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 تاريخ سيناء مصير غامض: متحف العريش القومي

رحاب عبد المنعم باظة. د       


     

 :الملخص

. أحد أهم المتاحف اإلقليمية بجمهورية مصرر العربيرة  العريش يعتبر متحف 
من خالل سيناء منذ عصر مرا قبرل   وترجع أهميته إلى أنه يعرض تاريخ مصر 

التاريخ وحتى العصر اإلسالمي والتراث السيناوي فهو يضم العديرد مرن الع رع    
ويتميز المتحف بأنه يضاهي المتاحف العالمية من حيرث  رير    . األثرية النادرة

 .العرض واإلضاءة ومعامل الترميم

على مسراحة  م، ثم تم إنشاؤه بعد ذلك 4891ترجع فكرة إنشاء المتحف لعام 
وقامت فكرة المتحرف  . م2119في  ابعين، وكان االفتتاح في مارس  2م40511

على أن يكون ذلك إحياءًا وجذبًا سياحيًا لمن عة شمال سيناء، وكذلك لعرض الع ع 
األثرية المستخرجة من حفائر شمال سيناء مع تجسيد  رير  حرورس الحربري،    

 .وعرض ق ع اآلثار المستردة من إسرائيل

تمل المتحف على سبع قاعات عرض رئيسة يتنعل الزائر بينها عن  ري  يشو
العاعرة   :بوابات تفصل العصور بعضها عن بعض، وأهم هرذه العاعرات هري    

الفرعونية، قاعة العصر اليوناني الروماني، قاعة العصر البيزن ي والعب ي، قاعة 
 .ناويالفن اإلسالمي، قاعة الفخار، قاعة العملة، قاعة التراث السي

أهمية المعتنيات األثرية بالمتحف كون ارتبرا  ذلرك   يتناول البحث بالدراسة 
باألهمية الدينية والتاريخية لسيناء فهي  ري  دخرول العائلرة المعدسرة والفرت      
اإلسالمي، ومن أرض سيناء يخرج الحجاج المسيحيون واالمسلمون عبر أراضيها 

 .اعتداء نتيجة الت رف واإلرهرا  ألداء شعائر الحج، وانعكاس ما تعرض له من 
 .بل ذاكرة مصر كلهافحس  ذاكرة سيناء ليس هذا المتحف ف

تحتاج هذه المشكلة لعالج جذري وحلول متعددة ومن هذه الحلرول أن يكرون   
هناك توثي  لمعتنيات المتحف ونشر علمي لع عه األثرية حترى يمكرن دراسرتها    

اء األمنية المتردية السائدة بشرمال  وحمايتها من السرقة والعبث بها في ظل األجو
 .  سيناء

 .، قب ي، إسالمي، عملةالعريش، سيناء، متحف،  ري  حورس:الكلمات الدالة

                                                           
 وعضو اتحاد اآلثاريين العرب  جامعة القاهرة -كلية اآلثار -دكتوراه في اآلثار المصرية القديمة

  rehab_baza@hotmail.com وعضو الجمعية التاريخية

mailto:rehab_baza@hotmail.com
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 موقع شبه جزيرة سيناء (4)خري ة رقم 

 :مقدمة/ 1

على المسرح السياسى المصرر    ًابارز يًاأساس ًاشبه جزيرة سيناء دورتلع  
فهى بوابة مصر الشرقية التى كانت حصرن مصرر   . منذ أقدم العصور وإلى اآلن

الحامى فى عصور االزدهار، وبوابة االن ال  لها نحو الشر ، كما كانت معبررًا  
وتتمثل األهمية االستراتيجية لسيناء فى كونهرا  . أوقات الضعف السياسى يفغزاة لل

فهى الراب  بين قارتى أفريعيا وأسيا، وهى حلعة  ،لم الجغرافى العديمتعع فى قل  العا
وبها . (4)دجلة والفرات من جهة أخر  ييالوصل بين واد  النيل من جهة وبين واد

أد  هذا الموقع إلى أهميتهرا  و .حورس  ري ؛ أقدم  ري  حربى فى العالم العديم
ا التعدينية فهى أرض الفيرروز  أهميته، باإلضافة إلى على  ري  العوافلالتجارية 

والنحرراس والحديررد والمنجنيررز  
والكبريت والمل  والجرانيت بأنواعه 

( 4)، انظر خري رة رقرم   المتعددة
التي تبين موقع شبه جزيرة سريناء  

 .(2)الجغرافي

تبدو أهمية سيناء التاريخية كما 
ها أرضر دار علرى  والعسكرية فيما 

قرديمًا   وبالعر  منها أهم المعاركأ
وحديثًا مثل موقعة مجردو بعيرادة   
تحتمس الثالث، وموقعة قادش بعيادة 
رمسيس الثانى، وموقعرة ح رين   
بعيادة الناصر صالح الدين األيوبى، 
وموقعة عين جالوت بعيادة السل ان 
ق ز، وحر  السادس من أكتروبر  
وعبور خ  بارليف المنيع، ومن هنا 

ت أهميرة سريناء منرذ العردم     جاء
كما ، باعتبارها بوابة مصر الشرقية
فعلرى   ،أنها مععل التراث منذ األزل

األبجدية السرينائية  نعشت صخورها 
 .أصل أبجديات العالم العديم

                                                           
 .8صشبه جزيرة سيناء، : رحا  عبد المنعم باظة ( 4) 
 .48األ لس العربي، ص ( 2)
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 منظر عام لمدخل متحف العريش العومي ( 4) صورة رقم 

الدينية لشبه جزيرة سيناء فهى األرض المعدسة التى تجلى لها  ةهميأما عن األ
ج بنى إسرائيل من مصر، واألرض ربنا عز وجل، وهى األرض التى شهدت خرو

التى ناجى منها سيدنا موسى كليم اهلل ربه عز وجل، فهى معبر األديران، والترى   
شرفها اهلل عز وجل بمرور العديد من األنبياء عليها فسار عليها إبرراهيم الخليرل   
ويوسف الصدي  وأبوه يععو  وموسى وأخوه هارون والسيدة مريم وابنها المسي  

، ( )الفت  اإلسالمى المبين لمصرر ي شهدت م أجمعين، وهى األرض التعليهم السال
الكريم ، وكفاها شرفًا أن أقسم اهلل عز وجل بها فى العرآن يبها در  الحج المصرو

ومن  .(1)"(3)َوَهذَا اْلبَيَلِد اْْلَِمييِن  ( 2)َوُطوِر ِسينِيَن  ( 1)وَالتِّيِن وَالزَّْيُتوِن  : "فى قوله تعالى
 .الخصائص المميزة لسيناء كلها كانت أهمية متحف العريش العوميأجل هذه 

 :أهمية متحف العريش القومى / 2

وهى عاصمة محافظة  .تعتبر مدينة العريش أكبر المدن الصحراوية فى مصر
شررمال سرريناء، وتمتررد 

ثالثرين  ها لمسافة ئشوا 
حترى بحيررة   كيلو مترًا 
مساحتها تبلغ و ،البردويل
 ،فردان  61 401حوالي 

 .وترتب  بالبحر ببوغازين
فكرررة إنشرراء جرراءت و

متحف قومى بها إلضافة 

تلك األهمية الحضرارية  

الهدف أن يكون منارة ثعافية لتنميرة  فكان ، الفريدة التي تتميز بها للسمات ال بيعية
وتوعيته بتراريخ سريناء عبرر     ي،واألجنب ي،المصر الوعى األثر  لد  السائ 

التي تبين مدخل متحف العريش العرومي قبرل   ( 4)انظر صورة رقم  .(5)العصور
 .(0)التفجير
 
 

                                                           
 .48-46يناء عبر العصور، صس (  )
 (. -4 )رقم  سورة التين، اآليات ( 1)
 .156المدخل الشرقي لمصر، ص: يسرية حسني ( 5)
 .صوير الباحثةت ( 0)
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 :تعريف كلمة متحف: 2/1

 ،واألشياء النادرة ،ن الذي تتجمع فيه التحفالمكالغويًا هو ( متحف)تعني كلمة 
، وهي بفت  الميم وضمها، والفت  على وتتزايد قيمته كلما مر الزمن عليه ،والثمينة

، والضم على أنها اسم مكان من (َتَحَف)أنها اسم مكان مشت  من الفعل الثالثي 
 ICOMتاحف وف  ما عرفه المجلس الدولي للم (المتحف)أما تعريف  .(6)(أتحف)
كل مؤسسة دائمة تعوم بحفظ المجموعات الفنية، والتاريخية، والعلمية،  هو

ضها والتكنولوجية، ودراستها، وتشجيعها بمختلف الوسائل، وبخاصة عن  ري  عر
 .   (9)للجمهور للتروي  عنه وتثعيفه

 :فكرة تأسيس المتحف :2/2

المتاحف هى المرآوات التى تعكس حضارات وتاريخ الشرعو ، فهرى أهرم    
سائل المعرفة لد  دارسى تاريخ األمم، فإذا كان التاريخ هو ذاكرة األمم، فاآلثار و

