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 قناة السويس

1 
تمكن فردينان دي ليسبس حيث  ،1854إلى قناة السويس هي قناة تربط البحرين المتوسط واألحمر بطريق مباشر، يمتد تاريخها 

الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد أن يؤثر علي والي مصر محمد سعيد باشا لينتزع منه الموافقة على شق برزخ السويس، فأصدر هذا 
ليسبس حق إنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، لشق قناة  ديبمنح  ،1854نوفمبر  30 في متياز األو األخير فرمان اال

الشركة بدون أدنى مقاب  جميع  عامًا من تاريخ االفتتاح، ومنح 99حمر، وامتياز استغاللها مدة تربط البحرين األبيض المتوسط واأل
، ويتعهد الوالي بتقديم مساهمته الصادقة لدى ليسبس، وكذلك مساهمة جميع موظفي مصر راضي الالزمة لشق القناة البحريةاأل

مليون  200تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية برأس ما  قدره  1858ديسمبر  15لتسهي  تنفيذ واستغال  المشروع. وفي 
 2فرنك فرنسي.

                                                      

 ويكيبيديا،، »قناة السويس«1
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SuezCanalKantara.jpg 

 .62، 60، 59، 49 :(1988)القاهرة: دار المعارف،  398اقرأ  ،3ط.  ،اد تقديم محمد عزت ع، قناة السويس من القدم إلى اليوم، جورج حليم كيرلس2
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 3،سنوات 10استغرق بناء القناة و هي البداية الرسمية لحفر القناة،  -دفي بورسعي – 1859أبري   25وكانت أو  ضربة فأس في 
البحرين األبيض المتوسط واألحمر، فتألف منها ذلك  مياهحيث تالقت  ،1869أغسطس  18في انتهت أعما  حفر القناة حيث 

 4الشريان الحيوي للمالحة العالمية.

سفينة،  77"النسر" حاملة على ظهرها ملوك وعظماء العالم تتبعها  أيإيج " افتتحت قناة السويس رسميًا للمالحة بعبور السفينة "
تاريخها الطوي   فيسفينة حربية، وأقيمت بهذه المناسبة زينات خيالية ومهرجانات تفوق حد الوصف ولم تشهد مصر  50منها 

ببذخ منقطع النظير، نحو مليون  - القناة تتاحباف احتفاالً  - احتفاالت عظيمة تماث  هذه االحتفاالت. وأنفق الخديوي إسماعي 
 5ونصف مليون جنية.

 وكانت خصائص القناة عند افتتاحها كاآلتي: 

 كيلومتراً  164طولها بين البحرين بما في ذلك مجريا الدخو  في الميناءين  -
 متراً  50,7عمقها   -
 متراً  22عرضها عند القاع  -
 متراً  52عرضها عند مستوى سطح الماء  -
  6أمتار 78,6قدمًا(  25,22موح به للسفن العابرة )الغاطس المس -

 
، أعلن الرئيس جما  عبد الناصر في خطابه التاريخي في مدينة اإلسكندرية، قرار تأميم الشركة العالمية 1956عام  ةيولي 26وفي 

عادتها إلى أصحابها الشرعيين، وبذلك انتهى عقد االمتياز الممنوح لها،   1854.7بمقتضى فرمان سنة لقناة السويس البحرية وا 

 

 
                                                                                                                                                                                   

 
 .9 :(2010للترجمة،  القومي)القاهرة: المركز  1453 للترجمة القوميالمركز ، بو غزالهأترجمة عباس افتتاح قناة السويس: رحلة الملوك،  ،ماريوس فونتان، وجيستاف نيقو  3
 .68 :ى اليومقناة السويس من القدم إل، كيرلس 4
 .100 :(1975)القاهرة: دار المعارف،  398اقرأ ، قناة السويس تاريخها وأهميتها العالمية، جورج حليم كيرلس 5
6
 .101 :المرجع السابق 

 .94 :قناة السويس من القدم إلى اليوم، كيرلس 7
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  مصادر ببليوجرافية ُمختارة

 مُ تاحة في مكتبة اإلسكندرية 

 :المطبوعة الكتب

 .1956، ]د.م.[ .ج  العدالة والحرية والسالمأمن  قناة السويس: ماضيها، حاضرها، مستقبلها.. سليمان أبو السعود، جما 
 (F1و  العلوي )المستوى األأبو   ق      962.053   رقم االستدعاء:

