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 انمستخهص:

ِه ٔٙه ا١ًٌٕ تاٌؼك٠ك ِٓ اٌّهاؼً ٚاٌرمٍثاخ اٌرٟ أشهخ ػٍٝ اٌؽ١اج االظرّاػ١ح ٚا١ٌٍا١ٌح ٚاٌران٠ف١ح فٟ 

ٌرطٛن فهٚع ا١ًٌٕ األشه اٌٛاػػ فٟ اـر١ان ِٛالغ اٌّكْ ٚاٌمهٜ ٚاٌرعّؼاخ اٌٍک١ٕح  ِظه، ؼ١س کاْ

تّٕطمح قٌرا ا١ًٌٕ، کّا أشه لٌک ٌٍثاً فٟ ذغ١١ه ِٛالغ تؼغ اٌّكْ ٚاٌؼٛاطُ ذثؼا ٌرطٛن ٚذغ١ه أفهع ا١ًٌٕ 

ً اٌكٌرا ٚأفهع ػثه اٌؼظٛن. ٘ما تاإلػافح إٌٝ اٌكٚن اٌمٞ ٌؼثٗ ذطٛن ٌاؼً اٌثؽه اٌّرٌٛؾ فٝ ذغ١ه شک

ً ظٙٛن ِكْ ظك٠كج ٚأكشان ِكْ أـهٜ. ٌٚٛف ٠رهکى اٌثؽس ػٍٝ إتهاو ٍِان ٚقٚن فهع  ا١ًٌٕ ٚأ٠ؼا

 .ا١ًٌٕ اٌث١ٍٛوٞ ـالي ػظه اٌكٌٚح اٌؽك٠صح ، ٚاٌمٜ ٠ؼك ِٓ أُ٘ اٌفهٚع إٌّكشهج ٌٕٙه ا١ًٌٕ

فهع ِٕكشه ، ٠مغ ِظثٗ فٟ ألظٝ  ٚاٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ٘ٛ أؼك اٌفهٚع اٌصالشح األٌا١ٌح ٌٕٙه ا١ًٌٕ ٌکٕٗ

اٌشهق، ٚلك لکهٖ اٌؼك٠ك ِٓ اٌّؤنـ١ٓ ٚاٌعغهاف١١ٓ فٟ اٌؼظٛن اٌکال١ٌک١ح، أِا فٟ اٌؼظٛن اٌٌٛطٝ 

ق.َ، ػٕكِا قـً اإلٌکٕكن ِظه،  ٣٣٣فٍُ ٠هق لکهٖ. کاْ اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ طاٌؽا ٌٍّالؼح ؼرٝ ػاَ 

 . .ؼ١س أقـً أٌطٌٛٗ ِٓ ـالي اٌفهع
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ـالي اٌؼظٛن اٌران٠ف١ح اٌّفرٍفح، ِه ٔٙه ا١ًٌٕ تاٌؼك٠ك ِنٓ اٌّهاؼنً ٚاٌرمٍثناخ اٌرنٟ أشنهخ ػٍنٝ 

اٌؽ١اج االظرّاػ١ح ٚا١ٌٍا١ٌح ٚاٌران٠ف١ح فٟ ِظه، ؼ١س واْ ٌرطٛن فهٚع ا١ًٌٕ األشه اٌٛاػػ فٟ اـر١ان 

 ً فٟ ذغ١١ه ِٛالغ تؼغ اٌّنكْ  ِٛالغ اٌّكْ ٚاٌمهٜ ٚاٌرعّؼاخ اٌٍى١ٕح تّٕطمح قٌرا ا١ًٌٕ، وّا أشه لٌه ٌٍثا

ٚاٌؼٛاطُ ذثؼا ٌرطٛن ٚذغ١ه أفهع ا١ًٌٕ ػثه اٌؼظٛن. ٘ما تاإلػنافح إٌنٝ اٌنكٚن اٌنمٞ ٌؼثنٗ ذطنٛن ٌناؼً 

 اٌثؽه اٌّرٌٛؾ فٝ ذغ١ه شىً اٌكٌرا ٚأفهع ا١ًٌٕ ٚأ٠ؼاً ظٙٛن ِكْ ظك٠كج ٚأكشان ِكْ أـهٜ. 

ي ِناٚنق فنٟ اٌّظناقن اٌران٠ف١نح ٠ّىٓ اٌرّاي تؼغ اٌرطنٛناخ ٚاٌرغ١نهاخ اٌعغهاف١نح، ِنٓ ـنال

اٌّفرٍفننح ٚٔرننالط اٌىشننٛفاخ ا٢شان٠ننح ٚاٌع١ٌٛٛظ١ننح اٌؽك٠صننح فننٟ إٌّطمننح اٌّؽظننٛنج تنن١ٓ اٌعننىء اٌشننّاٌٝ 

اٌغهتٝ ِٓ شثٗ ظى٠هج ١ٌٕاء ٚٚاقٜ اٌطّن١الخ، ٌنٛاء اٌرنٝ ؼنكشد تفؼنً اٌطث١ؼنح أٚ تفؼنً اإلٍٔناْ، ِٕنم 

ٚذنثش١ه  -مٞ ذغ١هخ ف١ٗ ظغهاف١نا اٌّىناْ تظنٛنج ٍِؽٛظنح اٌ -تكا٠ح اٌؼظٛن اٌران٠ف١ح إٌٟ اٌٛلد اٌها٘ٓ 

لٌه ػٍٝ اٌعأة اٌؽؼانٜ، ٌمٌه ٌٛف ٠رهوى اٌثؽس ػٍٝ إتهاو ٍِان ٚقٚن فهع ا١ًٌٕ اٌث١ٍٛوٞ ـنالي 

 ػظه اٌكٌٚح اٌؽك٠صح ، ٚاٌمٜ ٠ؼك ِٓ أُ٘ اٌفهٚع إٌّكشهج ٌٕٙه ا١ًٌٕ. 

 فروع انىَم قذٍماً: 

ٔالشد اٌؼك٠ك ِٓ اٌكناٌاخ إٌّظِٛح اٌّال١ح اٌفاطح تفهٚع ا١ًٌٕ اٌمك٠ّح، ؼ١س ا٘رُ اٌثاؼصْٛ 

ٚاٌّؤنـْٛ ترؽم١ك ٚذؽك٠ك ٍِاناخ ِٚظثاخ فهٚع ا١ًٌٕ اٌمك٠ّح، فٟ ِؽاٌٚح ٌرؽك٠ك ِؼاٌُ قٌرا ا١ًٌٕ 

٠ُ ٚٚاقٞ ٚذطٛن٘ا، ـاطح إٌّطمح اٌٛالؼح ألظٝ شهق اٌكٌرا "ِٕطمح ِظة اٌفهع اٌث١ٍٛوٞ اٌمك

اٌط١ّالخ"، ٚؽثما ٌٍىشٛفاخ اٌؽك٠صح ٌٛاء ػٍٝ اٌٍاؼح األشه٠ح أٚ اٌع١ٌٛٛظ١ح تاخ ِطٍٛتاً أْ ٠رُ اٌهتؾ 

ت١ٓ ِا لوهٖ اٌّؤنـْٛ ٚاٌعغهاف١ْٛ ػٍٝ ؼك ٌٛاء فٟ اٌؼظٛن اٌىال١ٌى١ح ٚاٌؼظٛن اٌٌٛطٝ، ٚت١ٓ 

 اٌكناٌاخ اٌؼ١ٍّح اٌؽك٠صح ٌرٍه إٌّطمح.

ك٠ّا تؽكٚق٘ا اٌطث١ؼ١نح، اٌرنٟ ذٕٛػند ِنا تن١ٓ اٌٍّنرٕمؼاخ ٚاٌثؽ١نهاخ ذ١ّىخ ِٕطمح شهق اٌكٌرا ل

ٚاٌظؽهاء، ٚاٌرٟ شىٍد ػمثاخ ؽث١ؼ١ح ل٠ٛح فٟ ٚظٗ اٌّؼرك٠ٓ. أِا ٔٙه ا١ًٌٕ فٙٛ شنه٠اْ اٌؽ١ناج، ِنٛوع 

(. ِٕٚنم اٌؼظنٛن 7٣3،ص7391وً شٟء ِٓ اٌغه٠ٓ ٚاٌّاء إٌٝ اٌطثٛغهاف١ا ٚاٌىناػح ) ظّاي ؼّكاْ:

اناخ فهٚع قٌرا ا١ًٌٕ ذرغ١ه ذثؼاً ٌرطٛن إٌٙه، ِّا ٠ؤشه تاٌٍٍة أٚ اإل٠عاب ػٍٝ ٍِناؼح اٌمك٠ّح وأد ٍِ

( ، ٚأ٠ؼا ػٍٝ ذٛو٠غ اٌرعّؼاخ اٌثشنه٠ح ٚاٌّنكْ ؼنٛي ٍِنان ٚفنهٚع ٣2، ص 7331اٌكٌرا )دمحم نِىٜ:

 ٔٙه ا١ًٌٕ.

