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 جغخافية الدياحة
 السقجمة:

والسرررػارد  االقتررررادية يعتبرررخ الشذررراا الدرررياحي مرررغ أىرررع األنذرررصة 
اليامررة الترري تعتسررج عمييررا الكثيررخ مررغ الررجول فرري تررػفيخ احتياجاتيررا 

حيرث يذركل الشذراا الدرياحي دعامرة قػيرة مرغ شرأنيا  نفقاتيا وسج 
أن تدرررراىع فرررري تحقيررررو دخررررل متسيررررد وبخاصررررة فرررري البمررررجان ذات 
السشاشو الجحابة والخبلبة أو تمظ الجول التري تحطرى بتراريخ عخيرو 

 مػروثات حزارية وديشية. وبيا
وتخزرع الدررياحية مثرل األنذررصة األخرخػ وبخاصررة الررشاعية إلررى 

 وماليررررة كسررررا تحترررراج إلررررى مررررػارد بذررررخية  يررررة تشطيسقػاعررررج وقررررػانيغ 
وتػضفيررررا وفررررو أسررررمػب معرررريغ لتمبيررررة ر بررررات وحاجيررررات السجتسررررع 

وعمرررى ىرررحا السشرررػال  واالقتررررادية االجتساعيرررة والثقافيرررة  السختمفرررة 
فالدررررياحة تسثررررل مررررغ جيررررة ر بررررات وحاجررررات الشرررراس إلررررى الخاحررررة 
والتخفيررررررو وقزرررررراء أوقررررررات الفررررررخا  و الدررررررفخ مررررررغ أجررررررل اإلشرررررربلع 

كتذررران ومغ جيرررة أخرررخؼ فرررتن األدوات والتجييررردات والخرررجمات واال
 كالشقررررل الترررري تشطسيررررا الجولررررة بيررررجن إشررررباع الحاجررررات الدررررياحية 

كسا تتسيد الدياحة عغ غيخىا مغ األنذصة األخخػ  الخ واإليػاء...
كػنيرررا تجسرررع بررريغ مختمررر  األنذرررصة فيررري تعرررج ضررراىخة اجتساعيرررو 

وحزررررارية تسثررررل ر بررررات الشرررراس السختمفررررة الترررري  صررررحية  ثقافيررررة 
اإلشرربلع   الدررفخ  الخاحررة فخضررتيا شبيعررة السجتسررع كالحاجررة إلررى 



 8 

حزػر السرؤتسخات العمسيرة وغيخىرا  وتعتبرخ بالجرجرة األولرى نذراشا 
ة عكبرات  اجتساعيا إلى جانب القصاعات األخرخػ  ولقرج تخصرت عرجق

 لتربح مغ بيغ الرشاعات الخائجة في العالع.
وبانتيرراء الحررخب العالسيررة الثانيررة  بررجأ العررالع يررشعع بشررػع مررغ اليررجوء 
والتصمع لمدبلم وبجأت دوافرع الدرفخ تذرتج لرجػ األفرخاد لمتصمرع عمرى 
معالع الببلد أو بكية البمجان األخرخػ  كسرا حطيرت الدرياحة باىتسرام 
الرررجول كػسررريمة إلنعررراش اقتررررادياتيا  وقرررج سررراعج عمرررى ذلرررظ تقرررجم 

 خيرررررررررررررررررررررررررررررررة والجػيرررررررررررررررررررررررررررررررة والبخيرررررررررررررررررررررررررررررررة. السػاصررررررررررررررررررررررررررررررربلت البح
ولقج تصػرت حخكرة الدرياحة العالسيرة تصرػرا ممحػضرا  بعرج الشرر  
الثرراني مررغ القررخن العذررخيغ   الررحؼ يعررج العرررخ الررحىبي لمدررياحة  
وذلرررظ لمتصرررػر والتغيرررخ الرررحؼ حرررجث فررري و سرررائل الشقرررل السختمفررررة 
البحخيررررة والجػيررررة والبخيررررة  ووسررررائل اإلعرررربلم وتشػعيررررا مررررع سرررريػلة 

  وتذرجيع الرجول السدرتقبمة  األنبراء عبرخ قرارات العرالع وسرخعة نقرل
لمدرررياحة وحخصررريا عمرررى تشسيرررة السشررراشو الدرررياحية  وتدايرررج أوقرررات 
الفررررررخا  واإلجررررررازات الدررررررشػية السجفػعررررررة األجررررررخ  والىتسررررررام بالبشيررررررة 

 1).األساسررررررررررررررررررررررية الدرررررررررررررررررررررررياحية مرررررررررررررررررررررررغ فشرررررررررررررررررررررررادق وغيخىرررررررررررررررررررررررا
ل كل ىحه األسباب ساعجت الفخد عمرى التفكيرخ فري الدرفخ مرغ أجر 

الخاحررة واالسررتجسام والتررخويح عمررى الررشفذ ومررغ أجررل تججيررج القررجرة 
 عمى العصاء حدب نػع السيشة. 

                                                             
1
 

م . 1998( انظر، أحمد الجالد، دراسات فً جغرافٌة السٌاحة،عالم الكتب،الماهرة،
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وقرررررج زاد االىتسرررررام بجغخافيرررررة الدرررررياحة فررررري وقتشرررررا الحاضرررررخ  الن 
الدياحة أصبحت مغ الحاجات األساسية التي يتع تمبيتيا باستخجام 

إلندرران  السررػارد الصبيعيررة والثقافيررة الستاحررة فرري الػسررط السحرريط با
وإذا لررررع تررررتح لررررو فرررري بمررررجه بحررررث عشيررررا فرررري الررررببلد السجرررراورة وألن 
الدررياحة تذرركل أىسيررة اقترررادية لمعجيررج مررغ الررجول  إذ أن اقتررراد 

  إضررافة إلررى الدرركان السكيسرريغ  بعررس الررجول قائسرراا عمررى الدررياحة
والقادميغ ألجل الدياحة والتخويح فري رفرع القرجرة اإلنتاجيرة لمدركان 

 بذكل عام. 
يتع جغخافية الدياحة باستثسار مقػمات البمج مغ مشاضخ شبيعية وت 

وأماكغ أثخية ومتاح  بغية زيرادة الرجخل القػمي كسرا تيرتع بسشراشو 
الجحب ومقػماتيا وسبل االىتسام بيا  والدياحة في عرخنا الحالي 
إضررافة لكػنيررا تررخويح وتخفيررو فيرري ثقافررة ومعخفررة وتسررازج لمثقافررات 

ياحة فري أيرة دولرة مرغ الرجول فري مجسػعيرا وتعارن  ومقػمات الد
 مقػمات جغخافية متكاممة.

حيرررث يتشررراول ؛فررررػل تدرررعة ولقرررج تزرررسغ ىرررحا الكتررراب الستػاضرررع
الفرررل األول العبلقررة برريغ الجغخافيررة والدررياحة ومفيررػم الدررياحة   

التأثيخ االيجابي والتعخيف بجغخافية الدياحة ويتشاول الفرل الثاني 
واالجتساعيرررررررة والبيئيرررررررة االقتررررررررادية  عرررررررادلؤلب والدرررررررمبي لمدرررررررياحة

  ويتشررراول الفررررل الثالرررث السقػمرررات الجغخافيرررة الصبيعيرررة والعسخانيرررة
فتشاول مفيػم وأىسية الدياحة والبذخية لمدياحة   أما الفرل الخابع 

تصبيكيرة  دراسة البيئية والدياحة السدتجامة ويتشاول الفرل الخامذ
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الدرررياحة فررري  الدرررادسالدرررياحة   ثرررع يتشررراول الفررررل  ػاعأنررر لرربعس
لجراسررررة مررررػجدة لرررربعس  الدررررابعالررررػشغ العخبي وخرررررز الفرررررل 

الررجول والسررجن الدررياحية األوائررل فرري العالع ويتشرراول الفرررل الثررامغ 
دراسة إقميسو لمدياحة في شبو جديخة سيشاء ويختتع بالفررل التاسرع 

احية مع التصبيرو عمري الحؼ تشاول التخصيط الدياحي والتشسيرة الدري
 مرخ.
بعرس الجػانرب  إيزراح فري التػفيرو بعرس وفقشرا قرج كشرا فران

 .باهلل إال تػفيقشا وما ما نبغي  غاية فيحا الجغخافية
 
 

 د/ شػقي الديج دمحم دابي
 م2119سبتسبخ  –اإلسساعيمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 الفرل األول
 جغخافية الدياحة

 :أوال:العالقة بيغ الجغخافية والدياحة
مررررغ أىررررجان الجراسررررات الجغخافيررررة ألؼ بيئررررة ىررررػ حرررررخ مػاردىررررا 

 برروفدررصح األرض وباششررو ومررا يحرريط  وتكيسيررااالقترررادية الستاحررة 
 بيرررامررغ غرربلن غرررازؼ يحررػؼ الكثيررخ مرررغ مررػارد الثررخوة التررري ييررتع 

الجغخافرررررررري ويدررررررررعى إلررررررررى تحجيررررررررج إمكانيررررررررة اسررررررررتثسارىا لرررررررررالح 
السجتسع,وىرحا يعشرري إمكانيررة تػضيررف الجغخافيررة فرري مجررال الدررياحة 
بتضيارىررا لمسررػارد السكانيررة مررغ حيررث السبلمررح والتػزيررع الترري يسكررغ 

الصمب الدياحي   ويعرج اسرتخجام األرض  أن تذكل عخضاا يدتثسخ
تررج أىسيتيررا لتذررسل اإلسرريام فرري مررغ الجراسررات الجغخافيررة اليامررة وتس

استخجام األرض برػرة تتفو واحتياجات اإلندان مع الحفاظ عمري 
البيئة وىررررحا يسثررررل نقصررررة التقرررراء الجغخافيررررا بالدررررياحة  كسررررا تعتبررررخ 
الدررياحة نسرررط مررغ أنسررراا الشذرراا االقتررررادؼ وىررػ نفرررذ مػضرررػع 
 الجغخافيررة االقترررادية حيررث يتشرراوال إنترراج وتػزيررع واسررتيبلك مررػارد
الثخوة وتحرررررػل الشذرررررراا الدررررررياحي إلررررررى واحرررررج مررررررغ أىررررررع العػامررررررل 
االقتررررادية واالجتساعيرررة السسيررردة ليرررحا العررررخ, فقرررج جرررخت خررربلل 
العقررػد األخيررخة عسميررة تذرركيل فررخع ججيررج مررغ فررخوع االقتررراد الررحؼ 
يقررجم اقتررخان محرررجد لمسررػارد , ويسمررظ كرررػادره الخاصررة وصرربلتو مرررع 

 رادية واجتساعية ممسػسة.الفخوع األخخػ , ويعصي فعالية اقت
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ولقج أدػ التصػر العاص  لمشذراا الدرياحي وزيرادة تعقيرج السدرائل 
السختبصرررة بيرررحه الطررراىخة العالسيرررة إلرررى جرررحب العمسررراء مرررغ مختمررر  
االختراصررات بسررا فرري ذلررظ الجغخافيررػن وذلررظ مررغ أجررل دراسررتيا 
وإعرررجاد التػصررريات العمسيرررة حيرررث يحسرررل تشطررريع الشذررراا الدرررياحي 

باا ألنو في أؼ مشطػمة سياحية تتفاعرل مجسػعرة الدرياح شابعاا مخك
 والبشية التحتية ومجال الخجمات والسجال اإلنتراجي والسرػارد العاممرة 
ولقج برخزت بػضرػح خربلل تصرػر األبحراث العمسيرة قزرايا الدرياحة 
بصابعيرررا الجغخافررري  ألن الشذررراا الدرررياحي متبرررايغ مكانيررراا ومرررختبط 

  الجغخافيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة.عزررررررررررررررررررررررررررررررررررػياا مرررررررررررررررررررررررررررررررررررع خررررررررررررررررررررررررررررررررررررائز 
ولحلظ شخح مفيػم السشطػمات الدياحية بػصفيا تذكيبلا مػضػعياا 
بذررررخياا , مررررغ حيررررث جػىخىررررا الررررػضيفي تبررررخز السشطػمررررات الفخعيررررة 
الدياحية ضسغ مشطػمة االقتراد الػششي كػحرجة متكاممرة , تتسترع 
بسجسػعة محجدة مغ الػضائ  الدياحية اليامة اجتساعيراا , وتطيرخ 

ع مشطػمررررررات اإلنترررررراج السررررررادؼ عمررررررى ىررررررحا األسرررررراس متدرررررراوية مرررررر
الررررررشاعية الدراعيرررررة , الدراعيرررررة الررررررشاعية , الشقرررررل ومشطػمرررررات 
السجرررال غيرررخ اإلنتررراجي , إذ ترررجرس جغخافيرررة الدرررياحة السشطػمرررات 
السكانيررررة الدررررياحية وىرررري مشطػمررررة جغخافيررررة بذررررخية , تتررررأل  مررررغ 
مشطػمرررررات بذرررررخية فخعيرررررة متخابصرررررة مرررررع بعزررررريا الررررربعس وىررررري) 

لثقافيرة والسشذر ت اليشجسرية , وشراقع الخجمررة , الطرخون الصبيعيرة وا
 والييئات اإلدارية وأخيخاا الدياح (.



 13 

والدررياحة ىرري أحررج الطررػاىخ االقترررادية واالجتساعيررة الترري يتسثررل 
فييرررا نرررػع مرررغ حخكرررة اإلندرررران فررري السكررران فيررري إحرررجػ مجرررراالت 
الجغخافيرررة البذرررخية التررري تطيرررخ عبلقررررة اإلندررران بالسكررران بعرررج مررررا 

حة تسثرررل مصمبررراا ميسررراا لئلندررران السرررتعادة قرررػاه بعرررج أصررربحت الدررريا
عبء العسل  فالخاحة والعصمة ووقت الفخا  أصربحت مرغ الحاجرات 
األساسرررية التررري يرررتع تمبيتيرررا باسرررتخجام السرررػارد الصبيعيرررة و الثقافيرررة 
الستاحة في الػسط السحيط باإلندان وإذا لرع ترتح لرو فري بمرجه بحرث 

ات الدرررياحة فررري أؼ دولرررة ىررري عشيرررا فررري الرررببلد السجررراورة  ومقػمررر
 (  2)مقػمات جغخافية متكاممة.

 :ثانيا :مفهػم ومجال جغخافية الدياحة
تتشرراول جغخافيررة الدررياحة عررجة جػانررب وىرري دراسررة عبلقررة الدررياح 
بالبيئة وأسررراليب تفررراعميع معيا ودراسرررة الحخكرررة الدرررياحية العالسيرررة 

والسشذررررررر ت  واإلقميسية والسحمية ودراسررررررة التػزيرررررررع األمثررررررل لمسػاقرررررررع
الدرررياحية بشررراء عمررري عشاصرررخ البيئرررة الصبيعيرررة والبذرررخية باالعتساد 
عمي السذاىجة والػص  والتحميرل والتفدريخ وتيتع بجسيرع العبلقرات 
واألنذررررررصة االقترررررررادية واالجتساعيررررررة والبيئيررررررة السختبصررررررة بحخكررررررة 

 الدياح.

                                                             
2
انظر ، دمحم عرب الموسوي ، مالمح عامة فً الجغرافٌة البشرٌة ،تعرٌف السٌاحة ومموماتها ، وممدوح  ( 

السٌاحة مجال بحثً شعبان دبسً، تعرٌف السٌاحة ، محاضرات جامعة حلب،وجالل بدر خضرة ،جغرافٌة 

.،من مولع الموسوعة الجغرافٌة ،نافذة الجغرافٌٌن 16/3/2119علمً لائم بذاته،الوحدة، شباب وجامعة ،

 العرب.
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كسا تخكد عمي دراسة بعجيغ رئيديغ)البعج األول يذسل دراسة نقاا 
ق الدياح ودراسرة ىرحه األمراكغ دراسرة تفريمية ويذرسل البعرج انصبل

الثررراني دراسرررة نقررراا الػصرررػلب مػاقرررع الجرررحب الدرررياحيب(أؼ تخكرررد 
عمرري فيررع الحخكررة الدررياحية برريغ مشرراشو الصمررب الدررياحي وأمرراكغ 

دراسررة -العررخض الدررياحي وتفدرريخ العبلقررة برريغ البعررجيغ السررحكػريغ
حية ودراسرررة اخرررتبلن وتبرررايغ العبلقرررات السكانيرررة فررري السػاقرررع الديا
 الحخكة الدياحية عمي سصح األرض.

 :تعخيف جغخافية الدياحة-2
ىررػ العمررع الررحؼ يتشرراول دراسررة وتحميررل العبلقررات السكانيررة الستبادلررة 
برريغ أمرراكغ العررخض والصمررب الدررياحي ومررجؼ تررأثيخ الدررياحة عمرري 
غ السجتسعات السحمية  وبيئات السػاقرع الدرياحية  ومرا يشرتج عشيرا مر
 تأثيخات في السجاالت البيئية واالقترادية واالجتساعية والثقافية.

 وتتشاول الجغخافية الدياحية أربعة جػانب رئيدية ىي:
العػامل الجغخافية الصبيعية؛وتذسل كافة مطاىخ البيئة الصبيعية -1

كأشررركال سرررصح األرض فررري السػاقررررع الدرررياحية كسقػمرررات شبيعيررررة 
 جاذبة لمدياحة.

جغخافيرة البذرخية؛ وتذرسل كافرة الخرجمات والتدررييبلت العػامرل ال-2
الدررررياحية  ودراسررررة التػزيعررررات السكانيررررة لمخررررجمات الدررررياحية مثررررل 

 الفشادق والسكاتب الدياحية والسصاعع ومخاكد الدوار وغيخىا.
دراسة األقاليع الدياحية؛وتذسل ما تحتػيو مرغ مقػمرات شبيعيرة -3

ا وتشسيتيررا بذرركل يحقررو وبذررخية جاذبررة لمحخكررة الدررياحية وتخصيصي
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االسرررررتغبلل األمثرررررل ليرررررحه السقػمرررررات مرررررع عرررررجم اإلضرررررخار بالبيئرررررة 
 الصبيعية وتحقيو التشسية الدياحية السدتجامة.

إعجاد الخرخائط الدياحية؛وتزرع مشراضخ تترر  بالذرسػلية لكافرة -4
السقػمرررررات الدرررررياحة الصبيعيرررررة والبذرررررخية وتػزيعيا عمررررري الخرررررخائط 

سػلية عغ السػقع الدياحي ليدرتفاد مشيرا الدياحية مسا يػفخ نطخة ش
 في التخصيط الدياحي.

 :أهسية عمع جغخافية الدياحة وأهجافه-1
يعج عمع جغخافية الدرياحة العمرع الػحيرج الرحؼ يرجرس الدرياحة مرغ -

خربلل التخكيرد عمرري مقػمرات الدررياحة الصبيعيرة والبذررخية جشبرا إلرري 
 جشب في التشسية والتخصيط الدياحي.

