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  : مل��

� ال��ع ال�عاص�ة �ع�ما تعا�� دورها م�لً�ا وعال�ً�ا م�االق��اد�ة أح� قا��ات ال����ة  ت��ل ال��احة

ت��ل أح� أه� الق�اعات ال�ع�ل عل�ها لل��اه�ة في رفع مع�الت ال��� و  ،األخ�� م� الق�ن الع����

ال��م�ة ذات  ت��ل أح� أه� م��نات ال�ادراتو  ،وم� ث� ت�ق�� ال����ة االج��اع�ة ال����دة ،االق��اد�

ال�أث�� ال���� في م��ان ال��ف�عات، ��ا أنها م� األن��ة ال�ي ت�اه� �فعال�ة في ز�ادة إی�ادات ال�ق� 

وق� ح��� ص�اعة ال��احة ���ا� اق��اد� �أه��ة . و�ال�الي ز�ادة ال�اتج ال��لي اإلج�الي ؛األج��ي

�ائج واآلثار ال��ع�دة لها على ال������� ال�اد� واع��ار ������ في ���� م� دول العال� ال�امي؛ ن�ً�ا لل�

وال�ع���، فه�اك ال��ائج االق��اد�ة والع��ان�ة وال����ة ال��اش�ة، وه�اك اآلثار االج��اع�ة وال�قاف�ة 

  .وال��اس�ة غ�� ال��اش�ة، وق� ش�ل� �لها أثً�ا ع��ً�ا في ح��ة ال����ة ال��اح�ة على م���� العال�

��� مق�مات ال��ب ال��احي في م�اف�ة ب�رسع��، وح�� وتق��� ال���ة ال����ة وت��ه�ف ال�راسة 

، مع إلقاء ال��ء على ٢٠١٨ال��اح�ة داخل ال��اف�ة، ث� ت�ل�ل ال���ة ال��اح�ة إلى ال��اف�ة عام 

ص�اع�ه  ال���الت ال�ي ت�اجه ن�� ه�ا الق�اع ال���� ل�� م� أجل ح�� ال����ات ال�ي تع�� ت��ر

ال��احي ح�ى ی���أ  م� ت���ة ال��ا� ول�� ل�ق��� ال�ل�ل وال��ص�ات ال�ي ت��� م���� الق�اروفق�؛ 

  .م�ان�ه ب�� األن��ة االق��اد�ة

 .ال�ق�مات ال�غ�اف�ة لل��احة، أن�ا� ال��احة، مع�قات ال����ة ال��اح�ة :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة
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�ة ق�م وج�ده على س�ح األرض، وع��قة ع�اقة ع�ف االن�ان ال��احة م�� الق�م، فهي ق��: مق�مة

ال�ار�خ؛ ف��� أزمان ���لة واالن�ان في ح��ة دائ�ة ب�� ال�ف� وال��قل ���ا ع� ال�عام واألم� 

، وال��احة �اه�ة اج��اع�ة واق��اد�ة وثقاف�ة ف���ة في ن�عها؛ ف���انها قائ� على الغ�ى )١(واالس�ق�ار

���ع�ة ال�ال�ة، وال���ة ال����ة ال�اذ�ة، وع�اد ح���ها وسائل ال�قل ال��� االق��اد�، وقاع�تها ال���ة ال

  .  )٢(وال���� وال���، وه�فها ت�ق�� ال��عة ال�ف��ة وال�ه��ة وال�وح�ة لالن�ان

وق� أ�ه�ت ال��احة ق�رتها على ت�ق�� �ف�ة اق��اد�ة للعال�، جعل�ها أح� الق�اعات ال��م�ة ال�ائ�ة 

الع����، وم��ر م� م�اور ال����ة ال�ه�ة وال�ى ال تقل في أه���ها ع� غ��ها م�  م�� م���ف الق�ن 

م� إج�الي ال�اتج ال��لي العال�ي، % ٩كال�راعة وال��اعة؛ فق� ساه�� ب: الق�اعات االن�اج�ة ال�قل���ة

م� صادرات العال� اإلج�ال�ة، وت�ه� ���ل م�اش� أو غ�� م�اش� ب�اح�ة م� �ل إح�� ع�� % ٦و

مل��ن  ٢٥م؛ �ال�قارنة ب��� ٢٠١٥مل��ن سائح عام  ١١٣٣و��فة، ووصل ع�د ال��اح ح�ل العال� 

ت�ل��ن  ١٠٤م؛ إلى ١٩٥٥مل�ار دوالر عام  ٢م، ��ا زادت الع�ائ� ال��اح�ة م� ١٩٥٠سائح فق� عام 

�ًعا ب�� م وشه� ق�اع ال�ف� وال��احة ن�ً�ا س� ٢٠١٤ت�ل��ن دوالر عام  ١٢٤٥م؛ إلى ١٩٨٠دوالر عام 

مل�ار سائح، وزادت  ١.١ح�ى بلغ % ٩.٢، فازداد ع�د ال��اح ال�ول��� ��ق�ار ٢٠١٣و  ٢٠١١عامي 

ت�ل��ن دوالر أم���ي، بلغ ن��� قارة  ١١ع� تل� الف��ة ��ا �عادل % ١١.٢عائ�ات ال��احة ب��� 

، ح�ى صار ال��ا� )٣(٢٠١٥م� ج�لة صادراتها في عام % ٧مل�ار دوالر فق�، م�ل�  ٣٦أف��ق�ا م�ها 

ب��ول "ال��احي ع�اد االق��اد في ���ٍ� م� دول العال�، األم� ال�� دعى ه��ة األم� ال����ة تق�ل أنها 

  .)٤("م� ال ب��ول له، وع�اد اق��اد م� ال ص�اعة أو زراعة له

ألولى ، وت��ل� و��ف�ها ا١٨٦٨ة ب�رسع�� ���ار م��ائها ال�� ت� اف��احه في عام �ی�وم�� إن�اء م

ق�� م�� ���� ��نها تقع على أال��ان���؛ في األع�ال ال��ت��ة ���مات ال��انئ وت���� ال�ف� وت�ارة 

�ال��� األح�� وال���� اله���، ��ا ت��ل م��ة مه�ة على ال��� ال��� ال�احلي ��ل ال��� ال���س� 

�ة على ��ق ال��ارة العاب�ة ب�� ال�� ی��� ال�ا�� األف��قي وال�ا�� اآلس���، وم��قة ت�ار�ة اس��ات��

                                                 
  .٩، ص ٢٠٠٣، مطابع الوالء الحدیثة، القاھرة، )األساسیات والمبادئ(ماھر عبد الخالق السیسي، صناعة السیاحة ) ١(

(2) World Tourism Organization, Understanding Tourism, Basic Glossary, UNWTO, 2014, p. 1.  
(3) Taleb Rifai, Tourism in Africa: A Tool of Development, Affiliate Members Regional Reports, 
volume 4, UNWTO, 2016, p. 2.  

 Harrison, D., Tourism and less developed countries, London, p. 102, 1992. )4( 
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، وله�ا �له ض�� واح�ة م� أق�م م�ا�� ال��ارة ال��ة العاب�ة على )قارة أور�ا(والغ�ب ) قارة اس�ا(ال��ق 

  .)١(١٩٠٢م��� ق�اة ال���� في م�� والعال� م�� العام 

 ٢ك�١٣٢٠ــ تقل م�احة ال�ع��ر إلى ٢ك�١٣٤٥ب�رسع�� أصغ� م�اف�ات م�� ���احة  وم�اف�ة

 ت���ن م� ،إج�الي م�احة م�� �م %٠.١٣و ،ق�اة ال���� إقل�� م�احة م� ج�لة% ٨.٧ــ ت��ل 

 ال��ق  :هي الق�اة ــ وت�ق�� إلى س�عة أح�اءــ و��رسع�� ــ غ�ب  )٢(م�ی��ي ب�رف�اد ــ ش�ق ق�اة ال����

 ووصل ،)*(االت�الق�اة  ج��ب وحي غ�ب ب�رسع��، وحي ال���ب وال��اخ وال�ه�ر وال��احي والع�ب

مل��ن  ٩٤.٨ع�ده�  ال�الغ ��م ج�لة س�ان م� %٠.٨ ــ ن��ة ألف ٧٥٠ح�الى  إلى تع�اد س�انها

  .ال��ان ح�� م� وال�ال�ة ح�� ال��احة، إقل�� الق�اة م� فى ال�ادسة وت��ل ال��ت�ة ،)٣(٢٠١٦ عام ن��ة

 أه��ة األن��ةف�ها ت�داد  م� س�ان ال��اف�ة،% ١٠٠ة ب���ة ح��� ب�رسع�ـ� م�اف�ة وم�اف�ة

 ل���� م�قع ال��اف�ة ون��ها األن��ة ال��اح�ة، ون�ً�ا ال��ار�ة وال��م�ة، وم�خً�ا ال��اع�ة مع م��ود�ة

 بها ال��اف�ة ت��ع� ال�ي ال�ه�ة في م��، و�ع� ص�ور ق�ار إلغاء ال���ة م�� ن�أتها ��ان� أح� ال��انئ

 ال����ة ال��اع�ة وال��اح�ة ل�ل �ان م� ال���ي االت�اه ص�ب، ٢٠٠٣ال��ة م�� عام  ك��ی�ة لل��ارة

  .ةال��اح��ق�مات ال��اف�ة �الع�ی� م� م��لة ال��الة ال���ای�ة م�� ب�ا�ة الق�ن ال�الي، خاصة مع ت��ع ال

وال��و���ة ال��ار�ة وال�ی��ة (ال��احة ال���ع�ة وال����ة  هامق�مات ة�ف� وت���� م�اف�ة ب�رسع�� ب

ال  أنها إال ،اوعال��ً  اال�ئ��ة م�ل�ً  ال��احي ال��ب ل���ن أح� م�اك� ؛ األم� ال�� ی�ش�ها)ض�ةوال��ا

ع�قل� ن��ها ع��  ،إش�االت حال� دون ت��رها ر�� ه�ه ال��اعة ال���فة ���� ع�ة ع� ة�ع�� زال�

في  ل��� نق� سع��ب�ر  في ال��اح�ة داخل م�� وخارجها، فال���لة األخ��  مقارن�ها �ق���اتها ال��اح�ة

  .في إدارة ال�اقع ال��احي وح�� اس�غالل ه�ه ال�ق�مات ال��ع�دة ال��ب ال��احي، إن�ا ع�امل

ال�ولة  واه��ام ،�ة�ئالق��اد ال� ا ال��ا� ال��احي �أح� ر�ائ� أه��ة:* م� ال�راسة ت��ع أه��ة - ١

  ال��الة في  م��لة دورها في حلل��ادة ال�خل الق�مي االج�الي، و �ه وت��� ه����لف م�س�اتها ب�ع�

  .٢٠١٣ال��اف�ة �ع� دخ�ل ق�ار إلغاء ال��اف�ة ���ی�ة ح�ة ح�� ال��ف�� في عام 

                                                 
دكتوراه   دراسة فى جغرافیة الصناعة، رسالة - مناطق الصناعیة الحرة في محافظات قناة السویسال: عبدالمطلبدمحم عبدالوھاب دمحم ) ١(

 . ٤، ص ٢٠١٤غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بني سویف، 
  .٢٠١٠لسنة ) ٦٥١(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ) ٢(
 .بورسعید جنوب مدینة المنزلة السویس ببحیرة قناة مجرى تصلقناة : قناة االتصال) *(
 .٣١، ص٢٠١٧، النتائج النھائیة، ٢٠١٦الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت عام ) ٣(
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م�  ؛��ة لل����ة ال��اح�ة في ب�رسع��ت�ل�� ال��ء على ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال���ع�ة وال����ة الف� * 

  .�احة ال�ا���ة فق�على س�احة ال���ق وال� ت���ع ال���ج ال��احي ال�� �ق���أجل 

 في م�اف�ة ب�رسع��، فال���لة ال��اح�ة ن�� ص�اعة ال��احة ت�اجه ال�ي ت��ی� أب�ز ال�ع�قات* 

إدارة ه�ه ال�ق�مات، وهي  األولى في إن�ا ت���د �ال�رجة في نق� ال�ق�مات ال���ع�ة وال����ة؛ ل���

  .م��ق�الذل� وال��ص�ات ال�ي تعالج  ال�ل�ل م�� ��فة عامة، وت��ی� في ذات ال���لة ال�ي ت�اجهها

ت��ل ال�راسة ال����ق�ة االت�اه ال��ی� لل�راسات وال���ث في حقل ال�غ�اف�ا االق��اد�ة ���ل * 

ت�اجه األن��ة االن�اج�ة وال��م�ة، وتق��� ال�ل�ل  ال�ي عام؛ وال����ل في ��� ال���الت وال�ع�قات

  .)٤(����� م�ش�ات ج�دة ال��اةالع�ل�ة وت�ج�ه خ�� ال����ة ال������ة ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )١( .٢٠١٦م�اف�ة ب�رسع�� اإلدار�ة عام ) ١(ش�ل 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٧٢٥

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  :ال�ي ت�اول� م��قة ال�راسة أو م�ض�عها م�ت�ة تار��ً�ا م� ح�� ال��� :ال�راسات ال�ا�قة -٢

 دراسة في ال�غ�اف�ا االق��اد�ة، ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة  - م�ی�ة ب�رسع�� : ن�رة ی�سف دمحم

 .١٩٩٢اآلداب، جامعة اإلس���ر�ة، 

 ال��ل�ة الع���ة (أث� ال���فة ال��اح�ة على اس���ام األرض في م��قة أبها : � ح�� إب�اه��أح�

 .١٩٩٥، ال��ع�ة ال�غ�اف�ة ال�����ة، ١٧٨، رسائل جغ�اف�ة، ال�سالة )ال�ع�د�ة

 دراسة في جغ�اف�ة ال��احة، ال��ع�ة  –ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة الف��م : ح�ام جاد ال�ب

 .٢٠٠٤، ال��ء األول، ٤٣، الع�د ��٣٦لة ال�غ�اف�ة ال����ة، ال��ة ال�غ�اف�ة، ال

 دراسة جغ�اف�ة، ��� مق�م  –ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة أس�ان : ش�ه�� ع��ال���� ع��القادر

 .٢٠٠٦د�����  ٢٦ - ٢٤القاه�ة، م��، " ت���ة ال��ن الع���ة في �ل ال��وف ال�اه�ة"لل��ت�� الع��ي 

 دراسة مقارنة في  - ال��اخ واألن��ة ال����ة في م�اف��ي ب�رسع�� وأس��� :  سال�دی�ا إب�اه�� دمحم

 .٢٠٠٥، ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب، جامعة ���ا، ال��اخ ال����قي

 رسالة ماج����  ،"دراسة جغ�اف�ة"ب�رسع��  ل��ی�ه الع��ان�ة وال����ة ال���: ال��� رج� أح��

 .٢٠٠٨ال���ف�ة،  عةم���رة، �ل�ة اآلداب، جام

 جغ�اف�ة ال��احة العاب�ة ����اء ب�رسع��، ال��لة ال�غ�اف�ة الع���ة، ال��ع�ة : ع��� إب�اه�� ع�� هللا

 .٢٠٠٨، ال��ء ال�اني، ٥٢ال�غ�اف�ة ال����ة، الع�د 

 ال����ة في م�اف�ة ب�رسع�� دراسة جغ�اف�ة، ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة العل�م : وردة أح�� ال���

 .٢٠١٠إلن�ان�ة، جامعة األزه�، ا

 اس���ام ن�� ال�عل�مات  -ال����ة االق��اد�ة فى م�اف�ات ق�اة ال���� : ن�ف�� فاروق أب� العال�

 .٢٠١٣ال�غ�اف�ة، د���راه غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب، جامعة القاه�ة، 

 اس���ام ن��  - رسع��جغ�اف�ة ال����ة ال����ة في م�اف�ة ب� : فا��ة ال�ه�اء ال���لي ال�ع�� أح���

 .٢٠١٦١ال�عل�مات ال�غ�اف�ة، ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب، جامعة ع�� ش��، 

  ؛ �اس���اء ةـا�قـا أص�ال أل� دراسة سـ� ل� ��� م�ض�عً ــ�ـ�ـو���ح م� ه�ا الع�ض أن م�ض�ع ال  

 .٢٠٠٨م��اء ب�رسع�� عام ال�ي ت�اول� ن�� ال��احة العاب�ة فق� ع�� " ع��� إب�اه�� ع��هللا"دراسة 

                                                 
 Alan, A. Lew, Tourism Geography, Northern Arizona university, 2014, Vol. 16, No.1, p.1.)١( 
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  :�ة ب�رسع�� م� خاللاس�ه�ف� ال�راسة ��� ال��ا� ال��احي في م�اف: ع�اص� ال�راسة - ٣

 ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال���ع�ة لل��احة: أوال. 

 ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال����ة لل��احة: ثانً�ا. 

 أن�ا� ال��احة ال�ي ���� ت����ها في ال��اف�ة: ثالً�ا.  

 ٢٠١٨ل واقع ح��ة ال��احة في ال��اف�ة عام ت�ل�: را�ًعا.  

 ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ال����ة ال��اح�ة في ال��اف�ة: خامً�ا.  

 ال��ائج وال��ص�ات: سادًسا. 

م�ل اع��� ال�اح� على أك�� م� م�هج في ه�ه ال�راسة؛ : م�اهج ال��� وأسال�� ال�راسة - ٤

�اد� ال��ت�� ���فة مع��ة في م��قة ال�راسة م� ال�� ی�رس ال��ا� االق�) ال��في(ال��هج ال��ض�عي 

ح�� ت�ز�عها ال�غ�افي و��ف ت��ج وت��ق وت��هل�، و��ل� اس���م ال��هج األص�لي م� خالل ��� 

الع�امل ال���ع�ة وال����ة ال�ي ت�ث� في ال�اه�ة م�ل ال�راسة، و�ل ما س�� ت� م� خالل ال��هج االقل��ي 

في اقل�� جغ�افي م��د ــ م�اف�ة ب�رسع�� ــ م� أجل وضع ت��ر  ال�� �ق�م على دراسة ال�اه�ة

وق� اس���م ال�اح� األسل�ب ال�صفي في دراسة . ت����ي واقعي مالئ� لل��وف ال�غ�اف�ة ال�ائ�ة

مق�مات وأن�ا� ال��احة، واع��� على االح�اء ال��ي في ت�ل�ل واقع ال���ة ال��اح�ة ومع�قات ال����ة 

���ع ال�اه�ة االق��اد�ة للق�اس ال��اضي وف� معادالت ر�اض�ة م�اس�ة وت���لها ال��اح�ة؛ وال�� 

  .كارت�ج�افً�ا ل�ف���ها وت�ل�لها جغ�افً�ا، م� أجل دع� ال��ائج ال�ي ت��صل إل�ها ال�راسة

ل��ا� ال��احي ال�ي ���رها م��� لاع��� ال�اح� على ال��انات االح�ائ�ة  :م�ادر ال��انات - ٥

ودع� الق�ار ب�ی�ان عام م�اف�ة ب�رسع��، وه��ة ت���� ال��احة، وال�هاز ال����� لل�ع��ة  ال�عل�مات

العامة واإلح�اء، وال��انات ال��اخ�ة ال�اصة �ال��اف�ة م� اله��ة العامة لألرصاد ال���ة، وأخ�ً�ا ال�راسة 

 ��١٢٠اح�ة، وت�ز�ع ع�د ال��ا� ال��احي والق�� ال م���ليال���ان�ة م� خالل ال�قابلة ال����ة مع 

اس��ارة اس���ان الس���ال �ع� ال��انات وال�عل�مات ال�اصة ��ق�مات ومع�قات ال����ة ال��اح�ة في 

م�اف�ة ب�رسع��، ت� ت�ز�عها م�اصفة ب�� العامل�� في ق�اع ال��احة، وزائ��� الق�� ال��اح�ة خالل الف��ة 

  %.٦٧اس��ارة ب���ة  ٨٠ع�د  اس���اله ت� ، وما٢٠١٩د����� عام  - ی�ای� م�
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   :أوًال ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال���ع�ة لل��ا� ال��احي

ح�� األساس ل�افة األن��ة االق��اد�ة االن�اج�ة و�ع� م� األن��ة  ال�ق�مات ال���ع�ة ت��ل

ال��م�ة ال�ي ت��ها ال��احة في ه�ا ال���؛ ح�� تلع� دوًرا أساسً�ا ع�� اخ��ار م�اقع وم�اضع 

ال��احة ال��ف�ه�ة ال�ا���ة، وال��احة ال����ة، (�عات ال��اح�ة، وت��ی� ن�ع ال���ج ال��احي في حالة ال���

وت��د ج�ول م�اع�� ال�حالت، وم�ة ال��س� ال��احي، ) وس�احة ال�فار� وال�غام�ات، وس�احة ال���ت

  .)١( � ال���� وف��ة اإلقامة، و�لها ع�امل �الغة األث� في م�� ن�اح ه�ا ال��ا� االق��اد

 خ���ة على أن ت�ضع ب���ع في مق�ماتها ال�غ�اف�ة ال���ع�ة ال�ي ت�هلها ب�رسع�� م�اف�ة وت��ي

ال��قع ال�غ�افي الف���، وال��ضع ال��ر�، وال��اخ : ال��احة ال����ة والعال��ة؛ وت���ل ه�ه ال�ق�مات في

  .ال�ع��ل، وال���ة ال�احل�ة ال�ال�ة، وال����ات ال���ع�ة

�ع��� م�قع م�� عامة وم�اف�ة ب�رسع�� خاصة رأس مال ���عي، وم�رد  :ال��قع ال�غ�افي -١

؛ وال �عادلها في ه�ا إلى حٍ� ما دولة ت���ا ــ ق���ة )٢(وم�ال ح��� لالس���ار ال��احي أص�ل، و��ـ� دف��

� ی��اوز ال�ق� ، في ح�� ل)٣(٢٠١٩مل��ن سائح عام  ٤٠الع��ر ب�� أور�ا وأس�ا ــ ال�ي س�ل� ق�ا�ة 

مالی�� سائح في أعلى مع�الته؛ له�ا الب� م� اس�غالل م��ة ال��قع واس���اره ح�ى ی��ق�  ١٠ال���� 

أن ت��ن أح� م�اك� ال��احة العال��ة، وق�لة لل�ائ��� م� �افة ر��ع العال� ��ا ت��ه م� مق�مات : اله�ف

  .و���ز ��ع� أن ت���ع في اقل�ٍ� واح�

، في م�ضع ١٨٦٠ عام ال��خل ال��الي لق�اة ال���� رسع�� في م�قع ف��� ع��ة ب� �ی�وٌأن��� م

ت��� في الغ�ب؛ وق� ج���ة و  في ال��ق  هي م��قة تل الف�ما الق���ةة ع��� �ةق��� م� م��قة تار��

  . )٤(١٨٥٤صاح� ام��از حف� ق�اة ال���� عام  )*(س��� ب�رسع�� ن��ة إلى ال�الي دمحم سع�� �اشا

                                                 
 .١٠١، ص ١٩٩٥احة من المنظور الجغرافي، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، صناعة السی: دمحم خمیس الزوكة) ١(
  .٧٨٥، ص ١٩٨١شخصیة مصر، عالم الكتب، القاھرة، : جمال حمدان) ٢(

(3) International Tourism Highlights, 2019 Edition, and Published: August 2019, eISBN: 978-92-844-
211, P. 3.  

 Port سعید اسم مركب من كلمة - ، وبور١٨٦٣ - ١٨٥٤من م مصر في الفترة االبن الثاني لمحمد علي باشا، حك" یدسع"الوالي (*) 
ومعناھا میناء، وسعید اسم حاكم مصر الذي أعطي دیلیسبس امتیاز حفر قناة السویس، ویرجع أصل التسمیة إلي اللجنة الدولیة التي 

اختیار أسم  ١٨٥٥یا وبیدمونت، وقررت ھذه اللجنة في االجتماع الذي عقد في عام تكون من إنجلترا وفرنسا وروسیا والنمسا وأسبان
ألقي دیلیسبس صاحب مشروع شق قناة السویس  ١٨٥٩أبریل  ٢٥على الثغر المقترح إنشاؤه في شمال القناة، وفي صباح ) سعید - بور(

  .، بدون ترقیم٢٠١٧دیسمبر، علومات الشھریة، قطاع السیاحة، نشرة الم: محافظة بورسعید. كلمة وسط العمال إذانًا ببدء الحفر
 http://www.sis.gov.eg/section/502/537?lang=ar )4( 
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 ◌ْ ٣٢ ١٨ش�اًال، وخ�ي ��ل  ◌ْ ٣١ ١٦-  ◌ْ ٣٠ ٥٧ ع�ض دائ�تى ب�� فل�ً�ا ب�رسع�� ف�ةم�ا وتقع

وجغ�افً�ا ع�� أق�ب م�ضع إلل�قاء قارات العال� الق��� ���اراتها وام�اناتها ال���ای�ة  ،)١(ش�قاً ْ◌ ٣٢ ٤٠- 

: ج���ت�� ه�الق�اة ال����؛ ت���ن م� م�ی���� ساحل����  ال��خل ال��الي و��ل�ها ال����ة ال���ة ع��

ب�رسع�� و��رف�اد ت��� به�ا ال��اه م� �ل اإلت�اهات، ف���ها ش�اًال ال��� ال���س� وه� حلقة ات�الها 

ل��� ا(���ن دول ح�ض ال��� ال���س�، وج��ً�ا م�اف�ة اإلس�اع�ل�ة وت���ها وسائل ال�قل ال��� 

الغ��ي ع��  وال���ب ة م� الغ�بوال��ق� وم�اف�ات دم�ا� وال�قهل�ة ،)ال��ی��ة وال��ق ال��ص�فة

ق�اة وتف��ع�ها ال س��اء؛ وه��ا ق��� ش�ال م�ارات ال�قل ال�ائي في ����ة ال���لة، وم� ال��ق م�اف�ة

 وح�ل�ه� إلى ج�ر اص��اع�ة) م�ی�ة ب�رسع��(غ��ى  وآخ� )م�ی�ة ب�رف�اد(ش�قى  ش���� الى ال��اف�ة

  ).١( ش�لن�� ار���ة ب�� ال��ق والغ�ب، اق ال�، وتقع على تقا�ع ال�� ف���ة في ن�عها

و�ذا �ان ال��قع الفل�ي ذو أه��ة ���� في ت��ی� ال��ائ� ال��اخ�ة ال�ي لها دور رئ�� في 

ال��ب ال��احي، فال��قع ال�غ�افي م� الع�امل األساس�ة ذات األث� الق�� م�ع�د ال��اور على ال��ا� 

؛ وله�ا )٣(�ٍل م� أقال�� ال��ب ال��احي وم�ة إقامة ال�ائ���، لعل م� أب�زها دوره في ت��ی� )٢(ال��احي

اس���ذ س�ان ج��ب أور�ا األق�ب جغ�افً�ا على ال���� األول في ح�� ح��ة ال��احة ال�ول�ة، ق��ص 

في ح�� أد� م�قع ب�رسع�� الهام�ي في ال��ف ال��الي لق�اة . وال��نان و���ال�ا ودول أور�ا ال��ق�ة

ال��ق�ة ال�ي ت�ع� م�افات �اذ م�ن م�اف�ات ش�ق ووس� ال�ل�ا االس�اع�ل�ة وال�قهل�ة و ال���� على اس��

ك� على ن��� األس� في ح�� ح��ة س�احة ال��م ال�اح�، ب���ا جاءت م�اف�ات القاه�ة  ٢٥٠ أقل م�

  ، )أ�ام٣- ٢(�ة ال��احة ق���ة ال��ة ح� ال�ع�� في ال���� األول في ح��  وج��ب وغ�ب ال�ل�ا وش�ال

  .ث� م�اف�ات وس� وج��ب ال�ع�� لل�حالت ���لة ال��ة

  

تع� ت�ار�� م�اف�ة ب�رسع�� انع�اًسا م�اشً�ا ل����ها  :ال���ل�جي ��� ال��ح وال�� -٢

ال���ل�ج�ة ال����لة في ��نها ت���ي إلى ال�� ال��قى ال��الى ل����ة ال���لة؛ فهى ���ف ال��� ع� 

لى ال��ف الغ��ى األق�ى م� ال����� ال���ل�جى ل�هل س��اء وج�د ق�اة ال���� ت���ى ج��ل�ج�ا إ

                                                 
  .٧ - ٦، ص ٢٠١٧ الرؤیة المستقبلیة والمشروعات الداعمة لتنمیة محافظة بورسعید، مایو: الھیئة العامة للتخطیط العمراني) ١(
 .١٣٠ص  ،١٩٩٥المرحع السابق، : دمحم خمیس الزوكة) ٢(
 .١١٩ص  ،١٩٩١عمان،  ترجمة نسیم برھان، الفراغ، جغرافیة السیاحة ووقت :واشتناكیت البرت كالوث كولینت )٣(
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ال�ـاحلى، وعلى ال�غـ� م� ان�ثار ف�عى ال���� وال����� الل�ان �انا ���ان �ال���قة إال أن آثار اإل��اء 

 . ؛ ل�ل� فإن أراض�ها ����ة م����ة م��ف�ة ال��ح)١(ال زال� واضـ�ة فـى ج�ات ال���ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)٢(دل�ا نه� ال��ل الق���ةرواف� ) 2(ش�ل 

