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  اإلسكندريةمدينة بالسياحي  الطلب تنميةدور سياحة التراث في 
  )التراثية منطقة كوم الدكةب منزل سيد درويش :دراسة حالة(

  محمد عطية أحمد عبير.د                                    الشرقاوىخيرى أمنية .د
  الدراسات السياحية مدرس بقسم                              مدرس بقسم اإلرشاد السياحي

  جامعة اإلسكندرية -كلية السياحة والفنادق                          
السياحة ـ التراث ـ السياحة الثقافية ـ مدينة االسكندرية ـ منطقة كوم الدكة  :كلمات دالة

  .التراثية ـ منزل الموسيقار سيد درويش
  

  :الملخص
، أو معنوية )مواقع وآثار(شياء ماديةالتراث هو كل ما يورث من جيل الى آخر من أ

  ).تقاليد، قيم، أفكار وأسلوب حياة معتقدات،(
الماضية اتصاال وثيقا بصناعة السياحة حيث  ةوقد اتصل التراث فى خالل القرون الثالث

أصبحت السياحة دافعا للحفاظ على التراث، وانعكس ذلك على تحويل العديد من الموارد التراثية 
  ".سياحة التراث" حى تراثى ومن ثم ظهور نمط سياحى جديد هوالى منتج سيا

وتضم مدينة االسكندرية العديد من الموارد التراثية والتى تصلح الستغاللها وتوظيفها فى 
من انخفاض نصيبها من اجمالى الطلب وبالرغم من ذلك فهى تعانى مجال سياحة التراث، 

 الليالى السياحيةأو %) 2(ة ألعداد السائحينسياحى الدولى الوافد الى مصر سواء بالنسبال
  .2006عام  وذلك وفقا ألحصاء %)0.9(

الى التعرف على الجانب الوصفي  الشق النظرىولهذا تهدف الدراسة الحالية من خالل 
للتراث ودوره في إحياء السياحة الثقافية بمدينة األسكندرية، كما تهدف أيضا الى التعرف على 

اليها يساهم فى تنمية  سياحى ضافة مقوم تراثىالمدينة اإلسكندرية بهدف الجوانب التراثية 
  .الطلب السياحى الدولى الي المدينة 

منطقة (دراسة لمنطقة من أهم المناطق التراثية بمدينة األسكندرية  الشق التطبيقىويتناول 
ة التراث بها من حيث مقومات سياح) كوم الدكة التراثية؛ تحديدا منزل الموسيقارسيد درويش

ما  وذلك خالل الفترة جمالى الطلب السياحى بالمدينةاوحجم الطلب السياحى اليها ونسبته الى 
  .2006و 2001بين عام 

والتطبيقى ويكمل الجوانب األخرى للدراسة من   ن النظرىيالشق الجانب الميدانىبينما يدعم 
المنفذة من قبل شركات السياحة فئة جراء تحليل لمجموعة من البرامج السياحية الدولية اخالل 
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للوقوف على األهمية النسبية لمدينة األسكندرية بصفة عامة ـ كمقصد سياحى رئيسى ـ ) أ(
  .ولمنطقة الدراسة بصفة خاصة ـ كمزار سياحى ـ داخل تلك البرامج 

دد قابلة التنفيذ والمقدمة الى عكما تتضمن الدراسة أيضا مجموعة من المقترحات والتوصيات 
تحقيق االستفادة  من الهيئات والجهات الرسمية المنوطة بصناعة السياحة فى مصر بهدف
يجاب على مدينة الالقصوى من منطقة الدراسة وتوظيفها فى مجال سياحة التراث مما ينعكس با

  . سكندرية من خالل تنمية الطلب السياحى عليها ككلالا
  

  :المقدمة
ـ التراث فيرتبط بالم أما داثة،والشعور بالح اإلحساسالسياحة هي  اضي والتـاريخ،  ــ

فـي  " الحداثـة "و" العراقة"توازي العالقة بين كل من " السياحة"و" التراث"العالقة بين كل من و
ـ تفاعلهما معا يعني إعوالثقافات المختلفة للمجتمعات،  ـ ادة شـرح و تفس ــ للماضـي  ير ــ

).(Sigala et al,2005: 4  
قيمة التراث إلنعاش حركة السياحة إلى مدينة اإلسكندرية،  على وإذا كنا بصدد التعرف

تعد من اكبر المدن التاريخية  فالبد وان نتعرف على القيمة الحضارية والتراثية لهذه المدينة التي
 أصـبحت االسكندر مدينة ضخمة  أقامفقد  )1963 عاشور،( ظلت تصدر العلم والمعرفة والتي
-50: فرج( تها الشهيرة نور الفنون التقليديبعث من مدرسنفقد ا الثقافة في العالم القديم، مركز

57(.  
مركز الصدارة بين بلـدان  . م.ق332/331احتلت اإلسكندرية منذ تأسيسها عام هذا وقد 

عاصـمة مصـر،    والثانيأصبحت بعد استكمال مبانيها زمن بطليموس األول  أنهامصر حتى 
ل هذه الفترة كانت منارة الحضارة في العـالم  م، وخال641عام  العربيوظلت كذلك حتى الفتح 

القديم بفضل منشآتها العظيمة كالمنارة والجامعة والمكتبة والقصور الفخمة والمعابـد المتعـددة   
وقد وصـفها   ،)59: 1999، الفخرانى( تحت سطح البحرأو الحديثة  المبانيوالتي اختفت تحت 
 األفـراح نة النور ومنبع الذوق السليم، ومنبت اإلسكندرية البطلمية مدي إن" الشاعر هيرونداس 

، والمالعـب  الراحة التامة ، فهناكباإلسكندريةوالملذات والسرور، وكل ما تشتهيه النفس تجده 
  . )76-75 :فرج("مــالفخمة، والجيوش الضخمة، والسماء الصافية، والمجد العظي

لم تنشأ صـغيرة ثـم    ألخرىافان تتبعنا تاريخ هذه المدينة نجدها على خالف المدن  إذا
 وصـارت ، )23 :1967الفلكي، ( كبيرة منذ البدايةمع الزمن، بل لقد تصورها مؤسسها  كبرت

فأصبحت ، )64: 1949 على،( مقصد العلماء والشعراء والتجار والسياح. م.منذ القرن الثالث ق
  .قرون األربعةزهاء واهم مدن مصر  القديم في العالم حضاريمركز  أعظم بحق
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وبعد الغزو الروماني وانتصار اكتافيوس على مارك انطونى وكليوبترا السـابعة عـام   
ولكن هذا لم يمنـع مـن    خبو شعلتها الحضاريةعانت المدينة كما ذكر استرابون من . م.ق31

فخالل  ،)60: 1999، الفخرانى( استمرار ان يقصدها الراغبين فى التعليم، والعلماء، والباحثين
الباطرة الرومان على احتضان المؤسسات الثقافية والعلمية، فبقيت المكتبـة  حرص اعاما  670

 المدينـة  معـالم  ،فضال على انJobbins et al, 2006: 1) ( ودار الحكمة تلقيان التشجيع والتأييد
إلـى مـا    اإلضافةب ،)82: 1949سوريال ( عما كانت عليه في عهد البطالمه لم تتغير الرئيسية

   .)46: 1999، العبادى( ر الرومانيةحظيت به من اآلثا
في مصر بصـفة عامـة    هاثم انتقلت المدينة لحقبة جديدة مع دخول المسيحية وانتشار

 أسسـها ، وقامت كنيسة اإلسكندرية التـي  أثناء القرن الثانى للميالد واإلسكندرية بصفة خاصة
علـى   األديـرة وانتشـرت   المسيحيالكنائس في العالم  أهمالقديس مرقص والتي صارت من 

على قبر ابى  )408-395(الذى بناه االمبراطور اركاديوس  مينا أبى المدينة مثل دير ضواحي
   ).84: 1949سوريال،  ؛86-77: 1999، الشيخ( مينا

م، سقط حصن بابليون في ابريل 640الفتح العربي بعد هزيمة البيزنطيين في يوليو وتم
ر وتحولت العاصـمة مـن اإلسـكندرية إلـى     م، فانتهى مركز اإلسكندرية كعاصمة مص641