فيػ يديع حاليا في إحجاث ثػرة كبخؼ في رؤيرة اإلندران وبالتالي -
لمطػاىخ الدياحية مغ حػلرو  ويسيرج السرتغبلليا ومعالجتيرا بالذركل 
الررررحؼ يخجمررررو فرررري السقررررام األول  خاصررررة وأن ىررررحا التػجررررو أصرررربح 

 عالسيا؛حيث تدعي الجول الستقجمة لبلستفادة واإلفادة مشو.
ارة الدرررررياحية ألن وتعرررررج جغخافيرررررة الدرررررياحة مرررررغ أىرررررع فرررررخوع اإلد-

السخرررتز فررري الجغخافيرررا الدرررياحية ىرررػ الػحيرررج الرررحؼ يرررجرس جسيرررع 
عشاصررخ السقػمررات الدررياحية فرري السػاقررع الدررياحية ويجرس كررل مررا 

 يتعمو بالطخون الصبيعية والبذخية.
كسررررررا تيررررررتع بجراسررررررة العبلقررررررات السكانيررررررة:حيث تخكررررررد الجراسررررررات -

والسقرررررج  السشبررررع الجغخافيررررة لمدررررياحة عمررررى األبعرررراد السكانيررررة برررريغ 
الشاجسرة عرغ األنذررصة الدرياحية وذلظ مررغ خربلل تفحررز عرجد مررغ 
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الجغخافيرررة الستجاخمرررة والتررري ترررؤثخ فررري حجرررع ومرررجػ ىرررحا  الستغيرررخات 
 الجخل والسدافة والسػقع وغيخىا. التفاعل كعجد الدكان ومدتػؼ 

تعرػق  وتداعج مثل ىحه الجراسات عمى التعرخن عمرى العػامرل التري 
  و الدياحي بيغ مشاشو معيشة. عسميات التجف

عمررى التحررػالت  كسررا تيررتع بررالتصػر والتحررجيث:أؼ محاولررة التعررخن -
واالتجاىرات الدررياحية عبرخ الدمغ وذلررظ مرغ خرربلل تحميرل عسميررات 

وتشسيرة اإلمكانرات والسشراشو الدرياحية وفي ىرحا  التشسية االجتساعيرة 
خ مرررررع لمبذررررر الررررررجد اعتبرررررخت الدرررررياحة الجساىيخيرررررة تكيفرررررا مترررررشقبل 

وتختبط الدررررررياحة ارتباشررررررا وثيقررررررا  الزررررررػاغط والستغيررررررخات الحياتيررررررة
 ومغ أهجاف الجغخافية الدياحية: بجغخافية الدياحة

: ويتزسغ معخفة التػزيرع الجغخافري لؤلنذرصة الهجف األكاديسي-2
 الدياحية عمي األرض وتشطيسيا وتبايشيا وأسباب ذلظ وتفديخه.

ودراسررررة اقتررررراديات  وتحجيررررج مشرررراشو العررررخض والصمررررب الدررررياحي
وترررررشيف  األقرررراليع الدررررياحية وتحميميررررا لمػقررررػن عمرررري خرائريا

األنذرررصة الدررررياحية وأثخىررررا عمرررري بكيرررة ضرررراىخات السكرررران  واإللسررررام 
 بالسفاليع العمسية ذات الرمة.

ـــــي التص يقـــــي:-1 ويذرررررسل الكيرررررام بعسرررررل  الهـــــجف الشفعـــــي العسم
دية والبذرخية مدح)دراسة ميجانية( شامل لمسرػارد الصبيعيرة واالقتررا

الستاحررة فرري السػاقررع الدررياحية؛ إلعررجاد قاعررجة البيانررات الزررخورية 
لمتخصرريط والتصررػيخ الدررياحي  ومررع وصرر  الحالررة الدررياحية فييررا  

 وعسل التحميبلت العمسية الشػعية.
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وتحجيرررج السػاقرررع األفزرررل لترررػشيغ السذرررخوعات الدرررياحية  ووضرررع 
احية  وتقيررريع أفزرررل نسرررػذج السرررتخجام األرض فررري السشررراشو الدررري

الدياسررات الحكػميررة  ووضررع الحمررػل السقتخحررة لسعالجررة السذرراكل 
 السختبصة بالثخوات الدياحية الصبيعية والبذخية.

بعررررس السذررراكل الترررري تجرسررريا الجغخافيررررا الدرررياحية )مذرررركمة  ومرررغ
الصاقرررررة االسرررررتيعابية فررررري مػاقرررررع الترررررخاث الصبيعررررري وىرررررجر السرررررػارد 

 (3)الدياحية( حيث تقػم بجراستيا لػضع الحمػل السشاسبة.

وتقرر  أمرررام جغخافيررة الدرررياحة كعمررع حرررجيث مجسػعررة متكاممرررة مرررغ 
ي والخأسري لمستصمبررات السدرائل التصبيكيرة التري تررختبط برالتصػر األفقر

الدرررياحية وزيرررادة فعاليررررة السشطػمرررات السكانيررررة الدرررياحية , القائسررررة 
 والسدتقبمية.

وتعررػد األىسيررة فرري ىررحا اإلشررار لسذرراركة الجغخافيررة الدررياحية فرري 
عسمية إيجاد خصة عامة لمتشطيع السكاني العقبلني لمشذاا الدياحي 

حررررػل تمررررظ , عشررررج ذلررررظ يسكررررغ اعتبررررار جسررررع ومعالجررررة السعصيررررات 
الجػانررب السيسررة كاختيررار أمرراكغ لتشطرريع مشطػمررات مكانيررة سررياحية 

وتعسيع شبكة ىحه السشطػمات عمى مدتػػ القصخ والتبرايغ    ججيجة
فررري الستصمبرررات الدرررياحية مرررغ مكررران إلرررى اخرررخ  وتخشررريج الترررجفقات 
الدرررررررياحية وتقرررررررػيع السجتسعرررررررات الصبيعيرررررررة والثقافيرررررررة , التاريخيرررررررة 

االجتساعيرررررة وتحجيرررررج اسرررررتيعاب السشررررراشو والطرررررخون االقتررررررادية 
   الدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررياحية وغيخىرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا.

                                                             
3
 
 1،2119طعلً الوطن العربً،مؤسسة عمان، ت،الجغرافٌة السٌاحة تطبٌمابظاظوإبراهٌم خلٌل  (
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ومررغ بررريغ السيرررام األخرررخػ لجغخافيررة الدرررياحة واليامرررة جرررجاا, دراسرررة 
السشطػمررررات السكانيررررة الدررررياحية مررررغ مختمرررر  األنررررػاع والسدررررتػيات 
بيرررررجن تحجيرررررج تخررررررريا ومدرررررتػػ التخكرررررد وإعرررررجاد االرتباشرررررات 

وإيجررراد ضرررخون مخيحرررة  الستبادلرررة األمثرررل بررريغ مشطػماتيرررا الفخعيرررة
   لمشذاا الدياحي.

إعررررجاد األسررررذ العمسيررررة ألداء الفررررخوع بسررررا فييررررا تشطرررريع السشذرررر ت -
العمسيرررة الستخرررررة التررري تتصمرررب مرررجاخل ججيرررجة إلبرررخاز السرررػارد 
الدياحية عمى مدتػػ السشاشو أو عمى مدتػػ القصخ بذركل عرام, 
   والحررررررررج األقرررررررررى السدررررررررسػح مررررررررغ الحسػلررررررررة الدررررررررياحية عمييررررررررا.

 تحديغ السدتػػ الشػعي لسدتػػ القاعجة التقشية لقصاع الدياحة.-
إنذرررراء نطررررام مخكرررردؼ لررررئلدارة الحاسررررػبية و تعسيررررو التخرررررز - 

 السيشرررررررررررررررررررررررررري فرررررررررررررررررررررررررري إعررررررررررررررررررررررررررجاد الكررررررررررررررررررررررررررػادر الدررررررررررررررررررررررررررياحية. 
تصرررػيخ أشرررركال تػاصررررل السؤسدررررات الدررررياحية مررررع السدررررتيمكيغ  -

 السعشييغ بالخجمات الدياحية.
بطخون مػضػعية لمتحػل إلى  وىكحا فتن صشاعة الدياحة تتستع 

   قصرررررررررررررررررررراع مررررررررررررررررررررغ القصاعررررررررررررررررررررات االقترررررررررررررررررررررادية الستصررررررررررررررررررررػرة.
أخيخاا مدألة إعصاء ترػر عغ أنػاع وأشركال األنذرصة الدرياحية  -

 وعغ مشطػمات مكانية معيشة في أؼ دولة .
 :مشاهج البحث في الجغخافيا الدياحية-9
:ويخكد عمى دراسة العشاصخ الصبيعية والبذخية السشهج األصػلي-أ

الدررياحة كالسػقع والدررصح والسشرراخ  الترري تررؤثخ فرري صررشاعة وأنذررصة 
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والحيررررراة الفصخيرررررة وأعررررررجاد الدررررركان وتررررررػزيعيع وعررررراداتيع وثقررررررافتيع 
  ومشذئاتيع الدياحية وغيخىا. 

وييجن إلرى تحميرل اإلشرار اإلقميسري لمدرياحة السشهج اإلقميسي:-ب
الدياحية  ومجػ ارتباشيا بعشاصرخ البيئرة  سكاني لمسخافو كالتػزيع ال

  الصبيعية والبذخية.
ويحمررل التخكيررب الررػضيفي لؤلنذررصة الدررياحية  الســشهج الــػضيفي:-

اإلقميسررري لمدرررياحة وارتباشاتيرررا بأنذرررصة  والعرررخض والصمب والتبرررايغ 
  إنتاجية أخخػ.

ا ويرررجرس نذرررأة وتررراريخ وتصرررػر ومفررراليع وأنسررراالســـشهج الحخفـــي:-
  ودورىا االقترادؼ.  الدياحة ومقػماتيا الجغخافية 

 الدياحة وتصػرها مفهػمثالثا:
 مفهػم وتعخيف الدياحة:-2
تعشي الدرياحة فري المغرة العخبيرة؛ التشقرل مرغ بمرج آلخرخ شمبرا لمتشرده  

 (4)واالستصبلع والبحث والكذ .

ويدررررتشج مفيررررػم الدررررياحة عمررررى أساسرررريغ   يخررررتز األول بانتقررررال 
اإلندان مغ مػششو األصمي أو مغ مقرخ عسمرو إلرى دولرة أخرخػ أو 
إقميع اخخ  لدبب معيغ يختكرد أساسراا عمرى االنتفراع بػقرت الفرخا    
بيشسا الثاني يتسثرل فري أن عسميرة االنتقرال تكرػن مؤقترة وتترخاوح بريغ 

ل مغ أثشى عذخ شريخاا  أؼ أن االنتقرال أربعة وعذخيغ ساعة أو اق

                                                             
4
 
 (1-467/2) مصطفى وأحمد الزٌات وحامد عبد المادر ودمحم النجار ، المعجم الوسٌط إبراهٌم (
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في ىحه الحالة ال بيجن اليجخة أو اإلقامة الصػيمة مغ أجل العسرل 
 أو الجراسة.

تصررخق الرربعس األخررخ إلررى إعصرراء تعخيررف اقترررادؼ لسفيررػم ولقررج 
الدرررياحة   فعخفيرررا )شرررػليػن( بأنيرررا األنذرررصة االقتررررادية السباشرررخة 

إلررى إقمرريع أو دولررة بعيررجا  وغيررخ السباشررخة الشاتجررة عررغ وصررػل زوار
عغ مػششيع األصمي  والتي تػفخ الخجمات التي يحتاجػنيا وتذبع 

 حاجاتيع السختمفة شػل فتخة إقامتيع .
أمرررا مرررؤتسخ الدرررياحة والدرررفخ الرررحؼ نطسترررو األمرررع الستحرررجة عرررام)  

م( فقررج عررخن الدررائح عمررى أنررو الذررخز الررحؼ يرردور دولررة  1963
يكرريع فييررا إقامررة دائسررة ألؼ سرربب غيررخ دولتررو أو غيررخ الجولررة الترري 

غيررخ العسررل والكدررب  وتعكررذ الدررياحة صررػرة التصررػر الحزررارؼ 
 لذعػب العالع.

وتعتبررخ الدررياحة  صررشاعة مررغ أىررع الرررشاعات فرري العرررخ الررخاىغ 
لسرررا ليرررا مرررغ ترررأثيخ عمرررى اقترررراديات الرررجول   ألنيرررا تسثرررل مررررجراا 

القصاعرات لمجخل القػمي   ونذاشاا مخكب ومتجاخل مع العجيج مرغ 
  وليدرررت كسرررا يرررخػ الررربعس بأنيرررا ترررخن اجتسررراعي   فيررري تدررراعج 
عمررى إنجرراح مخصصررات التشسيررة  وتييررئ الفررخص لتعسررل عمررى خمررو 
صررررشاعات تخجميا كالرررررشاعات التقميجيررررة واألغحيررررة وبشاء السخافررررو 
مثررررل الفشررررادق والصررررخق والسررررػانئ والسصررررارات والسصرررراعع والسقرررراىي 

تترررريح فررررخص العسررررل  فيرررري إذن  والقررررخػ الدررررياحية   والترررري بررررجورىا
صرررررررررررشاعة خرررررررررررجمات  لرررررررررررحلظ فقرررررررررررج ترررررررررررأثخت بالتقرررررررررررجم العمسررررررررررري 
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والتكشػلػجي المررحيغ أصرربحا سررسة بررارزة بالعرررخ الحررالي  مسررا أدػ 
إلى اتداع نصاقيا وتعجد جػانبيا وازدياد أىسيتيرا حترى أشمرو عمييرا 

 الرشاعة الػاعجة مدتكببل.
بشيان اقترادؼ لكثخة ما و تؤدؼ الدياحة والدفخ دوراا ىاماا في أؼ 

تخمقررو مررغ فررخص عسررل فرري أنذررصتيا السختمفررة   كسررا أنيررا مرررجر 
لمعسرررربلت األجشبيررررة وتعررررج قصاعرررراا رئيدررررياا فرررري جررررحب السررررتثسارات 
األجشبيررة السباشررخة   وتدرراىع الدررياحة العالسيررة بشحررػ ثمررث خررجمات 

:( مررغ إجسررالي الشرراتج 13التجررارة فرري العررالع   بيشسررا تدرراىع بشحررػ) 
مميرػن( عامرل فرري  129والعرالسي   ويعسرل بيرا أكثررخ مرغ)  السحمري

العالع   كسا أنيا تؤدؼ دوراا بارزاا وفعراال فري الشسرػ االقتررادؼ فري 
 العجيج مغ الجول الشامية.

ومغ مشطػر اجتساعي وحزارؼ فتن الدياحة ىي حخكة ديشاميكيرة 
تررختبط بالجػانررب الثقافيررة والحزررارية لئلندرران؛  بسعشررى أنيررا رسررالة 
حزرارية وجدررخ لمتػاصررل برريغ الثقافررات والسعررارن اإلندررانية لؤلمررع 
والذرعػب  ومحرررمة شبيعيررة لتصررػر السجتسعررات الدررياحية وارتفرراع 

 مدتػػ معيذة الفخد. 
ومررغ السشطررػر البيئرري تعتبررخ الدررياحة عررامبلا جاذبرراا لمدررياح وإشررباع 
ر باتيع مغ حيث زيارة األماكغ الصبيعيرة  السختمفرة والتعرخن عمرى 
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زاريدرريا وعمررى نباتاتيررا والحيرراة الفصخيررة    باإلضررافة إلررى زيررارة ت
 (5). االسجتسعات السحمية لمتعخن عمى عاداتيا وتقاليجى

ىرري الدررياحة العمسيررة الستصررػرة :ومفيررػم الدررياحة عمسيررا وتكشػلػجيررا
مدررتخجمة فييررا العمررػم والتكشػلػجيررا حتررى أن الفزرراء الخررارجي قررج 

وذلظ بتشطريع رحربلت فزرائية مكػكيرة دخل فعبل في عالع الدياحة 
إلى القسخ أو الجوران حػل األرض ويسكرغ أن يصمرو تدرسية ججيرجة 

 ليحه الدياحة وىي الدياحة الفزائية.

و الدررياحة أو صررشاعة الدررياحة ال تقرر  عمررى تعخيررف واحررج بحاتررو  
ألن ليا أنرػاع مختمفرة  وتعخيرف كرل نرػع يعتسرج عمرى الغرخض الرحؼ 

 تقػم مغ أجمو. 
ػم الدياحة كشذاا قجيع نذأ مشح أن بجأ اإلندان يشطرخ ويترجبخ ومفي

ليرررخػ أن احتياجاترررو فررري السكررران الرررحؼ يكررريع فيرررو دائسرررا ال تذررربعيا 
اإلمكانيرررات السترررػافخة بيرررحا السكررران   فبرررجأ يبحرررث عشيرررا فررري أمررراكغ 
أخررخػ يدررتصيع أن يررحىب إلييررا ويعررػد بسررا يعررػد عميررو وعمررى غيررخه 

غ أخرخػ تترػافخ بيرا حاجرات اإلندران   بالشفع   وبسا أن ىشاك أمراك
رأػ أن يحىب بيا لمعخض والبيع مغ أجل الكدب  إن ىحا الشذراا 

إال الدررررفخ مررررغ أجررررل التجررررارة وعقررررج  القررررجيع مررررا ىررررػ فرررري الحكيقررررة
    أو سياحة رجال األعسال. الرفقات وحزػر السعارض التجارية
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جة وقياسررا عمررى ىررحا الشذرراا التجررارؼ مشررح القررجم   ىشرراك أيزررا عرر 
أو العربلج   لتمقرى العمرع  أنػاع مغ الدفخ كان يقػم بيا اإلندان أمرا

أمرررا سرررياحة  وتشػعرررت أشررركال الدرررياحة أو الكيرررام بالسشاسرررظ الجيشيرررة 
فسشيرررا  أفرررخاد أو مجسػعرررات وعرررائبلت   وتعرررجدت أغرررخاض الدرررياحة

الدرررفخ مرررغ أجرررل التجرررارة  أو لتمقرررى العمرررػم   أو لقزررراء العصررربلت 
السػسررسية أو لمعرربلج أو ألداء السشاسررظ الجيشيررة والترري يصمررو عمييررا 

يية  ويتزح الدياحة الجيشية والدياحة العبلجية  والخياضية  والتخفي
مسررا سرربو أن الدررفخ نذرراا قررجيع متجررجد ألغررخاض متعررجدة  بػسررائل 
مختمفررة إلررى جيررات وأمرراكغ شررتى   وكميررا أنذررصة ضررخورية تذرربع 

 حاجات اإلندان وتحقو امالو وتعػد عميو بالشفع. 
 يتزسغ مفيػم الدياحة ثبلثة عشاصخ رئيدية وىي:و
الجولة السزيفة وىى الصاقة البذخية التي تدتػعبيا  الدائحػن: -أ

 صاحبة السعالع الدياحية وفقاا لستصمبات كل سائح.
 لدررائحيياوىررى الررجول الترري تقررجم خجمررة الدررياحة السعخضــػن:  -ب

بعررخض كررل مررا لررجييع مررغ إمكانرررات فرري ىررحا السجررال تتشاسررب مرررع 
 شمبات الدائحيغ مغ أجل بيئة سياحية ناجحة.

