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 تمهید

، وهـى الحـد الفاصـل  كـم١٦٣قع إلى الغرب من شبه جزیـرة سـیناء، بطـول ممر مالحي یقناة السویس 
المـصریة ن المـدبـین الـشریان الواصـل هـى ، و"بـرزخ الـسویس"ُحیـث شـقت فـى أفریقیـا وبین قارتي آسـیا طبیعیا 

تــصادیة والحیویــة الرئیــسیة التــى أنجزتهــا  وهــى أحــد المــشروعات االق.المتوســطین األحمــر والبحــرالواقعــة علــى 
  .، وكان لها آثار واضحة على كثیر من مناحى الحیاة في مصرمصر خالل القرنین التاسع عشر والعشرین

تهــدف الدراســة إلــى بیــان أثــر المــشروعات القومیــة علــى خریطــة األقــسام اإلداریــة المــصریة، مــن ثــم و
لحدیثة التـى أرسـى قواعـدها محمـد علـى باشـا ومـا زالـت آثارهـا وبخاصة أن تلك المشروعات بدأت مع النهضة ا

  ".قناة السویس"بادیة للعیان، وعلى رأسها 

  أوال ـ المشروعات القومیة المؤثرة في تغییر الخریطة اإلداریة المصریة@
لقــد تعــددت المــشروعات القومیــة فــي مــصر وانتــشرت فــي عــدة أقــالیم منهــا، وذلــك منــذ بدیــة النهــضة 

، ثـم توالـت المـشروعات تتـرى بعـد ذلـك، ممـا كـان لـه أبلـغ )١٨٤٩ــ ١٨٠٥(ي عهد محمد علـى باشـا دیثة فالح
  :ما یلي وأهمها ،األثر في تغییر الخریطة اإلداریة لتتناسب مع تلك المشروعات القومیة

  :التوسع الزراعىأ ـ مشروعات الري و
 اتـساعبالزراعـة، ممـا ترتـب علیـه لم تتوقف عملیات استصالح األراضي فى مصر منـذ معرفتهـا األولـى 

 "تحفـة اإلرشـاد"فـي سـجل فـك الزمـام المـسمي مساحات األراضي وزیادة عدد المحالت العمرانیة؛ ومثال ذلك أنه 
ــذي و ــطرال ــك ُس ــي زمــان المل ــوكي  ف ــضح أن مجمــوع ٦٩٧ /م١٢٩٩ المنــصور حــسام الجــین ســنةالممل ـــ ات  ه
 وهو سـجل للقـرى المـصریة فـي –تحفة السنیة البن الجیعان بینما في سجل ال ؛ ناحیة٢٠٧١ي المصریة نواحال

فـي مـدة لـم تتجـاوز ناحیـة جدیـدة  ٢١٢ ةادیـزأي ب ٢٢٨٣١بلغ عـددها  هـ ٧١٥أیام حكومة الممالیك من سنة 
 .ٕنتیجة حتمیـة الستـصالح األراضـي البـور وتجفیـف البحیـرات وحفـظ األمـن واصـالح الطـرق سنة فقط، وهذا ١٨

كـان خـراب القـرى فى المحالت العمرانیة، بینما لى زیادة عدد السكان إراضى الزراعیة دفع األاتساع العمران فى ف
  . راضیها سببا فى قلة السكان فى البعض اآلخرألى إإلهمال تطهیر الترع وعدم وصول المیاه 

ــع نظــام الــرى و ــسابع مــن القــرن العــشرین وهــى تتب ــد ال ــة العق ــة مــصر بالزراعــة وحتــى بدای ــذ معرف من
ة المـساحة یفــصل بــین كـل منهــا جـسور متینــة مـن الطــین یبلــغ كبیــرقـسم األرض إلــى حیـاض ُ حیــث ت،وضـىالح

 فكانـت ،ارتفاعها بین متر ونصف ومترین وتتصل بالنیل عن طریق قنوات تجـرى فـى مـستوى األراضـى الزراعیـة
یاه حوالى خمـسین یومـا  وتبقى الم،هذه القنوات تمتلئ فى شهر سبتمبر حین ارتفاع منسوب مستوى میاه النیل
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 وكانـت جـسور هـذه الحیـاض تتخـذ كحـدود ،فى األرض ثم تفتح الحیاض فتـصرف المیـاه الباقیـة إلـى نهـر النیـل
 كما أن لهذا النظام أثـر آخـر علـى الحـدود اإلداریـة وهـو أنـه أعطـى فرصـة لنـوع مـن الهجـرة ،٢للوحدات اإلداریة

ل والعمــل فــى البنـــاء یصــا وتجفیــف المــستنقعات وجنـــى المحالداخلیــة إلــى منــاطق الــرى الـــدائم لتطهیــر التــرع
 وال شــك أن تلــك الهجـرة عملــت علــى تغییـر أحجــام المحــالت العمرانیـة فتبعــه تغیــر إدارى الســتیعاب ،٣والـصناعة

  . جدیدةٍاألعداد الجدیدة وذلك بإنشاء نواح

أنـشئت قنـاطر أسـیوط سـنة ولتعمیم نظام الرى الدائم فى مصر تم التوسع فى إنـشاء القنـاطر والـسدود ف
وقنـاطر نجـع حمـادى سـنة )  كـم٣١٨( لتغذیة الترعة اإلبراهیمیة التى تعد من أطول قنوات العالم العذبـة ١٩٠٣
 وأسـیوط حیـث تخـرج منهـا ترعتـا الفؤادیـة جرجـاتى ی لتوسیع مساحة األراضى التى تروى ریا دائما بمـدیر١٩٣٠

 أمـا سـد ، لتغذیة ترعتى الكالبیـة وأصـفونة١٩٠٨قناطر إسنا سنة  وأنشئت ،فى غرب النیل والفاروقیة فى شرقه
أسوان فقد أحدث تحسنا كبیرا فى نظام الرى الدائم نتج عنه اسـتقرار دائـم فـى المراكـز العمرانیـة وقـد تمـت تعلیـة 

