
 

  
  
  

  
  موسوعـــة البحراالحمر

  
  االهــــل والتاريخ

  
  الجزء االول

  راس غارب –الغردقــــه  
  الطبعه الثانيه

  اضافة جديده ومنقحــه
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد رفيع محمد                                                   
*****************************************************************************  

  



 

-١-  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  
  :اول  اهــــــداء

  
  رالبحر األحمالذین كان لهم الفضل االكبر في تعمیر الي اآلباء المؤسسین 

  
  

  :اهــــــداء ثان 
  

  علي رفیع محمد/ شقیقي : الي الوالد واالخ والصدیق والمعلم  
  ٠حراالحمر الذي افني عمره في تعلیم االالف من ابناء الب

  
  الباحث                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 -٢-  
  :مقدمة الطبعة االولي  
  -------------  

منذ حوالي اربعین عاما ذهبت في رحلة مع زمالء الدراسة الي القاهرة في المرحلة االعدادیة زرنا خاللها المتحف 
: ودارالهالل وحدیقة الحیوان وغیرها وقد سألني احد المواطنین من این قدمتم ؟ فقلت له  المصري واالهرامات والقلعة

من مصر فلم یكن البحر األحمر قد عرف كمحافظة نائیة للكثیرین فیما : قلت !! من الیمن : من البحر األحمر فقال 
مصروالعالم الغردقه باعتبارها المدینة عدا رأس غارب كمدینة بترولیة هامه في ذلك الوقت واالن یعرف الكثیرون في 

لذا فان الهدف من هذه الدراسة القاء الضوء علي مدن ، السیاحیة االولي ولكن مازال تاریخ باقي المدن غیرمعروف 
المحافظة ككل في نفس الوقت فأن هویة ابناء المحافظة وتاریخها بدأت في التراجع الي الوراء واصبح الجیل الجدید 

ثیر عن ماقدمه اآلباء المؤسسین الذین قدموا من وادي النیل سواء للعمل في البترول او التعدین وانشئت الیعرف الك
انه جهد متواضع  ٠٠مدن المحافظة كلها لهذا الغرض فیما عدا القصیر وهي مدینة تاریخیة عریقة منذ عهد الفراعنه 

تب حتي االن اما انها تحدثت عن البحراالحمر من اقدمه للمكتبه المصریة والبناء البحراالحمر فكل ماصدر من ك
واتقدم بخالص الشكروالتقدیر  ٠٠الناحیة الجیولوجیة او البیئیة او من الناحیة التاریخیة لمدینة القصیر بصفة خاصة 

  ٠لكل من دعم وساهم وعاون لیظهرهذا الكتاب
  

  ثالباح                                                         
  ٢٠٠٦راس غارب في مایو                                
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  :مقدمة الطبعة الثانیه     

  ---------------  
ولقد وجدت من التشجیع واالهتمام من ابناء البحراالحمر بصفة خاصة  ٠٠نفذت الطبعة االولي بالكامل      

الصدارالطبعة الثانیه والعمل في كتابه مااستطیع من الجهد  ن ابذلالكثیر مما دفعني الوالمقیمین فیها بصفة عامه 
ومما اثلج صدري ان كثیرا من المفاهیم  ٠٠الذي سیضم مدن سفاجا والقصیرومرسي علم والشالتین وقراها الجزء الثاني 

عشربعد المائه عدا البحراالحمر ومدنه الحدیثه التي لم یتجاوز عمرالواحده منها االعوام ال - قد تم توضیحها الن
االقتصاد القومي المصري سواء بالبترول في قد ساهمت بصورة كبري  -القصیر وهي من اقدم المدن في مصر

  اوالسیاحة اوالتعدین اوالصید وغیرها من الحرف 
وتحقیقه  ت علي جمعهصر القدیم فقد ح اما التاریخ ٠٠والیعرف الكثیرون البحراالحمر االبالصورة الحالیه التي شاهدوها 

انا الادعي  ٠٠قراءه معظم ماكتب عن هذه المدن نعه اوابناءهم واحفادهم مع سواء من االحیاء الذین ساهموا في ص
  ٠انني حققت كل مااحلم ویحلم به ابناء البحراالحمر ولكنه جهد متواضع اقدمه لالهل وللتاریخ 

   
  الباحث                                                                                     

  ٢٠٠٧في مایو  الغردقة
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  البحر األحمر جغرافیة محافظة

مساحة  ٨/١الف كیلومتر مربع اي مایعادل  ١٣٠محافظات الجمهوریة مساحة حیث تبلغ  من اكبرالبحر األحمر 
ماال وحتي اقصي الجنوب علي الحدود المصریة الجمهوریة كلها كما تطل علي اطول السواحل من الزعفرانه ش

كم ویحدها  ١٠٨٠طول شواطيء الجمهوریة  وبطول  ٣/١شماال وهو مایمثل  ٢٩و  ٢٢السودانیه بین خطي عرض 
المطلة علي وادي النیل واعلي قمة جبل هي شایب البنات  البحر األحمرشرقا وغربا سالسل جبال  البحر األحمر

  ٠ الغردقةغرب مدینة  قدم وتقع ٧١٦٥وارتفاعه 
  بهذا االسم ؟البحر األحمر  لماذا سمي

 --------------------  
من الهائمات النباتیه الدقیقة تتمیز باللون االحمر تطفو  ألنواعموطن فالبحر األحمر هناك عدة تفسیرات لهذا االسم 

سمیة الي بعض انواع الشعاب بالقرب من السطح لكي تكون قریبة من الشمس وتسبب اللون االحمر او تعود الت
المرجانیة التي تتراوح بین درجات اللون االحمر فتكسب المیاه هذه االلوان او بعض الطحالب والنباتات البحریة ذات 

االلوان البنیة المائلة لالحمرار وهناك تفسیر اقرب الي الدقه وهووجود كمیات كبیرة من اكسید الحدید في سلسلة الجبال 
ومتوسط عمق  ٠لبحر مما یعطي اللون االحمرفي وقت الغروب للمیاه عند انعكاس اشعة الشمس علیها المطلة علي ا
  م ٢٢٠٠م واعمق اغواره یصل الي ٤٩١ البحر األحمر

  :البحر األحمر سكان
 -----------  

ه والبشاریة معظم سكان المدن من اصول قنائیة خاصة في مدن راس غارب وسفاجا والقصیر اما قبائل البدو كالعبابد
فتوجد في مرسي علم والشالتین وفي الغردقه اصول قنائیة لسكان المدینة االصلیین اما الوافدین الیها فمن عموم 

قبل النفط ویعمل سكان راس غارب بالبترول  والمعازه الجمهوریة واول من استوطن مدن الغردقه قبائل الرشندیة وجهینة
 ١٦٥الفا و٢٢٧خرتقدیرلغردقه بالسیاحة ویبلغ عدد سكان المحافظة حسب اسفاجاوالقصیر ومرسي علم بالتعدین وا

من االناث وجاءت مدینة الغردقه في المركزاالول حیث  ٣٣٢الفا و ٩٧من الذكور و ٣٣٨الفا و ١٢٩من بینهم  نسمه
ا راس غارب من االناث تلیه ٥٦١الفا و ٣٣من الذكور و ٢٢٩الفا و ٥٣نسمه بینهم  ١٩١الفا و ٨٦بلغ عدد السكان 

نسمه ثم سفاجا وام الحویطات وقریة النصر  ٨٧٦الفا و٣٩نسمه ثم القصیر والحمراوین  ٥٩الفا و ٤١والزعفرانه 
  ٠نسمه والباقي مدن المحافظة في مرسي علم والشالتین وابورماد  ٥٥٩الف و٣٨
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  :االهمیة التاریخیة واالستراتیجیه للمحافظة 

 ------------------------- -  
كان لمنطقة البحراالحمر دور كبیر في التاریخ البعید الي ماقبل عصراالسرات وكانت شریانا رئیسیا للتبادل التجاري 

بین مصر وافریقیا في عهد الملكةحتشبسوت وسیأتي ذلك تفصیال في الحدیث عن القصیر كما حمت الصحراء الشرقیة 
  دخل القبائل العربیة في العصراالسالمي كما لعب البحراالحمر االف الرهبان المسیحین من اضطهاد الرومان وكانت م

اله دورا هاما في العصورالحدیثه باعتباره موصال هاما بین البحرالمتوسط والمحیط الهندي ولوجود قناه السویس في شم
لیزیة في القرن وباب المندب في اقصي الجنوب والذي یعتبر مدخال استراتیجیا هاما كان مطمعا الحتالل القوات االنج

  ٠الماضي 
ویشكل البحراالحمر اهمیة استراتیجیة قصوى المن مصرالقومي وامن المنطقة العربیة عامه بسبب تحكمه في طرق 

  ٠المواصالت الي اوروبا واسیا وافریقیا 
  :االهمیة االقتصادیة للمحافظة 

 -----------------  
معدنیه والبترولیة وبكمیات اقتصادیة كبیرة اال ان استغاللها یوجد في محافظة البحراالحمر الكثیر من الثروات ال

الفوسفات والرخام بانواعه ورمل الزجاج والجبس الزراعي  -عدا البترول–االستغالل االمثل لم یبدأ بعد واهمها 
   ٠والجرانیت والتلك والكوارتز والنحاس واالسبستوس والمایكا والذهب والفضة 

  :ة االماكن االثریة بالمحافظ
 ----------------  

تضم المحافظة انواعا مختلفة من االثار الرومانیة خاصة في الشمال والفرعونیة في الجنوب والقلعه العثمانیة بالقصیر 
/ االسالمیة كمقام سیدي ابوالحسن الشاذلي بطریق ادفوواآلثار ) االنبا انطونیوس وبوال(واالثار المسیحیة كاالدیره 

   ٠مرسي علم 
   ةالبحری الجزر 
  --------  

  :جزیرة بحریة معظمها محمیات طبیعیة هي  ٢٣یضم البحراالحمر 
  ابورماد -٣             الجفتون الصغیر              -٢  الجفتون الكبیر                      - ١
  سهل حشیش -٦            ام جاویش                     - ٥ ابومنقـــار                             - ٤
  توبیــــا -٩                         ام الجرسان       -٨           سعــــدان                    - ٧

  جزیرة قلعان - ١٢               وادي الجمال              - ١١       سفـــاجا                     - ١٠
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  مریـــار - ١٥                      مكــــوع               -١٤          سیـــول                      -١٣
  جزیرة الدبیا -١٨                     روابیـــل               -١٧        سیـــال                        -١٦
  االخویــن - ٢١                    حالیب الكبیرة          -٢٠زیرة توال                          ج -١٩
   ٠الزبرجـــد - ٢٣الكیزان                            ابو  -٢٢

  :المحلیة الساده محافظو البحراالحمر منذ بدء تطبیق نظام االدارة
 -------------------------------------  

 ةباعتبار المنطقیم عامر الحك دالمشیر عب قراربعد صدور   ١٩٦١سبتمبر عام  ٩بدأ تطبیق نظام االدارة المحلیة في 
تحت اسم محافظة البحراالحمر وكانت قبل ذلك منطقة حدودیه الدخول الیها بتصاریح خاصة من سالح  مفتوحة
  :وظیفة المحافظ الساده وتحولت السلطه من سالح الحدود الي الحكم المحلي وقد شغل الحدود 
  المدة  إلى  من  أسم المحافظ  م
  اشهر ٨سنة و ٢  ١٠/٧/١٩٦٤  ١/٩/١٩٦١  مصطفي زمحمد عبد العزی/ الفریق   ١
  أ شهر  ٩  ١٤/٦/٦٥  ١١/٧/١٩٦٤  بالنیابه"ابراهیم حجاج السید / السید  ٢
  أشهر ٣  ٣٠/٩/٦٥  ٦/٦٥/ ١٥  محمد حامد محمود/اللواء  ٣
  اشهر ٧سنة و ٢  ٧/٥/١٩٦٨  ١/١٠/٦٥  محمد سیف الیزل خلیفه/اللواء  ٤
  اشهر ٧سنة و ١  ٣١/١٢/٦٩  ٨/٥/٦٨  حسن كامل محمد/ اللواء   ٥
  شهر ٢سنوات و ٦  ٢٢/٣/٧٦  ١/١/٧٠  سلیمان محمد مظهر/ اللواء   ٦
  اشهر ٧  ٨/١١/٧٦  ٢٣/٣/٧٦  ابراهیم فؤاد نصار/ اللواء   ٧
  شهر ١ سنوات و ٤  ٣١/١٢/٨٠  ٩/١١/٧٦  علي احمد عثمان/ اللواء   ٨
  شهور ٤سنزات و ١٠  ١٩/٥/٩١  ١/١/٨١  الفریق م یوسف عفیفي محمد  ٩
  شهور ٣  ١٩/٨/٩١  ٢٠/٥/٩١  صالح محمد مصباح/ للواء ا  ١٠
  شهر ٣سنة و ٢  ٢٨/١١/٩٣  ٢٠/٨/٩١  محمد یسري الشامي/ اللواء  ١١
  شهر ٢سنة و٢  ١٦/١/٩٦  ٢٩/١١/٩٣  دمحمد سعی معبد المنع/ اللواء  ١٢
  اشهر ٦ا سنة و   ٩/٧/٩٧  ١٧/١/٩٦  نمحمد زاهر عبد الرحم/الفریق  ١٣
  أشهر ٥سنوات و ٨  ١/١/٢٠٠٦  ١٠/٧/٩٧  دهسعد حسن ابوری/ اللواء   ١٤
  اشهرونصف ٣سنه و ٢  ١٨/٤/٢٠٠٨  ٢/١/٢٠٠٦  ابو بكر الرشیدي/اللواء   ١٥
      ١٨/٤/٢٠٠٨  محمد مجدى قبیصى/ اللواء   ١٦
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 ٥سنوات و ٨سعد ابوریده / سنوات واربعة اشهرواللواء  ١٠ویالحظ ان اكثرالمحافظین خدمة هما الفریق یوسف عفیفي 
  ٠واللواء صالح محمد مصباح  ما فهما اللواء محمد حامد محمودر اما اقلهماخدمة وهي ثالثة اشهرفقط لكال منهاشه

                                           
  عروس البحر شعـــار محافظة البحراالحمر

     ---------------------------  
ني المحافظة القدیم وشعارالمحافظة الرسمي هومن اعمال  الفنان المبدع قد الیعرف الكثیرون ان التمثال المقام امام مب

وقد استمدت فكرته من االسطورة القدیمه عن جنیه البحرالتي تظهرحاملة  ٠٠حسن حشمت ویبلغ ارتفاعه ثالثة امتار 
ختالفا كبیرا عن اطفالها وترضعهم علي الشاطيء ومع تقدم االیام تم اكتشاف عروس البحر الحقیقیة والتي تختلف ا

االسطورة ولكنها تتفق معها في انها حیوان ثدیي ترضع اطفالها وتأكل االعشاب وتعیش في المیاه الدافئه في جنوب 
  .القصیر 

  :مبني دیوان عام المحافظة 
 ----------------  

اد الثورة واقیم تمثال بمناسبة اعی ١٩٦٦یولیو٢٦افتتح اللواء محمد سیف الیزل خلیفه مبني دیوان عام المحافظة في 
وتحول المكان الي ساحة انتظارللسیارت في انتظارالتمویل  ٢٠٠٥/٢٠٠٦تم هدم المبني عام ( عروس البحرامام الدیوان 

  ٠لبناء مبني جدید یلیق بالمحافظة السیاحیة االولي 
   :البحر األحمرمدن محافظة 

 ---------------  
  :ب من الشمال الي الجنوب مدن رئیسیة بالترتی ٦تضم المحافظة     

  راس غارب  - ١
  الغردقـــه - ٢
 سفاجــــا - ٣

 القصیـــر - ٤

 مرسي علـم - ٥

 الشالتین  - ٦

  ٠اضافة الي القري التابعه لبعض المدن 
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  :الغردقةمدینة :  أوال  
  -----------------  

  هو الغرقده) همام (االسم االصلي والصحیح كما یقول العالمه االستاذ كمال الدین حسین 
له ثمرمدوركأنه خرز العقیق له طعم شبیه بحب الرمان ) شجرمن اشجارالشوك (ي واحده من الغرقد وهوكبارالعوسج ا

   ٠ویوجد في المدینة المنوره بقیع الغرقد 
ان الصیادین من عرب جهینة كانوا یأتون من ارض ) ٢٧/١١/١٩٠٥موالید ( ویقول الشیخ لطیف اطال اهللا في عمره 

استراحة الملك ( سماك ویلتقون عند شجرة الغرقد الكبیرة وموقعها الحالي نادي ضباط القوات المسلحة الحجاز لصید اال
فیقولون اللقاء عند الغرقد او الغردق ومنها اشتق اسم المدینة وللنبات اسم اخر متداول هو عنب الدیب ویوجد ) فاروق

ویقول الفریق یوسف  لفنجان للشاعرالكبیر نزارقباني كما جاء في قصیده قارئة ا حر او فیروزالشطآنعلي شاطيء الب
مواقف واسرار في باب البحراالحمر عبرالتاریخ " تجربه الانساها " السابق في كتابه  العظیمعفیفي محافظ البحراالحمر 

ارة الذي اتخذ اسمه من عصورماقبل التاریخ یشدنا الي اعمال تاریخ الحض) بحرحور(ان الحدیث عن البحراالحمر او 
المصریة القدیمة التي تصف اساطیر ماكتبه المؤرخون بان اتباع االله حورس دخلوا مصر عن طریق البحراالحمر 
وشواطئه الجنوبیة وكانت موانیه المشهورة من عهد ماقبل االسرات ملتقي القوافل البحریة من الجنوب والشرق وانهم 

الن في وادي الحمامات التي تمتد من القصیر الي قفط للوصول نزحوا عبرالصحراء الشرقیة خالل ممراتها الموجوده ا
الي وادي النیل وشواطئه حیث اقاموا معابد علي ارض مصر ومعابد االله حور الذي رمزوا له بالصقر وهي المعابد 

ادي التي اقیم علي انقاضها مع بدء حضارات االسرات كل من معابد ادفو ودندره والكرنك واقاموا حضاره جنوب الو 
حاملین معهم اول رسالة للتوحید علي ) الدلتا والصعید (اوالصعید ومنها انتقلوا بقیاده الملك مینا لتوحید اقلیمي الوادي 

حجاجي ابراهیم خبیر االثار /اما ابن البحراالحمر االستاذ الدكتور  ٠ارض مصر ومنه بدأ تاریخ االسرات الفرعونیه 
فیذكر في كتابه دلیل االثار المختصر االقمر لطرق النیل الي البحراالحمر  شیخوف ورئیس قسم االثار بكفر الالمعر 

عدة مواقع فرعونیه ورومانیه من بینها منطقة جبل الزیت شمال مدینة الغردقه حیث توجد محاجر قدیمه للكحل من 
تقع الي الجنوب الغربي  ویصعب الوصول الیها االبدلیل من البدو اما وادي دارا والتي ر الفرعوني اعلي الجبلالعص

من مدینة راس غارب وهي قریة تابعة للمدینة االن فكان اهم مایمیزها وجود مناجم للنحاس وافرانها من الدولة القدیمة 
  عالوه الي معسكرالنحاسین وعرفت باسم وادي دارا في االسرة الثالثین نسبة 

  
  
  
  
  



 

-٩-  
علي وجود حیاه في موقع الغردقه الحالي قدیما والتي نمیل الي ان  في ماعدا ذلك الیوجد مایدل ٠الي دار ابن قمبیز 

  ٠سبب التسمیة هو ماذكرناه اوال عن شجرة الغردق 
الظروف في الغردقه تتشابه الي حد كبیر مع مدینة راس غارب فنفس التركیبة السكانیة ونفس الجذور كما ان شركة  

المصریة المحدوده ومعظم العاملین نزحوا من الغردقه الي راس غارب البترول واحده وهي شركة ابارالزیوت االنجلیزیه 
  ٠وتنقسم الفترات التاریخیة الي عدة اقسام  ٠بعد ان انخفض االنتاج فیها في بدایة الخمسینیات 

  :١٩٢٠وحتي  ١٩٠٠الفترة من : اوال 
 -----------------------  

مظاهر للقریة او المدینة فكانت مجرد استراحة للصیادین القادمین  لم یكن في موقع الغردقه في بدایة القرن الماضي ایة
من برالحجاز ویقول الحاج لطیف من كبارالمعمرین بالغردقه اطال اهللا في عمره انه قدم الي الغردقه وعمره ثالث 

ردقه بعد ان من قبیلة جهینة جاء الي الغ كامل عبداللطیف عبدالحمید الزراعواسمه بال١٩٠٥سنوات فهو من موالید 
بیوت  ٦او  ٥سبقه الیها مجموعه من عربان جهینةوالرشندیة والمعازه وكانت الغردقه في ذلك الوقت الیقطنها سوي 

تمركزوا اساسا في منطقة السقاله ویعملون بصید  وهي مساكن البدو تقیهم من الریاح واالمطارو )مصنوعه من الشعر( 
الیتلف وبعض الصیادین كانوا یقومون بصید اللؤلؤ من میاه البحر وكانت حتي  وتشریحه لعدة اشهر السمك وتجفیفه

وكان انتاج  ٠احجامه مثل حبة القمح وبعضها اصغرواحیانا مثل التراب حیث یتم طحنها وخلطها بالكحل للتزین بها 
تجفیفها  رشا بعدةق ٧٠مكه كبیرة تباع بحدود س ١٠٠السمك یتم بیعه لتجارالصعید الذین یحضرون بالجمال وكانت كل 

ویحضرها المحافظ  وكانت المشكالت تحل عن طریق مجالس العرب) جنیه  ٣٠االن الكیلو تجاوز( حتي التتلف 
كل القیادات انجلیزیة المهندس والطبیب وهناك جنسیات  جدا و د العمال بالمنطقه قلیل عداالنجلیزي وكان 
قروش وكان المحافظ االنجلیزي لدیه سیارة تسیر علي  ٥الریس قروش یومیا و  ٣وكان اجر العامل  ٠فرنسیةوایطالیه 

قضیب سكه حدید من الدهار الي السقاله اما مدیرالشركة االنجلیزي فلدیه سیارة تجرها الخیول وقد بدأ اكتشاف البترول 
   ٠الولي ولكن بدأ االنتاج الفعلي عقب انتهاء الحرب العالمیة ا ١٩٠٨بعد الجمشة عام  ١٩٠٩في الغردقه عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-١٠-  
  : ١٩٥٢حتي  ١٩٢١المرحلة الثانیة من عام : ثانیا 

 ------------------------------  
وكانت المساكن عبارة عن مساكن الموظفین التابعین  ١٩٢١في ابارالغردقه عام  االقتصادي للتصدیر بدأ االنتاج

یة الشبان المسلمین حالیا وهي للعمال المهرة اما العمالة للشركة بجوارمبني المحافظة الحالي وهناك بلوكات بجوارجمع
  ومنها اشتق ( العادیة فكانت تسكن في عنابر 

وهي في وسط منطقة الدهارحالیا وقد تم بناؤها من الطوب الني اوال ثم سقفها بالصاج ولكل ) االن منطقة العنبراسم 
نجلیزیة اما المفتش المصري وهو یعادل مرتبه المحافظ عامل سریر وصندوق یحمل مهماته وكانت االدارة للشركة اال

  ٠فالیتدخل في العمل 
الف برمیل وقد زاد عدد  ٤٤٨ملیون و ٤١هو ١٩٩٦وقد بلغ انتاج الغردقه من البترول من تاریخ االكتشاف وحتي 

   ٠ابار  ٨بئرا ثم اقتصر علي  ١٤٠االبارالمنتجه عن 
  :السكان 
 ----  

د السكان وتم استقدام العدید من العاملین من الصعید لقدرتهم علي تحمل المشاق وجاء بعد انتاج البترول زاد عد
معظمهم علي ظهورالجمال اوسیر علي االقدام بمعرفة البدو الذین یعرفون الطرق والودیان من قنا وكانت تقطع المسافة 

یقول ابراهیم جاداهللا رجل االعمال المعروف ایام سیرا علي االقدام و  من قنا الي الغردقه في خمسة ایام للجمال او عشرة
نقال عن احد البدو الذین كانوایعملون كدلیل لنقل العاملین عبرالصحراء انه كان یقوم بربط العمال بحبل طویل حتي 
الیتوه احد اثناء السیرلیال وكان العمال یرتاحون اثناء النهار ویسیرون باللیل ویقول المهندس حسین بریص صاحب 

بریص للخدمات البترولیة نقال عن جده الذي كان من اوائل العاملین بالبحراالحمر ان بعض العاملین عندما شركة 
  ٠وصلوا الي شاطيء البحروشاهدوه الول مره في حیاتهم تسابقوا للقفز في میاه البحر وبعضهم مات غرقا  

ال البناء وغیرها من االعمال الشاقة اما والعاملون في مجال البترول كلهم من الصعید وعملوا في شق الطرق واعم
  ٠البدو اساس المدینة فقد فضلوا العمل في حرفة الصید التي تعلموها ابا عن جد 

  : النقل
 ---  

ثم سیارات الشركة والجیش  )مغیربي (وكانت اول سیارة لمصري هي لزادت اعداد السیارات في بدایة الثالثینیات 
   والتي ساهمت في انشاء مدینة االنجلیزي وسیارة قاسم رحمه اهللا

  
  
  
  



 

-١١-  
 –رحمه اهللا  –فكانت تقوم بجولة یومیه التتجاوز ساعتین حیث یخرج عم قاسم   الغردقه وتوصیل الطلبات والتموین

من منزله بالدهارالي مخازن المحافظة لنقل المواد التموینیه الي التجاربسوق البلد اما الرحلة الثانیه الي السقاله وهي 
سلندر وطول الصندوق متران  ٤موتور ١٩٢٤كم في الساعه وماركة فورد  ٣مولة طن واحد اقصي سرعه لها ح

والعرض مترمصنوع من خشب صنادیق الصابون  وتستهلك زجاجه بنزین وزجاجه جاز وهي التحمل رخصة اولوحات 
كثرمن مره استبدالها بسیارة حدیثه لعم حاولت شركة فورد ا ٠معدنیه ولم ترتكب مخالفه واحده طوال حیاتها وحتي االن 

قاسم اال انه رفض ومن بعده اوالده والیوجد بها ناقل للسرعه ولكن عصا للسیراماما اوللخلف وفرامل فقط و باالضافة 
وهناك عربیة العجول التي ٠من السقاله الي الدهار الي سیارة عم قاسم كان قطارالسكه الحدیدیة الخاص بشركة البترول

وهومن  علي حسینتنقل المواشي والخضارمن قنا الي الغردقه ثم راس غارب وكان یقودها المرحوم عبدالسالم كانت 
الن  ساعه ١٢وكانت تسافرمرتین اسبوعیا الي قنا ویقول ناصرعبدالسالم ان الرحلة كانت تسغرق اكثرمن  ١٩ موالید

وكان توزیع البقالة والخضروات علي المطاعم والمحالت وكانت هناك سیارة الكانتین وهي سیارة تقوم ب الطریق غیرممهد
  ٠بها انوارصغیرة حمراء تري من بعید لیال 

  ٠كلمة عربیة ومعناها االرض المرتفعه: الدهار
اطلق علیها هذا االسم نتیجة لوجود سقاله اومارینا تقف علیها مركب البترول االنجلیزیة او البضاعه ونقل : السقاله 
    ٠المیاه 

  :لیم التع
 ----  

  :اطال اهللا عمره ومن ابناء الغردقه ) بالمعاش (  ١/١١/٣٦من موالید  یقول محمود ابراهیم علي زیدان
  :مبني الكتاب بالدهار 

انشيء ذلك الكتاب بالدهار في االربعینیات وكان یلتحق به الصغاروالكبار لیتعلموا اللغة العربیة وقراءة وحفظ القرآن 
لذي لم یستمر طویال وخلفه الشیخ صالح لتستمرالرسالة لفترة طویله نظیراجر رمزي وكان لهذا علي ید الشیخ مدني ا

الكتاب فضل كبیر في صقل وتوجیه وتعلیم من یلتحق به لیؤهل لاللتحاق بالمدارس وكان منزل الشیخ صالح بجوار 
مهنه وهوایة الحیاكه بعد االنتهاء من الكتاب وملحق به محل لحیاكه المالبس وكان الشیخ صالح رحمه اهللا یمارس فیه 

   ٠العمل بالكتاب وایام العطالت 
  
  
  

                                       
  
  



 

-١٢-  
وكانت مدارس وزارة المعارف العمومیة في االربعینیات والخمسینیات قاصرة علي التعلیم االلزامي ومده الدراسة ثالث 

ري بالدهار ومدرستان ابتدائیتان احداهما مشتركة بین البنین والبنات ومده سنوات وكان یوجد مدرسة بالسقالة واخ
الدراسة اربع سنوات وكان یدیرها ناظرها مصطفي حماده وكان ذو شخصیة قویة یهابه جمیع التالمیذ وتخرج علي یدیه 

االبتدائیة من ابناء راس نخبه ممتازه من المدرسین العشرات بل المئات  ومدرسة اخري للبنات وكان تالمیذ الشهاده 
وبعد الحصول علي الشهاده االبتدائیة یتوجه التالمیذ الدهار االبتدائیة في ذلك الوقت غارب یذهبون لالمتحان بمدرسة 

  ة والتجاریة  والمعاهد المختلفه الي السویس وقنا لاللتحاق بالمدارس الثانویة والصناعی
  :علي رفیع یتذكر
 ----------  
وقضي فترة التعلیم االلزامي بها وجزء من االبتدائي ثم غادرمع االسرة  ٦/١٠/١٩٣٩والید الغردقه في علي رفیع من م

یقول كان الملك فاروق یقوم  ٠٠الي راس غارب مثل مئات االسربعد او اوشك البترول علي النضوب  ١٩٥١في عام 
هویرتدي الشورت اومالبس البحریة البیضاء بزیارات سنویة الي الغردقه لممارسة ریاضة الصید وكان یزورالمدارس و 

ویقود سیارته الجیب وكان في كل زیارة یقوم بتوزیع عشرة قروش علي كل تلمیذ وصندل بالستیك وجالبیة وكان یقیم 
وكان یقوم بتربیة بعض الغزالن في جزیرة شدوان ویقوم ) نادي ضباط القوات المسلحة حالیا ( باستراحته بالمیناء 

 ٠وكان الطالب بتوجهون الي السویس للحصول علي التوجیهیه  ٠لیها وتغذیتها عمال الموانيء والمنائر باالشراف ع
وعمل بالتدریس حتي وصل الي وكیل مدیریة التعلیم  ٦١تخرج من قسم انجلیزي بكلیة االداب جامعة القاهرة عام ( 

  ٠بالبحراالحمر واحیل الي المعاش 
  :الصحة 
 ----  

صحة تابع لوزارة الصحة العمومیة في االربعینیات والخمسینیات یقوم باستخراج شهادات المیالد كان یوجد مكتب لل
لالطفال واعمال التطعیم واخذ عینات من المیاه من جمیع منازل الغردقه لتحلیلها بصفة دوریة لالطمئنان علي  

  صالحیتها والحفاظ علي صحة المواطنین 
  : ة المصریةمستشفي شركة ابارالزیوت االنجلیزی

--------------------------- -  
  

المقیمین بالمدینة كان یدیرها طبیب ونخبه ممتازه من الممرضین یعالج فیها العاملون بالشركة واسعاف المواطنین 
   ٠بالمجان

  
  
  



 

-١٣-  
  :النوادي ودورالسینما    

      -----------  
وهونادي الغردقه االن المبني علي  )الكلوب (مصریة كان یوجد نادي لموظفي شركة ابارالزیوت االنجلیزیة ال

ملحق به دور لعرض السینما وصاله للبلیاردو وملعبا للتنس وملعب للجولف وملعب لكرة القدم  الطرازاالنجلیزي و
ة العرض وكنب مصنع من اما العمال فكانت لهم دار عرض عباره عن صاله كبیرة بدون سقف وحجرة الل٠وبار

وهونادي الغردقه حالیا یتم تبادل اجزاء الفیلم مع سینما ) الكلوب(وعن عرض االفالم في نادي الموظفین فلنكات وحدید 
  العاملین وكان بجوار السینما مغسله ومكواه لرمضان طلیب وكان اهالي السقاله یحضرون

لوري بغطاء مشمع في الشتاء للسینما سیرا علي االقدام ام العاملین في معهد االحیاء المائیه فكانت تحضرهم سیارة  
یرفع صیفا او الحضور ایضا سیرا علي االقدام وكان اللوري یقوم ایضا بتوصیل التالمیذ للمدارس وتوصیل طلبات 

  ٠) علي النوته حتي اخرالشهر( اهالي االحیاء من لحوم وخضروات 
  )ین نفس المنشآت في مدینة راس غارب في الكلوب ایضا باالضافة الي نادي للعامل(

فكان هناك مقهي ابوعین ومقهي الضوي عابد ویقدمان جمیع انواع التسلیة في ذلك ) المقاهي (اما نوادي االهالي 
الوقت مثل الدومینووالطاولة والشطرنج وتقدیم المشروبات واالستماع للرادیو حیث لم یكن هناك ایة اجهزة في معظم 

   ٠المساكن لعدم وصول الكهرباء الیها 
  :لمجالت الصحف وا

 -----------  
الخمسینات فقد كانت ترد الیها بواسطة اتوبیس الوجه القبلي ویقوم  ردقه الصحف والمجالت اال في اوائللم تعرف الغ

  صالح جعبص بالدهار بتوزیعها ثم آلت عملیة التوزیع الي  المتعهد
   ٠بتوزیعها  ایضا محمود سعید حمدان من اهالي الدهار المتعهد

    :مهنه الصید
 ----  

كان یقوم بهذه المهنه صیادون في السقالة والدهار من العربان كما ذكرنا من قبل ویعرضون انواعا واحجاما مختلفه من 
  ٠االسماك وباسعار زهیده جدا 

  :المخابز 
 ------  

شأته الشركة وكان كان یوجد مخبزان بالدهار احدهما مخبزا افرنجیا تابعا لشركة ابارالزیوت لعمل العیش الفینو واالخران
  ٠یدیره الحاج بشاري حمدان 

                                      
  



 

-١٤-  
  :الخضروات والفواكه والبقاله 
 -----------------  

وكان ترد من قنا والسویس عن طریق المركب جنیره وكانت هناك عدة محالت في الدهار والسقاله والتي تغطي 
  ٠احتیاجات المواطنین 

  : اللحوم
 ----  

  ٠كان هناك محالن للجزاره احدهما للحاج محمد زروق واالخر للحاج القللي 
  

  الغردقةشخصیات من 
 -------------  

  :قاسم حامد سباق- ١
 ---------  

كان یعمل سائقا بشركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة بالغردقه وكانت هوایته كرة القدم وكان یلعب مع فریق الغردقه 
اشترك في عدة مباریات لكره القدم في دوري شركات مدن المحافظة وكذلك لعب مع فریقه ضد الفریق  كحارس مرمي

   ٠االنجلیزي والذین كانوا یعملون كبحاره وكان مثاراعجاب ابناء الغردقه
قوم وهي تعتبراقدم سیارة نقل في الغردقه وربما في العالم وال احدی ١٩٢٤سلندر مودیل  ٤كان یمتلك سیارة فورد 

   ٠بقیادتها سواه وشقیقه عابدین حامد السائق بشركة ابارالزیوت 
كان المرحوم قاسم یتوجه بسیارته الي السقاله لنقل المواد التموینیه من دقیق وزیوت وسكروخضراوات وفاكهه لتوصیلها 

لجزاره وكانت حمولتها طن الي التجار بالدهار كما كانت سیارته تقوم بنقل اللحوم المذبوحه من السلخانه الي محالت ا
   ٣واحد واقصي سرعه لها 

  ٠ساعه وطولها متران وعرضها مترواحد وهیكلها من الخشب كما انه التوجد لها رخصه قیاده والتحمل ارقاما /كم 
  عاما شراءها واستبدالها باخري حدیثه  ٤٣حاولت شركة فورد المنتجه للسیارة منذ اكثر من 

لمعاش من الشركه العامه لت السیاره حتي االن بحوزه ابنه احمد الذي احیل الي  اولكن صاحبها رفض ذلك ومازا
  ٠للبترول 

  
  
  
  
  



 

  
-١٥-  

  :الشاویش ابوالوفا -٢
 -------------   

یحفظ االمن من خالل شخصیته القویة ویتواجد باالحتفاالت العامه لمتابعة النظام وكان الجمیع ، كان الحاكم بأمره
  بجانب ذلك كان یقوم بحل ایة مشكلة تقع بین یعملون له الف حساب 

االهالي بعضهم ببعض وكان یتواجد بمكتبه بمنطقة الدهار یرضي الجمیع ویحذرهم من ارتكاب ایة مخالفات او النزاع 
  ٠فیما بینهم وكان حلقة الوصل بین الشركة والمحافظة 

  تباب االمن في الغردقهكان مثاراعجاب الجمیع لجده وعسكریته وصرامته وكان اهم عوام است
ویقول محمد عبدالرحمن حراجي عضومجلس محلي محافظة  ٠وكان الرجل بمثابة مدیریة امن او مركز شرطه بمفرده 

البحراالحمر ان الصول ابوالوفا كان رحمة اهللا علیه شخصیة قویه وكان طویل القامه عریض المنكبین مفتول 
ه ومخیفه ذوشارب طویل وكثیف یلبس البدلة المیري وفي وسطها الحزام العضالت ذومالمح قویة وصارمه ونظراته حاد

  البني العریض وفوق 
وكان مسئوال عن االمن في الدهار وتحت رئاسته اثنین من الخفر  ٠راسه الطربوش االحمروفي یده عصي قصیرة 

كان یجلس علي احداها  ٠علي سبع كراسي الظهارقوة وعظمة االمن  –رحمه اهللا  –وكان یجلس علي قهوة الضوي 
انه كان  ٠٠وتحت ذراعه الیمین كرسي والشمال كرسي واثنان من الكراسي اسفل قدمیه وكرسي للطربوش واخرللمنشه 

وفي ذلك الوقت لم یكن هناك نیابه اومحكمة ولكن كان هناك كاتب محكمه  ٠یمثل عظمة وقوة االمن في ذلك الوقت 
ایام  ٠٠ه قنا ویتلقي قرارالنیابه وذلك في حالة الوفیات الناتجه عن الحوادث فقط ینقل صیغة المحضربالتلیفون الي نیاب

اصول ابوالوفا كما یقول حراجي لم نكن نعرف كلمه جنحه اوجنایه اوجریمه المحاكم واالنیابات والمباحث والاجهزة 
  ٠امنیه سوي مركز حدود الغردقه برئاسة المأموروضابط مباحث وحوالي عشرة جنود 

  :الشیخ ابراهیم علي زیدان المعروف بالشیخ ابراهیم  -٣
 --------------------------------  

وكان یعمل رئیسا للخفر وكان  ١٩٢٢التحق بخدمة شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة عام  ١٩٠١من موالید 
  كانت عالقته طیبة ٠معروفا لدي جمیع المقیمین بالدهار والسقالة 

نجلیز علي حد سواء حتي انهم كان یستشیرونه في كثیر من االمور وخاصة عن معظم ابناء العاملین بالمصریین واال
  ٠الذین التحقوا بالشركة 

لمتابعة تفریغها من دقیق " جنیرا"كان شدیدا ولینا ومتسامحا ومحبا للجمیع وكان یتوجه الي السقاله عند وصول الباخره 
  ٠قطار السكه الحدید من السقاله الي الدهار لتشوینها في المخازن ومواد تموینیه وغذائیة وكان یحملها 

  
  



 

-١٦-  
باالضافة الي عمله اسند الیه توزیع المیاه العذبه للمواطنین وعمال الشركة یومیا بنظام الحصص المقرره لهم بواسطه 

  ٠لمیاه سقاه یحملون صفائح المیاه لتوزیعها وكان یرضي الجمیع ویزید من الحصص في حالة توفرا
  ٠یلجأ الیه الجمیع لحل مشكالتهم لرأیه السدید 

قام بتعلیم ابنائه بقنا والقاهرة حتي تخرجوا جمیعا فابنه عباس كان یعمل مدیرا للشئون االداریة بشركة سیناء للمنجنیز 
االداریة بالشركة وعلي كان یعمل رئیسا الجهزة الحفر بشركة االبحاث الجیولوجیه ومحمود كان رئیسا للعقود والخدمات 

   ٠العامه للبترول 
   ٠واستخدمت وزارة التربیة والتعلیم منزله الذي كان یقیم فیه كمدرسة تابعه لها  ١٩٦١احیل للمعاش في عام 

  :حامد جوهر / الدكتور -٤
 ---------------  

وجي وكان رئیسا لجمعیة علم حاصل علي بكالریوس العلوم مع مرتبه الشرف االولي وعین معیدا بكلیةالعلوم بقسم البیول
  الحیوان ورئیس الجمعیة المصریة للعلوم والبحار 

وقد ٠عضوا باكادیمیة العلوم بواشنطن وعضوابالمجمع المصري للثقافة العلمیة وعضو باالكادیمیة المصریة للعلوم و 
  ٠ته عاش حیاته زاهدا راهبا في محراب العلم وكان یقول انه متزوج من البحرالذي وهب له حیا

وكانت كل ابحاثه في البحرتدورحول مجاهل المیاه ودراسة اسماك  ١٩٣١عمل بمعهد علوم البحار بالغردقه عام 
  ٠نوع ودراسة الشعب المرجانیه ودراسة وتربیة اللؤلؤ  ٨٠٠البحراالحمر والتي تصل انواعها الي حوالي 

وكانت اول عروسه للبحر یطلق ٠في العالم  نوعا من عروس البحر ودرسها فكانت اول دراسة من نوعها ١٨اصطاد 
وتم صیدها بمعرفة ثالثه من البحارة بالمعهد هم الریس دخیل اهللا عبداهللا والبحاره سلیمان " الجلد"علیها اهالي االحیاء 

عین مدیرا لمعهد علوم البحار وكان یهتم بجمیع العاملین بالمعهد وكان  ٤٢معوض راشد وجمعه محمد الزراع عام 
ألوا جهدا في خدمتهم ونظرا لبعد المعهد عن منطقة الدهار في الغردقه خصص لهم سیارتین لتوصیل العاملین الی

وشراء لوازمهم یومیا وكذلك الكشف علي العاملین بمستشفي شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة وتوصیل ابناءهم الي 
   ٠المدارس 

  سلیم المساكن لهم بعد احالة ذویهم الي المعاش كان یقوم بتعیین ابناء العاملین بالمعهد وت
وتولي رئاسة المعهد  ٠قضي مده طویلة في الغردقه مشهودا له بالتحلي باالخالق الكریمه ومعامله الجمیع بروح طیبه 

  بعده الدكتور عبدالرحمن الخولي وكان من الشخصیات القویة 
                      

  
  
  
  



 

-١٧-  
وكان الباحثون من خریجي كلیات العلوم یأتون للمعهد باالضافة الي االجانب من جمیع  ٠لبحار والف كتابا عن علوم ا

دخیل اهللا عبداهللا اول ( انحاء العالم للدراسة وكان یجلب لهم القواقع واالسماك لدراستها بحارة المعهد وهم من العرب
  ) لیمان عابد وسلیمان معوض راشد ریس بحري وس

  :علي محمود سعد العمده محمد و  – ٥
قد الیعرف الكثیرون ان الغردقه كان یتولي تصریف االمورفیها عمده وهو المغفورله علي محمود سعد الذي قدم للعمل 

  مع شركة البترول في الجمشة عندما كانت تنقب علي البترول 
ولي من بعده المغفورله محمد وعندما بدا العمل في الغردقه قدم العمده مع الشركة وت ١٩٠٨هناك قبل الغردقه في عام 

  االشراف علي  ١٩١٦علي سعد وهو من موالید السویس في عام 
  ) المسجد الكبیرحالیا(القامه مسجد  ١/١١/٣٦المحال العامه وقد تعاقد مع الشركة في 

م والتصریح صادر باسم الشیخ محمد محمود سلیمان ابوحارث وعلي افندي محمود  ٣٥٠بمصاریف  وعلي مساحة 
وتصریح ) المحافظ(د وهو تصریح مجاني معتمد من مدیرالشركة ومصدق علیه من قائمقام مفتش قسم البحراالحمرسع

   ٠وكان العمده یصدر التراخیص وشهادات المیالد والوفیات والشهادات االداریة  ١/٩/٤٠باقامة كانتین في 
  :)شیخ الصیادین  (الحاج محمد راشد  -٦

واحد مؤسسیها وهو شیخ قبیله جهینه وكبیرها ومن المؤسسین لجمعیه الصیادین بالغردقه  ١٩١٩من موالید الغردقه عام 
ورئیسها لفترة طویله كان یتمتع بعقلیة راجحة وفطنه وذكاء یلجأ الیه زعماء القبائل االخري لحل مشكالتهم وقد حدثت 

محافظة والحدود ویحكي ابنه احمد محمد طفرة كبیرة في عهده للجمعیه وكان حلقة الوصل بینهم وبین المسئولین بال
في بدایة  سبه الي نبات الغردقراشد عن والده فیقول ان والده قد كتب في مذكراته ان الغردقه قد سمیت بهذا االسم ن

القرن التاسع عشر حیث كانت المنطقة صحراء جرداء غیراهله بالسكان وكان مرسي للصیادین یسمي الغردقه حیث 
كبیرة من الغردق وكان المرسي مالذا للسفن الشراعیه الضخمه القادمه من السودان والحجاز كانت توجد شجرة 

والسویس حیث تتواري من الریاح والعواصف وعندما تم التنقیب عن البترول في المنطقة بدأ المواطنون وخاصة من 
ون یحملون تصاریح مؤقته یتم حكم سالح الحدود وكان المواطنمحافظة قنا الوصول الي الغردقه التي كانت تحت 

حدود وهو  ٢١تجدیدها كل عام وعند نهایة العمل یتم ترحیلهم فورا ثم سمح لهم باالقامه الدائمه وتم منحهم نموذج 
   ٠تصریح دائم لهم والوالدهم اما الوافدون فیتم منحهم تصاریح مؤقته والیدخل المنطقة االا لمن یحمل هذه التصاریح 

  
  
  
  
  
  



 

-١٨-  
قام المشیرعبدالحكیم عامر برحلة بحریة علي ظهرالیخت فخرالبحار وتقابل مع العقید احمد یوسف  ١٩٦٠ام وفي ع

جالل الحاكم العسكري للمنطقة فاعطي تعلیماته بان تكون الغردقه مدینه مفتوحه وتكون مدینة للسیاحة  والصید وتم 
تسلمت وزارة الداخلیة  ١٩٦٢شات كما ذكرنا وفي عام الف جنیه من وزاره الحربیة لشراء لن ٢٥منح جمعیة الصیادین 

وقد لعب الصیادون دورا كبیرا في حرب االستنزاف  ٠محافظة البحراالحمر من سالح الحدود حیث بدأ الحكم المحلي 
  ٠١٩٧٣وتم ایسرالبعض كما ساهموا في التصدي للعدوان االسرائیلي علي جزیرة شدوان وقد تم تقدیرهم بعد نصراكتوبر 

  :الشیخ سباق عبدالرحیم سباق  -٧
 ---------------------  

ثم شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة المحدوده ثم الشركة العامه  ١٩٤٠عمل بشركة فاكوم  ١٩١٢من موالید عام 
نه من یقول عنه علي الصغیرسباق  وكیل مدیریة التربیة والتعلیم بالغردقه ا ٠٠رحمه اهللا  ١٩٨٤للبترول وتوفي عام 

مؤسسي االتحاد االشتراكي العربي في الستینات بالغردقه وصاحب المضیفه الشهیرة بالدهار وتعد االولي التي كانت 
تستقبل المغتربین وضیوف المدینة وحتي االن لعدم وجود فنادق اولوكاندات بها وكانت المضیفه ملتقي السیاسیین 

وهوعضومؤسس لجمعیة  ٠الحمر وتعقد بها االتفاقات والترشیحات وكانت تخرج منها التشكیالت السیاسیة في البحرا
  ٠الصیادین بالغردقه ویوجد شارع سباق باسمه في وسط الدهار وبها المضیفه الشهیرة 

  :قصاصو االثــــر 
 -------------  

ان لقصاصي كان بعض زائري المدینه یضلون الطریق في الوصول الي اقاربهم لعدم معرفتهم بالمدینة ومعالمها فك
  االثر دوركبیر في تتبع االثاروالعثورعلیهم ومن اهم من قام بهذا 

   ٠العمل الشیخ الموج واخرین وقد نجحوا في اداء هذا العمل والعثورعلي الضالین احیاء او اموات 
  :االحتفاالت الدینیة 
 -----------  

ف باقامة سرادق كبیر بجوار جامع الدهار وتأتي كانت شركة ابارالزیوت تقوم باالحتفال بذكري المولد النبوي الشری
  بمشاهیر القراء لتالوة القران الكریم واقامة الوعظ واالرشاد في 

هذه المناسبة یحضرها جمع غفیر من ابناء المدینة والعاملین وتوزع المشروبات الساخنه ویتصافح الناس فرحا بهذه 
  حیث یتجمع ٠المناسبة كما كانت تحتفل بقدوم شهررمضان المعظم 

                                     
  
  
  
  



 

-١٩-  
المواطنون منتظمین في صفوف عند الجامع الكبیر یتقدمهم قوات البولیس وتالمیذ المدارس وفریق موسیقي المدرسة 

ملین بالشركة االبتدائیة وكذلك ابناء الطریقة الرفاعیة ثم االهالي ویبدأ الموكب بالسیر مخترقا منازل االهالي والعا
متجهین الي اقصي الشمال الشرقي من المدینة مرددین االهازیج الدینیة وسط طلقات البنادق وزغارید النساء بالمنازل 
التي یمرامامها الموكب ثم یعود متجها الي الجنوب الغربي حتي یصل الي البلده مره اخري مهللین ومكبرین ومهنئین 

  وفي عید الفطرالمبارك وعید  ٠ام الخیروالبركات بالشهرالكریم داعین ان یعود كل ع
االضحي یقوم المواطنون في مجموعات بالمرورعلي كل بیت في افواج مهنئین اهل البیت بالعید وبدوام المحبة 

  ٠واالخالص 
  :احتفاالت الكریسماس 

 --------------  
حیث تقام االلعاب المرحة بین العاملین في كانت الشركة تقوم باالحتفال باعیاد المسلمین والمسیحین علي حد سواء 

مسابقات یتم توزیع الجوائز بعدها ویرفع العلم االنجلیزي علي مكاتب الشركة ویمضي الیوم كله في احتفاالت ووالئم 
  ٠فرحا بهذا المناسبة 

من مسلمین  ان البحراالحمر لم یعرف التعصب طوال تاریخه ومنذ نشأته وحتي االن فالجمیع ابناء الوطن الواحد
  ٠ومسیحین جاءوا لتعمیرهذه البالد والعالقات بینهم عالقة حب ووئام وود ومحبه تظلل علي الجمیع 