 الحضـارية والثقافيـة واالقتصـادية    أهميتهـا ة تفقد جانبا كبيرا من ـالمدين وأخذتالفسطاط، 
ما لحقها من التعريـب نـزول    وأولوشهدت المدينة تعريب ثقافتها، ، )108: 1949صفوت، (

ودار الطراز ودار المال  إلمارةاالحكومية مثل دار  واألبنيةالجند ونزوح العرب، وبناء المساجد 
  .)86-85: 1949سعيره، ( كما وجدت بها الدور الفخمة

ولما كانت اإلسكندرية ثغرا من الثغور البحرية الهامة ولى العرب إليها أهمية خاصـة  
خـالل حكـم دولـة     اصبحتبأمور البحر واألسطول، فأصبحت المدينة عاصمة ثانية للبالد، و

 ية في شرق حوض البحر المتوسط، ومركزا تجاريا في العالم االسالمىقاعدة بحر أهمالمماليك 
   .)89 :؛ سالم110-99: 1999، زغلول(

فقد انكمشت المدينة وأصبح العمران مقصـورا علـى الرقبـة     العثمانيالعصر  فيأما 
، فكان طول المدينة من الشمال إلـى  الميناءينوجزيرة فاروس المطلة على  الشاطئالممتدة بين 

يزيد كثيرا عن كيلومتر واحد وعرضها من الشرق إلى الغرب نصـف الكيلـومتر،    جنوب الال
وان كانت . )121-118: عبد الحكيم( على العطارين والمنشية واللبان ةالمدين أحياءواقتصرت 

محتفظة  انها الإومالهيها ومالعبها  وحماماتهااإلسكندرية قد فقدت مركزها وأهميتها وقصورها 
 إالحربية كقاعدة  أهميتهام عادت 1798ومع نزول الحملة الفرنسية عام  ،ها ورونقهاببعض بهائ

المدينة مرة ثانية في القـرن   يتيأحثم  ،)121-118 :1949، صفوت( أنها ظلت مدينة صغيرة
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 نسمة 120.000وصل عدد سكانها إلى وعلى المدينة،  األجنبيةالتاسع عشر، فتقاطرت الجاليات 
م لقصف 1882يونيو  11المدينة تعرضت في  أن إال، )110 :1949وت، ؛ صف47-45: فرج(

، ولكن سرعان ما نمت المدينة مـن جديـد   )Jobbins et al, 2006: 21-23( البريطانياالحتالل 
توارثه يللتراث  اومركز ومنبع الحضارة القديمة والحديثةلتصبح كما كانت سابقا العاصمة الثانية 

 ;Wahab et al, 1997: 210)( الحاضر والمستقبلبيربط الماضي  )Sigala et al, 2005: 4( األجيال

Melanie, 2003: 30 يعمـل  فحالي ومستقبلي يعتمد علي الماضي )1(من خالل منتج ثقافي وذلك
   .)(Melanie, 2003: 31 علي أحياء التاريخ ويعيده إلي الحياة مرة أخري

عـام   "ICOMOS" (The international council of Monuments and sites( عرفت وقد
مفهوم متسع يشمل البيئة الصناعية والثقافية معـا مـن حيـث المنـاظر     : "بأنه التراث 1999

الطبيعية، والمواقع والمباني التاريخية، التنوع الثقافي، فضال عن مقتنيات الماضي والخبـرات  
الثقافات كجزء من الحيـاة   المكتسبة من الحياة كما يسجل التراث ويعرض تطور التاريخ وتنوع

   :Melanie, 2003: 82, 83, 102; Stephen, 1998: 6; Goeldner et al, 2006)89( "المعاصرة
                                                                   

  يورث من جيل إلي آخر    

  منتج ثقافي حالي    

  منتج ثقافي مستقبلي    التراث

  لي الماضييعتمد ع    

  يحيي التاريخ    

  
  : الهدف من الدراسة

                                                

فنون والمراكز ثقافية، ومسارح، من مظاهر فنون ، ومدن كبريوآثار، ومتاحف، من تراثية المواقع الوتضم  -1
مهرجانـات  من الخاصة الحداث األمهرجانات ووالف تصوير فوتوغرافي، متاحوفنون معمارية، من تصويرية ال
بيئـات  وال مقاصد للحج،ومعابد، وكاتدرائيات، من دينية المزارات والأحداث رياضية، وكرنفاالت، و، ةموسيقيال
، يدويةلاحرف الفنون و، والمحليةالمجتمعات بالتقاليد العادات و، والمتنزهات قوميةومزارع، وقري، من ريفية ال

، حديثـة ومعاصـرة  الثقافـات  ، واليشتهر بها المكـان  التي محددةالصناعات ، والمحليةالمأكوالت ، واللغاتوال
  .الخ....تصوير، ورسم، من خاصة النشاطات وال
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سياحة التراث تعتمد علي أشياء موروثة سواء كانت مباني تاريخية أو أعمال وإذا كانت 
ظاهرة اجتماعيـة تتفاعـل مـع     ، أو أنهاYale, 1991: 20-25)( فنية أو مناظر ومشاهد طبيعة

لمكان وعلي ما يتوقع الزائر الحصول عليه العرض والطلب تعتمد علي الموارد الثقافية المميزة ل
هي نمط حـديث مـن   "سياحة التراث ان من ثم فو ،(Sigala et al,  2005, p: 7)  زيارته لهمن 

   احضاري اأنماط السياحة تعتمد علي توفر خصائص تراثية محددة للمكان سواء كان تراث
ـ   اأو طبيعي ات مختلفـة تـرتبط   ويمكن للسائح من خاللها اكتساب خبرات وتعلـم ثقاف

مكـان محـدد أو فـن أو    ب مقومات سياحة التراثيمكن تحديد  ، وبالتالي"بالماضي أو بالحاضر
  .Richardson et al, 2004: 122)( أشخاص أو أنشطة محددة

على إمكانية تنشيط حركة السـياحة الدوليـة إلـى     فقد ركز البحثتطبيقا لهذه الفكرة و
سيد  الفنان منزلل إضافة مقوم جديد إلى هذه المنطقة أال وهو منطقة كوم الدكة التراثية من خال

تعد من أهم المناطق بمدينـة  أولها أن هذه المنطقة : نيهام استند الباحثان إلى جانبين، ودرويش
، والتي حظيت باهتمام الجامعة رتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ هذه المدينة العريقةالتي تاإلسكندرية 

وأجريت بها العديد من الحفريات التي كشفت عن العديد من اآلثار التـي   على المستوى العلمي
أقام فقد  -) 118-117: 1949حفائر جامعة فاروق األول، ( اختفت تحت وطأة المدنية الحديثة

أو المتحـف ويليهـا شـرقا    قبورهم، والى الشرق منها كان يوجـد دار الحكمـة    بهاالبطالمة 
، أما الجهة الجنوبية الشرقية منها فقد كان )102-100: عبد الحكيم( )الملعب الكبير(الجمنازيوم 

ت اإلدارية التي ترجع إلى العصرين اليونـاني  آوالمنشوالفيالت الفخمة يحتلها القصور الملكية 
وال نغفل قاعـة  . ولنديةبالروماني، باإلضافة إلى المسرح والحمامات التي كشفت عنها البعثة ال

إلى الفترة ما بين القرنين الخـامس والسـابع المـيالدي اى العصـر     المحاضرات التي ترجع 
البيزنطي والتي من المرجح أنها جزء من المدرسة الطبية، وفيال الطيور التي كشفت عنها البعثة 

-51( م2001ا للجمهور عام ـ، وقد فتحت نهائيUSAIDم بمعاونة 1970البولندية المصرية عام 

53  :(Jobbins et al, 2006. أانشفبها على المستوى الحربي؛ نابليون اهتم العصر الحديث  فيو 
ذكر فهي كما  مستفيدا بالربوة المرتفعةفي قلب المدينة القديمة ا تعلى كوم الدكة أحد قلعتين أقيم

نسبة وسميت قلعة كرتيان " عبارة عن ربوة مرتفعة يصعد إليها بواسطة سلم حلزوني:"استرابون 
  ).316، 134: ؛ عبد الحكيم127-126: لشيالا( لكولونيل كرتيانل