 [.195-د.م.، ] .29 اخترنا لك .قناة السويس: حقائق ووثائق. خرونآو  ،أبو نصير، محمد
 (F1)المستوى األو  العلوي    Q11   962   :رقم االستدعاء

 ].1954[ ،الدولي القاهرة: الجمعية المصرية للقانون. اتفاق بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة بشأن قاعدة قناة السويس
 الكتب النادرة(  -- B2)المستوى الثاني السفلي    I889   341.026662041   :رقم االستدعاء

دوارد رسوم إ .ماريوس فونتانتأليف . رائعة عبر خليج السويس رحلةجيستاف نيقو .  تأليف .افتتاح قناة السويس: رحلة الملوك
 .2010للترجمة،  القوميالقاهرة: المركز  .1453 للترجمة القومي المركز .ةبو غزالأعباس  وتقديم ترجمة .ريو

 (F1)المستوى األو  العلوي    N642i   962.03   رقم االستدعاء:

 .2008سكندرية: مؤسسة حورس الدولية، . اإلقناة السويس وتحديات المستقبل. سماعي إ الجاويش، محمد
 (B2ثاني السفلي )المستوى ال   J4185   386.43   رقم االستدعاء:

  .1958حمد مخيمر، أمطبعة : ]القاهرة[ .قصة قناة السويس، مصطفى. الحفناوي

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    H6339   962.04   :رقم االستدعاء

 [.19--نجلو المصرية، ]القاهرة: مكتبة األ .قضية قناة السويسالحفناوي، مصطفى. 
 (F1)المستوى األو  العلوي حفن   ق      962.04   :رقم االستدعاء

القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،  .105-104 ذاكرة الكتابة. 2ط.  المعاصرة.قناة السويس ومشكالتها ، مصطفى. الحفناوي
2009. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    H6339q   2009   962.04   رقم االستدعاء:

 .1987المنصورة: دار الوفاء،  .3ط. .قناة السويس فية السرية المقاومالشريف، كام . 
  (F1)المستوى األو  العلوي شري   م      962.052   :رقم االستدعاء
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 .1966. د.م.، بريطانيا فيتكتل الدول لتدويل قناة السويس: نكاية  .محمد ، عبد العزيزالشناوي
 الكتب النادرة( -- B2الثاني السفلي  )المستوى   S5568t   962.03   :رقم االستدعاء

 .2010: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]القاهرة[. حفر قناة السويس فيالسخرة  عبد العزيز محمد. ،الشناوي
 (F1)المستوى األو  العلوي    S5568   2010   962.053   رقم االستدعاء:

معهد البحوث د.م.:  .تاريخ الممرات المائية في. بحوث نشائهاإبحاطت أ التياسية قناة السويس والتيارات السي. محمد ، عبد العزيزالشناوي
 .1971والدراسات العربية، 

 الكتب النادرة(  -- B2)المستوى الثاني السفلي    S5568   1971   386.43   :رقم االستدعاء

. 1910ضد امتياز قناة السويس سنة  ومدير المعركة 1908سنة  نجلتراإول وفد مصر لمفاوضة أباظة )باشا(: رئيس أسماعيل إ، مصطفى. الشهابي
 . 1967نجلو المصرية، مكتبة األ: ]القاهرة[

 (F1)المستوى األو  العلوي    A121ch   962.04   رقم االستدعاء:

. 1956 لى سنةإ 1914بريطانية من سنة ال قناة السويس: أهميتها السياسية واالستراتيجية وتأثيرها على العالقات المصرية برج، محمد عبد الرحمن.
 . 1968للطباعة والنشر،  العربيالقاهرة: دار الكاتب . 83المكتبة العربية 

 (F1)المستوى األو  العلوي    B958   962.05   رقم االستدعاء:

 .1975 .قناة السويس شريان من دم المصريين حمد.أبهجت، 
 مجموعة شادي عبد السالم( -- B1مستوى األو  السفلي )البهج   ق      962.053   :رقم االستدعاء

القاهرة: الهيئة . 1910-1908دراسة في تاريخ مصر الحديث: مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس، . حسين جال ، السيد
 .1990المصرية العامة للكتاب، 

 (F1)المستوى األو  العلوي    J26d   962.053   رقم االستدعاء:

سكندرية: الهيئة اإل .حمد مشهورأتقديم مشهور (. 1882-1869حول استغالل قناة السويس، ) الدوليالصراع حسين.  جال ، السيد
 .1979المصرية العامة للكتاب، 

