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 احًٌمدرس بقسم اإلرشاد الس*
                                  جامعة مدٌنة السادات -كلٌة السٌاحة والفنادق

مدرس مساعد بقسم الدراسات السٌاحٌة**
 جامعة مدٌنة السادات-كلٌة السٌاحة والفنادق       

تتمتع مصر بالعدٌد من المقومات السٌاحٌة التً تساهم فً جذب السائحٌن إلٌها من مختلف أنحاء      
أحد أهم من مصر  العالم، وتتنوع هذه المقومات ما بٌن مقومات تارٌخٌة وحضارٌة وطبٌعٌة جعلت

، وتعد السٌاحة الدٌنٌة من أهم المقومات السٌاحٌة التً تتمٌز بها لسٌاحٌة التً ٌقبل علٌها السائحونالمقاصد ا
العدٌد من اآلثار التً تنتمً لألدٌان السماوٌة الثالث الٌهودٌة والمسٌحٌة  حتوائها علًمصر وذلك ال

 ، لذلك ٌهدفر ما زال شاهداً علً تلك الفتراتد كبٌر من اآلثافت عدل  واإلسالمٌة عبر حقبة زمنٌة طوٌلة خ  
لتؤكٌد علً أهمٌة السٌاحة الدٌنٌة فً مصر كؤحد األنماط السٌاحٌة الهامة التً ٌمكن هذا البحث إلً ا

االعتماد علٌها فً زٌادة أعداد السائحٌن الوافدٌن إلً مصر، كما ٌهدف البحث أٌضا إلً إلقاء الضوء علً 
عائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم وأهمٌتهم التارٌخٌة واألثرٌة ودورهم المتوقع فً تنشٌط مسار ال

الباقٌة علً جنباتهم، ومن ثم وضعهم علً خرٌطة وترمٌم اآلثار  السٌاحة الدٌنٌة إلً مصر فً حالة إحٌائهم
اعتمدت الدراسة علً أسلوب  ،ٌة التً تنظمها الشركات السٌاحٌةالسٌاحة وإدراجهم ضمن البرامج السٌاح

االستقصاء حٌث تم تصمٌم استمارة استقصاء وتوزٌعها علً عدد من مسئولً الشركات السٌاحٌة والخبراء 
واألكادٌمٌٌن بكلٌات السٌاحة والفنادق، بلغ عدد االستمارات  بوزارة السٌاحة وهٌئة التنشٌط السٌاحً

، وتوصلت SPSS Version(16ارات باستخدام برنامج )استمارة، تم تحلٌل االستم 111الصالحة للتحلٌل 

ٌساهم فً تنشٌط  نتائج البحث إلً أن تنمٌة وتطوٌر مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم
   وتحسٌن الوضع التنافسً لمصر سٌاحٌاً.   إلً مصر لحركة السٌاحٌة الوافدةة السٌاحة الدٌنٌة وزٌادا

  لعائلة المقدسة، طرٌق الحج المصري، السٌاحة الدٌنٌة، مصر.مسار ا 

مما ال شك فٌه أن أحد أهم ممٌزات مصر هو الطابع الدٌنً والثقافً الفرٌد، حٌث كانت مساراً لعدد من 

وأٌضاً موقعها المتمٌز الذي جعل منها طرٌقاً تجارٌاً للقوافل، كما قامت علً أراضٌها  ،األنبٌاء والرسل

لعدٌد من المعارك علً مختلف العصور، وهو ما أسفر عن كم هائل من اآلثار ما أعطً لمصر مٌزة ا

تنافسٌة تدعم أهمٌة تنمٌة السٌاحة الثقافٌة والدٌنٌة علً أراضٌها، عالوة علً تنوع المقومات الطبٌعٌة 

ٌون المٌاه الكبرٌتٌة السٌاحٌة فً المناطق التً ٌوجد بها الطرٌق التارٌخٌة مثل الجبال واألودٌة وع

والمحمٌات الطبٌعٌة والشواطئ البكر والمٌاه النقٌة، مما ٌساعد علً تنوع العرض السٌاحً لٌشمل بجانب 

مثل السٌاحة العالجٌة وسٌاحة السفاري والسٌاحة الشاطئٌة وسٌاحة  سٌاحٌة أخريالسٌاحة الدٌنٌة أنماطاً 

اصة الدٌنٌة منها والمناطق المحٌطة بها من اإلهمال وعدم المغامرات، ومع ذلك تعانً الطرق التارٌخٌة وخ

تنمٌتها بالشكل الذي ٌلٌق مع مكانتها التارٌخٌة والدٌنٌة وبالتالً فهً ال توجد علً خرٌطة السٌاحة وال تنظم 

 .(5112ج سٌاحٌة من قبل الشركات السٌاحٌة )عباس وآخرون، لٌها برامإ

مسار العائلة المقدسة فً مصر والطرٌق الذي سلكته وطرٌق الحج  لذلك جاء هذا البحث إللقاء الضوء علً

 المصري القدٌم الذي سلكه المسلمون فً العصور اإلسالمٌة األولً ألداء فرٌضة الحج ومحاولة تنمٌتهم

 الستغاللهم سٌاحٌاً االستغالل األمثل.
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أن بعض هذه المقومات لم ٌتم استغاللها علً الرغم من تمتع مصر بالعدٌد من المقومات السٌاحٌة إال 

سٌاحٌاً االستغالل األمثل، وٌتمثل أحد هذه المقومات فً السٌاحة الدٌنٌة وما تتمٌز به مصر من مجموعة 

من اآلثار التً تنتمً لألدٌان السماوٌة الثالث، ومن أهم تلك المقومات الدٌنٌة مسار العائلة المقدسة وطرٌق 

ث لم ٌتم استغاللهم االستغالل األمثل إلً اآلن للمساهمة فً تنشٌط السٌاحة الدٌنٌة الحج المصري القدٌم حٌ

فً مصر، لذلك ٌركز البحث علً كٌفٌة تطوٌرهما بشكل ٌتناسب مع أهمٌتهم التارٌخٌة والتسوٌق لهما 

 ووضعهم علً الخرٌطة السٌاحٌة.   

 الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار من لكال ارٌخٌةالت األهمٌة علً التعرف فً البحث أهمٌة تتمثل

 سٌاحٌاً  استغاللهم تواجه التً والمعوقات تطوٌرهم وكٌفٌة علٌهم الباقٌة األثرٌة المعالم وأهم القدٌم المصري

 .السٌاحٌة الخرٌطة علً ووضعهم تطوٌرهم علً المترتبة والنتائج

 ٌة واألثرٌة لمسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم؟ما هً األهمٌة التارٌخٌة والدٌن -1

ما هً األنماط واألسواق السٌاحٌة المناسبة لكالً من مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري  -5

 القدٌم؟

 ؟معوقات استغالل مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري سٌاحٌاً ما هً  -3

 ؟سٌاحٌا المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسارال من ك استغاللآلٌات ما هً  -4

 ؟سٌاحٌا المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار من النتائج المترتبة علً استغالل كالما هً  -2

كثرها شٌوعاً حٌث كان كثٌر من السائحٌن تعد السٌاحة الدٌنٌة من أقدم أنواع السٌاحة ومن أهمها وكذلك أ
منذ القدم ٌندفعون باتجاه المعابد واألماكن الدٌنٌة المقدسة بغرض ممارسة بعض الطقوس الدٌنٌة علً 

إلشباع اختالف المعتقدات والدٌانات، ثم تطورت إلً زٌارات منتظمة من قبل أعداد كبٌرة من السائحٌن 
( السٌاحة 28، ص1891(، وٌعرف عبدالوهاب )5112طٌة والعطٌة، وترفٌهٌة )العرغبات روحٌة ودٌنٌة 

الدٌنٌة بؤنها أحد األنماط السٌاحٌة التً تستهدف زٌارة األماكن الدٌنٌة بغرض القٌام بالشعائر الدٌنٌة المقدسة 
ً، بقصد التعبد أو بغرض التعرف علً التراث الدٌنً لبلد ما وزٌارة األماكن األثرٌة التً تحمل طابع دٌن

إلً أن السٌاحة الدٌنٌة هً أحد األنماط السٌاحٌة التً تهدف إلً زٌارة المواقع  Shinde (2007) كما ٌشٌر

االحتٌاجات الدٌنٌة أوالترفٌهٌة، حٌث ذكر كال من  ذات األهمٌة الدٌنٌة أو مواقع الحج بهدف تلبٌة
AbuElEein  وYahia (2015)  ائحٌن الدٌنٌٌن إلً مجموعتٌن أن منظمة السٌاحة العالمٌة قد قسمت الس

وفقاً للغرض من السفر، المجموعة األولً التً تهدف إلً زٌارة األماكن المقدسة من أجل إشباع رغبات 
دٌنٌة بغرض الحج، المجموعة الثانٌة والتً تهدف إلً زٌارة المعالم األثرٌة الدٌنٌة ألغراض ترفٌهٌة أو 

 تعلٌمٌة.  
إلً كونها واحدة من أسرع األنماط السٌاحٌة نمواً فً صناعة السٌاحة، حٌث ترجع أهمٌة السٌاحة الدٌنٌة 

ملٌون  011تقدر منظمة السٌاحة العالمٌة أعداد السائحٌن الذٌن ٌزورون المواقع الدٌنٌة كل عام بحوالً 
داخلٌة  ملٌون رحلة دٌنٌة ما بٌن 211سائح وهو ما ٌشكل ربع حركة السٌاحة العالمٌة الوافدة، كما أن هناك 

 .(UNWTO, 2016ودولٌة تتم كل عام)
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وضرورة االعتماد علً مقوماتها فً جذب السائحٌن فً مصر أهمٌة السٌاحة الدٌنٌة  بناء علً ذلك ٌتؤكد لنا
، حٌث تتمتع مصر بالعدٌد من مقومات السٌاحة الدٌنٌة والتً جعلها من أهم مقاصد من مختلف أنحاء العالم

رحلة هروب  شهد علًالتً ت القدٌمة الحتوائها علً العدٌد من اآلثار المسٌحٌةوذلك  ،السٌاحٌة الدٌنٌة
إلً األراضً المصرٌة ما خلف العدٌد من الكنائس  ةالرومانٌ اإلمبراطورٌة ضطهادالعائلة المقدسة من ا