بعد تحرير سيناء العريش العومي بدأت فكرة تأسيس متحف و  . هى ذاكرة التاريخ
سريناء،  شرمال  ظهرت الحاجة الملحة لمشروع قومى ضخم لتنميرة  كاملة، حيث 

أخذ هذا المتحف وقتًا  وياًل فى  م، وقد4891وترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 
مع وضع إ ار عرام لعررض    ،واختيار الع ع األثرية بعناية فائعة ،التشييد والبناء

ستعانة بع ع أثرية من متاحف أخرر   مع اال ،تاريخ المن عة عبر العصور العديمة
 ،سيناء بواد  النيل منذ عصور ما قبل التراريخ شبه جزيرة لتوضي  مد  ارتبا  

مع ونحو ذلك،  .....، ووالخرائ  ،م الوسائل المساعدة فى ذلك كالجرافيكاستخداو
 ،العررض المتاحف العالمية من حيرث تعنيرات   نشائه ب ريعة تضاهى التخ ي  إل
  .(8)ومعامل الترميم المزودة بأحدث األجهزةوالمراقبة، ووسائل التأمين  ،واإلضاءة

 :متحف العريش القومى هدف إنشاء:  /2

تزداد هذه األهمية وفعًا للع ع المعروضة متحف بصفة عامة وأي تتعدد أهداف 
 :يفى شتى المجاالت، وأهم هذه األهداف هالعصري الهائل الت ور  به، خاصة مع

 .اظ على التراث األثر  ضد تلوث الجو وعوامل ال بيعةفالح -4
 .نشر وتوصيل المعلومات الجديدة للزائرين باستمرار -2
 .نسان وشعوره بالمسئولية الكبيرة تجاه فعد هذا التراثإيعاظ ضمير اإل - 

                                                           
 . 056، ص 4معجم الصوا  اللغوي، ج: أحمد مختار عمر ( 6)
 .61علم المتاحف، ص : إبراهيم النواوي ( 9)
 (.م2110سبتمبر  29) نشر هذا الخبر في جريدة األهرام بتاريخ  ( 8)
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ر عدد من السائحين، وما لذلك من ردود على زيادة الدخل العرومى،  بجذ  أك -1
 .فالسياحة تعتبر من أهم مصادر الدخل العومى لكثير من البالد

يساعد فى خل  كفاءات علمية متميزة على درجة عالية من العلرم والمعرفرة    -5
 .والخبرة

تجاه الحديث أن تعوم المتاحف من خالل مجموعات تحكى قصة معينرة أو  اال -0
ت ور حضار  معين بحيث تبدو الع ع كأنها تتحدث عن نفسها، باإلضافة إلى ععد 

 .ندوات للزائرين باستمرار مزودة بورش العمل واألفالم التسجيلية وغيرها
الوصرف،   البد أن يعرض المتحف لزواره العديد من الخدمات مثل ب اقرات  -6

الكتيبات، الكتالوجات بأنواعها، مراكز ال فل وورش العمل، الم اعم والكافيتريات، 
  .(41)وهكذا، قاعات البيع

 .ائحينالمتحف يعكس ماضى وحاضر المجتمع للزوار والس -9
وترفيهية بصورة  ،تثعيفية بصورة أساسية ،تعليمية ،المتحف مؤسسة اجتماعية -8

 .ثانوية
  .(44)يوالحضار ي،والتاريخ ي،الو نيؤكد على االنتماء  -41

                                                           
 .06-00 علم المتاحف، ص: إبراهيم النواوي ( 41)
 . أسس تصميم المتاحف، ص  ( 44)
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 (   ) صورة رقم 
 متحف العريش العومي -منظر عام للحديعة المتحفية

أن يكون به حديعة متحفية تستغل فى عرض ق ع اآلثرار الترى ال تترأثر     -44
التي تصور منظرًا من داخرل الحديعرة   ( 2)صورة رقم  ر، انظبالعوامل ال بيعية

ويعتبر متحف العريش العومى وهو أحد المتاحف اإلقليمية الهامة فى  .(42)المتحفية
مصر يعوم على عرض األشياء المحلية بعم  لمعرفة شئ عرن المن عرة كلهرا،    

ععرل  ويجسد صورة ذهنية فى  زائر ونفسيته،ة الوتاريخها كله مما يؤثر على ععلي
كما يوض  أيضًا عالقرة اإلقلريم    الزائر أسرع من أ  وسيلة أخر  غير متحفية،

حضاريًا بما حوله من حضارات أخر ، وهذا كله كران واضرحًا فرى متحرف     
العريش العومي بتعديم هرذه األدوار  متحف  تميز .كما سيتبين بعد قليل، ( 4)العريش

التعليمية الهامرة للمتراحف،   
ترفيهيرة  باإلضافة لألدوار ال
 ،بررازاراتفكرران يضررم 

علرى   ًاومسرح ،وكافيتريات
نمرر  المسررارح اليونانيررة 

، هذا باإلضافة إلى الرومانية
إقامة العديد مرن األنشر ة   
الثعافية مثل معرارض للفرن   

مهرجان ثعرافى  والتشكيلى، 
لل فل سنويًا خرالل أشرهر   
صيف وأجازة نصف العرام،  
ومهرجان يوم اليتيم سرنويًا  

مكشروف  على المسررح ال 

بالحديعرررررة 
المتحفيررررة، 
وندوات ثعافيرة  
شهرية بعاعرة  
المرررؤتمرات 
 .بررررالمتحف
والصورة رقرم  

توضررر  (  )
منظرررًا عامررًا 

                                                           
 .سامي عبد المالك.إهداء من الزميل الفاضل د ( 42)
 .81- 8المتاحف والمعارض والعصور، ص : غنيمة (  4)

 (   2) صورة رقم 
 متحف العريش العومي –الحديعة المتحفية داخل منظر من 
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 .(41)للحديعة المتحفية بمتحف العريش العومي

 :وخصائصهالعريش متحف  تخطيط /3

سيناء  يميز شبه جزيرةيشتمل على أهم ما بحيث العريش العومي صمم متحف 
 منها التعنية الحديثة للعرض،بعدة خصائص كما تمتع  .وتراثيًا ،وحضاريًا ،تاريخيًا

والمراقبة، ومعامل الترميم، ويمكن توضي  ذلك على النحرو   ،واإلضاءة، والتأمين
 : التالي

 :تخطيط المتحف: 3/1

ألف متر مربع تعريبًا، فى حين تبلرغ   40لمتحف حوالى الكلية لمساحة التبلغ 
حديعة فهي المساحة ، أما بعية متر مربع 2511المتحفي نفسه حوالي مساحة المبنى 
زائرر  الوواحدة متغيرة، يتنعل  ،سبع قاعات عرض رئيسيةالمتحف متحفية، ويضم 

 .بعضعن فيها بين قاعاته المختلفة عن  ري  بوابات تفصل العصور بعضها 

 :العرضتقنية :  3/2

وتاريخ الشرعو ، فهري أهرم    المتاحف هي المرآوات التي تعكس حضارات 
وسائل المعرفة لد  دارسي تاريخ األمم، فإذا كان التاريخ هو ذاكرة األمم، فاآلثار 
هي ذاكرة التاريخ، وغذا كان علم اآلثار قد بدأ بهواية جمع التحف العديمة، فإنه مع 
الوقت ومع زيادة الكشف األثري في العرن التاسع عشر في مصر واليونان أخذ علم 

ثار  ابعًا مميزًا كفرع مختص من المعارف اإلنسانية وبررزت أهميرة إنشراء    اآل
 .  (45)المتاحف الحتواء المكتشفات األثرية

المعارض هى  ريعة لعرض فكرة معينة أو التعبير عنهرا وذلرك بترتير     
األجسام المعروضة ترتيبًا هادفًا وف  خ ة موضوعة، و ر  العرض نفسها اهرتم  

 ،صرر اللرون  اوالفنانون الذين قراموا بدارسرة عن   ،والباحثون ،بها علماء التفرد
والخ ، وذلك للوصول إلى الكشف عن أنس   ،والمحتو  ،والمضمون ،والمساحات

وفرى   .(40)وعناصره التى تؤثر فى المشاهد تأثيرًا ععليًا وانفعاليراً  ، ر  العرض
 :المتاحف اإلقليمية بصفة عامة البد أن يتوفر شيئان

 .هناك ارتبا  وثي  الصلة مع اإلقليم أو الحىأن يكون -4

 .أن يكون هناك ت وير للخصوصية التى توض  كيان المتحف وشخصيته-2

                                                           
(14)

http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3. Accessed:2016 June,15. 
 .المتاحف والمعارض والعصور، ص  : غنيمة ( 45)
 .92-94المتاحف والمعارض والعصور، ص : غنيمة ( 40)

http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3.%20Accessed:2016
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 (  1)  صورة رقم  
 متحف العريش العومي  -منظر عام إلحد  تعنيات العرض

وتصميم العرض المتحفى ليس أمرًا جماليًا بأن تجعل المعروضات شيئًا مؤثرًا 
أو أن يشير منظم العرض بأنه رجل مهم، ولكن تصميم العرض هو الذ  يجعرل  