�ال���قة ��ن مع�� أراضي ال��اف�ة  ال���ل�جى م� الق�اع األك�� ال��ل ال��ء رواس� وت��ل

 و��� ال�دم �ال�مل م� م�� واح� ��قة ت�� واال��اء، وت���ن ال���ة اثار ال��س�� م� س���ة ����ة

؛ ن�ً�ا ل���عة )٣(ال�ماد� وال��ى ال�مل �م�� ��فة عامة م� م�اد م��ان�ة م ١٥ع��  ال��� ح�ى

م�قعها على ال��ف ال��الي ال��قي ل�ل�ا ال��ل، ف��ا ع�ا ال���� ال�احلي ال�ملي ال��� ال���� ���ل 

 ف�وع س�عة خالل ع�� اله�ل�س�� م� ف��ة إلى ال���قة ه�ه ن�أة و��جع. ال��اف�ة على ال��� ال���س�

  ).2( ر�ة غ�ً�ا ��ا ه� واضح في ش�لاالس��� الى قاش�  �ال��ة م� ام��ت ال��ل ل�ل�ا

                                                 
  .٧، ص ٢٠٠٧التوصیف البیئي محافظة بورسعید، القاھرة، : وزارة شئون البیئة) ١(
مواجھة آثار التغیرات المناخیة المرتقبة على المدن التراثیة الساحلیة في مصر، بحث منشور، مؤتمر التغیرات : ناعبدالفتاح الب) ٢(

  .٤، ص ٢٠٠٩نوفمبر  ٣- ٢المناخیة وتأثیرھا على مصر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
، ١٩٩٩یر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة المنصورة، دراسة في الجغرافیا ال ماجستیر غ - إقلیم بحیرة المنزلة: مسعد سالمة مندور) ٣(

 .٧ص
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�� م� ق��ة ال�ی�ة غ�ً�ا  ٧٠وت��� أراضي ب�رسع�� على ساحل ال��� ال���س� ل��افة ت�ل إلى 

؛ ال ��ه� بها أ� ت�ار��، و���اوح �� ٤٠اق�ى ام��اد ج���ي لها ن�� ح�ى ق��ة �ال��ة ش�ًقا، و��لغ 

ال���� ال�ملي ال�احلي،  م� ج�ء ال��� ��نها ���ب م���� س�حال��� إلى م ب�� ن�ف ما م����ها

و���ف� دون م���� س�ح ال��� في م�ا�� ال���ات وال��ك ال�����ة في ج��ب وش�ق ال��اف�ة، 

  .)١(م دون م���� س�ح ال��� ١.٥وأ�ً�ا في ����ة ال���لة ال�ي ��ل أع�� أج�ائها إلى ن�� 

شا�ئ  - ساحل شا�ئ ال��� ال���س�، ب - أ: ق���� رئ�����وت�ق�� ش�ا�ئ م�اف�ة ب�رسع�� إلى 

  .����ة ال���لة

شا�ئ م�اف�ة ب�رسع�� شا�ئ رملى خالى م� ال���ر  :ساحل شا�ئ ال��� ال���س� - أ

وال��ر ال�احل�ة أو ال�اخل�ة، فه� م� ال�����ات اله�ة ال�ف��ة سهلة ال���ة ب�اس�ة ال��اه وال��اح، 

رج الع�� م�ا ��عله آمً�ا لل��احة إلى �ع� ���� فى ع�� ال���، إذ ��ه� ع���ة ال�فاذ�ة لل�اء، م��

م�� أمام ب�رسع��، ون��ًا الن�فاض ساحل ب�رسع�� وخل�ه م� ال���ر فإن تأث��  ١٠٠٠على ع�� 

. )٢(س� ٢٠ح��ة األم�اج ���� فى ف�ل ال��اء أث�اء ه��ب الع�اصف، وال ت��اوز ح��ة ال�� وال��ر 

شا�ئ م�ی�ة ب�رف�اد، وشا�ئ م�ی�ة ب�رسع��، : احل ال��� ال���س� ه�ا إلى ثالثة أق�امو���� تق��� س

  :وال�ا�ئ الغ��ي على ال��� ال�الي

  تق��ً�ا أمام م�ی�ة ب�رسع�� م� م�ف� ال���ل غ�ً�ا ح�ى  ٦و���� ���ل  :شا�ئ م�ی�ة ب�رسع�� ��

ال��احة ال���� وم��ف س�ان ال�اج� الغ��ي ل���� ق�اة ال���� في ال��ق؛ و���ل ش��ان 

م�ح�ا وال��رس وال��ار� وال��وان : ال��اف�ة ال�ئ��ي، وعل�ه ت�ل مع�� الق�� ال��اح�ة م�ل

 .وناد� ال��� وف�ادق ال���ة والق�ات ال��ل�ة

 تق��ً�ا م� ال��ف� ال����ي غ�ب م�ی�ة ب�رسع��  ����١٠ ���ل  :شا�ئ غ�ب م�ی�ة ب�رسع�� ��

األول شا�ئ : أش��م ال���ل الق��� في الغ�ب، و���� تق���ه إلى ج�ئ�� في ال��ق إلى ب�غاز

 - ��٥٠٠، و����� �ات�اع ال�ا�ئ ح�� ی��اوح ع�ضه ما ب��  ����٥.٢ ���ل : األ��ال

م��؛ ��ا ���ح �إقامة ق�� س�اح�ة م��املة ال��اف� وال��مات، وت�ج� �الفعل ق��ة  ١٥٠٠

                                                 
  .٨نفس المرجع السابق، ص ) ١(
دراسة حالة شاطئ بورسعید، الجمعیة الجغرافیة  –أثر التدخل البشري على جیومورفولوجیة الشواطئ البحریة: وھبھ حامد شلبي) ٢(

 .٦٧، ص ٢٠١٢لثاني، ، الجزء ا٤٣، العدد ٣٦المصریة، المجلة الجغرافیة العربیة، السنة 
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وال�اني شا�ئ . ادی� ال�اقعة أق�ى غ�ب ال��اف�ةس�اح�ة ت��ى �الف�دوس ق�ل ق�� ال��

��، وه� أقل أت�اًعا م� ن���ه ال�اب�، و�قع إلى ال���ب م�ه م�ار  ����٤.٥ ���ل : ال��ار

ب�رسع�� وع�د م� ال��اقع الع����ة ال�ي تع�� اس�غالله في األن��ة االق��اد�ة ال���لفة، ح�ى 

 .غ�ب م�ی�ة ب�رسع�� ١٠ح�ى ال��ل�  �٨ ال��ل� و�ن �ه�ت �ع� ال��ائ� والف�الت ال�اصة ب�

 م� ال�اج� ال��قي ل���� ق�اة ال���� في الغ�ب ح�ى ال�اج� : شا�ئ م�ی�ة ب�رف�اد ����

 ، و�����)١(�� تق��ً�ا ٢.٥الغ��ي ل��ق ال�ف��عة في ال��ق ش�ال م�ی�ة ب�رف�اد ���ل ی��اوز 

�� م��أت تا�عة �ق م��� الق�اة م�اش�ة و األول ش� : ��ا�ع خاص؛ ح�� ی���ن م� ثالثة أق�ام

وم��قة ع����ة ت�� ح�س ال��ود ل�أم�� م��� الق�اة، والق�� ال�اني  ،له��ة ق�اة ال����

��� م��ف ناد� ه��ة ق�اة ال���� وشا�ئ ال�ع�� ال�اص ����ف س�ان م�ی�ة ب�رف�اد، 

 .والق�� ال�ال� ال�اص �ق���ي ال�اق�ت وق��ة ال��جان

تع��� ����ة ال���لة أك�� ����ات م�� ال��لة؛ ح�� ی��اوح : ال���لة شا�ئ ����ة - ب

ع�قها ما ب�� ن�ف ال��� إلى ال��� ون�ف ت�� م���� م���ب س�ح ال���، و��ل إج�الي 

؛ وله�ا ی�ج� بها خ� نقل مالحي ل�قل ال��ائع وال��اب ب�� الق�� وال��ن )٢(��٢ ١٢٠٠م�اح�ها ن�� 

ال�ى غ�ق�  الق���ة وال��ن وا�الل الق��  ل�قا�ا مائى م��ف ال����ة حالً�ا أك�� وتع�. )٣(ال�ي ت�ل عل�ها

 ال�اضى فى ع��انا ت��ل كان� ج�رها م� ج���ة كل أن و�ق�ل ال�ع� مائها؛ س�ح ت�� وان�ث�ت

 س�ح ارتفع م����  أو ال��� س�ح ع� م���اها ان�ف� م�روعا ث� حقال ال����ة ح���ا �ان� أرض

 الغ���ة ال��اع�ة ال���قة ت��� ال�ي تقع ج��ب الغارقة ج�ر ��م ال��اه، وم� أه� ال��ن فغ��تها ال���

وال���غ�اف�ة ��ا ��ه� م�  وت�ق�� أراضي ال��اف�ة �ال���ة ل���ع�ها ال���ل�ج�ة .م��ات ك�ل� ب��عة

 :   ال�الي� )٣(ش�ل 

 � �٧٠ل إلى ال�احل ال�ملي ال���� م� ال�ی�ة غ�ً�ا إلى �ال��ة ش�ًقا ���ل ��. 

 أراضي ب�رسع�� و��رف�اد ال����ة ��نها ج�ء م� سهل ال���ة ال���� ش�الي غ��ي س��اء. 

                                                 
 .٧٧ - ٦٧المرجع السابق، ص  نفس) ١(
  .٩٩، ص ٢٠١٤قلیم قناة السویس، وزارة االسكان، الیئي الستراتجیة التنمیة الشاملة المنظور الب: للتخطیط العمراني الھیئة العامة ) ٢(
الجمعیة الجغرافیة المصریة، المجلة الجغرافیة جعرافیة السیاحة العابرة بمیناء بورسعید، : عبیر ابراھیم عبد هللا سراج الدین) ٣(

 .٣٦٧، ص ٢٠٠٨، الجزء الثاني، ٥٢، العدد ٤٠العربیة، السنة 
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 م�ا�� ال���ات ال����ة على ال�ان� الغ��ي لل��اف�ة وتف�ل ال�ع��ر ع� ����ة ال���لة. 

 ال����ات ال�ائ�ة ل����ة ال���لة وما بها م� ج�ر. 

 ١(ت��ل األ��اف ال�����ة وال��ق�ة ل����ة ال���لة أراضي االس��الح ال�راعي ال�ي �ان�(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ١٩٨٧، م�ح عام  ٥٠٠٠٠٠:  ١، مق�اس ) ك�ن�� ( ال����ة ال���ل�ج�ة : ال���ر

  .ال���ل�جي في م�اف�ة ب�رسع�� ��� ال��) ٣(ش�ل 

                                                 
 .٨ - ٧وزارة شئون البیئة، نفس المرجع السابق، ص ) ١(
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�لع� دوًرا ع� أح� ع�اص� ال���عة األك�� أه��ة في ت��ی� ال�جهة ال��اح�ة؛ ف� :ال��اخ -٣

رئ�ً�ا في راحة االن�ان ال����ة وال�ف��ة، و��ث� على ن�ا�ه وح���ه و�فاءته على الع�ل وال���ة 

ال��احة ���ل م�اش� وغ�� م�اش�، ��ا أنه عامل ح��� في اخ��ار م�ا�� ال��اتي وال��ا��، وال���د 

، ف�ال ع� أن ال��اخ في �ل )١(األول وال�ئ�� ل��ع وش�ل ال�عام وال��اب وال�ل�� و���ع�ه و����ه

 . )٢(��وف مع��ة له ف�ائ� ص��ة ج�ة، ف�ع� ع��� اس��فاء م� الع�ی� م� األم�اض في م��

و�ع��� اع��ال ال��ارة ف�صة ج��ة لل�فع�ل ال��احي؛ خاصة أن ت�ای� الف��ل ال��اخ�ة في إقل�� 

وت���� م�اف�ة ب�رسع�� �اع��ال . )٣(ال��ب ال��احي ه� ال����ل ع� ت��ی� م�ع� وم�ة ال��ارة ال��اح�ة

م�اخها مع�� شه�ر العام؛ ���� م�ضعها ال��ر� إلحا�ة ال��اه بها م� ج��ع ال�هات، وق�عها ض�� 

ن�اق م�اخ ال��� ال���س�، و�ن تأث�ت �ال��اخ ش�ه ال���او� ال�ائ� في ش�ال س��اء واقل�� الق�اة أث�اء 

 .، وف��ا یلي ع�ض س��ع أله� ع�اص� ال��اخ)٤(���عه��ب ر�اح ال��اس�� ال�ي ته� في ف�ل ال

ال��ارة أه� ع�اص� ال��اخ تأث�ً�ا على راحة االن�ان ال�ف��ة وال����ة ون�ا�ه : ع��� ال��ارة )أ 

وق�رته على الع�ل وال���ة؛ و�ال�الي فهي ع��� ال��ب ال��احي األه�� وال���ك األول لل��احة، وت��ل 

ك�� ب�ودة م�ا�� �اردة لل��احة، في ح�� تع� ال��ا�� ال�ع��لة ال��ا�� ال��ا�� ال��ی�ة ال��ارة واأل

؛ وعلى ه�ا ت��ل )٥(م° ٢٨ -°١٥ال�اذ�ة لل��احة، وت��اوح درجة ال��ارة ال��لي ل�احة االن�ان ما ب�� 

ث� م عـامل إعـاقة ل�عـ�ر االن�ان �ال�احة، و�ال�الي ت� °١٥م، واألقل م� °٢٨درجات ال��ارة األعلى م� 

ت��� م�اف�ة ب�رسع�� �اع��ال درجات  )٤(ش�ل و ) ١(و���ح م� ج�ول . سلً�ا على ال��ا� ال��احي

ال��ارة مع�� شه�ر العام، ��نها تقع ض�� ن�اق م�اخ ال��� ال���س�؛ فال تقل درجة ال��ارة ال�غ�� 

ل��ار� ب�� الل�ل م في أشه� ال��ف، وال��� ا°٣١م في ال��اء، وال ت��اوز مع�التها الع��ي °١١ع� 

 .درجات م���ة ٨وال�هار في أشه� ال��ف وال��اء ال ی��اوز ال

                                                 
 .٥، ص ١٩٩٨المناخ والسیاحة، دمشق، سوریا، : علي حسن موسى) ١(
اءة العمل في مصر، المجلة الجغرافیة العربیة، الجمعیة الجغرافیة المصریة، العدد المناخ وأشھر الراحة وكف: طارق زكریا ابراھیم) ٢(

  .٣٣، ص ٢٠٠٧، الجزء األول، ٣٩، السنة ٤٩
 Robinson, H., A Geography Tourism, London, 1976, p. 43.)٣( 

دراسة مقارنة في المناخ التطبیقي باستخدام نظم  - المناخ واألنشطة البشریة في محافظتي بورسعید وأسیوط : دینا إبراھیم دمحم سالم) ٤(
 .٧٩ - ٤٤، ص ٢٠٠٥المعلومات الجغرافیھ، ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة طنطا، 

المناخ وأشھر الراحة وكفاءة العمل في مصر، المجلة الجغرافیة العربیة، الجمعیة الجغرافیة المصریة، العدد : طارق زكریا ابراھیم) ٥(
  .٣٥، ص ٢٠٠٧، الجزء األول، ٣٩لسنة ، ا٤٩
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  .٢٠١٠إلى عام  ١٩٤١ال���س� ال�ه�� ل�رجات ال��ارة في م�اف�ة ب�رسع�� خالل الف��ة م� ) ٤(ش�ل

  )٢٠١٠-١٩٤١(ال���س� ال�ه�� والف�لي وال���� لل��ارة وال����ة وس�عة ال��اح في ب�رسع��)١(ج�ول

  الشھر  الفصل المناخي
المطر 

  مم
الریاح 

  ساعة/كم
الرطوبة 

  %النسبیة
  االشعاع
  %الشمسي

  درجة الحرارة المئویة
  الكبرى      الصغرى

  الشتاء

  ١٤  ١٩.٧  ٦٧  ٦٩.٧  ١٦.٩  ١٧.٦  دیسمبر

  ١١.١  ١٨.١  ٦٧  ٧٤.٧  ١٧.٦  ١٢.٤  ینایر

  ١١.٨  ١٨.٤  ٧١  ٦٨.٤  ١٤  ١١.٣  فبرایر

  ١٢.٣  ١٨.٨  ٦٨.٣  ٧٠.٩  ١٦.٢  ٤١.٣  المتوسط 

  الربیع

  ١٤  ١٩.٩  ٧٦.٩  ٦٨.٢  ٢٠.١  ٨.٥  مارس 

  ١٦  ٢٣.٢  ٧٠  ٦٥.٣  ٢١.٢  ٣.٧  إبریل

  ١٩.٧  ٢٥.٤  ٧٨  ٧٠.١  ٢٠.٨  ٢.٦  مایو

  ١٦.٦  ٢٢.٩  ٧٤.٩  ٦٧.٨  ٢٠.٨  ١٤.٨  المتوسط 

  الصیف

  ٢٢.٢  ٢٨.٦  ٨٣.٢  ٧٠.٨  ٢٠.١  آثر  یونیو 

  ٢٤  ٣٠.٣  ٨٤.٢  ٧١.٦  ١٩.٨  صفر  یولیو

  ٢٤.٨  ٣٠.٨  ٨٦  ٧١.٦  ١٧.٦  صفر  أغسطس

  ٢٣.٧  ٢٩.٩  ٨٤.٥  ٧١.٣  ١٩  -  المتوسط 
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  الخریف

  ٢٣.٧  ٢٩.٤  ٩١.٦  ٦٩.١  ١٦.٩  ٠.٨  سبتمبر

  ٢١.٦  ٢٧.٣  ٨١.٣  ٦٨.٥  ١٨  ٧.٣  اكتوبر

  ١٧.٨  ٢٣.٧  ٧٢  ٦٧.٥  ١٨.٤  ٩.١  نوفمبر

  ٢١  ٢٦.٨  ٨١.٦  ٦٨.٣  ١٧.٧  ١٧.٢  المتوسط 

  ١٩.٧  ١٨.٤  ٢٤.٥  ٧٢.٩  ٦٩.٥  ١٨.٤  ٧٣.٣  السنوي المعدل

  .٢٠١٠-١٩٤١اله��ة العامة لألرصاد ال���ة، ب�انات غ�� م���ر، الف��ة م� : ال��ول م� إع�اد ال�اح� اع��اًدا على

 ال��ة فى ت��لف العام م�ار على ه�ائ�ة ك�ل له��ب ت�ع�ض م�اف�ة ب�رسع�� :ال��اح )ب 

 :اآلتى ال��� على) ٥(��اح في ش�ل ال ت���ف واالت�اه وال��ائ� ت�ًعا لل��ا�� ال�ي ته� م�ها؛ و���

 ١٨.٥و% ٢١.٥ة مع�� العام ب���ة على ال��اف� وال�ائ�ة غ���ة ش�ال�ة -ل�ةر�اح ش�ا.% 

  وت��� في ف�لي ال���� وال��اء% ١٢.٨، وج����ة غ���ة ب���ة %١٣.٩ر�اح غ���ة ب���ة. 

 اص�ف ى ال��� ال���س�، وهي ر�اح مل�فة لل��ارة لع��رها عل%١٣.٦ب���ة  ش�ق�ة ش�ال�ة ر�اح. 

 ال��ارة  وهي ر�اح م���ة ش�ی�ة% ١.٩، وج����ة ش�ق�ة ب���ة %٥.١ش�ق�ة ب���ة  قار�ة ر�اح

 .�ال�مال ته� م� ج��ب غ�ب قارة آس�ا وش�ه ج���ة س��اء وم��لة

  وت�ه� في ف�لي ال���� وال���ع%٤.١ر�اح ج����ة قار�ة ب���ة ،. 

  ح في �ق�ة أ�ام العام؛ وهي م� أقل ال��� في م�� ���� ل���ن ال��ا% ٠.٦ال���ة ال���ق�ة

 .)١(م�ور اخ�الف ن�� ال�غ� ال��� ب�� ال�ا�� وال�اء على ��ل ال��احل ال����ة

ال��ة، و��فة عامة ت����  شه�ر م�ار على ال����ة ال��اح س�عة م��س�) ١(ج�ول  و��ضح   

ته� ل��فة إلى مع��لة مع�� شه�ر ال��ة، م�ا  م�اف�ة ب�رسع�� �اع��ال س�عة ال��اح ف�ها؛ ح�� أنها

ی�ع� ال��ا� ال��احي في ال��اف�ة وال �ع�ل ح��ة ال��اصالت ��افة أن�اعها، وت�ل إلى ح� العاصفة 

في الف��ة ال����ة م� شه� مارس ح�ى ی�ن�� فق�، وه� وق� م�ور االن�فاضات اإلع�ار�ة ال�ي ت��� 

 ١٤ ب�� في م�اف�ة ب�رسع�� ما ال����ة ال��اح س�عة وت��اوح .ه��ب ر�اح ال��اس�� في ف�ل ال���ع

 وهي أق�ى) ومای� وأب��ل مارس(ف�ل ال����  خالل ساعة/�� ٢١خالل شه� ف��ای�، و  ساعة/ك�

و��لغ إج�الي ع�د ح�وث الع�اصف . ال��اس�� لها في م�س� ه��ب ما ُ���ى في م�� ب��اح ق��ة

  .ی�م خالل ه�ا الف�ل ٧.٢ال�مل�ة 

                                                 
 .٨٩ - ٧٩نفس المرجع السابق، ص ص ) ١(
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  .)١(٢٠١٠ - ٩٤١ال��� ال����ة الت�اهات ه��ب ال��اح في م�اف�ة ب�رسع�� خالل الف��ة ) ٥(ش�ل 

ال�ه�ة في ال���ة ال��اح�ة؛ تع��� ال����ة ال����ة م� ع�اص� ال��اخ  :ال����ة ع��� ال����ة )ج 

 في األج�اء ال�ارةها اعفرتفي حالة اال�� ی��ف�  ،�لع� دوًرا م�ثً�ا في م�� إح�اس االن�ان �ال�احةف

 . )٢(�افةفي االقال�� ال�ارة ال والع�� ص��ح ،ح�� ت�تفع مع�الت ال�ع�ق  ال���ة

ت�س� ق�� مع�الت ال����ة ال����ة في م�اف�ة ب�رسع�� ���ل ) ٦(وش�ل ) ١(و��ه� م� ج�ول 

ال��ف ع��ما ت��اوز وه� مع�ل مق��ل إال في أشه� , %٧١- %٦٨عام؛ ح�� ی��اوح م��س�ها ب�� 

م؛ ح�� �قل ال�ع�ر �ال�احة مع ز�ادة مع�الت ال�ع�ق، وعلى ال�غ� م� وص�ل °٣٠درجة ال��ارة مع�ل 

ی�ای� إال أنها غ�� م�ث�ة على ال��ا� ال��احي  فى شه�% ٧٥ال����ة مع�التها الق���  ال����ة

ی�ن��  – إب��ل م� خالل الف��ة% ٦٥ق��ها  م، وت�ل أدنى°٢٠الن�فاض مع�الت ال��ارة إلى ما دون 

 .م� ال��ار� ال��اورة فى ف�ل ال���ع وال�اخ�ة ر�اح ال��اس�� ال�افة ���� ه��ب

                                                 
  .٤٥ - ٤٤، ص ٢٠١٤مرجع سابق، : للتخطیط العمراني  الھیئة العامة) ١(
 .٦٦ - ٦٥المرجع السابق، ص : طارق زكریا ابراھیم) ٢(
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  .٢٠٠٥ - ١٩٤١الف��ة م� ال���س� ال�ه�� ل�ع�الت ال����ة واإلشعاع ال���ي في ب�رسع�� ) ٦(ش�ل 

؛ ن�ً�ا ل�قع مع�� )١(في م�� ال ی�ث� ال��� ��فة عامة على ال��ا� ال��احي :ع��� ال��� )د 

قل�لة م� ال��� ال ت��اوز أراض�ها في ن�اق ال��اخ ال���او� وش�ه ال���او� ال�اف، وت�ق� ���ات 

 - ٧٩ب��  ما ب�رسع�� م�اف�ة فى االم�ار سق�� مع�ل و���اوح. على ال��احل ال��ال�ة لل�الد م� ١٠٠

 االم�ار مع�الت عام، وت��ف� كل م� مارس/ ن�ف��� م� مع��ها خالل الف��ة س�ة، و��ق�/ �م ١٠٠

ال�احل وال����ات ال�ائ�ة وت�داد غ�ارته في م�ی�ة ب�رف�اد، ���� تع�ضها إلى  ع� ات�ه�ا �ع��ا كل�ا

 .)٢(م��دة ت��ى �ال��ات زم��ة الع�اصف في ف��ات م���عة م� ه��ب

، وهي في األغل� )٣(االق��اد�وت��ل م�س��ة ال���ة ال��اح�ة أح� ال��ائ� ال����ة له�ا ال��ا� 

األع� ت��ن ن���ة م�اش�ة ألث� تغ�� واخ�الف خ�ائ� الف��ل ال��اخ�ة في م��قة الع�ض ال��احي؛ 

ق�ة م�س� س�احة االص��اف لل��احة ال�اخل�ة، وشه�ر ال���� ) ی�ل��_ ی�ن��(وت��ل شه�ر ال��ف 

                                                 
ة السیاحة، الجمعیة الجغرافیة المصریة، المجلة التنمیة السیاحیة في محافظة الفیوم دراسة في جغرافی: حسام الدین جاد الرب) ١(

 .٢٥٦، ص ٢٠٠٤، الجزء األول، ٤٣، العدد ٣٦الجغرافیة العربیة، السنة 
 .٨المرجع السابق، ص : وزارة شئون البیئة) ٢(
الجغرافیة الكویتیة، ، رسائل الجمعیة ١٧٨أثر الوظیفة السیاحیة على استخدام األرض في منطقة أبھا، الرسالة : أحمد حسن إبراھیم) ٣(

 .٣٤، ص ١٩٩٥
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هي األك�� اع��ال في درجات ال��ارة وال����ة ق�ة م�س� س�احة ال��ان��� ال�ارج�ة، و ) ن�ف��� -اك����(

  .وفي س�عة ال��اح، وأقل في ح�ة ال�قل�ات ال��اخ�ة

ت��ل ال��اة ال���ع�ة الف���ة ث�وة ���ع�ة واق��اد�ة  :ال���ة ال���ع�ة وال��اة الف���ة -٤

 ال���ة ت��، و )١(في آٍن واح�؛ ح�� تع��� أح� مق�مات ال��ب ال�ئ��ة في حالة ن�� ال��احة ال����ة

 �ه، ال���ي ال���� وال��ام اإلن�ان ب�� العالقة ال�ي ت�ع� ال����ة ال�احل�ة ت��ًعا م� ال��اتات وال���انات

 ال�فا� وم���� ��� ث��  ���عي وت�اث ث�وة ق�م�ة م�اف�ة ب�رسع�� ���ا�ة في ال���ل�جي ال���ع و�ع���

 ال�ي ت��ل م��ً�ا مائً�ا ف��ً�ا ��ا ت��ه م� ل���لةا ����ة ل�ج�د؛ )٢(اس���افه م� وال�� وت����ه عل�ه

  .ب�غاز ال���ل ع�� ���اهها ال��� ال���س� م�اه واس�اك، ���� ال�قاء ���ر م� م��لفة ت��عات ب���ة

 ب�� ال�احلي ال���� �� غ�ب م�ی�ة ب�رسع�� على ١٠م�افة  على تقع :م���ة أش��م ال���ل )أ 

  : ؛ وت���� ب���ع األس�اك وم� أشه� أن�اعها��٢ ٤٠م�اح�ها وت�لغ ب�رسع�� ودم�ا�

 ل�لي وأور�ا وق�� ال��اضال�ل�ي ال��لي وال�: م� ال�ل�حة م�ل ن�اق ض�� تع�� في أس�اك. 

 ثع�ان ال���(ال��ر� وال���ار وال���ان : ال��اه الع��ة وال�ال�ة على ال��اء تع�� في أس�اك.( 

 األخ�� والق�وص وال�ق� وال��ان ل�ل�يا: م� ال�ل�حة م�ل ن�اق واسع تع�� في أس�اك. 

 ٣(ال��دی� وال�ن��: م� ال�ل�حة ول�� ��ان� ال��� ن�اق واسع تع�� في أس�اك(. 

