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 األكبر   اإلسكندر سياحة المسارات التراثية بالتطبيق على مسار 

 ة سيو واحة   في آمون وحتى معبد   يةاإلسكندر من 
 عبد الوهابحسن  مروة                 سالمة أسماء سعيد          يالوشاححسن مفيدة      
 اسات السياحية قسم الدر     قسم الدراسات السياحية          قسم اإلرشاد السياحي          

 جامعة قناة السويس ،كلية السياحة والفنادق
 امللخصمعلومات املقالة              
التنمية السياحية الخاصة بخدمة سياحة   في مهمةإن فكرة المسارات السياحية من األمور ال 

تم تطبيقها وقد  مهمةمصر باعتبارها من أحد المقومات السياحية ال في التراث والسياحة الثقافية 
مصر   في يعتبر مسار اإلسكندر األكبر و  . ً  كل من اسبانيا واألردن وحققت نجاحا كبيرا في

واتجاهه إلى   اإلسكندريةالحضارات القديمة وخاصة بعد تأسيس  فيمن أهم المسارات التاريخية 
لمتاحة  والخدمات السياحية ا  اإلمكانياتعلى دراسة الحالي  سيركز البحث . سيوة في الوحيمعبد 
بمرسى مطروح  مرورا   اإلسكندريةتبدأ من مدينة  والتيمنطقة مسار اإلسكندر األكبر  في

 يهدف البحث إلى :  وبالتالي .بسيوة آمون عند معبد  وتنتهي
 التنمية السياحية ؛ فيالتعرف على ماهية المسارات السياحية ودورها  −
 ؛التراثية مجال سياحة المسارات فياالستفادة من تجارب بعض الدول  −
 ثارية بمنطقة البحث؛إلقاء الضوء على أهم المناطق السياحية واآل −

 تعوق التنمية السياحية بالمنطقة واقتراح الحلول المناسبة لها. التيالتعرف على أهم المشكالت  −
 المرجعياالستعراض 

مدل علدى مراعداة األبعداد المختلفدة للمجتمعدات مما يشكل قاعددة تنمويدة تع وثيقا   ترتبط كل من السياحة والبيئة والتراث ارتباطا  
خ وتددوين أنهدا لدديها القددرة علدى االحتفدات بالتداري فدي. وتختلد  المجتمعدات البشدرية عدن نهيرتهدا الحيويدة وتحقيق االسدتدامة
 إلدىل أنده عمليدة اجتماةيدة يدتم مدن خاللهدا نقدل عناصدر التدراث مدن جيد بلذلك يمكن تعريد  التدراث  القادمة،اآلثار لألجيال 

, ويشتمل التراث على عددة عناصدر مدن أهمهدا أنشدطة الحيداة اليوميدة، (2007، نجاحي)جيل عن طريق االتصال والتواصل
تمثدددل سدددياحة التدددراث أحدددد هدددذا و  .(2009، )محمدتدددرون عدددن السدددكان المحليدددين, تندددوا الثقافدددات واألصدددالة التدددي القصددد 

 الددذ يعددد هددو الشددخ   إذ لددمفهددوا السدداتغ وتميددر روباتدده وأهدافدده نددتع عددن تميددر م والددذ  ،السددياحة فددياالتجاهددات الحديثددة 
 .يقوا بزيارته الذ  السياحيالتعرف على تراث المقصد  رغبته فىالترفيه بقدر  فييرغب 

حفد  التدراث ، الشعور بدالفخر واالنتمداء، وتوفير فرص عمل جديدة إيجاديجابيات من أهمها: ولسياحة التراث العديد من اإل 
 تفاعل الثقافة المحلية مع نهيراتها الدولية.و ، والماد  الثقافي

كيفيدة تحقيدق  فديتتمثدل  التديتواجده بعدض التحدديات  أنهدا إالتتمتع بها سياحة التراث  التييجابيات وعلى الرغم من هذه اإل
جديدد  سدياحير نمدط وقد نتع عن االهتمداا بدالتراث وهدو ، والوعيالتوازن المطلوب بين بعض العناصر مثل التعليم, الترفيه 

 .األكبر اإلسكندرالضوء عليه من خالل التعرف على مسار  إلقاءسيتم  والذ  ،يعرف بسياحة المسار

وزارة السدياحة  فديتعتبر المسارات السياحية أحد أهم الخطوط العريضة للتنمية السدياحية لدذلك البدد مدن  يداا الدولدة متمثلدة و 
تنميدددة المجتمعدددات المحليدددة وتعزيدددز التنميدددة االقتصدددادية لمواكبدددة التطدددورات برسدددم خطدددط تطدددوير لهدددذه المسدددارات مدددن أجدددل 

واالسددتمتاا  السددياحيالمقصددد  فدديوتقددوا فكددرة المسددارات السددياحية علددى السددماح للسدداتغ بالبقدداء مدددة زمنيددة طويلددة  السددياحية.
السياحية من خالل المشروعات  التنمية فيتشجيع المجتمع المحلى على المشاركة  إلى باإلضافة  السياحيبمقومات الجذب  

 الكلامت املفتاحية 

 ؛مسار اإلسكندر األكبر
سياحة ؛ المسارات التراثية
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يمكدن مدن  سدياحيمنتع  أنهاب وعلى ذلك يمكن تعري  سياحة المسار، المعيشية واألوضااتساعد على تحسين الدخل  التي
السدددياحية خدمدددة األغذيدددة والمشدددروبات وخدمدددة المعلومدددات  والترفيددده,الخددددمات مثدددل وسددداتل الراحدددة خاللددده تدددوفير العديدددد مدددن 

 .(2012، )مقابلة اإلرشاديةالهدايا التذكارية والكتيبات  ،السياحيةات المساندة مثل الخراتط الخدم إلى باإلضافة

 أهمية المسارات السياحية: 
الهويدة  إبراز، السياحي تحسين صورة المقصد :منها السياحيتحقيق العديد من الفواتد للمقصد  فيتسهم المسارات السياحية 
ومدن ثدم الخددمات السدياحية  فديالتوسدع ، قيق تنمية عمرانية علدى طدول المسدارات السدياحيةتح، الثقافية والحفات على التراث

 الدددوعيالعمددل علددى زيددادة ، السددياحي اإلنفدداقرفددع مسددتون ، جديددد سددياحيتقددديم منددتع ، تددوفير فددرص عمددل يعلدد المسدداعدة 
 .),http://www.moto.gov.jo/contents/tourism_trailsAr.aspx (2018 بالمجتمع المحلى السياحي

 سياحة المسارات السياحية  فيارب بعض الدول تج
فهدو يقدوا علدى ، لهدا السدياحيالمملكة بمثابدة المسدتقبل  فييعد مشروا المسارات السياحية  المملكة العربية السعودية:  -1

مددا ك . األمددن وقطدداا الخدددمات المحليددة الددرحالت السددياحية، المحددافهين، السددكان المحليددين، نهمدديمربددط السددياحة بكددل مددن 
ممددا يفددتغ المجددال للمزيددد مددن سدديقدمها  الددذ مكانهددا والموودد   فددييجددد كددل خدمددة  الددذ يعددود بددالنفع علددى كددل مددن السدداتغ 

 مجال المسارات السياحية. فياالستثمار 

يقدوا علدى تنميدة البنيدة  والدذ مشدروا المسدارات السدياحية  بإعدداد الوطنيلسياحة والتراث قامت الهيئة العامة ل المغرب: -2
 لمشدروا بأهميدة المسدارات السدياحيةالتراثيدة والتاريخيدة وتوةيدة كافدة المشداركين با السدياحيالتحتية والتعري  بمواقع الجذب 

), 2018ov.sa//mediacenterhttp://scth.g(. 