يج  أن يكون والعروض حية تعمل بكفاءة، فجميع العروض لها غرض أو هدف، 
 ةدورًا هامًا فرى  ريعر  تلع  األلوان  كما. هناك انسجام تام بين الع ع المعروضة

العرض من حيث  الء السعف والجدران، والتنسي  بين لون األرضيات واألثراث  
 ،المعررروض كاللوحررات  

وخزانرررات  ،والمنصرررات
  ،وصنادي  اإلضاءة ،العرض

األعمردة،  ، ووقواعد التماثيل
السرئ   راير وذلك ألن االخت

لأللوان يعلل التواصرل برين   
الزائر والمعروضات، كمرا  

اة تحسين  رر   يج  مراع
العرض دائمًا وت ويرها فال 

 ،(46)تسير على نمر  واحرد  
الشراعر  فتكون كمرا قرال   

  :(الزهاو ) العربى

ئمت كل قديم عرفته فى س
 .(49)الجديد فهات ن كان عندك شئ منإ.........حياتى

لعرض، فهو يضراهى المتراحف   ل ريعة الجذابة هذه الوقد تميز متحف العريش ب
تبين منظرًا عامًا إلحرد  تعنيرات العررض    ( 1)والصورة رقم ، ية فى ذلكمالعال

 بمتحف العريش العومي

 
  

                                                           
 .480-482علم المتاحف، ص : إبراهيم النواوي ( 46)
 .405ص  م،4899، المتاحف، دمش  :زهد بشير  ( 49)
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 (   5)  صورة رقم 
 تمثال مضاء بالمتحف يبين جمالياته

 :اإلضاءة:  3/3

تعتبر اإلضاءة من أهم العوامل التى تبرز نجاح 
العملية، واإلضراءة   تهالمتحف فى العيام بوظيف

سواء كانت  بيعية أو صناعية لهرا ترأثيرات   
كبيرة ضارة على الكثير من أنرواع األعمرال   
الفنية، والمحافظة على معتنيات المتاحف لمردة  

األهداف الرئيسرية للمتراحف،   أهم  ويلة هو 
فاإلضاءة التى ال يرتم الرتحكم فيهرا تسرب      

تلرف محعر  للع رع    و ،مضاعفات خ يررة 
أنه كلما زادت لوم كما أنه من المع. المعروضة

قوة الضوء الذ  يعع على ق عة مرا كلمرا زاد   
معامل التلف الذ  يسببه الضوء، وكذلك بالنسبة 
لمدة التعرض لإلضاءة، والمعصود برالتعرض  

من المهرم   ههو ناتج اإلضاءة والوقت، لذلك فإن
جدًا التوفي  بين احتياجات العرض ومت لبرات  

تعليل مستو  اإلضاءة إنه يج  لذلك ف اإلضاءة،
إلى الدرجة األدنى الضرورية للرؤية وتصحي  

تصنيف المعروضات ، واأللوان الخاصة بالع عة
 بعًا لدرجة حساسيتها للضوء، وتحديد قدرتها 

 .(48)على احتمال شدة اإلضاءة
 :وتنعسم اإلضاءة فى المتحف إلى قسمين 

ويفضل أن تكون إضاءة غير مباشررة، ويكرون    :اإلضاءة فىى ااعىة العىرض -4
مصدر الضوء فيها غير ظاهر للعين، ويكون المصدر الضوئى مواجهًا للحرائ  أو  
لسعف قاعة العرض فتنعكس األشعة من المصدر الضوئى على سعف قاعة العرض 

 .أو جدار هامًا كما يج  أن تكون منتظمة داخل العاعة

عروضات نفسها إلبرازهرا، وتوضري    يفضل إضاءة الم :إضاءة المعروضات -2
 .(21)جذ  انتباه الزائرينلالفكرة التى تكمن وراءها، وكذلك 

واإلضاءة نوعان  بيعية وصناعية، واالتجاه السائد اآلن فى المتاحف الحديثة هرو  
حيث تعمل مثااًل لذلك،  كان متحف العريشوقد االعتماد على اإلضاءة الصناعية، 

                                                           
 .464، ص 409 علم المتاحف، ص: إبراهيم النواوي ( 48)
 .98-99المتاحف والمعارض والعصور، ص : غنيمة ( 21)
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الع ع مجموعة من  واءة المركزة على ق عة أضتفضيل اإلاإلضاءة الصناعية على 
، (24)وإيجاد نوع من التغيير والتنوع ين، وذلك بهدف جذ  اهتمام الزائرةالمعروض

تمثااًل مضاءًا بعاعة اآلثار المصرية العديمة يجسد هرذه  توض   (5)والصورة رقم 
 .(22)الفكرة

 :التأمين والمراابة:  3/4

وزائريه، وتشرمل   ،والعاملين به ،ومحتوياته ،المتحفاألمن هو حماية مبانى 
العناية بمجموعاتها، والتأمين ضد الخسائر أيًا كان نوعها، وكذلك الحمايرة ضرد   

ويعد األمن من أهم الم ال  األساسية فرى إدارة   .أو التخري ، أو الحري  ،السرقة
ين علرى  والمتاحف ب بيعتها يج  أن يكون بها أمن متريعظ، والترأم   أ  متحف،

المعروضات هو الحل البديل الضعيف كإجراء وقائى حيرث أن العيمرة الماديرة    
يمكن أن تعدر بثمن، ودرجة تأمين المتاحف هرى الترى    ال لمجموعات أ  متحف

وبصورة جيدة تتميز برالود   ،تساعد فى استعبال جميع فئات المجتمع بأعداد كبيرة
خ ر أو إزعاج يمكرن أن يواجره   والضيافة، كما يج  أيضًا أن يمنع المتحف أ  

 .الزائر

 :وتنعسم حماية المتحف بصفة عامة إلى

 .العاملين بهووهى حماية المتحف نفسه  :داخلية -4

وهى حماية المتحف نفسه من العمالء الخارجيين المتصرلين بمرن    :خارجيىة -2
 .يعملون به

 ة، ويج  أن يكون هناك تعاون بين العاملين بالمتحف، وإدارة اإل فاء، والشر
ووكالء األمن اآلخرين، وكذلك شركة التأمين التى تستدعى فى حال وجود ترأمين  
على الع ع المتحفية، كما يج  أن يزود المتحف فى ظل تعردم الوسرائل التعنيرة    
الحديثة بأجهزة إلكترونية كجهاز المراقبة، وأجهزة كشف الدخان، ودائرة تليفزيونية 

إلخ هرذه  . ....  عن  ري  الب اقة البالستيكية مغلعة، وأقفال أبوا  إلكترونية تفت
تأمين الزوار أيضًا فى صميم عملية التأمين، فعد يكون  صرالوسائل، كما يدخل عن

من بين زوار المتحف من يريد شرًا له سواء بهدف السررقة أو إحرداث التلرف    
ذه بالمتحف، وهو ما يستدعى إتخاذ إجراءات التأمين المناسبة لتفاد  وقوع مثل هر 

 .( 2)األضرار

                                                           
 .51أسس تصميم المتاحف، ص  ( 24)
 .تصوير الباحثة ( 22)
 .419-81 علم المتاحف، ص: إبراهيم النواوي (  2)
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 :معامل الترميم:  3/5

يعتبر وجود معمل ملح  بالمتحف أو قريبًا منه أمرًا ضروريًا على أن يروفر  
واألدوات ما يفى بحاجة المتحرف و بيعرة التحرف     ،واألجهزة ،فيه من األقسام

وتحرت   ،األشعة السينية، أشعة جاما ، األشعة فو  البنفسجية: المعروضة فيه مثل
الر وبرة  ، وأجهزة قياس المشع 41كربون ، والبصمة الوراثية، والذرة، والحمراء

وبصفة عامرة فإنره    .المواد الالزمة للعالج والصيانة بأنواعها، والنسبية والحرارة
واالتجاه الحديث أال يعرض . وتسجيلها ،ودقة تخزينها ،يج  صيانة الع ع األثرية

علمية سليمة، وفى ظروف سو  نصف الع ع فع ، والنصف اآلخر يخزن ب ريعة 
السرهولة  تحعي  مع  ،والتأمين ،وحسن العرض ،مناسبة تتوفر فيها عوامل الصيانة
أن عند افتتاحره بر  المتحف  اوقد صرح مسئولو، واليسر للباحثين فى التعامل معها

والمعدات العالمية للحفراظ علرى    ،بأحدث األجهزةزودة معامل الترميم بالمتحف م
 .(21)تحف من التلفالمالع ع األثرية ب

 :مصادر القطع األثرية بالمتحف/ 4

كان إنشاء متحف العريش العومي تجسيدًا ألهمية تاريخ شبه جزيرة سيناء عبر 
 : وقد استمد المتحف محتوياته على النحو التالي. العصور

 .بشمال سيناء ل ري  حورسالتاريخ العسكري  -4

 .سيناء المستردة من إسرائيلشبه جزيرة آثار  -2

 .(25)أهم االكتشافات األثرية من شمال سيناء - 

 :الحربيطريق حورس :  4/1

ال ري  الحربى العديم الذ  ؛ يجسد متحف العريش العومى  ري  حورس 
 .غربًا حتى الشيخ زويد شرقًا على حدود فلس ين ثارو/ امتد من العن رة شر 

