
 محاضـــــرة 

عـــــن  
 

 ة السويــــس القديمت اقن

 و

 قناة السويس الجديدة
 

  وتقديم اعداد 

 عادل عبد العزيز / أ 

 أعمال التكنولوجيا 

 نسرين / أ 

 

 

  



  ششق انخعهًُُت إداسة

  جُشاس يذسعت

  انثبَىٌ انمغى

 انثالثبء  / انُىو

  هـ 1435 يٍ رٌ انحجت 20

 .  و 2014 يٍ أكخىبش 14

 

 . صالة االمتحاانت  : انًكبٌ

 . السابعة والثامنة  : انحصت

 . ساعة ونصف  : انضيٍ

  : انحبضشٍَ

  طالبات الصف االول الثانويBleue - Rose 

  شعبة األديب - طالبات الصف الثاين الثانوي شعبة العلمي 

  عدد من ادلعلمات : 

 سلمى / أ .   نيهال /    أ .يُشفج بشعىو وكُهت انًذسعت / أ 

 اميان / ىويدا   أ / أ .   امنية / أ .  إخالص / أ .   سوزان / د

  لورا جربان /  أ :مشرفت القسم 

  نريمني يعقوب /  أ :مساعدة مشرفت القسم  . 

  



 
 

ظل موقع مصر اجلغرايف عامل يشغل ابل ادلصريني منذ القدم من عصر الفراعنة مارًا ابلعصر اإلسالمي 
 . فالعصر احلديث فالعصر ادلعاصر 

 : عصش انفشاعُت 

يف عهد الدولة الوسطى انشأ ادللك سنوسرت الثالث قناة سيزوسًتيس لربط خليج السويس ابلنيل وصواًل 
 . للبحر ادلتوسط 

م ربط البحر االمحر ابلبحر .  ق 1310كما مت اعادة احياء الفكرة يف عهد ادللك سييت األول عام 
 . ادلتوسط ولكن اتصااًل ليس مباشر عن طريق هنر النيل 

 
 

يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب مت إحياء الفكرة من جديد وىي ربط خليج السويس ابلنيل وصواًل للبحر 
 . ادلتوسط ومت حفر قناة خليج أمري ادلؤمنني 

 
 

 :  و 1801 - 1798انحًهت انفشَغُت  ( 1 ) 

علماء احلملة  ) م كانت ىناك بعثة من العلماء لدراسة موقع مصر 1798عند رليئ الفرنسيني دلصر عام 
 . ومت طرح فكرة توصيل البحرين ادلتوسط ابألمحر  (الفرنسية 

 . وىي ادلرة االوىل اليت تطرح فكرة ربط البحرين مباشرة دون وسيط 

 .مل ينفذ ادلشروع     ولكن احلساابت اخلاطئة يف تقدير مناسيب األرض عند البحرين   

 : عهذ دمحم عهٍ ببشب  ( 2) 

 (ال أريد بسفورًا جديًدا يف مصر  )مت طرح الفكرة عليو مرة أخرى ولكنو رفض ادلشروع وقال عبارتو الشهرية 

 لُبة انغىَظ انمذًَت
 

 : انعصش اإلعاليٍ 
 

 : انعصش انحذَث 
 



 : عهذ خهفبء دمحم عهٍ 

 : ععُذ ببشب 

 .  سنوات 9دلدة   ( م 1863 - 1854 )عندما توىل سعيد ابشا حكم مصر من 
عرض صديقو وزميل دراستو يف ابريس ديلسبس فكرة إنشاء قناة السويس لربط البحرين مباشرة وقبل سعيد 

 .  سنة 99ابشا الفكرة ومت وضع مشروع إمتياز حفر القناة وكانت دلدة 
 ألف من أبنائها يف حفر 120 م وكان بنظام السخرة وقدمت مصر أكثر من 1859وبدأ احلفر يف عام 

 .  مًت 280 مًت وعرضها ابجلنوب 345 كم وعرضها من الشمال 193القناة واليت كانت طوذلا 
  : على اآليتحصلت مصر مبوجب ىذا االمتياز 

 . من صايف أرابح الشركة  % 15.    من أسهم القناة  % 44
 : انخذَىٌ إعًبعُم 

 سنة ، افتتحت القناة يف عهده 16دلدة  ( م 1879 - 1863 )وعندما توىل احلكم خلًفا لسعيد ابشا من 
 .  م 1869للمالحة رمسًيا ألول مرة يف نوفمرب 

 .  م 1875عام  % 44إالّ أن اخلديوي إمساعيل كان قد ابع أسهم مصر يف القناة 

 : انخذَىٌ حىفُك 

 م مل تعد مصر 1880يف حلول عام ,  م 1880من نصيب مصر من أرابح الشركة عام  % 15ابع الـ 
 .متلك شيء 