بتطدددوير منددداطق الجدددذب  واآلثددداراألردن مدددن خدددالل  يددداا وزارة السدددياحة  فددديجددداءت فكدددرة المسدددارات السدددياحية  األردن: -3 
صدورة ذهنيدة جيددة عدن األردن بمدا يحقدق ترويجدا لهدا  تكدوينو السداتغ وتشدجيع السدياحة الداخليدة  إقامدةمددة  إلطالة السياحي

 .( (www.mota.gov.eg2018السياحيومن أشهر هذه المسارات مسار عجلون  .للمجتمع المحلىوتوفير فرص عمل 

 األكبر اإلسكندرلمسار  ثاريةواآل األهمية التاريخية

ق.ا  333عدداا  فددي أسددوسثددم موقعددة  سموقعددة جرانكددو  فدديدارا الثالددث  الفارسدديكبددر علددى الملددك األ اإلسددكندربعددد انتصددار 
نصديحة قاتدده العجدوز  إلدىمصدر ولدم يسدتمع  إلدىغدزة ثدم  إلدىثدم ، ت عليدهاستعص التيتوجه مباشرة لالستيالء على صور 

اسدتولى علدى حصدن و  أيداابعدد سدبعة عندد بلوزاالفرمدا العاصدمة الفارسدية برسدوبوليس , ودخدل مصدر  إلدىأن يتجده ببارمينو 
حيدث أن المصدريين كدانوا يكرهدون الفدرس وقدد رحبدوا بده قداتلين: مدازاكى  الفارسدي الدوالي بلوزيوا دون مقاومة وقد استسدلم لده

 .(2011 دعاء، ؛1976 ،نصحي) مرحبا بمحرر بلوزيوا

فددرا النيددل البيلددوزن وتقدددا  إلددىبلوزيددوا اتجده  إلددى وأسددطولهلهددم وقدد وصددل جيشدده  حليفددا   اإلسددكندرن بو بعدد أن رحددب المصددري
بتدداح وبددذلك أرضددى المصددريين علددى عكددس مددا فعلدده  اإللددهمدده للعجددل أبدديس وقدددا القددرابين لمعبددد وقددد أبدددن احترا ،حتدى مندد 

 فددي موسدديقيا   رياضدديا   إغريقيددا  مصددر حينئددذ أقدداا حفددال  فددي واإلغريددقوليثبددت ذلددك لقددواده  إغريقيددا  الملددك قمبيددز. ولكددن باعتبدداره 
 Mry Imn Stpnاأللقاب الملكية المصرية باعتباره على مصر ومنحوه من  أعلنوه ملكا    فيمن , ويجب الذكر أن الكهنة 

n Rc  (2010 نور الدين،؛ 1976)نصحى، المختار من را آمون محبوب  أ. 

المسار المقترح . ومن المؤكدد أن هدذين  في اأو موقع من  لم يوضح (بلوزيوا قديما  ) الفرما اآلن  موقعيالذكر أن وجدير ب
ولكن لتحقيق األهداف الخاصدة بالبحدث مدن  ، والحضار   التاريخيلمصر من الجانب بالنسبة  مهمةالموقعين من المواقع ال

http://www.moto.gov.jo/contents/tourism_trailsAr.aspx,
http://scth.gov.sa/mediacenter
http://www.mota.gov.eg/
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لتنشديط الحركدة السدياحية  الجمرافديالمسدار وكدذلك الدزمن المطلدوب للشدرح مدع مراعداة البعدد  فديمددة الرحلدة  أ حيث الدزمن 
 سيوة. في الوحيد بنفسه ثم مطروح ثم معب أسسها التيالمدينة  يةاإلسكندر يبدأ الباحثون بالمسار من 

 "يةاإلسكندر المسار"  فيالموقع األول 

)كدوا نقدراطيس  26 األسدرةالقديمة مندذ عصدر  اإلغريقية بالمحلة من من  الفرا الكانوبى )غرب النيل( مارا   اإلسكندرركب 
 إلدىشداط  ثدم سدار بمحداذاة ال tp-wsirر يأوز  رأسقير  ىأب إلىحكمه وسار  فيولكن لم يخترها كعاصمة لمصر جعي ( 

 فيأول مدينة كعاصمة لمصر  أساسموقع بعيد عن المصب بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط وأماا جزيرة فاروس وضع 
 التديأصدبحت أعهدم المددن  والتدي ،(2009، ؛عبد الدرحمن2010 نور الدين، ؛1976 )نصحى، الروماني اليونانيالعصر 

 بتحصدين الموقدع وتأسيسدها علدى الطدراز اليوندان والهيبوتدامى إلسدكندراوقد أمر  ،حملت اسمه بل أعهم العواصم حتى اآلن
فكاندت  ،(2011؛ دعداء،2010 ؛ ندور الددين،2000)قدادوس، المهنددس ديندوكرانيس إلدىوعهد بهذه المهمة  (2011)دعاء،

ما تم بناء جسر ك بحيرة ماريا. إلىالجنوب  إلىالمرب ثم شارا من الشمال  إلىةبارة عن شوارا متقاطعة شارا من الشرق 
"بورنددوس  غربددي"بورتددوس مدداجنوس" وميندداء  شددرقيميندداء  إلددىقسددم المدينددة ، ثددم )الهبتاسددتاديوا( بددين جزيددرة فدداروس والشدداط 

 سيلون.بدلتا وا ،اماج ،الفا, بيتا هم : خمسة أحياء إلى باإلضافةيونتوس" 

بينمددا  ،ن و سدديلون: المصددريبا، دلتددا: الجاليددات األجنبيددةن، اليونددانيي حدديامددا: ج، االرسددتقراطيين حدديبيتددا: ، الملكددي الحدديالفددا: 
 .(1 )شكل األسواركان النيكروبوليس ) مدينة الموتى( تقع خارج 

 Paraetonum: مرسى مطروح  )بارايتونيوم( الثانيالموقع 
مدينددة بدده  ءبإنشدداموقددع متميددز أمددر  فدديوتوقدد   سدديوة إلددى األكبددر رحلتدده متجهددا   اإلسددكندراسددتكمل  يةاإلسددكندر بعددد تأسدديس 
عليها بعد ذلك مرسدى  أطلق التيوهى  آمون  اإلله إلىنسبة  ياآمونعليها  أطلقعهد البطالمة باسم باراتيونيوا ثم  فيعرفت 
وكانددت  ،آمددون أنفسددهم عنددد زيددارة معبددد  اإلغريددقيسددلكها  التدديالطريددق الطبيعيددة  هددي. وبهددذا يكددون طريددق بدداراتيونيوا مطددروح

ولديس أدل علدى أهميدة . لالستيالء على كدل منداطق شدرق البحدر المتوسدط برقة بليبيا وذلك تأمينا   اقورنياة إلىكذلك الطريق 
بارايتونيوا تذكر المصدادر  إلىالحرب العالمية الثانية. ومن الطريق عند وصوله  فيذلك ما وقع بمصر وبالصحراء المربية 

علدى خضدوعهم لده  مجموعدة مدن الخيدول الممتدازة دلديال  وأهددوا لده  (1976 )نصدحى،انتهداره  فدي قورنيداةأن وفدا من سفراء 
األسددفنع الددذين يقومددون بزيددارة السدداحل  وصددياد للكثيددر مددن التجددار اليونددانيين  حيددث أن ميندداء مرسددى مطددروح كددان مألوفددا  