 ك� إلى ال���ب٧م�افة  على ال���لة ����ة داخل ف�قع ت��� ج���ة :م���ة ج���ة ت��� )ب 

 لل���ر رئ��ة م��ة �نها�� ال����ة ه�ه ت����، و ت��� األث��  تل ب�رسع��، وت��ل م�ی�ة م� الغ��ي

 ن�� ب�ج�د ت���� أنها فى ف�لي ال���� وال���ع، ��ا أث�اء رحل�ها ولل�احة �الغ�اء لل��ود ال�هاج�ة

 ال��: ال����ة إلى تهاج� ال�ى ال���ر أه� ال�ائ�ات ال��ة؛ وم� تع�د على �ع�ل م�ا م���عة، ب���ة

  .)٤(اضةوال���ر ال��  ال��وان ال�ار�، ال�ل��ل، ال���او�،

له��ة  ه�ةم ات�م� على ال����ة ل�ق�ع ن��ا �ال����ة ال���ع�ة ال��ارد أه� م� ال�ائ�ة ال���ر وتع���     

في ش�ال  ال�افيء ال��اء ل�ق�ي واس�ا في أورو�ا ص�فا ت�اث�ها م�ا�� م� ان�قالها ف��ة في ال�ائ�ة ال���ر

                                                 
 .٤٣، ص ١٩٩٦دراسات ایكولوجیة في بیئة وجغرافیة مصر السیاحیة، عالم الكتب، القاھرة، : أحمد مصطفى الجالد) ١(
 .٥٠وزارة شئون البیئة، المرجع السابق، ص ) ٢(
  .٥، ص ٢٠١٠محمیة اشتوم الجمیل، بیانات منشورة، : وزارة شئون البیئة) ٣(
 .٥٠ - ٤٩، ص ٢٠٠٧مرجع سبق ذكره، : رة وزارة شئون البیئةوزا) ٤(
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 الغ�اء في م�ل ت�اف� ال��ب ال���لة ل��اف� ع�امل ����ة ت�� ����ات م�� ال��ال�ة وم�ها ال�ي اف��ق�ا

 ال�ي ال�ق��ة ال���ر م� م���ا للع�ی� ، وتع���)١(وال���ان�ة ال��ات�ة والع�ال� ال���ة واالس�اك ال��اتات

  :ال����ة ال���ر ����قة �ال���قة؛ وت�ق�� وت��اث� تع��

 أس�د ن�رس– س���ر�  ق�قا� – ال�قعا ال��� ص�اد �ال���قة وم�ها ت��اث� ال�ي: ال�ق��ة ال���ر 

 ال��ة ع�ف�ر – أب�� بل��ن  – سل�ان دجاج – بل�� زق�وق –ال�أس

 ت�اصل والغ�اء ث� ال�احة على خاللها ت��ل ����ة لف��ة ال���قةإلى  وتف� :ال�هاج�ة ال���ر 

 .�الق�قا� ال�ماد – ال���الة – االب�� القل� – ال��ان :إف��ق�ا، وم�ها رحل�ها إلى داخل

 ب���ها الي ع�دتها ق�لال��اء  تق�ي �ال���قة ألف �ائ� ��٣٠٠ل ع�دها إلى  :ال����ة ال���ر 

  .)٢(وال��ارح ال��ارس – الع� – ال�� – ال��اروش – ال��� غ�اب – الغ�اس: االصل�ة، وم�ها

 ة����  ج�ر س�انه �����م؛ األن�اع م�ع�د ن�اتي �غ�اء ال���لة ل����ة ال�ائي ال��ح و�����

 ل��اء أع�اش ���ةو  ،�ال���قة لألس�اك وال���ر ���عي غ�اء ك�نه جان� إلىاس���مات م�ع�دة،  ال���لة

  :ال��اتات ه�ه بها؛ وم� ال���ر وال��اث�

  ال���ة(ال��ص (Phragmites Australis :وفي ت�ف�فه �ع� لل�اش�ة ووق�د كغ�اء �����م 

 �ال����ة ال��ج�دة األس�اك تق�م ال��ر، ��ا �في تل ال�قامة ال��اك� وتع��� ال��ائ� ص�اعة

 .ال����ة م�احة م�% ٤٠ح�الي  ه�ا ال��ات ال��ات؛ و�غ�ى أسفل ال��اه في ب��اء أع�اشها

  ال����ةSalicornia fruticosa :ال����ة، و����� م� م�احة% ٤٠ن��ة  �غ�ى ���عي ن�ات 

: اس���اماته أرجاءها وم� ج��ع في ال�ل�حة العال�ة؛ ل�ل� ی���� درجات ت��ل على �ق�رته

وال���ر، وق�د في حالة ت�ف�فه، ت����مه ال���ر في ب�اء أع�اشها،  ���عي لألس�اك غ�اء

 .وال��ان ال��ل��� في سقف الع��

 ال��ار Juncus arabicus : ص�اعة في و�����م م� م�احة ال����ة؛% ٥ن�ات �غ�ي 

 .ال��ان ب�اس�ة ك�ق�د اس���امه ���� ك�ا وال��ان�، ال����

  األثل(ال��فة (Tamarix nilotica :ال���ات ج��ات على غل��ة س�قان ذات ق���ة أش�ار 

 .ال�راعة أدوات أی�� ال��ر، ت���ع س�ان أثاث ت���ع: ع�ة اس���امات ولها ال����ة داخل ال�ائ�ة

                                                 
 .٥٠، ص ١٩٩١دراسة في جغرافیة السیاحة، دار الفكر العربي، القاھرة،  - أقالیم مصر السیاحیة: محبات شرابي) ١(
 .٦، ص ٢٠١٠مرجع سبق ذكره، : وزارة وزارة شئون البیئة) ٢(
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  ال��د�Typha domingensis :ع�ة وله ةال��� ل��ات م�اح�ة ت��� ال�ي م� أشه� ال��اتات 

 .�ال��ي خل�ة �ع� والق�ا�ع ال��ود ب�اء ال��ائ�، تع���و  ،االك�اب ص�اعة: اس���امات

  ورد ال��ل(�اس�� ال�اء (Eichhornia crassipes :و�����مه ال��ارف، م��ات ع�� ی���� 

 على األس�اك ���ع م�ا وه�وئها ال��ا�� ه�ه ل�فء أسفله؛ ن��ا األس�اك ل����ع ال��ادون 

داخل ال����ة،  ���ةال في م�ار ال�الحة إعاقة: م�ها ك���ة أض�ار ذو انه إال ؛��اب أسفلهااالن

 .الغا��ة ال��اتات إلى ال�ص�ل م� ال��� أشعة ح��و ، ال��اه م� ك���ة ك��ات اس�هالكو 

  ال��انخ ال�ومي(الق�ف( Atriplix halimus :ال�عي في �����م ال����ة ح�ل ی��� ع��ي ن�ات 

 .)١(Cynodonال�ع�، وال���ل : م�لي ك��اع ن�اع أخ�� م� ال��ائ� ت��� وت����موه�اك أ

  

   :ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال����ة: ثان�اً 

هي ع�امل ق�ام ال��احة ال��ت��ة �االن�ان، وال تقل في أه���ها ع� ن���تها ال���ع�ة؛ وأص�ق 

ال����ة، وال�ي ت�ت�� دعائ�ها ���ل �لي  م�ال على ه�ا ال��� ال���� لل��احة في دولة االمارات الع���ة

على ت��ر وسائل ص�اعة الف��قة وال��ف�ه ووسائل ال�قل واالت�االت وال��مات ال�ال�ة وال���ف�ة في �ل 

وم�اف�ة ب�رسع�� غ��ة �ال�ق�مات ال����ة ال��اح�ة؛ ال�ي . س�اسات ح��م�ة أك�� انف�اًحا على العال�

الف�ادق والق�� (اث ال��ار� ال����، خ�مات ال���ة ال����ة ال��اح�ة ت���ل في خ�ائ� ال��ان، وال�� 

) وسائل ال�قل واالت�االت وش��ة ال��ق (، وال���ة ال����ة األساس�ة )ال��اح�ة، وال��اع� وال�اف�هات

  .وال���ك وال��مات ال�ال�ة وال���ف�ة

 ل ب�جه خاص أه� تع� ال��ارد ال����ة ب�جه عام وال��ان في س� الع�: خ�ائ� ال��ان -١

؛ فه� م��ر اه��ام ع�ل�ة ال����ة ال�املة �اع��ار االن�ان ال����ة االق��اد�ة واالج��اع�ة مق�مات ع�ل�ة

م� خالل مع�فة ال��ائ� ال��ان�ة وم�� ارت�ا�ها  �هه� وس�لة ال����ة وه�فها ال�هائي، وت��ز أه��

وتع��� م�ل ه�ه , ا ال��مات ال��اح�ة وال��ف�ه�ة�األن��ة االق��اد�ة القائ�ة وال��مات ال�ق�مة، وم�ه

ال�راسات ذات أه��ة ����ة ب�صفها ال��ش� ال�ئ�� ل�ع�فة اح��اجات ال����ع ال��اح�ة، وأن ت�اف� اإلی�اء 

 . )٢(ح�� ال��ان ون��ه� ال��احي وال��مات ال��ف�ه�ة وت����ها �ع��� �األساس على

                                                 
 .١١ - ٩ المرجع السابق، ص: وزارة وزارة شئون البیئة) ١(

(٢) Pearce,D: Tourism Today ,Long Man, Jonwiley And Sons , New York, 1987, P. 15. 
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 ٨٠٠ال ی�ع�� تع�ادها  ا وم�احةس�انً صغ��ة ال���  ات��اف�م� الوتع��� م�اف�ة ب�رسع�� 

ال��اف�ات  م� ؛ إال أنها٢٠١٩ عام مل��ن ن��ة ١٠٠ لـم� ج�لة س�ان م�� ا% ٠.٨ألف ن��ة أو 

في األلف م�ا  ٥١.٤، وت���� �ارتفاع ن��ة ال��ع بـ٢ك�/ ن��ة ٥٦٠ ����و في ال��ه�ر�ة  ةعلى ��افاأل

  .)٢(ان�� ج�ول  ،ی�ع� الق�� العاملة في ال��اف�ة

 ٢٠١٧- ١٩٧٦الف��ة م� عام  فيت��ر ع�د س�ان م�اف�ة ب�رسع�� وم�ش�ات اله��ة واألم�ة ) ٢(ج�ول 

  %سكان مصر  النمو    %نسبة األمیة  %صافي الھجرة  %نسبة التغیر  سكان المحافظة  العام

٣٦٦٢٦٢٠٤  --  ٢٦  --  ٢٦٢٧٦٠  ١٩٧٦  --  

٢.٨  ٤٨٢٥٤٢٣٨  ٢٤.٣  ٨  ٥.٣ ٤٠١١٧٢  ١٩٨٦ 

٢.١ ٥٩٣١٢٩١٢  ٢١.٤  ٤٠ ١.٨ ٤٧٢٣٣٥  ١٩٩٦  

٢ ٧٢٧٩٨٠٣١  ١٦.٦  ٢٩.٥ ٢  ٥٧٠٧٦٨  ٢٠٠٦  

٢.٦ ٩٤٧٩٨٨٢٧  ١٤  ٤.٧-  ٢.٨ ٧٤٩٣٧١  ٢٠١٧ 

  .ال��ول م� إع�اد ال�اح� وال��� م� ح�ا�ه

القاه�ة،  ال�ف��ل�ة، واإلس�ان وال���آت، ال��ائج ال�ع�اد العام لل��ان: واإلح�اء العامة لل�ع��ة ال�����  ال�هاز: ال���ر

  .٧١، ص٤، ص٢٠١٩، القاه�ة، ٢٠١٨ك��� اله��ة في م��: واإلح�اء العامة لل�ع��ة ال�����  ال�هاز .م��لفة س��ات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٧ -١٩٧٦ت��ر ع�د س�ان م�اف�ة ب�رسع�� خالل الف��ة م� عام ) ٧(ش�ل 
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  .٢٠١٧ - ١٩٧٦خالل الف��ة م� عام  ت��ر ن��ة األم�ة في م�اف�ة ب�رسع�� إج�الي م��) ٨(ش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٦ن��ة ال��الة في م�اف�ة ب�رسع�� إلى إج�الي ال�ولة في عام ) ٩(ش�ل 
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  :أن م�اف�ة ب�رسع��) ٩(و) ٨(و ) ٧(وأش�ال ) ٢(م� دراسة ج�ول  و���ح

  ؛ ف�اد ع�د ال��ان ١٩٨٦ - ١٩٧٦شه�ت أك�� �ف�ة س�ان�ة ����ة خالل الف��ة م�

، وع�دة ١٩٧٩ألف ن��ة تق��ً�ا �ع� ان�هاء حالة ال��ب وعق� اتفاق�ة ال�الم  ١٣٨أو % ٥٠ ��ق�ار

م�ی�ة "ال��اة في ال��اف�ة ال�اسلة إلى ���ع�ها �ع� ص�ور ق�ار رئ�� ال��ه�ر�ة إعالن م�ی�ة ب�رسع�� 

�، ال�ف�ات ال�ل��� �ع� ت��ر ق�اع ال��ة على م���� الق� مع�ل ، وان�فاض١٩٧٩عام " ح�ة

في تل� % ٤.٤و�لغ مع�ل ن�� ال��ان ��ا في ساب� عه�ها،  االرتفاع إلي ال��ال�� وع�دة مع�الت

 .الع����ة األوضاع اس�ق�ار �ع� ال��اف�ة إلي ال�اف�ة اله��ة ح�� ز�ادة الف��ة، ����

  ١٧٩؛ ب��ادة ٢٠١٧ - ٢٠٠٦س�ل م���ى ن�� ال��ان ز�ادة ����ة خالل العق� األخ�� 

� ت�سع ال�ولة في م��وعات ال����ة ال��اع�ة في ج��ب وغ�ب ال��اف�ة، وت�سع الع��ان ألف ن��ة �ع

، بلغ مع�ل ن�� ٢٠١٣ال���ي خارج أس�ار ال���قة ال��ة �ع� دخ�ل ق�ار إلغائها ح�� ال��ف�� م�� عام 

 .٢٠١٦عام% ١.٨، ٢٠٠٦عام % ١.٩ال��ان 

 اك���� ال����ة ح�ى م���ف  أخ� مع�ل صافي اله��ة م���ى صاعً�ا �ع� ان�هاء ح�ب

في تع�اد % ٨إلى  ١٩٧٦في تع�اد % ٢.٦عق� ال��ع���ات، ف��اعف� ن���ه ثالثة أم�ال تق��ً�ا م� 

؛ ما �ع�ي دخ�ل ق�ا�ة ١٩٩٦م� م���ع س�ان ال��اف�ة في عام % ٤٠، و�لغ� أعلى مع�التها ١٩٨٦

: �ات ش�ق ال�ل�ا أو م�اف�ات ال��ارألف ن��ة إلى ال��اف�ة للع�ل واالس�ق�ار، واس�أث�ت م�اف ١٩٦

م� ع�د ال�هاج��� ) على ال��الي% ٧.٨، %١٩.٩% ٤١.٦% (٦٩ودم�ا� وال��ق�ة ن��ة  ال�قهل�ة

 .٢٠٠٦ألف ن��ة في عام  ١٧٤ال�الغ 

   أخ� م���ى صافي اله��ة ات�اًها ها�ً�ا مع ب�ا�ة ال�اد� والع���� ح�ى بلغ أق�اه

؛ �ع� ص�ور ق�ار إلغاء قان�ن ال��ی�ة ال��ة في عام ٢٠١٧عام  تق��ً�ا م� ج�لة ع�د ال��ان% ٥

، وارتفاع مع�الت اله��ة ال�ارج�ة م� ال��اف�ة إلى ال�ول ٢٠١٣ودخ�له ح�� ال��ف�� م�� عام  ٢٠٠٣

الع���ة وأور�ا و���ا وال�ال�ات ال����ة مع تفاق� ح�ة م��لة ال��الة في ال�الد ��فة عامة، وارتفاع 

�ة وأزمة اإلس�ان ال�انقة في ال��اف�ة ع�� مقارن�ها ���اف�ات ال��ار، وس�ل� دم�ا� ت�ال�ف ال�ع�

 .)١(والقاه�ة وال���ة وم�ن ال��احة في ج��ب س��اء أعلى مع�الت اله��ة ال�اف�ة إل�ها

                                                 
  .٢٣، ٢١نفس المرجع السابق، ص : الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء) ١(
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   م� أب�اء ال��اف�ة ل���ل ثاني أعلى % ١٩.٨ارتفاع م�ش� ال�عل�� العالي ال�� بلغ

اه�ة وم�ف�قة على م�اف�ة االس���ر�ة و�اقي ال��اف�ات، وان�فاض م�ش� األم�ة ق��ه �ع� م�اف�ة الق

؛ )١(٢٠١٧في ن�ائج تع�اد % �١٢ع� م�اف�ة ال��� األح�� ب���ة % ١٤ل���ل ثاني أقل ق��ه ب���ة 

و % ١٢.٤وه�ا ی�ل على ارتفاع م�ش�ات ال����ة ال����ة في ال��اف�ة ع� ال���س� العام ل��� ال�الغ 

على ال��الي، وم� ال��ی� �ال��� أن م�اف�ة ب�رسع�� ت�� على أرضها ع�د م�ارسة ثان��ة % ٢٦

ع�� ه��ة ت�ر��، ومعه� عالي لل��احة  ٧٢تل��� وع�د  ٣٥٣ف��ق�ة ن�ام ال��� س��ات؛ ��عة 

؛ وه� األم� ال�� ی�ف� ٢٠١٧م� أع�اء ه��ة ال��ر�� في عام  �٩ال� وع�د  ٣١٣والف�ادق ض� 

 .عاملة ال��ر�ة ذات ال���ة ل����� األداء ال��احي �ال��اف�ةاألی�� ال

  ارتفع� ق�� م�ش� ال��آلة في م�اف�ة ب�رسع�� في أعقاب ق�ار إلغاء ال���قة ال��ة في

�ال�قارنة مع ال���س� % ١١؛ و�ه� ه�ا جلً�ا في ن��ة ال��الة إلى ج�لة ال��ان ب���ة ٢٠٠٣عام 

، وأعلى ن��ها �ان� في أق�ام الع�ب وال��اخ أك�� م� ٢٠٠٦ع�اد عام فق� في ت% ٩العام لل�ولة ال�الغ 

، وأقلها في ق��ي ش�ق ال�ف��عة وال���ب ب���ة %١٢، وق��ي ال�ه�ر وثاني ب�ف�اد أك�� م� %١٤

 .على ال��الي، ��ا ارتفع� مع�الت اله��ة ال�ازحة م� ال��اف�ة% ٢.٧و% ٠.٥

  

 )وال�ی��ة واألث��ة ار���ةال� ال��ارات: (ال��اث ال��ار� ال���� - ٢

ت�� م�اف�ة ب�رسع�� ب�� ح�ودها اإلدار�ة م���عة م���عة م� اآلثار ال�ار���ة وال��اني ال��اث�ة ال�ي 

ت�هلها و�ق�ة ل���ن م��ً�ا لل��احة ال�ار���ة وال�قاف�ة؛ ف��� �قا�ا وأ�الل تع�د إلى الع�� الف�ع�ني 

ي وال���آت ال�ي ت��ي ق�ة حف� ق�اة ال���� وتأس�� م�ی�ة وال�وماني، ��ا ت�خ� �الع�ی� م� ال��ان

 .ب�رسع�� ال��ی�ة و�فاح شع� ب�رسع�� ض� االس�ع�ار، ��ا س�أتي ب�انه في ال���ر ال�ال�ة

 كان م�ضعها نه� اإلله آم�ن، م�ی�ة أ� آم�ن  ب� ت�عى كان� ق���ة ف�ع�ن�ة م�ی�ة :تل الف�ما) أ

��� وس�عة �ل��م��ات ش�ق ق��ة بل��ة ال�ال�ة ش�ال م�ی�ة ال م� ون�ف م�ل ن�� على األرض م�

 في ت�عى ، و�ان� ◌ْ ٣٢َ◌  ���٥٤ ��ل  ◌ْ ٣١َ◌  ��٣٨، ع�� ال�قاء دائ�ة ع�ض  ٤٠الق���ة ب��� 

وم� . )٢(الف�ما اس� إلى ت��ل وق� االس� الف�ع�ني ذات م� وه�) ب�ما(و) ب�ؤني(الق��ي �اس�  الع��

                                                 
  .، بدون ترقیم٢٠١٨، ، بیانات غیر منشورة٢٠١٧إدارة السیاحة؛ نشرة قطاع السیاحة لعام  - مركز المعلومات ودعم القرار) ١(
 .١٢، ص١٩٠٢لمصر، أكسفورد،  العرب حدید، فتح أبو فرید دمحم ترجمة: بطلر جورج ألفرید) ٢(
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أث�اء ح�ل�ه الع����ة ) و���� إل�ه اس� ����ة ال��دو�ل(�� غ�ق فى ����تها الغ��� أن ب�ل�و�� مل� أروشل

؛ ال�ي س��� ف�ها على الف�ما وضاح��ها ال�����ة ال���اه ب�ل�ز ودم�ه�ا، و�ان� ١١٧٧على م�� عام 

ه�اك ع�ة م�ن أخ�� م���ة ب��رسع�� م�ها م�ی�ة ت�نة ال�ي ل� ی��قى م�ها اآلن س�� تل م�تفع وس� 

  ).١(ص�رك�ا ��ه� م� ) ١(ة ال���لة ف�ه ض��ح اب� سالم، وتلى م�ی�ة تان�� فى األه��ة���� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .�٢٠١٦ع� م� أثار تل الف�ما ال�ار���ة ) ب -أ) ١(ص�ر 

 ، و�ان� ت�اخ�)٢( ص�رم�� الق���ة ��ا ه� م��� في  م�ن �ان� م� :م�ی�ة ت���) ب

 �اس� م� س�ها وأول ����ة ال���لة ــ وس� صغ��ة ج���ة اآلن وهيالغ���ة  م� ال�اح�ة ب�ل�ز الف�ما ضاح�ة

ك�اب  في ال��ع�د� م��، وقال ����ات ضفاف على ك�اب في جاء ك�ا ال�اه��  خل�ل ال���لة ����ة

 أرضا زراع�ة ����ات، بل �ان� ال���قة به�ه ت�ج� ت�� ل� ال��الد� ال�ال� الق�ن  ق�ل أنه" ال�ه� م�وج"

 ال�اء و�ان ، وال�رع وال��� وال��وم ال���ل و ال��ات بها و�ان ت��ة ��� و اس��اء لهام� ���� ��� ل�

 ال�ع�وف ال��قع م� أو خل�انه ج��ع م� ال��� في و��� ش�اء وال ص�فاً  ی�ق�ع ع�ها ال إل�ها م���راً 

 زل�ال في أث� على األراضي ه�ه على ال��� ج�انها و��ومها، �غى م� أح�� ال�اس ی��  �األش��م، ول�

  .)٢(ت��� و�ع� األماك� ���ر عال�ة ف�ق س�ح ال����ة ال��الد�، و�ق�� ال�ادس الق�ن 

                                                 
 .٢٤، الجزء األول، ص ١٩٩٧للكتاب، العامة المصریة ضیاء الدین حسن القاضي؛ موسوعة تاریخ بورسعید، الھیئة) ١(
 .٢٤٧، ص بحر البشتیل فى الشمال الشرقى لبحیرة المنزلة، فيذكر المقریزى فى خططھ أن تانیس عبارة عن جزیرة ) ٢(
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  .�٢٠١٤ع� م� أثار ج���ة ت��� ال�ار���ة ) ب -أ) ٢( ص�ر

وه� ال��ار ال�� سارت ف�ه ال���ة م��� الع�راء واب�ها ال���ح  :خ� س�� العائلة ال�ق�سة) د

بل�ز��م في الع�� (ا ز���ا ال��ار ه��ا م� أورشل�� إلى م��؛ وت��ل م�ی�ة الف�ما عل�ه ال�الم ومعه�

�� في رحلة دخ�ل  ٣٥٠٠ال�الغة األه��ة ال�ي ت� ت�ث�قها ���افة ت��اوز  ٢٥أح� ال���ات الـ ) الق��ي

الف�ما  ، ح�� �ان� ت��ف م�ی�ة)١(١٩٩٩وخ�وج العائلة ال�ق�سة وفًقا ل�ا ذ��ه ب���� في دراس�ه عام 

  .ال��ل م� ف�ع إل�ها و����  ال��� ناص�ة وت�ل� ال���اء م� القادم ���� ح�رس ال���ي على

وت�� م�اف�ة ب�رسع�� ع�د م� ال��ائ� ال�ار���ة ذات ال��از ال�ع�ار� ال����، ال�ي ت��ل 

  :م�رات س�اح�ة مه�ة لل�ائ��� س�اء م� ال������ أو األجان� ال�اف�ی� إلى ال��اف�ة، وهي

 ع��ما ت�ازل� إدارة ش��ة ق�اة  ؛١٨٦٧ مارس ٢٧ �ع�د تار�خ إن�ائها إلى: ك���ة �ان أوج��ى

� ق�عة أرض ل��اء ����ة لل�اث�ل��، وت� ب�ائها م� ال��� عام ال���� لآل�اء الف�ن����ان ع

أع�� ب�اءها م� ال���، وقام ب�ضع ال�����ات واإلش�اف على  ١٨٩٠مارس ١٩ ، وفي١٨٧٥

 . ال��ف�� ال�ه��س اإل��الي إدوار س����

 وأق��� أول صالة ف�ها عام ١٩٣١ی�ل�� عام  ٢٣أن��� في شارع : ال����ة ال�ات�رائ�ة ال�ومان�ة ،

                                                 
، ١٩٩٩االنباء فلیبس بیشوي؛ نبذة عن رحلة العائلة المقدسة من بیت لحم إلى مصر والعودة، دار نوبار للطباعة، القاھرة، مایو ) ١(

 .١٤- ١٣ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1867
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 .، و��ج� داخلها ج�ء م� صل�� ال��� ال���ح ���� ال�قال�� ال��ل�ة ال�ائ�ة١٩٣٤

 وتقع في شارع دمحم على١٩٥٢، وت� اف��احها في عام ١٩٤٦أن��� عام : ك���ة مارج�ج� ، .

 .إلى ����ة ال���ة الع�راء م���، ومارم��ا، واألن�ا ب����، ومارم�ق��اإلضافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.northsinai.gov.eg/tourism/default.aspx  

  .ال���ن�ي م�ار تق���ي ل�حلة العائلة ال�ق�سة إلى م�� في الع��) ١٠(ش�ل 

 - هـ٢٧قام القائ� االسالمي ع��و ب� العاص �ف�ح م�� عام : خ� س�� ال��لة اإلسالم�ة) ه

م ع�� م�ی�ة الف�ما ــ وه� االس� الع��ى ال�� أ�ل� عل�ها ح�� ذاك ــ وات�ه م�ها إلى م�ی�ة ت��� ٦٤١

ا م�ل� ه�فًا ول��نه. والقى ف�ها مقاومة ش�ی�ة م� حاك�ها ان�ه� �����ة ال��ل��� عل�ها

ب����� أس�ارها وقالعها في أوائل الق�ن  ال�امل دمحم ب� العادل األی��ي ، أم� ال�ل�ال�ل����� لغارات

سع�� ال�ا�ع اله���؛ فه��ها أهلها وته�م� دورها وم�انعها وأص��� أ�الال، ��ا ت�� م�اف�ة ب�ر 

http://www.northsinai.gov.eg/tourism/default.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ع�د م� ال��اج� ذات ال�ا�ع ال�ار��ي ال�ي لع�� دوًرا مه�ا في أح�اث ال��اف�ة ال�ار���ة وتع�د إلى 

  :الق�ن ال�اضي، ��ا ت�� ع�د م� األض�حة ذات ال�ه�ة ال�ع��ة م�ل

 ع��ما  ؛١٨٦٠ أول م�اج� ال��ی�ة ال��ی�ة و�ع�د تار�خ إن�ائه إلى عام: ال���� ال��ف�قي

ب��اء م��� للع�ال ال������ ع�ارة ع� ش�نة لألغالل عل�ها م��نة،  ش��ة ق�اة ال���� قام�

ت�اع ال��ی�ة ت� إعادة ب�ائه م� ال��� ل��ه ل� ���� ���ًال ���� م�اه ال���، وزاد ا ١٨٦٩ ی�ن�� وفي

أص�ر أم�ًا إلى دی�ان األوقاف  ١٨٨١ لها ورؤ��ه لل���� عام ال��ی�� ت�ف�� ون�� س�انً�ا وأث�اء ز�ارة

 ٧ ائه في م�قعه ال�الي، و�ن�اء م�رسة مل�قة �ه ل����ة األ�فال، واح�فل �اف��اح ال���� في�إعادة إن�

 . ٢٠٠٠، وق� ت� إعادة ب�ائه وت��ی�ه �ال�امل في عام ١٨٨٢عام  د�����

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٦ص�رة ال�امع ال���� في ب�رف�اد وم��� ال��ف�� في ب�رسع�� �ع� ال���ی� عام ) ب - أ ٣( ص�ر

 و�قع في ١٩١٢ال�� �ع�د تار�خ ب�اءه إلى عه� ال��ی�� ع�اس حل�ي عام : ال���� الع�اسى ،

له دور تار��ي شارع دمحم على في حي الع�ب، و��ج� في داخله ع��ان م� ال�خام اإل��الى ال�ل�ن، و�ان 

 .�ارز في ال�قاومة ال�ع��ة

 ل أح� معال� م�ی�ة ب�رف�اد ال����ة ال�ي ت�ه� لل�ف� ال�ارة ع�� الق�اة ��ا : ال�امع ال�������

 . ؛ ��ل شامً�ا على ق�اة ال���� �الق�ب م� م��ان ال�ع��ات ش�ق ب�رسع��)ب ٣( ةص�ر ��ه� في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 مى ال��ی� و�قع ع�� م�خل الق�اة وال��� ال���س�وت� ب�اءه على ال��از اإلسال: م��� ال�الم.  

