
ل      تعتبــر منطقــة الفرمــا مــن أهــم المواقــع اآلثاريــة بــشمال غــرب ســيناء، فهــي تقــع علــى الحــدود اإلداريــة لمحــافظتي شــما  :ملخص البحث    أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل   "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" ------------------------------------------------------------------------------------  80 - 65 :ت      الصفحا2017 ديسمبر -  العدد الثاني -  14    مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  :  للفرمـا لوقوعهـا فـي ملتقـى لثالثـة مفـارق مهمـة جـدا هـياإلسـتراتيجيةوترجع األهميـة  .سيناء وبورسعيد شرق منطقة بورفؤاد التحتيــة (فــي حركــة الــسياحة، وانخفــاض مــستوى الــوعي الــسياحي بأهميــة مدينــة الفرمــا وانخفــاض مــستوي المرافــق األساســية خاصـة بعـد األحـداث اإلرهابيـة األخيـرة التـي أثـرت التنمية السياحية لمدينـة الفرمـا بـشمال سـيناء تتمثـل فـي االنفـالت األمنـي إلى التعرف علي التحديات والمعوقات التي تواجه التنميـة الـسياحية فـي مدينـة الفرمـا، ويـستنتج مـن البحـث إن أهـم معوقـات ويهـدف البحــث .  لبازيلكيـة، مــدافن القديـسين، المعموديـة، الحمامـات الرومانيـة وغيرهـابالفرمـا ديـر الـسيدة العـذراء، الكنيـسة ا ومــن أهــم اآلثــار التــي توجــد  .حــوض البحــر األبــيض المتوســط، ودلتــا نهــر النيــل، والطريــق البــري القــادم مــن آســيا والــشرق إال أن المنطقـة تعــاني ) ، أهميـة الموقـع، المنـاخةمواقــع تاريخيـة وآثاريـ(    بـالرغم مـن وجـود مقومـات جـذب سـياحي بالفرمـا   :المشكلة البحثية  -------------------------------------------------------------  . التنمية السياحية-ائلة المقدسة مسار الع– مدينة الفرما :دالةالكلمات ال  .الراحة واألمان وتكثيف التواجد األمني لتحقيق الطمأنينة بين الزوار وخاصة أنها ضمن مسارات رحلة العائلة المقدسةالــسياحية والبيئيــة بــشمال ســيناء وخاصــة الفرمــا مــن خــالل تزويــدها بكافــة المــستلزمات الــضرورية التــي تكفــل لزوارهــا ســبل  ضرورة العمــل علــى تأهيــل وتطــوير المواقــع اآلثاريــة،بــ ويوصــي البحــث .والخــدمات العامــة والــسياحية بــشكل كبيــر) والفوقيــة موقــع الفرمــا      ة التاريخيــة والدينيــة وتحقيــق التواصــل مــا بــين  العمــل علــى إعــداد بــرامج دعائيــة لرفــع الــوعي باألهميــ-3   تحقيق بنية أساسية تتوافق مع األهمية الدينية والروحانية للمنطقة؛-2   التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية السياحية في مدينة الفرما؛-1   :أهداف البحث  . وضعها في المكان المناسب على الخريطة السياحيةمن اإلهمال الشديد الذي أدي إلى عدم ٕ   تظهــر أهميــة مدينــة الفرمــا خاصــة بعــد اعتمــاد بابــا الفاتيكــان مــسار رحلــة العائلــة المقدســة لمــصر وادراجــه ضــمن بــرامج   :أهمية البحث  .وباقي نقاط رحلة العائلة المقدسة إلكمال المتصل السياحي التاريخي إن مواجهــة التحــديات والمعوقــات بمنطقــة الفرمــا سيــسهم فــي وضــع منطقــة شــمال ســيناء علــى : األولالفرعــي الفــرض        .الفرما وبين زيادة االستثمارات السياحية مما يؤدي إلى وضع مدينة الفرما على خريطة السياحة الدوليةتنميــة الــسياحية ومواجهــة التحــديات والمعوقــات بمنطقــة هنــاك عالقــة تبادليــة ذات داللــة إحــصائية بــين ال: الفــرض الرئيــسي  :فرضا البحث  .بما يتماشى مع اتجاه الدولة المصرية ركـائز التنميـة االقتـصادية لـشمال سـيناء ىبمرافق البينة التحتية والفوقية لوضعها علي خريطة الـسياحة الدوليـة لتـصبح أحـد ٕوامـدادهاًد خطـة لتنميـة المنطقـة سـياحيا باإلضـافة إلـي ضـرورة وجـو، وتدريب صناع المشغوالت اليدوية ومنظمي المعـارضالــسياحي الجديــد عــن طريــق رفــع التوعيــة المجتمعيــة ووضــع خطــط الســتغالل المنطقــة اقتــصاديا مــن خــالل دعــم وتنــشيط ضمن الحـــج لمليـــاري مـــسيحي علـــى مـــستوى العـــالم، فالبـــد مـــن إعـــادة تأهيـــل المجتمـــع الســـتقبال هـــذا الـــنمط الحـــج والـــذي يـــ طريقــة ليكــرت الخماســية التــي تتــراوح بــين التأييــد المطلــق لالختيــار والــرفض التــام، إذ يتــصف هــذا المقيــاس بــسهولة حــساب مــاد اســتمارة اســتبيان حــسب اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي مــن حيــث جمــع المعلومــات وتحليلهــا، وتــم اعت  :منهج البحث  .إلى تواجدها في المحافل السياحية العالمية إن تنمية منطقة الفرما كأحد مسارات العائلة المقدسة سيسهم في زيادة االستثمارات السياحية ممـا يـؤدي :الفرض الثاني      .لسياحيةالخريطة ا



ذلـك عـن على االستجابة للحاجات األساسية والمتزايدة ألعـضائه، بالـصورة التـي تكفـل زيـادة درجـات إشـباع تلـك الحاجـات والعالمية في القرن العشرين، حيث ُأطلق على عملية تأسـيس نظـم اقتـصادية وسياسـية متماسـكة، بمعنـى زيـادة قـدرة المجتمـع  ويعـد مفهـوم التنميـة مـن أهـم المفـاهيم .هـداف العامـةيمكن التعبير عنها كما يقول المخططـون ورجـال االقتـصاد واإلدارة باأل    تعــرف التنميــة الــسياحية بأنهــا نمــو وازدهــار النــشاط الــسياحي فــي أي دولــة مــن الــدول تحــدد مالمحــه خطــوات عريــضة   :مفهوم التنمية السياحية  االستعراض المرجعي  .لبيانات التي تم الحصول عليها من مجتمع الدراسةرئيسية لتحليل ا كـأداة SPSS-24أوزان العبارات وقيمها، وتم استخدام كل من تحليل البيانات الكمية والنوعية وكذلك البرنـامج اإلحـصائي 66   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما"    ):2003( وسعد    هناك عدد من االعتبارات التي البد من مراعاتها عند تنمية صناعة السياحة وهي على النحو التالي كما ذكرها غنـيم ،   :اعتبارات البد من مراعاتها عند تنمية صناعة السياحة   ). 2012عطا اهللا ، ( طريق وضع آليات لحسن استغالل الموارد المتاحة 
  بالشكل المطلوب؛لعنــصر البــشري الــالزم الــذي يحتــاج إليــه القطــاع الــسياحي حتــى تــتمكن المنــشآت الــسياحية مــن القيــام بــدورها تــدريب ا •
  طقة السياحية؛، التاريخ أو أي عامل آخر تتميز به المن إلى هذه المناطق قد يعتمد على المنـاخ ، الطبيعـة حايالمحافظة على الصورة الذهنية للمواقع السياحية، ألن جذب الس •
  المحلي والعالمي؛ االستغالل الجيد للموارد السياحية المتاحة مع توفير البنية األساسية لها لتتمكن من مواكبـة احتياجـات الطلـب الـسياحي  •
   االستثمارية من عدمه؛ةفلطي التكغعوائد تإجــراء دراســة شــاملة للتأكــد مــن الجــدوى االقتــصادية لالســتثمارات الــسياحية المقترحــة وفيمــا إذا كــان االســتثمار ســيحقق  •
  التسويقي المناسب؛دعم الدولة للقطاع الـسياحي، عـن طريـق معاونـة القطـاع الخـاص فـي تنفيـذ البـرامج الـسياحية ويكـون ذلـك عبـر المـزيج  •
مطلـوب  الالتـوازن لتحقيـق لإلقلـيمربط خطة التنمية السياحية للمنطقة مع خطط التنمية السياحية واالقتصادية المتكاملة  •   والتنمية الشاملة ؛
  تحديد المشكالت التي قد تعترض تنمية الصناعة السياحية ثم وضع خطط بديلة حال حدوث طارئ معين؛ •
  ، ومعرفة رغباتها للسعي إلى تحقيقها  قدر اإلمكان؛ ة المحليةدراسة السوق السياحي •
لمناسـبة منهـا لـذوي الـدخل المحـدود، حيـث توفير مجموعة من الفنادق المناسبة لكل شكل من أشكال الدخل، وخاصـة ا •   لم تعد حركة السياحة مقتصرة على األغنياء فقط ؛
ًرفع مستوى النظافة والخدمات السياحية ألنهما يؤديان دورا مهما في تطوير التنمية السياحة،  • السائح في العـودة وجذب ً   : من خالل اآلتي) 2004( ية التنمية كما ذكرتها البكري وتظهر أهم       :أهمية التنمية السياحية  .إلى هذا البلد مرة آخري
حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعـات مختلفـة تتميـز بكونهـا ذات عائـد : تحقيق الفائدة االجتماعية •   مادي مرتفع؛
  ًوتوجيهها تجاه المجاالت المربحة اقتصاديا لما للتنمية من دور مهم في تعزيز المزايا التنافسية للمشروعات السياحية؛ طنيــة أو األجنبيــة زيــادة الفــرص االســتثمارية المربحــة مــن خــالل توظيــف رؤوس األمــوال الو: تحقيــق الفائــدة االقتــصادية •
  من خالل تكامل وربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرى؛: تحقيق التنمية الشاملة •
  مخططات، التقارير واالستبيانات ووضعها تحت يد طالبيها؛توفير المعلومات، البيانات، اإلحصائيات، الخرائط، ال •
تحقيــق الزيــادة المتوازنــة والمــستمرة فــي المــوارد الــسياحية مــن خــالل ترشــيد وتعميــق درجــة اإلنتاجيــة فــي قطــاع الــسياحة  •   ؛)ةتحقيق تنمية سريعة عالية الجودة منخفضة التكلف(



