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مقدمة1

المنطقةسميتالبطلميالعصرأثناء
كانتحيث«هيربوليس»المخازنبمدينة
معالمنتجاتلتبادلتجاريا  ومركزا  حصنا  
لمحافظةالرسميةالبوابة)وأوروباالهند

.(اإلسماعيلية

-ةاإلسماعيليبغربالطميالتوادىمنطقة
ألسرةمقرا  كانت.-قديماجوسامأرض
فيوسسيدناتولىعندمايعقوبالنبى
ىفلمصرالهكسوسحكمأثناءمصر،خزانة
ويكيبديا،)م.ق1567إلى1674الفتره

.(اإلسماعيلية

.ةالقديمبمصراألسراتقبلماعصرإلىاإلسماعيليةمحافظةنشأةتعود

قناةهابتمركانتولمصر،الشرقيةالبوابةكانتأنهاإلىقديماأهميتهاوترجع
تصلالقناةكانت.م.ق610-695فىالثانىنخاوحفرهاالتىسيزوستريس

األحمر،بحرللالسويسخليجثمالمرةبالبحيراتللنيلالقديمالبيلوزىالفرع
.اإلسماعيليةبمحافظةالفرعونيةاألثارمنالعديدعلىعثرفقدلذلك



،-مانيةالروالبطلمية-الفرعونيةالقناةفتحأعيدلمصر،اإلسالمىالفتحبعد
ثناءأتماماأغلقتوالقناةردمت.الخطابإبنعمرالمؤمنينأميربقناةوسميت
لفوائدها،ةالفرنسيالحملةأثناءعلمائهونابليونبهافكرحتىالمأمون،الخليفة
.المشروعيتملمولكن

عشرالتاسعالقرنفىاإلسماعيلية

حجرعوضتمحيثباشا،سعيدعهدفيالحديثالعصرفياإلسماعيليةنشأت
العالميةالشركةإمتيازوحفرمرسومعلىبناءا-1862أبريل27فىاألساس
.ديليسبسلفردناندباشاسعيدمنالممنوح،السويسلقناةالبحرية

لىبحواالقاهرهشرقيقعالذىالموقعأختير
وسطتتالتىالتمساحبحيرةتقعحيثكم،120
اآسيقارتىمابينالفاصلالسويسبرزخ

نالسفيخدمداخلياميناءاليكونأفريقيا،
بمدينةأوالسميتلذلكللقناة،العابرة

.(1،2شكلى)التمساح

-إسماعيلالخديوىأصدر1863مارس4وفي
تحمللمدينةبتحويلهاقرارا-مصرحاكم
ثمومنلها،مقراالشركةفإختارتهاإسمه،
حدائقيةعصريةمدينةإنشاءوتخطيط

.(2008كلودينبياتون،)
مدينة اإلسماعيلية وفرع القناة الشمالى( 1شكل )

الوثائق األصلية لمتحف قناة السويس، اإلسماعيلية



مديتضمنالسويسقناةإمتيازوحفرمرسومكان
يليةلإلسماعوصوالغربا،النيلمنعذبهمياهترعة
طولبلغ.حياةكشريانالقناةإقليمباقىوشرقا
.كم160حفرهاحينالسويسقناة

طئبالشواتذكرهمالقرنبنهاياتالمدينةزاروامن
الجاداتوالمزهرةبالحدائقويعجبونالفرنسية
.الواسعة

التىاإلسماعيليةلمحافظةعاصمةالمدينةأعتبرت
موالقسإفريقيا،قارةفيالغربيقسمهايقع

سيناءالشرقمنوتحدهاآسيا،بقارةالشرقي
،للدلتاالشرقيةالحدودوغرباالسويس،وقناة
الشماتحدهاكماوالقاهرة،السويسطريقوجنوبا

الكليةالمساحةحالياتشغلحيثبورسعيد،
لمحافظةالرسميةالبوابة)2كم5066للمحافظة

.(اإلسماعيلية

1870الخريطة األصلية لقناة السويس ( 2شكل )

A. Le Bealle



القناةتأميمحتىالعشرينالقرن

يزيةاإلنجلاإلحتاللقواتجالءحتىالمدينةكانت
إلىمقسمة1956عامفىالسويسلقناة
.يالغربوالحيالعربيالحي:رئيسيينجزئين
.(ترعةللالمتضمن)البوليفاربينهمايربطالذى

ناةقحفرفيشاركواالذينالمصريونسكنوقد
يتميزكانالذىالعربي،الحيفىالسويس
.خشبيةالواألروقةالشعبيةالتقليديةبالبنايات

علىجغرافيامصمماكانفقدالغربى،الحيأما
هذافيسكنوقد.لهوسمانالفرنسيالنمط
ميزويتالسويس،قناةشركةوقادةاألجانبالحي
العمرانىوالتصميماألشجاربكثرةاآلنحتى

الذى،(اإلفرنج)حيعليهيطلقلذلكالغربي،
مختلفوواليونانيونواإلنجليزالفرنسيونسكنه

لمحافظةالرسميةالبوابة)األخرىالجنسيات
.(اإلسماعيلية

يس لوح مائية للمدينة والعبور األول بقناة السو( 5،4،3أشكال )

1869Edouardفى  Riou(الموقع الرسمى لهيئة قناة السويس)



1975فىالقناةإفتتاحوإعادةالتأميمبين

التى،1967حربحتىسنواتعشربهدوءالمدينةمرتالقناةتأميمبعد
قناة،للالشرقىللشطاإلسرائيلينوصولثمومنسيناء،إلحتاللأدت

.لهجرهاالسكاندفعممابالقنابلالمدينةوقذف

تمالذى،1973أكتوبرنصرحتىحربيةعملياتمنطقةالمحافظةإعتبرت
.1981فىالحقاسيناءوكاملالشرقيةالضفهمناإلسرائيلينطردفيه

والقناةإدارةلتعود،1975فىتطهيرهابعدالسويسقناةإفتتاحأعيد
وسيعتتمكما.جديدةكاملةأحياءاأضيفت.القناةمدنتعميربعدالسكان
على-الترعةيسار–6رقمبطريقوإمتدادةعلىمحمدبوليفارطريق
الحركةتزايدلمواجةحارتينلجعلةوالممشىاألخضرالشريطحساب

الشريطأشجارمنصفإزالةذلكتتطلبوقدالعودة،بعدوالسكان
.األخضر

حاليااإلسماعيلية

ناةالقعلىالمطلأولحي:أحياءثالثةإلىإداريااليومالمدينةتنقسم
ومنشائتهابعمرانهاالقديمةالمدينةيشملالذىالتمساحوبحيرة

