
 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

501 
 

 األسواق الشعبية ودورىا فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر 
 " بالتطبيق عمى سوق الغورية السياحى "

 د. عالء الدين أسامة عبد المطيف
 معيد القاىرة العالى لمسياحة والفنادق بالمقطم –أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية 

 ممخص البحث:
فى تنمية وتنشيط السياحة، فيى تعكس حياة الشعوب تعد األسواق الشعبية ركيزة ىامة      

بعادتيا وتقاليدىا وعبق التاريخ. وتعتبر األسواق الشعبية من المواقع السياحية التى تجذب عددًا 
 كبيرًا من الزائرين والسائحين القتناء الصناعات اليدوية، والتعرف عمى تراث المنطقة.

المممؤة بالحرف والصناعات اليدوية التراثية الكثيرة وتتميز مصر بكثرة أسواقيا الشعبية      
والمتنوعة، التى تعكس التراث االجتماعى والثقافى، ونتيجة لمتحوالت االجتماعية، واالقتصادية، 
والسياسية، التى شيدتيا مصر عانت تمك األسواق من االىمال طوال الفترة الماضية، مما كان 

 لو األثر البالغ فى تراجعيا.
ويحرص معظم السائحين عمى زيارة سوق الغورية ضمن برامجيم السياحية، واقتناء      

الصناعات اليدوية، التى تتميز بيا عن غيرىا من األسواق السياحية األخرى. وقد تحولت منطقة 
 الغورية بأدوات بسيطة من البيئة المحمية إلى موقع بارز عمى الخريطة السياحية.

التعتترف عمتتى األستتواق الشتتعبية، ومتتدى أىميتيتتا، ودورىتتا المتتؤثر فتتى ويستتتيدف ىتتذا البحتتث      
، تنميتتة وتنشتتيط الستتياحة، ووضتتع إستتتراتيجية مقترحتتة لتطتتوير األستتواق الشتتعبية القائمتتة فتتى مصتتر

عادة تأىيميا. كوجية اقتصادية، وثقافية، وسياحية، لموصول الى المنافسة العالمية.  وا 
ى فتتى ىتتذا البحتتث عتتن طريتتق جمتتع البيانتتات عتتن الظتتاىرة تتتم استتتخدام المتتنيف الوصتتفوقتتد       

وتحميميا، واستنباط االستنتاجات منيا بشأن مشكمة البحث. كما تتم إختيتار أحتد أنتواع ىتذا المتنيف 
ستخدام أسموب تحميل  وىو الدراسة المسحية، التى تؤكد عمى دراسة المشكمة من جميع جوانبيا، وا 

تخدميا المتنيف الوصتفى، وذلتك لتحميتل إستتمارات المقتابالت المحتوى كأداة متن األدوات، التتى يست
 الشخصية.

بوضع كافة البيانات والمعمومات عن األسواق الشعبية فى مواقع إنترنت  وقد أوصى البحث      
 خاصة بيا، وربط ىذة المواقع بمواقع الشركات السياحية، ووزارات السياحة بدول العالم. 

 شعبية، الحركة السياحية، سوق الغورية.األسواق الالكممات الدالة: 
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 مقدمة:
تتميز مصر بكثرة أسواقيا الشعبية التى تعكس التراث االجتماعى والثقافى والعمرانى فى       

آن واحد، إذ يتم فييا إلتقاء فئات المجتمع من مختمف األعمار، ومزاولة األنشطة التجارية، 
المنتجات التراثية، ونتيجة لمتحوالت االجتماعية، والحرف والصناعات اليدوية، وعرض وبيع 

واالقتصادية، والسياسية، التى شيدتيا مصر عانت تمك األسواق من االىمال طوال الفترة 
ختفاء ليويتيا االجتماعية والثقافية.  الماضية، مما كان لو األثر البالغ فى تراجع دورىا، وا 

نمو السياحى الناجح, ووجية سياحية يجب وتعتبر األسواق الشعبية من أساسيات ال      
االىتمام بيا والعمل عمى تطويرىا. وتمعب األسواق الشعبية دورًا إيجابيًا فى زيادة االنتعاش 
االقتصادى، ودوران عجمة رأس المال والقضاء عمى البطالة، فاألسواق الشعبية ببضاعتيا 

ف عن تاريخ مصر الماضى والحاضر المختمفة والتقميدية المتميزة، وبطبيعتيا البسيطة تكش
 (.3102)حسين، 

منطقة الغورية ذلك المكان والزمان المرتبط بالمحافظة عمى العديد من  ويتناول البحث      
 مالمح اإلرث والقيم فى مصر، الذى ينعكس فى التمسك بالكثير من العادات والتقاليد القديمة.

، وموقع تاريخى اليزال موجودًا فى القاىرة، ويتمتع فمنطقة الغورية جزء من التراث المصرى      
بحيويتو، فيجب الحفاظ عميو لتأكيد اليوية المصرية، ومواجية من يحاول طمس ىذه اليوية، كما 

 يجب عمينا استداماتيا لألجيال القادمة.
عادة تطويرىا كوااألسواق الشعبيةفى المحافظة عمى استدامة وتأتى أىمية البحث        جية ، وا 

 اقتصادية، وثقافية، وسياحية، وكعنصر رئيسي ومؤثر فى تنمية وتنشيط السياحة.
عمى دور الحرف والصناعات اليدوية بمنطقة الغورية فيى تمثل أداة جذب أيضًا التعرف و       

 ى زيادة الحركة السياحة إلى مصر.لمسائحين، مما يؤثر ف
يع أشكال الحرف والصناعات اليدوية والفنون من ىنا تبدو الحاجة ممحة لمحفاظ عمى جم      

الشعبية بتمك األسواق. فالحفاظ عمى كل ماىو إيجابى فى التقاليد والعادات الموروثة يساعد عمى 
رفع مستوى الوعى الثقافى لدى المواطنين، كما أن تنشئة األجيال الجديدة عمى اكتساب الميارات 

 مجتمعة يزيدىم تعمقًا بوطنيم وبقيميم الروحية.اليدوية ألىداف إنتاجية ووطنية وثقافية 
 مشكمة البحث: 

توجد الكثير من المعوقات التى تواجو معظم األسواق الشعبية لمحفاظ عمى طابعيا الثقافى،      
 والتراثى ومن ثم السياحى.
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 أىداف البحث:
ة التعرف عمى مفيوم األسواق الشعبية، ومدى أىميتيا، ودورىا المؤثر فى التنمي -1

 السياحية، واالقتصادية، والثقافية.
تنويع المنتف السياحى المصرى والمتمثل فى إيجاد نمط سياحى جديد مثل سياحة  -2

 األسواق الشعبية.
إلقاء الضوء عمى الحرف والصناعات اليدوية بمنطقة الغورية، وأثرىا فى زيادة الحركة  -3

 قع بارز عمى الخريطة السياحية.السياحية باعتبارىا مزارًا سياحيًا ميمًا بما ليا من مو 
 محاولة تحديد المعوقات التى تواجو األسواق الشعبية. -4
عادة تأىيميا كوجية  -5 اقتراح إستراتيجية لتطوير األسواق الشعبية القائمة فى مصر، وا 

  اقتصادية، وثقافية، وسياحية، لموصول الى المنافسة العالمية.
 األسواق الشعبية:

ليا رونقيا الخاص ورائحتيا، وثقافتيا، وعادتيا، وتقاليدىا، ويشكل األسواق الشعبية       
الماضى دائمًا حضوره رغم الصور العصرية المختمفة من األنماط الحياتية، ومنيا انتشار 
المجمعات والمراكز التجارية الكبيرة، وعمى الرغم من ذلك فمازالت األسواق الشعبية تحتفظ 

، حيث يجدون فى أرجائيا القديمة البساطة فى عمميات البيع بجاذبية كبيرة لكثير من الناس
 .(Wylie, 2008) والشراء

 مفيوم األسواق الشعبية:
تعّرف األسواق الشعبية بأنيا " مواقع مكشوفة أو مغمقة كميًا أو جزئيًا، يتم فييا التقاء العديد       

العديد من السمع،  فييا تداول ، والتىمن فئات المجتمع من مختمف األعمار، والجنسيات
 والمنتجات التراثية والحرفية، والمأكوالت الشعبية، والنباتات العطرية، وغيرىا من األنشطة

 (.Heritage, 2018)"  المعروضة األخرى
وتعّرف أيضًا بأنيا " عبارة عن حيز وتجمع تجارى تقميدى يعبر عن عادات وتقاليد       

وغالبًا مايسمى السوق باسم اليوم الذى يقام فيو مثل سوق  المنطقة التى يتواجد فييا السوق،
الخميس أو سوق األحد أو المنطقة التى يقام فييا، عمى الرغم من إنيا أسواق مفتوحة طوال 
العام، ولكل سوق طابعو الخاص الذى يميزه عن باقى األسواق، وذلك فى طابع شعبى يحكى 

 (.(Albayan, 2018الجوانب التراثية األصيمة  أصالة وتاريخ المنطقة الزاخرة بالعديد من
 أنواع األسواق الشعبية:

 (: (Al-hakawati, 2018وتتمثل تمك األسواق فيما يمى
 األسواق الموسمية: -0
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قد تكون المواسم أيام محددة في األسبوع أو و ىي األسواق التي تقام في مواسم محددة،       
اق موسمية متعددة باإلضافة إلى األسواق الدائمة، شيرية أو قد تكون سنوية، وكان لمعرب أسو 

وكانت ىذه األسواق أكثر من مجرد تعامالت بيع وشراء بل كانت تقام فييا الفعاليات الثقافية 
كالمسابقات الشعرية وغيرىا. وال زالت تقام بعض األسواق الموسمية السنوية في بعض المناطق 

 في القرن العشرين. الريفية في الدول العربية، إال أنيا قمت
 األسواق الثابتة: -3

ىي األسواق التي تقام يوميًا وىي ثابتة في مكان واحد وفي كافة المواسم. كانت ىذه       
األسواق تقام كالموسمية، أي بدون دكاكين أو محالت بل أن التجار كانوا يأتون بما يحتاجون 

عبارة عن أرض مفتوحة تمتمئ كل  إليو لعرض بضائعيم وينصبونيا في مواقعيا. وكانت السوق
 صباح بالتجار ثم تزال اليياكل المؤقتة كل مساء حين انفضاض السوق.

