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 مسار العائلة المقدسة تنمية لدراسة عمرانية 

 "دراسة حالة المسار بمحافظة أسيوط" 

Urban Study to Develop the Path of The Holy Family 

 “A case study of the Path in Assiut Governorate” 

 جامعة حلوان.  –كلية فنون جميلة  - قسم عمارة - يونس محمود م/ ابراهيم محمد 

 الملخص  

تطورت مفاهيم التنمية فى العشرين سنة الماضية تطوراً كبيرا، وقد أجمعت هذه المفااهيم علاى أن التنمياة هاى 

قتصادى والثقافى والسياسى للعنصار جتماعى واإلخطة أو مجموعة خطط زمنية المقصد منها رفع المستوى اإل

يعتقاد الثثيارون أن الهادا مان تنمياة ، وقاد  يلة لتحقيا  التنمياةالبشارى هاو الهادا والوساالبشرى، فالعنصار  

ساياحياً   ر التي توجد بهاا كمطلاس ساياحى بقصاد دعادادها مازاراً ايتركز نحو الحفاظ على األث  راثيةالمناط  الت

باألثاار ودعاادة الحيوياة  وال تشمل تنمية المناط  العمرانية المحيطاة  ،قتصادحتى تعود باألثر اإليجابي علي اإل

فاألفضل أن تتم تنمية هذه المناط  من خالل منظوماة متثاملاة تشامل الهيثال   دليها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،

، ماع مثوناات البيةاة العمرانياة المحيطاةالعمراناي بثال    جقتصادي للمنطقة بجانس تنمياة النسايجتماعي واإلاإل

اء لثى يشعر بقيمة التراث الاذى يعايف فيا  و يتعامال معا  وكاذله بادوره ضرورة مشاركة المجتمع فى اإلرتق

 زدهاره.دالعظيم فى الحفاظ علي  وتطويره و

 تنميتهاا و  مان أهام المنااط  االثرياة التاى يمثان االساتفادة منهاا ودراساة كيفياةمسار العائلاة المقدساة  يعتبر  و

حيث يعتبر جبال قساقام لالادير المحارقل مان أهام المحطاات التاى   أسيوط،لها بافضل الطرق بمحافظة  استغال

على كيفياة  يركز البحثمن المحافظات، لذله  استقرت فيها العائلة المقدسة، وهذا ما يُميز المحافظة عن غيرها  

 ل.دحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة واستغالل  االستغالل األمث

فاى محافظاة  ودراساة مساار العائلاة المقدساةوأهادافها الورقة البحث مفهوم التنمية والتنمية العمرانياة وتتناول  

أسيوط والنقاط التى مرت بها وبعض التجارب المشابة محلياً وعربياً ودولياً لالستفادة منها فى تطاوير المساار، 

لمساار العائلاة المقدساة بوسايوط الاذى يبادأ بالادير المحارق بالقو اية دراسة بصرية وعمرانياة  وتتناول أيضاً  

خا اة  بهادا الو اول دلاى نتاائج وتو اياتات ميدانياة من خالل الزيااروينتهى بدير درنثة بالجبل الغربى 

 إلحياء وتتنمية مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.
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Abstract 

The development concepts have developed greatly in the last twenty years. These 

concepts agreed upon that the development is a plan or a set of time plans which 

purpose is raising the social, economic, cultural and political level of the human 

element. The human element is the target and the mean of achieving development. 

A lot of people think that the purpose of development of heritage areas depend on 

preserving monuments as a tourist requirement to prepare it as a shrine which has a 

positive effect on the economy, and doesn’t include the development of the urban 

areas surrounding monuments and revitalize it economically, socially and culturally. 

It's better to develop these areas through integrated system which includes the social 

and economic structure of area besides development of urban texture with all 

surrounding urban environment components, with the need to participate in the 

development of society to feel the value of heritage which he lives in and his great 

role in preserving, develop and flourish it. 

The path of the Holy Family is considered one of the most important archaeological 

areas that can be benefited and studied how to develop especially Assiut 

Governorate. Mount Qasqam “The Muharraq Monastery is considered one of the 

most important stations in which the Holy Family settled, so the research focuses on 

how to revive and develop the path of the Holy Family in the governorate. 

The research paper has the concept of development, urban development and its 

objectives, studying the path of holy family in Assiut, the points they went through 

and some of similar experiences locally, arabic and internationally to get benefit in 

developing the path. 

It has also a visual and urban study of the holy family path in Assiut which starts 

with Muharraq Monastery of Qusiya and ends with Dronka Monastery in the west 

mountain, through field visits, to reach the results and recommendations to revive 

and develop the holy family path in the governorate. 

 

 . أسيوط التنمية العمرانية،  ،تنميةدحياء و، السياحة الدينية،  لة المقدسةمسار العائ:  مفتاحيةالكلمات ال
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Urban Development, Assiut.  
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 : المقدمة -1

التاريخ    تتميز قبل  )ما  المختلفة  العصور  الى  ترجع  التى  المتنوعة  باألثار  أسيوط    –المسيحية    –محافظة 

لم تُستغل   أثار مصر فإنها  الثم الهائل من األثار والتى تمثل نسبة عالي  من  الرغم من هذا  االسالمية( وعلى 

  –اقتصاديا -فى شتى المجاالت )سياحيا  حتى وقتنا هذا، حيث دن تم استغاللها تعود بفوائد عديدة على المحافظة

ثقافيا( مما سيؤدى حتماً الى زيادة فرص العمل البناء المحافظة، كما سيساهم فى تحويل المحافظة    –اجتماعيا  

 من طاردة للسثان الى جاذبة للسثان وكذله زيادة الدخل القومى لمصر.

ومن أهم المناط  االثرية التى يمثن االستفادة منها ودراسة كيفية استغاللها بافضل الطرق بمحافظة اسيوط هو 

العائلة   فيها  استقرت  التى  المحطات  أهم  من  المحرقل  لالدير  قسقام  جبل  يعتبر  حيث  المقدسة  العائلة  مسار 

غيرها   عن  المحافظة  يُميز  ما  وهذا  لذلهالمقدسة،  المحافظات،  ال  من  البحثيةتُركز  د  ورقة  كيفية  حياء على 

 مسار العائلة المقدسة بالمحافظة واستغالل  االستغالل األمثل. وتنمية

 أهمية البحث :   -
تتوثر   ان  يمثن  مدى  أى  والى  ل  المقدسة  العائلة  مسار  وتنمية  دحياء  ل  أهمية  توكيد  فى  البحث  أهمية  تثمن 

واجتماعياً   اقتصادياً  الى  المحافظة  للسثان  وطاردة  فقيرة  المحافظة من محافظة  وتتحول  التنمية،  بهذه  وثقافياً 

 .محافظة جاذبة للسثان و زيادة االستثمارات بها

 منهجية البحث:  -
الماضى   استعراض  وهدف   األدلة  جمع  بواسطة  التاريخية  الحقائ   لثرد  التاريخى  المنهج  على  البحث  اعتمد 

المسحى لدراسة الوضع الراهن والظواهر الموجودة وتتطلس نزول الموقع   ورؤية أثره على الحاضر، والمنهج

وأخذ البيانات والصور من الواقع وتوتى من حقائ  ثابت  و واقعي ، والمنهج التحليلى وتحليلى مقارن من خالل  

 . دراسة تحليل المشاكل والنتائج والمقارنة بالتجارب المختلفة سواء عالمية او محلية

 البحث:ف اهدأ -
دراسة التجارب السابقة وتحليلها وتطبي  ما يتناسس منها والو ول دلى نتائج يمثن االستفادة منها فى   -

 دراستنا. 