برررراختبلن : الســــػارد الص يويــــة والبذــــخيةيالسعالع الدــــياحية  -ت
أنػاعيررا والترري تتسثررل فرري أنررػاع الدررياحة وتقررجيع التعخيفررات السختمفررة 
ليرررا فشجرررج مشيرررا: الدرررياحة البيئيرررة  والدرررياحة العبلجيرررة  والدرررياحة 
الخياضررررررية  والدررررررياحة االجتساعيررررررة  وسررررررياحة التدررررررػق  وسررررررياحة 
السغامخات  وسياحة الذػاشئ  والدياحة الفزرائية  وسرياحة اآلثرار 
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وىري الشذراا الدرياحي شاك ما يعخف بالدـياحة الجوليـة:وه  وغيخىا
الررررحؼ يررررتع تبادلررررو مررررا برررريغ الررررجول عبررررخ الدررررفخ مررررغ حررررجود دولررررة 

وىررػ الشذرراا الدررياحي الررحؼ يررتع برريغ  والدــياحة الجاخميــة:ألخررخػ 
مرػاششي الجولررة ومررجنيا السختمفررة  التري يػجررج بيررا جررحب سررياحي أو 

الجاخمية ىي صشاعة  معالع سياحية تدتحو الديارة  أؼ أن الدياحة
 تكػن داخل حجود الجولة وال تخخج عغ نصاقيا.

ومفيررػم الدررياحة الجاخميررة يختمرر  عشررج بعررس الررجول  فشجررج أمخيكررا 
وكشررجا تعررخن الدررياحة الجاخميررة حدررب مدررافة الخحمررة الترري يقصعيررا 

كع( أو أكثخ بعيجاا عرغ مقرخ  111السدافخ فتذا كانت الخحمة تبعج) 
داخمياا  أما في بمغاريرا وألسانيرا فيعخفرػن الدرائح إقامتو يعتبخ سائحاا 

الجاخمي عمى أن السػاشغ الحؼ يقزى خسدة أيام بعيجاا عرغ محرل 
إقامتو   ويبلحع عشج البمجيكي والبخيصاني أن الدائح الجاخمي  ىػ 
ذلررظ الذررخز الرررحؼ يقزررى أربرررع ليررالا أو أكثررخ بعيرررجاا عررغ سررركشو 

 لغيخ أغخاض العسل.
يترررر  قصررراع الدرررياحة عالسيررراا ياحة:خرـــائز وتـــسات الدـــ-1

 بالخرائز التالية:
ركيرردة أساسررية وأداة ميسررة لتحقيررو أىررجان التشسيررة الذاممة وأسررخع -

: معرجل نسرػ سشػؼ( ويدريع بشحرػ 8 القصاعرات االقتررادية نسرػاا )
:( مرغ إجسرالي 11:( مرغ إجسرالي الشراتج السحمي ويػضر  )11 )

يدررررتحػذ و الرادرات :( مررررغ إجسررررالي  13القررررػػ العاممررررة ويسثل )
 :( مغ إجسالي االستثسارات.  9عمى )
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 صشاعة مدتجيسة ومشتجة وفعقالة.  -
ذات ترررررأثيخ كبيرررررخ ومزرررررراع  عمرررررى جسيررررررع جػانرررررب االقتررررررراد -

يذرررتخك فررري جشررري ثسارىرررا قصاعرررات متعرررجدة ؛ مسرررا يجعرررل  و الػششي
 نجاح جيػد التشسية الدياحية مدؤولية مذتخكة ألشخان عجيجة .

؛ تتشاثخ مكػناتيا   وتتػزع مدرؤولياتيا ومقػمرات  متعجدة الجػانب-
 نجاحيا بيغ عجد كبيخ مغ أجيدة الجولة العامة والخاصة.

ذات اثررار مباشررخة عمررى الييكررل االقترررادؼ والتكررػيغ االجتسرراعي -
والبيئرررري   حيررررث تتررررأثخ بررررالسجتسع ومؤسدرررراتو   وتررررؤثخ عميررررو فرررري 

العامرررررة عبلقرررررات تبادليرررررة إيجابيرررررة تتحقرررررو مرررررغ خررررربلل الدياسرررررات 
واألنطسررررة والمررررػائح واإلجررررخاءات التشفيحيررررة السشاسرررربة   وتبشرررري ثقافررررة 

 تعاونية تتسحػر حػل الذخاكة لتحقيو األىجان السذتخكة . 
تترررجاخل نذررراشات الدرررياحة مرررع العجيرررج مرررغ مكػنـــات الدـــياحة:-9

 السجاالت  وبالتالي فسكػنات الدياحة األساسية ىي:
العشاصرررخ الصبيعيرررة  وتتزرررسغ عػامرررل و عشاصرررخ جرررحب الررردوار:-

مثررررل السشرررراخ والتزرررراريذ والذررررػاشئ والبحررررار واألنيررررار والغابررررات 
والسحسيرررات  والرررجوافع البذرررخية مثرررل السػاقرررع التاريخيرررة والحزرررارية 

 واألثخية والجيشية ومجن السبلىي واأللعاب. 
مخافرررو وخرررجمات اإليرررػاء والزررريافة: مثرررل الفشرررادق والشررردل وبيرررػت -

 خاحات.الزيافة والسصاعع واالست
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خررررجمات مختمفررررة: مثررررل مخاكرررررد السعمػمررررات الدررررياحية ووكررررراالت -
الدررياحة و الدررفخ   ومخاكررد صررشاعة وبيررع الحررخن اليجويررة والبشررػك 

 والسخاكد الصبية والبخيج والذخشة واإلدالء الدياحييغ. 
خررجمات الشقررل: تذررسل وسررائل الشقررل   عمررى اخررتبلن أنػاعيررا إلررى -

 السشصقة الدياحية. 
يررررة التحتيررررة: تذررررسل تررررػفيخ السيرررراه الرررررالحة لمذررررخب خررررجمات البش-

والصاقة الكيخبائيرة والرتخمز مرغ ميراه الرر  الررحي والفزربلت 
 الرمبة   وتػفيخ شبكة مغ الصخق واالتراالت.

عشاصرررررخ مؤسدرررررية: تتزرررررسغ خصرررررط التدرررررػيو وبرررررخامج الترررررخويج -
لمدرررررياحة   مثرررررل سرررررغ التذرررررخيعات والقرررررػانيغ واليياكرررررل التشطيسيرررررة 

افرررع جرررحب االسرررتثسار فررري القصررراع الدرررياحي   وبرررخامج العامرررة  ودو 
 (6)تعميع وتجريب السػضفيغ في القصاع الدياحي.

كرران اإلندرران مشررح ضيررػره عمررى سررصح األرض تصــػر الدــياحة:-3
تعػد الدفخ  جػاال يختحل مغ مكان إلى اخخ ألىجان متعجدة حيث 

مررررغ مكرررران إلررررى اخخ وكرررران الفزررررػل وحررررب االستصبلع كدررررسات 
مسيدة الجافع وراء تشقل اإلندان وسرفخه وكانت ىرحه الدرسات  إندانية 

ن إلرى السحرخك الرحؼ دفرع اإلندرا في مختم  األزمشة والعرػر ىي 
غيرررخ  ارتيررراد بيئرررات ججيرررجة مختمفرررة  والبحرررث السدرررتسخ عرررغ أمررراكغ 

  والزال اإلندرران إلررى تكسشررومعخوفررة الستكذررافيا والتعررخن عمررى مررا 
تمررظ  عشررةمذرراىجة األمرراكغ واألقرراليع الغخيبررة  يػمشررا ىررحا يدررعى إلررى 
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 واإلشربلعاالستكذران  األماكغ السسيدة عسا الفو لبلسرتستاع بتجخبرة 
السدرتسخ  وكان ىحا التػجو اإلنداني  الدفخ والتخحالمغ خبلل ىحا 

نحررػ الدررفخ والدررياحة يكسررغ فرري عامررل الجررحب الشرراجع عررغ التبررايغ 
مكان خرائرو بحيث ترربح لرو جاذبيرة  فمكل  والسكاني اإلقميسي 

الحكيقرة مرا  خاصة تسيده عغ غيخه مغ األمكشة وىحا التسيد ىرػ فري 
سرتستاع بيرحه الخاصرية التري يجفع اإلندران إلرى الدرفخ والدرياحة لبل

إن الطررراىخة الدرررياحية فررري حرررج ذاتيرررا  و أخرررختتبرررايغ مرررغ مكررران إلرررى 
وتحخكاتررو  ليدررت برراألمخ الججيررج ولكشيا تصررػرت مررع تصررػر اإلندرران 

 وتشقبلتو .
مررارس الدررياحة  وىشرراك مررغ يعتقررج أن الرررفػة والتجررار ىررع أول مررغ 

لثررخوة والفررخا  وذلررظ الن ىرراتيغ الفئترريغ تسمكرران ا العرررػر مشررح أقررجم 
لبلسرررتستاع بالدرررفخ والتشقرررل ومغ ناحيرررة ثانيرررة فان ترررػاريخ  الكرررافييغ 

إن اإلندرران العررادؼ  كثيررخ مررغ األمررع والذررعػب السختمفررة تررجل عمررى 
مررارس التخحررال والتشقررل والدررياحة بصخيقررة أو أخخػ برررخن الشطررخ 

أو الفخا  فقرررج كررران اإلندررران مشرررجفعا بفزرررػلو وحاجاترررو  عرررغ الثرررخاء 
 . الشفدية

وقررررج ارترررربط تصررررػر الدررررياحة بذرررركل وثيررررو بسررررجػ تقررررجم اإلندرررران و 
فقرررج عخفرررت الذرررعػب الستحزرررخة فررري كرررل مرررغ  حزررراراتو؛ ازدىرررار 

والررررريغ وبرررربلد اإلغخيررررو  مرررررخ القجيسررررة وبرررربلد الخافررررجيغ وفيشيكيررررا 
والخومان كثيخا مغ الرخحبلت االستكذرافية واالسرتصبلعية فري سربيل 

التعررررخن عمررررى األقرررراليع السجاورة كسررررا عخفررررت البذررررخية مشررررح القررررجم  
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 )الحج(سررررةاألمرررراكغ السقج الررررخحبلت الجيشيررررة السختمفررررة إلررررى بعررررس 
خرػصررا فرري برربلد الذررام ومرررخ والعررخاق والجديررخة العخبيررة وع خن 

الفيشيقيػن والسرخيػن القجماء واإلغخيو والخومان والعخب بخحبلتيع  
مختمفررررة كسا شرررريجت العرررررػر اإلسرررربلمية  فرررري اتجاىررررات ومشرررراشو 

  وعررررررخ الشيزرررررة األوربيرررررة رحررررربلت استكذرررررافية بعيرررررجة السرررررجػ .
ومررع تصررػر وسررائل السػاصرربلت والدررفخ حررجثت تغيررخات ىائمررة فرري 

وتحػلرت مرغ مجرخد سرفخ  ومرجاىا  مديخة الحخكة الدرياحية وأىرجافيا 
لقزررراء وقرررت مسترررع أو استكذررران جغخافي وإشرررباع لمفزرررػل  إلرررى 

صشاعة مددىخة قائسة عمرى أسرذ ومختكردات عمسيرة وتخصيصيرة ليا  
بحيث أصبح  والثقافية سعشػية االجتساعية وال أىجافيا االقترادية و 

بسشراضخ الصبيعرة  الدائح يبحث عرغ االسرتجسام واالسرتخخاء والتسترع 
 واالبتيررراج مرررع األلعررراب ووسرررائل  وتعرررالىالتررري يدرررخىا ن سررربحانو 

 (7) .السشتدىات والسبلىي السباحة التدمية وصشػن 

 التاريخي بثبلث مخاحل ىي: تصػرها ولقج مخت الدياحة في
 العرػر القجيسة: مخحمة-2
 14وتبرررجأ مرررع ضيرررػر اإلندررران عمررري سرررصح األرض وحترررى القرررخن) 

م(ففرري ىررحه الفتررخة كرران اإلندرران بررجائيا فرري مدرركشو وتحخكاتررو؛فكان 
يدررريخ عمررري األقرررجام واسرررتخجام الحيػانرررات فررري تشقمرررو وكانت قرررػانيغ 
الصبيعة ىي التي تحكع وتزبط تحخكاتو حيث كان يقرػم بتحخكرات 

                                                             
7
 
 13حث الجغرافً،عبد الرازق بن سلٌمان بن أحمد أبو داود،مفهوم السٌاحة وأهمٌته وإمكان تطبٌمه عًل المملكة العربٌة السعودٌة،مجلة المنتدى:منتدى الب (

 www.abjdh.com -2112فبراٌر،



 29 

يشيررررة لديررررارة السعررررالع الجيشيررررة بجايررررة بالسعابررررج ورحرررربلت ألغررررخاض د
الفخعػنية والييػديرة والسدريحية وأخيرخا اإلسربلمية الستسثمرة فري زيرارة 
األمررررراكغ السقجسرررررة فررررري مكرررررة السكخمرررررة والسجيشرررررة السشرررررػرة والقرررررجس 
الذرررخيف واالنتقال لتمقررري العررربلج بالرررحىاب إلررري السعابرررج لمتبرررخك أو 

العيررػن السائيررة  بيررااخ أو الترري بالررحىاب إلرري األمرراكغ السعتجلررة السشرر
 كسرررا كررران االنتقرررال أيزرررا بغرررخض التخفيرررو فررري السشررراشو السعتجلرررة 

 السشاخ  واالنتقال بغخض التجارة .
 القرررخنيغ وتستررج ىرررحه الفتررخة مرررا برريغ مخحمــة العرـــػر الػتـــص :-1

م(وفي خبلل ىحه الفتخة شيج العالع ضيػر صرشاعة 19-14القخنيغ)
جاد كترب الخحالرة األوائرل التري تتشراول م(وإعر 15الصباعة فري القرخن)

رحبلتيررع ألنحرراء السعسررػرة واكتذرران شررخق السػاصرربلت برريغ أجررداء 
العرررالع واكتذررران مشررراشو ججيرررجة فررري العرررالع ووصررر  البمرررجان التررري 
زاروىا؛مثرررررل كتررررراب تحفرررررة األنطرررررار فررررري غخائرررررب األمررررررار البرررررغ 

م( 1492بصػشة واكتذررررررررران )كػلرررررررررػمبذ (ألمخيكرررررررررا فررررررررري عرررررررررام)
( لصخيررررررو رأس الخجرررررراء الرررررررالح فرررررري جامررررررا دو ػفاسرررررركواكتذان)

( واكتذرران الصررخق بػلررػ)مرراركػ وم( ورحمررة )مرراجبلن( 1498عررام)
 السػصمة مغ أوربا إلي الريغ وبكية أنحاء العالع.

كسا شيج العالع  الثػرة الرشاعية التري أدت إلري اخترخاع السحخكرات 
ن البخاريرررة مثرررل الدرررفغ والقصارات مسرررا كررران دافعرررا لتذرررجيع اإلندرررا

عمرررري الدررررفخ والتخحررررال عبررررخ البحررررار والدرررركظ الحجيجيررررة ففي عررررام 
م(تررع افتترراح أول شررخكة لمدرركظ الحجيجيررة فرري انجمتررخا عمرري 1841)
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يررررج)تػماس كػك(الررررحؼ يعررررج أول خبيررررخ ومخشررررج سررررياحي حيث بررررجأ 
عسمرررو فررري تشطرررريع الرررخحبلت الدررررياحية الجساعيرررة فرررري بجايرررة يػنيررررو 

جت الرخحبلت إلري دول م(بالقصار داخرل انجمترخا ثرع امتر 1841عام)
لتصرررررػر أثرررررخه فررررري تصرررررػر حخكرررررة ليرررررحا ا أخرررررخػ مثرررررل مررررررخ وكان

الدرررياحة مسا سررراعج عمررري زيرررادة حخكرررة الرررخحبلت البحخيرررة والبخيرررة 
 سياحية وثقافية وفشية . ألغخاضالدفخ  وأصبح 
 :مخحمة العرػر الحجيثة-9

 وبجأت الررجول تيررتع فرري وقتشررا السعاصررخ ازدهــخت صــشاعة الدــياحة
 واتدررعت مفرراليع وأفرراق الشرراس بطيررػر العمسرراء والفشررانيغ بالدررياحة 

في جسيع السجاالت فكان الشاس يحىبػن إلي عػاصع العالع والسجن 
التاريخيررة لسذررراىجة أثارىررا ومخاكدىرررا الثقافيررة ومع ضيرررػر الصرررائخات 

 (8).ازدادت الحخكة الدياحية بيغ دول العالع السختمقة

بعــجد مــغ الخرــائز  وتتسيررد حخكررة الدررياحة العالسيررة السعاصررخة 
 :أهسها

الجساعيرررررررررة وتصػر وسرررررررررائل السػاصررررررررربلت  )الررررررررخحبلت الدرررررررررياحية 
  واالتراالت وانتذرررررار السشتجعرررررات والسخيسرررررات والقرررررخػ الدرررررياحية 

صررررشاعة  مررررجخبلتوارتفرررراع أعررررجاد الدررررياح برررررػرة كبيخة وارتفرررراع 
 كثيخ مغ الجول(. غيخ السشطػرة في الدياحة وعػائجىا 

وقررج سرراعج عمررى ذلررظ أيزررا اتدرراع أفررو السعخفررة بالتبررايغ اإلقميسرري 
وكران ىرحا يتصمرب إضرافة أنرػاع ججيرجة  األفخادوالثقافي والعمسي بيغ 
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وبحلظ تعجدت األنذرصة وأخرح نصاقيرا  والستعة مغ مرادر التخويح 
 يتدع إلى مدتػيات عالية لتذسل العالع كمو.