 أىمية األسواق الشعبية:
تعكس األسواق الشعبية حياة الشعوب، وىى من األىداف الرئيسية التى يقصدىا المسافر،       

حية بيا. واألسواق فى كل دول العالم ولذلك تيتم بيا الدول من أجل تنشيط الحركة التجارة والسيا
محطة من أىم المحطات التى صنعت وجو البمد قديمًا وحديثًا، فقد برز دورىا منذ القدم إذ كانت 
إضافة إلى كونيا سوقًا تمارس فييا عمميات البيع والشراء وبمثابة ممتقى لمجميع من تجار، 

لمتشاور والفصل فى القضايا، ومنتديات  وأدباء، ومشايخ، وعمية القوم وعواميم، فكانت مكاناً 
 (.Almrsal, 2018) اجتماعية، وسياسية بجانب األحاديث التجارية

 سياحة األسواق الشعبية:
تتنوع األسواق الشعبية فى العديد من دول العالم، فمازالت تحتفظ بجاذبية لمكثيرين من       

مة والتراثية، وغالبًا مايجدون فى مثل ىذة المولعين بيا، وعمى رأسيم محبى إقتناء األشياء القدي
األسواق ليا ميزة  هىذو عمى األسواق والمجمعات الحديثة، األسواق ضالتيم بين أزقتيا ويفضمونيا 

كبيرة يصعب وجودىا فى أسواق أخرى، كما أنيا أصبحت مقصد الكثيرين من كافة المناطق، 
مر الذى يدشن نوعًا من السياحة الزمت ومقصدًا لعشاق الشراء الشعبى من زوار المنطقة. األ

 (.(Folkculturebh, 2019البشرية عمى مر العصور أال وىى سياحة األسواق الشعبية 
 مقومات نجاح سياحة األسواق الشعبية فى المقاصد السياحية:

 :(Raj, 2013) ولضمان نجاح سياحة األسواق الشعبية يجب توفر ثالثة أبعاد أساسية وتشمل
 جذب السياحي:مناطق ال -0

تعتمد مناطق الجذب السياحي عمى المصادر الطبيعية، العناصر الحضارية/ الثقافية،  -
 والتسمية والترفية.

 التسييالت والخدمات السياحية: وتتضمن: -3
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 وتتمثل فى الفنادق، والقرى السياحية، والموتيالت، والفنادق العائمة :تسييالت اإلقامة -
 ن.إلقامة وأعاشة الزوار والسائحي

وتضم مجموعة من األنشطة والخدمات مثل المحالت، واألسواق  الخدمات والتسييالت: -
 السياحية، إضافة إلى التسييالت الترفييية.

وتتمثل فى شبكة الكيرباء، وأنابيب المياه، والصرف الصحى،  البنية التحتية األساسية: -
 ن والحماية وغيرىا.والغاز، وخدمات اإلتصاالت السمكية والالسمكية، والطرق، واألم

تتكون ىذه الصورة لدى السائحين لعدة عناصر ىى: التفرد،  الصورة الذىنية لممقصد: -2
ومستوى الخدمات، وودية الشعب وغير ذلك، وىناك عدة طرق لتحسين الصورة الذىنية 
لممقصد من خالل الجيود التسويقية، وبناء العالمة السياحية لممقصد السياحى، ووسائل 

 السياحى، والتسويق اإللكتروني.اإلعالم 
 العوامل التى تساىم فى نمو وتطور سياحة األسواق الشعبية: 

 (:3101)دعبس، وتتمثل تمك العوامل فيما يمى  
 الثقة المتزايدة فى المقصد السياحى. -1
 الصورة الذىنية الطيبة الناتجة من تكرار الزيارة لمبمد المضيف. -2
 وخاصة الطيران العارض.النمو والتطور فى حركة الطيران،  -3
 حسن إستقبال وضيافة الزوار والسائحين. -4
 الرغبة فى التعرف عمى ثقافات وأماكن مختمفة. -5
 المناخ المتميز لممقصد المضيف. -6
 التحسن فى خدمات الرعاية الصحية داخل المقصد السياحى. -7

 األسواق الشعبية فى مصر:
بية، والتى تمثل تراثًا لممنطقة التاريخية، الشع يفضل الكثير من زائرى مصر زيارة األسواق     

وتعتبر األسواق الشعبية من أىم المقاصد السياحية، التى يحرص القادمون إلى مصر عمى 
زيارتيا ألنيا تعتبر من أىم األماكن التى ينجذبون إلييا ويقصدونيا خالل زياراتيم لمصر، بل 

والمعالم التاريخية فى قائمة الميام والتحرك  إنيا تأتى فى الترتيب الثانى بعد المواقع األثرية،
السياحى، التى يحرص السائحون عمى تنفيذىا فى برامجيم اليومية، وال تقتصر ىذه الزيارة لدى 
قتناء  لتقاط الصور التذكارية بل يتعدى ذلك إلى شراء وا  السائح لألسواق عمى مجرد المتعة وا 

 بيا تمك األسواق مثل سوق "الغورية وخان الخميمى" المشغوالت والصناعات التقميدية، التى تتميز

(.(Haag, 2004  
 السياحية:التنمية  األسواق الشعبية ودورىا في دعم
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وقد تزايد اإلىتمام بيا  األسواق الشعبية بدور إيجابي وفعال في التنمية السياحية، تسيم      
تنشيط  ياحى لما ليا من دور فىلدى العديد من الدول لقدرتيا الفائقة عمى تنمية المقصد الس

السياحة المحمية والدولية، وخمق عناصر جذب سياحي، وبالتالي يمكن اإلستفادة منيا فى 
اإلرتقاء بالعديد من المناطق األثرية والحضارية وبما يتناسب مع طبيعة مصر كمقصد سياحى 

عبي لممناطق التى تقام متميز، وتكمن أىمية سياحة األسواق الشعبية فى التعريف بالموروث الش
بيا، وتشجع تسويق المنتجات اليدوية، والصناعات التقميدية لتمك المناطق، والحفاظ عمى التراث 

 (.3112)خطاب، التاريخى 
كما تمعب سياحة األسواق الشعبية دورًا ىامًا فى تأثيرىا عمى الصورة السياحية، وتنشيطيا       

فة لكونيا حافزًا ألنماط أخرى من التنمية، وكذلك يمكن لعوامل الجذب غير المستغمة، باإلضا
إعتبارىا جزء من السياحة البديمة التي تقمل من اآلثار الجانبية لمسياحة، وتساىم فى التنمية 

 .(3112)خطاب، المتواصمة، وتنمى العالقة بين السائح والمضيف بصورة أفضل 
 ة:  األسواق الشعبية ودورىا فى دعم التنمية االقتصادي

ىتمامًا كبيرًا عمى مستوى العالم، خاصة لما تسيم بو        تمقى سياحة األسواق الشعبية رواجًا وا 
فى تنمية اقتصاديات الدول بشكل متنام وفعال خالل السنوات األخيرة، حيث تعمل عمى تحقيق 

من العممة  اإلنتعاش التجارى، واالقتصادى، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين الموارد السياحية
الصعبة، والحفاظ عمى الدخل القومي، وتوفير فرص تسويقية سياحية كبيرة قادرة عمى جذب 
الكثير من األموال إلى الدولة، وتحفيز رجال األعمال لإلستثمار فى المنشآت االقتصادية 

إلى والسياحية بالمناطق المقام بيا تمك األسواق، وزيادة ارتفاع المستوى المعيشى، باإلضافة 
 (.3112)العباسى، إيجاد فرص عمل ألفراد المجتمع المحمى 

 األسواق الشعبية ودورىا فى رفع مستوى الوعى الثقافى لدى أفراد المجتمع:
لألسواق الشعبية دور فى رفع مستوى الوعى الثقافى لدى أفراد المجتمع نتيجة االحتكاك،       

، وسياح وزوار المناطق التراثية القادمين من والتعامل المباشر بين السكان المحميين من جية
بمدان مختمفة ومتعددة الثقافات من جية أخرى، سوف يطمع السكان ويكتسبون العديد من العادات 
والتقاليد االجتماعية، والثقافية وعمى مستويات مختمفة، مما يؤثر إيجابًا أو سمبًا عمى البيئة 

ا االحتكاك سيولد تغييرًا في البيئة االجتماعية، والثقافية، االجتماعية لمدولة. وبمعنى آخر فإّن ىذ
وقد برىنت القرون الماضية بأن احتكاك سكان تمك المناطق مع القادمين لزيارتيا أدى إلى رفع 
تقان السكان المحميين  مستوى الوعى الثقافى لسكان األقاليم المضيفة من خالل التبادل الثقافى، وا 

التصال اليومى، والتعامل مع السياح واألجانب، كما كانت منطمقًا لمكثير لمغات األجنبية بحكم ا
)إسماعيل، من الحركات الفكرية، والسياسية، والترجمة، ودراسة المغات, والثقافات والعادات 

3112.) 
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 الوضع الراىن لألسواق الشعبية فى مصر:
دارة بعينيا تيتم بتمك تعانى األسواق الشعبية من اإلىمال وسوء التنظيم، والتوج       د جية أوا 

األسواق وحرفيييا بل تتعدد اإلدارات فى الوزارات، وتتشابك المصالح بين تمك اإلدارات فال يمس 
الحرفة أو الحرفى عمى أرض الواقع أية فائدة تذكر. وىو ما ينعكس عمى جودة المنتف وتسويقو 

ينسحب من الحرف لممارسة مين أخرى  محميًا، وعالميًا، باإلضافة لمعاناة الحرفى، الذى بدأ
أكثر ربحًا، ووضع الحرف فى مصر اليتناسب مع تاريخيا فى الحرف والفنون الرفيعة، وذلك 
ماتشيد بو المتاحف، وفنون العمارة المصرية طوال مراحل تاريخيا، وعمى مستوى ما وفرتو 

 (.3103)المسيرى،  الطبيعة المصرية بسخاء لمحرفى الشعبى
القول إن الحرف والصناعات  ويكفي د أسيمت األسواق الشعبية في دعم اقتصاد الدول، لق      

 ، ٪56   بنسبة وتايوان  ، ٪60   اليدوية بتمك األسواق قد أسيمت في تعظيم صادرات الصين بنسبة
ة نسبة ضئيم وىي   صادراتيا، من   ٪4   التزيد النسبة في مصر عن بينما  ، ٪70   بنسبة واليابان 

فالحرف والصناعات اليدوية ىى  ما قورنت بتراث مصر العريق وحرفيا بين دول العالم،  إذا جدًا 
اليدوية ليست مين وحرف وصناعات يدوية فحسب،  فالمنتجات   التمثيل الحيوي لذاتنا الحضارية،

وجمااًل  ليحقق بيا نفعاً  حرفتو  / ميرتو يد المصرى حين تفنن في منتجو وىو يبدع فنو تاريخ بل 
لمتشويو فضاًل عن التيميش الذي يمقى بو في جب  وعرضو   أىمموه وتركوه منسيًا ومنيوبًا،