نسـبة   تارتفعفتزايد النشاط والحركة التجارية  في العصر الحديثكما شهدت المنطقة 
الجمرك وكرموز ( والمناطق المحيطة بها فهي ؛بها يةكثافة السكانال تاددزاوالمشتغلين بالمنطقة 

-246: عبـد الحكـيم  ( وأكثرها كثافة تمثل قلب المدينة وأقدم المناطق عمراناكانت ) والمنشية
ال نغفل دورهم في  أعالم في إفراز السياسية واالجتماعية الظروفبه  أسهمتثانيها ما  -)266
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 )7-5 :1992 زكى،( سيد درويش أمثال Hage, 2004: 119)( في مختلف المجاالت تاريخ مصر
  .)2(فنان الشعب

 أمتعـت ، فقـد  "سيقى العربية الحديثةالمو أبو"يعد  ،الموسيقى أعالموسيد درويش كأحد 
 فهـي ، )http://www.wikipedia.org( موسيقى سيد درويش العرب في مطلع القرن العشـرين 

 يحاور شعبيتأليف فولكلور  الموسيقى العربية عبقريوالحداثة؛ فقد استطاع  األصالةمزيج من 
من العبـارات   امزيج انيهفكانت تضم أغ الفكر والروح فتخطى بذلك حدود الجغرافيا والتاريخ،

 ذاكـام الثقافــات المتعــددة بمصــر آنـــاالنجليزيــة واليونانيــة فاســتولى علــى اهتمــ

(www.arabicnews.com)، من القضايا مثـل حقـوق المـرأة، والحريـات،      اتناقش كثير كما
قد واكب ظهور سيد درويش على الساحة الفنية االسـتعمار  ف واالستقالل، والعدالة االجتماعية،

، ومع ظهور حركة انتفاضة )http://almashriq.hiof( البريطاني الذي عانت منه مصر األمرين
، عبر سيد درويش عن أوجـاع الشـعب   ةضد الوجود االستعماري وسياسة الخديوي االستبدادي

ورغبته في التخلص من الظلم واالستعباد في ألحانه والتي ناهضت االستعمار ودعت إلى الوحدة 
ــات ا ــين فئ ــود ب ــاط ويه ــلمين وأقب ــن مس ــعب م .                         (http://leb.net/~aljadid./music)لش

أسفر عن ألحانه  ذىانفعل سيد درويش بنبض الكفاح الوطني وال:" فهو كما ذكر ثروت عكاشة 
تـأثر سـيد    كمـا  .")29: 1992زكى، ( المبدعة، فهو رجل الحركة الوطنية والثورة المصرية

م 1907أكتـوبر   22فى كامل حتى انه اختار مطلع خطبة الوداع التي ألقاها في درويش بمصط
بكازينو زيزينيا باإلسكندرية، فلحن بالتعاون مع  األديب مجد الدين حفني ناصف والشاعر محمد 
يونس القاضي صيغة النشيد النهائية والتي ألقيت في حفل استقبال سعد زغلول في سرادق أقـيم  

: 1992زكـى،  ( م1923سـبتمبر   15درية بعد وفاة سيد درويش بأسبوع في بالجمرك باإلسكن
      .     وأصبح هذا النشيد هو النشيد القومي لمصر حتى اليوم )304: 1984مركز وثائق، ؛ 84-85

                                                
م بأحد المنـازل البسـيطة بحـارة البوابـة     1892مارس عام  17ولد سيد درويش في صباح يوم األربعاء  -2

 =أبـوه  وقد نشأ سيد درويش نشأة مدللة إلى أن توفى. اج بدوى بشارع السوق جهة كوم الدكةالشهيرة بحارة الح
م، ولكن سعيا وراء الرزق اضطر 1905وهو في السابعة من عمره؛ فتعمم والتحق بالمعهد الديني العلمي عام =

ليصاحب فرقته  ودعاه سيد درويش التخلي عن الجبة وعمل بالمعمار إلى أن اكتشفه أمين عطا اهللا صاحب فرقة
م 1918أصبح عام . م، وما أن عاد إلى اإلسكندرية مرة ثانية حتى سمعه الشيخ سالمه حجازى1909إلى الشام 

وقد كـان سـيد   . التحول في حياة سيد درويش حيث تبع معلمه الشيخ سالمه حجازى رائد األلحان العربية عام
قدم ستة وعشرين مسرحية موسـيقية، وعشـرين أغنيـة     درويش فنان متعدد المواهب؛ فخالل حياته القصيرة

ـ   ا تقليدية، وعشرة ادوار، وثمانية وثالثين موشح لحـن   ة، وستة وستين طقطوقة، وخمسـين وطنيـة، وثالثمائ
مصاحب، واستنادا إلى عبقريته العميقة استطاع أن يدفع الموسيقى العربية إلى مجال أوسع؛ فقد قـدم موسـيقى   

  .قامات وفى اإليقاع وفى األداء مع االحتفاظ باألصالة الشرقيةجديدة ومبتكره في الم
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 فـي بالدور الذي قام به سيد درويش تعددت االهتمامات بتراث فنان الشـعب؛ ف  يماناوإ
ظة اإلسكندرية على فتح منزل الموسـيقار سـيد درويـش    وافق مجلس محاف 2001يناير عام 

، وقد حاولت المحافظة من )http://www.sis.gov.eg( بمنطقة كوم الدكة الستقبال الزوار والسياح
االتفاق مع مالك المنزل لشرائه، وإجراء الترميمات الالزمة، وإعـادة بنـاء األجـزاء     اجانبه

عاما مـن والدة سـيد    120أن المنزل بعد  إال،  (http://www.misralarabia.com)المهدمة منه
الرئيس السابق لمركز الحفاظ على التـراث  محمد عوض . د.وقد ذكر ا ،أطالال مازال درويش

من منزل فنان الشعب غير جزء من السور الخـارجي والحـوش    لم يتبق :" بمدينة اإلسكندرية
ـ  2003عام وفى   .http://weekly.ahram.org.eg)( الداخلي ن مـن شـباب المهجـر    اشكل اثن

 CCOE (Chicago Classical Orientalتعـرف   -فرقة موسـيقية   األمريكيةبالواليات المتحدة 

Ensemble) -  األمريكيـة مصـر، والواليـات المتحـدة    (من عشرين عضوا من تسع دول ،
ح موسيقى سـيد درويـش رو   إلحياء) والمغرب، وفلسطين، وسوريا، والهند، وروسيا، وفرنسا

هذه الفرقـة التـرويج   ل ساسيألاالهدف  وأصبح، )http://www.rockpaperscissors.biz( الشعب
 أطلقواالواليات المتحدة، كما  أنحاءمن خالل جولة فنية قاموا بها في  األصيلةللموسيقى العربية 

واألمر لـيس بغريـب     (http://www.tabsir.net)سيد درويش غانيأواسطوانات تحمل موسيقى 
للموسيقى العربية التي كونت جسرا  إسهاما األكثرمصر بل العالم العربي  يد درويش هو فنانسف

 ربط بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كذا بـين موسـيقى الشـرق والغـرب    
)(http://www.xauen-music.co.  