ـــبو التصـــػر الدـــ ـــج ارت فررري العرررالع برررثبلث عػامرررل رئيدرررية  ياحيوق
ىي:الررػفخة الساديررة  وتررػفيخ وقررت والفررخا  والخ بررة عشررج اإلندرران فرري 
التخويج ولترررػفيخ ىرررحه العػامرررل الرررثبلث أصررربحت إمكانيرررة نسرررػ ىرررحا 

 معيشرررة القصررراع بذررركل سرررخيع وىائرررل إال أنرررو اقتررررخ عمررري جيرررات 
ة مدرئػلة فأوروبا مدئػلة عغ ثمرث حخكرة الدرياحة وأمخيكيرا الذرسالي

 .عغ الثمث الباقي
إال أن الستػقررع تحدررغ  محررجودا أمررا إسرريام العررالع الشررامي فرربل يرردال 

الجخػل ونطع العسل السعسػل بيا عشرجىع فعمرى سربيل السثرال حرجث 
ارتفرررررراع فرررررري مدررررررتػػ السعيذررررررة فرررررري الررررررريغ وأسرررررريست الررررررريغ 

 (.:5)بحػالي
 *تصػر أعجاد الدياح في الفتخة السعاصخة:

بأعرررررجاد الدرررررياح عمرررررى السدرررررتػػ الرررررجولي فررررري الفترررررخة فيسرررررا يتعمرررررو 
ارتفاع أعرجاد   فان اإلحرائيات تذيخ إلى (1)انطخ ججولالسعاصخة

مميررػن( سررائح فرري   567الدررياح عمررى مدررتػػ العررالع مررغ حررػالي ) 
  1118  ثرع إلري)2111مميػن( سرائح فري  712  ثع إلى)  1995

 (9).2111مميػن(في عام 
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ن فري حجرع الدرياحة اإلقميسيرة الجوليرة وقج يخجع سبب ىحا االختبل
 إلى جسمة مغ العػامل مغ أىسيا:

نررػع وشبيعرررة الخرررجمات والتدررييبلت الدرررياحية السترررػفخة وإمكانيرررة  -
 الجولة مغ المحاق بالدػق الدياحية.

وجرررػد أشررركال االتررررال الرررجولي السختمفرررة فيررري تدرررسح أو تعرررػق  -
معررب العبلقررات ت السثررال مثررل ىررحه الحخكررة أو التصررػر فعمررى سرربيل 

الدياسررية والخرررائز الثقافيررة السذررتخكة والررخابط االقترررادؼ دورا 
فاألمخيكيػن يدورون بخيصانيا بأعجاد  الحخكة ىاما في زيادة وحجع 

ومرررا ليرررع أيزرررا مرررغ  أنجمرررػ سكدرررػنيوكبيرررخه لسرررا ليرررع مرررغ أندررراب 
 صبلت ثقافية وسياسية واقترادية.

يغ إلرررى كرررل مرررغ ألسانيرررا كسرررا يفدرررخ ترررجفو االسررركشجيشافييغ واليػلشرررجي
وبخيصانيا إلى العبلقات التجاريرة بريغ ىرحه الرجول وعمى العكرذ مرغ 
ذالررررررظ فررررررتن افتقرررررراد الررررررخوابط التاريخيررررررة والثقافيررررررة واالقترررررررادية أو 
الخبلفات الدياسية أو الثقافية تؤدؼ إلى عخقمرة الحخكرة ومرغ ابرخز 

إلتحرراد األمثمررة عمررى ذالررظ مررا تررع بعررج الحررخب العالسيررة الثانيررة برريغ ا
 الدػفيتي والغخب والقيػد التي فخضت أمام تحخكات الدكان.

 األحرررررجاث العالسيرررررة وأثخىرررررا مثرررررل األلعررررراب األولسبيرررررة واألسرررررػاق -
حيرث ترؤدؼ إلررى  ترجفو مؤقرت لمدررياح وىري ال ترؤدؼ إلررى  الجوليرة؛

زيرررادة الحجرررع فقرررط ولكرررغ ترررؤدؼ إلرررى  زيرررادة السػسرررع الدرررياحي فررري 
 عسرالأ وفي السقابل تؤدؼ حػادث الخص  والقتل و  الحاالت بعس 
 .السجػإلي أثار سمبية بعيجة  اإلرىاب
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 (أعجاد الدياح في العالع عمى مدتػػ القارات. 1ججول)
 

عرررررررررررررررررررام  اإلقميع
1995 

عرررررررررررررررررررام 
2111 

عرررررررررررررررررررام 
2111 

معررجل 
 الشسػ

 3.1 525 397 337 أوروبا
اسررررررررررررررررررررررررريا 
 والباسفيظ

84 122 229 7.6 

 3.7 195 138 112 األمخيكتيغ
 4.6 37 25 19 أفخيكيا

الذرررررررررررررررررخق 
 األوسط

11 14 21 4.9 

جشرررررررررررررررررػب 
 اسيا

4 6 11 6.7 

 4.1 1118 712 567 العالع
 

بررررل إن إجررررخاءات األمررررغ تررررؤدؼ عمررررى مزررررايقة الدررررائحيغ وتقييررررج 
 الدياج.حخيتيع األمخ الحؼ يحخم ىحه السشاشو 

أوقات الفخا  وارتفاع مدتػيات الجخػل والتحخر مرغ القيرػد  زيادةو -
الدمشيررررة والسدررررافة وارتفرررراع ندرررربة التعمرررريع وتقررررجم وسررررائل االترررررال 

 واإلعبلم ثع اىتسام الحكػمات بالدياحة.
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م(ارتفررررررررررررع عررررررررررررجد الدررررررررررررائحيغ فرررررررررررري العررررررررررررالع 2112وفي)عررررررررررررام 
تخيمرػن( 1 ‚75وبمغت عائجات الدياحة نحػ) مميار(سائح 1‚35إلي)
وشررريجت مشصقرررة اسررريا والسحررريط اليرررادؼ الشدررربة األعمرررى مرررغ  ردوال

الشسرػ مرغ حيرث عرجد مرخات وصرػل الدرائحيغ حيرث سرجمت معررجل 
:(, تمييرررا األمخيكتررران التررري كانرررت األولررري مرررغ حيرررث 7نسرررػ بمررر  )

 :( أيزا ولكغ بفارق ضئيل.7العائجات سجمت ندبة)
وبذرركل عررام حافطررت فخندررا عمرري ترررجرىا لقائسررة دول العررالع مررغ 

يث استكبال الدوار تمييرا الػاليرات الستحرجة, ثرع الرريغ ثرع أسربانيا ح
ثع ايصاليا ثع تخكيا في السخكد الدادس وىي السخاكد التي لرع تذريج 

, بيشسررررا كانررررت السسمكررررة العخبيررررة الدررررعػدية 2111تغييررررخا عررررغ عررررام
  بيشسا جاءت 19األولي عخبيا في ىحا الججول, وجاءت في السخكد

 .22مرخ في السخكد
رررجرت الػاليررات الستحررجة دول العررالع مررغ حيررث حجررع العائررجات وت

الدررررياحية الترررري حققتيررررا و تمييررررا أسرررربانيا ثررررع فخندررررا وكانررررت دولررررة 
اإلمررررارات الجولررررة العخبيررررة األولرررري فرررري ىررررحه القائسررررة وجرررراءت فرررري 

 (عالسيا. 31السخكد)
ومغ حيث حداب السشاشو السختمقة جاءت األمخيكتان فري السخكرد 

:( 7الي العائرجات الدرياحية التري زادت بشدربة)األول مغ حيث إجس
:( 2:(, ثع أوروبا )5:(, ثع أفخيكيا)6تمييا اسيا والسحيط اليادؼ )

فقط, بيشسا سجمت مشصقرة الذرخق األوسرط التري تذرسل مررخ ودول 
:( فرري حجرع العائررجات بدربب اسررتسخار 2الخبيرع العخبري تخاجعررا بمر )
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مميرار(  457ة نحرػ)االضصخابات الدياسرية وكانت عائرجات الدرياح
:( مرغ إجسرالي العائرجات 43, وىرػ مرا يعرادل)2112دوالر في عام

ألدررياحية وىرري أكبررخ حرررة تدررجميا مشصقررة واحررجة فرري عررام واحررج 
: (مرررغ العائرررجات, 31بيشسرررا كانرررت حررررة اسررريا والسحررريط اليرررادؼ )

:(, وبمغررررت عائررررجات الدررررياحة فرررري الذررررخق 21تمييررررا األمخيكترررران )
:(وجرررراءت الػاليررررات الستحررررجة فرررري 3) :(, وفرررري أفخيكيررررا4األوسررررط)

مميرار( دوالر, وفري  129السخكد األول مغ حيث العائرجات بسقرجار)
 (11).السخكد الثاني في عجد مخات الػصػل لمدائحيغ

 ومغ أهع السشاشق السختمة والسدتق مة لمدياحة:
 
ىشررراك عرررجة دول تعرررج مرررغ أىرررع السشررراشو السخسرررمة لمدرررائحيغ فررري -

التري يتسترع سركانيا بسدرتػيات دخرل مختفعرة العالع وىي تمرظ الرجول 
مثرررررل الرررررجول الررررررشاعية ومغ أىرررررع ىرررررحه الرررررجول)الػاليات الستحرررررجة 
األمخيكيررة دول غررخب أوربا وكشررجا  واليابان( باإلضررافة دول الخمرريج 

 العخبي البتخولية.
 

                  ------------- 
 

                                                             
11
 

أنظر
 

-46196العدد  137السنة  2113ماٌو  31بوابة األهرام، وسفر ،سٌاحة2112 لــ النهائٌة األرلام تعلن العالمٌة السٌاحة النجار ،)ممال( منظمة مصطفى

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212698.aspx 

 أفضل وضح الذي(م 2113) لعام المتحدة لألمم العالمٌة السٌاحة منظمة(العالمٌة السٌاحة لبارومتر) وفما  (بالملٌون السائحٌن عدد)*

 .(م 2112 لعام للسائحٌن المستمبلة الدول)سٌاحٌة وجهات عشر
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 الفرل الثاني
 التأثيخ االيجابي والدم ي لمدياحة

تؤثخ الدياحة بصخق مباشخة وغيخ مباشرخة باإليجراب  والدرمب عمري 
سركان الرجول السدررتقبمة لمدرياح  وعمرري السدرتػؼ القررػمي لمجولرة فرري 

 الجػانب االقترادية واالجتساعية والبيئية والعسخانية. 
 أوال: التأثيخ اإليجابي

السيتسرريغ بقصرراع الدررياحة بررأن ليررا دوراا ىررام  فرري  يررخػ الكثيررخ مررغ
واالجتساعيررة والعسخانيررة  و مررغ جيررة  تشسيررة الجػانررب االقترررادية

صرشاعة الدرياحة أداة اجتساعيرة بسرا ترػفخه مرغ فرخص  أخرخػ تعتبرخ
 لمتعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررارن والتررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ل  بررررررررررررررررررررررررررررررررررررريغ الذرررررررررررررررررررررررررررررررررررررعػب. 

عمررى  وتعتسررج مػاقررع الدررياحة األكثررخ نجاحررا فرري الػقررت الحاضررخ
السحرررريط السررررادؼ الشطيررررف   والبيئررررات السحسيررررة واألنسرررراا الثقافيررررة 

حميررررة   أمررررا السشرررراشو الترررري ال تررررػفخ ىررررحه الس لسسيرررردة لمسجتسعرررراتا
الدرياح   وىرػ مرا  السسيدات فتعاني مغ تشاقز في األعجاد ونػعيرة

 .السحميرة يؤدؼ بالترالي إلرى تشراقز الفػائرج االقتررادية لمسجتسعرات
ومغ الجائد أن تكػن الدياحة عامبلا بارزاا فري حسايرة البيئرة عشرجما 

مرررع البيئرررة السحميرررة   والسجتسرررع السحمررري   وذلرررظ مرررغ  يرررتع تكييفيرررا
الدميسة   ويتػفخ ىحا عشج وجرػد بيئرة ذات  خبلل التخصيط واإلدارة

نباتيرة بخيرة وافرخة  جسرال شبيعري وتزراريذ مثيرخة لبلىتسرام   وحيراة
 .وىررررػاء نقرررري ومرررراء نطيررررف   مسررررا يدرررراعج عمررررى جررررحب الدررررائحيغ
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ة فري األىسيرة مرغ أجرل كل مغ التخصيط والتشسيرة الدرياحي ويتداوػ 
معيشرررة  وتذررركل السشررراشو األثخيرررة  حسايررة الترررخاث الثقرررافي لسشصقرررة

الذررعبي   والتاريخيررة   وتررراميع العسررارة السسيرردة وأسرراليب الررخقز
 والسػسيقى  والجراما والفشػن   والحخن التقميجية والسبلبذ الذرعبية
ر    والعررادات والتقاليررج وثقافررة وتررخاث السشصقررة عػامررل جررحب لمرردوا

شررركل محسيرررة يختادىررا الدرررياح بانتطرررام  وبخاصررة إذا كانرررت عمررى
ذلرظ يخجرع لمصخيقرة  فتعدز مكانتيا وإال تبقى ذات أىسيرة أقرل  وكرل

تعديرررد  الترري يررتع بيررا تشسيررة الدرررياحة وإدارتيا وتدرراىع الدررياحة فرري
كسررا   الشسررػ االقترررادؼ  وتػسرريع قاعررجة االقتررراد وخفس البصالررة

شقررج إلررى الخارج كسرا تعسررل عمررى تحفيررد تحرج مررغ تدررخب الرجخػل وال
استثسارات القصاع الخاص مغ خبلل اسرتقصاب السرجخخات السحميرة 
لبلستثسارات الدياحية   وجحب االستثسارات األجشبية وترجعع األمرغ 
الررػششي الذررامل مررغ خرربلل تعديررد االقتررراد ورفررع معجالت وتدرريع 

سحميرررررة فررررري تحفيرررررد العشايرررررة برررررالتخاث الرررررػششي وإبرررررخاز الثقافرررررات ال
تعديد االنتسرراء الررػششي خاصررة لررجػ الذررباب و الشاشررئة  و الستشػعررة

 مغ خبلل بخامج الخحبلت الدياحية والتشقل بيغ السشاشو.
 :الجانب االقترادي-2

*تدررريع الدرررياحة فررري رفرررع مدرررتػػ السعيذرررة مرررغ خررربلل االنتعررراش 
تجمبو  الستسثرل فري جمرب العسربلت الررعبة التري  االقترادؼ الحؼ

 الجول في عسميات التشسية.تحتاجيا 
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* وتدرريع فرري بشرراء البشيررة التحتيررة مثررل شرربكات الشقررل والسػاصرربلت 
الزيافة وتذييج  وشبكات السياه ونطام الرخن الرحي وتدييبلت

 .الحجائو وغيخىا لكيام ىحه الرشاعة وتصػرىا
* تدرراىع فرري ميرردان السررجفػعات الررحؼ يعشرري العبلقررة برريغ مررا يشفررو 

عمى وارداتيا  وما يخد إلييا مغ الخارج مرغ  لةمغ أمػال خارج الجو 
معيشرة   وتدرعى كرل دولرة  أمػال نطيخ صرادراتيا خربلل فترخة زمشيرة

 إلررى إيجرراد ميرردان مررجفػعات إيجررابي حتررى ال يكررػن لررجييا عجررد 
ويجرج ضرسغ ميردان السرجفػعات قيسرة كرل الدرمع واليرجايا والقرخوض 

جولرررة واإليرررخادات الدرررياحي خرررارج ال ويعتبرررخ اإلنفررراقوالسدررراعجات   
ونتيجة لحلظ يتع تذجيع  الدياحية داخميا إحجػ أشكال ىحه الحخكة

ترررجيخ الدررمع والخررجمات الدررياحية بػصررفيا صررادرات غيررخ مخئيررة 
أجررل دعرع ميرردان السررجفػعات فالسػارد الدرياحية تررشعر التجررارة  مرغ

قاعررجة االلتدامرات الساليرة نحرػ الخرارج  سرػاء عمررى  الجوليرة وتػسرع
القرجرة عمرى سرجاد السدرتحقات  ة الرػاردات أو عرغ شخيروشركل زيراد

 غيررخ السشطررػرة  كتحػيررل أجررػر العسررال األجانررب الررحيغ يدررتجعي
 اسررررررررررررتخجاميع فرررررررررررري التػسررررررررررررع فرررررررررررري السذررررررررررررخوعات الدررررررررررررياحية.
*اسرررتيعابيا ألعرررجاد كبيرررخة مرررغ األيرررجؼ العاممرررة   وذلرررظ العتسادىرررا 

احة وتجرررجر اإلشرررارة إلررى أن قصررراع الدررري عمررى العسالرررة السكثفررة  
األساسررية  مسررا  يحتراج إلررى رأس مررال كبيرخ مررغ أجررل تذرييج البشيررة

 (1).يؤدؼ إلي رفع تكاليف فخص العسل األولى
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برررارزاا وأساسرررياا فررري التشسيرررة  *كسرررا أن التشسيرررة الدرررياحية تمعرررب دورا ا
 حيث يؤثخ رواج صشاعة الدرياحة بذركل مباشرخ عمرى  االقترادية

السختبصرة بررشاعة الدرياحة    اقتراد ورواج الررشاعات واألنذرصة
يرؤدؼ  فاإلنفراق عمرى الخرجمات والدرمع السختبصرة بررشاعة الدرياحة

إلى انتقال أمػال مغ جيػب الدائحيغ إلرى أصرحاب ىرحه الخرجمات 
ىرحا االنتقرال لؤلمرػال سمدرمة أخرخػ مرغ اإلنفراق  ويتفخع عرغ والدمع

عام الفشجقية   الحؼ يذسل السبيت والص مثل )اإلنفاق عمى الخجمات
والغدرررريل واالتررررراالت وسررررائخ الخررررجمات وعمى مشطسرررري الررررخحبلت 

والدرفخ عمرى اخرتبلن  الدياحية داخل الجولة   مرغ وكربلء الدرياحة
أنػاعيا  وعمى خجمات السصاعع الدرياحية  وخرجمات وسرائل الشقرل  

اليجويررررة وعمى  و عمررررى السذررررتخيات مررررغ السرررررشػعات التقميجيررررة
 الرررخافة والتررأميغ.  عسررالعمررى خررجمات أ  و  السخشررجيغ الدررياحييغ

اإلنفرراق العررام عمررى  *وكمسررا زاد تررجفو حجررع الحخكررة الدررياحية زاد
الدرررمع االسرررتيبلكية  وبالترررالي إلرررى ارتفررراع معرررجالت االدخرررار مسرررا 

ىرحه الررشاعات والخرجمات الستررمة بالدرياحة سرػاء بررػرة  يشذرط
األمرخ الرحؼ يػلرج اتدراع نصراق العسرل فري  مباشرخة أو غيرخ مباشرخة 

 .بيرررررررا الررررررررشاعات والخرررررررجمات السختبصرررررررة والستررررررررمة ىرررررررحه
فيشذرئ دخربل ججيرجا    أن كل استثسار ججيج يػلج عشو إنفراق ججيرجو 

كسا يػجج نػع اخخ مغ اإلنفاق ليذ مغ جانب الدائحيغ وإنسرا مرغ 
السدررررتثسخيغ والجولررررة  كاإلنفرررراق عمررررى إنذرررراء السذررررخوعات  قبررررل