أىمموا صاحب الفن ومياراتو أال  كما   الماضى وكأن الحرفة اليدوية ليس ليا عالقة بالحاضر،
 لماعلا اذيف  وىو الصانع المصرى العظيم الذي نجتيد في استعادتو من خالل فعالياتنا المتعددة،

أجمى صورىا، فإنو يؤكد ىوية مصر،  فى  " المصرية "شو قنلاب وممانأ دو جت نيح ىر قبعلا ىر صملا
بيذه المنتجات والصناعات  ويمكن   التي لن تكف عن اإلبداع ميما عبث بقدراتيا العابثون،

 (.3103)المسيرى،  المتميزة أن تغير الصورة الذىنية عن مصر فى الداخل، والخارج
  ويمكن رصد أىم الحرف والصناعات اليدوية المصرية، التي الزالت تقاوم محاوالت طمسيا      

نذكر   -ىناك أكثر من مائة حرفة وصناعة يدوية يمكننا تقديم بيان بيا، وبأماكن وجودىا   -
 ، لجصالزجاج المعشق في ا  ، الطرق عمى النحاس الفخار،   ، الكميم   السجاد،  ، الحصير  : منيا

الصناعات   ، صناعات الجريد  ، الصناعات الجمدية  ،ةضفلاو  بىذلاك نداعملا ، الخزف األرابيسك،  
 ، الصناعات والحرف البحرية  ، الصناعات والحرف النيمية والحرف المتعمقة باالطعمة الشعبية، 

 . إلخ  ... الصناعات الخشبية 
يدية فاصطالح الصناعات التراثية يتسع ألكثر من ىنا عمي الحرف التمق األمر   واليقتصر      

عن العادات والتقاليد  فضالً    الحرف ليشمل اإلبداع الشعبى الكتابى، والغنائى، والطقوسى،
الشعبية وصناعاتيا، والمدن التراثية  األلعاب والمعتقدات بما تضم من موالد لألولياء والقديسين، و

 . إلخ ... ترويحى سياحى و ، واقتصادى  ، كيدف ثقافى
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وتتميز بعض المحافظات المصرية بالحرف والصناعات اليدوية، التي حققت شيرة ومكانة        
 ، الشرقية حصير و ، فوة سجاد  : وعمي سبيل المثال   تاريخية، ولم يعد ليا نفس الوجود في أيامنا،

 ... فخار قنا وسمنود  ، الغربية رنشاتف  ،( أخميم )  سوىاج حرير و ، وجريد الفيوم والجيزة والقميوبية 
 .(4013،ىمصو ملا)  لخإ 

 
 معوقات تنمية األسواق الشعبية:

 (:3100،االنصارى، 3112،إبراىيم(وتتمثل تمك المعوقات فيما يمى         
عدم وجود الكوادر الفنية الكافية باألسواق الشعبية عمى مستوى الدولة تمك التى يمكن ان  -1

المنتجات من خالل تقديم نماذج وتصميمات جديدة، وخاصة أن  تعمل عمى تطوير
مصر تمتمك قيم تراثية متعددة عبر عصورىا الممتدة من عمق التاريخ بدئًا من العصر 

 الفرعوني، وانتياءًا بالعصر اإلسالمى مرورًا بالعصور اليونانية، والرومانية، والقبطية.
خل غرفة السمع السياحية تعني بنشاط عدم وجود نقابة أوتجمع مينى أوحتى شعبة دا -2

 منتجى الصناعات اليدوية بتمك األسواق.
وقف التصدير لمنتجات الغورية نتيجة عدم وجود خطة تسويقية لمدولة تجاه الحرف  -3

 والصناعات اليدوية، واتجاه المنتجين لمصناعات اجتياديًا تجاه التصدير الفردى.
يدوية التى تشتير بيا الغورية، ولجوء معظم دخول التكنولوجيا المضاىية لمصناعات ال -4

الحرفيين الى االستعانة بالماكينات الحديثة التى يفتقد إنتاجيا إلى الحس الفنى والجمالى، 
 مما أسفر عن اضمحالل المنتف اليدوى، واندثار الفن المصرى.

االرتفاع المستمر فى أسعار الخامات، واتجاه التجار المصنعين الستخدام خامات  -5
رخيصة قد تكون غير صالحو لتصنيعيا، وتتأثر باألحوال المناخية وتكون قابمو لمكسر 

 .أو التحطم، وتنعكس ىذه الحالة عمى عزوف السائحين عن الشراء
إرتفاع الرسوم الجمركية عمى مستمزمات إنتاج الحرف والصناعات اليدوية، مما يؤثر  -6

ومحدودية العائد المادى الذى  بشكل غير مباشر عمى ارتفاع أسعار ىذه المنتجات،
 يكسبو الحرفى.

ضعف اإلقبال من جانب الشباب عمى االنخراط فى ىذه الصناعات نتيجة ضعف  -7
التحاقيم نسبيًا، باإلضافة إلى ظروف التشغيل التى عادة ال يراعى فييا  األجور فى بداية

بالتامين متطمبات سالمة العامل، وال توجد لمعمال حقوق مكتسبو خاصة ما يتعمق 
 .االجتماعي



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

551 
 

انتشار ظاىرة الغش التجارى أوالسمعى في بعض العاديات والمشغوالت الذىبية والفضية،  -8
وغيرىا بين بعض المحال التى تتعامل في ىذه السمع، نظرًا لوجود دخالء عمى المينة، 

 مما يؤثر عمى سمعة المنتف السياحي المصرى.
 فيين بتمك األسواق قروضًا ميسرة.العاممين والحر  عدم وجود بنوك خاصة تمنح -9
 عدم وجود تعاقدات تساعد عمى تسويق منتجات تمك األسواق، وتضمن استمرار عمميا. -11
 وجود ترويف لمنتجات تمك األسواق تتبناىا جيات تسويقية عمى مستوى الدولة. عدم -11
 غزو المنتجات الصينية المقمدة والرخيصة لمنطقة الغورية. -12
كل ىذه المعوقات التى تواجو األسواق الشعبية تؤثرعمى طابعيا  أنيتضح مما سبق        

الثقافى، والتراثى، ومن ثم السياحى، مما يؤدى إلى اندثار الحرف والصناعات اليدوية والتراثية 
 فى مصر، التى تتوارثيا األجيال من جيل الى أخر.

 الحرف والصناعات اليدوية باألسواق الشعبية تراث الشعوب وثقافتيا:
يتأثر التراث الثقافى لمشعوب بالمتغيرات التى تطرأ عمى الساحة الدولية، والحرف       

والصناعات اليدوية فى مصر من أشد عناصر التراث الثقافى تأثرًا بالمتغيرات االقتصادية، 
 والسياسية، واالجتماعية.

ما يميز ثقافتيا  وتسعى الشعوب جاىدة لتحافظ عمى تراثيا، وىو ما يستدعى رعاية كل      
وشكل حياتيا المميز، كما تسعى لدعم أشكال اإلبداع المختمفة لتمك الثقافة سواء لفظيًا من خالل 
الحفاظ عمى المغة، التى تحمل الموروث الشفاىى لتمك الشعوب أو ماديًا، وىو الجزء الممموس 

الحياة وطريقة التعامل مع الذى تدركو العين، وتنتجو اليد المبدعة من أبناء تمك الشعوب. وألن 
معطياتيا تعتمد عمى كم تراكم الخبرات اإلنسانية، واستيعاب ابن ىذه الثقافة ليا، فيي تؤثر بشكل 

 (.3101)شوقى، مباشر عمى اإلبداع الفنى 
إن التراث يحمل مالمح األرض والناس، واالختالف واالتفاق عمى عديد من النقاط،        

تراث في المنتف الثقافي من خالل الشكل والرمز الذي يحممو تجعمك تقرأ وبالتالي فإن قراءة ال
التاريخ الموروث فى الماضي واآلتي معًا. فيو يعد قراءة صادقة لما اتفق عميو الناس، وما وجدوا 

 فيو ىوي لدييم واحتضنوه، ولم يتخموا عنو ليصبح عالمة ليم. 
النتماء بين الناس ومنتجاتيم ىو قراءة لحجم إن األلفة مع العالمات والرموز، وحجم ا      

 االنتماء عامة، وااللتفاف حول ثقافة تمك الشعوب. 
وطمس اليوية مرتبط بإخفاء معالم الثقافة، التي تمس التميز الذي يحيط بثقافة عن أخرى،       

ة القومية فالتراث ىو الذى يمد بالمفاىيم التي تعطي لكل ثقافة القيم الخاصة بيا، وىي الشخصي
 (.3101)شوقى، التي بدونيا تذوب خصوصيات الشعوب 
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 الحرف والصناعات اليدوية وأثرىا فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر:
تعد الحرف الفنية والصناعات اليدوية فى األسواق الشعبية من األنشطة اإلبداعية الفطرية       

والتاريخ المصرى غنى بتنوعو من تاريخ  لدى معظم البشر، وىى ترتبط بمجتمعاتيم وتاريخيم،
سالمى، وما يرتبط أيضا بالتراث المصرى بكل منطقة عمى حده،  فرعونى، ورومانى، وقبطى، وا 
فيناك الفن المرتبط بسيناء وأخر مرتبط بصعيد مصر بخالف ما يرتبط بسيوه، وبالساحل 

  (.3102)الجوىرى، الشمالى فى األسكندرية ومطروح 
 

زيادة الحركة السياحية إلى  ن توضيح أثر ىذه الحرف والصناعات اليدوية فىويمك       
 (:            3103مصر كما يمى )سالم،

إقبتتال الستتائحين عمتتى منتجتتات الحتترف اليدويتتة، حيتتث يوجتتد إقبتتال كبيتتر متتن الستتائحين عمتتى  -1
غورية، وختان اقتناء الفنون والصناعات التقميدية األصمية في المناطق السياحية بمصر مثل ال

الخميمي، وقد يقتنون الصناعات التقميدية المقمدة كيدايا تذكاريتة لألصتدقاء واألقتارب فتي رحمتة 
 العودة.

إقبال السائحين عمى اإلقامة في المنتجعات السياحية الجبمية، في شرم الشيخ, والبحر األحمر  -2
عتل الستائح يعتيش فتي المؤسسة بأثاث تقميتدى يعبتر ببستاطة عتن البيئتة  الصتحراوية، التتي تج

مظتتتاىر حياتيتتتو تبعتتتده عتتتن المظتتتاىر الحياتيتتتة، التتتتي اعتادىتتتا ويرغتتتب فتتتي المعيشتتتة ببستتتاطة 
 وحرية. 