األثر   - لقيمة  ومعرفت   التراثية  المناط   وتنمية  دحياء  عملية  فى  ومشاركت   المحلى  المجتمع  توعية 

 وأهميت  والمحافظة علي .

األم - لالستغالل  خطة  وضع  على   العائد    وتنمية  ثلالعمل  وزيادة  سياحياً  التراثية  المناط   لتله 

 االقتصادى منها. 

 مفهوم عملية التنمية:   -2
التنمية هي ارتقاء المجتمع واالنتقال ب  من الوضع الثابت دلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل دلي  من حسن  

 وتوظيفها لألفضل. الستغالل الطاقات التي تتوفّر لديها، والموجودة والثامنة 

بدال ما هو مستهدا بما دويمثن ببساطة تعريف عملية التنمية بونها: لالعملية العقالنية التي يمثن من خاللها  

 م(  1996، دعاء محمود الشريف)  هو قائم.ل

الد ليويعرا سعد  بونها  التنمية  دبراهيم  اإلد ن  كل  ونمو  بشثل  نبثاق  معين،  كيان  فى  والطاقات  كامل مثانيات 

 م( 1982  سعد الدين دبراهيم،)  الثيان فرد أو جماعة أو مجتمعل ومتوازن، سواء كان هذا

 تعريف التنمية العمرانية:  -3
المجتمعية   والخدمات  والعمل  للسثن  األساسية  اإلحتياجات  وتوفير  بالبيةة  اإلرتقاء  العمرانية  بالتنمية  ليقصد 

فى دطار محددات المثان وضوابط القيم اإلجتماعية والثقافية  وعنا ر اإلتصال وشبثات البنية األساسية وذله  

 والموارد المحدودة دون التصادم مع البيةة الطبيعية أو دهدار مواردها.

تتعامل مع المتغيرات اإلقتصادية   وتعرا التنمية العمرانية على أنها لعملية مستمرة تقوم بها أجهزة مستقلة 

الس الفثر  تتفاعل مع  العمراني، حيث  والسياسية كما  للتخطيط  التقليدي  الدور  ينتهي  القرار وبذله  لتتخذ  ياسي 

توفير األدوات  يتحول التصميم الخاص بالمخطط العام دلى تصميم خاص بالعملية التنموية تنظيميا ودداريا مع  

 م( 1995، عبدالباقى، محمد ابراهيم ) الالزمة تشغيلهال
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 أهداف التنمية العمرانية:  -4
 أهداا التنمية محورين أساسيين متثاملين ال يمثن الفصل بينهما وهما:تتضمن 

 رتقاء بجوده حياة الناس.اإل -
 ويتضمن عدة جوانس أهمها توفير بيةة مناسبة ) حياً، علمياً، عملياً، أقتصادياً، أمنياً، ثقافياً،خدمياً(.  

 رتقاء. فى هذا اإلمجتمع مشاركة ال -
ولثى يشارك المجتمع فى اإلرتقاء يجس أن يشعر بقيمة التراث الذى يعيف في  أو يتعامل مع  وكذله بدوره  

الحفاظ علي  وتطو  فى  والعظيم  للمشاركة ديره  المنظمة  األليات  كفاءة  التركيز على  ذله  بعد  يوتى  ثم  زدهاره، 

 المجتمعية. 

للتنمية   المناسبة  االستراتيجية  لوضع  المطلوبة  العمرانية  الدراسات  معرفة  يجس  االهداا  تله  ولتحقي  

 م( 2005،تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية) العمرانية.

 عملية التنمية: إستراتيجية  -5
هذه   تثون  ان  والبد  التراثية،  بالمناط   التنمية  استراتيجية  تشمل  التي   األساسيىة  المفاهيم  من  العديد  يوجد 

المفاهيم واضحة لدى واضعي برنامج التنمية لهذه المناط  ألنها تشثل المفهوم  الشامل لعملية التنمية. وتتمثل  

 هذه النقاط في التالي: 

 عملية التنمية: شمولية  -
البد أن تشمل عملية تنمية المناط  العمرانية التراثية في المدن بعض الجوانس العامة والتي يؤدي دغفال أي  

 منها دلى دحداث نوع من القصور في مشاريع التنمية بهذه المناط .

 وتتمثل تله الجوانس فيما يلي:  

 .توهيل المجتمع من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية -

 اإلرتقاء بالخدمات األساسية للمواطنين )مثل شبثات الطرق، والصرا الصحي والثهرباء وغيرها..(. -

 توهيل الخدمات اإلجتماعية والثقافية والخدمية والترفيهية بالمجتمع.  -

 السثنية(.  لمباني السثنية أو غيراإلرتقاء بالثتلة العمرانية المبنية.. )سواء المباني األثرية او غيرها من ا -

 درج عملية التنمية: ت -
عمليات التنمية  ال تستهدا اإلرتقاء بالموقع المراد دعداد مشروع التنمية ل  ورفع كفاءت  دلى درجة الثمال،  

المشروع.  البيةي لموقع  التحول اإلجتماعي واإلقتصادي والعمراني و  التنمية كطفرة  في  توتي  وذله حتى ال 

 التنمية عملية متدرجة ال تحتمل الطفرات. كما أن عملية 

لذا فعند التعرض لعملية التنمية لموقع ما، فإننا نعني التنمية الشاملة وذله خالل اإلرتقاء بالمستوى اإلجتماعي  

عن   السابقة  المجاالت  من  مجال  كل  طبيعة  تخلتف  حيث  األساسية.  والبنية  المبنية،  وبالثتلة  واإلقتصادي، 

 م( 2001 –)دعاء وفي   ي فمن الضروى اللجوء دلى التدرج في عملية التنمية.األخري، وبالتال

 :المسارات السياحية -6

هى الطري  الذى يربط بين عدة واجهات سياحية أساساية وغالبااً ماا تثاون تلاه الواجهاات هاى المقصاد الاذى 

المحيطة أو بااقى النقااط يسافر السياح لزيارت  خصيصاً ويثتفى معظمهم بزيارت  دون عن  واستثشاا المنطقة 

 م(2017)أبو ليلة، فودة،    التى تقع على طول المسار السياحى.