  :١٩٦٣وحتي  ١٩٥٢من عام :ثانیا 
 ---------------------  

مرت مدینة الغردقه بنفس الظروف التي مرت بها مدینة راس غارب باعتباران الشركة االنجلیزیة والمنتجه للبترول 
  واحده وقد بدأ نقل عدد كبیر من العاملین الي راس غارب وحقول 

 ٤٠الیزید عددهم عن  ١٩٥٤الشركة في سیناء مثل راس سدرومطامرولم یتبق سوي عدد محدود من العاملین حتي 
  عامال تم توزیعهم علي مرافق الشركة مثل الورشة والمیناء وحقول 

الف مترمكعب وقد انخفض االنتاج حتي  ٣١٩حیث انتج الحقل  ١٩٣٩ام االنتاج وقد بدأ اقصي انتاج لللبترول في ع
مترمكعب یومیا ووصل االنتاج في  ٥٩٥٣حوالي  ١٩٥٢وبلغ في عام  ١٩٥٠برمیل في عام  ٤٢٢٠٠وصل الي 

بئرا وقد تم اغالق  ١٤٣بئرا من مجموع  ٢٤الي ادني حد له بعد ان وصل عدد االبار المنتجه  ١٩٥٦/١٩٥٧عامي 
  ومع انخفاض االنتاج في البترول اعتمدت الغردقه علي الخدمات  ٠البار نهائیا منذ عامین تقریبا وردم ا

باعتبارهاعاصمة المحافظة وقد مرت ظروف الشركة بنفس الظروف في راس غارب من دمج وتأمیم وتقلص نفوذ 
   ٠الشركة مبكرا في الغردقه النخفاض االنتاج في بدایة الخمسینات 

                                          
  
  



 

-٢٠-  
كانت السیاحة في هذه الفترة فردیة لعشاق الهدوء والبحر وقد شهدت استراحة الملك فاروق الكثیر من زیارات الملك 

  حیث كان یقوم برحالت الصید وایضا المرورعلي المدارس وتوزیع
اء الراس  وبعد الثورة تحولت الي استراحة الهبات والهدایا مثل الشورتات الكاكي والقمصان واالحذیة وغط

للمشیرعبدالحكیم عامر یقضي فیها الكثیر من اوقات فراغه بعیدا عن الضغوط وقد منح الصیاد محمود الشافعي من 
  یهات لقیامه باصطیاد عروسجن ٥راس غارب 

ي الصیادین وتم انشاء جمعیه وقام المشیرعامر والعقید عادل المستكاوي بشراء سبع لنشات صید تم توزیعها علالبحر 
للصیادین تتولي تقدیم الخدمات لهم ومراقبة بیع االسماك من الصیادین لشركة المصاید وكان سعرالكیلو من السمك 

   ٠سبعه قروش ونصف تقوم الجمعیه بتحصیل نصف قرش 
  : ١٩٨٠وحتي بدایة  ١٩٦٣ثالثا من عام 

 ------------------------  
علي ید شركة شیراتون العالمیة  )الذي تكلف حوالي ملیون جنیه( ١٩٦٣تون الغردقه في عام تم افتتاح فندق شیرا

 ٦٤لسنة  ٧٠ر القرارالوزاري رقم صدو انتاج البترول الي السیاحة بكنقطه اكتشاف للغردقه السیاحیة وتحول المسار من 
ها علي صید االسماك وتقدیم الخدمات في اعتماد بقیت الغردقهباعتبارمحافظة البحراالحمر محافظة سیاحیة ولكن 

  وشركة تسویق االسماك) سرباكس (ومركز اداري للمحافظة ومدیریاتها المختلفه فتم انشاء مصنع االسماك 
غرفة وكافیتریا وعدد من  ١٤فندق شیراتون وفندق عروس البحرالذي كان یتكون من  وبقیت السیاحه محدوده في

وكان بعض السیاح یأتون فرادي لالقامه في الشالیهات وللسهرفي االجتماعي بالغردقه  ا الحالي الناديومكانه الشالیهات
الكافیتریا وقد قام الفریق یوسف عفیفي بتأجیر الكافیتریا والشالیهات لرجل االعمال الحالي سمیرعبد الفتاح بعقد ایجار 

نیه من وزارة البترول والتي كانت ج نوقد تم دعم المشروع بمبلغ ملیو  ٢٠١٠لمده عشرین عاما ینتهي في عام 
مخصصة لخدمات العاملین كجزء من االرباح وكان من المقرر استثمار هذا المبلغ في شراء عمارات سكنیه للطالب 

في محافظات المنیا واسیوط والقاهرة االان الفریق یوسف عفیفي رأي استثمار المبلغ في مشروع سیاحي ومن عائد 
  الي االعالنات السیاحیة  ونظرة سریعه٠اء عمارات سكنیه لطالب الجامعات وهو مالم یتحقق المشروع یمكن شراء او بن
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  :في ذلك الوقت لمعرفة االسعاروالتسهیالت المقدمه للسائحین من المصریین واالجانب كما یلي 

  التذكرة المشتركه                                      
  :وتشمل االنتقال بالطائرة من القاهرة الي الغردقه والعوده واالقامه الكامله كما یلي 
  عدد اللیالي                           اسم الفندق                        القیمه

  جنیه ١٤)           عروس البحر(میرمید هوتیل                            ٣   
  جنیه ١٧ر٩    )                 شیراتون (الغردقه                                 

  جنیه  ١٦ر٥    )       عروس البحر(میرمید هوتیل                            ٤   
  جنیه  ٢١ر٩     )                  شیراتون(الغردقه                                 

  ) ١٩٦٦عام االعالن  ( ركة مصرللطیران واالتصال بش  
  :وحتي االن  ١٩٨٠من عام 

 ----------------  
شهدت بدایة الثمانینات طفرة هائلة في مجال السیاحة ویقول الفریق یوسف عفیفي احد ابطال حرب اكتوبر واول من 

  اطلق الغردقه الي العالمیة من قریة للصیادین الي مدینة سیاحیة كبري
لسالم كانت مواتیه بعد الحرب والبد من استغالل السالم للتنمیة في الغردقه وقد بدأ التخطیط للمحافظة ان فرصة ا" 

بالتخطیط المجاني هبه منه للمحافظة ویقول  ككل والغردقه بصفة خاصة عن طریق مكتب الدكتورسید كریم الذي تقدم
طریق ساحلي ضیق وحرم للبحر وللقضاء علي بدأنا بتهذیب الشاطيء والردم وذلك لعدم تساوي الشاطيء ووجود 

  قامت الباخرة نبیله والتي تحمل شحنه من البترول من راس شقیر بالقاء حوالي  ١٩٨٣التلوث البترولي ففي عام 
برمیل علي الشواطيء وتمت االزالة بالردم وتشجیع المستثمرین بعد ذلك علي بناءالقري السیاحیة وتقدیم كافة  ٧٠٠٠

  وقد انطلقت قاطرة السیاحة حتي  ٠ممكنه لهم التسهیالت ال
  ٠وصلت الي ماهي علیه االن حیث قفز بها اللواء سعد ابوریده محافظ البحراالحمر السابق قفزات هائلة الي االمام 

  :الموقع الجغرافي 
 -----------  

للبحراالحمر في شرقا علي الساحل الغربي  ٣٣ر ٤٩شماال وخط عرض  ٢٧ر١٥تقع مدینة الغردقه علي خط عرض 
  مواجهة مدینة اسیوط تقریبا والي الجنوب من مدخل خلیج السویس

كم ویحدها شرقا البحراالحمر وغربا الصحراءالشرقیة وقد تطورت المساحة  ٦١كم تقریبا وتبعد عن سفاجا  ٣٩١بنحو
ا امتدت شریطیا عندم ١٩٨١فدان حتي عام  ٧٢٢ثم الي حوالي  ١٩٥٠فدان منذ نشأة المدینة وحتي عام ٤٩٥من 

  من % ٣٣شماال وجنوبا اي 
فدان االن وهي تشمل مساحة المدینة والمناطق الخاصة والجبال  ٢٥٠٠المساحة الحالیة للمدینة ثم اصبحت حوالي 

  ٠والمرتفعات 



 

-٢٢-  
  اهم الجزرالبحریة بالغردقه  

 ----------------  
م  یوجد حولها شعاب مرجانیه علي اعماق  ١٠٠شمال شرق الغردقه مساحتها حوالي ) ام حجر(جزرالفنادیر  - ١

  م  ٧٥ - ١٥من 
كم وهي ٣ر٥كم والصغري ٢٥ر٢كم شرق الغردقه ومساحة الكبري  ١٥جزیرتي الجفتون الكبیرة والصغیرة تبعد  - ٢

  ٠م  ٩٠م الي ٢٠جزررملیة بها شواطيء محمیة طبیعیه  علي اعماق من 
كم وهي جزیرة منبسطه وتتمیز ١ر٨احتها كم جنوب شرق میناء الغردقه ومس٢ر٨جزیرة ابومنقار  - ٣

 م  ٦-٣باشجارالمنجروف والشعاب علي اعماق من 

م وهي جزیرة صغیرة وعره تحیط بها شعاب  ٧٠٠كم جنوب شرق الغردقه ومساحتها ١٥جزیرة ابورماده  - ٤
من  م اما حول الجزیرة فعلي اعماق ٢٧الي ١٣ابورماده الغنیة بالكائنات البحریة وتوجد علي اعماق من 

 م  ٤٠-٣٠

كم وبها شعاب مرجانیه جیده ١ر١٢كم جنوب شرق الغردقه ومساحتها  ٧ر٥) مجاویش(جزیرة ام جاویش  - ٥
 م ٢٢ -٢علي اعماق من 

كم شمال شرق دشة الضبعه وهي جزیرة صغیرة وعرة تمثل حاجزا لالمواج وتوجد بها  ٢جزیرة سهل حشیش  - ٦
  ٠م  ٣٤ - ٩شعاب مرجانیه علي اعماق من 

م واكبر جزرالمنطقة وبها محمیة طبیعیة وشعاب ٤٦ر٤كم شمال شرق الغردقه ومساحتها ٣١ان جزیرة شدو  - ٧
  ٠ك خاصة الشعورم غنیه باالسما ٤٥ - ٣٠مرجانیه علي اعماق 

  :مراكزالعمران بالمدینة
 -------------  

لبدایة عبارة عن وهي اكبرتجمع سكني واقدم حي ویضم الغالبیة العظمي من السكان وظهرفي ا: منطقة الدهار - ١
  كشاك في منطقة العنبر اقدم مناطقمجموعات من الخیام واال

ثم قامت الشركة بانشاء عنابر للمهندسین والعمال المهرة ورؤساء  ١٩٢١ – ١٩١٨المدینة بعد استقرار االنتاج من 
وانشئت ٠فظات الصعید الوردیات فتركوا مساكنهم العشوائیة الي مساكن الشركة فاحتلها من بعدهم الوافدون من محا

  العنابرفي خمسة صفوف متوالیة في 
  المنطقة تقع بین مستعمرة الموظفین شماال وسوق الدهارجنوبا یحدها من الشرق جبل 

  العفش قم قامت الشركة ببناء مساكن افضل حاال لرؤساء الوردیات والعمال الفنیین المهرة
  

                                    
  



 

-٢٣-  
جبل (٠فیلالت فاخرة لرؤساء الشركة من االنجلیز واستمرالبناء ینموعشوائیا  ٧لمستوي االول وقامت ببناء من ا

العفش اطلق علیه هذا االسم لسقوط شخص ضریر من فوقه یدعي علي العفش بعد ان صعد الجبل مع حفیده كما 
  )تقول الروایة 

  إعالميجبل العفش مركز 
 -----------------  

لي الغردقه قدیما جبل العفش كمركز اعالمي كما یقول الشیخ عبداللطیف الزراع فقد كان العربان استخدم اها
یصعدون الي قمة الجبل ویشعلون النیران عند قدوم زوارجدد الي المدینة حتي یري الصیادون الناروهم في 

  ٠البحرفیعودون لمعرفة اخراالخبارمن القادمین 
وانشأت  ١٩١٧مع عمراني قامت هذه المنطقة عندما تكونت مصلحة الحدود عام وهي ثاني تج: منطقة المیناء - ٢

قسم البحراالحمر وجعلت الغردقه عاصمة لها واختارت منطقة سهلیة قریبة من المیناء لتقیم علیها مباني االشارة 
الذین یعملون في  وعنابرالجنود ومساكن موظفیها وقامت شركة ابارالزیوت بانشاء بعض المباني والمساكن لعمالها

  ٠الشحن والتفریغ وبدأ الصیادون في عمل مباني بدائیة بامتداد الساحل 
  :منطقة االحیاء المائیة-٣

ویرجع تاریخ  ٠كانت كلمة االحیاء تطلق نسبة لمعهد علوم البحار وهي الموقع العمراني الثالث في بدایة الغردقه 
عندما فكرت كلیة العلوم  ١٩٢٨معهد االحیاء المائیة الي عام  محطة االحیاء المائیة التي تحولت فیما بعد الي

بالجامعه المصریة وقتذاك في اقامة مختبر علي ساحل البحراالحمر لجمع العینات والتدریب الحقلي وشكلت لذلك 
  فریقا من 

) و سفاریا  قوله(هیئة التدریس بالكلیة الختیارالموقع المناسب للمحطة ووضعت تحت تصرفه الیختین الملكیین 
اقلع الیختان بحذاء الساحل المصري حیث تبین للفریق ان الطرف الجنوبي  ١٩٢٩والتجهیزات الالزمة وفي عام 
  لخلیج السویس وبالتحدید عند

مدینة الغردقه هو انسب المواقع لبعده نسبیا عن االنشطه االنسانیة الكثیفة ولقرب شاطئها من العدید من الشعاب  
ك لمواجهته للعدید من الجزرذات البیئات البیولوجیه المتنوعه والغنیه بالمجموعات الحیوانیه والنباتیة المرجانیة وكذل

  اهدي معهد الملك  ١٩٣٠وفي عام 
بالشاطبي باالسكندریة مكتبته وتجهیزاته المعملیة للمحطة الجدیده بالغردقه واستمرت تبعیة المحطة لقسم العلوم 

حیث اصبحت معهدا مستقال یحمل  ١٩٤٥وحتي عام  ١٩١٣بالجامعه المصریة منذ عام والبیولوجیا بكلیة العلوم 
اعیدت المحطة الي تبعیة كلیة العلوم وفي  ١٩٥٤وفي عام ) المعهد الملكي لعلوم البحاربجامعه فؤاد االول (اسم 
  وانفصلت ١٩٦٣عام 

  
  



 

-٢٤-  
   ٠لرئیس اكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا عن الجامعه لتصبح جزءا من معهد علوم البحاروالمصاید التابع 

  :الموقع 
 ----  

كم شمال المركز الرئیس للمدینة  ٦تقع محطة االحیاء المائیة بالغردقه عند المدخل الجنوبي لخلیج السویس حوالي 
  حالیا وهي محاطه من ناحیة البحربتكوینات من الشعاب المرجانیة 

ئنات منطقة المد والجزر ویعطي موقعها قرب مدخل خلیج السویس علماء الممتده الي جانب غناها بمجموعات كا
علوم البحار الفیزیائیة والكیمیائیة فرصة فریده لدراسة دوران المیاه ونظم التبادل في المنطقة وبسبب بعدها وانعزالها 

  تمكن علماء ) قدیما( الجزئي 
ة والریاح السائده علي مدي العام شمالیة غربیة وتبلغ الحرارة البیولوجیا وعلماء البیئه من دراسة انواع الحیاة البحری

  م ٢٠جه الحرارة الدنیا المسجلة م ودر  ٣٥القصوي في اغسطس 
  :المكتبه 

مترا مربعا وتعد من اكمل مجموعات المنشورات والكتب عن البحراالحمرومنطقة  ١٨٠تحتل مكتبه المعهد مساحة 
معهد  ٣٥٠االف مجلد وتتبادل المنشورات والكتب مع اكثر من  ١٠باسیفیكیة وهي تضم اكثر من  –الهند 

   ٠وجامعه في العالم 
  :المتحف 
 -----  

یضم المتحف غرفة عرض تحتوي مجموعه عریضه من العینات البیولوجیه والجیولوجیه من البحراالحمر والمحیط 
ائرین كذلك العینات التي قامت بجمعها الهندي وقام بجمع العینات اعضاء البحوث بالمحطة وغیرهم من العلماء الز 

   ٠ء رحالتها المتعدده بالبحراالحمراثنا) مباحث (سفینه االبحاث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٢٥-  
  :الساده رؤساء مدینة الغردقه من بدایة الحكم المحلي وحتي االن 

 -------------------------------------  
  ١٩٨١وحتي   ١٩٦٧من عام  اللواء انیس دیاب  ١
  ٣١/١/١٩٨٤وحتي   ٦/٣/٨٢من محمد علي سلیمان        / الستاذا  ٢
  ٢٠/٣/١٩٨٥وحتي  ٩/٢/٨٤من ابراهیم امین عمر        /االستاذ   ٣
  ٣١/١٠/١٩٩١وحتي  ٦/٤/٨٥من محمد سلیمان عوض     / االستاذ  ٤
  ٣١/١١/١٩٩٣وحتى   ٨/١٢/٩١من ابراهیم القاضي          /العمید   ٥
  ٣١/١٢/١٩٩٤وحتي  ١٠/١٢/٩٣من ركات             حسن ب/ اللواء   ٦
    ١٩٩٩/ ٧/٥وحتى   ١٠/١/٩٥من طلعت مهدي             / اللواء   ٧
  ١٩/٣/٢٠٠٥وحتى   ٨/٥/١٩٩٩من محمد مؤمن البنان        / اللواء   ٨
  ٢٠٠٦وحتى مایو   ٢٠/٣/٢٠٠٥منمحمد امین مقیشط       / اللواء   ٩

  ٢٠١٠وحتى یولیو   ٢٠٠٦من مایو بر         اللواء سعید محمد ج  ١٠
    ٢٠١٠من یولیو محمد مجدي حبیب    / اللواء   ١١
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  شاهـــــد علي العصـــــر
  

  الفریق یوسف محمد عفیفــــــي
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ة عشر محافظا منذ بدایة تطبیق الحكم المحلي وحتي االن واكثر الساده تعاقب علي محافظة البحراالحمر خمس

  المحافظین تأثیرا وله بصمات واضحة وكبیرة هما الفریق یوسف عفیفي
واللواء سعد ابوریده فقد كانت لهما رؤیة واضحه وهدفا من اجل نشرالسیاحة في البحراالحمر بصفة عامه والغردقه 

یق یوسف وضع الغردقه علي طریق السیاحة بعد تطبیق اتفاقیة السالم كما تم في عهده بصفة خاصة وبالفعل بدأ الفر 
انشاء قریة شدوان السیاحیة التابعة للمحافظة وهي اول قریة سیاحیة بعد قریة مجاویش وبرزت الغردقه كمدینة سیاحیة 

الف غرفة في نهایة  ١٢السیاحیة من عالمیة وفي عهد اللواء سعد ابوریده زادت شهره الغردقه وتضاعفت اعداد الغرف 
الف غرفة  ٣٠الف غرفة في عهد اللواء سعد ابوریده باالضافة الي حوالي  ٤٠عهد الفریق یوسف عفیفي الي حوالي 

البولینج وكرة الشاطيء تحت االنشاء وقد اقیمت في عهده العدید من المسابقات الریاضیة العالمیة مثل االسكواش و 
من شهرة الغردقه كما تم التوسع في انشاء الطرق الواسعه والطویله وازدواجها وكذلك المرافق وغیرها والتي زادت 

  ٠والممشي السیاحیة وغیرها من االنشاءات التي یندروجودها في اي مدینة في مصر 
ر في مایو والفریق یوسف عفیفي احد اوائل رواد السیاحیة في مصر یقول في مقابلة نشرتها في جریده اخبارالبحراالحم

٢٠٠١  :  
  عندما تولیت االمور في المحافظة كانت الغردقه عبارة عن كتلة صخریة شواطئها ملوثه بكمیات كبیرة من

البترول ومقذوفات البحر باالضافة الي میاه الصابورة وهي المیاه التي تحملها ناقالت البترول لحفظ التوازن 
كذلك الحیوانات النافقة وحركة المد والجزر والتي تصل الي وتلقیها في میاه البحرممزوجه بببقع البترول و 

حوالي كیلومتر وقد وجدت الغردقه علي هذه الحال وصعبت علي وحرام ان احرم منها العالم كبقعه سیاحیة 
كم فقط لذا كان عرض  ٧جمیله ونادره وهذا الشاطيء الصخري كان یحده من الغرب طریق ساحلي بطول 

 ٣٠متر كما ان التعلیمات االمنیه كانت تمنع البناء وحرم البحریتراوح بین  ١٠٠و ١٠الشاطيء یتراوح بین 
خصوصا وان  شاطيء رملي جمیل یتمتع به الناس متر فقلت لماذا النهذب الشاطيء ونستفید به ونخلق  ٥٠و

  مترا من اخر موجه بحریه ؟ ٥٠هدف السائح هو 
  برمیل وكانت في طریقها من شقیر الي  ٧٠٠تحمل " نبیله " كانت هناك باخرة بترول اسمها  ١٩٨٢وفي عام

وغرقت فلوثت شواطيء الغردقه وسفاجا والقصیر والخلجان الشمالیة والجزر بكمیات كبیرة جنوب البحراالحمر 
 فهل نترك هذه من المواد البترولیة 
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قنا وتم ردم المنطقة /ة التلوث البترولي ونقلنا رماال نظیفه من طریق سفاجا البقعه الجمیله هكذا ؟؟ لقد قمنا بازال
  حتي الضحلة البعیده عن الشعاب المرجانیه 

نحافظ علي الشاطيء وفي محافظة االسكندریة تم عمل مصدات لالمواج من كتل الخرسانه المسلحة تكلفت 
زالة التلوث كان سیكلف مالیین الدوالرات لقد كما ان ا ٠حدا مالیین الجنیهات اما نحن فلم نكلف الدولة ملیما وا

بتحویل بقعه اصبح للغردقه اسما عالمیا بفضل مجموعه من المستثمرین اعتبرهم انا مجموعه من المغامرین قاموا
غرفه في قریة مجاویش التي كانت تدیرها  ٢٠٠مجهولة الي جنه عالمیه وعندما تولیت البحراالحمر كان لدینا 

توفرملیون ونصف فرصة عمل باالضافة الي االعمال ) ٢٠٠١مایو( الف غرفة  ٢٤رنسیة االن لدینا شركة ف
المساعده االخري فتصل الي مالیین فرص العمل والمحافظة االن اكبر منطقة جذب سیاحي في مصر ومنها الي 

ي الساحل الشمالي علي واكبر مصدر للدخل القومي لقد تم صرف الملیارات عل،باقي المدن السیاحیة االخري 
  سبیل المثال لیستخدم بضعة اشهرفي العام بعكس الغردقه 

  الیجد في اي مكان في العالم شواطيء مفتوحه للجمیع فهل نترك الشواطيء لكل من هب ودب واین الحمایة
الطفل ا كنت امر ان الغردقه  اصبحت مدینة منتجه من اول ندماالمنیة التي نوفرها للسائح ؟ لقد الحظت ع

الذي یستقبل السائح في محطة االتوبیس ویرشده الي اقرب فندق او شقه مفروشة الي السائق الي التاجر 
فقلت لماذا النحول الشواطيء العامه الي قري سیاحیة حتي نوفر مالیین فرص لجمیع مستفیدون من السیاحة ا

ة لیستفید السائحون المواطنون فقد شوطيء الي مارلین ان وعلي خلیل والسمك ٣العمل وبالفعل تم تحویل 
كانت هناك شركات تقوم بعمل رحالت جماعیة للقري والفنادق السیاحیة اما المواطنون الفرادي فیمكن لهم 

   ٠ج فقط  ١٠دخول القري بمبلغ 
  عاما نفذه المهندس سید كریم مجانا للمحافظة فقد قال لي لقد قمتم كعسكریین  ٥٠لقد قمنا بعمل تخطیط لمده

بعمل رائع ومجید والمطلوب منا كمدنیین ان ننفذ شیئا نفخر به وبالفعل تم عمل هذا التخطیط الذي لم یستمر 
 !!!لالسف بعد خروجي وانتشرت العشوائیات مره اخري 

  یوما في القاهرة قبل وصولي الي الغردقه  ١٨عندما صدرقرار بتكلیفي محافظا للبحراالحمر قضیت اكثر من
واقابل المحافظین السابقین للمحافظة وبعض القیادات المحلیة والخبراء لذا عندما وصلت كانت ادرس التقاریر 

 ٠لدي فكرة جیده عن عمل المحافظ وهذا سرالنجاح االستفاده من الخبرة السابقة 
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لسنوات االخیرة في انتهي الحوار مع الفریق یوسف عفیفي اول رائد في نشرالسیاحة بالبحراالحمر لیلقي الضوء عن ا

   ٠سنوات الغردقه والتي بدأت بها مرحلة اخري هي مرحلة الغردقه السیاحیة بعد ان اختفت الغردقه البترولیة 
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 مدینة راس غارب :  ثانیا     

 ---------------  
  :مقدمه 

  البتـرول في مصر                              
                          ------------------  

الحدیث عن راس غارب الیأتي االبعد الحدیث عن البترول باعتبارها  هبة البترول هي والغردقه بینما باقي المدن 
وائل هم اول ومصر من اوائل الدول التي بدأت البحث عن البترول بینما كان المصریون اال ٠كانت هبة التعدین 

وكان  ٠من استخدمه في اعمال التحنیط وصناعة العقاقیر وصیانه القوارب التي تشق البحار لحمایتها من التلف 
  البحث عن البترول یتم بتعقب نشع البترول الذي یظهر بین الصخور ویتجهون الي المناطق التي

یاه التي تنتج میاه مالحة مخلوطه بالبترول كما حدث تنبعث منها الغازات الطبیعیة او یسیل منها البترول اوابارالم 
في بنسلفانیا بامریكا الشمالیه وشواطيء امریكا الجنوبیة وجبال ایران وبحرقزوین وقد ظهرالبترول كمورد لزیت 

االضاءه في منتصف القرن التاسع عشر فقد كان االعتماد اساسا علي الزیت المستخرج من الفحم او علي الشموع 
عه من شحم الحیوانات ولكنها كانت غالیه الثمن وقد اهتم الباحثون ومنهم الكولونیل فیریس الذي حاول المصنو 

 ٢٠استخدام البترول الستخراج زیت االضاءه منه وانتج نوعا جیدا  اثاراالهتمام بالبترول فكان یشتري البرمیل ب 
  دوالرا مما شجع الكولونیل 

وهو اول من صنع جهاز (ل خصیصا واعتبر ذلك مولد صناعة البترول من حفر بئرا النتاج البترو ) دریك(
  ) دیریك(  DERRICKحفرالبترول 

 األحمر البترول في البحر-١

 -----------------  
كم ظهرالبترول منذ االف السنین ٧٠عرفت مصرالبترول منذ القدم ففي منطقة الجمشة شمال مدینة الغردقه بمسافة      

رب البترول من باطن االرض الي اعلي خاصة في منطقة جبل الزیت وقد استخدم الرومان كبقع ونشع نتیجة تس
البترول في نشاطهم بالمحاجروالمناجم وفي االغراض المنزلیة وخاصة وانهم تواجدوا في منطقة وادي دارا القریبة من 

حیث بدأ البحث عن الكبریت بواسطة  ١٨٦٠جبل الزیت ولكن لم یجد هذا النشع البترولي االهتمام الكافي اال في عام 
  والتي تخصصت في المناجم وقامت بحفرسرداب) سوسایتي سوفریر(شركة بلجیكیه 
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حیث وجدوا البترول مخلوطا بمیاه البحروتكررت هذه العملیة قدم في المرتفعات المحیطه بجبل الزیت  ١٣٠بطول  

  لبترول فيئولي الشركة للبحث عن اوقد شجع ذلك مسعدة مرات 
طن خام من الزیت الخام استخدم كوقود للغالیات االصة بالشركة وقد تقدمت  ١١منطقة جبل الزیت وتم جمع حوالي 

الشركة بطلب للحكومه المصریة الستغالل البترول االانها رفضت علي اساس ان االتفاقیة الموقعه مع الشركة كانت 
وزراء مصرفي ذلك الوقت بما یحدث في منطقة الجمشه واهمیة  وقد اهتم نوبارباشا رئیس ٠للبحث عن الكبریت 

 ٣وقامت بحفر ١٨٨٣بیه عام  ٠دي  ٠البترول لمصر وقام باسناد عملیة استثمارالمنطقة لشركة بلجیكیه اخري هي ام 
ش وفي نفس العام اتفقت الحكومه المصریة مع مسترات ٠ ١٨٨٦وتم انهاء االتفاق مع الشركة عام  ١٨٨٥ابار عام 

تویدل وفریق امریكي للبحث عن البترول وتم حفرخمسة اباروتم عمل مسح جیولوجي اال ان الحكومه اوقفت جمیع 
ملیون دوالر  ٢لتكلفتها الباهظه والتي قدرت باسعارذلك العام بمبلغ  ١٨٨٨انشطة البحث عن البترول في یولیوعام 

  ٠ن البترول لمدة عشراعوام مبلغ باهظ جدا وتوقفت كل العملیات الخاصة بالبحث عوهو 
كشاف وعضومجلس ادارة شركة جمسة للبترول في سلسلة ثقافات بترولیة مجلة تسالجیولوجي احمد صقر مدیرعام اال (

الف برمیل  ٦٢٠لیصل االنتاج السنوي الكلي  ١٩٠٨وقد بدأ االنتاج مرة اخري في عام )  ٢٠٠٥البترول العربي مایو
وكان یفتح لالنتاج علي فترات متقطعه حتي العصرالحدیث  ١٩٢٧لق نهائیا في عام وتوقف االنتاج واغ ١٩١٤عام 

 عندما بدأت عدة شركات كبري في العمل في منطقة جبل الزیت من بیها كبري الشركات السویس للزیت سوكو

عملها بعد ذلك  واستكملت ١٩٠٨وقد قامت باالنتاج شركة ابارالزیوت االنجلیزیه المصریة في الجمشة في بدایة عام  
  ١٩٣٨وراس غارب عام  ١٩٠٩في الغردقه 

  ٠في سیناء ٤٩الي  ٤٧روعسل من عام ثم حقول سدرومطام
   ٠)كم جنوبا٨٠(والجدیر بالذكر ان منطقة جبل الزیت وهي من الحدود االداریة لمدینة راس غارب 

فیها المساجین وبالقرب منها غرف ویتردد ان بالمنطقة سجن الظوغلي قدیما وهوعبارة عن حفرة عمیقه كان یلقي 
  ٠اسة للحر 
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  :غارب  رأسمدینة 

 ----------  
مترا  ١٧٥٠اطلق علیها هذا االسم نسبة الي جبل غارب الذي یطل علي المدینة من الناحیة الغربیة ویبلغ ارتفاعه 

  :وكلمة غارب في القاموس تعني 
من البعیر وهو المنطقة بین : اعلي كل شيء  والغارب : منها اخذ علي كاهله كذا وكذا  والغارب الكاهل  و : الغارب 

ترك له الحبل علي : السنام والعنق  وعلیها یترك الحبل الذي یربط البعیر لیرعي كیف ما شاء ومنها المثل الذي یقول 
   ٠الغارب 

  :البدایة التاریخیة لمدینة راس غارب 
-------------- -------  

الذي ) ایفل الفرنسي (وصممه   ١٨٧١في بدایة الثالثینیات لم یكن في راس غارب سوي الفنار الذي تم انشاؤه عام 
اقام البرج المعروف باسمه وكذلك كوبري ابوالعال وعندما بدأت شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة المحدوده العمل 

بمدینة راس غارب سوي منزلین من منازل  ١٩٣٩لم یكن في عام في المدینة بعد منطقة الجمشة والغردقة 
  السونیوروكانت لسكن العمال الفنیین المهرة وهما االقرب الي نادي العاملین حالیا ومكاتب الشركه والصفوف البیضاء  

) الحجر(وبیة وكانت غرب الكنیسة حالیا وكانت للعماله العادیة ومساكن المنطقة الجن) كیرهاوس (ومنطقة ) القطر( 
وكلمة خورتطلق علي االماكن المنخفضة وكان " خوررحمي " للموظفین ومنطقة المیناء لشحن البترول وهناك منطقة 

منزال وسمیت  ١٦یسكن بها عدد من العاملین في مجال الخدمات بالشركة مثل االستراحات والنوادي وعددها 
  :وقد مرت المدینة بعدة مراحل تاریخیة   بخوررحمه لوجود قریة بنفس االسم في النوبه باسوان

  : ١٩٥٢وحتي عام  ١٩٣٧المرحلة االولي من عام : اوال 
----------------------------------  

كانت شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة المحدوده هي المسیطروالمهیمن علي المنطقة ولم یكن هناك كما ذكرنا 
السونیور وبعض مساكن المنطقة الجنوبیة ومكاتب الشركة والمسجدان والكنیسة  سوي الصفوف البیضاء وبعض مساكن

  والمطعم الحالي  ومدرسة ابتدائیة واعدادیة 
ولم تكن الشركة تسمح بایة مساكن خاصة  النها تقوم بتوفیرالمساكن حسب ) الحلیق(ثانویة ومخبزبجوار الكنیسة 

  لمدینة وعن عیون وكان البعض یقوم ببناء عشش بعیده عن ا،الدور
الجمعیة ( رواش ) الحزب الوطني حالیا (جعبص :وكانت هناك ثالث محالت تجاریة هي ، الشركة حتي التزال

  )الجمعیة الخیریة( دكان العمده )  الفئویة 
  بعد العصر ٤ -١ظهرا ومن الساعة  ١٢ –وكان نظام العمل من الساعة السابعة صباحا 
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جنیه  ٢٠كانت في حدود  ٥٠صباحا المرتبات في عام  ٧ – ١١ومن  ١١ -٣ومن  ٣ –ص  ٧اما الورادي من 

للفنیین وكان من مدیري الشركة االجانب فرانك الهولندي ومساعده هود االنجلیزي وهو اول من حضرافتتاح حقل راس 
  ٠غارب 

  غارب رأسرأفت الهجان في    
   -------------- --  

)  ٤٧-٤٦(عمل رأفت الهجان او رفعت علي سلیمان الجمال رجل المخابرات الشهیر في راس غارب لمده عامین 
سافر بعدها الي لیبیا كما دون ذلك في مذكراته وكان من اصدقائه ورئیسه المباشر المهندس علي والي وكان حاصال 

حیث تم القبض علیه والتحقیق معه ویبدوان تجنیده للعمل علي دبلوم تجارة انجلیزي وترك العمل وسافر برا الي لیبیا 
في المخابرات بدأ في هذه الفترة نتیجة لظهورقدراته الكبیرة خالل التحقیقات وقبل وفاته كتب في وصیته لزوجته 

عل االتصال بالمهندس علي والي ومحمد نسیم رجل المخابرات المعروف وایهاب نافع اصدقائه الوحیدین بمصر وتم بالف
االتصال بایهاب نافع الذي تزوجها بعد ذلك والهجان هو من اسس شركة عجیبه للبترول وتشغل حالیا الفیال الخاصه 

  ٠به في القاهرة  
  :الترفیه 
 ----  

وكانت هناك سینما ) جمعیة البراهمه( بعد العصر وعوده العمال كانت تقام حفالت المزمارالبلدي في المنطقة حالیا 
فیها علي ساللم ثم تم بناء نادي للموظفین واخرللعمال ولم یكن یسمح اال للموظفین بدخول نادیهم  بدائیة الجلوس

  ٠ومنطقتهم الجنوبیة 
  :الخدمات 
 -----  

والخضروات یوردها حسن عبید في منطقة السقالة اما المیاه فكانت عن ، كانت الشركة تقوم بتقدیم جمیع الخدمات
عامل صفیحة میاه للشرب وكذلك الخضروات  من السویس وكانت تقدم لكل) فوناس (ه والباخر ) جنیره(طریق الباخرة 

  اما المیاه المستخدمه في الصرف الصحي 
تقوم بنقل البترول الي معمل التكریر بالسویس اقیمت مساكن تل ابیب )ارتینا شل (وكانت الباخرة ، فكانت میاه مالحه
  متفائلین بالنصرتماما في  وكان اهالي البلده ١٩٤٨والفالوجا في عام 
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وسوریا عام  ١٩٥٧حرب فلسطین ومتأكدین من دخول الجیش المصري لتل ابیب وانشئت مساكن بورسعید في عام 

  ٠اي ان انشاء المساكن ارتبط بمناسبات محلیة وعربیة هامه  ١٩٥٨
  : المواصالت 

 --------  
الي السویس ثم السكه الحدید لقنا وتم تمهید طریق السویس ) من مرتین الي ثالث اسبوعیا(ر بواسطة السفینه جنیرةالسف

التي لم تكن تسمح االبمرورسیارة واحده فقط كما كانت االنتقاالت تتم ) السخنه (راس غارب خاصة منطقة العقبة 
  ٠یات عن طریق قنا بواسطة الجمال ثم بالعربات اللوري في منتصف االربعین

كانت السكه الحدید تستخدم للنقل من المیناء الي داخل الشركة بواسطة قطار صغیر یمر شمال طریق السقاله الحالي 
وحتي المیناء ویقوم بتحمیل البضاعة والبقالة والمهمات وغیرهاومازالت قضبان السكه الحدید التي سارعلیها قطار 

  ٠بمنطقة المیناء حتي االن الشركة باقیة علي سقالة الشركة 
  :ظروف العمل 
 --------  

كانت ظروف العمل والمعیشة صعبة للغایة فكان جوالمدینة معبأباالتربة والغبار بطریقة مستمرة ولذلك كان یتم توزیع 
بة في نظارات للعمال لحمایتهم من االتربه وكان العاملون یقومون بلف شریط من القماش حول ارجلهم لحمایتهامن االتر 

حالة الخروج بالجلباب وقامت الشركة بعمل حنفیات للحریق في جمیع مناطق المدینة یتم من خاللها رش الشوارع 
وهذاهو السبب االول في استخدام العمال من محافظة قنا النهم االقدرعلي ، بصفة مستمرة لمنع اثارة االتربه والغبار

اضافة الي ان الخروج من الجنوب اسهل من  نت تمربها المدینةتحمل المشاق والظروف المعیشیة الصعبة التي كا
وقد تم حفر اول وثاني بئر بالمنطقة الجنوبیة ولم  السفر عن طریق الشمال بسبب صعوبة طریق السخنه والعقبه 

ل فقد انتج في شمال غارب وكان في اوائل االربعینات وكان تشغیل الحقو  ٣یستخرج البترول منهما اما البئر رقم 
   ٠ ١٩٥٣میكانیكیا ثم تمت كهربة الحقول في ینایر 
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  :االهتمام بالعمل 
 ---------  

یحسب لالدارة االنجلیزیة اهتمامها بالعمل واالنتاج النه سیعود في النهایة بالفائده علي الشركه فكانت تطلب من العمال 
راحه لهم فكانت سیارة المرتبات تمرعلي االدارات لتسلیم المهایا واالجوردون ان التفرغ للعمل فقط وتقدم هي كل وسائل ال

  كما ، یترك العامل محل عمله
  ٠وضعت صنادیق في مدخل الشركة احداها لطلب البقالة واللحوم والخضروات علي ان تخصم من مرتبات العاملین 

  :االهتمام باالمن الصناعي 
 ---------------  

الجنبیة باالمن الصناعي وحمایة البیئة قبل ان یعرف في مصر وكانت الشركة تقوم بتوزیع مهمات اهتمت الشركة ا
  ٠الوقایة واالمن الصناعي للعاملین 

  
  :اسباب ظهورالعصبیات القبلیة 
 -----------------  

توابعها وكذلك من كان معظم السكان من محافظة قنا عدا قلة قلیلة من شمال ووسط الدلتا وعدد كبیر من المخادمه و 
للتكتل ) كبیر(البراهمة والشیخ عیسي اضافة الي باقي العصبیات ولم یكن هناك اي تعصب قبلي في البدایة فكان كل 

هو المسئول عن تصریف شئون المجموعه ویعمل علي حل مشكالتهم اال ان االسباب التي ادت الي ظهورالتعصب 
  :القبلي كانت 

علي اساس البلدیات والتجمع القبلي فكل مسكن في الصفوف البیضاء كان تجمع العزاب في المساكن تم  -
   ٠مكون من حجرتین وصالة بالمنافع یسكن بها ابناء العصبیة الواحده 

قامت الشركة السباب قبلیة وللعمل علي تفرقة المواطنین بتوزیع المساكن علي االهالي حسب التكتالت فكان  -
  ٠مام الحزب الوطني  لالشراف واجزاء في اماكن اخري لتكتالت مختلفه هناك قسم كبیرمن المساكن حالیا ا

كانت راس غارب تعتبر منطقة مهجر للمغتربین مما ادي الي تجمع السكان في جالیات اجتماعیة لكل منها  -
 ٠ظروفها الخاصة نشأت من مصدرومنبع واحد في الوادي او الدلتا كما هو في اروبا االن 
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  :ظهورالنقابة 
 ------- 

 ٢٠/١/١٩٢١من موالید ( عوض اهللا تعود فكرة انشاء نقابة للعاملین كما یقول النقابي البارزالحاج محمد سالم 
 ٢٠/١/١٩٥٠مع والده ثم انتقل الي راس غارب في  ١٩٢٥وقدم الي الغردقه عام ٢٠٠٩وتوفي في عام 

  فتاح الطرخاوي وعالء عبدال/للمرحوم 
ساعدهم في ذلك محافظ البحراالحمر اللواء احمد توفیق وقد اقتبست فكرة النقابة  ١٩٤٧عبدالواحد  وذلك عام 

من نقابة السائقین التي انشئت في قنا وقد ساهم في الدعوة الیها ریاض جمجوم صاحب احدي الشركات 
  الخاصة وتولي رئاسة 

ن القاهرة ثم الریس محمود عبداالمام من البراهمه وقد ادي ظهورالنقابة الي اول نقابة محمد رمضان علي م
ترسیخ عصرالقبلیات والعصبیات والتي استمرت حتي االن وانتقلت من النقابة قبل الثورة الي هیئة التحریر 

س الشعب واالتحاد القومي واالتحاد االشتراكي وانتقلت الي انتخابات نادي العاملین ثم مجلس االمه ومجل
وسمیت النقابة نقابة عمال وموظفي شركة ابارالزیوت االنجلیزیة المصریة براس  ٠والمحلیات وحتي االن 

   ٠غارب والغردقه ومطامر 
  ١٩٤٦تحول قسم البحراالحمر الي  محافظة البحراالحمر التابعة للحدود عام 

 لعمل والمعیشة وقد استجابت الشركةلتحسین ظروف ا ١٩٤٨قامت النقابة بتنظیم اول اضراب للعاملین عام 
   ٠لمطالب العاملین  االنجلیزیه

   ٠للسلطات المصریة  الشكوىولم یكن من حق العمال 
  األحمر القبائل في البحر        

         -------------  
) بالغردقه وراس غار (وجهینة) في الجنوب وراس غارب والغردقه وسفاجا(توجد قبائل العبابده والبشاریه  

الصحراء الشرقیه من (والمعازه )  راس غارب (والعرینات والعزایزه ) الغردقه (والرشندیة والعزایزه والحویطات
  ٠وهناك االشراف في سفاجا ) جنوب  ٨٥الزعفرانه شماال وحتي قریة النصرفي ك 

فط والقلعه ووسط الصعید وهناك االشراف والبراهمه والشیخ عیسي وابناء قنا وابناء اسوان والنوبه والحریجیه وق
           وابناء الدلتا وكذلك االخوه المسحیین سواء من دشنا 

اودندره اضافة الي ابناء بحري والقصیروابناء نجع حمادي ودشنا والشیخیه وغیرها من التكتالت التي ظهرت 
   ٠ بظهوراالنتخابات في كل من راس غارب والغردقه
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  :یة القیادات العمال

 ----------  
كانت الشركة االنجلیزیة تختار باشریس للعمال یتمتع بقوة الشخصیة والقدرة علي حل مشكالت العاملین 

ویباشراالشراف علي  مجتمع العاملین ومراقبة تنفیذ التعلیمات واالومرالصادره الیهم كما یراقب اعمال النظافة 
رها وقد شغل هذا المنصب الباشریس محمود عوض اهللا من وحمایة البیئة وعدم مخالفة تصاریح االقامه وغی

   ١٨٨٤موالید 
وكان یجید االنجلیزیة بطالقه وذو شخصیة قویه وموقع احترام وتقدیرادارة الشركة وقد توفي رحمه اهللا عام 

  ٠عن عمر یناهز السبعین عاما وكان یعاونه المرحوم الحاج محمد ابراهیم البس ١٩٥٤
  :یتذكــــــــر  صالح محمود عوض اهللا

 ---------------------  
ویتذكر عن الفترة مارآه وسمعه من  ٦/١٢/١٩٣٩صالح محمود عوض اهللا اول موالید مدینة راس غارب في 

  :والده الباشریس محمود عوض اهللا فیقول 
 لي من السقاله ا، ان الصهاریج الموجوده االن في منطقة جازبالنت في راس غارب قد تم سحبها كأجزاء

الذي كان یسیر بالقرب من الشاطيء ویقوم العمال الذین یسیرون علي ) صدف (بواسطه البوت ، الدهار
البر وممسكین بالحبال التي تربط االجزاء حتي تصل الي منطقة شمال غارب حیث یتم سحبها بعد ذلك 

ء االهرامات وكانت من الماء الي البر علي درافیل من الخشب حتي مكان اقامتها حالیا مثل طریقة بنا
   ٠الرحلة تستغرق وقتا بسبب سوء االحوال الجویة 

  ٠وكذلك بیت الباشریس  ١٩٣٧عام ) بیت  ٤٠(اول مساكن في غارب كانت مساكن الصفوف  
  دهب وخلیل واحمد قلیل(اعلي مرتب في العاملین مرتب الطباخین والسفرجیه ( 

 ٠اشریس یتولي منه توزیع العمال علي اعمالهم لیكون مقرا للب ١٨اقیم كشك من الصاج في منطقة ال  

  العطلة االسبوعیة االحد حیث كان العلم االنجلیزي یرفع علي مباني الشركة ثم قامت النقابة بعد ذلك
  ٠بتحویلها الي الجمعه 

  وكانت تحرسة  ١٩٤٤اطلق علیها العامه اسم اسكالریا عام ) استرالیا (تم تدمیرمركب شحن البترول
 ٠نرویجیه من قبل القوات الجویة االلمانیهفرقاطه 
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  ٠كان العامل یحصل علي اجازه سنویة شهر ثم یعود بكشف طبي وتعیین جدید حسب الحاجه الیه  

  كانت عربة مغیربي تقل العمال وهي من ماركة بیدفورد والبالند واتوبیس ابوالوفا وهو عباره عن عربه نقل
 ٠) رسالن (كون خشب وسائق االتوبیس بعجالت من الخشب والدریس

  ٤٠و ٣٩كانت هناك سیاره لنقل الخضروات واالجازات من الغردقه الي راس غارب عامي  

  ١٩٤٠اول وفاه في راس غارب للمرحوم قادوس عام  

  وثاني وفاه كانت ال احد ابناء النوبه الذي كان یعمل في كلوب الموظفین حیث تم خلع احد اضراسه ونزف
  ٠موت حتي ال

  تقوم بنقل االجازات من السویس وهناك المركب عایده وهي حكومیه تابعة للموانيء " جنیره" كانت الباخرة
بظهرها ) سیارة نقل ضخمة (بنقل الركاب الي الشاطيء حیث یقف الوایت ) صدف(والمنائر ویقوم البوت 

  ٠وهي داخل الماء لینزل الركاب من صدف علي ظهرالوایت 

 ٠ات ریاضیة علي مستوي الجمهوریة كانت من راس غارب في جمیع االلعاب افضل مستوی 

 كانت تعرض احدث االفالم االجنبیة في راس غارب في توقیت عرضها بالخارج 

  ٠اول مأذون في راس غارب الحاج صقر تم تعیینه من احمد توفیق محافظ البحراالحمر في االربعینات  

  ٠وط برج للبترول خلف الكنیسة حالیابسق ١٩٤٢اول حادث في راس غارب عام 

  منازل عبداهللا (كانت راس غارب مقرا لعدة جیوش اجنبیة حیث تمركزت قوات كندیة شمال الفنار حالیا
  ٠وجیوش هندیة خلف الكنیسة وانجلیزیه في المیناء ) عبید 

  ٠عبداللطیف احمد ابراهیم اول عضو مجلس نواب عن البحراالحمر وكان من اسوان  
  ١٩٥٤لونج مدیرالشركة االنجلیزي اقام استراحة المدرسین الحالیه عام مستر  

  ٠الشیخ عطیه صقر كان یقوم بتدریس اللغة الفرنسیة لیال بالمسجد  

  ومن الشخصیات التي التنسي والتي عایشها الباحث في صغره هو الحاج عبید البشاري واوالده حسن
 كة حسن وحسین عبید الذین اسسا الشركة البشاریة وشر 
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عبید فیما بعد وكان لهم دور كبیر في توفیر المواد الغذائیة للمدینة وكان لهم محل عند الفنار واخرفي السقالة 

 من اهم التجار في المدینة بجوار المسجد الحالي واخرفي منطقة العاملین في كیرهاوس شمال الكنیسة وكانوا 

  وكتب في  ١٩٥٢زار الملك فاروق الملكة فریده دیراالنباانطونیوس قبل عام 

 :دفترالزیارات یقول 

 مغرورمن ظن ان الزمان یدوم ألحد 

  وكتبت الملكه فریده تقول: 

  من یعتلي العزوالاهل له انزله الزمان ولوكان للعز راكبا 

  ة قامت بعدها بشهورهل كانت مصادفه خاصة وان الثور!!!! 
 