إلـى وفى كل مرة تتم التعلیـة یزیـد منـسوب المیـاه فیـضطر األهـالى إلـى نقـل قـراهم ونجـوعهم  ،مرةأكثر من السد 
 مترا فغرقت كـل األراضـى الواقعـة ١٢١ ارتفع منسوب البحیرة إلى ١٩٣٤مناسیب أعلى وفى التعلیة الثانیة عام 

 كمـا أدى االنتهـاء ،٤ٕتحت هذا المنسوب وهاجر النوبیون إلى قرى متناثرة فى المنطقة الممتدة بین أسوان واسـنا
غرقـت كـل قـرى النوبـة الواقعـة جنوبـه بفعـل میـاه  إلـى التهجیـر الـشامل حیـث ١٩٦٨من بناء الـسد العـالى عـام 

 محافظـةب ومن ثم أنشئ مركـز نـصر النوبـة ،٥ مترا فوق مستوى البحر١٨٠التخزین وارتفاع منسوب المیاه إلى 
  .لتوطین هؤالء السكانالنیل فى شرق وادى أسوان 

ماال، ثـم نـتج عـن الغربیة تصل حتـى سـواحل البحـر المتوسـط شـ) مدیریة(وفي شمال الدلتا كانت حدود 
طلق اسـم مدیریـة كفـر أ  ١٩٥٥سنة ، وفي "الفؤادیة"جدیدة هى ) مدیریة(عملیات استصالح البراري أن أنشئت 

 ١٧٥٥قــرار رئــیس الجمهوریــة العربیــة المتحــدة رقــم صــدر  ١٩٦٠ســنة  وفــي ،٦الــشیخ علــي مدیریــة الفؤادیــة
، ثــم زاد عــدد مراكــز مقرهــا مدینــة كفــر الــشیخمحافظــة كفــر الــشیخ و الجمهوریــة إلــى محافظــات، ومنهــا بتقــسیم

 )١شكل (. مركز١٠المحافظة لیصل إلى 

قـد صـدر لهـا قـرار لزیـادة مـساحاتها بهـدف التوسـع الزراعـي فیهـا فالوجه القبلـى مع حاجة محافظات و
ذ طلبـت إ، علـى حـساب محافظـة البحـر األحمـر بتعدیل حدودها الشرقیة ١٩٩٤  لسنة٢٤ رئیس الجمهوریة رقم

ة زیــادافظــات بنــى ســویف والمنیــا وأســیوط وســوهاج وقنــا تعــدیل الحــد الــشرقى لكــل منهــا وذلــك الســتیعاب المح
الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعى بها بالقدر الذى یسمح باستصالح جزء من أراضیها شرق النیل بما والسكانیة 

  .٧نمیة االقتصادیة واالجتماعیةیتالءم ومقتضیات توفیر األمن الغذائى لتلك المحافظات وتحقیق خطط الت

  :الصناعة ب ـ
إن توزیــع المـــوارد وربطهـــا بمراكــز توزیـــع الـــسكان أو اكتــشاف مـــوارد جدیـــدة لكفیــل بتغییـــر الخریطـــة 

 بضم وادي النطـرون إلـى محافظـة البحیـرة ١٩٦٦ لسنة ٢٠٦٨ لذلك صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم ،اإلداریة
بـدال حافظـة البحیـرة ذات التركـز الـسكاني بمـوارد وادي النطـرون الطبیعیـة  لتستفید م٨ًفصال عن محافظة مطروح



 ٤

ــسكانیة المنخفــضةمحافظــة مطــروح مــن  ــسادات عــن محافظــة ذات الكثافــة ال ، كمــا صــدر قــرار بفــصل مدینــة ال
ى ، وذلك لتستفید محافظة المنوفیة من تلـك المدینـة الـصناعیة الكبیـرة والتـالبحیرة وضمها إلى محافظة المنوفیة

ال یوجد لها مثیل بین بقیة مدن المحافظة، فضال عن أن ذلك یتیح لها فرصة التوسـع ناحیـة الـصحراء الغربیـة، 
  )٢شكل( .وقد كانت قبل ذلك تنحصر بین فرعي النیل مع انعدام فرص التوسع األفقي

ــك،الجیــزةمحافظــة لحــق بُأصل قــسم الواحــات البحریــة مــن محافظــة مطــروح وُفــ ١٩٧١وفــي ســنة    وذل
وأهمهــا الحدیــد الرتباطــه بمــصانع الحدیــد  ،لتمكــین محافظــة الجیــزة مــن اســتغالل المــوارد الطبیعیــة فــى الواحــات

 لـسنة ١٠٣٨فصل الحوامدیة عن مدینة البدرشـین وتحویلهـا إلـى مدینـة بـالقرار الجمهـورى رقـم كما تم بحلوان، 
 مـن محافظـة البحـر )الـصلب والفوسـفاتمنطقـة الحدیـد و(ناحیـة  تصلُفـو.  وذلك للصناعات القائمـة بهـا١٩٦٦
  .١٩٦٦ لسنة ١٧٤٦ لمحافظة أسوان بالقرار الجمهورى تمُضواألحمر 

 فى الربع األخیر من القرن العشرین نتیجة الزیادة السكانیة المطـردةر مفهوم التنمیة العمرانیة غیتولقد 
، هیئة المجتمعات العمرانیـة الجدیـدةُأنشئت   ومن ثم ؛وتزاید مشكالتها ،الدلتا والوادىالمحالت العمرانیة فى فى 

إعــادة توزیــع الــسكان عــن طریــق إعــداد منــاطق جــذب مــستحدثة خــارج   بهــدف١٩٧٩ لــسنة ٥٩بالقــانون رقــم 
ومنهــا .  فُأنـشئت المـدن الجدیـدة علــى جـانبى الـوادى والـدلتا لتحقیــق عـدة أهـداف.نطـاق المـدن والقـرى القائمــة

  .فیر فرص العمالة ودفع االستثمارإنشاء مجتمعات صناعیة جدیدة لتو

ــا و ــدة حالی ــغ عــدد المــدن الجدی ــع حــول ١٧یبل ــة منهــا أرب ــاهرة  مدین ــیم الق -العاشــر مــن رمــضان(إقل
بـرج -النوباریـة-الـسادات-الـصالحیة-دمیاط الجدیـدة(بالوجه البحرى  وخمس )بدر -العبور -أكتوبر٦-مایو١٥