التً  غنً مصر بالعدٌد من اآلثارإلً التً أقٌمت فً مسار هذه الرحلة، هذا باإلضافة  المقدسة واألدٌرة
خلفتها الحضارة اإلسالمٌة منذ دخول اإلسالم مصر وانتهاءاً باعتالء محمد علً وأسرته عرش مصر 
تاركٌن ورائهم كماً هائالً من اآلثار اإلسالمٌة التً تجذب السائحٌن من كل أنحاء العالم علً اختالف 

ة الدٌنٌة أٌضاً إلً كما ترجع أهمٌة السٌاح، (El-Beltagui, 2011; Gaballah, 2012)معتقداتهم

مساهمتها الكبٌرة فً التنمٌة الشاملة والمستدامة من خالل تولٌد الدخل من العمالت األجنبٌة وخلق فرص 
العمل، باإلضافة إلً تطوٌر البنٌة التحتٌة وتشجٌع االستثمار فً المناطق التً تزخر بمعالم السٌاحٌة 

القتصادٌة، كما تساهم أٌضاً فً تعزٌز ثقافة السالم الدٌنٌة، فهً بصفة عامة تساهم فً زٌادة الفرص ا
 (. UNWTO, 2016وتشجٌع الحوار والتقارب بٌن الثقافات واألدٌان)

 الطرق التاريخية في مصر
سٌا، ونشؤ فٌها منذ بدء لرئٌسً وحلقة الوصل بٌنها وبٌن آتعتبر مصر المدخل الشرقً إلفرٌقٌا ومفتاحها ا

رٌة ودٌنٌة تخترقها وما زال بعضها مطروقاً إلً الٌوم، وتمثل هذه الطرق التارٌخ عدة طرق حربٌة وتجا
سبٌالً قوٌاً للنهوض بقطاع السٌاحة إذا تم استغاللها وتطوٌرها، وتشمل هذه الطرق بحسب التسلسل 
التارٌخً طرٌق سٌتً األول )طرٌق حورس(، طرٌق خروج بنً إسرائٌل، طرٌق األنباط، طرٌق العائلة 

(، وفً 5112)بركات،  رب الحج المصري القدٌم، درب األربعٌن، طرٌق صالح الدٌن الحربًالمقدسة، د
( الطرق التارٌخٌة علً أنها الدروب التً اعتاد السالفون أن 5112وآخرون ) عباسهذا الصدد تعرف 

ها ٌسلكوها علً مر الزمان ألغراض تجارٌة أو حربٌة أو دٌنٌة، وغالباً ما تحتوي علً منشآت من شؤن
حق تست تقدٌم خدمات االستراحة واإلعاشة أو االحتماء كاآلبار والقالع والكنائس، وهو ما ٌمثل آثاراً 

م الطرق التارٌخٌة فً مصر إلً ثالثة أقسام ٌوضحها الشكل ٌقسالمشاهدة فً عصرنا الحدٌث، وٌمكن ت
رٌق العائلة المقدسة وطرٌق (، مع العلم بؤن الطرق التً ٌتعرض لها البحث بالتفصٌل الحقاً هً ط1رقم )

 الحج المصري القدٌم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5105وآخشوٌ،  ػببط انًصذر:

 (: انطرق انتاريخيت في يصر1شكم رقى )

 درب األربعين

يىطريق انحح انًصري انقذ  

 طريق خروج بني إسرائيم

 طريق انعرب األنباط

 طريق صالح انذين انحربي

 طريق حورس انحربي

طرق 

 دينيت

طرق 

 تجاريت

طرق 

 حربيت

 طريق انعائهت انًقذست

انطرق انتاريخيت 

 في يصر
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 يسار انعائهت انًقذست

تعتبر المنشآت الدٌنٌة المسٌحٌة فصالً هاماً من فصول التارٌخ المسٌحً عامة والقبطً خاصة، ومن 
هتمام بها ووضعها علً خرٌطة السٌاحة العالمٌة إحٌاًء لحقبة تارٌخٌة هامة فً األهمٌة بمكان دراستها واال

فً تارٌخها الطوٌل هو مجئ المسٌح  تارٌخنا القومً، ولعل من أهم األحداث التً جرت علً أرض مصر
، والعائلة المقدسة، حٌث استغرقت الرحلة ما ٌقرب من أربعة سنوات ومرت بخمسة وعشرٌن مكاناً مقدساً 

، وهو ما ٌجعلنا نتطرق بشدة إلً االهتمام بالمواقع األثرٌة الدٌنٌة المسٌحٌة خاصة تلك (1موضحة بلوحة )
(، وطبقاً لوزارة السٌاحة 5111فً رحلتها إلً مصر )عاشور، التً تقع علً طول مسار العائلة المقدسة 

العرٌش، الفرما، تل بسطا، : رفح، كالتالً مرت بهم العائلة المقدسة موقعاً  52 سردالمصرٌة ٌمكن 
 مسطرد، بلبٌس، سمنود، سخا، البرلس، وادي النطرون، المطرٌة، عٌن شمس، مصر القدٌمة، المعادي،

القوصٌة، قرٌة  البهنسا، بنً مزار، سمالوط، جبل الطٌر، األشمونٌن، دٌروط،(، البدرشٌندٌر الجرنوس)
(، ونتناول Egyptian Ministry of Tourism, 2000، جبل درنكة )(دٌر المحرقمٌر، جبل قسقام )

  .بشئ من اإلٌجاز وما تبقً من معالمهم األثرٌة والسٌاحٌة الحقاً تلك المواقع 

 .Egyptian Ministry of Tourism, 2000المصدر:            

 (: طرٌق العائلة المقدسة فً مصر.1لوحة رقم )
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لعدٌد من المواقع وتركت الكثٌر من المعالم األثرٌة، وكما ذكرناً سابقاً أن رحلة العائلة المقدسة مرت با
 فٌما ٌلً: رحلةنلخص تلك الو

 وتبعد العصور قدمأ منذ حدودٌة مدٌنةوهً  رفحبمدٌنة  بدأت رحلة العائلة المقدسة فً األراضً المصرٌة

 بالدٌانة لةص لها ثارآ على المدٌنة هذه طاللأ فى العثور تم وقدشرقاً،  كم 42 مسافة العرٌش مدٌنة عن

 تم وقد المتوسط بٌضاأل البحر شاطئ على واقعة وهى المسٌحٌة، ثم اتجهت بعد ذلك إلً مدٌنة العرٌش

 ثريأ موقع مدٌنة، ومنها إلً الفرما )بورسعٌد حالٌاً( والتً تعتبرال طرقات فى كنائس من بقاٌا على العثور

  .(5111)عبدالفتاح،  الرهبنة مراكز من تبرتع، واهام تجارٌا ومركزا هام مٌناء وهً األهمٌة غاٌة فً

، ومنها إلً مسطرد ، وتقع بالقرب من مدٌنة الزقازٌقبسطا تل توجهت بعد ذلك العائلة المقدسة إلً
العائلة المقدسة تل بسطا فً الزقازٌق، توجهت إلً مسطرد، وٌوجد بها كنٌسة  تركت أن بعدوبلبٌس، ف
 المقدسة العائلة تركت نأ بعد، وبمسطرد العذراء السٌدة كنٌسة اسمب تسمى المكان نفس على مقامة حالٌاً 

 بمدٌنة كنٌسة حالٌاً  ٌوجد، الشرقٌة لمحافظة التابع بلبٌس مركز هى وحالٌاً  بلبٌس مدٌنة الى وصلت مسطرد

 .(Egyptian Ministry of Tourism, 2000)مارجرجس الشهٌد اسم على بلبٌس

 فى وبنٌت "سمنود منٌة" سمبا ناآل تعرف التى جناح منٌة بلدة لىإ شماالً  ةالمقدس العائلة اتجهت بلبٌس بعد

 السٌدة باسم كنٌسة حالٌا أنقاضها على فبنٌت تهدمت ثم، العذراء السٌدة اسم على قدٌمة كنٌسة سمنود

 ، ومن سمنود إلًالبرلس منطقة لىإ غرباً  السٌر وواصلت سمنود، من المقدسة العائلة خرجت، العذراء

 الفرع المقدسة العائلة عبرت سخا بعد،  " اٌسوس بٌخا باسم " قدٌماً  تعرف المنطقه وكانت الحالٌة سخا ٌنةمد
 : وهى عامرة أدٌرة أربعة ٌضم اآلن وهو شٌهٌت، برٌة وهى النطرون وادى لىإ وصلوا حتى للنٌل الغربى

 .(5111)عبدالفتاح،  البراموس دٌر السرٌان، دٌر بٌشوى، نبااأل دٌر مقار، بوأ القدٌس دٌر

 تحت المقدسة العائلة استظلت المطرٌة وفى شمس، وعٌن المطرٌةاتجهت العائلة المقدسة بعد ذلك إلً 

 بمصر ببابلٌون المعروفة المنطقة بعد ذلك المقدسة العائلة وصلت، مرٌم بشجرة الٌوم إلى وتعرف شجرة

 الشهٌدٌن باسم حالٌاً  المعروفة األثرٌة سرجة أبى بكنٌسة اآلن توجد التى المغارة سكنوا هناك القدٌمة

 منطقة إلىفانتقلت  ،قلٌلة أٌاماً  إال المنطقة فى البقاء تستطٌع لم المقدسة العائلة أن وٌبدو وواخس، سرجٌوس

 ،المنطقة بهذه مرٌم العذراء السٌدة اسم على كنٌسة ناآل وتوجد فترة بها ومكثت حالٌاً  الموجودة المعادى
 بالقرب وهى رهٌنة مٌت ناآل وهى منف بمدٌنة المعروف المكان إلى المعادي بعد المقدسة ةالعائل وصلت

 من بالقرب الجرنوس دٌر إلى النٌل طرٌق عن الصعٌد جنوب إلى ومنها الجٌزة محافظة البدرشٌن من

 البقعة نم (الصعٌد بالد ( الجنوب نحو متجهة بالنٌل شراعً مركب فً المقدسة العائلة أقلعت وقد مغاغة

 العائلة علٌه نزلت الذي الحجري السلم زال وما بالعدوٌة، المعروفة العذراء السٌدة كنٌسة اآلن علٌها المقام

 .(Ibrahim, 2002) الكنٌسة فناء من ٌفتح مزار وله موجوداً  النٌل ضفة إلى المقدسة

 دٌر بها وٌقع بالصعٌد ٌمةالقد القرى من وهى البهنسا منطقةتبدأ رحلة العائلة المقدسة فً الصعٌد ب
 بلدة حتى الجنوب ناحٌة  المقدسة العائلة سارت البهنسا من و ،مرٌم العذراء باسم كنٌسة وبها  الجرنوس