ن األلعررررراب الدرررررياحية مثرررررل الفشرررررادق والسشتجعرررررات الذررررراشئية ومرررررج
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األساسررررية ومخافررررو  التخفيييررررة واإلنفاق عمررررى مذررررخوعات لمبشررررى
 الخجمات العامة وىحا اإلنفاق يؤدؼ إلى تشذيط الحخكة االقترادية
إذ يسثل انتقال األمػال مرغ الجولرة وأصرحاب السذرخوعات الدرياحية 

 (11.(والسقاوليغ وغيخىع كجخل لؤلفخاد

السعصيرات الدرياحية  مجسػعة متكاممرة مرغ وتعتبخ صشاعة الدياحة
تسثميا مقػمات شبيعيرة  واالقترادية واالجتساعية والجغخافية   التي

 وبذخية البج مغ تػفخىا   لرحلظ شريج العررخ الحرجيث تصرػراا كبيرخاا 
فرري ىررحا القصرراع وعمررى ىررحا األسرراس تعتبررخ الدررياحة ركيرردة أساسررية 

عمييررا كثيررخ مررغ الررجول   فقررج سررراىست  وقاعررجة اقترررادية تعتسررج
اإلنتراج  % (مرغ مجسرػع11ياحة في االقترراد العرالسي بشدربة) الد

% 8فخصررة عسررل   أؼ حررػالي)   )مميررػن  211السحمرري ووفررخت) 
  وشركمت الرررادرات الدررياحية  (مرغ مجسررػع فرخص العسررل بالعررالع

الررادرات  الجرجرة األولرى فري التجرارة العالسيرة   حيرث بمغرت قيسرة
وأن معررررجل الررررجخل م   2111مميررررار( دوالر عرررام  532الدرررياحية) 

مميرررار( دوالر  وأدػ  462وصرررل إلرررى)  م2112الدرررياحي لعرررام 
تفاعررل  تصررػر الدررياحة إلررى زيررادة مذرراريع التشسيررة التحتيررة  وإلررى

السجتسررع السحمرري مرررع الدررياحة باإلضررافة إلرررى زيررادة فررخص العسرررل 
 .بيحا السجال

                                                             
انظاار ، هااواري معاارا  ، ودمحم ساالٌمان جااودت ،السااٌاحة وأثرهااا فااً التنمٌااة االلتصااادٌة  ( 11

 العالمٌة حالة االلتصاد الجزائري ،الموسوعة الجغرافٌة .
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 :الجانب االجتساعي والثقافي-1
الثقرررافي  الدرررياحة فررري حسايرررة جػانررب ميسرررة مرررغ الترررخاث *تدرراىع

والتررررراريخي لمرررررجول السختمفرررررة  كحسايرررررة السعرررررالع األثخيرررررة واألمررررراكغ 
والصرخاز السعسرارؼ السسيرد  وأيزرا حسايرة وإنعراش الفشرػن  التاريخيرة

 .والسدخح والتقاليج وغيخىا الذعبية الستسثمة في السػسيقى
الذرعػب السختمفرة بعزريا  يراوتعتبخ الدياحة الجوليرة نافرحة تصرل مش

عمررررى الرررربعس  حيررررث تدرررريع فرررري تررررػفيخ االحتكرررراك السباشررررخ برررريغ 
 فيحجث التعارن وتدداد الخوابط ويشذأ االحتخام . الذعػب

فرري حسايررة البيئررة عشررجما اا كسررا يسكررغ أن تكررػن الدررياحة عررامبلا بررارز 
مرغ خربلل   وذلرظ والسجتسرع السحمري  يفيا مع البيئة السحميرةييتع تك
كسا حررجث عشررجما تررع تصررػيخ واحررة سرريػه  ط واإلدارة الدررميسةالتخصرري

حررررررافع السذررررررخوع عمررررررى اإلرث الصبيعرررررري والثقررررررافي  بسرررررررخ؛حيث
لمسجتسررررررع بالحفرررررراظ عمرررررري عررررررادات وتقاليررررررج ومسارسررررررات الدرررررركان 
السحمييغ كسرررا سررراىع أيزررراا فررري إعرررادة االىتسرررام برررالتخاث السعسرررارؼ 

دركان السحميريغ مدركشاا( قرام ال 51القجيع حيث تع إنذراء أكثرخ مرغ) 
ببشائيررررا مدررررتخجميغ األدوات والسررررػاد األوليررررة السحميررررة  كسررررا حررررافع 
السذخوع عمى عادات ومعتقجات حزارة أىرل سريػه وتعخيفيرا لمعرالع 
الخررارجي  وقرررج شمبرررت محافطرررة مخسررى مصرررخوح مرررغ جسيرررع سررركان 
سررريػه بتنذررراء مبرررانييع بصخيقرررة معساريرررة تقميجيرررة   برررل قامرررت برررجعع 
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جيررجة وصرريانة األبشيررة القجيسررة كسا بررجأ الدرركان مذررخوعات البشرراء الج
 (12).يعتسجون عمى أنفديع في تػفيخ وترشيع احتياجاتيع

 :العسخان جانب-9
 السجراالت عمرى السختمفرة الدرياحية الترأثيخات دراسرة أىسيرة تعرػد

 السحربلت عمرى الدرياحة لررشاعة االقتررادؼ إلرى األثرخ العسخانيرة
 عمرى الدرياحي لمصمب التخكد السكاني ويذكل   السختمفة العسخانية
 والفػقيرة البشيرة التحتيرة وخرجمات والذرخاب والصعرام اإليرػاء خجمات
لمسخاكرد  السكراني التشطريع شركل فري ىامرا دورا الدرياحية لمسػاقرع

 العسخانية؛حيث تؤثخ الدياحة في:
  والسحبلت العسخانية القائسة. الخيفية السشاشو -
 الدرياحية السحربلت العسخانيرة مثرل القرخػ ججيجة مرغ  أنساا إيجاد-

 . الدياحية والسخيسات الذباب وبيػت والسشتجعات
 عشيرا يشجع وما لمسحبلت العسخانية متسيدا شابعا الدياحة وتعصي-
 . السداكغ مػاقع عجد في زيادة كبيخة مغ
وأحيانررا يررتع تررخميع البيررػت الخيفيررة واسررتخجاميا فرري االسررتخجامات -

 سحافطة عمى جاذبية السشاشو الدياحية .الدياحية بيجن ال
إحرررجاث التغيرررخات والتحرررػالت فررري البشيرررة العسخانيرررة السجنيرررة ورفرررع -

 مخكدية السحبلت العسخانية القائسة.

                                                             
12
 
)
،مرجع سبك ذكره.. العربً الوطن فً المستدامة للسٌاحة اإلرشادي الدلٌل 

 



 43 

اسرررتحجاث وحرررجات عسخانيرررة ججيرررجة غالبرررا مرررا تكرررػن مكتفيرررة ذاتيرررا -
لمعررخض الدررياحي ) مخاكررد الذررباب   ومخاكررد سررياحية مخصصررة ؛ 

 ومخاكد األجازات(. مجن وقخػ سياحية  
 

 ثانيا:التأثيخ الدم ي
كسررا لمدررياحة جػانررب ايجابيررة  فرران ليررا أيزررا جػانررب سررمبية تتسثررل 

 .في البعج االقترادؼ والبعج االجتساعي والثقافي والبعج البيئي
 :البعج االقترادي-2

قررج تكررػن األبعرراد االقترررادية الدررمبية لمدررياحة فرري بعررس السشرراشو 
مشاخيرررة تشرررتج عشيرررا فرررريمة واضرررحة فرررري نتيجرررة وجرررػد صرررعػبات 

الدررررياحة  وعررررادة مررررا يكررررػن معطررررع الررررجول الجاذبررررة لمدررررياحة قسررررة 
مػسررسية فرري الشذرراا الدررياحي وقج يشررتج عررغ ىررحه الفررريمة نقرررز 
تذغيل السػارد والتدييبلت   بل إغبلقيا تسامرا فري بعرس الحراالت 
في جدء مرغ الدرشة   كسرا أن الدرياحة قرج تتعرخض لزرخبات قاسرية 

متػقعررة نتيجررة أحررجاث فجائيررة أمشيررة أو سياسررية أو اقترررادية  غيررخ
غيخ مػاتية مثل الخكػد االقترادؼ والتغيرخات فري أسرعار الرخحبلت 
نتيجة الحبحبة في أسعار العسبلت في دول العرالع أو السشافدرة   أو 
التغيخ الفجائي في أسعار البترخول   باإلضرافة إلري عرجم االسرتقخار 

وترػنذ  في مشصقة الخبيع العخبي ومشيا مررخالدياسي مثل الحالة 
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والرررريسغ وسررررػريا   أو نتيجررررة لمحررررخوب األىميررررة كسررررا فرررري الدررررػدان 
 وأنجػال وايخلشجا الذسالية .

ومغ الجػانب الدمبية لمدياحة سيصخة رأس السال األجشبي وبخاصة 
فرري الرررجول الشاميررة   ونتيجرررة لدرريصخة رأس السرررال األجشبرري ترررجريجيا 

تحررل عميرو الجولرة مرغ الشذراا الدرياحي   حيرث يقل العائج الحؼ 
 .تحىب أرباحو إلي الخارج ) الجولة صاحبة رأس السال ( 

كسا أن أرباح الدياحة ومكاسبيا ال تتػزع بعجالة عمري أقراليع الجولرة 
 حيث تتخكد السذخوعات في األقراليع األكثرخ نسرػا بالفعرل مسرا يديرج 

 . مغ الفجػة بيغ أقاليع الجولة في التشسية
الدرياحة تعسررل عمرري ارتفرراع األسررعار فرري مشرراشو االسررتكبال وىررحا -

يؤدؼ إلي التزخع الحؼ يعشي أن الدكان يرجفعػن الكثيرخ مرغ أجرل 
 .الدمع والخجمات

ويأتي التزخع أيزا خبلل ارتفاع أسعار األراضري البلزمرة إلقامرة 
 السذخوعات الدياحية .

 ان السجفػعات كسا أن الشذاا الدياحي لو أثخه الػاضح في ميد 
 .) أؼ الجاخل والسشرخن (

وحيررررث أن الدررررياحة تسثررررل أحررررج مرررررادر العسرررربلت الرررررعبة فقررررج 
يتعرررخض الشذررراا الدرررياحي لررربعس السعػقرررات مثرررل عرررجم االسرررتقخار 
األمشي أو الدياسي كسا حجث في مرخ وىحا يؤدؼ إلي عجد فري 

 .ميدان السجفػعات ) انخفاض أحج مرادر العسبلت الرعبة (
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 :البعج االجتساعي-1

وبتشرررررراول البعررررررج االجتسرررررراعي تكتسررررررل ثبلثيررررررة الدررررررياحة السدررررررتجامة 
Sustainable Tourism  ؛حيث البعج االقترادؼ في السقجمة 

واألصل أن يشطخ لمسجتسع السزيف ليذ فقط كسكػن أساسي مرغ 
مكػنررات السشررتج الدررياحي ولكغ أيزررا كسذررارك فرري عسميررة التشسيررة 

تاجيررا   كسررؤثخ فييررا بالدررمب واإليجرراب   الدياحية وكسدررتفيج مررغ ن
كسا تؤثخ ىي أيزا فيرو  وقرج اكتدربت العبلقرة بريغ الشسرػ الدرياحي 
الدررخيع والسجتسررع السحمرري أىسيررة متدايررجة وذلظ لسررا يسكررغ أن تدررفخ 

 عشو ىحه العبلقة مغ مذاكل .
يعتبررخ السجتسرررع السحمررري فرري الرررجول السزررريفة عشرررخ أساسررري فررري 

  ومرررؤثخا أو متررأثخا   ولقررج أسررفخت عسميرررة  عسميررة التشسيررة الدررياحية
الشسرررػ الدرررياحي عرررغ وجرررػد عبلقرررة سرررمبية مكتدررربة لرررجؼ السجتسرررع 
السحمرري السزرريف نتيجة التررجىػر الثقررافي وإلحرراق الزررخر بررالتخاث 
الثقررررافي الررررحؼ قررررج يشذررررأ عررررغ التخخيررررب أو الشيررررب أو الشقررررل غيررررخ 

اريخي الذخعي لبعس مكػنات التخاث الثقرافي أو تغييرخ السذريج التر
الخئيدررررررررررررية األبعرررررررررررراد االجتساعيررررررررررررة والثقافيررررررررررررة   وتذررررررررررررسلالسحيط

االعتبارات األخبلقيرررة   الدرررياحة واإلرىرراب   األثرررخ عمررري لمدررياحة)
الثقافررة   اخررتبلل األولػيررات ونسررط تػزيررع السشررافع   السشافدررة عمرري 

 . (السػارد السحمية   الدياحة والتفاىع الجولي
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فالدررائحػن يررأتػن عررادة مررغ واالنحخافــات:االعتبــارات األخالةيــة -أ
بمجان ذات ثقافات وقيع اجتساعية قرج تختمر  تسامرا عرغ ثقافرة وقريع 
السجتسعرررات السزررريفة  وتررردداد حرررجة التبرررايغ فررري حالرررة السجتسعرررات 
اإلسبلمية   حيرث االختبلفرات ال تشررب فقرط عمري الدرمػك والكريع 

وربسرا كانرت   بل أيزا عمي أمػر تفريمية مثرل السمربذ والسأكرل  
أكثرخ االعتبرارات األخبلقيرة شريػعا وإثررارة لبلسرتياء تمرظ التري تررختبط 
بالدررفخ والحخيررة الجشدرررية   وفرري حالرررة الررجول الشاميرررة يفدررخ أيزرررا 
بالتقاء الدائح ذؼ القػة الذرخائية العاليرة والرحؼ يخغرب فري الستعرة   

 بالشداء الفقيخات في السجتسعات السزيفة .
عمرري أنيرا ترؤدؼ إلرري إفدراد الذرباب حيررث  ويشطرخ الذرباب لمدرياحة

األفررربلم اإلباحيرررة ولعرررب القسرررار ومغ ناحيرررة أخرررخؼ يحررراول الررربعس 
تفدررريخ أحرررجاث اإلرىررراب الستكرررخرة فررري مررررخ ضرررج الدرررائحيغ بسرررا 
يسارسو ىؤالء ) خاصة الغخبييغ مرشيع ( مرغ سرمػك يدرتفد مذراعخ 

القسرار السدمسيغ وربسا االنحخافات عغ تعاليع اإلسبلم مثل المبراس و 
وتشررررراول السحخمرررررات مرررررغ مأكرررررل ومذخب وسرررررمػك الدرررررائحيغ مرررررغ 

 .الجشديغ في األماكغ العامة
 ىشرراك أبعرراد أخررخؼ أقررل أىسيررة تررختبط بررالجخائع واالنحخافررات العاديررةو 

والسصرراعع وغيخىررا مررغ مقررجمي الخررجمات الدررياحية قررج  مثررل الفشررادق
قرج تتعخض ألشكال مختمفة مغ الجخائع مغ جانب الدائحيغ   مثبل 

يتيخب البعس مغ دفع فاتػرة الحداب   أو يدرتخجم بصاقرة ائتسران 
غيرخ سررميسة أو يقررجم شريكات غيررخ قابمررة لمررخن أو نقررػدا مرردورة . 
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ومع ذلظ فبعس االنحخافات الفخدية تكػن أشج خصػرة وأكبرخ ترأثيخا 
عمرري السجتسررع مثررل أشرركال التررجميخ واإلصررابات الترري تتختررب عمرري 

الذرجيج ) فري السدرابقات الخياضررية (   إدمران الخسرػر أو التعررب 
واالنحخافات األخصخ الشاتجة عغ تيخيب السخجرات أو تعاشييا مرغ 

 خبلل ما يجمبو الدائحػن معيع بذكل مذخوع .
ـــيغ اإلرهـــاب والدـــياحة:- الدرررائحيغ أنفدررريع قرررج  وجـــػد عالقـــة ب

يتعخضررررررػن ألشرررررركال مختمفررررررة مررررررغ الجررررررخائع العاديررررررة مثررررررل القتررررررل 
ويعتبخ الدرررائح مشرررح القرررجم معخضرررا  والشررررب واالغترررراب والدرررخقة

لسثرل ىررحه الجررخائع لكػنررو خررارج محيصرو السعترراد   وألنررو يحسررل معررو 
عادة أمػاال كثيخة بالسقارنة بالسػاشغ الحؼ يعير فري بمرجه   أضر  
إلي ذلظ أن الفشادق وأماكغ زيارة الدرائحيغ تكرػن معخوفرة ومحرجدة 

وخررررربلل عقرررررجؼ مسرررررا يجعرررررل مختادييرررررا أكثرررررخ عخضرررررة لمجخيسرررررة   
الثسانيشيررررات والتدررررعيشيات تدايررررجت أعسررررال العشرررر  ضررررج الدررررائحيغ 
واتخرررحت شررركبل ججيرررجا  فمرررع يعرررج الدرررائحػن مجرررخد ضرررحايا لجرررخائع 
عادية نتيجة لمطخون ولكغ أصبحػا يسثمػن ىرجفا مباشرخا لمحخكرات 

  .الدياسية التي تدتخجم اإلرىاب كػسيمة لتحقيو أغخاضيا
شرر  واإلرىرراب لررريذ مقرررػرا عمررري وتعررخض الدررائحيغ ألعسرررال الع

دولررة بعيشيررا وال عمرري فررخع مررغ فررخوع الشذرراا الدررياحي   إنسررا يػجررو 
لجسيررع األنذررصة مررغ فشررادق ومصرراعع وخصررػا شيررخان   ومرربله ليمررة 
وغيخىا   كسا يتع في دول مختمفة مغ العالع الستقجمة مشيرا والشاميرة 

 عمي الدػاء . 
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كرررررخرة تخكرررررد وفررررري مررررررخ تعرررررخض الدرررررائحػن ألحرررررجاث إرىررررراب مت
معطسيرررررا فررررري عقرررررج التدرررررعيشيات   واتخرررررحت شررررركل ىجرررررػم عمررررري 

 أتػبيدات سياحية وفشادق عائسة وتقميجية ومبله ليمية .
ورد الفعل ليحه األحرجاث يتخرح شركل انتكاسرات فري حخكرة الدرياحة 
الجوليررررة إلرررري مرررررخ وفرررري حجررررع اإليررررخادات الشاتجررررة عررررغ الشذرررراا 

(؛ 1998 – 1993الدرررررياحي .فخررررربلل سرررررت سرررررشػات فقرررررط مرررررغ )
مميررػن( ليمررة   وتحققررت  21انخفررس عررجد الميررالي الدررياحية بشحررػ) 

( مميرار دوالر نتيجرة ألحرجاث 2‚3خدائخ مالية فادحة تقجر بشحرػ) 
اإلرىاب الستفخقة خبلل تمرظ الفترخة . والخدرائخ السحققرة ربسرا تكرػن 

وبصبيعة الحال فتن أكبخ الخدائخ تحققت في  أكبخ مغ ذلظ الحجع
( حيرررث 1997مػقرررع الحرررادث البذرررع فررري نرررػفسبخ)  مجيشرررة األقررررخ