 سار العائلة المقدسة:م -7

نقطاة   25هو الطري  الذى اتخذت  العائلة المقدسة للهروب دلى مصر من بطف المله هيردوس، ويضم المسار  

ويعاد مشاروع دحيااء مساار العائلاة المقدساة كام )ذهابااً وعاوده( مان سايناء حتاى أسايوط،    3500تمتد مسافة  

 ُ ، باعتباره محوراً عمرانياً تنمويااً، وياؤدى تنمياة هاذا المحاور دلاى تنمياة المجتمعاات المحيطاة مشروعاً قوميا

ورة كناائس أو حيث يحتوى كل موقع مرت ب  العائلة المقدسة على مجموعاة مان ااثاار فاى  ا  بطول المسار

 م(2018)عجبان،    أديرة أو آبار مياه.
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 : مصر  فىالعائلة المقدسة رحلة  -
المسيح    السيد  ابنها  السيدة مريم مع  خرجت 

بصحب  يوسف النجار من فلسطين متج  دلى  

مله   هيردوس  شر  من  هروبها  بعد  مصر 

الطرق   غير  طري   دلى  فلجوت  اليهودية 

غزة   دلى  لحم  بيت  من  فسارت  المعروفة، 

غرب   )الفلوسيات(  الزرائي   محمية  حتى 

كم، ودخلت مصر عن طري   27العريف ب  

ء من الناحية الشمالية من جه   حراء سينا

مدينتى   بين  الواقعة  )بلوزيوم(  الفرما 

 العريف وبورسعيد. 

تل   مدينة  الى  المقدسة  العائلة  توجهت  ثم 

الزقازي    مدينة  من  بالقرب  )بسط (  بسطا 

مدينة   عن  تبعد  والتى  الشرقية،  بمحافظة 

كم من الشمال الشرقى،    81ة بحوالى  القاهر

الجنوب   نحو  اتجهت  بسطا  تل  مدينة  ومن 

بلدة مسطرد شماالً ،  حتى و لت  انتقلت  ثم 

نحو الشرق دلى مدينة بلبيس التابعة لمحافظة 

  55الشرقية، وتبعد عن مدينة القاهرة حوالى  

عند   المقدسة  العائلة  واستظلت  تقريباً،  كم 

 ء مريمل، شجرة عرفت باسم شجرة لالعذرا

شماالً   المقدسة  العائلة  ارتحلت  بلبيس  ومن 

مروراً بالزقازي  الحالية، ثم و لت الرحلة 

الحالية  دقادوس  ببلدة  مارة  سمنود  منية  دلى 

بةر   وبها  مريم  العذراء  كنيسة  توجد  حيث 

المقدسة، العائلة  من   دلى    شربت  انتلقت  ثم 

النطرون حيث    وادى  الغربية  الصحراء  فى 

اانبا العذراء    أديرة  والسيدة  بيشوى 

 )السريان(. 

المطريقة   ناحية  متجة  الشرقية  الناحية  دلى  النيل  وعبرت  القاهرة  مدينة  ناحية  جنوباً  المقدسة  العائلة  ارتحلت 

وهى فى طريقها لمصر القديمة،  ثم سارت متجة ناحية مصر القديمة، وارتاحت لفترة بالزيتون  ،  وعين شمس

صر القديمة وتعتبر منطقة مصر القديمة من أهم المناط  والمحطات التى حلت  وو لت العائلة المقدسة دلى م 

كنيسة   مثل  والثنائس،  األديرة  من  العديد  بها  يوجد  حيث  مصر‘  أرض  دلى  رحلتها  فى  المقدسة  العائلة  بها 

مع أهم  من  وتعتبر  المقدسة/  العائلة  دليها  لجوت  التى  )المغارة  الثهف  بها  سرج (  )أبو  سرجيوس  الم  القديس 

 .العائلة المقدسة بمصر القديمة

مرت العائلة المقدسة على بقعة ، حيث  جنوباً دلى بالد الوجة القبلى ) عيد مصر(  ثم توجهت العائلة المقدسة  

حيث  و وال دلى المنيا    تسمى دباى ديسوس )بيت يسوع( شرقى البهنسا مثان  األن قرية  دفا )بنى مزار(،

العذراء   السيدة  دير  األن  سمالوط،يقع  شرق  )اكورس(  الطير  جنوباَ،  ث   بجبل  نخلة  أم  ديروط  دلى  اتجهت  م 

العائلة  واستراحت  الشرق،  تجاه  النيل  وعبرت  المالك(  )دير  ملوى  دلى  سيرها  المقدسة  العائلة  ووا لت 

ثو وا ت المسير دلى تل العمارنة،    المقدسة على كوم بدير أبو حنس يطل  علي  لكوم ماريال دلى هذا اليوم، 

، ثم  أهم المحطات التى استقرت فيها العائلة المقدسة الذى يعتبر من  يوجد الدير المحرق    وأخيرا أسيوط حيث

ة محدداَ دلى بيت لحم بفلسطين،  انتقلت دلى مغارة درنثة التى مثثت بها حوالى ست  أشهر وعشره أيام، ثم العود 

 Egyptian Ministry of Tourism (2000 ))(.1شثل)

 

 : طريق العائلة المقدسة فى مصر1شكل 

 The holy family in Egypt, 2000المصدر: 
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 : محافظة أسيوط -8
 :التعريف بمحافظة أسيوط 8-1

محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر و أكبرها وهى عا مة محافظات الصعيد حيث تتوسط محافظات  

و قد اكتسبت أهميتها في مصر القديمة لما لها من موقع متوسط بين أقاليم مصر الفرعونية و لثونها   ،الصعيد 

ين الذى  التجارية المتجهة دلى الواحات بالصحراء الغربية و البداية لطري  درب األربعمركزا رئيسياً للقوافل  

بالسودان دارفور  دلى  ويصل  العصر  ،  سواء  العصور  مختلف  من  حضاريا  تراثا  أسيوط  محافظة  تضم 

 . (2)بشثل ، كما هو موضحمناط  الجذب السياحى  مما جعلها أو الحديث الفرعونى أو القبطى أو االسالمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اهم الحضارات والعصور فى محافظة اسيوط 2شكل 

 المصدر: الباحث )بتصرف( 
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 : أسيوطبمسار العائلة المقدسة    8-2
العائل مسار  والدراسة  بالبحث  نتناول  فى وسوا  المقدسة  ة 

و  ، أسيوط  العائلة   محافظة  بها  مرت  التى  المحطات  أهم 

 المقدسة فى المحافظة محطتين هما:

 دير المحرق بالقوصية، جبل قسقام:  8-2-1
المحرق   دير  بعد  يقع  القو ية  14على  مدينة  غرب  ،  كم 

رئيسيين، هما الفنائين الخارجى ينقسم هذا الدير دلى قسمين  و

الضلع  طول  ويبلغ  خارجى  سور  بهما  ويحيط  والداخلى 

 (.3، شثل)م155,00م والضلع الشمالى 275الشرقى 

بالرهبان  الخا ة  القاليات  من  مجموعة  بداخل   السور  يضم 

معظمها حديث، والحصن وب  كنيسة رئيس المالئثة ميخائيل 

 السابع.التى رممها البابا غبريال 

 يشتمل الدير على مجموعة من الثنائس: 

  ،( 4شثل)  (، )األثرية  السيدة العذراء القديمةأهمها كنيسة    -

 وتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من ساحة الدير الداخلية. 