67  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل  ًاقتــصاديا واجتماعيــا وً وخاصــة وأن تــأثيرات الــسياحة تمتــد بيئيــا،الــدخل الفــردي والقــومي زيــادة      تعتبــر قــضية التنميــة الــسياحية فــي الكثيــر مــن دول العــالم مــن القــضايا المعاصــرة كونهــا تهــدف إلــى اإلســهام فــي  : العوامل المؤثرة في تنمية النشاطات السياحية .رغباته وهو ما يسمى بمواجهة المنافسة في سوق السياحة العالميةجعلـه يفـضل المقـصد الـسياحي دون غيـره مـن خـالل إشـباع إدخال أنمـاط سـياحية جديـدة تـشكل للـسائح عامـل جـذب وت • أهم العوامل المؤثرة في تنميـة النـشاط  وفيما يلي.  والتنفيذ يمكن تقليل اآلثار السلبية ودفع تنمية النشاط السياحي إلى األمام وبفــضل حــسن اإلدارة، والتخطــيط ،ً ً يلعب دورا أساسيا في استقرار البلد مما ينعكس على الوضع العام للتنمية االقتصادية :األمن واالستقرار السياحي -2    ).2012عطاهللا ، (السائح من نقطة االنطالق إلى الوصول والعكس  ومحاولة تذليل كل العقبات التـي تـصادف السياحوتهيئة كل الظروف المناسبة لزيادة أعداد ) الموقع السياحي(النهائية  يتوقــف اســتغالل كافــة المــوارد الــسياحية إلــى حــد كبيــر علــى مــدى ســهولة الوصــول إلــى النقطــة :قــع الــسياحي المو-1  -: السياحي ثمارات السياحية باإلضافة إلى المـدارس والمعاهـد التـي تـدار مـن قبـل هـذه المنظمـات والتي تشجع، وتنمي وتدعم االستالقوانين التي تكفل ذلك ضمن اللوائح العالمية المتعارف عليها الصادرة عن المنظمـات المـسئولة عـن النـشاط الـسياحي ٕ تــشمل المنظمـات والهيئــات العامـة والخاصــة والمعنيـة بــشأن تنميـة النــشاط الـسياحي واصــدار :المنظمـات الرســمية -3  . ًر بالسياحة عموماوحمايتهم من العمليات اإلرهابية التي قد تض وحريــة حــركتهم داخــل البلــد الــسياحوذلــك مــن خــالل تحقيــق االســتثمارات الــسياحية المحليــة واألجنبيــة وضــمان حقــوق ً سـتمرار الطلـب  تعد مشروعات البنية األساسية مهمة لديمومة النشاط الـسياحي وركيـزة أساسـية ال:البنية األساسية -6  .المتعلقة بها مثل طرق الوصول للموقع، خدمات الطعام، اإليواء والتسوق والتي تصب في خدمة الحركة االقتصاديةبيعيــة مثـل الغابـات الكثيفـة، األنهـار، البحيـرات، البحـار والخــدمات  وتـشمل المنـاظر الط:مقومـات الجـذب الـسياحي-5  ). 2003مقابلة، ( الوافــدين داخــل البلــد إلــى المواقــع الــسياحية الــسياح البــد مــن وجــود وســائل نقــل ممتــازة ومريحــة لنقــل :وســائل النقــل-4  ). 2004مقابلة، ( تتمثل البنية الفوقية في الفنادق، المطاعم، المتنزهـات، القاعـات الفنيـة، األمـاكن التراثيـة، المكتبـات أمـا البنيـة التحتيـة .  نجـاح نـشاطه علـى مـدى جاهزيـة طاقمهـا البـشري وتكوينـه سـيما إعـداده قـف يتوو في كـل المؤسـسات الـسياحية ًاضروريمن أهمية كبيرة ودور فعـال فـي العمليـة التـسويقية لهـا ومـن ثـم كـان التخطـيط إليجـاد قـوى عاملـة مؤهلـة ومكونـة علميـا البشري بل أنـه مهما حدث من تطور تكنولوجي وعلمـي فـإن العنصـر البشري يبقى عـصب العمليـة الـسياحية لمـا يمثلـه  العنــصر  علــى خــالف معظـــم الــسلع والخــدمات األخــرى يعتمــد قطــاع الخــدمات الــسـياحية علــى:األيــدي العاملــة -8  ).2003مقابلة، (الحركــة الــسياحية العالميــة فــي حــين أن مثيلتهــا الموســمية تقلــل مــن حركــة الــسائح وتقتــصر علــى أوقــات وأمــاكن محــددة احي حيـث أن األجـواء الدافئـة علـى سـبيل المثـال تـستقطب  هناك عالقة بـين كـل مـن المنـاخ والنـشاط الـسي:المناخ -7  ).2000معروف، (مياه شرب، صرف صحي، االتصاالت، طرق نقل والكهرباء: تتمثل في ف ن للخــــدمات الــــسياحية والمــــوردون وأيــــضا تحــــت العنــــصر البــــشري المــــستهلك وينطــــوي .الجيــــد لخطــــط تــــسويقية فعالــــة ً أهمية كبيرة في اسـتغالل المـوارد الـسياحية سـواء كـان عامـا، خاصـا أو مـشتركا يعد ذات:رأس المال -9  ).2002لياس وآخرون، إ( المشاركين في النشـاط السياحي ن لهـا وكل األفرادووالموزع ً لبيئـــة مـــع محاولـــة االبتعـــاد قـــدر اإلنتـــاج والخدمـــة والوســـائل الخاصـــة بتطـــوير القطـــاع الـــسياحي مثـــل األرض، البـــشر واأبحـــاث طويلـــة ودقيقـــة باإلضـــافة إلـــى تـــوفير مـــستلزمات وجهـــود، ومـــشروع ســـياحي تحتـــاج إلـــى عمليـــات تمويـــل كبيـــرة،  فتنميـة أي  ،ً ًمناطق التراثية داخل حدود جمهورية مصر العربية والتي تمثل تنمية المدن التاريخية والدينية جـزءا للخدمات المتواجدة في ال       يمثل مصطلح التنمية السياحية التراثية مختلف البـرامج الهادفـة إلـى الزيـادة المـستمرة والمتوازنـة فـي المـوارد الـسياحية   :التنمية السياحية للمناطق التراثية   ).2003الدباغ، (اإلمكان عن مصادر التمويل األجنبية   وهنــاك مجموعــة مــن الخطــوات واالعتبــارات التــي ينبغــي أن تتخــذها . ًكبيــرا منهــا للتنميــة وتطــوير الــسياحة الثقافيــة والتراثيــة



68   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" ، )Raymond , 2008( ٕخــدمات الــدعم ، األشــغال العامــة ،التــدريب ، التــسويق ، التخطــيط واجــراءات الــسياسة العامــة ويجـب أن تركــز علـى المنتجــات الثقافيـة والتراثيــة ، ، الثقافيــة والتراثيـة المجتمعـات للتنفيـذ الفعــال للتنميـة المــستدامة للـسياحة المــوارد المناســبة مــن أجــل نــه يلعــب دورا رئيــسيا فــي تحــسين نوعيــة البيئــة المعيــشية، وتــوفير بإوايــضا يعــرف التــراث الثقــافي  ــدين اهللا الفــاطمي ،   ).http://www.unesco.org(ًا للدخل وفرص العملمهمناحية نمو السياحة، والتي تعتبر مصدرا  فالتراث الثقـافي عنـصر مهـم للـوعي والتخطـيط والبنـاء، وكـذلك االسـتدامة والتقـدم، وخاصـة مـن .التنمية االقتصادية والثقافية رين ، آثار النوبة ، دهشور ، رشيد ومدينة الفرما التي تعتبر أولي مسار تالقاهرة اإلسالمية ، منطقة األزهر ، دير سانت كاومــن أهــم المنــاطق التراثيــة فــي مــصر علــي ســبيل المثــال ال الحــصر أهرامــات الجيــزة ، شــارع المعــز ل ً      عندما يكون التراث هـو جـوهر مـا يقـدم المجتمـع للـزوار، فحمايتـه تعـد أمـرا ضـروريا، ألن التحـدي الرئيـسي فـي بـرامج   : نمية المستدامة للمناطق اآلثاريةمعوقات الت  .العائلة المقدسة لمصر ً المحليــين ، ومـن هنــا جــاءت تــسمية التنميــة المــستدامة التــي تهــدف الطبيعيـة والتراثيــة إلــى جانــب الحيــاة االجتماعيــة للــسكان ،الحرائـــق إال أن النـــشاط الـــسياحي إن لـــم يحـــسن التخطـــيط لـــه يمكـــن أن ينـــتج عنـــه بعـــض األضـــرار التـــي تـــؤثر فـــي البيئـــة ٕلكنهـــا تتطلـــب بنيـــة تحتيـــة عاليـــة الجـــودة مـــن طـــرق ، مطـــارات وامـــدادات ميـــاه ، وخـــدمات عامـــة مثـــل الـــشرطة ، الحمايـــة و فبشكل عـام هـي صـناعة ال ينـتج عنهـا مـداخن أو أي مـواد كيميائيـة خطـرة ، .السياحة الثقافية هو كيفية الحفاظ على البيئة أو ألســباب طبيعيــة . بالحفــاظ علــى المنــاطق والمعــالم التاريخيــة، نقــص الوســائل الماديــة والمعنويــة لحمايــة المعــالم التاريخيــة    والــذي قــد يحــدث إمــا نتيجــة للنمــو الــديموغرافي، التعميــر الفوضــوي، المــشكالت البيئيــة، عــدم تطبيــق القــوانين المتعلقــة   :في احتمالية تدهور التراث الثقا-1  -: التاريخية والمناطق اآلثارية والتي يمكن إجمالها فيما يليوهنــاك عــدد مــن المعوقــات التــي تقــف أمــام التنميــة الــسياحية للمــدن  ) 2003أبــو المجــد ، ( إلــي تقليــل تلــك اآلثــار الــسلبية  ــاه البحــر، هــشاشة اآلثــار بــسبب قــدمها أو مثــل انــزالق التربــة، الــزالزل، م أســباب أخــرى يعتبــر اإلنــسان الــسبب أي لوحــة مي   ): 2001محي، (المباشر لها 
  التدهور الناجم عن االستغالل غير العقالني للموقع؛ •
  ثارية؛ فوق بقايا آ      ضعف الرقابة داخل الموقع مما يؤدي إلى تواجد مساكن بطريقة غير شرعية داخل الموقع والبناء  •
  التلوث البيئي مختلف األشكال الذي يتسبب فيه المقيمون داخل الموقع والمتوافدون عليه؛  •
علـــى الــدول الناميــة والتــي يمكـــن أن تنبــع مــن قلــة وعـــي الــسكان، واإلدارة العليــا بمتطلبــات التنميـــة المــستدامة، عــدم القــدرة عــدم مــشاركة المجتمــع المحلــي فــي التنميــة الــسياحية خاصــة فــي مــن المعوقــات أن ) Tosun، 2000( وهــذا مــا أكــده      :مشاركة المجتمع المحلي-3  .مها والحفاظ على تراثهاترميونقص الدعم المالي لتنمية المناطق التاريخية واآلثارية،       : الدعم المالي-2  . عدم وجود نشاطات تثقيفية وتربوية تسهم في تنمية الضمير والوعي الثقافي للسكان المحليين •   ):2004،المحيسن(يتمثل في أمرين      و  :    ضعف نظام المراقبة والمتابعة-4  . المناطق السياحية أو اآلثارية نظام يعمل على إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية السياحية سواء أكـان فـي وجودالتنسيق أو 
  ن في تدهور مواقع السياحة التراثية؛عدم تطبيق اإلجراءات الجزائية على المتسببي •
  :أنه يمكن إجمال المشكالت فيما يلي) 2012(وقد لخص الزهراني   : المشكالت التي تواجه األبنية التراثية      .قلة الجمعيات التي تنادي بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه •
  القتصادي والتخطيط الحضري؛ هدم العديد من األبنية التراثية لمصلحة التطوير، االستثمار ا •
  عدم وجود حصر للمباني التراثية في العديد من الدول وخاصة مصر؛  •