  :اول زیارة لرئیس جمهوریة مصري لراس غارب 
 ------------------------------  

بزیارة لمدینة راس غارب وصرح لبعض العاملین  ١٩٤٨قام اللواء محمد نجیب وكان محافظ البحراالحمر عام 
ة علي الحدود مع السودان ونجحت الزیارة بانه سیقوم بافتعال ازمه مع االنجلیز قریبا وبالفعل قام بزیارة حدرب

 -محمد ساتي محمود وكان من المقربین له من ابناء المحافظه  المرحوم -في القاء الضوء علي المنطقة 
حیث  ١٩٥٢ولكن نقل محمد نجیب بعدها وتولي سید نعیم منصب محافظ البحراالحمرحتي قیام الثورة عام 

  ) ابوالوفا دنقل(ة اتوبیس الصعید احیل الي التقاعد وعمل بعدها في شرك
  :راس غارب في الحرب العالمیة الثانیة 
 -----------------------  

في ) استرالیا او كما كان یسمیها العاملون اسكالریا (في الحرب العالمیة الثانیة تم تدمیر الباخرة البترولیة 
                             ١٩٤٤وذلك عام ٠منطقة المیناء بواسطة طائره قاذفه المانیه 

  : ١٩٦٠حتي  ١٩٥٢المرحلة الثانیة من عام : ثانیا
 ------------------------------  

 ١٥٠بعدقیام الثورة حدثت تغییرات كبیرة في جمیع النواحي فمن ناحیة االنتاج بلغ عدد االبار المنتجه حوالي 
  برمیل یومیا ومتوس٥٠٠٠بئرا وبلغ االنتاج حوالي 

  ٠قرشا  ١٢جنیها اضافة الي عالوة سنویة  اما رطل اللحم فكان سعره  ٢٠حوالي  تالمرتبا
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    ٠وقد شهدت هذه الفترة عدة احداث هامه  ١٩٥٣مستر ماكالود كان مدیراالدارة الهندسیة في عام وكان  

بعد قیام الثورة وكان یقود سیارة جیب عسكریة  وقد زار الرئیس الراحل جمال عبدالناصر مدینة راس غارب
قادما من الغردقه علي الیخت  ومعه المشیرالراحل عبدالحكیم عامر وصالح سالم ودخل قسم شرطة راس غارب

  وتقابل مع عدد  "فخرالبحار" 
  ٠من القیادات الشعبیة والتنفیذیة ومدیر الشركة العامه للبترول في ذلك الوقت المهندس علي والي 

  اهتمت الثورة بالعاملین فعندما قامت الشركة بمنح العاملین اجازات مفتوحه في راس سدر فرضت الثورة
  ٠تشغیل العاملین في الشركة الشرقیة للبترول ومنعت طردهم

  شركة  سوكوني فاكوم االمریكیة في سیناء قامت باالستتغناء عن العاملین فتم ضمهم الي الشركة الشرقیة
  ٠للبترول 

  الفوره"اطلق العاملون علیها اسم (وقف فصل العاملین وكان یتم سنویا تم ( " 

  ٠عشرعاملین فقط  ١٩٥٤عرضت الشركة االستغناء عن العاملین مقابل مكافآت خاصة فخرج عام 

  ٠اید جمیع العاملین بالمنطقة قیام الثورة 

 ٠االجتماعیة ضمنت حكومة الثوره عدم فصل العاملین وتعدیل قانون العمل والتأمینات 

  تم طرد جمیع االجانب وتولي المصریون ادارة الشركة وكان محمود صادق اول مهندس  ٥٦بعد حرب
 ٠مصري الدارة الشركة ثم علي والي ومحمود رخا وعلي طه وعبدالمسیح سلیمان والعزازي وغیرهم 

  الذي قام باالتصال وكان مدیرالشركه المهندس علي طه  ٥٦تم تهجیرالمدینة والعائالت بالكامل عام
بالمرحوم ابوالوفا دنقل وطلب منه احضار اكبر عدد من االتوبیسات لنقل االهالي حیث تم ضرب المركب 

مترمكعب فقط وتم تشكیل لجنه برئاسة  ٥٠٠٠جنیره التي تنقل المیاه الي راس غارب وكان مخزون المیاه 
  عضویة امین عبداالمام و ) ١٨/١١/١٩٢٦من موالید (محمد الطیب اطال اهللا في عمره 

 ٧٠اتوبیسات في رحالت مكوكیة لمده اسبوع اي حوالي  ١٠والحاج فضیل وتم بالفعل التهجیر بواسطة     
  ولوكاندات  رحلة ویتم نقل االهالي الي میدان سیدي عبدالرحیم
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 ٠استاجرتها الشركة ثم یتم خالل یومین توصیل االهالي الي بالدهم االصلیة سواء في بحري او قبلي  قنا التي

  قرشا وكان مأمورالقسم  ١٣لزیادة سعراللحوم وتم بالفعل زیادة الرطل الي  ١٩٥٤اول اضراب للجزارین عام
ن ذلك وهدد باستبعاد الجزارین صارما في عدم زیادة االسعار اكثرم) البكباشي شهیب(التابع لسالح الحدود 

 ٠خارج المنطقة 

  ان كیلو السمك كان یباع بعشرة  ١٩٤٧یقول الحاج محمد عباس رفیع الذي قدم الي راس غارب عام
قروش حتي الستینات وكان الصیادون یقومون بصید كمیات كبیرة من السیجان في المسافة من نادي 

مترحیث یتم وضع السیجان في اكوام علي  ٢٠٠د المسافة عن العاملین حالیا الي استراحة الحدود والتزی
وكان یتم صید االسماك من الشاطيء ویوجد في السقاله خلف مساكن الشركة علي  ٠الشاطيء لم یشتري 
نسبة الي المرحوم الحاج محمد سلیم العمیري الذي كان یجلس علیه ) حجرالعمیري( البحر حجر یسمي 

 لصید االسماك بالخیط

  بجمع كمیات كبیره من ملح الطعام من منطقة شقیرویتم حملها الي قنا لبیعها بعض االعراب یقومون وكان
 ٠هناك حیث كان االنجلیز یمنعون المتاجره في الملح

  وقد تولي  ١٩٥٧سبتمبر   ٢ل كأول شركة بترول مصریة في تم انشاء الشركة العامه للبترو
وقد طلب اعفاؤه  ٣٠/٦/١٩٦٠الي  ٢/٩/٥٧لس االدارة من عبدالرحمن الساوي رئاسة مج/ الدكتورمهندس

وحتي  ١/٧/٦٠محمد احمد سلیم من /وقد تولي بعده الدكتورمهندس  ١/٧/١٩٦٠من منصبه في 
محمد حلیم الرشیدي من / ثم المهندس  ١/٧/١٩٦٠الي  ٢/٩/١٩٥٧وعضو منتدب من  ١/٩/٦٤
ثم الجیولوجي احمد نصر البرقوقي  كرئیس مجلس ادارة وعضو منتدب ٢٤/٥/١٩٦٨الي  ٢/٩/١٩٦٤

وكان المهندس محمد توفیق شوقي مدیرا لمنطقة الصحراء  ١٤/١/١٩٨٠وتوفي في  ٢٥/٥/١٩٦٨من 
الشرقیة ثم مدیرا عاما للعملیات بالقاهرة والمهندس سمیر تادرس كان مدیرا عاما لمنطقة الصحراء الشرقیة 

سلیمان كان مدیرا عاما لمنطقة الصحراء الشرقیة من  عبدالمسیح/ ثم مدیرا عاما للعملیات ثم المهندس
 ثم مدیرا عاما للعملیات بالقاهرة  ١٩٨٠الي ینایر  ٧٠ینایر 

 م مصرللبترول للتوزیع وشركة تم فصل االنتاج عن التكریروالتوزیع فكانت السویس لتصنیع البترول ث
 ٠ابارالزیوت براس غارب لالنتاج 
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  بدا نظام جدید للحكم المحلي وتم انشاء قسم للشركة ومجلس مدینة وكان اول رئیس  ١٩٦٠في عام
 لمجلس المدینة احمد عبدالمعطي كرمي میزو من ضباط الحدود 

  بدأت الشركة برفع یدها عن المدینة ووقف الخدمات التي كانت تقدمها للعاملین 

  ٠بیس واحد الي قنا لنقل المواطنین تابع لشركة اتوبیس الوجه القبلي ارتبطت راس غارب باتو 

  ٠تم انشاء شركة للتاكسي ولكنها فشلت  

  ١٩٥٣بدأ رصف طریق السویس عام  
 براس  القبطیه تم انشاء اول جمعیة خیریة في البحراالحمر وهي جمعیة المحبه   

تادرس وجورج میخائیل وعشم باسیلي وصدقي البحراالحمرتناوب رئاستها بولس ) ٦(والمشهرة برقم غارب 
  م  ١٩٤٠عزیز وحالیا القمص بولس القمص بالمون وقد تأسست الجمعیه عام 

  وتمت اوتوسعه ١٩٥١تاسست كنیسة الشهید العظیم مارجرجس براس غارب عام *          
  م ١٩٤٤والتوسعه الثانیه عام  ١٩٧١لها عام 

  ي االربعینات واشرف علي تنفیذه المهندس عبدالمسیح تم انشاء المسجد الكبیرف*          
 ٠سلیمان بصفته مهندس المشروعات بشركة ابارالزیوت االنجلیزیه المصریه             

 ومن مؤسسیها الشیخ علي العریض  االسالمیه تم انشاء اول جمعیة اهلیة وهي الجمعیة الخیریة
 ٠السنوسي وسعید فرج  رحمهم اهللا ومنصورفضل والشیخ سلیمان وعلي الكربان  وفتحي 

  عام ) اسبوع للزیارة(تم الغاء تصاریح دخول المناطق الممنوعه التي كانت تمنح للعاملین وابنائهم ولزوارهم
 واصبحت المنطقه متاحة لكل المواطنین  ١٩٦٠

  ٠تحولت المنطقة من سلطة سالح الحدود الي االدارة المحلیة  

 :وحتي االن  ١٩٦٠عام  المرحلة الثالثة من: ثالثا 

       ------------------------------  
  :تمیزت هذه الفترة بعدة احداث 

  ١٩٦٤ابارالزیوت بالكامل وضمها للشركة العامه للبترول عام تم الغاء شركة   
  ٥٦ولم یتم تهجیرالمواطنین كما حدث عام  ١٩٦٧وقعت حرب   
  ٠واستیالء الیهود علي سیناء وتهدید المالحه ) نیره ج(حدثت مشكلة للمیاه بسبب ضرب مراكب الخدمه 
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  تم توجیه السفن الي عدن لتحمیل میاه للشرب وكانت التصلح بشكل كامل الي درجة شرب المیاه مخلوطه
 بالموالس الذي كانت تنقله بواخرالشحن

 ل حقل شجر الذي تم اكتشاف المیاه به بدال من البترول وتم تنظیف فكربعض مهندسي الشركة في استغال
  ٠الحقل واستغالله وانقذ المنطقة من العطش 

  ٠انتهت سلطة الشركه علي المنطقة تماما   

  ٠والسویس للزیت وغیرها  ١٩٦٤ظهرت الشركات البترولیة مثل شركة بترول خلیج السویس عام  

 مجاالت الریاضیة والفنیه فقد كان بدري جاه اهللا بطل الجمهوریة لعدة تفوقت راس غارب في العدید من ال
متر ومحمود حفني وفي السباحة  ١٠٠سنوات ویوسف خلیفه وسعد عطیه بطل الجمهوریة في مسابقه 

راغب بلیغ ومسعد حسن مبروك كما فازت راس غارب بالمركز الثاني في الفنون الشعبیة وكانت فرقة 
  ٠یدرب الفرقة علي حفني والبحیرة كمال نعیم الرجل الثاني بعد محمود رضا  البحیرة االولي وكان

  
 القرى التابعة لمدینة راس غارب

 -----------------  
  :قریة الزعفرانه - ١
   ---------  

لم یكن یوجد بها اال فنار ونقطة المرور واالن یصل عدد ، كم ١٢٥كم وعن السویس  ١٠٠تبعد عن المدینة حوالي 
تلمیذا ومعظم العاملین بالخدمات الموجوده بالقریة مثل المحالت  ٣٠اسرة ومدرسة بها حوالي  ٥٠حوالي  االسر

التجاریة ومجلس القریة والكافیتریات وقد اقیمت المساكن بقصد توطین البدو اال ان المشروع فشل في بدایة الثمانینات 
  بسبب عدم وجود 

 ١٠٠٠ة المعازة ویتركزون حول بئر البویرات ویصل عددهم الي اكثر من مورد للرزق في المنطقة للعربان من قبیل
اسرة ویعیش بعضم علي زراعات بسیطة اوالرعي او العمل كحراس في المحاجروالمناجم ومحطات المحمول والتوجد 

  لدیهم مدارس او 
ورومسجد وتم ربطها بالشبكة یوجد بالقریة وحده صحیة واسعاف ونقطة مر  ٠تعلیم والخدمات الطبیة تصل الیهم شهریا 

  ٠الموحده للكهرباء اما المیاه فمن خط الكریمات 
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  :قریة وادي دارا - ٢

 ----------   
اسر وعدد من  ٣كم ویوجد بها عدد من المزراع ومساحات قابلة للزراعة وحوالي  ٥٠تقع جنوب المدینة بحوالي 

فدان منزرعة  ٦٠٠معیة زراعیة ومركز ارشاد زراعي وحوالي عامال وج ٥٠العاملین في المزراع الیتعدي عددهم 
بالهوهوبا والزیتون والنخیل وتعاني القریة من مشكالت في میاه الشرب ونقص میاه الري والمساحة القابلة للزراعه 

  فدان  ٥٠٠٠حوالي 
   ٠ولكن الظروف الجویة صعبة خاصة في الشتاء مع عدم وجود وحده قرویة 

  :راس شقیر - ٣
كم جنوبا وتضم شركات البترول والخدمات البترولیة ٣٥ي المناطق التابعة اداریا لمدینة راس غارب وتبعد حوالي احد

واالسم الحقیقي للمنطقة هو الشیخ خیر وتم تحریفها الي شخیر ثم تحولت ) جابكو(واهمها شركة بترول خلیج السویس 
   ٠زیة التي كانت اللغة التي رسم بها االجانب خرائط المنطقة الي شقیر وربما تحریف بالنقل الي العربیة من االنجلی

  :جبل الزیت  - ٤
كم جنوبا وسمي بجبل الزیت  ٨٠وتبعد حوالي ) سوكو(تضم العدید من شركات البترول اهمها شركة السویس للزیت 
  لوجود بقع من الزیت علي سطح الماء في السابق كانت تتم 

عام وسجن الظوغلي حیث كان یتم القاء  ١٠٠لیة تم حفرها یدویا منذ اكثر من مالحظته اضافة الي وجود اباربترو 
  ٠المساجین في حفر عمیقه مربعه الیستطیعون الخروج منها

  ٠وذلك اثناء نقلهم الي خارج مصر
  االماكن االثریة والسیاحة الدینیة في البحراالحمر                         
                        ------ ------------------------  

  :دیراالنباانطونیوس - ١
   -----------  

  م في بلدة قمن العروس مركز الواسطي محافظة بني سویف  ٢٥١ولد االنبا انطونیوس سنه 
فدان من االراضي الزراعیة توفي والداه قبل سن العشرین وعاش وحیدا مع شقیقته  ٣٠٠من اسرة غنیة تمتلك اكثر من 

اهتمامه كبیرا بحیاة الرسل وكیف باعوا امالكهم لتوزیعها علي الفقراء والمحتاجین واثناء دخوله للكنیسة الصغري وكان 
  للصالة سمع الشماس یقرأ 

فاعتبر  ١٩/٢١متي " ان اردت ان تكون كامال فاذهب وبع امالكك واعط للفقراء وتعال اتبعني یكون لك كنز السماء " 
  ٠للعبادة وبالفعل اودع اخته بیتا للعذاري وتفرغ للعباده والنسك  ان ذلك دعوة له للخروج والتفرغ
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  )القاللي (یقع دیراالنبا انطونیوس في سفح جبال البحراالحمر واهو احد سالسل جبال الجالله 

م تقریبا عن سطح البحر  ٤١٠بان ویرتفع وهي نسبة الي القاللي التي كانت تزدحم بها وهي اماكن سكن عبادة الره
كم وقد اقام االنبا انطونیوس في مغارته والتف حوله عدد كبیر من ٣٥وهو اول دیرفي العالم ویبعد عن الزعفرانه مسافة 

افدنه محاطه بسور من الحجر وذلك  ٣الرهبان الذین قاموا بانشاء مخزن للطعام ومطبخ وقاللي في مساحة التزید عن 
م واقام سورا للدیر  ٥٣٧وفي ایام االمبراطورجستنیان ضاعف من مساحته عام ) م ٣٦٣-٣٦٠(حكم یولیانوس اثناء 

  استمرحتي ایام البابا كیرلس الرابع كما بني حصنا لحمایة الدیر من 
ل م كماتعرض للدمارالكام ٧٦٧- ٧٤٣م العتداء الفرس كما تعرض للنهب عام  ٦١٠االعتداءات البربریة وتعرض عام 
واستشهد عدد من الرهبان كما تم تدمیر مكتبته العظیمة ) ١٠٣٢- ١٠٠٤(في عهد البطریرك زخاریس االول 

بواسطة عصابات ) ١٥٢٠- ١٤٨٠(والمخطوطات الموجوده في القرن الخامس عشرفي عهد البابا یؤنس الثالث عشر 
 السابع من بطاركة االسكندریة في عام عاماوفي عهد البابا غبلایر٦٥من البدو وظل علي هذه الحالة من الخراب لمده 

 ١٧٦٦راهبا كانوا یسكنون الدیر لتعمیره وتزویده بالماء والغذاء وفي عام  ٦٣م ارسل عشرین راهبا اضافة الي  ١٥٢٥
وتمت توسعة الدیر وتشیید السورین الغربي والقبلي والساقیة  ١٧٧٢م تم بناء كنیسة االنبا مرقس وكنیسة الرسل عام 

  ٠رالبحري والسو 
  :اهم منشآت الدیر
 ----------  

  :باالضافة الي االسوار هناك منشآت اثریة بالدیراهمها 
  لرفع الزوار لدخول الدیر تجنبا لهجمات االعداء: الساقیة  
  ٠غرفة كانت تقدم فیها الطعام للضیوف : المطعمه  
  ٠قاللي الرهبان للسكن والعبادة  

  مترا لحمایة الرهبان من االعداء  ١٥طوابق ارتفاعه  ٣بناء من : الحصن 

  طوابق كانت مقراالمین الدیربها اثریات مختلفه االن  ٣بناء ضخم من : الربتیه 

  یتكون من عدة حجرات للضیافة : قصرالضیافه 

  ٠اي المقبرة بالیونانیة ویقع في وسط الحدیقة في الجزء الشرقي من الدیر : الطافوس 

  ٠وهي مصنوعه من الخشب وكانت تداربالحمیر لعصرالزیتون معصرة اثریة : معصرة الزیتون  
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  وكتابه باللغة العربیة تقول یسروالتعسر ظلت تستخدم  ٢٨٧اثریة علیهاتقویم هجري لعام : طاحونه القمح
  ٠لطحن الغالل 

  هار ونقیة جدا وتستخدم للشرب والزراعه وتنساب من مترمكعب ماء تتدفق لیل ن ١٠٠عین الماء تدرحوالي
 بین الصخور وهي ساعدت علي معیشة الرهبان واالنبا انطونیوس 

  مكتبه كبیرة نادره نجت بعض ذخائرها من التدمیر 

  المتحف به عدد من التحف االثریة من صلبان وشمعدانات معدنیة وكراسي وبعض الصور واالیقونات
  ٠االثریة 

 كنیسة االربعة حیوانات : مذبحا وتستخدم طوال العام اهمها  ١٦كنائس و ١٠وعددها : یركنائس الد
الرسولین بطرس  –السیده العذراء  –رئیس المالئكه میخائیل  –االنبا انطونیوس االثریة  –غیرالمتجسدین 

 االنبا مرقس االنطوني  –وبولس 

  ٠القدیس بولس البسیط  –الشهید ابانوب  – الشهید مارجرجس –االنباانطونیوس واالنبابوال الجدیده 
  :دیراالنبا بوال  - ٢

 -----------  
م من اسرة ثریة جدا ونال قسطاوافرا من العلوم الیونانیة  ٢٢٨بمدینة االسكندریة سنه ) بولس (ولد القدیس بوال

نصیب بوال ولما ذهب لیشكوه توفي والده وترك میراثا كبیرا له ولشقیقه االكبربطرس الذي اراد ان یغتصب  ٠والمصریة 
  الي القضاء شاهد جنازه مهیبة الاحد عظماء 

ایام ثم هداه  ٣فزهد فیها ودخل الي قبرمهجور لمدة " لقد ترك الدنیا دون ان یأخذ منها شیئا " المدینة فقال في نفسه 
كان یشرب من عین الماء و  ٠عاما لم یشاهد خاللها وجه انسان  ٩٠اهللا الي مكان الدیرالحالي حیث ظل فیه لمدة 

   ٠م ٣٤٣ویقتات بالتمر وقد التقي باالنبا انطونیوس وقد رحل عن الدنیا عام 
ض لهجوم من االعداء   م تعر١٤٨٤تأسس الدیرفي القرن الرابع المیالدي بواسطة تالمیذ االنبا انطونیوس وفي عام 

-١٥٢٠(عاما الي ان قام البابا غبلایر السابع  ٨٠ة حیث تم قتل معظم الرهبان واحرقوا المكتبه الثمینة وظل خرابا لمد
وقد تعرض الدیرلعدة غارات وظل مهجورا لمده  ٠بارسال مجموعه من الرهبان لتعمیرالدیرودیراالنبا انطونیوس ) ١٥٦٨
وتم عمل تعمیر وتجدید ) ١٧١٨-١٦٧٦(عاما حتي تم ترمیمه وتجدیده في عهد البابا یوأنس السادس عشر  ١١٩

  م في عهد نیافة  ١٩٧٤في عهد البابا شنوده الثالث حیث تم عام شامل له 
  

                                        
  
  
  



 

-٤٧-  
  راهبا وبني الكثیر من القاللي واستراحات وورشة للكهرباء ومزرعه للدواجن والماعز  ٦٤االنبا اغاثون حیث تمت رسامه 

  :الموقع الجغرافي 
كم من الزعفرانه جنوبا متفرعا من الطریق  ٢٥النبا انطونیوس ویبدأ طریق الدیر بعد حوالي یقع الدیرجنوب شرق دیرا

  كم غربا داخل الصحراء الشرقیة ١٢ر٥الرئیسي بامتداد 
  :معالم الدیر
 -------  

  المائده االثریة -مطحنتا الغالل االثریتان   - الرافعة -  البوابة الرئیسیة
  القاللي القدیمة - كنیسة المالك میخائیل   - صن الح –كنیسة القدیس مرقوریوس  -
  السورالقدیم –القاللي الجدیده  -  المائده الحدیثة  - عین الماء  -
  اسوارمن القرن الثامن عشر -استراحة الضیوف  -

  ٠ولها نفس االستخدامات الوارده في دیراالنبا انطونیوس 
  
  الثروة المعدنیة   

 ----------  
بالثروة المعدینة فیوجد بها اجود انواع الرخام والتلك ورمال الزجاج والجبس الزراعي وملح  صحراء راس غارب غنیة

الطعام والجرانیت واكسید الحدید  ومعظمها لم یستغل االستغالل االمثل والمطلوب العمل علي تصنیع المنطقة 
   ٠ذوي المؤهالت المتوسطه والعلیا واستغالل الخامات لخلق فرص العمل في مدینة تعاني اكبر نسبة من البطاله من 

  السیاحة في راس غارب            
           ---------------  

شواطيء مدینة رأس غارب اصابها التلوث بشكل حاد ومازالت مواسیر میاه الصرف الصحي تصب في البحر وكان 
لوث البترولي واعمال االنتاج والقاء المخلفات النتاج البترول في السبعینات اكبر االثر في تدمیرالحیاه البحریة بسبب الت

في البحرواصبح الشاطيء مغطي بمساحات واسعة من الزیت البترولي ولكن هناك بعض المناطق تصلح للسیاحة 
الداخلیة في شمال المدینة والزعفرانه حیث یمكن ان تزدهر السیاحة االجنبیة لممارسة ریاضة الشراع او تسلق الجبال 

   ٠حة الدینیة بوضع االدیرة علي الخریطة السیاحیة وهناك السیا
  
  

                                    
  
  



 

-٤٨-  
  الزراعه في راس غارب              

              -------------  
  : باالضافة الي وادي دارا هناك العدید من االودیة التي تصلح للزراعه مثل

ربین جبل الجالله البحري والجالله الجنوبي ویمتد الي وادي سنورببني سویف عبارة عن وادي محصو : وادي عربه  - ١
  :ویصب في منطقة الزعفرانه وبها االبارالتالیه 

م وتعویض المیاه فیه كبیرعند السحب وتحلیل المیاه ٤×م٢٠×م٤عبارة عن بئر سطحي بابعاد : بئر البویرات * 
  ٠جزء في الملیون وهي نسبة صالحة للزراعه  ١٨٠٠

م من سطح ٦٠بوصه وبدایه المیاه علي عمق  ١٢م وقطر ١٥٠قامت بحفره شركة ریجوا بعمق : بئر ریجوا * 
جزء في الملیون وهي نسبة صالح لزراعه انواع كثیرة من  ٣٨٠٠طولي والتحلیل المبدئي  ٩٠االرض وعمود المیاه 

   ٠المحاصیل 
بارفي المنطقة بعد اكتشاف المیاه اثناء البحث عن البترول قامت الشركة العامه للبترول بحفرعدة ا: وادي شجر  - ٢

واحتالل سیناء حیث كانت البواخرعاجزة عن  ٦٧وهذه المنطقة ساهمت في انقاذ راس غارب من العطش بعد حرب 
  جلب المیاه وهي الطریقة التي كانت تعتمد 

وتصلح لزراعه ابارمیكانیكیة  ٥غارب وبها  كم غربا من راس ٢٠علیها المدینة بشكل تام منذ انشاءها وتقع علي بعد 
  ٠فدان  ٢٠٠٠حوالي 

             
  اهم المشكالت في المدینة           

            ----------------  
  :ویمكن حلها : البطالة 
تصنیع المنطقة باستغالل المعادن الموجوده وفتح الباب لالستثماربها وانشاء مصانع للزجاج او الجبس  - ١

  الخ ٠٠م اوالرخا
  اجبارالشركات العامله في تعیین نسبة من ابناءالمنطقة وهذا دوراعضاءمجلس الشعب - ٢
 ٠التوسع في اقراض الشباب  - ٣

 ٠زراعه الودیان الصالحة للزراعه وتملیكها للشباب  - ٤

 اقامة محطة او مصنع لتعبئة الغاز - ٥    

  
  
  
  



 

-٤٩-  
  رؤساء المدینة      
      --------  

اما بعد تطبیق نظام الحكم  ٦٤/٦٥جمال الدین الشعیبي في الفترة من / راس غارب المحاسب تولي رئاسة مدینة 
  :المحلي فقد تولي رئاسة المدینةبالترتیب حتي االن 

  ١٩٦٨-  ١٩٦٥من عام           احمد عبدالمعطي میزو    / عقید *
  *١٩٦٩-  ١٩٦٨  احمد الدین سعد القمطي              / استاذ*
  ١٩٧٠-  ١٩٦٩  لعت الخفیف                       ط/ عقید *
  ١٩٧٢- ١٩٧٠مصطفي كمال محمود                 /استاذ *
  ١٩٧٣-١٩٧٢ ابراهیم حسن شهاب                    /عقید *
  ١٩٧٦-١٩٧٣ محمد عبدالغني عبداهللا                / استاذ* 
   ١٩٧٧-١٩٧٦  بهاء الدین الحسیني حجاب          / عقید * 
   ١٩٧٨-١٩٧٧   عبداللطیف الضاوي یوسف          / استاذ* 
   ١٩٨١- ١٩٧٨   نجیب عزب                         / استاذ* 
   ١٩٨٢-١٩٨١  ابراهیم عمر                         /استاذ * 
   ١٩٩١-١٩٨٢  عزت حسن شعبان                 / اللواء * 
   ١٩٩٣-١٩٩١   د                فتحي محمد ابوزی/ اللواء * 
   ١٩٩٩-١٩٩٣احمد مدحت                         / اللواء * 
  ٢٠٠٢-٢٠٠٠مدحت محمد صالح                 / اللواء * 
                       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ماهر محمد فلیفل                    / اللواء * 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣     سعید محمد جبر                / اللواء * 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥حمدي محمد اسماعیل               / اللواء * 
  -٢٠٠٦          ابراهیم منصـــــور             / اللواء*

  
  
  
  
  
  
  



 

                                             -٥٠-  
  شهـــــــود علي العصر       
       --------------  

الشخصیات التي لعبت دورا كبیرا في تاریخ مدن الغردقه وراس غارب اوعایشوا تلك كنت حریصا علي الوصول الي 
  :االحداث وقد تقابلت مع عدد من هؤالء من بینهم االساتذه 

محمد الطیب ومحمد سالم عوض اهللا والتي جاءت المعلومات منهما خالل السرد التاریخي لالحداث كما اجریت 
رالبترول السابق والمهندس عبدالمسیح سلیمان وكانت شهادتهما للعصر هامه وزاخرة احادیثا مع المهندس علي والي وزی

بالمعلومات واالحداث وقد رایت ان اضع هذه المقابالت في باب خاص الن المعلومات التي توفرت منهما اطال اهللا 
  في عمرهما 

ن قصد اي من الشخصیات او االحداث التي جدیرة بالتوسع في نشرها ولیعذرنا القاريء العزیز ان كنا قد تجاهلنا بدو 
كان من المفترض ان یضمها هذا الكتاب وذلك الننا نوهنا اكثر من مرة من خالل صحیفة اخبارالبحراالحمر عن 

االعداد لهذه الموسوعه وقد تقدم لنا بالفعل عدد من القراء بالصوروتسجیل للمراحل التاریخیه المختلفه فاذا حدث تقصیر 
  ٠و في الطباعات التالیة ان نصححه نرجغیر مقصود 

  اول وزیر بترول مصري یتذكر   المهندس علي والي  ابوالبترول  
  ارادني والدي مهندسا زراعیا فاصبحت مهندس بترول  
  طلب مني عبدالناصر رصف طریق السویس راس غارب 

  عبدالناصر یستمع اكثر مما یتحدث والتستطیع النظرالي عینیه 

  صدقي انشاء اول شركة بترول وطنیه طلبت من عزیز  
  كنت من رجال السادات وانقذت شخصیة كبیرة من االعتقال 

   ٠اهم ثالثة انجازات تحققت في عهدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٥١ - 

المهندس علي والي اول وزیرللبترول في مصر في عهد السادات ویلقبه البعض بأبوالبترول في مصر وهو من اوائل 
 :القطاع العام ویحكي المهندس علي والي عن ذكریاته في العمل بقطاع البترول فیقول  الذي عملوا في هذا

نسمه من عائلة اقطاعیة وقریة النزله كل  ٨٠٠٠بقریة النزله في الفیوم وتعدادها حوالي  ١٩٢٠ولدت في یولیو عام 
) من السكان %٣٠المسیحیون حوالي (عائله بها لدیها منزل كبیر یسمي البوابه فیقال بوابه العقیلي او بوابه جرجس 

اما عیلتنا فكان یطلق علي منزلنا البوابه فقط النها عائله كبیرة وكلمه البوابه تعني منزل والي وكان والدي رحمه اهللا 
سنوات طلبت من والدتي كوب من  ٤یعمل بالنیابه بالسلك القضائي وكنا نقضي االجازه في النزله واذكر وانا في سن 

شرب فجاءت بكوب به ماء لونه داكن فقلت لها یاماما عاوز میه مش لموناته فقالت هذه هي المیاه كانت من الماء ال
الترعه مباشرة غیرمكرره ولم یكن هناك ماء وقد عمل والدي في بني سویف حیث حصلت بها علي االبتدائیة والكفاءه 

لزراعة حتي اساعد والدي في ادارة االرض وجئت الي ارسلت الي القاهرة لدخول كلیة ا ١٩٣٦وفي عام  ٠والبكالرویا 
العاصمة حیث انبهرت بها الن هناك فرق شاسع بینها وبین اي مدینة سواء الفیوم او بني سویف او النزلة قریتنا فمن 

البلد شوارع ترابیة الي شوارع تغسل كل یوم بالماء والصابون والمحالت التجاریة في غایة الفخامه والمواطنون في وسط 
قدمت اوراقي الي كلیة الزراعة ونزلت  ٠یتحدثون اللغة الفرنسیة یعرفون العربیة ولكنهم یفضلون الفرنسیة في التعامل 

وكانت هوایاتي ) فول وشاي وبیض ( قروش شاملة االفطار  ١٠في لوكانده البرلمان في العتبه بحجرة ایجارها الیومي 
) الشریفین (شدوها بالجمال واثناء مروري بشارع قصرالنیل دخلت في شارع جانبي التجول في الشوارع منبهرا بما اراه وم

  وكانت به البورصة ومبني االذاعه ومبني ضخم لشركة شل یقف امامه رجل نوبي انیق طویل وعریض ویلبس 
بالرخام قفطانا احمر مقلم بالقصب الذهبي وكأنه جنرال كبیر وكان یقف علي مدخل العماره حیث كانت الساللم 

  االبیض والدرابزین بالنحاس الذي كان یلمع من شده النظافه وكانت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٥٢-  
  شدني الجمال ومنظر الفتیات ٠الفتیات الالتي یستخدمن الساللم جمیالت كحوریات الجنه 

  :فاقتربت من المبني وقرأت یافطة كتبت علیها اسماء الشركات التالیة 
  شركة انجلو ساكسون  – شركة ابارالزیوت –شركة شل 

في  ٠تأثري بما رأیته جعلني اتردد في دخول كلیة الزراعة وتمنیت ان اكون مهندسا واعمل في احدي هذه الشركات 
وكان والده زمیال لوالدي ، عدلي ابادیر یوسف / المساء قابلت زمیل الصبا والدراسة من سن الطفوله وحتي البكالرویا 

الزراعه فقال لي الزراعة ساهله وانت التستطیع دخول الهندسه لصعوبتها وكانت هذه الكلمة فقلت له انني سأدخل كلیة 
ذهبت الي بلدتي وقلت لوالدي انا قررت ان ادخل الهندسه بدال من الزراعة  ٠دافعا قویا لي علي دخول الهندسه 

الهندسة هتفضحني مع زمالئي  انت غشیم احنا القضاه النعترف بالمهندسین دول عمال وانت لودخلت" فغضب وقال 
طلبت من والدتي التدخل حتي ادخل الهندسة وطلبت منها اقناع والدي وكانت شخصیتها قویه " ادخل الزراعة باالمر 

انت عندك اوالد كثیر اتركه یدخل الهندسه واي حد من الوالد یدخل زراعه مادام دي  –رحمهما اهللا  –فقالت لوالدي  ٠
  رغبته 

   ٠الهندسه  وبالفعل دخلت
  بدایة العمل في البترول     

     --------------  
  :في السنه النهائیة من كلیة الهندسة دخلت امتحان نهایةالعام وكان شفهیا ویتولي االمتحان به ثالثه 

  مدیر شركة شل وكان انجلیزي الجنسیة  -
  مدیر شركة السكر وكان فرنسي الجنسیة  -
 ٠الدارة المیكانیكا والكهرباء وشقیق سلیمان باشا محرم وزیراالشغال حینئذ محمد محرم وكان رئیسا / االستاذ  -

وكان رئیسا لقسم المیكانیكا بكلیة " جنیف" في الیوم التالي ناداني البروفیسور  ٠ادیت االمتحان الشفهي 
لي شركة شل وقال لي لقد وقع علیك االختیار انت واربعة من زمالئك لتذهبوا ا) انجلیزي الجنسیة (الهندسة 

انتهت  ٠عبدالعزیزعبدالنبي  –محمود ناجي  –عدلي ابادیر یوسف  –عادل بطرس : لعمل مقابلة واالربعة هم 
 الختیار للعمل بشركة شل في مدینةالمقابلة ووقع علي ا

 راس غارب بالبحراالحمر ولم اكن قد سمعت عن هذه المنطقة اما عادل بطرس وعبدالعزیز عبدالنبي فقد عمال   
 ذهبت الي والدي وكان عضوا في  ٠٠في القاهرة 

مجلس النواب وصدیق شخصي لرئیس الوزراء احمد باشا ماهر ألنني الارغب في الذهاب الي الصحراء  -
 وطلبت من والدي ان یتدخل لدي رئیس الوزراء صدیقه لیطلب 

                                        
  
  



 

-٥٣- 

العمل في القاهرة فرفض تماما التدخل في االمر وقال لما انت الشاب ) فیه مستر شار (من مدیر شركة شل  -
المصري ماتروحش الصحرا مین یروح ؟ ذهبت الي والدتي وكان لها تأثیر كبیر علیه فقالت لي ماقاله الوالد 

حیل االباء الیوم یبذلون المست ٠رفضوا التدخل تماما  ٠٠روح الصحراء واتعلم الشغل وتبقي جامد وصلب 
 !!لیبقي االبناء بجانبهم 

  الوصول الي الصحراء      
      --------------  

من میناء بورتوفیق الي راس غارب ركبنا المركب ) جنیرا( استقلیت القطار الي السویس ومنها اخذت السفینه 
ي شركة المغرب ووصلنا الصباح الباكر نزلت في میناء راس غارب وكان علي راسي برنیطه فانا ساعمل ف

كانت الریاح شدیده  ٠٠ووجدت قطارا صغیرا علي رصیف المیناء ولكنهم قالوا لي اركب العربیة البكب !! اجنبیة 
وكان انجلیزي ) جارفي ( ذهبت الي مكتب الشركة وقابلت المهندس  ٠فطارت البرنیطه حاولت اللحاق بها وفشلت 

انت جريء لتقول مهندس انت تحت التمرین وبعد : دید قال انا المهندس الج: انت مین ؟ قلت : الجنسیة فقال لي 
غرف في كل غرفة احد الزمالء وكانوا حسن  ٥اخذني الي فیال بها  ٠عامین سنقول لك تنفع مهندس ام ال 

مدیرا ( وعبدالوهاب رخا ) استقال( وفؤاد بهیج ) حفار( وعبدالرحمن خلیفه ) اصبح مدیرا فیما بعد( الدمرداش 
  ) مدیرا للحفر فیما بعد ووالد طارق حجي ( واحمد حجي ) مابعد لالنتاج فی

  بدایة العمل                            
                       -------  

كم  ٥في الیوم التالي اخذني المهندس االنجلیزي بسیارته الي موقع العمل وكان عبارة عن خطوط للمواسیر بطول 
كوریك اخذت اعمل انا والعمال بالكواریك  ٤ر وتردمها انت وثالثة عمال واعطاني وقال عاوز تعمل حفر للمواسی

في الیوم الرابع  ٠٠لردم الخط ثالثة ایام متصله ونحن نعمل في ردم الخط وطبعا لن ننته منه اال في سنوات 
ل اختبار لي حتي لقد كان الحفر مع العمال او  ٠انت جدع تعالي معي الي البریمه لتتدرب : حضرالمهندس وقال 

  ٠یعرف االجنبي تقبلي للعمل وصالبتي فیه واحترام العمل الیدوي 
  االختبار الثاني                            
                          ---------  

  وصلت الي البریمه وكان الحفار امریكي الجنسیة فقال لي خذ المقشه واكنس صالة الطعام 
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: انا مش جاي اشتغل كناس هناك عمال یقومون بهذاالعمل فقال العمال : فقلت له ) دوق هاوس(في البریمه 

اخذت اعتذروأتأسف  ٠٠یكنسون اماكنهم فأخذ مني المقشه وكنس هو الغرفه واصبح الیكلمني والیكلفني باي عمل 
ة اكثر من مرة حتي رضي عني واعطاني عمل ونفذت كثیرا من له وهو یرفض واخذت المقشة ورحت اكنس الصال

االعمال في راس غارب منها ملعب التنس اقمته بطریقه فنیه ومحطة الكهرباء مع مستر فریزر وكبر عمل نفذته 
  ٠بناء سقاالت داخل میاه البحر فكنت اعمل بالمایوه وارتدي حذاء كاوتش لحمایة قدمي من الشعاب المرجانیه 

  ة الفتنه مع رؤساء العملاثار   
  -----------------  

حاول االنجلیز بث الفتنه والفرقة بیني وبین رؤساء العمال حیث قاموا بنقل معلومات خاطئه لهم تقول ان 
المهندسین المصریین قدموا للعمل وسیتم احاللهم محل رؤساء العمال حتي الیقوم هؤالء بتعلیمنا ایة خبرات 

ولم اعرف ذلك االفیما بعد وقد استطعت  ٠٠وقف عدم التعامل وعدم توضیح ایة معلومه لنا وبالفعل وقفوا منا م
باسلوبي في التعامل معهم بتغییر تلك الصورة تماما فقد كنت فالحا من الفیوم اعرف التعامل مع البشر وكنت 

وانا ادین  ٠٠نجلیز مغرضة اتناول معهم الطعام وشرب الشاي والجلوس والتسامرمعهم وادركوا هم ان معلومات اال
   ٠بالفضل لكثیر منهم امثل الریس محمود عوض اهللا والریس سلیمان والریس عارف 

  العمل في الغردقه                             
                             -----------  

مستر هوبر وكان رئیس الشركه ذهبت للعمل في الغردقه بسبب سفر مدیرها االنجلیزي لقضاء االجازة وكان یدعي 
  :في غارب مستر جونسون اما باقي طاقم العمل في الغردقه فكان منهم 

  عبدالرازق الموصلي   رئیسا للنقل 
  ) انجلیزي مالطي االصل ( فورتي  انجلیزي   رئیسا للورشه / مستر
  جالیا  رئیس قسم فصل الماء عن الزیت / مستر
  ر براون      رئیس قسم الحف/ مستر
  طومسون   رئیس قسم االنتاج/ مستر
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  رئیس الشئون االداریة     فالیت/ مستر 

مسترفالیت كان معروفا لمواطني الغردقه وكان یقوم بنقل المواطنین خاصة السیدات بسیارته من الدهار الي ( 
 ٠٠ن مسترفالیت یرفض توصیل الرجال الي االماكن المشارالیها وكثیرا ماكا )والعكس  وكذلك المستشفي المیناء

اال ان احد المقیمین في السقاله خدعه ذات یوم عندما اراد التوجه الي الدهار فقد ارتدي مالیه لف ومندیل بأویه 
ه وفي فالیت الذي الیقوم االبتوصیل النساء فقط وفعال قام بتوصیل/وغطي وجهه كما تفعل النساء وركب مع مستر

   ٠الدهار نزل المواطن وكشف عن وجهه واخذ یضحك من فالیت الذي اكتشف الخدعه وراح یسب ویشتم 
وصلت الي الغردقه للعمل بدال من مستر هوبر الذي سافر لقضاء االجازة في جنوب افریقیا وكان من المقرر ان اعمل 

نت نصف المساكن مهجورة وعدد العاملین قلیل كا ٠لفترة  ثالثة اشهرفي الغردقه هي فترة اجازة هوبر الطویلة 
ومعظمهم انتقل الي راس غارب للعمل هناك قمت بعملي وكان یشمل كل شيء تقریبا عن المیاه والكهرباء واالنتاج 

وصیانه المیناء وقد اخذت معي كتبا كثیرة لتساعدني علي حل المشكالت التي ) من المیناء للدهار( والسكه الحدید 
بعد شهر جاء المدیرالعام جونسون الذي رشحني للعمل في الغردقه فقال له طومسون ان علي والي یقوم  ٠ستقابلني 

بعمله بكفاءه كبیرة وعالیه وقال لي جونسون حصل شيء البد من االسراع فیه فقد قررنا الحفر في البحر في المنطقة 
وسنرسل اخر بعد شهر لدیه خبرة طویله وستعود ) رابیا حالیا موقع قریة ع ١٠نمره ( الشرقیة من الغردقه شمال المیناء 

لم اضیع وقتا اخذت التصمیمات منه بعد شرح الموضوع  فقمت بانشاء سقاله اطلق علیها  ٠٠انت الي راس غارب 
االهالي سقاله علي والي فقد ارسلت مساحا لتحدید موقع البریمه وانشأت سكه حدید بجوارالبحر فقمت بنقل االتربة من 

لتل الي موقع البریمه في البحر وتم الردم شیئا فشیئا وكان عندي دینامیت وقمت بنسف التل وبناء السقاله بعد شهر ا
لیجد ان السقالة قد تم االنتهاء منها وتم صب الخرسانه ) مستركیرد (ونصف فقط وجاء المهندس الكبیر صاحب الخبرة 

لم اعمل  ٠٠لبئر ولكن لالسف لم تنتج بتروال وعملنا واحده اخري مترمكعب یوم وبنینا البریمه وحفرنا ا ١٥٠وكانت 
  ٠ثالثة اشهر كما كان مقررا بل عملت في الغردقه ألكثر من عام وربع العام

  برمیل وبدأ یتدهور في الثالثینیات  ١٥٠٠اقصي انتاج بترول في الغردقه كان 
  ٠ركانت منتجهبئ ١٤٥بئر في منتصف الستینات من  ١٦م یومیا من ٧٠ووصل الي 

   ٠م ٣٥٠م وكریم ٣٠٠٠بئرا وبكر ٩٧م یومي من  ١٢٠٠وراس غارب 
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  الدرس الثالث                           
                           --------  

تعلمت اول درس في حیاتي عندما طلبت من والدي التدخل بالواسطه لتعییني في القاهرة ورفض وطلب مني 
د علي النفس وكان هذا هو الدرس االول لذلك عمل حفیدي في شركة شل للبترول في هولندا دون اي االعتما

تدخل مني وطلبت منه االعتماد علي النفس حتي انني ارسلته الي المیكانیكي لیتعلم كیف یحافظ علي سیارته 
  والعمل بصفة عامه فقمت بكنس  اما الدرس الثاني فكان احترام العمل الیدوي ٠ویصونها ویقوم باصالحها بنفسه 

صالة الطعام وحفر وردم المواسیر بالكوریك مع العمال العادیین واالستفاده من خبراتهم اما الدرس الثالث فكان من 
  مستر تومسون في الغردقه فقد دخل الورشة واتجه الي وراح 

 ٠٠كان شدید الهیاج والغضب یصرخ في وجهي وقال انت عملت كذا وكذا وراح یحاسبني علي اعمال قمت بها 
لم ارد علیه وكان صدیقي وكنا نذهب بعد العمل الي الكلوب ونتناول المشروبات سویا في ذلك الیوم خرجت من 

  ٠٠لقد احرجني وسط العمال  ٠٠العمل وذهبت الي النادي واخذت مشروبي وجلست بعیدا عنه خالف كل مره 
ایوه  : انت زعالن ؟ قلت : قال  ٠٠بجانبي واشحت عنه بوجهي جاء تومسون الي النادي واحضر مشروبه وجلس 

وبكره سازعق لك وبعده سازعق له الصداقه شيء والعمل شيء اخر الشركة لیست لي او لك وتعلمت الدرس : قال 
بعد ذلك حدث نفس الموقف تقریبا فقد كنت رئیسا للشركة العامه  ٠٠الصداقة شيء والعمل شيء اخر : الثالث 
ل وكان محمد شوقي مدیرا لمنطقة راس غارب وكان صدیقي فدخلت علیه المكتب واخذت اتحدث الیه وكان للبترو 

فأنا اضرب المثل  ٠یرد علي وهو جالس   فقلت له قوم اقف وانت بتكلمني واعمل حسابك النهارده العشا عندك 
   ٠للجمیع كیف یتعاملون معك 

  مواقف طریفه                           
                          ---------  

فالیت وفي الحفله اسرف فالیت في / عاما علي زواج مستر ٣٠بمناسبة مرور ) الكلوب(اقمنا حفلة في النادي *
ان اصعب شيء في الزواج : فقلت له !! انا الاطیق هذه المرأه : الشراب فحدثت مشاجرة بینه وبین زوجته وقال 

  ٠بعد ذلك ستتحسن االحوال هو الثالثین عاما االولي و 
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طلب مني محافظ البحراالحمر اللواء احمدباشا توفیق في ذلك الوقت وكان رجال لطیفا كاوتش لسیارته وقال * 

ه الاستطیع الصرف من المخازن فرده كاوتش فقلت ل ٤سیاراتنا تعبانه ولیس لدینا كاوتش فارجو ان تساعدني ب 
  فرده مستعمله  ٤ولكن ساحاول توفیر 

الذي جاء لزیارة المنطقة ) مسترسارفیس (وبعد عدة ایام دعانا المحافظ لتناول العشاء انا وجنرال بحري امریكي 
یزیة بطالقه النشاء میناء كبیر لالسطول االمریكي وكان یرافقة المالزم احمد زكي وكان شابا وسیما یجید االنجل

اصبح صدیق وعدیلي فیما بعد وكان من اكفأ الضباط وتولي هو والفریق فوزي وعبدالمنعم ریاض تنظیم الجیش ( 
وقد ذهبت الي عشاء المحافظ وانا اقود سیارة الشركة بنفسي وبعد العشاء قال  ٠)٦٧المصري عقب هزیمة 

  یقصد تغییر ( لك القدیمة علي فكرة احنااخذنا الجزمة الجدیده وسبنا : المحافظ لي 
اطارات السیارات الجدیده بالقدیمة حیث قام الجنود بهذا العمل اثناء تناول الطعام وكان مقاس اطارات سیاراتي هي 

   ٠نفس اطارات سیارة المحافظ 
  انا ورجال الثورة                        
                       -----------  

بعد ازمه مارس جاء  ١٩٥٤وفي عام  ٤٤واوائل  ٤٢حافظا للبحراالحمر في اواخر كان اللواء محمد نجیب م
جمال عبدالناصر الي راس غارب وبرفقته عبدالحكیم عامر وجاء بالمركب فخرالبحار ونزل في میناء راس غارب 

ن وحضر الي قسم الشرطه وقابلته وتحدثت معه وكان شخصیة قویة جدا ومن الصعب النظر الي عینیه وكا
الزم ندور : فیه بترول في مصر ؟ قلت : الیتكلم كثیرابل كان ینصت اكثر یلقي السؤال ویستوعب االجابه فسألنا

احنا عاوزین راس غارب تتفتح للناس علشان تنمو هناك مناطق : وقلت له  ٠علیه هما مش مخبیین البترول  
فقال لي لماذا التسفلت طریق السویس راس  ٠سیاحیة وتعدینیه وصناعیة والحدود مغلقه والطرق غیر مسفلته 

غارب ؟ وفعال اعطاني الفكرة وقمنا برصف الطریق بخلطه الزیت التي كانت تستخدم في رصف الطرق وتم 
لم یكن هناك میاه في راس  ٥٦رصف الطریق بالكامل وتوسعته في منطقة جبال السخنه وعندما حدثت حرب 

ول الي السویس واحضار میاه للشرب یتم ترشیحها لتستخدم في شرب لوري لشحن البتر  ١٢٠غارب فتم استخدام 
   ٠االهالي 

  ٥٦حرب                             
                             ------  

كنت مدیرا للحقول في راس غارب وسمعنا االنذار االنجلیزي الفرنسي وكان المهندسون االنجلیز قد  ٥٦في عام 
  لحرب جلسنا في نادي الموظفین في راس غارب تركوا البلد قبل ا
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    واستمعنا لالنذار وكان مرعبا ومخیفا وعندما رفض عبدالناصر االنذار توقعنا الحرب المحاله 

  بطوالت مصریة                             
                            ----------  

غني باستمرار في النادي مثلما كان یفعل االنجلیز في الحرب العالمیة الثانیة حتي نشجع انفسنا وفي احد كنا ن
االیام سهرنا حتي الساعة الثانیة صباحا وذهبنا لننام فسمعنا صوت مدافع وانفجارات وانوار كشافه فأتصل بي 