اإلدارة الفشجقيررة إغرربلق الفشررادق الترري تررجيخىا  قررخرت بعررس سبلسررل
باألقرخ  كسا انخفزت ندبة اإلشرغال فري بكيرة الفشرادق انخفاضرا 

% فقط في الفتخة التي أعقبرت الحرادث 5أنيا بمغت  شجيجا   ويحكخ
الجدئي عغ التخاجع في  وقج بحلت الحكػمة جيػدا كبيخة لمتعػيس 

الدرررياحة الجوليرررة   وذلرررظ بتذرررجيع الدرررياحة الجاخميرررة إلررري مشصقررررة 
أثررخ حررادث األقرررخ تررأثيخا سررمبيا عمرري حخكررة  كسا األقرررخ وأسررػان

 .القصاع السرخفي و التعامل في بػرصة األوراق السالية 
وتررشعكذ أزمررة الدررياحة فرري عررجم قررجرة أصررحاب األعسررال فرري ىررحا 

يػنياتيع   ومرغ ثرع يتحسرل القصراع السررخفي القصاع عمري سرجاد مرج
 والجولة والسجتسع بأكسمو جانبا مغ ىحه التكاليف.
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كسررا تتزررسغ أيزررا الخدررائخ غيررخ السباشررخة والخدررائخ االجتساعيررة 
فررري شررركل تعصرررل بعرررس الفئرررات التررري تعتسرررج بذررركل مباشرررخ عمررري 
الدررررياحة مثررررل السخشررررجيغ والعررررامميغ فرررري الفشررررادق العائسررررة والثابتررررة 

مررررغ الفئررررات الترررري تعسررررل خريرررررا فرررري مجرررراالت تتعمررررو  وغيررررخىع
  .بالدياحة الجولية 

 :البعج الثقافي -9
أصبح الدرائحػن يخغبرػن بذركل متدايرج فري التعرخن عمري السطراىخ 
الثقافيررررة الغخيبررررة والستفخدة ويبررررجون اسررررتعجادا لررررجفع أمررررػال إضررررافية 
لبلسرررتستاع بتمرررظ السذررراىج والخبرررخات ولكرررغ مجرررخد وجرررػد الدرررائحيغ 

غ أن يربح مخالفا لمثقافة السحمية   ودافعا إلجخاء تعرجيل فييرا يسك
الدرررياحة   وبرررحلظ فرررتن السجتسعرررات  بسرررا يرررتبلءم ومصالرررب صرررشاعة

السحمية السزيفة تجج أحيانا أن ثقافتيا معخضة لمخصرخ مرغ جانرب 
 القػة الذخائية لرشاعة الدياحة حيث يحجث:

نتيجررة النصررػاء الدررياحة عمررى حخكررة األشررخاص صررجام الثقافررات *
إلرررى مػاقرررع جغخافيرررة مختمفرررة وتأسررريذ العبلقرررات االجتساعيرررة بررريغ 
الذررعػب الررحيغ مررا كرران ليررع أن يتقررابمػا فرري سررياق اخررخ  يسكررغ أن 
يحجث صجام الثقافات بدربب االختبلفرات الثقافيرة والعخقيرة والجيشيرة 

تصػر تػجيررات الدرركان والكيسيررة والحياتيررة والمغػيررة واالقترررادية وت
تبررجأ بالدرررعادة   السحمرريغ تجرراه التشسيررة الدررياحية فتسرررخ بعررجة أشررػار

البالغرررررة عشرررررجما يرررررتع التخحررررراب برررررالدائخيغ  ثرررررع تررررررل إلرررررى الرررررببلدة 
والبلمباالة لػجػدىع  ثع تبم  حج الذعػر بالزيو وربسرا يررل ىرحا 
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ايج إلى روح عجائية عشجما تبجأ التػجيات السعادية لمدائحيغ في التد 
 بيغ الدكان السحمييغ وقج يشذأ الرجام الثقافي مغ خبلل ما يمي: 

عجم السداواة االقتررادية بريغ الدركان السحميريغ والدرائحيغ الرحيغ *
 يشفقػن أكثخ مغ معجالت إنفاقيع في ببلدىع. 

الزررريو بدررربب سرررمػك الدرررائحيغ؛فعادة مرررا يخفرررو الدرررائحػن إمرررا *
ادات والتقاليررررج والكرررريع التجاىررررل فرررري احتررررخام العرررر بدرررربب الجيررررل أو
 األخبلقية السحمية.

فعمررى سرربيل السثررال فرري حالررة كاتالػنيررا الترري شالسررا مثمررت قررػة كبيررخة 
فررري عرررالع الدرررياحة  نجرررج أن الررررػرة السخوجرررة ليرررا ىررري الدرررياحة 
القائسررة عمررى االسررتستاع بالذررسذ والتخفيررو والذررخاب. فررتن الدررائحيغ 

مرررى تمرررظ الررررػر الرررحيغ يرررأتػن إلرررى البمرررج يدرررعػن فقرررط لمحررررػل ع
وىرع نفررذ األشررخاص الررحيغ   الثابترة دون االكتررخاث بررالكيع السحميررة.

ال يجخءون في ببلدىع عمى الرياح بالذػارع أو شخب الخسرخ لريبلا 
ونيررراراا أو تكدرررريخ نػافررررح السحررررال الترررري يجررررجونيا فرررري شررررخيقيع إلررررى 

 .سكشيع
 عمي سمبياوتطيخ تجارب دول مختمفة في العالع أن لمدياحة تأثيخا 

ثقافررة السجتسعررات السزرريفة؛فبعج أن أصرربحت لمثقافررة البػذيررة مررثبل 
جاذبيرررة معيشرررة فررري الغرررخب  برررجأت مشصقرررة الييسااليرررا تتمقررري أعرررجادا 
متدايرجة مررغ الدائخيغ بغررخض تدررمو الجبررال السػاقررع الجيشية وحزررػر 
احتفرراالت البررػذييغ  والتعررخن عمرري أسرراليب حيرراة السجتسعررات الترري 

أن كرران التررأثيخ الدررمبي لمدررياحة مقرررػرا تقصررغ الجبال لررحلظ بعررج 
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عمرري مدررائل البيئررة الصبيعيررة مثررل إزالررة الغابررات وانتذررار التمررػث   
أصرربح الترررأثيخ عمررري السجتسعرررات السحميررة واضرررحا نطرررخا لتزررراع  
عررررجد الدررررائحيغ خرررربلل عررررجد محررررجود مررررغ الدررررشػات وبجأت تطيررررخ 
الترررررررػتخات بررررررريغ األغرررررررخاض الستعارضرررررررة لمدرررررررائحيغ والسجتسعرررررررات 

يفة وتدداد الذررركاوؼ السحميرررة مرررغ سرررػء سرررمػك الدائرررخيغ فررري السزررر
السػاقرررع السقجسرررة كسا أن وجرررػد الدرررائحيغ يكرررػن سرررببا فررري تغييرررخ 

  .مطاىخ االحتفال إلرضائيع ومداحسة األىالي األصمييغ
وفي مرخ وجج أن لمدياحة اثارا سمبية عمي الدركان السحميريغ فري 

والتجارؼ محل الثقافة سيشاء حيث تحل الثقافة ذات الصابع السادؼ 
األصرررررمية وييجخ الدررررركان حرررررخفيع ويتغيرررررخ نسرررررط حيررررراتيع تسامرررررا   
ويفقرررجون االنتسررراء لسجيشتيع وبالشدررربة لمشدررراء البرررجويات فررري جشرررػب 
سررريشاء فقرررج تغيرررخ أيزرررا نسرررط حيررراتيغ نتيجرررة لمدرررياحة  فاالعتسررراد 
بذكل متدايج عمري سرمع الدرػق قمرل مرغ قيران الشدراء بتنتراج الغرحاء 

السشدلية   كسا حخميغ بعس الحخية التي كغ يتستعغ بيرا  واألدوات
 .عشجما يخعي أغشاميغ 

ومغ اآلثار الدمبية السيسة أيزا يبخز عادة أثخ الدياحة عمي نسط 
االستيبلك والسعيذة في الجولة السزيفة؛ فالدياحة يسكغ أن تؤدؼ 
إلرري تررررعيج التػقعرررات لرررجؼ شرررعػب الرررجول الشاميرررة   وإلررري التصمرررع 

 بلك التخفررري الررررحؼ ال يتشاسرررب مرررع مدررررتػؼ التشسيرررة وال مررررعلبلسرررتي
السػارد السحجودة الستاحة   وىي تجفع بحلظ فري اتجراه ب التحرجيث ب 
أو ب االسررررتيبلك الػاسررررع ب دون أن يسررررخ السجتسررررع بسخحمررررة التشسيررررة 



 52 

والترشيع التي شيجتيا أوروبا وأمخيكا في القخن الساضي   ويتخترب 
السذرررركبلت والتشاقزررررات؛فالفشادق والقررررخػ عمرررري ذلررررظ الكثيررررخ مررررغ 

الدرررياحية الفررراخخة والسصررراعع عمررري الصرررخاز الغخبررري  ودور الميرررػ   
والدرريارات واألتػبيدررات السجيرردة بكافررة وسررائل الخفاليررة   وسرراحات 
الجػلررر  الذاسرررعة كميرررا تخمرررو نسصرررا معيشرررا لمسعيذرررة لرررجؼ الفئرررات 

 األقل حطا .
أثررخ تررأثيخا كبيررخا عمرري  أن االحتكرراك باألجانررب اتزررحالررريغ  وفرري

التررخابط األسررخؼ   وأخبلقيررات العسررل  والعبلقررات االجتساعيررة؛حيث 
سرراىست الدررياحة فرري انتذررار الكرريع الساديررة فرري السجتسررع الررريشي 
ذاتو   فأصبح الكثيخون خاصة الذباب يعتقجون أن قيع ومؤسدات 
السجتسعرات الغخبيرة أفزررل   أمرا أثررخ السحاكراة لمدررياحة فقرج تدرربب 

تغيرخات لرريذ فقرط فرري الكريع االجتساعيررة   ولكرغ ربسررا فري نسررط فري 
الحياة كمرو أيزرا  وىرحا ىرػ األمرخ األكثرخ خصرػرة  وقرج نتجرت عرغ 
ذلظ تأثيخات سمبية ممحػضة عمي االقتراد الريشي مغ جخاء تدايرج 

 الصمب عمي الدمع االستيبلكية السدتػردة.
 :البعج ال يئي-3

 التي تقع عمى البيئة األتي:تذسل التأثيخات الدمبية لمدياحة 
التررجىػر الدررخيع لرربعس السررػارد الصبيعيررة والحزررارية واالزدحررام -

والتمرررررػث ومغ جانرررررب اخرررررخ  فرررررتن االسرررررتخجام السفرررررخا لمبيئرررررة فررررري 
السشرررراشو الدررررياحية قررررج يررررؤدؼ إلررررى تررررجىػر قيستيررررا  وتررررجميخ أىررررع 

 العشاصخ التي تقػم عمييا الدياحة.
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األخرررخػ مسرررا يدررريع فررري تغيرررخ  انبعررراث غرررازات التجفئرررة والسمػثرررات-
السشاخ واإلضخار بشػعية اليػاء السحمي  ويشتج ذلظ بررػرة رئيدرية 

 والشقل البخؼ ألغخاض الدياحة. شقل الجػؼ عغ استخجام ال
مخافو سياحية في البيئات الحداسة مسا يؤدؼ إلى التجىػر  إقامة-

السررادؼ لؤلراضرري  وإلررى اإلضررخار بررالسػارد الصبيعيررة وفقررجان التشررػع 
البيػلػجي  وتجميخ البيئرة الصبيعيرة  واسرتخجامات األراضري وتعتبخ 
فقجان البيئات الداحمية الصبيعيرة ىري األشرج خصرػرة مرغ بريغ نترائج 

 الشسػ الدياحي.
ة مسررا يررؤدؼ إلررى اسررتخجام السررػارد غيررخ يسخافررو الدررياحالل تذررغي-

الستجررجدة أو الثسيشرررة كالسيررراه العحبرررة وأنررػاع الػقرررػد الحفرررخؼ  وتػليرررج 
السمػثررات والشفايررات  وتذررسل الفئرررة األخيررخة مخمفررات ميرراه الررررخن 

 (13)الرحي والشفايات الرمبة.

حة اآلثرررار الدرررمبية لمدرررياحة عمرررى الذرررعاب السخجانيرررة:تؤثخ الدررريا-
سررمبيا بصررخق مباشررخة وغيررخ السباشررخ عمرري الذررعب السخجانيررة نتيجررة 

تػسررريع الذرررػاشئ بشقرررل الخمرررال و الحجرررارة و  -لعرررجة أسرررباب مشيرررا:
مختمرر  السررػاد الغخيبررة إلييررا و صررب مررادة االسررسشت فررػق الذررعاب 
السخجانيرررة لتدرررتػعب أكبرررخ عرررجد مسكرررغ مرررغ السذررراريع الدرررياحية و 

بالقخب مغ الذعاب السخجانية فري عسميات الحفخ و الخدم داخل أو 
سرربيل تييئررة السدرراحات الزررخورية إلنذرراء السشذرر ت الدررياحية مثررل 

                                                             
13
 
 ،مولع:9/11/2114 فً ،استرجع16/6/2113ممالة منشورة،،اآلثار السلبٌة للسٌاحة على الشعاب المرجانٌة،دانٌال ٌوخنا بنٌامٌن انظر، (

www.ankawa.com/forum/index.php?topic=672128.1;wap 
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السشتجعرررررات والسصررررراعع و مخاسررررري اليخرررررػت والغرررررػص و الخياضرررررة 
البحخية األخخػ, كسا حرجث فري الغخدقرة و سرفاجا بسررخ حيرث ترع 
تجميخىا جرخاء األنذرصة الدرياحية غيرخ السجروسرة بعشايرة و بالشتيجرة 

 تبت عمى الدياحة بسشصقة البحخ األحسخ خدائخ كبيخة. تخ 
تقصيررع وإزالررة األجررداء الجسيمررة والستسيرردة مررغ الذررعاب السخجانيررة و -

لمسترررراجخة بيررررا أو اسررررتخجاميا ضررررسغ ديكررررػرات الحررررجائو والسدررررابح 
الفررراخخة و الذررربلالت والسدررراقط السائيرررة االصرررصشاعية كسا تتعرررخض 

ب بغررررررخض الستررررراجخة غيررررررخ األنرررررػاع الشررررررادرة مشيرررررا لمشيررررررب و الدرررررم
 .السذخوعة

كسرررا ترررأثخت الثرررخوة الدرررسكية فررري السشصقرررة حرررج االنعرررجام خرػصرررا 
بالشدبة لؤلسساك التي كانت تتغحػ عمى يخقرات حيرػان نجرع البحرخ 
الذػكى الحؼ يعخن باستيبلكو الذجيج لمذعاب السخجانيرة كسررجر 

تحصيع و تكدريخ و فررل أجرداء كبيرخة  و رئيدي فري نطامرو الغرحائي
مغ الذعاب السخجانية جخاء نذراشات الردوارق و اليخرػت و الدرفغ 

مبحرررررررخ بدررررررربب الدرررررررفغ لتمرررررررػث  كسرررررررا تحرررررررجث الدرررررررياحية و غيخىا
 (14).الدياحية

 :عمي العسخان-4
  وىرجم سرياحية مبراني إلى الدراعية مداحات مغ السشاشو تحػل-

  .بجال مشيا الصػابو الستعجدة وإقامة البشية الخيفية القجيسة البشية
                                                             

14
 

 ،مولع:9/11/2114 فً ،استرجع16/6/2113ممالة منشورة،،اآلثار السلبٌة للسٌاحة على الشعاب المرجانٌة،دانٌال ٌوخنا بنٌامٌن (انظر،
www.ankawa.com/forum/index.php?topic=672128.1;wap2 

 



 55 

يحرررررجث تغيرررررخات اجتساعيرررررة واقتررررررادية متذرررررابكة بررررريغ الدررررركان -
السحميررريغ والفئررررات االجتساعيررررة مررررغ خررررارج السػقررررع الدررررياحي  مررررع 
سكان السجن الكبخػ فري السحربلت العسخانيرة الررغيخة والتري تحترػؼ 
عمررى مقػمرررات جررحب سرررياحي متسيرردة مثرررل وجررػد فرررخوع لسؤسدرررات 

مثرل براريذ ولشرجن ؛ سياحية عالسية كالتي تػجج في السرجن الكبرخػ 
بدرربب وجررػد سررياح مررغ ذوؼ دخررل مختفررع فرري السشذررات الدررياحية 

 ذوؼ قجرة شخائية عالية.
 السشذرر ت إلقامرة الخاغرب عمرى الصمرب فري الدرخيع التدايرج -

 والتري   األراضري أسرعار رفرع إلرى يرؤدؼ الدرياحية واالسرتثسارات
 الدراعيرة السشراشو حدراب عمرى سرتؤدؼ إلري الدحر  العسخانري

 االقتررادؼ القصراع التػسرع فري إلري إضرافة   التخاثيرة والسبراني
 ؛الرتفراع الخرجمات ومخافرو الستراجخ عرجد بديرادة والستسثرل الثالرث
 القرريخة الدرياح إلقامرة نتيجة الدياحية السشاشو في الذخائية القػة

 . إضافييغ فييا كدكان
ة ويرررؤدؼ نقرررل العررررادات والتقاليرررج الستحزرررخة إلررررى السشررراشو القميمرررر-

التحزخ إلى تغييخات في سمػك الدركان باتجاىرات متعرجدة خاصرة 
 فيسا يتعمو بعادات العسل والذخاء .

أدت الديادة الدخيعة لمدياحة إلى وجػد ضغط كبيخ عمى السػاقع -
العسخانيررررة مررررغ حيررررث تررررأثيخ عررررجد الرررردوار الكبيررررخ وعمررررى السشذرررر ت 

 .العقارية والتجييدات البلزمة والدكغ الدياحي
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 :انعجام العجالة في تػزيع الخجمات-6
تختكررد نطخيررة السبادلررة االجتساعيررة عمرري فكررخة أىسيررة تبررادل السشررافع 
االجتساعية واالقترادية بيغ الفئات االجتساعية السعشية وقج أتزح 
مررررغ محرررراوالت عجيررررجة الختبررررار ىررررحه الشطخيررررة باسررررتخجام دراسررررات 

سجتسرع السحمري ميجانية لسجتسعات تشذط فييا الدياحة   أن رؤية ال
لمدررياحة تكررػن إيجابيررة عشررجما تكرررػن السشررافع السشتطررخة مشيررا كافيرررة 

  .ومتػازنة عمي عكذ التكاليف السراحبة ليا
تتدايرررج اآلثرررار الدرررمبية لمدرررياحة إذا لرررع تحقرررو الدرررياحة مرررع مرررخور -

الدمغ تصمعات الدكان واماليع ولكغ في معطرع األحيران فري الرجول 
ط عمرري السػقررع الدررياحي السحررجد دون الشاميررة  يشرررب االىتسررام فقرر

تػجيو اىتسام مػاز وكان لمبيئة السحيصة ولمسجتسع السحمي بررفتو 
 مكػنا ميسا في عسمية التشسية الدياحية.