69  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل    غياب الوعي بأهمية التراث الثقافي؛ •
ًتقريبا شماال، وخط طول   ) 30، 31(رض تقع عند خط ع       :موقع الفرما  .الترميم العشوائي غير المدروس لألبنية من قبل أصحابها أو المستثمرين لعدم وجود قواعد أساسية ألصول الترميم • ً كم تقريبا شماال وشرق قناة السويس بحوالي1لترعة السالم بحوالي  كـم، كمـا تبعـد عـن المـسار الرئيـسي 6 كـم وجنـوب البحـر المتوسـط بحـوالي 7ًكم شماال وغرب قرية بالوظة الحاليـة بحـوالي  40شرقا وتبعد عـن القنطـرة شـرق بحـوالي   )  32، 32(ً ًري دورا مهمـا عبـر العـصور التاريخيـة المختلفـة منـذ الدولـة الوسـطي مـن التـاريخ الفرعـوني وحتـى ا    لعب هـذا الموقـع األثـ  :الخلفية التاريخية لموقع الفرما  ).2004مركز التوثيق الحضاري، ( كم 25 ً لك لطول السور الشرقي عن نظيره الغربي مستقيمة، بينما سورها الشمالي ينتهي بزاوية منفرجة قرب البوابة الشمالية لها، وذأمـا عـن أسـوارها الـشرقية، والغربيـة والجنوبيـة فهـي  .ًبرجا نصف دائري، تفصلهم مـسافات منتظمـة بطـول حوائطهـا المحيطـة 36 بـذلك يـصل عـدد أبـراج القلعـة إلـى  .فة إلى أربعة أبراج في الزوايا األربـعفيحتويان على عشرة أبراج لكل منها، باإلضافــي األربــع جهــات، يتــضمن كــل مــن الجــدار الــشرقي والغربــي ســتة أبــراج نــصف دائريــة، أمــا الجــداران الــشمالي والجنــوبي ، تحتوي على أربعة أسوار خارجية 2 م8000تبلغ مساحتها ) م400×200(ً   عبارة عن بناء مستطيل الشكل تقريبا بأبعاد   :لفرما قلعة ا-1  :أهم المباني اآلثارية في مدينة الفرما  ).1992عباس، ( كنيسة أبي سرجه قبل أن يتوجهوا إلى صعيد مصر بدير المحرق بأسيوطبلوزويوم، تل بسطة، سمنود، سخا، وادي النطرون، المطريـة ثـم حـصن بـابليون حيـث مكثـت فـي الكهـف الـذي أقيمـت عليـه ، )العــريش( والتــي عبــرت مــن مدينــة قــد كانــت الفرمــا واحــدة مــن أشــهر محطــات رحلــة العائلــة المقدســة إلــى مــصر،و       ).2006التابعي، (كأحد أهم الموانئ المصرية باإلضافة إلى وقوعه على أحد فروع النيل القديمة وهو الفرع البيلوزي، وهو ما أسهم في زيـادة مكانتـه التجاريـة واالقتـصادية ٕالبوابــة الــشرقية مــن والــى مــصر، ًالعــصر اإلســالمي، نظــرا لموقعــه المتميــز فــي مــدخل مــصر الــشرقي كمدينــة حدوديــة تمثــل ً ــا العناصــر الرئيــسية   :   مسرح الفرما-2  ).2006التابعي، (وبالتالي ال يمتد السور الشمالي بالتوازي مع مثيله الجنوبي فقــد كانــت هنــاك عــادة .    كانــت مــن أعظــم مــا قدمتــه رومــا مــن خــدمات لكــل مــن الــصحة واألوضــاع الحــضرية بالمدينــة  :   حمامات الفرما-3  ). 1992عباس، (ماني وهي خشبة المسرح، منطقة األوركسترا والمدرجات المكونة له في العصر الرو     يعتبــر واحــدا مــن أكبــر المــسارح الرومانيــة التــي تــم الكــشف عنهــا فــي مــصر، حيــث وجــد بــه بقاي تضم الحمامـات عـدة قاعـات منهـا قاعـة  ، للذهاب إلى الحمامات العامة وقد استقرت في روما منذ القرن الثاني قبل الميالد وتمتـد هــذه . حفـائر مــستمرة حتـى اآلن     تـم الكـشف عـن منطقــة سـكنية شـرق وشــمال الحمـام الجنـوبي ومـا زالــت أعمـال ال  ): المنازل( الوحدات السكنية -5  .الكنيسة البازيليكة، كنيسة الفرما الصغيرة، الكنيسة غرب الفرما والكنيسة جنوب قلعة الفرما  : أسفرت الحفائر التي تم إجراؤها بالفرما عن كشف عدد من الكنائس مثل       : الكنائس-4  ).1995عبد السالم، (وتناول الطعام وكانت تلحق بها دور الجمنازيوم والمالعب باإلضافة إلى دور الكتبً وأخـري بهـا حمامـات سـاخنة، دافئـة وبـاردة فـضال عـن قاعـة التـدليك، قاعـات االسـترخاء . واسعة تتسع لعدد كبير مـن النـاس وتـضم هـذه . ًالوحدات السكنية ومن المرجح أنهـا كانـت معاصـرة ألعلـى طبقـة مـن الحمـام ومعاصـرة أيـضا للكنيـسة الجنوبيـةوجــد جـــدران تمتــد أســـفل هـــذه يالوحــدات الـــسكنية فــي االتجـــاه الــشمالي والـــشرقي، وهـــي أحــدث مـــن الحمــام الجنـــوبي، حيـــث          ).2006التابعي، (تم كشفها حتى اآلن  وحدة 11المنطقة 