رغبتتتة الستتتائحين فتتتي االنختتتراط واالحتكتتتاك متتتع المجتمعتتتات المحميتتتة المضتتتيفة، حيتتتث يستتتعى   -3
فتي زيتتارة الستائحون إلتى األمتتاكن التتي ليتتا ىويتة قويتتة وتكامتل وتميتتز، فتال تعتتد الثقافتة متمثمتتة 

نمتا أصتبحت تترتبط أكثتر بالتعتايش متع أستموب الحيتاة  األماكن األثرية والتعرف عمييتا فقتط، وا 
فتتي الدولتتة المضتتيفة، والتمتتتع بالرقصتتات الفمكموريتتة، والموستتيقى، واألطعمتتة المحميتتة، والمغتتة، 

 واآلداب، والمصنوعات اليدوية التي تشتير بيا.
جر، حيث يعتبر التسوق والشراء من المتاجر نشاطًا ازدىار نشاط التسوق والشراء من المتا -4

سياحيًا ىامًا، وبالتالي يعد عنصرًا أساسيًا في العرض السياحى، مما يؤثر عمى نجاح مناطق 
   (Care &Jolliffe, 2013): الجذب السياحي، ويتمثل ذلك فيما يمى

دايا، وخاصًة تضم الفنادق في أرجائيا المتاجر والبازارات التى تتميز بتقديم الي - أ
 الصناعات اليدوية المحمية، واألعمال ذات الطابع الفنى. 

توجد اليدايا ذات الجودة العالية، والمحالت التي تقدم تذكارات وأدوات متميزة ليا عبق  - ب
خاص أواىتمام دقيق لدى الزائرين في مناطق التسوق والشراء في كل المجتمعات، التى 

 الشراء إلى السائحين.تعمل عمى تقديم ألوان الطعام، و 
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تنظم سمسمة الفنادق والموتيالت أيضًا محالت لميدايا، وتتبنى الضيافة العالمية نظامًا  - ج
لميدايا، ومحالت البضائع في معظم المناطق، التى أقامت بيا غرف الطعام بالمطارات، 

 والمقاىى، وخدمات األطعمة أثناء الرحالت الجوية.
يا والبضائع أىمية ضمن األعمال اإلدارية أوالفنية في مجال تمثل ىذه المحالت لميدا      

السياحة، وعادًة ما تكون ىذه المحالت التي تبيع التذكارات السياحية، والشركات القائمة عمى 
إداراتيا عضوًا لمغرف التجارية المحمية، ومنظمات تطوير السياحة اإلقميمية والمحمية. وأكثر 

ذا افٌترض أن العوامل أىمية في عممية الش راء ىي أصالة المنتجات النابعة من البيئة المحمية، وا 
ىذا المنتف صناعة يدوية وطنية فيجب أن يكون كذلك فعاًل، فإذا كان ىذا المنتف نفسو مستوردًا 

)  فقد يصيب المشتري نوعًا من خيبة األمل إذا كان متوقعًا سمعة محمية أصمية وحقيقية
 .(3112الشريفى، 

ن السائحين المولعين بالشراء من المحالت لدييم اىتمام خاص بمفردات الصناعات إ       
اليدوية النمطية أواألىمية، التي تنتمي إلى المنطقة خاصًة المشتريات التي يراىا السائحون، 
ويقدمونيا عمى أنيا تذكارات أوىدايا خاصة. فيحرص السائح عمى اقتناء ىذه الصناعات التقميدية 

التذكار ولمداللة عمى المكان الذي جاء إليو السائح، حيث يقبل السائحون عمى اقتناء  عمى سبيل
براز لمقدرة اليدوية،  الصناعات التقميدية خاصًة المشغوالت اليدوية لما فييا من دقة في الصنع، وا 

 (. 3101)عبد الرحمن،  ومدى الجيد المبذول في السمعة
ليس جزءًا مكماًل ألية رحمة لقضاء العطمة بل يمكن أن  إن التسوق والشراء من المتاجر      

يكون الدافع الرئيسي لمسفر، ولعل أوضح مثال عمى ذلك ما لوحظ عالميًا في ىونف كونف وىو 
أن الشراء من ىذه المحالت ىو أىم نشاط لدى السائح يكتسب منو مزيدًا من الخبرة السياحية، 

االنخراط في بيئة المقصد السياحى ىو زيارة المكان ولعل أكثر ما يعشقو السائح الذي ييوي 
 (.3101)عبد الرحمن، الذي يتم فيو تصنيع السمعة المحمية، التي يشتير بيا المقصد السياحى 

 تنمية الحرف والصناعات اليدوية وعالقتيا بالسياحة:
فى مصر، إن االىتمام بالحرف والصناعات اليدوية جزء ال يتجزأ من تنمية السياحة        

ومحركًا اقتصاديًا فى تنمية الموارد البشرية، وترتبط الحرف والصناعات اليدوية بالسائح 
وبالتواصل مع الحرفيين، مما يعرف بالحالة الثقافية لممقصد السياحى، ويعتبر االرتباط الوثيق 

صرف بين قطاع الحرف والصناعات اليدوية، وقطاع السياحة من األمور محل اىتمام السائح ب
النظر عن مدة اإلقامة. وأصبح عرفًا اقتناء تذكار من خالل ميرجانات تنشيط السياحة، التى 
يكون أحد مظاىرىا وجود منتجات حرفية، حيث تبين أن ىناك تزايدًا فى االىتمام العالمى لتمك 

 (.3104)عميوة، المنتجات 
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 والجمعيات التعاونيةش الحرفية، التنمية المحمية أنيا انتيت من حصر الور  وأعمنت وزارة       
جميع المحافظات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون اإلنتاجية والعمالة بيا عمى مستوى 

الذي وقعتو الوزارة مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لتسويق المنتجات الحرفية المتميزة 
ليذه الورش، وتدريب العاممين بيا لرفع كفاءة منتجاتيم وفًقا لممواصفات القياسية العالمية، 

 (Vetogate, 2019). لتصنيع الحديثةوتأىيميم الستخدام تكنولوجيا ا
ويتم حالًيا حصر المشروعات الحرفية المميزة التي لدييا منتجات قابمة لمتصدير بقدرة        

 الجمعيات التعاونيةإنتاجية عالية في جميع المحافظات المصرية، وكذا الصناعات الحرفية في 
اإلنتاجية حتى تشارك بمنتجاتيا في فعاليات الممتقيات والمعارض المتخصصة لممشروعات 

 .د المصدرينالحرفية داخميًا، وخارجًيا بالتنسيق مع اتحا
ورشة في مختمف  712ألًفا و 161وأكد مصدر بوزارة التنمية المحمية أن عدد الورش بمغ       

ألف عامل، وبمغ عدد الجمعيات التعاونية  437المجاالت الحرفية بإجمالي عمالة بمغت نحو 
  .(Vetogate, 2019)ألف حرفى  37جمعية بإجمالي عمالة بمغت نحو  427اإلنتاجية 

وأشار نفس المصدر إلى أىمية تطوير مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات الستيعاب فئات       
المجتمع كافة سواء كانوا شباًبا أو سيدات أو ذوى االحتياجات الخاصة، وتأىيميم لتنفيذ 
مشروعات صغيرة ومتناىية الصغر في مجاالت الحرف المختمفة بما يساعد في تخفيض نسبة 

اليوية المصرية إلى الصناعات الحرفية المتميزة خاصة التراثية منيا مثل منتجات  البطالة، وعودة
  (Vetogate, 2019).الغورية، وخان الخميمى

 دعم الحرف والصناعات اليدوية والقيم اإلنسانية المصاحبة ليا:
يًا فى تحتل سياسة دعم الحرف والصناعات اليدوية وترسيخ القيم المصاحبة ليا دورًا مركز       

كثير من تجارب التحديث الناجحة فى العالم وفى طميعتيا تجارب التحديث األسيوية. فقد تمت 
تنشئة المواطنين فى تمك الدول عمى احترام قيم التراث بكل تقاليده اإليجابية، والعمل عمى إبقائيا 

عمى القيم التراثية  حية فى نفوس األجيال، وربط الثقافة التقميدية بالتنمية الشاممة بيدف الحفاظ
حياء كل ماىو إيجابى فى التراث الشعبى   .(Aquet, 2003)فى مؤسسات الدولة العصرية، وا 

ويعتبر التراث الحرفى العمود الفقرى إلرساء دعائم البنية التحتية الثقافية لمتنمية الشاممة       
قة وتشجيع العاممين فيو، من خالل المحافظة عمى اإلنتاج الحرفى وتطويره والمساعدة عمى تسوي

كما أن العمل عمى إحياء الفنون الشعبية، وما يتصل بيا من عادات وتقاليد يسيم فى التقارب 
 (.Aquet, 2003)الثقافى بين دول العالم 

 تطوير األسواق الشعبية لدعم اقتصاد المنطقة:
لألسواق القائمة، يأتى تطوير وتحسين بيئة األسواق الشعبية، وحل مشكالت التخطيط        

عداد مخططات تطويرية ليا ولممناطق المحيطة بيا، وتحفيز االستثمار فييا بمثابة ىدف  وا 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1946&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u062C%u0645%u0639%u064A%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u062A%u0639%u0627%u0648%u0646%u064A%u0629&exp=1409261
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1946&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062C%u0645%u0639%u064A%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u062A%u0639%u0627%u0648%u0646%u064A%u0629&exp=1409261
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رئيسى يضعو القائمون عمى مشروعات تطوير األسواق الشعبية فى العالم من خالل العمل عمى 
حصر معوقات التطوير، التى يقف عمى رأسيا ظيور مبان حديثة داخل األسواق وتداخل 

نشطتيا، وعدم وجود مواقع واضحة وخاصة لمحرفيين، األمر الذى ساىم فى اختفاء الطرز أ
 (.Morris, 2005)المعمارية القديمة لألسواق الشعبية واألنشطة المصاحبة ليا 

 نموذج سوق الغورية لتوظيف التراث والحرف اليدوية فى المجال السياحى:
 ) أ ( الخمفية التاريخية لمنطقة الغورية:

عام،  500وكالة الغورى واحدة من أعرق أسواق الشرق، التى يزيد عمرىا قمياًل عن       
ومازال معمارىا األصيل باقيًا عمى حاليا منذ عصر المماليك حتى اآلن. وقد سّميت بيذا األسم 

والتى شّيدىا الستقبال نسبة لمؤسسيا السمطان )قنصوه الغورى( أخر سالطين دولة المماليك، 
ود التجارية المختمفة، حيث تتكون من ثالثة طوابق، األول والثالث منيا لمسكن، واألوسط الوف