 على الدٌر وٌقع  ناآل مرٌم العذراء دٌر ٌقع حٌث الطٌر جبل إلى الشرق ناحٌة النٌل عبرت ومنها سمالوط

 والدٌر سرجة أبى محطات العائلة المقدسة فً مصر بعد كنٌسة  أهم من وهو للنٌل المالصق الطٌر جبل قمة

 بلدة حٌث الغربٌة الناحٌة إلى الشرقٌة الناحٌة من النٌل المقدسة العائلة عبرت الطٌر جبل من ،المحرق

 بها وأقامت الشرٌف، دٌروط قرٌة لًإ جنوباً  سارت شمونٌٌناأل من المقدسة العائلة رتحالا بعد، األشمونٌٌن

، اتجهت العائلة المقدسة بعد ذلك إلً القوصٌة مرٌم العذراء اسم علً كنٌسة بالمنطقة وٌوجد ٌام،أ عدة
 غرب كم 9  لمسافة سارت القوصٌة مدٌنة من ارتحلت نأ وبعد)بالقرب من مدٌنة القوصٌة حالٌاً(، 

 كم 15 ٌبعد وهو مقسقا جبل لىإ مٌر ٌة قر من المقدسة العائلة اتجهت مٌر، قرٌة لىإ وصلت حتى القوصٌة

 المقدسة، العائلة فٌها ستقرتا التى المحطات أهم من "المحرق دٌر" قسقام جبل وٌعتبر، القوصٌة غرب
  "،أٌام وعشرة أشهر ستة" مدة أقامت فٌه العائلة المقدسةو "، مرٌم العذراء دٌر " بإسم الدٌر هذا وٌشتهر
 .(5111)عبدالفتاح،  الزٌتون لجب أو نًبٌت لحم الثا علٌه ٌطلقو مقدساً  المكان أصبح ولهذا
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 وبه درنكة دٌر ٌوجد حٌث سٌوطأ جبل لىإ وصلت نأ لىإ جنوباً  المقدسة العائلة ارتحلت قسقام جبل من

 التً المحطات خرآ هو درنكة دٌر وٌعتبر بداخلها المقدسة العائلة قامتأ الجبل فى منحوتة قدٌمة مغارة توجد

 حٌث مصر فى الهامة السٌاحٌة المعالم من الدٌر وٌعتبر .مصر فى رحلتها فى ةالمقدس العائلة لٌهاإ التجؤت

 لمدٌنة الغربى بالجبل العذراء دٌر وٌقع السنة، مدار على ومصرٌٌن أجانب الزائرٌن من اآلالف ٌقصده

 تقطعها كم 9 بمسافة أسٌوط المدٌنة عن وٌبعد الزراعٌة، األرض سطح من متراً  مائة رتفاعا على أسٌوط
 مواجهة فى نفسه ٌرى حتى غرباً  أسٌوط بالمدٌنة الزائر ٌعبر الدٌر إلى وللذهاب ساعة ربع مدة فى السٌارة

 مترات كٌلو ثالثة لمسافة ٌسٌر ومنها درنكة بلدة حٌث مترات كٌلوثة ثال لمسافة جنوباً  وٌتجه أسٌوط جبل

 إلى الزائر ٌصل نهاٌته وفى متراً  كٌلو ةمساف الجبل إلى الصاعد الطرٌق نحو ٌتجه ثم درنكة قرٌة إلى أخرى

 . (Egyptian Ministry of Tourism, 2000)الدٌر أبواب
      (   

 الغربى الشاطىء على نزلت حٌث العودة، فى الطرٌق نفس سلكت المقدسة العائلة أن كثٌرة مصادر تذكر
 (القدٌمة شمس عٌن( المطرٌة إلى طرٌقها أخذت ثم القدٌمة مصر على مرت ثم معاديال العذراء كنٌسة عند

 شبٌن قرب الٌهودٌة تل خرائب حالٌاً  وموقعها( لٌنتوبولٌس( مدٌنة إلى توجهت هناك ومنمسطرد  إلى ومنها

 ةالناصر إلى ومنها غزة إلى ثم والعرٌش والفرما وفاقوس وبسطا بلبٌس إلى توجهت ومنها القناطر

 . (5111)عبدالفتاح، 

مواقع رئٌسٌة فً التسوٌق للمسار كمرحلة أولً  9الهٌئة المصرٌة العامة للتنشٌط السٌاحً علً  ركزت
الكنٌسة المعلقة، كنٌسة لوضع رحلة العائلة المقدسة وما خلفتها من آثار علً خرٌطة السٌاحة العالمٌة، وهم 

أبً سرجة، وادي النطرون، المطرٌة، المعادي، جبل الطٌر، دٌر المحرق، جبل درنكة، نتناولهم بشئ من 
 التفصٌل فٌما ٌلً:

 

 بناء تم فقد بابلٌون، لحصن الجنوبٌة االبراج أعلً مترا 10 من ٌقرب ما ارتفاع على «معلقة» الكنٌسة تقع
 النخٌل جذوع فوق الكنٌسة ُبنٌت الشكل، األسطوانى بابلٌون حصن بقاٌا على الرابع، القرن بداٌة فى سةالكنٌ
 ترمٌم وتم ،(al. et Gabra, 2007 ؛5115 )بتلر، متوازٌة متتالٌة بصورة اآلخر تلو واحدا وضعت والتى

ٌّات نهاٌة فى الكنٌسة  أجنحة، ثالثة إلى والمقسمة سةالكنٌ صحن وِفى ،عاما عشرٌن لمدة استمرو الثمانٌن
 من المصنوعة األعمدة كل أن وٌبدو أعمدة، ثالثة المنتصف وِفى والٌسار الٌمٌن على أعمدة ثمانٌة ثبتت

 فً األثرٌة المعالم أهم من تعد وهً ،األسود اللون من المقدمة فى عمود عدا ما اللون فى متقاربة الرخام
 .(1125 الجندي، ؛1818 )حبٌب، القدٌمة مصر

 علقة بمنطقة مصر القدٌمةمكنٌسة الال(: 5لوحة )
 

 كنٌسة المعلقة بمنطقة مصر القدٌمةالصحن (: 0لوحة)
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 حويت حٌث القدٌمة، بمصر األدٌان مجمع منطقة فى تقع والتى مصر فى الموجودة القبطٌة اآلثار أهم أحد
 ذهابهم قبل فٌها مكثوا حٌث فلسطٌن، من هروبها رحلة أثناء مقدسةال العائلة بها مكثت التى المغارة الكنٌسة

 العذراء كانت كهف عند فهى المقدسة المغارة أما المسٌح. السٌد فٌه تواجد الذى الموضع وهى الصعٌد إلى
 هٌكل من وجزء المرتلٌن مكان منتصف أسفل تقع حٌث فٌه، ٌختبئون ٌوسف والقدٌس المسٌح والسٌد مرٌم

 من الجنوبى الهٌكل صالة من أحدهما بساللم إلٌهما ٌنزل ناحٌتٌن من المغارة إلى مدخل وهناك الكنٌسة،
 البحرى الهٌكل وداخل المغارة بجانب وٌوجد الشمالً، الهٌكل فى التى الصالة وسط من واآلخر الكنٌسة،
 (،al., et Gabra 2007 ؛1899 شٌحة، ،1818 )حبٌب،المسٌح السٌد منه شرب قدٌم ماء بئر للكنٌسة
 .(2) (،4) لوحة انظر

 

 
 القدٌمة مصر سرجة أبً كنٌسة مغارة (4) لوحة

 

منظر لصحن كنٌسة أبو سرجة بمصر ( 2لوحة)
القدٌمة

 

 

 الدٌن تقى المإرخ وذكر النطرون، وادى أدٌرة المقدسة العائلة سٌر خط فى أًٌضا األولى المرحلة تشمل
 من وقاللى أدٌرة عدة الوادى ٌضم حٌث وباركته، المقدسة العائلة علٌه مرت النطرون وادى أن ى،المقرٌز
 النحو علً وهً اآلن حتً باقٌة مازالت أدٌرة أربعة أهم النطرون وادي وٌضم .المٌالدى الرابع القرن
  :(,Capuani 2002 ؛1814 )ٌوسف، التالً

 البراموس كلمة فمعنى الرومانٌٌن؛ ودومادٌوس ومكسٌموس مرٌم العذراء السٌدة إلى الدٌر هذا ٌُنسب
 شمال أقصى فى فدانا 991 مساحة على الدٌر وٌقع المٌالدي. السادس القرن فى أُسس وقد ،«للروم الذى»

 حوالى الصحراوى اإلسكندرٌة القاهرة طرٌق على «هاوس الرست» استراحة عن وٌبعد النطرون وادى
 بجانب شّتى، بلغات   المخطوطات مئات على تحتوى ومكتبة أثرٌة كنائس خمس الدٌر وٌضم كم. 15

 .(2) لوحة انظر (،al., et Gabra 2007)ومخبز الضٌافة وقصر الحصن

 
 منظر ٌوضح دٌر البراموس( 2لوحة )
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 حوالى األثرٌة حتهمسا تبلغ اإلطالق، على النطرون وادى بمنطقة األدٌرة أصغر هو

 سورٌون رهبان ٌد على أسس وقد البراموس، ودٌر مقار األنبا دٌر بٌن ما وٌقع قٌراًطا. 10و واحًدا فداًنا
 الرهبان قاللى بجانب للضٌافة، وقصرً  وحصن كنائس أربع على الدٌر وٌحتوى المٌالدى السادس القرن فى

 األنبا بها ٌعتكف كان التى األصلٌة القالٌة جودبو الدٌر وٌشتهر بالمنطقة األدٌرة كباقى والمائدة
.(5115 بتلر، ؛1882 )طوسون،بٌشوي

 
 منظر ٌوضح سور وكنائس دٌر السرٌان( 1لوحة )

ٌُنسب النطرون، بوادى األدٌرة أكبر هو  مقار لألنبا تلمًٌذا كان الذى بٌشوي، األنبا إلى و