د فٟ ذطٛن ذؼكقخ اٌّظاقن اٌران٠ف١ح اٌرٟ ذؽكشد ػٓ فهٚع ا١ًٌٕ، ؼ١س أشثرد ظ١ّؼٙا أٔٙا وأ

لوه اٌّؤنـْٛ ٚاٌعغهاف١ْٛ فٟ اٌؼظه اٌىال١ٌىٟ أْ ٔٙه ا١ًٌٕ  ٍِرّه ـالي اٌؼظٛن اٌران٠ف١ح، ٚلك

واْ ٠رفهع إٌٝ ٌثؼح أفهع ُِٕٚٙ ِا واق ػٍٝ لٌه


.  ٍٚٔرًّ ِٓ األِه تؼغ اٌغّٛع ٚػكَ اٌكلح، 

ؤنـ١ٓ ٚتؼؼٙا ٠رفك، فؼال ػٓ ذؼانب اٌهٚا٠اخ، فثػكاق اٌفهٚع ٚأٌّالٙا ٠فرٍف تؼؼٙا ِا ت١ٓ اٌّ

ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘ان إظّاع ػٍٝ أػكاق أفهع اٌكٌرا ٚال ػٍٝ أٌّالٙا، تاإلػافح إٌٝ أْ ٍِاناخ األفهع ٔفٍٙا 

       (.  ١ٌGardiner A.,1968,p153-159ٍد قالّا ٚاػؽح اٌّؼاٌُ، ٚلك ذرؼانع ف١ّا ت١ُٕٙ ظ١ّؼا )

                                                           

 ( أْ ٌٗ ِا ال ٠مً ػٓ ٌرح ػشه فهػاً.Natural History Vذؽكز ت١ٍٕٟ فٟ اٌمهْ األٚي ا١ٌّالقٞ ػٓ ٔٙه ا١ًٌٕ فٟ وراتٗ ) 

. 
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غ اٌىفا٠ح، وّا فؼً ؽٌْٛٛ ٚتٛي ٚتفؼً ِعٙٛق اٌّرفظظ١ٓ أِىٓ اٌرٛف١ك ت١ٕٙا تّا ف١ٗ تؼ

، ِغ األـم فٝ االػرثان أْ والً (Toussoun,O.,1922,p.1-60;Ball.,1942; Bietak,1975ٚت١ران)

ِٓ ٔظٛص اٌّؽمم١ٓ ٚاظرٙاقاذُٙ ٚاٌفهالؾ اٌرٝ لكِٛ٘ا نتّا لك ال ذؼثه ػٓ اٌؽم١مح اٌؼ١ٍّح تظٛنج 

 لاؽؼح.    

 فروع انىَم فٌ مصادر انعصر انكالسَكٌ: 

فهٚع اٌكٌرا ٌّعّٛػر١ٓ: ِعّٛػح نل١ٍ١ح ٟٚ٘ شالز: اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٞ  ق.َ(: لٍُ 5)اٌمهْ  هَرودوخ -

، اٌفهع شّاي ١ٌٕاء( ِك٠ٕح ِظة اٌفهع فٟ اٌثؽه اٌّرٌٛؾ -ٍٔثح إٌٝ ِك٠ٕح ت١ٍٛو )ِٛلغ ذً اٌفهِا ؼا١ٌاً 

هتٟ ٚاٌهل١ٍنٟ اٌصاٌنس اٌنمٞ وناْ ٚ٘ٛ اٌفهع اٌغٚاٌىأٛتٟ ٍٔثح إٌٝ ٌث١ٕر١ٛي )ٌّٕٛق اٌؽا١ٌح(، اٌٍث١ٕرٟ 

اٌّك٠ٕح اٌّظه٠ح اٌمك٠ّح اٌرٟ وأند ذمنغ اٌنٟ اٌشنهق ِنٓ اإلٌنىٕكن٠ح. تاإلػنافح  ٠ظة ػٕك ِك٠ٕح وأٛب،

ٍٔثح إٌنٝ ٌنا٠ً )ِٛلنغ طنا إٌٝ ِعّٛػح أـهٜ شا٠ٛٔح ذرفهع ِٓ اٌفهٚع اٌهل١ٍ١ح ٟٚ٘ أنتؼح: اٌٍا٠ٍٟ 

غ١ه ؽث١ؼٟ، ٠رفك ٍِنانٖ ، اٌثٛوٌٟٛ ٚ٘ٛ ِعهٜ ألِك٠ك(ٍٔثح إٌٝ ِٕك٠ً )ذّٟ ا، إٌّك٠ىٞ اٌؽعه ؼا١ٌا(

 .Tr؛ 73٣،ص7391غ١ه ؽث١ؼٟ)ظّاي ؼّكاْ:، اٌثٌٛث١رٟ ٚ٘ٛ ِعهٜ ِغ اٌعىء األقٔٝ ِٓ فهع ق١ِاؽ

Macaulay G. C.,1890,ii,p.17). 

ق.َ(: ذفنننهق تننن١ٓ اٌّظننناقن اٌىالٌننن١ى١ح تثٔنننٗ اٌعغهافنننٟ اٌٛؼ١نننك تننن١ٓ  ٣)اٌمنننهْ تطهَمووووس انافرافوووٌ  -

ـ١ٓ اٌمٞ ١ِى ت١ٓ اٌفنهٚع ٚاٌّظنثاخ، ف١نموه ٌنرح أفنهع ٚذٍنغ ِظنثاخ ذٕرٙنٟ إ١ٌٙنا ذٍنه اٌفنهٚع.  اٌّؤن

ِٚننٓ اٌفننهٚع ِننا ٘ننٛ ِعننهٜ غ١ننه ؽث١ؼننٝ، وّننا أْ ِننٓ اٌّظننثاخ ِننا ٘ننٛ والننف


. لوننه تط١ٍّننٛي اٌفننهع 

)ذنً تٍنطح  اٌث١ٍٛوٜ تاٌُ اٌفهع اٌثٛتٍطٟ ٚلٌه ألْ أشٙه اٌّكْ اٌمه٠ثح ِٓ تكا٠ح اٌفهع ِك٠ٕنح تٛتاٌنطح

(. ٚلٌنه ٌمنهب Ball J.,1942,p.124ِظة ٘ما اٌفهع تاٌُ اٌفُ اٌث١ٍنٛوٜ ) -تاٌشهل١ح(  ، ت١ّٕا لوه فُ 

اٌّظننة ِننٓ ِك٠ٕننح تٍٛو٠ننَٛ )ذننً اٌفهِننا تشننّاي ٌنن١ٕاء(


.  ٚذشنن١ه تؼننغ اٌّظنناقن إٌننٝ فننهع ٔننالض أٚ 

ٌط١ّالذننٝ "ٍٔننثح ٌننٛاقٞ ِرننك٘ٛن ٚ٘ننٛ اٌفننهع اٌمٍىِننٝ "ٍٔننثح ٌرننً اٌمٍننىَ تاٌٍنن٠ًٛ " أٚ ٍِننّاٖ األـننه ا

اٌط١ّالخ تاإلٌّاػ١ٍ١ح" ّٚ٘ا اٌّاْ ٌٍّّٝ ٚاؼك، ؼ١س ٠رفهع لثً اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ٠ٚرعٗ شنهلا ١ٌرظنً 

تاٌثؽ١هاخ اٌّهج شُ ١ٌفرهلٙا ظٕٛتاً إٌٝ اٌثؽه األؼّه ػٕك ِك٠ٕح اٌمٍىَ اٌمك٠ّنح )ونَٛ اٚ ذنً اٌمٍنىَ اٌؽناٌٟ 

١ّالذٟ( اٌمٞ واْ ١ٍ٠ه تٛػٛغ فٝ ٚاقٞ اٌطّن١الخ اٌؽناٌٝ تا٠ًٌٍٛ(.  ٠ٚثكٚ أْ اٌفهع اٌمٍىِٝ )أٚ اٌط

 (.   ٣07،ص7391لك ٌثك اٌمٕٛاخ اٌظٕاػ١ح إٌٝ اٌثؽه األؼّه) ظّاي ؼّكاْ :

ق.َ(: لوه ٌثؼح ِٓ فهٚع ا١ًٌٕ، ٠شرهن ِؼظّٙا فٟ األٌّاء ٚتؼؼٙا فٟ اٌٍّاناخ  7)اٌمهْ  ستراتو -

١ٍٛوٞ فنٟ ألظنٝ اٌشنهق ٚاٌفنهع اٌىنأٛتٟ فنٟ ألظنٝ ِغ ِا لوهٖ ١٘هٚقٚخ. الؼع ٌرهاتٛ أْ اٌفهع اٌث

اٌغهب ٠شىالْ ِؼاً ؼكٚق اٌكٌرا، ٚت١نُٕٙ ٠ٛظنك ـٍّنح أفنهع أـنهٜ، تاإلػنافح إٌنٝ ػنكق لـنه ِنٓ اٌفنهٚع 

، ٚإّٔا  (Strabo's Geography,1903,vol. XVII.I.5)ٌٚىٓ ١ًٌ ٌٙا ِظثاخ ػٍٝ اٌثؽه اٌّرٌٛؾ 

 ح ذّصً ِف١غ )١ٌاؼاخ( ٌرٍه اٌفهٚع.  ذظة قاـً ـٍعاْ ٚتؽ١هاخ أٚ أِاوٓ ِفرٛؼ

                                                           
 األخٌر فرعا ً ٌصب     ىالضٌك بٌن البحٌرات والبحر لٌوصل إل ًحفره اإلنسان عبر الشرٌط الساحل ًالمصب الزائف: هو مخرج صناع

 البحر. ىتلن البحٌرات فمط ودون أن ٌكمل طرٌمه إل ىطبٌعٌا فً احد
 اآلن  ىكان المإرخون والجغرافٌون ومن لبلهم المصرٌون المدماء ٌطلمون على فروع النٌل أسماء أشهر المدن الوالعة بالمرب منها، ومازال إل

 (.  مصرف تل حبوة – مصرف بالوظة –ترعة المنطرة  –ٌتم حفرها )ترعة اإلسماعٌلٌة  ٌُتبع ذلن مع المنوات والترع والمصارف التً
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جورج انقثرصٌ )انقرن انسادس( -

:  لوه فهٚع ا١ًٌٕ فٟ إشانج ػاتهج ِٛظىٖ، ٚنق ف١ٙا أْ ٔٙه ا١ٌٕنً  

فٝ ِٕطمح اٌكٌرا ٌٗ ٌثغ ِظثاخ، ٌُٚ ٠موه ِٓ تن١ٓ اٌفنهٚع ٚال اٌّظنثاخ اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ، ٠ٍٚنرٕرط ِنٓ 

 ;Ball J.,1942,p.176-177القٜ أنكشه ٚاـرفنٝ اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ )لٌه أٗ لثً تكا٠ح اٌمهْ اٌٍاتغ ا١ٌّ

by Gelzer H.,1890). . 