مخصص لمخدمات والمرافق بغرض عرض وتبادل السمع التي يجمبيا التجار معيم، إال أنو تمت 
زيادة عدد أدوار الوكالة ألربعة أدوار بنظام القصور القديمة وذلك نظرًا لزيادة أعداد التجار 

فدين، وىو ما يعكس انفتاحو عمى العالم الخارجي والرغبة الشديدة في التبادل التجاري، الوا
 (.3102)يوسف، والثقافي، والسياحي 

 ) ب ( الموقع: 
يعتبر سوق الغورية أشير مناطق القاىرة السياحية لما يتميز بو من موقع متفرد، وسمع       

ق القاىرة الفاطمية، وىو شارع عريق يقع في منطقة ومنتجات فريدة، وفي أزقتو يشم الزائر فيو عب
الجمالية في القاىرة اإلسالمية، ويحده شارع الجمالية الذي يحتضن في طرفو الجامع األزىر 
ويفصمو عن ضريح مسجد الحسين، والسوق، ومنطقة خان الخميمي، وكان يسمى قديمًا حي 

 بس السمطانية. وكانت بو دكاكين لصناعة وخياطة المال )الشرابشيين(،
ويعتبر سوق الغورية بما يمتمئ بو من عشرات البازارات والمحال التجارية، التي تعتمد       

بضاعتيا عمى الفن، واإلتقان، واإلبداع العربي، والميارة االسالمية في الصناعات اليدوية حتى 
لتذكارية، التي ال ايا ااكتسبت شيرة عالمية، لذا يعد السوق مقصد كل السياح لمتجوال وشراء اليد

 (.3102)فؤاد،آخر  تجدىا في مكان
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 )صور لمنطقة الغورية(

 )ج( الوصف:
يتميز سوق الغورية بالقاىرة بأنو مازال يحتفظ بطابعو المعماري األصمي، وىو عبارة عن      

ألفة شديدة، ويضم السوق صحن كبير،ن وحولو محالت متراصة بعضيا الى جوار البعض في 
العديد من الحارات الشييرة مثل )حارة العقادين، وحارة الفحامين، والتربيعة، والخيامية(، والتى 
يباع فييا كل ما يرغب السائح والزائر في شرائو من مصر بدءًا من القطع األثرية الفرعونية 

األرابيسك، التي تخطف العيون عندما المقمدة بحرفية ودقة شديدتين مرورًا بالمشغوالت النحاسية، و 
تقع عمييا وانتياء بمحال الفضة والذىب، 
التي تضم أرقى المشغوالت وتحظى بإقبال 
شديد من السائحين العرب، واألجانب، 
وكذلك المصنوعات الجمدية، والنحاسية، 
والخشبية، والمنسوجات، والمالبس 

 المزخرفة بالفنون اإلسالمية، والفرعونية.
تعرض البضائع في السوق لياًل ونيارًا باالسموب الذي تميزت بو األسواق القاىرية، وتمتمئ و      

الحارات بالحوانيت والخانات، التي تعرض مختمف البضائع بأسعار متفاوتة ال توازييا أية أسعار 
 (.(Marefa, 2019  في أسواق أخرى

 
 )وصف لوكالة الغورية(
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 ( مصنوعات الغورية:   )د
يشتمل سوق الغورية عمى الحرف اليدوية والتراثية، ومئات العاممين والحرفيين المصريين       

والفنانين، الذين يمتينون الحرف والصناعات اليدوية مثل قطع السجاد، والسبح، والكريستال، 
بية، والنحاسية، وكذلك وصناعة البردى، وصناعة الحمى، والمشغوالت الذىبية والفضية، والخش

التمائم الفرعونية، والمنسوجات اليدوية، والفوانيس، واألقمشة والمالبس المطرزة، والصدف، 
والتماثيل المعدنية والزجاجية، واألحجارالمختمفة، واألعشاب الطبيعية، واألباجورات المصنوعة من 

، والتي أصبحت من اشير الزجاج المعشق، والزجاج البمدى،, والنارجيمة والشيشة العربية
المنتجات التي يتداوليا العرب. ويوجد بالسوق حاليًا مكان مخصص لممصنوعات الجمدية، 
والنحاسية، واألدوات التاريخية كالسيوف، والخناجر، والخوذ  النحاسية، واألحزمة، وتتراوح 

جنييات اسعارىا حسب أنواعيا وأحجاميا، وتبدأ من عشرين جنييًا مصريًا حتى آالف ال
  (.3112)الغيطانى،

وتباع بالسوق أنواع البخور المستوردة من السودان، والصومال، واليند، وبخور العود        
السعودية، والمستكة، وبخور الكسبرة، وأوراق البردي التي تحمل الكممات الييروغموفية، والتمائم، 

والقصائد الغزلية، وحكايات ايزيس وأزوريس، والمسابح الفيروزية، والمرجان،  وااليقونات،
 (.3112)الغيطانى،والكيرمان، وخشب الصندل، وبذور الزيتون، والزجاج وغيرىا 

 
 )صور لمنتجات سوق الغورية(
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 ية:الوضع الراىن لمنطقة سوق الغور 
 (:(Youm7, 2019 فيما يمىلسوق الغورية  ويتمثل الوضع الراىن  
 25أصيبت منطقة "الغورية" السياحية بالقاىرة بحالة من الركود التام، وذلك عقب ثورتى  -1

م، وما تالىا من أحداث، وحادثتى الفوج 2013يونيو عام  30م و2011يناير عام 
م، 2015طائرة الروسية بشرم الشيخ عام السياحى المكسيكى بصحراء الواحات، وسقوط ال

فقد أوشك أصحاب محالت البازارات، والتحف، والنحاس بالغورية عمى إشيار إفالسيم 
نتيجة عزوف األجانب عن الشراء، وغياب األفواج السياحية عن المنطقة نتيجة لألحداث 

 التى تشيدىا البالد.
دوية النادرة بالسوق، والتى تدر عائدًا غياب األفواج السياحية أثرت عمى ىذه الصناعات الي -2

اقتصاديًا ضخما ووصل األمر إلى إغالق بعض الورش، واالستغناء عن العمالة بل وتغيير 
 النشاط.

ىناك الكثير ممن يعممون فى السياحة بيذا السوق قد تركوا المينة، فيم يعممون باليومية  -3
ال يستطيعون تحمل نفقات  وليس بمرتب شيرى، وىو األمر الذى جعل الكثيرين منيم

 بيوتيم.
فى  الفنى بعد أن كان التجارالسوق أصبحت ممموءة بالمنتجات الصينية، التى تفتقد الذوق  -4

 الغورية يعرضون منتجاتيم اليدوية األقرب لمتحف الفنية. 
تراجعت حركة التجارة مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات خاصة المشغوالت النحاسية، التى  -5

% الرتفاع أسعار الخامات، وأصبح المصريون وحدىم رواد 25عارىا بنسبة ارتفعت أس
المكان لمعرفتيم بتاريخ وأصالة منطقة الغورية، ويقومون بشراء اليدايا من السوق، 
ويحرصون عمى البحث عما تبقى من المنتجات اليدوية فى المحالت، ويزور األجانب 

فور عمميم بأن معظم المنتجات صينية  السوق اللتقاط الصور فقط ويعزفون عن الشراء
 .الصنع

لم تنجو المشغوالت الجمدية بالغورية ىى األخرى من الركود بسبب ارتفاع أسعار الجمد  -6
% نظرًا لتوجيو إلى التصدير فارتفعت أسعار المشغوالت الجمدية فى 50الخام بنسبة 

 السوق المحمية رغم الركود.
بالمطار ليقوموا بترويف منتجاتيا بين السياح  بعض المحالت أصبحت تتعامل مع عمالء -7

 الوافدين بمجرد وصوليم لممطار بعد تراجع حركة التجارة فى سوق الغورية.
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 تسويق منتجات الغورية:
بدأت وزارة السياحة التسويق لسياحة الحرف والصناعات اليدوية التي يقبل عمييا السياح       

عات الحرفية كمنتف سياحي جديد يضاف إلي عوامل مثل منتجات الغورية، وغيرىا من الصنا
  (Masress, 2019). الجذب السياحي، التي تتميز بيا مصر

وقد تم التسويق عن طريق تضمين ىذه المنتجات بالمطبوعات، والبروشورات الخاصة       
قيا بييئة تنشيط السياحة، ووضعيا عمي المواقع االلكترونية لمحرف والصناعات اليدوية لتسوي

بالخارج، وقد تم رصد جميع الحرف اليدوية التي تشتير بيا مصر، وأماكن بيع ىذه المنتجات، 
وأشير الحرفيين المصنعين ليذه الحرف، باإلضافة إلى تضمين الرحالت التعريفية التي تنظميا 
ىيئة التنشيط السياحي لممثمي وسائل اإلعالم، ومنظمي الرحالت لألجانب لبعض مراكز الحرف 

 (Masress, 2019). اليدوية، لكي يتم تسويقيا بالخارج
كما تم وضع القري والمراكز الحرفية عمي المواقع االلكترونية لحمايتيا من االندثار مع       

وتم أيضًا وضع القرى  .إضافتيا لمبرامف السياحية المقدمة لمسائحين لزيادة مبيعات ىذه المنتجات
لتحافظ عمى الحرف والصناعات اليدوية من االندثار ضمن البرامف  الحرفية، التى أنشأتيا الدولة

السياحية المقدمة لمسائحين، حيث يمثل ذلك فرصة كبيرة لتسويق ىذه المنتجات، ويعد ذلك 
 (Masress, 2019).تنويعًا لممنتف السياحي المقدم لمسائحين 

قد بدأتا االىتمام بتنمية أن وزارة السياحة، وىيئة التنشيط السياحي  يتضح مما سبق      
األنماط السياحية غير التقميدية في محاوالت الستعادة الحركة السياحية إلى مصر، وخمق أسواق 

 .سياحية جديدة أمام المقصد السياحي المصرى
 الدراسة الميدانية

تم استخدام المنيف الوصفى فى ىذا البحث عن طريق جمع البيانات عن الظاىرة       
واستنباط االستنتاجات منيا بشأن مشكمة البحث. كما تم إختيار أحد أنواع ىذا المنيف  وتحميميا،

ستخدام أسموب تحميل  وىو الدراسة المسحية، التى تؤكد عمى دراسة المشكمة من جميع جوانبيا، وا 
المحتوى كأداة من األدوات، التى يستخدميا المنيف الوصفى، وذلك لتحميل إستمارات المقابالت 

 خصية.الش
 أواًل: المقابالت الشخصية:

من خالل الدراسة الميدانية قام الباحث بعمل مقابالت شخصية مع بعض الحرفيين الذين       
يمارسون مينة الحرف اليدوية وبعض أصحاب البازارات السياحية فى منطقة سوق الغورية 