يمثلون المعبود  ألن فراعنة مصر كانوا wAt Hr"  ري  حورس"سمى هذا ال ري  و
بعد أن حرروا مصر بتأمينه ملوك مصر العديمة وهو ال ري  الذ  اهتم  ،حورس

العالع بجوار اآلبار فأصب  أهم الحصون، و ،فشيدوا عليه المدن .من الهكسوس
ال ري   هوال ر  الحربية فى العالم العديم منذ أوائل عصر األسرة الثامنة عشر، و

ربون العظماء للهيمنة على أرض كنعان وسوريا الذ  خرج منه الملوك المحا
شوريون لكنه أيضًا كان ال ري  الذ  سلكه الغزاة اآل. وصواًل إلى بالد النهرين

                                                           
 & .95، ص 69، ص 66 علم المتاحف، ص: إبراهيم النواوي ( 21)

http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3. Accessed:2016.June 15. 
 (.م2110سبتمبر  29) نشر هذا الخبر في جريدة األهرام بتاريخ  ( 25)
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 (  0)  صورة رقم 
 تمثال لإلله حورس في هيئة الصعر

والفرس واإلغري  والرومان والصليبيون فى أوقات الضعف السياسى، وهو  ري  
الفت  اإلسالمى لمصر بعيادة عمرو بن العاص رضى اهلل عنه، ويبلغ  ول هذا 

  .(20) (تعريبًا كم 251)مياًل  411 ري  حوالى ال

ويوجد نعش هام على أحد جدران معابد الكرنك يرجع لعهد الملك سيتى األول 
يصور الوصف التفصيلى للحملة التى قام بها الملك فى العام األول مرن حكمره،   
وظهر فى النعش أن ال ري  يتكون من إحد  عشرة قلعة عسكرية باإلضافة إلرى  

أسماء ملوك مصر  (26)آبار وخزانات للمياه، وقد نعشت على قالع هذا ال ري تسعة 
، والصورة رقرم  العظام من عصر الدولة الحديثة

تبين تمثااًل للصعر حرورس مرن متحرف    (  0)
 .(29)العريش

 :اآلثار المستردة من إسرائيل  :4/2

ن احتاللهرا ألراضرى   أظنت إسررائيل  
غيرها يمنحها الح  فى العبث بمعدرات وتراريخ  

غير  تحفر خلسة وتعوم ببعثاتأخذت ف. هذه األمم
 ،جل الس و على آثار هذه الربالد أمشروعة من 

يف الحعائ  التاريخيرة  يبل وتز ،وسرقتها باإلكراه
. سرمات الشخصرية اإلسررائيلية   بما يتالءم مع 
االحتالل اإلسررائيلى   أنه أثناءذلك والدليل على 

لسيناء كان ملف اآلثار يتبرع جريش االحرتالل    
جامعات تابعة لبعثات عامت ف ،اإلسرائيلى مباشرة

شرمال   ومعاهد إسرائيلية فى مواقع كثيرة جرداً 
                                                           

 .418 -419يسرية حسني، المدخل الشرقي لمصر، ص  ( 20)
األثرية الحديثة وف  أرج  تعتبر أهم المدن الواقعة على  ري  حورس في ضوء االكتشافات  (26)

تل حبوة، ثم المح ة الثانية هي عرين األسد بالعر  من ثارو، / المح ة األولى ثارو: اآلراء هي
تل اللولي، ثم المح ة / تل الحير، ثم المح ة الرابعة بئر العبد/ ثم المح ة الثالثة هي مجدل

، ثم المح ة الثامنة (الفلوسيات؟)البردج، ثم المح تان السادسة والسابعة / الخامسة الفلوسيات
العريش، والمح ة التاسعة الخروبة، والمح ة العاشرة الشيخ زويد، والمح ة الحادية عشرة 

شبه : رحا  عبد المنعم باظة: لمزيد من الدرساة، انظر. واألخيرة فال بد أن تكون رف  الحالية
 &81سيناء عبر العصور، ص & .24-21جزيرة سيناء، ص 

 -, PP.83The Inscriptions of The ways of Horus ,Ayedi-&AlTell Heboua, ksoud, Abdel Ma

110& Gardiner, "The Ancient Military Road between Egypt and Palestine", PP.99-116. & 

Hoffmeier, and Abd El- Maksoud, "A New Military site on the ways of Horus – Tell el 

Borg, P.171  & Oren, "The Ways of Horus in North Sinai", PP.69-119.                                
 .سامي عبد المالك.إهداء من الزميل الفاضل د ( 29)
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مس  أثر  كبير من العن رة إلى رف  بإشراف جامعرة  شبه جزيرة سيناء بوجنو  
ه الحفائر، فعاموا بالتنعي  فى أكثرر  بن جوريون التى كان لها نصي  األسد فى هذ

 .موقعًاخمسين من 

وقاموا بهذه الحفائر المتالك مفاتي  التاريخ فيكونوا أصحا  أهم خرائ  لآلثار 
. سريناء شبه جزيرة إيجاد عالقة بين اليهود وبذلك أرادو كما وتاريخها فى مصر، 

سيناء مصرية ولريس   نإ :وقالوا ،لكن علماء آثار إسرائيليين كذبوا هذه اإلدعاءات
لها عالقة باليهود، وهو ما أكدته الحفائر المصرية بعد عودة أرض سيناء لمصرر،  

لهرم فري   عن تاريخ مزعروم   وبعد أن ظلوا على مدار خمسة عشر عامًا يبحثون
فعاموا بعمليات حفر ضخمة فى منا   الشيخ محسن، والنبى صال ، وواد  . سيناء

ووادي النص ، أما الشمال   الخادم بجنو  سيناء وسرابي ،فيران، وواد  المغارة
وكان من أخ ر عمليات النه  هذه قيام موشى . (28)فجابوه كله من أوله إلى آخره

 ،منه لوحات حجريرة ديان بسرقة العديد من آثار معبد سرابي  الخادم حيث سرقوا 
، ويعدر علماء اآلثار هذه العمليرة  "عملية الحجر"ومسالت، فى عملية أ ل  عليها 

يع ى أوامره بتردمير الموقرع    (1 )ديانبسرقة عشرات اآلالف من الع ع، ثم كان 
األثر  بالكامل بعد نه  هذه اآلثار حتى يستحيل التعرف على ال بعات األثرية فيه 

 .(4 )أخر و مس هوية سيناء من ناحية  ،من ناحية

اآلثار المسروقة مرن  تلك م من أجل عودة 4891تضافرت الجهود منذ عام و
واستمرت عدة سنوات حتى أثمرت هذه المفاوضات عن جدول زمنى لعودة  .سيناء

تم تسرليم  فر م، 4881هذه اآلثار إلى أرض الو ن على دفعات تنتهى فى ديسمبر 
وكانت هرذه   ،و مس  أثر أ ،حفائرإسرائيل أجرت فيها  ًاموقع 58كشف بأسماء 

ر ئب"و، "متحف إسرائيل العومى"، و"جامعة بن جوريون"اآلثار معروضة فى متاحف 
العصور الزمنيرة لهرذه   وقد امتدت  ،"الجامعة العبرية"، و"جامعة تل أبي "و ،"سبع

نهاية العصرر العثمرانى،   إلى من عصور ما قبل التاريخ الع ع األثرية المستردة 
 :يوف  المنهج التالستعادة وكانت اال

                                                           
)29(

Accessed,2016 June 20.http://www.rosaelyoussef.com/news/175041 
، حيث كانت سرقته من (العيش مع التوراة)وقد نشر ديان كل سرقاته بالتفصيل في كتابه  ( 1 )

م فأخذ عددًا من اللوحات الحجرية وهربها إلى تل 4850أكتوبر لعام  1 سرابي  الخادم يوم 
أبي ، ولم تكن هذه المرة الوحيدة لكنه أتبعها بسرقات عديدة أخر  متتالية، لمزيد من الدراسة، 

        &.Dayan,M., Living with The Bible, Jerusalem, 1978: انظر
http://cairodar.youm7.com/225587 Accessed:2016.June 18. 
)31(http://www.al-akhbar.com/node/16526Accessed:2016.June 30. 

