم يعد هناك ما يدعو الحكام 

 .الجدد أن يستعينوا بالقبائل العربية في الحكم حتي يشجعوا هجرتها إلي مصر

المملوكي بداية لمرحلة من االستقرار في شبه جزيرة سيناء نتيجة لتوقف  ويعد العصر

 بيبرس، فقام المدينةو مكةموجات الهجرة العربية، واالهتمام الملحوظ بطريق الحج إلي 

بعد فتح أيلة، فصار  العقبةبتمهيد طريق ( م1255 – 1281/ هـ  858 – 826)البندقداري 

كما أمنوا الطريق إلي الشام من غارات )(. طريق السويس العقبة هو طريق الحج المصري

 .بين مصر والشام البريدلعربان لتأمين طريق ا

مدينة ذات جامعين " أنها  القلقشنديفي العصر المملوكي، فقال عنها  العريشوقد نمت 

، لكن أصابها التدهور في نهاية "وثمار وفواكه ( أي أنهما بعيدين عن بعضهما البعض)مفترق 

" النابلسي خالل رحلته إلي مصر في تلك الفترة بأن العريش فيها العصر المملوكي، حيث يذكر 

ـ  018) قانصوة الغوريإال أن السلطان المملوكي ". قلعة وزاوية، وبعض دور فناها خاوية

ار التي كانت تحدق قد اهتم بإنشاء القالع في سيناء نظراً لألخط( م1218ـ  1211/ هـ 022

بدولته من ناحية الشرق وخاصة الخطر العثماني، ومن ثم انشأ قلعة نخل علي طريق الحج 

 .المصري وقلعة البغلة، ونقب العقبة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1246
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1260
http://ar.wikipedia.org/wiki/1277
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1501
http://ar.wikipedia.org/wiki/1516
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وكان اهتمام الدولة المملوكية بسيناء يهدف إلي تأمين حدود مصر الشرقية من األخطار 

اك في بقايا الوجود الصليبي، باإلضافة إلي المحدقة بها ناحية الشرق، والتي كانت تتمثل حينذ

الخطر المغولي، كما حاولت من وراء إنشاء القالع وترميمها علي طريق الحج أن تظهر بمظهر 

الدولة التي تؤمن لرعاياها المسلمين آداء فريضتهم الدينية، حيث أن مثل هذا العمل يظهر 

خادم " التي اتخذها بعضهم كلقب  السالطين في عيون رعاياهم بمظهر ديني يليق باأللقاب

 ".الحرمين الشريفين 

سليم وتنهار دولة المماليك علي يد السلطان العثماني : تاريخ سيناء في العصر العثمانى -1-1-3

، التي دخلت قواته مصر عبر سيناء، فأولي المنشآت م1215في عام ( 1221ـ 1212) ولاأل

. العسكرية في سيناء أهمية خاصة ألهميتها االستراتيجية، فبني قلعة العريش، ورمم قلعة نخل

من الهدوء، وإن كانت تقطعها بعض فترات الجفاف ومرت سيناء خالل العصر العثماني بفترة 

لكن علي أية حال فقد راجت . الذي كان يلجأ بسببه العربان إلي نهب القوافل وتهريب البضائع

حركة التجارة بين مصر والشام، والشك أن هذا الرواج كان له أثره علي سكان سيناء الذين 

يق البري هو الطريق المفضل لنقل البضائع يقومون بنقل التجارة بين البلدين، حيث كان الطر

فكان الستخدام الطريق البري بين مصر . لرخص تكلفته من ناحية وسهولته من ناحية أخرى

والشام عدة نتائج علي سيناء، أهمها زيادة االعتماد علي جمال عربان سيناء مما كان يحقق دخالً 

ولة بهذا الطريق وتأمينه مما كان يحقق أمن للعربان القائمين بحركة النقل في سيناء، اهتمام الد

وكان طريق القوافل بين مصر والشام في العصر العثماني يبدأ من بركة . المسافرين والتجار

 .الحاج فالخانقاه، فبلبيس، فغابة القرين، فالصالحية، فقطية، فالعريش، فخان يونس، فغزة

عام  الحملة الفرنسية على مصركانت : تاريخ سيناء في عهد الحملة الفرنسية -1-1-4

حدا فاصالً في تاريخ مصر الحديث، لكن من المؤكد أن تلك  نابليون بونابرتبقيادة  1506

الحملة تركت أثرها الواضح علي وضع مصر في بؤراالهتمام األوربية، كما كان لها آثارها علي 

 .المجتمع المصري

وما يهمنا هو وضع سيناء خالل السنوات القالئل التي قضتها تلك الحملة في مصر، تلك 

الذي تركته المعارك التي وقعت علي أرض سيناء بين القوات العثمانية والفرنسية، ومدي التأثير 

كانت بداية االتصال بين الحملة وسيناء في إطار األطماع التوسعية لنابليون عقب دخوله . عليها

مصر، فقد كان يطمح في فتح الشام، ومن ثم كان البد من استطالع مناطق الحدود مع الشام، 

الستطالع ساحل سيناء الواقع  1506 ديسمبر 23في  Lagrangeفأرسل الجنرال لوجرانج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1517
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1798
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1798
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علي البحر المتوسط، كما أمره بإنشاء نقطة حصينة في قطية بالقرب من الحدود الشامية، لكن 

لوجرانج تعرض لغارات من قبل العربان في سيناء، لكن رغم هذه الغارات علي ما يبدو أن 

والمطر الشديد الذي واجهه هذا الجنرال فقد أتم ما أمره به قائده علي أكمل وجه، وأبلغ بونابرت 

في قطية، فجعلها نابليون محطة عسكرية ونقطة  أنه تم بناء النقطة الحصينة 1500يناير  15في 

 .تجمع واستراحة لقواته

بحثوا عن الجمال الالزمة لحمل المؤن  سورياوخالل االستعدادات الفرنسية للحملة علي 

التي تعيش في  البقومعلي عدد كبير من جمال قبيلة الترابين والذخائر، واستطاعوا الحصول 

 .والمناطق المحيطة بها القاهرةسيناء، كما قاموا بجمع عدد كبير من الحمير والبغال من 

وعلي الجانب اآلخر كانت التقارير تصل إلي بونابرت، حول تحركات جيوش المماليك 

الذين فروا إلي الشام والعثمانيين، وتجمعهم بشكل متزايد في العريش، داخل الحدود المصرية، 

    .يستعد للهجوم علي القوات الفرنسية في مصر أحمد باشا الجزارحيث كان 

يام األولي من شهر إلي قطية في األ Reynierووصل عدد كبير من فرقة الجنرال رينيه 

فبراير متوجها إلي العريش بهدف االستيالء عليها بناء علي  11، ثم غادرها في 1500فبراير 

أوامر من بونابرت، كما وصل كليبر بفرقته في اليوم نفسه حيث تولي قيادة القوات الفرنسية 

العريش، وبعد يومين ونصف وصلت تلك القوات إلي المساعيد التي تبعد عن  المتجهة إلي

 .العريش بمسافة خمسة أميال ونصف الميل

 فبراير 6واستولت الدهشة علي رينيه عند وصوله أمام العريش بعد زحف شاق في 

، وكان هذا (قلعة العريش)، ألنه لم يجد معسكرا كبيرا للعدو فحسب، بل وجد حصنا منيعا 1500

من المشاة األلبانيين  1211فارس من العرب والترك والمماليك، ونحو  811المعسكر يتألف من 

فيقع شمال غرب العريش، فهو بناء حجري مربع يقوم ( القلعة)لجزار، أما الحصن الذين أرسلهم ا

قدما، كما كانت الممرات داخل المدينة محاطة بالبيوت  31علي أبراج مثمنة أسواره ترتفع 

 .الصغيرة، التي زادت من صعوبات رينيه

مبنية بالطوب النيئ ذات أسوار عالية، وشوارعها عريضة  العريشوكانت بيوت 

ومستقيمة، لكن في الحي القديم للمدينة كانت المسافات بين البيوت صغيرة والشوارع ضيقة، 

ريش عن وهذا الوضع شكل عقبة كؤود أمام القوات الفرنسية، وأي قوة تحاول االستيالء علي الع

طريق المغامرة في الدخول إلي داخل المدينة بشوارعها الضيقة، فإنها ستتكبد خسائر فادحة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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وجد المدينة لم تسقط بعد في أيدي  1500 يناير 15وحينما وصل بونابرت إلي العريش في 

قواته، فلم يحسب نابليون حسابا للمسافة الصحراوية الطويلة التي سيقطعها في صحراء سيناء، 

بسبب ما القوه من طول المسافة " أقدموا علي االنتحار" حتى أن عددا من جنود كليبر 

 .ووعورتها حتى العريش

عمل قام به رينيه هو االستيالء علي العريش التي دافع عنها أهلها، لكن وكان أول 

 1500 يناير 14مصيرهم كان حد السيف أو السنكي، ثم وصلت قوات كليبر إلي العريش في 

فانضمت قواته إلي قوات رينيه، وعانت قوات رينيه من الجوع ألن العريش لم يكن لديها من 

األقوات ما يمكن أن تقدمه للفرنسيين، فهي لم تتعد في ذلك الوقت كونها بلدة صغيرة تقع بين 

الحصن وكان األمل ضعيفا في تسليمه قبل  كليبرالبحر والصحراء، لكن رغم هذا حاصر رينيه و

، قاد رينيه أربع كتائب في 1500فبراير  12ـ  14أن يصل المدد من الجنود والمدفعية، وفي ليلة 