 يةدر اإلسدكنعلدى طدول السداحل بدين  المديالد  الثدانيالقرن  فيذكرها بطليموس  التي المحالتعدد  إلى باإلضافة ،الشمالي
الشدرق والسدلوا ) كاتداثيموس(. كمدا أن المينداء يقدع علدى األطدراف الشدمالية  فديوالسلوا, وكاندت المديندة تقدع بدين نهدر النيدل 

لمصدر وكدذلك  ا  لكدل مدن الليبيدين باعتبدارهم جيراند  حيدث كاندت مطدروح تعتبدر مركدزا   سديوةواحدة  إلىللطريق المباشر المؤدن 
  (.2011)دعاء، تجارية ألهدافساحلية الذين يختارون مدنهم ال اإلغريق

 منطقة العلمين:
 مقابر العلمين: -أ

شددهدت  التدديكددم وهددى المنطقددة  98مطددروح وتبعددد عنهددا بمسددافة  إلددىعلددى الطريددق  يةاإلسددكندر الجهددة المربيددة مددن  إلددىتقددع 
 .(1945-1939)العمليات الحربية الكبرن أثناء الحرب العالمية الثانية

الخطددوط الدفاةيددة عددن مصددر سددواء  إلقامددةالمكددان  إسددتراتيجية أ اختيددار الموقددع  فدديو ذلددك التوافددق هدد وممددا يثيددر االهتمدداا 
أثنداء المعركدة بدين روميدل القاتدد فدى وبدالموقع مقدابر لكدل الجندود الدذين لقدوا حدتفهم  ،باألزمنة القديمة وحتدى العصدر الحدديث

 ،وأسدديويينوعددرب  هنددودو مصددريين حشددد الجيددو  مددن  الددذ  مددونتجمرن  االنجليددز  الملقددب بثعلددب الصددحراء والقاتددد  األلمدداني
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 يدأتيحيدث  مهدم سدياحيالحدرب. وهدى اآلن مدزار  فديالذين شداركوا  األوربيينالفرنسيين وكل  -األلمان عن االنجليز  فضال  
لنددوا مددن ويعددرف هددذا ا (2)شددكل - للزيددارة نفددس الميعدداد الخدداص بانتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة فدديالسددياح كددل عدداا  إليهددا

 (.2010 نور الدين، ؛2011)دعاء،السياحة بالسياحة السوداء

 مارينا العلمين: -الموقع القديم -ب
والموقددع  .مطددروح – يةاإلسددكندر علددى طريددق  100: الكيلددو 94كددم شددرق مدينددة العلمددين مددن الكيلددو  6 حددوالييقددع علددى بعددد 

 إلددىوتعددود المدينددة ، باسددم مدينددة مارينددا السددياحية ومددن الشددمال بحيددرة ضددحلة ويعددرف السدداحلييحددده مددن الجنددوب الطريددق 
ن همددا ازوجدد ، بطليمددوس األسددماءومددن  ؛سددكانها كددانوا مقيمددين إنعلددى  وتدددل المنددازل والمقددابر المكتشددفة الهلينسددىالعصددر 

فكدددانوا يتحددددثون  مصدددر  وربمدددا أنهدددم كدددانوا يوندددانيين مدددن أصدددل ( 2011)دعددداء، للدددوس.أبدددو وكدددذلك اسدددم  ميروندددا واركدددانوس
ويالح  أن هناك منطقة حمامات كليوباترا وكذلك منطقة عجيبة ومنطقة مقدابر ، (Dasowski, 2006)صرية واليونانية الم

وهدى المقدابر  الهلينسدى ترجدع للعصدر التديمدن جميدع األندواا مقبدرة  50 حدواليوتضدم المنطقدة ، غيدر المسدارولكنهدا  عجيبة
 فيوهى أقدا نوا حفر   Pit tombsومقابر ،الصخر فيالمنحوتة  هى السفلية Hignegeumوالمقابر  ،يعلوها عمود التي
)شدكل  بها مثل المعبد األماميوهى مقبرة بهيكل شكل الجدار  Temenos كما أن هناك حالة واحدة لوجود مقابر، الصخر
 ب( أ، -3

يعلوهدا  ،مددخلها يشدكل البوابدة أن نجد 10رقم مقبرة مثال كو  16, 10, 6, 5المقبرة رقم  ىالمقابر السفلية وه –المقابر وأهم
بهدا  التديثدم فنداء مفتدوح ثدم حجدرة الددفن مقبدى سدق   إلدىثم سدلم يدؤدن  بروبليا اليونانيكورنيش معد بزخارف واجهة المعبد 

 (.2011)دعاء، عدد كبير من الفتحات

 ،المقبدرة بشدكل مكعدب تيد وبن .من المقابر ذات األعمدة وقد بنيدت بكتدل ضدخمة مدن الحجدر 1من المقبرة رقم نوراج وكذلك 
سدداطين كددل واحددد أدرجددات يعلوهددا عمددود ضددخم ذو بدددن مكددون مددن عشددر  3مكونددة مددن بهددا فتحتددان وتعلوهددا قاعدددة مدرجددة 

وأحد هذه األعمدة يعلوه  (2011)دعاء، (4)شكل ا 4جمالى للعمود والطول اإل بناتي ويعلو العمود تاج أجزاء 4مكون من 
 بين الحضارتين المصرية واليونانية الحضار  لتواصل شكل الصقر حورس مما يدل على ا

  : األكبر لواحة سيوة اإلسكندرزيارة 
 331عداا نهايدة ينداير ومنتصد  فبرايدر  فصدل الشدتاء بدين فدي آمدون واحدة  إلدىمدن بداراتيونيوا  األكبر اإلسكندربدأت رحلة 
حتدى واحدة  الصدحراء المربيدة جنوبدا   فديطريقده  حيدث سدلك، (1973 ،فخدر  ) وجندوده أصددقاتهبصحبة عدد كبيدر مدن ق.ا 

 وهى :  مهمةألهداف  إاللم يخاطر بهذا  بأنهويعتقد  آمون معبد  إلىكم( للحع  300السلطان ) سكةسيوة عن طريق 
رحدب  أنبعدد  إالهدذه الفكدرة لدم تدأت لده  أنيدرن  فديلكن. على الرغم من أن آمون الصلة لنسبه باآللهة وخاصة  إثبات .أ

طويددل  مندذ أمدد لقندده " كمدا أندده كدان يدؤمن بددأن أرسدطو معلمدهآمدون قداتال " مرحبدا بددابن  سدديوة فدي ن آمدو بده كبيدر كهنددة 
 (.1976 )نصحى، الخلق والكتابة فيكل مواطنيه  علىيسمو  الذ الرجل  تأليهضرورة 

  ؛آمون : برسيوس وهرقل وقيل أنهم استشاروا وحى  اإلغريقيةاألساطير  أبطالالمخاطرة مثل  فيرغبته  إشباا .ب
 سيادته على العالم. بسطعلى ترمى  التيلمشروعاته  آمون  اإلله بتأليهذلك الوقت  في الدوليالعاا  الرأ أماا  فوزال .ج
 عشر يوما كانت حافلة باألخطار منها: اثني فيالواحة  إلىالمسافة  اإلسكندرقطع و 

 ؛حماية اآللهة ة وكان دليال علىنفذت مؤن الماء لكن تلبد الجو فجأة بالميوا والسحب والمطر على غير العاد .1
روايدة أخدرن غرابددان  فديو  ،أمدامهم ليددلوهم علدى الطريدق يزحفدانن كاندا يولكدن ثعبدان أيداابعدد بضدعة  طدريقهمضدلوا  .2