 

http://www.rosaelyoussef.com/news/175041
http://www.rosaelyoussef.com/news/175041
http://cairodar.youm7.com/225587%20Accessed:2016.June%2018.
http://www.al-akhbar.com/node/16526Accessed:2016.June%2030.
http://www.al-akhbar.com/node/16526Accessed:2016.June%2030.
http://www.al-akhbar.com/node/16526Accessed:2016.June%2030.
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 (  6 ) صورة رقم 
 متحف العريش -من اآلثار العائدة من إسرائيل –بعض ق ع الحلي 

يونراني  مرن العصرر ال  لوحرات   41و،  ًاصرندوق  29ضمت : الدفعة األولى -1
 .رومانيال

 .صندو   41من تكونت : الدفعة الثانية -2

 .ندو ص 145 احتوت على : الدفعة الثالثة -3

ولوحرات   ،ومتوسر ة  ،صندو  بأحجام كبيررة  9 9ضمت : الدفعىة الرابعىة -4
 .مصرية قديمة كبيرة

 

 

 

سريناء وداع  )معرضًا بمتحف إسرائيل العومى تحت اسم قد أقامت إسرائيل كانت و
عرضت فيه أهم الع ع العائدة بهذه الدفعة األخيرة حيث كانت تضم لوحات ( وسالم

وعمالت  ي،وحل ،الفارسى/ خمينياالحتالل األوأقنعة فريدة ترجع لعصر  ،فرعونية
التي تصرور بعرض ق رع الحلري     ( 6)، انظر صورة رقم (2 )وبرونزية ،ذهبية

متحف العريش بعد عودتها في  وقد عرضت هذه اآلثار .(  )المستردة من إسرائيل
وتم سرقة ما فى العن رة بعرد   ،والمخزن المتحفى بالعن رة ،ومتحف  اباالعومي، 

                                                           
                                            . 4-8، ص آثار سيناء العائدة من إسرائيل ( 2 )
   تصوير الباحثة (   )
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 (  9)  صورة رقم 
 متحف العريش -بعض أقنعة دفن الموتى من اآلثار العائدة من إسرائيل

التي توض  بعض األقنعة من عصرر  ( 9)انظر الصورة رقم  .م2144ثورة يناير 
 .(1 )أيضًا ثار العائدة من إسرائيلمن اآلالفارسي / االحتالل األخميني

 
 

 

 :شبه جزيرة سيناءبشمال أهم االكتشافات األثرية : 4/3

حفائر علمية بشبه جزيرة جراء أولت هيئة اآلثار المصرية آنذاك اهتمامًا شديدًا بإ
وانسحا  آخر جند  إسرائيلى منها  ،سيناء بعد نهاية االحتالل اإلسرائيلى لسيناء

بالتعاون مع البعثات وقد عملت البعثات األثرية المصرية حفائر كثيرة . م4892عام 
، فكانت هناك بعثات مشتركة مع جامعة ليل الفرنسية بتل األجنبية فى شمال سيناء

متحف في بيلوزيوم، ومع جامعة ليفربول، و بتل الكنائسا سويسرالحير، ومع 
في بيلوزيوم، وهناك تعاون أيضًا مع ألمانيا وبولندا في بيلوزيوم، ومع  أونتاريو

 اتجامعلمصرية بتورنتو في تل الكدوة، هذا باإلضافة للتعاون مع كليات الهندسة ا
وكان من أهداف إنشاء متحف العريش . (5 )، والمنصورة، وقناة السويسالعاهرة

(  8)انظر صورة رقم . جزيرة سيناء العومي عرض المكتشفات األثرية بشمال شبه
أبي صيفة بشمال / التي تبين تمثااًل ألسد عثر عليه ب ري  األسود بمعبد سيال 

                                                           
                .تصوير الباحثة ( 1 )
المدخل الشرقي : يسرية حسني: ولمزيد من الدراسة عن أهم البعثات بشمال سيناء، انظر ( 5 )

                .  212لمصر، ص 
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 متحف العريش العومي –أبي صيفة / تمثال أسد عثر عليه بمعبد سيال (8)صورة رقم 

ناني الروماني لمصر وكان من معروضات متحف سيناء، ويرجع لعصر الحكم اليو
  .(0 )العريش

 

 :ااعات العرض بمتحف العريش القومي/ 5

 :ااعة اآلثار المصرية القديمة: 5/1

التاريخ إلى نهايرة  سيناء منذ عصور ما قبل شبه جزيرة تضم هذه العاعة آثار 
العصور المصرية العديمة مرورًا ب ري  حورس الحربى بين مصر وفلس ين، فهو 
يبدأ بعرض بعض الع ع األثرية من عصور ما قبل التاريخ حيث استو ن اإلنسان 
سيناء منذ العصر الحجر  العديم األعلى، وقد عثر على شواهد هذا االستي ان فى 

وقراع واد    ،الروافعة، وفى شرمال بئرر حسرنة    وغزة فى من عة ،ارةغجبل الم
والعصرر   ،كما ظهرت شواهد استي ان إنسان العصر الحجر  الحرديث . العريش

والعصر البرونز  أكثر وضوحًا، فعثر على أدوات ظرانية فى  ،الحجر  النحاسى
 ،والحسرنة  ،يمةسر على بعايا تجمعات سكانية صغيرة فى العومن عة واد  الشيخ، 

وهري   .(6 )يأدوات مرن العصرر البرونرز   تم الكشف عن العريش وبالعر  من 
 ،والسركاكين  ،يدصر وأدوات ال ،والسرهام  ،مجموعة من ق ع من رؤوس الحرا 

ائر فر ومرن ح  ،والمكاش  من عصور ما قبل التاريخ من مواقع آثار وس  سريناء 

                                                           
   .سامي عبد المالك. إهداء من الزميل الفاضل د ( 0 )
   .08-09مواقع ومتاحف اآلثار المصرية، ص : عبد الحليم نور الدين ( 6 )
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 (41)صورة رقم 
 تماثيل ملكية بعاعة اآلثار المصرية العديمة

عتبرر مرن اآلثرار    جامعة تل أبي  بمن عة جبل المغارة والكثير من هذه الع رع ي 
 .(9 )لإسرائيتردة من المس

أسهموا فى تشييد  ينكما يعرض فى نفس هذه العاعة أيضًا تماثيل للملوك الذ
استخدم على ن ا  محدود فى عصور الدولتين الذي . قالع وحصون  ري  حورس

ى نر حملرة و كما في العديمة والوس ى 
العسكر  فى عهد الملرك بيبرى   العائد 
ثم خرجت حمالت أخر  فرى  ، األول

عهد الملك تحتمس األول وصلت إلرى  
قرقميش، ثم ظلت األوضاع فى سوريا 

لملرك  عرش مصر ا هادئة حتى اعتلى
( م.  4151-4511)تحتمس الثالرث  

صاح  أكبر إمبرا ورية فى التراريخ  
مرن بعرده   ثم كانرت   ،المصر  العديم

يفة حتى جاء حور ات خارجية ضعسسيا
لوس إلى يبمح  فعام بحملة ناجحة من ب

قرقميش، ثرم كانرت هنراك الحمرالت     
رمسيس الثرانى ثرم ضرعف التواجرد     ثم العسكرية فى عهد الملك سيتى األول، 

انظر الصرورة   .(8 )ةسالسي رة على سيناء بعد عصر الرعامضعفت المصر  و
 .(11)ر المصرية العديمةالعصويل ملكية بعاعة ثالتي توض  عدة تما( 41) رقم 

ت فى سيناء وشيدت من دوتضم هذه العاعة أيضًا بعض تماثيل اآللهة التى عب
فكانت حتحور هى اإللهة المهيمنة فى سريناء   .والمعابد يرأجلها الكثير من المعاص

سبد وسنفرو، كما تضم أيضًا تماثيل لحورس الذ  عبرد  وكذلك فهى ربة الفيروز، 
البأس التى كانت تلعى الرع  والحر  سخمت ربة الحر  والعوة  فى سيناء، وإلهة

 فى 

التي توضر   ( 44)، انظر الصورة رقم (14)قلو  األعداء أثناء الحمالت العسكرية
 .(12)تمثالين لسخمت إلهة الحر 

                                                           
 .  22، ص 44آثار سيناء العائدة من إسرائيل، ص  ( 9 )
  .461 -409المدخل الشرقي لمصر، ص : يسرية حسني ( 8 )

(40 ) http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum- l 
rashid.htm .Accessed:2016.July10. 