 : و 1910 فٍ عبيى 

 م 1968 سنة واليت كانت سوف ينتهي اإلمتياز يف 40كانت ىناك زلاولة مبد إمتياز قناة السويس دلدة 
 .  م 2008مدىا يصل إىل 

 . إالّ ان الزعيم دمحم فريد والشعب معو وقفوا ضد ىذه احملاولة اليت مل تتحقق 

 :  و 1956فٍ عبو 

 ( م 1956 يونية 18آخر جندي بريطاين يف  ) وخروج االجنليز من مصر 1952وبعد قيام ثورة يوليو 
واعلن الزعيم مجال عبد الناصر أتميم شركة قناة السويس من , وامتناع البنك الدويل عن متويل السد العايل 

العيد القومي دلدينة  ) 1956 يوليو 26ميدان ادلنشية ابالسكندرية يف مساء يوم اخلميس ادلوافق 



 وأغلقت القناة االوىل مرة بعد 1956 أكتوبر 29مث حدث العدوان الثالثي على مصر ,  (االسكندرية 
 .  م 1957افتتاحها مث مت افتتاحها يف عام 

  : 1967 َىَُت 5

 .  وأغلقت القناة للمالحة الدولية للمرة الثانية 67حدث حرب 

  : (عهذ انشئُظ دمحم أَىس انغبداث  ):  و 1973 اكخىبش 6

 . انتصر ادلصريون ومت عبور قناة السويس وحتطيم خط ابرليف 

  : 1975 َىَُت 5

أمر الزعيم دمحم أنور السادات إبعادة فتح قناة السويس للمالحة الدولية بعد فًتة إغالق استمرت ست 
 . يونية لتمحو آاثر النكسة 5سنوات ، ويف نفس يوم حرب 

 :  و 2013 - 1975وطىال انفخشة يٍ 

مل تكن ىناك زلاوالت تطوير القناة إال سوى تعميق بعد أجزاء القناة وظلت القناة ممر مائي فقط ومل تطور 
 . ادلنطقة 

 :  و 2014 اغغطظ 5

 . اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البدء يف حفر قناة سويس جديدة 
 
 

 

 :-   أعئهت حطشح َفغهب عهٍ يٍ َمشأ انعُىاٌ ألول يشة 

  موقع قناه السويس اجلديدة أين
  العائد من حفر قناه السويس اجلديدة ما
  أمهية قناة السويس اجلديدة ما

  يف ىذا التوقيت ابلتحديد  ودلاذا
  

 لُبة انغىَظ  انجذَذة
 



 

 قناه السويس الجديدة  قناه السويس القديمت

القناه وتطوير ادلنطقة لتصبح منطقة لوجستية ىامة -  القناه رلرد منطقة عبور ممر مائي -
 للعامل 

 سفينة يف ادلتوسط يف 47كانت تسمح بعبور - 
 اليوم الواحد 

 سفينة يف 97من ادلنتظر أن تسمح بعبور - 
 . ادلتوسط يف اليوم الواحد 

من ادلتوقع أن تصل نسبة حجم التجارة العادلية اليت  من حجم التجارة العادلية  (%2 )مير ابلقناه اآلن - 
 %( 10)متر ابلقناه 

 مليار 13من ادلتوقع أن تصل إيرادات ادلشروع -   مليار دوالر 5,3ايرادات القناه اآلن - 
 100جنيو والقناه بعد تطوير ادلنطقة تصل إيل  

 . مليار دوالر 
 

 حفبصُم انًششوع

 :- لبئى عهٍ يحىسٍَ

 :-انًحىس األول 

 كم مبحازاه القناه القدمية وتبدأ من مشال مدينة اإلمساعيلية من الكيلو 35إنشاء قناه جديدة بطول - 1
  (الًتقيم يبدأ من الكيلو واحد من عند مدينة بورسعيد  ) كم ترقيم قناة 95- كم 60

  مًت دلاذا 15 قدم تقريباً 66تعميق القناه اجلديدة ليصل عمقها إيل - 2
 .  قدم 66إلستقبال السفن واحلاوايت العمالقة اليت يصل الغاطس فيها إيل 

 .  مًت 430عرض القناة اجلديدة - 3
 . كيلومًت منطقة البحريات ادلرة 27,  كيلومًت مشال منطقة البحريات 10,  كيلومًت 37تعميق - 4
 .  ترقيم قناة 122 إيل الكيلو 50إبتداًء من الكيلو  (توسيع تفريعات البحريات ادلرة والبالج  )



 : انًششوع 

 شهور حىت الوصول إىل ادلياه 4 كم واليت تستغرق دلدة 35يف ادلسافة  (على الناشف  )يبدأ ابحلفر ابجلاف 
 . اجلوفية واليت يستحيل الشاحنات العمل يف ىذه الظروف 

وىي سفن تقوم بسحب الرمال مع ادلياه من عمق القناة وضخها عرب أانبيب على  )فتدخل الكراكات 
 . جانيب القناة 