ميخائيل   - القمص  شيدها  التى  مارجرجس  القديس  كنيسة 

  األبوتيجى .

عام   - أسست  التى  الجديدة  العذراء  وتم  1940كنيسة  م، 

 م. 1964بناؤها سنة 

وهناك العديد من المنشوت الحديثة الخا ة بالسثن والدراسة 

 م( 2008، زهران) وغيرها.

 : دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربى  8-2-2
أسيوط  يُ  بجبل  العذراء  السيدة  دير  درنثة   الغربىعد  بقرية 

العائلة  رحلة  في  محطة  وآخر  والعشرون  الحادية  المحطة 

مصر، فى  يرتفع   ير د اليقع    المقدسة  جبل  على  درنثة   بجبل 

متراً، مائة  بنحو  األرض  سطح  بعد    فوق  جنوب 8وعلى  كم 

 . (5شثل) ،رب مدينة أسيوط على طري  الغنايمغ

سنة   دلى  تاريخها  يرجع  أثرية  مغارة  الدير  قبل   2500يضم 

واجهتها    الميالد،  يقال ، ومترا  60مترا وعمقها    160وطول 

التقاليد    ،فرعوني  محجر  كانت  دنها العائلةومن  أن   الثابتة 

سثنت   المغارة المقدسة  الجبل   هذه  فى  موجودة  كانت  والتى 

 األول  القرن  في  استخدمتو  ،قبل مجئ العائلة المقدسة لمصر

 العذراء  للسيدة   مذبح  المغارة   وسط  وفي  كنيسة  المسيحي

 .المشغول الخشس منبسور محاط

من عدة غرا تحتوى   ( ،6)شثل  ،  درنثةتتثون مغارة جبل  

داخل هذه  العائلة المقدسة  على نماذج ومجسمات تحاكى حياة  

جلبت   حجرا  خريًا  المغارة  كنيسة  تضم  كما  المغارة، 

من  وعدد  فلسطين،  بورض  النا رة  من  مريم  العذراء 

العائلة  تفا يل قصة رحلة  تحثى  التى  األثرية  المخطوطات 

 المقدسة. 

المغارة   بجوار  القديسين ويوجد  فِتة  للثالثة  أثرية  ،  كنيسة 

ار  حمتر توجد مغارة ُمقَسَّمة دلى ثالثة أقسام، وبها بعض ال   300، وعلى بعد  6شثل الفُخَّ نيات والمباني وبقايا 

مريم  )  .ياألثري، وهي غاِلبًا ما كانت للقديس يوحنا التبايسي الذي َسَثَن جبل دُرْنثة في القرن الخامس الميالد

 م( 2020،  عدلى

 األثرية: الكنيسة 4شكل 

 المصدر: الباحث 

 : دير السيدة العذراء بالجبل الغربى 5شكل 

 المصدر: الباحث 

 : بوابة الدير المحرق 3شكل 

 المصدر: الباحث 

 : مدخل المغارة6شكل 

 المصدر:الباحث
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 السابقة إلحياء وتنمية المسارات: التجارب  -9

 التجارب المحلية  9-1

  :سار الدرب األحمرم -
عد من اكبر المتاحف  يُ ،  يتبع حي الدرب األحمر لمنطقة وسط القاهرة 

يضم   حيث  التاريخية  القاهرة  مناط   أقدم  ومن  المفتوح   االسالمي  

،  وباب زويلةمثل مجمع خاير بيه  وبيت الرزاز  أثرا دسالميا،    65

جامع   جامع الطنبغا الماردانى  جامع أ لم السلحدار و  و  (، 7)شثل  

السلطان  مسجد ومدرسة أم    و  (8شثل )  آق سنقر )المسجد األزرق(

 ....دلخ  مسجد أحمد المهمندار شعبان

قد ظهرت أهمية المنطقة التاريخية عندما بدأت مشروعات تطوير  و

دنشاء نف  شارع األزهر  وتحسين فى المناط  المحيطة بالحى مثل 

حى  أن  أى  األيوبية  القاهرة  سور  وترميم  األزهر  حديقة  ودنشاء 

بين   تاريخى  موقع  األحمر  والمملوكية  الدرب  الفاطمية  القاهرة 

التاريخية والدينية  القيمة  الهام فى  الزمنى  بالتراكم  واأليوبية ويتميز 

 م( 2000)ناهد أحمد عمران،  والثقافيةل

 تطوير المسار:  -
بدأت فثرة المشروع فى أن يتم تحويل مجمع دفن النفايات دلى حديقة  

ومورد عامة   ثقافى  حضارى  جذب  مركز  تُعتبر  األزهر(  )حديقة 

هذه   ولضمان  بوكملها  المنطقة  تحسين  على  حافز  يثون  اقتصادى 

فى   الثقافية  التاريخية  المبانى  ليشمل  المشروع  نطاق  أمتد  النتيجة 

التاريخية   المثان  دمثانيات  من  األستفادة  أى  المنطقة  وسثان  الحى 

 تطوير المنطقة.والثقافية والبشرية فى تنمية و

 عمراني/دجتماعي  متثامل  برنامج  علي  تركزت عملية التنمية الشاملة

  :المجتمعية بالمشاركة

:  المفتوحة والمساحات األثرية المباني ترميم برنامج   -

 تجارة وأنشطة (، 9شثل)  الصغيرة  الورش ودعم همةبمسا

من وتوفير التجزئة  في للسثان والعمل التدريس فرص 

 سثان تشجيع في يساهم  مما المباني  و يانة الترميم   برامج

  والمادي  المعنوي والدعم  والجهد بالرأي بالمشاركة الحي

 فرص وتوفير والمادي األقتصادي العائد من واألستفادة 

   .الحي لشباب خا ة ومستدامة حرفية عمل

  ركزت حيث    :و حية  تعليمية  خدمات  توفير  برنامج  -

 اإلجتماعية  الخدمات  توفير  علي  اإلجتماعية  التنمية  برامج

  الحفاظ  وبرامج  والسيدات  األطفال  من  لثل  خا ة  األساسية

 المجموعات   خالل  من  القمامة  من  والتخلص  البيةة  علي

  علي  السثان  وتدريس  الحثومية  غير  والمنظمات  األهلية

 الحي   مشاكل  حل  في  والمناقشة  المحلي  المجتمع  ددارة 

  .ل واطفال  وشباب  سيدات  من  البشرية  األمثانيات  وتوظيف

 م( 2014 جمعية التراث والفنون التقليدية،)