 (.2011)دعاء، مقدمتهم في مقيدةكانا يطيران مسافات 
 

  ،2011حول أسم سيوة أنظر :دعاء رجب إبراهيم ،مرسى مطروح فى العصرين اليونانى الرومانى)دراسة أثرية سياحية( القاهرة . 
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كدانوا يعيشدون فدي قدر   ةسديو  هدلأ ن أبد  مدؤر  الدبالط الدذ  لدم يفارقده,كاليتدارخوس وص  ديوروس الواحة بناء علي وص  
، والثالددث للحددراس األطفددال: القصددر الحدداكم ، الثدداني لبيددوت النسدداء و األول ،أسددوار 3مرتفددع تحصددنه  وسددط الواحددة فددي موقددع

 كدان محاطدا   آمدون معبدد  أنويحددثنا  ،)منبدع الشدمس(، أيضدا  مقدس داخدل السدور الثالدث نبع  لإللهكما يوجد هيكل  .والجنود
عبيددة  أامعبدد  أنكان يعتقد  1853عاا  حنيو  .عبيدة أابمعبد اغورمي والثاني بمعبد  األوليوا يعرف المعبد وال باألشجار

ندده قبددل دخولدده معبددد الددوحي توقدد  فددي معبددد كددان إوذكددر  ،غددورميأ معبددد  أوهددو معبددد الددوحي الددذ  يطلددق علددي اكروبددوليس 
معبدد الدوحي  إلدي اإلسدكندرارج البوابدة. وعنددما وصدل حيدث اسدتقبله الكهندة خد  (1976 )نصدحى،آمون يحددث بده االحتفدال ب

 . (5 )شكلمعبد الوحي استقبله كبير الكهنة  إلياستقبله كبير الكهنة خارج البوابة. وعندما وصل 

فددي الخددارج فددي الفندداء مددع  أتباعددهالددوحي ودخددل بمفددرده وتددرك  إلددي( وقددد اصددطحبه آمددون )زيددوس  آمددون  بددابنقابلدده مرحبددا  
فدي  أصدحابه إلديوعنددما خدرج عداد  ،األقدداسداخل قدس  اإلسكندر آمون  اإللهل للكهنة والموسيقيات ورمز االستقبال الحاف

بنده فكدتم الده خاطدب اإل إنن هدذا طبقدا  للتقاليدد المصدرية إو لقد سمعت ما سدرني  ال  عما حدث فلم يجب ورد قات فسألوهالفناء 
ولكدن حدرص  .(1976 )نصدحى،يطلعهدا علدى مدا تدم ولكنده ماتالوصديفات بأنده سدوف  أمده إلدى أرسلنه إالسر ولكن يقال 

عداا  األكبدر اإلسدكندر تأليده إلديهدذا  أد وقد  مون الكبش آلتدشين عملته مقرن وقاا ب آمون علي لقب ابن  األكبر اإلسكندر
 ةسديو  آمون ويطلق عليه  سيوةفي  األساسي اإللههو  آمون حيث كان ، (1976 )نصحى، فورنثه ق.ا من قبل عصر 324

العصددر الفرعددوني  علددىالددوحي كانددت فددي عصددور سددابقة  أهميددةن أو  (.2011 )دعدداء، 18الليبددى الحلددي اإللددهويختلدد  عددن 
 (.2011 )دعاء، معبد اليونانيين الحكاا والملوك والفالسفة والرياضيينزار  حيث

 معبد الوحي في سيوة :
بمصدر فدي محليدات مسدتقلة  اإلغريدقالدذ  عدا  فيده السادسدة والعشدرين وهدو العصدر  األسدرةعصدر  إلديترجع بقايا المعبد 

. (EL-Weshaahy, 2003) الثالثدين األسدرةفدي عصدر  مهمدةال اإلضدافاتبعدض  مدع ه فدي الحكدم الفارسديؤ بندا أعيددوقدد 
جانبهددا  إلددي. و األقددداس وراءهددا علددي المحددور نفسدده قاعددة قدددس عثددم فندداءين ثددم صددالة وتقدد  أماميددةويتكددون المعبددد مددن وجهددة 

فتحدات علدي  3علدي  األقدداس. وقدد عثدر فدي الجاندب الشدرقي لقددس دهليز ضديق األيمنعة مربعة وعلي الجانب قا األيسر
الكلمدات التدي كاندت تسدمع فدي الدوحي يقدوا بهدا  نأوربمدا  ،وي  قدرب السدق ا. وكدذلك تجد األرضديةسنتيمتر مدن  66ارتفاا 

كانددت مكسددوة  أنهددال االمقدددس ويقدد  آمددون عليهددا قددارب  المربعددة قاعدددة األقددداسكمددا تتوسددط قدددس  . كدداتن مختبدد  فددي الدددهليز
عدن  وكدذلك شدكله ويدر  مدا سديبدو مختلفدا   األقصدربمعبد  الكرنك و  األقداسنفس النقو  كانت في قدس  إنبالذهب ومقيد 
هدا وذراا متحرك تتحرك مع الوحي وبعد الوحي يحمل الكهنة التمثال علي مركب ويددورون ب رأسالتمثال كان له  إنالجميع 
ذلدك صدالتان ثدم قددس  ويلدي ،متدر 8يتكدون المعبدد مدن مددخل يتوسدط واجهدة ارتفاعهدا (. 1976 )نصدحى،المعبد إنحداءفي 

اليمددين  إلددىبعددض الحجددرات الجانبيددة والكددوات والسددراديب تحددت األرم. حيددث هندداك مدددخل صددمير  إلددى باإلضددافةاألقدداس 
يفصددل الممددر عددن قدددس  الددذ  الشددماليالجدددار علددى  صددورت الددوحيلطقددوس  أدواتممددر كددان يسددتخدا لحفدد   إلددىيددؤدن 
 يسدمعحيدث  الدوحيكداهن )ربمدا هدو مدا كدان يختبد  بده  كوات توجدد فتحتدان قدرب السدق  للسدماح للضدوء بالنفداذ 3األقداس 
 اليسار إلىوموت وخونسو ثم  آمون منهم  آلهةثمانية  إلىقدس األقداس, الملك يقدا القرابين  فيومن أهم المناور ، صوته(
 .(2016 ،الوشاحي فيدةم)وموت وخونسو آمون ربما  آللهةابين يقدا القر  آمون ون  اإلقليمحاكم 

  اإلسكندراألهمية السياحية لمسار 
أهدم الضدوء علدى  إلقداء كدان لزامداثاريدة مدن الناحيدة التاريخيدة واآلأهميدة منطقدة البحدث  بدرزأ الذ  العرم السابقخالل من 

  -:التاليعلى طول هذا المسار على النحو  السياحية المتاحة اإلمكانيات
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األخدددرن  أثارهددابمدينددة اإلسددكندرية فضدددال  عددن  اآلثاريدددةلعدددل مددن أهددم المندداطق : يةاإلسااكندر السااياحية بمديناااة  اإلمكانيااات
 المعروفة، مقبرة االسكندر األكبر.