70   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" م، وهـي عبـارة عـن بنـاء مـستطيل الـشكل مـن 200م، وشـمال غـرب المـسرح بحـوالي 300    تقع شرق قلعة الفرما بحـوالي   ): صهاريج( محطات المياه -6 ئــر اتــصال يوجــد بــه عــدة فتحــات علويــة للمراقبــة وب. م5.80م و5.55م، وعــرض يتــراوح بــين 9.70الطــوب األحمــر بطــول  واإلسـماعيلية تبعـد عـن القنطـرة .  كـم35    تقع الفرما في ملتقي ثالث محافظات هي بورسعيد شرق مدينة بورفؤاد بحـوالي   : محاور الوصول  : تشمل: قدرات مكانية-1  :القدرات التنموية ومقومات الجذب بمدينة الفرما  ). 1982فخري، (بالصهاريج  ً الطريق الموازي لمسار ترعة السالم ليربطها جنوبا بالقنطرة وشماال ببورسعيد؛-3  سط؛ طريق الشط الواصل من طريق القنطرة العريش متجها إلى البحر المتو-2   الطريق الدولي الساحلي؛-http://mot.gov.eg:(  1(كاألتي كم وطرق الوصول إلى الفرما 150 كـم وتبعـد عـن العـريش العاصـمة بحـوالي 7ل سيناء حيث تبعد عن قريـة بالوظـة بحـوالي وشما. ً كم شماال40شرق بحوالي  ي تقـوم بهـا وبالنسبة للراغبين في إكمال مسار الرحلة فيمكنهم الوصول إلى الموقع عن طريـق المحـاور اإلقليميـة التـ. والصعيد     يتمثــل فــي طريــق العاصــمة اإلداريــة الجديــدة والــذي ينقـــل المــسافرين القــادمين لزيــارة مواقــع العائلــة المقدســة فــي القـــاهرة   :النقل البري: ًثانيا  .ط من جنوب أوروباالسفن القادمة للبحر المتوس علـى مــسار الـسياحومينـاء العـريش يعـد فرصـة جيــدة للوصـول البحـري إلـي الموقــع بحيـث تـساعد علـى اجتـذاب شــريحة مـن والبيئـي علـى بحيـرة البردويـل، كمــا أن إقامـة مجموعـة مـن المــوانئ علـى شـاطئ البحـر المتوســط مثـل شـرق بورسـعيد وغربهــا لة الوصـول للموقـع اآلثـاري     يتطلب لمنطقة شرق بورسعيد إنشاء محاور غرب الفرما والتي سوف يتم استغاللها فـي سـهو  :بالنسبة للنقل البحري: ًأوال  :www.tda.gov.egالفرما  يـتم عمـل مخططـات لمـشروعات، كبـاري، أنفـاق ومـوانئ سـوف تـسهل طـرق الوصـول إلـى مدينـة 2030ارة الـسياحة وز ورؤيـة 2020 وزارة الـسياحة إسـتراتيجية ومن خالل مشروعات تنميـة شـمال سـيناء التـي تتبناهـا الدولـة فـي ←        .   كم1 خط السكة الحديد القنطرة العريش والذي يقع شمال الفرما بحوالي -4  ً ًالمحـــور المـــروري المـــار بالعاصـــمة اإلداريـــة الجديـــدة عبـــر ســـاحل البحـــر المتوســـط وصـــوال إلـــى قنـــاة الـــسويس ومـــرورا (الدولـــة  ً وفـي هـذا اإلطـار سـيتم .        وهي كل المقومات التي يمكن من خاللها اعتبار مدينة الفرمـا منطقـة جاذبـة للحركـة الـسياحية  : مقومات سياحية-2  .ومطار سفنكس الدولي وهــم مطــار العــريش، مطــار رأس ســدر 2020 الدولــة إســتراتيجيةحــديثا فــي     يتــضمن المطــارات التــي تقــوم الدولــة بإنــشائها   :النقل الجوي: ًثالثا  ).باألنفاق الجديدة التي تقيمها الدولة لربط مناطق شرق وغرب قناة السويس بـــيض  تمكـــن مـــن إقامـــة بعـــض األنـــشطة البحريـــة لقربهـــا مـــن ســـاحل البحـــر األى     تتميـــز المنطقـــة بطبيعتهـــا الـــساحلية والتـــ  :  طبيعيةمقومات  -: استعراض سريع للمقومات السياحية لها    ؛ستشفائيةًالعالم وأماكن لرسم الطيور فضال عن العديد من مناطق الرمال العالجية اإلوالتـي يمكـن اســتخدامها فـي الــسياحة البيئيـة لمـشاهدة الطيــور المهـاجرة حــول ) محميـات طبيعيــة(ردويـل والزرانيــق  بحيـرة الب-2       وجودها علي ساحل البحر المتوسط ويسمح لها بالسياحة الشاطئية؛-1  ):2006التابعي، (اآلثاري  معالم طبيعية وبيئية يمكن استغاللها في تنمية المنطقة سياحيا، ومن أهم هذه الخصائص فهـي تـشمل بجانـب التــراث ، وهـي منطقـة تتميـز بخـصائص تضاريـسية .  كـم14حتها حـوالي ً كـم تقريبـا وتبلـغ مـسا10بحـوالي  خاصة قرية رمانة التي تعد واحدة من أهم المناطق الـسياحية بـشمال سـيناء وتقـع إلـى الـشمال الـشرقي مـن تـل الفرمـا المتوسط



71  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل  ــة فــي وزارة الــسياحة باالشــتراك مــع الهيئــة العامــة للتنميــة الــسياحية بوضــع خطــة إلحيــاء مــسارات   .األهميـة بالنسبـــــة للعـالـم المسيحي الذي يجهــل حتى اآلن تفاصيل حياة المسيح عليه السـالم وأمه مريم بمصر الـسياحي شـديد ً، تـشكل عنـصرا للجـذب)ً موقعـا25(ومـــزاراتهــــا )  كم3500(    ونظرا ألن رحلة العائلـــــة المقدسة بمساراتهــــــا   ): 1999(مسار رحلة العائلة المقدسة كما ذكره بيشوي   :مقومات جذب دينية  .فلسطين وأهم هذه المواقع تل اللولي، تل مسلم، تل الجبير وحبوة وتل البرج حتــى وذلــك لوقوعهــا فــي مــسار واحــد مــن أهــم الطــرق الحربيــة القديمــة وهــو طريــق حــورس الحربــي الــذي يــصل مــن القنطــرةً        يعتبر موقع الفرما قريبا من عدد من المواقع اآلثارية التي لها من األهمية التاريخية ما يجعلها جاذبة للحركة السياحية   :مقومات ثقافية    .ع الجيولوجية المختلفةالمواقعلى تكرار تجربتهم السياحية في مصر وكذلك يجب عمل توازن مـا بـين نـشاطات الـسياحة الجيولوجيـة وسـبل المحافظـة علـى من تنظيم حزم من النشاطات السياحية المثيرة كاستكشاف هذه األماكن وذلك بهدف خلق تجارب سياحية مميزة للـزوار وحـثهم البــد واطق المنخفــضة والهــضبة الرئيــسية  الــسبخات والمنــاطق المغمــورة، مخــرات الــسيول، المنــاطق المرتفعــة الداخليــة، المنــ-3 ً ومـارا 2كـم3500إعطاء تجربة فريدة للسائح من خالل التعرف على واحدة من أعظم القصص الروحية في التـاريخ قاطعـا -1  :هدافها فيما يليالعائلة المقدسة تتمثل أ    فقــد قامــت الدولــة متمثل ً موقعا يتضمن الفرما كأحد المسارات 25محيطة بها مثل، تل بسطة، سخا وسمنود والتي تشكل  تنمية المواقع والمناطق ال-4  اح؛ي تقديم موارد متنوعة ملموسة وروحانية للس-3  اح طول مسار الرحلة؛ي عرض فيلم تسجيلي للس-2   نقطة توقف؛25ب  ْ سـنوات، باركـت العائلــة 3علـى مـدار تبـر منطقـة الفرمـا أحـد المحطــات الرئيـسية فـي مـسار رحلـة العائلـة المقدســة ف    هـذا وتع  . التعرف على العائد من وراء هذا المشروع والمتمثل في تنمية السياحة الدينية والتراثية-6   تحديد الطلب السياحي للمسار والمتمثل في المسيحيين؛-5  الرئيسية المتفق عليها؛ َ ًحمار حاملة طفلها بين ذراعيها، يسيرون عبر برية قاسية، سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق      خرجـت مــريم وولــدها المــسيح برفقـة القــديس يوســف مــن أرض فلـسطين وبيــت المهــد هاربــة إلـى أرض مــصر، راكبــة علــى    . المليئة باآلالم والمتاعبحاملة طفلها وسلكت هذه الرحلة المقدسة والشاقةالمقدسة مصر هربا من بطش اإلمبراطور هيرودس الذي اضطهد المسيحية، وأراد أن يقتل المسيح وأمه مريم العذراء، فهربت َ   )/https://st-takla.org( المصدر  خريطة توضح مسار العائلة المقدسة    الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد كما هو موضح في الخريطة التالية) بلوزويوم( كيلــومترا، ودخلــت مــصر عــن طريــق صــحراء ســيناء مــن الناحيــة الــشمالية مــن جهــة الفرمــا 37ب العــريش بـــ غــر) الفلوســيات(



