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للمزيــد مــن املعلومــات عــن خطــاب الرئيــس عبــد الفتــاح الســيىس 
ملــروع قنــاة الســويس الجديــدة اســتعن بالرابــط التــاىل:

https://www.youtube.com/watch?v=JV39n0TUT0A

مقتطفات من كلمة السيد
 رئيس الجمهورية/ عبدالفتاح السيسى

إبان البدء فى مشروع قناة السويس الجديدة

لقنـاة  الكـرمي،  األبـى  الشـعب  أيهـا  العظيـم  مصـر  »شـعب 

السـويس ذكريـات عظيمـة فـى نفوسـنا جميًعـا فقد استشـهد من 

أجـل إنشـائها حنـو مائـة ألـف مصـرى باإلضافـة لشـهداء حـرب 

١٩٥٦م ، ١٩٦٧م ، ١٩٧٣م فتحيـة احتـرام وتقديـر لهـم.

البـد مـن العمـل واملثابـرة والكفـاح لنحقـق مـا حنلـم بـه 

لبلدنـا، ولشـعبنا، وشـبابنا بـل ولألجيـال القادمـة لذلـك كان 

املشـروع حنـن  السـويس اجلديـدة، وفـى هـذا  قنـاة  مشـروع 

نسـابق الزمـن، لنبنـى بلدنـا ويكـون هنـاك أمـل حقيقـى أمام 

املصريـن.

 ويتـم فـى هـذا املشـروع مراعاة اعتبـارات األمـن القومى، 

وهـذا  املشـروع،  تنفيـذ  عـن  املسـئول  هـو  فاجليـش  لذلـك 

املشـروع البـد أن يكـون بتمويـل املصرين فقط، وسـيتم طرح 

أسـهم وسـندات .املشـروع جلميـع أبنـاء الشـعب املصـرى.

املطلوبـة  والتضحيـة  واجلهـد  كبيـر  حتـدى  أمـام  فنحـن   

أن نكـون جميًعـا علـى قلـب رجـل واحـد.  كبيـرة، ويجـب 

وفـى النهايـة أشـكر كل من شـارك فى هذا املشـروع ، وإن 

شـاء اهلل كمـا وعدنـا املصريـن سـوف نوفـى بوعدنـا وخـال 

عـام سـيتم اإلنتهـاء من املشـروع«.

وحتيا مصر ..حتيا مصر ..حتيا مصر



 

كلمة وزير التربية والتعليم...

»كانـت مصـر بعـد ثورتـن عظيمتـن فـى حاجـة 

أبناؤهـا شـعًبا  يلتـف حولـه  ملشـروع عمـاق  ملحـة 

قنـاة  مشـروع  وكان   . وحكومـة  وجيًشـا  وقيـادًة 

السـويس اجلديـدة هـو ذلـك املشـروع الـذى انتظـره 

الشـعب ، ومنـذ إطـاق السـيد الرئيـس عبـد الفتـاح 

السيسـى شـرارة البـدء فـى هـذا املشـروع والشـعب 

حكومـة وجيًشـا يقـف مـؤازًرا ومعضـًدا ، فخرجـت 

جمـوع الشـعب تبـارك هـذا املشـروع وتضـع يدها فى 

يـد قائدهـا مـن أجـل حتقيـق حلـم املصرين فـى حياة 

سـعيدة وآمنـة ...

وحنـن إذ نقـدم لكـم أبناءنـا وبناتنا هـذا الكتيب 

السـويس  قنـاة  الضـوء علـى مشـروع  إلقـاء  بهـدف 

اجلديـدة ،ودور الشـعب املصرى العظيم فـى إجناز هذا 

املشـروع؛ فعليكـم بالبـذل والعطـاء الدائـم مـن أجـل 

وطننـا احلبيـب واسـتدامة مـوارده وتطويرهـا« .

أ.د. محمود أبو النصر

وزير التربية والتعليم



الصفحة املوضوع 

٥مقدمة

٦حكاية قناة السويس) نشأتها ومراحل تطورها(.

٨موقع قناة السويس وأهميتها .

١٠فكرة مشروع قناة السويس اجلديدة .

١٢أسس املشروع.

١٣أهداف املشروع.

١٤أهمية املشروع املستقبلية.

١٦مراكز التنمية مبحور قناة السويس.  