قناةلالمصريةاإلدارةبعدهاومنالعالميةالشركةأنشاتهاالتىومساكنها
الشمالإلىثالثحياألول،الحيمنالغربإلىثانيحيالسويس،

.منهما



التراثغالبيةعلىحافظتقدالسويسقناةهيئةأنإلىاإلشارةويجب

فيالتبإحديقيمالباحث).(5أشكال)للمبانىدوريةبصيانةتقومحيثالمعمارى،
.(ممتازةبحالةومازالت،1931عامفىالمنشأهالجولفمنطقة

تدفقتة،رئيسيبشريةهجراتثالثشكلتهخليطمناإلسماعيليةسكانيتكون
.الجديدةالمدينةوظهورالثانى،واألولالسويسقناةإفتتاحمعمتزامنة

بقريةنالمقيميالصيادينبعضمعالعربانمنمحدوداعددااألصليينسكانهاكان
الجنوبمنالسويسقناةحفرأعمالبدايةمعالموجاتأولىأتت.التمساح
تجاءالمدينةحجمتنامىمعثمالقناة،حفرفيشاركواممنمصر،صعيدومدن

بورالعمعركةبعدالثالثةالموجةثم.العشرينالقرنبدايةمعالثانيةالموجة
اريعلمشنتيجةالسكنى،وللعملالكثيرينتوافدحيث،1975سنةالقناةوإفتتاح
.بالمدينةالسويسقناةجامعةوإنشاءالتعمير،

صيانة الفيالت، وحى الجولف ( 5أشكال )



جمال إستمرت المدينة تنمو، وكانت مقصدا سياحيا بين المدن المصرية ل
ان ومع زيادة النشاط والسكمداخلها وحدائقها الممتدة بمحازاة البوليفار، 

ياحية وكبر حجم المدينة، أنشأ بها بعض الفنادق و النوادى والمنتجعات الس
ناء بناء لم يتغير عمران قلب المدينة القديمة بإستث. على ضفاف البحيرة

مى بعض النوادى على أجزاء من الحدائق، وبناء مقرا جديدا لشركة القناة س
(.7،6شكلى )بمبنى اإلرشاد بنهاية البوليفار شرقا 

فار و جنوب المدينة على بحيرة التمساح وقناة السويس، ثم البولي( 7،6أشكال )
الحدائق ومبنى اإلرشاد فالبحيرة



2011ينايرثورةبعد

دعامما،،أمنيةأفعالوردودتظاهراتفحدثتمضطربة،بفترةمصرمرت
المتاخمةالحدائقواإلرشادلمبنىالسياراتوإنتظاردخوللمنعاألمن

اقاتإختنسببممابالطريق،المروريةالحركةفزادتعلى،محمدلبوليفار
هعليالواقعةالهامةالمنشآتبعضحولخرسانيةبلوكاتوضعنتيجة

المدينةطرقلتطويرمشروعفىالبدءتم2017عاموفى.األمنكمديرية
يلهابتحوالبوليفارمنطقةشامالالمرورية،الحركةسهولةبهدفومداخلها،

لمحافظةالرسميةالبوابة)-الترعةحولدائرى-واحدإتجاهذولمسار
.(اإلسماعيلية

المشكلة2.1
-فقط،ةمروريكحركةالتراثيةالبوليفارمنطقةمعتعاملالتطويرمشروعإن
مارىالمعالتراثخاصةالحديثة،العمرانىالتخطيطأبعادكلإلىينظرولم

.القديمالمدينةلقلبالمميز
وذاتالمشاة،تناسبال،منحدراتذاتمرتفعةخرسانيةكبارىعملتم

منالكثيرإلزالةوأدتالبوليفار،ممشىإستمراريةقطعتمغلقةجوانب
ىحتوالبحيرة،الحدائقمعالتواصلقطععنناهيك.الخضراءالمسطحات

خطيطلتاألصليةالفلسفةيتجاهلماوهو.المشاةلعبورأماكنيوجدالأنه
كان،الموظيفةوفقدالكبارىقبحمنالسكانإستياءعنناهيكالمدينة،

.علىمحمدبوليفارلممشىالذهنيةالذاكرةوتشويهالمدينةورئة



األهداف3.1
.ارالبوليفخصائصوتحليلالمدينةلتخطيطاألصليةالفلسفةإستكشاف-

الناسهملتالتىالتخطيطيةالمشاريعلتجنبتطوير،منتملماالسلبيةاألثاررصد-

.بالمكانوتعلقهموتفاعالتهم

ككليليةلإلسماعالعمرانىالتراثإستدامةتحققإستراتيجياتوطرحتوصياتتقديم-

.الحديثةالعمرانعلوممبادئبتطبيقخاصة،وللبوليفار

.البرومونادإحياءوعلى،محمدلممشىالذهنيةالذاكرةإسترجاعمحاولة-

قنواتابهيمرالتىالتراثيةالمدنلبعضالناجحةالتجاربمنالحلولبعضإستلهام-

.مائية

المنهجية4.1
وتطورأةنشفىدراسية،حالةعلىبالتطبيقالتحليلىالوصفىالمنهجالبحثيتبع

بهاسبالتىالحضريةالمشكلةصدار.ومرئياتاريخياعلى،محمدوبوليفارممشى

.المشروع

البحثمحددات5.1
مشروعحتىنشأتةمناإلسماعيليةبمدينةعلىمحمدبوليفارعلىالبحثيقتصر-

.2018فىالتطوير

.مرانىالعللتراثالبصريةالصورةثماألمان،والراحةمنالحياةبجودةالبحثيختص-

لحليليةالتفصالحلولتتناوللنالدراسةفإنالبحثية،الورقةمساحةلمحدوديةنظرا-

.الحقاتقييمهاوبحثهايتمأنعلىالتطوير،مشروععنالناتجةالمشاكل



تخطيط المدينة1.2

مخططهوسمانبجورجإستعانفقدبباريسإسماعيلالخديوىإلعجابنظرا
.باريسجاداتاإلسماعيليةتشابهلكىالفرنسيينمنآخروعدداالحديثة،باريس

بيعيةالطبالتهويةالسكانراحةتحقيقيجبكانالصحراوية،المنطقةولطبيعة
الصحةضمانو،التشجيربكثرةالمتربةوالرياحالشمسحرارةمنوالحماية
,Frémauxالعامة C. 2007)).