 :باإلسكندريةمقبرة اإلسكندر األكبر 
الجثمدددان أو  أ  SOMAت تضدددم ضدددريغ اإلسدددكندر المعدددروف باسدددم السدددوما الجنددداب الملكيدددة كانددد  ،طبقدددا لروايدددة اسدددترابون 

دانيددال )مسددجد  النبدديشددارا  فدديوهندداك جدددل كبيددر بددين العلمدداء حددول مكددان المقبددرة. وبندداء عليدده تددم تحديددد الموقددع  ،الجسددد
ة ةبدارة عدن غرفدة مربعدة وهدى كتلدة واحدد ،الفخراندىاعثدر عليهدا د التديتلدك المقبدرة المرمريدة الالتين، القرنين( وكذلك جبانة 
 فدديبندداء علددى أبحدداث البعثددة اليونانيددة  سدديوةواحددة  فدديأندده تددم دفندده  راءآوان وهددرت  ؛مدددخل ثددم  المرفددة إلددىلهددا سددلم يددؤدن 

علددى  سدديوةواحددة  فدديمكددان مددا  فدديدفددن قددد أندده البددد أن يكددون  (2010نددور الدددين ). وقددد ذكددر 1995منطقددة المراقددى عدداا 
 مراقديمدن  "الددور "حيدث يوجدد المعبدد  اإلسدكندريةلحدين االنتهداء مدن مقبدرة  سديوة إلدىلجثمدان الطريقة المصرية حيدث نقدل ا

 آثددار فددييضددم أقدددا الددذن و  1984بتدداريخ  268أثددر رقددم  –غددورصأ كددم عددن مدينددة سدديوة وبددالقرب مددن  35وهددى قريددة تبعددد 
 جناتزيددا   معبدددا   إاليكددن هددذا المعبددد  منطقددة أا عبيدددة ولددم فدديندده ربمددا دفددن وهندداك رأن أخددر يقددول إ (2011 )دعدداء، الواحددة
 .(EL-Weshaahy, 2003)سكندرأو مقبرة لإل لإلسكندر

 السياحية بمدينة مرسى مطروح: اإلمكانيات
الهدددوء والطبيعددة  فدديتتمثددل  ،تعددد مدينددة مرسددى مطددروح مددن أهددم المدددن السدداحلية بمصددر لمددا حباهددا   مددن مميددزات طبيعيددة

ويجاورهدا مدن  ،كدم 450بطدول  شدماال   تقدع مرسدى مطدروح علدى البحدر المتوسدط  .دار العدااعلدى مد  المندا الخالبة واعتدال 
)محافهة مرسدى  مك 400الجديد ومن المرب ليبيا بطول  الواد والبحيرة والجيزة ومن الجنوب  يةاإلسكندر الشرق محافهات 

ترفيهيددة  ،تاريخيددة وحضددارية يددة,بمحافهددة مرسددى مطددروح مددا بددين طبيع السددياحيتتعدددد مقومددات الجددذب . (2017 مطددروح،
 :يليوبيئية كما 

تتميز المحافهة بشواط  تعتبر مدن أروا شدواط  العدالم مدن حيدث رمالهدا الناعمدة ومياههدا الصدافية ومدن  مقومات طبيعية:
 البوسيتا وشاط  الفيروز.، روميل ،وكليوباترا األبيض، أشهرها: شاط  عجيبة

منطقددة جبددل ، متحدد  روميددل، الحربدديمتحدد  العلمددين ، الثددانيمعبددد رمسدديس ، ااتر حمدداا كليوبدد  : تتمثددل فدديمقومااات تاريخيااة
 .رأس الحكمة، المطاريغ، برانى سيد ، مقابر الكومنولث، منطقة جبل الموتى، الدكرور

المحميات الطبيعية الموجودة بمرسى مطروح مثل محمية سيوة, محميدة العميدد ومحميدة مجموعة  فيوتتمثل مقومات بيئية: 
سدباقات  إقامدةممدا يشدجع علدى  سديوةبتعتمدد علدى وجدود الكثبدان الرمليدة  التدي السدفار  عالوة على وجود سدياحة  ،لمزالنأا ا

  .الراليات العالمية 

 الموص. وناد  أبيدوس مالهي ،العالميمثل السيرك   ترفيهية: مقومات

 واحة سيوة:
 والتددي ،كددم تقريبدا جنددوب غددرب مديندة مرسددى مطددروح 320ضددمن منخفضدات الصددحراء المربيددة وتقدع علددى بعددد  سدديوةتعتبدر 

وهدو  آمدون  لإللده الدوحياألكبر عند زيارته لمعبد  اإلسكندرمر به  الذ "درب المحصح " وهو  ددترتبط بها بطريق يعرف ب
 ين،)ندددور الددددهدددا الحيددداة فدددتم بنددداء المعابدددد والمقدددابر والمسدددتوطنات السدددكنية فياكسدددب تلدددك الواحدددة شدددهرتها الواسدددعة ودبدددت مدددا 
2010). 
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، تاريخية )الفرعونية ة أعصرمحافهة مرسى مطروح وقد مرت عليها ثالث إداريا  تتبع  التيواحات مصر الخمس  حدنإهى و 
عليهدا أيضدا واحدة  وأطلدق ،ثدم جدوبيتر آمدون واحدة  إلدىسدنتازيا  إلدى( وتميدر اسدمها عددة مدرات مدن نبتدا اإلسالمية، الرومانية
متميدددزة  سددياحيتمتلددك مقومدددات جددذب  التددي ،مددن المدددن السدددياحية سدديوةوتعدددد  .حددة سدديوةبوا أن سددميت حاليدددا   إلددىاألقصددى 

ن تصددبغ لهددا مكانددة مناسددبة علددى ممددا يؤهلهددا أل السددفار  البيئيددة وسددياحة  ،الرياضددية، العالجيددة ،ثاريددةومتنوعددة كالسددياحة اآل
 بها: السياحيوفيما يلي عرم ألهم مقومات الجذب  ،الخريطة السياحية

 : االثاريةالمقومات 
واحدة ، قريشدات، المراقدى ،الزيتدون  ،بدالد الدروا، عدين خميسدة، أبدو شدروف ،بعدض المنداطق مثدل جبدل الددكرور فديوتتمثل  

قارة أا الضمير وهى ةبدارة عدن واحدة صدميرة تبعدد عدن  إلى باإلضافة الوحيمعبد أا عبيدة ومعبد  ،آمون مقبرة سى  ،العرج
مكدث بهدا  اإلسدكندركما ذكر ببعض المصدادر أن  المرجغومن  ،كم تضم مجموعة من المقابر الصخرية130 بحواليسيوة 

  (.2010 )نور الدين،أثناء عودته من سيوة 

 المقومات العالجية:
والطبيعيدة  كثرة العيون الكبريتيدة ،الهدوء واالستجماا ،أهم ما يميز واحة سيوة بالنسبة لنمط السياحة العالجية: المنا  الجاف

علددى الددرغم مددن وقددوا "سدديوة" وسددط الصددحراء إال أن الميدداه العذبددة تنتشددر فددي أرجاتهددا فددي و  (.2014 )نهلددة، وبحيددرات الملددغ
ألد  متددر مكعددب مدن الميدداه، تسددتخدا  190عددين يتدددفق منهدا يوميددا   200صدورة عدددد كبيدر مددن اآلبددار والعيدون، يصددل إلدى 

 ،عدين فطنداس وعدين واحدد ،مدن أشدهرها عدين كليوبداترا, عدين كيمدار، بيعية والعدالجوتعبئة المياه الط ألغرام الر  والشرب
 .البحيرات المالحة مثل بحيرة سيوة وبحيرة شياطة إلى باإلضافةهذا 

 مقومات الجذب البيئية:
 إلدى باإلضدافةيشتمل على الكثير مدن النباتدات والحيواندات البريدة والزواحد  والطيدور  بيولوجيبوجود تنوا  سيوةتتميز واحة 
 أساسديحمايتها من التدهور ورفع كفاءتها كعنصدر  إلىتسعى الدولة  والتي ،مصر في المحميات الطبيعية احد أنها تمثل 