 

 فروع انىَم خالل مصادر انعصور انوسطٌ: 

لوهخ اٌهٚا٠اخ اٌؼهت١ح ٚورة اٌران٠ؿ أْ ػكق فهٚع ا١ًٌٕ ٌُ ٠رؼك اٌصالشح، ٚأْ فهػٝ ق١ِاؽ ٚنش١ك اؼرال 

غ فنٟ اإلػرثنان أّٔٙنا ٌنُ ٠ٍنرمها تشنىٍّٙا اٌؽناٌٝ إال ـنالي اٌظكانج ف١ّا ذثمٝ ِٓ فنهٚع ا١ٌٕنً، ِنغ اٌٛػن

  (. Guest A.R.,1912,p.941-5 ؛٣05،ص7391اٌمهْ اٌؼاشه ا١ٌّالقٜ ) ظّاي ؼّكاْ:

 انفرع انثَهوزً: 

، ٠منغ ِظنثٗ  (Burton A.,1972,p.130٘ٛ أؼك اٌفهٚع اٌصالشح األٌا١ٌح ٌٕٙه ا١ٌٕنً ٌىٕنٗ فنهع ِٕنكشه)

ونُ 1فٟ ألظٝ اٌشهق، ؼ١س ؼكق تط١ٍّٛي اٌعغهافٟ ِٛلغ فُ اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ أٔٗ ٠منغ ػٍنٝ تؼنك ؼنٛاٌٟ 

(، لونهٖ اٌؼك٠نك ِنٓ اٌّنؤنـ١ٓ Ball J,1942,p.58ذنً اٌفهِنا) –إٌٝ اٌشّاي اٌشهلٟ ِٓ ِك٠ٕح ت١ٍٛو٠َٛ 

وننهٖ.  ونناْ اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٜ ٚاٌعغننهاف١١ٓ فننٟ اٌؼظننٛن اٌىالٌنن١ى١ح، أِننا فننٟ اٌؼظننٛن اٌٌٛننطٝ فٍننُ ٠ننهق ل

ق.َ، ػٕكِا قـً اإلٌىٕكن ِظنه، ؼ١نس أقـنً أٌنطٌٛٗ ِنٓ ـنالي اٌفنهع  ٣٣٣طاٌؽا ٌٍّالؼح ؼرٝ ػاَ 

 (.  ٣٣,ص  7321)ػٍّاء اٌؽٍّح اٌفه١ٍٔح ، 

  -اورٍنة اٌفنهع  اٌث١ٍننٛوٜ اٌنّٗ ِنٓ اٌننُ اٌّك٠ٕنح اٌرنٝ ٠مننغ ِظنثٗ تناٌمهب ِٕٙننا، ؼ١نس ٌن١ّد )ت١ٍٛو٠ننَٛ

اٌفهِا ( -ت١ٍٛوج   -ت١ٍٛو 
 

ِك٠ٕح ِظه٠ح لك٠ّح ، اٌّٙا فنٟ ا١ٌٛٔا١ٔنح ٠ؼٕنٝ اٌطن١ٓ ٚاٌٛؼنً )أؼّنك ، ٚ٘ٝ 

ٚطننفٙا ػٍّنناء اٌؽٍّننح اٌفهٍٔنن١ح  تثٔٙننا ذمننغ ػٍننٝ اٌطننهف اٌشننهلٝ ٌثؽ١ننهج ( ، ٣3،ص7322ووننٝ تننه:

إٌّىٌح، ت١ٓ اٌثؽه ٚاٌىصثاْ ٌٚٚؾ ًٌٙ لاؼً ، ٠ٚؼثنه اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ اٌنمٜ ذؼنالً ١ٌظنثػ لٕناج وث١نهج 

ذٍّؤ٘ا األٚؼاي ٘ما اًٌٍٙ تاقلا ِٓ اٌثؽ١هج إٌٝ اٌثؽه ، ٠ٚٛظنك ػٍنٝ شناؽذ ٘نمٖ اٌثؽ١نهج لظنه اٌط١ٕنح


  

 اٌمٜ أٙان أٔماػا تؼ١كا ػٓ اٌشاؽذ تٍّافح واف١ح ، أِا ـهالة ِٕطمح اٌفهِنا فرمنغ إٌنٝ اٌشنهق ِنٓ ت١ٍنٛو

( ، ٚذؼهف ؼا١ٌا إٌّطمح تاٌُ له٠ح تاٌٛظح ٚاٌرٝ ذمغ 1٣،ص 7321ٔؽٛ اٌثؽه)ػٍّاء اٌؽٍّح اٌفه١ٍٔح ، 

إٌٝ اٌعٕٛب اٌشهلٝ ِٓ أؽنالي ِك٠ٕنح اٌفهِنا اٌمك٠ّنح، ِٚنؤـهاً أطنثؽد إٌّطمنح وٍٙنا ػنّٓ ؼنكٚق أؼنك 

ٓ ِننؤنـٝ اٌؼظننٛن ٌننُ ٠فرٍننف اٌننُ اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٜ تنن١  اٌّننكْ اٌعك٠ننكج ٚاٌّؼهٚفننح تاٌننُ "ٌننالَ ِظننه".

اٌىال١ٌى١ح، إال أْ والٚق٠ٛي تط١ٍّٛي )اٌش١ٙه تثط١ٍّٛي اٌعغهافٝ( أؽٍك ػ١ٍٗ اٌفهع اٌثٛتٍطٝ ؼ١س 

 . (Ball J, 1942, p.124لوه اٌفُ اٌث١ٍٛوٜ ٌٍفهع اٌثٛتٍطٝ ) 

                                                           
 العصر الكالسٌكً له كتاب بالٌونانٌة وصف فٌه العالم الرومانً فً نهاٌة المرن السادس المٌالدي.   ًجورج المبرصً ربما ٌكون آخر مإرخ 
 (: هو أحد التالل األثرٌة الهامة بمنطمة آثار شمال سٌناء، أجرٌت به حفائر من لبل المجلس األعلى لآلثار باإلضافة إلى تل الفرما )بٌلوزٌوم

أٌضا تم العدٌد من حفائر البعثات األجنبٌة أشهرهم البعثة السوٌسرٌة، تم الكشف عن أسوار للعة الفرما والتى ظلت تستخدم إلى العصر اإلسالمى، 
د ثالث كنائس تعود إلى المرن الرابع والخامس المٌالدى، باإلضافة إلى الكشف عن المسرح والحمامات ومجلس الشٌوخ خالل الكشف عن عد

 العصر الٌونانً الرومانً.
  بورفإاد  -طرٌك بالوظة  23لصر الطٌنة: هً للعة عسكرٌة كانت تشرف علً الحدود الشرلٌة وتخدم طرٌك الموافل التجارٌة، تمع عند الكٌلو

 م.٨٠٥١وأجرٌت بها حفائر مصرٌة، كشفت عن خزنات مٌاه ومنطمة صناعٌة، تإرخ  بالعصر الملوكً شٌدها لنصواه الغوري عام 
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ٍننٛوٜ ا٘نرُ اٌؼك٠ننك ِننٓ اٌثنناؼص١ٓ تكناٌننح إٌّطمننح اٌشننّا١ٌح اٌغهت١ننح ٌٍنن١ٕاء، ٚلٌننه ٌرؽك٠ننك ٍِننان اٌفننهع اٌث١

ٚنافنكٖ، تاإلػنافح إٌننٝ ذؽك٠نك ـننؾ ٌناؼً اٌثؽننه اٌّرٌٛنؾ ـنالي اٌؼظننٛن اٌران٠ف١نح، ٌٚنناػكُ٘ فنٟ لٌننه 

اٌرٌٛغ فٟ أػّاي اٌؽفاله ٚقناٌح اٌّٛالغ األشه٠ح تإٌّطمح.  تكأخ اٌكناٌناخ اٌؼ١ٍّنح ٌٍّٕطمنح ـنالي فرنهج 

ك ٍِنان اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ فنٝ ذؽك٠ن ـٍظد اٌكناٌح إٌٝ.  ٚاالؼرالي اإلٌهال١ٍٟ ١ٌٍٕاء، ٚؼرٝ ٚلد ؼك٠س

إٌّطمح اٌٛالؼح ت١ٓ تؽه اٌثمه ٚؼرٝ اٌّظة تاٌمهب ِٓ ذً اٌفهِا، تاإلػافح إٌٝ ذؽك٠ك ٍِان نافك٠ٓ ِٓ 

 .    وٞنٚافك اٌفهع اٌث١ٍٛ

وناْ ٠ّنه ِنٓ تؽنه  (7 -)ـه٠طنح  ٚؽثماً ٌٍكناٌاخ إٌّشٛنج ـنالي فرنهج االؼنرالي، فناْ اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ

ونُ ٚطنٛال إٌنٝ ذنً اٌفهِنا،  ٣9هق ٠ٚرماؽغ ِغ لٕاج ا٠ًٌٍٛ ظٕٛب تٛنٌنؼ١ك تؽنٛاٌٟ اٌثمه فٝ اذعاٖ اٌش

ونُ أِنا ػهػنٗ ف١منكن تؽنٛاٌٟ  ٣٣ؼ١س ذمكن اٌٍّافح اٌرٟ ٠مطؼٙا ِٓ لٕاج اٌٍن٠ًٛ إٌنٝ اٌّظنة تؽنٛاٌٟ 

َ. ذمغ ٔمطح ذفهع اٌهافك األٚي "نافنك ذنً اٌفؼنح20:700


ونُ شنهق لٕناج اٌٍن٠ًٛ،  ٣" ػٍنٝ تؼنك ؼنٛاٌٟ 

وُ ؼرٝ ذفرفٟ ِؼاٌّنٗ.  أِنا اٌهافنك اٌصنأٟ "نافنك ذنً اٌٍنٌٛٝ 1.5إٌٝ اٌشّاي ٍِافح  ٠ّٚرك


"، فرمنغ ٔمطنح 

ونُ ؼرنٝ ذفرفنٟ ِؼاٌّنٗ. ٠ٚمنكن  1.5وُ غهب ذً اٌفهِنا، ٠ّٚرنك إٌنٝ اٌشنّاي ٌٍّنافح  70ذفهػٗ ػٍٝ تؼك 

ػ١ٕاخ اٌمٛالنغ اٌرنٟ  فٟ ذؽك٠ك ػّه 71ذُ اٌرفكاَ اٌىهتْٛ  َ ذمه٠ثا. 20ػهع والً ِٓ اٌهافك٠ٓ ؼٛاٌٟ 

اـر١هخ ِٓ أِناوٓ ِؽنكقج ِنٓ ٍِنان اٌفنهع، ؼ١نس ذثن١ٓ أْ اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٞ ٚنٚافنكٖ، ذٕرٙنٟ إٌنٝ ٌناؼً 

-Senah A. and Weissdrod T.,1973,p.59َ( )٣5اٌثؽه اٌّرٌٛؾ ـنالي اٌمنهْ األٚي اٌّن١القٞ )

شه٠نح اٌّىرشنفح، ٚاٌرنٝ ِنٓ اٌّنهظػ ، ٚؽثماً ألػّاي اٌؽفاله فٝ ذٍه إٌّطمح ذث١ٓ أْ ظ١ّغ اٌّٛالغ األ 61

 أٔٙا وأد ذمغ ػٍٝ ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ٌاٌف اٌموه ذؤنؾ تاٌؼظه اٌثطٍّٟ ٚاٌهِٚأٟ. 

ظٙهخ تؼك لٌه اٌكناٌنح اٌرنٟ لناَ تٙنا فه٠نك اٌؼّنً األشنهٜ ٚاٌع١ٌٛنٛظٝ اٌرناتغ ٌٍثؼصنح إٌٍّنا٠ٚح 

ٛػػ االؼرّاالخ اٌّطهٚؼح ٌرطٛن ٍِنان اٌؼاٍِح ترً اٌؼثؼح، ٚاٌرٟ واْ ِٓ ٔرالعٙا اٌرؽكاز ـه٠طح ذ

فهع ا١ًٌٕ اٌث١ٍٛوٜ، تكا٠ح ِٓ ٔمطح ذفهػٗ ٚؼرٝ اٌّظة فٟ ألظٝ اٌشهق، تاإلػافح إٌٝ الرنهاغ أِناوٓ 

اٌثؽ١هاخ ٚاٌٍّرٕمؼاخ اٌّرٛلغ ٚظٛق٘ا ػٕك اٌّظة، ٚاػرّكخ اٌكناٌح ػٍٝ اٌفهالؾ اٌىٛٔرٛن٠ح اٌمك٠ّح 

ف ٚاٌؼٛاٌٟ اٌفاطنح تناٌفهٚع ٚاٌّظنثاخ ٚاٌّظنافٟ اٌمك٠ّنح ١ٌٍٕنً اٌرٝ ذُظٙه فٟ وص١ه ِٓ األؼ١اْ اٌؽٛا

.  ٚـٍظند اٌكناٌنح (Bietak M.,1996,p.1ٚاٌكناٌاخ ا١ٌّكا١ٔنح تاإلػنافح إٌنٝ اٌّعٍناخ االـرثان٠نح)

إٌٝ اٌمٛي تاؼرّا١ٌح ذطٛن ٍِان اٌفهع اٌث١ٍنٛوٜ إٌنٝ أنتؼنح ِهاؼنً ذثنكأ ِنٓ اٌعٕنٛب ٚذرعنٗ إٌنٝ اٌشنّاي 

ثؽه اٌّرٌٛؾ، ٚلك ذُ ذؽك٠ك ٍِنان اٌّهؼٍنح األٌٚنٝ اٌرنٝ ٠رعنٗ ف١ٙنا اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ ٚظ١ّؼٙا ذظة فٟ اٌ

شهلاً ِهٚنا تاٌثؽ١هاخ إٌّكشهج اٌغهت١ح ٚاٌشهل١ح شّاي شهق اٌمٕطهج شهق، شُ ٠رعٗ إٌٝ اٌشّاي ت١ٓ ذنً 

 .     (١ٌBitak M,1981,p.271-283ظة فٟ اٌثؽه اٌّرٌٛؾ ) ٣ٚذً ؼثٛج  7ؼثٛج 

ٌٍعنىء اٌشنّاٌٟ اٌغهتنٟ   733٣اٌفهٍٔنٟ اٌّشنرهن ػناَ  -ٍّػ األشهٞ اٌّظنهٞ ـالي أػّاي اٌ

( ذّىنننٓ اٌفه٠نننك اٌع١ٌٛنننٛظٝ Valbelle D.,and Others,1992,p.11-22ٌّٕطمنننح شنننّاي ٌننن١ٕاء)

اٌّظاؼة ٌٍثؼصنح ِنٓ اٌنكِط تن١ٓ اٌّؼٍِٛناخ األشه٠نح اٌّىرشنفح ؼنك٠صا ٚٔرنالط اٌرفٍن١ه ٚاالٌنرٕثاؽ  ٌظنٛن 

                                                           
  حٌث ثبت أنه وفما ٨٩٩١-٨٩٩١كم إلى الشمال من مدٌنة المنطرة شرق ، أجرٌت فٌه حفائر مصرٌة مواسم ٨١تل الفضة: ٌمع على بعد ،

ولمربه من ساحل البحر المتوسط وولعه على مسار الفرع البٌلوزى فمد لعب دورا تجارٌا مهما خالل العصر البٌزنطً، تم لمولعه اإلستراتٌجى 
 الرابع وأوائل المرن الخامس المٌالدى ، باإلضافة إلى  بماٌا من المرن السابع المٌالدى.   نتؤرٌخ اللمى األثرٌة بداٌة من أواخر المر

 كم  إلى الشمال الشرلى من مدٌنة المنطرة شرق ، وهو عبارة عن  ربوة  مرتفعة تظهر علً سطحها العدٌد من 3٥بعد  تل اللولى: ٌمع على
م، ثبت انه ٌمع علً شاطئ احد روافد الفرع البٌلوزى خالل العصر 3٥٥٥ -٨٩٩٠الشواهد األثرٌة. أجرٌت بالمولع حفائر مصرٌة فً مواسم  

آت من الطوب اللبن ترجع إلى العصر البٌزنطى ، باإلضافة إلى حمام من الطوب األحمر وعدة مبانى  ترجع الرومانى، تم الكشف به على منش
 إلى العصر الرومانى.
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١ننس ذننُ نٌننُ ـه٠طننح ظ١ِٛٛنفٌٛٛظ١ننح ٌّٕطمننح شننهق اٌننكٌرا، ٠فظننٕا ف١ٙننا اٌعننىء االٌرشننؼان ػننٓ تؼننك، ؼ

اٌشّاٌٟ اٌغهتٟ ِٓ ١ٌٕاء، ؼ١س ذُ ف١ٙا الرهاغ ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ؼرٝ اٌّظة، تاإلػافح إٌٟ الرهاغ 

أِاوٓ ػكق ِٓ اٌثؽ١هاخ اٌرٝ وأد ِٛظٛقج ـالي ٔشاؽ اٌفهع  اٌث١ٍٛوٜ، أ٠ؼا ذنُ ذؽك٠نك ِهاؼنً ذطنٛن 

 . (Marcolongo B.,1992,p.23-31,fig.1اٌثؽه اٌّرٌٛؾ  ـالي اٌفرهاخ اٌران٠ف١ح اٌّفرٍفح) ٌاؼً

 -قناٌح أـهٜ لاَ تٙا اٌفه٠نك اٌع١ٌٛنٛظٝ اٌّظناؼة ٌثؼصنح ا٢شنان األِه٠ى١نح اٌؼاٍِنح ترنً اٌثنهض 

(CORONA)شننّاي ٌنن١ٕاء اٌننرٕاقا إٌننٝ اٌظننٛن اٌرننٝ اٌرمطنند تٛاٌننطح اٌمّننه اٌظننٕاػٝ األِه٠ىننٝ 
 

 

ٚاٌكناٌناخ اٌؽم١ٍننح، تاإلػنافح إٌننٝ اٌّعٍناخ االـرثان٠ننح، ؼ١نس ذننُ ذؽك٠نك أؼننك ٍِناناخ اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٜ 

(، ٌٚاػكخ اٌظٛن أ٠ؼا فٟ اٌىشنف ػنٓ ِعنهٜ 7-ٚاٌمٞ ظٙه ظ١ٍاً فٟ طٛن اٌمّه اٌظٕاػٟ )طٛنج 

 ٔٙهٞ ِطّٛن تاٌهِاي )٘ٛ نافك ِٓ نٚافك اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ( واْ ٠ّه ـالي ذً اٌثهض شّاي.