  . 61- 6، ص 40مواقع ومتاحف اآلثار المصرية : عبد الحليم نور الدين ( 14)
  .سامي عبد المالك. إهداء الزميل الفاضل د ( 12)

http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-rashid.html
http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-rashid.html


  91دراسات يف آثار الوطن العربي                        

811 

 تمثاالن لإللهة سخمت إلهة الحر  في مصر العديمة  (44)صورة رقم 

 (   42)  صورة رقم 
 .لعريش العوميا متحف –أرضية حمام من الفسيفساء 

 
  

 :الرومانىااعة العصر اليونانى :  5/2

للعصرر  ائر شبه جزيرة سيناء وترجع فتضم هذه العاعة الع ع األثرية المكتشفة بح
ومن أهرم  . اليوناني الروماني

الع رع األثريرة المعروضررة   
 أرضية حمام مرن الفسيفسراء  

كترر  عليهررا ( الموزايكررو)
سعيد لمنشرئ   حظ)باليونانية 

ت بعثرة  شرف ، حيث ك(الحمام
اآلثررار المصرررية عررام   

عررن حمررام   4891/ 489
رومانى فى بيلوزيوم عثر بره  

أرضيات من الفسيفساء   على 
الملررون بمعاسررات مختلفررة 
وزخارف نباتيرة وهندسرية   

ويرجرع   ،ملونة بعشرة ألوان
نظرر  ، اللعرن الثالث الميالد 

تبين  التى( 42)  صورة رقمال
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 (  4) صورة رقم 
 بمتحف العريش العومي  -أشهر قناع لدفن الموتى

سرم، وأرضريات   421 حروالي  وهى فى شكل دائرة ق رهرا  .( 1)أرضية الحمام
، أما أكبرر  (11)سم491×  201األخر  من زخارف هندسية وبمعاسات فسيفساء ال

  .(15)م × م 5الحمام فهى فى الصالة الرئيسية شمال الحمام بمعاس  اأرضيات هذ

ة التى توضرع  معروض بنفس العاعة أيضًا مجموعة من األقنعكان من الو
نظرر  ا)عندما تعود فى العرالم اآلخرر   الروح على مومياء المتوفى لتتعرف عليها 

ومن أشهر هذه األقنعة قناع مصنوع من الجص المذه  والمزين . (9 صورة رقم
نظر ا)من أعلى الوجه بإكليل من الزهور، ومن المنتصف من أعلى ثعبان الكوبرا 

وكانت هذه األقنعة من أهم عادات الدفن الشائعة فى العصور  ،(10)( 4 صورة رقم
ير منها فى ث، وقد عثر على الكلمصر اليونانى والرومانىالحكم ر ووعص ،المتأخرة

، وكان بعض هذه األقنعرة،  إسرائيل منمستردة اآلثار الهي من ر وحيجبانة تل ال
كما  ،والفيانس ،لذه وا ،والمال  ،والفخار ،والخش  الكرتوناج ،يصنع من الكتان

 .(16)تنوعت الزخارف أيضًا

 
 

 

 

 

                                                           
  .تصوير الباحثة (  1)
  .165المدخل الشرقي لمصر، ص  ،يسرية حسني ( 11)
  .50 -55 المدخل الشرقي لمصر، ص  ،يسرية حسني ( 15)
  .تصوير الباحثة ( 10)
 (.4ملحوظة )411، ص 249شبه جزيرة سيناء، ص  ،رحا  عبد المنعم باظة ( 16)
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 -أيعونة ميالد السيد المسي (  41) صورة رقم 
 قاعة العصر البيزن ي والعب ي 

 

 

 (   45)  صورة رقم 
العظم عليها زخارف نباتية ق عة من 

 عصر بيزن ي -وهندسية بارزة 

تضم هذه العاعة بعض الع ع األثرية الترى  :ااعة العصر البيزنطىى والقبطىى:  5/3
ترجع للعصر البيزن ى وبعض ق ع الفن العب ى فى مصر ومنها أيعونرة مريالد   

السيد المسي  عليه السالم فرى بيرت   
لحم، مذبحة األ فال، ولجوء العائلرة  
المعدسررة إلررى مصررر هربررًا مررن 

نظر صرورة  ا)د الرومانى، االض ها
التى تصور أيعونرة مريالد   ( 41 رقم

، كمرا تضرم   (19)المسي  عليه السالم
أيضًا نموذج لصرلي  مرن الخشر     

علرى  أيضًا كفت بالذه ، وتحتوي الم
 رتيجان األعمدة، وشواهد العبوبعض 

وهرى مرن    ،التى ترجع لهذه الفترة
الجبانة المسيحية بموقع آثار الخوينات 

مرن بدايرة    مكتوبة باليونانية بشمال سيناء
، وهي معروفة باسم العرن الخامس الميالدي

وزيرر الردفاع    (موشرى ديران  )مجموعة 
الساب ، وعددهم عشرة شرواهد،   اإلسرائيلي

، وعثر علرى  (18)وهي من اآلثار المستردة
كرم مرن من عرة     2هذه الشواهد على بعد 

وهذه الشواهد عبارة عن ق رع  الفلوسيات، 
جار الكلسية التى يظهر بها ة من األحيحجر

داف البحرية، واألجزاء العلويرة  صبعايا األ
من األحجار على شركل إنسران وخاصرة    
الوجه، وتم تحديد قسرمات الوجره براللون    

حت ألشكال صرلبان، وعبرارات   ناألحمر و
كتبت باليونانية العديمة بها العديد من األخ اء، وهذه الكتابات توض  اسم المتوفى، 

                                                           
(48) http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-

rashid.html. Accessed:2016.July1l 
 . مستردة من إسرائيل، ملح  األشكالاآلثار ال ( 18)

http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-rashid.html.%20Accessed:2016.July1l
http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-rashid.html.%20Accessed:2016.July1l
http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/egyptian-museum-coptic-museum-rashid.html.%20Accessed:2016.July1l
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 (  40)  صورة رقم 
 السل ان الظاهر برقو ق عة خشبية مدون عليها اسم 

اآلثرار  يفته، وبعض األدعية باللغة اليونانية العديمة، وكانرت هرذه   وعمره، ووظ
كمرا  . إلى العرريش  تموجودة ضمن قاعة العرض المتحفى بالعن رة شر  ثم نعل

. (51)تضم هذه العاعة أيضًا بعض المنسوجات وأدوات الزينة من هذه الفترة الزمنية
ومن محتويات هذه العاعة ق عة من العظم عليها زخارف نباتية وهندسرية برارزة   

انظر صرورة  )وبها ثع  نافذ ترجع للعصر البيزن ي وهي من حفائر شمال سيناء 
  .(54)(45رقم 

ااعىىىىىىىىىىة العصىىىىىىىىىىر :  5/4
 :اإلسالمى 

تعرررض قاعررة  
العديد من العصر اإلسالمي 
ترجرع  الع ع األثرية التى 

لعصر ومنها أجرزاء  هذا ال
من كسروة الكعبرة الترى    
أوصى بها الرسول صرلى  
اهلل عليه وسلم أن تجل  من 
نسيج العبا ى فى مصرر،  
وقد كان لهذا النسيج شهرة 
عالميررة، وهنرراك أيضررًا 

شربابيك  و ،خشبية اتومشربي ،كانت تستخدم لإلضاءة مزخرفة زجاجية واتمشكا
كمرا تحترو    . (52)ل الضوء إلى داخل المنزلتسم  بدخولمعشعة بالزجاج  جصية

ومنهرا   ،ولوحرات خ يرة   ،وتيجان أعمردة  ،وأدوات معدنيةنحاسية، على أوان 
كانرت  التري  جنو  سيناء،  / ابابمخ و ات قلعة صالح الدين بجزيرة فرعون 
بعد ذلك، ويبلغ عددها استردتها مصر إسرائيل قد استولت عليها وقت االحتالل ثم 

التري توضر  لوحرًا    ( 40)، انظر صورة رقم ( 5)مخ و ًاأربعين مائة وأربعة و
 .(51)(الظاهر برقو )خشبيًا دون عليه اسم السل ان 

                                                           
 . 85 المدخل الشرقي لمصر، ص : يسرية حسني ( 51)
    .تصوير الباحثة ( 54)

(52)http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3 
 .آثار سيناء العائدة من إسرائيل، ملح  اللوحات (  5)
 .سامي عبد المالك. إهداء الزميل الفاضل د ( 51)

http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3
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إناء من الفخار عليه اسم الملك (46)صورة رقم 
 سيتي الثاني داخل خر وش

 مجموعة من األنما  الفخارية (49)صورة رقم 

تتميرز هرذه   :ااعة الفخىار:  5/5
العاعة بعرض العديد من األنمرا   

مصررية  سواء كانرت  الفخارية 
 ،من فلس ين ةمستورد، أو الصنع
وساحل البحر المتوس ،  ،وسوريا

فهناك فخرار  ومن عصور متعددة 
 ،مررن عصررر االنتعررال الثررانى

لعصر ، واالدولة الحديثةعصور و
وعصررر االحررتالل  ي،الصرراو

الفارسرى  / األخمينى الباراثيرانى 
وفخار العصر اليونراني   لمصر،
والبعض منه عثر عليه . الروماني
ئر المجلرس األعلرى   أثناء حفرا 

من خالل العمل لآلثار، ومن قبله 
المشررترك بررين هيئررة  

والجامعات  المصريةاآلثار
م 4892األجنبية منذ عام 

وإلى اآلن حيث االرتبرا   
بالمشروع العومى لتعميرر  
سيناء وحفر ترعة السالم 
وحفر الممر المائى الجديد 

والربعض   ، لعناة السويس
اآلخر من الفخار المسترد 

كمررا . (55)إسرررائيلمررن 
تعررددت أنررواع األوانرري 

بالمتحف  ةوضالفخارية المعر
واألقداح، والعدور، كاألواني، 
، واألباري ، والمصابي ، والعوارير، واألكوا ، والكرؤوس،  (األمفورات)والجرار 

، ومن أهم الع ع الفخارية بهذه (50)والمزهرياتواألحواض، ، نوالصحون، والجفا
لتخزين الغالل عليه اسم الملك سيتي الثاني داخل خر وش ملكي، العاعة إناء كبير 

                                                           
 . 218المدخل الشرقي لمصر، ص : يسرية حسني ( 55)
  .242 -481شبه جزيرة سيناء، ص : رحا  عبد المنعم باظة ( 50)
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إحد  العمالت (21)صورة رقم 
 المعروضة بعاعة العملة

