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رى   تبدددددأ اصددددة امل لددددمل عبدددداس عمددددار ملولددددو  قمددددا اطر راصيددددة نالدددديم مدددد  أادددداليم ال طددددر املصددددر     ا دددد  لدددده أهميددددة كبدددد
 
 
باعتبدددارل ةل دددة هامدددة مددد  ةل دددات ا تصددددار بددد ب مصدددر و مدددا قااورهدددا مددد  بددددالد الشدددر  ا وسددد  و ا د ددد    كمدددا  ددداب دا مددددا

 ل دددددا
خ
   واتخاتددددده املوجدددددات املختل دددددة معبدددددرا

خ
 و خروجدددددا

خ
نيدددددل إلدددددي واد  الاملددددددخل الر ي ددددداس   الدددددا  اسدددددتخدمه ال دددددزاة دخدددددو 

ليها و تبودل  في التس واع ع)) سيناء التس قدور البحث عليها هنا هي التس عّين  ةدودها الشراية تلك ا ت ااية . اطخصيب
(( .ب ب مندوبي الدولة العلية و مندوبي اطخدقوية اطرليلة 1906رصح في أور أكتوبر عام 

شبة جزيرة سيناء مواع 

 ملدا تمليدة امل لمل أهمية املنط ة كطريق للمواصالت ترتب  بمواع ا اطر رافي   وتزيد أهميتها في ذلك أو تن قحدد 
 
ص تبعا

املنط ة ذاتها   وتبعا ملا قكوب لتلكالبيئة اطر راصية م  عالاات كب رة أو ص  رة ب ب أجزاء ذلك الوس  الزى توجد صيه
.تاعدددل ا تصددار قهدددا م صددودا لاتددده أو تاعل ددا م صدددورة عإددي ماددرد املدددرور قهددا إلدددي  اقددة أخدددرى خددار  ةددددودها مدد  أهميددة

   وه: وتوثر طبيعة املنط ة ذاتها في ةركة املواصالت قها 
خ
ي تضع  ا إب كثدرت صهس تزيدها إب  اب ا  ت ار صيها س ال ميسرا

طريددق رخددر الصددعوبات قهددا   صدداب اسددتمرت اط ركددة قهددا لكوغهددا طري ددا    هددذ فددي ا  ت ددار عندده صددالك ا سددتمرار ةدد ب قوجددد
ي بدددالد ت دددع شدددبة جزيدددرة سددديناء بددد ب ذرا،دددي البحدددر ا ةمدددر   إلدددي شدددر  دلتدددا النيدددل   وشدددمار  ربددد. اادددل صدددعوبة و اشدددد تيسددد را 

ب اطرندوب   أ  أغهدا   طدة اتصدار بد ( بدالد الشدام )العرب   والي ال رب و اطرنوب ال ربدي لشدر  ا ردب وصلسدط ب و سدوريا 
ر ددات التددس و أهميدة هدداا املواددع ا مددا ت  در لنددا ةدد ب   ددارب بد ب هددال اط. ل ددارة رسدديا و الشدمار الشددرقي ل ددارة إصري يددا ال ربدي

ا  قحدد مبلغ مدا و إ تاج ا وم دار ا ختالف في  ناها و  التها   صالك هو السيناء لنرى مبلغ التباق  في ثروتها تتوسط ا
 داب : املدرور أهميدة سديناء فدي. ب ب املناطق املختل ة م  عالاات   و هاا ما ق  ر لنا أهمية سيناء كطريق هام للمواصدالت 

كب دددرة أو فدددي شدددلل  دددزوات  البددددو ق طعوغهدددا فدددي طدددري  م إلدددي ا راكددداس املصدددرية فدددي شدددلل موجدددات صردقدددة و جماعدددات اليلدددة 
رهدددا و إذا  ا دد  شدددبة جزيددرة سددديناء شدد دت مدددرور هددال اطرماعدددات البدويددة فدددي عن  ددا  عب. ال كسدددوسمن مددة أر رهدددا  ددزوة 

و ا مدا بداصع ا ستيالء عإي خ رات ا راكاس املصدرية   ص دد شد دت كدالك موجدات أخدرى سدلمية   مدا جداءت لت دزو و ت هدب
.في مصر وسال كسالتس شرع ا ةكم (( الكنعا ي ب))جاءت لتسك  و عيش في مناطق ت يض بخ رتها ؛ م  ذلك هررات 