( نتّا واْ ظىء ِٓ ٔظناَ ٣-ٚؽثما ٌكناٌح اٌثؼصح األِه٠ى١ح شثد أْ اٌّعهٞ اٌّىرشف ) ـه٠طح 

٣ََ  تؼّننك 7٣0ذظننه٠ف اٌفننهع  اٌث١ٍننٛوٞ تٍنن  ػهػننٗ 

، ِٚننٓ ـننالي قناٌننح اٌففننان اٌّىرشننف فننٝ  

، ٠رؼػ أْ ٚطٛي ٘ما اٌّعهٜ إٌٙهٜ إٌٝ ِٕطمح  71اٌّعٍاخ ٚاٌؼ١ٕاخ اٌرٝ أظهٜ ٌٙا اـرثان وهتْٛ 

ذً اٌثهض ٠هظغ إٌٟ ػظه اٌكٌٚح اٌؽك٠صح ، أ٠ؼا ذُ ذؽك٠ك ـؾ ٌاؼً اٌثؽه اٌّرٌٛؾ ـنالي ػظنه اٌكٌٚنح  

، تاإلػنافح إٌنٟ ذثو١نك ٚظنٛق  (Hoffmeier J. K. & Moshier S. O., 2006,p.167-176اٌؽك٠صح )

ك٠ٓ )نافنك ٚتنمٌه ٠نؤنؾ ونال اٌهافن  ٣ٚؼثنٛج  7نافك ِنٓ اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٞ  ٚاٌنمٞ ٠ّنه تن١ٓ ِنٛلؼٝ ؼثنٛج 

 ,Moshier S. O., and El-Kalani A., 2008ٚنافنك ذنً اٌثنهض( تؼظنه اٌكٌٚنح اٌؽك٠صنح) -ؼثنٛج

p.450-473   .) 

 

 مراحم تطور مسار انفرع انثَهوزى:  

ٚنٚافنكٖ، ٠رؼنػ أْ اٌعنىء األلظنٝ شنهلا ِنٓ  ِٓ ـالي اٌطنهغ اٌٍناتك ٌٍّنان اٌفنهع اٌث١ٍنٛوٜ

اٌكٌرا ِه تّهاؼً ذطٛن ٚتّعّٛػح ِٓ اٌرغ١هاخ ؼرٝ  اٌرمه ػٍٟ ٍِانٖ اٌؽاٌٟ، ٚلنك ٌناػك اٌّنىض تن١ٓ 

اٌكناٌننننح األشه٠ننننح ِرّصٍننننح فننننٟ قناٌننننح ِٛالننننغ ا٢شننننان ٚذٛو٠ؼٙننننا اٌعغهافننننٟ، ٚاٌكناٌننننح اٌعغهاف١ننننح 

ػننٓ إٌّطمننح فننٝ  -ذمننانب اٌؽمننالك اٌؼ١ٍّننح -راظاخ ٚاٌع١ِٛٛنفٌٛٛظ١ننح ٌٍّٕطمننح فننٟ اٌٛطننٛي إٌننٝ اٌننرٕ

ِؽاٌٚننح إلػنناقج ذّص١ننً اٌٛػننغ اٌعغهافننٟ اٌمننك٠ُ، ٚإػنناقج تٕنناء ـه٠طننح اٌّعننانٞ اٌّال١ننح تّٕطمننح اٌؽننكٚق 

اٌشهل١ح، ٚٔظاَ اٌرظه٠ف إٌٙهٞ تٙا ٚاٌمٕٛاخ اٌظٕاػ١ح ـالي اٌفرهاخ اٌران٠ف١ح، ٚ٘ٝ ِؽاٌٚح ٌٍرؼهف 

اٌؽفناله األشه٠نح أػّناي ِنكـً ِظنه اٌشنهلٟ. ٚذؼرثنه  -اٌغهتنٟ ِنٓ ٌن١ٕاء ػٍٝ ظغهاف١ح اٌعىء اٌشّاٌٟ 

اٌرٟ ذرُ فٟ ِٕاؽك اٌرعّؼاخ اٌٍى١ٕح ٚاٌعثأاخ اٌّٛظنٛقج ػٍنٝ ػنفاف فنهٚع ا١ٌٕنً اٌمك٠ّنح، ِنٓ أفؼنً 

اٌطهق ٌٍؽظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؤوكج ٚاٌىاف١ح ٌرثن٠ؿ فهٚع ا١ًٌٕ ٚاٌثؽ١هاخ اٌمك٠ّح اٌرنٟ ذنُ اٌرؼنهف 

اوٕٙا ِٓ ـالي أػّاي اٌرٕم١ة، ٌٚمٌه ٠رُ ذثن٠ؿ ٘مٖ اٌفنهٚع ا١ٍ١ٌٕنح ٚاٌثؽ١نهاخ ػنٓ ؽه٠نك ذنثن٠ؿ ػٍٝ أِ

اٌرعّؼاخ اٌثشه٠ح )ِٛالغ ا٢شان( اٌّٛظٛقج ػٍٝ ػفافٙا ٚ٘ٛ ِا ٠رُ ؼا١ٌا فٟ ظ١ّغ ِٛالغ لشنان اٌنكٌرا ِنٓ 

 ـالي أػّاي اٌؽفاله.  

                                                           
   ًالصور الملتمطة بواسطة الممر الصناع(CORONA)   عام لبل ٠٥هً مجموعة من الصور عالٌة الجودة تم التماطها لسهل الطٌنة منذ

م  فً ٨٩١١م  وشهر ماٌو ٨٩١١كم ، التمطت الصور فً شهر دٌسمبر عام 33٨×٨١،  كل صورة منها  تغطً مساحة التطور السرٌع  للمنطمة
 فصل الشتاء حٌث األرض محتفظة بالرطوبة ومنسوب المٌاه الجوفٌة عالً، مما ساعد علً ظهور المعالم الجٌومورفولوجٌه للمنطمة.   

  ، باإلضافة إلً وجود مصرف زراعً ٌمطع المناة ظهر فٌه لطاع أفمً ورأسً للمناة النٌلٌةتم إجراء مجس اختبارى فى مسار المناة. 
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ة ا٘رّنناُِٙ ػٍننٝ قناٌننح فننهع ا١ٌٕننً ٠رؼننػ ِننٓ اٌكناٌنناخ اٌٍنناتمح أْ وص١ننه ِننٓ اٌثنناؼص١ٓ أظنن

اٌث١ٍٛوٞ، ٚلٌه أل١ّ٘رٗ اٌران٠ف١ح ٚاٌعغهاف١ح ٚاالٌرهاذ١ع١ح، ؼ١س ٠شىً ِظة ٘ما اٌفهع ٚاٌٍّنرٕمؼاخ 

ٔٙا٠نح ؼنكٚق اٌنكٌرا، تاإلػنافح إٌنٝ ذشنى١ً ٚذؽك٠نك ١٘خنح اٌّنكـً اٌشنهلٟ  -اٌّظنافٝ ا١ٍ١ٌٕنح  -اٌّؽ١طح تنٗ 

. ِٚٓ ـالي قناٌح ٔرالط أػّاي اٌؽفاله اٌؼ١ٍّح اٌرنٟ أظه٠ند ِنٓ ٌّظه ـالي اٌفرهاخ اٌران٠ف١ح اٌّفرٍفح

لثً اٌثؼصاخ اٌّظه٠ح ٚاٌثؼصاخ األظٕث١ح فنٝ ِٛالنغ لشنان ِٕطمنح شنهق اٌنكٌرا ٌٚن١ٕاء، ٠ّىنٓ نٌنُ ـه٠طنح 

أشه٠ننح ٌّٛالنغ ا٢شننان ؽثمناً ٌرراتؼٙننا اٌىِٕننٝ، ٚػنٓ ؽه٠ننك اٌنكِط تنن١ٓ اٌّؼط١ناخ األشه٠ننح ٚاٌّؼط١نناخ -ظ١نٛ

ٌع١ٌٛٛظ١ح ٚاٌران٠ف١ح، ٠ّىٓ ذؽك٠ك ٍِنان فنهع ا١ٌٕنً اٌث١ٍنٛوٜ ٚنٚافنكٖ فنٝ اٌعنىء اٌشنّاٌٝ اٌعغهاف١ح ٚا

 اٌغهتٝ ِٓ ١ٌٕاء.