 فدانٌن، نحو مساحته وتبلغ المٌالدي، الرابع القرن أواخر الرهبان من جموعةلم بقٌادته بإنشائه وقام الكبٌر،
 والمائدة ومكتبة واسعة وحدٌقة للضٌافة مبنى بجانب بٌشوي، األنبا كنٌسة أكبرها كنائس، خمس وٌضم
.(9) لوحة ،(,Capuani 2002)الرهبان بها ٌقطن التى القاللى من العدٌد بجانب الشهداء، وبئر األثرٌة

 
 نبا بٌشوي بوادي النطرون( دٌر األ9لوحة )

 رئٌسٌة كنٌسة عن عبارة وهو المٌالدي، الرابع القرن أواخر إلً مقار األنبا دٌر نشؤة ترجع

 التارٌخٌة، الناحٌة من النطرون وادي أدٌرة كنائس أهم من الكنٌسة هذه وتعتبر القاللً، من مجموعة حولها
 متحف بالدٌر وملحق الحصن، أعلً وأربعة الدٌر داخل ثالثة منها كنائس سبعة علً الدٌر هذا وٌحتوي
(.8) لوحة انظر (،5112 وآخرون، )حنا نادرة طاتمخطو تضم ومكتبة صغٌر

 
 منظر ٌوضح سور وكنائس دٌر أبو مقار( 8لوحة)
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 وعاشت ،الزٌارة هذه على تشهد  الحً هذا فً باقٌة المعمرة هاوشجرت المقدسة العائلة وجود آثار زالت ما
 منذ عدة مراحل علً علٌها والحفاظ الشجرة محٌط تطوٌر تم ،رأشه 4  حوالً المطرٌة فى المقدسة العائلة
 تمو التسعٌنٌات بداٌة مع اآلثار وزارة تدخلت حتى فروعها أحد زراعة بإعادة مروًرا األولى، القرون
 والعرب واألجانب للمصرٌٌن سٌاحى لمزار المكان وتحول أشجار، وزرع كبٌر سور وبناء ارالمز تطوٌر

 .(11) لوحة انظر (،al., et Gabra 2007) والمسٌحٌٌن المسلمٌن من

 

 الشجرة المعروفة بؤسم شجرة مرٌم ( 11لوحة )
 

ا موقًعا المعادي، بكورنٌش مرٌم العذراء السٌدة كنٌسة تحتل ًٌ ا سٌاح ًٌ  المعالم أحد ٌجعلها ممتاًزا وأثر
 توسٌع تم المحرق(، )دٌر إلى طرٌقها فى بها المقدسة العائلة مرور إلى أهمٌتها وترجع ،المهمة السٌاحٌة
، من احوله ما إزالةو الكنٌسة  تفاظاالح مع الحدٌثة الكنائس شكل أخذت حتً الغربٌة الجهة فً خاصة مبان 
 .(11) لوحة انظر (،1891 وسرٌانً، )جورجً واألٌقونات الحجاب مثل القدٌمة أجزائها ببعض

 

 

 منظر من النٌل لكنٌسة السٌدة العذراء مرٌم  بكورنٌش المعادي( 11لوحة )

 الكنٌسة هذه ببناء قامتو لالنٌ شرق الجبل فوق وٌقع ،سمالوط مركز الطٌر بجٌل العذراء السٌدة دٌر ٌقع
 الصخر فى منحوتة وهى ،م059 سنة للشهداء 44 عام حوالى ىف قسطنطٌن االمبراطور ام هٌالنة الملكة

 وتوجد ،الكنٌسة وسط دائرى لقان 15 وبه الصخر من واحدة قطعة من المنحوت الكنٌسة صحن وٌتكون
 العائلة فٌه اختبؤت الذى المكان هً مغارة وبه ،للكنٌسة الغربى الباب علىأ فى رةالحجا على النقوش بعض

 (.51) لوحة انظر ،(al., et Gabra 2007)المكان غادرت وبعدها ٌامأ ثالث لمدة المقدسة
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  منظر من أسفل سفح الجبل لكنٌسة السٌدة العذراء بجبل الطٌر بمحافظة المنٌا( 15لوحة ) 

 

 األثرٌة، العذراء السٌدة كنٌسة فى تتمثل وحدٌثة أثرٌة مبان الثانٌة، شلٌمبؤور لُقب الذى الدٌر معالم أهم من
 بها ٌوجد حٌث ،18الـ القرن حتى مساحته على وبقى المقدسة، العائلة فٌه عاشت الذى المهجور البٌت وهى
 ضافةباإل صغٌرتان، غرفتان توجد الهٌكل جانبى وعلى ،الهٌكل أركان فى أعمدة أربعة به ٌحٌط واحد مذبح

 كما البربر، غارات من الرهبان لحماٌة وبنى المٌالدى، السادس القرن إلى وٌرجع األثرى الحصن لىإ
 ،19الـ القرن أواخر فى مارجرجس كنٌسة أنقاض على الكنٌسة هذه وشٌدت العذراء السٌدة كنٌسة توجد
 بناإها واستكمل 1841 عام وتؤسست الجدٌدة، العذراء السٌدة كنٌسة عن فضال مذابح ثالثة بها وٌوجد
 األنبا وكنٌسة أنطونٌوس واألنبا المقدسة العائلة كنٌسة إلى باإلضافة ،1824 فى وانتهى بمناراتها كاملة
 للمرتلٌن دٌدٌموس ومعهد كلٌة بالدٌر ٌوجد كما ،1811 سنة أنشئ الذى الضٌافة قصر ٌوجد كما بوال.

(1991 Coguin,،) (14) (،10) لوحة انظر. 

 

 
مدخل لدٌر السٌدة العذراء بالمحرق ( 10)لوحة 

 بمحافظة أسٌوط

 
بعض عناصر أحد الكنائس من ( 14لوحة )

 الداخل لدٌر السٌدة العذراء بالمحرق
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 وبالدٌر للعائلة، المحطات آخر وهى ،منحوتة مغارة وبه درنكة، جبل فى المقدسة العائلة رحلة انتهت
 هاٌةن منذ وهى مترا 21 وعمقها مترا 121 واجهتها طول المغارة، كنٌسة أقدمها الكنائس من مجموعة

 من الكثٌر وبالدٌر المٌالد، قٌل 5211 نحو إلى ترجع الدٌر مغارة أن ٌذكر ،المسٌح لمٌالد األول القرن
 لفنٌة،ا واألنشطة واالجتماعٌة ٌنٌةالد للخدمات كبٌرة قاعات بها أدوار، خمسة إلى بعضها ٌصل األبنٌة

 العائلة استراحت التى المغارة شرق وتقع ،1822 سنة بدرنكة كنٌسة شٌدت ،واإلقامة للضٌافة وحجرات
 بنى وكذلك إٌطالٌا، فى الكنائس طراز ٌماثل طرازها كنٌسة منها الكنائس من مجموعة وتوجد بها، المقدسة
 ومناسبات أعٌاد فى الزوار من اآلالف تستوعب للضٌافة وحجرات االستراحات من العدٌد
 .(12) (،12) لوحة انظر (،,Capuani 2002)الدٌر

 

 
منظر من أسفل سفح الجبل لدٌر السٌدة ( 12لوحة )

 العذراء بدرنكة بمحافظة أسٌوط

 
لدٌر السٌدة العذراء بدرنكة  مدخل( 12لوحة )

 بمحافظة أسٌوط

 

 وحجاج معتمرو ٌسلكها والتً منها، الدٌنٌة هً المسلمٌن عند اإلطالق علً والطرق الدروب أشهر لعل
 النبوي المسجد وزٌارة ومناسكه الحج وفرٌضة العمرة ألداء والعودة الذهاب رحلة فً الحرام هللا بٌت

 والدروب الطرق هذه شهرة وجائت الحجٌج، أو الحاج دروب بإسم تعرف أصبحت والتً عام، كل الشرٌف
 خاصة بصفة الحجٌج دروب لقٌت هنا ومن المنورة، والمدٌنة المشرفة بمكة الشرٌفٌن بالحرمٌن الرتباطها

 (.5111 )عبدالمالك، مصر حكم علً تعاقبوا الذٌن والسالطٌن الحكام من كبٌرة عناٌة
ج من جمٌع ٌبدأ من مدٌنة الفسطاط، حٌث ٌتجمع الحجاوكان هجرٌاً،  51بدأ الحج المصري من سنة 

، ثم )المرج حالٌاً( أمصار شمال قارة أفرٌقٌا واألندلس، وبعد الخروج من الفسطاط ٌتجهون إلً البركة
إلً السوٌس، ومنها إلً نخل بسٌناء ثم ٌرحل الحجاج إلً أٌلة "العقبة" وتقع علً ساحل  هاٌرحلون من

؛ الجزٌري، 1894)المالكً، ج المصريالقلزم "البحر األحمر" ومن أٌلة آخر المواقع المصرٌة لرحلة الح
وٌمكن أن نطلق علً المسار السابق للحج المصري ماٌسمً بالطرٌق البري، ولكن كان هناك (، 5115

طرٌق آخر ٌسمً الطرٌق البحري، والذي ٌبدأ من نفس نقطة التجمع والتحرك من الفسطاط عبر نهر النٌل 
الصحراء الشرقٌة إلً مٌناء عٌذاب علً ساحل  ، ثم العبور خالل (5115)جارسان، إلً مدٌنة قوص

راضً السعودٌة، وكان هذا الطرٌق بدٌالً فً بعض ً مدٌنة جدة باألالبحر األحمر ومنها وصوالً إل
)المالكً،  العصور بسبب تعرض الطرٌق البري لمخاطر الحروب الصلٌبٌة منذ عهد صالح الدٌن األٌوبً

 (.19(، )11، انظر لوحة )(1894
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تقسٌم المراحل الزمنٌة التً مر بها طرٌق الحج المصري إلً ثالث مراحل علً مر العصور وٌمكن 
هـ(، الثانٌة من أواخر حكم  221-51اإلسالمٌة، األولً منذ الفتح اإلسالمً حتً أواخر حكم الفاطمٌٌن )

لً هـ إ 229الٌك هـ(، وأخٌراً الثالثة من أوائل حكم المم 292- 221الفاطمٌٌن حتً أوائل حكم الممالٌك )
درب الحاج  أن (5111وبشئ أكثر تفصٌالً وتحدٌدا ٌري عبدالمالك )(، 5112هـ )بركات،  1010عام 

 بمراحل وأطوار تارٌخٌة متباٌنة من حٌث استخدامه كاآلتً:مر المصري خالل العصر اإلسالمً 