حة المدیر قریبه جدا من الفنار واطلب منهم مأمورقسم الشرطه وطلب مني الذهاب الي فنار راس غارب الن استرا
  ذلك بناء علي اوامري بالفعل ذهباطفاء انوار الفنار وقال لي انا الحاكم العسكري للمنطقة واطلب منهم 

الي الفنار وابلغتهم برساله المأمور فرفضوا اطفاء الفنار وقالوا انها اتفاقیات دولیه وتحتاج الي اوامر من القیاده في 
  دریه فذهب الیهم بنفسه وهددهم باالعتقال فتم اطفاء الفنار االسكن

التي " دمیاط "في الیوم التالي وصل الي الشاطيء سباحة ثالثة من البحارة حیث تبین انهم من الفرقاطه المصریة 
احمد  دالشهی( واجهت طرادا انجلیزیا في خلیج السویس امام راس غارب وطلب منهم التسلیم اال ان القائد المصري 

رفض وحدثت معركة غیرمتكافئه  -)جزیرة شدوان(الذي اطلق اسمه علي احدي الجزرالبحریة بالغردقه )  شاكر
اسري الي  ١٢غرقت علي اثرها الفرقاطه دمیاط وقام الطراد االنجلیزي بالبحث عن البحارة المصریین واخذ منهم 

المصري لتحیته علي شجاعته في مواجهة قوة اكبر  قاعده عدن العسكریة لقد بحث القائد االنجلیزي عن القائد
   ٠وغیرمتكافئه 

في الیوم التالي رأینا االسطول االنجلیزي متجها الي السویس وفي المغرب جاء االسطول الي الجنوب فعلمنا 
   ٠بصدوراالنذار الروسي 
  انشاء الشركة العامه للبترول                       
                     --- ---------------  

انسحبت شركات البترول االنجلیزیه واالمریكیة ووضعت ممتلكاتها تحت الحراسة ثم تم تأمیمها بعد ذلك فتقدمت 
بمذكرة انا والمهندس توفیق شوقي والجیوفیزیقي احمد البرقوقي الي المهندس عزیز صدقي وهو صدیق وزمیل 

ان هذه خطوه جریئة : صر فرفعها لجمال عبدالناصر فقال له دراسة النشاء شركة وطنیه للبحث عن البترول في م
ان تكون هناك اول شركة وطنیه في الشرق االوسط ومصر اننا نخوض معركه قاسیة جدا والمانع من دخولها 

  !بشرط ان یتأكدوا من البترول ویكونوا جادین 
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وقال هل انت مستعد لتساهم في راس مال الشركة الجدیده فقلت له انا عندي عشرة استدعاني الدكتورعزیز صدقي 
تم تشكیل الشركة العامه للبترول ٠االف جنیه وكانت مبلغا كبیرا في ذلك الوقت وانا مستعد اضعهم في الشركه 

  فقلت لعزیزصدقي لماذا لم تطلب مني الفلوس؟
  !! ماكنتش هتدفع فیها فلوسك فقال كنا بنختبرك النه لو مش مقتنع بالفكرة 

  )مرجان(اكتشفنا حقول بكروكریم وعامروبدأ البحث في الخلیج ووجدنا منطقة شعب علي 
ولكن قامت حرب الیمن ولم یكن لدینا عمله صعبه او خبرة في الحفرفي البحر باالجهزة فرفعنا مذكرة الي الدكتور 

شركات اجنبیة تقامربفلوسها ولنا نصیب في الشراكه فقال عزیز صدقي وقلنا له ان في البحركنز كبیر والمطلوب 
قدموا عطاءات ) اموكو(مفیش مانع فتحنا منطقة الصحراء الغربیة واستدعینا شركات فیلبس وبان امریكان 

  بالمشاركة وكان 
 من نصیب الشركات یوزع% ٢٥من ارباح الزیت قبل التكالیف و% ٥٠النظام اذا وجدنا بترول نعمل شركه لنا 

  كارباح وبالفعل تم ذلك اوموكو باكتشاف شعب علي وظهر اكبر
حقل بترولي بحري مصري وهو حقل المرجان وحدثت اثناء الحفر قصة طریفه بعد حفرالبئر االولي قامت ریح 

  شدیده حركت العالمه من مكان الي مكان اخر یبعد نصف 
رب الجمیع لالمر حتي اكتشفوا الحقیقة وعادوا الي كیلو ولم ینتبه احد وتم حفر البثر الثاني وكانت جافه فاستغ

   ٠مكان العالمة االولي 
  ٦٧انقاذ البترول المصري في حرب                   
                   ---------------------  

عندما ظهر البترول بكمیات كبیرة من حقل المرجان طلب الشركاء االمریكان بعمل جمیع محطات وخزانات 
ول ومناطق االعاشة في الطور علي اعتبار ان المنطقة هناك بها مدینة ومیاه واقرب الي الطور منها الي البتر 

الشاطيء الغربي لخلیج السویس كما كنت اطلب كما ان التكلفة كانت ستكون اكبر بكثیر مما لو تمت في الطور 
لكثیرین اتهموني بان هناك اسبابا خاصة ولكنني كنت مصرا علي عمل  كل االنشاءات في البر الغربي لدرجة ان ا

وراء ذلك ولكنني كنت اؤمن بعدم وضع كل البیض في سله واحده فهناك حقول بالعیم وسدر ومطامر وغیرها 
وبالفعل تحقق ماكنت اخاف منه فعندما تم احتالل سیناء بقیت شقیر بعیدا عن ایدي المحتلین وانقذنا بترولنا الذي 

   ٠فیما بعدوتحولنا الول مرة من دولة مستورده الي دولة مصدرة للبترول  افادنا كثیرا في الحرب
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  جبل الزیت                                       
                                        -------  

ابار في المنطقة وكانت جافه فلما اكتشفوا  ٥جبل الزیت اسم علي مسمي وقد قمنا بحفر  كنت مؤمنا من ان
البترول هناك دعاني عبدالهادي قندیل وكان وزیرا للبترول لحضور حفل االكتشاف فقلت لهم انا اكتشفت جبل 

   ٠ابار جافه وحفرتم انتم البئر السادس وكان منتجا  ٥الزیت فقد حفرت 
  حوار صریح                                    

                                     -------  
 ٠٠بعد هذه الذكریات التي طاف بنا معها المهندس علي والي والتي عاد بها الي اكثر من ستین عاما مضت 

  كانت هناك مجموعه من االسئلة التي تحتاج الي بعض االیضاح
  ات البترول االجنبیة كانت تقیم المدن مثل راس غارب والغردقه وراس سدر ان شرك: قلت للمهندس علي والي

 ومطامر وغیرها بینما الشركات المصریة االن 

 اوالمشاركة مع اجانب التفعل ذلك وانما حولت مناطقها الي معسكرات عمل مارأیك في ذلك ؟ 

  میر بسبب الجذب السیاحي او كانت السیاسة السابقة هي تعمیرالصحراء ولكن االن اصبح هناك تع: قال
  الصناعي كما ان نقل العاملین من معسكرات اوفر من انشاء مدن 

  ٠في الساحل الشمالي االن مدن اقیمت ایضا للصیف فقط وتركها في الشتاء المفاهیم تغیرت     

 هل تعتبر مصر مدرسة للبترول في العالم ؟ 

  ة الجمسة لقد تأخرنا كثیرا بعد ذلك كان هناك عرض في منطق ١٨٦٨بالفعل نحن مدرسة فاول بحث كان عام
ملیون جنیه من شركة فیلبس وقد درسنا ذلك في شركة  ٢٠من شركة فیلبس لعمل مصنع بتروكیماویات بتكلفة 

شل منذ سنوات طویلة وكان المصنع سیقام في اسبانیا وفضلت شركة فیلبس عمل المصنع هنا ولالسف لم یتم 
  ٠انت نقله كبیرة جدا لنا ولو كان ذلك قد حدث لك

 هل نحن دولة بترولیة ؟ 

 كنا نحرق الغازوكانت اتفاقیتنا مع شركة اموكو ان نأخذ كل الغاز ووافقوا علي ذلك ، نحن دوله غازیة اكبر
واالحتیاطیات عندنا كبیرة ولكن غاز البحرالمتوسط مكلف جدا النه یستخرج من المیاه العمیقة والتي تصل الي 

  ٠الف دوالر في الیوم  ٢٥٠اجهزة الحفر مبالغ تصل اي  كم وتتكلف٢
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 ماهي مزایا العمل مع االجانب وانت من اوائل العاملین معهم ولفترات طویله ؟ 

  ٠مزایا العمل الخبرة ووجود المعدات الحدیثه  

 هل لدینا كوادر في البترول ؟ 

 ر كبیرة وعظیمة ولكن المشكلة في االجیال الحدیثه والسبب تدهورالتعلیم فمثال هل یعقل ان یكون لدینا كواد
مدیرالتدریب في احدي الشركات الیجید االنجلیزیة ؟ انها لغة التواصل بین الدول واالجیال ؟ وهناك قلة تحسن 

نه قام بتعیین نفسة عن طریق مستواها وانا مثال لم اتدخل لحفیدي في العمل رغم عالقاتي الواسعه ولك
  ٠االنترنت فقد درس في الجامعة االمریكیة وارسلته للمكانیكي لیتعلم المیكانیكا التدریب هام جدا 

 علمنا انك قمت بانشاء مؤسسة البترول ؟

  لقد اسست انا واحمد كامل البدري مؤسسة البترول وكان قائدا ممتازا وصاحب مثل علیا وعسكریته صارمه
یتهاون مع اي خطأ وكان یرعب الموظفین وكل كل موظف كان یحاول التخلص من اي مأزق معه وكان ال

 بقوله علي والي قال لي او كلفني 

 وكان یتقبل االمر ویسامح وفي یوم من االیام كان یحتفظ بالحمام الملحق بمكتبه بزجاجه   

ان مكسورا وقال اظن مش معقول یكون ده كولونیا ومشط للشعر وفجأه خرج من الحمام وهو ممسك بالمشط وك  
 ) انا اصلع ( من استخدام علي والي 

 ماهي االنجازات التي تحققت في عهدك كوزیر بترول ؟ 

  اول حقل بترول في العلمین في الصحراء الغربیة 

  واول حقل للغاز في مصر في ابوماضي في الدلتا 

  واكبر حقل للبترول في مصر حقل المرجان 

 ا الي ملیون بترول في الیوم وتحولنا من دولة مستورده الي دولة مصدرة وصلنا تقریب 

 هل یمكن ان تظهر طاقة بدیلة للبترول مستقبال ؟ 

  ٠ممكن الشمس وهي طاقة مستدامه وتستخرج منها الكهرباء االن وهناك سیارات بالطاقة الشمسیة   
  ماهي اهم المشكالت لدینا ؟ 

 لها حد هي مشكلة االدارة فهي االساس وهنا احكي واقعه حدثت معي فقد  اهم المشكالت التي یجب ان یوضع
كنت مدیرا الدارة الهندسة اثناء العمل في شركة ابارالزیوت االنجلیزیة وكنت اول مصري یتقلد هذا المنصب 
 وكنت اعمل كثیرا وفي حالة طارئة علي مدار االربع والعشرین ساعه وكان هناك زمیل مصري یدعي هنري 
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جنیها  ١٥شنوده كان یعمل في حدود ساعات العمل الرسمیة فقط وقد فوجئت بان الشركة قد منحت هنري عالوة 

لقد : لونج فقلت له / بینما حصلت انا علي خمسة جنیهات فقط فذهبت غاضبا الي مدیرالشركة وكان یدعي مستر 
كل ماقلته صحیح ولكن المشكلة انك : قال لي وفرت في الحقل كذا وعملت كذا وكذا ورحت اعدد مااقوم به ف

التعرف ادارة فانت مثل الشجرة الكبیرة التي الشيء ینمو اسفلها نحن نحتاج الي ادارة مطلوب منك ادارة الناس 
وتشغیلهم وتدریبهم والسیطرة علیهم واالستفاده من طاقتهم وسنرسلك انجلترا لدراسة االدارة وبعد عودتك واذا تعلمت 

 في سلك المدیرین وبالفعل سافرت وتعلمت االدارة وتعلمت ان افوض سلطاتي واراقب ستكون 

المرؤوسین وادربهم مشكلتنا في مصر التمسك بالسلطه ویخاف من تدریب او تأهیل المرؤوسین سنه الحیاه    
  ٠التغییر ولودامت لغیرك ماوصلت الیك 

 ي ونحن انتاجنا اقل منهم بكثیر فهل هناك قصور في محاطون بدول بترولیة كبر  مه باننا یتساءل بعض العا
  البحث او االنتاج ام ان االمكانیات الطبیعیة السبب ؟

  لیس هناك قصور ولكن االمكانیات تختلف من بلد لبلد اخر فنحن لدینا نهرالنیل مثال وغیرنا یعاني العطش
 ٠انها ارزاق یوزعها الخالق 

 ؟ مارأیك في تصدیرالبترول الي الخارج

  ٠ولما ال مادام الهدف هو الحصول علي العملة الصعبة التي تفید البلد كثیرا  

 لقد كنت اول وزیرللبترول في مصر في عهد السادات فكیف كانت عالقتك به ؟ 

  لقد تعاملت مع عبد الناصر والسادات وقد اعجبت كثیرا بالسادات وكنت احد رجاله وشغلت الوزارة لمده عامین
 ٠ ٧٢و٧١

 ة المسئول الذي انقذته من الحبس ؟ماهي قص

  مایو فطلبت  ١٥احد المسئولین كان عضوا بلجنه مدینة نصر لالتحاد االشتراكي وقد احسست بما یدبر في
مایو وتم القبض علي عدد كبیر  ١٥منه السفر الي احدي الدول العربیة الفادتهم بخبرته وعندما حدثت ثورة 

نه مدینة نصر وعندما حاولوا القبض علي المسئول صدیقي قلت لهم من المسئولین تم ایضا القبض علي لج
لقد كان في الخارج وبعیدا عن ایة مؤمرات كما انني احتاجه في عملي وبالفعل تم استبعاده من القضیة تماما 

بعكس مسئول اخر كان صدیقي تماما ویقف في المعسكر المضاد فذهبت وقلت له  ٠واصبح وزیرا فیما بعد 
صر معسكركم ساعدني واذا انتصرنا سأساعدك وقد طلبت منه التخلص من ایة مستندات او اوراق تدینة اذا انت

 ٠وبالفعل حدث ثورة مایو وتم استبعاده الي موقع اخر  ٠٠
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 ماهي الكلمه التي توجهها الي رجال البترول ؟

 اتهم یسر بها اي انسان لقد وضعت البذره وكلما رأیت انسانا ناجحا افرح له احیي العاملین في البترول ونجاح
 ٠واطلب منهم ان یستمروا علي الدرب 

ان  ٠٠ودعنا ابوالبترول في مصر المهندس العظیم علي والي وندعو اهللا ان یطیل في عمره وان یكثر من امثاله 
اوزت الحدود وصاروا عمالقه في مجالهم واساتذه ینظر مصر ملیئه بالعظماء الذي وهبوا حیاتهم لها وخبراتهم تج

  ٠الیهم في كل العالم باالعجاب واالنبهار
            

  عبدالمسیح سلیمان  یتـــــذكر/ المهندس         
  زرت البحراالحمر الول مره وانا طالب فتمنیت االقامه به* 
  نجاح اول اضراب في مصر بقطاع البترول * 
  تكارات ساهمت كثیرا في صناعة البترولقمت بعمل عدة اب*
  مثلي االعلي علي والي *

المهندس عبدالمسیح سلیمان علم من اعالم البترول یحكي لنا ذكریاته عن الفترة البعیده من تاریخ المنطقة ویعود بنا 
  :الي الوراء عشرات السنین یقول 

ي وفي رابعه ثانوي ذهبت الي قنا لدي شقیقي االكبر انا اصال من المنوفیة وولدت في طنطا عشت فیها حتي ثالثة ثانو 
وفي فترة  ٠٠واخذت البكالرویا من قنا  ١٩٤٥وحتي  ١٩٣٦الذي كان یعمل مدرسا في مدرسة قنا االبتدائیة الفترة من 

 وقد ذهبنا ١٩٣٨الدراسة نظموا رحلة الي البحراالحمر لزیارة الغردقه وسفاجا والقصیر وقفط وكان ذلك في فبرایر 
حیث تحركنا الساعة السادسة صباحا ) غرب الجونه –وادي القطار ( بالسیارة عن طریق مدق رملي من قنا الغردقه 

بعد ان شاهدت البحراالحمر تمنیت ان اعیش في هذه البالد وقد تحقق حلمي فیما  ٠بعد العصر  ٤ووصلنا الساعة 
  .بعد

حیث ) د الهندسة التطبیقیة العلیا حالیا هندسة عین شمس معه(  ١٩٤٣ -١٩٣٨دخلت الهندسة التطبیقیة العلیا من 
   ٠هندسة عین شمس في نفس المعهد وبدأت جامعه عین شمس حیث كانت النواه كلیة الهندسه  ١٩٤٣بدأت في عام 

طالب من المعهد للتعیین في الشركة وقابلنا الخواجه  ١٠اثناء الدراسة وقبل االمتحان بشهرین طلبت شركة شل 
قبل االمتحان  ٤٣یزي مسترجونسون مدیر حقول راس غارب الذي اختارني انا ورجائي اسماعیل حافظ في ابریل االنجل

خریجاارسل یحیي شراره مدیرشئون العاملین بشركة شل وقال  ٩٠وبعد ان انتهي االمتحان  وكنت االول بامتیاز علي 
لي راس غارب وبالفعل ذهبت الي راس غارب وهناك ا) جنیرا( تعال عاوزینك تركب القطار الي السویس ثم الباخرة 

 ١٩٤٣یولیو  ٢٨وفي یوم  ١٩٤٣یولیو  ٢٧قالوا لي الیوجد قسم للحفر حالیا وعلیك التوجه للغردقه وكان ذلك في
ذهبت الي الغردقه وبعد العمل شهرین في الورشة وصل جهاز الحفر الذي قام بحفر االبار ارقام 

  یطلقون علینا اسم مهندسي حفر تحت التدریب  وكانوا ١٣٦و١٣٥و١٣٤و١٣٣و١٣٢
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  الدرس االول                                     
                                    ---------  

  میزة العمل في الحفر ان یكون االنسان مفتح عینه وودنه كویس ومستعد للحركة في اي وقت 
سامحني امسك لي : انا مهندس حفر ولست عامال قال لي :لبریمه قلت له اكنس الطبلیة في ا: قال لي الخواجه

خرطوم المیاه وانا اكنس الطبلیه وكان اول درس لي احترام العمل مهما كان ومنذ ذلك الیوم لم اعد احتقر اي عمل 
الحوض اوال  خریجین جدد وكان مطلوبا منا تنظیف حوض الطفلة نزلت ٥مهما كان وفي یوم من االیام احضروا لنا 

وامسكت بالكوریك وبدأت في العمل وقلدني الخریجون الجدد القدوه هنا هي االساس وقد تعلمت من االجنبي ان اكون 
    ٠قدوه للمرؤسین 

  المصریون قدوه                                   
                                    ---------  

صناعة البترول في العالم العربي خاصة من راس غارب التي تعلم ابناؤها من  المصریون كانوا اصحاب الفضل في
االنجلیز اصول الصناعة والخبرة ویرجع الفضل في ذلك الي اثنین من رؤساء مصلحة المناجم والوقود التي كانت 

دسین مصریین حیث طلب من الشركة تعیین مهن) ١٩٣٦عام ( مسئولة عن قطاع البترول وهما المهندس حنفي السید 
واجبرهم علي ذلك وكان المهندسون المصریون یتضررون من صعوبة العمل وكان یشجعهم ویقول لهم اذا لم تستحملوا 

  فمن یفعل ؟ رئیس مصلحة المناجم ادخل المهندس المصري في ابارالزیوت 
  ٠لقاهرةمحمود ابوزید  وكان یلیه في مصلحة المناجم والوقود ومقرها في ا/ والثاني الدكتور 

  توقف العمل في استكشاف البترول                        
                       ---------------------  

% ١٤ر٥وراس سدر % ١٤من صافي االنتاج في الغردقه وراس غارب % ٥كانت الحكومة المصریة تأخذ اتاوه 
  %٢٧طلب محمود ابوزید من شركة شل وابارالزیوت % ١٥وعسل 
قیام الشركة العامه للبترول وكانت  ١٩٥٧وحتي مارس  ١٩٥١م رفضوا وتوقف بذلك كشف البترول من عام االانه

بعد العدوان الثالثي قام المهندس علي والي  ١٩٥٧الشركات هي ابارالزیوت وشل وسوكوني فاكوم وفي مارس عام 
ل االجنبیة في الدوالیب ممكن نطلعها ونعمل لدینا خرائط كشف البترو : وكان زمیال وصدیقا للدكتور عزیز صدقىوقال له

   ٠شركة بترول وطنیه ونشتغل بیها وبالفعل تم انشاء الشركة العامه للبترول
  
  
  

                                      
  



 

-٦٥-  
  

  نشاط الشركات االجنبیة في كشف البترول                         
                        ------------- -------------  

تم عمل اول عقد بین مصلحة المناجم وشركة ابارالزیوت  ١٩٠٥یقول المهندس عبدالمسیح سلیمان انه في عام 
االنجلیزیه المصریة علي استغالل حقل جمسه وكان منصوص في العقد علي ان الشركة تقدم للعامل وجبه یومیه 

  ملیما ووصلت في االربعینیات الي بصل  ١٥تكلفتها 
 ١٩١٣وبدأوا البحث في شمال وجنوب جمسه وفي عام  ١٩٠٨یت وشاي وسكر ودقیق وقد بدأ االنتاج في عام وز 

بئر ( ١٩٢١و) ١بئر رقم (١٩٢٠جرت محاوالت للبحث عن البترول في راس غارب بجانب الفنار بالسقالة في عامي 
   ٠) ٢رقم 

   صورة الغردقه في ذلك الوقت                               
                               -------------------  

عبارة عن منازل الموظفین بجوار المحافظة حالیا  ١٩٤٣یقول المهندس عبدالمسیح سلیمان كانت الغردقه في یولیو 
لیها والكنیسة وبیت المدیر في السقاله التي كانت تقف ع) میدان السنترال حالیا(والبوسته ) صفوف العمال(والعنابر 
التي كانت تنقل المیاه والركاب والبضاعه وبعد الثورة اخذ الجیش بیت المدیر مقرا للقیاده وكانت ) جنیره (السفینه 
تحضر یوم االربعاء من كل اسبوع الخضار والمیاه الحلوه للشرب ونقل الركاب وكانت المراكب تنقل ) جنیره (السفینه 

افراد وكان هناك مركبین كل  ١٠الي  ٧مع امكانیة نقل ركاب في حدود  الزیت من الغردقه وراس غارب الي السویس
كان مقر محافظ البحراالحمر في السقاله واي اتصاالت كانت تتم بین المحافظة ٠االف طن  ٥ایام والحمولة  ٤

قیام الثورة الي ماقبل  ٤٧القائمقام احمد توفیق ومن  ٤٧-٤٣والشركه عن طریق الشاویش ابوالوفا وكان المحافظ عام 
هندسة وكان بالنیابه  ٤٢اللواء محمد نجیب و كان مدیرالغردقه في تاریخ وصولي المهندس علي والي وهو من دفعه 

بدالمن المدیراالنجلیزي الذي سافر في اجازة وكان قدوه لنا وكان مشغوال في ذلك الوقت بالحفرداخل البحر في میاه 
ننشيء اساس لجهاز الحفر والبد من عمل صندوق من الخشب یصب  عمقها متر في نمره عشره وكان مفروض ان

علي والي ارتدي المایوه والكاوتش ونزل الي البحر یحرك الخرسانه بیده حتي التتلف الخرسانه وعندما ،الخرسانه داخله 
اصبح جداره من  سنوات في العمر وبعد ان اطمأنینا للحوض الذي ٧رایته فعلت مثله لقد كان قدوه لنا وكان اكبر مني 

الخرسانه بدأنا في شفط المیاه وصب الخرسانه داخله علشان نكسب فترة الجزركلها وعندما تنتهي فترة الجزر نكون قد 
   ٠انتهینا من صب الجزیرة التي علیها سیقام اساس الحفر 
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  معلومات بترولیة                                 

                               -----------  
كان الحفر في مجال البترول یتم بطریقة دق الخوازیق كالتي تتم حالیا في اعمال المباني والتي كانت تستغرق وقتا 

  ٠طویال یصل الي عامین بعكس الحفر الدوراني الذي اختصر المده الي شهر واحد 
   ٠في راس غارب  ١٩٣٥اول حفر دوراني في مصر عام 

   ١٩٣٨وصدر اول انتاج الي السویس عام  ١٩٣٦ارب عام اكتشف حقل راس غ
قامت الحرب العالمیة الثانیة والن ابارالزیوت كانت شركة انجلیزیة فكانت من مصلحتها زیاده  ١٩٣٩في سبتمبر عام 

االنتاج المداد جیوش الحلفاء بالبترول وقد اجتهدت في تنشیط الحفر وبدال من وجود جهاز حفر واحد وصل عدد 
  أجهزة  ٣الي  ١٩٣٩جهزة عام اال

  بطریقة الحفرالترددي  ١٣١الغردقه من البئر رقم واحد الي البئررقم 
   ٠الحفر دوراني  ١٣٢من البئر رقم 

  ٠مترمكعب یوم وهو یقع في المنطقة من المحافظة الي االحیاء حالیا  ١٥كان انتاجه اقتصادیا  ١٣٦البئر رقم 
بدأت شركة  ٠) االف مترمكعب یوم  ٥( ١٩٤٨ي انتاج لراس غارب عام واقص ١٩٣٢اقصي انتاج للغردقه عام 

) التنویس (في مستهل عملیات الحفر ظهرعیب  ١٩٤٥ابارالزیوت في البحث عن البترول في منطقة عسل عام 
ضاد والطفلة اساس عملیة الحفرالدوراني وجود الطفلة في عمود البئرالن عمود الطفلة وزن ینشأ الي وزن هیدرولیكي ی

أشهر لوقف النوسه ولم نوفق  ٦النوسة سحبت الطفلة حاولنا  ١في عسل رقم  ٠اي غازات متوقعه من باطن االرض 
في اغالق الفجوة الجوفیة التي تسحب عمود الطفلة الخسارة كانت كبیرة مما دفع هذه الشركات الي عمل اندماج في 

  ٠مطامر  ٤٨ل وتم اكتشاف عس ٤٧تم اكتشاف حقل سدر وفي عام  ١٩٤٦عام 
رایته في هولندا  ١٩٢٧الدكتور محمود ابوزید قام بعمل بحث عن فصل امالح البترول بطریقة كهربائیة الول مره عام 

  ٠وحصل علي الدكتوراه من امریكا 
كانت شركة اسو تبحث عن البترول في راس بكر ووقعت علي كشف بترولي ضعیف في نفس السنه  ١٩٤٦في عام 

باالنتاج الضخم في الخلیج العربي فتركت اسو مصر وذهبت الي السعودیة لذلك بدأت الشركة العامه ظهرت السعودیه 
                في المنطقة باعتبار ان البترول مضمون في هذا المكان وقد تمت استعارة جهاز حفر البترول ونجحت الشركة العامه

   ٠ط التي حصلنا علیها من االجانب منطقة كانت بها الخرائ ٦٣واستمرالبحث في عدد 
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  اضراب العمال                                  
                              ---------  

ما وبدأت اضرابا للعمال في راس غارب وكان اضرابا منظ ١٩٤٦اول نقابة للعمال في مصر كانت نقابة البترول عام 
قرشا وكان  ٣٥قرش یومیا الي  ١٢للمطالبه برفع االجور وقد استجابت الشركة لالضراب وتم رفع مرتب العامل من 

جنیه ارتفع بعد  ١٧جنیه غالء معیشة اي  ٥جنیه شهریا اضافة الي  ١٢المهندس خریج الجامعه یتقاضي مرتبا قدره 
  االضراب من

ه وهو مرتب كبیر جدا في ذلك الوقت وقد نجح االضراب المنظم جنی ٧٠جنیه والشامل بالعالوات  ٣٥الي  ١٧
ایام وكان  ٣والمهندسون عملوا بدال من العمال المضربین فكنا نقود سیارات الزباله والمیاه وقد استمراالضراب 

ن االضراب في راس غارب والسویس في وقت واحد في الزیتیه وكان رئیس النقابة الشیخ محمود عبداالمام وكان م
  ٠نتیجة االضراب ایضا ان قررت الشركة بناء مساكن للعمال اضافة الي عفش مراتب وبطاطین ومالیات ودوالیب 

  دور الشركة في خدمة المدینة                           
                         ------------------  

للحوم الي مدن الغردقه وراس غارب عن طریق سیارة كانت الشركة االنجلیزیة هي الكل في الكل وكانت تتولي تورید ا
العجول كل شهر وكان الطریق في وادي القطار شمال غرب الجونه وهو مدق رملي استمر حتي قام االنجلیز بسفلتة 
الطریق من سفاجا الي قنا حتي ترسل المعدات الحربیة من میناء سفاجا الي قنا ثم بالسكة الحدید الي القاهرة ثم الي 

وقیل ان الحكومه  ١٩٤٧كز العملیات في العلمین وقد تم عمل سكه حدید اال ان االنجلیز قاموا برفع الخط عام مر 
   ٠المصریة رفضت شراءه في ذلك الوقت 

  القیاده المصریة                                
                                ---------  
غادراالجانب راس غارب وتولي المصریون قیاده الشركة حیث وضعت الشركة  بعد قیام العدوان الثالثي علي مصر

تحت الحراسة وكان المهندس محمود یونس حارسا علي الشركة وتولي احمد كامل البدري قیاده الشركة بعد التأمیم ثم 
  حمد حلیم الرشیدوكان م ١٩٥٧ادمجت في الشركة العامه للبترول وكان اول رئیس لها الدكتور محمد احمد سلیم في 

واصبح حلیم الرشید رئیسا للشركه المدمجه ثم توفیق شوقي  ١٩٦٣مدیرا البار الزیوت وقد تم دمج الشركتان في ابریل 
  ٠لمنطقة الصحراء الشرقیة  ٨٠الي ینایر ٧٠ثم عبدالمسیح سلیمان من ینایر ) ٧٠-٦٥(وسمیر تادرس وعلي طه 
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  :ه مع ابارالزیوت رؤساء الشركة العامة المدمج

 -----------------------------   
 –حسن رزق  –حاتم طیرالبر  –فؤاد عبدالعظیم  –حسین كامل  –محمود وصفي  –احمد البرقوقي /المهندسون  

  رضا مصطفي –محمود لطیف 
  ٠یس كما تولي المهندس علي والي اول وزارة للبترول ثم احمد عز الدین هالل وهو مهندس في معامل السو 

  
  العالقة بین المحافظة والشركة                               
                                -----------------  

كانت العالقات بین المحافظ ووزیرالبترول اكثر من ممتازة وكانت تعلیمات الوزیر عزالدین هالل ان تكون الصالت 
ان وجدت  –ستمرة للمحافظ كما كان  یقوم هو بزیارتنا وكانت كل المشكالت بیننا قویة جدا لذلك كنت اقوم بزیارات م

  تنتهي علي عشاء عمل  –
  

  ابتكارات المهندس عبدالمسیح سلیمان                               
                                ---------------------  

ي الموقع في اهم الفترات التي ظهرفیها البترول في مصر الن المهندس عبدالمسیح سلیمان مهندس بترول وعاش ف
والنه یتمتع بروح االبتكار والقدرة علي االبداع فقد استطاع ان یبتكر طریقة لفصل المیاه عن الزیت بالمواد الكیمیائیة 

لتجارب علي خام بدال من الطریقة الكهربائیة وتم ذلك في معامل الشركة بهولندا في امستردام وذلك خالل العدید من ا
   ٠راس غارب وقد وفرت هذه الطریقة العدید من الفنیین والمعدات كما انها ارخص اقتصادیا 

كما اكتشف طریقة الستبعاد المیاه عن الزیت بدون طلمبات عن طریق حركة الزیت بالتثاقل من مكان اعلي الي مكان 
   ٠منخفض وقد وفرت هذه الطریقة الطلمبات والصهاریج 

هم في ابتكارالعدید من االعمال الفنیة في مجال البترول مازال یتم العمل بها حتي االن وربما الیعرف من لقد سا
   ٠یستخدمها ان من اكتشفها وطورها هو من اعظم المهندسین في مصر المهندس عبدالمسیح سلیمان 
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 د محمود ساتي االستاذ محم  :شاهد علي العصـــــــــــــــــــــــــــــر   

  .منع اللواء محمد نجیب محافظ البحراالحمر طائرة الملك من تحمیل االستاكوزا = 
  . ١٩٤٥تدخل اللواء نجیب لتعییني في شركة سوني فاكوم للبترول عام = 
  

وتنقضي االحداث ، الیبقي من العصرالجمیل سوي الذكریات والشخصیات العظیمھ التي تحكي عن ھذا العصر 
. ون ولكن تبقي الذكریات العطره وتبقي عظمة ھؤالء االجداد واالباء الذین عاشوا علي ارض البحراالحمروتمرالسن

ھذه االرض التي الیذكرسوي قلیلون ھذا العصراما الغالبیھ التي تعیش علي ترابھا خاصھ في الغردقھ فانھم الیعرفون 
ومنھم لالسف بعض المسئولین ان بقاء المواطنین  –ن سوي السیاحھ التي ظھرت في بدایة الثمانینات وقد یفسركثیرو

في البحراالحمرارتبط بالسیاحة وبظھورھا منذ اكثرمن ثالثین عاما ولكنھم الیدركون ان اھل ھذه البالد جاءوا وعاشوا 
في ظروف في غایة القسوة ووضعوا اللبنة االولي لمحافظة البحراالحمرالتي قامت عظمتھا علي اكتافھم سواء من 

وسنظل نبحث ونضیف علي ماكتبنا في الطبعة االولي والثانیھ من كتاب  ٠عمل في التعدین جنوبا اوفي البترول شماال 
االھل والتاریخ كل ماسمعناه وسجلناه وسنسعي الي لقاء ھؤالء الرجال العظام اینما كانوا لنسمع منھم ونسجل ھذه 

ا عظمة ھؤالء االباء واالجداد وكان لنا ھذا اللقاء الشیق مع االستاذ االحداث حتي التندثروتبقي لالجیال القادمھ لیعرفو
محمد محمود ساتي الخبیرالبترولي العالمي  الكبیرفي مجال المخازن والمھمات والذي یعرفھ الكثیرون خصوصا في 

 0) وجابك( راس غارب ویعرفون عن شخصیتھ وعملھ في فترة طویلة من فترات العمل في بترول خلیج السویس 
  :ویسرد الذكریات ویقول 

  :المدرسة االلزامیھ بالغردقھ 
حصل علي االبتدائیھ من الغردقھ وكان الناظرمصطفي حماده والمدرسة مكونھ  ١٩٣٠ومحمد ساتي من موالید مارس 

من اربعة فصول وكان ناظرالمدرسة صارما واشھد موقف علي صرامتھ عندما ضایق بعض التالمیذ زمیالت لھم 
لقد قام بضرب التالمیذ في طابورالصباح واوقفھم حیث مرجمیع  ٠المدارس كانت في ذلك الوقت مشتركھ  حیث ان

تالمیذ وتلمیذات المدرسھ علیھم وطلب منھم البصق علي ھؤالء التالمیذ لقد كانت صرامتھ سببا في انضباط المدرسة 
ولقد كنت كما یقول محمد ساتي متفوقا  ٠للملك  وكنا في طابورالصباح نھتف ٠التي یتذكرلحظاتھا كل من التحق بھا 

وكانت مواعید  ٠في الحساب وكان مدرس الحساب یحضرني من سنھ ثانیھ ابتدائي لیحرج بتفوقي تالمیذ الصف الرابع 
بعد العصرویسمح لنا بساعھ للغداء وكان مكونا من عسل وطحینھ  ٤الدراسة من الساعھ الثامنھ صباحا وحتي الساعھ 

  . یضا والدراسة لمدة اربعة سنوات وجبنھ ب
الذي استقبلھ علي سقالة الزیت عندما قدم " ھود"وكان مدیرالشركھ مستر ١٩٤٢وقد زارالملك فاروق الغردقھ عام 

بالیخت المحروسھ وھذه السقالھ في منطقة المیناء ومنھا انتشراسم السقالھ علي المنطقة الجنوبیھ من الغردقھ وقد اھدي 
كما  ٠ستراحھ للملك والتي اقیمت فیھا ابراج للحمام وتحولت الي ملكیة نادي القوات المسلحة فیما بعد مدیرالشركھ ا

وكان الملك یستقل في كل مره سیارة جیب ویلز بالشورت وعاري الصدر  ٠زارالملك الغردقھ مره اخري قبل الثورة 
ھ القدیم اما منزل المحافظ فكان في موقع عمارات ویتجول في المدینھ وكان مبني المحافظة في السقالھ في قسم الشرط

   ٠اما معسكرات االمن المركزي حالیا فكان مقرا لقوات الھجانھ  ٠اكا الحالیھ 
  :الصیادون وبیع االسماك للمحافظة 

القسم (كان الصیادون في منطقة السقالھ یقومون بعرض انتاجھم من الصید علي الكتبھ والعساكرفي مبني المحافظة 
حیث یقومون بالشراء منھم وبعدھا یذھبون الي منطقة الدھارلبیع باقي االنتاج وكان یشرف علي ذلك الشاویش ) قدیم ال

بقرشین صاغ اما االستاكوزا فكنا نخاف منھا كما یقول ) اقة السمك ( سلیمان وكانت معھ عصا یحملھا في یده وكانت 
وعندما قامت الحرب العالمیھ الثانیھ كره الناس السمك اثناء  ٠محمد ساتي ولكن الوالد كان یحضرھا لنا بالشوال 

وھي سیارة نقل مكشوفھ ولالسف فأن ) الحلزونھ ( الحرب بسبب جثث المیتین وقد ھاجرنا الي قنا  وقد ھاجرنا ب 
كان و ٠الحكومھ رفضت شراء خط سكھ حدید قنا من الحكومھ االنجلیزیھ فأزالوه وكان یصل بین میناء سفاجا وقنا 

وقد سمیت بھذا االسم ) حالیا قریة النصر ٨٥كم ( الخضاریأتي لنا من قنا وكانت حدود المحافظة الجنوبیة في الفاروقیھ 
وكان السفرعن طریق البواخرالي السویس وھي  ٠ألن الملك فاروق نزل بھا اما من ناحیة الشمال فكانت حتي عتاقھ 

   ٠من السیدات ینامون في منزلنا الكبیرلحین وصول السفینھ  المراكب جنیرا وفوناس وكان المسافرون خاصة



 

-٧٠-  
  

  :في االبعینیات  األحمر اتذكرمن محافظي البحر
محمد نجیب وكان االلفي وكیال للمحافظ وھو والد الوزیرحسن االلفي الذي  –احمد توفیق  –عجرمھ  –علي علوي  

  ٠كان زمیل دراستنا 
وھي سفینھ كانت تطوف علي المنارات في البحراالحمرشھریا لتوصیل " افھ عایده الطو" وفي االربعینات كانت ھناك 

فكانت تأتي بالخضاروالطلبات من السویس " جنیرا " التموین والمیاه وتغییرالموظفین لذا سمیت بالطوافھ اما السفینھ 
لیا وكان طعم المیاه زیت بسب كل اسبوع باسم تجارالغردقھ اما المیاه العذبھ للشرب فكانت بالمراكب فوناس وسكرا

وجوده في نفس الخزانات وتشحن بالمیاه بعد تفریغ الزیت لعمل توازن للناقلھ ویتم عمل ترشیح ألستبعاد الشوائب ولكن 
یكون في ) قطارصغیرمن المیناء الي الدھار( تظل الرائحھ قلیلھ بھا وعند تفریغ الناقلھ كانت عربة قاسم وقطارالسیسي 

  :ھ لتوصیلھا الي التجار واتذكرمنھم انتظارالشحن
  ٠العمده  ٠محمد محمود  ٠احمد عباس وولده  ٠زروق  ٠كحیل واوالده  ٠الحاج جعبص واوالده  -

  ٠وقام بتوزیع مالبس علي التالمیذ عبارة عن شورت وصندل وقمیص  ١٩٤٢وقد زارالملك فاروق الغردقھ في عام 
  :ذكریات مع اللواء محمد نجیب 

--------- --------  
كان اللواء محمد نجیب محافظ البحراالحمرفي االربعینیات وكان والدي مقربا منھ فكالھما ینحدران من اصول سودانیھ 

وقد طلب منھ والدي تعییني في شركة بترول اجنبیھ كانت تعمل في الغردقھ في ذلك الوقت في منطقة دشة الضبعھ 
فقال للواء نجیب انھ  ١٥لشركة االجنبي وسألني عمرك كام سنھ فقلت وحضرمدیرا. وھي المنطقةالقریبة من شیراتون 

 ١٨سنھ وبالفعل تم تعییني علي اساس انني  ١٨اعتبره : صغیرالیصلح للتعیین في الشركة فقال لھ اللواء محمد نجیب 
استلمتھ قروش وكانت معسكرات الشركھ عبارة عن خیام اول مرتب  ٨عاما وقد عملمت بوظیفة فني مخزن بیومیھ 

جنیھ واربعین قرشا وقد جریت فرحا بالمرتب الي والدي حیث كان ھناك نارا موقده في الشتاء وقد سقط مني  ٢كان 
  ٠المرتب في النارولكن تم انتشال النقود وقام والدي بتغییرھا من البوستھ بعد ذلك 

ن كمیات كبیرة من االستاكوزا كان الملك فاروق یرسل طائرة نقل حربیة الي الغردقھ لتقوم بشح: موقف اخر -
یوما والتي یقوم الصیادون بتجمیعھا قبل وصول الطائرة بیومین وعندما كان اللواء محمد نجیب في  ١٥كل 

فلما عرف ! انھا طائرة االستاكوزا بتاعة الملك : دي طائرة ایھ ؟ قالوا لھ : مكتبھ سمع صوت الطائرة فقال 
قم بمغادرة الغردقھ دون تحمیل االستاكوزا مثل كل مره وبالفعل موضوع الطائرة طلب منھم ابالغ الطا

غادرت الطائرة الغردقھ بدون حصة االستاكوزا وقد تحدي الملك بذلك وامران تباع الكمیھ للعاملین بالمحافظة 
وقد طلب منھ والدي ان یسمح لي بركوب الطائرة الي القاھرة وبالفعل ركبت الطائرة الحربیة . واالھالي 

نت احمل معي صفیحة فسیخ ألصدقائي في القاھرة وقد جلست علي صفیحة الفسیخ داخل الطائرة ألنھا وك
كانت بدون مقاعد وعندما وصلت الي مطارالماظھ في القاھرة خرجت منھا وقد حملت صفیحة الفسیخ علي 

  .ظھري عدة كیلومترات حتي وصلت الي الشارع واخذت تاكسي 
نب ساتي شقیقة االستاذ محمد فقالت كنا صغاروكان اوالد اللواء محمد نجیب موقف ثالث ترویھ السیده زی -

) مبني قسم الشرطھ القدیم ( اصدقاءنا وھم فاروق ویوسف وعلي وكنا نقف امام مبني المحافظة في السقالھ 
ي كانت وكنا في انتظار سیارة المحافظة الت! الذي تحول الي مدیریة االمن ثم قسم شرطھ ثم اغلق حتي االن 

تنقلنا الي الدھارللذھاب الي المدرسة وكنت كبنت اجلس في االمام مع السائق بینما بقیة التالمیذ بمن فیھم ابناء 
وقد وصل اللواء محمد نجیب الي مبني المحافظة قبل ان نستقل السیارة . المحافظ یجلسون في الصندوق 

ونزل نجیب من السیارة وتوجھ ناحیة حائط  وسمعنا البروجي یعلن عن قدومھ وقد اصطف الجنود لتحیتھ
 المحافظة ووضع شیئا علي االرض وبمجرد دخولھ دفعنا الفضول وذھبنا ناحیة الحائط 

  
  

  



 

-٧١-  
 .فوجدنا قطعة من الخبز قد وجدھا اللواء نجیب علي االرض فوضعھا بجانب الحائط  -
زیارتھ في منزلة وكان قائد الثورة ولكن التوجد بعد قیام الثورة كان اللواء نجیب یسكن في الزیتون وكنا نقوم ب -

 ٠قیود فكنا نزورة في اي وقت دون تعقیدات وعندما كان یمربسیارتھ كان یشاورلنا من الشباك 
زارني اللواء نجیب في مستشفي المعادي عندما كنت اعالج من اثارحریق صھریج البترول :یقول محمد ساتي  -

ي مستشاروزیرالبترول لشئون ف من اللواء عبدالقادرابوالمجد التلمسانوقد عر ١٩٧٨الذي انفجرفي شقیرعام 
.  ١٩٧٨الذي كان یزورني انني في المستشفي وعندما عرف االسم عاد لزیارتي زیارة خاصھ في عام  االمن

والحریق شب عندما كنت رئیسا لقطاع الخدمات في شقیروسمعنا اصوات البواخروھي تطلق الصفارات لتعلن 
یق الذي لم نكن قد سمعنا عنھ شیئا وعندما عرفت بالحریق توجھت بسیارتي الفولكس ناحیة عن الحر

الصھاریج من ناحیة المشروعات في الشمال وعندما وصلت الي ھناك كانت النیران مشتعلھ ووجدت 
مجموعھ من العاملین امامي وانا اسیربسرعھ وحتي الاصطدم بھم فقررت الدخول في احدي المعدات ولم 

وقد تبادلت الزیارة بعد خروجي الي فیال المرج حیث زرت اللواء . ادربنفسي االوانا في مستشفي المعادي 
نجیب في مكان اقامتھ وقد تم تحدیدھا وجلست معھ وسمعت عن اخباره وكانت معیشتھ بائسة رغم انھ كان 

 . اول رئیس جمھوریة لمصروسجل كتبا بنفس االسم فیما بعد 
 : محمد احمد حسین -
 ٥٧من اھالي الصعید مدیرعام المھمات بشركة سوني فاكوم والتي تم تغییراسمھا الي موبیل اویل فیما بعد سنھ   

وكان محمد احمد مسئوالعن موقع دشة الضبعھ قبل الحرب العالمیھ الثانیھ وعندما قامت الحرب اوقفت الشركھ 
 دیق للدكتورجوھرعالم البحارعملھا ثم عاد مسئوال عن الموقع وھومعلمي واستاذي وكان ص

 :اخالء معسكرالشركھ  -
وصلتنا تعلیمات بضروة اخالء معسكرالشركة في دشة الضبعھ في الغردقھ وقد تحملت القیام باخالء 

یوما واالستتم مصادرة مابھ من معدات وبالفعل قمت بتحمیل  ٤٥المعسكرالذي كان من المفروض اخالءه قبل 
رحلة تستغرق وقتا طویال الي القاھرة لوجود نقاط للتفتیش في كل مدینة ویتم السیارات بالمعدات وكانت ال

تفریغ السیارة واعادة تعبئتھا وكان ھذا العمل سیعطل عملیة النقل ففكرت في طریقة اتخلص منھا من عملیة 
وقلت لھ ان التفتیش المتكررعلي الطریق وبالفعل توجھت الي المحافظ وكان في ذلك الوقت اللواء احمد توفیق 

مترمكعب الي المحافظة وھومصنوع من االستانلس وقد فرح  ٥٠٠الشركة قررت التبرع بخزان میاه سعة 
  فعال بالمجان فقال طیب اكتب لنا قراربذلك وبالفعل : ببالش قلت : المحافظ بھذا وقال 

                                
رقة للمحافظ الذي سربھا كثیرا وطلبت منھ ان یوفد جندي كتبت ان الشركة تتبرع بالخزان مجانا وسلمت الو

مع السیارات لتسھیل عملیة التفتیش وبالفعل وافق وتم تكلیف احد الجنود حیث كان یوقع في كل نقطھ 
یوم وقد سرت ادارة الشركة بذلك ولم  ٤٥مروردون تفتیش وبالفعل انھیت عملیة النقل في اقل من شھربدال من 

  ١٧/١٢/٥٧وحتي  ١١/٥٧/ ٢١واستغرق النقل من یوم . لقرارتعترض علي ھذا ا
وكان عمري عندما تم نقل  ٠وونش ومعي المرحوم مصطفي سلیم ) نقل كبیرة ( ارة وایت وقد تم النقل بسی

عاما وقد قامت الشركة بالحفرفي منطقة راس  ٢٧المعسكرمن الغردقھ الي الزیتیھ بشركة سوني فاكوم 
ثم لقیا ولكن كان البئر غیرمنتج ثم قمنا بالعمل في منطقة الحمرا في صحراء سیناء  ٤٧بكربراس غارب عام 

  ٠ثم عسل وھاتین المنطقتین انتجتا بترول وتم عمل شراكھ مع شركة شل وابارالزیوت 
   ٠كان منزل المحافظ في موقع شركة اكا االن وكان منزلنا قریبا منھا  -

  :الوظائف التي شغلھا محمد ساتي 
 ٧٥ج و٢١وكان اخراجر  ٣١/٧/٥٩قروش ونصف  حتي  ٨بیومیھ  ٢٦/١١/٤٥عمل في موبیل اویل من  -

  ٠قرشا 
   ١٩٦٧اعارة الي الشركة الشرقیھ للبترول حتي  ٥٩من عام  -
   ٠في شركة بترول خلیج السویس  ١٩٧٩وحتي  ٦٧من یونیو  -
  ٠في شركة ادما باالمارات  ١٩٨٩حتي  ١٩٨٠من  -
  ٠سنوات  ٥وقارون  ٠ولمدة خمس سنوات في شركة جیسوم  ٩٠من  -



 

-٧٢-  
  :دروس من التعامل مع االجانب 
 ------------------  

  ) دقائق تأخیرغلط  ٥( تعلمت من االجانب دقة المواعید  -
   ٠یستمع جیدا منك ویقبل المناقشھ . احترام الفرد  -
   ٠احترام العمل  -
الحرص علي المعدات فقد كان ھناك میكانیكي امریكي یضع برمیال امام الورشة لجمع ایة قطع حدیدیھ  -

وقد استخدمت تلك الفكرة في شركة جیسوم عندما كنت مسئوال عن المخازن  ٠ض اومسامیرتوجد علي االر
  ٠بھا 

  :الحاجھ انعام ساتي تتذكر
تقول ان العصرالذي عشناه في الغردقھ ھوالعصرالذھبي نقاء وعطاء وتآلف الناس كل واحد لھ عمل ومبسوط منھ 

دقھ حیث ان ابیھ االلفي وكیل المحافظ احمد باشا توفیق وتقول ان حسن االلفي وزیرالداخلیھ السابق كان رفیقنا في الغر
كما كان فتحي المھداوي محافظ مرسي مطروح السابق احد الزمالء الن والده كان ایضا وكیال للمحافظ بعد االلفي اما 