 قاعة الفخار –إناء ص   (48)صورة رقم 

التي تعررض  ( 49)والصورة رقم  .التي توض  هذا اإلناء( 46)انظر صورة رقم 
الفخاريرة  ومن هذه األنما   .(56)مجموعة من الجرار الفخارية المعروضة بالعاعة

نى وهرى مرن   لص  األسلحة ترجع للعصر اليونانى الروماأوانى أيضًا مجموعة 
إنراء لصر    التى توضر   ( 48)نظر صورة رقم ا ،اآلثار المستردة من إسرائيل

  .(59)األسلحة

وترجع أهمية هذا الفخار 
المكتشف بشبه جزيرة سيناء 
إلى أنه يلعرى المزيرد مرن    
الضوء على التبادل التجار  

وشرر  البحرر    ،بين مصر
جزر بحر إيجه، و ،المتوس 

وترل   ،يرحخاصة فى تل ال
 ،وتلررك المفررار  ،وةدالكرر

/ ةفوتل أبى صري  ،وبيلوزيوم
 .(58)والعديراتسيال 

 :ااعة العملة :  5/6

مختلفة المصنوعة من مواد يضم المتحف فى هذه العاعة مجموعة من العمالت 
والفضة بداية من عصر اإلسكندر األكبر مرورًا  ،والذه  ،والنحاس ،البرونزك

بالعصر الب لمى فالرومانى فالبيزن ى ثم 
العصر الحديث، وكان إلى العصر اإلسالمى 

عثرت عليه جامعة قد كثير من هذه العمالت 
أثناء قيامها بالحفائر  وريون اإلسرائيليةبن ج
فعثرت فى العن رة وحدها . وعةشرالمغير 
عملة من مختلف العصور، كما  4511على 

وتل  ،عثر على عمالت أخر  فى بيلوزيوم
وتل أبى  ،ويت رصوق ،يرحوتل ال ،الفضة

كان سيات، وهناك الكثير منها ووالفل ،ةفصي
خر واآلالعريش العومي، بمتحف  ًامعروض

                                                           
(56 )

 .  سامي عبد المالك.الصورتان إهداء الزميل الفاضل د 
 .   تصوير الباحثة ( 59)
 .   وما بعدها 219المدخل الشرقي لمصر، ص : يسرية حسني ( 58)
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 (24)صورة رقم 
زي للمراة البدوية معروض 
 بعاعة التراث الشعبي السيناوي

التي تبين عملة  (04)(21)، انظر صورة رقم (01)بالمخزن المتحفى بالعن رة
   .معروضة بالمتحف

 :السيناوىالشعبي التراث ااعة : 5/7

قبائل سيناء عرن   يزخصصت هذه العاعة لعرض التراث السيناو  الذ  يم
فالرجرال يرتردون   . غيرها من الناس فى الملبس والمأكل بما يتماشى مع  بيعتهم

انًا من الصوف أو الع ن وحزامًا علرى  ف وق/ سروااًل واسعًا وقميصًا بأكمام  ويلة
الخصر يتدلى منه السيف فى المناسربات، ومرن   
فوقه عباءة سوداء، وغ اء للرأس أبيض يتردلى  

أما بالنسبة للنساء فيرتردين   .لكتفينعلى الظهر وا
أثوابًا من العماش األسود يصل حترى العردمين،   
وي رز بخيو  الحرير الملونة بأشركال جميلرة،   
ويمكن التفرقة بين المرأة المتزوجة والفتاة مرن  
ألوان خيو  الثو  الحريريرة، كمرا أن المررأة    
المتزوجة تغ ى رأسها وجسمها بوشاح م ررز  

 .تد  الخمارأسود اللون وتر

كما تتميز المرأة البدوية بزينتها وحليهرا  
ر بضفائر  بيعية وصناعية مرع  ضفوشعرها الم

 ،التزين بالخرز الملون، وترتد  قالئرد الرقبرة  
والخررز   ،والمرجران  ،والصدر من الكهرمران 

الملون، واألساور الفضية، والزجاجية، والمعدنية، 
هذا بجان  خبرتهم المتوارثة فى العالج والفيروز،  ،وخواتم بها فصوص من الععي 

بعض األدوات التى يستخدمها أهل سيناء فرى  يضًا كما تعرض العاعة أ. باألعشا 
لذلك فإن هذه العاعة بمثابة العصر الحديث فى سريناء الرذ      ،(02)حياتهم اليومية

عريش  ابع أهله بحيث يجعل الزائر بعد أن يمر عبرر  لالمكان المتميز لفي يضفى 
العصور العديمة المتتالية من خالل قاعات المتحف يعود به مرة أخر  إلى صحراء 

                                                           
 &.249 -246شبه جزيرة سيناء، ص : رحا  عبد المنعم باظة ( 01)

Verreth, The Northern Sinai, PP.771-814. 
 .    تصوير الباحثة ( 18)
     . 2-22سيناء عبر العصور، ص  ( 11)
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( 24)، والصورة رقم سيناء، وبيئتها البدوية المتميزة ذات التراث الشعبى الخالص
 .( 0)تعرض أحد األزياء البدوية بعاعة التراث الشعبي السيناوي

 :ااعة العرض المتغير: 5/8

لعاعة هو تجديد وتنشي  العرض بمتحف العريش وكان الغرض من وجود هذه ا
وذلك ألن أ  متحف جيد يج  أن يحتو  على ق ع متحفية أكثرر مرن   . العومى

به، فالع ع المعروضة يج  أن تكون نصف أو أقل من نصف المجموع  ةالمعروض
الكلى للمجموعات الموجودة، وعلى المتحف مسئولية العناية بها واستخدامها جميعًا 

إذا كان المتحف يعرض كل ما لديه فهرو   هسواء كانت معروضة أم ال؟ وذلك ألن
  إلرى تنروع الزائررين    متحفًا فعيرًا، ألنه حينئذ ال يست يع تجديد العرض فيرؤد 

ومن ثم فإن وجود هذه العاعرة متغيررة   . (01)واستمرار متابعتهم لعروض المتحف
والزيارة من رواد المتحف  ،والتشوي  ،المعروضات تؤد  إلى المزيد من المتابعة

 .أو المهتمين بأمر المتاحف واآلثار ،أو الباحثين ،سواء من السائحين

 :المشكلة /6

ش العومى أول متحف يتعرض للتدمير بسرب  المخرا ر   لم يكن متحف العري
لكن سبعه إلى ذلك متحف ماالو  . التي تتعرض لها مصر منذ عدة سنواتاألمنية 

بعده بعدة أشهر قليلة متحف الفن اإلسالمى ثم م،  214المنيا فى أغس س حافظة ب
تكمرن  و. م2145فرى ينراير   العريش العومي متحف كان م، ثم 2141فى يناير 

فى من عة كانت دائمًا وأبدًا علرى مرر   هو موقعه لمتحف لهذا االمشكلة فيما حدث 
ضمن ووجود المتحف ، والصراعات السياسية العصور مسرحًا لألحداث التاريخية

فتعررض المتحرف    ،ر رحاه على أرض سيناء المعدسرة ودتمن عة صراع أمنى 
متحرف، وتردمير البوابرات،    لعذيفتين تسببتا فى إحداث فجوة بالحائ  الشررقى لل 

 .(05)واألسعف وزجاج النوافذ والتكسيات الرخامية

م، لكنه لم يسرتمر  2119مارس  40يوم رسميًا للجمهور المتحف كان افتتاح 
 25أغل  أمام الجمهور عع  اشتعال ثرورة  قصيرة حيث سو  فترة زيارة متاحًا ل
. من وال يجود الزمان بمثلهاوذلك حفاظًا على معتنياته التي ال تعدر بث م2144يناير 

شمال سريناء  على جميع الع ع األثرية التى تم الكشف عنها المتحف حيث يحتو  
باإلضافة إلى ما ترم   -م4892منذ عام  -خالل ما يزيد عن ثالثين عامًا األخيرة 

                                                           
(63)http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3, 

Accessed:2016.July10 
(01 )

     . 94-91علم المتاحف، ص : إبراهيم النواوي 
(65)

http://www.elwatannews.com/news/details/651949.      

http://www.northsinai.gov.eg/art/museums/display.aspx?ID=3
http://www.elwatannews.com/news/details/651949
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استرداده من إسرائيل بعد سرقات امتدت ألكثر من خمسة عشر عامًا، ومفاوضات 
 .أخر  ماستمرت عشرة أعوا

بصفة عامة في وأر  أن ما حدث لمتحف العريش العومى يد  ناقوس الخ ر 
المتاحف التي تعع على الحدود من جهة والمتاحف الصغر  مرن جهرة أخرر     
فكالهما قد ال يصمد عند التعرض للخ ر فعد سر  المخزن المتحفي بالعن رة إبان 