72   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" ًرا سـياحيا مهمـا زالت تحتفظ ببقايا معمارية ظـاهرة علـى سـطح االرض وتمثـل الموقـع الوحيـد الـذي يمكـن تطـويره ليـصبح مـزاكـم مـن قريـة بالوظـة والتـى مـا  7      يعتبر من أهم المواقـع اآلثاريـة الباقيـة فـي شـمال سـيناء والـذي يقـع علـى بعـد حـوالي  :الفرما ً ً بـالقرب مـن مدينـة الزقـازيق بمحافظـة الـشرقية وتبعـد عـن مدينـة القـاهرة  (بسطة)     دخلت العائلة المقدسة مدينة تل بسطا  : تل بسطة .في المستقبل المحمـة  -كيلومتر من الـشمال الـشرقي، ثـم غـادرت العائلـة المقدسـة نحـو الجنـوب حتـى وصـلت بلـدة مـسطرد  100بحوالي  ًواستقبلهم شعبها استقبـاال حسنا فباركهـم السيد المسيح     ومن بلبيس رحلت العائلـة المقدسـة شـمال غـرب بلـدة منيـة سـمنود، وعبــرت نهــر النيـــل إلــى مــدينة سمنــود داخــل الـدلتا  : سمنود  .ًكيلومترات تقريبا 10لتي تبعد عن مدينة القاهرة بحوالي وا بيخــا - خــاست - سـخا "نود، ذهبـت العــائلة المقدسـة شـمال غـرب منطقـة البـرلس حتـى وصـلت مدينـة      ومـن مدينـة سـم :سخا .ً ٕوهـي خاسـوت الفرعونيـة واكـسويز  .كم من مدينة كفـر الـشيخ إلـى الجنـوب منهـا 2ً والتي تقع حاليا على بعد حوالي "ايسوس ــيم الــسادس مــن أقــاليم ا، اليونانيــة الرومانيــة  ُلوجــه البحــري مقــرا وعاصــمة لألســرة الرابعــة عــشرة وكانــت ســخا عاصــمة اإلقل ًإلـى غـرب الـدلتا وتحركـت جنوبـا إلـى وادي النطـرون  (فـرع رشـيد)      ومن مدينة سخا، عبرت العائلة المقدسـة نهـر النيـل  : وادي النطرون .الفرعونية ّة البحيــرة المــصرية، فــي الجهــة الــشمالية الــشرقية مــن الــصحراء الغربيــة فــي جمهوريــة       يقــع وادي النطــرون فــي محافظــ . وبارك السيد المسيح وأمه العذراء هذا المكان ّ ّ ّ ّ ًمصر العربية، تحديدا  المنطقة الواقعة بين مـدينتي اإلسـكندرية والقـاهرة، فـي المنتـصف مـن الطريـق الـصحراوي الواصـل فى ّ كيلــومترات، ويوجــد فيهــا شــجرة مــريم التــي اســتظلت بهــا العائلــة  10إلــى المطريــة، والتــي تبعــد عــن مدينــة القــاهرة بحــوالي ًبا ناحية مدينة القاهرة، وعبرت نهر النيل إلـى الناحيـة الـشرقية متجهـة      ومن وادي النطرون ارتحلت العائلة المقدسة جنو : المطرية .بينهما كنيسة العذراء اآلثارية بحارة زويلة، كنيسة الشهيد مارجرجس  :     وتوجد بهذه المنطقة مجموعة من الكنائس واألديار مثل :مصر القديمة .ًها لمصر القديمة، وهي الكائن بها حاليا كنيسة السيدة العذراء اآلثارية بحارة زويلةالزيتون وهي في طريق ومـــن منطقــة المطريـــة ســارت العائلـــة المقدســـة متجهــة ناحيـــة مــصر القديمـــة، وارتاحــت لفتـــرة بمنطقـــة يتوقــف و.فــي الـــشجرةالمحطات التي شهدت حياة مريم العذراء، باإلضافة إلى البئر المقدسة، التي شربت منـه العـذراء وتـزودت بهـا فتـرة احتمائهـا رهــا التــاريخ كواحــدة مــن   وهــي عبــارة عــن شــجرة جميــز تتوســط المنطقــة، بثالثــة فــروع تعلــو فــي الــسماء، وقــد ذك،المقدســة ً     وصلت العائلة المقدسة إلى مصر القديمة وتباركت بوجـود العائلـة المقدسـة التـي لـم تـستطع البقـاء فيهـا إال أيامـا قالئـل  .يدة العذراء ومارجرجس للراهباتوكنيسة القديس ومرقوريوس أبى سيفين ودير كل من الس منطقة المعادي إحـدى ضـواحي      عندما تركت العائلة المقدسة منطقة مصر القديمة متجهة ناحية الجنوب، وصلت إلى  : المعادي .ًنظرا لتحطم األوثان إلــى ًجـاء اسـم المعـادي، ومـا زال الـسلم الحجـري الـذي نزلـت عليـه العائلـة المقدسـة إلـى ضـفة النيـل موجـودا الـصعيد، ومنهـا  العائلـة المقدسـة إلـى النيـل فـي رحلتهـا إلـى "عـدت"عليها اآلن كنيسة السيدة العذراء المعروفـة بالعدويـة ألن منهـا عبـرت أي عاصمة مصر القديمة، ثم أقلعت في مركب شراعي بالنيل متجهة نحو الجنوب إلـي بـالد الـصعيد مـن البقعـة المقـام  -منف كيلــومترات غــرب اشــنين  10علــى مــسافة  (ارجــانوس)ثــم بعــد ذلــك وصــلت العائلــة المقدســة قريــة ديــر الجرنــوس ، اآلن   .ايقة يقال إن العائلة المقدسة شربت منهوجد بئر عمتمركز مغاغة، وبجوار الحائط الغربي للكنيسة  -النصارى 



73  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل  يــده  "عليــه الــسالم"القبطــي أن العائلــة المقدســة وهــي بجــواره، كــادت صــخرة كبيــرة منــه أن تــسقط علــيهم فمــد ســيدنا عيــسى ، حيـث يــذكر التقليــد "بجبـل الكــف"ًسـمي هــذا الجبـل بهــذا األسـم ألن ألوفــا مـن طيــر البـوقيرس تجتمــع فيـه، وقــد عـرف أيــضا  اآلثاريـة، وقـد شـرق سـمالوط، حيـث اسـتقرت العائلـة بالمغـارة الموجـودة بالكنيـسة (اكـورس)ديـر الـسيدة العـذراء بجبـل الطيـر      ارتحلت العائلة المقدسة من بلدة البهنسا ناحية الجنوب حتى سمالوط، ومنها عبرت النيل ناحية الشرق حيـث يقـع اآلن  :جبل الطير درت العائلة المقدسة منطقة جبـل الطيـر وعبـرت النيـل مـن الناحيـة الـشرقية إلـى الغربيـة غا .صاعدة ثانية باألوراق الخضراءكيلومتر جنوب جبل الطير، ويقـال إن هـذه الـشجرة سـجدت للـسيد المـسيح فتجـد أن جميـع فروعهـا هابطـة باتجـاه األرض ثـم  2تقـع علـى مـسافة  "العابـد"سـميت بـشجرة  (شـجرة غـار)    وفـى الطريـق مـرت العائلـة المقدسـة علـى شـجرة لـبخ عاليـة  :المنيا .كفه عليهاومنعها من السقوط فامتنعت وطلع  ، وحــدثت فــي هــذه البلــدة كثيــر مــن العجائــب وســقطت أوثانهــا، وباركــت العائلــة (أشــمون الثانيــة)واتجهــت نحــو األشــمونيين  كيلـومترات غـرب القوصـية، 7و بلدة مير ميرة التـي تقـع علـى بعـد      ثم هربت العائلة المقدسة من قرية قسقام واتجهت نح .المقدسة األشمونيين وبعــد ذلــك صــعدت العائلــة ، وأكــرم أهــل ميــر العائلــة المقدســة أثنــاء وجودهــا بالبلــدة وبــاركهم الــسيد المــسيح والــسيدة العــذراء كيلــومترا غــرب بلــدة  12يقــع فــي ســفح الجبــل الغربــي ويبعــد نحــوالــذى المقدســة إلــى جبــل قــسقام، حيــث يوجــد ديــر المحــرق  كيلومترات جنوب غرب أسيوط، ثم بعد  8باركته العائلة المقدسة، حيث بنى هناك دير باسم السيدة العذراء يقع على مسافة فــى طريــق العــودة ســلكوا طريقــا آخــر انحــرف بهــم إلــى الجنــوب قلــيال حتــى جبــل أســيوط المعــروف بجبــل درنكــة الــذي      و :أسيوط .ًوعشرة أيام في مغارة دير المحرق التي أصبحت فيما بعد هيكال لكنيسة السيدة العذراء اآلثارية في الجهة الغربية من الدير ومكثت العائلة المقدسـة نحـو حـوالي سـتة أشـهر ، ،كيلومترا جنوبي القاهرة 327القوصية التابعة لمحافظة أسيوط على بعد  ــة ذلــك وصــلوا إلــى مــصر القديمــة، المطريــة ثــم مــسطرد ومنهــا  إلــى ســيناء ثــم فلــسطين، حيــث ســكن القــديس يوســف والعائل ًالفرما مركزا تجاريا -1  :ًمقومات الجذب التي كانت موجودة سابقا وكان لها تأثير فعال في المنطقة والعمل على إحيائها  ).Van der Linde & Williams ،2006) االقتصادية أو التسويقية يحتاجها مشروع االرتقاء بجميع مفرداته سواء الفنية،هــي تلــك المرتبطــة بتواجــد تجمعــات بــشرية مــستقرة بــالقرب مــن موقــع الفرمــا ممــا يــسهم فــي تــوفير األيــدي العاملــة التــي و     :مقومات بشرية-3 .المقدسة في قرية الناصرة بالجليل ً    اشــتهرت الفرمــا بأنهــا كانــت مركــزا تجاريــا فــي العــصر اليونــاني   :ً غت في العصر الروماني درجـة كبيـرة مـن األهميـة إلـى الحـد الـذي جعـل منهـا مديريـة أو مدينـة كبيـرة كاإلسـكندرية أنها قد بلالبحرين األحمر والمتوسط، وكانت جماركها في القرن الثالث قبل الميالد عامرة بمـا يتـدفق عليهـا مـن واردات سـوريا، ويبـدو ًفحسب، بل كانت أيضا تقع على الطريق البري الساحلي بين مـصر وسـوريا، وعلـى قمـة أحـد الطـرق البريـة التـي تـربط بـين م تكــن أكبــر ثغــر فــي شــرق الــدلتا  الرومــاني، إذ أنهــا لــ–ً ليهـا، ويعـود إ اسـطنبول إلـى بـاريس  والـذي ظـل ينطلـق مـنأوربـا      أطلق هذا االسم علي قطـار فخـم للنزهـة والمتعـة عبـر  : إحياء قطار الشرق السريع-http://mot.gov.eg(  3(  .وعند مروره ببورسعيد تتم زيارة المدينة اآلثارية واالستمتاع بزيارة المعالم السياحية الدينية بالمنطقة  تركيا ←ئيلإسرا←فلسطين ←رفح←بورسعيد←دمياط←رشيد←اإلسكندرية←مطروح       يربط بين دول المغرب العربي وربطها بدول الشرق األوسط مثل   :الطريق الساحلي الدولي- 2  ).  1976غالي، (  ًعلى خطوط موحدة مرورا بأجمل مناطق أوربا 