اخلالدالرئيسيالطريقعلىالتركيزمعالبحيرة،شمالالمدينةتوقيعتم
مالشالمدينةقسمت.-حالياسالمصالح-سابقاعلىمحمدبوليفار:للمدينة
اربوليفيقسمها،كمنصفضلعهمنهاكلكمربعاتأحياءخمسةإلىالطريق

السكةمحطةمنشمااليصلالذى،-حالياعرابىاحمد-أوجينىاألمبراطوره
.(2008كلودينبياتون،)(8شكلى)التمساحبحيرةعلىللميناءالحديد،

1912لليمين، ثم تخطيط للمدينة فى ( خمسة بلوكات)1869التخطيط األولى للمدينة فى ( 8شكلى )
(2008بياتون، كلودين )المصدر (سبعة بلوكات)



ونالسكاومتعةراحةلضماناألوروبيةالترفيةوسائلبجميعالمدينةحظيت
حوالىرةالبحيحتىجنوباالبوليفارمنبدءاالبرومونادمنطقةفشكلتالعاملين،

.يناءسمنالقادمةالمتربةللرياحكمصدأستخدمتاألصلية،المدينةمساحةربع

التاسعنبالقرإزينرلهواردالحدائقيةالمدينةفكرةسبقواقدالمخططينأنويبدو
,Goodallعشر B انطريقتتضمنالسابقةاألحياءمربعاتكلكانتحيث،((1987

يطالتخطفىواضحاكان.ونافورةمركزيةحديقةبهبميدانيتقاطعانعريضان
الغربالىوأوروبيانمركزيانإثنان:أحياء5فىالجنسياتفصلفكرةاألصلى
شمالأخرىمربعاتزيادةتم.يونانيينوحيينحديقةالشرقإلىوالعربى،الحى
كبيرة،خضراءبمساحاتتتمتعالمنشآتكلوكانت،(9شكلى)الحديدالسكة
.الخضرةبإنتشارإحساساأعطىممااألرض،مساحةربععلىمعظمهافبنيت

2008لليمين ، ثم تخطيط المدينة فى (  قبل التأميم)1955تخطيط مدينة اإلسماعيليةعام ( 9شكلى )

(2008بياتون، كلودين )المصدر وحتى مشروع التطوير



عمران المدينة2.2

رمقعليهيطلحيثالمدينة،نواةعلىمحمدوبوليفارالمركزىالحىيعتبر
فضةالمنخالفيالتمنوعدداالمشروع،ومؤسسمديرديليسبسوسكنالشركة
حدائقاجنوبالترعةوالبوليفاريلى.مميزامعماريابطابعاتتميزالتىاإلرتفاع
ئنكباتتضمنالتىبشواطئها،-المالحةالتمساحبحيرةإلىنسبة-المالحة
.(12،11،10أشكال)الصيدوباإلستحماملإلستمتاعخشبية،

ترىديمالخديويةالقصورمعمارىمعبالتعاون"بيريه"المبانىبتصميمقام
ولىاألالمنشأت.العشرينلقرنبمنتصف"روبىهنرى"ثمباشا،فابريسوس

ومحطةاألصلىالشركةكمقرخشبيةاألسقفوالحجرمنحاملةحوائطكانت
الخرسانية،األسقفأستعملت،1920معثم،(15،14،13شكال)الحديدالسكة

.(2008كلودينبياتون،)(18،17،16أشكال)

قبل توسعة الطريق األولى، ثم حدائق المالحة 1919بوليفار محمد على فى ( 12،11،10أشكال )

(2008بياتون، كلودين )المصدر .   وكبائن اإلستحمام



فار المؤدى من المحطة للميناء، ثم شارع البولي( أحمد عرابى حاليا)أفنيو أوجينى ( 15،14،13أشكال  )
(2008بياتون، كلودين )المصدر .  و مقر الشركة العالمية لقناة السويس قديما

(الباحث)الفيالت المطلة على ميدان شامبيليون، منزل ديلسبس بالبوليفار وشارع النخيل( 18،17،16أشكال )



بوليفار محمد على 3.2

عريضشريانوجودعلىعموماالبوليفارفكرةتقوم

لالنقووسائلللمشاةمسارتعدةيشملبالمدينة

،أشجاربهافاصلةخضراءمساحاتوجودمعالمختلفة،

ةعديدمدناتقومواليوم.المستخدمينبأمانتسمح

ليةجماوتخطيطيةفوائدمنلهالماالفكرة،بإسترجاع

السبالرمبتشتهرالتىكبرشلونةوصحيةوترفيهية

.((nacto.orgبأمريكاوكنساس

تعةممطرقلعمليهدفالحدائقىالبوليفارتصميمإن

رفعمعللطريقتميزوإعطاءالمستعملين،وللراكبين

لةإطالبخلقعليه،الواقعةالمنشآتواألراضىقيمة

&Viewجذابةومقاربة Approach(BPRC 2010).

يفارالبولنمطعلى"علىمحمد"بوليفارعناصرصممت

Landscapedالحدائقى Parkway & Boulevard،حول

توبرجوالمقاعدوجودمعأسواربالاإلسماعيليةترعة

:يلىكما(21،20،19أشكال)الشمسمنللحماية

ممشى وبوليفار محمد على قديما بجوار ترعة ( 19أشكال)
(2008بياتون، كلودين )كروت بريدية :اإلسماعيلية المالحية



المكانوذاكرةالذهنيةالصورة4.2

معظمفىالمعتدلوصيفانسبياالحارالمناخإن
،(يليةإسماعويكيبديا،)قليلةأمطارنسبةمعالسنة
معةخاصبرودة،األكثرالخضراءللمناطقللخروجيدعو
ة،جاذبيأكثريجعلهامماالتمساحبحيرةشاطئقرب
بارىكعبورثمبالبوليفاروالتنزهالمشىيمكنحيث

.(20حتى10أشكال)للحدائقللوصولمعدنية

واطئهابشالتمساحلبحيرةالوصولببساطةيمكنكما
السكانفيهايستمتع-داخليةكبحيرة-الهادئة

هدةمشامعالبحرية،األنشطةوالصيدوباإلستحمام
سيةنفوراحةفضاءيمنحهمممابالقناة،المارةالسفن
اتالمزروعرائحةفيهاتندمجالتىبالذاكرة،أنطبعت
صورةبتتمتعكانتفاإلسماعيليةلذلك.البحيرةونسيم
Cityورمزذهنية Brandingوالخضرةوالسحر"هو
.المصريةالمدنغالبيةعكس،"الجمال

يؤكدوالشئقيمةمنيرفعالرمزأنالمعروفومن
."تنامالالتى"نيويوركأو"النورمدينة"كباريستميزه،