صدیقتنا وقد منحھ الملك فاروق الباشویھ اثناء زیاره للغردقھ فكانت ابنتھ صفیھ ( المحافظ احمد باشا توفیق نفسھ 
  وتضیف بأنھا 

 
ودخلت اول سنھ في مدرسة حلمیة الزتون وتعینت في  ١٩٥٠كانت تؤدي االمتحانات في قنا وذھبنا الي القاھرة عام 

   ٠ ١٩٥٤شبین الكوم عام 
ا وبعد ھذه الذكریات الجمیلھ التي نشكرعلیھا آل ساتي من ابناء البحراالحمرالذین اعادونا الي تلك االیام الرائعھ وھذ

  !!!ولكن شتان بین العصرین   االناألحمر  الذي صنع البحر ھذا العصر ٠العصرالجمیل برجالھ ونقاءه وشفافیتھ 
 :محافظة البحراالحمر

تكونت المحافظة بصدورعدة قرارات مختلفھ ضمت مدنا جدیده في كل مره لتصبح المحافظة بوضعھا الحالي كما تم 
   ٠قنا اواسوان  اقتطاع اجزاء منھا لتضم الي محافظتي

بضم  ١٩٦٠لسنة  ١٧٥٥بتعدیل القرارالصادرمن رئاسة الجمھوریة رقم  ١٩٦١لسنة  ٥٧٢فقد صدرالقراررقم 
واعتبارالمناطق التالیھ محافظات حدود تضاف الي تعداد محافظات الجمھوریة االخري وتشمل محافظة مطروح 

  ٠ومجافظة الوادي الجدید ومجافظة البحراالحمر 
  ٠باعتبارمدینة الغردقھ  عاصمة لمحافظة البحراالحمر  ٦٤صدرالقراررقم  ١٩٦٦وفي عام 
باعتبارمدینة راس غارب صمن محافظة البحراالحمر بینما دبت الحیاه في  ٣٩٧صدرالقراررقم  ١٩٦٧وفي عام 

وانشأت مرافق  عندما بدأت شركة ابارالزیوت االنجلیزیھ المصریة اعمال التنقیب عن البترول ١٩٣٨المدینھ منذ عام 
   ٠المدینھ ومساكنھا وادارات الشركة 

   ٠باعتبارسفاجا من ضمن مدن المحافظة  ٦٦٧صدرالقرار ١٩٧٠وفي عام 
  : بشأن مدینة القصیر وحدد كال من القري االتیھ تابعھ لھا ١٧٩صدرالقراررقم  ١٩٧٩وفي عام 

وادي ، وادي عباد ، حالیب ، الشالتین ، ابوغصون ، راس بناس ، الشیخ الشاذلي ، مرسي علم ، اللقیطھ ، الحمراوین 
   ٠خریط 
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باعتبارقریة مرسي علم مدینھ لھا حدودھا االداریة وتضم جمیع قري  ٣٨٧صدرالقرارالجمھوري رقم  ١٩٩٠وفي عام 

  :الجنوب التي كانت تابعھ لمدینة القصیروتشمل كال من 
   ٠الشالتین ، ابورماد ، ق ابر، راس بناس ، حالیب ، الشیخ الشاذلي 

، ابرق : بتحویل قریة الشالتین الي مدینة یتبعھا كل من القري التالیھ  ٥٩٤صدرالقرارالجمھوري رقم  ١٩٩٢وفي عام 
   ٠ابورماد ، حالیب ، مرسي حمیرة 

  
القصیر بانفصال قریتي وادي عباد ووادي خریط التابعتین لمدینة  ١٠٢صدرالقرارالجمھوري رقم  ١٩٩٠وفي عام 

   ٠لمحافظة البحراالحمر وضمھما الي محافظة اسوان ثم فصل قریة اللقیطھ وضمھا الي محافظة قنا 
  باعتبارمنطقة الزعفرانھ قریة تابعة لمدینة راس غارب  ١٩٨٣لسنة  ٣٧وصدرقرارالمحافظ رقم 
   ٠نة سفاجا باعتبارقریة النصروام الحویطات قري تابعھ لمدی ١٩٨٤لسنة  ٣٦وصدرقرارالمحافظ رقم 

  
  تطورعدد السكان في المحافظة   
  ٠نسمة  ٩١١١ب  ١٩٣٧بدأ عدد السكان في عام  -
  نسمة  ٢٠١٤١ب                      ١٩٤٧في عام  -
  نسمھ ٢٩٣٤٧ب                      ١٩٦٠في عام  -
  نسمھ ٣٧٨١٨ب                      ١٩٦٦في عام  -
  نسمھ ٥٥٤١٥ب                     ١٩٧٦في عام   -
  نسمھ  ٩٠٤٩١ب                      ١٩٨٦في عام   -

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

-٧٤-  
  اــــاجــفـــس

   نبذه تاریخیھ
 -----------  

اطلق علي سفاجا ھذا االسم منذ زمن اتصال القبائل العربیة بالشواطيء المصریھ عن طریق البحرفقد ھبت الریاح 
  ھ بالقرب من مكان سفاجا الحالي وصاح ركاب السفن المحملھ باالترب

لذا وحتي  ٠٠جھ  والسفي في معجم مختارالصحاح ھوالریاح وسفت الریاح التراب اي اذرتھ وحملتھ عالیا  ٠٠السفا 
   ٠وقت قریب كانت سفاجا تكتب  سفاجھ 

  :التاریخ الحدیث للمدینة 
 ----------------------  

عندما تم اكتشاف اثناء االحتالل االنجلیزي لمصر وكان ھناك  ١٩٠٠ینھ الي اوائل عام یعود التاریخ الحدیث للمد
جیولوجي انجلیزي یدعي كراكسون یبحث عن المعادن واستغاللھا تجاریا وقد تم اكتشاف اول منجم للفوسفات في 

ري سفاجا وقد تم االكتشاف منطقة ام الحویطات وسمیت بھذا االسم نظرا الاحاطتھا بالجبال من كل جانب وھي احدي ق
بواسطة انجلیزي اخرھومستراندي وھوابن مستركراكسون ثم توالي وصول وعمل االجانب مثل دیفید وجورج ومیالد 

  ٠وظلوا یعملون بھا حتي تم تأمیمھا ضمن قرارتأمیم الشركات االجنبیھ العاملھ في مصرفي الستینات 
  :االھمیة الجغرافیھ لمدینة سفاجا 

--------- ----------------------  
 ٦٠تقع مدینة سفاجا علي الساحل الغربي للبحراالحمروثاني المدن السیاحیة بالمحافظة بعد مدینة الغردقھ وتبعد عنھا 

كم وھي اقصرطریق الي میناء ضبا بالمملكة العربیة السعودیھ  ١٦٠كم وعن محافظة قنا  ٨٠كم وعن القصیر جنوبا 
وھي تقع علي خط واحد مع میناء ینبع  ٠ساعھ  ٣٠ت وبین جده اكبرمواني المملكة ساعا ٨حیث تستغرق الرحلة 

قدما وجزیرة سفاجا  ویبلغ  ٤٢وعمق الغاطس بمیناء سفاجا حوالي  ٠ساعات ابحارمن سفاجا   ٨السعودي حیث یبعد 
جنوب الصعید ھي كم وتعمل كمانع وحائل طبیعي للتیارات البحریة وھي اقرب منذ بري لمحافظات وسط و٨طولھا 

ساعھ  ویبلغ المستورد / طن  ٦٠٠اكبرمیناء الاستیراد القمح في وسط الصعید وبھا صوامع ضخمھ تبلغ قوة الشفط بھا 
اما الصادرات فاھمھا المنتجات  ٠الف طن سنویا  ٥٠٠من القمح حوالي ملیون طن سنویا ومن االلومنیوم حوالي 

  ٠وسفات الزراعیھ الي دول الخلیج واالسمنت والف
 ٢٢١م خاص بتفریغ القمح المستورد ورصیف بطول  ٢٨٩ویتكون میناء سفاجا من اربعة ارصفھ االول بطول  

  م خاص بالركاب  ٤١٥خاص بتفریغ االلومنیوم ورصیف بطول 
   ٠تصدیراالسمنت والفوسفات والسكرورصیف مستقل بجنوب سفاجا ھومیناء ابوطرطورل

  :سفاجا والحج والعمرة 
 -------- -------------  

 ٤میناء سفاجا من اھم مواني السفرللحج والعمرة في مصرلقربھا من السعودیھ ویبلغ متوسط الركاب في الیوم حوالي 
   ٠االف راكب 

  :سفاجا وعالج األمراض 
 ---------------------  

ان میاه سفاجا ھادئھ منطقة سفاجا محاطھ بالجبال مما یجعلھا منطقة طبیعیة ضد الریاح والعواصف الرملیھ كما 
والتوجد امواج كما ان جزیرة سفاجا حاجزطبیعي ضد الریاح والعواصف ھذا من  ٠وتسطع بھا الشمس طوال العام 

–مواد مشعھ بنسب غیرضاره ھي الیورانیوم  ٣حیث البحراما البرفان وجود الرمال السوداء التي تم تحلیلھا ووجد بھا 
ي نسب عالیھ من االمالح والمعادن مع كل العناصرالطبیعیھ المعروفھ وقد ساعد باالضافة ال% ٤٠الونیوم  –لوریوم 

   ٠ذلك علي عالج الصدفیھ والروماتوید والتورم اوعلي االقل تخفیف آثارھذه االمراض 
  
  
  



 

-٧٥-  
  :القرى التابعة للمدینة 
 ------------  

  :قریة ام الحویطات القدیمه والجدیده -١
 ----------------------  

عندما تم اكتشاف خام  ١٩٠٢كم جنوب غرب المدینة وكانت بدایة تاریخ انشاء القریة في عام  ٢٨تقع علي بعد  
وقد تم  ٠الفوسفات بھا وانشاء القریة اسبق علي انشاء المدینة التي تم انشاءھا بعد ذلك كمیناء لتصدیرالفوسفات 

كخرده حیث تم اقتالع الخطوط السكھ الحدید وردم تدمیرالمد ینة لالسف بعد خصخصة شركات الفوسفات وبیعھا 
  ٠المناجم وتخریب المساكن حیث قام تجارالخرده بنقل كل الحدید الموجود بھا 

اسرة والیوجد لھم عمل ثابت حیث ان  ٢٠٠وتم انشاء قریة ام الحویطات الجدیده التي الیزید عدد سكانھا حالیا عن  
   ٠سفات سابقا معظمھم من اصحاب المعاشات بشركة الفو

  :قریة النصر  -٢
 ----------  

سفاجا اي في منتصف الطریق تقریبا وسكانھا من بدوالمعازة حیث تم / طریق قنا  ٨٥تقع قریة النصرفي الكیلو 
اسرمن العبابده ویعملون بالرعي وجمع االعشاب الطبیة  ٥اسرة من المعازه و ٩٠توطینھم ویبلغ عدد سكانھا تقریبا 

  ت البدویھ للسیاح االجانب الذین یسافرون من والي االقصر وركوب الجمال وبیع المشغوال
  :اهم الجزرالبحریة في سفاجا 
 ----------------  

   ٠كم  ٨جزیرة سفاجا ویبلغ طولھا حوالي  -١
   ٠جزیرة توبیا البیضاء  -٢

  :اهم مناطق الغطس والسنوركل بمدینة سفاجا 
 -------------------------- 

   ٠ینھ سالم اكسبریس موقع غرق السف -١
  عرق الشحر -٢
  عرق ابوعالمھ -٣
 عروق ابوكنان  -٤
  ٠عرق قمعون الكبیر  -٥
 عرق قمعون الصغیر -٦
 عروق توبیا الحمراء  -٧
 عروق توبیا البیضاء  -٨
 بانوراما ریف  -٩

 ٠غرق ابوھللھ    - ١٠
 عروق راس ابوسومھ – ١١     

  
  
  
  
  
  



 

-٧٦-  
  :الرومانیة في سفاجا  اآلثار

 ---------------  
سمي في العصرالروماني بمدینة التحجیر نظرا الاستغالل الرومان الاحجار تلك المنطقة لبناء معابدھم كانت ت

كم ثم  ٤١قنا عند الكیلو / غرب مدینة سفاجا اي كریق سفاجا " ابوخریف " باالسكندریة وتقع ھذه المنطقة التي تسمي 
  ٠كم بالقرب من منبع ابوخریف  ٢٥ شماال مسافة

  :سفاجا هبة الفوسفات ام الحویطات و 
 ---------------------  

بناء المدن سواء في مجال التعدین اوالبترول یرجع الي االجانب سواء االنجلیز اواالیطالیین اوغیرھم وقد بدأ االنجلیز 
 البحث عن الفوسفات بواسطة مستراندي الذي اكتشفت وجوده الشركة االجنبیھ التي كان یمتلكھا وقد بدأت في انشاء

قریة ام الحویطات في اوائل القرن الماضي وكان ھناك مجموعھ من االجانب والمصرییین مثل الحاج توفیق القباني 
  االداري 

ورؤساء العمال مثل الباشریس عباس السمھودي ومحمود یونس والحاج حسن علي ومعظم رؤساء العمال من ادفو 
  ٠واالشراف والبراھمھ وقفط 

  :رؤساء العمال 

 --------  
من االنتاج وھم یقومون بمحاسبة العمال واختبارھم للعمل % ١٠كانوا یدیرون العمل في المناجم بالحصة فلھم نسبة 

  ٠كما یقومون ببیع السجایرواالطعمھ لھم 
  :مساكن العمال 

 --------------  
مرة السكنیھ بواسطھ المقاول اقام العمال مساكنھم الخاصة من الطوب والطفلھ ثم قامت الشركة في الستینات ببناء المستع

ومساكن االجانب كانت عبارة عن المكاتب ومساكن الموظفین والمدیرواالستراحھ ومباني االدارة ووصلت " مجاھد " 
 ٢٠٠اما عدد السكان الحالي في ام الحویطات الجدیده عبارة عن  ١٩٧٨الف نسمھ في عام  ٢٠عدد السكان حوالي 

   ٠اسرة
   ٠مالوحده في عھد المحافظ عبدالمنعم سعید ورئیس المدینة حمدي ال ١٠٠وتم توزیع  ١٩٨٩ام والتي تم توزیعھا في ع

  :سفاجا میناء لتصدیرالفوسفات 
 -----------------  

تم عمل میناء سفاجا لتصدیرالفوسفات حیث كانت تصدرالي الھندوسیالن ودول جنوب شرق اسیا كما كانت سفاجا 
  .قاعدة بحریة بریطانیھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٧٧-  
  

  :سفاجا قاعدة بحریة 
 ------------  

كانت سفاجا قاعدة عسكریة بریطانیھ تربطھا خطوط سكھ حدیدیھ مع قنا ولالسف تم تدیرھذا الخط بعد جالء 
االنجلیزوكانت االسلحة والذخیرة ترسل من سفاجا الي الوادي ومنھا للقوات البریطانیھ المحاربھ في شمال افریقیا وقد 

میناء في الحرب العالمیھ الثانیھ بالطائرات البریطانیھ وحدث قتلي من الجنود البرطانیین والھنود من جراء تم ضرب ال
   ٠ھذا الھجوم 

  :مونتجمري في سفاجا 
 ------------  

التروللي وھوعبارة عن عربة  ١٩٠٥اشتري مستراندي صاحب شركة فوسفات البحراالحمرالتي تأسست عام 
قت وقد استعان بھ القائد البریطاني مونتجمري حیث استقل التروللي من سفاجا عبرخط السكھ قطارسریعھ في ذلك الو

 ١٩٥٦الحدید لتفقد القوات البریطانیھ ثم اعید الي سفاجا بعد انتھاء الحرب بثالث سنوات وطل یعمل حتي توقف عام 
حمرالذي كان یھوي شراء التحف وتم تخزینھ وقداشتراه المرحوم سعد یونس وكیل مجلس محلي محافظة البحراال

   ٠واالنتیكات القدیمھ وقد اشتراه من احد المزادات 
كانت الحیاه والعمل في ذلك وسوف نستمع لشھادات عدد من العاملین السابقین في مجال الفوسفات لنعرف كیف 

   ٠الوقت
  :شهود علي العصر

 -----------  
  ة بشركة فوسفات سفاجا رئیس أقسام فنیھ میكانیكی: محمد موسى الفایق -  ١

 ------------------------------------------------------------------------  
وكانت الشركة تحتوى على عدد كبیر من المھندسین  ١٩١٠فى البدایة كانت نشأة شركة فوسفات سفاجا فى عام 

یتحكمون فى كل شئ داخل الشركة وكانوا ال  األجانب وكان أغلبھم من اإلنجلیز حیث كانت لھم الكلمة العلیا وكانوا
یستعملون المصریین إال فى األعمال التى تحتاج إلى جھد عضلى وكانوا یحاولوا عدم تشغیل أیا من المصریین فى 

األعمال التى تكسبھم مھارة فنیھ وكان الخبراء والمھندسین األجانب یسیرون وفقا لقانون حازم وصارم حیث إنھ من 
  .. خطأ من العمال والموظفین ال یترددون لحظة واحدة فى طردة والتخلى عنھ یصدر عنھ أى

تم طرد الخبراء والمھندسین اإلنجلیز من الشركة وأصبح یحل المھندسین المصریین بدال من  ١٩٥٦وفى عام 
خل المھندسین اإلنجلیز وأصبحت الشركة مصریة خالصة وأصبح  المصریون یتقلدون مختلف أنواع الوظائف دا

  .. الشركة وأصبحت الكلمة المصریة ھى الكلمة العلیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٧٨-  
وحول مناطق تواجد الفوسفات بالمحافظة فإنھا تتواجد فى ، وقد إنضمت شركة الفوسفات حالیا إلى شركة النصر بأدفو 

اج مادة الفوسفات من ثالثة مناطق أولھا مناجم سفاجا ومناجم مشروع الحمراوین ومناجم القصیر وتتم عملیة إستخر
باطن األرض إلى سطح األرض بواسطة العمال وذلك لتتعرض للشمس لخروج الرطوبة منھا وبعد التأكد من خلوھا 

وكانت الدول التى یصدر لھا الفوسفات .. من الرطوبة تحول بعد ذلك إلى الطواحین والھزازات لتكون صالحة للتصدیر
  ...حیث إنھم كانوا دائما فى إحتاج لفوسفات البحراألحمرھى دول الھند والباكستان ومنجال دیش 

وعملیة إكتشاف مناطق الفوسفات كانت تتم من خالل الخبراء األجانب حیث إنھم كانوا یقوموا بإرسال بعثة تقوم بتحلیل 
تواجد فیھا نوعیة التربة من خالل ما لدیھم من االآلت واألجھزة وعلى أساس ھذا التحلیل یتم تحدید األماكن التى ی

الذین یقوموا بعملیة الحفر وإستخراج المادة الخام ) عمال المناجم(الفوسفات وبعد التحدید یأتى بعد ذلك دور العمال 
والخروج بھا من باطن األرض إلى سطحھا وكان الدینامیت من أساسیات وأولى األدوات التى یعتمدون علیھا فى 

  ھم من یتولون ویتحكمون فى المناجم الموجودة فى منطقة سفاجا وكان من  عملھم وكان الخبراء والمھندسین اإلنجلیز
  یتحكم فى إنتاج منطقة الحمراوین ھم ال

  
خبراء والمھندسین الرومانین أما منطقة القصیر فكان الخبراء والمھندسین اإلیطالین ھم من یتحكمون فى مناجمھا 

  ..وإنتاجھا
كیلومتر ٩ویبعد عن قریة أم الحویطات بحوالى " وصیف"فى سفاجا أوال منجم  أما عن أسماء المناجم التى تم إكتشافھا

وتحتوى ، كلیومتر عن أم الحویطات ١٢ویبعد بحوالى " وادى رباح"عن میناء التصدیر وأخیرا تم إكتشاف مناجم 
منجم "نت تضم أما مناجم أم الحویطات فكا.. منطقة وادى رباح بداخلھا على ثالث مناجم ووحدة لتكریر الفوسفات

أما مناجم وصیف تضم منجم ، "منجم غرب ناصر ومنجم السالل ومنجم بجع ومنجم حسن إبراھیم، منجم ناصر،٥,٧
  "..وھناك أیضا منطقة تدعى منطقة الجاصوص٦,٧"

 ساعات ویبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانیة ظھرا٧أما عن نظام العمل كان عدد ساعات العمل 
وكان ھناك صفارة إنذار تضرب فى تمام الساعة السابعة إال ربع صباحا ومرة آخرى فى تمام الساعة السابعة لبدء 

العمل وتطلق أیضا فى تمام الثانیة ظھرا عند إنتھاء العمل وكانت الشركة تقوم بصرف وجبات شھریة للعاملین 
األرز والعدس والفول والبصل والدقیق والزیت والسمن بالشركة وتضم ھذه الوجبھ لحوم وألبان والجبنة والطحنیة و

وكانت الشركة تقوم بإعطاء منازل لكبار العمال وكبار الموظفین الذین یعملون بالشركة وكانت ھذه ، والكیروسین
المنازل جاھزة للسكن ولكن عند خروج أحدھم على المعاش یأخذ منھ ھذا المنزل لینتفع بھ غیره ممن یتولون مكانة 

انت الشركة توفر ھذه المنازل حتى تمنح موظفیھا الراحة التامة التى تساعدھم على اإلنجاز فى العمل وإخراج وك
  .. أفضل ما لدیھم من طاقات

كانوا یقوموا ببناء منازلھم بنفسھم وبالطبع فإنھا تكون ملكا خالصا وكان ھؤالء ) عمال المناجم(وبالنسبة للعمال العادین 
ستقدام أھالیھم للعیش معھم وكانت العالقة بین الموظفین والعمال تتعدى عالقة األخوة حیث كانت كل العمال یقوموا بإ

إسرة تشعر بالغربة نتیجة إغترابھا عن أھلھا فكانت كل إسرة تحاول تعویض إفتقادھا ألحساس العائلة فكانت تتأخى مع 
یجدھم جمیعا أسرة واحدة متكاتفة كل فرد فیھا یعرف  جیرانھا وكانت تذوب بینھم كل الفوارق حیث إنھ من ینظر إلیھم

وعند زیادة عدد العمال والموظفین الموجودین بالشركة وإستقدام أھالیھم قامت الشركة بإنشاء قریة أم ، األخر 
وكان من أصعب ما ، الحویطات وكانت قریة متكاملة بھا مدارس وبھا مسجد وبھا مستشفى ومحالت للبیع والشراء 

ھ أھل ھذه القریة ھو عدم توافر المواصالت الكافیة وصعوبة التنقیل والمواصالت كانت تجعل عملیة تعرض ل
الحصول على اإلجازات والسفر إلى أھالیھم تحدث كل فترات متباعدة وكذلك نتیجت اإلجراءت الصعبة لكى ینتقل 

د أن یقوم بإستخراج تصریح للسفر سواء لھ الفرد بأھلة من محافظة إلى آخرى حیث إنھ عملیة اإلنتقال تتطلب من الفر
  ..أو ألھلھ حتى یتم اإلنتقال

وبالنسبة للنقابة العمالیة كانت النقابھ العمالیة العامة للشركة بالقاھرة بحدائق القبة أما النقابة الفرعیة فكانت بمدینة سفاجا 
  ..١٩٤٧فى عام 
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یز السیطرة على الشركة وكانت وظیفة النقابة تتوحد فى المطالبة بحقوق وكانت توجد نقابة عمالیة فى فترة تولى اإلنجل
وكان ) فى فترة تولى اإلنجلیز الشركة(العمال والموظفین بالشركة وكانت النقابة دائما ضد صاحب العمل اإلنجلیزى 

حمد یونس ومصطفى م/ سلیمان على أحمد وبجانبة اللجنة وكان أمین الصندوق/ رئیس النقابة فى ھذه الفترة الحاج
أما بعد مغادرة اإلنجلیز البالد وتولى المصریین الشركة والسیطرة ، حسین بقاص عضو وإمبابى على إنتیفة عضوا 

كامل أبو زید وكان مندوب / عبد الحمید بسطامى وكان رئیس اللجنة الرقابیة بالشركة(علیھا كانت النقابة تتكون من 
وكان نائب رئیس  -مبارك كامل أبو بكار -حمزة كامل - محمد على إمبابى - جارخضرى الن/ النقابة العامة بالشركة

  )..محمد موسى الفایق/ النقابة
  .. عامل ونش بشركة فوسفات البحراألحمر  - :سطوحى جالل سطوحى -

بل ثم فى البدایة كانت تتم عملیة إستخراج الفوسفات من باطن األرض من خالل بابور تخریم یتم من خاللھ تخریم الج
ویتم توصیلھا بفتیل ویتم إشعال ھذا الفتیل ویبتعد العمال ) المفرقعات(توضع فى ھذه الفتحات أصابع الدینامیت 

ویتوارط خلف أیة صخرة لتوفر لھم الحمایة من شظایا اإلنفجار وعند وصول النار للمفرقع أو الدینامیت ینفجر اللغم 
فوسفات الخام وكانت المناجم تتكون من مادة الفوسفات ومن مادة الطفل وتتفتت قطع الجبال ویتم الحصول على مادة ال

 –كیلو عن باطن األرض ٢ویقوم العامل بعزل الفوسفات عن الطفل عند التعبئة وتبعد مادة الفوسفات حوالى كیلو أو 
  دیكفیل وھى عربات  وبعد إنتھاء عملیة التفجیر والفصل یقوم العمال بتعبئة مادة الفوسفات داخل عربات تدعى عربات

  
تسیر على شریط سكة حدید وتسحب ھذه العربات بواسطة ونش كھربائى وتخرج ھذه المادة الخام من الفوسفات إلى 

سطح األرض حتى تتعرض للشمس ثم بعد التأكد من خلوھا من الرطوبة یتم دخولھا إلى الطاحونھ ثم بعد تعرضھا 
سفاجا حیث میناء فوسفات سفاجا وفى داخل المیناء تحمل مادة الفوسفات لعملیة الطحن تحمل فى قطارات وتسافر إلى 

  ..داخل السفن المخصصة لھا ویتم اإلبحار بھا إلى البالد المستوردة لھذه المادة الخام
أما عن حیاة العمال داخل المناجم فكانت تسیر وفقا لقوانین معینة ومنظمة حیث كان یخصص للعامل فى الیوم تعبئة 

مادة الفوسفات وتتحدد مدة عملة فى الیوم وفقا لسرعتھ فى إنھاء عملیة قلة الحریة فى إنھاء عملھ فى ساعة أو  طن من٤
ساعتین أو ثالث وفقا لقوتھ وطاقتھ وفور إنھاء مھمتھ المخصصھ لھ یستطیع اإلنصراف من العمل والذھاب الي بیتھ 

وبالنسبھ لما خصص  ٠باحا حتي الساعھ الثانیھ عشر ظھرا وكان یومھم او ساعات عملھم تبدا من الساعھ الرابعھ ص
   ٠ایام عوارض٧یوم في السنھ و٢١لھم من اجازات فكان یخصص لكل لھم من اجازات فكان یخصص لكل فرد 

جنیھات وكانت العالوات سنویھ وتختلف العالوات وفقا لمرتب كل  ٧اما مرتبات العمال الذین یعملون بالسطح تبدا من 
وبطبیعھ الحال فقد كان عمال السطح یتمتعون بممیزات وراحھ تنقص عمال المناجم )أي سطح االرض (طح عامل الس

أي من یعملون في باطن االرض حیث االخطار التي تواجھھم ال توصف ومن بعض االخطار التي یتعرضون لھا 
علیھم أو أن یحدث أنفجار مفاجئ انھیار المنجم علي من یعملون بھ ، أو خروج غازات كانت حبیسھ في باطن االرض 

  ..للدینامیت الذى یتم إستعمالھ فى عملیات تفجیر الجبال للحصول على مادة الفوسفات
وبالنسبة للعمال الذین یعملون بالشركة وكانوا غیر متزوجین أو متزوجون ولم یجلبوا أسرھم فإن الشركة كانت توافر 

كتب (یتم تسكینھم ویدعى المكان المخصص لمسكن العزاب لھم مسكن حیث یتجمع كل خمس أفراد مع بعضھم و
وكانت تخصص لعمال المناجم خصوصا وكان یتم السكن بدون دفع مقابل مادى وبطبیعة الحال كانت أماكن ) إنجلیزى

اكن فكانت الشركة تقوم بتوفیر سیارات تقوم بنقل العمال من أماكن السكن إلى أم) المناجم(السكن تبعد عن أماكن العمل 
  ..العمل وتقوم بعد إنتھاء نوبة العمل بإرجاعھم إلى أماكن سكنھم وكذلك دون أخذ مقابل مادى لذلك

  
  
  
  
  
  
  



 

-٨٠-  
  

ومن أبرز الحوادث وأشنعھا التى حدثت داخل مناجم الفوسفات ھى حادثة حریق فى منطقة محمد رباح وذلك فى عام 
ا كالعادة فى الصباح إلى عملھم داخل المنجم ولكن لسوء وكانت تفاصیل الحادث تتخلص فى أن العمال ذھبو ١٩٨٥

حظھم كان یوجد ھناك غازات محتبسھ فى باطن األرض وعند إشعال فتیل الدینامیت فإن ھذه الغازات تفاعلت مع النار 
ادث وأسفر ھذا الح) طوالى المیة(والدینامیت وجعلت المنجم كلة عبارة عن كتلة نار ملتھبھ وكان أسم ھذا المنجم 

أشخاص تم إصابتھم حیث إنھم تشوھوا ویذكر للشركة ٨أشخاص حرقا حیث وجدت الجثث متفحمھ و٤الشنیع عن قتل 
إنھا فورا تكلفت بمصاریف عالجھم ورعایتھم وسافرت بھم إلى القاھرة حتى یحصلوا على أفضل العالج حتى تم 

ة فإنھا صرفت للعمال المصابین نقود إصابات العمل شفائھم تماما وعودتھم للعمل مرة آخرى وبالنسبة لحقوقھم المادی
التى تعرضوا لھا وكذلك صرفت ألھالى األفراد القتلى معاشات وكذلك مبالغ مالیة كتعویض عما أصابھم أثناء قیامھم 

بعملھم وبالنسبة لعملیة إختیار العمال الذین یعملون فى الشركة فكانت تتم من خالل إستقدام العمال من محافظات 
الصعید للعمل بالشركة وذلك لقرب محافظات ومدن الصعید من محافظة البحراألحمر وكذلك لما یعرف عن أبناء 

حیث كان رئیس العمال یقوم بالسفر إلى بالد الصعید .. الصعید من قدرتھم على تحمل المشاق والصعاب وأخطار العمل
البلد أن الشركة تحتاج لعدد معین من العمال ویقوم العمدة إلستقدام العمال للعمل داخل الشركة حیث یقوم بإخبار عمدة 

بالنداء داخل البلد أو القریة لمن یرغب للعمل فى الشركة فلیتقدم إلى دار العمدة وھناك یتم إختیار األفراد المناسبین 
م طبیب الشركة فضال عن أن رئیس العمال لھ الحریة فى جلب من یرید من أقاربة وعند وصولھم إلى الشركة فإنھ یقو

بإجراء الكشف الطبى الكامل علیھم ووفقا لنتیجة الكشف فإنھ یتم إختیار وإنتقاء الالئقین والصالحین للعمل داخل الشركة 
وإستبعاد الغیر صالحین وبعد ذلك یتم تقسیمھم بین عمال إنتاج وعمال سطح ویترك لكل عامل حریة إختیار القسم الذى 

جنیھات ٧جنیھا كمرتب وعامل السطح یحصل على ١٢سطح وكان من یعمل باإلنتاج یأخذ یریده سواء كان إنتاج أو 
ومن أبرز رؤساء العمال .. جنیھا شھریا ١٥أو١٢وكانت المرتبات عموما تتراوح ما بین خمس وسبع جنیھات حتى 

وعند .. عبد الحلیمالذین عملوا بالشركة ھم أحمد رشیدى وكامل أبو زید وعلى حسین خاطر ومحمد على سالم وأمین 
  ..التعین یتم توفیر جمیع األوراق الرسمیة ویتم إجراء عقد تعین یقوم الطرفین باألمضاء علیھ

حامد یونس ، عباس إبراھیم السمھودى رئیس عمال/ الریس: ومن الشخصیات التى كان لھا دور ملموس داخل الشركة
  فھمى الشربینى ، على زین مھندس جیولوجى / المھندس، زھیر الشریف وسلمان على رئیس عمال، رئیس عمال

  
وعبد الحمید بسطامى ، عبدهللا الصباغ / محمد بھاء والمھندس/ فاروق عزت والمھندس/ مھندس مناجم والمھندس

  ..معاذ إبراھیم مھندس میكانیكى وصالح خطاب ومحمد موسى الفایق رئیس القسم المیكانیكى / رئیس عمال والمھندس
بة العمالیة فكانت توجد داخل الشركة نقابة عمالیة للعاملین وكان مقرھا فى القاھرة ومزعھا فى سفاجا وبالنسبة للنقا

وفى وقت من األوقات كان سلیمان على من رؤساء النقابة ثم جاء بعدة على حسین وكان أعضاء النقابة عشرة أعضاء 
فر لألھل فكانت سنویة أى كل سنة حیث یتم توفیر وبالنسبة لألجازات والس -وكانوا یمثلون معظم القبائل الموجودة

وفى بدایات العمل كانت مناطق العمل عزاب فقط أى لم یكن ھناك أھالى .. تاكس للعمال للسفر بھم إلى بالدھم بالصعید
بدأت األسر تستقدم إلى مناطق العمل حیث یتم إستصدار تصریح من نقطة مرور الحاجر یسمحوا لھم  ١٩٤٠وبعد عام 

دخول إلى مدینة سفاجا ومناطق العمل وبالنسبة ألسلوب معیشتھم كانت تتلخص فى إنھ بالنسبة لعملیة اإلنارة فإنھا بال
كانت تعمل من خالل بوابیر إنارة وكانت تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءا ثم تفصل حتى الیوم 

ره تحت األرض حیث كل منطقة یخصص لھا واحد وتقوم عربات التالى وبالنسبة للمیاه فكان ھناك خزانات میاه كبی
نقل المیاه بتعبئة ھذه الخزانات ثم یقوم األفراد بنقل المیاه من ھذه الخزانات إلى منازلھم وبالنسبة لكبار الموظفین فإنھ 

ه وتقوم بنقل المیاه كان یخصص أفراد یقوموا بنقل ھذه المیاه إلیھم ثم بدأ الموضوع یتطور وبدأت تأتى سیارات المیا
وأما بالنسبة لإلنارة داخل المناجم فكانت تتم من خالل جھاز یسمى الكربون وھو عبارة عن علبة ، إلى كبار الموظفین 

بھا حجر كربون وداخل العلبة الكبیرة توجد علبة صغیرة بھا ماء ویتسرب الماء من ھذه العلبة الصغیرة على الحجر 
وكان یتم إستقدام سیارة كاملة بالخضروات والفواكھة .. لق إنارة كافیة لألضاءة المكان وعند إشعال النار فإنھ یط
  ..ویقوموا بشراء ما یریدون
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قام وزیر القوى العاملة سعد محمد أحمد بزیارة مناجم أم الحویطات ، ومن أھم الشخصیات التى قامت بزیارة العمل 
  ..ارة الشركة قام بزیارة المناجموذلك فى السبعینات وإیضا رئیس مجلس إد

جمال عبد الناصر قاموا بإخراج /ومن المواقف ذات الشعور النبیل التى تحسب لعمال وأھالى الشركة عند وفاة الرئیس
  ...نعش لھ وذلك إجالال وحبا لھ وقاموا بإخراج مسیرة لوكان تشبیع للجثمان

  راألحمر عامل برادة بشركة فوسفات البح - :محمد مصطفى سطوحى -
بالنسبة لعملیة إكتشاف المناجم كان یتم من خالل حفر بئر ویستخرج منھا عینھ وتأخذ بعد ذلك ھذه العینة لكى تحلل فى 

وبعد التأكد من وجود المادة الخام ، معامل التحلیل سواء المعامل الموجودة فى سفاجا أو المعامل الموجودة فى القاھرة 
ون الحفر فى أسفل األرض وكان مستوى الحفر یختلف حسب وجود المادة الخام فھناك ما للفوسفات یتم حفر المنجم ویك

حسب المادة الخام الموجودة وكان یتم إستخدام العمال إلستخراج ھذه المادة الخام  ١/٨أو ١/٣أو١/١كان مستوى الحفر 
وكانت المادة الخام موجودة وكان العمال من الصعید خاصة حیث قدرتھم على التحمل أعلى من عمال وجھة بحرى 

بین أحجار الجبال وبین مادة الطفل حیث إنھ فى وسطھم توجد المادة الخام للفوسفات وكانت عملیة اإلستخراج تتم من 
خالل تخریم فى جدران المناجم وذلك عن طریق بریمھ یدویة أو من خالل تخریم آلى بواسطة آلة ھوائیة تسمى كبریسة 

میت فى تلك األخرام ویتم وضع فتیلة وتوصیلھا بالمادة المفجره ومن إحتیاطات األمان أن تختبئ ویتم وضع مادة الدینا
العمال وراء أى حاجز حتى ال یتعرضوا ألى إصابة وكانت إحتیاطات األمان غیر متوفرة حیث ال توجد بدل واقیھ أو 

  ..وافر األمان ووجود المخاطر فى إیة لحظةخوذات أمان كما یتھم حیث إن الطابع الرسمى للعمل داخل المناجم عدم ت
وبعد إجراء عملیة التفجیر تعبأ ھذه المادة الخام فى عربات دیكفیل یقوم العمال بجرھا حتى مكان وجود الونش لسحبھا 
وذلك لخروجھا للشمس حتى تتخلص من الرطوبة وعند وصولھا لسطح األرض یتركھا الونش ویقوم إثناء من العمال 

یة السحب والجر وھناك نوع من المادة الخام تترك فى الشمس وتقلب بصفة مستمرة وھناك نوع أخر ال بإكمال عمل
یحتاج إلى تقلیب وإنما یترك فترة صغیرة جدا ثم تذھب ھذه المادة الخام إلى طواحین طحن الفوسفات ثم تعبأ فى عبوات 

  ..وترسل إلى میناء فوسفات سفاجا إلى البالد المستوردة
سبة لنظام العمل كان العمل الیومى یبدأ من الساعة السابعة حتى الثانیة ظھرا وذلك لعمال السطح أما عمال وبالن 

المناجم كان نظام العمل یختلف حیث إنھ یبدأ من الفجر ولیس لھم وقت محدد فى العودة ولكن حسب إنتھاء عملھم 
وكانت المرتبات تختلف من عمال ، ) عوارض(رئ یوم إجازة فى العام ویوھیھ للطوا ٣٠المكلفین بھ وكان یؤخذ 

جنیھات ونصف حتى  ٧حیث كانت مرتبات عمال السطح تتراوح ما بین ) المناجم(السطح عنھ بالنسبة لعمال اإلنتاج 
  ..جنیھا٥٠جنیھا إلى ٤٠ثالثین جنیھا أما عمال اإلنتاج فكانت مرتباتھم تتراوح ما بین 

  
  وتكون من الساعة الرابعة صوكانت ھناك وردیتان واحدة صباحا 

یتم نقل العمال بھا والوردیھ اآلخرى كانت فى الثانیة ظھرا وتقوم السیارات بنقلھم إلى ) كبود(باحا ویتم توفیر سیارات 
  ..أماكن العمل

للعمل وبالنسبة لعملیة إستقدام العمال كان رئیس العمال یسافر إلى الصعید ویقوم بالنداء داخل البلد إنھ تتوفر فرصة 
داخل الشركة ویتقدم الراغبین فى العمل ویختار رئیس العمال من األفراد ما یجیده مناسب ویستقدمھم إلى الشركة ویتم 

عرضھم على أطباء الشركة ویختار األشخاص المناسبین منھم وإستبعاد الغیر مناسبین وبعد تعینھم من أراد أستقدام 
كة ال تعطى منازل لكل العمال ولكن لعدد قلیل منھم ممن ھم رؤساء عمال أسرتھ تكون لھ حریة إستقدامھا ولكن الشر

أما بالنسبة للخدمات فكانت عملیة اإلنارة على حساب الشركة ، ومھندسین وكان العمال ھم من یبنون منازلھم بأنفسھم 
طوط میاه ولكن كان ھناك سواء لمن یسكنون فى منازل الشركة أو المنازل الخاصة بھم وبالنسبة للمیاه لم یكن ھناك خ

أشخاص معینین یقوموا بتوزیع المیاه ولكل أسرة لھا عدد معین من صفائح المیاه وفقا لعدد أفراد األسرة وكانت المیاه 
فى البدایة تأتى إلى قریة أم الحویطات عبر قطار وكانت العالقة بین العمال عالقة أھل وود وصداقھ وكانوا كما كانوا 

تألم أحد منھم أو أصابھ مكروه كان یتألم لھ عمال الشركة كلھم وإذا حدثت حادثھ بمنجم من المناجم أسرة واحدة إذا 
  ..یتم توقف العمل حتى اإلطمئنان علیھ) من العمال(وأصاب أحد منھم 

ل وتقدم وبالنسبة للنقابة العمالیھ كانت تتوافر نقابة عمالیھ للعمال داخل الشركة وكانت النقابھ تطالب بحقوق العما
  ..للشركة مطالب العمال وما یریدونھ



 

-٨٢-  
  ) :صاحب فندق مكھ بسفاجا یتذكر( الحاج احمد شحات  -٢

     ---------------------------------------------------  
   ٨٠ثم سفاجا عام  ٦٠االشراف مركزقنا وصلت ام الحویطات عام  ١٩٣٤ومن موالید عام 

   ٠قرش یومي  ١٨ تم تعیینھ في الشركة بمرتب
في عام ) اندي ( یقول الحاج احمد شحات ان بدایة اكتشاف الفوسفات والتي كانت تقوم بھا شركة انجلیزیھ لصاحبھا 

 -٥-٤ - ١كم عن ام الحویطات وھي مناجم وصیف ١٨حیث تم اكتشاف جاسوس وجسلن ثم وصیف التي تبعد  ١٨٠٧
   ٠ثم رباح في الثمانینات ٧ -٦

   ٠ھ بعد الثورة مشروعات الفوسفات وقد تولت الحكوم
  :نظام العمل في المناجم 

 --------------------  
عمال لتحمیل  ٥سقف و ٢للتخریم لوضع الدینامیت و ٣یتم العمل داخل المغارات بتقسیم العمل فكل مغارة بھا  عمال 

ووردیھ ) الفوسفات (ھ للبضاعھ عربة في الیوم والمنجم بھ وردیتان وردی ٣٥عربات الفوسفات بحیث یقومون بتحمیل 
توفرالشركة الجازوالدینامیت والعمل مستمرویمنح  ٠ویبدأ العمل بعد الفجر  ٠)بعدالظھر( لتنظیف المنجم والصیانھ 

  ٠یوما تخصم منھا ایام العید  ١٥العمال قبل العید اجازه 
الرؤساء ھم یدیرون العمل في المناجم  وكان ٠وكان العامل یعمل شبھ عاري داخل المناجم والتستره سوي قطعة قماش 

والعمال غالبھ مطحونین الاخرمدي والعمال یتحكم فیھم الرؤساء وكان االنتاج % ١٠مقابل نسبة من االنتاج تعادل 
   ٠طن  ٣٠طن یومي وترسل من ام الحویطات الي سفاجا بالقطارالذي كان یحمل  ٤الیومي حوالي  

  ٠االجر  یوم في السنھ مقطوعة ١٥واالجازات 
  االنتاج كان في 
  :مرتبات العمال 

 --------------  
   ٠جنیھ من الستینات  ١٢عامل االنتاج والتخریم 
  جنیھ  ٢٧عامل الطفلة والصیانھ 

  ٠جنیھ  ١٨القطرجي  
  :الوصول من قنا الي سفاجا 
 --------------------------  

اوسیرا علي االقدام فمن یمشي وراء الجمل یدقع عشرة  حضرالعاملون الي ام الحویطات في البدایھ من قنا بالجمال
قرشا وكانت الرحلة تستغرق یوم ولیلھ والمسافة من االشراف وحتي وصیف  ٢٥قروش اما اذا ركب الجمل فیدفع 

كم ویتم اللقاء عند نقطة البرید وھو مكان بین سفاجا وام الحویطات بھ اعالم حمراء  ١١٠كم وحتي ام الحویطات ٩٠
  ٠كم ٩) السیربین الجبال ( كم اما تشطیب  ١٥جمیع المواطنین عندھا والمسافة من سفاجا الي ام الحویطات یتم ت

  :ازمة المیاه 
 -------  

كان یمنع استقدام العائالت بسبب نقص المیاه كما منع تربیة الطیوروالحیوانات واذاتم ذلك یرحل الرجل وزوجتھ 
صفائح باالوالد وكان  ٨و ٧صفیحھ ثم  ٢انب ثم صفیحة ایام المصریین ثم وكانت توزع ربع صفیحة میاه ایام االج

  الحموم بمسح المیاه من علي الجسم وكذلك الوضوء 
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  :العالج 

 ------  
  ٠كان بسیطا للغایة عبارة عن برشام فقط للمھندسین والرؤساء اما العمال فرشام ریفوالاي حاجھ 

  :نظام االكل 
 ------  

وكل ) قراص ( العاملون فیھا بعمل مطھایة یشترك فیھا الجمیع كل بمبلغ ویتم عمل الخبزعلي الصاج  كل غرفة یقوم
قروش باشا علي حد تعبیرالحاج احمد شحات وفي  ٥صاغ ونصف ومن معھ  ٣صاغ والسجایر  ٦شيء بتعریفھ السكر 

   ٠مال الخمسینات تم عمل فرن للخبز والدقیق الفاخركان یوزع للرؤساء والبلدي للع
  :السكان 

 ---  
ومعظم العاملین من الصعید خاصة  ١٦٠٠وام الحویطات  ٤٠٦قبل الستینات كان عدد السكان في سفاجا حوالي 

   ٠االشراف ونسبتھم كبیرة ثم قفط والقلعھ والبراھمھ وغیرھا من قري قنا اما االدارة فكانت من بحري 
  :التعلیم والصحة 
 ---------  

واالعدادي في الغردقھ والمدرسة بھا مدرس واحد  ٢في سفاجا ومدرسة بھا فصل اولي و كان ھناك طبیب وتمرجي
   ٠وفراش 
  :االمن 

 ------  
من الزعفرانھ حتي القصیر كل نقطھ  ١٠من الزعفرانھ وحتي القصیركان عدد الجنود محدودا علي الطرق الیزید عن 

   ٠جنود وشاویش  ٣
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  شاهد علي العصر       

  :محمد حسین حمت هللا یتذكر 
 :من قبیلة العبابده یقول  ١٩١٩عاما عند ھذا اللقاء فھو من موالید  ٨٩یبلغ من العمر 

التابعھ لمركز قفط محافظة قنا وقد استغرقت الرحلة " القرنھ " من بلدتي االصلیھ   ١٩٣٨ذھبت الي حماطھ عام 
ث صحبني فیھا جدي خال امي وكنا نحمل االمتعھ فوق اكتافنا وھي عبارة عن دقیق ذره وجرة میاه یوما حی ١١

قطعھ ( وعند الشیخ مالك استرحنا وقمنا بعمل قرص ) صفیحھ ونصف ( ودقیق قمح وسكروشاي ومعنا قربة میاه 
 ٠یستخدم في عمل الشاي بعد ذلك من العجین الغلیظ یتم تسویتھا بعد ان تدفن في الرمال ویشعل فوقھا النارالذي 

 ٠وقال بان الرحلة كانت شاقھ وكان معظم السیرلیال استرشادا بالنجوم وفي اللیالي القمریھ لتالفي حرارة الجو 
واضاف بان الشركات  ١٩٥٣كان في حماطھ شركھ صاحبھا سویسري وقد عملت ھناك ثم تركتھا عام : وقال 

والعمل في تخریم الفوسفات وكان وكیل الشركھ في قفط بقطرقلید وكان اكلت حقوقنا وكان المرتب ربع جنیھ 
وطلب منا عمل نقابھ للعاملین وقال  ١٩٥٢وجانا مدیرعمل في عام  ٠للشركھ جراج في شارع الجمیل بقنا 

سنھ عمل وتركت  ١١یوم مكافأه عن  ٤٥مدیرالشركھ من یترك العمل یحصل علي مكافأه وبالفعل حصلنا علي 
   ٠حماطھ 

وكانت سفاجا شركة الفوسفات فقط ومیناء الشحن والتفریغ وكنت قد  ١٩٥٤حضرت الي سفاجا في شھریولیو عام 
واشتغلت مع االنجلیز اللي اكلوا مصارین مصر وكان بدل الجھادیھ  ١٩٤٠حضرت الي سفاجا من قبل في عام 

المیناء وكانت تفرغ السالح في الجزیرة جنیھ تدفع لمن الیدخل الجیش وكانت ھناك كراكھ انجلیزیھ تعمل في  ٢٠
وعملت في ام الحویطات حتي  ١٩٤١وجاءت طیارات المانیھ وضربتھا وكان ھناك عساكرھنود وضربت عام 

عدت الي سفاجا واشتغلت حتي طلعت علي المعاش  ١٩٥٤ومن ٠سنھ  ١١ثم رجعت حماطھ واشتغلت  ١٩٤٣عام 
   ٠ ١٩٤٣عام  ٩٢٢وكان رقمي في الشركھ 

عمال اكثرمن  ١٠من االنتاج وكان السھرات في العمل الریس یكتب % ١٠الریس في المناجم یحصل علي  وكان
وكان ھناك ریسا عمال زي ٠معایش مره ولكن موجوده االن الیوجد عمل  ٠العمال اللي بیشتغلوا بالفعل 

واالجازه كانت  ٠س برنیطھ وردیھ وكان یلب ١٢ومعاه  ٥ابوعجالن من ادفو والباشریس محمد علي سالم في نمره 
غیرالحوافز والسھرات وكانت الوظایف درجات من  ١٩٥٧قرشا في عام  ٥٥وكان مرتبي  ٠شھرفي السنھ 

   ٠جنیھ  ١٢٧التاسعھ حتي االول وطلعت معاش علي الدرجھ الرابعھ وكان مرتبي 
وقد ٠ارات واخذتھم للقاھرة طلع االنجلیز بھدومھم من البلد بعد حبسھم في النادي وجاءت سی ١٩٥٦وفي عام  

   ٠بكي االجانب عند مغادرتھم للبلد 
وقال بعد الثورة كنا ندخل مكاتب الشركھ بأطمئنان وكان العمل في المغارات اكثرمن كیلومترتحت الجبل والمیاه 

نتاج وكنا عمال وبعد الثورة اصبح العمل باال ٨او  ٧وكل مغاره فیھا  ٥تسقط علیھا واومنجم في ام الحویطات رقم 
قروش وكانت ھناك مناجم معروفھ  ٣وكان رطل اللحمھ ب ٠نأخذ من كانتین الشركھ لحمھ وسجاي وسكروشاي 

وجاسوس والمغارات شدیدة الظلمھ وكان العمال مخلوطین بالعرق  ٧زي جسلن ومنجم ناصر بعد الثورة ونمره 
وكان ھناك  ٠غداء  ١حتي الساعھ ظھرا  ١٢مساء ومن الساعھ  ٥صباحا وحتي  ٧والعمل من  ٠والرمال 

" القطاربین سفاجا وام الحویطات ینقل البضاعھ والمیاه وسائق القطاراسمھ حمدي الجدي وكانت ھناك عربیة ناس 
اما من یسافرالي بحري  ٠باستخدام الجمال ) جمالھ ( وكان السفرمن ام الحویطات الي قنا والعكس " السمان 

  ٠كانت االقامھ والمساكن واالدویھ ببالش والناس بتعمل مطھایھ مع بعض  ٠ بالمركب من سفاجا الي السویس
الشیخ جامع كان رجل صیاد وراعي وقد توفي في المكان الذي اقیم فیھ ضریحھ الحالي وقد دلت الكالب التي كان 

   ٠یربیھا علي وفاتھ 
بعد ان سقطت سیول كبیرة علي ام  ١٩٩٧وتم تسكینھا عام  ٩٠تم البدء في عمل ام الحویطات الجدیده في عام 

وكان الترفیھ  ٠الحویطات القدیمھ وھدمت المنازل وقطعت الكھرباء وبھدلت القریھ وتوقف العمل فیھا 
تم تصویرفیلم یحي ( ھوالتسامربین االھالي واحیانا فرق تمثیل مصریھ ایام االنجلیز والمصریین عملوا افالم 

وكانت ھناك مكافآت للعاملین المتمیزین ویتم توزیع حلوي ) م الحویطات شاھین وفاتن حمامھ ومدیحھ یسري في ا
وكان االھالي مترابطین وبینھم مجامالت في االفراح والزواج واذا توفي احد یتوقف  ٠علي االوالد كل جمعھ 

   ٠العمل في المناجم حتي اخراج المیت 
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 :نبذة تاریخیة موجزة عن 

 مدینة القصیر
  عاما على أغراق سفینة القیادة١٩٣بمناسبة مرور 

  فى میاه القصیر  Tagt i ametoالفرنسیة تالیا منتو 
  أثناء محاولة الغزو البحرى للقصیر فى الحملة الفرنسیة

  ١٩٩٢فبرایر  -١٧٩٩على مصر فبرایر 
  كمال الدین حسین على/ بقلم

تقع على الشاطئ الغربى ، ى مدینة قدیمة فھ، ویتضوع فیھا أریجھ ، القصیر مدینة عریقة یفوح منھا عطر التاریخ 
نھایة درب ، وكانت منذ أقدم العصور ، شماال ٢٦.   ٤شرقا  وخط عرض ٣٤ ١٥على خط طول ، للبحراألحمر 

  ...عبر منطقة صحراویة تمتد نحو مائتى كیلو متر ، القوافل الذى یربط وادى النیل بالبحراألحمر 
فى العصر " ثاغو: "ومنھا على سبیل المثال، تبعا للعصور المتعاقبة ، فة وكانت القصیر تعرف قدیما بأسماء مختل

 portusبورتوس آلبوس "و ) أى المیناء األبیض(، " LEUKOS LIMENلیوكوس لیمن "و ، الفرعونى 
ALBUS) "فى العصر الرومانى فى العصر البطلمى) أى المیناء األبیض..  