74   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" ًفالبدايــة كانــت بطيئــة والنهايــة أيــضا، ومــا  .م1977م، وكانــت آخــر رحالتـه عــام 1883وقـد أنطلــق فــي أولــى رحالتــه عــام  حين كان هناك اتصال دائم ما بين لندن في  ،بينهما عصر ذهبي تركز بشكل خاص في النصف األول من القرن العشرين ٕطــرابلس فــي لبنــان فــي رحلــة كانــت تــدوم أربعــة أيــام ونــصف، والــى بغــداد فــي مــدة ثمانيــة أيــام، والــى القــاهرة فــي ســبعة أيــام ومــن إســطنبول إلــى  .ًلغــرب واســطنبول فــي الــشرق مــرورا ببــاريس، ستراســبورغ، لنــدن، فيينــا، بودابــست، بوخارســت وغيرهــاا ٕ calder,2009.(  ًالعبــد واســتمر لمــدة عـــدة أشــهر إال أنــه توقــف تمامـــا بــسبب التخطــيط الـــسيئ حيــث تمــت ســرقة القـــضبان الحديــد قبــل عـــام أن مشروع قطـار الـشرق الـسريع كـان يـصل إلـى محطـة مدينـة بئـر من   وبالنسبة لمروره بمصر فبالرغم تم . الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنشيط السياحي، هيئة التخطيط العمراني وشبه جزيرة سيناء ووزارة اآلثارعشوائية من مجتمع البحث عبارة عن مجموعة من الخبراء والمسئولين في القطاع السياحي بوزارة السياحة، تم اختيار عينة   :مجتمع البحث وعينة الدراسة: أوال  الدراسة الميدانية  .م لبيعها إلى مصانع الحديد2010 الســـتمارة الخبـــراء تـــشير إلـــى نـــسب مقبولـــة مـــن حيـــث درجـــة الثبـــات والثقـــة فـــي أجوبـــة % 70حيـــث أن نـــسبة ألفـــا كرونبـــاخ   :اختبار درجة ثبات محتوى قائمة االستقصاء: ًثانيا   %.73 استمارة صحيحة بنسبة استجابة 95على  تم الحصول منهـا 2018 لعام 4حتى شهر 11/2017رة في الفترة من شهر استما130توزيع استمارات االستبيان وعددها  وثين حيــث أن معامــل الــصدق يــساوي الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات ألفــا فيكــون معامــل الــصدق الســتمارة الخبــراء المبحــ   -: خالل األساليب اإلحصائية اآلتية لتحليل البيانات التي تم الحصول عليهـا مـن مجتمـع الدراسـة وذلـك مـن SPSS-24تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية    :اتأسلوب تحليل ومعالجة البيان: ثالثا  .  قابلة للتعميم، وهــي نــسب تــشير الــى ارتفــاع االتــساق الــداخلي للعبــارات التــي تتــضمنها قــوائم االســتبيان وتجعــل نتــائج هــذه الدراســة 84%
  أسلوب ألفا كرونباخ الختبار الثبات والثقة في أجوبة المبحوثين؛ •
  ات واألهمية النسبية الترتيبية؛مقاييس النزعة المركزية المتوسط الحسابي لبيان التكرار •
  لبيان القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع؛) R2(معامل التفسير  •
ء باالعتمـاد علـى أسـاليب اإلحـصاء االسـتداللي، الختبـار صـحة فرضـي    يهـتم هـذا الجـزء بتحليـل بيانـات قائمـة االستقـصا  :اختبار صحة الفرضين: رابعا  .مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في التكويد العددي ألسئلة استمارة االستبيان •   .السياحية من المطـارات والمـوانئ توافر القوي العاملة المدربة علي النشاط السياحي، وأخيرا قربهاثم التخطيط الجيد للنشاط السياحي، توافر الطرق السريعة التي تساعد علي الوصول للمنطقة ثم ضرورة وجود برامج لصيانة وحماية المناطق اآلثارية، ثم تـوافر  العناصــر لتحقيــق متطلبــات التنميــة لمدينــة الفرمــا ضــرورة مــةءالــذي يتحــدث عــن مــدي مال) 1( يتــضح مــن خــالل جــدول - 07181. 63823. 4.3418 80 5 .والموانئ السياحية المطارات من قربها 05231. 46493. 4.8354 80 2 .المناطق اآلثارية وحماية لصيانة برامج وجود 06096. 54526. 4.8625 80 1 .بمدينة الفرما المرتبطة السريعة الطرق توافر 06338. 56689. 4.7875 80 3 .للنشاط السياحي الجيد التخطيط توافر 07500. 67082. 4.5750 80 4 .النشاط السياحي على المدربة العاملة القوى توافر معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر   لمدينة الفرما لتحقيق متطلبات التنميةاآلتيةمدي مالئمة العناصر ) 1(جدول    لتحقيق متطلبات التنمية لمدينة الفرمااآلتيةمة العناصر ءمدي مال -1  :بالنسبة للفرض األول فإن مجمل األسئلة التي تشكله كالتالي: ًأوال  .الدراسة



75  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل  والــذي يتحــدث عــن مــدي تــوافر تخطــيط عوامــل البنيــة األساســية لتحقيــق عوامــل التنميــة ) 2( يتــضح مــن خــالل الجــدول - 06602. 59054. 4.4250 80 1 المواقع اآلثارية 06692. 59480. 1.4557 80 7 الفنادق، الموتيالت( اإلقامةوسائل  ( 08343. 74619. 1.8875 80 5 الكهرباء 07798. 69308. 1.8608 80 6 فاكس، تلكس تليفون،) تصاالتاال(  08238. 73680. 2.0375 80 4 المياه والطاقة إمدادات 06188. 55347. 2.8500 80 3  المطارات، الموانئ 05063. 45284. 3.1500 80 2 النقل، الطرق وسائل معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر  مدي توافر تخطيط عوامل البنية األساسية لتحقيق عوامل التنمية السياحية بمدينة الفرما) 2(جدول    مدي توافر تخطيط عوامل البنية األساسية لتحقيق عوامل التنمية السياحية بمدينة الفرما-2 المواقـع  كافـة تغطـي تلفزيونيـة مراقبـة كـاميرات نظـام تـوفير 06315. 56479. 1.4000 80 5 .أو التخريب اللمس بعدم تحذيرية لوحات وضع 08766. 77421. 2.1538 80 4 .أمنية خاصة حراسات توفير 07631. 68251. 3.3000 80 2 .ةبوزارة السياح المعنية الجهات متطلبات حـسب الـدخول بوابـات علـى األمنيـة اإلجـراءات تطبيـق 06581. 58489. 1.9367 80 7 .لوحات إرشادية وجود 03643. 32584. 2.9125 80 3 .والمداخل المناسبة الطرق توافر 06655. 59521. 3.4875 80 1 .بشمال سيناء األمني االنفالت على القضاء معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر   السياحي الالزمة لتنمية المناطق اآلثارية بمدينة الفرمااألمنمدي توافر متطلبات ) 4(جدول    السياحي الالزمة لتنمية المناطق اآلثارية بمدينة الفرمااألمنلبات  مدي توافر متط-4  .المرتبة األخيرة خاصة بضرورة عمل محاضرات تتبع الجامعة للتعرف على المنطقة السياحيةأهميــة المنطقــة ســياحيا، وكانــت علــى ومطبوعــات ، يليهــا عقــد نــدوات ومحاضــرات وورش عمــل لتــدريب المجتمــع المحلــي  يبـاتة االقتصادية للـسياحة ، ثـم تـوافر المعلومـات، اإلرشـاد، كتالوعي السياحي بأهمية المنطقة ثم تسليط الضوء على القيملالسـتعالمات  تحتــل المرتبــة األولــي يليهــا تــدريب العــاملين والمهتمــين فــي القطــاع الــسياحي علــى األســاليب المختلفــة إليجــاد أن ضــرورة تــوافر المعلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت عــن المنطقــة مــن خــالل الهيئــة العامــة ) 3(ن خــالل جــدول  يتــضح  مــ- 08732. 77119. 2.9487 80 1 العامة لالستعالمات الهيئة خالل من المنطقة عن االنترنت شبكة على المعلومات توافر 05898. 52756. 1.4875 80 6 المنطقة السياحية علـى للتعـرف الجامعـة تتبـع محاضـرات عمـل 09337. 82990. 2.5190 80 3 االقتصادية للسياحة القيمة على ضوءال تسليط 07775. 69537. 2.6500 80 2 .بأهمية المنطقة الـسياحي الـوعي إليجـاد المختلفـة األسـاليب علـى الـسياحي القطـاع فـي والمهتمـين العـاملين تـدريب 06361. 56542. 1.7468 80 5 .المنطقة سياحيا أهميةعلى  المحلي المجتمع لتـدريب عمـل وورش ومحاضـرات نـدوات عقـد 07619. 68147. 1.9375 80 4 .كتيبات ومطبوعات اإلرشاد، المعلومات، توافر معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر  مدي توافر متطلبات الوعي السياحي الالزمة لعمل التنمية السياحية لمدينة الفرما) 3(جدول   ينة الفرمامدي توافر متطلبات الوعي السياحي الالزمة لعمل التنمية السياحية لمد -3  .اإلقامة المياه والطاقة، ثم الكهرباء، يليها االتصاالت، وأخيرا وسائل إمداداتوالموانئ، ثم دينــة الفرمــا أن ضــرورة وجــود المواقــع اآلثاريــة يحتــل المرتبــة األولــي يليهــا الطــرق والمواصــالت، ثــم المطــارات الــسياحية بم  05737. 51312. 1.3000 80 6 اآلثارية