٢٣املصريون ودورهم الوطنى في مشروع قناة السويس اجلديدة

٢٦قائمة املصطلحات

٢٧املراجع

محتويات  الكتيب
محتويات  الكتيب

محتويات  الكتيب
محتويات  الكتيب



ــى  ــه عل ــور قدرت ــر العص ــى م ــرى عل ــعب املص ــت الش أثب

صنــع املعجــزات ، وميثــل مشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة؛ 

ا لقــوة اإلرادة املصريــة فى مواجهــة التحديات  جتســيًدا  عملـــّيً

ــل  ــى العم ــد ف ــي اجل ــر  عل ــاء مص ــرار أبن ــس إص ــا يعك كم

وبــذل اجلهــد  والعــرق مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل 

ــة. ــال القادم ــة لألجي ــاة كرمي ــر حي لوطنهم،وتوفي

يعــد مشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة مــن أضخــم 

ــو  ــرين ؛فه ــادى والعش ــرن احل ــى الق ــة ف ــروعات القومي املش

قفــزة تنمويــة عمالقــة تعــود باخليــر علــى مصــر واملصريــن؛ 

ــش  ــة واجلي ــعب واحلكوم ــود الش ــه جه ــت في ــك تكاتف لذل

إلجنــازه ، وقــد مــرت فكــرة  إنشــاء مشــروع  قنــاة الســويس 

ــا  ؟ ــل تعرفه ــل ... ه ــدة مراح بع

تعالى مًعا  نتعرف حكايتها..

مقدمة
مقدمة

مقدمة
مقدمةمحتويات  الكتيب
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بعـد وفـاة "محمـد علـي" اسـتغل املهنـدس الفرنسـي "فرديناند ديليسـبس" صداقته لوالى 

مصـر "محمـد سـعيد" وحصـل منـه علـى امتيـاز حفـر قنـاة السـويس 

عام 1856م. واسـتغرق حفر القناة عشـر سـنوات ، واشـترك فى 

رب مـن  رب مـن مليـون مصـري، واستشـهد مـا يـق حفرهـا مـا يـق

مائـة ألـف مصـرى أثنـاء أعمـال احلفر. 

خــال حكــم "محمــد علــي" 

ــه القنصــل  ملصــر، عــرض علي

"فردينانــد  ونائبــه  الفرنســي 

ديليســبس" إقامــة قنــاة تربــط البحريــن 

املتوســط واألحمــر، ولكنــه رفــض خوًفــا 

ــة  ــدول األجنبي ــل ال ــا لتدخ ــن أن تكــون باًب م

ــئون مصــر. ــي ش ف

احلـمـلـــــــة  أثنـــــــــــــاء 

علـــى  الفرنسيــــة 

مصـــر عـــام 1798م  

دعـــــــــــــا "نابليـــون 

بونابـــرت" إلـــى إنشـــاء قنـــاة تربـــط 

ـــن املتوســـط واألحمـــر، ولكـــن  البحري

مت إلغـــاء املشـــروع نتيجـــة خطـــأ فـــي 

حســـاب منســـوب ميـــاه البحريـــن.

حكاية قناة السويس )نشأتها ومراحل تطورها(

قنــاة  أول  حفــر  فكــرة  ترجــع 

األحمــر   البحريــن  لربــط 

واملتوســط عبــر نهــر النيــل 

إلــى عصــر احلاكــم املصــرى 

ـوك  مـل أحــد  الثالــث"  "سنوســرت 

عشــرة. الثانيــة  األســرة 

رات علـى مـدار  أعيـد حفـر تلـك القنـاة سـت ـم

سـتة وعشـرين قرًنـا من الزمـان، وكان آخر 

تلـك احملـاوالت فى عهـد اخلليفة "عمر بن 

اخلطـاب" وسـميت بقنـاة )أميـر املؤمنـن( 

عقـب  العـاص"  بـن  "عمـرو  أنشـأها  والتـى 

الفتـح اإلسـامى ملصـر عـام 641م

أبناءنـا وبناتنـا األعزاء...  إن املوقـع الفريد الـذى اختص اهلل بـه مصر جعلهـا قلب العالـم النابض 
وبـؤرة اهتمـام وركيـزة مصـاحل اإلمبراطوريـات القدميـة والقـوى العامليـة احلديثـة؛ فمصـر بحـق عبقريـة 
املـكان ودرة األزمـان، وقـد زاد اهتمـام العالـم مبصر ومبوقعهـا الفريد بعد حفر قناة السـويس عام ١٨٦٩م 
والتـى أصبحـت ركيـزة أساسـية فـي منظومـة التجـارة الدوليـة، هـذا فضـًا علـى أنهـا متثـل بالنسـبة ملصر 
إحـدى ركائـز أمنهـا القومـي، كمـا ارتبطـت ارتباًطـا وثيًقا بكفـاح مصر ونضالهـا  على مر العصـور من أجل 

احلريـة واالسـتقال وصـون اإلرادة الوطنيـة .. تعـال معنـا نتعرف حكايـة القناة .
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مــع اســتمرار التقــدم التكنولوجــى،  وزيــادة حجــم الســفن وحجــم احلمــوالت 

ــاة الســويس أعطــي الرئيــس  ــر قن ــة،  واســتكمااًل ملراحــل تطوي املنقول

"عبــد الفتــاح السيســي" إشــارة البــدء فــي ٥ اغســطس ٢٠١٤م 

لتنميــة محــور قنــاة الســويس، وحفــر قنــاة جديــدة موازيــة للقنــاة األصليــة .