" الحصن"بمعنى " القصیر"فقد قیل أنھا صیغة التصغیر لكلمة ، األسالمى  أما التسمیة الحالیة التى تعود إلى العصر
وألن ھذا األسم كان یطلق على العدید من الثغور التى ، ألن المدینة رابضة فى ھذا الموقع وكأنھا حصن یحمى البالد 

  ...تحمى منافذ الدولة األسالمیة 
بار ھذا الدرب أقصر الطرق بین وادى النیل والبحراألحمر بأعت" الدرب القصیر"وقیل أنھا أختصار وتحریف لكلمتى 

  ..فى ذلك الوقت
  ..ولكن التفسیر األول ھو األرجح

  ..وإذا أردنا أن نستعرض تاریخ القصیر من خالل ھذه النبذه الموجزة 
  :فأننا نلخصھ فیما یلى

اص عند الفراعنة وكانوا یسمونھ إجالل وإحترام خ، كان لھذا الدرب بین وادى النیل والقصیر  :العصر الفرعونى
وذلك ألعتقادھم أن أسالفھم جاؤا من بالد بونت الشھیرة إلى وادى ، بأعتباره طریق اآللھة " ROHANOUروھانو "

  .. عبر ھذا الدرب تتقدمھم آلھتھم، النیل 
" وادى الحمامات"أسم ب، وكذلك عند أھل المنطقة ، ویعرف ھذا الدرب اآلن عند علماء األثار والجغرافیا والتاریخ 

، ومع مر الزمن والمتغیرات السیاسیة واإلداریة والتجاریة ، وكان یبدأ منذ أقدم العصور عند مدینة قفط بمحافظة قنا 
  ...مثل قوص وقنا ، أصبحت تشارك فقط فى ھذا الدرب مدن آخرى تتحد دروبھا معھ فى درب واحد شرقى النیل بقلیل 

، تھم إلى وادى الحمامات لقطع االحجار المتنوعة الالزمة لمعابدھم وتوابیتھم واوانیھم وكان الفراعنة یرسلون بعثا
وال یزال المنجم الذى كانوا یستخرجون منھ الذھب موجودا إلى یومنا ، وعلى األخص للبحث عن الذھب وإستخراجھ 

  ھو المعروف اآلن بأسم، ھذا 
خرائب المساكن التى كان یقیم فیھا المعدنون والعمال المشتغلون فى وتوجد بالقرب من ھذا المنجم ، " منجم الفواخیر" 

  ...المنجم 
وقد ثبت للعلماء ، وھى خریطة فرعونیة ، أقدم خریطة عرفھا التاریخ ، بایطالیا  TORINOوتوجد فى متحف تورینو 

اك صورة لھذه الخریطة وھن، وتوضح الطرقات والمسالك وغیر ذلك ، والباحثین أنھا تخص منطقة الفواخیر بالذات 
  .بمقر الجمعیة الجغرافیة المصریة بالقاھرة

ما زالت باقیة حتى الیوم على ، وقد سجلت تلك البعثات على صخور الوادى مھامھا وتواریخھا بكتابات ونقوش رائعة 
د تاثر بعوامل إال أن بعض ھذه النقوش ق، وخاصة الجانب األیمن بالنسبة للقادم فقط إلى القصیر ، جانبى الطریق 

  ..الطبیعة
وتفقدھا من ، وتعیین بعض الخفراء للمنطقة ، فى السنوات القلیلة الماضیة بتسجیل تلك النقوش ، وقد قامت ھیئة اآلثار 

  ..وقت إلى آخر
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، والعاج ، والعطور ، ویجلبون منھا البخور ، وكان الفراعنة یسافرون من سواحل منطقة القصیر إلى بالد بونت 
وفى عھد األسرة الثانیة ، وغیر ذلك من المواد التى كانت تستخدم أیضا فى طقوسھم الدینیة ، والجلود ، والریاش 

عرف الفراعنة مرسى وادى جاسوس الذى یقع إلى الجنوب من میناء سفاجا الحالى ) ق م١٧٧٨ - ١٩٩١(عشرة 
  ..وأخذوا فى إستخدامھ

 –عصر البطلمي ، وقام البطالمھ باصالح الطریق بین قفط والقصیر أستمر نشاط القصیر في ال :العصر البطلمي 
واقاموا فیھ العدید من المحطات والقالع التي تعاقبت علیھا العصور  –خاصھ وان قفط كانت مركزا مھما في عھدھم 

   ٠الالحقھ وما زالت أطاللھا باقیھ حتي الیوم 
یر وأتجھوا إلي جنوب البحر األحمر ، حیث أسس بطلیموس الثاني غیر أن البطالمھ لم یلبثوا أن تحولوا عن میناء القص

ق م ،وقد أطلق علیھا أسم أمھ تخلیدا لذكرھا ، وشق  ٢٧٥في سنھ "  BERENICEبرنیس "مدینھ ) فیالدلفوس (
احھ للمدینھ طریقا عبر الصحراء إلي  قفط ،وأقام فیھ عده محطات مزوده باألبار واالسطبالت وغیر ذلك مما یوفر الر

  .. واالمان للمسافرین والدواب 
.. أستمر الرومان أیضا في أستخدام میناء القصیر ومیناء برنیس ، والطریق المؤدي إلي كل منھما:العصر الروماني 

میوس ھورموس "ولكنھم أیضا لم یلبثوا أن تحولوا إلي شمال البحر األحمر ، حیث كان یوجد میناء بطلمي آخر یسمي 
MYOS HORMOS "شمال مدینھ " ابو شعر القبلي "لذي یرجع العلماء أنھ یقع في المكان المعروف حالیا باسم وا

وكان الطریق بینھ وادى النیل یمر بمنطقة جبل الدخان حیث توجد ، الغردقھ ، وذلك النھم وجدوه أقرب إلى قفط وقنا 
ونھ إلى روما لیضعوا منھ التماثیل الذى كان الرومان یصدر، ) بورفیر" (الحجر السیماقى االمبراطورى"محاجر 

وكانت الحركة التجاریة فى ھذا المیناء نشطة ، ویستخدموه فى تزیین قصور األباطرة وغیرھا من المنشأت المھمة 
  ...للغایة 

  ..میناء ذا أھمیة كبیرة) الوسیط والحدیث(ظلت القصیر فى العصر االسالمى  :العصر االسالمى
سیة التى یعبر منھا حجاج مصر وشمال أفریقیا إلى موانى الحجاز قاصدین مكة المكرمة فقد كان أحد الموانى الرئی

) مؤونة(كما كانت ترسل منھ میرة ، وكذلك التجار القاصدون الجزیرة العربیة والقادمون منھا ، والمدینة المنورة 
  ..الحرمین الشریفین وأرزاق أھل الحجاز

كالتوابل ، الجزیرة العربیة محملة ببضائع الھند والشرق األقصى وأفریقیا  وكان أیضا محط السفن القادمة من موانى
  ..واألقمشة وغیر ذلك من السلع، واالخشاب العطریة ، والعطور والبخور ، بجمیع أنواعھا 

  ..یمنوالجدیر بالذكر أن میناء القصیر كان فى وقت ما المیناء الوحید الذى یستقبل شحنات البن الواردة إلى مصر من ال
ودیوان محافظة ، فأمر بأنشاء القلعة الموجودة بھ ، وفى عھد الدولة العثمانیة أھتم السلطان سلیم األول بمیناء القصیر 

  ..وغیر ذلك" جمرك قصیر شامى"وجمرك القصیر ) وھو المبنى الذى یشغلھ حالیا قسم الشرطة(القصیر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٨٧-  
  :الحملة الفرنسیة

  :ى للقصیرالغزو البحر  - أ
فقد كان یستقبل االمدادات والمحاربین ، كان لمیناء القصیر دور كبیر -١٧٩٨سنة  - أثناء الحملة الفرنسیة على مصر

العرب وغیرھم من المسلمین القادمین من الحجاز لالشتراك فى المعركة إلى جانب المصریین والممالیك ضد الغزاة 
وكان ، بأرسال أسطول صغیر من السویس الحتالل القصیر وقلعتھا -خصیاش -لذلك أمر نابلیون بونابرت، الفرنسیین 

وإنشاء مركز حصین فى القصیر للحیلولة ، الھدف من ذلك ھو قطع االمدادات القادمة للممالیك والمصریین من الحجاز 
واالتصال ، یھا وأعادة الحركة التجاریة مع بالد البحراألحمر إلى مجار، دون سیطرة االنجلیز على البحراألحمر 

  .. DESAXبالقوات الفرنسیة المكلفة بأحتالل الوجھ القبلى بقیادة الجنرال دیزیھ 
، كاستیلیونى ملیزیمو ، تالیامنتو: وكان ھذا االسطول مكونا من أربع قطع من سفن المدفعیة وھى

 coiiotانت كولو رجال بقیادة اللفنت ٨٠ویضم   Tagtiamento,Castigig Iione,Milesimo,Isonzo،أزنسو 
وكأنما كان على موعد ھناك مع القوات .. فبرایر٩ووصل إلى میاه القصیر فى ١٧٩٩فبرایر ٢وأقلع من السویس فى 

واذا ، أبصر كولو لیستجلى حقیقة األمر " تالیامنتو"ومن فوق ظھر السفینة ، حسن / القادمة من الحجاز بقیادة الشریف
وضرب ، وأستمر االشتباك بین الجانبین ، فردت مدفعیتھ بأطالق النار ،  بوابل من القنابل یصب على االسطول

فدفعت ، اذ ھبت ریح شدیدة ... وكأنما تحالفت الطبیعة مع القوات العربیة المحاربة، االسطول الفرنسى ضربا شدیدا 
فأنفجرت وغاصت " لیامنتوتا"وسرعان ما أشتعلت النیران فى سفینة القیادة ، االمواج باالسطول الفرنسى نحو الشاطئ 

وقد لقى حتفھ فى ھذه ، بینما أسرعت السفن الثالث اآلخرى بقطع حبال مراسیھا وقفلت راجعة إلى السویس ، فى البحر
  ...كما قتل أو أسر من الذ منھم بالفرار إلى البر، المعركة سبعة وخمسون رجال من رجال األسطول الفرنسى 

  :الغزو البرى للقصیر -ب
، أصدر بونابرت أوامره إلى الجنرال دیزیھ بأحتالل القصیر بواسطة قواتھ البریة ، ھذه الحملة البحریة  بعد فشل

ومساعده الجنرال دونزیلو  Belliardبقیادة الجنرال بلیار ، وأستولت القوات الفرنسیة فعال على القصیر وقلعتھا 
Denzelot  وكتب بلیار إلى دیزیھ قائد الحملة ، ) ھـ١٢١٣من ذى الحجة سنة ٢٤الموافق ( ١٧٩٩مایو سنة ٢٩فى

 -أما قلعة القصیر: " تضمنت فیما تضمنت ما یلى ١٧٩٩مایو ٣٠رسالة من القصیر بتاریخ ، الفرنسیة فى الصعید 
وھى مسیطرة على البلدة وبعیدة عن البحر بحیث ال تصل مدافع البوارج االنجلیزیة ، فال بأس بھا  -یاسیدى الجنرال

وسیبذل فى ، والقلعة محتاجة إلى إصالحات كثیرة وقد تكفل بذلك الصدیق دونزیلو ، یع أن ترسو تجاھھا التى تسط
وغادر بلیار القصیر ، القصیر غایة جھده لیتغلب على كافة الصعاب ویجعلھا موقعا حصینا فى مآمن من الطوارئ 

الذى عینھ بلیار قائدا ، Gressinھم جریسان وبقى فیھا دونزیلو ومساعدوه ومن ١٧٩٩عائدا إلى قنا فى أول یونیة 
  ...للقلعة والمیناء

  :هجوم االسطول االنجلیزى على القصیر –ج 
مدینة القصیر وحاولت  Blankettھاجمت سفن االسطول االنجلیزى بقیادة بالنكیت ، ١٧٩٩أغسطس  ١٤فى 

، ا النزال الجنود إلى البر ولكتھا فشلت فى ذلك وقصفت المیناء والقلعة بالمدافع تمھید، االستیالء علیھا من الفرنسیین 
، ونزلت كتیبة من الجنود البریطانیین إلى الشاطئ تحت حمایة المدفعیة ، وفى الیوم التالى أستؤنف القصف بشدة 

ودارت معركة شدیدة بین الجانبین وأنتھت بأنسحاب االنجلیز وعودتھم إلى سفنھم تاركین وراءھم كثیرا من القتلى 
ثم حاول األنجلیز أن ینزلوا جنودھم فى ، بینما أستمرت بارجتان إنجلیزیتان فى قصف القلعة بالمدافع ، رحى والج

وقد أصیبت القلعة بأضرار ، أعادوا الكرة فباؤوا بالفشل أیضا ، أغسطس  ١٦وفى یوم ، موقع بعید عن القلعة ففشلوا 
دونزیلو فى أصالحھا بھمة ونشاط كما ظل ثالثة أشھر وھو  فشرع، جسیمة فى ھذه المعركة التى أستمرت ثالثة أیام 

  ...یعزز وسائل الدفاع ضد أى ھجوم إنجلیزى مفاجئ
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  :نزول الجیش االنجلیزى فى القصیر -د

بعد عودة نابلیون إلى فرنسا وجالء الفرنسیین عن القصیر وقلعتھا فى أواخر فبرایر  Menouفى عھد الجنرال مینو 
قادما من بومباى بقیادة  ١٨٠١جیش إنجلیزى ھندى إلى القصیر فى النصف الثانى من شھر مایو سنة وصل  ١٨٠١

جندى قادما من ٢٠٠٠جندى ثم لحق بھ جیش آخر قوامھ ٣٠٠٠وقوامھ  David Bairdالمیجور جنرال أفید بیرد 
تعلیمات القائد العام للجیش رأس الرجاء الصالح وأحتلت ھذه القوات القلعة ومكثت فى القصیر شھرا وھى تنتظر 

 ١٨٠١ثم غادرت القصیر فى شھر یونیة ، الذى كان منھمكا فى قتال الفرنسیین فى الوجھ البحرى ، األنجلیزى 
  ...١٨٠١متوجھة إلى قنا حتى وصلت إلى الجیزة فى شھر أغسطس 

  :الحملة المصریة إلى الجزیرة العربیة
وصارت تشكل ، رب فى حوالى منتصف القرن الثامن عشر المیالدىعندما ظھرت الحركة الوھابیة فى جزیرة الع

فجھز محمد على حملة إلى ، كلف الباب العالى محمد علیا باشا بالقضاء على ھذه الحركة ، خطرا على الدولة العثمانیة 
  .. م١٨١١/ ھـ ١٢٢٦الجزیرة العربیة بقیادة أبنھ طوسون وأبحرت إلى الحجاز من السویس فى سنة 

م قاد محمد على نفسھ حملة ثانیة لمواصلة القتال إلى جانب أبنھ طوسون والقضاء على ١٨١١/ ھـ ١٢٢٨نة وفى س
وأثناء وجوده فى الجزیرة العربیة عام باضطراب الحالة فى أوروبا ، فأبحر من السویس إلى جده ، الحركة الوھابیة 

فخشى أن یفكر ، وأسترد عرشھ وسلطتھ ، إلى فرنسا ورجع " إلبا"بعد أن أفلت نابلون بونابرت من منفاه فى جزیرة 
فأسرع بالعودة ، كما علم أن ھناك مؤامرة ضده فى مصر دبرھا لطیف باشا فى غیبتھ ، نابلیون ثانیة فى غزو مصر 

  .. م١٨١٥/ھـ١٢٣٠وذلك فى سنة ، إلى مصر عن طریق القصیر تحسبا للمفاجآت 
قاصدا  ١٨١٦سبتمبر  ٥فقام إبراھیم باشا من بوالق فى ، لة ثالثة ثم أرسل محمد على أبنھ إبراھیم على رأس حم

كما قدم لھ األھالى وھو فى ، وفى أسیوط جند إبراھیم الفین من الفالحین أنضموا إلى الحملة ، القصیر عن طریق قنا 
  ...ستة االف جمل لنقل الحملة ومؤنھا وعتادھا إلى القصیر، قنا 

وفى الثالث والعشرین من سبتمبر أقلعت بھا سفن االسطول ، القصیر بسالم  سبتمبر وصلت الحملة إلى٢٠وفى 
أستعرض فیھا ، وأقام إبراھیم باشا فى ینبع بضعة أیام ، سبتمبر٣٠فوصلت ھناك فى ، المصرى إلى ینبع بالحجاز 

، حرم النبوى الشریف حیث أستقبلھ شیخ ال، ثم أنتقل إلى المدینة المنورة ، وأستقبل وفود القرى والقبائل ، جیوشھ 
حیث صلى أربع ركعات ثم تقدم ، ثم توجھ مباشرة إلى الحرم النبوى الشریف ، وقاضى المدینة واالعیان واالشراف 

وفق یدعو " السالم علیك یا رسول هللا، السالم علیك یامحمد : "بتؤده وخشوع نحو قبر النبى صلى هللا علیھ وسلم قائال
  .. حلیفھ هللا أن یوفقھ ویجعل النصر

غیر أنھ لم یمكث  ١٨١٩عاد عن طریق القصیر فى أوائل شھر دیسمبر  - منتصرا -ولما قرر إبراھیم العودة إلى مصر
دیسمبر ٩وغادرھا إلى قنا حیث أستقل أحدى السفن ووصل إلى الجیرة فى ، فى القصیر سوى أربع وعشرین ساعة 

١٨١٩..  
  :١٨٨١سنة  - ثورة المهدى فى السودان

وأخذ ، ١٨٨٣د لھیب الثورة المھدیة إلى السودان الشرقى عقب سقوط األبیض فى ید المھدى فى مطلع عام لما أمت
أحتلت القلعة بالقصیر حامیة ، یثیر القبائل على الحكومة ویحرض الناس على مبایعة المھدى " عثمان دقنھ"عاملھ 

  ...بالسودان، وسنكات ، وطوكو ، ن مصریة أسوة بالحامیات المصریة اآلخرى التى كانت موزعة بین سواك
  :محافظة سواحل البحراألحمر

  .أجریت بعض تعدیالت فى التقسیم االدارى لالقلیم، بعد أن أمتد نفوذ مصر إلى شرق أفریقیا 
فى األرض المصریة أبتداء  -محافظة القصیر -محافظة السویس: وھى، وكانت توجد فى ذلك الوقت ست محافظات 

، زیلع ، مصوع ، سواكن : ومحافظات، وتحت مالحظة محافظتى السویس والقصیر" دنقناب"سى من السویس إلى مر
  ..وتختص بالسواحل السودانیة، بربرة 

وتمتد من السویس إلى ، وكانت تشمل المحافظات المذكورة " محافظة سواحل البحراألحمر"ثم أنشئت محافظة بأسم 
  ..م١٨٧٩/ھـ١٢٩٦فى سنة ، شا محافظا عاما لھاوقد عین على رضا با، رأس حافون فى الصومال 
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  ..وقدم للحكومة تقریرا وافیا عن ھذه الزیارة، وقام رضا باشا برحلة من السویس حتى بربرة 
عن االھالى متضررون من عدم توفر المیاه النقیة وأنھ یرى إنشاء آلة : قولھ، ومما جاء فى تقریره بالنسبة للقصیر

فى  - عالوة على التجارة - كما قال أنھ یمكن أستعمال القصیر أیضا مع المزیة التامة) المكثفیعنى (تقطیر للماء 
إذ ال ، ولھذا یرى أن من الضرورى جعل ھذا البندر أیضا فى حالة تحفظ وأمن ، الحركات العسكریة مھما كان نوعھا

  ...صیر بھا أربعة مساجدتكفى قلعتھ الحالیة للمحافظة علیھ وذكر رضا باشا فى تقریرة أیضا أن الق
أبحر على رضا باشا من ، ١٨٧٩أغسطس /ھـ ١٢٩٦وفى شھر رمضان ، وقد أرفق بتقریره رسما لقلعة القصیر

  ..القصیر إلى حده
ما  -على سبیل المثال - ونذكر منھا، وقد عنیت الحكومة بعد ذلك بانشاء بعض المشروعات الحیویة فى محافظة القصیر

  :یلى
  ): أى فى عهد الخدیو إسماعیل(م ١٨٦٥/هـ١٢٨٢فى سنة 

  ..سریرا٢٥لتوفیر الرعایة الصحیة لألھالى وكان یشتمل على ، أنشئ أول مستشفى فى المنطقة  -
یقطعھا ، محطة ١٥وقد تبین أن المسافة من سواكن إلى القصیر تبلغ ، تم بحث الطریق البرى بین سواكن والقصیر -

وأن المیاه موجودة بسائر المحطات وأن السكة مستویة ولیس ، یومیا١٥فى ،  الھجان القوى المداوم على صرف العلیق
  ..بھا مرتفعات ومنحدرات

  ..أنشئ برید برى بین سواكن والقصیر وقنا -
أى فى ٠م ١٨٨٢/ھـ١٣٠٠فى سنة ، كم١٨٨وطولھ ، وكان عدد أسالكة أثنین، مد خط التلغراف بین قنا والقصیر -

  ..ئ مكتب البرید فى القصیرانش) عھد الخدیو محمد توفیق
لتوفیر ، أفتتح فى القصیر أول مكثف فى المنطقة ) أى فى عھد الخدیو عباس حلمى الثانى(م ١٨٩٣/ھـ١٣١١فى سنة  -

  ..١٩٣٥وقد ظل یعمل حتى سنة ، وكان مكانھ المبنى الذى یشغلھ حالیا مركز الصید ، المیاه لألھالى 
أفتتحت فى القصیر أول مدرسة إبتدائیة نظامیة فى ) و عباس حلمى الثانىفى عھد الخدی(م ١٨٩٤/ھـ١٣١٢فى سنة  -

  ..لنشر التعلیم بین األھالى وكان یوجد فى القصیر عدد وفیر من الكتاتیب، المنطقة 
  :القنصلیات

  :كانت توجد بالقصیر أربع قنصلیات للدول االتى ذكرھا، نظرا لحركة التجارة الواسعة عن طریق القصیر
  إنجلترا -إیران - لنمساا -فرنسا

ومبنى قنصلیة إیران وعلیھ شعار االسد ، وكان یعلو واجھتھ صارى العلم، ومما یذكر أن إطالل مبنى قنصلیة فرنسا
كما كانت قنصلیتا " شارع رمسیس"م فى الشارع المسمى اآلن ١٩٥٤كانت موجودة حتى أواخر سنة ، ذى السیف 

  ..إنجلترا فكان مكانھا فوق الھضبة المواجھة للقلعة العثمانیة من ناحیة الغرب أما قنصلیة، النمسا فى الشارع المذكور
  :جمرك القصیر

 - القصیر -األسكندریة -القاھرة: كان جمرك القصیر منذ العصر المملوكى أحد جمارك مصر فى محافظات الثغور وھى
  ..قبلیةوكان إیراد جمرك القصیر متروكا لحكام الجھات ال.. رشید -دمیاط - السویس

منھا على أن یكون ٤فقد نصت المادة ، ) ١٨٠٠إبریل ٥فى (ومراد بك  Kieberأما معاھدة الصلح بین الجنرال كلیبر 
وعلى ، وأن ترابط فى القصیر حامیة فرنسیة ال تقل عن مائتى جندى ، لمراد بك دخل جمرك القصیر وجمرك أسنا 

ف ما یدفع عادة للجند وعلیھ أن یخصص كتیبھ من الممالیك مراد بك أن یؤدى نفقات ھذه الحامیة ویصرف لھا ضع
یخصم لھ من الخراج المذكور فى المادة الثانیة ، وما یدفع لنفقات الحامیة ، ترابط فى القصیر لمساعدة الحامیة الفرنسیة 

  ..من المعاھدة
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  :وتواریخ عملھم بھا -على سبیل المثال - أسماء بعض محافظى القصیر
  محمد على باشا: عھدفى 

  )١٨٢٧مارس٣(ھـ ١٢٤٣شعبان  ١٥الحافظ أفندى                     ذكر فى وثیقة بتاریخ 
وفى                                                                                 ) ١٨٣٠یولیھ٢٧(ھـ ١٢٤٦صفر٦حسین أغاقوطرى              ذكر فى وثیقة بتاریخ 

  )م١٨٣٠أغسطس١١(ھـ ١٢٤٦صفر٢١الوقائع المصریة بتاریخ                                    
  ) م١٨٣٨مایو(ھـ ١٢٥٤حسین شریف أغا             ذكر فى وثیقة بتاریخ شھر صفر

   --------------------------------  
  :عباس باشا األول: وفى عھد

  
  ھـ ١٢٦٧ربیع الثانى ٣٠- ١٢٦٤سربیاره أحمد أغا             أول رجب 

  )م١٨٥٤مارس ٣- ١٨٤٧یولیھ٣(                                           
  

  ھـ ١٢٧٠ةذى الحج٢-١٢٧٠ربیع األول ٢٩حسن فتحى بك                 
  )م١٨٥٤أغسطس٢٦- ١٨٥٣دیسمبر٣١(                                      

   -------------------------------------  
  :محمد سعید: فى عھد

  ھـ١٢٧٢جمادى األولى٥- ١٢٧٠ذى الحجة ٣محمد سعد أغا                    
  ) ١٨٥٦ینایر١٣- ١٨٥٤أغسطس٢٧(                                          

  ھـ ١٢٧٦صفر٧-١٢٧٢جمادى األخر ٢٦البكباشى على                     
  )١٨٥٩سبتمبر٥-١٨٥٦مارس٥(حیدر أفندى                         

     ----------------------------------------  
  :الخدیوإسماعیل: فى عھد

  ھـ١٢٩٥صفر١٣- ١٢٩١ذى الجحة١٠البكباشى مصطفى                
  )١٨٧٨فبرایر١٦- ١٨٧٥ینایر٢٨(حمدى أفندى                        

  :الخدیو توفیق: فى عھد
  ھـ١٢٩٩شوال١٥- ١٢٩٥صفر١٤البكباشى محمد                    

  )م١٨٨٢أغسطس٣٠-١٨٧٥فبرایر١٧(حمدى أفندى                        
  

  :الخدیو عباس حلمى الثانى: فى عھد
  م ١٨٩٤/ھـ ١٣١٢كان موجودا فى سنة                محمد یاسین        

  ) وھو نجل یوسف ولى الذى كان مدیرا لقنا(أفندى                               
  ************  

  :فى عھد                             :على سبیل المثال" بندر القصیر"أسماء بعض قضاة 
  محمد على باشا)    م١٨٢٨/١٨٢٩(ھـ ١٢٤٤كان موجودا فى سنة   -محمد محمد على 

  عباس باشا األول)   م١٨٥١/١٨٥٢(ھـ١٢٦٨كان موجودا فى سنة  - محمد محمد خلیفة 
  محمد سعید باشا)    م١٨٥٧/١٨٥٨(ھـ١٢٧٤فى سنة ،،   ،،        -عبد الھادى محمد  

  عیل الخدیو إسما)    م١٨٦٨/١٨٦٩(ھـ١٢٨٥فى سنة ،،،،     -السید أحمد أحمد جودى
                                *************  
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  :١٧٩٩أسماء علماء الحملة الفرنسیة الذین زاروا القصیر فى سنة 
.. مھندس الرى والقناطر والطرق وعضو لجنة العلوم                        والفنون   Du Bois Ayneدى بوا إیمیھ   -

  وقد أمضى شھرین فى القصیر
  أحد كبار مھندسى الطرق وعضو االكادیمیة الملكیة الفرنسیة للعلوم piere Simon Girardبر سیمون جیراربی -
  خبیر الھندسة الجغرافیة     Schouani   شوانى -
  مھندس المساحة والطبوغرافیا      Legentilلوجانتى   -
  خبیر ھندسة المناجم         Roziereروزیبر   -

  *******************  
  :أسماء بعض العلماء والباحثین والرحالة الذین زاروا القصیر وسنة الزیارة

   & Giratamo Adornoم  جیروالمو أدورنو وجیروالمو داسانتو شیفانو ١٤٩٢
         Giroiamo Da Santo Slefano    

 الجغرافى والرحالة المغربى المعروف  -محمد بن الحسن بن الوزان  ١٥١٧
                 Games Bruceس                                     جیمس برو  ١٧٦٩
                Eyies yrvinإیلیس إیرفین                                              ١٧٧٧
   G.W.Browne براونى. و.ج  ١٧٩٢
 Sir Gardner Wilinson سیر جاردنر ویلكنسون س  ١٨٢٦
         Richard Lepsius ریتشارد لیبسیوس   ١٨٤٢
        Gustave Fiaubert  جوستاف فلویبرت  ١٨٥٠
 Dr.Georg Schweinfurthدكتور جورج شفاینورت                              ١٨٦٤
  Dr.Antonio Figari Beyدكتور أنطونیو فیجارى بك                           ١٨٨٤
   Ernest Ayscahe Fioyer                       أرنست فلویر                   ١٨٩١
 Mr.& Mrs. Theodore Bentمستر ومسز تیودور بنت                            ١٨٩٥

         Games Burtonجیمس بیرتون                         ١٩أوائل القرن  - 
١٩٢٣   

                 G.W.Murray                                  مرى        . و.و   ج 
٠٩٣٠  

******************** 
- ١٥(م ومكث فیھا أربعة أیام ١٥٤١فقد جاء إلى القصیر فى سنة، أما االدمیرال البرتغالى دوم جوام دى كاسترو 

  ..وذلك أثناء الصراع البرتغال والدولة العثمانیة، وقام بقصفھا بالمدافع) إبریل١٨
، فقد مكث فى القصیر كموظف لدى حكومة مصر -العالم والطبیب االلمانى - امین كلونتسنجركارل بنی/ وأما الدكتور

وذلك كعالم وطبیب للحجر  ١٨٧٥حتى سنة  ١٨٧٢والثانیة من سنة ، ١٨٦٩حتى سنة  ١٨٦٤األولى من سنة : فترتین
  ).فى عھد الخدیو إسماعیل..(ولھ عدة مؤلفات بااللمانیة واالنجلیزیة، الصحى 

(1) Dom Joam DE Castka                                                                       
(2) Da. Carl Benjamin Kluzinger                                                           

************** 
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  :الحكام الذین زاروا مدینة القصیر
وسافر إلى قنا                    ١٨١٢نزل بالقصیر ھو وحاشیتھ قادما من جده فى دیسمبر       الشریف غالب أمیر مكھ 

  ومنھا إلى القاھرة
  عائدا من الحجاز١٨١٥محمد على باشا                  نزل بالقصیر فى شھر مایو 

  ) فى الحملة على الجزیرة العربیة(                                        
وأبحر منھا إلى ینبع فى                                                                                                       ١٨١٦سبتمبر ٢٠براھیم باشا                      وصل إلى القصیر فى إ

  ١٨١٩سبتمبر ثم نزل بھا فى دیسمبر   ٢٣
  ن الجزیرة العربیة بعد إنتھاء الحملةعائدا م               

فى رحلة تفتیشیة على             الموانى  -أحمد عرابى باشا                  نزل بالقصیر قادما من الوجھ بالحجاز
  م١٨٧٥نوفمبر/ھـ١٢٩٢فى أوائل شوال  –والقالع 

  ١٩٢٨الملك الراحل أحمد فؤاد            جاء إلى القصیر فى زیارة رسمیة سنة 
  الملك السابق فاروق               زیارات شخصیة متعددة خالل رحالت بحریة

  ومعھ بعض أعضاء مجلس قیادة     الثورة وغیرھم١٩٥٣الزعیم الراحل جمال عبد الناصر              فى سنة 
                                ***********************  
  :قصیرالمعالم التاریخیة بمدینة ال

  :یوجد بالقصیر العدید من المنشأت القدیمة التى تقوم خیر شاھد على تاریخ ھذه المدینة العریقة وأھمھا
یرجع تاریخ إنشاء ھذه القلعة إلى العھد العثمانى أسوة بغیرھا من القالع التى أقیمت لحمایة ثغور  :القلعة العثمانیة) ١

  ..الدولة العثمانیة التى كانت مصر جزءا منھا
أى فى عھد السلطان  -م١٧٩٧/ھـ١٢١٢وسنة  -أى فى عھد السلطان أحمد الثالث -م١٧١٠/ھـ١١٢٢وفیما بین سنة 

وكانت مرتباتھم النقدیة تتراوح ما بین ، فردا٦٧و٥٨كان عدد الحامیة المقیمة بھذه القلعة یتراوح ما بین  -سلیم الثالث
  .. مقدرة بالعثمانى ١٠٧و٢٣٦و١٠٦و٥٥٢

  :القلعة االحداث التى سبق شرحھا وھى وقد شھدت ھذه
  ١٧٩٩فى شھر فبرایر سنة، محاولة الغزو البحرى من جانب الحملة الفرنسیة   - أ

بقوات الجنرال بلیارد ومساعده الجنرال ١٧٩٩مایو سنة ٢٩الغزو البرى للقصیر واالستیالء علیھا فى   - ب
  .دونزیلو

 ١٧٩٩الھجوم البحرى االنجلیزى على القصیر فى شھر أغسطس سنة   - ت
  ١٨٠١نزول الجیش االنجلیزى الھندى بالقصیر فى شھر مایو سنة   - ث
 ١٨١٦الحملة المصریة إلى الجزیرة العربیة بقیادة إبراھیم باشا فى شھر سبتمر سنة   - ج
 ١٨٨١أثناء ثورة المھدى فى السودان سنة ، مرابطة حامیة مصریة بھا   - ح

وقد أنشئ فى العھد العثمانى وتوجد فیھ ، غلھ قسم الشرطة وھو المبنى الذى یش: مبنى دیوان محافظة القصیر سابقا) ٢
جدده الوزیر االعظم صاحب السعادة : "وشكل مستدیر یشتمل على العبارة األتیة، واجھة منقوش علیھا آیات قرآنیة 

 " ١٢٥٣محمد على باشا سنة 
  )..م١٨٣٧أى سنة (
الحرمین ) مؤونة(لى البالد العربیة وخاصة میرة ھى التى كانت تخزن فیھا الغالل التى تصدر إ :شونة الغالل) ٣

فى تخزین الحبوب  -ضمن مستودعات آخرى –كما أستخدمھا محمد على باشا ، الشرفین عن طریق میناء جدة وینبع 
  ..وشحنھا منھا لتموین الحملة إلى الجزیرة العربیة

، ) م١٧٩٨-١٧٩٧أى (ھـ ١٢١٢نشائھ فى سنة وتعلو البوابة الرئیسیة لھذا المبنى واجھة خشبیة مسجل علیھا تاریخ إ
  ..ویقع ھذا التاریخ فى عھد السلطان العثمانى سلیم الثالث

المحجر " - خطا - ومن ھنا یسمیھ البعض، وفى وقت الحق  أضیفت إلى ھذا المبنى مبان وأتخذ مقرا للحجر الصحى 
علیھا كتابات متنوعة ) أنھا منقولة من محل آخر یبدوا(وتوجد فى الدور العلوى من ھذا المبنى واجھة خشبیة " العثمانى

  ..وھذا التاریخ یقع فى عھد الخدیو محمد توفیق) ١٨٨٦مایو١١أى ( ١٣٠٣ومؤرخة فى السابع من شھر شعبان سنة 
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  : مسجد الفران)٤

ومؤرخة بسنة " سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"قولھ تعالى ، بھ واجھة خشبیة منقوش علیھا بعد البسملة
  )..م١٧٣٠- ١٧٠٣(ویقع ھذا التاریخ فى مستھل عھد السلطان العثمانى أحمد الثالث ) م١٧٠٤أى سنة (ھـ ١١١٦

وضاعت أثناء ) م١٨٠٣أى سنة (ھـ ١٢١٨كانت بھ واجھة خشبیة مؤرخة بسنة : مسجد سیدى عبد الرحیم القناوى) ٥
  )..١٨٠٧- ١٧٨٩(السلطان العثمانى سلیم الثالث  ویقع ھذا التاریخ فى أواخر عھد، عملیة ترمیم المسجد 

أى فى عھد الخدیو عباس ) م١٨٩٢/١٨٩٣(ھـ ١٣١٠كانت علیھ واجھة خشبیة مؤرخة بسنة : مسجد السنوسى) ٦
ویقوم بعض أھل الخیر ، م ١٩٤٢/ھـ١٣٦١وقد ضاعت ھذه الواجھة أثناء ھدم وتجدید المسجد فى سنة ، حلمى الثانى 

  ..المسجد أنشاء كامال على أحدث طرازحالیا بأعادة إنشاء 
المعروف عند المعمرین من أھالى (إنشأھا المرحوم الشیخ محمد عبد الحمید  :زاویة الشیخ عبد القادر الجیالنى) ٧

كما تنطق بذلك الواجھة الخشبیة الموجودة بھذه الزاویة ، ألھل الطریقة الشاذلیة ) القصیر بأسم الشیخ محمد االسیوطى
  ...ویقع ھذا التاریخ فى عھد الخدیو عباس حلمى الثانى) م١٩٨٢/١٨٩٣(ھـ ١٣١٠بسنة  والمؤرخة

                                ************************  
وھى معروفة للجمیع كما توجد عدة ، توجد بالقصیر أضرحة لعدید من االولیاء رضى هللا عنھم ، وعالوة على ذلك 

  : على سبیل المثال ما یلىبیوت قدیمة نذكر منھا 
  :وتعلوه واجھة خشبیة علیھا بیت من الشعر وتاریخ إنشاء الدار بالنص اآلتى) بشارع محمد فرید(منزل آل الحناوى  -

   - تاریخھا إذا تم فیھ بناؤھا      فنعم عقبى الدار أن أحسنتم
  ..ویقع ھذا التاریخ فى عھد عباس باشا األول) م١٨٥٢أى سنة (ھـ ١٢٦٨

كما أن بعض ، واجھاتھا الخشبیة مطموسة ، تعلوه واجھة خشبیة علیھا آیات من القرآن الكریم : منزل آل ھریدى -
  ..المنازل ضاعت واجھاتھا الخشبیة االصلیة أثناء عملیات الترمیم أو أعادة البناء

  :منذ نحو قرن مضى - على سبیل المثال -عدد سكان القصیر
  ) فى عھد الخدیو محمد توفیق(م ١٨٨٢/ھـ١٢٩٩جمادى األخرة ١٥تعداد 

  المجموع          ذكور            إناث                                               
  ٢٠٥٨مصریون أصلیون                         
  ١٠٥٨           ١١٣٢             ١٠٣قاطنون واصلھم عثمانیون              

  ٢٩                  سودانیون وغیرھم       
  ٩٨             ١٤٢            ٢٤٠عربان مخالطون                            

   ١١٥٦          ١٢٧٤        ٢٤٣٠  
                                   ************************* 

  )ثانىفى عھد الخدیو عباس حلمى ال(م ١٨٩٧أول یونیھ/ھـ١٣١٥تعداد أول المحرم 
  المجموع             ذكور            إناث                                          
  ١٥٩١أھالى مقیمون                          
  ١٣٩عربان مستقرون                       

  ٥٧عربان رحل                               
  ٩٠١             ٩٠١                      أجانب                                    

  ١٠أنجلیز                       
  ٢یونانیون                     
  ١٥           ١أیطالیون                     
             ١نمساویون                   
  -------   -------   --------          ١جنسیات آخرى             

                                            ١٠٩  ١٠٩  ١٨٠٢  
  ٢٩٨:    عدد المنازل والمحالت المسكونة
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م قد نقص عما كان علیھ فى التعداد السابق بخمسة عشر ١٨٩٧/ھـ١٣١٥ویالحظ ھنا أن عدد السكان فى تعداد سنة 
وباالخص إلى ، الناس منھا إلى بالد آخرى  وھجرة، ویرجع السبب فى ذلك إلى تدھور النشاط التجارى بالقصیر، عاما

ثم أفتتاح ، م ١٨٥٨السویس بعد أن تزاید نشاط السویس نتیجة ألنشاء أول خط سكة حدیدیة بینھا وبین القاھرة فى سنة 
  ..١٨٦٩نوفمبر ١٧السویس فى 

                                    ************  
  .القصیر تابعة لمدیریة قناأصبحت ، وفى أواخر القرن التاسع عشر

وتتكون من الصحراوین الغربیة " محافظة الصحراء العسكریة"صدر قرار بأنشاء محافظة بأسم  ١٩١٦یونیة ٥وفى 
  ....وكان من بین مكونات ھذه المحافظة ، والشرقیة وبعض البالد اآلخرى فصال من بعض المحافظات 

  
  الوحدة المحلیة لمدینة القصیر

  :نشأت المدینة 
م أنشئ مجلس قروي القصیر بقرار وزارة الدفاع الوطني بفرض أول رسوم محلیة بمجلس ١٩٣٨في أغسطس سنة 

 قروي القصیر 
  عمال نظافة  ٤بدأ المجلس نشاطھ فعال وعمل برئاسة مأمور المركز وموظف واحد و ١٩٤٩في سنة 
من سالح الحدود إلى وزارة الشئون حول المجلس من مجلس قروي إلى مجلس بلدي ونقلت تبعیتھ  ١٩٥٦في سنة 

  ) عمال ٤& موظفین  ٤(البلدیة والقرویة ب 
حول مجلس بلدي القصیر إلى مجلس مدینة ونقلت تبعیتھ إلى وزارة اإلدارة المحلیة طبقا للقانون رقم  ١٩٦٠في سنة 

موظفین  ٩بعد ذلك إلى  ثم أرتفع عدد الموظفین) عمال٤& موظفین  ٤(وال یتجاوز العاملین بھ عن  ١٩٦٠لسنة  ١٢٤
  . ١٩٦٤سنة 

  :أسباب تسمیة المدینة بأسماھا 
تعود التسمیة الحالیة إلى العصر اإلسالمي فھي تصغیر لكلمة القصر بمعني الحصن ألن ھذا االسم كان یطلق على 

) األندلس -ألردنا - سوریا -السعودیة(العدید من الثغور التي تحمي منافذ الدولة اإلسالمیة كما یوجد أسم القصیر في 
  ).مصر(ولكن إذا قیلت القصیر فقط فیقصد بھا القصیر البحر األحمر 

  :تقسیم المدینة أھم األحیاء ومسمیاتھا 
وتشمل أحیاء منطقة الفارسي والقلعة والشیخ عبد الغفار والشیخ عبد القادر والعوینة : كتلة المدینة القدیمة -١

  .والعدوة
لس المدینة وأحیاء شنیشن والمساكن االقتصادیة والعمارات وحي الزھراء بدأ بمنطقة مج: األحیاء الجدیدة -٢

  ".الحرفیین"وتقاسیم األمل والجمعیة والتلیفزیون والمنطقة الصناعیة 
باتجاه طریق ) كم٩٤(وغربا حتى عالمة ) كم٤٠(شماال منتصف المسافة بین القصیر وسفاجا : الحدود اإلداریة -٣

  ).كم٦٧(القصیر ومرسي علم فقط جنوبا منتصف المسافة بین 
  :أھم المواني والمطارات

 میناء شحن الفوسفات بالقصیر وھو میناء خاص بشركة فوسفات البحر األحمر بالقصیر  -
 ) یتبع المدینة(رصیف تراكي مراكب صید ومراكب سیاحیة صغیرة بالقصیر  -
  ینمیناء شحن الفوسفات بالحمراوین وھو میناء خاص بشركة الفوسفات بالحمراو -
  )مرسي علم/ القصیر(ویتم حالیا إقامة مطار في الطریق  -

 :أھم الطرق الرئیسیة المؤدیة للمدینة
 .كم شمال المدینة وھو الطریق المؤدي إلى عاصمة المحافظة وإلى القاھرة ٨٠القصیر بطول / طریق سفاجا -
 .ظة حتى حالیبكم جنوبا وھو الطریق المؤدي إلى جنوب المحاف١٣٤مرسي علم بطول / طریق القصیر -
  .كم غربا وھو الطریق المؤدي إلى وادي النیل محافظة قنا ١٨٠قفط بطول / طریق القصیر -
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  :وسائل الموصالت

خطوط أتوبیس شركة الوجھ القبلي وھي تربط المدینة بالشمال وتشمل سفاجا والغردقة ورأس غارب والسویس 
شالتین وأبو رماد وحالیب وغربا إلى وادي النیل الفواخیر والقاھرة وجنوبا مرسي علم وأبو غصون وبرانیس وال

 واللقیطة ثم قفط وقنا وإلى الطریق الزراعي أسوان القاھرة
 لخدمة مدینتي القصیر ومرسي علم ٦٥جاري اآلن إنشاء وإتمام مطار القصیر مرسي علم الكیلو 

  :السكان
إلى جانب  -تجار وأھالي -في إدارات الخدمات الحكومیة عاملین -الصیادین - فئات السكان عاملین في شركات التعدین -

  .النشاط السیاحي 
  :بیانات أخري

م ثم محافظة ١٨٢٧سنة " الحافظ أفندي"كانت القصیر أول محافظة وأول محافظ لھا في عھد محمد على باشا ھو * 
على رضا باشا محافظا "م وكان ١٨٧٩سواحل البحر األحمر وتمتد من السویس حتى رأس حافون في الصومال سنة 

  ".عاما لھا
  م في عھد الخدیوي إسماعیل١٨٦٥أول مستشفي بالمنطقة أقیم في القصیر سنة * 
  م في عھد الخدیوي توفیق١٨٨٢أول مكتب برید أنشئ سنة * 
  م في عھد عباس حلمي الثاني بالقصیر ١٨٩٤أول مدرسة ابتدائیة افتتحت في البحر األحمر سنة * 
  م١٨٩٣افتتح في القصیر في عھد الخدیوي عباس حلمي الثاني سنة " تحلیھ میاه البحر وحدة"أول مكثف * 
 - إیران -النمسا - فرنسا"كانت بھا العدید من القنصلیات األجنبیة وذلك لما بھا من نشاط تجاري مثل قنصلیات * 

  ". إنجلترا
                        **************************************************  

  جمعیة المحافظة على تراث القصیر                                              
  القصیر القدیم 

  :تعریف موجز عن القصیر القدیم
  .كم شماال من مدینة القصیر حیث أنھ موقع أثري بالغ األھمیة ٨تقع القصیر على بعد 

عام مضت كانوا یعیشون في  ٢٠٠٠سكان ھذه المنطقة منذ  وقد أظھر البحث والتنقیب خالل العامین السابقین أن
وفي كال الفترتین كان موقع القصیر القدیم ) اإلسالمي(عام مضت كان العصر المملوكي  ١٥٠٠العصر الروماني منذ 

  .یحتل مكانة تجاریة ھامة حیث بھا میناء میوس ھورمس الذي یعد رمز لالتصال باألماكن البعیدة مثل الھند
لمنا من المؤرخین القدامى أن خالل الفترة الرومانیة كان میناء میوس ھورمس أحد المواني الرومانیة للتبادل ولقد ع

تم العثور على قطعة من ورق البردي تؤكد أن المستوطنة الرومانیة  ٢٠٠٠التجاري في الشرق ، وأثناء الحفر في عام 
إن ما أكتشف في الموقع ما ھو إال بدایة تخبرنا عن الحیاة . التي تقع شمال مدینة القصیر تعرف باسم میوس ھورمس 

  ..في أھم وأقدم میناء في العصر الروماني ومن بعده العصر اإلسالمي" قدیما
  من نكون ؟

إن ما یجري اكتشافات وأبحاث في القصیر القدیم یتم بواسطة فریق من علماء اآلثار القادم من جامعة ساوث امبتون 
وأعید  ١٩٩٩، وبدأنا الحفر والتنقیب في الموقع عام ) David Peacock(لبروفیسور دیفید بیكوك بانجلترا بإدارة ا