إْ اٌننكِط تنن١ٓ ظ١ّننغ اٌّؼط١نناخ اٌٍنناتك اٌؽننك٠س ػٕٙننا ٚاٌفننهالؾ اٌّمرهؼننح ٌٍّننان فننهع ا١ٌٕننً 

اٌهػاٍِنح، لٕر١نه( ـنالي ػظنه  -  (Pr-ra-mss اٌث١ٍنٛوٜ ِنٓ ٔمطنح ذفهػنٗ ِنهٚناً تاٌؼاطنّح اٌٍّى١نح

ٚطٛال إٌٝ ذالي ؼثٖٛ وّا الرهؼٙنا ٚؼنكق٘ا ت١رنان، ِٚنٓ لٕناج اٌٍن٠ًٛ إٌنٝ اٌّظنة فنٝ اٌعنىء اٌشنّاٌٝ 

اٌغهتٝ ِٓ ١ٌٕاء وّا ؼكق٘ا ٚالرهؼٙنا ػٍّناء ا٢شنان ٚاٌع١ٌٛنٛظ١١ٓ، ٚتن١ٓ ـه٠طنح ِٛالنغ ا٢شنان تّٕطمنح 

ان فنهع ا١ٌٕنً اٌث١ٍنٛوٞ، ؼ١نس اٌعىء اٌشّاٌٟ اٌغهتٟ ِٓ ١ٌٕاء، ٠ؼط١ٕنا ٔر١عنح ِمرهؼنح ِٚمثٌٛنح ػنٓ ٍِن

االؼرّاالخ اٌّطهٚؼح ٌرطٛن ٍِان اٌفهع  اٌث١ٍٛوٞ ذرّصً فٟ أنتؼح ِهاؼنً ٌرطنٛن اٌفنهع، ذثنكأ تاأللنكَ 

 Bietak)ِننننٓ األلننننكَ ذعنننناٖ اٌعٕننننٛب ٚذرعننننٗ إٌننننٝ اٌشننننّاي ٚظ١ّؼٙننننا ذظننننة فننننٟ اٌثؽننننه اٌّرٌٛننننؾ

M,1981,p.271-283)ٍِٛنناخ األشه٠ننح ٚاٌع١ٌٛٛظ١ننح . ٚ٘ننما اٌننكِط ٠مننَٛ ػٍننٝ أٌنناي اٌننهتؾ تنن١ٓ اٌّؼ

 (:٣ -اٌّراؼح ٚت١ٓ اٌؼًّ اٌؽمٍٟ تإٌّطمح، ٚ٘مٖ اٌّهاؼً ػٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ )ـه٠طح 

٠ثننكأ اٌٍّننان اٌهل١ٍننٟ ٌٍفننهع اٌث١ٍننٛوٜ فننٟ اٌرفننهع ػٕننك ظى٠ننهج اٌننٛناق  انمرحهووح الونووي: -

لٝ ِٓ ، ِهٚنا تّٛلؼٟ ذً اٌؼثؼح ٚلٕر١ه، ٚإٌٝ اٌشّاي اٌشه (Ball J,1942,p.25اٌؽا١ٌح)

اٌّٛلؼ١ٓ ذثكأ اٌّهاؼً اٌّفرٍفح تؼنك لٌنه. ؼ١نس ٠ظنً اٌفنهع فنٟ اٌّهؼٍنح األٌٚنٟ إٌنٝ شنّاي 

، شننُ ٠رعننٗ اٌننٝ اٌشننّاي ٣ٚذننً ؼثننٖٛ  7اٌمٕطننهج شننهق ١ٌٕرٙننٟ ِننهٚنا تنن١ٓ ِننٛلؼٟ ذننً ؼثننٛج 

١ٌظة فٟ اٌثؽه اٌّرٌٛؾ.  ٠ّىٓ ذثن٠ؿ ٍِان اٌفهع اٌهل١ٍنٝ تكا٠نح ِنٓ  7اٌشهلٟ ِٓ ؼثٖٛ 

اٌصأٟ ٚؼرٝ ٔٙا٠ح ػظه اٌكٌٚح اٌؽك٠صحػظه االٔرماي 


. ٠ُؼرمك أْ اٌفهع اٌهل١ٍٝ ٠رفنهع ِٕنٗ 

نافك )اٌهافك اٌعٕٛتٝ( ٠ّرك فٟ اذعاٖ اٌشّاي اٌشهلٝ ١ٌظً إٌٝ ذً اٌثهض شُ ٠رعٗ إٌنٝ اٌشنهق 

ؼ١س ٠ظنة فنٟ اٌثؽ١نهج اٌشنهل١ح إٌّنكشهج ٚاٌرنٟ ذمنغ شنهق ذنً ؼثنٛج، ٚؽثمناً ٌّٛالنغ ا٢شنان 

خ اٌرٝ أظهذٙا اٌثؼصح األِه٠ى١ح ترً اٌثهض فئٔٗ ٠ّىٓ ذثن٠ؿ اٌهافك اٌعٕنٛتٝ اٌّىرشفح ٚاٌكناٌا

تّٕرظف اٌكٌٚح اٌؽك٠صح ٚؼرٝ ٔٙا٠رٙا


  . 

ـالي ٘مٖ اٌّهؼٍح ٠هظػ أْ اٌفهع اٌث١ٍٛوٞ ٠ٕمٍُ إٌٝ ٍِان٠ٓ، ٍِنان ٠منغ  انمرحهح انثاوَح: -

شُ ٠ّرك ١ٌظة فٟ اٌثؽه  إٌٟ اٌشّاي ِٓ ٍِان اٌّهؼٍح األٌٚٝ، ؼ١س ٠ثكأ ِهٚناً ترً فهػْٛ

اٌّرٌٛؾ، أِا اٌٍّان ا٢ـه ف١ّرك ِنهٚنا ترنً فهػنْٛ ٚشنّاي ذنً قفٕنٗ، ؼ١نس ذظٙنه ِؼاٌّنٗ 

. ٚوّا ظٙه Petrie W. F.,1888,pl.XLIII)ػٍٝ اٌطث١ؼح شّاي ذً قفٕٗ وّا ؼكقٖ ترهٜ )

                                                           
 لدولة موالع اآلثار المكتشفة حول مسار المرحلة األولى بداٌة من تل الضبعه )أفارٌس( العاصمة الملكٌة للهكسوس، وأحد األحٌاء المهمة خالل ا

(، وهى موالع مإرخة بنهاٌة ١-2 -3 -٨ملكٌة خالل عصر الرعامسة، وصوال إلً تالل حبوة )الحدٌثة، ومولع لنتٌر )بر رمسٌس( العاصمة ال
 ( ونهاٌة عصر الدولة الحدٌثة.   ٨١عصر االنتمال الثانى حتى نهاٌة عصر الدولة الحدٌثة، وتل البرج  تإرخ بمنتصف األسرة )

 وذلن وحددت مساره بناءا علً المعطٌات األثرٌة والجٌولوجٌة،  ،عن هذا الرافد شمال سٌناء – كشفت البعثة األمرٌكٌة العاملة بتل آثار البرج
ونهاٌة عصر  ٨١ منتصف األسرة الً ، وتمكنت البعثة من تؤرٌخ هذا الرافد بدلة الرافد مسارمتماطعة مع عن طرٌك عمل مجسات اختبارٌه 

  (Hoffmeier (2006), p.171)مازالت غٌر محددة.     رافد تل البرج تفرعالدولة الحدٌثة، بٌنما بداٌة 
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، ٚ٘ننٛ ٔفٍنٗ اٌٍّننان اٌهل١ٍننٟ ٣075فنٟ طننٛن اٌمّننه اٌظنٕاػٟ ٚؼكقذننٗ ؼفنناله اإلٔمنال ػنناَ 

ٌٍّهؼٍح األٌٚٝ. ٚذهظػ أػّاي اٌٍّػ األشهٞ ٚاٌؽفاله تاٌعىء اٌشّاٌٟ اٌغهتٟ ِٓ ١ٌٕاء أٗ 

نتّا ؼكز إؽّاء ٌٍٍّان ِٕم ٔٙا٠ح ػظه اٌكٌٚح اٌؽك٠صنح، شنُ ػناق ِنهج أـنهٜ فنٟ ظه٠أنٗ 


 ،

(٠ٚ٣9ننؤنؾ ؽثمنناً ٌّٛالننغ ا٢شننان اٌّىرشننفح ػٍننٟ ػننفافٗ تؼظننه األٌننهج )

، تاإلػننافح إٌننٝ  

لـهاْ ٠طالْ ػٍٟ اٌثؽ١هج اٌشهل١ح اٌرٝ ٠ٕرٙنٝ إ١ٌٙنا اٌٍّنان ّٚ٘نا ذنً اٌىنكٚج  ٚظٛق ِٛلؼ١ٓ

ؼ١س وشف األشهٞ ٘شاَ ؼ١ٍٓ ػٓ تما٠ا لٍؼنح ظك٠نكج تاإلػنافح إٌنٝ تما٠نا لٍؼنح ِىرشنفح تكا٠نح 

تاإلػنافح إٌنٝ اٌىشنف ػنٓ نأي ذٍّناغ )ٌِٛنُ  ٣9اٌصّا١ٕٔاخ ذؤنؾ ظ١ّؼٙا ٌؼظه األٌنهج 

 ذعّنغ(. أِا ذً اٌغاتح ػصه تنٗ ػٍنٝ Hesham Hussein, 2015, p.1-31 ()٣002ؼفاله 

، (Basilico Susanna-Lupo,2004,p.15 )ٌىٕٟ ٚأوٛاؾ ٌٍظ١اق٠ٓ ذهظغ ٌٕفً اٌؼظه

 ٚاٌٍمٝ األشه٠ح اٌّىرشفح ذش١ه إٌٝ ٚظٛق اٌفهع اٌث١ٍٛوٞ تإٌّطمح.