."والملكاتالملوكوادى"األقصرأو

ة ثم كوبرى ساال على الترع:بوليفار محمد على قبل التطوير( 20أشكال )

(الباحث)الممشى بجوانبه الخضراء والبرجوالت 



التطويرمشروع.3

امالشاإلسماعيلية،مداخلوتحسينالمروريةالحركةلزيادةالمشروعيهدف

رىدائ-واحدإتجاهذولمساربتحويله(سالمصالح)علىمحمدبوليفارمحور
بمنطقةالترعة(جنوب)يمينللمدينةالداخليكونبحيث-الترعةحول

تمف.(اإلسماعيليةلمحافظةالرسميةالبوابة)شمالهاوالخارجالبروموناد،
إلغاءمعاإلرشاد،مبنىحتىومدهكلثومأمالمسمىالجنوبىالطريقتوسيع

جوانبذاتمرتفعةخرسانيةكبارى4بعددوإستبدالهاالمرورية،اإلشارات
جانبكلمنإثنانمترا،100حوالىبطولمنحدراتأربعمنهالكلمغلقة،
.(26،25،24،23،22أشكال)الترعةعلى

لمرتفعة قطاعان عرضيان بالبوليفار قبل التطوير لليمين، وبعد التطوير وإنشاء الكبارى ا( 21شكل )
(الباحث)لليسار 



(الصور للباحث)الكبارى القديمة المعدنية والخرسانية المغلقة حاليا أمام المركبات ( 22أشكال )

الكبارى الخرسانية الجديدة ذات الجوانب المغلقة، ثم لقطة من القديم للحديث ( 23أشكال )
(الصور للباحث)



توسيع طريق أم كلثوم المالصق للحدائق مع الكبارى الخرسانية الجديدة ذات الجوانب المغلقة ( 24أشكال )
(الباحث)

الجديد كوبرى اإلرشاد ثم كوبرى أمام إدارة القناة القديمة، ثم كوبرى الثالثينى المغلق و( 25أشكال )
(Google Earth)

يالحظ مدى حدة المنحنيات التى ال تناسب سرعة الطريق، وتسبب خطرا للراكب و السائر



الميزات1.3
.الوصول من مدخل المدينة، والخروج منهاسرعة -

(.  حتى لعبور المشاة)المرورية بال إشارات ضوئية السيولة -

العيوب2.3
دملع-الحديدالسكةحتى-القديمالمدينةوسطفىالمرورىالتكدس-

والوحيدالعريضالحديدالسكةطريقبإنعلما.عريضراجعطريقوجود
إتجاهأنيعنىمما.)!(اإلتجاهنفسفىعلىمحمدلبوليفارالموازى
إختناقاتيسببمماللرجوع،2يقابله،حارات6بمجموعغربشرقالخروج
.الحركوبطء

،م100لطوبمنحدراتتطلبممام،3بحوالىمرتفعةالخرسانيةالكبارى-
الترععنالمسئولةالرىوزارةبطلبإحتجواالمختصينسؤالوعند

انيةالخرسوالمعدنيةالقديمةالكبارىبإنعلما.تحتهاالمالحةإلمكانية
ىعلوترددعاشقدوالباحث.ميكانيكيافتحهاويمكنالشارعبمنسوب
الكبارىهذهومثل.بالترعةيمرواحدامركبايرولمعاما،40منأكثرالمدينة
.هولنداووبلجيكابفرنساتستخدممازالتالقديمة

أوسانيةالخرالكبارىبجوارالبوليفارممشىبطولالسيرللمشاةيمكنال-
مماةمغلقجوانبهاأنحيثللترعة،المحاذىأوالطريقبرصيفسواءاتحتها
.المركباتوسطللمشىالسائرويضطرالممشى،إستمراريةقطع

نعيممماالمشاه،لعبورأماكنوجودعدممعسريعةبطرقالترعةتطويق-
.والبرومونادالحدائقمعالتواصلويقطعاآلخر،للجانباآلمنالوصول



تابع العيوب2.3

ادة وزي، إزالة  بعض المسطحات الخضراء بالبوليفار، لبناء الكبارى و منحدراتها-
(.  أم كلثوم)الطريق الجنوبى عرض 

غالقها لم يتم اإلستفادة من الكبارى القديمة التى كانت بمنسوب الطريق مع إ-
(.  27،26شكلى )أمام السيارات 

الذى -رة ال يمكن الوصول لمحطة السكة الحديد أو استخدام نفق الثالثينى مباش-
أعوام لتسهيل الحركة بين شطرى المدينة شمال و جنوب السكة 3أنشأ قبل 

.إال عبر الرجوع مسافة كبيرة، لزوم اإلتجاه الواحد-الحديد

خرائط الوضع الحالى، ثم لقطة من جوجل  لموقع الكبارى الجديدة والقديمة بوسط ( 27،26شكلى )
المدينة القديم



 Traceو المالحظة الرصد التبعات السلبية للمشروع ب3.3
observation

الوصولصعوبةوللحركةالمفتوحةالمساحاتبعضإغالقتسبب
وللموقعمالصقةلمناطقوالتنزهللترويحالناستوجهأنللحدائق،
جوانبكالخضراءالمناطقبعضتحتوىالتىالمحيطةالسكنيةللشوارع
اءإلستيأدىوللمنطقة،البصريةالصورةشوهمماالمالعب،والطرق

وفىاإلجتماعى،التواصلومواقعالخاصةباألحاديثظهركمالسكان،
أوالشعبيةالمشاركةعدموتبين.للمسئولينعديدةإلتماسات

راثالتتطويرودمجفىبالمتخصصينيستعانلمكماالمؤسساتية،
الطرقمصممهوالوحيداإلستشارىيكونربماوالعمرانى،والمعمارى
.والكبارى

ءالخضراالمساحاتلتلكالمستعملينبعضسلوكتغيرلوحظوقد
سةدراأكدتهماوهوبالمكان،العنايةوعدمالمخلفاتتركمنالمتبقية،
تغييرالأنفىالحضريةالبشريةالمستوطناتتشكيللعمليةحديثة
راكإدمنيغيرالمدينة،وعناصرالعامةللفراغاتوالفيزيائىالبيئى

Niaالبيئة،جماليات et al 2017)).
قديمةالاإلسماعيليةقلبإدراجعلىيدلماعلىالعثوريتململألسفو