نقیم خاللھما في كامب بموقع العمل في القصیر ) فبرایر ، أبریل(، ویستمر العمل خالل شھرین  ٢٠٠٠الحفر عام 
  .القدیم

مدینة القصیر، ویدعم ھذا المشروع من الصندوق  یتم العمل بالتعاون مع جمعیة الحفاظ على تراث البیئة ومع أھالي
  .، جمعیة البحوث اإلنسانیة واألدبیة ، جامعة ساوث امبتون ) Peder Sager Wallenberg(الخیري لولین بیرج 

یمكن ھدفنا كأثریین في البحث والدراسة عن حیاة الناس الذین عاشوا في القصیر القدیم ونستخدم في ذلك البقایا واآلثار 
تي خلفھا الناس ورائھم ، وفي جمیع الحاالت نجد القلیل من الدالئل والكتابات لكل یوم كدلیل لحیاة الناس في الماضي ال

  . ، والمعثورات التي وجدناھا ما ھي إال بعض من األشیاء التي كانوا یستخدمونھا ، وآثار لمباني المعیشة والعمل
ماء اآلثار للتعرف على ماضي القصیر القدیم ویتم ذلك بنقل طبقات التربة الحفر ھو الطریقة الرئیسیة التي یستخدمھا عل

  بحرص فائق للتعرف على الفترة الزمنیة التي تنتمي إلیھا ، وبدراسة طبقات التربة تم التعرف على العصور أو الفترات 
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لطبقات التي فوقھا ، وبھذه الدالئل نأمل أن الزمنیة المختلفة التي مر بھا الموقع ، وذلك بكون الطبقات العمیقة أقدم من ا
نتعرف ونجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تخص أھالي القصیر القدیم في الماضي ، وال شك أن ھذه 

  . المعلومات واالكتشافات سوف تخدم جمیع أھالي مدینة القصیر
  :تعاون مشترك

في أعمال الحفر ھناك ، وعمل "ي الموقع وتعاونھم معنا فعلیا جزء رئیسي من عملنا ھو أخبار أھالي القصیر بما یتم ف
  .زیارات فعلیة لرؤیة الموقع واالكتشافات على الطبیعة حتى ال یقتصر ذلك على السائحین وعلماء اآلثار فقط

 وإننا بالفعل قد بدأنا العمل وھدفنا إكمال ھذا العمل على أتم وجھ بتأسیس متحف یكون مصدر لعرض االكتشافات
  .والمعلومات في مدینة القصیر

  :اكتشافات المشروع
   میناء میوس ھورمس** 

) میوس ھورمس(لقد عرفنا اآلن من خالل المخطوطات التي وجدناھا في الموقع بأن المستوطنة الرومانیة عرفت باسم 
مل التجاري مع الھند ، ذكر العدید من المؤرخین الرومان القدامى أن ذلك الموقع ذو أھمیة تجاریة وخاصة في التعا

  ..والشرق
من أحدي أھدافنا األولي في المشروع ھو البحث والتحقق من أن موقع میوس ھورمس كان طریق تجاري ھام وإیجاد 

بالتعرف على حیاة أھالي القصیر القدیم یوم بیوم لنعرف ماذا كانوا یأكلون "دلیل خطي ومادي یؤكد ذلك ، ونھتم أیضا 
  .من مالبس ، وما نوعیة األنشطة التي كانوا یستخدمونھا في حیاتھم، ماذا كانوا یرتدون 

بدراسة بقایا النباتات والحیوانات التي وجدت في الموقع استطعنا معرفة نوعیة الطعام الذي كان یتناولھ الناس قدیما 
معثورات التي وجدت وكانوا وأین ینمو ھذا الطعام ، وما نوعیة الماشیة التي كانوا یذبحونھا ، إن الدالئل المادیة وال

یستھلكونھا كانت من أنتاجھم المحلي ، ومثال لھذه األطعمة الماعز واألغنام والخنازیر وكمیة كبیرة جدا من األطعمة 
التي من المحتمل أنھم ) رحایة(التي یستخرجونھا من البحر ، ویعتبر القمح ھو النبات الرئیس وقتھا حیث عثرنا على 

  .في طحن القمح لعمل الخبزكانوا یستخدمونھا 
مثلما كانت ھناك عدة محاصیل محلیة زرعت قدیما  في القصیر القدیم یوجد أیضا العدید من المحاصیل المستوردة من 

وھذا دلیل على وجود التبادل التجاري بین میوس ھورمس والھند في العصر ) األرز -الفلفل - جوز الھند( الھند مثل 
  .میع تساؤالتنا التي صادفتنا أثناء الحفر في الموقع الروماني ، وإجابة على ج

أما بالنسبة لألطعمة األخرى فھي كانت تجلب عبر الصحراء من مناطق نیلیة ، وبعمل مسح شامل للصحراء اكتشفنا 
عدد من أبراج المراقبة لمشاھدة الطریق ، وكذلك طریق یرشد لوجود مصدر للمیاه وھو بئر النخیل وإنھ من الواضح 

  .ن الناس في میوس ھورمس كانوا یعتمدون علیھ في الشرب أ
كان الناس في میوس ھورمس یجھزون األطعمة في أوني فخاریة من إنتاجھم المحلي وبعضھا مستوردة من الھند أو 
 شرق أفریقیا ، وربما استخدمت ھذه األوعیة الفخاریة في مناسباتھم الخاصة أو قد استخدمھا بعض األثریاء من أھالي

  .المدینة قدیما 
وبالنسبة للمنازل في میوس ھورمس كان الناس یعیشون في بیوت بنیت من الطین اللبن بینما بیوت األثریاء منھم بنیت 

من الحجارة ، بعض من ھذه المباني التي اكتشفت أثناء البحث والتنقیب وجد علیھا آثار قدیمة ألشیاء ملصقة على 
  . رفة نوعیة الزخارف والتصمیمات التي استخدمت في البیوت قدیما الحوائط والتي قد تساعدنا في مع

وبدراسة جیدة للمعثورات التي وجدت أمكننا فھم بعض األشیاء عن الحیاة الیومیة ألھالي میوس ھورمس قدیما ، وقد 
قصة حیاة أھالي بدأنا بمعرفة تفاصیل دقیقة عن المعثورات والحفریات ولكن نأمل مستقبال بأن نتمكن من التعرف على 

  .ھذه المدینة قدیما التي تعتبر جزء ھام ورئیس في المتحف الذي سوف یقام بمدینة القصیر 
وقد عثرنا على عدد من القطع الفخاریة علیھا كتابة بالخط الیوناني وعثرنا أیضا على جزء من بعض المخطوطات 

معظمھا )  Maximus Piscus(سكس التي تخص أحد الشخصیات الھامة في میوس ھورمس وھو ماكسیماس بر
تشیر إلى التعامالت المالیة أو البضائع التي كانت تسلم أو تستورد في ذلك الحین ، وسنعمل جاھدین في المستقبل 

  .للبحث عن ھذه الشخصیة لمعرفة المزید عنھا 
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غة ، وھي عبارة عن أوعیة من الفار) جرار(عثرنا على مجموعة من األواني الفخاریة  ٢٠٠٠أثناء الحفر في موسم 
الطین الخزفي التي كانت تستخدم قدیما في نقل الطعام والخمر والزیوت والعدید من المواد اآلخري في التجارة 

وبدراسة المادة المصنوع منھا ھذه األواني اكتشفنا المكان الذي صنعت فیھ وإننا نعتقد أنھ لیس من الممكن صناعتھا 
  ).تركیا -كرواتیا -إیطالیا(ن أماكن بعیدة مثل محلیا وربما مستوردة م

من الواضح أن ھذه األواني كانت مخزنة على رصیف المیناء في انتظار نقلھا لمكان آخر ولكن لسبب ما لم یتم ذلك 
من وإننا نتساءل لماذا تركت ھكذا ، فھل أفلس التاجر الذي یمتلكھا ولذلك فشلت السفینة في الرجوع ؟ أم أغلق المیناء و

ذلك الحین كسدت التجارة ؟ إننا ال نعرف اإلجابة الصحیحة وباالستمرار في البحث سوف نكتشف العدید من المعلومات 
  .التي ستفیدنا في بناء صورة كاملة عن الحیاة في میوس ھورمس 

  :القصیر القدیم** 
دورا ھاما في حیاة أھالي القصیر إن اآلثار التي اكتشفت ویرجع تاریخھا للعصر المملوكي توضح أن التجارة لعبت 

القدیم وخاصة مع بالد الشرق األقصى یوجد الكثیر من اآلثار التي اكتشفت تتشابھ مع تلك اآلثار في العصر الروماني ، 
نحن في مقدورنا أن نحدد الوقت أو الزمن الذي ترجع إلیھ أي قطعة أثریة وذلك بعمل مقارنة بینھا وبین بعض النماذج 

كتشفھا علماء اآلثار في أماكن أخري ، فھناك مناطق حفر كثیرة عثرنا فیھا على خلیط من اآلثار اإلسالمیة التي قد ی
والرومانیة ولكن بعضھا وجدنا فیھ آثار إسالمیة فقط وأماكن أخري وجدنا فیھا آثار رومانیة فقط ، وقد اكتشفنا أن 

یمة لعلماء اآلثار حیث یتبین لنا أن جمیع اآلثار الموجودة في طبقات التربة التي ترجع لفترة زمنیة واحدة ذات قیمة عظ
ھذه الطبقات ترجع لنفس الفترة الزمنیة وال شك أن ذلك ساعدنا كثیرا لبناء صورة واضحة لحیاة سكان القصیر القدیم 

  . في الماضي 
قدیم ، فمن الطبیعي أن تتلف لقد عثرنا على مجموعة مدھشة من قطع النسیج التي ترجع للعصر اإلسالمي في القصیر ال

ھذه القطع بسھولة ولكن على العكس وجدت بحالة جیدة وبألوان براقة وجذابة ذات تصمیمات مختلفة كاألفیال 
وتصمیمات أخري ، وبمقارنتھا بقطع نسیج اكتشفت في مناطق أخري تبین أنھا ترجع ألصل ھندي وھذا یوضح الدور 

  .نسبة للقصیر القدیم الھام الذي تلعبھ الھند تجاریا بال
واكتشفت أیضا قطع من النسیج مصنوعة محلیا في القصیر القدیم ، وكذلك مجموعة من المجوھرات المصنوعة من 

  . الزجاج وھذا ساعدنا كثیرا في بناء صورة عن نوعیة األشیاء التي یردیھا سكان القصیر القدیم 
یر القدیم تتشابھ كثیرا مع تلك األطعمة التي تناولھا الروماني في بالنسبة لألطعمة التي تناولھا السكان قدیما في القص

میوس ھورمس ، یعتبر الطعام البحري غذاء ھام ورئیسي حیث وجدنا مجموعة من شبكات الصید ونوع من الحبال 
للنباتات فكانت  التي یرجح أنھا كانت تستخدم في السفن ، من أنواع الطعام أیضا األغنام والماعز واألبقار ، أما بالنسبة

تزرع محلیا أو تستورد من مناطق نیلیة ، وكان یجھز في أواني فخاریة من إنتاجھم المحلي البدائي وأواني أخري 
مستوردة ذات قیمة إنتاجیة عالیة والتي یرجح أنھا كانت تستخدم في مناسبات خاصة أو یستخدمھا األثریاء في القصیر 

  .القدیم 
یر القدیم تشابھ مع تلك المنازل في میوس ھورمس حیث أن جمیعھا بني بالطوب اللبن ، وقد بالنسبة للمنازل في القص

الحظنا أن الطوب الخاص بالعصر اإلسالمي بھ نسبة عالیة من الحصى والذي قد یساعدنا في التفرقة بین المباني 
  .اإلسالمیة والمباني الرومانیة 

د طبقة متراكمة من روث الحیوانات في المباني الرومانیة القدیمة وجو ٢٠٠٠من أحدي االكتشافات الھامة في موسم 
  .حیث أن ھذه المباني أعید استخدامھا كمكان لتربیة الحیوانات خالل العصر اإلسالمي 

مقبرة ألشخاص في أعمار  ٧٠بالنسبة للمقابر اكتشفنا مجموعة منھا ترجع للعصر المملوكي فوجدنا ما یزید عن 
، وكذلك مقبرة جماعیة یرجح أنھا استخدمت لضحایا األمراض القاتلة الشائعة ) سنة ٥٠إلى  ١(بین مختلفة تتراوح ما 

في ذلك الوقت ، ووجد أن معظم المقابر تحتوي على أكثر من جثة مثل ما عثرنا علیھ في مقبرة تضم رجل وامرأة 
نوا یعالجوا من كسر في المعصم وعظام وبینھما أطفال ، وأیضا مقابر تضم عدد من كبار السن ومن الواضح أنھم كا

الجھة الیسري من الجسم والعمل في المستقبل سیزودنا بالعدید من المعلومات عن نوعیة النشاطات التي شاركوا فیھا ، 
  دفنت في مقبرة من الطوب اللبن وضع فوقھا ) سنة ٤٠إلى  ٣٥ومن االكتشافات أیضا مقبرة لسیدة عمرھا یتراوح بین 
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وقد . وعة ألواح خشبیة من السفن ، العمل في المستقبل سیزودنا بالعدید من المعلومات عن ھذه المرأة وحیاتھا مجم
  .نقلت ھذه المقابر من موقعھا األساسي لمكان آخر لتجنب الخوف والرعب منھا 

  بیان موجز 
  بأسماء البالد والمراسى الرئیسیة الواقعة على ساحل البحراألحمر

  لبحراألحمر ودالالت ھذه األسماءفى محافظة ا
  :حالیب

وھى ، الذى كان أول من أستوطن تلك المنطقة مع عیالھ وأحفاده وأھلھ ، أستمدت أسمھا من الشیخ محمد على حالیب 
ینایر ١٩االتفاقیة المبرمة بین الحكومتین المصریة واألنجلیزیة بتاریخ ، وقد أثبتت ذلك أیضا، جزء من أرض مصر

بل إنھ ، ١٨٩٩ینایر سنة١٩الصادر فى یوم الخمیس  ٩منشورة بالجریدة الرسیمة العدد االضافى رقم وال ١٨٩٩سنة 
، م١٨٩٦ومعھ زوجتھ مسز بنت فى شھر ینایر سنة   G.W.Bentالرحالھ االنجلیزى مستر بنت " حالیب"عندما زار 

منذ سبع ، یما ھناك ومعھ أسرتھ وكان مق، وكان مأمور مصرى أسمھ إسماعیل، كانت حالیب مقر الشرطة المصریة 
أو بعبارة أخرى من قبل إبرام ھذه االتفاقیة بعشر سنوات وكانت مسز ، ١٨٨٩أى من حوالى سنة ، سنوات متصلة 

  ..وقد أشادت بحسن معاملتھم وسلوكھم الحضارى، بنت كثیرا ما تزور أسرة ھذا المأمور المصرى 
  :عیذاب

وقد نشأ ، " سواكن القدیمة"وتعرف عند أھالى المنطقة بأسم ) میال١٢(یلومتر ك١٩تقع إلى الشمال من حالیب بحوالى 
وتزایدت أھمیتھ حتى بلغت أوجھا من ، العاشر المیالدى –التاسع / على االرجح فى القرن الثالث الھجرى -میناء عیذاب

عبر مصر إلى القارة  العصر الفاطمى حتى العصر الممالیكى كقاعدة بحریة وتجاریو لنقل تجارة الشرق األقصى
  ..األوروبیة وكمیناء لسفر الحجاج إلى األراضى المقدسة بالحجاز

: وكذلك كثیر من الرحالة الذین نذكر منھم على سبیل المثال، وقد نزل بعیذاب كثیر من الفقھاء والقضاء واألمراء 
ابن  -القاسم التجیبى السبتى - رابن جبی -الشریف األدریسى –الشاعر والفیلسوف والرحالة الفارسى  -ناصر خسرو

  .......وغیرھم - ابن الملك الكامل محمد -كما نزل بھ الملك المسعود صالح الدین یوسف - بطوطة
م أغار أسطول الصلیبیین على عیذاب ونزل بھا رجالھم وأمعنوا فى القتل ١١٨٣فبرایر/ھـ٥٧٨وفى شھر شوال سنة 

إلى الشمال ، ونزلوا على ساحل الحوراء ، یبغون المدینة المنورة  ثم مضوا من عیذاب إلى شاطئ الحجاز، والسلب 
فأمر صالح الدین األیوبى ، وشاع أنھم یریدون نبش قبر النبى صلى هللا علیھ وسلم ونقل جسده الشریف ، من ینبع بقلیل

فتعقبھم ، لطلیبیین بمطاردة ا" متولى االسطول بدیار مصر"بقیام األسطول المصرى بقیادة الحاجب حسام الدین لولو 
ثم تعقبھم حتى شواطئ الحجاز عند رایغ وساحل الحوراء وأطلق سراح الماسورین من ، حتى أوقع بھم عند عیذاب 

حتى ، ومضى یطاردھم فى البر وكانوا على مسیرة یوم واحد من المدینة المنورة ، المسلمین ورد لھم ما سلب منھم 
  ..قضى على معظمھم وأسر الباقین منھم

  
  - :وقد سجل الشاعر أبو الحسن الذروى تلك الواقعة الخالدة بقصائد نقتطف منھا االبیات اآلتیة

  كاد یبدى السرور فیھ الجماد    ٠٠٠مر یوم من الزمان عجیب        
  قرنتھم فى طیھا االصفــــــاد    ٠٠٠إذ آتى الحاجب االجل بأسرى                     
          وعلوج كأنھم أطـــــــــــــواد                                  ٠٠٠ل كأنھم جبـــــــــــــال     بجما                   

  ھكذا ھكذا یكون الجھـــــــــاد    ٠٠٠قلت بعد التكبیر لما تبــــدى    
  ـــادوسواو من اآللى یصـــــ    ٠٠٠حبذا لولو یعید االعــــــادى                       

  :وقال أیضا
  وذدت عن أحمد والكعبة   ٠٠٠كفیت أھل الحرمین العدا     

  :أبو رماد
  ..الذى شبھھ االھالى بالرماد، یوجد فى تلك المنطقة خام المنجنیز            
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  :الشالتین

  ..ولم نتوصل لھ بعد إلى تفسیر علمى محقق، یرجح أنھ أسم باللغة البجاویة      
  :حماطة

  شجر لھ ثمار تشبھ ثمار التین ویسمى       " الحماط"و، طقة یكثر فیھا شجر الحماط من
  "..شیاطین الحماط"ویالفھ نوع من الحیات تسمى ، التین البرى
  :أبو غصون

  ..نسبة إلى وجود كثیر من االشجار ذات االغصان الكثیفة  
  :رأس بناس

  أغتالھ بعض القراصنة  الذى یزعم أھل المنطقة أنھ" الشیخ بناس"نسبة إلى   
  ...وأن جثمانھ جاء طافیا إلى ذلك المكان ودفن فیھ وهللا أعلم               

  :برینیس
وربطھا ، تخلیدا لذكراھا  وأطلق علیھا أسم أمھ، م .ق٢٧٥سنة ) فیالد لفوس(مدینة أسسھا بطلیموس الثانى 

  ..وتوجد بھا آثار، بطریق عبر الصحراء یؤدى إلى مدینة فقط 
  :مرسى علم

" الجغرافیا الفلكیة"ذلك أنھ حینما كان المالحون وغیرھم من أھل المنطقة ال یعرفون ، " مرسى العلم"ھى على االصح 
ھو : والعلم ، فیسمون المراسى واالماكن بشئ یتمیز بھ المرسى أو المكان " الجغرافیا الوصفیة"كانوا یلجاون إلى 

أى " أشھر من نار على علم: "وبدلیل المثل القائل، " وار المنشأت فى البحر كاالعالمولھ الج"بدلیل قولھ تعالى ، الجبل 
  .. أشھر من نار على جبل یراھا الناس بوضوح

  :أم فیج
ھى األجمة أو        مجتمع الشجر فى " الغیضة"و، أى المنطقة ذات الغیضة " أم غیض"لعل صحة األسم 

  ..مغیض الماء
  :الزریب

وتوجد ھناك بئر كانت واحدة من اآلبار التى كان یستقى منھا ، وھو مسیل الماء " الزرب" صیغة التصغیر من
م أى فى عھد ١٨٩٣/ھـ١٣١١فیما قبل إنشاء أول مكثف فى المنطقة سنة ، رغم أن بھا نسبة من الملوحة ، أھل القصیر

  ...الخدیو عباس حلمى الثانى
  :األسل

وینبت فى الماء وفى األرض ، أغصان كثیرة رقاق بال أوراق  نبات ذو" األسل"و" اللسد"ینطقة العامة 
  ..وتصنع منھ الحصر والحبال، الرطبة 

مترجمة عن الخرائط التى رسمھا الخبراء األجانب فیما مضى " بیر عسل"وتوجد ھناك بئر ما زالت تكتب فى الخرائط 
Bin Asal   فیما  -كان الواحد من العربان القاطنین ھناك فاذا، وھو ما یناقض الواقع حتى من الناحیة االیكولوجیة

  فكیف یفكر فى فى ھذا الترف وھو العسل ؟ وأنى لھ ھذا ؟ ، یكتفى ویقنع بحفنة من االذرة یحمصھا ویقتات بھا  -مضى
  :القصیر

، وھناك وھناك عدة مدن ومواضع بھذه األسم فى بالد مختلفة ، بمعنى الحصن " القصر"صیغة التصغیر من 
وھى الثغور أو المواقع االستراتیجیة التى كانت تحمى مداخل الدولة ، لصیغة المجردة أو بأضافة معینة سواء ا

بالغور من أعمال : قصیر معین الدین، صیغة بأول منزل لمن یرید حمص من دمشق : القصیر: فھناك مثال، االسالمیة 
  ندلس حصن شرقى قرطیة باأل: القصیر، فى تونس : بیت القصیر، االردن 

  ..لكن مع إضافة معینة لألسم" القصیر"وھناك مواضع آخرى فى مصر بأسم 
مجردة دون ذكر المحافظة أو االقلیم أو الدولة التابعة " القصیر"إذا كتبت  - مثال - وفى االتصاالت الدولیة كالبرقیات

  ..بالبحراألحمر" القصیر"فأنھ یقصد بھا ، لھا 
  :مرسى وادى جاسوس ووادى جواسیس

یطلق على نوع من المراكب الصغیرة التى تطوف بالشواطئ لیال لتتفقد أحولھا أو بعبارة آخرى " الجواسیس"ن أسم كا
  ..على من یحتمل أن یتسلل إلى البالد من القراصنة أو االعداء درءا ألخطارھم عن البالد" تتجسس"



 

-١٠٠ -  
  

  :سفاجا
إن ریحا " سفاجا"ویقولون فى تعلیل أسم ، أو حملتھ فھى سافیة ذرتھ ، سفت أو أسفت الریح التراب ، السفا ھو التراب 

  ..أى السفاجاء" السفاجھ"فأصیب الناس بالذعر والھلع وتصایحوا ، شدیدة ھبت وسفت التراب على الموضع 
إلى " سفاجا"وكان أسم ، بصحة ھذه الروایة ، ولكن لیس ھناك دلیل علمى موثق ، وھذا التعلیل فى حد ذاتھ مقبول 

  ...بالھاء ولیس باألق كالمتبع حالیا" سفاجھ"یكتب فى أختام البرید وغیرھا ، قت قریب و
  :الغردقة

وھو ، بفتح أولھ وسكون ثانیھ وقاف مفتوح ثم دال " الغرقد"أى واحدة " الغرقدة"لعل األسم األصلى والصحیح ھو 
وبھ ) عوسجة: واحدثھ، نھ خرز العقیق لھ ثمر مدور كأ، شجر من شجر الشوك : والعوسج(نبات وھو كبار العوسج 

  ..سمى بقیع الغرقد فى المدینة المنورة
أكدوا أنھ كان ھناك موقع ترسو فیھ القوارب والمراكب ، وبسؤال العدید من الناس والمعمرین من البحارة والصیادین 

یل أن أھل سیناء الجنوبیة بدل، ولعل ھذا القول صحیح ، أى شجرة من أشجار الغرقد " غرقدة"الشراعیة وتوجد فیھ 
  "...ولیس الغردقة" الغرقدة"یقولون " الغردقة"الذین كانت لھم فیما مضى صالت مالحیة وتجاریة مع 

التى تعارف علیھا األوروبیون حینما أرتادوا المنطقة للبحث عن " Hweghada: ھرقدة"ولعل التسمیة األنجلیزیة 
ھى أقرب ) لیمتد -شركھ آبار الزیوت االنجلیزیة المصریة( ١٩١٤قة سنة البترول وحفروا أول بئر للبترول فى الغرد

  " ...الغرقدة"إلى أسم 
  ):أو رأس شقیر(شقیر 

ولعل األسم الحالى تصحیف فى النقل عن الكتابة االفرنجیھ فى الخرائط التى كان یقوم " الشیخ خیر"أسمھا األصلى 
ولو كان أسما غریبا ، على ھذا الموقع " مودرن"الق أسم حدیث أو أو لعلھ أرید إط، برسمھا فیما مضى خبراء أجانب 

یكاد یكون غیر متداول بل غیر معروف ) وھو فى حد ذاتھ أسم جمیل" (شقیر"ذلك أن أسم ، عن البیئة األصلیة للمكان 
  ..وباألخص فى األزمنة الغابرة، فضال عن بیئة صحراویة على البحراألحمر، فى الصعید

  :رأس غارب
  ..مترا١٧٥٠الذى تبین الخرائط أن أرتفاعھ ، ك أیضا جبل غارب ھنا

وھو الذى یلقى علیھ خطام ، من البعیر ھو ما بین السنام والعنق : والغارب، وأعلى كل شئ ، ھو الكاھل : والغارب
  ...أى تركھ یذھب حیث یشاء، ترك لھ الحبل على الغارب : ولذلك یقولون، البعیر إذا أرسل لیرعى حیث یشاء 

  
  

  :شاھد علي العصر                                          
  :الحاج شعبان حامد  

 ٢٠بواسطة شركة ایطالیھ مصریة وقد بدأ انتاج الفوسفات عام  ١٩١٨بدأت االبحاث للكشف عن الفوسفات في عام 
   ٠ب القصیركم جنوب غر ٣٢ویقع علي بعد  ٣٠ومناجم حماضات عام  ١٩٢٦ومنجم البیضا عام  ٢٢و

  :تركیب الفوسفات 
 -----------------   

تركیبات جیولوجیھ تراكمت فیھا حیوانات واسماك بحریة تحللت بعد االالف السنین ماعدا االسنان وتوجد بھا جمیع 
كم مما یدل علي ان البحركان یغطي ھذه ٨انواع االسماك صغیرة وكبیرة رفیعھ وضخمھ وھي تبعد عن البحرحوالي 

   ٠ المناطق
  :جبل ضوي 

 ------------  
سمي ھذا الجبل یتمنا بالشیخ ضوي وھومن الصالحین وعدد كبیرمن موالید مناجم البیضا التي تقع في جبل ضوي تمت 

  تسمیتھم باسم ضوي اوضویة بالنسبة للبنات 
  
  



 

-١٠١ -  
  :مناجم البیضا بجبل ضوي 
 -------------------------  
حیث افتتح المناجم بجبل ضوي وقد جاء بالبحرثم بقطارسكھ حدید صنع خصیصا لھ  ١٩٢٦زارالملك فؤاد القصیرعام 

ساعھ وقد / كم ١٠في ایطالیا وقد تحولت الي عربة للسینما فیما بعد وقد استقلھا الملك ومرافقوه وكانت سرعتھ حوالي 
وقد وضعت في  ٠الغذاء  االف عامل وقد زارمقرالشركة وتناول طعام ٣استقبلھ في منطقة مناجم البیضا اكثرمن 

"  ١٩٢٦تشرف جاللة الملك فؤاد االول ملك مصروالسودان بافتتاح ھذا المنجم عام " مدخل المنجم لوحھ كتب علیھا 
وھویقع  ٠وكان المنجم من اكبرمناجم الفوسفات في المنطقھ من حیث االنتاج والعمالھ  ٠باللغتین العربیة واالیطالیھ 

ولكن مناجم صغیرة بشمال مدینة  ٢٢و ٢٠وھناك مناجم اخري تم اكتشافھا عام  ٠القصیركم غرب مدینة ٢٥علي بعد 
  القصیروعدد العمال بھا محدود 

  :المنجم المصري  
 ---------------  

افتتح في عھد الطالینھ وسمي منجم العطشان نسبة الي المنطقة التي اكتشف بھا وكان یدیره الجیولوجي مصطفي عزت 
ري یعمل بالفوسفات واوكلوا الیھ ادارة المنجم والعمالھ واالدارة مصریة وھوالمنجم الوحید الكامل اول جیولوجي مص

   ٠مصري 
  :مناجم النخیل 
 ------------  

كم  ٣تم افتتاح مناجم النخیل ایام االیطالیین وھوامتداد لمناجم البیضا وتم عمل نفق یربط بین النخیل والبیضا بطول 
النفق  كعمل ھندسي كبیرمثل النفق المحفوربین ایطالیا وسویسرا وكان یتم نقل انتاج النخیل عن وكانوا یفخرون بھذا 

   ٠طریق النفق ومازال موجودا 
  :الحمراوین 
 -----------  

تم اكتشاف مجموعھ من المناجم الصغیرة بالشمال في منطقة الحمراوین وقد سمیت بھذا االسم كما یقال الان احد 
علي المنطقة ھذا االسم فیما  وین فأطلق ٠٠الحمرا" ة تاھت لھ ناقھ حمراء وراح یبحث عنھا قائال العربان بالمنطق

    ٠بعد
  :فشل نظام المیكنھ 
 ----------------  

حاولت المؤسسة االقتصادیھ فیما بعد تطبیق نظام المیكنھ الكامل في انتاج الفوسفات كما تتم في مناجم الفحم في انجلترا 
  ح النظام في الفوسفات الن طبقاتھا محدوده تتراوح من ولكن لم ینج

سم والواجھات التي تعمل بنظام المیكنھ تحتاج من مترالي مترونصف فكانت الماكینات تجمع الفوسفات مع  ٨٠ - ٦٠
  الحصي والطین والرمال مما یقلل من كفاءة الفوسفات والكمیھ 

   ٠ویحتاج نقل الفوسفات الي ارتفاع الیقل عن مترونصف  لذا كان نظام العمل طبقا لسیاسة االیطالیین یدویا
  

  :العمالـــــــــــــــھ 
 ----------------  

من العمالھ في المناجم من قنا خاصة قري الكالحین وحجازه وھم االبطال عمال االنتاج وكان یغضب من %  ٩٠
وكان ) زكي قلید البیاضي ( مدینة قفط ویدیره الیعمل في المناجم رغم خطورة العمل بھا وكان مكتب تشغیل العمال في 

   ٠یستقدم العمال منذ الثالثینیات 
  :توقف العمل بالمناجم 
 -------------------  

توقف العمل في المناجم بعد قیام الحرب العالمیھ الثانیھ وتم اعتقال عدد من االیطالیین باعتبارھم من مواطني دول 
   ٠ترحیلھم الي القاھرة ولكن عاد النشاط الي الشركة من جدید بعد انتھاء الحرب  وتم) المانیا  –ایطالیا ( المحور

  ٠وقد تم ضرب سفاجا اثناء الحرب العالمیھ الثانیھ النھا قاعده بریطانیھ بینما لم یحدث في القصیراي عدوان 



 

-١٠٢ -  
  :العمل داخل المناجم 

 -----------------  
واالضاءه كانت  ٠وكانت مظلمھ لعدم وجود كھرباء ویتم ضغط الھواء داخلھا  كان العمل داخل المناجم بحفراالنفاق

بلمبات خاصھ من غازاالستیلین المستخرج من حجرالكاربایت ویتم استیراده وكانت االحجارتوضع في جھازاالضاءه 
االستیلین المستخدم في وتوضع علیھ بعض قطرات المیاه فیتم التفاعل بین المیاه والكاربایت وینبعث منھا غاز) لمبھ ( 

وكان العمل داخل المناجم في غایة الصعوبھ حیث یتم نقل الفوسفات بقاطرات والن المناجم كانت تقع تحت  ٠االضاءه 
  سطح البحرفكان یتم سحب المیاه الجوفیھ بطلمبات التي كانت تخرج من السطح واالرض 

   ٠متر  ٢٠٠الي مسافة تصل الي 
  :نظام العمل والمرتبات 
 ---------------------  

كان العمل یسیربقاعده اقتصادیھ وھي كل عامل انتاج یقابلھ عدد محدود من عمال الخدمات حتي الیوجد موظفین 
ثم عطلة ) قبل االربعینیات ( یوم شھریا واول یوم في الشھرعطلة  ٣٠ساعات یومیا  ٨العمل لھم ونظام العمل 

قروش یومي ولھ حق الشراء  ١٠حتي  ٥بنفس النظام وكان مرتب العامل من  اسبوعیھ بعد ذلك وكان الطالینھ یعملون
ملیم  ٢( من كانتین الشركة في حدود مرتبھ والعالوه قرش والمالحظ قرشین وكان یمكن شراء السكربعشرة فضیھ 

  ) ونصف
ین اما السمك فالكبیریتم والبقالة ایضا من الكانت ٠ملیم في الیوم  ٥وكذلك الشاي وكانت االسرة یكفیھا قرطاس سكرب 

تقطیعھ بالقرش ویستمرحتي بعض الظھروكان یوزع علي الحبایب مجانا فلیس لھ سعر اما السمك االن فنراه 
   ٠بالمایكرسكوب علي حد تعبیرالحاج شعبان

  :االجازة السنویھ 
 ---------------  

انوا یصابون بمرض السیلیلوز شھوراجازة بدون مرتب الن معظم العاملین ك ٣عمال المناجم لھم كل سنھ 
وھوالتحجرالرئوي نیتجة الستنشاق الغبار داخل المناجم وھوالمرض الذي خرج معظم العاملین بسببھ للمعاش 

    ٠المبكربعد ذلك 
  :الترفیھ 
 -------  

صیصا كان الترفیھ بعد سنوات من العمل في المناجم ھوالسینما حیث تم تحویل عربة السكة الحدید التي استوردت خ
اما بعد االربعینیات  ٠للملك فؤاد وتم تركیب جھازسینما علیھا وتمرعلي المناجم لعرض االفالم المصریھ واالیطالیھ 

   ٠فقد ظھرالرادیو في معسكرالعمال والیسمع نھارا ولكن لیال خاصة محطة الشرق االدني لالذاعھ العربیة 
  :المدرسة االیطالیھ 
 -----------------  

سة االیطالیھ الابناء الطلیان وكان یتم بعض التالمیذ النابھین من ابناء العاملین لاللتحاق بالشركة لتأھیلھم كانت المدر
للعمل بھا بعد ذلك وكان عددھم محدودا وھي ابتدائي اعدادي والدراسة بھا خمس سنوات ثم یتم االلتحاق بالثانوي في 

  في روض الفرج ) دوبسكو(مدرسة 
 ٢٠ق بالمدرسة الجیل االول من العاملین مثل المرحوم ھمام وعباس حامد وقد استمرت المدرسة لمدة بالقاھرة وقد التح

   ٠اول مصري تخرج من المدرسة والتحق بالشركة ككاتب ) ھمام (والمرحوم كمال الدین حسین  ٠عاما 
  :موقف طریف 
 -------------   

) ھاي موسولیني ( م احد التالمیذ المصریین بتحیتھ علي طریقة في زیارة مسئول كبیرمن وزارة التعلیم الي المدرسة قا
  ٠وقد ھاج المسئول واغلق المدرسة لحین توفیرمدرسین مصریین 

  
  
  



 

-١٠٣ -  
  :العالقات مع االجانب 
 --------------------  

ت تقوم بتركیب كانت العالقات مع االجانب ممتازه وكان بلجریني المدرس االیطالي بالمدرسة وزوجتھ صیدالنیھ وكان
  االدویھ وكان اوالدھما یزورون القصیرحتي وقت قریب وھما

 -----------------------  
  ٠سنھ ابن مدرس اللغة االیطالیة وزمیل دراستنا  ٧٣ایلدوبلجریني  -
  ٠شقیقتھ  ٧٥كلیلیا بلجریني  -

ورغم وفاتھ یزوران ابناءه واحفاده وكانا یزوران القصیر ومعھما الھدایا ویقومان بالسؤال عن الجمیع بمن فیھم الخادم 
  ٠وكذلك وضع الزھورفي الجبانھ علي قبرھمام وعباس حامد 

 :كارثھ المناجم 
 --------------  

تتفاعل الطفلھ الموجوده بداخل المناجم ویخرج منھا غازالبیوتین حیث ینتشرداخل المناجم لذا كانت طریقة العمل في 
ناجم لطرد الغازات مع مراوح التھویة ولكن حدث ان دخل مجموعھ من العمال البدایة یتم ضخ ھواء مضغوط داخل الم

في المنجم دون عملیھ طرد الغازات ودون انتظارللمراقب وعندما تم اشتعال البطاریات كان المنجم معبأ بالغازات 
م وتم استیراد لمبات عامل في اوائل االربعینیات فتم ایقاف المناج ٢٠فحدث انفجاروحریق كبیرنتج عنھ وفاة حوالي 

بطاریة كما ھوالحال في مناجم الفحم وتم عمل غرفة لشحن البطاریات وكل عامل لھ بطاریھ یتم تسلیمھا بعد العمل 
   ٠الاعادة شحنھا واستمرالعمل في منجم البیضا بھذه البطاریات حتي اغلق 

  :نقطة شرطة منجم البیضا 
 ------------------------  

قنا لمراجعة تصاریح الدخول والصادرة من سالح الحدود وكان / یضا نقطة شرطة وعلي طریق قفط كانت في منجم الب
   ٠وذلك لعدم توفرالمیاه  ٠الیسمح بدخول اي شخص االبتصریح 

  :مشكلة المیاه 
 -------------  

مساكن العمال للعزاب  كان المیاه في المناجم محدوده لذا لم یسمح بدخول العائالت االبعد اكثرمن عشرین عاما وكانت
فقط والمیاه نادرة وتسخرج من اجھزة الترشیح وبطریقة بدائیة وكان العامل یتسلم ربع صفیحھ یومیا من انتاج المكثف 

   ٠الذي كان الیفي بحاجة العمال 
  :السفرمن والي القصیر
 ---------------------  

ومین من القصیرحتي قفط ویتم المبیت لیلھ في الطریق كان السفریتم بعربات فورد بصندوق للعفش والناس وتستغرق ی
  " عایده " اما االیطالیین فیسافرون عن طریق البحر بالباخرة 

التي تقوم بتغییرالورادي كل شھرونقل البضائع والتموینات من السویس الي القصیر ومن الخارج كانت السفن تأتي من 
ج وكذلك المفرقعات المستخدمھ في المناجم وكانت السفن تحمل بالكامل كل شھروبھ مستلزمات االنتا) البابور( ایطالیا 

   ٠لصالح الشركة االیطالیھ 
  :اخشاب المناجم 
 ---------------  

  كانت االخشاب التي تستخدم كدعامات في المناجم تستورد من الخارج بالبحر وھي اخشاب
ذه االخشاب انھا تصدرصوتا عند زیادة االحمال فیتم ومیزة ھ ٠ذات كفاءه عالیھ وكانت تستورد من فرنسا ورومانیا 

   ٠تدعیمھا  وھي میزة عن الدعامات الحدیدیھ التي استخدمت في العصرالحدیث 
  
  
  
  



 

-١٠٤ -  
  :ابراج الشحن 
 -------------  

تاریخ وھوعبارة عن نصف قنطره معلقھ في الھواء بحسابات ھندسیة وتم بناء علي اسس  –برج الشحن نصب تذكاري 
بین المستودع وبرج الشحن العمالق ویربط بحبل صلب  ٨نیھ مع جھازالشحن الذي یتبع البرج وعدد االبراج ف

قطربوصھ وربع وھذا مطبق ایضا في سیناء في مناجم الجبس وكان جھاز النقل یعمل بالبخاروالدیزل والكھرباء 
   ٠ولالسف تم بیع ھذا التاریخ خرده 

  :المناجم بعد االیطالیین 
---- ----------------  

بعد االیطالیین تم العمل في استخراج البرایت والفلسباروالكوارتز وھي محاجرولیست مناجم واول مھندس مصري 
عمل في المناجم ھوالھواري في مناجم الذھب في السكري والبرامیھ وكان ھناك خبراء من النمسا في 

   ٠الفواخیروالمعدات موجوده حتي االن 
  :سكان القصیر

-- ----------  
سكان القصیراما من اصول عربیھ من الجزیرة العربیة وھم معظم السكان الذین نزحوا الي مصرومازال كثیرمن 

االسرلھم جذورھناك واالتصال عن طریق المراكب الشراعیھ ووالدي كما یقول الحاج شعبان حامد مولود في الجزیرة 
ل الذین نزحوا للعمل في المناجم بعد عمل الشركة االیطالیھ في مشروع اما القسم الثاني فھم ابناء وادي النی ٠العربیة 

  ٠الفوسفات 
  :موقف طریف 

 --------------  
زارالملك فاروق في االربعینیات مدینة القصیرفقد كان یھوي الصید بانواعھ سواء صید البحراوالبر وقد زارقسم 

كشوفھ ومعھ احد المرافقین وقال لجندي الحراسة الذي لم الشرطة زیارة مفاجئھ حیث كان یستقل سیارة جیب عسكریة م
الزیرھناك روح : ھات شویة میھ یاابني علشان اشرب فرد الجندي علي الرجل المحمرالسمین : یكن یعرف الملك 

  ٠فنزل الملك وشرب ثم توجھ الي حجرة المأمورالذي صعق وھویشاھد الملك یدخل علیھ قسم الشرطھ  ٠اشرب 
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  :عائالت القصیر

 ----------------  
  ) ماعدا السھووالخطأ ( تضم مدینة القصیر العائالت التالیھ 

  بوت                                      العجیمي                       رقاقھ-١
  عوسعد                                   رقیبھ                            ال-٢
  كشر                                       لوز                            مرسال-٣
  قوطھ                                      ھریدي                        عرفھ-٤
  ھشي                                     بیاضي                         الشامخ-٥
  حمادي                        شرایف                             جریو         -٦
  الكیني                                      سباق                          توفیق-٧
  عوض هللا                                 ابوعاص                      عماطي-٨
  عبدالعال                       بدوي          الصریف                         -٩

  ١مقیشط                                      النجار                          عبدالمبدي- ١٠
  قدیر                                        القویضي                      عایش- ١١
  القوصي                       عرابي     صالح                                 - ١٢
  النیدي                                      حلولو                          الكاتب - ١٣
  عمیش                                      حسان                          ویصا- ١٤
  جمل                          عبدالقادرالظ                                          ال- ١٥
  عبادي                                      الحجر                          حارس- ١٦
  المنجد                                      رموح                          الصایغ- ١٧
  نصیر                      ابوعشري                                 حمدان   - ١٨
  خفاجي                                    خریشي                         زمزمي- ١٩
  عواد                                     مرزوقي                        عواجھ- ٢٠
  خزام        سعید                                      ابوسعید                 - ٢١
  عطیھ                                      ابوجبل                          ابوعظمھ- ٢٢
  المواص                                   الشریف                        مبارك- ٢٣
  یھسوس                                       دحویھ                         عكا- ٢٤
  عبدالباقي                                   عید                            رموزي- ٢٥
  صویلح                                     عزام                           جابر - ٢٦
  ذليكلیب                                         سندس                         ابراھیم شا- ٢٧
  الجمیلي                                     غزالي                        الفصاص - ٢٨
  الطوطي                                     قصقص                      بخاخ- ٢٩
  قرامھ                                       العمده                         ھارون- ٣٠
  بلوزي                        الصرم                                       نفیس- ٣١
  االمیر                                      جوده                          الریس- ٣٢
  العدیسي                                   النقھ                           الطوخي- ٣٤
  عبدالمعطي                   ناني                              شامخ        - ٣٥
  البربري                                    حمزه                          ابوشاھین- ٣٦
  ابوحبایھ                                      كلثوم- ٣٧
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  :یتذكر) شدول ( الحاج شاذلي توفیق  

وھوالتاریخ الذي كتبھ الحاج احمدعبدهللا سباق اثناء عودتھ من الشیخ الشاذلي عام  ١٣/٣/١٩٢٦د القصیرفي من موالی
قروش یومي وتنقلت في الورش حتي عملت مدیرا للعالقات العامھ   ٣وقد عملت في شركة الفوسفات مبلغ  ١٩٢٦

ول عن االمن بالشركة ومرتبھ كبیروقد طلبت كنوع من التكریم حتي خروجي علي المعاش  وكان والدي رحمھ هللا مسئ
  ٠بعد ان ترك والدي العمل ان احل محلھ اال ان الخواجھ االیطالي رفض ولكنھ طلب االنتظار فاتخانقت معاه وشتمتھ 

  :الحاج شدول والعمل السیاسي 
-- ----------------------------  

البحراالحمرفي اوئل الستینات االجتماع بنا وطلب منا  یقول الحاج شدول طلب منا الفریق عبدالعزیز مصطفي محافظ
نزول انتخابات مجلس االمھ حیث كان المرشحون من خارج ابناء مثل النائب عبداللطیف احمد ابراھیم نائب اسوان 

ام طلبت من كبارالقبائل في ذلك الوقت الترشیح لالنتخابات كما طلبت ذلك من المرحوم ھم ٠٠المحافظة وقلنا لھ نفكر 
الذي قال انا مدیراداري بالشركة ورفض حاولت اكثرمن مره اقناع المشایخ والكباراال انھم رفضوا وقد ذھبت الي 

راس غارب لمشاورتھم وقد قررت نزول االنتخابات واللي یحصل یحصل وبالفعل وافق محمد سالم عوض هللا علي 
مرشح وفزنا انا ومحمد سالم واستمریت في المجلس  ١٨وكان معنا  ١٩٦٤الترشیح معي وفعال نزلنا االنتخابات عام 

  ٠حتي االن 
  :مؤسس الحزب الوطني 
 ----------------------  

كنت من ضمن مؤسسي الحزب الوطني الدیموقراطي مع فكري مكرم عبید وصفوت الشریف وقد شكلت الحزب 
ي تم دمجھ في الحزب الوطني وكان الوطني في البحراالحمرمن كل القبائل وقبلھا كان ھناك حزب مصروھوحزب قو

   ٠حزب العمل قویا في المحافظة خاصة في سفاجا ولكن اوقفناه عند حدوده 
  :انا وعبدالناصر
 --------------  

في احدي اجتماعات مجلس االمھ قابلت الزعیم جمال عبدالناصرالذي سلم علي بیده ووقف امامي طویال وسأل عني 
ة جیده وقد اجتمع عبدالناصرمع عدد من زعماء الدول العربیة في البحر بمنطقة السادات الذي كان یعرفني معرف

  ٠وقد حشدت لھم عدد كبیرمن العربان  ١٩٦٦برانیس في عام 
  :قوانین وقرارات ھامھ 
 ---------------------  

   ٠شاركت في وضع قانون المناجم  -
  وشاركت مع زمالئي خاصة المرحوم ھمام  -
   ٠انا للعربان في وادي خریط ووادي عباد وام سلمھ وتم توزیعھا علیھم فدان مج ٤٥٠٠حصلت علي  -
حصلت علي قراربعدم تجنید ابناء الشالتین والتعلیم المجاني لھم وقدمت طالبا للسادات الذي كانت تربطني بھ  -

 عالقات ممتازه فقال لي اقعد مع المشیرالجمسي وشوف مطالبك
  زراء ممتازھى خاصة عزالدین ھالل بترول وعالقاتي كانت بالوعضوفي لجنة الصناعھ وزرت جمیع مدن ال -
 ٠زرت النمسا والجزائروتونس والمغرب وعدد من الدول العربیھ واالوربیھ  -

افضل رئیس حكومھ كما یقول الحاج شدول ھوفؤاد محیي الدین الذي توفي في مكتبھ قد حدث خالف مع وزیرالداخلیھ 
  ٠منھ  انذاك واتخذ قرارا فوریا بانصافي
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 :فترات عضویة المجلس النیابي 
 ------------------------------  

  :اعلن وزراء الداخلیھ عضویتي سواء مجلس االمھ اوالشعب 
  ٠عبدالعظیم فھمي    ٦٤مارس  ٢١ -
   ٠شعرواي جمعھ    ١٩٦٩ینایر  ٨ -
   ٠ممدوح سالم  ١٩٧١اكتوبر  ٢٧ -
   ٠ي السید فھم   ١٩٧٦اكتوبر  ٣ -
   ٠النبوي اسماعیل  ١٩٧٩یونیو  ١٠ -
  حسن ابوباشا  ١٩٨٤یونیو  ١٣ -
   ٠زكي بدر  ١٩٨٧ابریل  ١١ -
   ٠عبدالحلیم موسي  ١٩٩٠دیسمبر  ٣ -
   ٠حسن االلفي   ١٩٩٥دیسمبر   ٦ -
  ٠محمود ابواللیل وزیرالعدل   ٢٠٠٥دیسمبر       -
    

  في أقوى وأجرأ حوار) نى بمصر اقدم برلما - الحاج شدول( مارادونا البحر االحمر
  صاحب البشرة السمراء األصلیة یفتح قلبھ األبیض الكبیر 

القصیر لؤلؤة البحر األحمر مدینة عریقة یفوح منھا عبق التاریخ فھي مدینة قدیمة تقع علي الشاطئ الغربي للبحر 
ً و خط طول  ٢٦.٠٤األحمر علي خط عرض  ً و من حیث التقسیم ا ٣٤.١٥شماال  ٤٠إلداري یمتد قسم القصیر شرقا

ً و  ً و  ٦٧كیلو متر شماال ً و تبلغ مساحة كردون مدینة القصیر  ٩٤كیلو متر جنوبا كیلو متر مربع و  ٤١كیلو متر غربا
معظم الریاح التي تھب علي القصیر ھي ریاح شمالیة و شمالیة غربیة و یبلغ تعدار مدینة القصیر حسب إحصاء عام 

 ١٩٩٠ألف نسمة و في عام   ٣٥وصل تعداد السكان بالقصیر إلي  ١٩٩٦ألف نسمة و في عام ثالثة و أربعون  ٢٠٠٧
ألف نسمة و في بدایة عصر التعدین  ١٥كان تعداد مدینة القصیر  ١٩٦٤ألف نسمة و في عام  ٣٠وصل التعداد إلي 

ً  ٥وصل سكان القصیر إلي ما یقرب من  ١٩١٢عام  ً في عام أما في القرن ال. آالف نسمة تقریبا تاسع عشر و تحدیدا
نسمة و نالحظ أن تعداد السكان قد نقص  ١٨٠٢وصل إلي  ١٨٩٧نسمة و في عام  ٢٤٣٠وصل عددھم إلي  ١٨٨٢