 

 

 

 

 

 ورشة للحرف اليدوية :9شكل

 المصدر: الباحث

 مسجد آق سنقر :8شكل

 المصدر: الباحث

 :باب زويلة7شكل

 المصدر: الباحث
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 التجارب العربية  9-2

  :مسار السلط التراثى باألردن -

القادم، كانات لتعتبر السلط من أكثر مادن األردن أهمياة مناذ  

تدعى سابقاً الصالت وأحيانااً كانات تُادعى السالط وقاد تثاون 

( السااريانية بمعنااى الصااخر Saltusمشااتقة ماان سااالطس )

وقاد  1881القوى، وقاد توسسات فاى المديناة أول بلدياة عاام 

شهدت قدوم العديد من التجار لإلقامة في ، وكانت السالط مان 

شاارق  منتصااف القاارن التاسااع عشاار وحتااى توساايس دمااارة 

 ،أهاااام الماااادن السياسااااية والتجاريااااة 1921األردن عااااام 

 (10شثل)

ت عديااد ماان المبااانى الحضااارية البيااووهااذا ساابس وجااود ال

ومتاجر ومساجد وكنائس، واستخدم فى البناء الحجر الجيرى 

األ فر، ويوجد فيها أيضاً أسواق شعبية ال تازال قائماة الاى 

 م(2020، جريدة الرأى) وقتنا هذا.ل

المدينة هو مسار السلط التراثى أو المسار السياحى الذى يقع فى البلدة القديمة للمديناة، لياربط باين ما يميزوأهم  

  أهم المعالم المعمارية والتاريخية .

 :المسار تطوير -
 إلعاادة  خطاوة  فاى المنطقة فى التراثية األجواء استغالل تم  حيث ،2010 عام  السلط مباني وترميم   استحداثل  -

 األردن، فاى الساياحة مشااريع ضامن نوعا  مان األول هاو المشاروع  هذا  يعُتبر  و  للمدينة،  القديم   التراث  دحياء

 الثااراج منطقااة فااى السااياح تجمااع نقطااة ماان المسااار ويباادأ

 .الحّمام   شارع وسط  دلى  ينتقل  ثم  ومن  السياحى

 .  سنة 150 عن عمرها  زاد  تراثية  أبنية واجهات  ترميم   تنفيذ -

 وساط  منظار  وتحساين  التحتياة  البنياة  شاملت  مشااريع  تنفيذ  -

 علاى  السالط  ولوضاع  مفتوحاا  متحفاا  لتثون  وتوهيلها  المدين ،

 للتعااون  اليابانياة  الوكال   مع  بالتعاون  المشروع  التراث  الئحة

 .الدولي

 جماليا   مشاهدة   والزائر  للسائح  ليتسنى  ثالث  مطالت  انشاء  -

 كمااال ومطاال المدرسااة ومطاال الجدعااة مطاال هااي المديناا 

  . مترمربع 1200  ب  تقدر  مساحة على  الشاعر

 ب تقادر اجمالياة بمساحة المدين  وسط  عام   ساحات  انشاء  -

 .متر  3700

 تقدر  بمساحة  ثالث   طواب   من  المثون  ابوجابر  مبنى  ترميم   -

 تااريخي  لمتحاف  وتحويلا   تاهيلا   واعادة   مربعا  مترا  1750

 (.11)شثل  السلط،  تاريخ عن يحثي

 الساياح  لتخدم   المسار  طول  على  جديدة    حي   وحدات  بناء  -

   .والزائرين

 ماع بالتعاون  ،(12)  شثل  الثبير،  السلط  مسجد  تاهيل  اعادة   -

 واالضاافات  البصارية  الملوثات  هدم   خالل  من  الدولي،  البنه

 واعادة   الداخلية  التقسيمات  بناء  اعادة   على  والعمل  الخرسانية

 للمسااجد المساااحات واضاااف  المسااتودعات والغاااء التوزيااع

 وتلبايس المساتودعات بادل للمسجد االرضي  الطاب   واضافة

 .التراثي  اال فر  بالحجر  الواجهات

 : متحف السلط التاريخى )بيت ابو جابر(11 شكل
 املصدر: الباحث

 : المسجد الكبير12شكل
 املصدر: الباحث

 : مدينة السلط10شكل

 المصدر: الباحث

 



Ebrahim mohamed mahmoud / Engineering Research Journal 175 (September 2022) AA128 –AA149 

 

137AA 
 

 حياث  الادولي،  البناه  ماع  بالتعااون  بالمدينا   سثنية  مجمعات  ترميم   -

، العاين  سااحة  على  مطل   خارجية  معمارية  واجهات  ترميم   على  يقوم 

 السااكت  ومجمع  الخطيس  ومجمع  السثر  مجمع  هي  مجمعات  الربع 

 بطاابع  والشابابيه  االباواب  اساتبدال  علاى  والعمال  سارهد  ابو  ومبنى

 والتي  المباني  تله  على  االضافات  وهدم   وازال   التجمعات  لهذه   تراثي

 الحجاري  باالبالط  وتبليطهاا  التصادعات  ومعالجة  بصريا  تلوثا  تشثل

 .المباني  بتله  الخا ة  الساحات  تبليط على والعمل

 كام 2  بطاول  بالمدينا   وممارات  وطارق  شاوارع  تبلايط  على  العمل  -

  .(13)شثل  كم، 7  بطول  المدين   وسط  االدراج وتوهيل  وتبليط

 الاادولي البنااه مااع بالتعاااون الجدياادة  العااين ساااحة توهياال اعااادة  -

 وساط  حثومياة  مباانى  ارباع  هادم   علاى  العمال  خالل  من  ،(14شثل)