أكتوبـر1973م  نــصــــر  بـعـــد 

ـراحــل  ـرئـيــــس  الـــ أعــــــــــــاد ال

"محمـد أنـور السـادات"، فتح 

القنـاة وطـور املجـرى املاحـى 

قدًمـا   38 مـن  عمقـه  بزيـادة 

إلـى 53 قدًمـا. 

مت  1869م  عـام  فـى 

افتتـاح القنـاة للماحة العاملية؛ 

مشـهود  أسـطورى  حفـل  فـى 

وك وأباطـرة العالم  ُدعـىَّ إليـه مـل

فرنسـا  امبراطـورة  مقدمتهـم  وفـى 

“أوجينيـه”. 

فــى 26 يوليــو 1956م 

الرئيــس  قـــــــــــام 

عبــد  "جمــال  الراحــل 

القنــاة، وبعــد  بتأميــم  الناصــر" 

حركــة  توقفــت  1967م  نكســة 

ســنوات.  ثمــان  القنــاة  فــى  املاحــة 

تطويـر  مشـروعات  توالـت 

ليصـل  املاحـي  املجـرى 

ممـا  قدًمـا   66 إلـى  عمقـه 

طـن.   ألـف   240 سـفن حمولتهـا  مبـرور  سـمح 

والدليـل علـى ذلـك عبـور واحـدة مـن أكبـر 

سـفن احلاويـات فـى العالـم وهـى السـفينة 

مولـر. ماكنـى-  ميرسـك- 

 )Maersk-Mcinney-Moller(

ملزيــد مــن املعلومــات عــن نشــأة القنــاة ومراحــل تطورهــا شــاهد الفيلــم التاريخــى علــى 
https://www.youtube.com/watch?v=8szl0hzhbsl ــى:  ــط التال الراب

ثم خلص أهم األفكار التى وردت بالفيلم وناقشها مع أقرانك. 
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موقع قناة السويس وأهميتها:
تعـد قنـاة السـويس أهـم ممـر مائي ماحـي عاملي  
إلـى  تقـع  تقريًبـا،  كـم   ١٩٠ بطـول  عمـاق  صناعـي 
الغـرب مـن شـبه جزيـرة سـيناء  فـي ثـاث محافظـات 
هـي )بورسـعيد، اإلمساعيليـة، السـويس(، تربـط بـن 
إلـى تقليـص  البحريـن األحمـر  واملتوسـط؛ ممـا أدى 
املسـافات بـن املراكـز التجاريـة واألقاليـم الصناعيـة، 

موقع قناة السويس بالنسبة للعامل وبعض املوانئ الرئيسة

واآلن تعال مًعا نتعرف موقع قناة السويس وأهميتها.

الســويس  قنــاة  حفــرت 
أجدادنـــــــــــــا  بدمــــــــــــــــــاء 
قنــاة  وتعــد   ، وآبائنــا 

الســويس مــن أهــم مــوارد 

فهــى  القوميــة؛  مصــر 

واحــرص  عليهــا،  حافــظ  لــك  ملــك 

تنميتهــا. فــى  املشــاركة  علــى 

تأمـل اخلريطـة التاليـة، واسـتنتج العاقـة بـن موقـع قنـاة السـويس وأهميتهـا، ثـم ناقشـها مـع معلمك 
وأقرانك.
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اقتصاديــة  أهميــة  للقنــاة  اجلغرافــي  املوقــع  ميثــل 

واســتراتيجية ملصــر فــي قلــب منطقــة الشــرق 

التالــي: األوســط وذلــك علــى النحــو 

١.ميــر بهــا أكثــر مــن ١٠% مــن جتــارة العالــم ، و%4٠ 
ــذا  ــدول ل ــر ال ــة عب ــة املنقول ــارة البحري ــن التج م

ُلقبــت بـــ » شــريان االقتصــاد العاملــي« . 

العربــي  للبتــرول  األول  الســويس املعبــر  قنــاة  تعــد   .٢
وصــواًل  إلــى الــدول الصناعيــة بأوربــا وأمريــكا الشــمالية.

٣. كان لتعطيــل املاحــة نتيجــة إغــاق القنــاة مثــان 
بالــغ أثــر  ) ١٩٦٧م - ١٩٧٥م(  الفتــرة  فــى   ســنوات 

ــد  ــا يزي ــم م ــر العال ــث خس ــي حي ــاد العامل ــى اال قتص عل
علــى ١٣٠ مليــار دوالر.

4. تعــد القنــاة خــط  دفــاع  رئيســى  ملصــر باعتبارهــا مانــع 
مائــي  اســتراتيجي. 