في ھذه الحقبة من الزمن و یرجع ذلك إلي ھجرة األھالي إلي الصعید نتیجة تدھور النشاط التجاري بالقصیر في ذلك 
بعد أن قامت الحكومة بتھجیر الكثیر من األھالي و ھذا یوضح لنا السبب في  ١٨٦٩الفترة ثم افتتاح قناة السویس عام 

وجود عدد لیس بالقلیل من أھالي مدینة القصیر تربطھم صلة قربي بعائالت مقیمة بمحافظة السویس وھذا ما أكده 
  عالمنا الجلیل خالد الذكر االستاذ كمال الدین حسین 

  .في العدید من مؤلفاتھ ) ھمام (
ً من قبل فراعنة مصر علي مختلف ) مدینة القصیر (لقیت  و ً عظیما ھذه الرقعة الشاسعة من الصحراء الشرقیة اھتماما

العصور و یرجع ھذا االھتمام إلي ما تحتویھ من محاجر أمد ت المصریین القدماء بأحجار استخدموھا في بناء معابدھم 
ً للذھب باإلضافة إلي أھمیة طرق ا لصحراء الشرقیة في ربط وادي النیل بالبحر األحمر خاصة كما كانت مصدرا

ً (قفط الذي یمر بوادي الحمامات ثم یتجھون إلي بالد بونت  - طریق القصیر  ثم تعود الحملة بالمتاجر ) الصومال حالیا
لي من شرق أفریقیا خاصة البخور و العطور التي كانت تستخدم في الطقوس الدینیة و كان عبور الطریق من قفط إ

القصیر یستغرق خمسة أیام و كان الفراعنة یفضلون الرحیل من القصیر في شھر یونیو عندما تتحسن األحوال الجویة 
ً و مما یذكر أن مناجم الذھب  ً ثم یعودون خالل شھر ینایر بعد غیبة عام تقریبا و تستغرق المسافة لبالد بونت شھر تقریبا

ً ( قفط  –طریق القصیر  ٩٠بوادي الحمامات الكیلو  أرسلت إلیھا حمالت شھیرة منھا للملك ) منطقة الفواخیر حالیا
قفط   - م و كان طریق القصیر .ق ٣٢٢م و حملة رمسیس الرابع ثم في عصر البطالمة .ق ١٨٠١أمنمحات الثالث 

ي النیل عبر أي طریق اآللھة و ذلك العتقادھم أن أسالفھم جاءوا من بالد بونت إل) رھانو(یسمي عند الفراعنة بطریق 
ھذا الدرب و توجد بمتحف تورینو بإیطالیا أقدم خریطة عرفھا التاریخ ھي خریطة فرعونیة و قد ثبت للعلماء و 
  الباحثین أن ھذه الخریطة تخص منطقة الفواخیر أو وادي الحمامات و قد سجلت تلك البعثات علي صخور وادي 
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نقش فرعوني و  ٢٣٣٣انب الیسار المتجھ من القصیر إلي قفط ألكثر من الج ٩٠الحمامات نقوش فرعونیة في الكیلو 

  وھو اجمل حجر)حجر بریشتا (یوجد بوادي الحمامات بئر كیلو باترا و كان الفراعنة یستخرجون من وادي الحمامات  
) ثاغو(ي أنذاك القصیر ھي من أكبر مدن البحر األحمر و أقدمھا و یرجع تاریخھا إلي العصر  الفرعوني و كانت تسم 

و في عھد الرومان بالمیناء األبیض و یرجع تسمیة القصیر بھذا االسم في عھد ) لیوكس لیمن ( و في أیام البطالمة 
الدولة اإلسالمیة و ھي صیغة التصغیر من القصر أي الحصن الذي یحمي البالد و ھي ثغر من الثغور المصریة 

 ً نسبة إلي أنھا أقصر طریق و أقدم طریق یربط الشرق بوادي النیل و السبب الحامیة للبالد و قیل سمیت القصیر أیضا
  .األول ھو األرجح

أصبحت القصیر في العصر اإلسالمي میناء ذو أھمیة كبیرة فقد كان أحد أكبر المواني الرئیسیة التي تعبر منھا حجاج  
لشریفین و أرزاق أھل الحجاز أیام محمد مصر و شمال إفریقیا إلي مواني الحجاز كما كانت ترسل مؤونة الحرمین ا

علي باشا و قد مرت علي القصیر الحملة الفرنسیة و أمر نابلیون بونابرت بإرسال أسطول صغیر من السویس الحتالل 
و أمر نابلیون قطع  –م لحمایة البالد  ١٧٩٧القلعة العثمانیة و ھي أنشأت أیام السلطان سلیم الثالث  –القصیر و قلعتھا 

دادات القادمة للممالیك و المصریین من الحجاز و أنشأ مركز حصین بالقصیر للسیطرة علي االنجلیز و أرسل اإلم
أربعة سفن من المدفعیة و ھزمھم أھالي القصیر ھزیمة نكراء ثم أمر نابلیون بإرسال قوات بریة من الصعید و استولت 

ھجم األسطول االنجلیزي علي القصیر و دارت  ١٧٩٩علي القصیر بالفعل بعد معركة حامیة الوطیس و في أغسطس 
معركة ضاریة بین الفرنسیین و أھالي القصیر من ناحیة و بین االنجلیز من ناحیة أخري تاركة وراءھا الكثیر من 

القتلى و الجرحى وقد أصیبت القلعة بأضرار بالغة في ھذه المعركة و بعد عودة نابلیون إلي فرنسا و جالء الفرنسیین 
قوامة ثالثة آالف جندي اتبعھم ألفي جندي قادمین  ١٨٠١القصیر وصل جیش إنجلیزي ھندي من بومباي في عام عن 

من رأس الرجاء الصالح و أبقوا في القصیر قرابة الشھر و عندما ظھرت الحركة الوھابیة في الحجاز في منتصف 
ً علي الدولة العثمانی ة فجھز محمد علي حملة إلي الجزیرة العربیة و القرن التاسع عشر المیالدي صارت تشكل خطرا

ً القصیر عن طریق قنا    .اتجھ إلي الحجاز ثم عاد علي الفور عن طریق القصیر ثم من بعده ابنھ إبراھیم باشا قاصدا
ثم تبعت محافظة قنا ثم صدر قرار بإنشاء محافظة الصحراء  ١٨٩٢و ظلت القصیر محافظة الثغور حتى سنة 

و اعتبرت محافظة البحر األحمر محافظة مفتوحة بعد أن كانت  ١٩٦١ثم قانون اإلدارة المحلیة  م ١٩١٦العسكریة 
القصیر كانت   –یدخل إلیھا عن طریق التصاریح العسكریة من سالح حرس الحدود و یذكر أن أول محافظ للقصیر 

ني أمام القلعة العثمانیة و ھو ضریح من مدفون بزاویة الشیخ عبد الغفار الیم –المدیریة أو بمثابة العاصمة للمحافظة 
ضمن األضرحة و القبور األثریة الموجودة بالقصیر و منھا من ھو أثر رمزي و ال یوجد بھ قبر مثل مقام سیدي عبد 
القادر الجیالني و مقام الشیخ أبو ریاالت و الشیخ فراج و الشیخ سلیم و التكروري و جاد هللا و الشیخ أحمد السیسي و 

بي و الفاسي و الزیلعي و عبد هللا الھندي و معظمھا أضرحة و قبور أثریة و المسجد األثري مسجد الفران الطرم
    م ١٩٣٧) سانتابربارا(ھجریة و كنیسة السیدة العذراء ١١١٦

و القصیر مدینة دافئة و جوھا معتدل إال أن كثرة الرطوبة النسبیة خاصة في فصل الخریف ھو ما یعكر صفو الجو 
درجة نھایة صغري و  ٣٢درجة نھایة كبري  ٤٣تدل بالمدینة و متوسط درجات الحرارة بھا في فصل الصیف المع

درجات نھایة صغري و  ١٠درجة نھایة كبري و  ٢١و في فصل الشتاء درجات الحرارة متوسط % ٥١نسبة الرطوبة 
  .لنسبة الرطوبة في الجو % ٥٩

و المشاھیر منھم الرحالة العربي الشھیر ابن بطوطة و الزعیم أحمد  و زار  القصیر العدید من الحكماء و الملوك
ً من الحجاز عام  م في زیارة رسمیة لمنجم جبل ضوى للفوسفات علي ١٩٢٦و أحمد فؤاد عام  ١٨٧٥عرابي باشا قادما

لك فاروق كیلو متر غرب القصیر و رافقھ في الزیارة رئیس وزراءه عدلي یكن باشا و زیارات شخصیة للم ٢٣مسافة 
للصید البرى في صحراء القصیر والجنوب  وقام ایضا بزیارة منجم البیضا ودون وكتب علي مدخل أحدى  مغارتى 

لمل شاھده من خطورة داھمت واودت بحیاة  الكثیر من عمال المناجم  –الداخل مفقود والخارج مولود : المنجم عبارة 
م ١٩٥٣صر و عدد كبیر من أعضاء مجلس قیادة الثورة عام وزار القصیر ایضا الزعیم الراحل جمال عبد النا

ً إلي قنا عام  جنوب القصیر ٦٧م قیل ان مرسى غالب الكیلو ١٨١٣باإلضافة إلي األمیر الشریف غالب أمیر مكة متجھا
    BOT والذى بھا اول واكبر مطار بنظام
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غالب وزار القصیر ایضا محمد علي باشا و ابنھ وھو مطار مرسى علم الدولي قد سمیت ھذه المنطقة نسبة لالمیر 
  إبراھیم باشا و حسن بك الجداوي

و الزنك والرصاص و األسبستوس و الكوارتز و ) بنر(وحبي هللا تعالي القصیر بثروات و معادن كثیرة منھا ذھب 
ام األسود و النحاس و الكوارتز األبیض و الكبریت و الجبس و التلك و المیكا و الزنك و البرایات فلوریت و الرخ

  الجرانیت و الذي یتواجد في معظم جبال القصیر و العدید من المعادن األخرى
ً في تاریخ القصیر و عاشوا و  ً كبیرا و كشھود علي العصر كنا حریصین علي الوصول للشخصیات التي لعبت دورا

من ھواء القصیر و إن كان أكثره ملئ  تعایشوا مع األحداث شربوا من ماء القصیر و إن كان معظمھ مالح و تنفسوا
بأتربة المناجم و المحاجر و قطرات الرطوبة رجل یشھد لھ القاصي و الداني و الجمیع بتواضعھ و أدبھ و حبھ للخیر 

مارادونا  –وایضا  ألبناء بلدتھ و عشریتھ من العبابدة و البشریة و قوتھ و ھجومھ الدائم ألعالء صوت الحق و ظھوره 
كما قالوا عنھ أھل السیاسة لفوزه الدائم بانتخابات مجلس األمة و من بعده مجلس الشعب اعتبار من عام  –حمر البحراال
ً تحت قبة المجلس معروف  ٤١أطال هللا عمره و لمدة )  ٢٠٠٥-٢٠٠٠(و حتى اآلن ماعدا دورة  ١٩٦٤ ً عضوا عاما

فأصبح ھو الخادم للجمیع و ھو " خادم القوم سیدھم"ببشرتھ السمراء و قلبھ األبیض و اتخذ الحدیث الشریف القائل 
ً عند توفیر فرصة عمل لطالب عمل معنا في لقائنا الحاج  / أیضاً السید و أبي بشده عرض إنجازاتھ و لكنھ یسعد دائما

و ینتمي لقبیلة العبابدة و  ١٩٢٦من موالید مدینة القصیر سنة ) شدول(المعروف بإسم الحاج  –شاذلي توفیق علي 
جذوره بإدفو بمحافظة أسوان مثقف و مطلع و یجید القراءة و الكتابة صغیر القامة كبیر المقام صغیر الحجم كبیر القلب 
الكل یھابھ و الجمیع یحبھ تقابلت معھ بعد خروجھ لتوه من المسجد القریب من مضیفتھ عقب االنتھاء من صالة المغرب 

أحمد أبو خلیل عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة و / تلمیذه الحاج و وسط التجمع الشبھ یومي بالمضیفة  رافقني 
أخذنا نتسامر ویسترجع ھو ذكریات الماضي الجمیل و بعد تقدیم واجب الضیافة و إن كنت أنا لیست بغریب عن 

بعد نظرة المنطقة و بعد دردشة و أسئلة و مناقشات من جانبي تحدث شدول بصوت یحدوه األمل في الغد و في الرجال 
ً أبنائھا یحبون الخیر و نحن سواء عبابدة و بشاریة و أھل القصیر : الماضي و ھو یقول  القصیر أھل الخیر و دائما

شعب واحد وقد عانینا معا منذ العدید من السنین من مشاكل منھا مع بدایة العھد الحدیث للقصیر ودخول عصر 
ة الفوسفات االیطالیة انشأوا مباني عدیدة لھم بالقصیر ومنھا مستشفى الصناعة في أوائل القرن العشرین مع افتتاح شرك

الشركة القدیم والذي أصبح أثر من اآلثار وبھ الساعة الشمسیة وھى توقیت صیفي وشتاء لمعرفة التوقیتات عن طریق 
جم البیضا و ضوء الشمس وموجودة حتى اآلن وكانت مناجم استخراج الفوسفات في أماكن بعیده عن القصیر مثل من

كیلومتر شمال القصیر و  ٢٠كیلومتر غرب القصیر و الحمراوین  ٢٠ضوى و حمضات و أبو تندب و غیرھا بحوالي 
و ھي للشحن و تمر عبر عربات التلیفریك ) الغابة(كانت القصیر ھي وسیلة الشحن و التفریغ عبر المیناء و عن طریق 

ملین أنفسھم و ھي وسیلة التفریغ النھائیة بالمركب الذي كان یرسو بالمیناء و ھذه األسماء أطلقھا العا) العلبة(منتھیة ب
ً و المعروف أن منجم جبل ضوى سمي بھذا االسم نسبة إلي مقام سیدي ضوى  و كانت العربة الواحدة تزن طن تقریبا

معروف علي خریطة  بھذه المنطقة و خام الفوسفات بھذه المنطقة من أجود الخامات علي مستوي العالم و منجم ضوى
ً األھالي یعیشون ھناك و بھ أقدم  العالم التعدینیة الصناعیة و یدرس في الكثیر من الجامعات و منجم البیضا كانوا أیضا
مدرسة بالمحافظة و ھي مدرسة البیضا و تعلم فیھا أجیال و أجیال و یوجد مباني كثیرة بھذه المنطقة و لكن أصبحت 

 ١٩٩٨الحمراوین أكبر قریة صناعیة و منطقة ابوحمرة بعد خصخصة الشركة في عام أطالل مثلما حدث في قریة 
ھاجر الكثیر یتعدوا الستة آالف مواطن إلي موطنھم األصلي تاركین منازلھم أطالل و كان الصغار بمناجم البیضا و 

جبل للحفریات أرجع  غرب القصیر و یلعبون الكره و غیرھا و ھذه المنطقة بھا ١٧جبل ضوى یلتقون عند الكیلو 
ملیون سنة والغریب أن ھذه الحفریات لكائنات بحریة من البحر  ٨٥علماء الجیولوجیا وجود ھذه الحفریات إلي ما قبل 

  االبیض المتوسط فسبحان هللا في خلقھ
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ً یأتون  بالفوسفات عن طریق و تم عمل شریط سكة حدید من منطقة المناجم إلي منطقة التفریغ بالقصیر وكان قدیما
المحاجر و المغارات من باطن األرض و لقي الكثیر من أبناءنا مصرعھم بسبب تھدم و انھیار المغارة أو المحجر 

علیھم و في وقتنا ھذا اصبحت الفوسفات تتواجد علي وجھ األرض بقریة الحمراوین و الذي ستصبح عن قریب بإذن 
ً ھو أول میناء لتورید البن و شركة الفوسفات هللا تعالي قلعة الصناعة كما كانت من قب ل و كان میناء القصیر قدیما

 ١٩٦٤حققت أعلي معدالت للنمو بعد تأمیم قناة السویس وتأمین الشركات في عھد الزعیم جمال عبد الناصر سنة 
ً و أن عمال الشركة من شدة حبھم لعبد الناصر صمموا نموذج للصاروخ القاھر الذي صنع في  عھد جمال و تحدیدا

یوجد ھذا النموذج بالمبنى اإلداري بالشركة و كانت الشركة ھي وجھ الخیر للقصیر وبعدھا تدمرت أشیاء كثیرة و 
ارتفعت نسبة البطالة و المعاش المبكر بالشركة فھي كانت المأكل و المشرب و الملبس فمن كان یرید أن یصنع كرسي 

جمعیة التعاونیة بالشركة و التي كانت تمد األھالي بكل شئ من مأكل و ملبس أو سكینة یصنعھا بالشركة باإلضافة إلي ال
: بالمجان باإلضافة إلي المعارض السنویة التي كانت تقیمھا لألھالي و عن الزمن الجمیل مازال یحدثنا شدول و یقول

 ١٩٣٢قصیر المركزي سنة و أمر بإنشاء مستشفي ال ١٩٢٦زار القصیر العدید من الملوك منھم الملك أحمد فؤاد سنة 
والتى سمیت أحدى المدارس  -عباس توفیق/ و كان عمري في ھذه الفترة ست سنوات و أول طبیب كان بھا ھو الدكتور

و قبل بناء ھذه المستشفي كانت ملحقة بالجناح الجنوبي الغربي بالدور العلوي من مبني مدیریة  -بالقصیر نسبة لھ
ً مركز القصیر حینذاك و (القصیر  و ھو مبني قسم الشرطة القدیم و الذي أصبح أثر ) دیوان محافظة القصیر سابقا

و ھو اسم إیطالي لوجود الخبراء ) الحجر الصحي(ضمن اآلثار اإلسالمیة و التي شملت القلعة العثمانیة و الكرنتینة 
أي كیف  -)ملتو بیني (ت كثیرة منھا اإلیطالیین بالشركة لذلك كان الكثیر من األھالي یعرفون اإلیطالیة و یتحدثون كلما

و توفي الكثیرون من اإلیطالیین ھنا بالقصیر و منھم مدفون بالجبانة في وسط المدینة و ھذا یفسر لنا  –أخبارك كویس 
ً من اآلثار اإلسالمیة منزل عائلتى و  كثرة إقبال السیاح اإلیطالیین للقصیر فمنھم من جاء یزور قبر أجداده و أیضا

بمنزل الحاج شدول باإلضافة إلي الشونة و ھي مبني شونة الغالل و مسجد الفران و وزع أحمد فؤاد علي طلبة المسمى 
ً وھو مبني قدیم في وسط شارع   المدرسة بالقصیر و كانت تشغل جزء صغیر بمبني قسم الشرطة ثم مبني التجنید سابقا

الملك فاروق في زیارات عدیدة و وزع في أحداھا عشرة  بورسعید وزع فؤاد بعض النقود علي التالمیذ و جاء من بعده
لكل تلمیذ و مرة أخري مالبس المدرسة للطالب و شملت مریلة لكل طالبة و شورت و تى شرت لكل ) قرش(ملیمات 

طالب و جاء إلي القصیر الزعیم الراحل جمال عبد الناصر و كان في تلك الفترة رئیس الوزراء حكومة الرئیس محمد 
ً للجنوب و ) الشمام(و أخذ عبد الناصر یأكل  ١٩٥٣عام نجیب  بفناء قسم شرطة القصیر مع الجنود ثم رحل متجھا

و كانت ھي األولي من نوعھا بالمحافظة و عن  ١٩٦٥أھداني عبد الناصر سیارة جیب ویلز قدیم أمریكي الصنع سنة 
اھرة قد امتألت ألخرھا و منعوا الجمیع من دخولھا وفاة عبد الناصر كنا في طریقنا للعزاء بالقاھرة و لكن كانت الق

  فقررنا عمل سرادق كبیر بمبني المحافظة بالغردقة و تلقینا العزاء ھناك
و عن الحیاة في القصیر فقد كانت صعبة للغایة لندرة المیاه و قلة المواصالت فكانت ومن أقدم سیارتین في ھذه الفترة 

و كان الواحد من األھالي ینتظر ثالث أیام المیدان الوحید بالقصیر و ھو بجوار سیارة آل أبوعاصى و سیارة آل سباق 
لیذھب للجنوب و إن وجد سیارة جیش أو أي سیارة أخرى ركبھا و ) قھوة أمین(الشرطة العسكریة و ھو جالس علي 

و قفط للقصیر و العكس و یدفع ربع جنیھ للقھوة و ربع جنیھ للسائق و كانت سیارة آل ابوعاصي تنقل األشیاء من قنا 
  قرش و نصف ٨٣كان یأتي كل ثالثة أیام و أجرتھ  ١٩٦٩من قنا للقصیر و في عام  ١٩٦٢بدأ األتوبیس عام 

و ھو نفس یوم میالد الرئیس مبارك و  ٤/٥/١٩٢٨و بالنسبة للتلیفون و التلغراف فمحطة الالسلكي افتتحت في یوم 
اربع محطات للرادیو علي مستوى الجمھوریة حتى االن وكانت االتصاالت كانت تخدم المالحة في البحار  وتعد من 

كم و ٥٥٠السلكیة و التلیفونیة بین القصیر و سائر أنحاء الجمھوریة تتم عن طریق خط واحد یمتد من السویس لمسافة 
ً تتم عن طریق السویس ثم القاھر ة ثم قنا ثم أسوان و ھذا یوضح أن مكالمة تلیفونیة واحدة بین القصیر و أسوان مثال

و ثم افتتح  ١٩٧٥فصل أي منطقة معناه فصل القصیر عن كل المناطق و ھذا مع بدایة التلیفون و التلغراف في عام 
  ١٩٨٧السنترال الجدید عام 
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كم و معظم المدارس في القصیر لم تنشأ في األصل كمدارس و لكن ھي مباني قدیمة ٨٣الشدید بین سفاجا و القصیر 
  أضیفت إلیھا بالجھود الذاتیة إضافات مختلفة

و  ١٩١٢و بالنسبة لندرة المیاه كانت و مازالت مشكلة المشاكل بالقصیر و كان أول مكثف بمصر بمدینة القصیر سنة 
و في الستینات كانت المیاه تأتي عن طریق المراكب و السكونات من السویس إلي سفاجا ثم ) الكنداسة(سموه األھالي 

القصیر و تعود محملة بخامات التلك و المنجنیز باإلضافة إلي إستراد میاه من مدینة عدن بالیمن لسد النقص الشدید في 
م و كانت تسمي بمیاه الشركة و ھي میاه ١٩٩٩تتواجد في المدینة حتى عام كانت ) بلنصات حدید(المیاه ذلك بواسطة 

ً كانت  عذبة إلي حد ما و كان األھالي یحصلون علي المیاه بالبطاقات أو بالنوتة مثلما یتعاملون مع البقال و أیضا
صفیحة  ٢المیاه بعدد األقمشة كالكستور و الدبالن و الخام وكانت تصرف من التجار وفق نظام اللوط و كانت تصرف 

ً و كان السقاه یقومون بتوصیل المیاه لألھالي بالقصیر باألجرة  ً لألسرة الواحدة بمعدل طن و نصف شھریا یومیا
بواسطة عصاه شدیدة تحمل صفیحة من ناحیة الكتف األیسر ثم استبدل بعد ذلك بعربات حدیدیة الصنع ثم السیارات و 

  في ھذه الفترة كما كان الكثیر یمتھنون مھنة الصیاد حتى اآلنكان الكثیر یمتھنون مھنة الساقي 
ً توزع ٧٠٠كان یوجد بالقصیر ثالث مكثفات لتقطیر ماء البحر ینتج حوالي  ١٩٦٥و في عام  برمیل من المیاه تقریبا

كنا  –ب القصیر كیلو غر ٩٠و ھي منطقة أم الفواخیر  –علي المدینة و المناجم التابعة لھا باإلضافة إلي بئر الفواخیر 
ً و وصل خط المیاه من قنا لسفاجا و منھ للقصیر عام ٢٠٠نلجأ إلیھ في وقت األزمات وكان یعطى حوالي  برمیل یومیا

ً مع بدایة دخول شبكة المیاه إلي منازل القصیر عام ١٩٨٤ و كانت قبل ھذه الفترة توزع  ١٩٨٦م و فرح األھالي كثیرا
لسیارات كل یوم علي منطقة و تزعج الجمیع أصوات مواتیر الضخ و الخراطیم ذات المیاه العادیة و میاه الشركة با

األطوال الكبیرة و برغم أن خط المیاه بین القصیر و سفاجا مصنوع من مواسیر االسبستوس المحرمة و الممنوعة 
ً إال أن أبناء القصیر یتمنون نقطة میاه من النیل حتى و لو من مواسیر االسبستوس   دولیا

كانت ال توجد إذاعة بمدینة القصیر لدرجة أنھ أثناء فترة االحتالل یأتي صوت إذاعة إسرائیل و  ١٩١٣قبل عام و 
عضو مجلس الشعب في تلك الفترة  –ھمام / یسمعھا األھالي مدویة و إذاعة مصر لم تأتي مما دعي معھ المرحوم 

خلت اإلذاعة و من بعدھا مباشرة اإلرسال التلیفزیوني و د ١٩٨٣ینادى في البرلمان بإنشاء إذاعة بالقصیر و مع بدایة 
ً كان األھالي یشترون جھاز التلیفزیون لیعمل مدة ثالثة أشھر فقط ھي أشھر الصیف العتدال الجو و  قبل ذلك أیضا

ً  –البحر و في باقي األشھر یحفظ في كرتونیة الخاصة بھ و كان یلتقط التلیفزیون  و  إشارة –األبیض و أسود طبعا
إذاعة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة لقرب مدینة القصیر فیھا بعد تركیب ألایر صغیر في أعلي المنزل و كان ذلك 

و أثناء العدوان  ١٩٨٣تقریبا في منتصف السبعینات من القرن الماضي و من الطرائف أن اإلذاعة لم تأتي قبل عام 
وفي ) حمدان ( ذیع أصلھ مصري من مدینة قوص بمحافظة قنا و یدعي اإلسرائیلي كان ھناك باإلذاعة اإلسرائیلیة م

أن طابور أزمة المیاه بمدینة القصیر وصل حتى منزل الشیخ مرزوق بجوار : احدى بیاناتھ التى كان یصدرھا بیان قال 
لقصیر والذین منزل آل أبو علي وھذا كلھ بالطبع لزیادة الحرب النفسیة بین المواطنین المصریین وبخاصة اھالى ا

  صمدوا ولم یعبأ بھم مایشیعھ حمدان ھذا
ً و كانت تغذي  و بالنسبة لقطاع الكھرباء كانت القصیر تعیش في ظالم دامس و خاصة بعد الساعة السادسة مساءا

فولت  ٢٢٠فولت إلي  ١١٠فولت وتحتاج األجھزة الكھربیة إلي معدل أو محول لتحویل  ١١٠القصیر كھرباء الشركة 
و ابتدأ توصیلھا لألھالي بعد ذلك  ١٩٦٧كھرباء الشركة ضعیفة الجھد و أنشأت محطة كھرباء القصیر عام  و كانت

ً كانت توجد جمعیتان أھلیتان ھى جمعیة الشبان المسلمین و جمعیة الوحدة الصحراویة وفي عام  وفي نفس العام أیضا
في شتاء ھذا العام ومدینة القصیر معروف عنھا  حلت علي القصیر أكبر كارثة و ھي ھطول األمطار و السیول ١٩٧٩

أي بالصحراء الشرقیة  –السیول لتواجد وادي العمبجي و ھو من أشد األودیة  ظھرا على سطح االرض بھذه المنطقة  
أفتحوا بیوت المستعمرة و أقعدوا فیھا : و في عام السیل ھذا ھدمت و جرفت منازل كثیرة و في ساعتھا قلت لألھالي  –

و ھذه المنازل كانت منازل غیر شاغرة خاصة بعمال شركة الفوسفات و كان  –ب عن عین أي مسئول بالبلد غص
ثم بدأ التسجیل بالسجل المدني و حتى  ١٩٦٣تسجیل موالید القصیر في محافظة قنا ثم بالضرائب العقاریة حتى عام 

ً سالح حرس الحدود كان لم یكن ھناك بنوك و كان التجار و األھالي یتجھون إلي  ١٩٨٠عام  قنا و ما أتذكره أیضا
ً بالطابیة  و كانت توجد بالقصیر قنصلیات إلیران و انجلترا و فرنسا و النمسا و بالنسبة ) القلعة العثمانیة(موجودا

ً مرة واحدة باإلضافة إلي المعونة األمریكیة و التي رفضھا بعد ذل   ك لألطعمة و الخضراوات كانت تأتي من قنا أسبوعیا
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لصعوبة توصیل ) لبن مكثف(واللبن الذي كنا نشربھ ھو لبن بودرة ) دقیق و لبن(جمال عبد الناصر و ھي عبارة عن 

  اللبن الحلیب الطازج لقلة المواصالت
و من األشیاء التي تجدھا في القصیر دون غیرھا عن بالد العرب ھو االحتفال بعید النصف من شعبان و یسموه  

و ھي جمال حاملة الھودج ) المحامل(أي النصف من شعبان و ھناك موكب یسمي موكب ) عید النص(الخطأ األھالي ب
و ھو خاص ببعض مشایخ القصیر تجوب و تطوف المدینة و معھا األھالي و المزمار والرفاعیة أو ما یسموه 

ً مع موكب المحمل التي كانت الجمال تحمل) الحضرة( مؤن و كسوة الكعبة في منتصف  و یأتي ھذا الموكب متناظرا
شعبان من كل عام أثناء حكم محمد علي باشا متجھھ إلي الحجاز و استبدلت محامل القصیر اآلن و أدخلت علیھا 
ً و فرحة بقرب حلول شھر  السیارات باإلضافة إلي الجمال و یوزع و یرش الحلوى و غیرھا من األھالي ابتھاجا

  .رمضان المعظم 
ً و ھو عصر السیاحة مع افتتاح قریة موفنبیك السیاحیة و وصل عدد و مع بدایة التسع ً جدیدا ینات دخلت القصیر عصرا

القرى السیاحیة حتى اآلن ما یقرب من عشرین قریة سیاحیة فتحت المجال أمام الكثیر من الشباب للتشغیل و في المجال 
لذي كان یترأسھ ممدوح سالم و كنت من أوائل من السیاسي بدأت بھیئة التحریر ثم االتحاد القومي ثم اتحاد مصر وا

بعدد أصوات  ٦٤شاركوا بالحزب الوطني الدیمقراطي بالمحافظة و نجحت في أول انتخابات لي بمجلس األمة عام 
صوت و كانت انتخابات النقابات العمالیة خاصة بشركة الفوسفات لھا دور كبیر ألن النقابات كانت لھا  ٢٥٠٠حوالي 

ا في الشركة و وسط العمال لضمان حقوقھم و كانت المحافظة دائرة انتخابیة واحدة بالبرلمان و كان ینجح معي الید العلی
بالقصیر و الذي أثري الحیاة السیاسیة و النیابیة بالبحر األحمر و تارة أخري ینجح ) ھمام(كمال الدین حسین / األستاذ

لدین الیزل محافظ البحر األحمر في الستینات و ھو خالف سیف ا/ أحد من الغردقة و كنت علي خالف مع اللواء
ً خالف اخر مع اللواء علي عثمان و الذي ذكیتھ بعد ذلك ألنھ أنجز الكثیر و خالفي مع الرجل / للمصلحة العامة و أیضا

ً المحترم الفریق یوسف عفیفي و بعد ذلك تمت المصالحة بدعوة من الرئیس مبارك بمطار الغردقة و قالھا لفظ یا : یا
و كانت المصالحة و الفریق  –حاج شاذلي اقعدوا مع بعض و اشربوا فنجانین قھوة و أتصالحوا أنا ورایا حاجات كتیر 

یوسف عفیفي من أعز األصدقاء و كنا نتسامر و نلعب الطاولة بفیلتي بالغردقة و الذي أھداھا لي وزیر البترول السابق 
مرة و مرة أخري ھو یغلبني في لعبة الطاولة و في احدي  - یوسف عفیفي / عزالدین ھالل  و كنت أغلب الفریق / 

وأنا : یا حاج شدول المحافظة دي حتكون بعد كده محافظة األمل و قلت لھ : المرات نظر لي من تحت النظارة و قال 
  محبش حد یكسر عینى بحاجة و نلعب شیش ببش أحسن 

ً ال ننسي مجھودات و الفریق یوسف عفیفي و اللواء سعد أبوریده  ھم من أسسوا و زینوا البحر األحمر و أیضا
  محافظ البحر األحمر–مجدي القبیصي / المحافظین السابقین و المھندس اللواء 

و في اجتماع حضرة جمیع رؤساء الدول العربیة و خرشوف رئیس روسیا في عرض بحر قریة برانیس جنوب  
ما أتذكره أن القیادات الشعبیة و الحضور في ذلك الفترة أرھقھم االنتظار مرسي علم و ال أعرف سبب االجتماع و لكن 

الناس مشیت جبتھم من فین دول و في ساعتھا قال : فعاودوا إلي أماكنھم و لكن عند الخروج جئت بھم و قال السادات 
عانا في البرلمان وكان الراجل ده شفتھ كتیر و رد علیھ السادات ده الحاج شدول عضو م: الراحل جمال عبد الناصر 

  ).البرلمان (في ساعتھا السادات رئیس مجلس االمة 
  

ناصر حسن علي عضو مجلس األمة و الشعب السابق بإدفو بأسوان كان صدیق عمري و ھو كان ممن / و الحاج 
ة أثناء ھجرتھ من الجیش عن طریق برنیس و كنا نحن علي عالقات وطید –استضافوا الرئیس الراحل السادات 

ً مع مستشاره  حسن التھامي و سمیت ابني حسن نسبة إلي حسن  بالرئیس السادات قبل و بعد تولیھ الحكم و أیضا
  التھامي لذلك یلقب في بعض االحیان بالتھامي

و دعوت الرئیس السادات دعوة خاصة لحضور مؤتمر خاص بالعبابدة و البشریة بنادي كلوب الغردقة حضرة السادات 
و كنت في ذلك الفترة شیخ قبائل أبناء البحر ) سیف خاص(ناصر حسن / حف الشریف و أھداه الحاج و أھدیتھ المص

  األحمر
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و في نھایة حدیثنا الممتع مع رجل ولد بالصدفة و الذي لھ أثر طیب وسط أھالي البحر األحمر فخداماتھ یعرفھا الجمیع 
ً أنھ أول من ملك مساكن العاملون بالشركات علي مستوي و یشھد لھ القاصي و الداني و الجمیع و یشھد لھ أ یضا

فدان بالمجان وزعت ألبناء العبابدة و البشریة بمنطقة وادي خریط و وادي عبادي  ٤٥٠٠الجمھوریة و حصل علي 
ً لمحافظة أسوان و  ساعد شدول فى أنشاء العدید من الجمعیات األھلیة بالجنوب و قد منحتھ ا لدولة  قبل أن تنضم إداریا

ممثلة في الرئیس مبارك  وسام االستحقاق من الطبقة الثانیة وزار العدید من البلدان الخارجیة ألمانیا و السودان وألبانیا 
  )٢٠١٠ – ٢٠٠٥(وشرف بافتتاح الدورة البرلمانیةالحالیة

  .ككبیرالسن فھوكبیرالسن والمقام والقلب والقصیربلدي كبیرةالحب والعطاء 
  یلیاسر خل/ حوار 
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 :المثلث الذھبي   

 ---------------- 
  ابورماد حالیب  –الشالتین : ویضم المثلث الذھبي 

    :والشالتین 
 ----------  

   ٠اي بعراوبرك الجمل " شلط " المعني الشائع لھذا االسم ھو منطقة تجمع الجمال عند االبار للشرب وھي اتیھ من كلة 
  :ابورماد 
 --------  

فقد تجمع البدوفي المنطقة وتناثررماد اوباقي النیران التي اوقدوھا بفعل  ٠٠وھي اتیھ من كلمة رماد اواثارالحریق 
  ٠الریاح لذا سمیت ابورماد 

  :حالیب 
 ------  

  :ھناك تفسیران 
  ٠مھ نسبة الي الشیخ محمد حالیب اكبرشیوخ القبائل في المنطقة لذا سمیت بأس: االول 
  ٠حول احد االبارحیث یتم حلبھا اي تجمع الحلیب وتطورت الي حالیب ) جمع ناقھ ( تجمع النوق : الثاني 

  :الموقع والحدود 
 ---------------  

الشالتین في اقصي الجزء الجنوبي من محافظة البحراالحمرمن الصحراء الشرقیھ بین خطي  –تقع منطقة حالیب 
   ٠شرقا  ٣٤ -٣٧خطي طول جنوبا و ٢٢شماال و ٢٣ر٥عرض 
  :السكان 
 ------  

تسكن ھذه المنطقة من االف السنین قبیلة البجا التي ارتبطت بعالقات وثیقھ بالقدماء المصریین في الوادي واستعانوا بھم 
  :للدفاع عن الحدود الشرقیھ وكلمة بجا تعني المقاتل القوي الشجاع وتشمل القبیلة عدة فروع 

البشاریھ والفرعان االخیران بین مصروالسودان اما باقي قبیلة  –العبابده  - بني عامر –الحالنقھ  - االمرار –الھدنده  -
   ٠البجا فتنتشرفي السودان واثیوبیا والصومال واریتریا 

  :فروع البشاریھ 
 ---------------  

   ٠الشنتراب  -االمرار –العلیاب  –الحمدراب  -
   ٠وھناك الرشایده وباقي السكان من الوادي % ٢٠لسكان والعبابده من ا% ٧٠وتمثل قبیلة البشاریھ حوالي 

  :لغة البجھ 
 ---------  

یقول محمد طاھرسدواحد مشایخ البشاریھ ان لغة البجھ من السھل ان تكتب باالنجلیزیھ وھي لغة التخاطب بین افراد 
  :القبیلة وتحمل كثیرمن المفردات العربیة مثل 

  كتاب  - كتاب  
   شات -لحمة  
  اشوب  - سمك  
  یم    -میھ   
  )حول ( ھول   - سنھ  

  كاروره  -زجاجة  
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  :من عادات البشاریھ في الزواج 
 ----------------------------  

یقول محمد طاھرسدو ان العریس یتحمل كل شيء والمھرجري العرف ان یكون نصف جمل اومایعادلھ نقدا والزواج 
   ٠بسیط وغیرمكلف 

  :البشاریھ اول من عرفت الخلع المرأه 
 -----------------------------------  

ویستطرد سدوویقول ان المرأه البشاریھ اول من عرفت الخلع فھي تذھب الي شیخ القبیلھ لتشكوزوجھا من التصرفات 
فاذا تعھد بتنفیذ كل  التي التعجبھا فیھ وتطلب الخلع فیرسل شیخ القبیلة للزوج ویناقشھ في تحفظات زوجتھ التي ذكرتھا

   ٠طلباتھا عادت الحیاة الزوجیھ الي االستمراراما اذا رفضت الزوجھ فیتم الخلع 
  :مجتمعات البشاریھ التعرف السرقھ 
 --------------------------------  

مارللسارق والمجتمع البشاري الیعرف السرقھ واالمانھ متوفره مھما كانت الظروف االقتصادیھ الن السرقھ معناھا د
فمن تثبت علیھ السرقھ اذا حدث یتم مقاطعتھ نھائیا ویصبح منبوذا داخل المجتمع والیتم التعامل معھ باي صورة من 

الصوراوالحدیث معھ وبالتالي یرحل عن المكان ولكن سرعان ماتنتشرسمعتھ في باقي اماكن قبیلة البشاریھ فیضطرالي 
   ٠مكان الي مكان الذھاب الي مكان اخرویستمرفي الھرب من 

  :تتبع االثر
 --------  

والبشاریھ مشھورون بتتبع االثروقد حدث في احدي مدن الجنوب ان تمت سرقة احد المحال التجاریة وقد ذھب 
قصاص االثروراء اثاراللص حتي عرف مكانھ باحد التجمعات العمالیھ وتم عرض االمرعلي مدیرالموقع وقیل لھ ان 

ذا وبالفعل توجھ الي مكان الخیمھ وطلب منھ خروج العمال والوقف صف واحد وبمعاینة السارق في الخیمھ رقم ك
   ٠الواقفین تم تحدید اللص الذي اعترف علي الفور 

  :الرشایده 
 --------  

من القبائل المھاجرة من الجزیرة العربیة بعد انتصارالملك عبدالعزیزال سعود علي ابن الرشید واستیالءه علي الریاض 
یس المملكة العربیة السعودیھ وقد نزحت اعداد كبیرة من تلك القبیلة الي السودان ومصرولم تختلط بایة قبائل وتأس

   ٠اخري مما جعلھا ممیزة في صفاتھا عن الجنس االفریقي مثل لون البشرة والشعرولون العینین 
  :النشاط السكاني 
 --------------  

رالمراعي في الشتاء یتجھون الي مناطق المراعي وسقوط االمطار للظروف المناخیھ للمنطقة وتواف: الرعي  -١
   ٠وفي الصیف حول االباركما انھم في مراحل الجفاف المختلفھ یتجھون الي وادي النیل 

  ٠وذلك لطول السواحل حیث تقع المنطقة كلھا علي ساحل البحراالحمر : صید االسماك  -٢
بین السودان ومصرحیث یتم تصدیرالمواد الغذائیھ والبالستیك  یعمل عدد كبیرمن السكان في التجارة: التجارة  -٣

   ٠ویتم استیراد االبل واالعشاب  ٠بانواعھ والمفروشات والبطاریات الجافھ والحلویات 
تم  تقسیم العمل في المنافذ علي ابناء القبائل خاصھ في منفذ حدربھ القریب من حالیب : العمل في المنافذ  -٤

  ٠وابورماد 
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 :المناخ 
 ------ 

حارجاف صیفا وبارد نسبیا في الشتاء واالمطارخالل شھورمارس ومایوواكتوبرونوفمبر ولكن شھدت المنطقة سنوات 
   ٠شدیده من الجفاف 

  :التقسیم االداري للمنطقة 
  :الشالتین وتضم القري التالیھ 

  ٠كم عن الشالتین شماال  ٤٥مرسي حمیرة  وتبعد  -١
  عن الشالتین في اتجاه الشمال الغربي كم  ٩٠ابرق وتبعد  -٢
  ٠كم جنوب الشالتین علي البحراالحمر ١٣٥ابورماد وتبعد  -٣
 ٠كم عن الشالتین جنوبا  ١٧٥وتبعد : حالیب  -٤
  ٠كم جنوب الشالتین  ٢١٠راس حدربھ وتبعد  -٥

 ٠الف كیلومتر  ١٨وتبلغ مساحة المثلث 
 :االمكانیات الزراعیھ بالمنطقة 

 -------------------- --------  
  :یوجد بالمنطقة العدید من االبارالصالحة للشرب اوللزراعھ وھي 

  بئرابابیت –بئرعیقات  –بئر ام خشیبھ  –ابارالجاھلیھ  –بئر العسیلة  –بئر بعنیت 
 -  - بئرابوسعفھ  –و ٥و٤و٣و٢و١ابارالشالتین  – ٢و١بئر جومبیت  – ٣و٢و١ابارابرق  –بئرالعرقة  – ٢و١

  بئرھیثم  –بئرقومدلم  –دیف بئر –بئراالمیریت 
   ٠بئربیتان  –بئرمیسھ  –بئرانشیش  - بئرموقر –بئرشناي 

  :بئرالحوضین 
 -----------  

ھومن اكبراالحواض في الصحراء الشرقیھ واطلق علیھ ھذااالسم لشكلة المروحي وعند منبعھ ینقسم الوادي الي 
  جناحین یمتد احدھما الي الشمال واالخرالي الجنوب

وادي  –وادي ابرق  –وادي تباتیب  –وادي مادي  –وادي خشب ( الفرعین فروع عدیده وكثیره اھمھا ولك من 
   ٠وادي شعب وادي ابیب وكلھا تقع في نطاق الشالتین : وھناك اودیھ اخري )  -عرایس 

  :وفي ابورماد وحالیب تقع االبار التالیھ 
   ٠ب وادي كنسرو –وادي سرمتاي  –وادي عدیب  –وادي الشالل 

  :النباتات الطبیھ 
 --------------  

  :تنتشرفي المنطقة النباتات الطبیھ بوفره وبعضھا الینموخارج المنطقة مما یعطیھا اھمیة كبري ومنھا 
   ٠حرجل  - حلف البر –سیمبوك  –المالبین  –امیوك  –البلسم  –الحنظل  –الجلیج  –االراك  –التندب  –مرغاد 

   ٠وافد العلیا للودیان وودیان جبل علبھ وتنتشرھذه النباتات في الر
  :الثروة الحیوانیھ 
 ----------------  

من الثروة الحیوانیھ % ٧٥وتنقسم الي الجمال وتصدرالي اسواق برقاش والزقازیق وغیرھا وتمثل حوالي : الجمال  -
بشاري  –عبادي –ل جمل رشیدي وتسورد من السودان وانواعھا المغربي والفالحي والموالد وتسمي باسماء القبائل فیقا

٠   
الجبلي وھوذوذیل طویل غیرمكتنز بالدھن ویتمیز بثقل وزنھ ومنھ البني  -ویوجد منھا نوعان البرقي  : االغنام  -

   ٠الغامق واالبیض وجسمھ مغطي بالشعر
   ٠الماعز ومنھال نوع واحد وھوشبیھ بالماعزالمحلیھ  -
  
  



 

-١١٨ -  
  :االثار
 ----  

  :المثلث  توجد اثاربمنطقة
  قلعة لقدماء المصریین في ابرق  -
  ٠نقوش علي جبل ابرق لقدماء المصریین  -
  توابیت للرومان في ابرق  -
 ٠مقابرعلي امتداد السلسلھ الجبلیھ في میسھ وجبل ام الطیور -
  ٠كم وبھ بعض االثاراالسالمیھ والفرعونیھ  ٢شمال حالیب ) سواكن القدیمھ ( میناء عیذاب  -

 
  : الثروه المعدنیھ

 ---------------  
  :المنطقة غنیھ بالمعادن وھي 

 ١١٨٠االف طن داخل ترخیص البحث  ٦خاصة في منطقة علبھ في جھھ اوشیبا وبھا حوالي :  خام المنجنیز -
كما  ٠الف طن قابلة للبیع  ١٣بمنطقة  علبھ وحوالي  ١١٧٧االف طن داخل ترخیص  ٥ومنطقة علبھ حوالي 

وادي الدنیب  –ایت انجاب  –الجبال  –وادي بلعوناي  –ایروانجاب  –یت انجاب مت: یوجد المنجنیزفي مناطق 
 –غرب جبل كواللوانجاب  –مالوجریم  –وادي االربال  –االورنجاب والكوالل  –ابورماد  –جبل توبو  –

   ٠جھة الدنیب 
  :الباریت  -
   ٠بیره بمنطقة علبھ ویوجد بكمیات ك –ووادي الدویره  –یوجد بجھة الدویره        
  التوالح -

  :تلك            
  ٠المراھیق  –قلیب  -كم والدرھیب وام عركھ وحیمور ١٠بوادي رحبھ جنوب غرب جبل الفرید بحوالي      

  : الكروم  -
جبل ام  - وادي حیمور –وجبال العرایس وابوضھروام كروش   ودنیبة القلب  - جبل ام الطیور –في السبربنتینیت        

  ٠سم جبل مق –رومي 
 :النحاس  -
في الجزء الجنوبي الغربي من جبل ابوجوردي وابوسویل ووادي نجیب    ووادي حیموروعرف ام شلیمان        

  وھومن االنواع الجیده ٠
  :الفلسبار        
  ٠في مرسي حمیره ووادي خداع  -
  االسبستوس  في جبل صول  -
        ٠الحدید في جنوب جبل قاش عامرووادي ھرتربمنطقة الدنیب  -

  والحدید المغناطیسي بمنطقة حمرادوم 
  ٠منطقة جبل قاش عامر : الولفرام  -
  جبل ھرتر –جبل قاش عامر : الرخام  -
   ٠ام الطیور –جبل االدرق  –في وادي لكوان : خام الماجنزایت  -
 وادي حیمور : الجرافیت    -
  ٠دنیبة القلیب  –ام عشیرة : الجرانیت    -

  
  
  
  



 

-١١٩ -  
 :ین وتوابعھا رؤساء مدینة الشالت

 ------------------------------ 
  رؤساء مدینة الشالتین                    

  ٠لواء عبدالحمید احمد عبدالحمید سراج الدین  ٩٧وحتي  ٩٣من عام 
 ٠سید ابوالفتوح  ٢٠٠٣/ ١وحتي  ١١/٩٧من 
  سعید محمد جبرموسي  ٨/٢٠٠٣وحتي  ٢/٢٠٠٣من 
   ٠بوالفتوح سید ا ٢٠٠٥وحتي مایو  ٩/٢٠٠٣من 

   ٠وحتي تاریخھ  علي شوكت   ٢٠٠٥من مایو 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  



 

-١٢٠ -  
  

  :خاتمــــــــــھ 
 ----------------  

ارجو ان اكون قد وفقت في عرض االحداث كما جرت وارجو ان اكون قد اضفت جدید ا للمكتبه المصریة وان اسدد 

وا مجتمعا صار من اجمل المدن وة لینشئواالجداد الذین عاشوا في ظروف بالغة الصعوبه والقسجزءا من الدین لالباء 

  ٠العالمیة في الغردقه ومركزا بترولیا هاما في راس غارب التي نرجوا ان تعود لسابق مجدها العظیم 

  :والي اللقاء في الجزء الثاني من الموسوعه عن مدن 

  الشالتینو  –ومرسي علم  –والقصیر  –سفاجا 

  

  
  
  

*********************************************************************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-١٢١ -  
  :الباحث 

 ----  
  ٠الغردقھ  ١٩/٥/١٩٤٥محمد رفیع محمد علي من موالید  
  في المحاسبة وادارة االعمال  ٩٤و٧٠حاصل علي بكالریوس التجارة جامعھ القاھرة عامي. 
 ١٩٧٣علي شھادات تقدیرمن سالح االشارة لدوره في حرب اكتوبر حصل 
  رئیسا لقسم مبیعات السیارات في توكیل  ١٩٧٦/١٩٨٥عمل في المملكة العربیھ السعودیھ في الفترة من

شركة جنرال موتورز االمریكیھ بالدمام فمدیرا لالحدي شركات االجھزة الكھربائیة واحدي شركات 
 ٠المقاوالت بالخبر

 وحتي االن  ١٩٩٩س مجلس ادارة جریده اخبارالبحراالحمر التي تصدربترخیص من بریطانیا من اكتوبر رئی
٠ 

  ٠وحتي االن ٢٠٠١عضو مجلس محلي محافظة البحراالحمر اعتبارا من 
  

  :صدر للباحث 
  ٠ ٢٠٠٦االھل والتاریخ الجزء االول في مایو  

  :تحت الطبع  
  ٠القبائل البدویة في البحراالحمر  
 ٠یات مواطن مظلوم افندي یوم 

  :قریبا 
  ٠التعصب والقبلیة في البحراالحمر دراسة تحلیلیة 