حــول  وثــالث )طیبــة الجدیــدة-أســیوط الجدیــدة -الجدیــدةالمنیــا -بنــى ســویف الجدیــدة(بالــصعید  وأربــع )العــرب
  . ) مدینة القاهرة الجدیدة-الشروق -الشیخ زاید (الطریق الدائرى 

 مـن محافظـة إلـى أخـرى، هاوقد ترتب على زیادة ونمو الصناعة في تلـك المـدن أن تحولـت تبعیـة بعـض
جدیـدتین محـافظتین مهـوري بإنـشاء ر جا صـدر قـر٢٠٠٨؛ ففـي عـام "محافظـة"إلـى " مدینة"بل تحول بعضها من

تـب علـى هـذا القـرار تغییـر الحـدود روقـد ت. للوظیفة الصناعیة الممیـزة لكـل منهمـا، وذلك ٩ أكتوبر٦وحلوان هما 
  .اإلداریة لمحافظات القاهرة والجیزة والمنیا والفیوم وبنى سویف

   :السكك الحدیدیةج ـ 
د بـدأ التفكیــر فـي هــذا المــشروع قبـل حفــر قنــاة وقــ. كانـت مــصر أول دولـة فــي الــشرق تعـرف القطــارات

مـن آسـیا  بهدف إیجاد وسیلة حدیثة لربط البحرین األحمر والمتوسط حیث كانت سفن البضائع القادمة السویس
 علـى البحـر اإلسـكندریةمینـاء  تفرغ حمولتها في الـسویس لتنقلهـا الجمـال بعـد ذلـك بـرا إلـى الـسفن الراسـیة فـي

هذا الوضع الخـدیوي عبـاس األول إلـى التفكیـر فـي  دفع و .صر دخال كبیرا كرسوم عبورالمتوسط وكان یحقق لم
وانتهـت  ١٨٥٢وبـدأ العمـل فـي هـذا المـشروع عـام . . والـسویساإلسكندریة إقامة خطوط سكك حدیدیة تربط بین

 حیـث ١٨٥٤ عـام اإلسـكندریةو المرحلة األولى منـه حتـى مدینـة كفـر الزیـات فـي منتـصف المـسافة بـین القـاهرة



 ٥

كفـر الزیـات لتـستكمل الرحلـة بعـدها بالجمـال والعربـات التـي  كانـت الرحلـة تبـدأ مـن القـاهرة بالقطـار وتنتهـي فـي
   . ثم من القاهرة إلى السویساإلسكندریةاستكمل بناء الخط حتى  وبعد ذلك. ١٠تجرها الخیول

وأثنـاء الحـرب العالمیـة ). التـرام(قطـارات المـدن  وفي عهد الخدیوي إسـماعیل بـدأت مـصر دخـول عـصر
. في إقامة خط للسكك الحدیدیة یـربط بـین مـصر وفلـسطین لخدمـة المجهـود الحربـي األولى بدأ اإلنجلیز یفكرون

واكتمـل   .بـدأ العمـل فـي بنـاء الخـط مـن القنطـرة شـرق علـى الـضفة الـشرقیة لقنـاة الـسویس وحتـى غـزة وبالفعل
علوي فوق القنـاة حتـى یمكـن  قناة السویس على إقامة كوبريفي الوقت نفسه وافقت شركة . ١٩١٨البناء عام 

مباشـرة لتـوفیر الوقـت بـشرط تفكیـك الكـوبري بعـد  ربط خط سكك حدید القاهرة السویس بخط سكك حدید فلـسطین
   .انتهاء الحرب

فـي مـصر  واستمر تطور السكك الحدیدیة في مصر التي شكلت واحـدة مـن أهـم المؤسـسات االقتـصادیة
اإلمـداد والتمـوین لقواتهـا   األول من القرن العشرین بسبب اعتماد البریطـانیین علیهـا فـي عملیـاتخالل النصف

وبعـد قیـام ثـورة الثالـث والعـشرین مـن   .مـا بـین الحـربین سواء أثناء الحربین العـالمیتین األولـى والثانیـة أو فتـرة
 ؛ك الحدیدیة فـي مـصر تغییـرات كبیـرةرحیل القوات البریطانیة شهدت شبكة السك  في مصر ثم١٩٥٢یولیو عام 

اسـتخدمت إسـرائیل  حیـث١٩٦٧اختفى خط سكك حدیـد رفـح بعـد االحـتالل اإلسـرائیلي لـشبه جزیـرة سـیناء عـام ف
   .١١السویس حدید الخط في بناء خط بارلیف الشهیر على الضفة الشرقیة لقناة

ن ألـى إفـى غیـر اسـتقرار بعامـة فى نواحى مصر قسام والمراكز ودور سكن الموظفین وكانت دواوین األ"
نـه كلمـا كـان أت الحكومـة أقیمت المحطات بالقرب مـن مـساكن الـبالد والقـرى، حینئـذ رأنشئت السكك الحدیدیة وأ

سـرع ممـا یترتـب أسـهل وأقرب من محطات السكك الحدیدیة كلما كانت المواصالت الو المركز واقعا بأمقر القسم 
المراكـز " حواضـر" ومـن ثـم تغیـرت مقـار كثیـر مـن ." والمـوظفین فـى تـنقالتهمهـالىعمال وراحة األنجاز األإعلیه 

 تقــرر نقــل دیــوان مركــز الــدلنجات والمــصالح ١٨٨٤فــى ســنة والمــدیریات، ومثــال ذلــك أنــه فــى مدیریــة البحیــرة 
مـع  وبـذلك أصـبحت إیتـاى قاعـدة للمركـز ،األمیریة األخرى من بلدة الدلنجات لبعدها عن طریق السكة الحدیدیـة