أهمية سيناء اط ربية 

زم  ال ددقم امل لمل أب مرور ال زاة عبر سيناء لم ق تصر عإي ه  ء البدو الرعاة   بل ل د ش دت شبة اطرزيدرة فدي الديش ر 
لام دددا لددددع و فدددي العصدددور الوسدددط  و التدددداريت اط ددددقث  دددزوات جيددددو  من مدددة ا     اطعتهدددا إلددددي مصدددر ةددد ب ملسدددد  مددد  ة 

 مدددا اتخدددات سددديناء ط. واطعتهدددا راجعدددة إلدددي رسددديا ثا يدددة ةددد ب ادددوى ملدددو  مصدددر عإدددي طردهدددا 
 
ري دددا بدددل إب مصدددر   سددد ا كا دددرا

تخضددددع اطرزيددددرة و أراكدددداذ  وتبسدددد  سددددلطاغها عإددددي لتوسددددع ا اطخددددارشي ةدددد ب يشددددتد ب سدددد ا صتمددددد   وذهددددا عإددددي بددددالد الشددددام
 . ا شدوري ب و البدابلي ب 

 
 لددم وهنددا    طدة قنبأددي أب  شد ر إليهددا ملدا ل ددا مد  أهميددة فدي اعطدداء شدبة اطرزيددرة مركدزا

 
 ممتدا ا

 
ةربيددا

صدددوب ذلدددك أ ددده ابدددل ة ددر انددداة السدددوما  دداب الددددصا  عددد  مصدددر قركددز فدددي بدددر   السددوما   فدددي تلدددك اط : ابددل قكدد  ل دددا مددد 
مدة إ  إذا وال دال  ال امدة عإدي ةددود شدبة اطرزيدرة ال ربيدة   و مدا  ا د  اطريدو  التدس ت طدع املنط دة لتادد ةاميدات ل دا اي

  هدداا لكدد  ة ددر ال ندداة   ددر مدد. التددس  ا دد  أهددم اط صددوب فددي الدددصا  عدد  مصددر لددد  ددارات امل  ددرق  ( بيلددو  )وصددل  مدقنددة 
 
 
ندداة   وقهدداا وجعددل الدداق  وهتمددوب اسددالمة ال ندداة قن ددروب إلددي ةدددود سدديناء الشددراية كمنط ددة للدددصا  عدد  ال .   ي ددرا  ليددا

 ددام فددي جسددم  ادت أهميددة سدديناء اط ربيددة و أصددبح ا  ال ددل قن ددروب إليهددا كمنط ددة    هددذ ع هددا لتدد م ب ال ندداة   الشددرياب ال
.انمبراطورية

أهمية سيناء في مرور التاارة

ر و بالد ال رب امل لمل أب قحس  الت ريق ب ب مرور تاارة الشر  ا اصاذ وا وس  و بالد العرب في طري  ا إلي مصوي ور 
مد  ج ددة مد  ج دة   وبد ب مدرور تادارة شدمار بدالد العدرب و بدالد العدرا  و الشدام اشدبة اطرزيدرة العربيدة فدي طري  دا إلدي مصدر 

أمددا . ارة أخددرى   صنصدديب سدديناء مدد  مددرور تاددارة هددال املندداطق قهددا ومدددى ت ددو  الطددر  ا خددرى عليهددا فددي اجتددااب تلددك التادد
ب تادارة   : تاارة الشر  ا اصاذ و ا وس  و جنوب بالد العرب صما     أب سينا اد أصاقها مد  مدرور تاارتهدا ةدي كب در 

اب ةدي سدينا عإدي أ ده إذا  د.الشر  ا اصاذ في طري  ا إلي أوروبا  ا   ت ضل طراا أخرى كا رة م ها ما ق طع وس  رسيا 
يناء  داب م  مرور متاجر الشر  ا وس  و جنوب بالد العرب اليال   صما قاب أب  ن اذ أب اطرا ب ال ربي لشبة جزيرة س

    مد  املحدي  في اعض ال ترات التاريخية طري ا م ما ملرور تلك التاارة إلي ال طدر املصدر    وأب اط اصدالت التدس  ا د  تد
) ب إلددي مينددداء   و ا ددد  فددي تلدددك ال تددرات تن ددل باملراكدددال نددد  و جنددوب بدددالد العددرب صتخددزب فدددي مددوا ع البحدددر ا ةمددر العربيددة

 لتحمل دا ال واصدل إلدي ال طدر املصدر  بحدااء اطرا دب ا قمد  طخلدي  السدوما -Raithou-( الطدور 
 