جندي، وتمكن من  1611ته حوالي هجوم مباغت علي المعسكر العثماني الذي كان تعداد قوا

مباغتة الجنود العثمانيين النيام فقتلوهم بالسالح األبيض، وكانوا يقتلون كل من يجدونه حتى 

رجل،  011من المماليك وعدد من الكشاف، وأسر حوالي  211ـ  411وصل عدد القتلى ما بين 

 .بينما لم يفقد الفرنسيون سوي ثالثة رجال

افق قائد الحصن إبراهيم نظام بك علي تسليمه شريطة أن يسمح و 1500فبراير  16وفي 

له وللحامية بمغادرة الحصن بسالحهم، لكن رفض بونابرت هذا الشرط واقترح عليه تسليم 

الحصن أوالً بعدها سيعطيهم سالحهم ومتاعهم معززين مكرمين، بل وينقلهم إلي مصر حيث 

د العثماني رفض هذا العرض ألنه يعلم تمام العلم يمكنهم ركوب البحر ألي بلد شاءوا، لكن القائ

أن مصر محاصرة، ولما يأس نابليون من طول المفاوضات، والحصار الذي طال أمده، قرر 

ضرب المدافع بشكل متواصل وبكثافة علي الحصن، فأحدثت ثغرة صغيرة في األسوار، ثم تسلل 

ائر الفرنسيين في ذلك اليوم حوالي بعض الجنود الفرنسيين إلي أحد أبراج الحصن لكن بلغت خس

من المشاة لكن في اليوم التالي اضطرت  321من رجال البنادق، و 15من رجال المدفعية و 21

القوات المحاصرة إلي التسليم، بعد خروجهم حملوا الكثير منهم علي االنضمام إلي الجيش 

 .الفرنسي، ووجد الفرنسيون في الحصن من المؤن ما يسد جوعهم

طاف رجل من "ت األنباء إلي القاهرة تفيد باستيالء الفرنسيين علي قلعة العريش، ووجاء

أتباع الشرطة، ينادي في األسواق أن الفرنساوية ملكوا قلعة العريش وأسروا عدة من المماليك، 

 ".وفي غدا يعملون شنكا ويضربون مدافع، فإذا سمعتم ذلك فال تفزعوا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1
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فبراير ووصل الشيخ زويد بعد مسيرة يومين، حيث قادهم  12وغادر جيش نابليون العريش في 

دليلهم من العربان إلي طريق أبعد إلي الجنوب من الطريق الشمالي المعتاد، وربما كان ذلك عن 

عمد بهدف توريطهم في الرمال، حيث كانوا غير مستريحين للسير علي الكثبان الرملية، ولم 

ي طوال هذه المسافة، حتى وصلوا إلي عكا وهناك توقفت يالقوا بأية مقاومة من الجيش العثمان

جيوش نابليون لتضرب حصارا علي المدينة، وتفشل في اقتحامها نتيجة لمناعة األسوار من 

 . ناحية، واإلمدادات التي يتلقاها الجزار من األسطول البريطاني في البحر المتوسط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)). 

يونيو، وفشل مشروعه  2وعاد نابليون وجنوده ثانية بعد فشل حصار عكا إلي العريش في 

ولم . إسقاط القسطنطينية Jarvisالتوسعي، الذي كان يهدف من وراءه علي حد تعبير جارفس 

تكن خسارته في يافا وعكا كبيرة، لكن تحطمت معنويات جنده بسبب موت الكثير منهم بسبب 

غادر نابليون العريش إلي القاهرة تاركا حامية لقلعة العريش  1500يونيو  3طاعون، وفي ال

 .جندي 211قوامها 

واستعدت القوات العثمانية للزحف برا علي مصر بعد فشل حملتها علي أبي قير، ولما كان 

ي موقف الحملة في مصر قد بدأ يتأزم نتيجة عدم وجود حماية بحرية بعد تحطيم أسطولهم ف

معركة أبي قير البحرية، ونتيجة للثورات الشعبية المصرية التي باتت تواجهها الحملة بين الفينة 

للتوصل إلي  Sidny Smithواألخرى، مما اضطر كليبر إلي عقد مفاوضات مع سيدني سميث 

 3طريقة ما تضمن له ولقواته الرجوع إلي فرنسا بسالم، فتم توقيع معاهدة العريش األولي في 

ولم تدم هذه المعاهدة طويالً، حيث خرق العثمانيون هذه المعاهدة باجتياحهم . 1500سمبر دي

 .ديسمبر من العام نفسه 31للعريش في

 24وبعد مفاوضات بين الجانبين الفرنسي والعثماني تم التوقيع علي معاهدة العريش في 

ر، ومصطفي راسخ أفندي وقعها عن الجانب العثماني مصطفي رشيد أفندي الدفتردا 1611يناير 

 ديزيهرئيس الكتاب نيابة عن الصدر األعظم، وعن القائد العام للجيش الفرنسي كل من الجنرال 

 .، ولم يوقع عليها أحد من الحكومة اإلنجليزيةPoussielgueوالمسيو بوسليج 

وبذلك انتهت أحداث الحملة الفرنسية علي مصر وكانت سيناء خاللها مسرحا ألحداث ذلك 

حيث تعرضت العريش للتدمير بمدافع القوات الفرنسية، . ي العثماني في مصرالصراع الفرنس

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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كما قتل الكثير من أهلها نتيجة استبسالهم في الدفاع عن أرضهم، فكانوا بهذا االستبسال مثار 

 .إعجاب القوات الفرنسية نفسها

 بدأت مصر مع بداية القرن التاسع: تاريخ سيناء خالل القرن التاسع عشر -1-1-5

، وكان أهمها إنشائه لمحافظة 1612حكم مصر عام  محمد عليعشر أحداثا جديدة مع تولي 

ضمن التشكيالت اإلدارية التي وضعها في هذا العام، والتي كانت تمثل أول  1611العريش عام 

شكل إداري منظم في سيناء في العصر الحديث، ولها اختصاصات وحدود إدارية، ووضع تحت 

وقوة نظامية لحماية األمن تصرف محافظ العريش قوة عسكرية لحماية حدود مصر الشرقية، 

أما الطور . بالعريش( كورنتينة)كما أنشأت نقطة جمركية ونقطة للحجر الصحي . داخل المدينة

فقد كانت تابعة إدارياً لمحافظة السويس، بينما أدخلت نخل ضمن إدارة القالع الحجازية التي 

 .كانت تتبع قلم الروزنامة بالمالية المصرية

مد علي جيشا بريا وآخر بحريا بقيادة ابنه األكبر إبراهيم باشا إلي سير مح 1631وفي عام 

مدفعا، واتخذ الجيش البري طريق  61ألفا من المشاة و  24الشام، وقد تألف هذا الجيش من 

العريش، وقام إبراهيم باشا بالعديد من اإلصالحات في سيناء بهدف خدمة قواته، فرمم بئر قطية 

ويد، كما حركة البريد إلي غزة، وجعل له محطات في بلبيس وقطية وبئر العبد وبئر الشيخ ز

وبير العبد وبير المزار والعريش والشيخ زويد وخان يونس وغزة، كما وضع حراسة علي آبار 

 .المياه علي طول طريق العريش

ثار عليه عربان السواركة  1631وعند رجوع إبراهيم باشا من حملته علي الشام عام 

ربوا محطات البريد في الشيخ زويد وبير المزار، فاضطر إبراهيم إلي قتالهم، والترابين فخ

ووقعت معركة بين قواته وقوات الترابين والسواركة في عند وادي غزة، فانهزمت قوات العربان 

وربما تكون األسباب الحقيقية لتمرد هؤالء العربان في سياسة محمد علي . وفروا إلي بئر السبع

ن يريد إخضاع هؤالء القبائل لسلطته، حتى يوطد األمن علي الطريق المؤدي إلي ذاتها، حيث كا

 .الشام، خاصة وأنهم كانوا دائمي السلب والنهب للقوافل والتجار الذين يرتادون هذا الطريق

الد علي بقيادة أحمد المقرحي شيخ جهز محمد علي قوة من عربان أو 1634وفي عام 

القبيلة، والشيخ هنداوي شيخ قبيلة الجميعات لوضع حد لعصيان عربان غزة، فألحقت هذه القوات 

هزيمة ساحقة بعربان غزة، ونهبت بيوتهم وماشيتهم، وقد منح محمد علي كل فرد من القبائل التي 

 .اسم علي عربان غزةقرش مكافأة له علي هذا النصر الح 211شاركت في الحملة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/1810
http://ar.wikipedia.org/wiki/1834
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خاصة بعد االنتصارات التي حققها إبراهيم  محمد عليوعلي أية حال، فقد كانت طموحات 

في إثارة ما سمي بالمسألة  باشا علي الجيوش العثمانية في شمال الشام وآسيا الصغري، سببا

الشرقية، وعقدت الدول األربع وهي بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا بمشاركة الدولة العثمانية 

تعهدت بمقتضاه الدول األربع بمساعدة السلطان علي  1641 يوليو 12في  لندنمؤتمرا في 

إخضاع محمد علي، وبموجب هذه المعاهدة يمنح محمد علي والية مصر وعكا طيلة حياته، وأن 

حق االستقالل الداخلي بقيود تربطها بالدولة العثمانية كالجزية وعدم تمثيل مصر يكون لمصر 

في الخارج، وتحديد عدد الجيش إلي غير ذلك، ومنح محمد علي مهلة للموافقة علي المعاهدة، ولم 

يكن أمامه بد من التسليم بها، خاصة بعد أن تخلت عنه فرنسا، ثم أرسل السلطان إلي محمد علي 

تقرر فيه إعطاؤه وأسرته حكومة مصر وراثية علي أن يختار  1641 فبراير 13في فرماناً 

صب الوالية من أبناء محمد علي الذكور، ومن ثم صار إعطاء الباب العالي نفسه من يتقلد من

 مصر وتقرير الحكم الوراثي بهذا الشكل منحة من السلطان العثماني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)). 