 (F1)المستوى األو  العلوي    J26   962.1504   رقم االستدعاء:

 . 2006القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . 256 المصريين . تاريخطماع االستعمارية الدوليةقناة السويس واألجال ، السيد حسين. 
 (F1)المستوى األو  العلوي    J26q   962.053   رقم االستدعاء:
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القاهرة: الهيئة المصرية العامة  .80 تاريخ المصريين .1904-1883: األوروبي االستعماريقناة السويس والتنافس . جال ، السيد حسين
 . 1995للكتاب، 

 (F1)المستوى األو  العلوي    J26   962.053   رقم االستدعاء:

 .1987 .1985-1869قناة السويس والطرق البديلة والمنافسة: . حسين جال ، السيد
 (B2)المستوى الثاني السفلي    J26   386.43   :رقم االستدعاء

 .1956القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، . التأميم دارتها ومشروعات تحسينها قبلا  قناة السويس: تاريخها و حافظ، محمد. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    H139   386.43   رقم االستدعاء:

 .2008. القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 3 ط.. تقديم محمد عبد الرحمن برج .قناة السويس .طلعت حرب، محمد
 (B2)المستوى الثاني السفلي H2551   2008   386.43     : رقم االستدعاء

 .2013. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 3 . سلسلة عبقرية المكانالسويس: )حاضرة ومحافظة(حسين، محمد عبد السالم. 
 مكتبة الخرائط( -- B4)المستوى الرابع السفلي    S1596   916.215   رقم االستدعاء:

 .]1975[. القاهرة: عالم الكتب، رقناة السويس: نبض مص حمدان، جما .
 (B2)المستوى الثاني السفلي    ق   حمد 386.43   رقم االستدعاء:  

 .[199-. المطبعة العصرية، ]مالية: نبذ تاريخية و قنال السويس ، عزيز.يخانك
 (F1)المستوى األو  العلوي    K454q   962.03   رقم االستدعاء:

 .1975. دار القضايا، حروب 3قناة السويس بعد ، سامى. دسوقي
 (B2)المستوى الثاني السفلي D974   386.43     : رقم االستدعاء

 .]1983[ .قناة السويس: الموقع والتاريخ. فتحيرزق، 
 (F1)المستوى األو  العلوي رزق   ق      926.053   :رقم االستدعاء

 .1950، حجازيهرة: مطبعة القا. لقناة السويس ونظائرها الدوليالمركز  رشوان، عبد اهلل.
 (B2)المستوى الثاني السفلي    رشو   م   341.37   :رقم االستدعاء

القاهرة: الهيئة المصرية العامة  .180 تاريخ المصريين .شركة قناة السويس تأميمالحقيقة التاريخية حول قرار . محمد رمضان، عبدالعظيم
 .2000للكتاب، 

 (F1)المستوى األو  العلوي    ح   رمض962.053      رقم االستدعاء:
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 .2011كاديمية، الجيزة: المكتبة األ. قناة السويس ويوميات التأميم. محمد رياض، مجدي
 (F1)المستوى األو  العلوي    R6265   962.053   :رقم االستدعاء

 .[19 --]. قنال السويس والبحر االحمر زكى، عبد الرحمن، وحافظ أبو الشهود.
  الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    Z217q   962.03   :عاءرقم االستد

 .2002، دار الفجرتوزيع القاهرة: . تأميم شركة قناة السويس: دراسة في عملية اتخاذ القرار. السيد سليم، محمد
 (F1)المستوى األو  العلوي    S583   962.053   رقم االستدعاء:

 . ]1956 ،العربيالقاهرة: دار الكتاب [. اة السويسمشكلة قن. ديمتريشبيلوف، 
 (بو العينينأعبد الغنى  --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي    S5242   962.053   :رقم االستدعاء

مكتبة  .لى التحريرإ التأميمزمات من دارة األ ا  فن المفاوضات و  يحول قناة السويس: دراسة ف الدوليالدبلوماسية المصرية والصراع شحاتة، رضا أحمد. 
 .1995القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .عما  الفكريةاأل. سرةاأل

 F1))المستوى األو  العلوي    S5559   962.053   رقم االستدعاء:

 .[19 --. ]قناة السويس: مفخرة القرن التاسع عشرشفيق، أحمد. 
 عبد الحميد بدوي( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي    A2861   386.43   :رقم االستدعاء