 صـدر قـرار ١٩٠٧ یونیة سنة ٢ وفى .مى بمركز إیتاى البارودُ س١٨٩٦ وفى سنة ،بقائه باسم مركز الدلنجات
من نظارة الداخلیة بنقل مركز منیة سمنود إلى ناحیة أجا لتوسطها بین بالد المركز ووقوعها على طریـق الـسكة 

 نقـل دیـوان مركـز الجعفریـة ١٨٨٤فـي سـنة و. الحدیدیة الموصلة بـین المنـصورة ومیـت غمـر بمدیریـة الدقهلیـة
حیـث  ، ١٨٩٦إلي بلدة السنطة لوجود محطة للـسكة الحدیدیـة بهـا مـع بقائـه باسـم مركـز الجعفریـة حتـي سـنة 

وكانـت بـسیون قاعـدة لقـسم .  بمدیریـة الغربیـة"مركـز الـسنطة" ته بتـسمی١٨٩٦ فبرایـر سـنة ٢٢صدر قـرار فـي 
 نقـل دیـوان المركـز والمـصالح األمیریـة ١٨٧١وفـي سـنة  ، ١٨٢٦ سـنة ذبسیون أحد أقسام مدیریة الغربیـة منـ

األخـري مـن بـسیون إلـي كفـر الزیـات لوقوعهـا علـي الــسكة الحدیدیـة ولهـا علیهـا محطـة ثـم لتوسـطها بـین بــالد 
  .١٢المركز

  

  :السیاحةد ـ 
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خـتالف  المـزارات الـسیاحیة علـى انتـشرتحیـث تعد السیاحة من أهم مـصادر الـدخل القـومي فـي مـصر، 
.  الـسیاحیةكتمـل المنـشآت والمؤسـسات الخدمیـة كمـا ت،المعابد واألثـار الفرعونیـةوبخاصة التى ترتبط بأنواعها، 
ملیـون  ١٠مـا یقـارب  هـاتعد مصر من أبرز الدول السیاحیة في العالم حیث بلغ عدد السیاح الزائـرین لومن ثم 
   .ً عالمیا٥٨ م، وبذلك تحتل المرتبة ٢٠٠٧سائح 

ومـن  .ُانت مدینة األقصر أكثر مدن مصر جذبا للسیاحة فقد وضع لهـا قـانون خـاص فـى إدارتهـاولما ك
 "مدینــة ذات أهمیــة خاصــة" باعتبــار مدینــة األقــصر ١٩٨٩ لــسنة ١٥٣ثــم صــدر قــرار رئــیس الجمهوریــة رقــم 

ار تعینـه مـن  والـذى یـصدر قـر- وقد خول ذلك القانون رئیس مدینـة األقـصر .لطابعها األثرى والحضارى العریق
 للقیام باختصاصات الوزیر المخـتص وذلـك فـى المـسائل اإلداریـة والمالیـة بالنـسبة للمرافـق -رئیس الجمهوریة 

 أعلى للمدینة یكون هو رئیسه ویحق لـه إدخـال أعـضاء ا مجلسَنّكوُ وأن ی،وفروع جمیع الوزارات والعاملین فیها
ك المجلـس بوضـع خطـط التنمیـة االقتـصادیة واالجتماعیـة  ویقوم ذل،فى ذلك المجلس من الخبراء والمتخصصین

فــصل ومــن ثــم تــم . ١٣للمدینـة واقتــراح مختلــف المرافــق والمــشروعات اإلنتاجیــة  ووضــع مــشروع موازنــة المدینــة
تحویـل قریـة تـم و ،لتكـون ذات طـابع اقتـصادى سـیاحى خـاصإداریـا ومالیـا " مركز األقـصر" عن "مدینة األقصر"

 ٧٤٨ وذلـك بقـرار رئـیس مجلـس الـوزراء ،عاصمة لمركـز األقـصرلتكون إلى مدینة ألقصر في جنوب االبیاضیة 
  .١٩٩٠لسنة 

  ثانیا ـ أثر قناة السویس في تغییر خریطة األقسام اإلداریة
ــة منتجــةHoseiltzیقــسم هــوزیلتز  ــا مدین ــة  Generative المــدن إلــي صــنفین إم ــة طفیلی  أو مدین

parasiticــــــة الطفیلیــــــة فــــــي نظــــــم وال ــــــیش علــــــي عالــــــة علــــــي مدینــــــة أخــــــريدین   ١٤ره هــــــي التــــــي تع
، كمـا هـو عة اإلقلیم قبل حفر القناة وبعـدهیطبلبدت الفوارق ظاهرة بین إقلیم القناة ٕواذا طبقنا ذلك المفهوم علي 

  :مفصل في الفترات الزمنیة التالیة

  :القرن التاسع عشرأ ـ 
 یتكـون مـن ثـالثلقطـر المـصرى مــ كـان ا١٨٠٥/ هــ١٢٢٠لما ولى محمد على باشـا حكـم مـصر سـنة 

القلیوبیـة والـشرقیة  :وكـان الوجـه البحـرى یـشمل ،فـى الوجـه القبلـى ٦ فـى الوجـه البحـرى و٧منها عشرة والیة، 
ـــة والغربیـــة والمنوفیـــة والبحیـــرة والجیـــزة طفیحیـــة والفیومیـــة والبهنـــساویة األ : والوجـــه القبلـــى یـــشمل،والدقهلی

 ورشـــید ودمیـــاط والعـــریش اإلســـكندریة: ســـت محافظـــات، وهـــى بخـــالف  هـــذا؛واالشـــمونین والمنفلوطیـــة وجرجـــا
 وعلـى ،خطاط یشمل كل خط منهـا عـددا مـن القـرىألى إمر محمد على بتقسیم مصر أثم . ١٥والسویس والقصیر

  وفــى،قــسام وعــین لكــل قـسم موظفــا باســم نــاظر قــسمثـم قــسمها إلــى أ ،س الخـط موظــف یــسمى حــاكم الخــطأر

موریــة أمعلـى أت تقـسم كـل  ،"موریـةأم"ن تـستبدل بهـا كلمـة أ و"والیـة"بطـال اسـم إمـر محمـد علـى  بأ م ١٨٢٦
 م ١٨٣٣ فـى امـرأصـدر أ ثـم ،مورأموریة موظـف باسـم مـأس كل مأویر ،كثر حسب اتساع دائرتهاألى قسمین فإ