  :البحث اتفرضي

سة بصفة خاصة علـى نصـيب   تحظى كل من مدينة اإلسكندرية بصفة عامة ومنطقة الدرا -1
  .محدود من حركة الطلب السياحي الدولي

تتضاءل األهمية النسبية لمدينة اإلسكندرية كمقصد سياحي رئيسي داخل البرامج السـياحية   -2
  .الدولية المنفذة بالمدينة

جديد يساهم في إنعاش الحركة السياحية الدولية الوافـدة إلـى مختلـف     تراثيمقوم  إضافة -3
  .إليها الدوليالسياحية، ومن ثم تنمية الطلب السياحي  عالمواق

  :منهجية البحث

السياحة الثقافية أو  في إحياءللتراث ودوره  على الجانب الوصفي أوال اعتمدت الدراسة
بصفة عامـة   مدينة اإلسكندريةل للتعرف على الجوانب التراثية التراثية، ولهذا تطرقت الدراسة
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 ،والمراجـع األجنبيـة   ،مستندة لمجوعة من المصادر العربية اصةومنطقة كوم الدكة بصفة خ
والمقاالت، كما استفاد الباحثان بالشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما هو مرتبط بالدراسة، ثم 

وذلك من خالل  نيبالتعرف على أهمية المواقع الحديثة لدى السائح للدراسة الميدانيا بالجانب قام
نصيب منطقة الدراسة و بصفة عامة حركة السياحية إلى مدينة اإلسكندريةالتعرف على ال :أوال
التعرف على البرامج السياحية : ثانيا. 2006 والى 2001خالل الفترة من عام  بصفة خاصة منه

وهنـا  التي تحظـى باالهتمـام،    األثريةالدولية المنفذة بمدينة اإلسكندرية للوقوف على المواقع 
 inbound tourism انية على جمـع وتحليـل بـرامج السـياحة الدوليـة     ارتكزت الدراسة الميد

programmes    كما هو موضـح   سياحية شركة) 141(و البالغ عددها ) أ(لشركات السياحة فئة
االتصال بالشـركات  على الباحثان  عكفالمصرية،  سياحةطبقا لما ورد بغرفة ال) 1(في جدول 
) 44(وتـم اسـتخالص عـدد     ريق البريد االلكتروني،أو بالمخاطبات عن ط  ةمباشر السياحية
البرامج السياحية الدوليـة بتلـك    إجماليمن  %31.2للتحليل يمثلون نسبة  قابال اسياحي ابرنامج

بتفريغ البيانات التي حصال عليهـا مـن البـرامج     قاما ثم،  والتي تمثل عينة البحث الشركات
تلك البرامج على محاور متعددة تساهم جميعها لل تحليالدراسة والب السياحية في استبيان يتعرض

طبيعة  إلىالوقوف على األهمية النسبية لمنطقة الدراسة داخل تلك البرامج، كما تشير أيضا  في
واألهمية النسبية لمختلف المزارات  اإلسكندرية مدينة إلىوأنماط البرامج السياحية الدولية الوافدة 

  .السياحية بالمدينة
  (*)المصريوتوزيعها على القطر  )ا(فئة  عدد شركات السياحة ):1(جدول                  

  %  العدد  المكان
  92.9  131  القاهرة

  4.96  7  اإلسكندرية
  1.42  2  الغردقة
  0.7  1  أسوان
  100  141  االجمالى

  .Egyptian Hotel Association, The Egyptian Hotel Guide, 26th Edition, 2005-2006 :المصدر* 

حيث أشارا ألهميـة عـرض    المتخصصين في المجالاالستبيان على اثنين من  وعرض     
اختتم الباحثان  مما سبق النتهاءا وبعدة توضح الرؤية الكاملة للدراسة، بياني اتموالنتائج في رس

        . والتوصيات بالخاتمةالدراسة 

  :لبياناتتحليل ا

مدينـة  ب األحيـاء  علىلحركة السياحية موزعة حجم ا التعرف على استند الباحثان إلى
وتبـين مـن   . 2006 والى 2001اإلسكندرية ونصيب منطقة الدراسة منه خالل الفترة من عام 
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حركة السياحة الدولية الوافدة  إجماليمدينة اإلسكندرية تحظى بنصيب ضئيل من أن  )2(جدول 
  ة ـبالنسب%) 0.9(لسائحين وبالنسبة ألعداد ا%) 2(ال تتعدى تلك النسبة  ثإلى مصر حي

                       
  حجم الطلب السياحي على مدينة اإلسكندرية و توزيعه على األحياء المختلفة) 2(جدول 

  *2006و حتى عام 2001خالل الفترة من عام 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 تالسنوا             

             األحيـاء

             المنتزه
 181229 173197 145492 148845 122675 162839 أعداد سائحين

% 44,4 39,7 42  38,8 38,5 31,8 
 254542 243693  206063 195756 189963 290773 السياحية ليالي

% 42,8 28,2 31,7 30,8 32,4 31,8 
             شرق

 237237 137458 126319 92692 75462 79231 أعداد سائحين
% 21,6 24,4 26,2 33,7 30,5 41,6 

 282674 241290 240555 187616 174970 157196 السياحية ليالي
% 23,1 26 30,4 36 32,1 35,2 

             وسط
 80033 89053 61214 66741 74895 76711 أعداد سائحين

% 21 24,3 18,9 16,3 19,8 14 
 140093 149357 128175 134914 244688 146189 السياحية ليالي

% 21,5 36,3 21,9 19,2 19,9 17,5 
            الجمرك

 26613 22782 22356 26422 25816 24440 أعداد سائحين
% 6,7 8,4 7,5 6 5,1 4,7 

 53455 47770 43766 47891 46860 42186 السياحية ليالي
% 6,2 7 7,8 6,5 6,4 6,7 

             العامرية
 9123 5122 863 840 1050 1135 أعداد سائحين

% 0,3 0,3 0,2 0,2 1,1 1,6 
 9696 10752 1375 1349 2668 5592 السياحية ليالي

% 0,8 0,3 0,2 0,2  1,4 1,2 
             برج العرب

 36037 22777 18829 18453 8910 22174 أعداد سائحين
% 6 2,9 5,2 5 5 6,3 

 61588 58803 48732 49025 14722 38011 السياحية ليالي
% 5,6 2,2 8 7,3 7,8 7,7 

 570272 450389 375073 353997 308808 366530  عداداألاجمالى 
 802048 751665 668666 616551 673871 679947  لياليال اجمالى
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  .1/1/2007 محافظة اإلسكندرية، مكتب السياحة، -  *
   -        Ministry of tourism, Egypt Tourism in figures,2006.                                              

  )1(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ـ وتتركـز األغلبي  .2006عام  وفقا إلحصاء ةـالسياحي لليالي ة العظمـى مـن الحركـة    ــ
من إجمالي الحركة %) 66.5(السياحة الداخلية والتي تمثل نحو المدينة في حركةباحية ــالسي

ـ ة على النسـبة القلي ــتحصل السياحة الدولي ماــبين ا،ــية داخلهالسياح ـ لة الباقيــ ة ــ
  .2006 والى 2001خالل الفترة من عام  %)33.5(

توزيع الحركة السـياحية علـى األحيـاء    ) 2(و) 1( لوالشك ،)2( الجدول من ضحتوي
و حي شرق على تزه ــيحظى كل من حي المن :أوال :نستخلص ومنها ،المختلفة داخل المدينة

نسـبة أعـداد   فمتوسط ، إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة  ر منــة األكبــالنسب
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نسـبة  متوسط و، %29.6، أما حي شرق فمتوسط النسبة كان%39.2لحى المنتزه كان السائحين
 وتتسق 2006 الىو 2001للفترة من عام  على التوالي %30.5و %32.9كان   يالي السياحيةللا

تلك النسب المرتفعة مع ما تتمتع به هذه المنطقة حيث أنها تعد أحد أهم المواقع التراثية بمدينـة  
 ،اإلسكندرية أال وهى قصر وحدائق المنتزه احد أهم المزارات التي تنتمي لفترة العصر الحديث

. افیة  األثریة  ھذا إلى حد كبیر مع نمط الطلب السیاحي بالمدینة والمتمثل في السیاحة الثق  ويتماشى
نصيبه من  متوسط المرتبة الثالثة من حيث في) المتضمن لمنطقة الدراسة(يأتي حي وسط  :ثانيا

لليـالي  % 22.7ألعـداد السـائحين و   %19بنسبة  إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة
 ويعكس ذلك انخفاض نصيب منطقـة الدراسـة مـن    2001/2006السياحية خالل نفس الفترة 

 الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدينة على الرغم من تعدد المقومات التراثية والتاريخية بها
في ) العامرية/برج العرب/الجمرك(تشترك باقي األحياء: ثالثا .مما يثبت صحة الفرضية األولى

ية لنفس الفتـرة  لليالي السياح% 13.8ألعداد السائحين و %12.1والتي تمثل النسبة القليلة الباقية
2001/2006.  