اعدد ذلدك ثدم قد  ي. اددقما

عصددددر اكتشدددداف طريددددق رأس الرجدددداء الصدددداط، صتضددددعمل أهميددددة الطددددور   وتضددددمحل ةركددددة مددددرور التاددددارة عإددددي جا ددددب خلددددي  
ميتهدا فدي مدرور ومدا  سدتعيد تلدك املنط دة اعدد ذلدك أه–كما لدع   أهميدة مصدر  ل دا فدي تادارة املدرور –السوما في سيناء 

 اسدديناء فدي طري  ددا بدد ب مصددر والددب. التادارة بالشددلل الددزى  دداب ل ددا مدد  ابدل 
 
الد املحيطددة قهددا و ال واصددل التددس  ا دد  تمددر ادددقما

ك و امللدددد، مدددد  الشددددر   ا دددد  تدددد    مدددد  بددددالد الشددددام بدددداطروار  الاليددددي يعملدددد  فددددي اط ددددريم وبا ددددراب اط ي يدددد ب و اطخيددددل و السددددم
بددالد ال هددري  وا خشدداب و ات ت املوسددي ية واملصددنوعات اطرلدقددة والزيددوت و النبيددا   و  ا دد  هنددا  اواصددل كا ددرة تدد    مدد 

نوعات ومنط دددة اطخلدددي  ال ارتددداس   ت طدددع البددد راء و تمدددر بددد ر، اليهدددود و شدددر  ا ردب   تحمدددل مددد  بدددالد الللددددا ي ب املصددد
د العدرب   أمدا بدال الصوصية التس اةتكروها ةتدذ أقدام الرومداب   وتحمدل مد  بدالد بابدل شديئا مد  اطرلدود و اط صد ر والزيدوت

. م  املر والعطر شائصال اهر أب ةي سينا م  مرور تاارتها اسي  م صور عإي 
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ا م هددا   وذلددك أمددا تاددارة مصددر التددس  ا دد  ترسددل ا عبددر سدديناء إلددي تلددك اطر ددات التددس شددرايها صلا دد  أهددم وأع ددم بكا ددر ممددا  دداب قددرد إليهدد
 ا هدددذ تلدددك املنددداطق املاددداورة وإ تاج دددا 

 
بدددوب التدددس  ا ددد  ال واصدددل تحمدددل مددد  مصدددر اط .  تيادددة طبيعيدددة ل ناهدددا و كثدددرة إ تاج دددا م ار دددا

نسدوجات التدس وردت فدي الكتدب امل دسدة عإدي م  در مد  م اهرهدا  كمدا  ا د  تحمدل امل(( قوسمل))اشتهرت مصر قها و التس تدر اصة 
و ا تشدر و ل د ر در لسديناء أهميدة جدقددة فدي املدرور ةد ب ر در انسدالم. الداي ة و ا دوات الاهبية و اعض الزجا  و ا وا ي ال خارية

اتمعدوب فدي في مصر و في بالد امل رب   ذلك الدق  الدا  صدر، عإدي املسدلم ب صريضدة اط دس مد  اسدتطا  إليده سدبيال    داب اط ردا  ق
دو سددينا و أمددا بدد. مدد  مسددلمي مصددر   ثددم تبدددأ ال اصلددة سدد رها إلددي ار، اط رددا  أخددواغهممصددر صيدد  ي امل اربددة مدد  بالدهددم لينضددموا إلددي 

هنالددك فددي ص دد  ء جماعددات رةددل متن ددل   يسددكنوب بيئددة مادبددة ص  ددرة   ولدديا:  دداب قصدديب اواصددل املسدداصري  مدد هم لددرر كب ددر ص ددد
رصة مرور تلك الب راء اا وب ةكومي قحور بي هم وب ب ما قرتكبوب م  اتل لأل  ا و غهب للتاارة و ا موار   ولاا  ا وا قنتهزوب ص

سدتمر   دوذ ول دد ا. ال واصل صيعتدوب عليها   وي هبوب ما تحمله   مما  اب مولع الشكوى و محل خوف التاار في  ل صتدرات التداريت 
ء البدددو   صااهدد كا ددر فدي ألددعاف سدلطاب هدد  ( محمدد عإددي ) البددو اويددا وب دوا شددبحا مخي دا قتحكمددوب صديم  قمددر اسديناء ةتددذ جدداء 