 شركة وطنية عند بدء 25 شركة بعد أن كانت البداية بـ 62 كيلو عن اكثر من 35وقد مت تقسيم ادلنطقة الـ 
 .  م 2014 اغسطس 5ادلشروع يوم 

 . ما بني كيلو والنصف كيلو لكل شركة حسب أسطول الشركة 
  . (حفر من القناة اجلديدة  )ومنذ ذلك احلني وعمليات احلفر حتقق مليون مًت مكعب يومًيا 

وبعد مرور شهرين بدأت ادلياه اجلوفية تظهر يف أماكن متفرقة وعديدة وبدأت عملية سحب الرمال 
ادلصحوب ابدلاء من القناة بفعل الكراكات من االجتاىني الشمايل واجلنويب للقناة بعد عمل توصيلة من 

 . الشمال ومن اجلنوب ابلقناة القدمية 
 . فالقناة اجلديدة تسري مبحازاه القناة القدمية 

 انفاق ببورسعيد واإلمساعيلية أسفل جسم القناتني معا لربط شرق مصر شبو جزيرة 7ىذا ابإلضافة إىل حفر 
 . سيناء 

 كى َخكهف انًششوع ؟ : ط 

 .  مليار جنيو مصري 60يتكلف 
 .  مليار جنيو لعمليات احلفر والتعميق 30
 .  انفاق 7 مليار جنيو حلفر الـ 30

 يخً َُخهٍ انعًم ببنًششوع ؟ : ط 

 سنوات إالّ 3 سنوات ولكن ألمهية ادلشروع مت اختصار ادلدة إىل 5كان ادلقرر ذلذا ادلشروع القومي الضخم 
ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر عند إعطاء إشارة البدء أن يتم مشروع القناة يف سنة واحدة وىي 

 . معجزة بكل ادلقاييس 



  : (هى حطىَش يُطمت لُبة انغىَظ  ): انًحىس انثبٍَ 

للمنطقة وقد فازت الشركة شاعر وشركاه بوضع  (التصور  )وقد مت تنفيذ مناقصة عامة لوضع التصميم 
 . التصميم 

 . وادلقر يف البحرين , شركة سعودية ادلنشأة 
 . ليتحقق احللم بقناة جديدة وتعميق أجزاء من القناة القدمية ووضع تطور للمنطقة 

 كُف نهزا انًششوع انضخى اٌ َخى فٍ هزِ انًذة انمصُشة ؟ : ط 

 
 
 

 . وىكذا يثبت ادلصريون اهنم قادرون على عمل ادلستحيل فهم أحفاد الفراعنة بناة االىرام 
 يٍ أٍَ َخى حًىَم انًششوع ؟ : ط 

من أموال ادلصريني العامة قبل الصفوة والفقري قبل الغين فقد أستجاب ادلصريني لنداء الرئيس بشراء 
 مليار من 29 أايم منهم 7 مليار جنيو يف 64وأستطاع ادلصريني أن حيققوا رقم .شهادات قناة السويس 

 .خارج البنوك 
ففي أقل عام سوف يرى ادلصريني والعامل احللم فالعمل , وللمرة الثانية يثبت ادلصريني أهنم شعب ال يقهر

 .مستمر الليل ابلنهار وبعدىا متر السفن عرب القناة اجلديدة فهذه ىدية الشعب ادلصري للعامل أبسره 
 هم يٍ يًُضاث أخشي نهًششوع ؟ : ط

بعد تنفيذ ادلشروع لوجود قناة موازية سوف يتحقق العبور ادلباشر خالل القناة اجلديدة يف االجتاىني وسوف 
 ساعة يف عبور القناة اىل 18 ساعات وسوف تقل زمن الرحلة من 3 ساعات اىل 8تقل زمن االنتظار من 

 .  ساعة 11
 . وىنا ال بد أن نذكر العامل ديليسبس 

 .فهو صاحب فكرة حفر قناة السويس يف العصر احلديث 
األمريكتني  )ىوصاحب فكرة قناة بنما اليت تربط بني احمليط األطلنطي واحمليط اذلادي : والغريب أنو ايًضا 

 (شرقًا وغراًب 
 
 

سؤَت صعُى وإسادة شعب 

. 
 



  

 لُبة بًُب لُبة انغىَظ

 . م 1914افتتحت للمالحة   افتتحت للمالحة 
 . عام 100مضى عليها    مضى عليها 

من التجارة  % 2حجم التجارة اليت متر عليها 
 العادلية

 من التجارة العادلية % 10حجم التجارة اليت متر عليها 

 

وححُت نهمبئذ انزٌ جًع انًصشٍَُ َحى هذف لىيٍ جذَذ نًصش اال وهى لُبة 

 انغىَظ انجذَذة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعذاد وحمذَى

 عبدل عبذ انعضَض/ أ 

 أعخبر انجغشافُب انثبَىٌ