 و��اه ال�احل ع�� ال�ح�� ل�فى أح� أع�ان م�ی�ة ب�رسع�� في عام : م��� ع�� ال�ح�� ل�فى

  .ی�ل�� ٢٣، وه� م��ى على ال��از اإلسالمى ال��ی�، و�قع في شارع ١٩٥٤

 ق�ة لل��ارة، و�قع في ج���ة و�ف� إل�ه ال�ائ��� م� ر��ع م�اف�ة ال�قهل�ة وال: ض��ح اب� سالم��

 .ت��ل نف� األس� في وس� ����ة ال���لة

" ال��ی�� إس�اع�ل" ب��� �ال��سانة ال��ل�ة في العال� في عه� م�ارة �ع� أول: ف�ار ب�رسع��) و

�ف على ب�ائه ال�ه��س الف�ن�ي واش م، ١٨٧٠ف��ایــ� م، و��أ ع�له الفعلي في١٨٦٩ ی�ن�ه في

 - ةال��سانة ال��ل�- ؛ ح�� أن�ئ م� ال���ر االص��اع�ة )م٦٥(و��تفع ل��افة  ف�ن��ا ��ن��ه ال�ه��

علي قاع�ة �الق�ب م� ال�ها�ة ال�اخل�ة ل�اج� األم�اج الغ��ي للق�اه م�ا�ا �األح�ار ال���ة ل�ـ� 

  .)١(األم�اج م� ج��ع ال�هات ع�� االف��اح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ص�رة م��ى ف�ار ب�رسع�� ال�ار��ي ورص�ف م��ى د� ل���� وم��اء ال��اب) ب- أ ٤( ص�ر

                                                 
اجستیر غیر منشورة، قسم الھندسة المعماریة، كلیة م :أمیرة أحمد محسن؛ تغیرات النسق العمراني والمعماري لمدینة بورسعید) ١(

 .١٣٢، ضیاء الدین حسن القاضي؛ المرجع سابق، ص١٠٢ - ١٠١، ص ٢٠١١الھندسة، جامعة المنصورة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1870
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%87
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ال��ق� م� ال�ارج في ال�س� ش�� م� ال��سانة ال��ل�ة وم�مج  م���  و����ن الف�ار م� ب�ج

في ب�ن ال��ج ج�اح�� ش�الي وج���ي �ا�ق�� م� ال�ـ��؛ ����� علي ع�د م� الغـ�ف ال�ي �ان� م�ات� 

ل��اح ال��الي �ان ال��� ال�اص ����في الف�ار و���ل ���� ب�ج ت����م لل�الح��� واإلدار���، وا

ال�اح�ة ال�����ة ال��ق�ة، و���� اس�غالله ����ف ����  الف�ار ع� ���� م�ـ� في ال�اب� األرضي في

  .�ع� ت�اجع خ� ال�احل ح�� �قع حالً�ا في شارع فل����

اوس أو ب�� األس��ل م�اش�ة على �قع م��ي اله��ة أو ال�اف�ه ه :م��ى ه��ة ق�اة ال����) ز

اإلسالمي؛ ی���ن م�  على ه��ة ق�� على ال��از ال�اني" ع�اس حل�ي"ال��ی��  ضفة الق�اة، وق� ش�ِّ�ه

، و�ع��� أح� العالمات )١(م ١٨٩٣في عام  ٢م ٧٦٠٠ثالث ق�اب خ��اء تعل� م��ى على م�احة 

ال����ة ���ی�ة ب�رسع��، فال���ى ت�فة مع�ار�ة رائعة ال��ال �ع� ��� أول األش�اء ال�ي ت��ادر لل�ه� عادة 

��ة ال�ه�ة في تار�خ م�� ال�عاص�، وق� ت� ع�� ذ�� اس� ب�رسع��، وق� شه� الع�ی� م� األح�اث ال�ار�

  .)٢(٢٠١٦مل��ن ج��ه في عام  ٥٠ت�م��ه واعادة تأه�ل ال���ى االدار� ب�لفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٨ال���ى ال�ار��ي له��ة ق�اة ال���� وقاع�ة ت��ال د� ل���� في م�ی�ة ب�رسع�� ) ب- أ ٥( ص�ر

                                                 
 .١٤٢ - ١٤١ضیاء الدین حسن القاضي؛ المرجع السابق، ص ) ١(
  .٢٠١٦مشروع ترمیم مبنى ھیئة قناة السویس ببورسعید، : شركة معمار الھندسیة) ٢(

http://mimar-architects.com/ar/projects/corporate/suez-canal-hq 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.wikizero.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  �اد شارع ـاة ال���� ام�ــل ال��الي لق�ـار ال��خ� ــی�ج� ��: �ة ت��ال دیل����ــاعـرص�ف وق) ح

فل���� حال�ًا، و�ع� م�ارًا س�احً�ا م��ً�ا ح�� ��اه� ال�وار له ال�ف� العاب�ة م� ج��ع أن�اء العال�؛ وق� 

�ل م�خل الق�اة م��د حاج� ص��� لالم�اج ح�ى ق�ر م��ل�ا ش��ة الق�اة ت���ل م�خل ال���اء وت���له 

، وت� إن�اء ت��ال ل�یل���� صاح� ام��از حف� الق�اة ��١٨٩٩ل على ال���اء عام إلى رص�ف ���� 

ت�ل�ً�ا له ع�� نها�ة ه�ا ال�ص�ف ال�� أس��ت ع�ل�ة إن�اءه لل�قاول اإل��الي أل��تي، أما ال���ال فأس��ت 

�ة م�ور ثالث�� ع�ل�ة ن��ه للف�ن�ي ال�ه�� إ��ان��ل ف�م�ه، وق� أس�ل ال��ار ع�ه في اح�فال ���� ���اس

، وت�� إزالة ال���ال في أعقاب الع�وان ال�الثي على )١(م ١٨٩٩عاما على اف��اح ق�اة ال���� في عام 

  .١٩٦٧ال��ی�ة عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٩ص�ر أمام�ة وعل��ة ل��ار ال��ی�� ع�اس في حي االف�نج عام ) ب - أ ٦( ص�ر

، و��ج� في ١٨٩١عام  إلى ع�اس ال��ی��  �ازار ان�اء تار�خ ی�جع: ب�ار ال��ی�� ع�اس) �

شارع ( ع�ع�� م���د ال�ه�� شارع على ال��ق�ة ال�����ة ال�ئ���ة ب�اجه�ه ح�� ��ل اإلف�ن�ي ال�ي

 م���ف أوس� ع� ف�اء ع�ارة أرضي م�ه�ا األول :�ا�ق�� م�؛ وم��ي على ال��از األور�ي )سا�قا ال�ازار

  كان�  س���ة �اتــع�ة ح� م� ی���ن  على ف��ق العل�� ����ل نيال�ا أما ال��الت، أو �ال��ان�� م�ا�

                                                 
  .١٤١ضیاء الدین حسن القاضي؛ مرجع سابق، ص ) ١(
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  .واألجان� وال��اح ال��ار إلقامة م���ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٦ - ١٩٣٨ص�ر أمام�ة وجان��ة ل����ة ب�رف�اد ال���ل�ة وم��ان ال�ل� ف�اد عام ) ب - أ ٧(ص�ر

ة في ال��اف�ة؛ وهي ���ا�ة ومق�ها م�ی�ة ب�رف�اد وهي ال��ی�ة ال�ان�: ال����ة ال���ل�ة) ق

؛ وت�� ع�د م� الفلل ال����ة على ال��از ١٩٢٠ضاح�ة ثان�ة لل��ی�ة األولى ت� إن�ائها في عام 

الف�ن�ي، وت�� ع�د م� ال��اني األث��ة م� أه�ها ال����ة ال���ل�ة ���ار م�فأ ال�ع��ات وم��� 

؛ ع��ما قام ال�ه��س �١٩٣٤ل�ة إلى عام و��جع تار�خ إن�اء ال����ة ال��. ال�امع ال���� م�اش�ةً 

ب����� ���ع ب�� ال��از األن�ل�ى ال�ه�� في م��قة ال�غ�ب الع��ى والع�ارة األورو��ة " كات"الف�ن�ي 

شاه�ًة على ال�ق�ة ال�ار���ة  ، وق� وقف� صام�ةً )١(مع إضافة الل��ة الع���ة في نق�ش األسقف وال��اف�

، ع��ما �ان� مقً�ا لق�ادة الق�ات الف�ن��ة في ١٩٥٦الع�وان ال�الثي عام ال�ي عاش�ها ال��ی�ة ح�ى ح�ب 

  .ال��ی�ة

 ٦ال�عاص�ة، ت� أف��احه في  ب�رسع�� م�ی�ة م�احف أح�ث: م��ف ه��ة ق�اة ال����) ل

، و��غل ال���ف م��ى أث�� م�اح�ه ق�اة ال���� ال��ی�ة ���اس�ة اح�فال م�� �اف��اح ٢٠١٥أغ��� 

" أوج��ي"، اش�ه� ه�ا ال���ى في ال�اب� �اس� ف�ال اإلم��ا��رة "ال��ق حالً�ا"في حي االف�نج  ٢م ٧٩٠٠

                                                 
(١) Angham,Hoda Abd Elmoam Nagy: Egyptian Troristic and Archeological Sites Since Ancient 
Times Until Present Era, Nahdet El- Shark Book Shop, 2002 , P. 227. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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، إال أنه ١٨٩٩الس��اح�ها ف�ه أث�اء م�اس� االح�فال ���ور ثالث�� عاما على اف��اح ق�اة ال���� في عام 

و��� ال���ف ع�د م� م�علقات د� ل���� . )١(في ال�اقع �ان مق�ًا للق��ل�ة الف�ن��ة ب��رسع��

ال����ة ت���ل في �ع� الفازات واألن���ات وس�اد فارسي وش�ع�ان و�����االت وت��ال له م� ال��م� 

�ع�  له��ة ق�اة ال���� ��ثال� رئ" أوغ�� ل���"األصلي إضافة إلى ل�حات ف��ه له، ول�حة م�س�مة لـ 

� ال��احل ، وفي ال�اب� ال�اني م���ات وخ�ائ� ت��ي م��وع حف� ق�اة ال���� وت��"ج�ل ج��ار"

  .١٩٥٦ال�ار���ة م�� ع�ض م��وع لل�ف� ح�ى ال�أم�� عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٦ی�ل�� ب��رسع�� عام  ٢٣م��ف ال��� أسفل ال��لة وال���ف ال���ي في شارع ) ب_أ ٨( ص�ر

ُأن�ئ م��ف ب�رسع�� ال���ي في ذ��� اح�فاالت م�اف�ة ب�رسع�� : م��ف ب�رسع�� ال���ي) م

على م�ی�ة ب�رسع�� و���ن  ١٩٥٦م؛ ل��ل�� ذ��� الع�وان ال�الثي ١٩٦٤د�����  ٢٣ی�م �الع�� الق�مي 

شاه�ًا على ع��ة و���لة وف�اء شع� ب�رسع�� ال�اسل في ال�فاع ع� األرض، وق� أق�� ال���ف على 

ی�ل��، و�ع�ض م���عة م� األسل�ة  ٢٣أمام ال����فى الع���� في شارع  )٢(٢م ٧.٠٠٠م�احة 

، و�ه أ��ا م��قة األسل�ة األث��ة وت�� م���عة م� ١٩٧٣و  ١٩٥٦عل�ها في ح��ى  ال����لى

  .١٩٥٢ح�ى ث�رة ی�ل�� " إس�اع�ل"�اشا وال��ی�� " دمحم على"ال��افع ال���لفة م� ع�� 

                                                 
  .٧٥، ص ٢٠١٥مقومات وموارد التنمیة السیاحیة في محافظات اقلیم قناة السویس، : الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء)١(

 https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/MuseumDetailsAr.aspx?id=4. )٢( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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ه� م��ف للف� ال����لي في م�ی�ة ب�رسع�� و�قع في أح� ارقى م�ا��  :م��ف ال���) ش

 ١٥٠و��� ه�ا ال���ف , )أ ٨( ص�رةأسفل م�لة ال�ه�اء ��ا ��ه� في ی�ل��  ٢٣ب�رسع�� في شارع 

ع�ًال ف��ًا ل��ار ف�انى م�� في م��لف أف�ع الف� ال����لى م� ن�� وت���� ورس� وج�اف�� وخ�ف، 

  .)١(ل��ض�عات م��لفة مع��ها ق�م�ة و��ل� م�ض�ع ال��ب وال�الم

ل���ن ق��ًرا دائ�ة ت�ل�ً�ا ل���� ج��د ال�لفاء  هى ه�ة ق�م�ها ال���مة ال����ة :مق��ة ال��م��ل�

مق��ة  ١٦، وت�� م�ی�ة ب�رسع�� مق��ت�� م� ب�� ١٩١٨ -١٩١٤ال�ی� ق�ل�ا فى ال��ب العال��ة األولى 

ح�� ؛ واإلس���ر�ة والعل��� وأس�ان  م�زع�� على م�ن الق���ة ش�ق وفای� وال�ل ال���� وال���� والقاه�ة

��ً�ا للق�ات ال��افعة ع� ق�اة ال����، ومقً�ا ل����فى ع���� لعالج ض�ا�ا كان� م�ی�ة ب�رسع�� م

  .أف�نة  ٣وتق�ر م�اح�ها ب��� . ال��ب في م��قة ش�ال إف��ق�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٦ عام م��� وص�رة مق��ة ال��م��ل� في م�ی�ة ب�رسع��) ١١(ش�ل 

�ا�ا ال��ب العال��ة األولى وال�ان�ة م� ���� اس�غاللها �ع� ت����ها ���اًرا س�احً�ا ألحفاد ضو 

اإلن�ل�� والف�ن���� وج��د آخ��� م� دول ���ا وأس��ال�ا ون��زل��ا واله�� وأم���ا وص���ا وج��ب أف��ق�ا؛ 

ب���انً�ا،  ٥٤٤رفات : ق��ا في ال��ب العال��ة األولى  ٩٨٣ق�ً�ا، م� ب��ها  ١٠٩٤وت�� أرض ال�ق��ة 

                                                 
 https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/MuseumDetailsAr.aspx?id=4. )١(  
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م� ال���د الف�ن����، وج��� ص��ى وآخ� أم���ى، أما  ٣٥٣ه��د، و ٨زل��ً�ا، ون��  ١١أس��الً�ا، و ٦٥و

م�  ٤أس��ال���، و ٣ب���انى و����، و ١٠١م� ب��ه�  ١١١ال��ب العال��ة ال�ان�ة بلغ ع�د ض�ا�اها 

  .)١(مقاب� ل�فات غ�� م�ار�ة ٧ج��ب أف��ق�ا، وواح� م� ش�ق أف��ق�ا وآخ� م� غ��ها، �االضافة إلى 

ت�ه� في أدب�ات جغ�اف�ة ال��احة ت�� م��ى : �مات ال���ة ال����ة ال��اح�ةخ -٣

، وال تقل في أه���ها ع� مق�مات ال��ب ال���ع�ة؛ ل��نها العامل األساس في )٢(ال��ه�الت ال��اح�ة

 وتع��� ال��مات ال����ة ال����لة في الف�ادق. اس���ار �قاء ال�ائح أ��ل ف��ة م���ة في م��ة ال�ص�ل

والق�� وال����عات ال��اح�ة الع��د الفق�� األه� في ق�اع ص�اعة ال��احة؛ ح�� أنها ال�ق� ال�� �أو� 

إل�ه ال�ائ��� �ع� ان�هاء رحلة ال�ف�، و�ق�ي ف�ه ال�ائح مع�� وق�ه و�����ذ على ثل�ي إنفاقه تق��ً�ا أث�اء 

ا ال��ا� على أن ال��احة وال�ف� �ع��ان ال�حلة ال��اح�ة؛ م�ا جعل ه�اك ش�ه اتفاق ب�� ال�اح��� في ه�

وت�� خ�مات ال���ة ال����ة ال��اح�ة الف�ادق والق�� . )٣(ض��ً�ا الف�ادق وخ�مات االعاشة وال��ف�ه

ال��اح�ة و���ت ال��اب، وال��اد� وال��ائ� العامة، وق��ر ال�قافة وال����ات ودور الع�ض، وال��اع� 

 .لل�ائ��� وال�ائ���وال�اف�هات ال�ي تق�م خ�مة ج��ة 

أشه� الف�ادق ال�ار���ة في م�ی�ة ب�رسع��؛ ف��ق ) ٩( ص�رةت�ه�  :الف�ادق والق�� ال��اح�ة )أ 

في م�قع م���� في ال��� ال��الي ال��قي " س���ن��ي-س�لف��"و�از���ا مار��ا �االس ال�� أقامه ال���� 

� شا�ئ ال��� ال���س� ال�� �ان� تغ�ي لل��ی�ة ��ل م�اش�ة علي ق�اة ال����، و�ان ق��ً�ا أ�ً�ا م

أم�اجه ه�ة االرض وق�ها، و�ان ���د ال���� س���ن��ي ل���ة الق�اة إ��ارا س���ًا ع� ح� ان�فاعة ب�ل� 

 . ١٩٦٧، ول�� لألسف ال��ی� ت� ه�مه في أعقاب الع�وان ال�الثي على ال��اف�ة )٤(األرض

                                                 
(١)https://www.cwgc.org/findcemetery/cemetery/2094301/Port%20Said%20British%20Protestant%20
Cemetery  

 .١٢٥، ص ٢٠٠١جغرافیة مصر السیاحیة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، : دمحم الفتحي بكیر) ٢(
divide. Journal of, R. Tourism and sustainable  development: Exploring the theoretical ) sharpley٣( 

, 2000, P. 275.19-Sustainable Tourism Journal of Sustainable Tourism, 8, 1   
  .  للسكن من إجمالي انفاقھ السیاحي% ٣٤.٩للطعام، و% ٢٤.١ینفق السائح قرابة 

 م بھ أثناء إنشائھ ھذا الفندقشيء قاأول والفنادق،  اقامة تخصص في ،االیطالیة" سیمونیني"عمید عائلة " سیلفیو سیمونیني"مسیو ) ٤(
في العید  ١٨٩٩نوفمبر  ١٧من تالطم األمواج في  تھایحم، وذلك لمباشره بناء مصدات من األحجار الكبیرة في الجھة الشمالیة للفندق

ق لزیارة بورسعید كمواطنھ غلبھا الشو١٩٠٥الثالثین إلفتتاح قناة السویس للمالحة العالمیة، وحلت فیھ االمبراطورة اوجیني عام 
بمناسبة االحتفال بافتتاح أول " حافظ إبراھیم"الشاعر ١٩١٠عام مضت، وأقام فیھ عام  ٣٥حضرت افتتاح قناة السویس منذ أكثر من و

في طریق رحلتة الي منفاه في جزیرة مالطا، " سعد زغلول باشا"أقام فیھ الزعیم  ١٩١٩مدرسة الجمعیة الخیریة، وفي  - مدرسة للبنات 
 .١٣١ضیاء الدین حسن القاضي؛ مرجع سابق، ص . أصابھ االھمال ولم ینتبھ أحد ألھمیتھ المرتبطة بتاریخ نشأة المدینةو
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  .١٩٥٢ال���ى ال��احي ق�ل رص�ف دیل���� في عام  كاز��� وف��ق �االس ���ار) ٩( ص�رة

  .٢٠١٨ع�د الف�ادق والغ�ف واألس�ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� في عام ) ٣(ج�ول 

 الدرجة %عدد الفنادق      %عدد الغرف       %عدد األسرة        

 نجوم ٥ ٢  ٥ ٣١٢  ٧  ٦٢٤  ٨

 نجوم ٤ ٢  ٥ ١٤٨  ٤  ٣٣٤  ٤

 جومن ٣ ٦  ١٤ ٦٦١  ١٦  ١٦٤٣  ٢١

 نجمتین ٦  ١٤ ١٧٥٩  ٤٢  ٢٦٩٤  ٣٤

 نجمة واحدة ١  ٢ ٤٠  ١  ٨٠  ١

 تحت التصنیف ٢  ٥ ٤٢٠  ١٠  ٥٨٧  ٧

  شعبي  ٢٣  ٥٥  ٨٤٤  ٢٠  ٢٠٣٨  ٢٥

 الجملة ٤٢  ١٠٠ ٤١٨٤  ١٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠

  .�ول م� إع�اد ال�اح� وال��� م� ح�ا�هال�

�اءات مق�مات ال��ا� الف��قي والق�� ال��اح�ة هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء، ال���ة ال����ة الحال�: ال���ر

  . ١٢، ص ٢٠١٨ی�ای� إص�ار ، القاه�ة، ٢٠١٦عام 

  .، ب�ون ت�ق��٢٠١٩د����� إص�ار ب�انات غ�� م���رة، م��� معل�مات م�اف�ة ب�رسع��، : م��� وزارة ال��احة

  �اح�ة م� ال���ة ح�ى ن��ة ف�ادًقا م��َفا ت��واح درج�ها ال� ��١٤ حالً�ا ع�د ـة ب�رسعـاف�ـوت�� م�
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ف��ًقا شع�ً�ا  ٢٣واح�ة وواح� ت�� ال����ف، وع��ة م� الق�� ال��اح�ة ذات ال�الث واألر�ع ن��م، وق�ا�ة 

وثالثة م� ب��ت ال��اب وم�ی�ة ش�اب�ة وح��ة؛ وه�ا الع�د م� أماك� ال��افة ال��اح�ة ال ی��اس� م�لًقا 

  ). ٣(ج�ول ان�ها ال��ار�ة العال��ة، ان�� �ال مع مق�مات ال��اف�ة ال��اح�ة أو م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٨واألس�ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� عام  لغ�فالف�ادق وا ع�د) ١٢(ال��ل 

  :خالل العق� االخ�� ما یلي) ١٣(و) ١٢(وال��ل�� ) ٣(ج�ول ��ه� م� دراسة �ٍل م� 

ذات ال�رجات ال��اح�ة م��ف�ة ال�ت�ة م��أة غل� عل�ها الف�ادق  ٤٢بلغ ع�د الف�ادق ال��اح�ة  - 

م��أة  ٢٣؛ فق� ت��رت الف�ادق ال�ع��ة �ع�د ٢٠١٨ب���ة ال�ل��� م� ج�لة ه�ه ال���أت عام 

في % ٢٨، وتل�ها الف�ادق ذات ذات ال�الث ن��م وال������ ــ ب���ة %٥٥صغ��ة ال��� ب���ة 

دق ذات ال���ة واألر�عة ن��م؛ وه� ما ���ل الف�ا% ٥ال��ت�ة ال�ان�ة، وفي ال���� ق�ل األخ�� ب���ة 

أب�ز مع�قات ن�� ح��ة ال��احة ال�ارج�ة في م�اف�ة ب�رسع��؛ وانع�اًسا م�اشً�ا ل��� س�احة ال���ق 

ال��ل�ة ذات ال��ة الق���ة، في �ل غ�اب تام الس�غالل مق�ماتها ال��اح�ة ال�ار���ة وال�قاف�ة وال����ة 

جال األع�ال إلى االس���ار في ق�اع ال�قاوالت واألن��ة ال��ار�ة س��عة ال�����ة ن�ً�ا الن��اف ر 

ال����ة، وضعف �فاءة العامل�� في ق�اع ال��احة وال����� في األجه�ة ال��ل�ة في ت�ج�ه 

 .االس���ار إلى ه�ا الق�اع ال���� 
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�ل�ها في ال���� ، و %٤٢ت���ر الف�ادق ذات ال������ في ع�د الغ�ف ال��اح�ة في ال��اف�ة ب���ة  - 

؛ %١٦؛ وفي ال���� ال�ال� الف�ادق ذات ثالث ن��م ب���ة %٢٠ال�اني الف�ادق ال�ع��ة ب���ة 

م� ج�لة ع�د الغ�ف ال��اح�ة �ع� اضافة ن�� الف�ادق ذات ال���ة ال�اح�ة % ٨٩ل���ل�ا مًعا ن�� 

الف�ادق عال�ة ال����ف فق� �ان� م� ن��� % ١١وت�� ال����ف إل�ها، وال���ة ال���ق�ة ال�الغة 

 .ال��احي، وه� ما ی��� غ�اب ال��اف�ة ع� خ�� ال����ة ال��اح�ة

، %٣٤ت��رت أ�ً�ا الف�ادق ذات ال������ في ع�د األس�ة ال��اح�ة في ال��اف�ة ول�� ب���ة  - 

ة ؛ ل���ال مًعا �ع� اضافة الف�ادق ذات ال���%٢٥وتالها في ال���� ال�اني الف�ادق ال�ع��ة ب���ة 

م� ج�لة ع�د الغ�ف ال��اح�ة، وفي ال���� ال�ال� الف�ادق ذات % ٦٧ال�اح�ة وت�� ال����ف 

؛ وفي ق�ل األخ�� الف�ادق عال�ة ال����ف ال��احي ذات ال��� واألر�ع %٢١ثالث ن��م ب���ة 

 %.١٢ن��م ب���ة 

ف��قًا  ٢٣إلى  ٢٠٠٨م��أة عام  ٥٢تقل� ع�د الف�ادق ال�ع��ة م�خً�ا إلى أقل م� ال��ف م� ن��  - 

، وت��زع ه�ه ٢٠١٣؛ ���� دخ�ل قان�ن إلغاء ال���قة ال��ة ح�� ال��ف�� م�� عام ٢٠١٨فق� عام 

ف�ادق، أما حي ال��اخ ف��ج� �ه ف��قان فق�، وهي  ٦و  ١٥الف�ادق ب�� حي الع�ب وال��ق �ع�د 

 .األح�اء ال�ي لها واجهة على شا�ئ ال��� ال���س�

� ب�ج�د ن�� الق�� ال��اح�ة ب�� ه��ل خ�ماتها الف��ق�ة، وت��زع جغ�اف�ا ب�� ت���� م�اف�ة ب�رسع� - 

؛ ففي م�ی�ة ب�رف�اد ی�ج� ق���ا ال��جان وال�اق�ت ذات ال�الث ٢إلى  ٨م�ی��ي ب�رسع�� و��رف�اد �ع�د 

ق�� وهي ق�� ال��رس وج�ة ال��رس  ٣ن��م، وت��زع ق�� ب�رسع�� ال��اح�ة على أح�اء ال��ق �ع�د 

وال��وان ذات ال�الث ن��م، وق���ان في حي الع�ب م�ح�ا ذات األر�عة ن��م وال��ار� ذات ال�الث 

ن��م، وق��ة في حي ال��اخ وهي ق��ة الف��وز ذات األر�عة ن��م، وق���ان في حي غ�ب ب�رسع�� 

ي وهي الف�دوس ذات ال�الث ن��م، وم��وع ب�رت�ـ سع�� ال��احي ذو ال��� ن��م وال�� س���ه

، في ح�� ��ل� حي ال�ه�ر وال���ب م� وج�د ه�ه الق�� لع�م وج�د ش�ا�ئ ٢٠٢٤الع�ل �ه عام 

على ال��� ال���س� ل��مة ال��ا����، ح�� تق��� ال��ا�ئ ه�ا على ����ة ال���لة فق� غ�� 

                                   .ال���غله س�احً�ا

والق�� ال��اح�ة ع�د ثالثة ُن�ل لل��اب م�زعة على أح�اء  ت�� م�اف�ة ب�رسع�� إلى جان� الف�ادق-
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الع�ب وال��اخ وال��احي، وع�د مع��� واح� دائ� لل��اب وع�د ق��ة ر�اض�ة وح��ة؛ ت��م �ل ه�ه 

ال���أت أف�اج ال�ائ��� وزوار ال��ی�ة خاصة خالل الفعال�ات ال��اض�ة ال�ي تقام في ال��اف�ة م�ل 

ات ال�ي ُتقام ���ل دور� في شه� س����� م� �ل عام، وُت��ل أب�ز ح�ث ���لة ال��ه�ر�ة لل���

ر�اضي �قام في ال��اف�ة، ه�ا �اإلضافة إلى ال��ارس ال�اقعة على شا�ئ ب�رسع�� وال�ى ُت�ه� م� 

  .ق�ل ال�قا�ات واله��ات ال���لفة الس��عاب ال�وار ال�ا�ع�� لها ��ال العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)١(٢٠١٩ل��ز�ع ال�غ�افي لل���أت ال��اح�ة على شا�ئ م�اف�ة ب�رسع�� في عام ا) ب- أ ١٣(ش�ل 

                                                 
.                                                                             ٢٠١٩جوجل إیرث، : المرئیات الفضائیة) ١(

http://www.portsaid.gov.eg. 
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ال�اص �ال���فة ال��اح�ة على م�اف�ة ) ١("Devfertد�ف�ت "و���ح م� خالل ت���� م�ش�    

؛ ٢٠١٨، أ� ت�اد ت��ن و��فة ال��احة غ�� م�ج�دة أو م�ع�مة ح�ى عام ١.٠٦ب�رسع�� أن ال�اتج 

س�اع في ت���ة م��آت اإلقامة الف��ق�ة في ال��اف�ة الس�غالل إم�اناتها ال��اح�ة �ال�الي ��� اإل

ال��ع�دة، ودورها في حل م��لة ال��الة ال��فاق�ة في ال��اف�ة �ع� ت�ف�� ق�ار إلغاء ال���قة ال��ة، وز�ادة 

  .دخل ال��اف�ة االق��اد�

ل�ه��ة ال�ي ت��ح لل�ائ� ف�صة اق��اء ت�� م�اف�ة ب�رسع�� ع�د م� األس�اق ا: األس�اق ال��ار�ة )ب 