 .مربع  متر 4000  ب  تقدر مساحة على  العين ساحة

 محاول  وغرفاة  الساياحية  للشارط   ومثتاس  تجارية  محال  سبع  بناء  -

 بركا  تشامل رئيساية ساحة وانشاء وساحات مبلط   وادراج  للثهرباء

 .مثعس متر  70 بسع   بةر  وانشاء وشالل ومدرج

 المنحاة  مان  بتمويال  الثالثاة  المرحلا   الساياحي  السالط  مساار  توهيل  -

 :وتتضمن  الخليجية،

 فاي والمظاالت واألرماات األباواب واساتبدال الواجهات  تنظيف  -  1

 .الخضر شارع

 .اليرموك شارع في مسمار  مبنى توهيل  اعادة  مشروع -2

 الواجهااات وتوهياال وتنظيااف البصاارية الملوثااات ازالاا  - 3

 والشابابيه االباواب واساتبدال والخارجياة الداخلية  المعمارية

 (15، شثل)حجري  ببالط  االرضيات بالط  واستبدال

 ساياحي، لنازل وتحويلا   جاسار،  عزياز  مبناى  توهيل  اعادة   -

 الواجهاات  وتنظياف  البصارية  الملوثاات  ازالا   تتضمن  حيث

 فندقيااة كغاارا خمسااة غاارا وتجهيااز وتوهيلهااا المعماريااة

 علاى والعمال االدراج  وتوهيل  استقبال  و ال   مطبخ  وتجهيز

 لالستقبال. جاهزا ليثون  المبنى  وتجهيز مظالت وضع

 وسااحة جاسر عزيز مبنى بين الواقع  المنطق  توهيل اعادة   -

 ودربزيناات  حجرياة  وسالسال  وار ف   جانبية  ار ف   وانشاء  العين

 .الساحة على  المطل   الواجه   وترميم 

 خارطا   تصاميم   خاالل  مان  الحمام   لشارع  التجارية  العالم   تصميم   -

   .لللمدين   خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخياطين: شارع 15شكل

 المصدر: الباحث

 

 : ساحة العين14كل ش
 املصدر: الباحث

تبليط : شارع الحمام، ويظهر فيه 13شكل
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 المصدر: الباحث
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 التجارب العالمية  9-3

 : مسار لوردس بفرنسا -

مدينة لوردس هي من المادن الفرنسايّة الواقعاة قارب الحادود 

الفرنسيّة اإلسابانيّة، فاي الجهاة الجنوبيّاة الغربيّاة مان الابالد، 

تتبع مدينة لورد دائرة )أوتاي بيرنياز( لوقوعهاا بجاناس تاالل 

ألف نسمة، وتعتبر مديناة لاورد   17بيرنيز، ويبلغ عدد سثنها  

وتحدياداً لادى الطوائاف مان المادن المقدّساة لادى المسايحيين 

المسيحيّة، وعلى وج  الخصاوص طائفاة الاروم الثاثوليثيّاة، 

حيث تضّم على أرضها ثاني أكبر الثنائس للرومان الثاثوليه 

وقعت )ظااهرة مرياان( حياث  1858في العالم، وهي كنيسة )البازيليقا( للقدّيس بيوس العاشر بلوردز، فى عام 

( ألكثار مان مارة، فاى مغاارة Bernadetteهرت لفتاة تدعى )مارى بريناديات  يُقال أن السيدة مريم العذراء ظ

بالقرب من بلدة لوردس وفى أحدى هذه الرؤى ظهر ينبوع المياة المقادس، ومناذ ذلاه الوقات أ ابحت المديناة 

 (.16، شثل)واحدة من أهم المواقع السياحية فى العالم للحج والسياحة الدينية

 

 : تطوير المسار  -

 ا عدة خطوات لتطوير المسار واحياءه من جديد، وتتمثل هذه الخطوات فى:اتبعت فرنس

ترميم المبانى األثرية التى عاشت فيهاا برناديات واساتغاللها كمازارات ساياحية: حياث أن حاج الساائح لان   -1

 يثتمل دذا لم يزور معظم األماكن والمزارات الموجودة فى المدينة منها: 

 ها القديسة برناديت.زيارة الثنيسة التى ُعمدت في -

زيارة البيت الذى عاشت في  القديسة برناديت ويعتبر كمتحاف  اغير يحتاوى علاى االشاياء الخا اة  -

 بها.

زيارة الثهف الذى ظهرت في  السيدة ماريم للقديساة  -

 برناديت.

المدرسااة التااى تعلماات فيهااا، حيااث كاناات مدرسااة  -

 خا ة لتعليم أوالد الفقراء.

ترميم مغارة ماسابيل عادة مارات ووضاع مقاعاد جلاوس   -2

 للصالة.

 يانة الثنائس  بصفة دورياة وسااحة الحاج التاى يجتماع   -3

بها الحجاج للصالة والتعبد حيث يُقام بها الصالة كل ياوم فاى 

 (17)التاسعة بجميع اللغات، شثلالساعة  

دعااادة توهياال عاادد ماان األماااكن المحيطااة الغياار مرتبطااة  -4

 بالحج وتنظيم رحالت لها بصورة مستمرة، مثل:

 كنيسة سانت فوت أوا بيغور.  -

 معبد سيدة غايسون. -

 .دير أنسيان أباتيال دى سانت سافين -

مقاعااد الجلااوس، دورات المياااة، مطاااعم تااوفير خاادمات السااياحية ومرافاا  عامااة لخدمااة الحجاااج مثاال:  -5

 وكافتريات، مثاتس المعلومات ومراكز الزوار، محالت وبازارات لشراء الهدايا التذكارية.

 : ساحة التجمع للصالة أمام الكنيسة17شكل

-https://en.lourdesالمصدر: 

infotourisme.com/ 

 : مدينة لوردس بفرنسا16شكل

 mawdo3.comالمصدر: 
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عمل  نابير مياة للشرب من المياة المقدسة الموجود   -6

داخاال المغااارة، وتاام العماال علااى  اايانة دروات المياااة 

   .2016عدة أعوام أخرها عام  خالل 

 بناء الفنادق وأماكن مخصصة إلقامة الحجاج. -7

توفير مستشافيات مجهازة إلقاماة مان يحتااج رعاياة   -8

 طبية.

 ربط رحلة الحج بالسياحة الترفيهية من خالل: -9

تااوفير مسااارات خا ااة للاادراجات ودمثانيااة  -

توخير الدرجات حيث هناك العديد من مساارات 

 الدراجات الجبلية حول مدينة لوردس.

 يمثن ممارسة رياضة المشى لمسافات طويلة. -

الحيااة النباتياة والحيوانياة فاى قماة جبال التومل فاى   -

 )بيه دو جير(.