وبــذلك رجــع ، ١٩٦٠حتــى عــام س كــال منهــا مــدیر وهــو االســم المعتمــد أ یــر"مدیریــة"لــى إموریــة أبتغییــر كلمــة م
  .یوبیین فالممالیكلى تقسیم البالد الجغرافى على عهد الفاطمیین فاألإمحمد على 
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ومع الـشروع فـي حفـر القنـاة تـوالى ظهـور المحـالت العمرانیـة فـي بـرزخ الـسویس بـین خلـیج الـسویس 
ّحفر ترعـة الـسویس الحلـوة، أحـد العوامـل المهمـة، التـي أدت إلـى تطـور ُوالبحر المتوسط، ویعد   الـسویسمدینـة ْ

ًارتباطــا وثیقــا بمــشروع القنــاة نفــسها، إذ أن شــركة قنــاة  ْمــشروع حفــر هــذه الترعــة ارتــبطف. ّونمــو العمــران فیهــا ً
ْیكـون حفـر هـذه الترعـة سـابقا لحفـر القنـاة، حتـى ال تتعثـر عملیـات الـسویس، رأت أن  ْالحفـر، وقـد عرفـت هـذه ًْ

وقبیـل مدینـة  ، شـمال القـاهرة،"شـبرا"النیـل مباشـرة، عنـد  ثـق مـنوتنب". ترعـة اإلسـماعیلیة"الترعـة العذبـة باسـم 
ً واآلخـر یختـرق الـصحراء جنوبـا إلـى ؛ً فـرع یتجـه شـماال، إلـى بورسـعید :اإلسماعیلیة، تتفـرع الترعـة إلـى فـرعین

،  كـم١٣٦مـن النیـل إلـى بحیـرة التمـساح اإلسـماعیلیة  ویبلـغ طـول ترعـة. السویس، وینتهـي إلـى خلیجهـا مدینة
   . كم٨٧ّأما فرع السویس، فیبلغ طوله .  كم٩٠بورسعید بنحو  قدر طول فرعُوی

ِمیـاه النیــل العذبـة إلــى منطقـة بــرزخ الـسویس، وشــق خـالل البــرزخ قنـاة تــصل ن وصــلتإمـا و البحــر  ُ
فتبـدل، بـذلك، جـدب "ًالبـرزخ رأسـا علـى عقـب،  المتوسط بالبحر األحمر، حتى انقلبت الحیاة البشریة فـي منطقـة

ِ هناك حدائق ذات بهجة، فقد زرع علىفوجدنا. ًوأحیا كثیرا من أراضیها ًالمنطقة خصبا،تلك  جانب الترعة القمـح  ُ
 ."١٦والشعیر والبرسیم، وأنواع كثیرة من الخضر

ة منطقـ وكانـت مدینـة الـسویس أول مدینـة فـي. ١٨٥٨السویس الحدیدي فـي أول دیـسمبر  ُوافتتح خط
ْالــزمن المقــرر لقطــع هــذه المــسافة ســبع  وكــان.  كــم١٢٥دي، وقــد بلــغ طولــه  تــرتبط بالقــاهرة بخــط حدیــالقنــاة

ُأوقـف  وقـد. ًالقـاطرات تتعطـل، وسـط الـصحراء، ویمتـد التـأخیر یومـا أو بعـض یـوم ًولكـن كثیـرا مـا كانـت. ساعات
ّالسویس؛ إذ مـد خـ/  اإلسماعیلیة /القاهرة  كتمل خطا، بعد أن ١٨٦٩تشغیل خط القاهرة ـ السویس سنة  ط مـن ُ

ّثـم مـد فـي العـام نفـسه خـط مـن اإلسـماعیلیة إلـى الـسویس. ١٨٦٨اإلسـماعیلیة سـنة  الزقازیق إلى وظـل خـط . ُ
  .١٩٣٠ًموقوفا استخدامه حتى أعید تشغیله سنة  القاهرة ـ السویس الحدیدي، الصحراوي

العربیــة  لومــع حفــر الترعــة ووصــول خــط الــسكة الحدیــد ثــم حفــر القنــاة بــدأت الهجــرة الوافــدة مــن الــدو
أسـهمت هـذه الهجـرات فـي الحركـة  واألوروبیة، تزامنـا مـع الهجـرات اإلجباریـة للفالحـین والعمـال المـصریین؛ وقـد

  .١٧ في مدن القناةعمرانیة واالقتصادیة واالجتماعیةال

ولكى یتضح لنا الفرق فى كثافة العمـران قبـل حفـر القنـاة وبعـده فـي منطقـة بـرزخ الـسویس نـذكر نـص 
، إذ ١٧٩٨ عـام الفرنسیین الذین صحبوا بونابرت إلـى مـصر سوا میشیل دي روزییر، أحد المهندسینرسالة فران

الـزرع  ویكـسوه. ویظللـه النخیـل. تتخللـه المیـاه الجاریـة فـي كـل مكـان. سهل رطب إنه: "یصف دلتا النیل، فیقول
لمجـاورة لـه، ممـا یتـرك، بالـضرورة، والبقعـة ا ر إلى التناقض بین هـذا الـسهلیشیثم ". الوافر، والخضرة، واألزهار

. یتغیـر حولـك ّأمـا إذا دخلـت البـرزخ، تحـت تلـك الـسماء نفـسها، فـإن كـل شـئ: "المـسافرین ًأثـرا فـي أذهـان كـل
ِفهناك، ال أثر لزرع، وال مظهر لعمار، وال ظالل، وال خضرة، وصفوة القول، لیس هناك مـا یمكـن أن یعـود بفائـدة 