باتت دولة محمد علي محصورة داخل  1641وفرمان  1641وبموجب معاهدة لندن 

لتي حددها الفرمان من رفح حتى الوجه علي الساحل الشرقي للبحر األحمر وفقا حدود مصر ا

للخريطة مرفقة به والتي لم يعثر عليها حتى اآلن، كما أعطي الفرمان لمحمد علي بعض النقاط 

 .اإلستراتيجية علي الساحل الشرقي لخليج العقبة وهي، العقبة وضبا والمويلح الوجه

اء منه اهتماما من نوع جديد، القت سين( 1624 – 1646) عباس األولوخالل فترة حكم 

حيث كان ينوي أن يجعلها مصيفا ومزارا سياحيا، فبني بالقرب من الطور حماما كبريتياً، كما 

مهد الطريق من دير سانت كاترين إلي قمة جبل موسى لجذب السياحة إلي المنطقة المقدسة، 

بات من مدينة غربي جبل موسى، ومد طريق العر" طلعة " وشرع في بناء قصر علي جبل 

وفي فترة . الطور إلي القصر، لكن لم يقدر لهذه األعمال أن تنفذ، حيث عاجلته المنية قبل أن يتمها

أقام في سيناء نقطة للحجر الصحي في الطور، بهدف ( 1683 - 1624)حكم خلفه محمد سعيد 

 .التأكد من سالمة الحجاج

حدثت عدة أحداث متصلة بسيناء، منها ( 1650 – 1683)وخالل فترة حكم إسماعيل 

حيث أرسلته  Palmerزيارات العديد من الرحالة إلي سيناء وكان أهمهم البرفيسور بالمر 

لكن . للتنقيب في منطقة الطور ورسم خريطة لسيناءعلي رأس لجنة علمية  1686بريطانيا عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1840
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1841
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
http://ar.wikipedia.org/wiki/1854
http://ar.wikipedia.org/wiki/1863
http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
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كان أهم تلك األحداث التي أثرت علي سيناء خالل تلك الفترة هو افتتاح قناة السويس للمالحة عام 

وكان . ، التي كان إلنشائها آثارا هامة علي مجتمع سيناء كما سنري في الفصول القادمة1680

هم أن أنشأت عددا من المدن علي ضفتي القناة، فقد أنشئت من نتائج إقامة هذا الممر المالحي الم

اإلسماعيلية في منتصف القناة تقريبا، كما أنشأت مدينة جديدة علي طريق العريش، وهي مدينة 

 .القنطرة

لقد كانت سيناء تمثل منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة لمصر، فقد دخل من خاللها الغزاة 

ارك كبري كتلك التي حدثت بين الصليبيين واأليوبيين، وبين إلي مصر، كما كانت مسرحاً لمع

كما . الفرنسيين والعثمانيين، لكن علي أي األحوال لم يكن سكان سيناء طرفاً في تلك الصراعات

الحظنا أن موقف سكان سيناء من محمد علي كان موقفا معاديا، نظرا الستخدامه أسلوب الشدة 

  . صيان ألوامرهوالقوة العسكرية ضد أي تمرد أو ع

من هذه المقدمة التاريخية المطولة يتضح مدي أهمية سيناء بالنسبة لمصر وألمنها القومي 

حيث أنها تمثل بوابة مصر الشرقية وأن تعميرها بالمشروعات االستثمارية التي تقوم علي 

ت الطبيعية يقوم ذلك أساسا علي االستفادة من الثروا. النشاط التعديني والصناعات المرتبطة به

المنتشرة في جبال سيناء وهضابها وسهولها وذلك بإنشاء مراكز لالستثمار التعديني علي الطرق 

هذا باإلضافة إلي  . الرئيسية ذات البنية التحتية الجيدة القريبة من مواقع تلك الثروات الطبيعية

لسالم في شمال إمكانية إقامة مشروعات زراعية محدودة في بعض المناطق مثل منطقة ترعة ا

سيناء ومنطقة سهل القاع بجنوب سيناء إذا ما ثبت وجود كميات مناسبة من المياه في تلك 

 .المنطقة

 

 0212 -1994المشروع القومى لتنمية سيناء  -1-0

 

إن سيناء أرض عزيزة وثرية بكل مقومات التنمية وتِعد بالكثير إن اهتممنا بها 

بالعطاء والجهد الجاد ، وعقدنا العزم بهمة لكى ننتقل بها وبمشروعها القومى وبادلناها الوعد 

لألمام وبمشروعها القومى إلى اإلكتمال ، انطالقا من واقع وتصور مدروس وغير مبالغ فيه، 

وبمجهود جاد ومخلص لفريق عمل متكامل إلحداث حركة وانتقال فعلى إلى اإلتجاه الصحيح 

هيته، وأن نضع سيناء بمقدمة اهتماماتنا وعلى أولويات المفيد والنافع للشعب والخادم ألمنه ورفا

وهى أى سيناء مؤهلة . استراتيجية مصر للخروج من الوادى القديم الذى بدأ يضيق بزحام سكانه

للتخفيف من شدة هذا الزحام ، ومؤهلة لفتح الكثير من المجاالت أمام شعب مصر إلقامة 
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سياحية وتجارية ، كما أن قربها وتداخلها مع مجتمعات عمرانية زراعية وتعدينية وصناعية و

إقليم قناة السويس وبقناة السويس التى ستظل شريانا حيويا من  شرايين اإلقتصاد والتجارة 

كل ذلك يوجب علينا . الدوليين ، والتى لم تعد مانعا مائيا يفصلنا عن أرضها واليجب أن يكون

حمة بناء وجسر يعبر من خالله الشعب نجعل منها مل"أن : كما قال الرئيس حسنى مبارك 

قال ذلك فى كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر التاسع للحزب   –" المصرى إلى األمن والرخاء 

فعكس . ؟؟ " .. وماذا عن تنمية سيناء : " ثم تساءل ..  2115نوفمبر  8الوطنى الحاكم بتاريخ 

قاسينا مرارة ضياعها مرتين ورواها  سؤاله هذا اهتماما بسيناء  ، تلك األرض العزيزة التى

 1053وحتى يوم العبور والنصر فى أكتوبر 1046الشعب المصرى بدمائه أربع مرات من عام 

. 

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm 

رغم هذا اإلهتمام الواضح والصريح من قمة النظام السياسى بمشروع سيناء القومى، 

ألف فدان  411وإنفاق المليارات على البنية األساسية ، وصدور قرار جمهورى بتخصيص 

وع  إال أن المشر.. وبناء قرى عديدة وحفر ترعة السالم ، وغير ذلك مما سوف نتناوله بعد 

وتدنى معدالت اإلنجاز رغم أهميته اإلقتصادية   مازال يعانى الكثير من التدهور والعثرات

نسبة التدهور فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء " فقد بلغت . والعمرانية واإلجتماعية والعسكرية 

% 68فى الصناعة والتعدين والبترول ، ونحو % 88فى المشروعات الزراعية ، ونحو % 51

لن نقول الفساد وسوء اإلدارة . فما هى أسباب هذا التدهور ؟؟ " .. اه والصرف الصحى فى المي

، ولن نقول كما يقول البعض أن ذلك   كما قال اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء األسبق

بسبب ضعف التمويل وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية ، ولن نذهب إلى حد ترديد القول 

سان رجل الشارع بأن إتفاقية كامب دافيد التى وقعها السادات مع مناحم بيجين الذى شاع على ل

ولكنى ... تحرمنا من التنمية الحقيقية لسيناء وزرعها بالبشر توطينا وتملكا وانتماءا  1050عام 

والعمل داخل " المشروع القومى"أقول ببساطة أن سبب ذلك أنه قد تاه منا التعريف الصحيح بـ 

 .إطاره 

لقد بدأت ملحمة جديدة من مالحم العطاء الوطني المصري على أرض سيناء بإقرار و

المشروع القومي لتنمية سيناء لتنقل سيناء نقلة حضارية تتناسب وإمكانياتها من الموارد الطبيعية 

وأهمية موقعها الجغرافي بعد تهيئة المنطقة بالخدمات والبنية األساسية الضرورية واستثمار 

 52) المحلية للدخول إلى مرحلة تنموية جديدة حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الموارد 

قطاع يغطى األنشطة االقتصادية والخدمية والبنية األساسية بدعم ( 15)موزعة على ( مليار جنية

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm
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م،  كما يساهم  2115ألف فرصة عمل حتى عام  611ومشاركة القطاع الخاص لتوفير 

مليون على أرض سيناء من محافظات الوادي،  3توزيع السكاني بتوطين المشروع في إعادة ال

ويهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى منظومة من التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية 

 المتواصلة ليغطى إنتاجها االحتياجات المحلية واإلقليمية مع تحقيق فائض تصديري 

 http://www.egypty.com/egyptana/governorates/Sinai_North.asp)) 

 موجز تاريخ المشروع   -1-0-1

وتحت  .1085بدأ المشروع كفكرة  فى بداية ستينبات القرن الماضى قبل نكسة يونيو 

ألسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم فى نشرت مجلة أكتوبر ا"  مشروع زمزم الجديد"عنوان 

أن السادات أعطى إشارة البدأ لحفر ترعة السالم من :  1050يناير عام  18عددها بتاريخ 

، حيث تقطع الترعة بعد ذلك ( تقع على قناة السويس)إلى التينة ( تقع على فرع دمياط)فارسكور 