مصر فيها الكثير من آثارها سواء الغيا  األمني الذي الزم البالد لفترة قليلة فعدت 
اآلثار العائمة بالتعدي عليها بالبناء المخالف والمحظور فو  المنرا   األثريرة أو   
بالحفر خلسة، أو اآلثار المنعولة كسرقة المخازن األثرية الكبر  بالجيزة، وسعارة، 

 نعل آثار ومحتويات متحف  ابا أيضًا حيث أنره ومن ثم أر  أنه يج  . والعن رة
، (ألنه يعع على نع ة حدودية)أكثر خ ورة فى موقعه من متحف العريش العومى 

العصر الحديث، تم إلى من عصور ما قبل التاريخ ترجع يضم ستمائة ق عة أثرية و
تمامرًا  ومن المتحف اليونانى الرومانى باإلسكندرية  ،من المتحف المصر جمعهم 

مكان آمن إلرى  انتعل مصير هذه الع ع من وبالتالى فعد . كمتحف العريش العومي
  .(00)مستعبل غامض

 :والتوصياتلحلول المقترحة ا/ 7

وبعد أن تبينت مشكلة متحف العريش العومى كمثال للمتاحف اإلقليميرة الترى   
تعانى مخا ر شديدة بسب  االض را  األمنى لوجودها فى من عة أحرداث، فإنره   

يمكن تعديمها على النحو الترالى وفر  مرا    يتعين إيجاد حلول لهذه المشكلة، وهذه 
 :باحثةيتراء  لل

ضرورة نعل محتويات المتحف إن كانت الزالت بالمتحف نفسه سرواء فرى    -4
قاعات العرض أو المخازن إلى مكان آخر آمن، فأحس  أن موقعه كان سببًا كافيرًا  
لما وصل له حال المتحف ألن اختيار موقع المتحف يعوم على عدة أسس منهرا أن  

والتلروث البيئرى،    ،دخانتأثير الر عن يكون بعيدًا عن األهداف العسكرية، وبعيدًا 
  .(06)وكذلك بعيدًا عن المواصالت العامة بسب  االهتزاز

يمكن عرض الع ع األثرية التى كانت بالمتحف فى مكان آخر تحت مسرمى   -2
ًا لفترة  ويلة، وال يعرض فى نفس غلع يظل محتى ال( متحف تاريخ سيناء العومى)

 .موقعه مرة أخر  فهذا من الخ ورة بمكان

                                                           
)66 (
 http://nefertari-egyptian.blogspot.com.eg/2011/09/eyptian-museum-coptic-museum-

rashid.html, Accessed:2016.July29.      
(   )

     . 444علم المتاحف، ص : إبراهيم النواوي 
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بنعل متحف  ابا أيضًا وضمه إلى نفس المجموعة المتحفية السابعة وال أ ال   - 
أو متحف ديوراما  ،أو صور فوتوغرافية ،أو ق ع معلدة ،يترك فيه إال نماذج بسي ة

، فإن الوظيفة األولى للمتحرف هرى   شألن موقعه أكثر خ ورة من متحف العري
 .ار هى ذاكرة التاريخأو الفناء، فاآلث ،الحفاظ على تراث البشرية من الدمار

يمكن أن يكون العرض بأحد العصور بالعاهرة التى تم ترميمها وفر  أحردث    -1
إذ يحوله إلى متحف آلثار سيناء ومرن   عصرالمعايير، وهذا يحافظ على قيمة هذا ال

ثم يتحول إلى قيمة عالية ثم يحع  دخاًل أيضًا حيث يوضع عندئذ على قائمة األماكن 
 .السياحية

بالعاصمة مع  موقع المتحفائدة فى ذلك بالحفاظ على هذا التراث إذ تتحع  الف -5
زيادة الوعى األثر  عند الشع  المصر  عامة والشبا  بصفة خاصة يعتبر قادرًا 
على الدفاع عن هذه اآلثار، وهذا ما حدث عند محاولة اقتحام المتحرف المصرر    

واليعظة الشعبية لذه  عالى تفلوال عناية اهلل . م2144يناير 25إبان ثورة بالتحرير 
 .إلى المجهولباكمله تاريخ مصر 

البد أن يكون هذا المتحف مؤمنًا بعو  خاصة على أعلى مسرتو ، ويكرون    -0
 ،والرزوار  ،واإللكترونية لتأمين الع رع األثريرة   ،مجهزًا بأحدث األجهزة األمنية
وتخزين  ،رةمنع الزياإغال  المتحف، و تقراراتخاذ والعاملين، كما يج  أن يكون 

؛ أي الخ رر عر  الشعور بفي مخازن خاصة من أجل الحفاظ عليها بمجرد اآلثار 
 .دائمًاوهذا يت ل  إدارة أمنية يعظة  ،وقوعهقبل 

 ،وتسجيل الع ع األثرية بالمتحف مع دراستها جيدًا ،وتوثي  ،ضرورة نشر -6
وذلك من أجل الحفاظ عليها لألجيال العادمة، وعمل  ،وترجمة ما فيها من نصوص

مكتبات، وأرشيفات متخصصة لذلك، حتى إذا ما فعد األثر ألي سب  يكون التوثي  
 .حاضرًا للدراسة في العصور التالية
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين     

 :الشكر/ 8

امي عبد المالك المدير س/ أقدم خالص شكري لزميلي األستاذ الفاضل الدكتور
العام بوزارة اآلثار المصرية على أن اص حبني لمتحف العريش عع  افتتاحه 

 .من صور متضمنة في متن هذا البحث مباشرة وعلى ما أهداني
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 اائمة المراجع/ 9

 :المصادر: 9/1

 .العرآن الكريم -

 :المراجع العربية: 9/2

 .م4895جمهورية مصر العربية، األ لس العربي، وزارة التربية والتعليم،  -
عافة، ، ال بعة الثانية، المجلس األعلى لآلثار، وزارة الثالعائدة من إسرائيل آثار سيناء -

 .م4885

معجم الصوا  اللغوي دليل المثعف العربي، دار عالم الكت ، العاهرة، : أحمد مختار عمر -
 .م2119ال بعة األولى، جزأين، 

 (.م2140يناير )، الكتا  العربيمجلة  ،س تصميم المتاحفأس -

، العاهرة، إبراهيم النواوي، علم المتاحف، ال بعة األولى، م ابع المجلس األعلى لآلثار -
 .م2141

 . م4899، المتاحف، دمش زهد ، بشير  -

دراسرة تاريخيرة   : شبه جزيرة سيناء في األلف األول قبل المريالد  باظة، رحا  عبد المنعم -
 .م2141، دكتوراه غير منشورةحضارية، العاهرة، رسالة 

 . ت.، دكمال صال ، تصميم المتاحف، العاهرةسام   -
 .م2119، العاهرة، م ابع المجلس األعلى لآلثارسيناء عبر العصور،  -
، مواقع ومتاحف اآلثار المصرية، الخليج العربي لل باعة والنشر نور الدين،عبد الحليم  -

 . م2114العاهرة، 
 .م4881، وسائل تعليمية، العاهرة: المتاحف والمعارض والعصورغنيمة، عبد الفتاح  -
دراسة مواقع آثار شمال سيناء، ال بعة األولى، هال : المدخل الشرقي لمصرني، حسيسرية  -

 .م 211، العاهرة، للنشر والتوزيع
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Arish National Museum: Sinai's History is mysterious 

Dr. Rahab Abdel Moneim Baza

 

Abstract: 

The Arish Museum is one of the most important regional 

museums in the Arab Republic of Egypt. Its importance is due to 

the fact that it presents the history of Egypt through the Sinai 

from the prehistoric times to the Islamic era and the Sinai 

heritage. It contains many rare artifacts. The museum is similar to 

the world's museums in terms of display, lighting and restoration 

laboratories. 

 The idea of the museum was founded in 1984 and then built 

on an area of 16,500 square meters on two floors. The opening 

was in March 2008. The idea of the museum was to be a revival 

and tourist attraction for the North Sinai region, as well as to 

display the artifacts extracted from the excavations of North 

Sinai with the embodiment of Horus War Road, and to display 

the pieces of antiquities retrieved from Israel. 

The museum consists of seven main exhibition halls, each of 

which is divided between different ages. The most important of 

these halls are the Pharaonic Hall, the Greco-Roman Hall, the 

Byzantine and Coptic Period Hall, the Islamic Art Hall, the 

Pottery Hall, the Currency Hall, the Sinai Heritage Hall  .  

The study deals with the importance of archaeological 

artifacts in the museum because the link between the religious 

and historical importance of Sinai is the way to enter the Holy 

Family and the Islamic conquest, and from the land of Sinai, the 

Christian pilgrims and the Muslims leave their territories to 

perform the Hajj rituals and reflect the aggression suffered by 
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extremism and terrorism. This museum is not only the memory 

of Sinai but the memory of Egypt as a whole. 

This problem requires a radical treatment and multiple 

solutions. These solutions should include documentation of the 

museum's holdings and scientific publishing of the 

archaeological pieces so that they can be studied and protected 

from theft and tampering with them in the deteriorating security 

environment prevailing in North Sinai. 

Key words: 

Arish, Sinai, Museum, Horus Road, Coptic, Islamic, Coin. 

 

 

 

 

 

 

 