يجاد الحمول ألىم  لمتعرف عمى مدى أىميتيا، ودورىا المؤثر فى تنمية وتنشيط السياحة، وا 
المعوقات التى تقابميا، وكيفية تطويرىا والنيوض بيا سياحيًا، وكانت تمك المقابالت فى الفترة من 
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، كما تمت مراعاة القاعدة اإلحصائية التي تنص عمى أال يقل عدد 2019فبراير إلى إبريل 
مكانية استخدام أ 30مفردات العينة عن  ساليب التحميل اإلحصائية، مفردة لضمان دقة النتائف، وا 

( مفردة من الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية بالمنطقة، 30وقد تم تحديد حجم العينة بعدد )
وقد قام الباحث باختيار المقابالت الشخصية ألنيا تجمع القائم بالمقابمة والمبحوث فى موقف 

 -باإلضافة إلى:مواجية يتيح الفرصة لمتعمق فى فيم الظواىر، ومالحظة السموك 
 إمكانية توجية أسئمة كثيرة بعد االقتناع بأىمية البحث. -
 مرونة طرح األسئمة وشرح الغامض منيا، وتحديد المفاىيم والمصطمحات. -

 ثانيًا: تحميل نتائج المقابالت الشخصية:
 ما دور األسواق الشعبية فى تنمية وتنشيط السياحة؟( 0)

دور األسواق الشعبية فى مة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى جاء السؤال األول من أسئ      
% من العينة الخاصة لبعض 53.3، وقد اشارت نتائف التحميل أن تنمية وتنشيط السياحة

الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أجمعت عمى أنيا تعد أحد مصادر الدخل القومى وتوفير 
وتسيم فى القضاء  فرص عمل ألفراد المجتمع، توفر % ترى أنيا33.3العممة الصعبة، وبنسبة 
تزيد فرص التفاعل الحضارى، واالجتماعى، والثقافى % ترى أنيا 13.4عمى البطالة، وبنسبة 

األسواق الشعبية تعد أحد المصادر اليامة لمدخل  يتضح من ذلك أنبين السائحين والمواطنين، و 
 وتوفير العممة الصعبة. القومى المصرى،

 لجنسيات األكثر إقبااًل عمى شراء منتجات سوق الغورية السياحى؟( ماىى ا3)
جاء السؤال الثانى من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى الجنسيات األكثر إقبااًل عمى       

٪ من العينة الخاصة 48.3شراء منتجات سوق الغورية السياحى، وقد اشارت نتائف التحميل أن 
معظم الزائرين لمسوق من ازارات السياحية أجمعت عمى أن لبعض الحرفيين وأصحاب الب

٪، وكان العرب بنسبة 20٪ من األسيويين، وبمغ نسبة المصريين 29.2، وبنسبة األوربيين
 ٪، وىذا يدل عمى ضعف استقطاب األسواق  الشعبية لمسائحين العرب.2.5

 سوق الغورية؟( ما أكثر فترات العام ازدىارًا بالنسبة لإلقبال عمى منتجات 2) 
أكثر فترات العام ازدىارًا جاء السؤال الثالث من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى        

% من العينة 60، وقد اشارت نتائف التحميل أن بالنسبة لإلقبال عمى منتجات سوق الغورية
ام ازدىارًا أكثر فترات العالخاصة لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى أن 

% ترى أنيا شيور 30ىى طوال العام، وبنسبة بالنسبة لإلقبال السياحى عمى منتجات الغورية 
% ترى أنيا شيور الصيف، حيث 10الشتاء، حيث يكثر المصريون والسائحين األجانب، وبنسبة 
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نتجاتو سوق الغورية يعتبر مزدىر طوال العام نظرًا لم يكثر السائحين العرب، ويتضح من ذلك أن
   الفريدة.

 ( ما يميز منتجات سوق الغورية عن منتجات األسواق األخرى؟4)
ما يميز منتجات سوق جاء السؤال الرابع من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى        

% من العينة الخاصة 50، وقد اشارت نتائف التحميل أن الغورية عن منتجات األسواق األخرى
غالبية منتجات الغورية تتميز اب البازارات السياحية أتفقت عمى أن لبعض الحرفيين وأصح

% ترى أنيا 16.6% ترى أنيا تتميز بالدقة والميارة، وبنسبة 23.4، وبنسبة بالطابع الفرعونى
مستوحاة من الريف % ترى أن بعض منتجات الغورية 10تتميز بالطابع المصرى، وبنسبة 

جات خان الخميمى تتميز بالطابع الفرعونى، والدقة أن معظم منتويتضح من ذلك  المصرى،
 .والميارة اليدوية

 ( ما المناطق السياحية األخرى المنافسة لمنتجات الغورية فى مصر؟2)
المناطق السياحية األخرى جاء السؤال الخامس من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى        

% من العينة الخاصة لبعض 56.6التحميل أن  ، وقد اشارت نتائفالمنافسة لمنتجات الغورية
المناطق  الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أجمعت عمى أن منطقة خان الخميمى ىى أكثر

% ترى أنيا أسواق منطقتا األقصر وأسوان، 30، وبنسبة السياحية المنافسة لمنتجات الغورية
أن منطقة خان الخميمى ىى لك % ترى أنيا منطقة نزلة السمان، ويتضح من ذ13.4وبنسبة 

 أكثر المناطق السياحية منافسة لمنتجات الغورية.
مكاناتيا السياحية الغورية لمنطقة لزوارا أعدد تناسب مدى( ما 2)  ؟وا 

جاء السؤال السادس من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى مدى تناسب أعدد الزوار       
مكاناتيا السياحية، من العينة % 100وقد أشارت نتائف التحميل أن نسبة  لمنطقة الغورية وا 

الخاصة لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أكدوا عمى عدم تناسب أعداد الزوار 
لممنطقة عمى الرغم من أن المنطقة تمتمك العديد من مقومات السياحة الثقافية، وعوامل الجذب 

سياحية بيا، وتجعميا مقصدًا سياحيًا ثقافيًا وتراثيًا  السياحى المتفردة، والتى تؤىميا لقيام تنمية
يتضح من ذلك ضعف الجيود و متميزًا يستطيع المنافسة مع المقاصد السياحية المجاورة، 

التنشيطة والترويجية لمشركات السياحية، والييئات المعنية فى زيادة الحركة السياحية إلى 
 المنطقة.

 تجذب السائحين إلى سوق الغورية؟( ما ىى الصناعات اليدوية التى 2)
الصناعات اليدوية التى جاء السؤال السابع من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى        

% من العينة الخاصة 40سوق الغورية، وقد اشارت نتائف التحميل أن  تجذب السائحين إلى
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الذىبية والفضية  لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى أن المشغوالت
% ترى 33.3، وبنسبة ىى أكثر الصناعات اليدوية التى تجذب السائحين إلى الغوريةوالنحاسية 

% ترى أنيا التماثيل والتمائم واأليقونات الفرعونية، 20أنيا األقمشة والمالبس المطرزة، وبنسبة 
المشغوالت الذىبية  أن% ترى أنيا المنتجات الجمدية الطبيعية، ويتضح من ذلك 6.7وبنسبة 

والفضية والنحاسية، واألقمشة والمالبس المطرزة ىى أكثر الصناعات اليدوية جذبًا لمسائحين إلى 
 ىذه المنطقة.

 ( ماىى مصادر التمويل التى تعتمد عمييا فى ممارسة ىذة الصناعات اليدوية فى الغورية؟2)
مصادر التمويل التى يعتمد عرف عمى جاء السؤال الثامن من أسئمة المقابمة الشخصية لمت      

% من 50سوق الغورية، وقد اشارت نتائف التحميل أن  عمييا فى ممارسة الصناعات اليدوية
التمويل الذاتى ىو العينة الخاصة لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى أن 

، ويأتى فى المرتبة الثانية دويةمن أكثر المصادر التى يعتمد عمييا فى تمويل ىذه الصناعات الي
%، ويأتى فى المرتبة الثالثة الجمعيات 36.6الصندوق االجتماعى كمصدر لمتمويل بنسبة 

%، ويأتى فى المرتبة الرابعة البنوك كمصدر لمتمويل بنسبة 10الحرفية كمصدر لمتمويل بنسبة 
ويل التى يعتمد عمييا التمويل الذاتى يعتبر من أكثر مصادر التمأن %، ويتضح من ذلك 3.4

 فى ممارسة الصناعات اليدوية فى منطقة الغورية.
 ( ماىى المعوقات التى تواجو الصناعات اليدوية فى الغورية؟9)

المعوقات التى تواجو جاء السؤال التاسع من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى       
% من العينة الخاصة 43.3تحميل أن , وقد اشارت نتائف الالصناعات اليدوية فى سوق الغورية

التى تواجو لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى أن أكثر المعوقات 
عدم اعتناء الدولة بالصناعات الصغيرة، التى يمكن أن تدخل الصناعات اليدوية فى المنطقة ىو 

اف الدول المصدرة، وبنسبة بيا إلى السوق العالمية, وتحل مشكمة البطالة، وتنقل مصر إلى مص
ارتفاع أسعار الخامات وتراجع المبيعات بعد ارتفاع األسعار قد أصاب المنطقة  % ترى أن23.3
قمة العمالة الماىرة ألن العمل اليدوى يحتاج لدقة عالية وىو سر % ترى أنيا 20، وبنسبة بالكساد

تبنى تعميم الصناعات اليدوية % ترى أن التوجد جية فى الدولة ت13.4، وبنسبة تميز المنطقة
أن عدم إعتناء الدولة بالصناعات الصغيرة، وارتفاع أسعار حتى ال تنقرض، ويتضح من ذلك 

الخامات، وتراجع المبيعات بعد ارتفاع األسعار من أىم المعوقات التى تواجو الصناعات اليدوية 
   فى منطقة االغورية.

 ويق المنتجات الحرفية فى الغورية؟( ماىى المشكالت التى تواجيكم عند تس01)
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المشكالت التى تواجو جاء السؤال العاشر من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى       
، وقد الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية عند تسويق المنتجات الحرفية فى سوق الغورية

أكثر المشكالت التى أن % من العينة الخاصة بيم أتفقت عمى 66.6اشارت نتائف التحميل أن 
% ترى أنيا 20وبنسبة  تواجيم عند تسويق منتجاتيم بالسوق ىى انخفاض معدالت الشراء،

يتضح من ذلك منافسة السمع المستوردة، و % ترى أنيا 13.4، وبنسبة انخفاض الحركة السياحية
من أىم  أن انخفاض معدالت الشراء، وانخفاض الحركة السياحية، ومنافسة السمع المستوردة

وأصحاب البازارات السياحية عند تسويق منتجاتيم الحرفية فى  المشكالت التى تواجو الحرفيين
 منطقة الغورية. 