76   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" مدينة الفرما باعتبارها محل الدراسة إلمكانية وضـعها علـى الخريطـة المعوقات التي تواجه تخطيط التنمية السياحية ل -6  .ةوسائل ترفيه الخـدمات الـصحية، ثـم ، ثـمأهمية تنوع المنتج السياحي من سـياحة بيئيـة ودينيـة وشـاطئية ) 5( يتضح  من خالل جدول - 08199. 73336. 4.3625 80 1 (شاطئية  سياحة - ودينية روحانية سياحة - بيئيـة سـياحة) :فـي متمثـلال الـسياحي المنـتج تنـوع 06884. 61572. 1.5250 80 3 وسائل ترفيهية 07199. 64386. 1.6250 80 2 خدمات صحية معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر  ياحي الالزمة لعمل التنمية السياحية لمدينة الفرمامدي توافر متطلبات الطلب الس) 5(جدول   مدي توافر متطلبات الطلب السياحي الالزمة لعمل التنمية السياحية لمدينة الفرما -5  . تلفزيونية تغطي كافة المواقع اآلثارية،  وكانت المرتبة األخيرة خاصة بضرورة وجود لوحات إرشاديةمـــس أو التخريـــب، يليهـــا تــوفير نظـــام كـــاميرات مراقبـــة تــوفير حراســـات أمنيـــة خاصـــة ،  ثــم وضـــع لوحـــات تحذيريـــة بعــدم اللاألمنيــة علــى بوابــات الــدخول حــسب متطلبــات الجهــات المعنيــة بــوزارة الــسياحة ، ثــم تــوافر الطــرق والمــداخل المناســبة ، ثــم  يليها تطبيـق اإلجـراءات )المرتبة األولي(أهمية القضاء علي االنفالت األمني بشمال سيناء ) 4(دول  يتضح من خالل ج- انخفــاض مــستوى الــوعي الــسياحي ثــم أن القــضاء علــي االنفــالت األمنــي يحتــل المرتبــة األولــي  ) 6(جــدول   ويتــضح مــن- . . 1a 5.0000 9 .أسباب أخري من وجهة نظركم 08904. 86787. 3.6000 95 7 .الفائدة المرجوة يحقق بشكل تطبيقها يمكـن بحيـث الـسياحية للتنميـة واقعيـة خطـط وجـود عـدم 04088. 39631. 4.8404 95 1 حركة السياحة في أثرت والتي األخيرة اإلرهابيـة األحـداث بعـد سـيناء بـشمال األمنـي االنفـالت 05327. 51649. 4.7234 95 3 .الخاصة بها السياحية البرامج ضمن إدراجها مـن والفندقيـة الـسياحية الـشركات تمنـع التـي العقبات كثرة 06327. 61668. 4.4947 95 6 المناطق اآلثارية وحماية لصيانة برامج وجود عدم 04899. 47749. 4.7579 95 2 مدينة الفرما بأهمية السياحي الوعي مستوى انخفاض 09164. 89317. 3.4105 95 8 .السياحية األخرى المقاصد مع منافـسة وجـود وعـدم بالمنطقـة الـسياحي جالمنـت تنـوع عـدم 05378. 52422. 4.6421 95 5 .بشكل كبير والسياحية العامـة الخـدمات وكذلك األساسية البنية مستوى انخفاض 05157. 50262. 4.7053 95 4 .بشمال سيناء االهتمام وعدم فقـط سـيناء جنـوب منطقـة فـي الـسياحي النـشاط تركيـز معامل االختالف  Std. Error Mean راف المعيارياالنح  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر  الخريطة السياحيةالمعوقات التي تواجه تخطيط التنمية السياحية لمدينة الفرما باعتبارها محل الدراسة إلمكانية وضعها على ) 6(جدول   السياحية احية لـذلك البــد مـن القـضاء عليهـا أوال مــن قبـل الدولـة مـن أجــل البـدء فـي تفعيـل خطــة التنميـة الـسياحية للفرمــا الحركـة الـسيبالمنطقة وعدم وجود منافـسة مـع المقاصـد الـسياحية األخـرى ممـا يعنـي أن مـشكلة االنفـالت األمنـي بـشمال سـيناء تـؤثر فـي عدم وجود خطط واقعية للتنمية السياحية بحيث يمكن تطبيقها بشكل يحقق الفائدة المرجوة ، ثـم عـدم تنـوع المنـتج الـسياحي و وحمايـة المنـاطق اآلثاريــة ،  عـدم وجـود بــرامج لـصيانة ذلـكاألساسـية وكـذلك الخـدمات العامــة والـسياحية بـشكل كبيـر ، يلــيبهــا ، ثــم تركيــز النــشاط الــسياحي فــي منطقــة جنــوب ســيناء فقــط وعــدم االهتمــام بــشمال ســيناء ، ثــم انخفــاض مــستوى البنيــة منع الشركات الـسياحية والفندقيـة مـن إدراجهـا ضـمن البـرامج الـسياحية الخاصـة بأهمية مدينة الفرما ، ثم كثرة العقبات التي ت     .وضع شمال سيناء علي الخريطة السياحية  و



77  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل   481a .231 .156 .17578. 1  الخطأ المعياري  Std. Error of the Estimate معامل التفسير المعدل  Adjusted R Square )مربع معامل االرتباط(  مل التفسيرمعا  R Square معامل االرتباط  R  نموذج االنحدارمصدر التباين في   Model  النسبة التفسيرية الختبار الفرض األول) 7( جدول -7
وهـي أقـل مـن المتوسـط فـي تفـسير المـدي الـذي تـسهم بـه % 23أن قيمـة معامـل التفـسير تبلـغ ) 7(ويتضح من جـدول  • رتبة األخيرة  تسويق مدينة الفرما في المعارض والبورصة الدولية واستضافة أصحاب وكاالت الـسفر أتي في المي و ،التراثيةللتوقف لمشاهدة اآلثـار بالمنطقـة الـسياحية ، ثـم إدراج مدينـة الفرمـا فـي األجنـدة الـسياحية لـوزارة الـسياحة بقائمـة االحتفـاالت الفرما تتضمن كافة المقومـات الموجـودة بهـا ،  ثـم إعـادة إحيـاء قطـار الـشرق الـسريع مـرة أخـري واسـتغالل سـياحة الترانزيـت ار فـي ًالجذب السياحي ،يليها توعية السكان المحليين بأهميـة المنطقـة سـياحيا، ثـم إلـزام أجهـزة الدولـة بعمـل خريطـة لالسـتثمعـن مدينـة الفرمـا اآلثاريـة والـسياحية ، يليهـا وضـع خطـط لتطـوير وتنويـع المنـتج الـسياحي بهـا مـن خـالل اسـتغالل مقومـات عـالم م إطـالق حملـة دعائيـة فـي جميـع وسـائل اإلوترفيهية بالمنطقة واألماكن المحيطة بها لعمل رحلة سياحية ال تنـسي ، ثـاآلثارية بتوفير الخدمات الـسياحية علـى الطـرق المؤديـة لهـا وتـوفير البنيـة األساسـية، ثـم تنفيـذ مـشروعات اسـتثمارية سـياحية لبرنــامج الــسياحي لمــصر لتكــون ســيناء بأكملهــا منطقــة جــذب ســياحي ، ثــم تطــوير المنطقــة كأحــد المــزارات الــسياحية فــي اأن تكثيف األمن والتغلب علـى االنفـالت األمنـي بـشمال سـيناء يحتـل المرتبـة األولـي ، ثـم  إدراجهـا ) 8(جدول  يتضح من- 07305. 70326. 4.3589 95 10 .إدراج مدينة الفرما في األجندة السياحية لوزارة السياحة بقائمة االحتفاالت التراثية 08200. 80220. 4.2780 95 11 .الدولية لزيارتها أصحاب وكاالت السفر دعوةالدولية و والبورصة تسويق مدينة الفرما في المعارض 07205. 70226. 4.3789 95 9 .بالمنطقة السياحية اآلثار لمشاهدة للتوقـف الترانزيـت سـياحة واسـتغالل آخـري مـرة الـسريع الـشرق قطـار إحيـاء إعـادة 04048. 39453. 4.8421 95 4 .ال تنسي سياحية رحلة لعمـل بهـا المحيطة واألماكن بالمنطقة وترفيهية سياحية استثمارية مشروعات تنفيذ 05062. 49341. 4.6737 95 7 .ًالمنطقة سياحيا بأهمية المحليين السكان توعية 02509. 24454. 4.9368 95 2 .جذب سياحي منطقة بأكملها سيناء لتكـون لمـصر الـسياحي البرنـامج فـي الـسياحية المـزارات كأحـد الفرمـا مدينـة إدراج 04750. 46296. 4.6947 95 6 .السياحي بها الجذب مقومات اسـتغالل خـالل مـن الفرمـا بمدينـة الـسياحي المنـتج وتنويـع لتطـوير خطـط وضـع 04319. 41876. 4.7766 95 5 .اآلثارية والسياحية الفرما مدينة عن األعالم وسائل جميع في دعائية حملة إطالق 02352. 22677. 4.9462 95 1 بشمال سيناء األمني االنفالت على والتغلب األمن تكثيف 05323. 51885. 4.5684 95 8 .الموجودة بها المقومـات كافـة تتـضمن الفرمـا فـي لالسـتثمار خريطـة بعمـل الدولـة أجهـزة إلـزام 03545. 34550. 4.8632 95 3 .البنية األساسية روتـوفي لها المؤدية الطرق على السياحية الخدمات بتوفير اآلثارية المنطقة تطوير معامل االختالف  Std. Error Mean االنحراف المعياري  Std. Deviation المتوسط  Mean المبحوثين  N الترتيب العناصر   وضع مدينة الفرما على خريطة الدولة السياحيةإمكانية) 8(جدول   الدولة السياحية وضع مدينة الفرما على خريطة إمكانية -8  :ً بالنسبة للفرض الثاني فإن مجمل األسئلة التي تشكله كالتالي:ثانيا  . جنب مع التنمية السياحيةإلىواالستقرار األمني جنبا  تظهـــر أهميــة مخطـــط الحمايـــة ذلكلــسياحية ومكافحـــة النـــشاط اإلجرامــي واإلرهـــابي الـــذي يــضر بالـــسياحة بـــصفة عامــة ولـــاالحاجـة إلــى تـأمين المنــشآت، اآلثــار والمـزارات الــسياحية، وحــل الـشكاوى التــي يتقــدم بهـا الــسياح أثنــاء تواجـدهم فــي األمــاكن      ويؤكد البحث علـى أن مواجهـة المعوقـات والتحـديات ذو عالقـة تبادليـة مـع عمليـة التنميـة الـسياحية بـصفة عامـة حيـث   .ة السياحية في دعم االستقرار األمنيوغير ذلك من األمثلة التي تعتبر مهمة الدولة بجانب عمليات التنميعملية االستقرار األمني تحتاج الى عوامل أخري ال يشملها هذا البحث مثل عمليـات القـضاء علـى اإلرهـاب وأعمـال العنـف ات والمعوقــات بمنطقــة الفرمــا فــي تــدعيم االســتقرار األمنــي بمــا يطــور الخريطــة الــسياحية، حيــث أن عمليــة مواجهــة التحــدي      . الدولية لزيارتها