اله�ا�ا وال��ف ال���ار�ة وال�لع ال��ل�ة وال����ردة على حٍ� س�اء، وت���� ب�ف�ة ال��اك� ال��ف�ه�ة 

وال�از���هات وال��اع� ال��اح�ة وذات ال�ا�ع ال�ع�ي؛ وم� أشه�ها س�ق م��ان ال����ة في حي ال��ق ــ 

، وال��رس ج�ان� )م�ل الق�ات ال��ل�ة(��ار� في حي الع�ب، وص� م�ل األف�نج سا�ًقا ــ س�ق شارع ال

م�ل، ال��ل ال��ار� �ق��ة م�ح�ا، ال��ل ال��ار� �ق��ة ال��رس، وم��ع ال���� ال��ار�، و�از��� ال����ة 

  .٢٠١٩العائ�، وم��ع س�ق األس�اك ال��ی� ال�� ت� اف��احه عام 

��ن ال����ة ال����ة ت���ً�ا م���ً�ا، وهي أش�ه تع� ب�رسع�� م� ال :ال��ارع وال��ادی� )ج 

�ال��ی�ة ال���ن��ة ال�ي ت���� �اس�قامة ش�ارعها وتقا�عها ���ل م�عام�، وق� أخ�ت ش�ارعها ال�ئ���ة 

أس�ائها ت���ًا �أس�اء ال�ع�اء وال�ه�اء وت�ار�خ األح�اث ال�ه�ة ال�ي عاش�ها ال��ی�ة؛ وم� أشه�ها 

قام�ه ال��اف�ة على ��ل ال�ا�ئ ال��الي ألح�اء ال��ق والغ�ب وال��اخ ل��ا�ة ال���ى ال��احي ال�� ا

ال��ی�ة م� أم�اج ال��� و���� في ات�اه ع�ضي م� ال�اج� الغ��ي لق�اة ال���� وناد� ال��� ش�ًقا 

في  ح�ى م�ف� ال���ل الق��� غ�ً�ا، وم��ى اإلس�اء ال��احي ال���� على ��ل ق�اة االت�ال ج��ب ال��ی�ة

، وشارع ٢٠١٩د����� عام  ٢٣حي ال��احي وت� اف��احه أث�اء االح�فال �الع�� الق�مي لل��ی�ة في 

فل���� ال�ار��ي ح�� ی�ج� م��ى د� ل���� ال��احي ال���� على ��ل ق�اة ال���� م� م��ة 

، شارع ال�ه�� ١٩٥٢ی�ل�� ت��ً�ا ب��رة ی�ل�� ال����ة عام  ٢٣ال�ع��ات ح�ى قاع�ة ت��اله ال�ه��ة، وشارع 

 ٢٣عا�ف ال�ادات أو ��ح ال��� ح�� ت�ج� الق�� ال��اح�ة والف�ادق ذات ال��� ن��م، وشارع 

د����� ت��ً�ا �ع�� ال��اف�ة الق�مي، وشارع ال�ع�� سع� زغل�ل، وال�ع�� م��فى �امل، وشارع دمحم علي، 

                                                 
  )١:Tourism Today,Op. Cit, P. 115 ) Pearce,D        ١٠٠×   ٨٠٠٠      = ١٠٠× جملة عدد األسرة =  "دیفرت"مؤشر 

  ١.٠٦=         ٧٤٩٣٧١    =   د سكان المحافظة     عد                          
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��ح ال���؛ وم� أشه� م�ادی�ها ال����ة،  ، شارع ال�الث��ي ال��ار�، وشارع)أوج��ي سا�ًقا(وصف�ة زغل�ل 

  .، وال���ة، وف�ل��ج�اد)االس�اد سا�قا(، وال��� م��لي )ال��لة(وال�ه�اء 

 .  )١(٢٠١٧في م�اف�ة ب�رسع�� عام ٢مء أع�اد وم�احات ال��ائ� العامة وال��احات ال���ا) ٤( ج�ول

  %لشباب    األندیة ومراكز ا  %    المساحة       %    العدد      الحي  م

  ١٣  ٨  ٩  ٣٠.٠٠٠  ١١  ٥  بورفؤاد  ١

  ٣٦  ٢١  ٢٦  ٨٠.٠٠٠  ١٦  ٧  الشرق  ٢

  ١٩  ١١  ٢٠  ٦١.٠٠٠  ٢٤  ١١  العرب  ٣

  ١٧  ١٠  ١٦  ٥٠.٠٠٠  ١٨  ٨  المناخ  ٤

  ٧  ٤  ١٣  ٤٠.٠٠٠  ١٨  ٨  الزھور  ٥

  ٨  ٥  ١٦  ٥٠.٠٠٠  ١٣  ٦  الضواحي  ٦

  ١٠٠  ٥٩  ١٠٠  ٣١١.٠٠٠  ١٠٠  ٤٥  ٧  مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٦في م�اف�ة ب�رسع�� عام  ٢وم�احات ال��ائ� العامة �ال���أع�اد ) ١٥(ال��ل 

                                                 
 .٢٠١٧، دیسمبر عام بیان إدارة الحدائق والتشجیر والمتنزھات، بیانات غیر منشورة: محافظة بورسعید) ١(
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 ٣١١م� ال��ائ� العامة على م�احة  ٤٥ت��ل� م�اف�ة ب�رسع�� ع�د  :ال��ائ� وال����هات )د 

س�عة أح�اء في م�ی��ي ب�رسع�� و��رف�اد م�ها ما ه� ذا شه�ة تار���ة الرت�ا�ه ٧؛ م�زعة على ٢ألف م��

ت ال�ار���ة ل��ام م�� م� أب�اء أس�ة دمحم علي �اشا وال��وب وال��اس�ات ال�ي ب��أة ال��ی�ة وال��ارا

، وح��قة سع� زغل�ل على م�احة ٢م٢١٩٠٤م�ل ح��قة األم��ة ف��ال على م�احة : عاش�ها ال��ی�ة

، وح��قة ٢م١٢٤٦٩، وح��قة الف�ما على م�احة ٢م١٩٩٢، وح��قة ع�ابي على م�احة ٢م١١٨٠٠

، وح��قة ج�ال ع�� ٢م١٢٦٤، وح��قة ال�اس��� على م�احة ٢م ٣٤٦١٠على م�احة  )ال�ه�اء(ال��لة 

أف�نة، وح��قة ال��انات على  ٨، وال���قة ال�ول�ة ال�ي تقع على م�احة ٢م٥٠٠٠ال�اص� على م�احة 

، وح��قة ٢م٢٨١٨، وح��قة األمل على م�احة ٢م١٤٢٧، وح��قة األس�ة على م�احة ٢م٢٠٠٠م�احة 

، ح��قة ال�الم على م�احة ٢م٣٠٠٠، وح��قة ال���ة على م�احة ٢م١١٩٥م�احة  ال����� على

أف�نة، وح��قة ال�ار�خ  ٨، وح��قة م�ارك على م�احة ٢م١١٥٥، وح��قة ال�ا�ئ على م�احة ٢م١٠٠٧٣

  :ما یلي) ١٥(وال��ل ) ٤(و���ح م� دراسة ال��ول . ٢م ٩٠٢٠على م�احة 

  اء م�اف�ة ب�رسع�� في م�احة ال��ائ� ب���ة ال��ع؛ ل��نه أح) األف�نج سا�ًقا(ت��ر حي ال��ق�

، ومق� ١٨٥٨أول أح�اء ال��ی�ة م� ح�� ال����� على ال��� األور�ي مع ب�ا�ة ن�أة ال��ی�ة في عام 

، وف�ه مق� أق�م وأع�ق ١٩٥٦م�اك� األجان� العامل�� في ه��ة ق�اة ال���� ح�ى تأم��ها في عام 

 .الف�ادق ال��اح�ة

  حي الع�ب في ال���� ال�اني في م�احة ال��ائ� ل��نه ثاني األح�اء م� ح�� ال��أة؛ وه� جاء

م� ج�لة م�اح�ها في ال��اف�ة، % ٢٠إن ت��ر في ع�دها ب���ة ال��ع إال أنها ل� ت��اوز م�اح�ها 

م أج�اء وف�ه عاش ال������ ال�ی� جاءوا م� ال�ل�ا وال�ع�� للع�ل في حف� الق�اة، وت� ت����ه �ع� ه�

 .١٩٥٦ك���ة م�ه أث�اء الع�وان ال�الثي عام 

 أح�اء ال��اخ وال�ه�ر وال��احي في ال��اك� ال�ال�ة ل��اثة ت����ها �ال�قارنة مع حي  ت��أت

م�ی�ة ب�رف�اد األق�م ن�أة؛ ه�ا ه� ال��� في ز�ادة ع�د وم�احات ال��ائ� ال�ي ت� ت���ها على ح�اب 

 . لةت�ف�ف م�احات م� ����ة ال��� 

ناد� وم��� ش�اب م�زعة على أح�ائها  ٥٩ت��ل� م�اف�ة ب�رسع�� ع�د : األن��ة ال��اض�ة )ه 

ث� حي % ١٩م�ها، یل�ه حي الع�ب في ال���� ال�اني ب���ة % ٣٦ال��ع؛ ی���رها حي ال��ق ب���ة 
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 )٤(ك�ا ��ه� م� ال��ول % ٧، وفي ال���� األخ�� ب���ة %١٧ال��اخ في ال���� ال�ال� ب���ة 

 ). ١٦(وال��ل 

م�ها  ١١ناد� لها ف�ق م����ة في م��لف األلعاب ال��اض�ة؛ م�ها  ٢٩و��ج� في ب�رسع�� ع�د 

، م� أشه�ها في حي )١(أن��ة تا�عة للق�اع العام وم�لها للق�اع ال�اص ٩األع�ال العام و ی��ع لق�اع

 ناد� ال���خصاح� ال�ع��ة ال�اغ�ة في ال��ی�ة ــ أق�م أن��ة ال��اف�ة ـــ و   ناد� ال���� الع�ب 

في حي ال�ه�ر، وناد� ال��� ال���� في حي ال��ق، و��ج� في  ة ال��ا� واألن�اروناد� ش�� ال��اضي،

ال��ی�ة أن��ة خاصة �الع������ وف�ات ع�ال�ة م�ل ناد� ق�ات ح�س ال��ود، وناد� ال���ة، وناد� 

 الق�اة، وناد� ال��ا�ة اإلدار�ة، وناد� م���ار� ه��ة ق�ا�ا ال�ولة، وناد� ال���ك، وناد� ال��ارك،

وناد� ال�عل���، وناد� ال��ار���، وناد� الغ�ل في حي ال��احي، وناد� ال����الت ال�الح�ة على ����ة 

ال���لة، وناد� ه��ة ق�اه ال����، وناد� ه��ة م��اء ب�رسع��، ��ان� ال���آت ال��اض�ة العامة 

، وق� اس��اف� ب�رسع�� �ع� م�ار�ات ال���الت ال�ي ال��ی�ة ال��اض�ة في حي ال�ه�ر ب�رسع�� م�ل

، و�أس ١٩٩٩، و�أس العال� ل��ة ال�� رجال ٢٠٠٦أس األم� اإلف��ق�ة عام ن���ها م�� م�ل ���لة �

 .٢٠١٨، ودورة األلعاب الع���ة ال�اد�ة ع��ة عام ٢٠٠٩العال� لل��اب ل��ة الق�م 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  .٢٠١٦ت�ز�ع ال��اد� جغ�اف�ا على أح�اء م�اف�ة ب�رسع�� عام ) ١٦(ال��ل 

                                                 
 .٧٨، ص ٢٠١٥مصدر سبق ذكره، سبتمبر : الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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��ق ال���ة وخ��� ال�الحة وال��انئ ال����ة ت��م ال: ��ق ال�قل ووسائل ال��اصالت - ٤

وال���ة �ه�ر ن�ع م� ال��احة ت��ى س�احة ال��اه�ة؛ ح�� ت�اع� وسائل ال�قل ال���ة على اك��اف 

 . )١(م�ا�� ومعال� ج�ی�ة ال �عل�ها ال�ائح م�ا ی�ع� إلى ت����ها س�اح�اً 

ح�� ت���ها ال��ق ال���ة وال���  وت�ع�د وسائل ال�قل وال��اصالت ال�ي ت��م م�اف�ة ب�رسع��،

/ ال��ی��ة ���اف�ات الق�اة وال�ل�ا، �االضافة إلى م�ار ب�رسع�� ال��لي ال�� �قع على ���� ب�رسع��

ب�رسع�� الغ��ي وال��قي ال�� ی��� ال��اف�ة ب�ول ح�ض : دم�ا� في غ�ب ال��ی�ة، وم��ائ�� ������

  .ال��� ال���س�

ق ش�ای�� االق��اد االن�اجي وال��مي على حٍ� س�اء، و�ل�ا ت�اثف� تع� ال�� : ال��ق ال���ة -أ

. )٢(ش��ة ال��ق ال���ة وت� ت�ف��ها على م���� ج�� �ل�ا ان�ف�� ت�لفة ال�قل ون�� االق��اد وت���ر

ال���ر ال���� في ش��ة ال��ق ال�اخل�ة واإلقل���ة ال�ى ت��م ) ١٦(ت�ضح خ���ة ال�قل وال��اصالتو 

�اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� وت���ها ���ن إقل�� الق�اة وال�ل�ا والقاه�ة واإلس���ر�ة؛ وال�ي بلغ ال���ة ال�

ألف �� في م�� عام  ��١٥٥ م� إج�الي أ��ال ال��ق ال��ص�فة ال�الغة  ١٢٣٤م���ع أ��الها 

ال�الغ القاه�ة / �� وه� ج�ء م� ���� ب�رسع�� ٨٦اإلس�اع�ل�ة و��له / ، أه�ها ���� ب�رسع��٢٠١٧

ی�ن�� ال�� ی��� م�ی�ة ال�ال��ة ال��ی�ة ���خل م�ی�ة  ٣٠، وأب�ز م�احل ت����ه م��ر )٣(�� ��١٧٨له 

لل����ات  ٣لل�قل ال�ق�ل و ٢حارات م�ور�ة  ٥م��، و�ل ات�اه �ه  ��٨٠ وات�اع  ٤٦ب�رسع�� ���ل 

 ١.٨نف� ب��لفة اج�ال�ة  ٢٢ف�ع�ة و ��٥ار� عل��ة رئ���ة و �٥ف�ل ب��ها حاج� خ�سانى، و��� ع�د 

و�����م ) خ� ال��ش�ی�(مل�ار ج��ه، و��ل� ال���� ال��� ال�� ��ل� عل�ه خ� الق�اة اإلس�اع�ل�ة 

�� ال�� ی��� م�اف�ة ب�رسع�� مع  ٧٠دم�ا� وال�� ی�لغ ��له / ب����ح خاص، وخ� ب�رسع�� 

�� م� الع��� ش�ًقا ح�ى ال�ل�م غ�ً�ا، وال���� ال�احلي ال�ولى ال�� �� )٤(م�اف�ات دم�ا� وش�ال ال�ل�ا

  .ی���ها �ال��اف�ات ال��ال�ة

                                                 
(71) Hall Michael, Tourism Planning, Policies, Processes and Relationships, Long man, Singapore, 
2000, P. 25.  

، ٢٠٠٧، الكویت، ٣٢١ا ومیدانھا ومنھجھا، المجلة الجغرافیة الكویتیة، العدد مفھومھ –جغرافیة النقل الحضري : سعید أحمد عبده) ٢(
  .١٠ص 

  . ، صفحات مختلفة٢٠١٧/ ٢٠١٦الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة حصر الطرق والكباري عام ) ٣(
 . ٢٠١٨، دیسمبر ، محافظة بورسعیدمنشورةبیانات غیر ، ٢٠١٧إدارة الطرق والنقل لعام : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) ٤(
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ش��ة ال��ق وال��اصالت ال���ة وم�اقع ال��انئ وال��ارات واألنفاق في م�اف�ات الق�اة عام ) ١٦(ش�ل 

٢٠١٩.  
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��ل� مل�ارات ج��ه ع�� ال ١٠وت� ت�ف�� نف� ی��� ال�فة الغ���ة �ال��ق�ة ب��لفة إج�ال�ة ت�ل إلى 

م��، وق��  ٢٨٥٠ل��� ال���� ال�ولى ل��مة م��قة ش�ق ب�رسع��، و��ل ��ل األنفاق إلى  ١٨

م��، یه�ف ال���وع إلى ر�� ال���� ال�ول ال�احلي ش�ق  ١٢.٥م��، وق�� خارجي  ١١.٥داخلي 

، ل��مة م��اء ش�ق ب�رسع�� ی�ن�� ٣٠وم��ر  ب�رسع��/ وغ�ب الق�اة، وال��� مع ���� اإلس�اع�ل�ة

ش�م / ع��ن م�سى/ ال��/ وال���قة ال��ة لالس���ار ش�ق ال�ف��عة ب�أ ت�ف�� ���� ج�ی� ش�ق ب�رسع��

حارات  ٣م�� ــ  ��١٢ وع�ض  ���٤٢ل  األولى ال��حلة اء م���، وت� االن�ه ٤٩٠ال��خ ال�ولي ���ل 

س�اب��م، �االضافة إلى  ح�ى ال�الم ك����  م� فى ال��افة ل�ل ات�اه مع ج���ة وس�ى م��لفة االت�اع ــ

�� وت� ت����  ١٠الف�دان ���ل / ٦ن��ه / وصالت إلى معاب� ال�ع��ات على ق�اة ال���� ــ س�اب��م ٣

��، وت�  ٥٠ش�ق ب�رسع�� ���ل / �ي، وجار� ت�ف�� ال��حلة ال�ان�ة م� ����� ال�الم����� س� ٢ع�د 

/ االن�هاء م� أع�ال ال�فع ال��احي و�نهاء �افة ال�����ات ال�اصة �ال��ف�� لل��حلة ال�ال�ة م� س�اب��م

��  ٣٠٠، وجار� ��� ت�ف�� ال��حلة األخ��ة ���ل ��٢٠١٨ عام  ٥٨نف� ال�ه�� أح�� ح��� ���ل 

  .)١(ش�م ال��خ خالل ال��حلة القادمة/ الزدواج ���� نف� ال�ه�� أح�� ح���

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٩أنفاق ج��ب م�ی�ة ب�رسع�� ت�� م��� ق�اة ال���� في د������ عام ) ١٠( ص�ر

                                                 
 . ٢٩نفس المرجع السابق،  ص ) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_30_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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ت��ل م��ة ب�رسع�� أح� معال� ال��ی�ة ال�ار���ة ح�� �ع�د إن�ائها إلى : ال��� ال��ی��ة - ب

�ً� ، وه� خ� مف�د م��ل ل�� س�ة  ٧٨، و���� ال��ی�ة ���اف�ة اإلس�اع�ل�ة و��ل ��له ١٩٠٤عام 

، وق� ت� )١()ب�ها و���ا(و���� ال��اف�ة ب�س� ال�ل�ا / �� ٢٤٥اإلس�اع�ل�ة ���ل /ب�ها/ح�ی� القاه�ة

رسع�� ���ن ، وجار� إن�اء خ� آخ� ی��� ب� ١٩٥٦إعادة ب�اء ����� ال�س�ة ال�� ت� ت�م��ه أث�اء ح�ب 

�� م� ال����ة إلى ال����رة، وس�ف ی��  ٧٥ال����ة وال����رة، وق� ت� ت�ف�� ال��ء األول م�ه و��لغ 

دقهل�ة، و��لغ ع�د ال���ددی� على  –�� م� ب�رسع�� إلى ال����ة  ٢٥ت�ف�� ال��ء ال�اقى ال�� ی�لغ ��له 

لل����� وال��اء م��وع ت���� م��ة ق�ارات وق� نف�ت ال���ة ال����ة . )٢(ی�م/ف�د ٦٠٠٠ه�ا ال�� ن�� 

؛ واس�ه�ف ت���� ح��ة نقل ال��ائع �الق�ارات إلى ٢٠١٧مل��ن ج��ه في  ٧٥ب�رسع�� ب��لفة بلغ� 

ال��ی�ة ع� ���� تغ��� ال���ة ال����ة لل���ة ــ أع�ال �ه��اء وص�ف ص�ي وم���مة ال���� ــ وه�م 

  .)٣(ات� اإلدار�ة واالس��احاتوت���� ال�� ٥و ٤و�حالل رص�في ال�ص�ل 

  :ال���اء الغ��ي وال���اء ال��قي ت��م ح��ة ال��احة في م�اف�ة ب�رسع��: ال�قل ال����  -ج

م��اء غ�ب ب�رسع�� ه� ال���اء األول فى نقل ال�ائ��� إلى ال��اف�ة م� ج��ع أن�اء العال� س�اء  - 

سائ�ًا إلى ال��اف�ة ع�� ال���اء  ١٠٧لى �ال�ف� أو �ال���ت، وق� بلغ ع�د ال�ائ��� القادم�� ح�ا

و�ق�م أح� أرصفة ال���اء الغ��ي ���مة اس�ق�ال . ٢٠١١ألف في عام  ١٠٥م مقابل ٢٠١٨في عام 

ال�ف� ال��اح�ة وال���ت ال��احة ال�ول�ة ل��� إن�اء مار��ا عال��ة لل���ت ت��ن مه�أة الس�ق�ال 

��ب أور�ــا وش�ق ح�ض ال��� ال���س� أو ع� ال�ف� ال��اح�ة القادمة م� ال��ال م� دول ج

  .���� س�احل ال��� األح�� دول ش�ق إف��ق�ا ودول ج��ب ش�ق آس�ا

وت����م ال�ع��ات مع ����� ال��� العائ� في ال��� ب�� م�ی��ي ب�رسع�� و��رف�اد وال�ف��عة  - 

ن�ة ح�ى ال�ف��عة �� ��ل ب�� نها�ة م��قة ب�رف�اد الع��ا ٦ال��ی�ة وه�اك ���� ساحلى ��له 

  .�� ٧وال���� ال��د� إلى الع��� ���ل 

، وال�ا�ع ب�� م�انىء ال��� ٢ألف م ٣٥أح� أك�� ال��انىء ال����ة ���احة : �م��اء ش�ق ب�رسع� - 

 �٣ل� م� خالل  ١٤م��اًء م��ر�ًا على م���� العال� �أرصفة ��لها ) ١٥(ال���س�، وواح� م� 

                                                 
 .٣٧٥مرجع سابق، ص : عبیر ابراھیم عبد هللا سراج الدین) ١(
  .٢٤، ص ٢٠١٧كتاب السیاحة في اقلیم قناة السویس، القاھرة، : الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء) ٢(
 . ٦٩س المرجع السابق،  ص الھیئة العامة لالستعالم، نف) ٣(
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مالی�� �� �إج�الى ی���  ١٠م��ات حاو�ات وم��ة ��ائع وم��ة ص� سائل ت��اول وح�ها 

  .)١(ال��ةمالی�� �� فى  ١١٠على 

دم�ا� /على ���� ب�رسع�� ٧و��ج� م�ار ال���ل في غ�ب ال��ی�ة ع�� ال�ل�� : ال�قل ال���  -د

و����� م�رج رئ��ي ���ل  ٢م ١٢٤٦١٧٢على شا�ئ ال��� ال���س� م�اش�ة؛ �قع على م�احة  

ق� ت� ت���� وله ت�ماك ی��ع الر�ع �ائ�ات وم�ه� اناره ل�ل�ه لل��اماك وال���ات، و  م، ٤٥× م  ٢٣٤٩

في عام  )٢(ساعة، ��ا أق��� ساحة الن��ار ال�ائ�ات م��س�ة ال���/ راك� ٣٠٠صالة ال��اب ل���ع لـ

٢٠٠٩ .  

، ث� أُِع�� ت�غ�له الس�ق�ال ٢٠١١وق� أغل� م�ار ب�رسع�� �ع� أح�اث م���ة اس�اد ب�رسع�� عام 

��� ال��ار وت�سع�ه وت���له إلى ، و���ل ت�٢٠١٣ثالث رحالت أس��عً�ا م� القاه�ة م�� مارس عام 

م�ار دولى نقله ن�ع�ة �الغة األث� فى ازدهار ال���ة ال��اح�ة في ال��اف�ة و�قل�� الق�اة ��ل؛ الن 

ال���ان ال�س�لة األك�� إق�اال واس���اًما في ال��احة ال�ارج�ة، ف�ال أن م�قعه على ساحل ال��� 

� اس�ق�ال ال�حالت ال�اف�ة م�ها، ��ا أن ال��ار ال�ح�� ال���س� وق��ه م� دول ج��ب أورو�ا ����ه م

ال�� ���م م�اف�ات الق�اة وش�ق ووس� ال�ل�ا و�ال�الي ت����ه ��فف ال�غ� ع� م�ار القاه�ة و��ق� 

  .ال����ة االق��اد�ة

  

  : أن�ا� ال��احة في م�اف�ة ب�رسع��: ثالً�ا

في ض�ء ما س�� ذ��ه م� ال�ق�مات ال��اح�ة  ت���ع أن�ا� ال��احة ال�ي ���� ت����ها في ال��اف�ة

اله�ف م� ال�حلة ال��اح�ة، وم�س� : ـــ في ال���� ال�اب� ــ ت�عأ لل�عای�� ال�ي ی�� وفقها ال����ف م�ل

  :ال��احة، ووس�لة ال�قل ال�����مة في ال�حلة، والف�ة الع���ة ال���ه�ف ج�بها س�احً�ا على ال��� ال�الي

ال��اح�ة ال�ارج�ة ال�ه�ة ن�ً�ا ل��قع  األن�ا� ت��ل أح� ):ل��ن���ا(ال��احة العاب�ة  .١

ب�رسع�� ل��قعها ال�غ�افي الف��� ع�� ال��خل ال��الي ق�اة ال����،  وت���� بها م�اف�ة م�� ال���س�؛

 و��نها إح�� م�ن ح�ض ال��� ال���س� ال�ه�ة ذات ال�ه�ة ال�ار���ة، وم��ة رئ��ة ل�س� سف�

 .ال���� وسف� ال��اب ال�ي ت��ب دول ج��ب أور�ا وش�ق ال��� ال���س� لق�اة �ةال��احة العاب

                                                 
  .بیان إدارة الطرق والنقل، مصدر سبق ذكره: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) ١(
  .٢٦٥مرجع سابق، ص : ورده أحمد السید) ٢(
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األماك� ال��اح�ة ال�ه��ة في م��قة الق�اة خالل ف��ة  ل��ارة ف�صة لل��اب وتع�ي س�احة ال��ن���

ی�م��، ���ص خاللها ال�ائ��ن على  - ع��ر ال�ف� م� ب�رسع�� إلى ال���� وال�ي ت��اوح ب�� ی�م واح�

ب�حالت س��عة إلى القاه�ة ل��اه�ة ال���ف ال���� وم��قة األه�امات والقاه�ة الفا���ة؛ و����  الق�ام

 اس�غالل ال��احة العاب�ة ����اء ب�رسع�� في ت���� ح��ة ال��احة ال�ارج�ة إلى ال��اف�ة م� خالل ت���ة

  . ال�اب� ع�ضها ال��احي ع�اص� ال��ب

سف��ة ر�اب س�اح�ة ����لة جاوزت  ٨٠لعاب�ة م��اء ب�رسع�� ن�� وق� بلغ ع�د ال�ف� ال��اح�ة ا

؛ وتأتي ال�ف� القادمة م� مال�ا في ال��ت�ة األولى في ٢٠١٨ألف راك� م� م��لف ال����ات عام  ١٠٧

، تل�ها سف� %٢٩م�ة ب���ة  ٢٣ال�ف� ال��اح�ة العاب�ة ����اء ب�رسع�� ح�� بلغ ع�د ت�ددها على ال���اء 

  .)١(م� إج�الي ح��ة ت�دد ال�ف� ال��اح�ة على ال���اء% ٢٤وال�هاما ب���ة % ��٢٦ة ب�م�دا ب�

اله�ف م� ه�ه ال�حلة ال��اح�ة ه� ق�اء اإلجازات وال��عة وال��ف�ه  :ال��احة ال��ف�ه�ة .٢

وق�اء وق� الف�اغ في ف�ل ال��ف والع�الت إلس�عادة ال��ا� وال����ة م� ج�ی�، وت���ع م�اف�ة 

الع�ی� م� األماك� ال���ع�ة ال��ا�ة وال��اخ ال�ع��ل ��ال العام وال�ق�مات ال����ة ـ وسائل ب�رسع�� �

ال��ف�ه ــ ال�ال�ة له�ا ال��ع م� ال��احة م�ل ال���ع ال�قافي ال��فهي و�از��� ال����ة ال���� وم��ع 

 .ال��اع� ال��احي وال��ائ� وال����هات ودور ال����ا

ل� م�اف�ة ب�رسع�� وجهة ساحل�ة غ�� م���قة ب�� ال��ن ال����ة؛ ت��: ال��احة ال�ا���ة )أ 

فهي ت�ل على ال��� ال���س� م� ال��ال، وت���قها ق�اة ال���� وال�ف��عة ال��ال�ة لق�اة 