  .١٨ "افة، ال حیاة فیها، وصخور جرداء، ورمال المعة، وسهول عاریةأرض ج فهي. على مخلوقات حیة
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ـــرار بإنـــشاء  ـــضم ثـــالث مـــدن هـــى ١٩"محافظـــة القنـــال"ومـــع نهایـــة القـــرن التاســـع عـــشر صـــدر ق : لت
ــؤاد ــا )٣شــكل( اإلســماعیلیة وبــور ســعید وبــور ف ــرزخ الــسویس، أم ــة فــى منطقــة ب ــك هــى المحافظــة الثانی ؛ وتل

  )٤شكل( .٢٠ مـ، لتشمل مدینة السویس فقط١٨١٠والتى أنشئت سنة " سالسوی"المحافظة األولى فهى 
  :النصف األول من القرن العشرینب ـ في 

ــى ال الحــرب بــسبب ــة األول ــ  ١٩١٤(عالمی  ١٩١٧ ســنة ولأ فــى ةالمــصری الحكومــة تأنــشأ) م١٩١٨ـ
 ا مرسوم خـاص فـيصدر له ثم .العریش ومركزها، سیناء محافظة، محافظاتها من فكان ،الحدود ألقسام مصلحه

وذلـك بعـد أن كانـت تابعـة  ،بـوزارة الحربیـة" مـصلحة أقـسام الحـدود" وكان ینص على إلحـاق ١٩٢٢أكتوبر سنة 
 بتقـــسیم ١٩٦٠ لـــسنة ١٧٥٥ً وظـــل هـــذا الوضـــع قائمـــا حتـــى صـــدور القـــرار الجمهـــوري رقـــم .لـــوزارة المالیـــة

 ثـم زیـدت إلـى ١٩٦١ لـسنة ٥٧٢ي رقـم  محافظـة بـالقرار الجمهـور٢٤ محافظـة زیـدت إلـى ٢١الجمهوریة إلى 
  .٢٠٠٨ محافظة سنة ٢٨ثم إلى ، ١٩٧٩سنة  محافظة بإنشاء محافظتي سیناء الشمالیة والجنوبیة ٢٦

ــا  ــیم الأم ــین مــصر واســرائیل قنــاةإقل ــدمیر العالقــات ب ــة وســیطرة  ،ٕفنتیجــة لت ــدام مــشروعات التنمی وانع
 شـبه جزیـرة سـیناء إلـى ه وزارة الحربیـة حتـى أن قـرار تقـسیمتبـع فـي إدارتـی كـان هفإن قناةاإلنجلیز على موارد ال

 ولیس باسـم وزیـر المالیـة أو غیـره مـن الـوزارات  باسم وزیر الحربیة١٩٦٤ لسنة ١٨٠٧ صدر برقم محافظتین
فحـسب  قنـاة إقلـیم ال، كمـا أن وزارة الحربیـة لـم تكـن تـشرف علـىالمختصة بالتخطیط اإلقلیمى أو اإلدارة المحلیة

 صــدر قــرار ١٩٧٣ولكــن باســتقرار األحــوال بعــد انتــصار أكتــوبر ســنة  .الــصحراویةأقــسام مــصر كــل ى ولكــن علــ
 بتقسیم سیناء إلى محافظتین واعتبار كل واحدة منهما وحـدة مـن وحـدات ١٩٧٩ لسنة ٨رئیس الجمهوریة رقم 

  .وتعدیل الحدود اإلداریة لمحافظات القناة الثالث ٢١الحكم المحلي

  : ثالث محافظات هىد هذه تضم وكانت مصلحة الحدو

ــة، وتــش١ ــ محافظــة الــصحراء الجنوبی ــینتـ ــى مركــزین اثن ــة والواحــات الخارجــة، : مل عل الواحــات الداخل
  . ناحیة١٦ویضمان 

الـشرقي، ومطـروح، والـسلوم، والواحـات البحریـة، : ـ محافظة الـصحراء الغربیـة، وتـشمل خمـسة أقـسام٢
  .یة ناح٤٥وتشتمل هذه األقسام على . وسیوة

سـینا الـشمالي، وسـینا المتوسـط، وسـینا الجنـوبي، والقنطـرة، :   وتشمل خمسة أقـسام،ـ محافظة سینا٣
 وتـشتمل هـذه األقـسام علـى .)٥شـكل( "كلهـا حتـى الحـدود المـصریة الـسودانیةالصحراء الشرقیة "والبحر األحمر 

 إال شـریان قنـاة الـسویس ؛ق النیـلمما یـشیر إلـى انعـدام القیمـة االقتـصادیة لكـل تلـك المـساحة شـر.  ناحیة٢٧
  .والذي كان یتبع اإلدارة البریطانیة وال عالقة له بالتنمیة في مصر وال باقتصادیاتها وال إدارتها المحلیة

ــم فــإن مــصر بعامــة ــیم الــسویس بخاصــة ،ومــن ث ــرزخ الــسویس واقل ــرن ٕ وب فــى النــصف األول مــن الق
  :ة داخل الدولة؛ كما یليكان یضم ثالثة أنواع من الحدود اإلداریالعشرین 
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المحافظات الریفیة، وتشمل مـساحات ضـخمة مـن األراضـى "وهى التى نطلق علیها اآلن : ـ المدیریات١
والتى اقتطعت منهـا مـساحات بعـد ذلـك لتكـوین محافظـات القنـاة بعـد صـدور " مدیریة الشرقیة"، ومثالها الزراعیة

  .قانون الحكم المحلى

، أو "المحافظات الحـضریة"تخطیطیا وهى التى نطلق علیها اآلن : ارة المالیة التابعة لنظ ـ المحافظات٢
وسـكانها أقـل عـددا، ، حیـث كانـت مـساحاتها صـغیرة جـدا، "المدینة المحافظـة"أو " المحافظة المدینة"بمعنى أدق 

 عــام "محافظــة الــسویس"فمــثال كــان عــدد ســكان . إال أنهــا تتمیــز بنــشاط تجــاري فــي األغلــب أو صــناعى بعامــة
ومـا تحولـت لمحافظــة إال ألنهـا كانـت تمثـل مینــاء مـصر األول علـى البحــر ،  فقــط)خمـسین ألـف نـسمة (١٩٤٥
  .األحمر