 .من عناصر التنمية السياحية

 مقومات الجذب الرياضية: 
  .ة الواحةجل تنميأمن  رياضيقامت القوات المسلحة ببناء قرية اوليمبية وتزويدها بصالة ممطاة واستاد 

 العادات والتقاليد:
يحددداف  عليهدددا  التددديلهدددا تدددراث خددداص ذو أبعددداد تاريخيدددة واجتماةيدددة وثقافيدددة تقدددوا علدددى التماسدددك والقددديم  سددديوة فددديالسدددياحة  

 (.2002 )عبد القون، المجتمع

 مقومات الجذب الصحراوية:
 .والمخيمات السفار   سياحة بإقامةتسمغ  التيالكثبان الرملية والمناطق الخالبة  سيوة فيتنتشر 

 ولقد قام البحث بالتركيز على واحة سيوة بصفة خاصة لعدة أسباب:
تعزيدز  علدىبددوره يسداعد  األمدر الدذ هدذه الواحدة  فيلوجود مقبرته  بشخصية اإلسكندر األكبر نهرا   ياحشم  معهم الس -

  ؛برامع السياحة الثقافية
دوار أق. ا وقامدت بد  330 إلدىالصدحراء المربيدة حيدث تمتدد جدذورها  يمإقلد  فديتعد واحدة سديوة مدن أقددا الواحدات الخمدس  -

أنهددا كانددت تعددد  إلددى باإلضددافةلتمددوين الجيددو  الرومانيددة  العصددور الفرعونيددة ومصدددرا   فدديللعبددادة  فكانددت مقصدددا   ،عديدددة
 ؛العصور الوسط فيأساس حركة التجارة الدولية والعربية 
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 تمثدل نهايدة رحلدة القدادمين بدرا   فهديالمنطقة الممتدة من الفيدوا وحتدى سديوة  فيياحية محور االرتكاز للتنمية السسيوة تعد  -
 ومرسى مطروح. يةاإلسكندر من  من القاهرة والواحات الجنوبية وبداية الرحلة للقادمين برا  

 :مميزات التنمية السياحية بواحة سيوة
 ؛)2007الهيئة العامة للتنمية السياحية, )د لعصور مختلفةتعو  التي اآلثاريضم العديد من  تاريخيا   متحفا  سيوة تمثل  -
 ؛خلو الواحة من مشكالت االزدحاا المرور  والضوضاء والتكدس السكاني -
 ؛نقاء البيئة الطبيعية والتباين الجلى بين الصحراء والواحات -
 .تمسك المجتمع السيون بعاداته وتقاليده  -

 : سيوة فيمشكالت التنمية السياحية 
بندداء علددى طلددب  إغالقهمدداواحددد فقددط يعمددل واثنددان تددم  ،فنددادق بيئيددة 3حيددث يوجددد فقددط  لإلقامددةدا وجددود أمدداكن كافيددة عدد  −

المركزيدة  اإلدارة) مدن السدكان ياحيسدتأجرها السد  التدي ويتم االعتماد علدى البيدوت الشدعبية السياحيالمستمل بسبب الركود 
 ؛(2018وزارة السياحة  ،للمعلومات

  ؛غذية والمشروباتقلة خدمات األ -
 ؛مباشر بين الواحة والقاهرة مما يحد من حجم السياحة الداخلية طريقال يوجد  -
 ؛الواحة ضمن برامع السياحة الخارجية إدراجمما يؤدن لعدا  إقامتهالمتوقع  الدولينجاز مشروا المطار إ في البدءعدا  -
 ؛هذه المشروعات إقامةعلى  اإلشرافووياب  للمشروعات السياحية األراضيكثرة الجهات المسئولة عن تخصي   -
 .  ع سياحية تضم واحة سيوةموقلة تنهيم برا السياحيضع  الدعاية والترويع  -

 :ةسيو واحة  فيالبنية األساسية خدمات  
بعددض  فدديمازالدت تعددانى مدن نقدد  شدديد  إنهددا إال ةسديو واحددة  فددي بدالرغم مددن تدوافر العناصددر األساسدية للتنميددة السدياحية -

 ؛صر البنية األساسيةعنا
 ؛يربط الواحة بمرسى مطروح يعد بحالة جيدة الذ الطريق  -
  ؛توافر الطاقة الكهربية بالواحة -
  ؛طرق توزيع وشبكات محلية وفقا لمتطلبات التنمية إلىبحاجة  إنها إال المياهتوافر مصادر  -
ال يدؤثر  الدذ انه يمكن توفيره بالقددر  إالالصرف فالواحة تخلو من الشبكات الخاصة ب الصحيبالنسبة لخدمات الصرف  -

 ؛ى البيئةفسلبيا 
 حتددى يددتم تسددهيل الوصددول لكافددة المددزارات السددياحية إليهددابالنسددبة لوسدداتل النقددل والمواصددالت فواحددة سدديوة بحاجددة شددديدة  -
 (.2007 ،الهيئة العامة للتنمية السياحية)

 واحة سيوة: فيأهم مجاالت التنمية السياحية 
تجعددل منهددا أرضددا خصددبة السددتيعاب عمليددة التنميددة السددياحية لمددا تحتويدده مددن بيئددة  التدديواحددة سدديوة مددن أهددم المندداطق  تعددد

وتقدددوا عمليدددة التنميدددة ، للسدددياحة العالجيدددة وغيدددر ذلدددك مدددن مميدددزات وإمكانيددداتطبيعيدددة وحضدددارية ومدددزارات تاريخيدددة وأثاريدددة 
المكدان المناسدب  فديتسهيالت والخدمات الالزمة حتدى يمكدن وضدع سديوة المعوقات وتوفير ال إزالةالسياحية فيها على كيفية 
 ألهم مجاالت التنمية السياحية في سيوة: موجزا   عرضا   يليوفيما  لها على الخريطة السياحة.

 من الناحية التاريخية:  -أ
وتدوفير اللوحدات  إليهدالوصدول ثاريدة وتسدهيل طدرق اوتدرميم المنداطق اآل ،زيادة بعثدات البحدث والتنقيدب عدن اآلثدار فيتتمثل 
 كافة األذواق والروبات.تناسب  التيالبرامع السياحية  وإعداد اإلرشادية



 .125-109، ص 2019،  1، العدد 17المجلد  (JAAUTH)                                  ن          وآخرو يمفيدة الوشاح

 117 

 من الناحية العالجية:  -ب
العيددون والبحيددرات الماتيددة والرمددال ذات الخصددات  العالجيددة  فدديتتمثددل  والتددي ،حبددا   سدديوة بعدددد مددن المقومددات الطبيعيددة

لدذلك كدان البدد مدن اسدتمالل هدذه المقومدات عدن  مدن التلدوث. الخداليالشدمس السداطعة والجدو عالوة على السماء الصافية و 
البددرامع السددياحية  وإعدددادتلبددى احتياجددات نمددط السددياحة العالجيددة  التدديالمنشددآت  وإقامددةطريددق تطددوير الخدددمات السددياحية 