الفتح اإلسالمً لمصر وحتً  مرحلة النشؤة وفٌها بدأ استخدام الدرب للحجاج وامتدت من 

 .هجريمنتصف القرن الخامس ال
الهجر وخاللها تم هجر الدرب من منتصف القرن الخامس الهجري وحتً نهاٌة العصر  

األٌوبً حٌث تم استخدام الدرب فً هذه الفترة لخدمة مرور جٌوش صالح الدٌن األٌوبً خالل الحروب 
 الدرب الرسمٌة إلً صعٌد مصر طرٌق قوص عٌذاب. الصلٌبٌة، وانتقلت وظٌفة

اإلزدهار وتعتبر هذه المرحلة فترة االزدهار الحضاري والعمرانً للدرب وعودته مرة  

 ثانٌة طرٌقاً للحجاج.
االندثار وهً المرحلة التً ُهجر فٌها الدرب مرة أخري بال عودة، وذلك منذ أواخر  

ن التاسع عشر، وأصبح منذ ذلك الوقت أثراً بعد عٌن، وذلك نتٌجة لمد خط سكة حدٌد القاهرة السوٌس القر
وحفر قناة السوٌس، وأصبح الحجاج ٌستخدمون البحر من السوٌس إلً جدة، وتعرضت منشآته للتخرٌب 

 والتدمٌر والتلف.
دأ استكشاف الدرب بمعاول رجال م حٌن ب1880اإلحٌاء بدأت هذه المرحلة منذ عام  

وعلماء اآلثار ضمن أول بعثة أثرٌة تعمل علً درب الحاج المصري بالقسم الذي ٌقع داخل الحدود 
 السٌاسٌة المصرٌة من بركة الحاج المصرٌة وحتً مدٌنة العقبة األردنٌة.

 
 .42، ص5111المصدر: خلٌفة، 

 البري( بوسط سٌناءخرٌطة توضح مسار الحج المصري)المسار ( 11لوحة )
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 .421، ص5111الغبان،المصدر:

 ( المسار البري والبحري معا  لطرٌق الحج المصري القدٌم19لوحة )
 

خلف طرٌق الحج المصري القدٌم مجموعة من المنشآت المعمارٌة والحصون والقالع واآلبار والنواطٌر 
تخدم الحجاج الذٌن ٌمرون من هذا الطرٌق ألداء شعائر الحج والعمرة فً مكة المكرمة، إال أن بعضها  التً

تهدم والبعض اآلخر ما زاال باقٌاً ٌحتاج إلً االهتمام والترمٌم، وٌمثل عامالً جاذباً للسائحٌن إذا تم استغالل 
 الطرٌق سٌاحٌاً وتطوٌره، وتتمثل تلك المعالم فٌما ٌلً:

كم، وتعد هذه القلعة أولً قالع الحج المصري، وأنشؤها 51تقع إلً الشمال من غرب مدٌنة السوٌس بنحو 
م، وتم تجدٌدها فً عهد 1218هـ/ 812األمٌر الكبٌر خاٌر بك العالئً فً عهد السلطان الغوري عام 

 .)5115)خلٌفة، السلطان سلٌم األول، ثم أعٌد تجدٌدها فً عهد السلطان محمد الثالث

 .49، ص5115المصدر: خلٌفة،              
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 ،بلدة نخل بدرب الحج المصرىفى  م1212هـ/1121فً سنة  السلطان قنصوه الغورى هدشٌدت فى ع
صة بعد تحول وظلت قلعة نخل عامرة تإدي وظٌفتها حتً بدأت أهمٌتها تتراجع خا ،وعرفت قدٌماً بالخان

طرٌق الحج عبر البحر عن طرٌق خلٌج ومٌناء السوٌس وإنشاء خط سكك حدٌد فلسطٌن علً طول الساحل 
م، فلسطٌن 1814الشمالً، باالضافة إلً تعرضها للتدمٌر بسبب الحروب المتتالٌة )الحرب العالمٌة األولً

  .(50(، )55(، )51(، )51(، انظر لوحات )1892)شقٌر،  م(1822، العدوان الثالثً 1849

 
من الناحٌة الجنوبٌة حٌث  قلعة نخل( 51لوحة )

 البرج الجنوبً وطرف البرج الغربً

 
البئر الدائري بالزاوٌة الشمالٌة الغربٌة ( 51لوحة )

 بقلعة نخل 

 
قلعة نخل بوسط سٌناء )الضلع ( 55لوحة )

 الجنوبً والغربً(

 
شلمالً قلعة نخل بوسط سٌناء )الضللع ال( 50لوحة )

 وٌظهر بعض أبراج القلعة(

وهلى ملن بنلاء صلالح اللدٌن  ،تقع على بعد ثالثة أمٌال شمال شرق "رأس سدر" فلوق تلل مخروطلى الشلكل
كٌللو  51كثر ملن أوهى ال تبعد  ،وتعرف بقلعة الباشا أو الجندى لوقوعها على منطقة رأس الجندى األٌوبً،

(، 1811؛ رمضلان، 1811)ذكلً،  للذى ٌبلدأ ملن السلوٌس وٌنتهلى إللى العقبلةمتراً عن طرٌق الحج القدٌم ا
  .(52(، )54انظر لوحة )

 

 
 جامع قلعة الجندي( 54لوحة )

 
 صهرٌج المٌاه الصغٌر بقلعة الجندي( 52لوحة )
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كمتٌن صغٌرتٌن أون من رة تتكوتبعد عن مدٌنة العقبة بثمانٌة أمٌال، وهى جزٌرة صغٌ ،فى خلٌج العقبة تقع
قلعة قدٌمة لم ٌبق  بقاٌاكمتٌن متراً. على قمتى األ 521ٌناء نحو بٌنهما مسافة ضٌقة وبٌنها وبٌن شاطئ س

وكان  ،منها سوى صهارٌج الماء ومخزن الغالل والذخائر ومنازل للجنود وبجدرانها مزاغل لضرب النار
 .(59(، )51(، )52(، انظر لوحات )1811)ذكً،  ٌحٌط بها سور منٌع له باب إلى جهة سٌناء

  
 منظر عام لقلعة صالح الدٌن بجزٌرة فرعون( 52لوحة )

 
 مسجد قلعة صالح الدٌن بجزٌرة فرعون( 51لوحة )

 
 زخرفة محراب مسجد القلعة( 59لوحة )

القرن فً  ،ء قناة السوٌسكم جنوباً من مٌنا 211حمر وتبعد حوالً مدٌنة القصٌر علً ساحل البحر األ تقع
وكان ذلك فى سبتمبر سنة  ،براهٌم باشا بإصالح قلعة القصٌرإالتاسع عشر قام محمد على باشا وابنه 

 لعبتو ،بالحجر الجٌرى ةمبنٌ القلعةو ،م1921هـ/1511سنة  مرة أخري جددت مبانى القلعة .م1912
راضً الحج القادمة من إفرٌقٌا إلً األ ر لرحالتكمٌناء ٌمثل نقطة التقاء ومحطة انتظاهاماً دوراً  القلعة

 .(00(، )05(، )01(، )01(، )58، انظر لوحات )(Quesne, 2007) المقدسة بمكة والمدٌنة المنورة

 
 (Quesne, 2007المصدر: )

  مسقط أفقً لقلعة القصٌر( 58لوحة )

 
 إحدي بوابات داخل قلعة القصٌر( 01لوحة )
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 من الداخل القصٌرقلعة أسوار ( 01لوحة )

 
 من الداخل قلعة القصٌرساحة ( 05لوحة )

 
 قلعة القصٌر الضلع المواجهة للمدخل الرئٌسً فً( 00لوحة )

 علً السٌاحٌة للتنمٌة خطة وضع القدٌم المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار تطوٌرو تنمٌة ٌتطلب
 وٌري المعنٌة، الرسمٌة الهٌئات قبل من وذلك السٌاحٌة التنمٌة جوانب كل تراعً مدروسة علمٌة أسس

 اآلتٌة: الرئٌسٌة المحاور تراعً أن البد الخطة هذه أن (5114) عبدالحمٌد

 الحج وطرٌق المقدسة ةالعائل طرٌق من لكال واألثرٌة التارٌخٌة باألهمٌة السٌاحً الوعً ونشر تنمٌة -1
 المعنٌة. الرسمٌة والجهات المحلٌٌن السكان لدي المصري

 الخدمات من وغٌرها واتصاالت صحً وصرف وكهرباء شرب مٌاه من التحتٌة البنٌة عناصر تطوٌر -5
 السائحٌن. خدمة فً كبٌر بشكل تساهم التً

 المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة بمسار السٌاحٌة المواقع وإلً من النقل ووسائل الطرق تطوٌر -0
 طرٌق و القصٌر" – "قفط وطرٌق سدر" رأس -"السوٌس طرٌق و نوٌبع" – نخل – "السوٌس طرٌق مثل

 العائلة مسار وتخدم تطوٌرها تم التً للطرق الدورٌة الصٌانة إلً باإلضافة الزراعً"، أسٌوط – "القاهرة
 .(السوٌس -القاهرة و  الصحراوي إسكندرٌة-قاهرةال طرق) وتشمل المصري الحج وطرٌق سةالمقد

 والمطاعم الفنادق إنشاء فً التوسع خالل من والمشروبات واألغذٌة الضٌافة تسهٌالت وتطوٌر تنمٌة -4
 القدٌم. المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة طرٌق تخدم التً السٌاحٌة المواقع فً والموتٌالت

 ،القدٌم المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار إلً الترح تتضمن سٌاحٌة برامج تصمٌم -2
 مثل المختلفة التسوٌقٌة األسالٌب خالل من البرامج تلك تسوٌق إلً باإلضافة ،[(5) (،1) انظر:ملحق]

 الحدٌثة. التسوٌق وسائل من وغٌرها الدولٌة والمعارض والبورصات االجتماعً التواصل مواقع
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اعتمد البحث علً المنهج الوصفً التحلٌلً وذلك لوصف البحث من خالل اإلطار النظري وتحلٌله من 
 خالل الدراسة المٌدانٌة التً اعتمدت علً االستقصاء، وبذلك تنقسم طرق جمع البٌانات إلً قسمٌن:

بحاث والدورٌات والرسائل وتعتمد علً الدراسات النظرٌة واألدبٌات السابقة واأل

 العلمٌة ومواقع اإلنترنت والتً تناولت مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم.
وتم الحصول علٌها من خالل تصمٌم استمارة استقصاء وتوزٌعها علً األكادٌمٌٌن 

ة التنمٌة السٌاحٌة وهٌئة التنشٌط السٌاحة فً كلٌات السٌاحة والفنادق والمسئولٌن بوزارة السٌاحة وهٌئ
 وخبراء السٌاحة وكذلك بعض المسئولٌن فً شركات السٌاحة فئة أ. 