وأن السادات طلب عمل دراسة . .قناة السويس خالل ثالثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان 

جدوى دولية لتوصيل مياه النيل إلى القدس ، ورغم اهتياج الرأى العام ، إال أن البعض فسر ذلك 

باعتباره مجرد مناورة سياسية ، وخاصة أن أى دراسة جدوى لمشروعات مثل هذا المشروع 

 .جتماعية والفنية يجب أن تشمل البعد السياسى واألمنى بجانب األبعاد اإلقتصادية واإل

بدأت فكرة المشروع تدخل حيز التخطيط ، إال  1050مارس  28وبعد توقيع معاهدة كامب دافيد فى 

، حين أعلنت وزارة الزراعة  1068أن ذلك لم يحدث  ، وتم البدأ فى مرحلة التخطيط الفعلى مع عام 

ثالث سنوات ، أى فى ألف شمال سيناء، وبعد  221واستصالح األراضى إمكان جدوى استصالح 

، أعدت الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية واستصالح األراضى دراسة جدوى  1060عام 

ألف فدان بالتعاون مع شركة  282إلستصالح  NSADP لمشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية 

والبنك    FAOاو لإلستشارات والهندسة ، وفى نفس العام أعد مركز اإلستثمار بالف Atkinsآتكنز 

 . الدولى تقريرا عن المشروع 

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm 

 

  ة المذكورة قبل لتصبح المساحة الكلية ألف فدان على المساح 132تم إضافة  1001وفى عام

ألف فدان ، وذلك بناءا على طلب محافظ شمال سيناء اللواء منير شاش فى ذلك  411

وكانت ومازالت مثارا للجدل    2ببلوك رقم  تُعرف  والمساحة المضافة . الوقت 

ر وسوف يأتى الحديث عن ذلك فيما بعد ، ويقع هذا البلوك فى سهول السرو والقواري

 i[9]ii[8].فيما يُعرف بوادى العريش 

http://www.egypty.com/egyptana/governorates/Sinai_North.asp)
http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm
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  أقر مجلس وزراء مصر نقل مسئوليات تنفيذ المشروع من وزير  1001وفى عام

الزراعة إلى وزير الرى والموارد المائية ، على أن يتم إدارته بمعرفة الهيئة العامة 

 .التابعة له ومركزها الرئيسى فى القنطرة شرق  NSDO  لتنمية سيناء 

  أقر مجلس الوزراء استراتيجية شاملة لتنمية سيناء ، وأصبح  1004توبر أك 13وفى

تم إعادة رسم  2111وفى سبتمبر . المشروع أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة 

وبلغت التكلفة اإلستثمارية . استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء لتضم محافظات القناة 

مليار جنيه لشمال سيناء و  84، منها  2115مليار جنيه حتى عام  11118الجديدة 

 .مليار جنيه لجنوب سيناء  4818

  اإلسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتى تتضمن  2118وقد أقرت الحكومة فى

مشروعات عديدة فى مجاالت البنية األساسية والخدمات ، وقيام وزارة الصناعة بإنشاء 

مصانع جديدة ، باإلضافة إلى قيام  5تتولى إنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء 

وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية فى سيناء ، وقيام 

ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص  411وزارتى الرى والزراعة باستصالح 

 .توطين الخريجين 

 http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm 

 

 

 مقومات التنمية بسيناء -1-3

 

 جغرافية سيناء  -1-3-1

ألف كم 81تبلغ مساحة سيناء 
2

من إجمالى مساحة مصر التى تبلغ % 8تمثل  

كم 1111321
2

من تعداد الشعب المصرى بالوادى % 08وللمقارنة فإن المساحة التى يشغلها . 

وتنقسم سيناء إداريا إلى محافظتين ، كما انضمت . من إجمالى مساحة مصر % 2القديم تمثل 

بورسعيد : كم إلى محافظات القناة الثالث  21شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض 

م الربط الجغرافى بين وادى النيل وسيناء عبر ترعة السالم إحدى وت. واإلسماعيلية والسويس 

المكونات الرئيسية بمشروع سيناء القومى ، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى لربط غرب قناة 

الكوبرى : السويس بشرقها ، وتم استكمال الربط العضوى بإنشاء جسرين فوق قناة السويس هما 

لى كوبرى الفردان المتحرك للسكك الحديدية التى تصل بين المعلق جنوب القنطرة إضافة إ

 .كم  215اإلسماعيلية ورفح ويبلغ طولها 

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm
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 : كما يلى (  3شكل )ويمكن التمييز بين ثالث مناطق فى سيناء من الشمال إلى الجنوب  

  السهل الشمالى وتسوده التكوينات الرملية وبحيرة البردويل والمجرى األدنى لوادى

 .العريش 

  يليه جنوبا هضبة التيه ، وهى جيرية التكوين ، ويقطع سطحها بعض األودية المتجهة من

 .الجنوب إلى الشمال ويأتى فى مقدمتها من حيث األهمية وطول المجرى وادى العريش 

  ، يليها جنوبا الكتلة األركية القديمة ، التى تشكل أعلى جهات سيناء ارتفاعا وأكثرها تعقيدا

ادا شماليا لجبال البحر األحمر ، يفصلها الصدع الذى يشغله خليج السويس وهى تمثل امتد

، ويغلب على جبال سيناء اللون األحمر ، ويرى البعض أن ذلك وراء تسمية البحر 

 . األحمر باألحمر

 

يبرز فوق سطح هذا الجزء من سيناء ، بعض القمم الجبلية ، وأعالها جبل سانت كاترين 

وتنحدر . م فوق منسوب سطح البحر ، وجبل أم شومر ، وجبل موسى  2842البالغ ارتفاعه 

السفوح الشرقية والجنوبية والغربية صوب خليجى العقبة والسويس والبحر األحمر على الترتيب 

ويجرى على سطح هذا الجزء من سيناء بعض األودية المنحدرة بشدة صوب خليج . (2شكل  )

فى حين تنحدر مجموعة أخرى من األودية صوب . دهب ، نصب وغائب : العقبة مثل أودية

ولضآلة مصادر المياه فى هذا . خليج السويس بشكل تدريجى مثل أودية فيران وسدرى ووردان 

اإلقليم تعيش فيه أعداد قليلة من السكان ، وتتركز هذه األعداد أساسا إما فى الشمال حيث تمارس 

احة ، وإما فى الجنوب حيث تمارس أنشطة الزراعة والصيد البحرى وتربية الحيوان والسي

 .السياحة والترويح والعمل فى حقول النفط

 

 خريطة طبواغرفية توضح التغيرات الرئيسية في تضاريس سيناء من الشمال إلي الجنوب :5شكل 

/www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htmhttp:/ 
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 مصادر الطاقة   -1-3-0 

أكدت الشواهد الجيولوجية أن دلتا مصر وامتداداتها شماال بالبحر المتوسط  ، هى مناطق غنية    

ار الحفر كما تؤكد أيضا الشواهد الجيولوجية وآب.. بحقول الغاز الطبيعى فائق الجودة 

اإلستكشافية وجود الغاز على امتدادات المياه اإلقليمية المواجهة للدلتا فى اتجاه الشمال  الشرقى 

بمياه البحر المتوسط أمام شمال سينا ، وكذلك على امتدادات تلك المياه فى اتجاه الشمال الغربى 

األماكن ، كما  ك وقد تأكد ذلك باكتشاف حقول ضخمة للغاز فى تل. وفى الصحراء الغربية 

وذلك طبقا لما ذكره تقرير منشور  –يُحتمل وجودها فى المياه العميقة أمام ساحل غزة بإسرائيل 

وقد أكد الخبراء بنفس التقرير أن أعمال البحث واإلستكشاف التى تمت .  2114يناير  2بتاريخ 

لى وجود البترول بسيناء وبمياهها اإلقليمية بالبحر المتوسط أعطت مؤشرات جيدة وقوية ع

مليار برميل مكافئ من زيت البترول ، كما أكد خبراء شركة  11والغاز الطبيعى بكميات تبلغ 

Bp (British Petroleum  ) بنفس التقرير وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى بشمال

  فى منطقة امتيازها  سينا

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm 

أى أن سينا هى منطقة واعدة بالكثير بالنسبة للغاز الطبيعى والبترول ، إضافة إلى أن 

م بحرى وبالعيم برى وسدر البترول يتدفق حاليا من أطرافها الغربية ، حيث يستخرج من بالعي

أبو رديس )وعسل ومطامر ، وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول 

حيث تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من ( ورأس سدر باإلضافة إلى مواقع بحرية بخليج السويس 

يرقدان على البترول ، وأن هناك دالالت قوية على أن أرض سيناء ومياهها بالبحر المتوسط 

 .احتياطيات كبيرة مأمولة من البترول والغاز

كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعى الذى عبر قناة السويس ، وشبكة خطوط الغاز التى امتدت 

ويمكن أن تمتد ألى مكان بسيناء  تعمل على تحفيز المستثمرين لإلستثمار فى الصناعات 

بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلى محطة رئيسية  كما أن سيناء. التعدينية والثقيلة بسيناء 

 .لتصدير الغاز المصرى لألسواق العالمية 

إضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة ، كما توجد رمال 

القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول ، كما أثبتت أعمال المسح اإلشعاعى واإلستطالع 

وقد سبق أن تحدثنا عن كل .. جود تمعدنات للمواد النووية كمصدر للوقود النووى الجيولوجى و