 .[19--]لجنة التأليف والترجمة، القاهرة:  .5 . سلسلة الفكر الحديثي. ترجمة أحمد خاكقناة السويس. جشونفليد، هيو 
 لسالم(مجموعة شادي عبد ا -- B1)المستوى األو  السفلي شون   ق      962.04   :رقم االستدعاء

 .1958القاهرة: المطبعة العالمية، . القرن التاسع عشر فيكبر فضيحة مالية أو أفضيحة السويس . ، محمدصبري
 (B2)المستوى الثاني السفلي    S118   386.43   :رقم االستدعاء

 .1957 .2ط. .1888سرار قضية التدويل واتفاقية أكتاب القناة: ، محمد. صبري
 (F1)المستوى األو  العلوي    S118q   1957   962.04   رقم االستدعاء:

 التاريخي البحث دواتأمكتبة  .لكية للدراسات التاريخيةسكندرية: الجمعية الماإل .1951-1854نجلترا وقناة السويس، إ. صفوت، محمد
 . 1952والوثائق والنصوص، 

 (F1)المستوى األو  العلوي    S1289   1952   962.04   رقم االستدعاء:

 .]1956[: المكتبة التجارية الكبرى، ]القاهرة[. 1956-1854نجلترا وقناة السويس، إصفوت، محمد. 
 (F1)المستوى األو  العلوي    S1289   962.04   :رقم االستدعاء
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  .[19--. ]مسألة قناة السويس، مترجم. مصطفى صفوت، محمد
 (F1  العلوي )المستوى األو صفو   م      962.053   :رقم االستدعاء

 ألصحابعاجيب ساطيل وبعض األالسالطين المساطيل وهجوم األ غرائب الملوك ودسائس البنوك: حكايات حول قناة السويس تتناولطوبيا، مجيد. 
 .]1999[، يجي مصردار إالقاهرة: . الجالليب

 (F1)المستوى األو  العلوي  طوب   غ  962.04      رقم االستدعاء:

القاهرة: الهيئة المصرية  .3 . سلسلة حكاية مصرحكاية قناة السويس: )قناة السويس ملحمة مصرية(د عبد المنعم. عامر، إيمان محم
 .2010العامة للكتاب، 
 (B2)المستوى الثاني السفلي    A5174   386.43   رقم االستدعاء:

 .[199[-لدار القومية، القاهرة: ا] .كتب قومية .معركة سيناء وقناة السويسعبد الحميد، محمد كما . 
 (F1)المستوى األو  العلوي    عبد   م    962.053  رقم االستدعاء:

 .]1962[القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، . وانتصار مأساةقناة السويس: عبد القادر، عبد المنعم. 
 (F1)المستوى األو  العلوي ق      عبد   926.053   رقم االستدعاء:

 .1978القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .1883-1869العالقات الدولية،  فيقناة السويس . أحمد الرءوف عمرو، عبد
 (F1)المستوى األو  العلوي    A527   962.04   رقم االستدعاء:

القاهرة: الهيئة العامة  .126 صدارات خاصةإ. "مشهد االفتتاح و"دموع أوجينى فيعاما: قراءة  145قناة السويس عيسى، محمد عبد اهلل. 
 .2013لقصور الثقافة، 
 (F1)المستوى األو  العلوي    I7335   962.04   رقم االستدعاء:

 .1958، الدوليالجمعية المصرية للقانون . 1957-1854قناة السويس و مشكالتها . غالى، بطرس بطرس، ويوسف شاللة
 (F1األو  العلوي  )المستوى   غا    ق   962.04   رقم االستدعاء:

 .1955هيئة التدريس بالكلية الحربية،  .الدراسات الثقافية .1مج. .ومستقبلها --وحاضرها --قناة السويس: ماضيها
 (B2)المستوى الثاني السفلي    Q11   386.43   :رقم االستدعاء

 .1955تدريس بالكلية الحربية، هيئة ال .الدراسات الثقافية .2مج. .ومستقبلها --وحاضرها --قناة السويس: ماضيها
 سامي خشبة( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي    Q11   386.43   :رقم االستدعاء
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 .1950 .قناة السويس: مذكرات وا حصاءات
 (F1)المستوى األو  العلوي    Q115   962.04   :رقم االستدعاء

 .1980القاهرة: دار المعارف، . 398 اقرأ .2ط. .تقديم مشهور أحمد مشهور .ات العالمقناة السويس: أهم قنو . حليم كيرلس، جورج
 (B2)المستوى الثاني السفلي    K614q   1980   386.43   :رقم االستدعاء