أوليةالمحالثقافيةالتراثمواقعضمنخاصة،"علىمحمد"وبوليفارعامة
التراثمدنإدارةسياساتفىقصورلوجود-مؤقتا،ولوالعالمية
أىيقيدأوالعمرانى،بالتراثالمساسعدميضمنقدمما،-المصري
فردىفكرعلىعتمدإالذىالمشروعهذافىكمامدروس،غيرتطوير
.(2013ياسمينحجازى،)متخصصغير



دامةأمثلة لمدن بها قنوات مائية حافظت على التراث العمرانى واإلست. 4

العصورفىالفايكنجمعونمتم،.ب17عامأنشأت:بإنجلترايوركمدينة1.4
العديدمتض.يوركشرإلقيممركزاثمالبريطانيةللجزيرةعاصمةلتكونالوسطى

.العمرانىللحفاظناجحامثاالوتعتبر،(28شكل)والمتاحفاألثريةالمواقعمن
بطولالوسطىالقرونمنذسورابهاويحيطأووس،نهرعلىالقديمةالمدينةتقع

حيتيكممشىعليهالحفاظفتم.الطرقوالنهررغمبإنجلترااألكملهوكم4
,Wilsonالقديمةللمدينةبانوراميةنظرةللزائر B; Mee, F .(29شكل)((2005

التىةالسياحلزيادةتراثهاعلىالمدينةإعتمدتالصناعى،النشاطإنخفاضمع
,Orbasliالمحلىاإلقتصادوالتجارةأنعشت Aylin 2002)).

يصبتخصالمركبات،عليهاتطغىالبحيثالمشاةسيرخطوطعلىالحفاظتم
النهروانبوجللمشاة،المدينةبقلبالرئيسىوالميدانالضيقةالقديمةالشوارع

.(30شكل)طرقأومركباتدونلإلستمتاعالمتنزهاتمع

يورك من جوجل، النهر وسور المدينة وبواباتها، ثم نهر أووس والممشى بجواره ( 30،29،28أشكال )
(الصور للكاتب)



  Newcastle-upon-Tyne: ممشى نهر التاين نيوكاسل بإنجلترا2.4

.نسمةألف300حواليسكانهاعدديبلغإنجلترا،شرقشمالفيالمدينةتقع

القرنفلمنتصلفترةتعودالتى"النيوكالسيك"بطرازالقديمةعمارتهاتتميز
شاركت.الرومانكآثارالتاريخية،المعالممنالعديدوتحتوىعشر،التاسع
رساناتتأكبرمنو،مهماصناعيامركزافكانتالصناعية،الثورةفىبقوةالمدينة

أنعشمماالفحم،إلستخراجباإلضافةقرون،ثالثةقبلالسفنتصليحوبناء
العالمىفالكهربيةبالمصابيحشوارعهاتضاءمدينةأولكانتأنهاحتىالمدينة

العديدلعمتطلبتممماالتاين،نهرعلىالمدينةتقع.(نيوكاسلويكيبيديا،)
.(31أشكال)بالعالمالحديدللسكةجسرأقدمومنهاالنهر،علىالجسورمن
مبكراهواتنبفقدوثقافيا،معمارياوتراثامرموقة،جامعاتتضمالمدينةإلننظرا

.قرنمنأكثرمنذالمدينةتخطيطبإعادةالنهرجوانبإلهمية

ممشى وبوروموناد نهر التاين من جوجل، موضحا الجسور ثم العمارة المميزة بالمدينة ( 31أشكال )
(الصور للباحث)



اعاتصنلتوقفأدىالعشرين،القرنثالثيناتفىاألكبرالكسادحدثعندما
انكالذىالفحموأرصفةالبحريةالترساناتلنقلفرصةأعطىمماالسفن،
المنشآتمعظمدمرتالتىالثانيةالعالميةالحربومع.المنطقةيلوث

النهربجوانتحويلالمدينةمجلسقرربالنهر،المحيطةالمؤسساتوالصناعية
عضبوتحولتبرومونادوعملالممشىتطويرفتموثقافيا،ترفيهيالمركزا
.قديمةغاللصومعةومنهاثقافيةلمراكزالقديمةالمبانى

معمجوأضيفللمشاه،المبتكرالمتحركاأللفيةجسربناءتم2001عامفى
طبعمما،(32أشكال)بجيتسهيدسياراتمواقفمعحديثةوأوبرامسارح
صلتفحواحد،آنفىالعمرانىوالتراثالمعمارىالتكنولوجىبالتقدمالمدينة
.التراثعلىالحفاظوبالعمرانتتعلقجوائزعدةعلى

الممشى العريض بجوار نهر التاين بنيوكاسل ثم جسر األلفية و األوبرا الجديده والمواقف ( 32أشكال )
(الصور للباحث)



ئالموانأهممنوأصبحتعشر،الثانىبالقرنأنشأت:بهولنداأمستردام3.4
نتيجة(عشرالسابعالقرن)الذهبيهولنداعصرخاللالعالممستوىعلى
فيلواقعةاالقنواتحفربعدخاصةوماليا ،تجاري ا  مركزا  كانت.فيهاالتجارةتطور
قيمةمستخطوطستةعلىعشرالسابعالقرنفيُبنيتوالتيالمدينةقلب

.2010عامالعالميالتراثلمواقعضمتوقددائرة،شبةتشكل

المدينةسكانعدديبلغ.والعشرينعشرالتاسعالقرنينخاللالمدينةتوسعت
ويكيبديا،)سنويا  مليون16إلىالمدينةزواريصلبينمانسمة،ألف800حوالى

بالقنواتزالمميالعمرانىوتراثهاالمبنيةبطبيعتهالإلستمتاعوذلك.(أمستردام
واتالقنأنإختالفمع.الشمالبفينسياتسمىلذلكبها،المحيطةوالطرق
فيالسيارات،بقيادةمنهاالعديدفيُيسمحاللكنوشوارع،ممشىبجوارها

ةشبكتوفروالمدينةالدراجات،وللمشاةالمشاياتبعضتوسيعتمحين
.(33أشكال)بالقنواتالمراكبمنهامتعددةمواصالت

أمستردام من جوجل ثم القنوات والمشايات التى وسع بعضها بالخشب كما باليسار ( 33أشكال )
(الصور للباحث)



المساراتمثلالدراجاتلراكبيالمريحةوالمرافقاألمانتوفرأمستردام
ركةالحيمنحوالرياضة،ويشجعالتلوثيقللماوهو.اإلنتظاروأماكنالخاصة
مماوقت،النفسفىالمتباينوالمنتظمالعمرانىالتراثلرؤيةفرصةالبطيئة
.(إمستردامويكبيديا،)المعيشةلجودةالعالمفىالمدنأفضلمنجعلها