وبعــد أن تعرفنــا مراحــل تطــور نشــأة قنــاة الســويس 

ــاة  ــروع قن ــة مبش ــى جول ــا ف ــال مًع ــر تع ــا ملص وأهميته

الســويس اجلديــدة ومراكــز التنميــة الرئيســة بــه ، ولنبــدأ 

ــد. ــروع اجلدي ــرة املش ــن فك ــرة ع ــذة مختص بنب

publisher برنامــج  باســتخدام   
صمــم مطويــة إلكترونيــة مصــورة 
قنــاة  أهميــة  للعالــم  فيهــا  تبــرز 

الســويس عبــر التاريــخ.

علــي  بشــرى  إجنــاز  يؤثــر  لــم 
أعمــق  بصــورة  األمم  عالقــات 
فقــد  الســويس،  قنــاة  شــق  مــن 
هــي  بأكملهــا،  قــارة  اختزلــت 
القــارة اإلفريقيــة، وأعــادت وضــع 
وبــؤرة  الدنيــا  قلــب  يف  مصــر 

العالــم. خريطــة 

املؤرخ الربيطاىن هالفورد هوسكنز

يقولون عن القناة ... !!
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وع قناة السويس الجديدة: فكرة م�ش
عزيـزي املتعلـم ترجـع فكـرة إنشـاء هـذه القنـاة اجلديـدة إلـى زيـادة التقـدم التكنولوجـى، 
وتطـور األسـاطيل البحريـة العامليـة ،ومنافسـة طـرق أخـرى بديلـة . ويعـد مشـروع قنـاة السـويس 
اجلديـدة نقلـة حضاريـة مبنطقة الشـرق األوسـط فى بدايـة القرن احلادى والعشـرين ، وميزة نسـبية 

ملصـر عـن باقـى دول العالـم .
واليـوم يقـدم شـعب مصـر للعالـم معجـزة جديـدة بـكل املقاييـس تتمثـل فـى قفـزة عماقـة 
وغيـر مسـبوقة فـى تطويـر قنـاة السـويس ، وهـى إنشـاء قنـاة السـويس اجلديـدة ومـا يرتبـط بهـا من 

مشـروعات تنمويـة  ويتضمـن املشـروع مـا يلـى : 

قنــــــــــاة  إنشـــــــــــاء 

موازيــة  جديــدة 

األصـليــــــةـ   للقنــاة 

وتـعـمــيــــــــق وتطويــــــــــــر  بعــض 

أجــزاء املجـــــــــــــرى املالحـــــــــى 

. مي لقــد ا

- تنفيــذ مشــروعات التنميــة فــى 

منطقــة محــور  قنــاة  الســويس.

تنمية بورسعيد ومنطقة رشق بورسعيد

التكنولوجيــا  ووادى  اإلســاعيلية  تنميــة 
الجديــدة واإلســاعيلية 

تنميـة منطقة شـال غرب خليج السـويس وميناء 
العني السـخنة ومينـاء األدبية

منطقة شرق بور سعيد

اإلسماعيلية 
الجديدة

ضاحية 
األمل

وادى 
التكنولوجيا

منطقة شمال غرب خليج السويس

بور سعيد

اإلسماعيلية

س
سوي

ال
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واألن تعال مًعا  نتعرف مروع قناة السويس الجديدة بيشء من التفصيل...
تعـد  قنـاة السـويس اجلديـدة  تفريعـة جديـدة يتـم حفرهـا علـى اجلاف مـن منطقة الدفرسـوار 
جنوًبـا حتـى البـاح شـمااًل بطـول ٣٥ كـم، باإلضافـة إلـى تعميـق أجـزاء مـن القنـاة األصليـة بطـول 

بتفريعـة  ١٠كـم  تعميـق   منهـا  ٣٧كـم؛ 
بالبحيـرات  ٢٧كـم  وتعميـق  البـاح، 
املـرة الكبـرى، وبالتالـى يصـل إجمالـى 
٧٢كـم،  اجلديـدة  السـويس  قنـاة  طـول 
املزدوجـة  املسـافات  مـن  يزيـد  وهـذا 
بالقنـاة إلـى مـا يقـرب مـن ١١٥ كـم ، كل 

هـذا يـؤدى إلـى:

- السماح مبرور السفن فى اال جتاهن 

- تقليـل زمـن االنتظـار مـن ١١ سـاعة 

ثـاث سـاعات. إلـى 

- تقليـص زمـن مرور السـفينة من 

٢٠ سـاعة إلى ١١ سـاعة.

- استيعاب السفن ذات الغاطس الكبير.

- استيعاب أكبر السفن العاملية حجًما وحمولة.

- زيادة أعداد السفن التى متر بالقناة من 4٧ سفينة إلى ٩٧ سفينة.

- زيادة إيرادات القناة بنسبة ٢٥٩%.   

بثـاث سـنوات   السـويس اجلديـدة  قنـاة  زمـن حفـر  وقـدر 
ولكـن السـيد الرئيس عبد الفتاح السيسـى طالـب باختصارها   إلى  
سـنة واحـدة  علـى أن يتـم  االنتهاء  مـن  حفرها  بنهايـة  عام ٢٠١٥م

قناة السويس الجديدة

السـابقة  اخلريطـة  الحـظ 
السـويس  قنـــــاة  وصـف 
مـا  ناقـش  ثـم  اجلديـدة، 
توصلـت إليه مـع أقرانك.