 .1975القاهرة: دار المعارف،  .398 اقرأ .هميتها العالميةأقناة السويس: تاريخها و  .حليم كيرلس، جورج
 (B2)المستوى الثاني السفلي    K614   386.43   رقم االستدعاء:

 .]1988[ القاهرة: دار المعرفة، .398 اقرأ .3ط. .. تقديم محمد عزت عاد لى اليومإقناة السويس من القدم  .حليم كيرلس، جورج
 (B2)المستوى الثاني السفلي K614   1988   386.43     : رقم االستدعاء

 .2000: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]القاهرة[. عما  الفكريةاأل. سرةمكتبة األ والصراع. --لمشروعقناة السويس: اعبده.  مباشر،
 (B2)المستوى الثاني السفلي M941   386.43     : رقم االستدعاء

 .1910ميرية، القاهرة: المطبعة األ. 2. ط.مشروع قناة السويس فيمذكرة . أحمد مدكور، محمد
 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    M1829   1910   386.43   :رقم االستدعاء

 .[19--] القاهرة: دار ومطابع الشعب، .2االشتراكي مطبوعات  .قناة السويس بعد عشر سنوات من التأميم. العربي االشتراكياالتحاد مصر. 
 (بو العينينأعبد الغنى  --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي    Q11qa   962.053   :رقم االستدعاء

الهيئة  .عالم. القاهرة: وزارة اإل1984يونيو  5قناة السويس العيد التاسع لعودة المالحة:  .الهيئة العامة لالستعالماتمصر. 
 .1984العامة لالستعالمات، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    386.43   :رقم االستدعاء

 .1956. شركة قناة السويس تأميم فيبيض الكتاب األ. رجيةوزارة الخامصر. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    W835   386.43   :رقم االستدعاء

وثائقية للجهود الفنية والدبلوماسية من أجل شق  تباع سان سيمون وفردينان دى لسبس: دراسةأمشروع قناة السويس بين منسى، محمود صالح. 
 .]1971[ ،العربي: دار االتحاد ]القاهرة[. 1856 برزخ السويس حتى سنة في مائيريق ط

 (F1)المستوى األو  العلوي    M288   962.03   رقم االستدعاء:
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رة: عين لقاها .بو غزالةأ. ترجمة عباس تاريخ الممارسات التقنية في(: دراسة 1869-1859قناة السويس: المشروع والتنفيذ ). يمونت ، نتال
 .2005 ،نسانية واالجتماعيةللدراسات والبحوث اإل

 (B2)المستوى الثاني السفلي M776   386.43     : رقم االستدعاء

 .[19--] ،المصريالقاهرة: دار الكتاب  .1 سلسلة المكتبة الدولية .. أزمة قناة السويس حرب أم سالمنسيم، ماهر
 (F1المستوى األو  العلوي )نسي   أ      962.1504   رقم االستدعاء:

 .1957القاهرة: مطبعة الدار المصرية، براهيم عامر. إ. ترجمة المصريقناة السويس ملكية وطنية للشعب  س. نيكيتينا، جالينا
 (F1)المستوى األو  العلوي    N692   962.053   رقم االستدعاء:

 .1979ناة السويس، . القاهرة: هيئة قترسانة بورسعيد البحريةهيئة قناة السويس. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي 338.47623836215     رقم االستدعاء: 

 القوميالقاهرة: المركز  .651/2 للترجمة القوميالمشروع . 2ط.  تعليق رءوف عباس. .. ترجمة أم  الصبانديليسبس الذى ال نعرفهيوسف، أحمد. 
  .2009للترجمة، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    L638y   2009   386.43092   :رقم االستدعاء

 .]2009[ .ليهإوالدخول  --قناة السويس وعبد الناصر: الخروج من التاريخيوسف، محمد. 
 (F1)المستوى األو  العلوي    Y959q   962.053   رقم االستدعاء:

العليا،  لإلدارة القوميالقاهرة: المعهد  .16 العليا لإلدارة القوميسلسلة بحوث المعهد  .دارة قناة السويس قبل التأميم و بعدهإيونس، محمود. 
1962. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Y956   386.43   :رقم االستدعاء

 

Abou Nosseir, Mohamed, et al. Le canal de Suez : Faits et documents. Etudes sélectionnées.      