78   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "مصر إلى مسار العائلة المقدسة كإحدى محطات التنمية السياحية لمدينة الفرما" وهــي أقــل مــن المتوســط فــي تفــسير مــدي إســهام خطــة % 16أن قيمــة معامــل التفــسير تبلــغ ) 9(        يتــضح مــن جــدول  401a .161 .113 .79151. 1 الخطأ المعياري  Std. Error of the Estimate معامل التفسير المعدل  Adjusted R Square )االرتباطمربع معامل (  معامل التفسير  R Square معامل االرتباط  R مصدر التباين في نموذج االنحدار  Model  النسبة التفسيرية الختبار الفرض الثاني) 9(جدول  ارات الـسياحية ورفــع درجـة الثقـة العالميــة فـي االقتــصاد المـصري ممــا التنميـة لمنطقـة الفرمــا بـشمال ســيناء فـي زيـادة االســتثم ًوبالتالي فإن اتجاه استجابة أفراد المجموعة يبين أن هناك اتفاقـا عامـا بالنـسبة لأل-  .االستيرادية لمواجهة احتياجات التمويل المنظم لبرامج التنمية وسد عجز ميزان المدفوعات بما يدعم االقتصاد المصريتعكـسه عمليـة التنميـة الـسياحية مـن آثـار إنمائيـة تتمثـل فـي تعزيـز القـدرة إلى أنـه ال يخفـي مـا هذه القيمة         كما تشير   .باإلضافة إلى عملية التنمية السياحية تواجدها في المحافل السياحية العالمية، وذلك لوجود كثير من العوامل األخـرى التـي تمثـل متطلبـات لتحقيـق ذلـك إلىيؤدي  وســـتؤدي عمليـــات التنميـــة إلـــي زيـــادة االســـتثمارات . العائلـــة المقدســـة إلـــى مـــصر مـــع تـــوفير فـــرص عمـــل للمجتمـــع المحلـــييعنـي وجــود عالقــة طرديــة حيــث أن عمليــات التنميــة تــؤدي إلـى وضــع مدينــة الفرمــا علــى الخريطــة الــسياحية كأحــد مــسارات جوبـة التـي شـكلت الفـرض األول والثـاني ً التحتيــة (الفرمــا بــشمال ســيناء، يليهــا انخفــاض مــستوى الــوعي الــسياحي بأهميــة مدينــة الفرمــا وانخفــاض مــستوي المرافــق األساســية تنمية السياحية لمدينة يعد االنفالت األمني خاصة بعد األحداث اإلرهابية األخيرة التي أثرت في حركة السياحة من أهم معوقات ال -1  :النتائج العامة للدراسة    .وبالتالي فقد تم تحقيق فرضي الدراسةجة الثقة العالمية في االقتصاد المصري مما يجعلهـا تتواجـد بـشكل مناسـب فـي المحافـل الـسياحية العالميـة السياحية ورفع در ًفي مجال حفظ وصيانة التراث اآلثاري في البالد الناميـة، وذلـك خالفـا لمـا هـو سـائد فـي الـبالد األكثـر تقـدما حيـث يـسهم القطـاع  المستثمرين ورجـال األعمـال عـن اسـتثمار أمـوالهم  تتمثل أهم أسباب غياب التنمية المستدامة في التمويل المالي الناتج عن عزوف-2  والخدمات العامة والسياحية بشكل كبير؛) والفوقية ً ة بـين الـزوار بكافة المستلزمات الـضرورية التـي تكفـل لزوارهـا سـبل الراحـة واألمـان وتكثيـف التواجـد األمنـي لتحقيـق الطمأنينـ ضــرورة العمــل علــى تأهيــل وتطــوير المواقــع اآلثاريــة، الــسياحية والبيئيــة بــشمال ســيناء وخاصــة الفرمــا مــن خــالل تزويــدها -  حيرة البردويل لممارسة بعض األنشطة السياحية بها؛تحافظ على كيفية االستخدام األمثل لمحمية الزرانيق وب ضرورة العمل على وضـع خطـة شـاملة لـربط موقـع الفرمـا باألمـاكن القريبـة والتـي يمكـن مـن خاللهـا تحديـد الوسـائل التـي -  :توصيات موجهة لهيئة التنمية السياحية، هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة  :، يمكن تقديم بعض التوصياتفي ضوء نتائج الدراسة        :توصيات الدراسة    خصوصية التراث وربط األجيال المتعاقبة بتاريخهم وحضارتهم؛ تعمق هذه الدراسة فكرة ضرورة الحفاظ على ما أنجزه السابقون من تراث حضاري وتسليمه بأمانة لألجيال القادمة، للمحافظة على -5  تواجدها في المحافل السياحية العالمية؛ إلــىهم تنميــة منطقــة الفرمــا فــي زيــادة االســتثمارات الــسياحية ورفــع درجــة الثقــة العالميــة فــي االقتــصاد المــصري ممــا يــؤدي س ستــ-4  البرنامج السياحي لمصر لتكون سيناء بأكملها منطقة جذب سياحي؛ الخريطة السياحية هي عملية تكثيف األمن، يلي ذلك إدراجها كأحد المزارات السياحية في  من أهم عوامل وضع مدينة الفرما على-3  الخاص في مثل هذه األعمال في إطار االستثمار لرؤوس األموال؛ وكـذلك ) فنـادق، مـوتيالت، طـرق، صـرف صـحي، كهربـاء، الـخ( ضرورة تحسين وتطوير البنية األساسية التحتية والفوقية -  وخاصة أنها ضمن مسارات رحلة العائلة المقدسة؛   الترويج لمدينة الفرما داخليا وخارجيا والتركيز على البرامج الثقافية التي تخدم عمليات التنمية السياحية؛-   السائح؛حتى تظهر المنطقة بصورة جيدة أمام) ، مقاعد جلوس، الخوافتكافتيريات، دورات مياه،(لسياحية الخدمات ا



79  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  أسماء سعيد سالمة -  هبه اهللا عاطف األخرس - سونيا عالء الدين خليل  ٕروع مدينــة شــرق بورســعيد الجديــدة وتطــوير المــوانئ الحاليــة واحيــاء مــشروع طريــق الطــرق الجديــدة التــي ســوف تقــام مــن مــش تـشجيع بعــض األنمـاط الــسياحية العالميـة مثــل سـياحة الترانزيــت وســياحة اليـوم الواحــد وسـياحة رجــال األعمـال وذلــك عــن - افـل الدوليـة عمل قوانين جديدة لجذب المستثمرين ووضع المنطقة على الخريطة الـسياحية وطـرح فـرص لالسـتثمار فـي المحاالعتماد علـي هيكـل إداري ومؤسـسي قـادر علـي اسـتغالل المـوارد البـشرية فـي المنطقـة وعلـى جـذب اسـتثمارات مـن حيـث -  :توصيات موجهة لوزارة االستثمار  ؛اإلعالمائلة المقدسة لمصر في العنشر البيانات عن المقدسات الدينية ودعـوة العـالم المـسيحي لزيـارة المنطقـة مـع عمـل توعيـة بأهميـة المدينـة كأحـد مـسارات -  :توصيات موجهة لوزارة األعالم  المحليين والعمل على دعم المشروعات المتناهية الصغر لخدمة المنطقة السياحية وتحسين األنشطة التقليدية؛نفع علـى الـسكان وذلك من خالل إقامة معارض خاصة لبيع هذه المنتجات، مع العمـل علـى إمكانيـة تـصديرها بمـا يعـود بـالسرعة العمل على دعم وتشجيع الحرف اليدوية وخصوصا التي تعتمد على المواد المحلية والطبيعية المتوفرة في المنطقة، -  :توصيات موجهة لوزارة التضامن االجتماعي  ).ةجوي-ة بحري-ةريب(ر وسائل المواصالت بكافة أنواعها فيضرورة تو-  دراسة إمكانية إنشاء مطارات جديدة قريبة من المنطقة وتطوير مطارات موجودة بالفعل لتشجيع الحركة السياحية إليها؛-  :وزارة الطيرانوتوصيات موجهة لوزارة النقل،   .  دور الفرما كإحدى محطات العائلة المقدسة إلى مصر وإلبـراز ً إحياء القيمة التاريخية لمدينة الفرما بعد ترميمهـا وتأهيلهـا لتـصبح متحفـا للعـسكرية المـصرية فـي العـصور القديمـة-   ضرورة عمل الدورات التدريبية المتخصصة للقائمين على صيانة وحماية التراث المعماري بصفة دورية؛-  ي بغرض تنمية وتطوير عملية صيانة وحماية التراث المعماري؛ زيادة التعاون على المستويين اإلقليمي والدول-  :توصيات موجهة لوزارة اآلثار  .لتحقيق المصلحة االقتصادية مع رفع مستوى الوعي العام لهم بأهمية السياحةاإلرشاد البيئـي حتـى يـشعروا أنهـم شـركاء فـي التنميـة الـسياحية وكـذلك فـي عمليـات التخطـيط للحفـاظ علـى المـوارد الـسياحية لك  ضـــرورة إشـــراك المجتمـــع المحلـــي فـــي مـــشروعات التنميـــة الـــسياحية واألنـــشطة الـــسياحية مثـــل اإلرشـــاد الـــسياحي، وكـــذ-  قطار الشرق السريع ومن ثم ضرورة ترابط األنشطة السياحية وسياحة االصطياف مع البيئية الصناعية؛     .ريطة السياحية ووضع المنطقة في الخالسياحالسياحية لجذب 
Abstract:  

"Tourism Development of Al Farma City as A Passage of The Holy Family to 
Egypt" 

 
  Al Farma city is considered one of the important archeological sites at the west north of Sinai. It is located in the administrative boundaries of north Sinai and port said, east of port Fouad.   The main monuments in Al Farma,beside being one of the paths of the holy family, are: The Blessed Virgin Mary monastery, Basilica church, Saints cemeteries, baptism, Roman bathroom and others.  The study aims at confronting the challenges and drawbacks that hinder the tourism development in El-Farma city.       The Methodology included Distribution of questionnaire forms to tourism activity officials like the tourism experts responsible for the area . . The study highlights the necessity of working on qualifying and improving the ancient, tourism and environmental sites in North Sinai especially in El-Farma city by providing it with all the necessary requirements which guarantee convenience and safety to its visitors, especially  that EL-Farma city is included in the paths of the Holy Family.      
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