وجررػد الخمررل فرري األولػيررات السقتررخن بررالتصػيخ الدررياحي   والررحؼ -
يدررفخ عررغ تكمفررة اجتساعيررة باىطررة ؛ فالتشسيررة الدررياحية تررراحبيا 

ىائمة فري مشذر ت حجيثرة وضرخسة   وتجييردات فراخخة   استثسارات 
ووسررائل انتقررال بالغررة التررخن   وشررخق سررخيعة ومخيحررة   ومصررارات 
يشفررو ببررحخ عمرري إقامتيرررا وتجسيميررا   ومختمرر  السخافررو والخرررجمات 

 األساسية مشيا وغيخ األساسية .
ويعامرررل الدرررائحػن أيزرررا بحفررراوة وتخحررراب برررالغيغ وتتع االسرررتجابة 

بيع إلي حج يثيخ ضيو الدائحيغ السحمييغ أنفدريع نطرخا لكافة مصال
   في السعاممة. لمتفاوت
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يعاني الدكان السحميرػن مذراكل مدمشرة  فيرع يفتقرخون إلري الكثيرخ -
مغ األساسيات مرغ دور عربلج ورعايرة صرحية   وميراه شرخب نكيرة 
  ومرررجارس   وصرررخن صرررحي ومدررراكغ ومخافرررو وشرررخق سرررميسة   

 وسبلمة البيئة .والحج األدنى مغ الشطافة 
أما مغ حيث تػزيع مشافع التشسية الدياحية فعادة ما ترب الدركان 

الدررياحية  السحميرريغ خيبررة أمررل بررالشطخ إلرري الشتيجررة الشيائيررة لمتشسيررة
فالكاسبػن مرغ  الستعجمة وما برحبيا مغ تػزيع غيخ عادل لمسشافع

أو  ىحه التشسية يكػنػن عادة مغ السدتثسخيغ مغ خارج الجولة ذاتيرا
   خارج السجتسع السحمي القاشغ بالسشصقة الدياحية

وفي مرخ ىشاك فرخق قرػؼ بريغ الفجرػة اليائمرة بريغ مدرتػؼ الخخراء 
الررحؼ يتستررع بررو الدررائحػن   والسدررتػؼ السعيذرري الستػاضررع لمغايررة 

 فرري الرررعيج   وأن لمقاعرجة العخيزررة مررغ سرركان السشرراشو السحيصررة
خاء مرغ جيرة ومشراخ الحاجرة ىحا التبلقي بريغ مشراخ الترخن واالسرتخ 

الذجيجة والفقخ مغ جيرة أخرخؼ   يكذر  عرغ السذركبلت والترػتخات 
التررري ضمرررت كامشرررة وغيرررخ صرررخيحة  ويحرررػل الدررركان اآلمشررريغ إلررري 

 حاقجيغ عمي الدياحة والدائحيغ.
 :السشافدة عمي السػارد السحمية -6

وباإلضرررافة إلررري أن السجتسرررع السحمررري يحررررل عمررري أقرررل قرررجر مرررغ 
فتنررو عررادة يتحسررل الجانررب األكبررخ مررغ التكرراليف   فيشرراك  السشررافع  

أشرركال التكرراليف الترري تررع التعررخض ليررا مررغ قبررل مثررل التعررجؼ عمرري 
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الثقافرررة السحميرررة   وتغيرررخ نسرررط الحيررراة   والتحرررجيث السغرررالي فيرررو   
 وإىسال االحتياجات األساسية لمسجتسع .

غ مشافدررة أمررا التكرراليف الترري يررتع تشاوليررا ىشررا فيرري تمررظ الشاتجررة عرر 
الدرررائحيغ لمسجتسرررع السحمررري فررري اسرررتخجام السرررػارد السحميرررة   وليرررا 

 صػر متعجدة تتزح مسا يمي :
فالدرررياحة ليرررا أثرررخ عمررري تػزيرررع الثرررخوة مرررغ مشطرررػر شػيرررل األجرررل 
يشبغرررري عررررجم تجاىمررررو   والتصررررػيخ الدررررياحي غيررررخ السخاعرررري تسامررررا 
ء لؤلبعرررراد البيئيررررة يدرررريع كسررررا تبرررريغ فرررري ت كررررل قاعررررجة السررررػارد سررررػا

الصبيعيرة أو التخاثيررة بالسشصقررة   ويعشري ذلررظ أن االسررتيبلك الحررالي 
ليررحه السررػارد بػاسررصة الدررائحيغ يكررػن عمرري حدرراب قررجرة السجتسررع 
السحمررري عمررري االسرررتفادة السدرررتقبمية مشيرررا   عررربلوة عمررري ذلرررظ فرررتن 
صيانة السػارد التي تعخضت ليجر يتصمرب تكراليف باىطرة يتحسميرا 

سشصقررة الدرررياحية برررل السجتسررع ككرررل فررري لرريذ السجتسرررع السحمررري بال
شرررركل ضررررخائب ورسررررػم   أو إعررررادة تػزيررررع اإلنفرررراق العررررام لرررررالح 
الريانة عمي حداب جػانب إنفاق أخخؼ ضخورية . وأحيانرا تسرػل 
عمسيات الريانة مغ خربلل مرشح أجشبيرة اسرتشادا إلري اعتبرار بعرس 

الشرادرة  اآلثار تخاثا إندانيا أو ألىسية حساية بعس السػارد الصبيعيرة
عمررري الشصررراق العرررالسي   ولكرررغ يطرررل الجانرررب األكبرررخ مرررغ التسػيرررل 

 مقجما مغ مجتسع الجولة السزيفة . 
في حاالت كثيخة تكػن البشية األساسية مخرررة لمدرياحة فقرط   و 

مثررل تمررظ الترري تخررجم الفشررادق والقررخػ الدررياحية مباشررخة أو الفشررادق 
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عسميررررات التجسيرررررل العائسررررة   أو عشررررجما يررررتع اإلنفررررراق ببررررحخ عمرررري 
والتحدرريغ مررغ أجررل أرضرراء الدررائحيغ ) إنفرراق أوبررخا عايررجة مررثبل ( 
لررحلظ فررتن قررجرا ال بررأس بررو مررغ اإلنفرراق العررام عمرري البشيررة األساسررية 

 لمدياحة يكػن عمي حداب السػاششيغ .
يسكرررررغ أن ترررررؤدؼ الدرررررياحة إلررررري إزاحرررررة الدررررركان األصرررررمييغ مرررررغ -

مرغ  احتياجرات أساسرية لمسعيذرةأراضرييع وديرارىع أو حخمرانيع مرغ 
أجررل عسميررات التصررػيخ الدررياحي وقج يمجررأ الدرركان ليجررخ مررػششيع 

قخيرررة  ؛ففرررياألصرررمية اضرررصخارا بدررربب ضرررغػا التصرررػيخ الدرررياحي 
القخنررررة بررررالبخ الغخبرررري باألقرررررخ تعررررج مثرررراال عمرررري جررررػر التصررررػيخ 
الدررياحي عمرري الدرركان السحميرريغ وإزاحررتيع ؛ فالقخنررة مجتسررع غشرري 

اثو وتذكيبلتو السعسارية الستسيدة   كسرا أنرو مجتسرع مشرتج بثقافتو وتخ 
يعتسررررج عمرررري الحررررخن اليجويررررة الفشيررررة الستعررررجدة والترررري تسررررارس فرررري 
السشررررازل وفرررري شررررػارع القخيررررة وفرررري مرررررانع صررررغيخة يعررررير فييرررررا 
أصرحابيا   وكررل ذلرظ يجررحب الدرائحيغ ليررحه القخيرة الترري أصرربحت 

 البخ الغخبي . مدارا سياحيا ميسا لدائح اآلثار والسقابخ ب
ولكرررغ مشرررح الشرررر  الثررراني مرررغ التدرررعيشيات برررجأ اإلعرررجاد لسذرررخوع 
سرررياحي ضرررخع لتحػيرررل مشصقرررة البرررخ الغخبررري إلررري متحررر  مفترررػح   
وإزالة كافة العذػائيات وتخصيط مشاشو ججيجة لبلستثسار الدرياحي 
فري شركل قرخؼ ومرجن لمسبلىري وأسرػاق تجاريرة وكازيشػىرات عالسيررة 

ائسرررة   وتقرررخر بشررراء عمررري ذلرررظ تخحيرررل سررركان ومخاسررري لمفشرررادق الع
أسررخة إلرري قررخؼ ججيررجة عمرري بعررج  (1511 )القخيررة   وتررع نقررل نحررػ
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عذرررخة كيمرررػمتخات   وكانرررت ىرررحه القرررخػ قرررج بشيرررت أصررربل لزرررحايا 
(  ورفرررس الستزرررخرون شرررغميا لعرررجم تشاسررربيا 1993سررريػل عرررام) 

 معيع.
عجرد كسا أثخ التصػيخ الدرياحي السكثر  عمري ارتفراع األسرعار وال-

االسررتيبلكية خرربلل السػاسررع الدررياحية    فرري السعررخوض مررغ الدررمع
 واستبعاد سكان السجتسع السحمي مغ استخجام الذػاشئ .

وفي مرخ تػجج أدلة متعجدة تؤكج بعس ىحه التأثيخات ؛ فارتفراع  
أسرررعار األراضررري والعقرررارات   والسغررراالة فررري إيجرررارات السدررراكغ   

االسررتيبلكية والخررجمات  تعررج وربسررا أيزررا فرري أسررعار بعررس الدررمع 
مررررررغ الطررررررػاىخ السألػفررررررة فرررررري السشرررررراشو ذات األىسيررررررة الدررررررياحية   
واسررتبعاد الدرركان السحميرريغ مررغ اسررتخجام الذررػاشئ ضرراىخة فخضررت 
نفديا في حالة تشسية الداحل الذسالي لرالح الدرياحية الجاخميرة . 
فقررج تررع بشرراء عذررخات القررخػ عمرري شررػل الدرراحل مباشررخة   وتحػلررت 

شئ بررل الدرراحل بأكمسررة تقخيبررا   إلرري ممكيررة خاصررة لمقمررة مررغ الذررػا
أصررحاب الذررالييات الررحيغ يقصشررػن ىررحه القررخػ فرري مػسررع الررريف 
فقررررط  وحخمرررران األىررررالي الررررحيغ يعيذررررػن فرررري ىررررحه السشرررراشو مررررغ 
اسرررتخجام الذررراشئ ومرررغ متعرررة الرررريج التررري كرررانػا يسارسرررػنيا فررري 

جام الذررػاشئ أوقررات فررخاغيع   وحخمرران الدرركان السحميرريغ مررغ اسررتخ
أصررربح حكيقرررة واقعرررة أيزرررا فررري مشصقتررري البحرررخ األحسرررخ وجشرررػب 
سيشاء   حيث سيصخت القخػ الدياحية ) التي أقيست عمي الداحل 
مباشخة ( عمي مداحات شاسعة مغ الذػاشئ التي أصبحت مغمقرة 
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كررحلظ اتزررح أن التصررػيخ الدررياحي الػاسررع الشصرراق والدررخيع  عمييع
حسرخ وجشرػب سريشاء خمرو شمبرا كبيرخا الحؼ تع فري مشصقرة البحرخ األ

لؤلسرررساك والكائشرررات البحخيرررة الغحائية وبالشدررربة ألنرررػاع معيشرررة مثرررل 
 .صيجىا  االستاكػزا مسا أدػ إلي السغاالة في

ومغ األبعاد االجتساعيرة ذات األىسيرة الجػىخيرة أن الدرائحيغ قرج -
يتشافدررررػن مررررع الدرررركان السحميرررريغ عمرررري اسررررتخجام السررررػارد الحيػيررررة 

 دة الكسية   خاصة السياه والصاقة . محجو 
وخبلصررة القررػل فرران اآلثررار الدررمبية االجتساعيررة والثقافيررة لمدررياحة 
تختمرررر  مررررغ مجتسررررع إلرررري اخررررخ   ويسكررررغ إجسررررال بعررررس اآلثررررار 
االجتساعيرررررة في)تغيررررررخ تخكيررررررب الػضرررررائ  وأسررررررػاق العسررررررل وىجخة 
الدكان مغ الخيف إلي السجن  وتغيخ في التخكيب الشرػعي والعسرخؼ 

مدررركان و مػسرررسية الػضرررائ  والعسالرررة وتغيخات فررري شرررخق الحيررراة ل
التقميجيرة و تغيرخات فري بشيرة الفشرػن والحرخن السحميرة  وتغيرخات فرري 

 (15)أنساا االستيبلك وتغيخات في الكيع األخبلقية والثقافية .
 ثالثا:كيفية الحج مغ اآلثار الدم ية لمدياحة

تشسيرررة الدرررياحة بذررركل ترررجريجي لترررػفيخ الػقرررت الكرررافي  ضرررخورة-1
لمدرركان السحميرريغ لررتفيع الشذرراشات الدررياحية والسذرراركة فييررا وىررحا 
األسمػب أيزا يسقكغ الحكػمة مغ تخصيط وتشسيرة وتشطريع الدرياحة 

 بذكل مشاسب ودقيو.
                                                             

15)
 

2112، دار الشروق ، الماهرة ، 2121الثالث ، مكتبة مصر انظر محٌا زٌتون، السٌاحة ومستمبل مصر بٌن إمكانات التنمٌة ومخاطر الهدر ، منتدى العالم 
. 
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يجرررب الدرررساح لمدررركان السحميررريغ بالسذررراركة فررري صرررشع القرررخار -2
ياحي ليكرػن ليرع دور فري تقخيرخ مرريخ ىرحا الستعمو بالتخصيط الد

القصراع فري مجرتسعيع  وليفيسررػا ويرجركػا فػائرج ومذركبلت الدررياحة  
فسررغ الزرررخورؼ مذررراركة الدررركان السحميرريغ برررجل فرررخض الدياسرررات 
عمييع  وتأتي السذاركة مغ خبلل تذركيل لجران استذرارية لمدرياحة 

إلضررافة تزررع خبررخاء وأكرراديسيػن مررغ الدرركان السحميرريغ أنفدرريع  با
إلررررى عقررررج االجتساعررررات العامررررة مررررع الدرررركان ومسثمرررري السجتسعررررات 
السحميررة مثرررل )أعزررراء مجمرررذ الذررػرػ  أعزررراء مجرررالذ البمجيرررة  

 شيػخ وأعيان السشصقة(. 
السحافطررة عمرررى شرركل وحجرررع التشسيرررة الدررياحية السبلئسرررة لمبيئرررة -3

السحمية  ويقرج بحلظ تحجيج حجع وكثافة الدياحة في كرل مشصقرة  
أن ال يتجرراوز عررجد الدررياح الصاقررة االسررتيعابية السقبػلررة مررغ  بسعشرى

 قبل الدكان السحمييغ.
دمررج الدررياحة ضررسغ االقتررراد العررام  وتصررػيخ قصاعررات أخررخػ -4

 في السشصقة ليكػن ىشاك تػازن اقترادؼ وليكل لمعسالة.
 الحفاظ عمى السػاقع األثخية والتاريخية.-5
خػ لتذررجيع السمكيررة السحميررة تررػفيخ الحررػافد الساليررة وأسرراليب أخرر-6

واإلدارة وتذررغيل الفشررادق وغيخىررا مررغ السخافررو والخررجمات الدررياحية  
 وذلظ لجعع مذاركة الدكان السحمييغ في الدياحة.

تصبيررررررو إجررررررخاءات السخاقبررررررة وتشطرررررريع اسررررررتخجام الدررررررياح لسشررررررع -7
 االكتطاظ عمى العشاصخ الدياحية.
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لمدرركان السحميرريغ يشبغري تررػفيخ مخافرو ومشذرر ت سررياحية مشاسربة -8
والدرياحة الجاخميررة  حيرث ال يررتسكغ معطسيرع مررغ اسرتخجام السخافررو 

 القائسة .
تػعية الدكان سياحيا مع التخكيد عمى مبادغ وفػائج ومذكبلت -9

الدرررياحة وكرررحلظ الدياسرررات التشسػيرررة الحاليرررة والخصرررط السدررررتقبمية 
ح لمسشرراشو السختمفررة  وكررحلظ تعخيررف الدرركان السحميرريغ بكرريع الدرريا

القررررادميغ وعرررراداتيع وتقاليررررجىع  ويسكررررغ اسررررتخجام وسررررائل اإلعرررربلم 
 السختمفة ألغخاض التػعية الدياحية. 

ترررررسيع الفشررررادق وغيخىررررا بحيررررث تعكررررذ األنسرررراا السعساريرررررة -11
السحمية والتقميجية  وضخورة استخجام السشتج السحمي في بشائيا لرتعع 

وخاصرررررة الفائرررررجة عمرررررى القصاعرررررات الررررررشاعية واليجويرررررة األخرررررخػ 
 السؤسدات التجارية السحمية الرغيخة والستػسصة.

تصبيو تقشيرات معيشرة الختيرار أسرػاق الدرياح وبرخامج التدرػيو -11
 والشذاشات الدياحية السختمفة.

تررجريب الدرركان السحميرريغ لمعسررل فرري كافررة مدررتػيات الدررياحة -12
 لجعع االقتراد السحمي.