ذثكأ ٘مٖ اٌّهؼٍح تؼك ِهٚن اٌفهع اٌهل١ٍٟ ترً لشان فهػْٛ ؼ١س ٠رعٗ إٌٝ  انمرحهح انثانثح:  -

اٌشننّاي ِننٓ اٌّهؼٍننح اٌصا١ٔننح، ٠ٚننهظػ اٌثنناؼصْٛ ؽثمننا ٌٍّؼط١نناخ األشه٠ننح اْ اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٞ 

٠ظننً إٌننٝ شننّاي اٌمٕطننهج شننهق ِننهٚنا ترننً اٌغننهوج، شننُ ذننً اٌّفننهق، شننُ ٠رعننٗ إٌننٝ اٌشننّاي 

ه اٌؼ١ٍّح اٌرٝ أظه٠د فٟ اٌّٛالغ األشه٠ح ٌناٌفح اٌنموه اٌٛالؼنح ٚاٌشّاي اٌشهلٟ. ٚؽثماً ٌٍؽفال

ػٍٝ ػفاف ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٞ فاْ ٘مٖ اٌّهؼٍح ٠هظػ أٔٙنا ذهظنغ إٌنٝ اٌؼظنه اٌثطٍّنٟ.  

( ذنننننؤنؾ تاٌؼظنننننه اٌثطٍّنننننٟ ترنننننً Levelػنننننٓ ؽثمنننننح أشه٠نننننح ) (Petrie)ؼ١نننننس وشنننننف 

شنّاي ٌن١ٕاء ذنُ ذثن٠فنٗ  –( ، تاإلػنافح أْ ذنً اٌغنهوج Petrie W.F.,1888,p.25فهػْٛ)

 ,Chartier-Raymond Maryvonne et Claude Traunecker)تاٌؼظنه اٌثطٍّنٟ

1993,p.25; Verreth Herbert,2006,p.884) أ٠ؼنا وشنفد تؼصنح اٌؽفناله اٌّظنه٠ح ،

 Balletاٌؼاٍِح ترً اٌّفهق ػٓ ذعّغ ٌىٕٟ تطٍّٟ طغ١ه ش١ك ػٍٝ ػفاف اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ)

P.,1997,p.47-55 ٚ ،) ػصه األشهٞ ِؽهٚي ػثك هللا أشٕاء اٌؼًّ فٟ ذً اٌّفهق ػٍنٝ ػنكج

       .١٘733٣َاوً ٌرّا١ٌػ ٌُِٛ 

، ذّرنك إٌنٝ اٌشنّاي ٟٚ٘ اٌّهؼٍح األـ١هج ِٓ ِهاؼً ذطٛن اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ انمرحهح انراتعح: -

ِٓ اٌّهاؼً اٌٍاتمح، ؼ١س ٠ثكأ اٌٍّان تؼك ذً فهػْٛ ٠ٚرعٗ ألظٝ اٌشّاي ١ٌظً ظٕٛب ذنً 

اٌفؼح، ؼ١س ٠رفهع ِٕٗ نافك ٠رعٗ شّاال، ٠ٚمغ ذً اٌفؼنح ػٍنٝ اٌؼنفح اٌشنهل١ح ٌٙنما اٌهافنك، 

ّاال إٌنٝ أِا اٌفهع اٌهل١ٍٟ ف١ٍرّه فٟ اذعاٖ اٌشّاي اٌشهلٟ ١ٌظً إٌٝ ذنً اٌٍنٌٛٝ، ٠ٚرعنٗ شن

أْ ٠ظً ظٕٛب ذً ٍٍُِ ؼ١س ٠رفهع ِٕٗ نافك لـه ٠ّرك شّاالً، ٠ٍٚنرّه اٌفنهع اٌهل١ٍنٟ فنٟ 

 اٌرمكَ شهلاً إٌٝ أْ ٠ظً شّاي ذً اٌفهِا، ٠ّٚرك ١ٌظة شّاي شهق ذً اٌّفىْ. 

 

 

                                                           
 ار الفرع افتراضٌة إطماء الفرع البٌلوزى خالل نهاٌة الدولة الحدٌثة ٌدعمها عدد من األدلة األثرٌة المتعلمة بانتشار الموالع المإرخة خالل مس

رئٌسة البعثة النمساوٌة بتل الضبعة، أن تحول موالع عصر  Irene Forstner-Mullerالبٌلوزى بالجزء الشمالً الغربً من سٌناء. بٌنما ترى 

تغٌر فى الدولة الحدٌثة من مسار الفرع البٌلوزى إلى مسار الفرع التانٌسى خالل نهاٌة عصر الدولة الحدٌثة، ربما ٌرجع إلى أسباب سٌاسٌة ولٌس 
 أى األول.مجرى النهر أو إطماء الفرع البٌلوزى )محادثة شخصٌة(، وٌرجح ثبوت إلى الر

  حٌث عثر بتل آثار فرعون علً 3١تإرخ جمٌع التالل األثرٌة التً تمع علً ضفاف الفرع البٌلوزى فً هذه المرحلة بعصر األسرة ،
علً معبد وممابر  3وتل حبوه  ٨مستوطنة عسكرٌة وممابر، وأٌضا عثر بمولع أثار تل دفنة علً معبد ومخازن ومنشآت سكنٌة، وعثر بتل حبوه 

 ستوطنة عسكرٌة تعود إلً نفس العصر باإلضافة إلى ما تم العثور علٌه بتل آثار الكدوة وتل آثار الغابة بشمال سٌناء.وم
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 .  مراحم تطور ساحم انثحر انمتوسط تانااوة انشمانٌ انفرتٌ مه سَىاء: 5

ذرؼػ ِهاؼً ذطنٛن ٌناؼً اٌثؽنه اٌّرٌٛنؾ  فنٟ إٌّطمنح اٌٛالؼنح ألظنٝ اٌشنّاي اٌغهتنٟ ِنٓ ٌن١ٕاء ِنٓ 

ـالي قناٌح طٛن اٌمّه اٌظٕاػٟ ػٍٝ ِكان ػكج ٌنٕٛاخ ِفرٍفنح ، تاإلػنافح اٌنٝ قناٌنح ػ١ٕناخ اٌرهتنح 

ِننه  ، ؼ١ننس ذٛطننً اٌؼٍّنناء إٌننٝ أْ ٌنناؼً اٌثؽننه اٌّرٌٛننؾ فننٟ ِٕطمننح شننهق اٌننكٌرا71تاٌننرفكاَ وهتننْٛ 

ذكن٠ع١نح ٚـف١فنح ذؼهػند ٌٙنا األظنىاء اٌشنهل١ح تّهاؼً ذطٛن ِرؼكقج، ٚلٌه ٔر١عح ٌؽكٚز ؼهونح نفنغ  

ِننٓ اٌننكٌرا، أقخ اٌننٝ ذؼننك٠ً أؽننكان اٌٍننطػ فثطنناتد تاالػننّؽالي شننُ اٌننىٚاي ؼرننٝ اٌرالشننٝ فننهٚع ا١ٌٕننً 

-Marcolongo B.,1992,p.23األلظنننٝ شنننهلا، ت١ّٕنننا واقخ ِنننٓ لنننٛج ّٚٔنننٛ اٌفنننهٚع اٌغهت١نننح)  

31,fig.1.;Stanley Jean-Daniel,Bernasconi Maria Pia,Jorstad T. F., 2008,p.451-

462; Lyons H. G.,1906,p.348-349) ٚػننٓ ؽه٠ننك اٌننكِط تنن١ٓ ٔرننالط ذننثن٠ؿ اٌّٛالننغ األشه٠ننح ،

اٌّىرشفح تإٌّطمح ٚاٌكناٌاخ اٌرٟ أظه٠د فٟ ٘ما اٌظكق ، ٠رؼػ ٌٕا أْ ٌاؼً اٌثؽه ذطٛن ٚأؽٍنه فنٝ 

( ؼرٝ اٌرمه ػٍٝ ٚػؼٗ اٌؽاٌٝ، وً ِهؼٍنح ِنٓ ٘نمٖ ٣ -ٖ اٌشّاي نتّا ػٍٝ شّا١ٔح ِهاؼً )ـه٠طح اذعا

اٌّهاؼً وأد ذّصً ـؾ اٌٍاؼً ـالي فرهج ذان٠ف١ح ِؽكقج، ٘ما تاإلػافح إٌنٝ ٚظنٛق ػنكق ِنٓ اٌثؽ١نهاخ 

ثنٛج. ِٕٚنم اٌؼظنه ٚاٌٍّرٕمؼاخ اٌرٝ ذُ ذؽك٠ك٘ا، ِٕٙنا اٌثؽ١نهج اٌشنهل١ح ٚاٌثؽ١نهج اٌغهت١نح تّؽن١ؾ ذنالي ؼ

 Chartier-Raymondاٌثطٍّننٝ ٚؼرنننٝ اٌؼظنننه اٌهِٚنننأٝ ذؽٌٛننند ٘ننمٖ اٌثؽ١نننهاخ إٌنننٝ ٍِنننرٕمؼاخ)

Maryvonne et Claude Traunecker, 1993 fig.2; Moshier S. O., and El-Kalani A., 

2008, p.470-471). 