 ممارسة رياضة التجديف فى نهر )غاا دى بو(. -

ممارسااة رياضااة السااباحة فااى الصاايف أو هوايااة  -

 الصيد فى شاطئ لوردس 

تااوفير مثاتااس المعلومااات ومراكااز الاازوار، محااالت  -10

 (18)وبازارات لشراء الهدايا التذكارية، شثل

، وهو قطار يصل بين 1900لتم اقامة محطة قطار عام    -11

مدينة لوردس المقدسة وقمة جبل مدينة بيه دو جير المجاورة 

متار، حياث يمثان   950وينقل الركاب دلى ارتفاع يصل ألاى  

رؤية مدينة لاوردس بانورامياة مان القماة وتساتغرق الرحلاة 

 كما تام تاوفير بعاض الخادمات  (19)دقيقة، شثل    15حوالى  

بالقمة مثل كافتريا للوجبات السريعة ومقاعد ومر اد لرؤياة 

 الجبااااااااااااااال ولمدينااااااااااااااة ماااااااااااااان القمااااااااااااااة.ل

https://www.wikidata.org/wiki/Q99588)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pic du: محطة القطار الجبلى المائل 19شكل

jer Furicular 

المصدر: 

https://www.wikidata.org/wiki/Q995

88 

 وسياحة بمدينة لوردس: صورة لمكتب معلومات 18شكل

 /https://www.tripadvisor.comالمصدر: 
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 : دراسة التجارب السابقة لتطوير المسارات 9-4

 

 :لمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط الدارسة البصرية  -10
على الطري   مسار    على الطري  الزراعى والمقترح الثانىمسار  المقترح األول  باقتراح مسارين )قام الباحث  

، وضح من  قام بر د الصور البصرية على طول المسار   من خالل عدد من الزيارات الميدانية( والصحراوى

بمحافظة  المقدسة  العائلة  مسار  طول  على  والبوابات  والعقد  والحدود  والمسارات  المميزة  العالمات  خاللها 

 أسيوط الذى يمر بالدير المحرق وينتهى بدير درنثة. 

 الدروس المستفادة  األساليب المتبعة لتطوير المسار المسار 

مساااااار 

الاااادرب 

 األحمر

 .لى ترميم و يانة المبانى األثريةالعمل ع -

 االساسية.  تحسين البنيية التحتية -

دعم ورش الحرا اليدوية الصغيرة المنتشرة   -

 فى منطقة الدرب األحمر.

 توفير الخدمات اإلجتماعية األساسسية. -

تاادريس السااثان علااى ددارة المجتمااع المحلااى  -

 وتوعيتهم بوهمية المنطقة.

 التاريخية والمنطقة المحيطة.  توهيل المبانى -

 توفير فرص عمل لسثان المنطقة. -

 المشااااااااااركة الشاااااااااعبية اإليجابياااااااااة . -

 سهولة الو ول دلى المناط  التاريخية. -

تاااوفير سااااحات للقااااءات الثقافياااة وتباااادل  -

 الثقافات.

مساااااار 

 السلط

 ترميم المبانى األثرية بالسلط. -

التحتياة وتحساين تنفيذ مشااريع شاملت البنياة   -

منظاار وسااط المديناا ، وتوهيلهااا لتثااون متحفااا 

 ً  .مفتوحا

 انشاء الساحات العامة. -

تبلااايط الشاااوارع وتحساااين المظهااار العاااام  -

 للمنطقة.

 دنشاء الخدمات الصحية التى تخدم المسار. -

الحفاظ علاى المبااني التراثياة القديماة وعلاى   -

 عادات وتقاليد المدينة.

 مات للمسار.عمل مركز استعال -

المشاااركة الشااعبية اإليجابيااة، وخلاا  فاارص  -

 عمل لهم.

الحفاظ على الصورة البصارية لمساار السالط   -

م طااابع معمااارى داالواجهااات واسااتخ بتاارميم 

 .موحد ومميز

وضااع مديناا  الساالط علااى خريطااة السااياحة  -

 للتراث  العالمية

مساااااار 

 لوردس

تاارميم المبااانى األثريااة التااى عاشاات فيهااا  -

 برناديت واستغاللها كمزارات سياحية.

  يانة الثنائس االثرية بصف  دورية. -

دعادة توهيل عدد من األماكن المحيطاة الغيار   -

مرتبطااة بااالحج وتنظاايم رحااالت لهااا بصااورة 

 .مستمرة 

توفير خدمات السياحية ومراف  عامة لخدماة   -

 الحجاج.

 بناء الفنادق واالستراحات. -

 ة.توفير مستشفيات مجهز -

 ربط رحلة الحج بالسياحة الترفيهية. -

الحفاااااظ علااااى المبااااانى التراثيااااة القديمااااة  -

واستغالل كافاة المازارات الساياحية الموجاودة 

 .على طول المسار

االهتمام باألماكن المحيطة وتحسين الصاورة   -

 البصرية.

 .الدمج بين السياحة الدينية والترفيهية والبيةية -

المسااارات بتخصاايص مسااارات الفصاال بااين  -

 .خا ة للدرجات ومسارات خا ة بالمشاة 

 التعرا على الثقافات المختلفة. -

المحافظاااة علاااى الطبيعاااة واساااتغاللها فاااى  -

 الترويج للمسار.

 التجارب المختلفة  الدروس المستفادة منو التطوير : يوضح أساليب1جدول 

 المصدر: الباحث 
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 : العالمات المميزة 10-1

 : العالمات المميزة لمسار العائلة المقدسة بأسيوط 20شكل 

 الباحث  المصدر:
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 : المسارات 10-2

 : المسارات على طول مسار العائلة المقدسة بأسيوط6شكل 

 المصدر: الباحث 

 : المسارات على مسار العائلة المقدسة بأسيوط 21 شكل

 المصدر: الباحث 
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 : الحدود 10-3

 

 العائلة المقدسة بأسيوط : الحدود على مسار 22 شكل

 المصدر: الباحث 
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 : عقدال 10-4

 : العقد على مسار العائلة المقدسة بأسيوط23 شكل

 المصدر: الباحث 
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 : البوابات 10-5

 

 : البوابات على مسار العائلة المقدسة بأسيوط 24شكل

 المصدر: الباحث 
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 لمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط: لدراسة العمرانيةا -11
بمركز   الثبرى  بالمنشوة  الدير  رزقة  بقرية  المحرق  بالدير  أسيوط  بمحافظة  المقدسة  العائلة  مسار  يمر 

 ، وتم اقتراح مسارين :2كم 111القو ية وينتهى بدير درنثة بقرية درنثة، حيث يمتد مسافة 

 . 2كم  60مسار ريفى يمر بالقرى الريفية بطول  -1

 . 2كم   111مسار  حراوى يمر بالطري  الصحراوى بطول  -2

ولقد قام الباحث بإجراء دراسة عمرانية  من خالل عدد من الزيارات الميدانية ألهم نقطتين على  

 مسار العائلة المقدسة بوسيوط وهم:  

 ة.يقع بقرية دير درنث دير درنكة: -2     .رالمحرق رية رزقة الدييقع بق  الدير المحرق: -1

 : قرية رزقة الدير المحرق 11-1
 : استعماالت االراضى -1

   :حاالت المباني-2

   :المخطط االستراتيجي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقرية رزقة الدير المحرق   حاالت المبانى: 26 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 

 

 لقرية رزقة الدير المحرق : استعماالت األراضى 25 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 

 

 لقرية رزقة الدير المحرق   المخطط االستراتيجى: 27 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 
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 : قرية دير درنكة 11-2
 : استعماالت االرضى-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حاالت المبانى -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخطط االستراتيجي:-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دير درنكةلقرية   حاالت المبانى: 29 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 

 

 درنكةدير لقرية   المخطط االستراتيجى: 30 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 

 

 درنكةدير لقرية  استعماالت االراضى: 28 شكل

 تصريف الباحث ب -المصدر: هيئة التخطيط العمرانى 

 



Ebrahim mohamed mahmoud / Engineering Research Journal 175 (September 2022) AA128 –AA149 

 

148AA 
 

 لنتائج:ا -12
 من خالل ما تم عرض  فى الدراسة النظرية والميدانية تم التو ل دلى مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلى: 

 يُمثل مسار العائلة المقدسة أهمية تاريخية وحضرية ودينية كبيرة.  -

 المنطقة باألهمية التاريخية واألثرية لمسار العائلة المقدسة. عدم وعى كثير من أهالى  -

السياحية  غنى - بالمعالم  أسيوط  السياحى    محافظة  الجذب  فى  كبيرة  بصورة  منها  االستفادة  يمثن  التى 

 وتنشيط السياحة. 