، والتـى نطلـق علیهـا "مـصلحة الحـدود"وهـى التـى یـشرف علیهـا : ـ المحافظات التابعة لنظـارة الحربیـة٣
  ."المحافظات الصحراویة"اآلن 

  :ینالنصف الثاني من القرن العشرفي  ج ـ
 بـدأت خطـط التعمیـر تمتـد إلـى صـحراوات مـصر، ومنهـا الـصحراء الـشرقیة ١٩٥٢بعد قیام ثـورة یولیـو 

صـدر قـانون نظـام اإلدارة كمـا . م١٩٥٦  یولیـو٢٦ٕوصحراء سیناء واقلیم القناة، وبخاصة بعـد تـأمیم القنـاة فـي 
ارى وطبیعـة العالقـة بـین الوحـدات  والقـوانین التالیـة لـه والخاصـة بالتقـسیم اإلد١٩٦٠ لـسنة ١٢٤المحلیة رقـم 

 لـسنة ١٤٥ و،١٩٨١ لـسنة ٥٠ و،١٩٧٩ لـسنة ٤٣ثـم صـدرت القـوانین أرقـام ، ٢٢المحلیة والسلطة السیاسیة
ــة، كــم صــدر القــانون رقــم ١٩٨٩ لــسنة ٩ و،١٩٨٨ ــات بالحكومــة المركزی  ١٤٥ وغیرهــا لتنظــیم عالقــة المحلی
 ، لتتفـق التـسمیة مـع أحكـام الدسـتور)اإلدارة المحلیـة( بمـسمى )الحكـم المحلـى( باسـتبدال تـسمیة ١٩٨٨لـسنة 

   ٢٣كما نص على أن المحافظ ممثل للسلطة التنفیذیة بالمحافظة بدال من تمثیله لرئیس الجمهوریة

 محافظـة جدیـدة فـي اإلسـماعیلیة اءنـش بإ )٢٤٩(رقـم رئـیس الجمهوریـة  صـدر قـرار ١٩٥٩وفي سنة 
مدینــــة اإلســـماعیلیة ویتنــــاول    ویكــــون عاصـــمتها)اإلســـماعیلیةمحافظــــة (ســـم اطلـــق علیهــــا ُی ،غـــرب القنــــاة
ـــ  ان ـ قــسم الــضواحي ـ القــصاصین الجدیــدة ـ القــصاصین القدیمــةتالقنطــرة غــرب ـ قــسم البــس :اختــصاصها

 : بتقــسیم محافظـة اإلســماعیلیة إلـى ثــالث مــدن٣٢٤٥ صــدر قـرار رئــیس الجمهوریـة ١٩٦٤وفـي . الكبیــر التـل
رئــیس مجلــس وبقــرار . ١٩٧٥  ثــم إلــى مراكــز ســنة.وعــشرین قریــة" كبیــر، القنطــرة غــرباإلســماعیلیة، التــل ال"

ــدة ، وركــز اإلســماعیلیةبمیر المحطــة وأبــو صــ: تحــول كــل مــن ١٩٩٣) ١٦١٥(رقــم الــوزراء  القــصاصین الجدی
ــرب ــل الكبی ــةمركــز الت ــى مدین ــوزراء  صــدر قــرار ١٩٩٤وفــي ســنة .  إل ــیس مجلــس ال نــشاء الوحــدة بإ ١٧٣٧رئ

ــيالمحلیــة ــالي  لمركــز القنطــرة شــرق بمحافظــة اإلســماعیلیة ویحــدد نطاقــه عل مدینــة القنطــرة شــرق  :النحــو الت
   . ـ األبطالة التقدم ـ جلبان:الوحدات المحلیة لقريو  )العاصمة(

في إقلیم القناة بمحافظات الدلتا أضـیفت إلیهـا عـدة نـواح فـصال ) اإلسماعیلیة(ولربط المحافظة الولیدة 
أبـو صـیر وأبـو صـیر : ، وتلـك النـواحي هـى١٩٥٥ لـسنة ١٩١رقم وذلك بالقانون  )٦شكل (ةیلشرقمدیریة امن 
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ة القدیمة وفاید ونفیـشة مسة الجدیدة والمحمالمحطة والسبع آبار الشرقیة والسبع آبار الغربیة وسرابیوم والمحس
  .ناحیة القنطرة الغربیة التابعة لمركز فاقوس، والتابعة لمركز أبو حماد

 محافظـة زیـدت إلـى ٢١ بتقسیم الجمهوریة إلـى ١٧٥٥ صدور القرار الجمهوري رقم ١٩٦٠سنة  وفي
، إذ ءسـینا محافظـة بإنـشاء محـافظتي ٢٦ ثم زیدت إلى ١٩٦١ لسنة ٥٧٢ محافظة بالقرار الجمهوري رقم ٢٤
 لــسنة ٨١١ رقــم قــرار رئــیس الجمهوریــةلــربط شــرق القنــاة بغربهــا فــي مــصفوفة مــشروعات التنمیــة صــدر أنــه 

 باعتبـار سـیناء وحـدة مـن وحـدات اإلدارة المحلیـة، ثـم لمـا زادت خریطـة االسـتثمار فیهـا اتـساعا، وزادت ١٩٧٤
 بتقـسیم سـیناء إلـى ١٩٧٩ لـسنة ٨٤فرص التعدین والسیاحة والزراعـة والـصناعة صـدر القـرار الجمهـوري رقـم 

ا وحــدة مــن وحــدات الحكــم مــل منهمحافظــة شــمال ســیناء ومحافظــة جنــوب ســیناء وتعتبــر كــ:  همــا،محــافظتین
وتكـــون مدینــة العـــریش عاصـــمة لمحافظــة شـــمال ســیناء ومدینـــة الطـــور عاصــمة  لمحافظـــة جنـــوب . المحلــى
ٕوامعانـا . ) ـ الـسویسة ـ اإلسـماعیلیدبـور سـعی  (اتوعلیه تم تعـدیل الحـدود اإلداریـة الـشرقیة لمحافظـ. ٢٤سیناء