 انخالصح

تكنظنح واف١نح ٌرىن٠ٛٓ ِك٠ٕنح ِّٙنح  ِٓ ـالي اٌطهغ اٌٍاتك ٠رؼػ أْ ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ٌنُ ٠ىنٓ شاتند

و١ٍاً فٝ ظه٠أٗ ػٍٝ اٌرّهان ذغم٠رٗ اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ذٍرّه ٌمهْٚ ؽ٠ٍٛح، ٚوثالٝ اٌفهٚع ٠ؼرّك  ٚػفّح

تا١ٌّاٖ ِٓ اٌشه٠اْ اٌهل١ٍٝ، ٚإلا ؼنكز ـٍنً فنٝ ذنكفك ا١ٌّناٖ فأنٗ ٠نؤشه تاٌٍنٍة ػٍنٝ اٌرعّؼناخ اٌٍنى١ٕح 

الػرّاق٘نا اٌىٍنٝ ػٍنٝ ١ِا٘نٗ فنٝ اٌنهٜ ٚاٌّٛاطنالخ ٌٚناله  ٚاٌّكْ ٚاٌمنهٜ اٌّشن١كج ػٍنٝ ػنفافٗ، لٌنه

ٔٛاؼٝ اٌؽ١اج، ف١ؤقٜ لٌه إٌٟ ذؽنٛي ذنً اٌّنكْ ٚاٌمنهٜ إٌنٟ فنهٚع أٚ نٚافنك أـنهٜ


، ٚق١ٌنً لٌنه ذؽنٛي 

تهنٍِنن١ً ِننٓ ِٛلننغ لٕر١ننه إٌننٟ ِٛلننغ طنناْ اٌؽعننه ـننالي تكا٠ننح ِننٓ األٌننهج اٌؽاق٠ننح  -ِك٠ٕننح اٌهػاٍِننح 

ث١ٍنٛوٜ ٚذؽٌٛند ١ِا٘نٗ ٌٍفنهع اٌرا١ٍٔنٟ، ٚا٠ؼناً ظٙنٛن ٚأنكشان اٌّنكْ ٚاٌؼشه٠ٓ، تؼنك أْ ظنف اٌفنهع اٌ

تاٌعىء اٌشّاٌٟ اٌغهتنٟ ِنٓ ٌن١ٕاء. ٠ٚرؼنػ ِنٓ ـنالي قناٌنح اٌفنهالؾ اٌىٕرٛن٠نح ٚظنٛق لٕناج ذنهتؾ تن١ٓ 

( ٚاٌرننٟ ٠ّىننٓ ذثن٠فٙننا ِننٓ ـننالي اٌمننهٜ ٚاٌٍّننرٛؽٕاخ ٣ -اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٞ ٚاٌفننهع اٌرا١ٍٔننٟ )ـه٠طننح 

( ، ٚ٘نمٖ اٌمٕناج ٠نهظػ Bietak M.,1975,p.18ٍٝ ػفافٙا تاألٌهج اٌصا١ٔح ٚاٌؼشنه٠ٓ)اٌٍى١ٕح اٌّش١كج ػ

 (.Bietak M., 1981,p. 278أٔٙا ؼٌٛد ١ِاٖ اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ إٌٝ اٌفهع اٌرا١ٍٔٝ)

واْ فهع ا١ًٌٕ اٌث١ٍٛوٜ ـالي فرهاخ و١ِٕح ِؽنكقج ٠ظنة ٠ٕٚنكِط فنٟ اٌفنهع اٌرا١ٍٔنٝ، ت١ّٕنا فنٟ فرنهاخ 

، ٠ٚثنه٘ٓ ػٍنٟ  ( Bietak M., 1981, p.277اٌفنهع اٌرا١ٍٔنٝ تناٌفهع اٌث١ٍنٛوٜ) أـهٜ ذؽنٛي ٚأنكِط

لٌه غ١اب اٌٍّرٛؽٕاخ اٌٍى١ٕح فٟ فرهاخ ذان٠ف١ح ِؽكقج ِٓ ػٍٟ ػفاف اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ـالي ِهاؼٍنٗ 

ِٛالننغ ا٢شننان غ١نناب ػظننه االٔرمنناي اٌصاٌننس ِننٓ ـه٠طننح  ٠ٚرؼننػ ِننٓ ـننالي اٌؼّننً اٌؽمٍننٝ فننٝ اٌّرؼننكقج. 

اٌّٛالغ األشه٠ح ت١ٍٕاء، ِٚغ تكا٠ح اٌؼظه اٌظاٜٚ ؼظً إػاقج إؼ١اء ٌٍفنهع اٌث١ٍنٛوٜ، ػناقخ ػٍنٝ إشنهٖ 

                                                           
   من أسباب الخلل حدوث حركة رفع(Uplift)   خفٌفة وتدرٌجٌة تعرضت لها األجزاء الشرلٌة من الدلتا نتج عنها انصراف مٌاه الفروع

 خرى ، باإلضافة إلً عدم االعتناء بتلن الفروع فتعرضت لطإطماء السرٌع. األلصى شرلاً إلً الفروع األ
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اٌٍّرٛؽٕاخ اٌثشه٠ح ٚاٌّٛالغ األشه٠ح إٌنٟ اٌظٙنٛن ِنهج أـنهٜ ، ٚ٘نما ٠ؤونك ٔظه٠نح ذؽنٛي ٍِنان اٌفنهع 

ٍٝ ٚأرماي اٌؼاطّح اٌٍّى١ح ِٓ تهن١ًٍِ )لٕر١ه( إٌنٝ ذنا١ًٔ )طناْ اٌؽعنه(، اٌث١ٍٛوٜ إٌٝ اٌفهع اٌرا١ٔ

ـالي اٌؼظه اٌثطٍّٝ ٚاٌؼظه اٌهِٚأٝ ؼكشد ػ١ٍّنح إػناقج إؼ١ناء ِنهج أـنهٜ ٌٍفنهع اٌث١ٍنٛوٜ ِّنا أِا 

ٌنناػك ػٍننٝ و٠نناقج إٌشنناؽ اٌثشننهٜ ٚأرشننان اٌّٛالننغ األشه٠ننح ػٍننٟ ػننفافٗ فننٟ ِهاؼننً اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٞ 

ٔالؼننع أ٠ؼننا أْ اٌّهؼٍننح اٌصا١ٔننح ٚاٌصاٌصننح اٌّمرهؼننح ٌٍّننان اٌفننهع اٌث١ٍننٛوٜ ٌننُ ذىننٓ تننٕفً لننٛج اٌّفرٍفننح. 

 ٚاٌرّهان اٌّهاؼً األـهٜ.
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 انخرائط وانصور

 

 (7ـه٠طح )

 اٌعىء اٌشّاٌٝ اٌشهلٝ ِٓ اٌكٌرا )ًٌٙ اٌط١ٕح( ِٛػػ ػ١ٍٙا ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ ٚـؾ اٌٍاؼً

 [ ذّد ذهظّح اٌفه٠طح تٛاٌطح اٌثاؼس: ٘شاَ دمحم ؼSneh (1973) , fig.2ٓ١ٍٔمالً ػٓ: ]
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 (٣ـه٠طح )

 اٌعىء اٌشّاٌٝ اٌشهلٝ ِٓ اٌكٌرا )ِٕطمح ًٌٙ اٌط١ٕح( ِٛػػ ػ١ٍٙا اٌثؽ١هاخ اٌمك٠ّح ٚاٌفهع اٌث١ٍٛوٜ

 ٘شاَ دمحم ؼ١ٍٓ[ ذّد ذهظّح اٌفه٠طح تٛاٌطح: Moshier (2008),fig.12ٔمالً ػٓ: ]
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 (٣ـه٠طح )

 ـه٠طح ِمرهؼح ٌّهاؼً ذطٛن ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٞ ٚنٚافكٖ 

 تٛاٌطح ٘شاَ دمحم ؼ١ٍٓ 
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 (7طٛنج )

 اٌعىء اٌشّاٌٝ اٌشهلٝ ِٓ اٌكٌرا )ِٕطمح ًٌٙ اٌط١ٕح( ِٛػػ ػ١ٍٙا ٍِان اٌفهع اٌث١ٍٛوٜ 

 

 (Moshier, 2008,fig.1ٔمالً ػٓ:  ]
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 مصادر وانمراجعقائمح ان

  :انمصادر وانمراجع انعرتَح

 

 -اٌما٘هج  -اٌعىء األٚي  –َ ، شفظ١ح ِظه قناٌح فٟ ػثمه٠ح اٌّىاْ 7391،  ظّاي ؼّكاْ -7

 قان اٌٙالي.

ا١ٌٙخح  – ، اٌماِٛي اٌعغهافٟ ٌٍثالق اٌّظه٠ح اٌمٍُ األٚي اٌثالق إٌّكنٌح7331دمحم نِىٞ ، -٣

 اٌؼاِح ٌٍىراب.  

 اٌّطثؼح األ١ِه٠ح. –، اٌماِٛي اٌعغهافٝ اٌمك٠ُ تاٌؼهتٝ ٚاٌفهٍٔاٜٚ  7233أؼّك ووٟ ته ،  -٣
 
 

  :انمراجع انمترجمح

قان  –ذهظّح و١٘ه اٌشا٠ة –اٌعىء اٌصاٌس  -، ٚطف ِظه   7321ػٍّاء اٌؽٍّح اٌفه١ٍٔح ،  -7

 اٌشا٠ة ٌٍٕشه.
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Abstract: 

 

The Nile River has gone through many stages and fluctuations that affected the  

social, political and historical life in Egypt, where the development of the Nile 

branches had a clear impact on the selection of the locations of cities, villages 

al communities in the Nile Delta region. Through the ages. This is and residenti

in addition to the role played by the development of the Mediterranean coast in 

changing the shape of the delta and the branches of the Nile, as well as the 

disappearance of other cities. The research will emergence of new cities and the 

focus on highlighting the path and role of the Nile Belousi branch during the era 

of the modern state, which is one of the most important extinct branches of the 

Nile River. 

three main branches of the Nile, but it is a The Belousi branch is one of the 

extinct branch. Its mouth is located in the far east. It was mentioned by many 

historians and geographers in the classical times, but in the Middle Ages it was 

il 332 BC, when not mentioned. The Belousi branch was navigable unt

Alexander entered Egypt, where he entered his fleet through the branch. 
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The Belozian Nile branch, The new Kingdom Period, The Northwestern region 

of Sinai, The Mediterranean coast, The Tennessee branch 
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