نـشـــاط
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وع: أسس الم�ش
مت التخطيـط ملشـروع قنـاة السـويس اجلديـدة 

وفـق عـدة أسـس  هـى : 

استثمار املوقع  االستراتيجي 

لقناة السويس بالنسبة ملصر 

وللعالم.

السويس  قناة  هيئة 

الرمسيـة  املظـلـة 

للمشروع.

اعتبارات  مراعاة 

القومــى  األمـــن 

املصرى.

والتعـــاون  التنسيــق 

وزارات  كافــــة  بني 

ومؤسسات الدولة.

عملية  فى  املجتمعية  الشراكة  مبدأ  تفعيل 

التدشني وفى االكتتاب الشعبىى.

أســس  عــن  كلمــة  اكتــب 
مشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة 
ــك باإلذاعــة  ــى أقران وألقهــا عل

املدرســية. 

نـشـــاط
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أهداف مشروع قناة 
السويس اجلديدة

إنشاء وتطوير الكيانات 

االقتصادية واللوجستية

مواكبة التطور العاملى 

واإلقليمى  للفكر التنموى 

االقتصادى

املساهمة فى إعادة 

رسم اخلريطة السكانية

تشجيع رؤوس األموال 

املصرية والعربية واألجنبية 

على االستثمار

تدعيم البعد األمنى 

واالستراتيجى للدولة

خلق رواج اقتصادى 

باملنطقة وتوفير فرص 

عمل

زيادة الدخل القومى 

ارتفاع درجة التنافسية 

العاملية فى االقتصاد 

املصرى

حتقيق الشراكة بني 

املؤسسات الوطنية فى 

تنفيذ املشروع

رفع درجة ثقة الشعب 

فى احلكومات املصرية

وع: أهداف الم�ش
يهـدف املشـروع إلـى أن يكـون حملور قناة السـويس الريادة العامليـة فى النقل البحـرى، و مركًزا 

لوجسـتًيا )دعـم فنـى وتقنى(وصناعًيا عاملًيا متكامـًا اقتصادًيا وعمرانًيـا ومتوازًنا بيئًيا .

ملزيد من املعلومات عن أهداف مروع قناة السويس الجديدة ادخل عىل املوقع التاىل:

https://www.google.com.eg/search?q=pen&client=

ناقش معلمك وأقرانك أهداف املروع موضًحا وجه نظرك .... ثم أعد كتابتها بأسلوبك الخاص.
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وع المستقبلية:  أهمية الم�ش

تكمن أهمية املشروع فيما يلى:

اقتصـادي  مركـز  إلـى  مصـر  حتويـل   -١

ولوجيسـتي عاملـي صناعـي وجتارى 

ممـا  العامليـة  التجـارة  فـي  مؤثـر 

يعـود بالنفـع علـى االقتصـاد القومـي املصـري 

. القومـي  والدخـل  االقتصـاد  وينعـش 

مـن  السـويس  قنـاة  دخـل  معـدل  زيـادة   -٢

العمـات األجنبيـة والـذى يصـب فـي خزانـة 

الدولـة مباشـرة مما يسـاهم فـى ازدهـار االقتصاد 

املصـري. القومـي 

٣- توفيـر فـرص عمل جديدة للشـباب املصري، وفرص 

واألجنبيــــة،وتغير  الوطنيــــة  للشـركات  اسـتثمارية 

دميوجرافـي وهجـرات للسـكان مـن القاهـرة واملناطق 
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ذات الكثافـة العاليـة إلـى محافظـات القنـاة.

4- زيـادة قيمـة االقتصاد املصري بالنسـبة للمنطقة اإلقليمية 

والعالم.

٥- تنـوع وتوسـع األنشـطة احلاليـة فـي املنطقـة ) وخاصـة 

واللوجسـتية(. الصناعيـة  واملناطـق  املوانـئ 

٦- رفـع درجة الثقة فـي االقتصاد القومي املصري 

في جميـع احملافل االقتصادية الدولية.

٧- حتقيـق أكبـر قـدر مـن األمـان فى عبور السـفن 

للقناة.

٨- دفـع قاطـرة التنميـة لألمـام لتحقيـق أهـداف 

بعـد  العظيـم  املصـري  الشـعب  وطموحـات 

ليكـون  ٢٠١٣م  يونيـو   ٣٠ ٢٠١١م،  ينايـر   ٢٥ ثورتـي 

سـوف  الـذي  العظيـم  املصـري  احللـم  هـو  املشـروع 

املصـري. الشـعب  أبنـاء  وعقـول  بسـواعد  يتحقـق 

إلكترونيــة  رســالة  اكتــب 
ــارج  ــى اخل ــك ف ــق ل لصدي
تشــرح لــه فكــرة مشــروع 
اجلديــدة  الســويس  قنــاة 
ــه. ــوه لزيارت ــه وتدع وأهميت

نـشـــاط

عـلــى ضـــوء معلومـاتــك 
لفكرة مشـروع قناة السويس 
اجلديـدة وأهميتهــــا اقترح 

رؤية ورسـالة للمشـروع.