وبلغ  اعتمد البحث علً أسلوب االستقصاء حٌث تم تصمٌم استمارة استقصاء وتوزٌعها علً عٌنة البحث،
 رجة كبٌرة وصالحٌته لقٌاس محاور البحث،مما ٌدل علً ثبات االستقصاء بد 8035معامل ألفا كرونباخ 

 وانقسم هذا االستقصاء إلً ثالث محاور كالتالً:
 المإهل الدراسً وجهة العمل . بخصوص سإالٌنٌضم البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة فً  

من مسار العائلة  ٌضم سإالٌن مرتبطٌن باألنماط السٌاحٌة واألسواق السٌاحٌة المناسبة لكالً المحور الثانً: 
 المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم.  

ٌضم معوقات استغالل مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري سٌاحٌاً، واشتمل هذا  

 ( أسئلة تقٌس معوقات كال منهم علً حده.9المحور علً )
 والطرٌق سٌاحٌاً.كال من المسار  استالل( أسئلة عن آلٌات 1ٌضم ) 

 ( أسئلة عن النتائج المترتبة علً استغالل كال من المسار والطرٌق سٌاحٌاً.4وٌضم ) 

تم  علً عٌنة البحث، (Purposive sampleاستمارة باستخدام العٌنة الغرضٌة ) 121تم توزٌع عدد 

 وتوزعت ،%10315ة للتحلٌل بمعدل استجابة حاستمارة صال 111ُوجد منهم و ،استمارة 101استرداد 
األكادٌمٌٌن بكلٌات السٌاحة مفردة من  59 مسئولً الشركات السٌاحٌة فئة )أ( و مفردة من 41 بٌن العٌنة

 المسئولٌن والعاملٌن فً وزارة السٌاحة وهٌئة التنمٌة السٌاحٌة وهٌئة التنشٌط السٌاحً،من  40والفنادق و
 %54318بنسبة  تنوعت مإهالت العٌنة بٌن حاصلٌن علً بكالورٌوسكما  ن،من الخبراء السٌاحٌٌ 2و

 01325من هم فً مرحلة الدراسات العلٌا بنسبة و % 18322بنسبة  ودكتوراه %50380بنسبة  وماجستٌر
  (.1مما ساهم فً إثراء نتائج البحث، وٌوضح ذلك جدول رقم )

 هالتهم.( البٌانات الوظٌفٌة لعٌنة البحث ومإ1جدول رقم )

 النسبة التكرار البٌان

 المإهل الدراسً

 54318 58 بكالورٌوس

 01325 01 دراسات علٌا

 50380 59 ماجستٌر

 18322 50 دكتوراه

 الوظٌفة

 04318 41 شركات سٌاحة

 02312 40 وزارة السٌاحة

 50380 59 أكادٌمٌٌن

 2310 2 سٌاحٌٌن خبراء
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التحلٌل اإلحصائً ونتائجه ومناقشة هذه النتائج فً محاولة لإلجابة عن تساإالت البحث ٌتضمن هذا الجزء 
والوصول إلً مجموعة من التوصٌات التً تساهم فً تطوٌر وتنمٌة مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج 

 .المصري القدٌم واستغاللهم سٌاحٌاً 

اتفقت العٌنة بشكل كبٌر حول أن السٌاحة الدٌنٌة هً أنسب األنماط السٌاحٌة التً ٌمكن ممارستها فً مسار 
%، 2% والسٌاحة التراثٌة بنسبة 5535% ٌلٌها السٌاحة الثقافٌة بنسبة 1139العائلة المقدسة وذلك بنسبة 

لً أن سٌاحة السفاري أو المغامرات تتناسب مع مسار العائلة فً حٌن لم ٌتفق أحداً من العٌنة إطالقاً ع
مسار العائلة المقدسة تقع فً مناطق سكنٌة وبعٌدة إلً  المقدسة، وربما ٌرجع ذلك إلً أن أغلب معالم وآثار

 الصحاري مما ٌفقدها روح المغامرة.حد كبٌر عن 

سب لطرٌق الحج المصري القدٌم وإن كانت اتفقت العٌنة أٌضا بشكل كبٌر علً أن السٌاحة دٌنٌة هً األن 
ٌلً ذلك  %،2431 حٌث بلغت نسبة هذا االتفاقبنسبة أقل من اتفاقهم علً تناسبها مع مسار العائلة المقدسة 

%، وعلً العكس تماماً بالنسبة لمسار العائلة 131% والسٌاحة التراثٌة بنسبة 0532السٌاحة الثقافٌة بنسبة 
% أنه من الممكن أن تتناسب سٌاحة السفاري والمغامرات مع طرٌق  231بنسبة  المقدسة رأي بعض العٌنة

الحج المصري، ربما وجهة نظرهم فً ذلك أن طرٌق الحج المصري أغلبه إما ٌقع فً صحراء وسط 
سٌناء وما زال ٌحتاج لالستكشاف أو فً الصحراء الشرقٌة علً طرٌق قفط القصٌر أو من قفط إلً عٌذاب 

بجانب السٌاحة الدٌنٌة، وٌوضح  شالتٌن وربما تتناسب معه أٌضاً سٌاحة السفاري والمغامراتعند حالٌب و
  .(5ذلك جدول رقم )

 ( األنماط السٌاحٌة التً تناسب مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري5جدول رقم )

 النسبة التكرار األنماط السٌاحٌة البٌان

 مسار العائلة المقدسة

 1139 94 نٌةالسٌاحة الدٌ

 5535 52 السٌاحة الثقافٌة

 231 1 السٌاحة التراثٌة

 - - سٌاحة السفاري والمغامرات

 طرٌق الحج المصري

 2431 24 السٌاحة الدٌنٌة

 0532 09 السٌاحة الثقافٌة

 131 8 السٌاحة التراثٌة

 231 2 سٌاحة السفاري والمغامرات

رأت أغلب العٌنة أن أنسب األسواق السٌاحٌة ٌمكن التروٌج فٌها لزٌارة مسار العائلة المقدسة هو السوق 
% ثم سوق جنوب شرق آسٌا والسوق األمرٌكً 834%، ٌلٌه السوق العربً بنسبة 1832األوروبً بنسبة 

% أن أنسب األسواق 2531الترتٌب، فً حٌن رأت غلب العٌنة بنسبة % علً 034% و 131بنسبة 
السٌاحٌة التً ٌمكن التروٌج فٌها لزٌارة معالم وىثار طرٌق الحج المصري القدٌم هو السوق العربً، ٌلٌه 

% والسوق األمرٌكً بنسبة 1539% ثم سوق جنوب شرق آسٌا بنسبة 0132السوق األوروبً بنسبة 
لم ٌري أٌاً من مفردات العٌنة تناسب السوق الروسً للتروٌج السٌاحً فٌه ربما  %، وفً الحالتٌن034

بسبب توقف حركة الطٌران بسبب الحظر الذي تفرضه روسٌا علً السفر إلً مصر بعد حادث سقوط 
، ومن الغٌر الجدوي التروٌج فٌه، وربما أٌضاً ٌرجع السبب 5112الطائرة الروسٌة فً أكتوبر أواخر عام 

، وٌوضح اهتمام السٌاحة الروسٌة وتطلعها إلً الترفٌه أكثر من السٌاحة الدٌنٌة أو الثقافٌة أو التراثٌةإلً 
 .(0ذلك جدول رقم )
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 ( األسواق السٌاحٌة التً ٌمكن التروٌج فٌها لمسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري0جدول رقم )

 834 11 السوق العربً

 131 8 سوق جنوب شرق آسٌا

 1832 80 السوق األوروبً

 034 4 السوق األمرٌكً

 - - السوق الروسً

 2531 21 السوق العربً

 1539 12 سوق جنوب شرق آسٌا

 0132 01 السوق األوروبً

 034 4 السوق األمرٌكً

 - - السوق الروسً

وجود معوقات لتنمٌة مسار العائلة المقدسة وطرٌق  ( إلً اتفاق آراء العٌنة بشدة حول4ٌشٌر الجدول رقم )
ثرٌة لهما، )عدم وعً األجهزة الرسمٌة باألهمٌة التارٌخٌة واأل تلك المعوقات الحج المصري القدٌم شملت

عدم وجود قاعدة بٌانات بالمعالم واآلثار الباقٌة وإهمالها وعدم ترمٌمها، ضعف البنٌة التحتٌة، قلة خدمات 
اإلقامة واإلعاشة، ضعف الخدمات األمنٌة، ضعف الجهود التسوٌقٌة(، حٌث تراوح المتوسط الحسابً 

  .1348اف معٌاري عام وانحر 4352ومتوسط حسابً عام بلغ  4321و  0382للعبارات بٌن 

 ( معوقات تنمٌة وتطوٌر مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم4جدول رقم )

39,3 79,1 9 

5974 ,9,5 1 

5973 ,9,1 2 

5955 ,941 5 

594, ,933 1 

5963 ,933 4 

5966 ,911 2 

5935 ,9,, 0 

4352 1348 
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لتنمٌة مسار العائلة المقدسة  اآللٌات المطروحةة بشدة حول ( إلً اتفاق آراء العٌن2ٌشٌر الجدول رقم )
، حٌث اتفقوا علً ضرورة توفٌر قاعدة بٌانات وخرائط تتضمن المعالم وطرٌق الحج المصري القدٌم

، باإلضافة إلً توفٌر خدمات اإلقامة همااألثرٌة الباقٌة علٌهما، وصٌانة شبكة الطرق والمدن التً تربط بٌن
الوسائل الحدٌثة مثل انة وترمٌم اآلثار الباقٌة والتروٌج لتلك المعالم واآلثار عن طرٌق واإلعاشة، وصٌ
 حٌث تراوح المتوسط الحسابًل االجتماعً باإلضافة إلً البورصات والمعارض الدولٌة، مواقع التواص

 . 1321وانحراف معٌاري عام  4322ومتوسط حسابً عام بلغ  4308و  4324لعبارات بٌن لتلك ا