ال����، وت��� بها ���� ال���لة م� الغ�ب وال���ب؛ وت��ل س�احة االص��اف أب�ز أن�ا� 

�وار م� م�اف�ات ش�ق ووس� ال�ل�ا في ز�ارات ی�م�ة ال�ا��ة في ال��ی�ة ح�� �ق��ها ال

�� ــ م� أجل االس���اع وق�اء ع�الت نها�ة األس��ع واألجازات  ٢٥٠ -٦٠س��عة ــ 

 .ال��ت��ة �االع�اد وال��اس�ات ال���لفة خاصة ی�م ش� ال����

ف�اد، ت���ن ال��اف�ة م� م�ی���� ج���ت�� وه�ا ب�رسع�� و��ر  :ال����ة ال�حالت س�احة )ب 

ت��� به�ا ال��اه م� �ل اإلت�اهات، وله�ا ل�� م� ال�ق��ل أن ت�قى خال�ة م� ال�حالت 

                                                 
دارة العامة ، اإل٢٠١٨بیان عدد سفن الركاب السیاحیة في میناء بورسعید طبقًا لجنسیة السفینة عام : الھیئة العامة لموانئ بورسعید) ١(

 . ٢٠١٩لحركة الركاب والبضائع، معلومات غیر منشورة، بورسعید، 
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ال����ة ال��اح�ة وال��اع� العائ�ة ال�ع�وفة في �ل ال��ن ال�احل�ة ��ا ت��ل�ه م� ش�ا�ئ 

م���ة، وعلى غ�ار رحالت ال��ل ��وز ال�ي ت���ك م� القاه�ة إلى م�ن األق�� وأس�ان، 

ل رحالت ی�م�ة ت��ى بــ ق�ال ��وز على ��ل ساحل ال��� ال���س� و����ة ���� ع�

ال���لة وق�اة ال���� وت��� ال�ائح م� م�اه�ة ج��ع جهات م�ی�ة ب�رف�اد وم�ی�ة ب�رسع��، 

ف�ال ع� ال��ر ال��ع�دة في ����ة ال���لة، وم�ارسة ه�ا�ة ص�� األس�اك وال���ر في 

لع�ی� م� م��ي وم�ارسي ه�ه ال��اضات في ال���قة الع���ة م�اس� ه��اتها، وال�ي ت��ب ا

  .وح�ض ال��� ال���س�

�ان وال ی�ال ال��� ال��احي األب�ز ل��ی�ة ب�رسع�� م�� إن�اءها ����اء  :س�احة ال���ق  .٣

؛ ح�� �ان� ول� ت�ل م��ً�ا ت�ارً�ا ل��قعها الف��� ع�� ال��خل ال��الي لق�اة ال����، وزاد ١٨٦٩ت�ار� 

، و�ن تأث� ���ً�ا ه�ا ال��� وان��� في العق� ١٩٧٦ال��� ال��احي �ع� اعالنها م�ی�ة ح�ة في عام  ه�ا

، ول�� ٢٠١٣ح�� ال��ف�� في عام  ٢٠٠٣األخ�� �ع� دخ�ل ق�ار إلغاء ال���قة ال��ة ال�ادر في عام 

  .ق ل�ص��ها ال���� وشه�تها العال��ة وال��ل�ة ال ی�ال ه�اك م� �ق��ها �غ�ض ال��� 

�قام على أرض ب�رسع�� الع�ی� م� الفعال�ات ال��اض�ة ال��ل�ة  :ال��احة ال��اض�ة .٤

واالقل���ة وال�ول�ة؛ ن�ً�ا ل�ا ت�ل�ه م� ب��ة ت���ة ر�اض�ة م����ة في ال��ی�ة ال��اب�ة ال�اقعة في حي 

شا�ئ ال���  ن�ل ش�اب في أح�اء ال��ق والع�ب وال��اخ �الق�ب م� ٣ال��اخ في غ�ب ال��ی�ة، وع�د 

ناد� لأللعاب ال��اض�ة ال��اع�ة والف�د�ة على  ٥٩ال���س�، ومع��� ال��اب ال�ائ� في حي الع�ب، و

حٍ� س�اء، وتأتي ال��ی�ة ال��اضي في حي ال�ه�ر وم��أت ال�اد� ال���� وال���خ على رأس ه�ه األن��ة 

ال�ات ال��اض�ة ال�ى اس�اف�ها على ذات ال�ه�ة ال�ع��ة وصاح�ة القاع�ة ال��اه���ة، وم� أب�ز الفع

، وع�د م� ٢٠١٩س��ل ال��ال ���لة دور� ال���ات في س����� م� �ل عام، وال���لة الع���ة ل��ة ال�لة 

  .١٩٩٦م�ار�ات �أس العال� لل��اب 

���� دع� ن�� ال��احة ال�ی��ة في ب�رسع�� ��ا ت��ل�ة ال��اف�ة م� : ال��اح�ة ال�ی��ة .٥

ثها ال�قافي وال�ی�ي؛ خاصة مع وج�د ع�د م� ال��ائ� ال�ه��ة م�ل ����ة �أن أوج��ي ت��ع وتع�د في إر 

وال�ات�رائ�ة ال�ومان�ة ال�ار������ وم��� الع�اسي وجامع ال��ف�قي وض��ح ج���ة اب� سالم، ��ا م�َّل ق��ها 
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��ة و���� رحلة م� ش�ه ج���ة س��اء ��ا ت��ه م� م�رات دی��ة لل�ساالت ال��او�ة ال�ه�د�ة وال���

  .العائلة ال�ق�سة إذا ما ت� اح�اءه عامل ج�ب مه� له�ا ال��� ال��احي

اه��� الق�ادة ال��ل�ة ت�� ت�ج�ه الق�ادة ال��اس�ة ب��اء ع�د م� : س�احة ال��ت��ات .٦

 ال��اك� والقاعات ال�ي ���� اس�غاللها في ه�ا ال��� ال��ی� م� ال��احة، ف�� ب�اء ال���� ال�قافي ��ا

���ه م� ع�د م� قاعات االج��اعات على أعلى م����، �االضافة إلى القاعات ال�����ة ال�ي ت�ج� في 

م�ل م�ت��ات : الق�� ال��اح�ة �ال��اف�ة، وال�ي ی�� ف�ها الع�ی� م� م�ت��ات �ل�ات جامعة ب�رسع��

  .كل�ات ال����� واله��سة وال����ة م�ا ��ه� في رواج ال���ة ال��اح�ة

تع�ف ال��احة األ���ل�ج�ة �أنها ال�ف� إلى : ة ال����ة وال����ات ال���ع�ةال��اح .٧

ال��ا�� ال���ع�ة ال��� �غ�ض م�اق�ة ودراسة واإلع�اب وال���ع �ال��ال ال���عى و��اره ال��اتى 

وال���انى وث�واته ال���ع�ة ال�ى ل� تغ��ها ال��اة ال��ن�ة، وت�خل فى دائ�ة ن�� ج�ی� لل��احة ���ى 

���احة اإله��امات ال�اصة وال�غ�ة في الع�دة لألصل وال���عة وال��وج ع� روت�� ال��اة ال��م�ة ف��ا 

وت��ح م�اف�ة ب�رسع�� . �ع�ف �الف�ادق ال����ة، و�ال��ع ال�غ�ة فى ال��اف�ة على ال��اة ال���ة وال���ع�ة

م� خالل ال��ا�� ال�عل�ة �����ات ال�ائح ف�صة م����ة لإلس���اع ���احة ال���اء وال��� وال����ات 

غ�ب م�ی�ة ب�رسع��  ���١٣ع�ة م�ل م���ة أش��م ال���ل ــ �أح� ال��ا�� ال���ة ال����ة ــ ع�� ال�ل�� 

على ���� دم�ا� �ع� ب�غاز ال���ل م�اش�ة ح�� تل�قي م�اه ال��� ال���س� ���اه ���� ال���لة في إ�ار 

�ة ال�ران�� في ����ة ال��دو�ل ش�ال س��اء ح�� س�احة ال��ار� إ���ل�جي م���، و��ل� ق��ها م� م��

ال�افة، وفي �ال ال��قع�� ���� م�ارسة ر�اضات ص�� األس�اك �ال��� ال���س� ورص� ال���ر وال��اتات 

ت�ف��ها ال��ارد  - : ال���ة، وتع� ال��احة ال����ة م���ا ق��ا ل�فع وت���� ال���ة واالق��اد وال�قافة ����

  .ل�ة والع�الت األج���ة ل����� األماك� ال���ع�ة وال��اثما

ت��� ال��اعات ال��ل�ة وال��ف ال��و�ة ألن سائ��� ال���ة یه���ن �ال���عة وال����ات  - 

  .ال��ل�ة لل��ان

إق�اع الق�ادة ال��ل�ة �أه��ة ال�فا� على م�ارد ال���عة ��ن ال��احة ال����ة أح� أن�ا� ال��احة  - 

  .الً�اال���ة ح
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واألث��ة وف�ها ی�� ج�ب ال�ائح  ال�ار���ةوت��ى أ�ً�ا �ال��احة  :ال��احة ال�قاف�ة .٨

ل��اه� ال��اة ال�اض�ة ل����عات ق���ة، و�الح� م� خالل ذل� ��اه� مع��ة م�ل أسال�� ال��ازل 

ز�اء والفل�ل�ر و��ز مع�ار�ة وت�اث�ة م���ة، وال��ف ال�قل���ة ومع�ات ال�راعة وال��اعة ال��ائ�ة واأل

ال�ع�ي وال�قال�� ال����ة له�ه ال����عات؛ وت��� ب�رسع�� م�ا�� تار���ة شه��ة م�ل تل الف�ما، وأثار 

بل�ز��م الق���ة، و���� ح�رس ال���ي ال�ار��ي، وج���ة ت��� ال�ار���ة وج���ة اب� سالم في ����ة 

��اث�ة ال�����ة في م�ی�ة ب�رسع�� و��رف�اد ال���لة ج��ب غ�ب ب�رسع��، ف�ال ع� ال��اني األث��ة وال

م�ى ه��ة : وت��ي ق�ة ال��ی�ة وت�ه� على األح�اث ال�ه�ة ال�ي م�ت بها وس�� ع�ضها م� ق�ل م�ل

ق�اة ال���� والف�ار الق��� و����ة أوج��ي وم��ى ال��اج���ة و��ار ال��ی�� ع�اس في ب�رسع�� وال����ة 

 .��فلل ه��ة ق�اة ال���� وغ��ها م� ال��اني ال�ي س�� ع�ضها في ال�ال���ل�ة وال��ائ� ال�ار���ة و 

ال��احة األث��ة، وس�احة ال�ه�جانات وال��نفاالت : وه�اك ع�ة أن�ا� لل��احة ال�قاف�ة ن��� م�ها

 ال�ع��ة، واألع�اد الق�م�ة وال�ی��ة، وال�فالت ال��س�ق�ة؛ وج��عها ���� ت�ف��ها إذا ت� ال����� ال��� لها

  .في �ل ت��ع إرثها ال�قافي

وهي ن�� ج�ی� م� أن�ا� ال��احة ال�ي �ه�ت م�خً�ا في : ال��احة الع����ة وال��ائ��ة .٩

أور�ا الغ���ة ���ل خاص؛ ح�� �ف� أحفاد ض�ا�ا ال����� العال����� األولى وال�ان�ة ل��ارة رفات ذو�ه� 

�عارك ال�ي ح��� ال��اع ب�� دول في م�ا�� ش�ال إف��ق�ا وج��ب ش�ق أس�ا ح�� وقع� أك�� ال

مق��ة وق��ها م� مقاب� م�ن  ١٦وت�� م�اف�ة ب�رسع�� مق��ت�� م� مقاب� ال��م��ل� ال. ال�لفاء وال���ر

ح�� �ان� م�ی�ة ب�رسع�� م��ً�ا للق�ات ال��افعة ع� ق�اة ال����، ومقً�ا ؛ الق���ة ش�ق وفای� وال�ل ال����

�ا ال��ب في م��قة ش�ال إف��ق�ا، ف�ال ع� ��نها م� أه� م�ا�� ل����فى ع���� رئ��ي لعالج ض�ا

ال��اع ال�ار��ي ب�� الع�ب وال�های�ة وعلى س�احلها غ�ق� ال��م�ة االس�ائل�ة إ�الت األشه� على 

اال�الق، وفي م��قة رأس الع� ال�ه��ة ت� إل�اق أول ه���ة م���ة لل�ع��ی� و��ا ال�ال في م��قة 

، ف�ال ع� ق��ها م� م�ا�� الق�ادة ١٩٦٧ب�رف�اد في ح�ب ال�ام� م� ی�ن�� ال���ة ش�ق م�ی�ة 

ال�س�ى في م��قة ت�ة ال���ة في وس� س��اء ق�الة م�ی�ة االس�اع�ل�ة، و��ج� بها م��ف ناص� أسفل 

ال��� ال���ار� لل���� ال��ه�ل في م��ان ال��لة أمام م��ى ال��اف�ة، وال���ف ال���ي الل�ان ���ان 

 .م� ال����ات ال�ي ت��ي تار�خ ال��ی�ة في م�اجهة ال���لع�د 
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 :ب�رسع�� ���ل خاص م�لم�اف�ة وه�اك أن�ا� أخ�� خاصة م� ال��احة ���� أن ت����ها في 

ح�� �ع� ال��اب أك�� الف�ات ن�اً�ا وح��ة و���� ج�به�  :س�احة ال��اب وال�الئع .١٠

��اضة وال��� ع� ال�قافة وال�ع�فة م� خالل ت���� ل��ارة ال��اف�ة به�ف م�ارسة ال��ف�ه وم�ارسة ال

رحالت ج�اع�ة ل�الب ال��ارس ال�ان��ة و�الب ال�امعات �أسعار رم��ة، واس�غالل ن�ل ال��اب 

 .  وال��ارس ال�اقعة في شارع ��ح ال��� في ه�ا الغ�ض

ت�عاق� وت��ى س�احة ال��س�ات االج��اع�ة واله��ات وال���ات ال�ي : ال��احة ال�قاب�ة .١١

مع ب��ت ال��اب أو الف�ادق ذات ال���ة ال�اح�ة رخ��ة ال��لفة؛ م� أجل ت���� رحالت ت�ف�ه�ة وثقاف�ة 

ألف�ادها وعائالته� �أسعار رم��ة، وان���ت ه�ه ال�حالت في عق� ال�����ات ح�ى م���ف ال��ع���ات، 

ة س�احة ال���ق وس�احة االص��اف و�ان� ب�رسع�� إح�� واجهاتها األساس�ة ��نها م�اًرا مه�ًا ل��ارس

 .مًعا، ول�� أصابها ال��ه�ر مع ارتفاع مع�الت ال���� م�خً�ا

�ع��� ه�ا ال��� م�  Week End" ال��� إن�"وت��ى ���احة  :س�احة ال��م ال�اح� .١٢

ال��احة م�اسً�ا أك�� لل��اف�ات ال�اقعة في ش�ق ووس� ال�ل�ا؛ ح�� ��اع� ق�ب ال��افة م� ب�رسع�� 

�� �ال���ة ل��ن األس�اع�ل�ة وال�قهل�ة وال��ق�ة وال���ف�ة والقاه�ة إلى ق�� م�ة ال�حلة  ٢٥٠ل م� أق

و�ن�از ه�ه ال�حالت ال��اح�ة �أسعار مق��لة للعائالت م��س�ة ال�خل والعامل�� في اله��ات وال��س�ات 

 .ال���م�ة �غ�ض ال���ق ��ال العام

�احة األغ��اء ل�ا فه� أح� أك�� أن�اع ال��احة وتع�ف ��): ال���ت(ال��احة ال����ة  .١٣

أه��ة، وهي م� أك�� أن�ا� ال��احة ال�ارج�ة روًجا في دول ح�ض ال��� ال���س�؛ ح�� ی�ج� ق�ا�ة 

���، وع��ما تغل� أب�ابها خالل أشه�  ٣٠٠- ٢٠٠أآلف ناد� في غ�ب أور�ا ��ع �ل م�ها م�  ٣٠٠٠

�ب أور�ا خاصة ت���ا وق��ص وال��نان و���ال�ا، وفي �ل ف�ل ال���� وال��اء ت��ه ص�ب س�احل ج�

ت��ع م�اف�ة ب�رسع�� ����ة م�اخها ال�ع��ل وس�ائها ال�اف�ة وان�فاض س�عة ال��اح وقلة األعاص�� 

 .ال�ارة ���احلها �ال�قارنة ���انئ ج��ب أور�ا ���� أن ت��ن ع��� ج�ب مه� له�ه ال��احة
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  ):٢٠١٨ -٢٠٠٨(في م�اف�ة ب�رسع�� أع�ام  ت�ل�ل ح��ة ال��احة: را�ًعا

  ألف سائح  ١٨٤.٥قف� ع�د ال�ائ��� ال�اف�ی� إلى م�اف�ة ب�رسع�� إلى  :أع�اد ال�ائ��� -١

في ع��ة س��ات، زاد خاللها ع�د ال�وار % ٢٥.٥؛ ب��ادة ٢٠١٨ -٢٠٠٨الف ب�� عامي  ١٤٧مقابل 

ال�الي؛ على ال�غ� م� ت�اق� ال��اح الع�ب األجان� ع�� س�احة ال��ان��� ��ق�ار ال�ل�� في العق� 

) ٥(ج�ولة ح��ة ال��احة في ال��اف�ة م� ، و���� دراس��٢٠٠٨ق�ار ال��ف في نف� الف��ة ع� أرقام 

  ):١٨(و) ١٧(وال��ل��

  .٢٠١٨و  ٢٠٠٨ت�ز�ع أع�اد ال�ائ��� ح�� ال����ة على شه�ر العام أع�ام ) ٥(ج�ول 

  ٢٠١٨مصریین              ٢٠١٨ عرب       ٢٠١٨أجانب        الشھر

  ٧١٨٩ ٦٤١٦  ٨٣ ٣١٥  ١٩٦٧ ٧٩٨  ینایر

  ٦٨٧٤ ٥٧٠٦  ٦٩ ٣٠٤  ٢١٠٠ ٨٧١  فبرایر

  ٨٠٢٠ ١٠٠٤٢  ١٣٤ ٢٣٥  ٢١٨٤ ٩٢٩  مارس

  ٨٣٨٥ ٩٥٥٤  ١٢٦ ٢٣١  ٢١٢٩ ٨١٣  إبریل

  ٨٨٩٢ ٧٩٠٣  ٨٣ ٢١٥  ٢٤٥٩ ٨٢٥  مایو

  ٨٨٨٦ ٨٥٩٠  ٥١ ٢٢٥  ٢٢٣٠ ٨١٠  یونیھ

  ١٥١٤٥ ١٤٤٤٢  ٢٠٤ ٢٨٥  ٣٣٠٠ ٨٦٥  یولیو

  ٢٣٨٥٦ ٣٨٢٢٠  ٢٦٩ ٥٠١  ٣٤٥٨ ٨٠٨  أغسطس

  ٢١٧٠٤ ١٢٠٩٦  ٢١٥ ٣٢٣  ٤١٦٢ ٨٥٥  سبتمبر

  ٢٠٥١٧ ٧١٥٤  ٣٩٢ ٨٨  ٥٠٣٧ ٨٤٠  اكتوبر

  ٢٠٧٤٩ ٦٥٤٧  ٣٠٨ ١٣٠  ٤٥١٩ ١٠٧٤  نوفمبر

  _ ٦٨٩٩  _ ١٤٥  _ ١١٢٠  دیسمبر

  ١٥٠.٢١٧ ١٣٣.٦١٤  ١.٩٣٤ ٢.٩٩٧  ٣٣.٥٩٠ ١٠.٥١٨  جملة

إدارة م��� ال��احة، ب�ان أع�اد ال�ائ��� ت�ًعا لل����ة، ب�انات غ�� م���رة، : ال���رال��ول م� إع�اد ال�اح�،   

  .٢٠١٩، ٢٠٠٩م�اف�ة ب�رسع��، د����� 
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  .٢٠١٨و  ٢٠٠٨على شه�ر العام ) أجان� –ع�ب (�ع أع�اد ال�ائ��� ح�� ال����ة ت�ز ) ١٧(ش�ل

  

  .٢٠١٨و  ٢٠٠٨ت�ز�ع أع�اد ال�ائ��� ال������ على شه�ر العام أع�ام ) ١٨(ال��ل
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  :ما یلي) ١٨(و) ١٧(وال��ل�� ) ٥(ج�ول ی��ح م� دراسة 

  ؛ ٢٠١٨ل�لة س�اح�ة في عام  ألف ١٩٢الف سائح  وق�ا�ة  ١٨٥بلغ ع�د ال�اف�ی� إلى ب�رسع��

ل�ه�لة ال�ص�ل ع�� ال�افالت وال��� ال��ی��ة إلى % ٨١ش�ل ال�����ن ال���ة األك�� ب��� 

ال�ی� ی��اف�ون إل�ها ع��  س�احة ال��ان��� % ١٨ال��اف�ة، وفي ال��ت�ة ال�ان�ة األجان� ب���ة 

ال العام، في ح�� ت��ل� �� _ رحالت ال�ف� ال��اح�ة ال�ي ت��ب م�انئ ال��� ال���س� _ 

ل��نها تع��� على ال���ان ���ل ���� في الق�وم إلى م��، و�ال�الي % ١ال��احة الع���ة ب���ة 

 .���ون صع��ة في ز�ارة ال��ی�ة في �ل ضعف ام�ان�ات م�ار ب�رسع��

  ؛ وت�اوح� ٢٠١٨ - ٢٠٠٨ارتفع� أع�اد ال��احة األج���ة وال��ل�ة ���ل ���عي ب�� عامي

�ال���ة لل������، ل�� ان�ف� ع�د ال��اح الع�ب ب���ة % ١٦لألجان� و% �٢١٩ة ب�� ال��

جاوزت ال��ف تق��ً�ا ���� صع��ة ال�ص�ل إل�ها ع�� ال���ان �ال�قارنة مع ال��ن ال��اح�ة 

 .األشه� �الغ�دقة وش�م ال��خ واالس���ر�ة

 ث� )ی�ن�ه - شه�ر ی�ای�(���ع أخ� م���ى ال��احة األج���ة م���ى م�غ�� في ف�ل ال��اء وال ،

، في ح�� �ان �أخ� ٢٠١٨ات�اًها صاعً�ا م� شه� ی�ل�ه ح�ى ��ل ق��ه في شه� اك���� عام 

؛ وه�ا ی�ل على تغ�� م�س� ال��احة ٢٠٠٨ش�ًال م��اثًال ذو ق�ة صغ��ة في شه� د����� عام 

ال�� �ع��� أف�ل ف��ل األج���ة ال�اف�ة إلى م�اف�ة ب�رسع�� م� شه�ر ال��اء إلى ال����، 

العام م� ال�اح�ة ال��اخ�ة ح�� ���د ال�فئ مع ان�فاض مل�ح� في مع�الت ال����ة وال��اح 

 ).١(ان�� ج�ول (مع��ها ل��فة مع ن�رة في ف�ص سق�� االم�ار 

  األولى في شه� أغ��� وال�ان�ة في : ل���ل ق���� ٢٠١٨تغ�� م���ى ال��احة الع���ة عام

، ح�� �أتي �٢٠٠٨ان ذو ق�ة واض�ة في شه� أغ��� م�س� ال��ف عام اك����؛ �ع�ما 

الع�ب ل��ارسة ال��احة ال��ف�ه�ة  ـ االس���اع �ال��ا�ئ ـ وز�ارة ال��ی�ة في أشه� اإلجازة 

 .ال��ف�ة

  ؛ فه� ی���� �ق�ة صغ��ة في ٢٠١٨و  ٢٠٠٨ل� ی�غ�� م���ى ال��احة ال�اخل�ة ���ً�ا ب�� عامي

ح�� س�احة ال���ق، وق��ه ال����ة في شه� أغ��� ح�� س�احة  إب��ل –شه� مارس

 .االص��اف في اإلجازة ال��ف�ة
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�ع� م�ش�ا ع�د الل�الي ال��اح�ة وم�ة اإلقامة أك�� أه��ة : الل�الي ال��اح�ة ون��ة اإلشغال - ٢

؛ )١(ل االق��اد�م� ع�د ال��اح ال��ل�؛ ألنه�ا أك�� تع��ً�ا ع� الق��ة ال��افة لق�اع ال��احة في ال�خ

ألف ل�لة �ال�قارنة  ١٩٢وه�ا ما ی���ه حالة م�اف�ة ب�رسع�� م� ان�فاض ع�د الل�الي ال��اح�ة إلى 

 ١٤٧، على ال�غ� م� ز�ادة ع�د ال��اح ال��ل� م� ٢٠١٨ - ٢٠٠٨ألف ل�لة في الف��ة م� عام  ٤٢٦

  .ألف سائح خالل نف� الف��ة ١٨٥ألف إلى 

  .٢٠١٨و  �٢٠٠٨اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� أع�ام ع�د الل�الي ال�) ٦(ج�ول 

  ٢٠١٨    ٢٠٠٨جملة   ٢٠١٨  مصریین     ٢٠١٨عرب        ٢٠١٨أجانب        الشھر

  ١١.٨٢٨ ١٣.٠٣٧  ٩٦٧٦ ١٠٢٧٥  ١٠٩ ٧٧٥  ٢٠٤٣ ١٩٨٧  ینایر

  ١٢.٣٨٥ ١٢.٤٦٢  ١٠١٠١ ٩٨٤٢  ٨٨ ٧٤٠  ٢١٩٦ ١٨٨٠  فبرایر

  ١٣.٢٤٠ ٢٤.١٤١  ١٠٧٣٣ ٢١٥٤٧  ١٦٦ ٢١٣  ٢٣٤١ ٢٣٨١  مارس

  ١٣.٣١٦ ٢٣.٠٠٦  ١٠٩٨٧ ٢٠٤٨٤  ١٥٩ ٢٢٦  ٢١٧٠ ٢١٩٦  إبریل

  ١٤.٦٧٧ ٣٠.٤٥٢  ١٢٠٣١ ٢٧٨٩٨  ١١٥ ٢٨٦  ٢٥٣١ ٢٢٦٨  مایو

  ١٤.٩٥١ ٣٤.٥٥٧  ١٢٤٤٨ ٣٢٠٠٦  ١٥٥ ٢٩٤  ١٣٤٨ ٢٢٥٧  یونیھ

  ٢٤.٥٣٣ ٧٧.٥٤٠  ٢٠٣٧٤ ٧٤٦٢٨  ٥٢٥ ٧٤٢  ٣٦٣٤ ٢١٧٠  یولیو

  ١٩.٩٠٤ ١٢٨.٤٥٤  ١٦٨٥٩ ١٢٥٤٤٨  ٤٨٨ ٦٦٧  ٣٨٧٩ ٢٣٣٩  أغسطس

  ٢١.٢١٦ ٣٨.٩٥٥  ١٦٨٢٥ ٣٦٧٧٨  ٢٩٨ ٢٢٥  ٤٤١٣ ١٩٥٢  سبتمبر

  ٢٢.٢٠٨ ١٥.٣٣٢  ١٦٢٨٩ ١٣٣١١  ٤٩٩ ١٣٦  ٥٤٢٠ ١٨٨٥  اكتوبر

  ٢٣.٢٥٤ ١٣.٢٧٧  ١٦٥٧٢ ١٠٥٨٠  ٣٥١ ٢١٢  ٦٣٤١ ٢٤٨٥  نوفمبر

  - ١٤.٥٩١  - ١١٨٧٠  _ ٢٢٣  _ ٢٤٩٨  دیسمبر

  ١٩١.٥١٢ ٤٢٥.٨٠٤  ١٥٢.٨٩٥ ٣٩٤.٦٦٧  ٢.٩١٣ ٤.٨٣٩  ٣٧.٣١٦ ١٦.٢٩٨  جملة

  .٢٠١٩، ٢٠٠٩إدارة م��� ال��احة، ع�د ال�ائ��� ت�ًعا لل����ة، ب�انات غ�� م���رة، ب�رسع��، د����� : ال���ر

                                                 
 . ٣٤، ص ٢٠٠٢، الجزء الثاني، القاھرة، ٤٠جغرافیة السیاحة، المجلة الجغرافیة العربیة، العدد : وفیق دمحم جمال الدین) ١(
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                        .٢٠١٨و  ٢٠٠٨ت�ز�ع إج�الي ع�د الل�الي ال��اح�ة لل�ائ��� على شه�ر ال��ة أع�ام ) ١٩(ش�ل

  �جانالل�الي ال��احة لأل              

  الل�الي ال��احة للع�ب              

 

   

 

    

  

  

  

  

و  ٢٠٠٨ت�ز�ع أع�اد الل�الي ال��اح�ة لل�ائ��� األجان� والع�ب على شه�ر ال��ة أع�ام ) ٢٠(ش�ل

٢٠١٨. 
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  :ما یلي) ٢٠(و) ١٩(وال��ل�� ) ٦(ی��ح م� دراسة ج�ول 

 ١٩٢ألف ل�لة إلى  �٤٢٦ ت�اجع م�ش� إج�الي ع�د الل�الي ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� م 

إلى ت�ه�ر % ٥٥؛ و��جع ه�ا ال��اجع ال���� ب���ة ٢٠١٨ - ٢٠٠٨ألف ل�لة فق� ب�� عامي 

أه�ها دخ�ل ق�ار إلغاء ال��ی�ة ال��ة ح�� ال��ف�� م�� : ال��احة ال�اخل�ة إلى ال��اف�ة لع�ة أس�اب

���� أسعار ال��ف ال�ي ت�� ، وال�اني ارتفاع ت�ال�ف اإلقامة ال��اح�ة �ع� س�اسة ت٢٠١٣عام 