 ( ما سبب عدم إقبال السائحين عمى مصنوعات الغورية مؤخرًا؟00)
سبب عدم إقبال جاء السؤال الحادى عشر من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى       

% من العينة 73.4، وقد اشارت نتائف التحميل أن عمى مصنوعات الغورية مؤخراً السائحين 
تقصير وزارة السياحة فى الخاصة لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى أن 

تسميط الضوء عمى منطقة  الغورية، وتكثيف الدعاية السياحية المالئمة ليا من أىم أسباب عدم 
تضخيم وسائل % ترى أن 26.6وبنسبة  مى مصنوعات المنطقة مؤخرًا،إقبال السائحين ع

التى تواجو مصر ىو الذى دفع السائحين إلى المجوء إلى دول أخرى  ،اإلعالم فى تناول األزمات
أن تقصير وزارة السياحة فى تسميط يتضح من ذلك بعيدًا عن مصر مثل لبنان، وتركيا، ودبى، و 

وتكثيف الدعاية السياحية المالئمة ليا ىو أحد األسباب الضوء عمى مصنوعات المنطقة، 
 الرئيسية لعدم إقبال السائحين عمى مصنوعات منطقة الغورية مؤخرًا.

 ( ماىى السمبيات التى تواجو السائحين عند زيارتيم لسوق الغورية السياحى؟03)
مبيات التى تواجو السجاء السؤال الثانى عشر من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى       

% من العينة 32.4, وقد اشارت نتائف التحميل أن السائحين عند زيارتيم لسوق الغورية السياحى
صعوبة الوصول إلى السوق الخاصة لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية أتفقت عمى 
ترى عدم  %29.6وبنسبة  عبر المواصالت خاصة لمقادم من شارع القمعة أو من شارع بورسعيد،
% ترى ضعف 20وبنسبة وجود مطاعم أو أماكن لإلنتظار طوال فترة التواجد داخل السوق، 

% ترى وجود المقالب العشوائية لمقمامة، وعدم 18الخدمات اإلرشادية لمسائح بالسوق، وبنسبة 
يتضح من ذلك أن ىذه العناصر من السمبيات التى تواجو جذب السائحين وجود دورات مياه، و 

 وق، وبالتالى سوف تؤثر عمى رفع كفاءة الترويف السياحى لممنطقة. لمس
 ( ماىى مقترحاتك لتطوير سوق الغورية السياحى والنيوض بو سياحيًا ؟02)
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كيفية تطوير سوق جاء السؤال الثالث عشر من أسئمة المقابمة الشخصية لمتعرف عمى       
نتائف التحميل إلى إجماع العينة الخاصة ، وقد اشارت الغورية السياحى والنيوض بو سياحياً 

 -لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية عمى مايمى:
لى منطقة الغورية، ووضع العالمات اإلرشادية  - اإلىتمام بوسائل الطرق والمواصالت من وا 

 بيا.
 توفير التسييالت والخدمات السياحية داخل السوق، واإلىتمام بجودتيا. -
 السياحية المالئمة لمسوق من خالل تصميم موقع إلكترونى خاص بيا.القيام بالدعاية  -
 توفير أماكن بالسوق لزيادة عدد الورش الحرفية بجانب المحالت والبازارات. -
 اإلرتقاء بمستوى النظافة داخل السوق بإعادة تخطيط وتنظيم العمل داخل المجال. -
 .تنفيذ بعض أعمال التطوير والتجميل لبعض شوارع المنطقة -
ضرورة وجود مدرسة خاصة بالمنطقة لتخريف عمال فى مجال الحرف والصناعات اليدوية  -

 ألن ىذه المينة متوارثة، والعاممون فييا فى تناقص مستمر.
إقامة مطاعم وفنادق بمستوى متميز حتى يستريح الزائر بعد جولتو رغم أن بعض الخانات  -

ما يقارب المائتى حجرة، والتى تؤىميا تشبو الفنادق وتوجد فى )سقيفة رضوان( بالغورية 
 لمتحول إلى فندق سياحى عمى النمط المصرى.

 إقامة أماكن ترويحية داخل السوق لقضاء الزوار والسائحين أطول فترة زمنية ممكنة. -
قامة معارض فى الداخل والخارج لتنشيط مجال  - عمى الدولة أن تتدخل لفتح أسواق جديدة، وا 

 .ةالحرف والصناعات اليدوي
عمى وزارة السياحة دراسة مطالب أصحاب الحرف والصناعات اليدوية بالسوق، والعمل عمى  -

 إحياء تمك  الصناعات قبل إنقراض مين أصبحت نادرة.
 ؟مقترحاتك لتطوير األسواق الشعبية فى مصر والنيوض بيا سياحياً  ماىى( 04)

كيفية تطوير األسواق تعرف عمى جاء السؤال الرابع عشر من أسئمة المقابمة الشخصية لم      
، وقد اشارت نتائف التحميل إلى إجماع العينة الخاصة الشعبية فى مصر والنيوض بيا سياحياً 

 -لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية عمى مايمى:
إعداد خريطة لألسواق الشعبية عمى مستوى الجميورية تكون خطوة أولى لوضع إحتياجات  -

 مصر ثم البدء فى وضع أفكار وخطط لتطويرىا.  ىذة األسواق فى
عمل ندوات ومؤتمرات تعريفية عن مناطق السياحة الثقافية ومن ضمنيا األسواق الشعبية،  -

 ألفراد المجتمع المحمى. ونشر الثقافة السياحية
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لتتتى منتتتاطق الستتتياحة الثقافيتتتة عامتتتة، واألستتتواق  - اإلىتمتتتام بشتتتبكة الطتتترق والمواصتتتالت متتتن وا 
صتًة، وتنميتة البنيتة األساستية والمرافتتق العامتة، وتتوفير كافتة التستييالت والختتدمات الشتعبية خا
 السياحية.

ضتترورة التنستتيق بتتين شتتركات الستتياحة واألستتواق الشتتعبية فتتى تحديتتد موعتتد زيتتارة المجموعتتات  -
 السياحية لكى اليخمق ذلك إزدحامًا داخل ىذة األسواق، وخاصًة األسواق الصغيرة.

ونى خاص بكل سوق حتى يتمكن الزائر من التعرف عمى مقتنياتو المتنوعة إنشاء موقع إلكتر  -
 قبل الزيارة أو التوسع فى المعرفة بعد عودتو إلى بمده األصمى. 

 تنسيق األدوار والميام بين الوزارات المختصة والمسئولة عن ىذة األسواق الشعبية. -
 عبية وتطويرىا.توفيرالتمويل والدعم الالزم من أجل النيوض باألسواق الش -
توعيتتة الزائتترين المحميتتين بأىميتتة األستتواق الشتتعبية، وتحستتين ستتموكيم تجتتاه الزائتترين األجانتتب،  -

 واإلىتمام بالترويف ليذة األسواق داخل مصر وخارجيا.
 ( ماىى النتائج المترتبة عمى تنمية وتطوير األسواق الشعبية فى مصر؟02) 

النتائف المترتبة عمى المقابمة الشخصية لمتعرف عمى جاء السؤال الخامس عشر من أسئمة       
، وقد اشارت نتائف التحميل إلى إجماع العينة الخاصة تنمية وتطوير األسواق الشعبية فى مصر

 -لبعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية عمى مايمى:
 اإلسيام فى زيادة الدخل القومى، وتوفير العممة الصعبة. -
 احى، ورفع مستوى المعيشة لممجتمع المحمى.زيادة العائد السي -
 زيادة فرص العمل والتوظيف، وزيادة عدد الميالى السياحية. -
 جذب شرائح جديدة من السائحين، وتنويع المنتف السياحى المصرى. -
 رفع مستوى الخدمات السياحية، وزيادة الحركة السياحية إلى مصر. -
 األثرية، وحماية قيم المجتمع وتقاليده.الحفاظ عمى الموارد التاريخية، والحضارية، و  -
 زيادة فرص التفاعل الحضارى، واالجتماعى، والثقافى، بين السائحين والمواطنين. -
لألسواق الشعبية، ومن ثم  نشر الثقافة السياحية بين أفراد المجتمع، وتحسين الوضع التنافسى -

 إدراجيا عمى الخريطة السياحية.
 نتائج الدراسة

 اسة الميدانية:نتائج الدر     
قام الباحث بعمل مقابالت شخصية مع بعض الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية        

داخل منطقة سوق الغورية، لمتعرف عمى مدى أىميتيا، ودورىا المؤثر فى تنمية وتنشيط 
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يجاد الحمول ألىم المعوقات التى تقابميا، وكيفية تطويرىا والنيوض بيا سياحياً  ، السياحة، وا 
 -وكانت نتائف المقابالت الشخصية مايمى:

 األسواق الشعبية تعد أحد المصادر اليامة لمدخل القومى المصرى. -1
 األوربيين من أكثر الجنسيات إقبااًل عمى شراء منتجات سوق الغورية السياحى. -2
 تعتبر منطقة سوق الغورية مزدىرة طوال العام نظرًا لمنتجاتو الفريدة. -3
 الغورية بالطابع الفرعونى، والدقة والميارة اليدوية. تتميز معظم منتجات -4
 منطقة خان الخميمى ىى أكثر المناطق السياحية منافسة لمنتجات الغورية. -5
عدم تناسب أعداد الزوار لمنطقة سوق الغورية عمى الرغم من أن المنطقة تمتمك العديد من  -6

والتى تؤىميا لقيام تنمية سياحية  مقومات السياحة الثقافية، وعوامل الجذب السياحى المتفردة،
بيا، وتجعميا مقصدًا سياحيًا ثقافيًا وتراثيًا متميزًا يستطيع المنافسة مع المقاصد السياحية 

 المجاورة.
ضعف الجيود التنشيطة والترويجية لمشركات السياحية، والييئات المعنية فى زيادة الحركة  -7

 السياحية إلى منطقة الغورية.
ت الذىبية والفضية والنحاسية، واألقمشة والمالبس المطرزة ىى أكثر تعتبر المشغوال  -8

 الصناعات اليدوية جذبًا لمسائحين إلى منطقة الغورية.
التمويل الذاتى يعتبر من أكثر مصادر التمويل التى ُيعتمد عمييا فى ممارسة الصناعات  -9

 اليدوية فى منطقة الغورية.
ات اليدوية غيرة من أىم المعوقات التى تواجو الصناععدم إعتناء الدولة بالصناعات الص -10

 الغورية.فى منطقة 
انخفاض معدالت الشراء، وانخفاض الحركة السياحية، ومنافسة السمع المستوردة من أىم  -11

المشكالت التى تواجو الحرفيين وأصحاب البازارات السياحية عند تسويق منتجاتيم الحرفية 
 فى منطقة الغورية.  