 . ذلك تفصيال بالجزء األول من الدراسة
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 221العريش / أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فقد تم إنشاء خطوط الربط الكهربى القنطرة 

دة بالجمهورية يوم ف ، وتم الربط على الشبكة الموح.ك 211رأس النقب / ، والشط . ف.ك

. حيث تصدير فائض الكهرباء إلى محافظات مصر من محطات التوليد بسيناء  8/12/1006

( جهد عالى)ميجافولت أمبير  221/88كما تم إنشاء محطة محوالت القنطرة شرق بجهد 

، ومحطة ( جهد متوسط)ميجافولت أمبير  88/22بالوظة بجهد /رمانة/ومحطة محوالت قاطية 

، باإلضافة لمحطة محوالت ( جهد عالى)ميجافولت أمبير  221/88ئر العبد بجهد محوالت ب

 .2/11/2111بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة ، وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة فى 

http://www.atef.helals.net/mental_responses/water_resources/sinainatdev.htm 

 

 مصادر المياه  -1-3-3

تعتبر المياه من أهم مقومات التنمية في شبه جزيرة سيناء، ولذلك البد من وضع مصادر  

وعلي وجه العموم تعتبر مياه األمطار . المياه ونوعيتها عند التخطيط ألي مشروعات استثمارية

المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في سيناء، هذا باإلضافة إلي مصدر المياه الواردة من مياه و

 .ويتحكم المناخ في كمية األمطار التي تسقط علي سيناء. النيل عن طر يق ترعة السالم

وتجدر اإلشارة إلي أن هناك مصادر عديدة للمياه بسيناء عاشت عليها كل الحضارات 

ويعرفون مواقعها   نت استغاللها ويستفيد منها أهل سيناء حديثاً على قدر إمكانياتهمالقديمة وأحس

جيداً منها العين وهى نبع ماء يجرى ماؤه فوق األرض صيفاَ وشتاءاَ و العد جمعه عدود وهو نبع 

حى فى حفرة ال يجرى ماؤه فوق األرض ويقال له الثمد أيضاَ و البئر و الثميلة وهى حفرة غير 

 .قة يظهر فيها الماء بعد المطر وتنشف فى الصيف إال إذا غزر المطر فى الشتاءعمي

و الّصنع سد صناعى من التراب يحفرونه فى طريق السيل لجمع المياه و السدود التى 

تقام فى مجارى األودية لحبس مياه األمطار و المكراع وهى بركة طبيعية بين صخور الجبال 

الهّرابة وهى بركة صناعية فى مجرى السيل لخزن مياه المطار وهى تتجمع فيها مياه األمطارو 

 :فيما يلي توصيف ألهم مصادر المياه في سيناء. إما أن تحفر فى الصخر أو تبنى بحجر ومونة

  مياه األمطار والسيول -1-3-3-1

ضمن إطار الرطوبة الساحلي الخفيف بشرق البحر األبيض المتوسط ، وتنقسم  تقع سيناء

 أما المنطقة الشمالية. شماالً وجنوباً : المناخية إلي قسمين متميزين نسبياً  يث ظروفهامن ح
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وسماء  فيتميز المناخ فيها بشتاء مطير نوعاً ومعتدل نسبياً وصيف حار مستقر عديم األمطار

وتتباين درجات الحرارة في هذه . أما فصال الربيع والخريف فالطقس فيهما متقلب نسبياً . صافية

أما في الصيف . وسبع درجات مئوية  21بين  لمنطقة حسب فصول السنة ، ففي الشتاء تتراوحا

 33كلما اقتربنا من الداخل لتكون العظمي في حدود  فتكون الحرارة معتدلة قرب الساحل وتزداد

وفي فصلي الخريف والربيع يكون متوسط . درجة 16درجة مئوية ومتوسط الصغري نحو 

أما كمية المطر في هذه المنطقة . درجة  12والصغري نحو  درجة 31حو النهاية العظمي ن

) وتتناقص بسرعة كلما اتجهنا إلي الداخل ، ويبلغ متوسط تلك الكمية  فتكون أكبر علي الساحل ،

 في العام ، كما أن كمية المطر السنوية تتزايد علي الساحل كلما اتجهنا( ملليمتر  111 - 61من 

 http://www.us.sis.gov.eg/Ar/Pub/PanouramaSinaa//110500000000000006.htm. شرقا

مم عند رفح ، ويقل هذا المعدل حتى يصل إلى  211يصل معدل سقوط األمطار سنويا إلى 

مم عند منطقة المغارة  4315لمعدل بحوالى 1سجيل وتم ت. مم على طول خليج السويس  11

كما تعتمد الزراعة أيضا فى شمال سيناء وخاصة بوادى العريش .   1088بمنجم الفحم عام 

على خزانات المياه األرضية الضحلة التى تكونت  بتكوينات الحقب الرابع الجيولوجى 

Quaternary  مليون م 63ب حوالى مليون سنة حتى اآلن ، ويتم سح 2الذى يمتد من
3

سنويا  

  .من تلك الخزانات ، يُستهلك معظمها فى  زراعات بير العبد وسهل القوارير

ويتباين داخلها ما بين  أما المنطقة الجنوبية من سيناء ، فإن مناخها مختلف نسبياً بل 

ضها الداخلية التي يغطي بع المناطق الساحلية علي خليجي السويس والعقبة وبين المرتفعات

درجة  13 - 23) معتدلة في الشتاء  ودرجة الحرارة في هذه المنطقة.  الجليد معظم أوقات السنة

وفي الخريف والربيع (. درجة مئوية  22 - 32ما بين ) ومرتفعة في الصيف نسبـيا ( مئوية 

شمالية غربية وشمالية شرقية معظم العام  والرياح( درجة مئوية  21 - 31) تدور ما بين 

المطر في هذه المنطقة تقل كثيراً عن المنطقة الشمالية، حيث تبلغ  وكمية .حياناً جنوبية شرقيةوأ

في المناطق الساحلية علي خليجي السويس والعقبة، أما علي المرتفعات  ملليمتر فقط 12نحو 

ملليمتر، وتتحول في الغالب إلي سيول تتدفق في  15-12المناطق إلي ما بين  فتزيد في بعض

 ..%18-12وتتراوح نسبة الرطوبة علي مدار العام ما بين . المؤدية إلي مياه الخليج وديانال

 بوسط( طلعة البدن)طالب األهالي منذ سنوات طويلة بإقامة سد ترابي كالذي أنشئ في  

عمل  سيناء لحجز المياه وإنشاء سدود تعويقية على الروافد الفرعية لوداي الجرافي مع ضرورة

المياه أو  ورفولوجية لمواجهة مخاطر السيول واألماكن التي يتم عن طريقها تخزينخرائط جيوم

http://www.us.sis.gov.eg/Ar/Pub/PanouramaSinaa/110500000000000006.htm
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مياه السيول، ولكن  إنشاء قنوات لنقل المياه إلى الخزانات التي يتم إنشاؤها خصيصا لتخزين

وتم عمل سدود تعويقية  ،الزمن المسؤولين لم يستجيبوا لمطالب األهالي إال بعد فترة طويلة من

منها، بينما تقوم إسرائيل بسحب هذه  ول سيول تحطمت هذه السدود ولم تتم االستفادةولكن مع أ

سطح األرض   متر تحت 611المياه بواسطة مجسات وآبار بعمق نحو 

48147.html-http://vb.alfaris.net/archive/index.php/t . 

تمثل السيول نوعا من المخاطر الطبيعية التي تؤثر تأثيرات سلبية مدمرة علي البيئة في 

وقد حرص اإلنسان السينائى القديم على . شبه جزيرة سيناء بل وفي العديد من المناطق في مصر

حفظ حضارته التى تتكشف لنا يوماً بعد يوم وصادق البيئة وتفادى مخاطرها واستفاد من 

زرع األرض ووفر مصادر المياه لنفسه وحفظ مبانيه من الدمار وتفادى أخطار مميزاتها و

السيول فجاءت جميع المبانى ومنها المبانى الدفاعية مثل القالع كقلعة صالح الدين بطابا وقلعته 

برأس سدر وقلعة السلطان الغورى بنخل والقلعة العثمانية بالعريش وقلعة نويبع فى مواقع بعيدةً 

السيول أو فوق أماكن مرتفعة أو فوق تل فى أحد الجزر كقلعة صالح الدين بجزيرة  عن مخرات

 .فرعون بطابا 

بل حرص على أن   لم يكتفى المهندس القديم بحرصه فقط على تفادى أخطار السيول

حرص المعمارى القديم عند إنشائه لقلعة الجندى   يستفيد من مياه السيول وعلى سبيل المثال

وفى . ى عمل سدود لحجز مياه السيول وتخزينها ونقلها لخزانات مياه داخل القلعة برأس سدر عل

قلعة نخل بوسط سيناء التى تقع على درب الحج المصرى القديم ما زالت هناك بقايا برك كبيرة 

لتخزين مياه السيول كانت تكفى حاجة الحجاج وإمدادهم بالمياه طوال الرحلة إلى مكة المكرمة 

ع وقد حرص مهندس البناء على إختيار موقعها بعيداً عن وادى وتير القريب منها وهو وقلعة نويب

وادى ضيق عند حدوث األمطار يمتأل بالمياه التى تجرف أمامها كل شئ 

(http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=351296) د تعّرض للسيول عدة مراتوق . 