ذ  - فى  سياحى  منتج  من  اكثر  دمج  امثانية  يتيح  مما  بالمحافظة  واسالمية  وقبطية  فرعونية  اثار  ات  وجود 

 الرحلة.

 عدم االهتمام بالصورة البصرية على طول المسار.     -

 عدم وجود طابع معمارى مميز وتدهور مبانى القرى التى يمر بها المسار     -

 ضعف البنية التحتية وضعف التنمية  فى األماكن التى مرت بها العائلة المقدسة. -

 ة على طول مسار العائلة المقدسة. عدم توافر شبثة طرق جيدة  وقلة العالمات االرشادي -

 نقص الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية التى يحتاجها أهالى المنطقة.  -

 االفتقار لخدمات االقامة واإلعاشة مثل الفنادق واالستراحات والمطاعم.  -

 اإلهتمام باألثر نفسة دون االهتمام بالمناط  المحيطة ب . -

 :التوصيات -13
 الدراسة النظرية والميدانية وما تو لت دلي  الرسالة من نتائج يُمثن اقتراح التو يات التالية: من خالل 

 قيام وزارة الداخلية بتومين المسار من خالل دنشاء النقاط األمنية الثابتة أو الدورات األمنية المستمرة.  -

لدم - بالمحافظة،  الموجودة  األثار  وترميم  بصيانة  األثار  وزارة  بيةى  قيام  مسار  وخل   السياحى  المنتج  ج 

 سياحى وثقافى ودينى وترفيهى الربط بينهم. 

دلى   - الو ول  لسهول   اإلرشادية  بالعالمات  وتزويدها  وتطويرها  الطرق  بصيانة شبثة  االهتمام  ضرورة 

 األثار الموجودة بالمسار. 

 واكشاك معلومات سياحية.  تجهيز الطري  بعنا ر تنسي  الموقع من خالل دقامة المظالت واماكن جلوس -

 توفير خدمات اإلقامة واالعاشة مثل الفنادق والمطاعم لخدمة السائحين.  -

 تحسين الصورة البصرية للمسار من خالل: -

 0دنشاء مسارات للمشاه والدرجات منفصلة عن مسارات السيارات -

 وانشاء المطاعم والثافيهات ب . استغالل الحدود الطبيعية مثل ترعة اإلبراهيمية بعمل كورنيف  -

 العمل على تطوير المداخل والمخارج والميادين على طول المسار.  -

وااثار   - القبطية  بااثار  المسار  وربط  روحية  سياحة  مع  ريفية  سياحة  وعمل  الريفية  المناط   استغالل 

 الفرعونية واإلسالمية.

 ن خالل عمل رحالت سفارى والتخييم فى الصحراء. استخدام البيةة الصحراوية فى السياحة الترفيهية م -

 العمل على دحياء الحرا اليدوية التراثية ودقامة بازارات لعرض المنتجات والتسوي  لها. -

الناحية   - من  المسار  بوهمية  أٍسيوط  بمحافظة  المسار  طول  على  الموجودة  المنطقة  أهالى  توعية  ضرورة 

 وأهمية مشاركتهم فى تطوير المسار.  التاريخية واألثرية واالقتصادية أيضاً 

الزوار   - مع  التعامل  وتدريبهم على  المسار  بوهمية  المحليين  السثان  لتوعية  توعية مجتمعية  عمل حمالت 

 ومبادئ الضيافة والتسوي  للمنتجات الحرفية.

الحياة الريفية    دنشاء بيوت ريفية  للضيافة وتناول الموكوالت الشعبية  مما يتيح تعرا الزائرين على ثقافة  -

 المصرية.

ضرورة الترويج للمسار دعالميا ومن خالل المعارض الدولية والوسائل اإللثترونية مثل مواقع التوا ل   -

 اإلجتماعى. 

 

 

 

 المراجع:  -14
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 : العربيةالمراجع  -

   .م 1996ل النامية، هندسة القاهرة،  دعاء محمود الشريف، تجديد واحياء المناط  السثنية بالدو •

سعد الدين دبراهيم، التنمية فى مصر، الثتاب الثانى للتنمية الريفية، مثتب  النهضاة المصارية، القااهرة،    •

 م.1982

عبدالباقى، محمد ابراهيم، لالتنمية السلبية للقرية المصريةل، مؤتمر تنمياة البيةاة الريفياة، كلياة االداب    •

 .م 1995جامعة عين شمس، القاهرة،   –

   م.٢٠٠٥ية، تقرير محافظة الدقهلية،  ة البشرية للمحافظات المصرتقارير التنمي    •

دعاااء وفياا  عماار الاادليل، تطااوير ودحياااء المناااط  المناااط  التاريخيااة بحااى القلعااة بالقاااهرة، رسااالة  •

 .م 2001ماجستير، قسم العمارة بثلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان،  

محمد محمد شوقى أبوليل  ومهند على فودة، المسارات التراثية السياحية كوداة لتحقي  التنمية المساتدامة    •

 .2017للمدن، كلية الهندسة، جامعة المنصورة، جريدة األزهر، القطاع الهندسى،

فاة دسحاق دبراهيم عجبان، رحلة العائلة المقدساة فاى أرض مصار، المؤسساة المصارية الروساية الثقا   •

 .م 2018والعلوم، دار نشر أنباء روسيا، القاهرة،  

ضااياء محمااد جاااد الثااريم زهااران، تاااريخ أساايوط وحضااارتها عباار العصااور، الجاازء الرابااع، األثااار   •

 .م 2008اإلسالمية والقبطية بمحافظة أسيوط،  

اصاريااة حاثاايااة مريم عدلى، ديااار السيادة العاذراء با جبال أسيوط … الشهير بدرنثة، األدياااارة الام  •

 .م 2020دياماان وأعاماال،  

العمران واألستدامة فى تجارب احياء التراث الثقافى، عارض تجرباة تنمياة مجتماع ،  ناهد أحمد عمران  •

 .القاهرة التاريخية –الدرب األحمر 
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