  :محاور الدراسة الميدانية
  :أنماط البرامج السياحية الدولية إلى مدينة اإلسكندرية: المحور األول

 إجماليمن  ابرنامج 39إلى أن البرامج الثقافية األثرية تمثل  )3(وشكل )3(يشير جدول 
البرامج للرحالت  إجمالين م% 4.5في مقابل برنامجين أي % 88.6البرامج أي ما يعادل نسبة 

الطـابع   البرامج السياحيــة للـرحالت ذات   إجماليمن % 6.8برامج أي  3الترفيهية، وعدد 
، هذا االتجاه الذي نادت يتماشى مع االتجاه الدولي باالهتمام بالتراث العالميالذى األمر  .الخاص

لتـراث الثقـافي   بهـدف حمايـة ا   1972 عام االجتماع الذي عقدتهفي  UNESCOمنظمة  به
ـ قائم إصـدار عـن   أسـفرت وقد  Melanie, 2003: 105)( والطبيعي لمختلف دول العالم ة ــ

رصد أهـم  بها تم و"  UNESCO's prestigious world heritage list" "يــالمـراث العــالت"
 اتراثي اموقع 754 القائمةالمواقع ذات القيمة التراثية وقد بلغ إجمالي عدد المواقع التراثية داخل 

دولة مـن   141يشمل  اتراثي اموقع 851رتفع هذا العدد ليصل إلي وقد ا، 2004عام  في اعالمي
  . )http://whc.unesco.org/en/convent( 2007مختلف أنحاء العالم عام 

  
  أنماط البرامج السياحية إلى مدينة اإلسكندرية) 3(جدول 

  %  العدد  أنماط البرامج
  88.6  39  ثقافية أثرية

  4.5  2  ترفيهية
  6.9  3  )ترفيهية+ثقافية(ذات طابع خاص 

  100  44  إجمالي
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  )3(شكل

  
  
  
  
  
  
  

   :مسار البرامج السياحية: الثانيالمحور 
 البرامج التي تتضمن مدينة اإلسكندرية وجدنا أن )4(والشكل )4(وإذا نظرنا إلى الجدول

الصعيد / اإلسكندرية/ مصر كالقاهرةب األثريةالمواقع  أهمبرامج تشمل  هي األعلىذات النسبة 
 البرامج، إجماليمن % 25اإلسكندرية بنسبة / البرامج، والقاهرة إجماليمن % 34.1بنسبة 

السياحة  وهذا يوضح تركيز البرامج على البرامج، إجماليمن % 59.1ويتضح أنهما يمثالن 
تمثل الحقب التاريخية التي مرت  إبهار السائح بتعدد اآلثار التيالتي تعتمد على  األثريةالثقافية 

ثار العالم، آ 1/3بها مصر بدءا بالعصر الفرعوني في مدن الصعيد من األقصر والتي تحوى 
 واآلثار اليونانية الرومانية التي تتركز بمدينة اإلسكندرية، واآلثار الخ،...وأسوان، والنوبة

وهذه الخلطة . بمدينة األلف مئذنة اإلسالمية بمدينة القاهرة والتي يعرفها العالمو الفرعونية
سائحي التراث  الفريدة التي يشهد لها العالم بالشموخ والعظمة تشبع رغبات اآلثارالدسمة من 

دائما علي اكتساب الخبرات والتفاعل وتبادل الثقافات مع المجتمعات  الحريصينوالسياحة الثقافية 
بدراسة التاريخ، أو  امهتم اسائح أكان ، سواءhttp://whc.unesco.org/en/convent)( األخرى

بزيارة المواقع التاريخية والثقافية، أو زائر للمكان القتناعه به  امهتم اللمناسبات، أو سائح ازائر
  .)Sigala et al, 2005: 10( ورغبته في زيارته

أما عن مسار باقي البرامج السياحية الدولية محل الدراسة فيتراوح ما بين مجموعة من 
، وما بين مجموعة %22.7برامج سياحية تمثل نسبة ) 10(برامج غير محددة المسار و عددها ال

كل مـن   لىبين السياحة الثقافية واألثرية والسياحة الترفيهية معا و تتجه إ من البرامج تجمع ما
ة برامج تمثل نسـب  )7(الفيوم ويبلغ عددها  شرم الشيخ، الغردقة، الصعيد، اإلسكندرية، القاهرة،

  .من إجمالي تلك البرامج%  15.9

 
أنماط السیاحة الدولیة فى مدینة األسكندریة

رحالت ثقافیة و أثریة

رحالت ترفیھیة

رحالت
منوعة(ثقافیة+ترفیھیة)
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  اإلسكندريةمسار البرامج السياحية التي تتضمن مدينة ) 4(جدول 

  %  تكرار  مسار البرامج السياحية
  34.1  15  الصعيد/ اإلسكندرية/القاهرة
  25  11  اإلسكندرية/القاهرة
  9.1  4  الغردقة/ الصعيد/ اإلسكندرية/ القاهرة
  4.5  2  شرم/ اإلسكندرية/ القاهرة
  2.3  1  اإلسكندرية/ الفيوم/ القاهرة

  2.3  1  اإلسكندرية
  22.7  10  *أخرى
  100  44  إجمالي

  .الرحلة مسارلمحددة  برامج سياحية غير* 
  )4(شكل           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

غياب األهمية النسبية لمدينة اإلسكندرية كمقصد  ينالسابق والشكل نستخلص من الجدول
البرامج السياحية المتجهة إليها بمفردها البرنـامج   إذ لم تتعد برامج،سياحي رئيسي داخل تلك ال

وضع مدينة اإلسـكندرية علـى    اغفالمن إجمالي تلك البرامج مما يعكس  %2.3الواحد بنسبة 
خريطة السياحة الدولية في مجال سياحة التراث على الرغم من تعدد مقومات الجذب التـاريخي  

  .لفرضية الثانيةا صحة مما يثبت والتراثي بها

     :مدة اإلقامة للبرامج السياحية:الثالثالمحور 
 األغلبية العظمى من البرامج السياحية الدولية المتضمنة لمدينة اإلسكندرية فـي تمیزت  

أن إدراج مدينة اإلسـكندرية كوجهـة سـياحية     حيث، اإلقامةمدة طول ب )5(وشكل )5(ول دج
حظيت  ليال 9/ أيام 10إلى  ليال 4/أيام 5التي تمتد من  مرتبط بطول البرامج، فنجد أن البرامج

  . 15إلى  ليال 10/ يوما  11البرامج، والبرامج التي تمتد من  إجماليمن % 36.4بنسبة 

 

مسار البرامج السیاحیة داخل المدینة
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  اإلسكندريةطول البرامج السياحية التي تتضمن مدينة ) 5(جدول 

  %  تكرار  طول البرامج السياحية 
  6.7  3  أيام5أقل من 

  36.4  16  ليالي 9/أيام 10 –ي ليال 4/أيام 5
  34.2  15  ليالى14/ايام15  - ليالي 10/ايام11

  22.7  10  *أخرى
  100  44  إجمالي

  .لمدة اإلقامةمحددة  برامج سياحية غير* 
  )5(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومما سبق يتضح أن السياحة الثقافيـة أو   .البرامج إجماليمن % 34.1ليلة فنصيبها  14/ ا موي
األمر الذي يتطلب فترة إقامة  ، د في المقام األول باإلحساس بتاريخ المكان وعراقتهتعتم التراثية

طويلة إلى حد ما وذلك حتى يتسنى لسائحي الثقافة أو التراث التمتع بما تحويه تلك المواقع مـن  
أصالة، إذا فان السياحة الثقافية أو التراثية هي نمط سياحي يعتمد علي تـوفر مقومـات جـذب    

ثقافية فريدة ومتنوعة بالمكان، وتحرك زوار هذه األماكن دوافع ثقافية بالدرجة األولـي   سياحية
بهدف إشباع رغبات ثقافية، واكتساب خبرات، والتعرف علي ثقافات مختلفة، مما يتفق مع مـا  

للسياحة الثقافية بأنها ترتكز علي دوافع ثقافية بالدرجة  )W.T.O(وصفته منظمة السياحة العالمية 
ومن خالل دراسة سائحي التراث والسياحة الثقافية تـم   .)Sigala et al, 2005: 7(ألولي للسائح ا

، 60-45أو ما بين  30-20تتراوح أعمارهم ما بين  التوصل إلي أن  هذا النمط من السائحين
، واألغلبية يسـافرون فـرادي دون   )أصحاب المعاشات(كما تضم أيضا مجموعة من المسنين 