وتعتبر السيول إحدي الظواهر الطبيعية التي ترتبط بالمناخ واألحوال الجوية، وهي  

عادة ماتضرب المناطق الصحراوية في سيناء والصحراء الشرقية علي فترات متباعدة نتيجة 

يرة وسرعا لهطوا أمطار غزيرة علي المناطق الجبلية حيث تنحدر بشدة في شبكة الوديان الصغ

ما تتجمع في الوديان الكبيرة حيث تندفع بسرعة رهيبة في اتجاه إنحدار الوادي وتدمر في 

 .طريقها كل شيء من طرق ومدائن وتصب في النهاية إما في البحار أو األنهار أو البحيرات

http://vb.alfaris.net/archive/index.php/t-48147.html
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=351296
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تعرضت سيناء لسيول مدمرة في مناطق عديدة وكان أعنفها ما  2111يناير  16في  

دينة العريش  والتي تقع في منطقة مصب وادي العريش الكبير الذي يقطع جزءا تعرضت له م

دمرت تلك السيول عدة مناطق قي شمال سيناء منها . كبيرا من سيناء من الجنوب إلي الشمال

وقد تم إخالء . القرية األولمبية والعديد من المنازل والمناطق المنزرعة وكان هناك بعض القتلي

مريضا إلي  52بالمستشفي وعددهم  لعام  حيث تم نقل جميع المرضيمستشفي العريش ا

المستشفي وغرق مخازن األدوية وبعض  مستشفي بئر العبد المركزي، إثر تدفق مياه السيول إلي

في عزل مستشفيي رفح والشيخ زويد  وكانت مياه السيول قد تسببت. الغرف بالدور األول

م توجيه تلك السيول لتصب في البحر األبيض المتوسط وقد وت. المركزيين عن العاصمة العريش

 .الذي يحد سيناء من الشمال وذلك لتخفيف الضغط وخاطر السيول علي المدينة 

http://www.egylovers.com/vb/showthread.php?t=28988).) 

إلي سيول  2111يناير  16بوسط سيناء قد تعرضت األحد ( خلن)منطقة  كذلك فإن 

حتى العريش ( نخل)تسبب في قطع الطريق األوسط من  شديدة نتيجة لسقوط األمطار مما

والذي يربط بين محافظتي شمال وجنوب سيناء وبين  (نويبع/نخل/السويس)والطريق الدولي 

ع التيار الكهربائي بمناطق وسط سيناء، السيول إلي انقطا كما أدت. مصر ودول المشرق العربي

التجارية واألسواق وإعاقة سير السيارات بسبب تجمع مياه األمطار  وأثرت أيضا علي الحركة

 . الكثبان الرملية إلي الطرق في الشوارع وزحف

 2111يناير  10شهدت منطقة رأس سدر بغرب سيناء اعنف السيول مساء االحد 

تخدام القوارب المطاطية للبحث عن اشخاص تحاصرهم المياه واضطرت فرق االنقاذ الى اس

وادت السيول الى اغالق الطرق الرئيسية في منتجع شرم ، داخل منازلهم، وفق احد المسؤولين

 .الشيخ والى انهيار جزء من سقف مطار شرم الشيخ، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس

با ونويبع وشرم الشيخ ما اضطر السائحين وانقطعت الكهرباء في اجزاء من سيناء من بينها طا

وتعد هذه اسوء سيول تشهدها سيناء . في هذه المنتجعات الى تمضية الليل على اضواء الشموع

  1004.9VDNsIZTJA8z7BThpouvg -ostednews/afp/article/ALeqM5jw7Uk9http://www.google.com/hمنذ العام 

وقد تداولت العديد من وكاالت األنباء أخبار السيول، فقد شهدت مناطق جنوب ووسط 

وشمال سيناء حركة ارتباك غير عادية وازدحام شديد بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت 

وقامت قوات الشرطة باخالء . 1061ام محافظات سيناء والتي لم تشهدها المنطقة منذ ع

 31المواطنين في المناطق القريبة وعلى جانبي جسر وادي العريش الذي انشئ من اكثر من 

http://www.egylovers.com/vb/showthread.php?t=28988)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jw7Uk9-%209VDNsIZTJA8z7BThpouvg
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تحسبنا لوقوع كارثة   متر عرضا، 511عاما الحتجاز المياه في مجرى السيل الذي يبلغ أكثر من 

 .بسبب السيول

يلية انجراف سيارة جيب عسكرية وشهدت منطقة وادي األزارق قرب الحدود اإلسرائ

وأدت السيول . اسرائيلية وسيارة هامر من الجانب اإلسرائلي إلى الجانب المصري بسبب السيول

الغزيرة إلى عزل منطقة وادي العمر بوسط سيناء المتاخم لمعبر العوجة تمام عن باقي القرى 

مصرعة وفقد طفالن أخران، كما لقي مواطن . األخرى، وال يوجد لدى السكان أي غذاء أو مؤن

وجاري البحث عن العديد من المفقودين جراء السيول الجارفة التي ضربت وسط سيناء منذ ليلة 

 .األحد

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة شمال سيناء عن خطورة موقف السيول وكميات المياه 

رق وسط سيناء، المتدفقة بوسط سيناء، حيث أدى هذا السيل إلى قطع طريق الحسنة وأغلب ط

 0كما جرف سيارة ميكروباص بداخلها . ودخول مياه السيل إلى منازل المواطنيين بالقري

بوسط سيناء واضطر ركابها " صدر الحيطان"افراد شرطة بالقرب من منطقة  3مواطنين بينهم 

آلن عن فيما اعلنت محافظة شمال حتى ا .التي غطتها المياه بالكامل  إلى القفز فوق سطح السيارة

جنوب رفح، وهناك أنباء عن فقد أخرين، في " وادي االزارق"مصرع رجل وفقد طفالن بمنطقة 

حين تعذر االتصال والوصول إلى المناطق المنكوبة وتم االستعانة بطاءرة هليوكوبتر لسرعة 

ووقد . كما تبين وجود سيول شديد بمديينة الحسنة ووصدر الحيطان ووادي األزارق. االنقاذ

ت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ منذ مساء األحد، وتم تخصيص غرف علميات بوسط رفع

  .وشمال سيناء

في جنوب سيناء دمرت منطقة ابو صويرة بالكامل،  كما أغلقت السيول الطريق الدولي 

ومن جانبه امر محافظ . المتجه إلى شرم الشيخ والتي عزلت بالكامل نتيجة السيول الجارفة

أغلق مطار شرم الشيخ في . ء شركة المقاولين العرب بسرعة فتح الطريق الدوليجنوب سينا

المحافظة لمدة ثماني ساعات بعد سقوط أجزاء من سقف مبنى للركاب بسبب السيول بحسب 

وقال مصدر في مجلس الوزراء ان الرئيس حسني مبارك  .مصادر المالحة الجوية في القاهرة

وفى تطور الحق لألحداث الكارثية التي نتجت عن . الجو تفقد االضرار في شرم الشيخ من

بالكامل وأسفر حتى اآلن عن مقتل ثالثة مواطنين   السيل الجارف الذى ضرب شبة جزيرة سيناء

لعشرات من المواطنين، وصل السيل إلى مدينة العريش مع حلول وإصابة العشرات وفقد ا

 .المغرب

   http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/january/18/areesh.aspx 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/january/17/sinai_rain.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/january/17/sinai_rain.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/january/18/areesh.aspx
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ن سد الروافعة والذي تجمعت أمامه كميات مهولة كانت هناك مخاوف من السيل القادم م

من المياة المندفعة بشدة والتى تغلبت على ارتفاع السد واجتازته بسرعة شديدة ووصلت إلى 

كم  111، علما بأن سد الروافعة يبعد حوالى "بئر لحفن"جنوب مدينة العريش بقرية تدعى 

 .جنوب مدينة العريش

مياة السيل عن طريق غلق أبواب الفتحات المتواجدة كانت هناك محاوالت لتقليل سرعة 

فى جسد السد لكن سرعة السيل كانت قوية للغاية، وقد وصل السيل إلى منطقة المزرعة وفى 

 511متر وعرضه حوالى  111طريقة ليدخل مجرى وادى العريش الذى يبلغ عمقه حوالى 

 .د الذى يتكون من باكيات حديديةمتر، وهوخال من أية منشآت فى مجراه باستثناء السوق الجدي

وقد أخلت قوات الشرطة مجرى السيل بالعريش وأغلقت الشوارع وسط أحوال جوية عصيبة من 

كم مصرع رجل  21رياح وأمطار غزيرة، وقد شهد وادى األزارق جنوب مدينة رفح بحوالى 

منزال بوادى  21وإصابة وفقد العشرات، وعزلت القرية عن القرى المجاورة، وتدمير حوالى 

كما هاجم السيل قرية القريعة بمدينة الشيخ زويد ودمر فيها العديد من المنازل، وقد  .العمر

شهدت قرى شمال ووسط سيناء تدميرا للعديد من المنازل مثل قرية صدر الحيطان بوسط سيناء، 

المنبطح  منزال، وقرية 21منازل، وقرية النتيلة حيث دمر بها  5ومدينة نخل التي دمر فيها 

 33منازل، وتحمع بئر بدن دمرت فيها العشش البدوية، والكيلو  11هاجمها السيل ودمر فيها 

منزال، كما دمر السيل المواسير الخاصة بعين  21طريق الجورة بالشيخ زويد دمر فيها 

الجديرات الطبيعية المطلة على الحدود اإلسرائيلية، ودمر عشرات السيارات التى جرفها فى 

بعض مظاهر تلك السيول وآثارها ( 5و 8: أشكال)توضح الصور  .قه واقتلع األشجارطري

 . المدمرة علي بعض المناطق في سيناء وخاصة منطقة العريش

من العرض التفصيلي لمخاطر السيول وما سببته من تدمير وإتالف في الممتلكات والبني  

ه من األهمية بمكان أن تولي الدولة إهتماما ، فإنفي سيناء التحتية، بل وقتل العديد من المواطنين