، وت���� ض���ة الق��ة ال��افة على وسائل ال�قل والف�ادق وال��اع� األم� ال�� ٢٠١٦م�� عام 

 .أث� �ال�ل� على ال��احة ال��ل�ة في �ل ان�فاض ق��ة ال���ه ��ق�ار ال��ف

  ی�ل�� إلى شه�  ٢٠٠٨ت���� ق�ة م���ى إج�الي ع�د الل�الي ال��اح�ة م� شه� أغ��� عام �

؛ ���� اع��ال درجات ال��ارة وان�فاض مع�الت ال����ة في ه�ی� ٢٠١٨ون�ف��� عام 

ال�ه���، ون�ا� س�احة ال���ق ال��ل�ة ق���ة ال��ة ال�ي ت�ل أعلى مع�التها، و���ع س�احة 

 .ال��ان��� األج���ة ل��لغ ق��ها في ن�ف��� ود�����

 أألف ل�لة  ٣٧ألف ل�لة إلى  ��١٦احة األج���ة م� ت�اعف ع�د الل�الي ال��اح�ة االج�ال�ة لل

خالل ف��ة ال�قارنة؛ ح�� انع�� ق�ار ت���� أسعار ال��ف �اال��اب على ن�ا� س�احة 

األجان� ن���ة ف�وق األسعار ب�� ال�والر والع�لة ال��ل�ة، و�ال�الي اص��� أسعار االقامة أك�� 

م��قة ال��ق األوس�، و�ع��� شه� ی�ن�� قاع ت�اف��ة مع ال��ق ال���ي ال��اف� األك�� في 

 . م���ى الل�الي ال��اح�ة لألجان� ال�اف�ی� إلى ال��اف�ة

  إلى  ٢٠٠٨ل�لة عام  ٥٠٠٠ت�اجع إج�الي ع�د الل�الي ال��اح�ة للع�ب ��ق�ار ال��ف تق��ً�ا م�

��ان ؛ ���� صع��ة ال�ص�ل إلى ال��اف�ة �ع� تع��ل ح��ة ال�٢٠١٨ل�لة فق� عام  ٣٠٠٠

، وفاق� ه�ا األم� األزمة ٢٠١١ال��لي في م�ار ال��اف�ة �ع� م���ة اس�اد ب�رسع�� عام 

االق��اد�ة ال�ي تعان�ها دول ال�ل�ج الع��ي مع ت�نى أسعار ال�ف� وت�ه�ر اق��اد�اتها م�� عام 

ح�ى ال�ق� ال�الي، وق� س�ل م���ى ال��احة الع���ة ق���� في ی�ل�� واك���� عام  ٢٠١٧

 .٢٠٠٨، �ال�قارنة �ق��ه ال�ارزة في ی�ل�� واغ��� عام ٢٠١٨

  ه�اك ت�اثل ���� ب�� م���ي ع�د ال��اح ال������ وع�د الل�الي ال��اح�ة اإلج�الي؛ ح�� �أخ�ا

وشه� ی�ل�ه في  ٢٠٠٨ات�اه ال�ع�د خالل أشه� ال��ف ل��ال ق��ه�ا في شه� أغ��� عام 
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م� % ٨٠م� ج�لة ع�د ال��اح و% ٨١ل�ه���ة ب���ة ، ��ن ال��احة ال�اخل�ة هي ا٢٠١٨عام 

 .٢٠١٨ج�لة الل�الي ال��اح�ة عام 

  بلغ� أق�اها في ف�ادق حي ٢٠١٧عام % ٧٨بلغ م��س� ن��ة اإلشغال في ف�ادق ال��اف�ة ،

؛ وه�ا �ف�� ارتفاع أسعار اإلقامة ال��اح�ة في )١(في ف�ادق حي ال��ق % ٧٥، %٩٥الع�ب 

ل��ن ال��اح�ة األخ��، و��ع� ض�ورة اإلس�اع في خ�ة ب�اء م��� م� م�اك� ب�رسع�� �ال�قارنة �ا

 .األی�اء ال��احي ل�� اح��اجات ال�ل� ال���ای�

  

  مع�قات ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع��: خامً�ا

�ق�� �ال����ة ال��اح�ة ع�ل�ة ال��امل ال���في ب�� ع�د م� الع�اص� ال���ع�ة ال��ج�دة في   

� وال��اف� ال����ة ال�ي ی���� وج�دها �أساس القامة ال���وعات ال��اح�ة، و��ل� م���عة األن��ة االقل�

ال������ة ــ ال��ة ــ ال���دة له�ه الع�ل�ة م� خالل ح�� ال��ارد ال�غ�اف�ة وت��ی� االس���ام األم�ل لها 

�ع�ي االرتقاء وال��سع في ؛ وه� ب�ل� )٢(لل�ص�ل إلى األه�اف ال��ج�ة م�ها في م�ة زم��ة م��دة

ال��مات ال��اح�ة ��افة أن�اعها واح��اجاتها لالس�فادة م� ال�ق�مات ال��اح�ة، م� خالل ال����� العل�ي 

إلزالة �افة العق�ات ال�ي ت��ل دون ن�� ح��ة ال��احة ال�اف�ة إلى ال��اف�ة وت�ق�� �ف�ة في ال�خل 

    .ال��احي

ا ع�د م� ال���وعات ال��م�ة ال�ي ت��م ع�ل�ة ال����ة ال��اح�ة وق� ان��ت اإلدارة ال��ل�ة م�خ�ً 

ت���� ��رن�� د� ل����، و�ن�اء : في م�اف�ة ب�رسع�� ن��� م�ها على س��ل ال��ال ال ال���

ك�رن�� و��ار اإلس�اء ال���ذجي في ج��ب ال��ی�ة على ق�اة االت�ال، وت���� أج�اء م� شا�ئ م�ی�ة 

�ات على شا�ئ م�ی�ة ب�رف�اد ت�ه�ً�ا ل�����ه أ�ً�ا، وت���ع الق�اع ال�اص على ب�رسع�� و�زالة ال�ع�

االس���ار ال��احي في م��� ب�رسع�� ال��ف�هي وس�ایل س���� وم��وع �از��� ال����ة العائ�، و��اء ف��ق 

الق�اع  أر�عة ن��م �االش��اك مع الق�اع ال�اص على شارع ��ح ال���، وت�ق�ع ب�وت���ل مع أح� و�الء

س�ق ال��� ال��ار� في ال�اص إلدارة ق��ة ال��رس ال��اح�ة ورفع �فاءة ت�غل�ها، �االضافة إلى إن�اء 

وت���� م�ادی� ال����ة وال��لة وال��� م��لي في م�ی�ة ب�رسع��، وم�ادی� ال�ع��ات حي الع�ب، 

                                                 
  .٢٠١٩منشورة، محافظة بورسعید، دیسمبر بیان أعداد السائحین تبعًا للجنسیة، بیانات غیر : إدارة مكتب السیاحة) ١(
  . ٣١٣دمحم خمیس الزوكة، مرجع سابق، ص ) ٢(
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وأع�ال �� ال��اف�ة ��ل، وال����ة في م�ی�ة ب�رف�اد، وأع�ال ت���� ال��ائ� وال����هات على م��

  .��ق ال��اف�ةرصف ورفع �فاءة م�اور 

ول�� ت�اجه ع�ل�ة ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� الع�ی� م� ال����ات والعق�ات، وال�ي 

ت��ل دون م�اه�ة ق�اع ال��احة �ال�ور ال�أم�ل في ت�ق�� ال����ة االق��اد�ة ال�املة ال�ي ت�عى ال�ولة 

وق� اس��اع ال�اح� رص� اث��ا ع��ة م��لة م� خالل ال�راسة ال���ان�ة على الع��ة ال�ي إلى إن�ازها، 

؛ م�ها ما �ع�� ٢٠١٩اس�ه�فها االس���ان ال�اص �العامل�� في ق�اع ال��احة وال�ائ��� لل��اف�ة في عام 

، وم�ها ما ال���لةول ت���ا ول��ان وفل���� ن�� ح��ة ال��احة ال�ارج�ة إلى ال��اف�ة �ال�قارنة ���ن د

، ق���ة ��أس ال�� أو م��ف ج��ه�قف ���� ع��ة أمام ال��احة ال�اخل�ة مقارنة �ال��ن ال��اح�ة ال

) ٦(ج�ول ، وهي م�ت�ة في ف�ة ب�رسع��خاصة مع االم�انات ال��اح�ة ال����ة والف���ة ال�ي ت��ل�ها م�ا

  :��ا ه� على ال��� ال�الي ت�ًعا لق�ة تأث��ها ال�ل�ي على ع�ل�ة ال����ة ال��اح�ة

  ٢٠١٩ال��ات��ة ال����ة ل�ع�قات ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� عام ) ٦(ج�ول 

  قلیل  متوسط  مھم  مھم جدا  المشكلة  م

  ـــ  ـــ  ٧  ٩٣  القیود األمنیة واالضطرابات وعدم االستقرار  ١

٢  
نقص االستثمارات الحكومیة وغیاب رؤوس 

  ع السیاحةاألموال الخاصة عن قطا
  ـــ  ٢  ٥  ٩٣

  ـــ  ٢  ٧  ٩١  نقص األراضي الالزمة للتوسع السیاحي  ٣

  ـــ  ٤  ٦  ٩٠  )الموانئ والمطارات(خدمات النقل والمواصالت   ٤

  ـــ  ٥  ٩  ٨٦  ضعف البنیة التحتیة الترفیھیة  ٥

٦  
 بالنسبة للمدن) اإلعاشة –القامة ا(ارتفاع األسعار 

  )ندریةشرم الشیخ واالسك(السیاحیة الشھیرة 
  ـــ  ٥  ١٠  ٨٥

  ٢  ١٠  ٨  ٨٠  نقص المعلومات واالحصاءات الدقیقة  ٧

  ـــ  ٨  ١٦  ٧٦  البیروقراطیة وغیاب الرؤیة والتخطیط الرشید  ٨

  ٤  ٦  ١٦  ٧٤  نقص الدعایة والجھل بالمناطق األثریة وإھمالھا   ٩

  ٦  ٧  ١٦  ٧١  نقص التدریب والكوادر المؤھلة في القطاع   ١٠

  ٢  ٨  ٢١  ٦٩  عند الجماھیر نقص الوعي السیاحي  ١١

  ٦  ١٤  ٢٤  ٥٦  )المیاة، الكھرباء، البنوك(خدمات البنیة األساسیة   ١٢
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  :ما یلي) ٦(ی��ح م� دراسة ال��ول  

ت��رت مع�لة الق��د األم��ة وال���عة ال�اصة قائ�ة ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت���ة ال��ا�  - 

رسع��؛ ح�� ف�ض� ق�اع� ع�ل�ة تأم�� ال��احي على ال������� ال�ارجي وال�اخلي في م�اف�ة ب� 

ال���� ال�الحي لق�اة ال���� ع�د م� اإلج�اءات ال�ي حال� دون ت�ف�� م��وع م��اء ال���ت 

ال��احي م�� ت�ع���ات الق�ن ال�اضي ح�ى اآلن، وال�� إذا ما ت� ت�ف��ه س�ف�ح آفاق ال����ة ال��اح�ة 

��ب رؤوس األم�ال ال����ة واألج���ة على في ال��اف�ة على م��اع�ه دولً�ا وم�لً�ا، وس�

االس���ار ال��احي في ال��اف�ة، على اع��ار ما س���له م� م��ة رئ��ة له�ه ال��اضة ال����ة 

ل���� م� ال�واد في أور�ا والعال� ن�ً�ا ل��قعها الف���، ��ا ت��رت ال��احة ال�اخل�ة إلى ال��اف�ة 

، خاصة �ع� أح�اث م���ة ٢٠١١ی�ای� في عام  ٢٥ة ���ة ���� االض��ا�ات ال�ي اعق�� ث�ر 

اس�اد ب�رسع�� وما تالها م� أح�اث م�اولة اق��ام س�� ب�رسع�� وال�ان أث�تا �ال�ل� على س�عة 

 .ال��ی�ة م�لً�ا ح�ى ال�ق� ال�الي

تع��� م��لة ال����ل ثاني أب�ز ال���الت ال�ي تع�� ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة  - 

ل�ي ُتع� أك�� ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ال����ة االق��اد�ة عامة في م��، وق� ب�زت ب�رسع��، وهي ا

ه�ه ال���لة �ق�ة م�خً�ا في �ل غ�اب ه�ا الق�اع في خ�� ال����ة ال�ي ت�عها ال�ولة ��ا ه� 

ال�ال في إص�ار وزارة االس�ان وال��اف� وال����عات الع��ان�ة ع� ال����ر ال���ي الس��ات��ة 

، و�ص�ار وزارة ال����� وال��ا�عة واالصالح ٢٠١٤ال�املة في إقل�� ق�اة ال���� عام  لل����ة

وال�ي بلغ� ف�ها ح�ة  ٢٠١٧/ ٢٠١٦اإلدار� ع� ال��ة االس���ار�ة في م�اف�ة ب�رسع�� عام 

مل�ار ج��ه، في ح�� ل�  ٥٧٠فق� م� ج�لة ال��ازنة ال�الغة % ١,٩ال��احة على م���� م�� 

، وتفاق�� ه�ه ال���لة �ع� ص�ور ق�ار إلغاء )١(أ� ن��� في م�اف�ة ب�رسع����� لل��احة 

وح�وث ع�� ���� في م�ارد  ٢٠١٣ودخ�له ح�� ال��ف�� م�� عام  ٢٠٠٣ال���قة ال��ة في عام 

ال��اف�ة ال��جهة لق�اع ال��احة، م�ا أد� إلى تأخ� اف��اح ���� م� ال���وعات ال��اح�ة م�ل 

، وش�ل العائ� األول أمام ت���� خ�مات �٢٠٠٨اق�ت في م�ی�ة ب�رف�اد ح�ى عام ق���ا ال��جان وال

ال��ف�ه في ق�� ال��رس وال��وان وال��ار�، ��ا أن غ�اب االس���ارات ال�اصة ع� ق�اع ال��احة 

                                                 
، ٢٠١٧/ ٢٠١٦دلیل المواطن للخطة االستثماریة في محافظة بورسعید عام : وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلداري) ١(

  . ١١، ص ٢٠١٨القاھرة، 
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أث� �ال�ل� على ان�فاض ع�د الف�ادق وخ�مات اإلقامة ال��اح�ة، وتأخ� اس�غالل ���� م� مق�مات 

في ال��اف�ة م�ل رحالت الق�ال ت�رز في ����ة ال���لة، و�از��� ال����ة ال���� ال�غل� م�� ال��احة 

 . ت����ه ح�ى اآلن

جاءت م��لة نق� األراضي الالزمة ل��سع الق�� ال��اح�ة القائ�ة و�ن�اء ال���وعات  - 

ب�� مع�قات ال����ة في  ال��ف�ه�ة �ال�الهي ال�ائ�ة وال�از���هات وال��اع� العائ�ة في ال��ت�ة ال�ال�ة

ُأنِ��� على ردم م�احات واسعة م� ����ة ال���لة، ��نها م�اف�ة  تار���اً  أنها ال��اف�ة؛ ح��

ج�ر�ة ت��� بها ال��اة م� ج��ع ال�هات، األم� ال�� أد� إلى صغ� م�احات األرض الف�اء 

�اتها في م��، واس�غالل ل��ل إلى أعلى م���  ٢م/ ألف ج��ه ١٥و�ال�الي ارتفاع أث�ان األراضي 

ال��اح م�ها في م��وعات اإلس�ان ال�عاوني ل�� اح��اجات ال��ان م� ال�ق� ال����ة، و�ال��ع فإن 

ع�ل�ة ال����ة ال��اح�ة الب� أن ت��ج ع� ح�� ال��ن الع��اني ال���ود ل��ی��ي ب�رسع�� و��رف�اد 

ة �ه�ً�ا ج�ً�ا م� األراضى القابلة ل��ف�� لل��سع ش�ًقا في م��قة ش�ق ال�ف��عة ح�� ت��ل� ال��اف�

خ�� ال����ة ال��اح�ة داخل س��اء إذا ما ت� ت����ها ���ل ج��، وغً��ا في ال���قة ال����ة م� 

م�ار ب�رسع�� ح�ى ح�ودال��اف�ة مع م�اف�ة دم�ا�، وهي ال���قة ال�ي �قام ف�ها حالً�ا م��وع 

 .٢٠١٩عام  تاون ال��اح��� م��-سع�� وم��وع دون - ب�ت�

ت��ل م��لة ضعف ق�رة م�ار ب�رسع�� ال��� ع� اس�ق�ال ال�حالت ال�ول�ة، وع�م  - 

وج�د م��اء س�احي لل���ت ال���� ال�ا�ع ب�� مع�قات ال����ة في ال��اف�ة؛ فعلى ال�غ� م� ال�ف�ة 

أن غ�اب  الهائلة ال�ي ت� غ��ازها في ال�قل ال��� وت���� م��ة ال��� ال��ی��ة في ال��اف�ة، إال

ال�قل ال��� وال���� ال��احي أض� ���ة وأعاق ال����ة االق��اد�ة ��فة عامة وال��اح�ة م�ها 

ش�م ال��خ، الغ�دقة، االس���ر�ة، (��فة خاصة، وع�� مقارنة ال��ن ال��اح�ة األك�� شه�ة وأه��ة 

�ها ب�ج�د في م�� وخارجها ���اف�ة ب�رسع�� س���ها ت�ف�ق عل) القاه�ة، االق��، أس�ان

ال��ارات ال�ول�ة وال��انئ ال����ة ال��ه�ة الس�ق�ال ال�حالت ال��اح�ة ال�ارج�ة وال�اخل�ة، ح�� ی�ل 

ال�قل العامل ال�اس� في سه�لة ال�ص�ل إلى م��قة الع�ض ال��احي، ول� ت��ث انف�اجه في ال��ا� 

 .ال��احي في ال��اف�ة ما ل� ی�� ت���� ه�ه ال��انئ
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ف ال���ة ال����ة ال��اح�ة وال��ف�ه�ة في ال���� ال�ادس؛ فل�� م� جاءت م��لة ضع - 

في ه�ه ) ف��ق�� خ�� وأر�عة ن��م(ال�عق�ل وج�د أر�عة ف�ادق فق� م� ال�رجة ال��اح�ة األولى 

ال��ی�ة العال��ة ذات ال�ه�ة ال�ول�ة، وق��ر حاد في وسائل ال��ف�ه وال��عة �غ�اب ال�حالت ال���ة 

ألث��ة في تل الف�ما أو ال�حالت ����ة إلى ج���ة ت��� ال�ار���ة في م�ی�ة ج�ر�ة إلى األماك� ا

ت��� بها ال��اه م� ج��ع ال�هات، فال ��� زائ� ال��ی�ة م� وسائل ال��ف�ه وال��عة وق�اء وق� 

الف�اغ س�� االس���اع �ال��ا�ئ أو دخ�ل دور ال����ا وال��اد� فق�، األم� ال�� ی��ل� ض�ورة رفع 

م���� ال��مات ال�ا���ة و�قامة مالهي مائ�ة، وت���ع م���� ال��مة �ال��اع�، و�عادة ب�اء م��ف 

ب�رسع�� الق�مي ض�� خ�ة ت���� ال��احف ��ا ی�اس� ���عة ال��ی�ة، وج�ب ال�������� القامة 

 .م��الف�ادق والق�� ال��اح�ة ال�ي ت�اس� ال�ائح األج��ي خاصة األور�ي األك�� وف�ًدا إلى 

أك�� ما �ع�� ن�� ) اإلقامة واإلعاشة(ت��ل م��لة ارتفاع أسعار ال��مة ال��اح�ة  - 

ال��احة ال�اخل�ة إلى ال��اف�ة، فع�� مقارن�ها �ال��ن ال��اح�ة الق���ة م�ل م�ی�ة اإلس���ر�ة أو رأس 

ش�م  أو م���عات م�اف�ة ال���� على ساحل ال��� األح��، أو م���عات) م�اف�ة دم�ا�(ال�� 

ال��خ والغ�دقة ��ه� تفاوت ���� في أسعار الف�ادق وما تق�مه م� خ�مات؛ خاصة في �ل 

م��ود�ة ع�د الف�ادق والق�� ال��اح�ة وقلة ال�ع�وض م� ع�د الغ�ف واألس�ة ال��اح�ة و�ال�الي 

ع� م���� ان�فاض �اقة اإلی�اء الف��ق�ة؛ ح�� ت���د ق��ة ال�لعة ت�ًعا لقان�ن ح�� ال�ل� عل�ها، و�

  .)١(األسعار أح� أه� م��دات ت�ج�ه ال�ل� ال��احي

ت�ت�� ال���لة ال�ا�عة �ال�ام�ة �عالقة س���ة ق��ة، وهي م� ال���الت العامة ال�ي ت�اجه  - 

الق�اع االق��اد� في م�� ��فة عامة؛ ح�� أن نق� ال�عل�مات وغ�اب االح�اءات ال�ق�قة 

ضعف ق�رة ال����ل�� ع� ق�اع ال��احة س�� م�اش� في ع� ق�اع ال��احة في �ل ال���وق�ا��ة و 

غ�اب ال�ؤ�ة العل��ة وال����� ال�ش�� ل�ق�مات ال��ب ال��احي ال��ع�دة في ال��اف�ة، وال�ي ���� 

م� خالل ال���ة ال��هلة وال����� العل�ي تق��� م��ج س�احي م���ع وناجح دون ال�اجة إلى 

 .اس���ارات ض��ة

                                                 
، ١٦٠٥ومحدداتھا وأھمیتھا مع اإلشارة إلى الحالة المصریة، مذكرة خارجیة رقم التنمیة السیاحیة مفھومھا : سلوى دمحم مرسي) ١(

 .١٧، ص ٢٠٠١معھد التخطیط القومي، القاھرة، ینایر 
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ة واالعالن وال��و�ج ال��احي على ال�غ� م� وج�دها في ال���� تع��� م��لة ال�عا� - 

ال�اسع ب�� مع�قات ال����ة ال��اح�ة، إال أنها أح� أك�� ال����ات ال�ي ت�اجه ق�اع ال��احة ال���� 

ن�� س�احي �ال��احة ال�قاف�ة وال�ار���ة  ���١٣ل عام؛ فعلى س��ل ال��ال ت��ل� ال��اف�ة مق�مات 

ال���غل م�ها فق� و���ل ج�ئي ... ��ة وال��اض�ة وال��ت��ات وال��احة الع����ة وال��احة ال��

ال��احة ال��ف�ه�ة ال�ا���ة وس�احة ال���ق، وال��� ال��اش� ل�ل ذل� ق��ر ع�ل�ة ال����� لغ�اب 

 .ال�عا�ة وال��و�ج ال��� داخلً�ا وخارجً�ا

�ر�ة في ال���� العاش� ب�� جاءت م�اكل نق� األی�� العاملة ال��هلة وال��ادر ال� - 

س��ات ومعه�  ٣العق�ات ال�ي ت�اجه الق�اع ال��احي، على ال�غ� م� وج�د م�رسة للف��قة ن�ام 

عالي لل��احة في ال��اف�ة؛ ح�� أن مع�� ال������ ی�غ��ن في الع�ل خارج ال��اف�ة في ال��ن 

أمام غ�� ال��هل�� للع�ل وس� ه�ه وال����عات ال��اح�ة في ش�م ال��خ والغ�دقة، م�ا �ف�ح ال�اب 

 .الف��ة في ال���آت ال��اح�ة داخل ال��ی�ة

ت��ل م��لة ال�هل وقلة ال�عي ال��احي ل�� ال�اس ال���� ق�ل األخ��؛ وهي ن���ة  - 

م�اش�ة ل���لة نق� ال�عا�ة واالعالن ع� أه��ة ق�اع ال��احة لالق��اد ال��لي، وغ�اب ال�قافة 

 .ال��ا�� ال�ار���ة وم�اقع ال��اث ع� األن��ة ال��رس�ة ال��احة وال�حالت إلى

جاءت م��لة ضعف ال���ة ال����ة في ال���� األخ��؛ ��ن م�اف�ة ب�رسع�� م� أك��  - 

ال��اف�ات ال��ق�مة في ج�دة ال��اة على م���� م��؛ ول�� ت��ز ه�ه ال���لة ع�� ال�ف��� في 

دم�ا�، أو في م�ی�ة / غ�ب على ���� ب�رسع��ت���� ال���وعات ال��اح�ة ال��ی�ة في حي ال

ب�رف�اد في حي ش�ق ال�ف��عة، األم� ال�� �ع�قل خ�� ال��سع األفقي ال��احي خارج ح�ود ال��لة 

 .الع��ان�ة الق���ة

وفي ض�ء ما س�� فإن ال����ة ال��اح�ة ت��ل� تعاون وت�اف� �افة األجه�ة ال���م�ة مع 

�احي وال��اك� ال����ة؛ ألن ص�اعة ال��احة ق�اع م��� ��� الع�ی� م� الع�اص� الفاعلة في ال�قل ال�

ال��اف� واألن��ة ال�ي ت��ل� ر��ها ���� ال����ة الع��ان�ة واالق��اد�ة ل��ق�� ال��� ال���ازن ب�� ع�د 

ل ال��ان وال��مات ال��اح�ة ال��ل��ة، ��ا ت��اج إلى ال�عاون ال�ث�� ب�� أجه�ة األم� ووزارات ال�ق

 .وال��اصالت واإلس�ان ف�ال ع� ال�راعة وال��ارة إلن�اح ال�ه�د ال����ة لل�ص�ل إلى األه�اف ال��ج�ة
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  :ان�ه� ال�راسة إلى م���عة م� ال��ائج وال��ص�ات ال�ي ���� رص�ها في ال�قا� ال�ال�ة: ال�ات�ة

   ل����ة غ�� ال���غلة ت��ل� م�اف�ة ب�رسع�� الع�ی� م� مق�مات ال����ة ال��اح�ة ال���ع�ة وا

ال��قع ال�غ�افي ال����� وال��ضع ال��ر� وال��ا�ئ ال����ة على ال��� : االس�غالل األم�ل أه�ها

ال���س� و����ة ال���لة، وال��اخ ال�ع��ل، وال���ة ال�احل�ة ال��� في ش�ق ال�ف��عة، وال����ات 

�احي دف��، وم�ال ح��� ال���ع�ة ج�ع�ها تع��� رأس مال ���عي، وم�رد أص�ل، و��� س

لالس���ار، ف�ال ع� األثار ال�ار���ة وال��اني وال���آت ال��اث�ة، وال��ائ� وال����هات، وال���ى 

ال��احي وال��ادی� ذات ال�ه�ة ال�ار���ة، وم�اك� ال���ق وال��ارة، وال��اد� الع��قة وال���آت 

 .قع الع����ة ال�ار���ة، ومقاب� ال��م��ل�ال��اض�ة ال��ی�ة، والقاعات وم�اك� ال��ت��ات، وال��ا

   ت�ع�د أن�ا� ال��احة ال�ي ���� ت����ها في ال��اف�ة وفًقا لل�ق�مات ال�غ�اف�ة ال���ع�ة وال����ة

ن�ً�ا  ١٣ال��ع�دة ال�ي ت��ل�ها؛ م�ا ��علها قادرة على تق��� م��ج س�احي م���ع وف��� ��ل إلى 

�ة وال��و���ة واالص��اف، وال��احة ال�ار���ة واألث��ة، وال�احة ال��احة ال��ف�ه: م��ً�ا �ال�الي

ال�قاف�ة والفل�ل�ر�ة، س�احة ال���ق وال��ارة، وال��احة ال��اض�ة، وس�احة ال����ات ال���ع�ة 

وال����ة، وس�احة ال��ت��ات، وال��احة الع����ة وال��ائ��ة، وال��احة ال�ی��ة، وس�احة ال�الئع 

س�احة (ال��� إن�، وس�احة ال���ت - ة ال��م ال�اح� ورحالت نها�ة األس��ع وال��اب، وس�اح

 ).األث��اء

   ت���� م�اف�ة ب�رسع�� �ارتفاع م�ش� ج�دة ال��اة ف�ها؛ فهي واح�ة م� ال��اف�ات ال�الث األك��

مع القاه�ة وال����، وثاني ال��اف�ات �ع� ال��� األح�� في ان�فاض % ١٠٠ح���ة ب���ة 

فق� وارتفاع ن��ة ال�عل�� ب�� س�انها، وارتفاع ن��� الف�د م� م�اه % ١٤ألم�ة ب�� س�انها بـن��ة ا

ال��ب وال�ه��اء وال��ق ال��ص�فة وال�خل االق��اد� �ع� م�اف�ة دم�ا�، م�ا رفع م���� 

أب�اء ال�ع��ة ألف�ادها، األم� ال�� رفع م� أسعار الف�ادق والق�� ال��احة ن���ة االق�ال عل�ها م� 

 .ال��اف�ة في �ل م��ود�ة ع�د الغ�ف واألج��ة ال��اح�ة

   ع� إج�الي % ٢٥.٥، ب���ة ن�� ٢٠١٨ألف سائح عام  ١٨٤بلغ إج�الي ع�د ال��اح ال�اف�ی�

؛ زاد خاللها ع�د األجان� ��ق�ار ال�ل��، في ح�� ت�اق� الع�ب ��ق�ار ٢٠٠٨ال�ائ��� في عام 