Le Caire: Le comité des études sélectionnées, 1956. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Abo   C   386.43   :رقم االستدعاء

Avram, Benno. The Evolution of the Suez Canal Status from 1869 up to 1956: Historico-

Juridical Study. Genève: E. Droz Minard, 1958.  

 المخازن( -- B4لرابع السفلي )المستوى ا   KIT   1348305رقم االستدعاء:   
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Beaufre, Andre. The Suez Expedition 1956. Translated by Richard Barry. New York: Praeger, 

[1969]. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    Bea   S   962.053   رقم االستدعاء:

Bonacossa, Cesare. Il canale di Suez nella storia e nella economia. [Milano, 1937]. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Bon   C   386.43   :رقم االستدعاء

Burchell, Samuel C. Building the Suez Canal. A Cassell Caravel book 20. London: Cassell, 

1967. 

 د السالم(مجموعة شادي عب -- B1)المستوى األو  السفلي    Bur   B   386.43   :رقم االستدعاء

Calchi Novati, Gian Paolo. Il canale della discordia: Suez e la politica estera italiana. Urbino: 

Quattro venti, 1998. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    C144   327.62045   :رقم االستدعاء

Carlton, David. Britain and the Suez Crisis. Making Contemporary Britain. Oxford: Basil 

Blackwell, 1989.  

 (B2)المستوى الثاني السفلي    C285   327.41062   :رقم االستدعاء

Dewhurst, Claude. Limelight for Suez. Cairo: R. Schindler, [1946]. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي    D5198   386.43   :رقم االستدعاء

Diesbach, Ghislain de. Ferdinand de Lesseps. [Paris]: Perrin, 1998. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Die   F   386.43092   :رقم االستدعاء

Egypt. Ministry of Finance. Statistical Department. Statistical  Return of Navigation through the 

Suez Canal. Cairo: National Printing Department, 1905. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    S79771   1905   386.43   :رقم االستدعاء

Epstein, Leon D. British Politics in the Suez Crisis. Urbana: University of Illinois Press, 1964. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    E645   942.085   رقم االستدعاء:

Escudier, Jean-Louis. Edmond Bartissol, 1841-1916 : Du canal de Suez à la bouteille d'apéritif. CNRS 

histoire. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 2000. 

 (B2السفلي  )المستوى الثاني   B288e   338.04092   :رقم االستدعاء

Fontane, Marius. Le canal maritime de Suez illustré: Histoire du canal et des travaux. Paris: Bureaux 

de l'Illustration, 1869. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    F679   962   :رقم االستدعاء
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France. Ministère des affaires étrangères. Documents diplomatiques. Affaire du canal de 

Suez. Décembre 1875. Paris: Imprimerie Nationale, 1875. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    M6653d   327.0962   :رقم االستدعاء

Ginoux, Louis. Exaspération générale provoquée par les abus, la violence de la compagnie universelle 

de canal maritime de Suez : Mémoire descriptif de l'affaire. 2nd ed. Suite de l'histoire du Canal 

maritime de Suez. Question politique. 1884. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    Gin   E   386.4309034   :رقم االستدعاء

Graveson, R. H., et al., eds. The Suez Canal: A Selection of Documents Relating to the 

International Status of the Suez Canal and the Position of the Suez Canal Company, 

November 30, 1854 -July 26, 1956. London: Stevens, 1956. 

 المخازن( -- B4ع السفلي )المستوى الراب   KIT   1348279   رقم االستدعاء:

Guibal, Raymond. Peut-on fermer le Canal de Suez? Foreword by J. Bardoux. Paris: 
Pedone, 1937. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1419010رقم االستدعاء:   

Hallberg, Charles W.. The Suez Canal: Its History and Diplomatic Importance. New York: 

Columbia University Press, 1931. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1348306   رقم االستدعاء:

Hennebert, Eugene. Les Anglais en Egypte: L'Angleterre et le Mâdhî , Arabi et le canal de Suez. Paris: 

Jouvet, 1884. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي     H5152   962.04  :رقم االستدعاء

Husny, Hussein. Le canal de Suez et la politique Egyptienne. Montpellier: Imprimerie de 

"L'Economiste", 1923. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    H971   386.43   :رقم االستدعاء

Israel. Ministry of Foreign Affairs. Information Division. Egypt and the Suez Canal,       

1948-1959: A Record of Lawlessness. Jerusalem: Ministry of Foreign Affairs. Information 
Division, 1959. 