نـشـــاط

ىف  ملـرص  سـفري  أنـت 

الداخــــل والخــــارج ، 

احـرص عـىل نرالوعـى 

قنـاة  مشــروع  بفكــرة 

الجـديـــدة  السويـــس 

وأهميتهـا.
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منطقة  ببورسعيد
أ- تنمية ميناء بورسعيد.

ب- أنفاق بورسعيد.
جـ- املشروعات املطروحة.

منطقة االسماعيلية
أ- املنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

ب- مشروع وادى التكنولوجيا.
جـ- أنفاق اإلسماعيلية

منطقة  السويس
شــمال  االقتصاديــة  أ-املنطقــة 

الســويس. غــرب خليــج 
ب- ميناء العني السخنة.

جـ- ميناء األدبية.

منطقة  
شمال سيناء

ــاء  ــر مين ــم تطوي يت
حتــى  ًالعريــش 
ليصبــح  2030م 
جتارًيــا  مينــاًء 

. ملًيــا عا

16

يتسـع النطـاق اجلغرافـى حملـور تنميـة قنـاة السـويس ليتضمـن عـدة محافظـات منهـا: 

بورسـعيد، و اإلمساعيلية،و السـويس، وشـمال سـيناء ، والتـى بها مراكز التنميـة ،ويتميز هذا 

النطـاق بتوفـر مقومـات اقتصاديـة متكاملة  زراعية ، صناعية ،جتارية ، سـياحية ، لوجسـتية ، 

مصـادر طاقـة .  أقـرأ الخريطة التاليـة لتعرفها

مراكز التنمية بمحور قناة السويس:
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واألن تعـال مًعـا عزيزي املتعلم نتعرف كل املراكز التنموية مبحور قناة السـويس بشـيء 

مـن التفصيـل ولنبدأ مبنطقة بور سـعيد ، اقـرأ الخريطة التالية لتتعـرف مراكز التنمية بها.

أوالً: منطقة بور سعيد

أ. تنمية ميناء بورسعيد  :    
يتــم فــى املرحلــة األولــى حتــى عــام ٢٠١٧م  إنشــاء 

منهــا  بورســعيد  شــرق  مبينــاء  محطــات  ثمانــى 

محطتــان للحاويــات وســت محطــات للبضائــع الصلبة 

ــائلة. والس

ثــم إنشــاء أربــع محطــات حتــى عــام ٢٠٢٢م وأخيًرا 

إنشــاء عشــر محطات وذلك بحلول ٢٠٣٠م.

ب- أنفاق بورسعيد  :
ســيتم إنشــاء ثاثــة أنفــاق ببورســعيد منهــا نفقــان 

ــارى العمــل  ــد، وج ــث ســكة حدي للســيارات والثال

بأحــد األنفــاق بتكلفــة 841 ألــف يــورو وســيتم 

ــى تســعة شــهور. ــذه ف تنفي

 املشروعات املطروحة ببورسعيد:
منطقة لوجستية، ومحطة حبوب، ومدينة سكنية مبنطقة شرق بورسعيد. 
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أ. منطقة القنطرة شرق:
 تقــرر أن تكــون تلــك املنطقــة مركــًزا للتنمية الزراعيــة والصناعية  ✹

والعمرانيــة والســياحية، وقــد مت طــرح ٦٩ قطعــة أرض مبســاحة 

٤٠٠ م  لصغــار   املســتثمرين إلنشــاء الصناعــات الصغيــرة.

ــذى  ✹ ــا" وال تضــم املنطقــة مشــروع املســتقبل "وادى التكنولوچي

يهــدف إلــى حتويــل مصــر إلــى دولة منتجــة ومصــدرة للتكنولوچيا 

املتقدمــة، كمــا يضــم الصناعــات اإللكترونيــة، والبرمجيــات، 

والهندســة الطبيــة، واملعاهــد العلميــة لتلــك الصناعــات، ويتــم 

ذلــك وفــق أربــع مراحــل  متتاليــة .

سماعيلية ثانًيا: منطقة االإ

ب. أنفاق اإلمساعيلية :
ــث  ✹ ــان للســيارات والثال ــا نفق ــاق منه ــة أنف ــيتم إنشــاء أربع س

للســكة احلديــد والرابــع للمرافــق، وجــارى العمــل بالنفــق األول 

ــة منــرة )6(. ــة الفــردان ومعدي ــن معدي ويقــع ب

وبعــد أن تعرفنــا مراكــز التنميــة مبنطقــة بورســعيد اقــرأ اخلريطــة لتتعــرف  املنطقــة 
الثانيــة مــن املشــروع .
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ثالًثا: منطقة السويس

شــمال  االقتصاديــة  ب.املنطقــة 
الســويس: خليــج  غــرب 

واحـــة  لتصبـــح  تطويرهـــا  ســـيتم   

للتنميـــة والعمـــران ويتم تقســـيمها 

إلـــى عـــدة مناطـــق وهـــى:

 املنطقة الســـياحية بطول 17كم  ✹

على ســـاحل خليج السويس.