طفال، ومتوسط أنفاقهم مرتفع إلي حد ما، كما يقبلـون علـي اإلقامـة المرتفعـة     اصطحاب األ

 
مدة اإلقامة للبرامج السیاحیة

أقل من 5 أیام

5أیام/4لیالى ــ 10
أیام/9لیالى
11یوم/10لیالى ــ 15
أیام/14لیلة
أخرى*
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، ومن ثم يعد سائحي التراث والسياحة الثقافية من أهم أنمـاط  Melanie, 2003: 104)(المستوى 
الطلب السياحي الدولي نظرا الرتفاع مستواهم الثقافي واالجتماعي ومن ثم يتوفر لـديهم فهـم   

لمحلية من حيث عادات وتقاليد المجتمعات المضيفة، ومن جانب آخـر يكـون   وتقدير للثقافات ا
  .لديهم وعي باللوائح والقوانين الخاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها

تقل مـدة   ثالثة برامج فقط هابلغ عدد% 6.7إجمالي البرامج تمثل والنسبة الباقية من  
عن باقي البرامج السياحية لتلك الشركات فهي بـرامج غيـر    أما ،اإلقامة بها عن الخمسة أيام

  %.22.7محددة لمدة اإلقامة و يبلغ عددها عشرة برامج تمثل نسبة 
   :مدة اإلقامة داخل مدينة اإلسكندرية: الرابعالمحور 

والليالي التي يمضيها السائح بمدينة اإلسكندرية  األيامعدد  )6(وشكل )6(جدول  يتناول
ها الفريدة التي ترتبط بأهم فترة في تاريخ مصر أال وهى العصر اليوناني الروماني، للتمتع بآثار

يت فيه المدينة من جديد وصارت المركز التجاري يأح الذيوكذا فترة العصر الحديث 
بالعظمة والروعة، فنجد  أعلى واالقتصادي للقطر المصري وما خلفته هذه الفترة من آثار تنطق 

القصيرة على  لليوم الواحد، وتعبر فترة اإلقامة% 50 هيلي التي يمضيها السائح الليا/نسبة لأليام
األثرية الفريدة بمدينة اإلسكندرية على أن السائح ال يتوفر لديه الوقت الكافي لزيارة المواقع 

حظيت به المدينة في العشر سنوات األخيرة والتي أسفرت عن أعمال  الذيالرغم من االهتمام 
جسد اإلسكندرية الذي دب  إحياءعلى المحافظة  حرصت، كما كثير من المواقع األثريةالصيانة ل

صرف صحي ومياه  من األساسيةفيه الضعف والوهن، فاهتمت بمشروعات إنشاء وتجديد البنية 
وسائل النقل والمواصالت تحديث و كباريالوطرق وكهرباء، وتوجت اعمالها بمشروعات ال

العمل بالمرحلة االولى من مشروع توسعة مطار االسكندرية الدولى ن آلالمختلفة حيث يجرى ا
 2024مراحل ينتهى عام  ةمن أربع هذا المشروع كون، ويت2007والذى بدأ عام  ببرج العرب

(www.flyaway.com) ، ونافورات، ونشر المساحات باإلضافة إلى اللمسة الجمالية من جداريات
تشجيع إقامة المهرجانات  معمكتبة اإلسكندرية إلى الحياة إعادة  س آخراـ، وأخيرا وليالخضراء

  .www.Amwage.com)(واالحتفاليات الثقافية والفنية واالقتصادية والعلمية في مختلف المجاالت 
أما الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة اإلسكندرية والمنوط بها تنشيط وترويج 

لعديد من األنشطة واالنجازات في إطار خطتها المعتمدة وتسويق اإلسكندرية سياحيا قد قامت با
م، فقد أصدرت العديد من المطبوعات منها األدلة والنشرات السياحية باللغات 2006خالل عام 

عن المتاحف والمناطق األثرية والترفيهية، والملصقات  االمختلفة، واأللبومات التي تضم صور
لتي تعرف بعنوان أجندة اإلسكندرية، ونفذت موسوعة السياحية، كما أصدرت النشرة الشهرية ا

اإلسكندرية عبر العصور باللغات  المختلفة وكتاب اإلسكندرية مدينة البحر المتوسط، ولم تكتف 
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اإلرشادية بالطرق والميادين العامة باللغات  ق بل اهتمت بتحديث وتطوير اللوافتالهيئة بما سب
ادين العامة ومحطات السكة الحديدية ومحطات الترام، المختلفة، والخرائط التفصيلية بالمي

ئة ــة، باإلضافة إلى حرص الهيـوعرض المقومات السياحية للمدينة على الشبكة العنكبوتي
ة ــارج اإلسكندريــل وخــمت داخــشطة التي أقيــعلى المشاركة في كافة األن

)http://www.alexandria.gov.com.(  
 اإلسكندريةبمدينة  اإلقامةمدة ) 6(جدول 

  %  تكرار  الليالي بمدينة اإلسكندرية/عدد األيام 
  50  22  يوم واحد

  15.9  7  ليله1/ايام2
  15.9  7  ليالي 2/أيام 3

  4.6  2  أيام 3أكثر من 
  13.6  6  *أخرى
  100  44  اجمالى

  )6(شكل                                           
  
  
  
  
  
  
  
  

البـرامج   إجمـالي من  ابرنامج22تصل إلى  one day visitلواحدزيارات اليوم ا إذا فان
الدولية محل الدراسة، في حين تبلغ أعداد البرامج التي تقضى مابين اليـومين و الثالثـة أيـام    

تتجاوز  التيأما عن البرامج  ،تلك البرامج إجماليمن % 31.8تمثل نسبة  ابرنامج 14بالمدينة 
ويؤكد ذلـك  %.4.6ن بنسبة الم يتعد البرنامجاذ أيام فعددها قليل  بالمدينة عن ثالثة قامتهاإمدة 

مصر على  إلىالحركة السياحية الدولية الوافدة  إجماليمن  اإلسكندريةعلى ضعف نصيب مدينة 
  .سياحيمقصد ك بها اإلسكندرية تدرج التيللبرامج السياحية  اإلقامةالرغم من طول مدة 

   :لمزارات السياحية بالمدينةاألهمية النسبية ل:الخامسالمحور 
   )7(كلـوش )7(طبقا لما ورد بجدول  بمدينة اإلسكندريةالبرامج السياحية المنفذة تركز 

 
مدة االقامة داخل مدینة األسكندریة

یوم واحد

2أیام/1 لیلة

3أیام/2لیلة

أكثر من 3 أیام
أخرى*
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 تكرار على أهم المزارات بالمدينة، وتبين النتائج أن منطقة كوم الشقافة تحظى بأعلى نسبة
، بينما نجد أن اقل %61.4داخل البرامج السياحية يليها قصر وحدائق المنتزه بنسبة % 63.6

، ثم متحف األحياء المائية بنسبة %4.55نسبة هي اآلثار الغارقة ووادي النطرون بنسبة 
  اإلسكندريةالمزارات بمدينة ) 7(جدول       %.2.27

  %  تكرار  المزارات بمدينة اإلسكندرية
  63.6  28  كوم الشقافة

  61.4  27  قصر وحدائق المنتزه
  50  22  المتحف اليوناني الروماني

  40.9  18  قلعة قايتباي
  40.9  18  عامود السواري والسرابيوم

  38.6  17  المسرح الروماني
  31.8  14  مكتبة اإلسكندرية

  18.2  8  )المقابر+المتحف(منطقة العلمين 
  13.6  6  مسجد المرسى أبو العباس

  9.09  4  متحف المجوهرات
  6.82  3  المتحف القومي
  4.55  2  اآلثار الغارقة

  4.55  2  النطرونوادي 
  2.27  1  متحف األحياء المائية

  )7(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

ونجد أن هذا يتفق مع اإلحصائيات التي نشرتها الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة عن 
 31/12/2006حتى  1/1/2006عدد المترددين على المناطق األثرية باإلسكندرية من  إجمالي

زائر عربي 6.470زائر أجنبي في مقابل 151.576حيث أن منطقة كوم الشقافة حظيت بـ 
زائر  6.556زائر أجنبي في مقابل 129.316ومصري، يليها منطقة عامود السواري بعدد 