 المخازن( -- B4رابع السفلي )المستوى ال   KIT   1293753رقم االستدعاء:    

Kinross, Patrick Balfour. Between Two Seas: The Creation of the Suez Canal. London: Murray, 

1968. 

 مجموعة شادي عبد السالم( -- B1)المستوى األو  السفلي    Kin   B   386.43   :رقم االستدعاء
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Kyle, Keith. Suez. New York: St. Martin's Press, 1991. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    Kyl   K   962.053   رقم االستدعاء:

Lesseps, Ferdinand de. Origines du canal de Suez. Paris: C. Marpon et E. Flammarion, [18--]. 

 (معة عين شمسجا --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي     L638o   386.43  :رقم االستدعاء

Lefebvre, Denis. L'affaire de Suez. Synthèse. Paris: B. Le prince, 1996. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    BnF   462431   رقم االستدعاء:

Livre blanc sur la nationalisation de la compagnie maritime du canal de Suez, S.A.E.      
Le Caire: Imp. Nationale, 1956.  

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1293454رقم االستدعاء:   

Monti, Antonio. Storia del Canale di Suez: Con un diario di Luigi Torelli ed altri documenti inediti. 

Manueli di politica internazionale 11. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 

1937. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Mon   S   386.43   :رقم االستدعاء

Moussa, Ahmed. Essai sur le canal de Suez: Droit et politique. Paris: Jouve, 1935. 

 (عبد الرزاق باشا السنهوري --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي     M932   386.43  :رقم االستدعاء

Nicole, G. Inauguration du canal de Suez: Voyage des souverains. [18--]. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    N642   962.03   :رقم االستدعاء

Nourse, Joseph Everett. The Maritime Canal of Suez : From its Inauguration, November 17, 1869, to 

the Year 1884. 48th Cong., 1st sess. Senate. Ex. doc. 198. Washington: Government Printing 

Office, 1884. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي     Nou   M   386.43  :رقم االستدعاء

Piquet, Caroline. Histoire du Canal de Suez. Pour l'Histoire. Paris: Perrin, 2009. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1294885رقم االستدعاء:   

Poydenot, Henri. Le Canal de Suez. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT       1279670 رقم االستدعاء:

Pudney, John. Suez : De Lesseps' Canal. Books That Matter. New York: Praeger, 1970. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    Pud   S   962.1503   رقم االستدعاء:
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Quintano Ripollés, Antonio. El canal de Suez. Colección de estudios de derecho internacional 

marítimo núm. 5. Madrid: Instituto Francisco de Vitoria, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1953. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Q78   386.43   :رقم االستدعاء

Radwan, Fathi. Le Canal de Suez entre la nationalisation et l'internationalisation. Le 

Caire: Dar el Alam el Arabi, [19--]. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Rad   C   386.43   :رقم االستدعاء

Roberts, Frank H. H. Egypt and the Suez Canal. War Background Studies/Smithsonian 
Institution 11. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1942. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1414598رقم االستدعاء:   

Roux, Jules Charles. L'isthme et le canal de Suez : Historique - état actuel. Paris: Hachette, 1901. 

 كتب النادرة(ال -- B2)المستوى الثاني السفلي    R871   962.05   :رقم االستدعاء

Sami H. Dessouki. Suez Canal: Changing World 1956-2000. London: Heinemann, 1982. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1265357   رقم االستدعاء:

Schonfield, Hugh Joseph. The Suez Canal. A Penguin Special. Harmondsworth, Middlesex, 

England: Penguin, [193--]. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    S3717   386.43   :رقم االستدعاء

Schonfield, Hugh Joseph. The Suez Canal in World Affairs. London: Constellation Books, [1952]. 

 (جامعة عين شمس --خاصة المجموعات ال --  B2)المستوى الثاني السفلي    Sch   S   386.43   :رقم االستدعاء

Siegfried, André. Suez and Panama. Translated by Henry Harold Hemming, and Doris Hemming. 

London: Jonathan Cape, [1940]. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  --  B2)المستوى الثاني السفلي     Sie   S   386.43  :رقم االستدعاء

The Suez Canal Company and the Decision Taken by the Egyptian Government on 26th 
July 1956: Second Part (August 1956 - May 1957). Paris: S. E. F., 1957. 

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1419028رقم االستدعاء:   

The Suez Canal: Facts and Documents. [Cairo]: Egyptian Information Department, [1956].  