 ( آلٌات تنمٌة وتطوٌر مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم2جدول رقم )

 ق انحح انًصري انقذيىاننتائح انًترتبت عهي تنًيت وتطوير يسار انعائهت انًقذست وطري -5

( ٌتضح اتفاق العٌنة بشدة حول وجود نتائج إٌجابٌة مترتبة علً تنمٌة وتطوٌر 2من خالل الجدول رقم )
مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم تمثلت فً تحقٌق مٌزة تنافسٌة للمقصد السٌاحً 

المنتج السٌاحً المصري وزٌادة حركة السٌاحة المصري وتنشٌط السٌاحة الدٌنٌة به، باإلضافة إلً تنوٌع 
، عند متوسط 4300و  4342الوافدة إلً مصر، حٌث تراوح المتوسط الحسابً لعبارات هذا المحور بٌن 

 . 1320وانحراف معٌاري  4308حسابً عام 

 مذيىانُخبئش انًخشحبت ػهي حًُيت وحطىيش يغبس انؼبئهت انًمذعت وطشيك انحش انًصشي ان( 6صذول سلى )

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الترتٌب

 والمعالم التارٌخٌة األماكن تتضمن وخرائط بٌانات قاعدة توفٌر
 الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار علً الموجودة األثرٌة

 .المصري
594, ,916 2 

 1 ,94, 5935 .اإلرشادٌة بالعالمات وتزوٌدها وتطوٌرها الطرق شبكة صٌانة

 4 945, ,594 .والمطاعم الفنادق إنشاء مثل واإلعاشة اإلقامة خدمات توفٌر

 األمنٌة الدورٌات أو الثابتة األمنٌة النقاط إنشاء خالل من التؤمٌن
  .المستمرة

5936 ,943 5 

 0 945, ,593 .السٌاحٌة البرامج ضمن ووضعها لباقٌةا اآلثار وترمٌم صٌانة

 1 ,93, ,593 .الدولٌة والمعارض البورصات خالل من التروٌج

 التواصل مواقع مثل اإللكترونٌة الوسائل خالل من التروٌج
 .االجتماعً

5941 ,93, 2 

4322 1321 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الترتٌب

 5 945, 5953 مصر فً الدٌنٌة السٌاحة تنشٌط

 0 ,94, 5934 المصري السٌاحً المنتج تنوٌع

 1 ,93, 5953 المصري السٌاحً للمقصد تنافسٌة مٌزة تحقٌق

 4 917, 5933 مصر إلً الوافدة السٌاحٌة الحركة زٌادة

4308 1320 
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 اننتائح

 يٍ خالل يب حى ػشضه في انذساعت انُظشيت وانًيذاَيت حى انخىصم إني يضًىػت يٍ انُخبئش حًزهج فيًب يهي:

 فً كبٌرة ودٌنٌة وحضارٌة تارٌخٌة أهمٌة المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار من كال ٌمثل -1
 .المصري السٌاحً المقصد

 التً السٌاحٌة والمعالم اآلثار من كبٌرة بمجموعة المصري حجال وطرٌق المقدسة العائلة مسار غنً -5
 .الدٌنٌة السٌاحة وتنشٌط السٌاحً الجذب فً كبٌرة بصورة منها االستفادة ٌمكن سٌاحٌة جذب مقومات تمثل

 هً المصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة مسار مع األنسب السٌاحٌة األنماط أن النتائج أظهرت -0
 .والتراثٌة الثقافٌة السٌاحة ثم األولً المرتبة فً ةالدٌنٌ السٌاحة

 السوق بٌنما األوروبً السوق هو المقدسة العائلة مسار لتروٌج األنسب السوق أن أٌضا النتائج أظهرت -4
 .العربً السوق هو المصري الحج طرٌق لتروٌج األنسب

 القدٌم المصري الحج وطرٌق مقدسةال العائلة مسارأن هناك معوقات لتنمٌة وتطوٌر  النتائج أظهرت -2
 والهٌئات السٌاحة وزارة فً متمثلة الرسمٌة السٌاحٌة األجهزة وعً عدم المعوقات تلك وشملت سٌاحٌاً 
 قاعدة وجود عدم، والمصري الحج وطرٌق المقدسة العائلة لمسار واألثرٌة التارٌخٌة باألهمٌة لها التابعة
 جنبات علً الباقٌة اآلثار إهمال، باإلضافة إلً جنباتهم علً تبقٌةالم اآلثار تبٌن ودقٌقة واضحة بٌانات
 بترمٌمها. االهتمام وعدم والطرٌق المسار

 ضعف مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم فً تمثلت أٌضاً معوقات تنمٌة وتطوٌر  -2
تصل إلً مواقعهم باإلضافة إلً  ٌدةج طرق شبكة توافر عدمبهما، و السٌاحٌة التنمٌة وغٌاب التحتٌة البنٌة
 ( التً تخدمهما. ومطاعم وموتٌالت فنادق)واإلعاشة اإلقامة خدمات قلة

 .بالمواقع السٌاحٌة علً مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري األمنٌة الخدمات ضعف -1

كات السٌاحة المختلفة فً من قبل الهٌئة العامة للتنشٌط السٌاحً وشر المبذولة التسوٌقٌة الجهود ضعف -9
 .التروٌج لمسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم فً األسواق السٌاحٌة المختلفة

ٌساهم تطوٌر وتنمٌة مسار العائلة المقدسة وطرٌق الحج المصري القدٌم ووضعهم علً الخرٌطة  -8
السٌاحً المصري وتنوٌع المنتج السٌاحً  السٌاحٌة فً تنشٌط السٌاحة الدٌنٌة وتحقٌق مٌزة تنافسٌة للمقصد

 المصري، مما ٌساهم فً زٌادة الحركة السٌاحٌة الوافدة إلً مصر.

 انتوصياث

 يٍ خالل انذساعت انُظشيت وانًيذاَيت ويب حىصم إنيه انبحذ يٍ َخبئش يًكٍ الخشاط انخىصيبث اآلحيت:

 انخبسيخيت األيبكٍ حخضًٍ وخشائظ بيبَبث ػذةلب بخىفيش اآلربس وصاسة يغ ببنخؼبوٌ انغيبحت وصاسة ليبو -0

  .انًصشي انحش وطشيك انًمذعت انؼبئهت يغبس ػهي انًىصىدة األرشيت وانًؼبنى

 وحطىيشهب انطشق شبكت نصيبَت  انغيبحيت نهخًُيت انؼبيت انهيئت يغ انًحهيت انخًُيت وصاسة حؼبوٌ ضشوسة -5

 حىفيش وكزنك انًصشي، انحش وطشيك انًمذعت ؼبئهتان يغبس طىل ػهي اإلسشبديت ببنؼاليبث وحضويذهب

 .انغبئحيٍ نخذيت وانًطبػى انفُبدق إَشبء يزم واإلػبشت اإللبيت خذيبث

 أو انزببخت األيُيت انُمبط إَشبء خالل يٍ وانطشيك انًغبس بخأييٍ انششطيت وانهيئبث انذاخهيت وصاسة ليبو -3

 .انغبئحيٍ نخأييٍ انًغخًشة األيُيت انذوسيبث

 .ػهي طىل يغبس انؼبئهت انًمذعت وطشيك انحش انًصشي انببليت اآلربس وحشييى بصيبَت اآلربس وصاسة ليبو -4
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 خالل يٍ انًصشي انحش وطشيك انًمذعت انؼبئهت نًغبس ببنخشويش انغيبحي انخُشيظ هيئت ليبو ضشوسة -5

 .االصخًبػي نخىاصما يىالغ يزم اإلنكخشوَيت انىعبئم خالل ويٍ انذونيت وانًؼبسض انبىسصبث

 انؼبئهت نًغبس انخغىيك ػُذ األوسوبي انغىق ػهي ببنخشكيض انغيبحت وششكبث انغيبحي انخُشيظ هيئت ليبو -6

 .انًصشي انحش نطشيك انخغىيك ػُذ انؼشبي انغىق ػهي وانخشكيض انًمذعت

 انحش وطشيك انًمذعت هتانؼبئ يغبس ػهي انًىصىدة وانًىالغ انًذٌ بإدساس انًحهيت انخًُيت وصاسة ليبو -7

 .انذيُي نخهك انًىالغ انغيبحت حُشيظ في نهًغبهًت األونىيت راث انًحهيت انخًُيت خطظ ضًٍ انًصشي

 إلػذاد اآلربس ووصاسة انزمبفت ووصاسة انغيبحت وصاسة في يخًزهت انًؼيُت انشعًيت انضهبث يٍ نضُت حشكيم -8

 انيىَغكى يُظًت ويخبطبت وأهًيخهى انمذيى انًصشي انحش وطشيك انًمذعت انؼبئهت يغبس ػٍ كبيم يهف

 .انؼبنًي انخشاد يىالغ ضًٍ إلدساصهى

(. الدرر الفرائد المنظمة فً اخبار الحج وطرق مكة المعظمة، المجلد الثانً، دار 5115الجزٌري، محمد )
 الكتب العلمٌة، بٌروت.

 ، القاهرة.جامعة عٌن شمس -مصر المسٌحٌة، كلٌة اآلداب آثار (.5112، شٌرٌن ) الجندي

(. الكنائس القبطٌة القدٌمة فً مصر، الجزء األول، ترجمة: إبراهٌم سالمة إبراهٌم، 5115بتلر، ألفرٌد )

 الطبعة الثالثة، القاهرة.