 
األھمیة النسبیة للمزارات السیاحیة داخل المدینة  

كوم الشقافة 
قصر و حدائق المنتزه 
المتحف الیونانى الرومانى 
قلعة قایتباى
عامود السوارى و السرابیوم 
المسرح الرومانى 
مكتبة األسكندریة 
منطقة العالمین
مسجد المرسى أبو العباس 
متحف المجوھرات 
المتحف القومى 
اآلثار الغارقة
وادى النطرون
متحف األحیاء المائیة 
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زائر عربي 12.995زائر أجنبي في مقابل 94.445عربي ومصري، ثم المسرح الروماني 
م ثري، زائر عربي ومص26.256زائر أجنبي في مقابل 91.887ومصري، فالمتحف القومي 

زائر عربي ومصري، وينخفض عدد زائري 393.746زائر أجنبي في مقابل 69.150القلعة 
زائر من العرب والمصريين، أما اآلثار 750في مقابل  الى 2.990فيال الطيور من األجانب 

، وتشير ا ومصري اعربي ازائر 11في مقابل  269الغارقة فيقل عدد الزائرين األجانب إليها إلى 
عن  450.893 2006الزائرين لتلك المواقع من األجانب في  إجمالييات إلى قلة عدد اإلحصائ

زائر أجنبي لغلق عدد من المتــاحف كالمتحف  5.002.007والذي كان  2005عام 
مما يثبت  http://www.alexandria.gov.com)(اليــوناني الروماني ومتــحف المجوهرات 

  .صحة الفرضية الثالثة
إلحصائيات التي تشير إلى عدد المترددين من األجانب على المواقع األثرية ويالحظ أن ا

بمدينة اإلسكندرية تتمركز في منطقة وسط البلد لزيارة اآلثار اليونانية الرومانية بمنطقة كوم 
الدكة ومنطقة كوم الشقافة، باإلضافة إلى المتحف القومي بشارع فؤاد وهذا يتفق مع قصر فترة 

ب بمدينة اإلسكندرية كما سبق اإلشارة من خالل البرامج السياحية، وعلى صعيد إقامة األجان
آخر نجد أن البرامج السياحية غير محدثة حيث تشير البرامج إلى زيارات لمواقع مغلقة للترميم 

  .    والصيانة
  :الخاتمة

تعـد  حيـث  " سياحة التراث"إن االهتمام بتنمية السياحة الثقافية يؤدي إلي تطور ونمو 
أداه رئيسية لعولمة " السياحة الثقافية"تنمية  ويعد، من فروع السياحة الثقافية افرع" سياحة التراث"

التراث حيث يتم من خاللها تحديد أهم المواقع التراثية علي المستوي العالمي وكيفيـة توظيفهـا   
ـ     ـ ها بصـفة مست ـسياحيا، فضال عن االهتمام بتلك المواقـع ودعمهـا والحفـاظ علي  مرةــ

)(Melanie, 2003: 102علي المستوي العالمي فـي  " بسياحة التراث"االهتمام  ، مما يفسر زيادة
جـذب   ةترجم هذا االهتمام إلي تحويل العديد من مواقع التراث إلي أمكنقد السنوات األخيرة، و

إلي القرن الحدائق اليابانية التي ترجع مثل  التراث الطبيعيللسياحة الثقافية سواء تمثل ذلك في 
تحويـل بعـض   مثـل   التراث الحضاري الملموسالخامس عشر وهضبة التبت في الصين، أو 

التـراث  المباني األثرية إلي فنادق أو مطاعم أو محال للعاديات و الحرف التقليدية، فضال عن 
" أسـام "العادات والتقاليد وطرق المعيشة لبعض الشعوب مثل قبائـل  ك الحضاري غير الملموس

أو  );  Isolated hill tribes of Assam" )Okasha, 1990:24 ; Laws, 2002:122  ; 2004:79" بالهند
" بـالي "زيارة  منازل المواطنين المحليين وحضور عروض الفنون والرقصات الشعبية كما في 

  ).65: 2002 البنا،( بأندونسيا
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لي العديد من الضغط ع ادى الى زيادة "mass tourism"وانتشار السياحة الجماعية 
العديد  ظهر، فتأثرها بزيادة التدفق السياحي إليهانتيجة المواقع التراثية علي المستوي العالمي 

صيانة وحفظ المواقع التراثية من  بهدف –العامة والخاصة  - من المنظمات والهيئات الدولية 
اث، فضال عن وتحسين جودة الخدمات في مجال سياحة التر ،أخطار تنمية السياحة الجماعية

عند زيارته للمواقع التراثية، بمعني  tourist satisfactionاالهتمام برفع مستوي رضاء السائح 
آخر تهدف تلك المنظمات إلي االهتمام بكل من جودة المنتج ورضاء العميل معا في مجال 

 UNESCO الـ كمنظمة Melanie, 2003: 104; Sigala et al, 2005: 11, 12)( "سياحة التراث"
 1972التي تلعب دورا هاما وحيويا في مجال حماية التراث العالمي، وقد بدأ هذا الدور عام 

بهدف حماية التراث الثقافي والطبيعي لمختلف دول " اجتماع التراث العالمي"بإعالنها لعقد 
ع التراث العالم، وتوفير اإلدارة الكفء والدعم المالي المنظم للحفاظ علي الصيانة المستمرة لمواق

في مجال  هدورظهر  والذي البنك الدوليو، Melanie, 2003: 105)( العالم أنحاءفي مختلف 
إجراء ، وشملت توفير الدعم المالي للمواقع التراثيةوالتي  1980من عام  ابدء حماية التراث

ت لتغلب علي العديد من المشكاللدراسات متعددة عن المجتمعات المحلية داخل موقع التراث 
أي أن دور البنك الدولي في مجال حماية التراث تركز علي تحقيق التوظيف السياحي  .داخلها

منها سواء من الجانب االقتصادي أو من الجانب  القصوىلتلك المواقع ومن ثم تحقيق االستفادة 
 البنكوقد دعم  ..Culture heritage & development, 2001:65  (29,33( االجتماعي والبيئي

 cultural م ـفي مجال التراث الثقافي علي مستوي العال امشروع 32دولي ما يقرب من ال

heritage projects)(Culture heritage & development, 2001: 62 ، منطقة الشرق وقد حظيت
مشروعات، حيث بدء االهتمام بالمواقع التراثية والتنقيب  بسبع )MENA( األوسط وشمال أفريقيا

 2001 :19وبداية القرن  18لمنطقة في نهاية القرن عنها بتلك ا

(Culture heritage & development,:(3, 12)،  تغير الفكر مما كان له عظيم األثر على
التنموي لدول تلك المنطقة بزيادة االهتمام و االتجاه الثقافي انطالقا من قدره القطاع الثقافي على 

 ستغالل األمثل للموارد الثقافية المتاحة وتوظيفها سياحياالمساهمة في دفع النمو االقتصادي واال
)(www.albayan.co.aela/bayan.  