 المخازن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1343340   رقم االستدعاء:

The Suez Canal and World Affairs. Arab Affairs 13. Middle East, [1957]. 

 ن(المخاز  -- B4)المستوى الرابع السفلي    KIT   1292977رقم االستدعاء:   



 

150820                                                   Bibliotheca Alexandrina                                  Compiled by Sarah Abdelsattar 

    14 

 

Tesson, Thierry. Ferdinand de Lesseps. Collection destins 5. Ushuaïa. Paris: Editions Jean-

Claude Lattès, 1992. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    Tes   T   386.43092   :رقم االستدعاء

Thomas, Hugh. Suez. New York: Harper & Row, 1967. 

 (F1)المستوى األو  العلوي    Tho   S   962.05   رقم االستدعاء:

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Secretariat.                

The Economic Effects of the Closure of the Suez Canal: Study. New York: United Nations, 

1973.  

 (المخازن -- B4المستوى الرابع السفلي )   KIT   1316565   رقم االستدعاء:

Voisin, François Philippe. Le canal de Suez. Paris: Ch. Dunod, 1902-06. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي    V897   1902   386.43   :رقم االستدعاء

Wilson, Arnold Talbot. The Suez Canal: Its Past, Present, and Future. 2nd ed. London: Oxford 

University Press, 1939. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي    W7462   1939   386.43   :رقم االستدعاء

 

 اإللكترونية: الكتب

 كتاب إلكتروني. .2011 ،القاهرة: المكتبة األكاديمية. قناة السويس ويوميات التأميم. رياض، مجدي محمد
eBook Arabic Collection )قاعدة بيانات(. EBSCO. 

Kyle, Keith. Suez: Britain's End of Empire in the Middle East. London: I. B.Tauris, 2011. e-book. 

eBook Collection (database). EBSCO. 

 

Smith, Simon C., ed. Reassessing Suez 1956: New Perspectives on the Crisis and its Aftermath. 

Abingdon, Oxon, UK: Ashgate, 2008. e-book. ebrary (database). ProQuest. 

Woollacott, M. After Suez: Adrift in the American Century. London: I. B.Tauris, 2006. e-book. 

eBook Collection (database). ProQuest. 
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 :إللكترونيةالمواقع ا

 
 ذاكرة قناة السويس.

http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/home/home.aspx 

 ]2015يوليو  14تاريخ الدخول على الموقع: [

 .قناة السويس

www.suezcanal.gov.eg/Default.aspx 

 ]2015أغسطس  2قع: تاريخ الدخول على المو[

 

 :الخرائط
 

 .2000الهيئة المصرية العامة للمساحة، : ]القاهرة[ .1:500000. خريطة. اإلسماعيلية: خريطة سياحية
 .1950، . دار المعارف المصرية1:200000 خريطة. .عمال المنافع العامة الكبرىأطلس أ

 ن.دار التعاو  .1:300000خريطة.  .شبه جزيرة سيناء وقناة السويس
 

 الرسائل العلمية:

. رسالة ماجستير، «ظاهرة رموز اقتصاد العولمة بالتطبيق على منطقة إقليم قناة السويس: دراسة مقارنة»الجندي، إيناس أمين محمد. 
 .2008جامعة حلوان، 
 (المخازن -- B4السفلي  الرابع)المستوى    20741   :رقم االستدعاء

جامعة  .. رسالة ماجستير«ودولياً  ثرها السياسي واالجتماعي محلياً أو  1967 - 1956ويس قناة الس». محمود خطاب، فايزة محمد
 .2013قناة السويس، 
 (المخازن -- B4السفلي  الرابع)المستوى    62958   :رقم االستدعاء

لتطبيق على محور قناة ضوء المتغيرات العالمية المستجدة با فيللقنوات المالحية  اإلقليميثر تفعي  األ»راشد، حاتم مصطفى. 
 .2011جامعة القاهرة،  .دكتوراه. رسالة «السويس

 (المخازن -- B4السفلي  الرابع)المستوى     48131  :رقم االستدعاء

Fahmy, Nahed Nassif. "Comparative Spectroscopic Study of Some Trace Elements in 

Sediment Samples from Suez Canal Egypt". Master’s thesis. Ain Shams University, 2006. 

 (المخازن -- B4السفلي  الرابع)المستوى    13903   :رقم االستدعاء

http://www.suezcanal.gov.eg/Default.aspx
http://www.suezcanal.gov.eg/Default.aspx
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