  حواضر للمراكز اإلداریة  لتتحول إلىفي ضبط خطط التنمیة تم تحویل عدة قرى إلى مدن

وقد تضمن القرار الجمهوري إضـافة مـساحات مـن شـبه جزیـرة سـیناء شـرق القنـاة إلـى محافظـات بـور 
وبـذلك دخلـت القنـاة ضـمن إطـار خطـط التنمیـة للمحافظـات الـثالث، وهـذا سـوف . سعید واإلسماعیلیة والـسویس

وهـذا ". القنطـرة غـرب"و" القنطـرة شـرق"ا هو الحـال فـي مـدینتي مستقبال، كم" المدن التوأمیة"یترتب علیه ظهور 
  . یدعم القناة أمنیا من حیث تركز السكان وتوطن الصناعات، وتجارة الترانزیت

 كیلـو  ٢٠  الـسویس بعـرض  شـریحة مـن سـیناء شـرق قنـاة نـضمتالـي محـافظتین إسیناء مع تقسیم و
 حیـث  ..  تأكیـدا الرتبـاط سـیناء بـوادي النیـل .. والـسویس سماعیلیة بورسعید واإل : لي محافظات القناة الثالثإمترا 

بـدأ تنفیـذ العملیـات الكبـري لتحقیـق  ثـم . إداریا یعزل شبه جزیرة سیناء عن وادي النیل لم تعد القناة تمثل حاجزا
  .. لـسویسأحمـد حمـدي شـمال االـشهید  فأنشئ نفـق  ، وسیناء عبر قناة السویس الربط الجغرافي بین وادي النیل

مـا   كمـا شـقت ترعـة الـسالم جنـوب بورسـعید إلـي سـیناء لكـي تـروي .. ویربط غربها بـشرقها بـرا لیمر تحت القناة
 الكـوبري المعلـق  : ن فوق القناة هماا جسر ثم أنشئ.٢٥ بمیاه النیل یقرب من نصف ملیون فدان في شمال سیناء

ة فضال عن مد خط السكة الحدید بین اإلسماعیلیة ورفـح المتحرك للسكك الحدیدی جنوب القنطرة وكوبري الفردان
   .  كیلو مترا ٢١٧  بطول
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 الهوامش والمراجع@ 

قسمین ، أربعة أجزاء فى ١٩٤٥لمصریة من عهد قدماء المصریین إلى سنة محمد رمزى، القاموس الجغرافى للبالد اـ  ١
  .١٢ ص١، ق١٩٩٤وفهرس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .٤٤، ص ١٩٦٦ القاهرة، محافظات الجمهوریة العربیة المتحدة وآثارها الباقیة فى العصر اإلسالمي،، سـعاد ماهـرـ  ٢
 سیم اإلداري في مصر العلیا منذ فجـر التـاریخ إلـى نهایـة القـرن العـشرین، أسـیوط،ـ أمین محمود عبد اهللا، تطور التق ٣

  .٢١٢، ص ١٩٩٦
 دكتـوراة غیـر منـشورة،، رسـالة  اإلداریـةجغرافیةفي الدراسة . .محافظات الوجه القبليعبد العظیم أحمد عبد العظیم، ـ  ٤

 .٥٧، ص ٢٠٠٠كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة، 
 دراسة فى الجغرافیا التطبیقیة،رسالة ماجستیر، – جغرافیة العمران الریفى فى محافظة أسوان ، محمدعمر محمد علىـ  ٥

  ٥٣، ص ١٩٩٩كلیة اآلداب جامعة حلوان،
 .٤/١٩٥٥ /٧ في ، مكرر٢٨ العدد ،الوقائع المصریةـ  ٦
دود محافظـة البحـر األحمــر وزارة اإلدارة المحلیـة، مــذكرة للعـرض علـى الــسید رئـیس مجلـس الــوزراء بـشأن تعـدیل حــــ  ٧

  ١، ص١٩٩٤ ،ومحافظات الوادى
  .٧/٦/١٩٦٦ في :١٢٨الجریدة الرسمیة، عدد ـ   ٨
  ٢٠٠٨ / ٤ / ١٧في  تابع أ،١٦  ـ الجریدة الرسمیة العدد رقم  ٩
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 كتـاب المـواعظ :م١٤٤١/ هــ ٨٤٥ ت )تقي الدین أبي العبـاس أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر العبیـدى(ـ المقریزى  ١٦

دار الكتب العلمیة ، ١ط، وضع حواشیه خلیل المنصور ، واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقریزیة 
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، مواكبـة لنطقهـا فـي اإلنجلیزیـة والفرنـسیة واأللمانیـة "القنـاة"ولـیس " القنـال"ُكانت تكتـب هكـذا فـي الوثـائق الرسـمیة  ١٩

Channel واإلیطالیة Canale اإلسبانیة و Canalبرتغالیة الوCanais والهولندیة  Kanaal  
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ــاین" صــدر قــرار بفــصل ١٩٢٩ فــي ســنة  ٢٠ مــن زمــام مدینــة الــسویس، ومــن ثــم شــملت المحافظــة مدینــة " قریــة الجن

 .السویس وقریة الجناین فقط
  .١٢/٤/١٩٧٩ ، في١٥ عدد  الجریدة الرسمیة،ـ ٢١
ــ  ٢٢ ــا اإلدارى فــى ضــوء نظــام الحكــم المحلــى،ـ ــة مــرآة العلــوم االجتماعیــة، القــاهرة، یونیــو جمــال حمــدان، تخطیطن  مجل

  ١٢، ص ١٩٦١
  .٢٨ مرجع سابق، ص  األمانة العامة لإلدارة المحلیة،ـ ٢٣
  ).١٩٧٩ فبرایر سنة ٢٤ (١٣٩٩األول سنة   ربیع ٢٧صدر برئاسة الجمهوریة في  ٢٤
داریــة فــى مــصر، المجلــس األعلــى أحمــد خالــد عــالم، اســتراتیجیة التقــسیم اإلدارى بمــصر، أبحــاث نــدوة األقــسام اإلـــ  ٢٥

  ٨٧ ص .١٩٩٨ ما رس ٢٥للثقافة، القاهرة، األربعاء 
 