في هذا الصدد فإنني أقترح تبني الدولة لمشروع قومي لدرئ مخاطر . بالغا لهذا الموضوع

السيول وإدارة مخاطرها والعمل علي االستفادة من مياهها بإقامة سلسلة من السدود في األودية 

مليار متر مكعب مياه  11هدرة تصل إلي الرئيسية بالحاري المصرية حيث أن كمية المياه الم

 . سنويا
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 زانات المياه الجوفية واآلبارخ -1-3-3-0

ويبلغ عدد اآلبار ( الجيري الحجر)يوجد في سيناء ثالثة خزانات جوفية ويعد أهمها خزان 

وهو خزان جوفي . منه يوميا متر مكعب 2411آبار فقط ويتم سحب  11على هذا الخزان حوالي 

بشمال سيناء، ويمتد على الشريط  لعصر الكيرتاوي السفلي وهو يعد الخزان الرئيسيعميق تابع ل

شماال، أي أنه خزان مشترك بين ( الصابحة جنوبا وحتى( الكونتال)الحدودي الشرقي لمصر من 

وعدد اآلبار . أو حركة المياه من مصر إلسرائيل مصر والكيان الصهيوني وذلك التجاهات المياه

 .متر مكعب منها في اليوم 13211بئرا يتم سحب  22ى هذا الخزان حوالي المتواجدة عل

http://www.factjo.com/StudiesImages/1506_l.jpg)) 

 

المهندس محمد موسى، مثل  بسيناء  في شؤون المياهتجدر اإلشارة إلي أن بعض الباحثين 

يقوم باستغالل المياه الجوفية وفي  بسرقة المياه الجوفية بسيناء حيث يقوم  الكيان الصهيونيأن 

 المقابل ال نقوم نحن باستغالل المياه 

  

  

 صور توضح آثار السيول العنيفة في منطقة العريش، شمال سيناء:  5، 8 شكل 

http://www.factjo.com/StudiesImages/1506_l.jpg)
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عمقها  توسع في حفر اآلبار العميقة التي يصلال تمانع في ال" إسرائيل"بهذا الخزان وأن  الجوفية

تحتاج محطات  ماليين جنيه بخالف أنها 8متر ويكلف البئر الواحد أكثر من  1111ألكثر من 

الخزان حتى يتم  تحلية الستبعاد العناصر الضارة وطالب بالتوسع في حفر اآلبار على هذا

 .االستفادة من المياه

  

هي منطقة جبل المغارة وأبو عجيلة ووادي العمرو بوسط  فقرا للمياه أشد المناطق كانت

جنوب مدينة رفح والشيخ زويد، أما في مدينة العريش فقد لجأ أهالي المدينة  سيناء وقرية البرث

 مترا على الساحل لمواجهة نقص المياه، ومياه هذه 21آبار سطحية ال يتعدى عمقها الـ  إلى حفر

السدود  ن الخزان الجوفي، ومع ذلك ال تهتم الدولة بإقامةاآلبار خارج الحسابات وال تعد م

سيناء وال تتم  التعويقية لحجز الماليين من أمتار مياه األمطار التي تتساقط على منطقة وسط

سيول عمالقة شهدتها  االستفادة منها، ولعل خير دليل على ذلك كميات المياه التي تحولت إلى

البحر المتوسط ما أدى إلهدار  ستفادة منها لتصب مباشرة فيصحراء سيناء منذ أيام ولم يتم اال

الشرقية باستنفاد خزان سيناء من المياه  الماليين من أمتار المياه فيما تقوم إسرائيل من الجهة

 .ساكنا الجوفية دون أن تحرك الدولة

الجمل قد أوضح أن معهد  وتجدر اإلشارة إلي أن وكيل أول وزارة الري الدكتور فتحي

لتحديد أماكن المياه الجوفية  سنوات 11ظل يعمل قرابة  1052بحوث المياه الذي أنشئ عام 

وقت كبير وميزانية ضخمة وال بد من  بسيناء، وأن العمل على كشف المياه الجوفية يحتاج إلى

بئر جوفي خاص بأهالي  2211يوجد بها  تمويله من جهات عالمية، مشيرا إلى أن شمال سيناء

أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وتضم  وأضاف .بئرا خاصا بالمحافظة 21سيناء و 

وأن هناك تنسيقا كامال بين جميع الوزارات ووزارة  وزيرا ومحافظي شمال وجنوب سيناء، 13

داخل ووسط سيناء، وأن وزارة الزراعة هي التي تحدد  آبار كل عام 8الري التي تقوم بحفر 

قامت بحفر " إسرائيل"صادر عن مركز األرض لحقوق اإلنسان ان  ريروقال تق .أماكن الحفر

على نقل المياه " اليشع كالي"الحدود المصرية، وتعمل من خالل مشروع  آبار جوفية بالقرب من

 وبإمكان هـذا المشروع" إسرائيل"بنقل المياه إلى " يؤر"ويقوم مشروع .إليها الجوفية المصرية

 مليون متر مكعب، لقطاع غزة، وهو ما 121صحراء النقب، منها نقل مليار متر مكعب، لري 

اإلسرائيلية على  وحذر التقرير من تأثيرات مشاريع المياه.يؤثر على موارد مصر المائية مستقبال

  المصرية  موارد المياه المصرية، عبر حفر آبار جوفية بالقرب من الحدود

48147.html-http://vb.alfaris.net/archive/index.php/t. 

http://vb.alfaris.net/archive/index.php/t-48147.html
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الف متر مكعب فى  124وتجدر اإلشارة  إلي أن الطاقة اإلنتاجية من مياه اآلبار تبلغ 

الف متر  62الف متر،  111شمال سيناء،  أما الطاقة االنتاجيه فى الجنوب فهي في حدود ال

خ من محطة غرب النخيله وفيه جزء منها هيدفع سانت كاترين عن طريق مكعب مياه نقية تض

 21منحه من االتحاد االوروبى، أما منطقة الطور فيوجد مياه ابار تنقى وتصل طاقتها إلي حوالى 

الف متر باتجاه شرم الشيخ هذا  12متر وبتضخ  2111الف متر تاخد مدينة  الطور منها حوالى 

 حليه الموجودة فى شرم الشيخ  ودهب ونيوبع وطابا باإلضافة إلي محطات الت

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=86492.   

 

 مياه ترعة السالم -1-3-3-3

عمالقة حيث يساهم هم مشروعات التنمية الأمن ( 6،0،11أشكال )مشروع ترعة السالم 

الف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف  821فى اضافة نحو 

 :كم وتنقسم الى مرحلتين 282وتمتد ترعة السالم وفروعها بطول  1:1الزراعى بنسبة 

http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=1497&s=610e8f9b2f98f68d08ca1a87d8add931) 

 (: غرب قناة السويس: ) المرحلة االولى ( 1) 

من مأخذها على النيل فرع دمياط وحتى قناة السويس  -كم  65وتمتد الترعة بطول 

عة فى مسارها خمس محافظات هى دمياط الف فدان وتخترق التر 221وتخدم زماما قدره نحو 

وقد تم االنتهاء من اعمال البنية االساسية لهذه . بور سعيد  -االسماعيلية  -الشرقية  -الدقهلية  -

 . مليون جنيه  311المرحلة بتكلفة إجمالية بلغت 

 (: شرق قناة السويس ، فى سيناء : ) المرحلة الثانية ( 2)

سحارة ترعة السالم أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى أرض تشمل هذه المرحلة إنشاء  - أ

مليون جنيه ، ويبلغ  166، وبلغت تكلفتها اإلجمالية  2111سيناء ، وتم االنتهاء من تنفيذها عام 

 . ث /  3م 181أقصى تصرف للسحارة 

 : ترعة الشيخ جابر وفروعها  - ب

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=86492
http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=1497&s=610e8f9b2f98f68d08ca1a87d8add931
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، كم  6812يبلغ طول الترعة الرئيسية تجري ترعة الشيخ جابر وفروعها على أرض سيناء و

يعد . ألف فدان بسيناء 411وتخدم الترعة مساحة ، كم  152وإجمالى طول الترعة وفروعها 

مشروع تنمية شمال سيناء أحد المشروعات القومية العمالقة التى تنفذها وزارةالموارد المائية 

 .جديدةلمصر والرى حتي يمكن دخول القرن الحاديوالعشرين بخريطة زراعية

علي فرع دمياط وتمتد  210يبدأ مأخذ ترعة السالم غرب قناة السويس عند الكيلو 

الترعة جنوب شرق في اتجاه بحيرة المنزلة ثم جنوبا حتي تتلقي مياه مصرف السرو ثم تتجه 

شرقا فجنوبا علي حواف بحيرة المنزلة حتي تتلقي مياه مصرف حادوس ثم تتجه شرقا حتي قناة 

جنوب بورسعيد ثم تعبر أسفل قناة السويس عن طريق السحارة   25و 611عند الكيلو  السويس

ث من مياه ترعة السالم /3م181صممت السحارة إلمرار تصرف قدرة (. سحارة ترعة السالم)

ترعة الى ترعةالشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس   65111غرب قناة السويس منكيلو 

يطلق على امتداد ترعة السالم شرق قناة السويس ترعة الشيخ  اجابر الصباح و فروعه الشيخ

ألف فدان وتمتد مباشرة من خلف سحارة ترعة  411جابر الصباح وهى الترعةالرئيسية لرى 

كيلو متر ويتفرع من الترعة مجموعة من الترع  152السالم حتى نهايتهابوادى العريش بطول 