اإلضافةبتوسعات،دونالمدينةبقلبالسيرشبكاتعلىأبقواقدأنهمويالحظ
موايقوفلم-باإلسماعيليةأغلقتالتىمثل-الضيقةالمعدنيةللكبارى

واحيوالضاألحياءمنالعديدُبنيتفقدالعصرولمواكبة.(34أشكال)بإستبدالها
اممالقديمة،بالمنطقةالمساسدونالسرعات،المتدرجةالطرقذاتالجديدة
.كلهاهولندافأفادالعالمية،للسياحةقبلةوجعلهاعليهاحافظ

أمستردام من جوجل ثم القنوات والمشايات التى وسع بعضها بالخشب كما باليسار ( 33أشكال )
(الصور للباحث)



اليابانDōtonboriدوتوتنبورى بأوساكا 4.4

القنواتإستغاللوعليها،الحركةجعلمماجسرا808البمدينةأوساكاتسمى
قناةلمثصناعيةقنواتعدةبحفرحكامهاقام.المحليةالثقافةوالتقاليدمن

كم2.5بطولنهرينبينوصلةلعمل1621عامفىحفرتالتىدوتوتنبورى
ائع،البضونقلالحركةلسهولةالصناعيةالقناةأدت.بأوساكاالتجارةلزيادة

تزالماوحاليا.(35أشكال)للترفيهتخصيصهاتمإضافيةمائيةواجهةوأنتجت
طولبالمحيطةالتسوقمراكزوبالكافيهاتتمتلئسياحيا،مقصداالمنطقة
تركيزالتم.للمشاةمتنوعةكبارىوعدةللمركباتجسورايقطعهاالتىالقناة،
الكبارىتحتمنيمرمستمرممشىوعملالقناة،بطولالمشاةحركةعلى
وكاتالبللخلفيةوالممشىالقناهعنالمركباتحركةإبعادمعالجانبين،على

.(36أشكال)القناةعلىالمطلة

ثم القناة والممشى حاليا الذى يمر من تحت الكبارى 1902قناة دوتنبورى فى ( 36أشكال )
(الصور الحديثة للباحث)



جرىمكانتالتىالتاريخيةتشونجىقناةإلعادةمسابقةنتيجةكانالمشروع
.بسيولالتجارةواألعمالمركزبقلبسريعاطريقافوقهاوأقيماألمطار،لتصريف

الطريقوإزالةالمياه،تصريفمعللمشاةالمنطقةإحياءإعادةالمطلوبكان
حيدلتوالرمزبةمعجنوب،ولشمالسيوليقسمالذى-ومرفوعأرضى-السريع

كل،2007فىالمنفذالفائزالمشروعحقق.((archdaily.comالكوريتين
فاربوليبعملتكراره،يمكنللطريقوقطاعاتصميميامقترحافىالمطلوب
درجامتمنخفضامساراتوفيرثماألرض،بمستوىللمشاةوممشىللمركبات

Hardالقويةالموقعتنسيقعناصرمنالقناهبطولوالمشاةللمياه escapeالتى
.(37أشكال)يوميامراقبتهايتمالتىاألمطار،موسمحالغمرهايمكن

ChonGaeقناة تشونجى 5.4 Canal Restoration  كوريا بسيول
الجنوبية 

الحل المقترح ثم رسومات المشروع، موضحة التطور التاريخى للقناة و الطريق، ( 37أشكال)
archdaily.com))



صيفريستمرالمركبات،لعبورالمحلىبالطرازكبارىبضعةالمشروعتضمن
وللتجمعوفراغاتبالزاتكونمياه،شالالتمعتحتهاالمنخفضالمشاة
ئيةالضواألليافمنالمخفيةواإلضاءةالمياهنوافيرأستخدموقد.الجلوس

water jests and fibre optic lightsمنالمستجلبةالحجارةمنأنواعوثمانية
.(38الأشك)لتوحيدهمارمزاوالجنوبية،الشماليةللكوريتينمقاطعاتالثمان

ول،سيتحتاجةكانتوإجتماعياوجمالياوبيئياوظيفيافراغاالمشروعوفر

.اسباتالمنوباألعيادالناسبهايتجمعالتىحيوية،الفراغاتأكثرمنفأصبح

وممشى مع تصربف المطر كبوليفار قناة تشونجى بعد هدم الطريق، و إعادة إستخدامها ( 38أشكال )

https://www.archdaily.com/174242/chongae-canal-restoration-project-mikyoung-kim-design



علىوالحفاظالحياةجودةبهدفلألن،وصوالمبادئهاوترسخت1983منذظهرت
:((newurbanism.orgيلىكمااإلستدامة،لضمانالبيئة

Walkabilityالمشىإمكانية- إقتصارمعللمشاة،صديقةشوارعتصميم:
.فقطالمشاهعلىبعضها

الحضرىالفراغرؤيةمع،ركوباأومشياوراحةبسهولةAccessibilityلوصولا-
.مناطقوالالمساحاتبينللتنقلوسهلةآمنةوسيلةتوفيرأومنه،اإلقترابمع

.المركباتحركةومنالصناعيةوالبيئيةالمخاطركلمناألمان-
والجلوسأماكنوتوفرالنظافةمع،Comfortالنفسيةوالجسمانيةالراحة-

.رتهوإداالمكانصيانةعنالمسئولتحديدمعالمستعملين،رغبةحسبالراحة
Attractiveالعمرانىالفراغوجاذبيةالجمال- image،بالتميزيرتبطماوهو

.المكانىأوالتراثىأوالطبيعى
Functionsللمكانأنشطةوإستعماالتتوفر- & Activitiesكانتلوحتى

لفومختالعائالت،والنساءوللرجالوبصريا،نفسيامريحبمكاناإلسترخاء
.إلنشطةتقسيمهايمكنالمساحة،زيادةومع.المكانلهجرولوالهااألعمار،

ىيقوممااألصدقاءوالجيرانيتقابلحيثSocialityاإلجتماعيةالعالقاتتقوية-
همبعضمعبحريةاالجتماعيمكنهمحيث"للناسمساحاتبتوفيرالمجتمع،
وجالخروبالمسجدالمسلمينإلرتباطونظرا."متساويينكمواطنينالبعض
.المكانمساحةحسبمصلىأومسجداوجوديفضلفإنهللصالة،