ةد ب عإدي أب إلدعاف البددو إلدعاصا تامدا ا مدا جداء.وتام ب الطر    واستطا  أب قنج، في هاا إلي ةد كب ر  لك  اعدد ما دود ع ديم 
ل م إ  تلك السيوف   إذ  ز  ا  ال ل م  البدو أسل تهم   ولم قتركواالعرابيةفي سيناء أثناء ا ةتالر البرقطا ي و الاورة ( باملر)اتل 

.التس   يستطيعوب في   ام اط كم اط الي أب ق علوا قها شيئا كا ر 

طر  سينا و تطور أهميتها 

خر  مدد  دراسددة الطددر  هنددا هددال املسددالك الداخليددة التددس ت تصددر أهميتهددا عإددي
 
ددن ماددرد ربدد  و يسددرد امل لددمل اعددد الدراسددة امليدا يددة سخ

نداطق املحيطدة أجزاء شبة اطرزيرة العربية اعضد ا الدبعض  و وجده اهتمامندا إلدي تلدك الطدر  اطخارجيدة ل دا أهميتهدا فدي ربد  سديناء بامل
 : قهدا  قمكدد  أب   سددم ا إلدي ثددالت ماموعددات

 
مالي أو فددي املاموعددة الشدمالية   وهددي التددس  عبدر سدديناء ؛ إمددا فددي منط دة السدداةل الشدد-أو 

م ومدا قتصدل منط ة الكاباب أو إلي جنوب ذلك ب ليل عإي ةدود الكاباب اطرنوبية و شمار هضبة التيده وهدال طدر  تصدل بدالد الشدا
 . قها بال طر املصر  و ما قمك  أب قكوب ال طر املصر  طري ا إليه

 
الد الندب  ال دقمدة طر  وسط    ت طدع التيده صتدرب  بد ب بد–ثا يا
 . و شمار بالد العرب م   اةية و ب ب بالد واد  النيل م   اةية أخرى 

 
ة اطربلية الطر  اطرنوبية ؛ وم  هال ما ق طع املنط –ثالاا

خلدي  السدوما و السوما ل رب  ب ب البحدر ا ةمدر عندد بددءإلي خلي  الع بة ليصل إلي ا راكاس التس تح  ا   أو يس ر محاذقا طخلي 
ا أب   ارب ب ب و إذا أرد . ب ب رأس اطخلي    سه   ثم يستطيع اعد ذلك أب قصل إلي واد  النيل أو يعبر سيناء إلي بالد الشام و  رها 

 –هال الطر  صاب الكتابات املدو ة ع  ةركة ا تصار ب ب مصر وما جاروها 
 
 أم  داب ةربيدا

 
   وسدواء سواء  اب ذلك ا تصار تااريا

 
 
 أم ةدقاا

 
  رها م  طر   ش ر إلي أب الطر  الشمالية  اب قصيبها م  تلك اط ركة أكثر مما قصيب–استعرلنا هال اط ركة ادقما

لطر  الوسدط  و سينا ا خرى   بل إب مركزها في املواصالت التاارية واط ربية في  ل صترات التاريت مركز   قمك  أب   ارب به مركز ا
.اطرنوبية

سيناء كمعبر للهررات البشرية 

دور ال دالر ق كد امل لمل عإي ع م أهمية شبة اطرزيرة فدي مدرور كا در مد  ال با دل   بصد تها انطدرة هامدة بد ب شدمار بدالد العدرب ومدا قد
ة و صددالك التبدداق  فددي الثددرو: اطخصدديب ةولدده مدد  سدد ارى سددوريا و العددرا  مدد   اةيددة   وبدد ب واد  النيددل اطخصدديب مدد   اةيددة أخددرى 

م خصدوبته مندا ال هذ ب ب تلك املناطق ال   رة املادقة الوااعة إلي جا ب مد  سدينا   وبد ب ذلدك ال طدر ال هدذ بزراعتده املعدروف اع د
ض عإدي جوا دب صار التاريت   بل إب ش رة املنط ة الوااعة إلي شر  الدلتا بمراعيها منا ال دم  تياة ميال ال يضاب التدس  ا د  ت دي

واددمل صددرو  النيددل ال دقمددة   والتددس  ا دد  ةشايشدد ا مضددمو ة مادامدد   عتمددد عإددي مددورد مدداء مضددموب اعكددا تلددك اط شددايش التددس قت
 إلددي أب قلددتما سددلاب امل

 
 واددد قن طددع سددن ب    ددل هدداا داعيددا

 
نط ددة  موهددا فددي سدد راء العددرب و   رهددا عإددي مدداء املطددر الددا  قنددلر عامددا