ل��ف�ه�ة �ال�قارنة �ال��ن ال��اح�ة األخ�� �االس���ر�ة وش�م ال��ف ���� ت�نى م���� ال��مات ا
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ال��خ والغ�دقة، و��ل ال��افات وال�ع� ال���ي ع� القاه�ة �ع� ت�قف الع�ل في م�ار ب�رسع�� 

 .٢٠١٣ال��لي م�� عام 

   م� ج�لة ال����ات ال�اف�ة إلى ال��اف�ة؛ ح�� % ٨١ت��ر ال�����ن قائ�ة ال�ائ��� ب���ة

ال��� (وع�الت نها�ة اإلس��ع  –ن�ا� ال��احة ال�ي �ق��ونها م�ل س�احة ال��م ال�اح� ت�ع�د أ

وت�ل ق��ها في شه� ی�ل�� ) ال���ع(، وس�احة االص��اف ال��س��ة ِاب��أ م� شه� إب��ل )إن�

، وس�احة ال���ق ال�ي ت��� في شه� ن�ف��� ق�ل م�س� ال��اء، )ال����(ح�ى أك���� ) ال��ف(

ع�� س�احة ال��ان��� وال�حالت ال����ة ال�ي % �١٧اح األجان� في ال���� ال�اني ب���ة وجاء ال�

 . فق�% ١ت��ب ال��� ال���س� وقادمة م� أور�ا، وت�یل ال��اح الع�ب قائ�ة ال����ات ب���ة 

   ٥٥؛ ب���ة ت�اق� بلغ� ٢٠١٨ألف ل�لة س�اح�ة عام  ١٩٢وصل إج�الي الل�الي ال��اح�ة %

/ ؛ ���� ت�اجع ال��احة ال�اخل�ة �ع� ت���� سع� ص�ف الع�لة ال��ل�ة ــ ال���ه٢٠٠٨ع� أرقام 

، وارتفاع أسعار اإلقامة ال��اح�ة وال�قل وخ�مات ال��اع� وال��ف�ه في �ل ٢٠١٦دوالر م�� عام 

ش�م ال��خ (م��ود�ة الع�ض ال��احي في ال��ی�ة �ال�قارنة مع أسعار ال��ن ال��اح�ة األخ�� 

 .٢٠١٧خاصة �ع� ت���� ض���ة الق��ة ال��افة م�� عام ) قة واإلس���ر�ةوالغ�د

    قائ�ة ) ق�اة ال����(ت��ل الق��د األم��ة واإلج�اءات ال�اصة ب�أم�� ال��� ال�الحى العال�ى

ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت���ة ال��ا� ال��احي على ال������� ال�ارجي وال�اخلي في م�اف�ة 

�ع� األم�ي وق�اع� ع�ل�ة تأم�� ق�اة ال���� ع�د م� اإلج�اءات ال�ي حال� ب�رسع��؛ ح�� ف�ض ال

دون ت�ف�� م��وع م��اء ال���ت ال��احي م�� ت�ع���ات الق�ن ال�اضي ح�ى اآلن، واس���مها 

ال���ول�ن ع� ق�اع ال��احة في ال��اف�ة األس�اب األم��ة �أنها ش�اعة ل�علق�ا عل�ها ع��ه� 

س��هال ول� ی����ا مع ال�هات األم��ة أ� حل�ل وس� ت�اع� على إس���ار وف�له� م� ق��ل اإل

وت���ة ه�ا ال��ا� ��ا ��ق� اإلش��ا�ات األم��ة ال��ل��ة على قاع�ة ما ال ی�خ� �له ال ی��ك �له، 

ول��ه� ل� �فعل�ا ذل� وض�ع�ا على ب�رسع�� ف�صا ع���ا ل��� ال��احة وان�القها ح�ى مع مقارن�ها 

ل في ام�ان�اتها ال��اح�ة داخلً�ا ��أس ال�� وخارجً�ا في ت�ن� ول��ان وق��ص وت���ا ���ن أق

 .وال��نان
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   تع��� م��لة ال����ل ثاني أب�ز ال���الت ال�ي تع�� ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع��؛ ��ا

أث�  أن غ�اب االس���ارات ال���م�ة في خ�� ال����ة ال��جهة لل��اف�ة ع� ق�اع ال��احة

�ال�ل� على ان�فاض ع�د الف�ادق وخ�مات اإلقامة ال��اح�ة، وَم�َّل غ�اب الق�اع ال�اص عائًقا 

أمام ت���� خ�مات ال��ف�ه في ق�� ال��رس وال��وان وال��ار�، وتأخ� اس�غالل ���� م� مق�مات 

ال���� ال�غل� ال��احة في ال��اف�ة م�ل رحالت الق�ال ت�رز في ����ة ال���لة، و�از��� ال����ة 

 . ح�ى اآلن ٢٠١١م�� ت����ه في عام 

   ت��ل م��لة نق� األراضي الالزمة ل��سع الق�� ال��اح�ة القائ�ة و�ن�اء ال���وعات ال��ف�ه�ة في

أن�أت على ردم م�احات  تار���اً  أنها ال��ت�ة ال�ال�ة ب�� مع�قات ال����ة في ال��اف�ة؛ ح��

م�ن ب�رسع�� و��رف�اد م�ن ج�ر�ة ت��� بها ال��اة م� ج��ع  واسعة م� ����ة ال���لة، فأص���

ال�هات، األم� ال�� أد� إلى صغ� م�احات األرض الف�اء الالزمة ل����� خ�مات ال��ف�ه 

 .ال��احي �ال�الهي ال�ائ�ة وال�از���هات وال��اع� العائ�ة في ال��اف�ة

  ها ضعف ق�رة م�ار ب�رسع�� ال��� �عاني ق�اع ال��احة ال�ارج�ة في ب�رسع�� م� م��الت أه�

ع� اس�ق�ال ال�حالت ال�ول�ة، وع�م وج�د م��اء س�احي لل���ت م�ه� الس�ق�ال ال�ف� ال��اح�ة، 

وضعف ال���ة ال����ة ال��اح�ة وال��ف�ه�ة وأماك� اإلی�اء ال��احي والف�ادق ذات ال�رجة ال��اح�ة 

ال�عا�ة واالعالن وال��و�ج ال��احي ع� ال���ج  األولى ال�ي ت�اس� ال�ائح األور�ي، وم��لة غ�اب

 .ال��احي ال����ع في ال��اف�ة

  اإلقامة (م� م��الت أب�زها ارتفاع أسعار ال��مة ال��اح�ة ) ال��ل�ة(وتعاني ال��احة ال�اخل�ة

أو ) م�اف�ة دم�ا�(في ال��اف�ة �ال�قارنة �ال��ن ال��اح�ة الق���ة م�ل م�ی�ة رأس ال�� ) واإلعاشة

اإلس���ر�ة أو م���عات م�اف�ة ال���� على ساحل ال��� األح��، أو م���عات ش�م ال��خ 

والغ�دقة؛ ��ه� ال�فاوت ال���� في أسعار الف�ادق وما تق�مه م� خ�مات في �ل م��ود�ة ع�د 

الف�ادق والق�� ال��اح�ة، �ال�الي ان�فاض �اقة اإلی�اء الف��ق�ة لقلة ال�ع�وض م� ع�د الغ�ف 

 .��ا �ع�ي إنع�ام ال���فة ال��احة ف�ها ١.٠٦" د�ف�ت"س�ة ال��اح�ة ف�ها، ح�ى بلغ ناتج م�ش� واأل
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  ق��ر ب�امج ال�عا�ة واالعالن وال��و�ج ال��احي ال�ي تع�ف ال��اح �ال��اف�ة وم���ها ال��احي

ة ال��ن��� داخلً�ا وخارجً�ا؛ األم� ال�� جعلها م��د نق�ة ع��ر لل�حالت ال��اح�ة �ال���ة ل��اح

 .إلى م�ی�ة القاه�ة، دون األه��ام �ال�ع�ف على أثار ال��ی�ة وم�ان�ها ال��اث�ة ال�ه��ة

  غ�اب ال�ؤ�ة العل��ة وال����� ال�ش�� ل�ق�مات ال��ب ال��احي ع� القائ��� على إدارة ق�اع

��احة، ال��احة في ال��اف�ة؛ ن�ً�ا ل�ق� ال�عل�مات وغ�اب االح�اءات ال�ف�لة ع� ق�اع ال

وت�نى أسال�� ج�ع وح�� ال�عل�مات وما ����ها م� أخ�اء ��علها �ع��ة ع� ال�اقع، أو ���� 

قلة ال�فاءة ونق� ال���ة وال���وق�ا��ة ال�����ة على ات�اذ الق�ار في اس�غالل م�اف� ال��اف�ة 

�ال ب�ائه في عام م�� إن�هاء أع ١٥ال��اح�ة م�ل ع�م اس�غالل م�ع� و�از��� ال����ة ألك�� م� 

 .ح�ى ال�ق� ال�الي ٢٠٠٤عام 

  

  :فهي ال��ص�اتأما ����ص 

  ض�ورة اإلس�اع في حل م��لة ال�ع� األم�ي واالج�اءات ال�اصة ب�أم�� م��� ق�اة ال���� مع

ال�هات األم��ة في �ل ت��ر وسائل ال�ص� وال��اق�ة االل����ون�ة؛ م� أجل اإلس�اع في إن�اء 

وت���� م�ار ب�رسع�� ال��� ��ا ���م ح��ة ال��احة ال�ارج�ة القادمة جً�ا م��اء ال���ت ال����، 

و��ً�ا إلى ال��اف�ة، وت�ق�ًقا ل���أ سه�لة ال�ص�ل م� م�ا�� ال�ل� ال��احي إلى ال��اف�ة، 

س���ب رؤوس األم�ال األج���ة إلى االس���ار �ق�ة في ق�اع ال��احة في ال��اف�ة، ح�� أن 

 .لف��� أب�ز ال��وات ال���ع�ة ال�اع�ة لل��احة في م��ال��قع ال�غ�افي ا

  وضع خ�ة ت����ة الس�غالل ال��ا�ئ ال����ة على ساحل ال��� ال���س� و����ة ال���لة في

ال��احة ال��ف�ه�ة، وت���� ال�حالت ال����ة إلى م���ة أش��م ال���ل وج���ة ت��� ال�ار���ة وج���ة 

��ا ���م ن�� ال��احة ال����ة أح� أن�ا� ال��احة الف���ة ال�ي ت��ب اب� سالم ذات ال�ه�ة ال�ی��ة؛ 

 .ش�اب ال�اح��� وال�ه���� �ال���ة م� العال�

  ت���� ف��� ع�ل م� ال�ادة ال������� وال�ه���� �ال��ال ال��احي م� �ل�ات ال�امعة؛ خاصة

خ�ة زم��ة الس�غالل مق�مات م� أق�ام االق��اد واإلدارة وال����� وال�غ�اف�ا ل�ضع رؤ�ة عل��ة و 

 .ال��احة ال����عة في ال��اف�ة، ووضع اآلل�ات ال�الئ�ة ل����� ه�ا الق�اع ال���� 
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  ض�وة االه��ام �ع�ل ح�� دق�� و�ص�ار اح�اءات و��انات ال���آت ال��اح�ة ���ل تف��لي

الق�ار ��ا ���م خ�� ال����ة ال����امة لل���ج ال��احي في �ل رؤ�ة رش��ة م� أص�اب 

 .وال������ في ق�اع ال��احة

  اس�غالل ال���آت ال��اث�ة ذات ال�ه�ة ال�ار���ة وت���لها إلى ف�ادق ذات خ�� ن��م �ع� ت����ها؛

م�ل م��ى ه��ة ق�اة ال���� ال�ار��ي في ب�رسع�� وم��ى ال����ة ال���ل�ة والفلل ال�ا�عة لله��ة 

نق� �اقة اإلی�اء ال��احي �ال���ة لل��احة ال�ارج�ة في ب�رف�اد، األم� ال�� ��ه� في حل م��لة 

 .في ال��اف�ة

  ال��اة وال�ه��اء وال��ف ال��ي واالت�االت ال�ل��ة والالسل��ة(أه��ة م� ش��ات ال���ة ال����ة (

إلى م��قة ش�ق ال�ف��عة؛ خاصة �ع� إن�از م��وعات األنفاق ال�ي ت��� م�ی�ة ب�رسع�� ����قة 

�ل وت���ع ع�ل�ة ال����ة ال��اح�ة في ش�ال س��اء ال�ه�� ال���او� ال�ح�� ش�ق الق�اة ل��ه

 .لل��اف�ة

  تق��� ال��اف� ال�����ة ودع� الق�اع ال�اص ال���� ل����� خ�مات الف��قة واإلی�اء وال��ف�ه

ال��احي ورفع م���� ال��اع� وال��اد� ��ا ���م ال��احة ال�ارج�ة، و��اس� رغ�ات وم��ل�ات 

 . ئح اإلور�ي ال�اف� إلى م��ال�ا

  ح�ا�ة ال��ا�� األث��ة في تل الف�ما وم�ی�ة ب�ل�ز الق���ة وج���ة ت��� ال�ار���ة وت����ها ��ا ���م

ت���� ال��احة ال�ار���ة وال�قاف�ة، وااله��ام �ال��اني األث��ة وال���آت ال��اث�ة م�ل ف�ار ب�رسع�� 

�� ال��احف ال�ي ت�و� ق�ة ال��ی�ة ال�اسلة، و�عادة ت���� الق��� وم��ى ه��ة ق�اة ال����، وت�� 

 .ول� ی�� ب�اءه ح�ى ال�ق� ال�الي ٢٠٠٢م��ف ب�رسع�� الق�مي ال�� ت� ه�مه عام 

  ت���ع الق�اع ال�اص في االس���ار في ق�اع ال�قل ال�ائي في ق�اة ال���� و����ة ال���لة �ع�

رحالت  –�اص في م�ادرة إن�اء خ��� لل�قل ال�ائي ت���� ال�ولة له�ا م�خً�ا، ودع� الق�اع ال

_ أس��ع�ة أو شه��ة م����ة لألف�اد ���ا�ة، و��م�ة لل��ائع ب�ال م� ال�قل ال��� األك�� ت�لفة 

ل��� ال��اف�ة ���ال س��اء وم�ن ش�ال ال�ل�ا ع�� ال��� ال���س�، ور��ها ���ن م�اف�ات 

ر��ها �ال��ن ال��لة على ����ة ال���لة ال�ا�عة االس�اع�ل�ة وال���� ع�� م��� الق�اة، و 

 .ل��اف�ات ال�قهل�ة وال��ق�ة
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  ض�ورة ت�ج�ه ال�ولة إلى اس�غالل ال��ا�ئ ال����ة في إن�اء ال��اع� العائ�ة، وت���� ج�الت

 .����ة ح�ل م�ن ب�رسع�� و��رف�اد ل����ع ال��احة ال�اخل�ة في ال��اف�ة

 ف�ة وال�ه�جانات في أع�اد ال���ع والع�� الق�مي لل��ی�ة، ی�ع�ف م� ت���� ع�د م� الفعال�ات ال�قا

خاللها ال�ائح �الفل��ل�ر ال��رسع��� والعادات وال�قال�� ال����ة لل����ع خاصة في م�ال ال��س�قى 

وال�ال�� واألز�اء واأل�ع�ة واالكالت ال����ة، وع�ل رحالت مائ�ة م� خالل إن�اء ) ال�����ة(

ال�غ��ة ���ار مع��ة ال�س�ة ی���ك ع�� ق�اة االت�ال في ����ة ال���لة ح�ل  م�سى لل��اك�

 .ل��اه�ة م�ی�ة ب�رسع��، ورحالت في ق�اة ال���� وش�ق ال�ف��عة ل��اه�ة م�ی�ة ب�رف�اد

  ت���� ب�امج ال�عا�ة واالعالن وال��و�ج ال��احي، والع�ل على إع�اد ���� م��ر ع� تار�خ

ل�ه�ة ال�ي عاش�ها واألثار وال��اني ال��اث�ة ال�ي ���� ز�ارتها، وت���ف ال��اف�ة واألح�اث ا

ال�غ��ة االعالم�ة وال�عا�ة ال��اح�ة في ال�اخل ول�ع��� ال����ع ال��لي ب��واته ال��اح�ة، و�ن�اء 

ل����ع  ص�رةم�قع و�� على ال���ة الع����ت�ة تع�ف ال�ائح األج��ي ����لف ال�عل�مات و 

 .ارج�ة إلى ال��اف�ةال��احة ال�

  األه��ام �ال�عل�� الف�ي ال��احي والف��قي م� أجل ت�ف�� األی�� العاملة ال��ر�ة وال��ادر ال��هلة

 .للع�ل ال��احي، وس� اح��اجات الق�� والف�ادق ال��اح�ة م� الع��� ال���� 

�اح�ة ال��ع�دة في وفي األخ�� أرج� هللا أن ت��ن ه�ه ال�راسة ق� أب�زت ال�ق�مات ال�غ�اف�ة ال�

م�اف�ة ب�رسع��، ورص�ت أخ�� ال�ع�قات ال�ي وقف� وال زال� ���� ع��ة أمام ت����ها، وق�م� ال�ل�ل 

واألف�ار ال�ي ت�اع� ه�ا الق�اع ال���� ح�ى ی���أ دوره في حل م��لة ال��آلة وز�ادة ال�خل ال��لي 

  .ةوت�ق�� ال�ه�ة االق��اد�ة ل��ان ال��اف�ة وم��نا ال����
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  )١(مل�� رق� 

  .٢٠١٩ع� مق�مات ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة ب�رسع�� عام  اس���ان ن��ذج 

  (          )رق� االس��ارة                                                                         

  .ت�ًعا أله��ة االخ��ار ٤ -١ال�ي ت�اها مع��ة ع� رأ��، واع�اء درجة م�  عالمة أمام اإلجا�ة ضع

 ):اخ��ار� (األس�  - ١

 (                          )م�ی�ة : م�ل ال��� - ٢

 (     )ان�ى -(   )                ذ�� :  ال��ع - ٣

 :  ال�� - ٤

 )    (              أخ��  -          ) (     م��وج -     (    )     أع�ب : ج��اع�ةاال ال�الة - ٥

 : ع�د أف�اد األس�ة - ٦

 )  (        جامعي م�هل -       (     )م��س� م�هل-    (    )   و���� �ق�أ :ال�عل���ة ل�الةا - ٧

 )   (       صاح� ع�ل - (    )         قــ�اع خاص -    (     )       ق�اع عام: �فةال�� - ٨

-(     )    س�ارة خاصة: ال���ف إلي ال�ائ� م�ل س��� ب�� ال�����مة ال��اصالت وس�لة - ٩

 )    (                              أخ�� اذ��ها - (     )           م��و�اص -(      ) �يتاك

 )       (  ساعات٤أك�� م� (    )            ساعات ٣- ٢(    )          ساعة: زم� ال�حلة -١٠

 )       (      اإلقامة م�ل م� ق��ه -        (  ل��مات ال��ف�ه�ةا م�ا�ا :ال���ف اخ��ار س�� -١١

  (           )الع�ل ی��ع -     (    ) خاص س�� وج�د-    (    )     ال��اصالت ت�اف� وسائل-

  )                                               (   أخ�� -(    )      اإلقامة ت�ال�ف ان�فاض-

...............................................................................................  

...............................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

شه� -(     )   شه� ی�ل��-(    )    شه� ی�ن�� :خاللها االص��اف تف�ل ال�ي الف��ة  -١٢

 (      )ف��ة االجازات واألع�اد- (     )         شه� س�����-(       )   أغ���
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                       :أذ�� ال��ة(     ) أس��ع فأك��-(    )        أ�ام٥- ٣(    )       أ�ام٢ :�ال���ف اإلقامة م�ة

: ما أب�ز ال��ارات ال��اح�ة في ب�رسع�� -١٣

................................................................ 

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

 ن�افة قلة(   )       ال��� م�اه تل�ث-: في ب�رسع�� أث�اء االقامة واجه�� ال�ى ال��اكل ما  -١٤

- (    )    ال��� أسعار ارتفاع-(    )         ال�ا���ة ال��مات ت�اف� ع�م- (    )  ال�ا�ئ

نق� ال��مات االساس�ة -(     )      ال��ف�ه وسائل قلة-(    ) اإلعاشة أسعار ارتفاع

 )      (    أخ�� -(   )       ال��اه -كال�ه��اء

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

 :)ت�ًعا أله��ة الع��� ٤: ١ارج� ��ا�ة ال�رجة م� (ال��احة في ب�رسع��  ما مق��احات� ل����� -١٥

 (     )�هاتت�ف�� االعاشة �ال��اع� وال�اف -       (    ) �اه وال�ه��اءحل م��لة انق�اع ال�-

  (     )ت���� وسائل ال�قل وخ�مات ال��ق  - (     ) �اح�ةخف� أسعار اإلقامة في الق�� ال�- 

  .ت���� م�ار ب�رسع�� -  (      )  ���ت لل�حالت ال����ةأن�اء م�سى  - 

  ............................................... أذ��ها(     ) ت�ف�� م��� م� وسائل ال��ف�ه -

  ..........................................................................أذ��ها ) (   أخ�� 

  ب�انات ه�ة االس��ارة س��ه والت����ام اال آلغ�اض ه�ا ال���  فق�***   
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  :قائ�ة ال��اجع وال��ادر

� ال���، دراسات ا���ل�ج�ة في ب��ة وجغ�اف�ة م�� ال��اح�ة، عال: أح�� م��فى ال�الد )١

 .١٩٩٦القاه�ة، 

ب�رسع��، د����� ا لل����ة، ب�انات غ�� م���رة، ب�ان أع�اد ال�ائ��� ت�عً : إدارة م��� ال��احة )٢

٢٠١٩. 

 .١٩٠٢ل���، أك�ف�رد،  الع�ب ح�ی�، ف�ح أب� ف��� دمحم ت�ج�ة: ��ل� ج�رج ألف��� )٣

ماج���� غ�� م���رة،  :��أم��ة أح�� م���؛ تغ��ات ال��� الع��اني وال�ع�ار� ل��ی�ة ب�رسع )٤

 .٢٠١١ق�� اله��سة ال�ع�ار�ة، �ل�ة اله��سة، جامعة ال����رة، 

االن�اء فل��� ب����؛ ن��ة ع� رحلة العائلة ال�ق�سة م� ب�� ل�� إلى م��، دار ن��ار لل��اعة،  )٥

 .١٩٩٩القاه�ة، 

  .١٩٨١ش���ة م��، عال� ال���، القاه�ة، : ج�ال ح��ان )٦

دراسة مق�مات وم�ارد ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ات : ��ة العامة واالح�اءال�هاز ال����� لل�ع )٧

 .٢٠١٥، س����� ٢٠١٥ - ٢٣٤٢٣ - ٨٠اقل�� ق�اة ال����، رق� 

  . ٢٠١٧/ ٢٠١٦ال�هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء، ن��ة ح�� ال��ق وال��ار� عام  )٨

  .٢٠١٧في اقل�� ق�اة ال����، القاه�ة، ك�اب ال��احة : ال�هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء )٩

، ٢٠١٦ال�هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء، ال�ع�اد العام لل��ان واإلس�ان وال���آت عام  )١٠

 .٢٠١٧ال��ائج ال�هائ�ة، د����� 

، ٢٠١٧ال�ع�اد العام لل��ان واإلس�ان وال���آت لعام : ال�هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء )١١

  .٢٠١٨د����� 

ال����ة ال��اح�ة في م�اف�ة الف��م دراسة في جغ�اف�ة ال��احة، ال��ع�ة : ح�ام ال�ی� جاد ال�ب )١٢

 .٢٠٠٤، ال��ء األول، ٤٣، الع�د ٣٦ال�غ�اف�ة ال����ة، ال��لة ال�غ�اف�ة الع���ة، ال��ة 

سة مقارنة في درا - ال��اخ واألن��ة ال����ة في م�اف��ي ب�رسع�� وأس��� : دی�ا إب�اه�� دمحم سال� )١٣

ال��اخ ال����قي �اس���ام ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ه، ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب، جامعة 

  .���٢٠٠٥ا، 
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مفه�مها وم��انها وم�ه�ها، ال��لة ال�غ�اف�ة  –جغ�اف�ة ال�قل ال���� : سع�� أح�� ع��ه )١٤

  .٢٠٠٧، ال����، ٣٢ال�����ة، الع�د 

��اح�ة مفه�مها وم��داتها وأه���ها مع اإلشارة إلى ال�الة ال����ة، ال����ة ال: سل�� دمحم م�سي )١٥

  .٢٠٠١، معه� ال����� الق�مي، القاه�ة، ی�ای� ١٦٠٥م���ة خارج�ة رق� 

  .٢٠١٦م��وع ت�م�� م��ى ه��ة ق�اة ال���� ب��رسع��، : ش��ة مع�ار اله��س�ة )١٦

، ١٩٩٧لل��اب،  العامة ���ةال� ض�اء ال�ی� ح�� القاضي؛ م�س�عة تار�خ ب�رسع��، اله��ة )١٧

 .ال��ء األول

ال��اخ وأشه� ال�احة و�فاءة الع�ل في م��، ال��لة ال�غ�اف�ة الع���ة، : �ارق ز���ا اب�اه�� )١٨

  .٢٠٠٧، ال��ء األول، ٣٩، ال��ة ٤٩ال��ع�ة ال�غ�اف�ة ال����ة، الع�د 

ن ال��اث�ة ال�احل�ة في م��، م�اجهة آثار ال�غ��ات ال��اخ�ة ال��تق�ة على ال��: ع��الف�اح ال��ا )١٩

ن�ف���  ٣-���٢ م���ر، م�ت�� ال�غ��ات ال��اخ�ة وتأث��ها على م��، �ل�ة اآلثار، جامعة القاه�ة، 

٢٠٠٩. 

دراسة فى  - ال��ا�� ال��اع�ة ال��ة في م�اف�ات ق�اة ال����: ع��ال��ل�دمحم ع��ال�هاب دمحم  )٢٠

 . ٢٠١٣اآلداب، جامعة ب�ي س���،  جغ�اف�ة ال��اعة، رسالة د���راه  غ�� م���رة، �ل�ة

جع�اف�ة ال��احة العاب�ة ����اء ب�رسع��، ال��ع�ة ال�غ�اف�ة : ع��� اب�اه�� ع�� هللا س�اج ال�ی� )٢١

 .٢٠٠٨، ال��ء ال�اني، ٥٢، الع�د ٤٠ال����ة، ال��لة ال�غ�اف�ة الع���ة، ال��ة 

 .١٩٩٨ال��اخ وال��احة، دم��، س�ر�ا، : علي ح�� م�سى )٢٢

 .٢٠١٠ل��ة ) ٦٥١(�� م�ل� ال�زراء رق� ق�ار رئ )٢٣

ع�ان،  ت�ج�ة ن��� ب�هان، الف�اغ، جغ�اف�ة ال��احة ووق� :واش��اك�� ال��ت كالوث ك�ل��� )٢٤

١٩٩١. 

  .٢٠٠٣، القاه�ة،، م�ا�ع ال�الء)األساس�ات وال��اد�(ص�اعة ال��احة : ال�ال� ال���يماه� ع�� )٢٥

 .٢٠١٧وال����هات، ب�انات غ�� م���رة، د�����  ب�ان إدارة ال��ائ� وال�����: م�اف�ة ب�رسع�� )٢٦

 .٢٠٠٩س���ام األرض في م�اف�ة ب�رسع��، م��� معل�مات ودع� الق�ار، ا: م�اف�ة ب�رسع�� )٢٧

  .، ب�ون ت�ق��٢٠١٨د�����، ق�اع ال��احة، ن��ة ال�عل�مات ال�ه��ة، : م�اف�ة ب�رسع�� )٢٨

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.17.44.&SearchText1=%d8%af%d8%b9%d8%a8%d8%b3%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%8a+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.17.44.&SearchText1=%d8%af%d8%b9%d8%a8%d8%b3%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%8a+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
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Geographical Factors of Tourism Development and Its Challenges in 
Port Said Governorate: A Study in Tourism Geography 

 
Abstract: 

Tourism is one of the contemporary vehicles for development, having 
increased its role both locally and internationally since the last quarter of the 
twentieth century. This is owing to the fact that it represents one of the most 
significant sectors that are relied upon to contribute to raising economic growth 
rates and thus achieving the desired social development. It also represents one of 
the most important components of service exports which have a significant 
impact on the balance of payments, as well as being one of the activities that 
contribute effectively to increasing foreign exchange earnings, and accordingly 
the gross domestic product. As an economic activity, tourism industry has gained 
great importance and consideration in many countries of the developing world 
due to the multiple results and effects that it has materially and spiritually. For 
instance, it has direct economic, urban and environmental results in addition to 
indirect social, cultural and political effects, all of which have made a great 
impact on tourism development worldwide.  

The study aims at exploring the elements of tourism attraction in Port Said 
Governorate, surveying and evaluating tourism infrastructure within the 
governorate, and analyzing the movement of tourism in the governorate in 2018. 
It also seeks to highlight the problems facing the growth of this vital sector of 
tourism, not only to limit the challenges that impede the development of its 
industry, but also to provide solutions and recommendations that would enable 
decision-makers to develop the activity of tourism so that it has its place among 
other economic activities.  

 
Keywords: geographical factors of tourism, tourism patterns, challenges of 

tourism development. 
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