وااقتصاديمجاالأصبححيثالعمرانى،التراثعلىالحفاظالدولةعلىيجب-
واصةالخوالعامةالمؤسساتعلىاالقتصاديةآثارهوفوائدتنعكسإستثماريا
.(2013محيىهوارى،)وأمسترداميوركفىكماالتنمية،واألفراد
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وذكره،سبقماوهواإلجتماعية:المعروفهالثالثبجوانبهااإلستدامة-
خلطنيمكهذاوفىالعمرانية،بالتنميةجدواهالمكانيحققحيثاإلقتصادية

ثمعبئا،تهصيانتكونالولكىإستمراريتهتضمنعوائدلتوفيرإستعماالت،عدة
عدموضمانالصناعية،والطبيعيةالمختلفةبعناصرهاالبيئةعلىالحفاظ
توفيرأنفالمعروف.العامةبالصحةتضرالتىالمخلفاتوإلقاءالتلوث

ئةرويوفرمرغوبةالغيرالرياحمنالمدنيحمىاألشجار،والخضراءالمسطحات
.زهورأووثمارمحاصيلتوفيرإمكانيةمعالحرارة،درجاتويخفضللمدينة،

مابذلكواإلستدامةمعطياتوالعمرانيالحفاظإستراتيجياتدمجضرورة-
تكامليلبشكالتراثتوظيف.”التراثيةللمناطقمستداماعمرانياحفاظايحقق
خططنضماقتصاديكموردوالعمرانيةوالثقافيةالطبيعيةجوانبهشتىفي

.(2017شيماءالحبابي،)المستدامةالتنمية

انيالعمرالتراثعلىالمحافظةفيالمشاركةبٔاهميةالخاصالقطاعتوعية-
دعمباإلجتماعية،المسؤوليةمجالفئاولوياتهضمنوجعلهتوظيفه،ٕواعادة

.(2017شيماءالحبابي،)التنميةفيللمساهمةالمحليةالجمعيات

كانالسمشاركةبدونالفوقىالتخطيطأنثبتفقدالشعبية،المشاركة-
تصميمندعيجب":لينشكيفينيقوللذلكيفشل،ماغالباإحتياجاتهمومعرفة
ناسالأراءإستطالعولكنفقط،المصممبرأياالستعانةعدمعمرانياالمدينة

,Lynch)"العمرانمعليتعايشوااألفكار،وجمعالتصميمفييشاركونكى
Kevin 1960).



لطريقاسرعةزادتفكلمابالمدينةالسيرأثناء"الزمن"الرابعبالبعداإلهتمام-
بقاءفضليالطابعذاتالتراثيةاألحياءفىوالعكسالمدركة،التفاصيلقلتكلما

مثال،وباريسكروماعديدةمدناتبقىلذلك.التفاصيلإلدراكمنخفضةالسرعة
سرعةاللخفضاألسفلتوليسالكوليزيزمبجواربالبازلتالممهدةالطرقعلى

لقديمةاالضيقةالكبارىعلىأمستردامأبقتالمتمهلة،كماللرؤيةفرصةإلعطاء
إدارةنىومبالمديرينوإستراحةديليسبسمنزليوجدحالتناوفى.الحركةلحصر
.الجميلةالتفاصيلذاتوالفيالتالكبارىمنوعدداالقديمالقناة

يرتبطوأن،Livabilityحياةلهاتكونلكيللمدينةالعامةالفراغاتوجودمنالبد-
Visualللمدينةالبصريالتشكيل formationواألنشطةالفراغاتتلكبتتابع.

معكأمستردام،معيناطابعافوجوداإلختالف،والنظامثمالمحلىالتفرد-
De)مشوقةالمدينةيجعلالفرديةاإلختالفات Botton, A. 2015).

ميتةالاألعمأحياءتبقىالحتىواألحياء،للمبانىالوظائفواإلستعماالتخلط-
.،اإلجتماعية/اإلقتصاديةالمستوياتعلىبناءاأحياءاوالتخصصليال،

لفراغاتاأو،العاليةواإلرتفاعاتالعريضةفالشوارعإنسانيا،المقياسيكونأن-
Deالحميميةمعوتتناقضوالخطربالضآلةتشعرجداالكبيرة Botton, A. 2015))

ستمراريتةإوصيانتةتضمنإقتصاديةعوائديوفرالتراثيةبالمدنالسياحةربط-

المحلياتوالزوار،وللسكانإيجابيةنتائجحقققدالسابقةالمبادئتطبيقأن-
.اإلقتصادىللنموباإلضافةالمبنيةوالطبيعيةالبيئةعلىوالحفاظ



مشروع الفراغات العامة2.5

PPSالعامةالفراغاتمشروع"قام العالم،حولالعامةالفراغاتاآلفبتقييم"
تهمعالقاوتقويةالناسراحة:عامةصفاتبأربعيتميزأنجحهاأنلهموتبين

نشطةواألاإلستعماالتلتحقيقالسهلالوصولمعجميل،مكانفىاإلجتماعية
.(39شكل)الالحقالدائرىالشكلفىمعاييرهوضعوماوهو.المطلوبة

.  ما يجعل المكان ناجحا( 39شكل )
 https://www.pps.org/article/grplacefeat: المصدر



م بعده قبل التطوير ث" محمد على"يمكن مقارنة و تقييم بوليفار 3.5
Newالحديثالعمرانمبادئعلىبناءانجاحه،مدىلمعرفة Urbanism،
PPSالعامةالفراغاتلمشروعالسابقةوالمعايير

intuitiveالنوعيةناحيةمنالمنتصفبدائرةعليهالحكمفيمكن or
qualitative،الكميةالخارجيةالدائرةبعناصرثمquantitative aspects.

الراحةوالسهلوالوصولالمشىإمكانية:حقققدالسابقالوضعأنيتبينو
التجديفوالشراعكنادىنوادىعدةإنشاءمعخاصة)واإلجتماعيةوالجمال
،(رينالعشالقرنستيناتفىاإلجتماعىالنادىثمالطائرة،والكرةوالتنس
.ينالسائحمنالمدينةوزوارالسكانحياةمنجزءاالبرومونادوالممشىفكان

:األساسيةالمبادئمعظم2018فىاإلسماعيليةتطويرمشروعأهملبينما
ةالراحوللمشاةالسهلوالوصولالمشىإمكانيةللمكان،المميزكالطابع
اتللمركبالراحةبعضوالوصولسرعةعلىفقطركزوواإلجتماعية،والجمال

الموقع،لضيققائمةبمنحنياتمنحدراتعملمعوالمشاة،الدراجاتدون
.دامةاألستمفاهيممعمايتناقضوهو،المنطقةوتراثطبيعةتماماوتناسى

خلقمماالكلية،المنظومةمن1/8حوالىتجاوزالالمطبقةالمعاييرأنويتبين
.الحلتستدعىحضريةمشكلة