 تعمل على تسويقه بالشكل المناسب. التيالخاصة به مع توفير كافة التسهيالت 

 من الناحية البيئية: -ج
وغيدر ذلدك مددن  ،المعتددل , الجبدال, الرمدال, المابددات النباتيدة والحيوانيدة النقديبمحتدون بيئدي متفدرد يشددمل المندا   سديوةتتميدز 
عددن بعدددها المكدداني وصددمر حجددم  فضددال   ،مصددر فدديتمكنهددا مددن أن تصددبغ مددن أكبددر المحميددات الطبيعيددة  التدديالعناصددر 
الطبيعدة الندادرة للواحدة بالصدورة  وإوهداربهدا  اإلضدرارعلدى البيئدة وعددا  الحفات لزاما  ومن هنا كان  .اات العمرانية بهالتجمع
 عمليات التشييد والبناء. فيواستخداا عناصرها المتاحة تليق بها  التي

 من ناحية العادات والتقاليد والصناعات الحرفية: -د
كبيدددرة مدددن  يجدددذب أعددددادا   والدددذ  ،شدددموالت وملبوسدددات التدددراث السددديون يتطلدددب األمدددر تشدددجيع الحدددرف اليدويدددة والتراثيدددة مدددن م

الهيئدة العامدة للتنميدة  ) تحقيق التنمية السدياحية فيوالحفات على العادات والتقاليد الخاصة بمجتمع سيوة واستمالله  ,ياحالس
 .(2007 ،السياحية

 الدراسة الميدانية
عدن  إحصداتيةدراسة  إجراء الضرور  مية السياحية بمنطقة سيوة كان من سياحة المسارات وعالقتها بالتن قبل تناول موضوا

علدى  العالقة بين نوةية السياح والفتدرة الزمنيدة المحببدة لزيدارة المنطقدة وذلدك عدن طريدق اسدتخداا اختبدار مربدع كدان اعتمدادا  
 وفضدال   .أنهر المالحدق() 2017و 2016, 2015السياح خالل السنوات  بأعدادالسياحية الخاصة  اإلحصاتياتعدد من 

هيئة التنمية السياحية ومكتب و وزارة السياحة من في كل مقابالت شخصية مع بعض خبراء السياحة   إجراءعما سبق فقد تم 
 الواحة. في الحاليلتعرف على الوضع لسيوة 
  واحة سيوة ةر زيامربع كاي الختبار هل هناك ارتباط بين نوعية السائح و الفترة الزمنية المحببة ل اختبار

 -:كانت نتاتع التحليل كالتالي
Total C4 C3 C2 C1  
4754 1530 1048 993 1183 

1 1835.28 780.13 794.13 1344.45 
50.781 91.977 49.800 19.389 

8629 2880 1981 1639 2129 
2 3331.23 1416.02 1441.43 2440.32 

61.121 225.425 27.079 39.716 
1064 47 854 47 116 

3 410.76 174.60 177.74 300.90 
322.135 2643.617 96.165 113.623 

37497 15596 4641 5998 11262 
4 14475.73 6153.25 6263.70 10604.32 

86.697 371.657 11.270 40.789 
51944 20053 8524 8677 14690 Total 

Chi-Sq = 4251.242; DF = 9; P-Value = 0.000 
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جنسدية السداتغ وفتدرة القددوا بدين  إحصداتيةوهدذا يعندي انده ال توجدد عالقدة ذات داللدة  P-Value = 0.000نالح  أن  يمة 
ونالحدد  فدددي ، و الرابددعأالثالددث  ،الثدداني مندده، األولسددواء فددي الربددع  العدداال ادون باسددتمرار طددو در تدد ي ياحالسدد  أنيعنددي وهددذا 
 :جنسية كالتاليوالتم تكويد مواسم  انهت البرنامع مخرجا

 الربع الرابع  الربع الثالث الربع الثاني األولالربع  الموسم

 C1 C2 C3 C4 الكود

 :كالتاليوتم تكويد جنسية الساتغ 
 نومصري نوأمريكي نوأسيوي نوأوربي جنسية السائح  

 4 3 2 1 الكود

التدي تدم تجميعهدا  والبياندات  2017هايدة عداا إلدي ن 2015خالل الفترة من بدايدة عداا  ياحالس أعدادالتالي يوضغ  والشكل 
مدن  األخيدركاندت فدي الربدع  أعدادالمصريين واكبر  منتقوا بزيارة الواحة  أعدادكبر أ إنيوضغ الشكل   .بيانات ربع سنوية

مدن سدنة  األخيدرلهدم كاندت فدي الربدع   أعددادكبر او  ن و األسيوي ياحفي الترتيب الثاني لزيارة الواحة الس يأتيثم   2016سنة 
، ومدن المالحد  2017مدن سدنة  األخيدركانت فدي الربدع  أعدادكبر أ وأيضا   ن و األوربيفي المرتبة الثالثة  يأتي، كما  2017

للمنداطق  أمريكداذلدك سدواء بتدوفير دعايدة جيددة فدي  أسدبابللواحة بشكل كبير والبد مدن دراسدة  ن األميركيو  ياحعدا زيارة الس
عددد  بمنطقدة الواحدة لجدذب ن و األمريكيد  ياحبتوفير بعدض الخصدات  التدي يحبهدا السد  أو السياحية بمصر وخصوصا  الواحة

 معقول لزيارة المنطقة.
 نتائج المقابالت الشخصية:

 : اآلتينتاتع المقابالت الشخصية عن  أسفرت

معدددالت زيدددارة السددياح حيددث انخفضددت  وأعدددداد سدديوةبالسددياحية المتاحددة  اإلمكانيدداتاتفقددت اآلراء علددى وجددود فجددوة بدددين  -
 المنطقة بشكل كبير بعد ثورة يناير عما كانت عليه من قبل.

 سدديوة إلددىمرسددى مطددروح ممهددد ولكددن مددن مرسددى مطددروح  إلددىالوصددول للمنطقددة فددالطريق مددن القدداهرة  إلمكانيددةبالنسددبة  -
ار لم يتم ، وبالنسبة لوضع المط الصحيتعوق الوصول للواحة بسبب مشروعات الصرف  التيوهرت بعض المشكالت 

 حتى واآلن ومن المقرر افتتاحه خالل عاا ونص . االنتهاء منه
 .لكن ينقصها بعض الخدمات السياحيةو  ثارية فهناك زيارات تتم لهافيما يخ  المناطق اآل -
 فيتم االعتماد على الفنادق البيئية والبيوت الشعبية. اإلقامةبالنسبة ألماكن  -
 فدديأن هندداك بعددض الشددركات السددياحية بدددأت  إال الحدداليالوقددت  فددي سدديوةل السددياحيع التسددويق والتددروي فددييوجددد قصددور  -

 تنهيم برامع للسياحة العالجية اعتمادا على البحيرات الموجودة بها.
 كل عاا. اإلماراتمع دولة   مهرجان التمور فينهرا لشهرة النخيل السيون على مستون العالم فقد قامت مصر باالشتراك   -
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 األشكال

 
 خريطة اإلسكندرية القديمة( 1شكل رقم )

http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria-history/establishing.html)) 

 

 
 (2شكل )
 ( بمارينا العلمين10جزء من المنزل رقم )

       
 ب( -3أ(                                      شكل)-3شكل )               

 األعمدة بمارينا العلمين              فتحات دفن لوكلى ومذبح مربع الشكل مقابر ذات      
 )تصوير الباحث(                                       
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 ( بمارينا العلمين1( المقبرة رقم)4شكل)

 )تصوير الباحث(

 
 (5شكل )

 سيوةب آمون األكبر لمعبد  اإلسكندرلزيارة  تخيليرسم 
 المالحق
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 (1) ملحق
 2015إحصائية عن عدد السياح والليالي السياحية عام  

 (بواحة سيوة)  