.  بمواص تدهاملادقة راةتهم في واد  النيل و مرا،ي شر  الدلتا في هررات سلمية اسيطة ق خا صيها رأى ةاكم مصدر ومدا  ا د  تدتم إ  
 الددة وماددل هددال الهرددرات السددلمية البسدديطة  ا دد  تحدددت باسددتمرار أقددام اددول مصددر وهيبددة ةلام ددا   ومددا  ا دد  تتواددمل عإددي سددوء اط

س الزراعيدة   وذلدك الكب ر ب ب املناطق الب راوية وا راكداا اتصادقة في الب راء املااورة   بل  اب قكت ي صيها مارد ذلك التباق 
.ا  راء الا  قدصع اساك  الب راء إلي أب قلتما ةيال أكثر  هذ في كنمل ا راكاس اطخصيبة وعإي ةاصة مناطق الزراعة

التو مع اط الي ل با ل سيناء

ك السدلاب   وتدزداد تلدك يعت د امل لمل أب تت ثر كااصة السلاب في منط ة ما بم دار ال رصة التس تهيئها الطبيعة في تلك املنط ة  ولئد
 الكااصة أو ت ل عإي ةسب طااة املنط ة و مبلغ مدا قمكد  أب تتحملده مواردهدا   وتكدوب ةيدال السدلاب فدي ةالدة تن دل أو اسد

 
ت رار تبعدا

 ددة لددي ة منط–صيمددا تدددر عليددة الدراسددة املناخيددة و النباتيددة –وشددبة جزيددرة سدديناء . ملددا تكددوب عليددة البيئددة   سدد ا مدد  ص ددر أو  هددذ 
 ب ب يعتمد علي

 
 ومحدودة ان تا    والبيئة صيها بيئة مادقة ص  رة   ر مضمو ة الثروة      سمح مطل ا

 
ها إ  عدد محدود املوارد جدا

 مددا قصددعب علدديهم أب قادددوا صيهددا مددا قك دد  عددددهم ال ليددل   ص ددم لددالك قضددطروب فددي أواددات طويلدد
 
 مدد  السددلاب   كا ددرا

 
ة إلددي أب جدددا

 
 
 و ان تددا  أكثددر تددواصرا

 
قتتبعددوب ةيددال والدداق . قهرروهددا   ملتمسدد ب العدديش فددي اطر ددات املادداورة لسدديناء ةيددث تكددوب البيئددة أاددل عسددرا

 ممدا  ا د  عليدة  و أب ك د
 
اة م اتب فدي السلاب في شبة اطرزيرة في ال ترات املختل ة  قادوب أب ال رصدة اط اليدة أمدام م أشدد لدي ا

.سيبل العيش أاوى مما عرصة الاق  سب وهم في سكهذ تلك املناطق

الت سيم العام لسيناء م  ةيث درجة تواصر الرخاء صيها

صيهدددا مددد  دراسدددة مدددا سدددبق قمكددد   عيددد ب منددداطق متم دددلة فدددي شدددبة اطرزيدددرة تكدددوب الطبيعدددة  دددخ قهدددال الطري دددة يعدددرف امل لدددمل ادددراءة 
ا  سدا  اطر دد صاعلتها أكثر اةتمار أو اس  عليها ص صبح  اط يداة صيهدا صدعبة   تطدا    أو تركتهدا بد ب ال دخاء و ال سدوة تتطلدب

سم الكتداب منداطق للي يستطيع ان ساب أب يعيش صيها ؟ أو بمعهذ رخر هل قمك  أب  لتما في سيناء تلك ا اسام املختل ة التس ق 
مندددداطق ال هددددذ   و مندددداطق ال  ددددر   و مندددداطق الضددددعمل   و مندددداطق ا رتحددددار   و مندددداطق العمددددل   و مندددداطق –السددددكهذ البشددددرى اليهددددا 

  وأب صيهدا  ارري  في ذلك إلي درجة تواصر الرخداء ؟؟ و هدال ا اسدام السدتة السداب ة   تمادل فدي سديناء مطل دا–الصعوبة الدا مة   
أكثدر مد  أاساما ااتض  رروف سيناء و طبيعة سلاغها أب قتداخل اعضد ا فدي اعدض بحيدث قمكد  أب تولدع املنط دة الواةددة تحد 

.واةداسم 

:  ر املدخل الشرقي ملص:العنوان
أهمية شبه جزيرة سيناء 
كطريق للمواصالت ومعبر 
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