لىعجدامميزاكاناإلسماعيليةلمدينةالعمرانىوالمعمارىالتراثأنتبين
كمصدأستخدمتالتىالخضراءالمساحاتعلىيعتمدحيثمصر،مستوى
تغاللوإسالسهلوالوصولالمشىوإمكانيةسيناء،منالقادمةالمتربةللرياح
.للمشاةحركةبوالبوليفاربالبرومونادربطهاعبرالتمساحبحيرةجمال

دعاهممماوجمال،ووصولراحةمنالزواروالسكانحاجاتمتطلباتحققوقد
."الجمالوالسحر"بمدينةوحديثا"الصغرىبباريس"لوصفهاقديما

المبادئمعظمتجاهلفقد2018عامفىاإلسماعيليةتطويرلمشروعوبالنسبة
ةإمكانيثماإلجتماعية،والجمالالمميز،المنطقةوتراثطبيعة:األساسية
التىالمشاةوالدراجاتدون،-السيارةلراكبفقط-السهلوالوصولالمشى
رعبوفىاألمانمشكةخلقمما،)!(اإلشاراتإلغاءبعدعبورأماكنلهماليوجد
.للبوليفارالسريعالطريق

اعياإجتموبصرياالبرومونادمنطقةفصلقدالتطويرمشروعأنالباحثويرى
ولمشاةلمتكاملمسارمنالبوليفاربتحويلوذلكالقديمة،المدينةبلوكاتعن

الجديدةالكبارىورفعالسيربسرعةEdgeحافةإلىPathممرمنالمركبات
احاتالمسبعضإزالةوأخيرا.البصرتعيقعاليةومنحدراتمصمتةحوائطوبناء

شوشممااإلستدامة،مبادئيناقضبماالشجرية،الرياحومصداتالخضراء
سكانبعضوإستياءفعلردودفىظهرتالتى،للمكانالقديمةالذهنيةالصورة
.الحلتستدعىحضريةمشكلةخلقوالمدينة،
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تابع النتائج 1.6

تطبق،عامةإستراتيجياتيطرحالبحثفإنالدراسة،نطاقوحجملمحدوديةنظرا
ان،السكحاجياتتلبيةوالحياة،لجودةتسعىالتىالحديثةالعمرانعلوممبادئ

:يلىماكمائية،قنواتبهاتمرالتىالتراثيةالمدنلبعضالناجحةالتجاربمستلهما

لووتبعدهابلالسريعة،للطرقتخصصهاالالمائيةالواجهاتذاتالمدنمعظمأن-
-ريعةالسالطرقيهدمبعضهاأنحتى.باإلسماعيليةسابقاكانكماخضراءبمساحات

المشىوللترفيهمساحاتوخلقوالجمالالوظيفةلتحقيق-بسيولتشونجىكقناة
.بالمدنوالضوضاءالتلوثلتقليلباإلضافةاإلجتماعية،الروابطوزيادة

لبقتغييريعنىالالسريعةللحركةوالحاجةالسكان،تضاعفوالمدينةنموأن-
.لناساوإدراكسلوكياتفىالسلبىالـتأثيروالمنطقةتشويهوالتراثى،المدينة

تالمؤسسانقلأوبإمستردام،تمكماالجديدة،لألحياءحركةمحاورعمليجبكان-
.المحافظةمبنىبنقلسابقاحدثماوهو.الحركةالكثيفة

.وسيولكأوساكااألخرىبالمدنأسوةالبوليفاربطولمشاةممراتفتحضرورة-

بداللفللخوالدورانللعودةوإستعمالهاأغلقت،التىالقديمة،الكبارىمناإلستفادة-
.يرالسسرعةبنفسالدورانتتيحالالتىالجديدة،للكبارىالحادةالمنحنياتمن

المحروقاتأسعارغالءمعخاصة،-ورياضةثقافةإحياءإعادة-للدراجاتمساروضع-
.مالالجإدراكوللتأملوقتاتوفرالمنخفضةالسرعةأنعلماالبدانة،مشكلةوزيادة

.لقةمتسنباتاتإستعمالمعاإلرتفاع،متدرجةزهوربأحواضالكبارىجوانبتجميل-

.البوليفارطريقىعبر-عريضةبمطبات-مشاةعبورأماكنوجودضرورة-

.لناساأراءإستبيانمنمعرفتهيمكنماوهوعليه،كانلماالوضعإعادةيتبينربما-



التوصيات2.6
لبطوالقديمةاإلسماعيليةمنطقةلكاملمروريةدراسةعملضرورة-

الترعةمصبحتىغربا،الجالءكوبرىمنبدءا"علىمحمد"بوليفار
لتمساحاوبحيرةالبوليفارإلىالحديدالسكةحدودومنالتمساح،ببحيرة
.جنوبا

علىالمطلةالهامةالمنشآتحمايةفىاألمنيةالحلولإستبدال-
ثمة،االقديمالهيئةوإدارةالمحافظةمبانىواألمنكمديريةالبوليفار،

خرسانية،سواترووضعالطرقإغالقعلىالقائمةاإلرشاد،مبنى
.رقالطمستخدميوالزائرينمعاناةدوناألمن،تضمنحديثةبأساليب

توسعةمرغحالياتوجدالالتىللمدينة،العامةللمواصالتشبكةتوفير-
شرقدةالجديلإلسماعيليةالقناةتحتأنفاقوعملوغرباشماالالمدينة
.الخاصةالمركباتإستعمالسيخفضممابسيناء،القناة

Park"إمشأوأركبوأركن"فكرةتطبيق- & ride"مساحاتبتوفير
،المروريةةالكثافيخفضمماالبوليفارنهايةوبدايةفىالسياراتإلنتظار
.عديدةومدنانيوكاسلفيكماالتلوث،ويقلل

ماتالخدعلىأصالتعتمدالتىبالمدينةالصناعىالنشاطضعفإن-
للسياحةمعروفةوجهةالمدينةفيهاكانتطالماالتىوالسياحة،
نىالعمراالتراثمنباإلستفادةالمستدامةللتنميةيدعوالداخلية،
سويساللقناةمفتوحبرومونادكأقربللمدينةالمميزالجغرافىوالموقع

.القاهرةوالنيلدلتامحافظاتمن
ةخاصالبوليفاروعامة،القديمبعمرانهااإلسماعيليةمنطقةإدراج-

.عليهاالحفاظلضمانالتراث،مواقعضمن



Thanks

Merci beaucoup

شكرا لحسن إستماعكم