 املنطقـــة اجلنوبيـــة والشـــمالية  ✹

االســـتثمارية. للمشـــروعات 

)منطقـــة  ✹ الصناعيـــة  املناطـــق 

الصناعات الثقيلة غرب املنطقة 

صناعيـــة  ومنطقـــة  اجلنوبيـــة، 

اجلنوبيـــة،  املنطقـــة  ــوب  جـن

ومنطقـــة البتروكيماويات جنوب 

الصناعيـــة(. املنطقـــة 

جـ. ميناء العني السخنة:
مـــن املخطط إنشـــاء ســـتة أحواض به ليســـتوعب نحـــو 1.7 مليـــون حاوية بداًل 

مـــن 1.1 مليون ســـنوًيا، وقـــد مت االنتهاء مـــن احلوض األول.

أ.ميناء األدبية: 
والـــذى يبعـــد عـــن مدينة الســـويس بحوالـــى 17 كم 

فمـــن املقـــررأن تزيـــد مســـاحته بنســـبة 180% وتزداد 

ا. أطـــوال األرصفة بنســـبة 250% ليصبـــح منوذًجا عاملّيً

واآلن تعال مًعا نتعرف مراكز التنمية باملنطقة الثالثة والتى توضحها  اخلريطة التالية .

 املشروعات املقترحة  مبنطقة السويس:
محطـة حتليـة ميـاه البحـر ومحطـة ملعاجلـة ميـاه الصـرف الصحـى ومحطـة طاقـة ريـاح ومدفـن 
صحـى ملخلفـات الصناعـة ، ومشـروع حلمايـة املنطقـة من السـيول ومبنـى خلدمة املسـتثمرين.  
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ملزيد من املعلومات ادخل على الرابط التالى:

http://www.scribd.com/doc/143844407/Egypt-s-Suez-Canal-2013-Project
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املخطط العام املقترح 
مليناء العريش

رابًعا: منطقة شمال سيناء

ــد  ــروع اجلدي ــق املش ــع مناط ــرف راب ــى وتع ــكل التال ــظ الش ــم الح ــزي املتعل عزي
ــه. ــة ب ــز التنمي ومراك

ــا عاملًيــا  يتــم تطويــر مينــاء العريــش حتــى 2030م مبحافظــة شــمال ســيناء ليصبــح مينــاًء جتارًيّ
ــد حمولتهــا علــى 30 ألــف طــن، وهــذا  ــى وميكــن أن يســتقبل ســفًنا تزي مــن الدرجــة األول
املشــروع ســوف يســهم أيًضــا فــى إيجــاد فــرص عمــل جديــدة ألبنــاء محافظــة شــمال ســيناء، 

وإنشــاء منطقــة لوجســتية.

بالتنسـيق مـع زمـاءك وحتت إشـراف معلمك قـم بزيارة موقع مشـروع قناة السـويس اجلديد 

وسـجل أهـم مـا حظاتك على هذا املشـروع ثـم اعرضها علـى زمائك بحصة النشـاط.

نـشـــاط   :
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تضافـرت جهـود أبنـاء الشـعب املصـرى بكافـة فئاتـه العمريـة والثقافيـة إلطـاق مشـروع قنـاة 

السـويس اجلديـده لتحقيق التنمية الشـاملة واملسـتدامة ملنطقـة محور قناة السـويس خاصة ، وملصر 

عامـة ؛ ولكـي تتعـرف عزيـزى املتعلـم  هـذه اجلهـود ، الحـظ الشـكل التخطيطـى التالـى:

وع قنـــــاة السويس الجديدة: ي م�ش
الـمـــصــــريون ودورهم الوط�ف �ف

23

احلكومةاجليش الفرد

شارك فى متويل 

املشروع بطريقة 

االكتتاب

شارك فى 

عمليات حفر 

القناة اجلديدة 

وتعميق القناة 

األصلية

أكدت على 

تعاون الوزرات 

املختلفة فى 

تنفيذ مشروعات 

التنمية مبنطقة 

القناة

شارك فى أعمال  

حفر القناة اجلديدة 

وتعميق القناة 

األصلية من خال 

املؤسسات

طهر منطقة 

املشروع من 

األلغام

دعم منطقة 

محور قناة 

السويس 

ا ومادًيّا لوجستًيّ

دور الشعب املصرى فى مشروع قناة السويس اجلديدة

ووالؤه  المصـرى  الشـعب  وطنيـة  تجسـدت 
مشـروع   فـى  الحبيـب  الوطـن  هـذا  ألرض  وانتمـاؤه 
قنـاة السـويس الجديـدة وذلك بتجميع مـا يقرب من 

٦٠ مليـار جنيـه فـى أقـل مـن أسـبوع......
 فتحيا مصر ... تحيا مصر ... تحيا مصر ...