نتج السٌاحً: (. السٌاحة الدٌنٌة المستدامة ودورها فً دعم تنوع الم5112العطٌة، مإٌد؛ العطٌة، أحمد )

دراسة تطبٌقٌة فً المواقع السٌاحٌة فً العراق بالتركٌز علً محافظة النجف األشراف، مجلة الكلٌة 

 .20-01(، ص ص01اإلسالمٌة، العدد )

(. طرٌق الحج المصري، دلٌل معرض طرق التجارة القدٌمة: روائع آثار المملكة 5111الغبان، علً )

 .421-421السعودٌة للسٌاحة واآلثار، الرٌاض، ص ص العربٌة السعودٌة، الهٌئة العامة

(.  طرٌق حجاج الشام ومصر منذ الفتح اإلسالمً إلً منتصف القرن السابع 1894المالكً، سلٌمان )

 .51-9م، ص ص 1894(، 1(، العدد )11الهجري"،مجلة الدارة، المجلد)

جارٌة والحربٌة بشبه جزٌرة سٌناء، (. تحقٌق الطرق التارٌخٌة والدٌنٌة والت5112بركات، عبدالرحٌم )

المإتمر الدولً السابع: الحٌاة الٌومٌة فً العصور القدٌمة، مركز الدراسات البردٌة والنقوش، جامعة عٌن 

 .514-192شمس، الجزء األول، ص ص

بشٌر السباعى، المركز القومً  :(. ازدهار وانهٌار حاضرة مصرٌة قوص، ترجمة5115جارسان، جان )
 القاهرة.  للترجمة،

 (. الموجز التارٌخً عن الكنائس القبطٌة القدٌمة بالقاهرة، مكتبة المحبة، القاهرة. 1818حبٌب، رإوف )

امعات (. دٌر أبومقار بوادي النطرون، مجلة اتحاد الج5112خالد؛ زٌدان، بوسً ) ،حنا، مادونا؛ البسٌونً

 .1:11ص ص(،5(،العدد)15)قناة السوٌس، المجلدجامعة -فنادقكلٌة السٌاحة والالعربٌة للسٌاحة والضٌافة،

 ، القاهرة. المجلس األعلً للثقافة آثار سٌناء عبر العصور، (.5115، ربٌع )خلٌفة

، الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة، سالمٌة معاصرةإقلعة صالح الدٌن وقالع  (.1811، عبدالرحمن )كىذ

 . القاهرة

فً العصور الوسطى، الجهاز المركزى للكتب الجامعٌة شبه جزٌرة سٌناء  (.1811، أحمد )رمضان

 .والمدرسٌة والوسائل التعلٌمٌة، القاهرة

(. الدلٌل إلً الكنائس واألدٌرة القدٌمة من الجٌزة إلً أسوان، 1891سرٌانً، صومائٌل؛ جورجً، بدٌع )

 معهد الدراسات القبطٌة، القاهرة.
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 .مطبعة المعارف، القاهرة ٌث وجغرافٌتها،تارٌخ سٌناء القدٌم والحد (.1892شقٌر، نعوم )

 .دراسات فى العمارة والفنون القبطٌة، هٌئة االثار المصرٌة، القاهرة (.1899ة، مصطفً )شٌح

-هـ 1024(. وادي النطرون ورهبانه وأدٌرته ومختصر تارٌخ البطاركة )1882طوسون، عمر )
 م(، الطبعة الثانٌة، مكتبة مدبولً، القاهرة. 1802

(. توظٌف منطقة حارة زوٌل األثرٌة من مزار إلً مقصد سٌاحً: رإٌة مستقبلٌة 5111، شروق )عاشور
جامعة قناة -لتنمٌة السٌاحة الدٌنٌة، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للسٌاحة والضٌافة، كلٌة السٌاحة والفنادق

 .111-81(، ص ص9السوٌس، المجلد )
(. التنمٌة السٌاحٌة المستدامة للطرق التارٌخٌة والدٌنٌة: 5112عباس، رانا؛ غانم، مروة؛ عٌد، نٌفٌن )

(، العدد 15بالتطبٌق علً شبه جزٌرة سٌناء، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للسٌاحة والضٌافة، المجلد )
 .25-00(، ص ص5)

سٌاحة التراث فً مصر وآلٌات إدراجها علً الخرٌطة السٌاحٌة:دراسة (. 5114عبدالحمٌد، محمد )
-98تطبٌق علً سانت كاترٌن بسٌناء، مجلة البحوث السٌاحٌة، وزارة السٌاحٌة، عدد أكتوبر، ص صبال

111. 
(. رحلة العائلة المقدسة إلً مصر، مجلة رسالة القاهرة، الهٌئة العامة 5111عبدالفتاح، شعٌب )
 .01-50لالستعالمات، ص ص
ل ندوة طرق الحج، المنظمة اإلسالمٌة (. درب الحج المصري فً سٌناء، أعما5111عبدالمالك، سامً )

 .589-144للتربٌة والعلوم والثقافة، الرباط، ص ص
 (. السٌاحة الدولٌة، دار الهنا للطباعة، القاهرة. 1891عبدالوهاب، صالح الدٌن )

(. تطور تصمٌم الكنائس القبطٌة االرثوذكسٌة بمصر "كنائس وأدٌرة وادي 1814ٌوسف، وجٌه )
 اجستٌر غٌر منشورة، كلٌة الهندسة، جامعة عٌن شمس.النطرون"، رسالة م

 

 

AbuElEnain, E. and Yahia, S. (2015). Developing Religious Tourism in Egypt, 

Case Study on Sharjah, UAE. Proceedings of International Conference on 

Management,Economics and Social Sciences, 21-22, Nov, Dubai, pp.143-147. 

Capuani, M. (2002). Christian Egypt Coptic Art and Monuments through two 

Millennia, Liturgical Press, United States. 

Coguin, R. (1991). "Dayr Al-Muharraq" in Atiya, A. (ed.) The Coptic 

Encyclopedia, vol. 3, New York, 1991, pp. 840-841. 

Egyptian Ministry of Tourism (2000). The holy family in Egypt, United printed 

publishing and distribution Co., Cairo. 

El-Beltagui, M. (2011). The holy family in Egypt. Accessed on 2:47 PM, 

27/10/2017, Retrieved from http://www.touregypt.net/holyfamily.htm .  

Gaballa, A. (2012). Al rifai mosque: Cairo’s islamic & monarchical past. 

Accessed on 3:00 PM, 27/10/2017, Retrieved from 

http://www.cairo360.com/article/sightsandtravel/3843 /al-rifai-mosque-cairos-

islamic 5.  Hayakum in UAE. 

Gabra, G., Gertrud, J. and Loon, V. (2007). The Churches of Egypt from the 

Journey of The Holy Family to the Present, Cairo. 

http://www.touregypt.net/holyfamily.htm
http://www.cairo360.com/article/sightsandtravel/3843%20/al-rifai-mosque-cairos-islamic%205
http://www.cairo360.com/article/sightsandtravel/3843%20/al-rifai-mosque-cairos-islamic%205


 

-24- 
 

Ibrahim, M. (2002). The history of the Coptic church: The holy family in Egypt, 

Mighty Arrows Magazine, June, pp.7-10. 

Quesne, C. (2007). Quseir. An Ottoman and Napoleonic Fortress on the Red sea 

Coast of Egypt, Cairo. 

Shinde, K.A. (2007), “Visiting sacred sites in india: religious tourism or 

pilgrimage?”, in Raj, R. and Morpeth, N.D. (Eds), Religious Tourism and 

Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective, CABI, 

Wallingford, pp. 186-199. 

UNWTO (2016). A Network of Religious Tourism: Project Brief, Accessed on 

2:02 PM, 25/10/2017, Retrieved from : 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/nrt_proposal_flyer-14july2016-

lowres.pdf  

 ( بشَبيش عيبحي يمخشط يٍ انببحزيٍ نضيبسة طشيك انحش انمذيى0يهحك )

 زيارة طريق انحح انقذيى

 نياني 3أياو /  4

 انمصيش( – انغشدلت –طببب  –َخم  –انغىيظ  –)انمبهشة 

نخىصه نضيبسة انغزاء ببنفُذق وا –انىصىل إني انمبهشة صببحبً وانخىصه إني انفُذق وانخغكيٍ  انيوو األول:

 –صيبسة صبيغ ػًشو بٍ انؼبص )انفغطبط لذيًب وَمطت بذايت سحهت انحش انًصشي(  –األهشايبث وأبىانهىل 

 .انؼىدة إني انفُذق نخُبول انؼشبء وانًبيج

انخىصه إني يذيُت انغىيظ وصيبسة أطالل لهؼت ػضشود أحذ آربس  -اإلفطبس ويغبدسة انفُذق ببكشاً  انيوو انثاني:

انخىصه إني طببب  –صيبسة لهؼت َخم   -انحش انمذيى وحُبول انغزاء في أحذ يطبػى  يذيُت انغىيظ طشيك

 وانخغكيٍ ببنفُذق وحُبول انؼشبء وانًبيج.

ػًم سحهت  -انخىصه نضيبسة لهؼت صالط انذيٍ بضضيشة فشػىٌ -حُبول اإلفطبس ويغبدسة انفُذق  انيوو انثانث:

انىصىل  -انخىصه إني يطبس طببب نهًغبدسة –ي نخُبول انغزاء  وانشبي انبذوي عفبسي يخخهههب صيبسة خيًت بذو

 انخغكيٍ في انفُذق وحُبول انؼشبء وانًبيج.  –إني انغشدلت 

  -اإلفطبس ببنفُذق وانخىصه ببكشاً إني يذيُت انمصيش نضيبسة لهؼت انمصيش ويؼبنى انبهذة انمذيًت  انيوو انرابع:

انؼىدة إني انغشدلت نششاء  – في يذيُت عفبصب العخًخبع بشحهت بحشيت وحُبول انغزاءا في طشيك انؼىدة نهغشدلت

 .يغبدسة انفُذق وانًغبدسة انُهبئيت نيالً  -انؼىدة نهفُذق وحُبول انؼشبء – انهذايب وانخزكبساث

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/nrt_proposal_flyer-14july2016-lowres.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/nrt_proposal_flyer-14july2016-lowres.pdf
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 ( بشَبيش عيبحي ألحذ ششكبث انغيبحت نضيبسة يغبس انؼبئهت انًمذعت5يهحك )

 

  family.html-holy-of-eg.com/journey-http://www.promotoursانًصذر: 

http://www.promotours-eg.com/journey-of-holy-family.html
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The Role of Holy Family Path and Egyptian Pilgrimage Route Restoration in 

Promoting Religious Tourism to Egypt 

Abstract 

This study aims to shed light on the path of the Holy Family, the ancient Egyptian 

pilgrimage route, their historical and archaeological significance and their 

expected role in promoting religious tourism to Egypt. The study relied on the 

survey method, where a questionnaire was designed and distributed to a number of 

tourist companies and experts at the Ministry of Tourism and Tourism 

Development Authority and Academics. The questionnaire was analyzed using the 

SPSS Version (16). The results of the research showed that the development of the 

Holy Family and the ancient Egyptian Hajj route contribute to the promotion of 

religious tourism, increase the tourist traffic to Egypt and improve Egypt's 

competitive. 