قصير وزارة السياحة فى تسميط الضوء عمى مصنوعات الغورية، وتكثيف الدعاية ت -12
السياحية المالئمة ليا ىو أحد األسباب الرئيسية لعدم إقبال السائحين عمى مصنوعات 

 منطقة الغورية مؤخرًا.
صعوبة الوصول إلى السوق عبر المواصالت خاصة لمقادم من شارع القمعة أو من شارع  -13

، وعدم وجود مطاعم أو أماكن لإلنتظار طوال فترة التواجد بالسوق، وضعف بورسعيد
الخدمات اإلرشادية لمسائح بالسوق من أىم  العناصر السمبية التى تواجو جذب السائحين 

 لمنطقة الغورية.
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القيام بالدعاية السياحية المالئمة لسوق الغورية من خالل تصميم موقع إلكترونى خاص  -14
 بو.

ورة وجود مدرسة خاصة بمنطقة الغورية لتخريف عمال فى مجال الحرف والصناعات ضر  -15
 اليدوية، ألن ىذه المينة متوارثة، والعاممون فييا فى تناقص مستمر.

إعداد خريطة لألسواق الشعبية عمى مستوى الجميورية تكون خطوة أولى لوضع إحتياجات  -16
 وخطط لتطويرىا.  ىذة األسواق فى مصر ثم البدء فى وضع أفكار

عمل ندوات ومؤتمرات تعريفية عن مناطق السياحة الثقافية ومن ضمنيا األسواق الشعبية،  -17
 ونشر الثقافة السياحية ألفراد المجتمع المحمى.

لى مناطق السياحة الثقافية عامًة، واألسواق  -18 اإلىتمام بشبكة الطرق والمواصالت من وا 
ة األساسية والمرافق العامة، وتوفير كافة التسييالت والخدمات الشعبية خاصًة، وتنمية البني

 السياحية.
 توفيرالتمويل والدعم الالزم من أجل النيوض باألسواق الشعبية وتطويرىا. -19
زيادة العائد السياحى، ورفع مستوى المعيشة لممجتمع المحمى، وزيادة فرص العمل  -20

وتحسين ، وزيادة الحركة السياحية إلى مصر ى،وتنويع المنتف السياحى المصر ، والتوظيف
أىم النتائف لألسواق الشعبية، ومن ثم إدراجيا عمى الخريطة السياحية من  الوضع التنافسى

 المترتبة عمى تنمية وتطوير األسواق الشعبية فى مصر.
 التوصيات

عن ضعف القدرة  تعانى األسواق الشعبية فى مصر من ضعف موقفيا التنافسى الناتج      
التسويقية لمحرف والصناعات اليدوية بيا بشكل عام، وبالتالي عدم قدرة منتجاتيا عمى 
مجابية ومنافسة المنتجات الصناعية المثيمة أوالبديمة المحمية أواألجنبية.لذا تستمزم األسواق 

وذلك  ،يرالشعبية سياسات تسويقية عمى المستوى الكمى، ومواجية السمبيات عمى المدى القص
عادة تأىيميا كوجية اقتصادية، وثقافية،  عن طريق وضع إستراتيجية مقترحة لتطويرىا، وا 

 -وسياحية، لموصول الى المنافسة العالمية وتتمثل فيما يمى:
تحفيز اإلستثمار فى األسواق الشعبية بإعتبارىا ركيزة ىامة فى تنمية السياحة، وجذب عدد  -1

تناء الحرف اليدوية والتعرف عمى تراث المنطقة، بتطويرىا كبير من الزوار والسائحين إلق
عداد مخططات تطويرية ليا ولممناطق المحيطة بيا.  وحل المشكالت القائمة بيا وا 

إدراج األسواق الشعبية فى مصر ضمن اىتمامات الييئة العامة لتنشيط السياحة كونيا تعد  -2
مصر، وتتميز بتعدد األنشطة فييا،  من األسواق اليامة التى تجذب الكثير من داخل وخارج

 وبمزاولة الحرف اليدوية والصناعات التقميدية وعرض المنتجات التراثية وبيعيا.
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إعداد خريطة توضيحية وتفصيمية لألسواق الشعبية عمى مستوى الجميورية، وتكون ىذة  -3
 الخريطة خطوة أولى لوضع ىذة األسواق عمى الخريطة السياحية.

ت والمعمومات عن األسواق الشعبية فى مواقع إنترنت خاصة بيا، وربط وضع كافة البيانا -4
 ىذة المواقع بمواقع الشركات السياحية، ووزارات السياحة بدول العالم.

إبراز الجانب السياحى والترفييى، واألنشطة االجتماعية والثقافية المميزة لألسواق الشعبية  -5
 سائح األجنبى والمصرى.بدعم وتوجيو اإلىتمام إلى محور يحقق جذب لم

إعداد برنامف لتطوير األسواق الشعبية فى المنطقة ييدف لجعميا منظمة لمزوار، وأن توجد  -6
فييا مراكز تحتوى عمى بعض المعروضات لتراث المنطقة وساحات لمعروض الشعبية، ليس 

نشاء سا حة فقط لمشراء، بل لقضاء وقت كامل بيا واإلستمتاع بمشاىدة تراث المنطقة، وا 
عامة تتضمن استراحات عائمية، ومطاعم، ومرافق خدمية، ومواقف لمسيارات، ووضع 
المظالت المفتوحة كمما أمكن لحماية المنتجات والمشترين، وتقديم الخدمات المكممة 
ضافة أنشطة حرفية تنعش األسواق طوال أيام األسبوع، ودراسة مسار الزائر،  لألسواق، وا 

 رش المستدامة، ومحاولة إضافة ىوية محمية لكل سوق.وعمل واجيات لممحالت والو 
دراسة وتحميل الوضع الراىن لألسواق الشعبية، وعمل دراسة الجدوى االقتصادية لكل سوق،  -7

نعكاسيا عمى تصميم السوق، وبدائل التطوير والتأىيل  ودراسة عناصر العمارة المحمية وا 
يذ مشروع التطوير والتكمفة المادية المقترحة لمسوق، وتقديم جدول زمنى يوضح مراحل تنف

 لكل مرحمة.
الدعاية السياحية لألسواق الشعبية من خالل النشرات وتوزيعيا عمى السائحين فى الفنادق،  -8

نتاج األفالم التسجيمية عنيا من خالل  والسفارات، والمكاتب الخارجية، وشركات السياحة، وا 
 ئحين.الفضائيات، والحرص عمى أن تكون ضمن برامف السا

حل مشكمة عشوائية األسواق الشعبية بالتوجة الرسمى المتكامل من كل المؤسسات والييئات  -9
 الحكومية لتخطيطيا وتنظيميا.

تسييل إجراءات تصدير السمع والمنتجات السياحية الخاصة بتمك األسواق إلى الخارج، مما  -10
 لسياحية.يؤدي إلى زيادة ىذا النشاط وما يتبعو من زيادة اإليرادات ا

العمل عمى دعم الخامات المستوردة، والتى تدخل فى بعض الصناعات اليدوية المحمية  -11
 بتمك األسواق.

ضرورة حجب دخول بعض المنتجات المقمدة والمصنوعة من خامات ضارة بالبيئة إلى تمك  -12
لي المنتف إلساءة إا في تساىم ىي بينما   األسواق، وتأخذ شاكمة الحرف اليدوية المصرية،

اليدوى المصرى، وذلك بوضع معايير دقيقة وعممية من خالل الييئة العامة لممواصفات 
 والجودة.
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التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة والداعمة في مجال اإلقراض لتمويل -13
الصناعات الحرفية بشروط ميسرة وان يتضمن التمويل حوافز مشجعة تجعل الحرفي يقبل 

 استخدامو واالستفادة منو، ويمكن تقديمو بصيغ مختمفة حسب ظروف كل حالو.عمى 
 توعية المجتمع بأىمية دور األسواق الشعبية ثقافيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا. -14
يجاد مساحة مقبولة وواسعة  -15 المحافظة عمى استدامة األسواق الشعبية كوجية ثقافية، وا 

 تسع لكافة فعالياتيا المختمفة، والميرجانات المرتبطة بيا.سوق يمكن ان ي       داخل كل 
تفعيل األسواق الشعبية فى كل محافظة من أجل التزاور ودعم السياحة، فالكثيرين يبحثون  -16

 عن التراث الشعبى من أجل اإلقتناء، ومعرفة ثقافة وتراث المنطقة. 
لمقترحة قد يؤدى إلى زيادة أعداد إذا ماتم تنفيذ ىذه اإلستراتيجية اويتضح من ذلك       

السائحين، التى سوف تكون ليا أثار اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، إيجابية عمى المجتمع 
المحمى فى مصر، مما يعمل عمى تحقيق التنمية السياحية المنشودة لألسواق الشعبية بصفة 

 عامة، ولسوق الغورية بصفة خاصة.  
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Abstract 

 

The popular markets and their role in increasing the traffic tourism 

 To Egypt 

 By application to the Ghorya tourist market 

 Alaa eldin Osama Abd ellatif  

      The popular markets are considered an important pillar in the 

development and activation of tourism, it reflects the lives of peoples 

with their customs and traditions and the scent of history, the popular 

markets are considered one of the tourist sites which attracts a large 

number of visitors and tourists to acquire the handmade industries and to 

know about the heritage of the region. And Egypt is distinguished by its 

many popular markets filled with crafts and handmade industries which 

are heritage, many and various, that reflect social and cultural heritage 

and as a result of social, economic and political transformations that 

Egypt witnessed, these markets have been suffered from negligence 

throughout the last period which has had a significant impact in its 
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decline. And most tourists are keen on visiting Al Ghorya market as part 

of their historical programs and to acquire the handmade industries that 

distinguished from other Tourism markets, Al Ghorya region has been 

turned with simple tools from the local environment into a prominent 

location on the tourist map.  

      This research aims to identify the popular markets and its importance 

and its influential role in the development and the activation of tourism 

and to set a suggested strategy to develop the existing popular markets in 

Egypt and rehabilitating it as an economic, cultural and tourist destination 

to reach the global completion.  

      The research recommended setting all data and details about the 

popular markets in the websites of the internet and to link this by the 

websites of the tourism companies and the ministries of tourism in the 

world countries. 

Key words: popular markets, traffic tourism, AlGhorya market. 

 
 