ولتبق مصر أوالً... ،مصر دائًما ... ومصر فوق الجميع.

بالتعــاون مــع زمالئــك صمــم 
يوضــح  مجســم  ماكيــت 
الســويس  قنــاة  مشــروع 
اجلديــدة، ومراكــز التنميــة 

بــه.

نـشـــاط



»يشـهد التاريـخ  لشـعب مصـر بقدرتـه علـى صنـع املعجـزات احلضاريـة واإلنسـانية 

، ويعـد حفـر وتطويـر قنـاة السـويس واحـدة مـن تلـك املعجـزات التـى صنعهـا املصريـون 

بعرقهـم ودمائهـم  عبـر التاريـخ«.

اقرأ الفقرة السابقة والحظ الصور التالية ، ثم:

حفـر  ✹ فـى  العظيـم  املصـرى  الشـعب  دور  فـى  زمـاءك  ناقـش   

السـويس. قنـاة  وتطويـر 

رتـب الصـور مـن القـدمي إلـى احلديـث مـع وضـع  ✹

تعليـق مناسـب لـكل صـورة.

فـــــى  ✹ املناقشـــة  نتائـــج  ســـجل 

املدرســـة  مـجـلــــــــة 

. نيـــة و لكتر إل ا

 . . قـــش نا . . تب ر . . حظ ال
. . . . . ســـجل و

نشاط



لقد أثبت املصريون شعًبا وحكومًة وجيًشا للعالم أجمع أنهم قادرون 

على بناء وطنهم وحتدى الصعاب وتذليل العقبات من أجل مسو ورفعة 

الوطن والعبور بسفينته إلى بر األمان.



السـويس  قنـاة 
اجلديـدة 

عبـارة عـن قناة  جديدة سـيتم حفرهـا على اجلـاف من الدفرسـوار جنوًبا 
حتـى بداية تفريعة البـاح بطول يبلـغ 35 كيلومتًرا، باإلضافـة إلى تعميق 
أجـزاء مـن القنـاة األصليـة بطـول 37 كيلومتـًرا، وبالتالـى يصـل طـول 
القنـاة اجلديـدة إلـى 72 كيلومتر لتمكـن السـفن ذات الغاطـس الكبير 

من املـرور بالقنـاة وفـى االجتاهن.

جيواستراتيجى

ختطيـط سياسـي واقتصادي وعسـكري يهتـم بالبيئة الطبيعيـة من ناحية 
اسـتخدامها فـي حتليل أو تفهم املشـكات االقتصادية أو السياسـية ذات 

الصفـة الدولية.

تأميم
وسـائل  كل  تصيـر  حيـث  الدولـة  إلـى  الهيئـة  أو  املؤسسـة  ملكيـة  نقـل 

وتسـيرها. عليهـا  باإلشـراف  وتقـوم  الدولـة  ملـك  إنتاجهـا 

فن وعلم إدارة تدفق واملعلومات واملوارد املادية والبشرية .لوجستية

أمن  قومي

األمـن الـذى مبوجبـه يتـم احلفـاظ علـى احلـدود الداخليـة للبـاد مبـا 
يتضمـن ذلـك احلفـاظ علـى  حـدود الدولـة واحلفـاظ علـى املنشـآت 
العامـة، باإلضافـة إلـى حمايـة الدولـة مـن األخطـار اخلارجيـة املتعلقـة 

الدولـة بسـامة  املتربصـة  الـدول  أو  اجلـوار  بـدول 

كراكات عائمه

تناسـب األعمـال الضخمـة حيـث يكـون نـاجت  معـدات بحريـه عائمـة   
التكريـك مبايـن األمتـار املكعبـة وهـى التـى تسـتخدم فـى املوانـئ 

وتعميقهـا. املائيـة  املجـارى  وتطهيـر  صيانـة  و مهتمتهـا  البحريـة 

نفق
ممـر  يتـم حفـره  أسـفل  املجـارى والقنـوات املائيـة ويختـرق احلواجـز 

كاجلبـال وغيرهـا ولـه مدخـل ومخرج.

حاوية الشحن

صنـدوق معدنـي كبيـر بأبعـاد قياسـية يتـم مـن خالـه شـحن وختزيـن 
املنتجـات واملـواد اخلام خـال عمليـة نقل البضائـع من موقـع إلى موقع 

سـواء عـن طريـق البحـر أو اجلـو أو البر.

قائمة المصطلحات



املراجع
املؤمتـر  واملنافسـة،  البديلـة  والطـرق  السـويس  قنـاة  جـال:  حسـن  السـيد   .١
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