محطات رفع على ترعة السالم  3تم تنفيذ .  رئيسيةمحطات رفع المياه ال. الفرعيةوالتوزيعية

على ترعة الشيخ جابر الصباح وجارى انشاء  4غرب قناة السويس كما تم انشاء محطة السالم 

 .كما سيتم انشاء محطتين رئيسيتين على ترعة جنوب القنطرة شرق 2،8،5المحطات أرقام 

ألف فدان على مياه  821استزراع تقدر االحتياجات المائية السنوية الالزمة الستصالح و

مليار متر مكعب من المياه المخلوطةبين  4142ترعة السالم وترعة الشيخ جابر الصباح بنحو 

 1111بحيث ال تزيد نسبة الملوحة عن  1:1مياه النيل العذبة ومياه الصرف الزراعى بنسبة 

التغذيةالسنوية موزعة ومصادر . جزء فى المليون مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة

 :كاالتى

 مليار متر مكعب من نهر النيل فرع دمياط  2و11: مياه عذبة  -

 مليار متر مكعب من مصرفي حادوس والسرو 2و34مياه صرف زراعي  -

يعتبر مشروع ترعة السالم دعماً للهدف االستراتيجى العام للتنمية فى محافظة شمال 

فى ايجاد فرص عمل ويراعى عند انشائه مختلف  سيناء حيث يتم اقامة مجتمع زراعى يساهم

 . االبعاد االقتصادية واالجتماعية واالمنية والبيئيه
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الف فدان شرق قناة السويس بسيناء وتم  411يهدف المشروع الى استصالح و استزراع مساحة 

 :مناطق هى  3الى ( الف فدان 252)تقسيم المشروع فى نطاق المحافظة 

: منطقة السر والقوارير  -الف فدان  51: منطقة بئر العبد  -الف فدان  51: منطقة رابعة  -

 .الف فدان 132

 2فى  6812ك - 24،2من ك ( فى محافظة شمال سيناء ) و يجرى العمل بترعة الشيخ جابر 

العمال أنشاء و تبطين و رصف جسور و أنشاء شبكات الرى % 88قطاعات بنسبة تصل الى 

باطالق اشارة دخول مياة النيل إلى سيناء  28/11/05الرئيس مبارك فى  وقد قام( المآخذ)العامة

 . الول مرة فى التاريخ عبر االنفاق االربعة لسحارة الترعة

من المعروف أن مياه ترعة السالم سوف تختلف صفاتها الكيميائية و البيولوجية بعد 

التى تحتوى على  الخلط نتيجة اإلختالف فى صفات مياه الصرف الزراعى المستخدمة و

تركيزات عالية من الملوثات الكيميائية نتيجة اإلفراط فى إستخدام األسمدة المعدنية و المبيدات ، 

ووجود هذه الملوثات الكيميائية سوف يؤثر بالسلب على مياه ترعة السالم حيث تصبح هذه المياه 

 .  المخصصة لهاأقل صالحية فى اإلستعماالت الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية 

( نترات و نتريت)و من أهم هذه الملوثات الكيميائية هى صورة النتروجين المؤكسدة 

جزء فى المليون تؤدى إلى زيادة نمو و إزدهار الطحالب فى  113حيث زيادة النترات أعلى من 

المياه و الماء و يؤدى هذا النمو الكثيف للطحالب على سطح المياه إلى التأثير على طعم و رائحة 

زيادة تكاليف تنقية المياه كما أنه يؤدى إلى إنخفاض األكسجين الذائب فى المياه نتيجة إستهالكه 

 . فى تحلل البقايا العضوية لهذه الطحالب

 ppm NO3-Nجزء فى المليون  11كما أن زيادة تركيز النترات فى مياه الشرب عن 

لى نتريت الذى يتحد مع هيموجلوبين الدم يؤدى إلى مشاكل صحية عديدة حيث تختزل النترات إ

و بالتالى يفقد الهيموجلوبين قدرته على حمل األكسجين و  Leghemoglobinليكون مركب 

و تزداد  Leghemoglobinemaبالتالى تظهر بقع زرقاء على الجلد و يطلق على هذا المرض 

لك فإن من األهمية تتبع و لذ Blue Babyخطورة ذلك فى األطفال و التى تسمى فى هذه الحالة 

 .تركيز النترات فى مياه ترعة السالم و ذلك على طول مسار الترعة 
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مليون جنية و تبلغ  452مبلغ  2111/2112وقد أعتمدت وزارة التخطيط للعام المالى 

مليون جنية من اجمالى  221استثمارات مشروع تنمية شمال سيناء فى نطاق المحافظة مبلغ 

  .االعتماد 

فإن إلقاء بعض المخلفات العضوية أو الصرف الصحى خالل مسار ترعة السالم  كذلك

يسبب مشاكل كثيرة حيث يؤدى إلى زيادة الحمل العضوى فى المياه مما يؤدى إلى حدوث 

تغيرات غير مرغوبة من حيث زيادة إستهالك األكسجين و نمو الكثير من الكائنات الممرضة ، 

ى تدل على كمية الحمل العضوى و الميكروبى لمياه ترعة السالم لذلك يجب تقدير المعايير الت

  .خالل مسار الترعة و كذلك الملوثات الكيميائية مثل العناصر الثقيلة

 

مسار مشروع ترعة السالم والمساحات المخطط الستزراعها : 6شكل

http://alomah.4ulike.com/montada-f1/topic-t15450.htm 

أنه هناك دراسة علمية مهمة قدمتها اكاديمية البحث العلمي وتجدر اإلشارة إلي 

والتكنولوجيا طلبت ضرورة المعالجة الجيدة لمياه النيل الداخلة إلي سيناء من خالل ترعة 
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الدراسة كما يقول الدكتور محسن شكري القائم بأعمال رئيس االكاديمية هدفها وضع .  السالم

  . نعي القرار التخاذ الالزم نحو التقنية الجيدة لمياه الترعةالنتائج العلمية أمام المسئولين وصا

الدراسة استمرت عامين من خالل فريق بحثي كبير وتوصي ـ كما تقول الدكتورة عزة 

حافظ بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بالمركز القومي للبحوث والباحثة 

ة السالم بحالتها الملوثة الحالية في أي من أغراض الرئيسية للمشروع ـ بعدم استخدام مياه ترع

استصالح األراضي أو عمليات غسيل التربة حتي ال تنتقل الملوثات واالمراض المحتملة إلي 

البكر بشمال سيناء حيث إن تلك المياه معروف أنها لن تكون نقية تماما ألنها نتاج  األراضي

 النيل الخالصة من فرع دمياط بتصرف  خليط من مياه الصرف الزراعي مع جزء من مياه

  

 

 بوابات ترعة السالم:  0شكل
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ترعة السالم في سيناء بدات بنشاط )الجزء الذي تم تنفيذه من ترعة السالم : 12شكل 

 http://alomah.4ulike.com/montada-f1/topic-t15450.htm (وتوقفت في صمت

آلخر هو مصارف السر وحاردوس التي تتكون من مليار متر مكعب سنويا والمصدر ا  212 قدره

مليار متر سنويا   213 الزراعي وبعص الصرف الصحي والصناعي بتصرف قدره  مياه الصرف

وبهذا يمكن أن تشكل تلك المياه خطرا   ، مليار متر مكعب سنويا  412 لتبلغ الكمية االجمالية نحو

 (http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=1497&s=610e8f9b2f98f68d08ca1a87d8add931)كبيرا 

  

الف متر  111وتجدر اإلشارة إلي أن محطة المياه بالقنطرة غرب تستقبل .   علي بيئة سيناء

مكعب مياه عكرة عن طريق ترعة السالم، حيث تعالج بالكلور ثم تدخل على مرحلة الترويق فى 

مرشح، طاقة  14سيب حيث يوجد يلي ذلك مرحلة التر. مروقات 8المروقات وعددهاا 

مترمياه حيث تصبح نقية صالحة للشرب ويتم تخزينها بعد ذلك في خزانات أرضية  111المرشح

وتستخدم هذه المياه المداد التجمعات السكانية والسياحيه فى . متر مكعب 4111سعة الخزان 

 . مدن خليج العقبة بمياه الشرب والتى يصعب لمياه النيل الوصول اليها

 

كذلك تتم تحلية مياه البحر كمصدر للمياه إلدخال أحدث تكنولوجيا التحليه العالميه لتوفير 

وقد تم إأقامة محطات تحلية فى العريش وفى وسط سيناء حتى . المياه لالستخدمات اليوميه

محطات تحليه لتوزيع المياه الصالحة للشرب على  62كان يوجد فى العريش حتى سنة . شرقها

مدينة العريش باالضافة إلي وجود محطات تحليه داخل وسط سيناء نعمل فى كل مركز مواطنى 
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محطات فى كال من النخيلة والحسنة اوبو عجيله والكنتله  2من مراكز المدينة، وقد تم تنفيذ 

l/news?params=86492http://www.egynews.net/wps/porta. 

الصرف الصحى حضرتك اللى انا بتكلم فيه ده دا مشروع متكامل يعنى النهردة مياه 

الصرف اللى بتنتج عن المنازل والمصانع وجميع االراضى االخرى دى حضرتك بيحصلها 

معالجة وبعدين نضخ وبروى بيها هذا هو المشروع المتكامل بالنسبه للقرى الصغيرة مقدرش 

فيها جاجة زى كده فى حاجة اسمها خزانات تحليل وعربيات الصرف بتروح لمحطات  اعمل

 الكبيرة الى اقرب قريه رئيسيه او اقرب مدينه

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=86492 
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