 الدولة

 أكتوبر حتى ديسمبر يوليو حتى سبتمبر أبريل حتى يونيو يناير حتى مارس

عدد 

 السياح

الليالى 

 السياحية

عدد 

 السياح

الليالى 

 السياحية

عدد 

 السياح

الليالى 

 السياحية

عدد 

 السياح

الليالى 

 السياحية

 2691 1472 1537 781 3043 1372 5568 2726 رمص

 150 150 200 138 479 270 623 328 ماليزيا

 92 45 122 78 244 143 338 160 اندونيسيا

 155 77 94 52 213 95 323 122 فرنسا 

 214 92 136 63 - - 104 95 ايطاليا

 41 20 85 43 176 76 225 86 المانيا 

 63 28 49 28 77 37 215 72 انجلترا

 130 56 74 37 66 35 165 65 كوريا

 26 12 42 20 - - 115  54 أمريكا

 - - 46 25 - - 101 53 هولندا

 33 16 36 21 44 24 89 40 الصين 

 76 39 - - - - 79 33 أسبانيا

 - - - - - - 76 33 استراليا

 21 14 - - 34 14 61 29 السويد

 6 2 16 11 26 11 46 27 النمسا

 8 4 - - 4 7 60 24 النرويج

 6 2 57 27 66 36 42 20 اليابان

 - - - - - - 22 10 الهند

 - - - - - - 18 9 البرتغال

 4 2 - - 37 16 - - فنلنده

 18 12 - - 28 14 - - الدنمارك

 33 17 17 8 21 10 - - هونج كونج

 6 4 34 25 - - - - بلجيكا

 - - 24 12 - - - - بولندا

 12 11 - - - - - - سويسرا

 6 2 - - - - - - سلوفاكيا

 2691 1472 1537 781 3043 1372 5568 2726 جملة المصريين 

 1100 605 1032 588 1515 735 2802 1260 جملة األجانب

 3791 2077 2569 1369 4558 2107 8370 3986 إجمالى

 6351إجمالى عدد المصريين خالل العام : 

 3188 ل العام :الى عدد السياح خالـــــإجم

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

 9539اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

 12839  خالل العام:للمصريين إجمالى الليالى السياحية 

 6449  إجمــــــالى الليالى السياحية للسياح خالل العام:

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

 19288ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : اإلجمــ

 مكتب سيوة( –المصدر )هيئة تنشيط السياحة 
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 (2ملحق )
 بواحة سيوة 2016إحصائية عن عدد السياح والليالي السياحية عام  

 الدولة

 أكتوبر حتى ديسمبر يوليو حتى سبتمبر أبريل حتى يونيو يناير حتى مارس

دد  ع

 السياح

الليالى  

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

 14652 7581 2904 1418 5267 2385 7497 3780 مصر

 918 557 375 226 601 435 1101 534 ماليزيا

 682 464 666 321 243 168 298 157 اندونيسيا

 182 84 8 4 77 33 192 91 المانيا

 448 183 292 136 205 104 173 80 فرنسا

 51 16 137 52 58 28 135 73 الصين 

 159 70 89 47 78 46 127 65 انجلترا

 130 39 112 57 54 25 81 31 اليابان

 221 83 98 53 124 59 61 30 ايطاليا

 256 142 108 56 91 44 68 30 كوريا

 23 11 12 7 15 10 16 7 بلجيكا

 9 4 10 7 - - 17 6 فنلنده

 41 17 - - 19 8 9 4 السويد

 - - - - - - 11 4 اسبانيا

 - - - - - - 1 1 جنوب أفريقيا

 17 8 40 18 17 17 - - هونج كونج

 - - - - 17 7 - - أمريكا

 - - - - 8 4 - - روسيا

 - - - - 4 4 - - تايالند

 - - 21 9 - - - - الهند

 - - 16 8 - - - - البرازيل 

 - - 32 22 - - - - البرتغال

 - - 12 6 - - - - المجر

 - - 14 7 - - - - سويسرا

 40 16 8 4 - - - - النمسا

 12 5 - - - - - - استراليا

 18 9 - - - - - - اإلمارات

 14652 7581 2904 1418 5267 2385 7497 3780 جملة المصريين 

 3207 1714 2050 1040 1611 992 2290 1113 جملة األجانب

 17859 9299 4954 2458 6878 3377 9787 4893 اإلجمالى

 15164إجمالى عدد المصريين خالل العام : 

 4859ـالى عدد السياح خالل العام : ــــــــإجمــــ

 20023اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

 30320عام:  إجمالى الليالى السياحية للمصريين خالل ال

 9158إجمــــــالى الليالى السياحية للسياح خالل العام:  

 39478اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

 مكتب سيوة( –المصدر )هيئة تنشيط السياحة 
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 (3ملحق )
 بواحة سيوة 2017إحصائية عن عدد السياح والليالي السياحية عام  

 ولةالد

 أكتوبر حتى ديسمبر يوليو حتى سبتمبر أبريل حتى يونيو يناير حتى مارس

عدد  

 السياح

الليالى  

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

الليالى   عدد السياح

 السياحية

 14750 6543 4833 2442 5290 2241 9726 4756 مصر

 898 671 579 561 287 235 461 273 ماليزيا

 453 410 273 246 139 139 444 218 اندونيسيا

 400 163 136 82 153 68 187 72 المانيا

 598 269 300 177 325 149 327 141 فرنسا

 76 28 80 41 30 19 136 54 الصين 

 431 224 27 14 32 15 - - انجلترا

 240 113 17 9 - - 70 33 اليابان

 - - 362 200 163 92 124 57 ايطاليا

 340 129 113 69 102 50 149 62 كوريا

 201 86 26 14 102 39 89 40 بلجيكا

 23 12 - - - - - - هولندا

 - - - - 10 5 40 20 السويد

 43 22 - - 40 27 24 12 اسبانيا

 - - - - 16 8 - - النرويج

 - - 14 7 - - 17 8 هونج كونج

 - - 16 8 60 31 35 17 أمريكا

 - - - - 50 25 - - روسيا

 - - 20 10 - - - - فنزويال

 - - - - 32 10 - - الهند

 71 30 - - - - - - كندا

 75 29 - - 12 7 200 76 البرتغال

 - - 19 9 18 7 - - المجر

 34 16 - - 35 17 - - سويسرا

 42 20 - - - - - - النمسا

 - - - - - - 92 32 استراليا

 16 8 - - - - - - سنغافورة

 - - - - 18 9 - - المكسيك

 14750 14750 4833 2442 5290 2241 9726 4756 جملة المصريين 

 3941 3941 1982 1447 1024 954 2395 1115 جملة األجانب

 18691 18691 6815 3889 6914 3195 12121 5871 اإلجمالى

 24189إجمالى عدد المصريين خالل العام : 

 7457السياح خالل العام : إجمــــــــــــالى عدد 

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

 31646اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

 34599إجمالى الليالى السياحية للمصريين خالل العام:  

 44541ـــــالى الليالى السياحية للسياح خالل العام:  ــــــإجمـ

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

 79140اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

 مكتب سيوة( –المصدر )هيئة تنشيط السياحة 
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ARTICLE INFO              Abstract 

The current research focuses on studying the available possibilities 

and tourism facilities, in the area of Alexander's the Great path 

which starts from Alexandria, passing by Marsa Matrouh and ends in 

Amoun temple in siwa. The research aims at: - 

− Identifying tourism paths and its role in developing tourism; 

− Gaining benefits from experiments of some countries in the field of 

heritage paths tourism;  

− Shedding light on the main tourism and archeological areas of the 

research; 

− Indicating the main problems that face tourism development in the 

area and suggesting solutions. 
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