ـ  اموقع 48وقد تم رصد حتى اآلن ما يقرب من  وجـاري   )MENA(بالمنطقـة   اتراثي
 11البحث والتنقيب عن المزيد من المواقع التراثية بها والتي يرجع تاريخها إلي ما يزيد عـن  

، واألثريـة تاريخيـة  الالمواقع واآلثار والمخلفات : فئات رئيسية ثالث إلىسم نقوالتي ت ألف عام
والتجمعات الريفية والحضرية، والتراث الثقافي الحي مثل الفولكلور والفـن شـعبي والفنـون    
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أجرت  قدو .Culture heritage & development, 2001: 9)( المحلية والصناعات والحرف اليدوية
في خـالل السـنوات السـابقة     )MENA(ة الشرق األوسط وشمال أفريقية العديد من دول منطق

اتصاالت مكثفة مع البنك الدولي إلعالن احتياجاتها إلي المساعدة للنهوض بالقطاع الثقافي بصفة 
من هذه االتصـاالت   1979 وكان نصيب مصر عام ،عامة وتنمية سياحة التراث بصفة خاصة

  Luxor tourism.مليون دوالر لتنفيذ مشروع 59

أن مصر تضم العديد من المواقع التراثية والتي تتنوع ما بـين  وكانت هي البداية حيث 
اقع إلي قائمة التراث ضم العديد من المو تأكيدا على ذلك فقدالتراث الثقافي والتراث الطبيعي، و

جـال  وذلك لما لها من قيمة تراثية مرتفعة تصلح لتوظيفهـا فـي م   1979من عام  العالمي بدأ
  .باإلسكندرية)3(ميناأبو منطقة كبصفة خاصة " سياحة التراث"السياحة الثقافية بصفة عامة و

يات فنان الشعب سيد درويش لم وعلى الرغم مما سبق فان فكرة إنشاء متحف يضم مقتن
العناية الخليقة بها؛ فالمنزل بمنطقة كوم الدكة الزال يعانى اإلهمال لدرجة أن المنزل القديم  تلق

 الذي سكن فيه عبقري الموسيقى العربية سيد درويش قد تحول إلى ما يقرب من مقلـب زبالـة  
)Http//www.alriyadh.com(من دور قوى  يةسياحة التراثاللسياحة الثقافية أو ، على الرغم ما ل

ـ االهتوكذا  ،قافيةــلمواقع ذات القيمة الثلالسمات العامة  في الحفاظ على  مام باسـتغاللها  ــ
 ,Herbert) احة والترويحــرض السيبغ اصرــدف تحويلها إلي مواقع قابلة لالستخدام المعبه

فها ـومن ثم فإن استغالل المواقع ذات اإلمكانات التراثية والثقافية المتميزة وتوظي. (86 :1997) 
: 2000عبيـدات،  ( القـومي ادة الدخل ــاشر على زيــيساعد بشكل مبكمقوم جذب سياحي 

 ,United Nations)البلـد السـياحي   عنتكوين صورة إيجابية شكل غير مباشر على ، وب)152

 ,Herbert, 1997: 10, 11; Melanie, 2003: 96; Faulkner et al(في سوق السياحة العالمي  (2001

2001: 11(.  

  

  

  

  

  

                                                
هـذا   2003عـام   world heritage in Dangerتم ضمها إلي قائمة المواقع التراثية المعرضـة للخطـر    -3

باإلضافة إلي مجموعة أخري من المواقع التراثية والتي تم إعدادها لدراستها بهدف ضمها إلي قائمـة التـراث   
منزل الموسـيقار سـيد   ( ومن بينها منطقة كوم الدكة التراثية والمتضمنة للجانب التطبيقي من الدراسة العالمي،
  ).درويش
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  :التوصيات
ات توصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات قابلة التنفيذ من جانب الهيئات والجه

الرسمية المنوطة بصناعة السياحة الدولية مثل وزارة السياحة، والهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة، 
ومحافظة اإلسكندرية، باإلضافة إلى هيئة التخطيط والتنمية السياحية للتعاون بهدف تنمية سياحة 

  :التراث في مدينة اإلسكندرية وذلك من خالل اآلتي
قع التراثية بمدينة اإلسكندرية والعمل على ضمها إلى ألهم المواحصر شامل  إجراء -1

قائمة التراث العالمي بهدف توظيفها في المجال السياحي مما يساهم في إنعاش الحركة 
  .السياحية الدولية إلى المدينة

ضرورة االهتمام بتنمية وتطوير السياحة التراثية كفرع من فروع السياحة الثقافية، ومن  -2
القصوى من مقومات الجذب الثقافية والتراثية داخل الدولة من  ثم تحقق االستفادة

 .مختلف الجوانب االقتصادية، االجتماعية، والبيئية

مراعاة التخطيط العلمي السليم لمختلف المواقع التراثية لتجنب ظهور اآلثار السلبية  -3
 .الناجمة عن زيادة التدفق السياحي إلى تلك المواقع

رضا (، والمستهلك )الخدمة المقدمة(لكل من المنتج  Qualityدة مراعاة تحقيق مبدأ الجو -4
 .في مجال سياحة التراث)  Tourist satisfactionالسائح 

تحقيق االستفادة القصوى من المساعدات المقدمة من قبل المنظمات والهيئات الدولية  -5
 دوليالوالبنك UNESCO  المنوطة بصيانة وحفظ المواقع التراثية كمنظمة اليونسكو

بهدف النهوض بالقطاع الثقافي بصفة عالمة وتنمية سياحة التراث بصفة خاصة داخل 
 .مصر

ضرورة ترميم وإعداد وتجهيز منزل الموسيقار سيد درويش بمنطقة كوم الدكة التراثية  -6
بمدينة اإلسكندرية الستقبال الزوار أي تحويله إلى مزار تراثي سياحي يضم مختلف 

فى مختلف بلدان العالم كمتحف  خاص به، أسوة بما تم مقتنياته في شكل متحف
بمدينة بون بألمانيا،  (Ludwig Van Beethoven 1770-1827)الموسيقار بيتهوفن 

بضيعته الخاصــة سانتــا اجاتا فيــال نوفا بسوال  (Villa Verdi)ومتحف فيردى 
الذى تأسس عام و (Fredrick Chaupin)اردا بايطاليا، وكذا متحف الموسيقار شوبان 

، باالضافة الى العديد من (www.museumland.net) بمدينة وارسو ببولندا 1930
ننسى اهتمام وزارة لفنانين فى العالم شرقا وغربا، وال المتاحف التى تخلد ذكرى ا

 بالقاهرة المنيلمتحفها الذى اقيم بمنطقة  فيالثقافة باحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم 
 .2001 عام فى
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اإلسكندرية على خريطة السياحة  مدينة لوضعالمختلفة  التنشيطية األساليباستخدام  -7
ثم تعظيم أهميتها كمقصد سياحي رئيسي داخل مختلف البرامج السياحية  نالدولية وم

 .الدولية المنفذة في مصر

جميع المزارات  إدراجمن خالل  اإلسكندريةتحديث البرامج السياحية المنفذة بمدينة  -8
وبصفة  الحديثة التي تم الكشف عنها والمقترح إضافتها للزيارة مواقع السياحيةوال

خاصة تلك المواقع التى تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمى و من ثم تم التسويق لها 
  .دوليا وفقا لخطة تسويقية علمية نشطة 
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The Role of Heritage Tourism in developing tourism demand in Alexandria  
(A Case Study: The House of Sayyed Darweesh  in Kom El-Dekka )  

 
Heritage is everything inherited through generations, whether materialistic 

things (as sites and monuments), or moral things as (beliefs, traditions, morals, 
thoughts, or life styles). 

 Through the last three centuries, heritage have been tightly related to tourism 
industry and regarded as an essential motive for heritage preservation. This, of course, 
reflected on the diversion of several heritage sources into traditional tourism products, 
and thus led to the appearance of a new kind of tourism called "Heritage Tourism". 

In fact, Alexandria includes a great number of traditional hereditary sources that 
can be consumed in the field of Heritage Tourism, nevertheless, the city suffers from an 
obvious decrease in its share in the total incoming international tourism demand, 
whether in its percentage of share in the number of tourists (2%) or in its percentage of 
share in tourism nights (0.9%), with regard to the statistics year 2006. 

Theoretically, the present study aims at getting acquainted with the descriptive 
side of the heritage in Alexandria and its role in the revival of cultural tourism in the 
city. It also aims at getting acquainted with the traditional hereditary life in Alexandria 
which will definitely participate in developing tourism request in the city. 

Practically, the study aims at studying one of the most important traditional 
hereditary districts in Alexandria (The House of The musician Sayyed Darweesh  in 
Kom El-Dekka ). The study aims at studying the elements of heritage tourism related to 
this district and the size of tourism request that it shares with in the total tourism 
demand in Alexandria 2001-2006. 

The case study supports both the theoretical and the practical sides of the present 
study. Actually, the present study relied on the analysis of a number of implemented 
international tourism programs (category A), to point out the importance of Alexandria 
as a main tourist sight, and to give special importance to the district in concern. 

Finally, the study presents a number of applicable suggestions and 
recommendations to the formal institutes related to tourism industry in Egypt in order to 
achieve the extreme benefit from the case study that might reflect positively on the 
development of tourism demand in Alexandria. 
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