فرري الجولررة لمقصرراع االسررتفادة مررغ البزررائع والخررجمات السشتجررة -13
الدررياحي وىحا األسررمػب يقمررل بررجوره مررغ تدررخب األمررػال السجفػعررة 

 لذخاء بزائع وخجمات مدتػردة.
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تصرررػيخ إنتررراج السرررػاد السحميررررة مرررغ األغحيرررة  وتذرررجيع ودعررررع -14
السصرررراعع السحميررررة والقائسررررة عمررررى السشتجررررات السحميررررة عمررررى تقررررجيع 

 الػجبات لمدياح.
جرررررة محميرررررا فررررري إنذررررراء السخافرررررو اسرررررتخجام مرررررػاد البشررررراء السشت-15

والسشذررر ت الدرررياحية وتررررشيع األثررراث وغيخىرررا مرررغ البزرررائع التررري 
تحتاجيرررررا الفشرررررادق والسشذررررر ت األخرررررخػ  والتررررررسيع برررررالصبع تتبعرررررو 

 األنساا السعسارية السحمية والجيكػرات وغيخىا.
 : ويسكغ تحقيو السػائسة بيغ الدياحة والبيئة مغ خبلل

والتذرررررخيعات الترررري تعسررررل عمرررررى حسايررررة البيئرررررة إصررررجار القررررػانيغ -
 . بسكػناتيا السختمفة عشج إقامة السذاريع الدياحية

إعررررررجاد الجراسررررررات والبحررررررػث والبررررررخامج الستعمقررررررة بحسايررررررة البيئررررررة -
واالسرررتفادة مرررغ نتائجيرررا فررري تفعيرررل اإلجرررخاءات الػقائيرررة والعبلجيرررة 

جساعيررة لتمرػث البيئررة   وتذرجيع الدرركان عمررى السذراركة الفخديررة وال
 . لحساية البيئة

تػفيخ الخرجمات الدرياحية والسخافرو البلزمرة فري السشراشو والسػاقرع -
الدياحية والستشدىات لمحفاظ عمى البيئة كذبكات الرخن الرحي 

 . ومياه الذخب الرالحة ومعالجة الشفايات والتخمز مشيا
ترررػفخ السعمػمرررات والبيانرررات الستعمقرررة باآلثرررار البيئيرررة والسذررراريع  -
لدياحية السقتخحة ومخاعاة ذلظ مغ قبل السخصصيغ السدئػليغ عرغ ا

التشسيرررة الدرررياحية فررري الجولرررة قبرررل البرررجء فررري إنذررراء ىرررحه السذررراريع 
 . لتحجيج حجع الزخر البيئي الستػقع حجوثو
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تييئررررة وإعررررجاد الكررررػادر الستخررررررة فرررري مجررررال حسايررررة البيئررررة  -
 .والديصخة عمى التمػث البيئي

وتحدرررررريغ أداء اإلدارات البيئيررررررة وتييئررررررة العسررررررل عمررررررى تصررررررػيخ  -
مدرررتمدمات حسايررررة البيئررررة مررررغ أجرررل الحفرررراظ عمررررى التررررػازن البيئرررري 

 . والتشسية الذاممة وتبلفي مدببات التجىػر والتمػث أساساا 
إتبرراع قػاعررج التخصرريط العمسرري الدررميع الستعررجد الجػانررب والستكامررل -

 . لتحقيو التشسية السدتجامة
عيررة بأنػاعيرا  والتػسرع فرري زراعرة األحدمررة إنذراء السحسيرات الصبي-

الخزررررخاء حرررررػل السررررجن الستاخسرررررة لمرررررحارؼ مرررررغ أجررررل تحدررررريغ 
 .الطخون البيئية وتذجيخ السجن والعشاية بالحجائو العامة

التقيرريع السدررتسخ لؤلوضرراع البيئيررة فرري السشرراشو الدررياحية السيسررة -
يجرة ودراسة حجع التغيخات البيئيرة التري تحرجث فري ىرحه السشراشو نت

األنذررصة الدررياحية فييررا والعسررل عمرررى تقميررل حجررع اآلثررار الستختبرررة 
 . عمييا حفاضاا عمى البيئة

تعديررد الدررياحية البيئيررة بررالتخويج ليررا  لتررربح جرردءاا أساسررياا مررغ -
عسميرة التشسيررة السدررتجامة ومررغ عػامرل تثبيررت الدرركان السحميرريغ فرري 

 . مشاشقيع
 . لسدتثسخيغ الدياحييغنذخ الػعي البيئي في السجتسع وأوساا ا-
ضررخورة وضررع الب عررج البيئرري فرري كافررة السشرراىج الجراسررية السشاسرربة -

بسخاحرررل التعمررريع السختمفرررة وخاصرررة فررري السعاىرررج السعشيرررة بسجررراالت 
 . الدياحة
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إجررخاء دراسررات اجتساعيررة لمدرركان السحميرريغ لجراسررة مررجػ التررأثيخ -
ع االجتسررررراعي نتيجرررررة التعامرررررل مرررررع الدرررررائحيغ بسختمررررر  جشدرررررياتي

 . ودياناتيع وعاداتيع
تشػيع البخامج الدياحية وتػزيعيا عمى مختم  السشاشو الدياحية  -

)األثخية والتخفييية عمى مرجار الدرشة( بقرجر اإلمكران لتفرادؼ حرجوث 
 . ضغط عمى مػاقع معيشة دون أخخػ 

تذررررجيع وتحفيررررد السدررررتثسخيغ الدررررياحييغ فرررري تبشرررري االتجاىررررات -
  وتصبيررو نطررام بيئرري متكامررل وصررػالا  الحجيثررة فرري االىتسررام بالبيئررة

لمدررياحة السدررتجامة الترري تيررجن إلررى تحقيررو االلترردام بقررػانيغ البيئررة 
السحمية وتخفيس مراريف التذرغيل مرغ خربلل االسرتخجام األمثرل 

 لمسػارد الصبيعية . 
إنذررراء فشرررادق صرررجيقة لمبيئرررة وتكػن مررررسع بصخيقرررة تخرررجم البيئرررة -

ء السحميررة فرري بشاءىررا   أؼ اعتسرراد السحميررة مررع اسررتخجام مررػاد البشررا
إنفراق  مرع  الحمػل الترسيسية مغ الػسط الصبيعي السحيط بالسكان

جررردء مرررغ أربررراح ىرررحه الفشرررادق عمرررى حسايرررة البيئرررة   بيرررجن إيجررراد 
مسا يؤدؼ إلرى   عبلقة بيغ الدائح والبيئة دون حجوث أضخار بيئية
 . ثقافيةرفع الكيسة االقترادية لمسػارد الصبيعية والخبخات ال

إنذررراء السحسيرررات التخاثيرررة والصبيعيرررة ذات األحكرررام الخاصرررة مرررغ -
أجررل السحافطررة عمررى السػاقررع التخاثيررة والسشرراشو الصبيعيررة فرري تمررظ 
السحسيررات   وفرررتح الفررخص لمسدرررتثسخيغ الدررعػدييغ لبلسرررتثسار فررري 

 ىحه السػاقع. 
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التػعيرررة البيئيرررة لكافرررة شرررخائح السجتسرررع مرررغ خررربلل كافرررة وسرررائل -
      م السقخوءة والسخئية والسدسػعة.اإلعبل

ضررخورة أن تترررػلى الذرررخكات التررري تدرررتثسخ فررري مذررراريع الدرررياحة -
البيئية إعجاد مجسػعة مغ البخامج لمدياحة الجاخمية بسا يتشاسب مع 
السػاششيغ والسكيسيغ وبسا يػاجو مذراكل التمرػث  والسػسرسية وترجني 

 ندب األشغال في السذخوعات الدياحية .
 :ة الحج مغ التأثيخ الدم ي لمدياحة عمي العسخان*كيفي

 السفيج فسغ االستغبلل  عشاصخ مغ كعشرخ الستيعاب الدياحة -
 لمترخاث اسرتخجامو وشخيقرة الدرائح ور باترو نػعيرة عمرى التعرخن
 زيرارة مرغ بيرا ويدتخمرريا يسرخ التري اإلندرانية والتجخبرة العسخانري
 تمرظ لمتعرخن عمرى أبحاث إجخاء شخيو عغ وذلظ التخاثية السشاشو
 .العسخاني التخاث عمى تأثيخىا كحلظ و العػامل

إتبراع الػسررائل التقشيررة الترري تدرسح بتررػفيخ حسايررة التررخاث العسخانرري -
مررغ دون مشررع أو حررج لمشسررػ االقترررادؼ لمسػاقررع الثقافيررة والصبيعيررة 

 التي يتع ارتيادىا بذكل كبيخ.
 الترخاث بحسايرة الخاصرة القانػنيرة فري الشررػص الشطرخ إعرادة -

 خصػرة األكثخ السػاقع عمى بعس الدخيعة بالتجخبلت يدسح بذكل
 اتخراذ مرع  وذلرظ يتخافرو التاريخيرة العسخانيرة السخاكرد ذلرظ فري بسرا

  .السػاقع ليحه حساية مخصط لتصػيخ إجخاءات
 مرغ عجد عمى (2116)مجريج لمدياحة  العالسية السشطسة وأكجت -

 إلدارة وأىسيرة فعاليرة ذات تعتبرخ والتري اتخاذىرا الػاجرب الخصرػات
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 الستعمقرة األخصرار وإدارة بسعالجرة يدرسح مسرا لعسخانيرةاالسػاقرع 
 السػاقع إلدارة مخصط أؼ يتكػن  :أن إذا يجب الدياحي سخجامالبا

  وإجرخاء العسخانيرة لمسػاقرع وترخميع حسايرة بخنرامج عمرى العسخانيرة
 الكيسرة  وإضيرار السػقرع واسرتيعاب قرجرة عرغ ودراسرات تحمريبلت
 السخصط اإلدارؼ  فتن سبو لسا وإضافة  العسخانية لمسػاقع الحكيكية
 فري السحميريغ القراششيغ إشرخاك كيفية االعتبار بعيغ يأخح أن يجب
 استزرافة لسذراكل خاصرة كبيرخة أىسيرة إيفراء ويجرب التشسية عسمية
 ترخميع تذرجيع ضرخورة مرع السػقرع مرغ القخيبرة السشاشو في الدياح
 أكانت سػاء الدياح باستكبال يدسح التقميجؼ بذكل الدكغ وتأىيل
 أن يجرب السدراكغ شرقو لئليجار وىرحه أو فشرادق السدراكغ ىرحه

 البشاء السػاصرفات مرػاد حيرث مرغ التقميرجؼ شابعيرا عمرى تحرافع
  السعسارية.

 

 الفرل الثالث
 مقػمات وأنػاع الدياحة

والتري  نذراا سرياحي ترػفخ مقػمات)عػامرل جرحب( يتصمرب قيرام أؼ
تتكػن مغ جانبيغ شبيعري واخرخ بذرخؼ وكميا تعسرل مرع بعرس فري 

 16 ) ).إشار واحج يرعب فرميا عغ بعس

                                                             
 ( انظر ، دمحم عرب الموسوي ، السٌاحة ومموماتها ، مرجع سابك. 16
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 :السقػمات الص يوية أوال:
لمسػقررع الجغخافرري دوراا مررؤثخاا فرري صررشاعة  السػقــع الجغخافــي: -2

الدرررياحة  فرررالسػقع الجغخافررري بسختمررر  أنساشرررو لرررو ترررأثيخات متبايشرررة 
إذ يمعررب دورا ىامررا فرري تحجيررج خرررائز  الدررياحة عمررى صررشاعة 
فمريذ  الدرياحيوأشركال الشبرات ذات الجرحب  السشاخبعس عشاصخ 

غخيبررا أن نررخػ أن أحررج أىررع مخاحررل الجراسررات األوليررة لشجرراح عسررل 
تشسيررة سررياحية مدررتجامة ىررػ االختيررار السػفررو لمسػقررع السررخاد عسررل 

دراسرة مذاريع سياحية فيو  ويأتي دور السػقع الجغخافي مغ خربلل 
عبلقررة السػقررع مررع كررل مررغ السشرراخ والشبررات وحيرراة اإلندرران ومدررتػاه 

 الحزارؼ واألنذصة االقترادية الدائجة.
السشاخ الحؼ برجوره يحرجد نرػع  فالسػقع مغ دوائخ العخض يحجد نػع 

وشػلررو  الشباتررات والحيػانررات البخيررة   ويررتحكع أيزررا بقرررخ الشيررار
ويكسرررغ تررأثيخه فرري حخكرررة الررحؼ يررؤثخ عمررى نرررػع الحخكررة الدررياحية  

والبعرج عرغ مشراشو الصمرب الدرياحي   فكمسرا كران  الدرياحة كرالقخب
زيررادة الجررحب الدررياحي  السػقررع قخيبررا مررغ األسررػاق أسرريع ذلررظ فرري

 .بدرررررررررررررررررررربب تررررررررررررررررررررأثيخه عمررررررررررررررررررررى أسررررررررررررررررررررعار الشقررررررررررررررررررررل الجررررررررررررررررررررػؼ 
معيشة  ولمسػقع دوراا ميساا في تحجيج جشدية الدياح بالقخب مغ دول

الدياحي بحكع ضخامة عرجد سركانيا تذكل نصاقات رئيدية لمصمب 
الثقافررة بيررا  كسررا أن القررخب السكرراني لرربعس دول  وارتفرراع مدررتػػ 

تكراليف الدرفخ بدربب  العرخض الدرياحي مرغ دول الصمرب يقمرل مرغ
 . قرخ السدافة مسا يديج مغ احتساالت شػل مجة اإلقامة



 71 

السػقرع  الجغخافري السػقرع  الفمكري السػقرع  وهشاك عجد مغ السػاقع:
السختبصرة  العقرجؼوىػ تجسرع لخصرػا السػاصربلت(والسػقع  رؼ)البؤ 

بالطاىخات الجغخافية الصبيعية كالسسخات الجبميرة أو الػديران السػقع 
)شبيعية وبذخية(عشج مجخل إقميع أو مسخ بحخؼ أو حبمري  السجخمي

 الستصخن. اليامذيأو نيخؼ والسػقع السخكدؼ  والسػقع 
لررجول العررالع تبعررا لسدررتػػ تستعيررا وتتبررايغ قيسررو السػاقررع الجغخافيررة 

فالسػقع الجغخافي الجيج لبعس الجول  السختمقةبصخق ووسائل الشقل 
لدرررريػلة اتررررراليا بالعررررالع  بيرررراسرررراعج فرررري رواج صررررشاعة الدررررياحة 

خاصررررة إذا كانرررت مػقعيررررا قخيبررررة مرررغ نصاقررررات الصمررررب  الخرررارجي 
ج الدياحي الخئيدية. كسا ىي الحرال إلرى مػقرع كػريرا وترايػان وىرػن

وسشغافػرة وتايبلنج القخيبة مغ اليابران التري تعرج مخكردا مخسربل  كػنج
 لمدياحة .

والسػقرررع الجغخافررري لفخندرررا وقخبيرررا مرررغ الذرررسال األفخيقررري يفدرررخ لشرررا 
 .السغخبارتفاع ندبة الدياح الفخندييغ إلي 

أمرررا مػقرررع جررردر البحرررخ الكررراريبي مرررغ سرررػاحل السكدررريظ والبخازيرررل  
وفشرردويبل القخيبرررة مررغ الػاليرررات الستحررجة األمخيكيرررة وكشررجا يفدرررخ لشرررا 

 ارتفاع ندبة الدياح األمخيكييغ إلييا.
أمرررا الرررجول ذات السػاقرررع الجغخافيرررة البعيرررجة والستصخفرررة عرررغ أسرررػاق 

حرررررتيا  الدررررياحة الخئيدررررية تعرررراني مررررغ صررررعػبة الحرررررػل عمررررى
الدرررػقية مرررغ الدرررياحة الرتفررراع تكررراليف الدرررفخ إلييرررا  بحكرررع شرررػل 
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السدرافات الػاصرمة بيشيررا وبريغ العجيررج مرغ الررجول السررجرة لمدررياح. 
 كسا ىػ الحال الستخاليا ونيػزلشجا واألرجشتيغ وجشػب أفخيكيا.

وأحيانررررا يكررررػن لمسػقررررع الجغخافرررري البررررؤرؼ دور مباشررررخ فرررري نذرررراا 
الػاقعرة  اليراواؼسا ىػ الحال بالشدبة لجردر صشاعة الدياحة فييا ك

عمى شخق أسيا وأمخيكيا الذسالية عبخ السحريط اليرادؼ الرحؼ يزرع 
سررتة جرردر بخكانيررة الترري تشصبررو عمييررا ىررحه الخاصررية كررحلظ جرردر 

 كشارؼ والخأس األخزخ مغ السحيط األشمدي .
ويمعرررب السػقرررع الجغخافررري فررري كثيرررخ مرررغ األحيررران دورا مرررؤثخا فررري  

 شدية الدياح بل وتحجيج مجة اإلقامة .تحجيج ج
إن القررخب السكرراني لرربعس دول العررخض الدررياحي مررغ دول الصمررب 
الدررياحي يقمرررل مرررغ تكررراليف الدرررفخ بحكرررع قررررخ السدرررافة الفاصرررمة 

ويحرجث العكرذ  اإلقامرة بيشيع مسا يقمل مغ احتساالت زيادة فتخات 
 لمدرررياحةفررري حالرررة شرررػل السدرررافة الفاصرررمة بررريغ الرررجول السررررجرة 

حيرث ترؤدؼ زيرادة تكراليف الدرفخ إلرى شرػل فترخة  السدتقبمة؛والجول 
 مكػث الدائح تعػيزا لسا أنفقػه مغ تكمفة زمشية ومكانية.

ويفدررخ لشررا فرري مػقررع مرررخ ولبشرران بالشدرربة لمدررياحة العخبيررة حيررث 
 نججىسا مغ أكثخ السػاقع جحبا لمدياحة العخبية.

جررررراورة دوره فررررري وكررررران لتبرررررايغ الخررررررائز الصبيعيرررررة لمسػاقرررررع الس
الدرررياحة فالذرررػاشئ الجافئرررة فررري البحرررخ الستػسرررط فررري قرررارة أوروبرررا 

والرررررى فمرررررػردا  نفدررررريا جعميرررررا مػاقرررررع جرررررحب سرررررياحي مرررررغ القرررررارة 
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وكاليفػرنيا التي تتستع بذػاشئ حارة عمى باقي شػاشئ قارة أمخيكرا 
 الذسالية.

يتخكررررد معطررررع اليررررابذ فرررري الشررررر  تػزيــــع اليــــابذ والســــا : -1
اء في الشر  الجشػبي وىرحا يعشري تقرارب اليرابذ فري الذسالي والس

الشرر  الذررسالي والعكرذ فرري الجشرػبي وىررحا يفدرخ الدررياحة أنذررط 
 في الذسال مغ الجشػب.

تبرررايغ السدرررصحات السائيررررة مرررغ حيررررث السػقرررع والررررحؼ أثرررخ عمررررى وت
الخرائز الصبيعية لمسياه مغ حخارة ولػن وصفاء وكثافتيرا وتجراه 

اسرتثسار السرػارد ييسكرغ اسرتثسارىا سرياحيا مثرلتياراتيا البحخية التي 
الدررسكية فرري واليررة فمػريررجا األمخيكيررة وجرردر الكرراريبي سرراعج عمرررى 
تشذررريط الدرررياحة وىرررػاة الرررريج. وتشطررريع ميخجانرررات لمرررريج خررربلل 
فتخات محجودة مغ الدشة واستثسار تجسعات الذرعاب السخجانيرة فري 

د متدايرجة مرغ بعس السشاشو البحخيرة كسردارات سرياحية تجرحب أعرجا
الدرررياح لمتسترررع بسشاضخىرررا الجسيمرررة كسرررا فررري بعرررس جررردر الكررراريبي 

 وشخق استخاليا وسػاحل العكبة واألردن والبحخ األحسخ(.
اخررتبلن الكتررل القاريررة فرري العررالع مررغ حيررث شبيعررة وشررػل وىشرراك 

سررررػاحميا البحخيررررة بالشدرررربة لسدرررراحتيا. وىرررري ضرررراىخة تعكررررذ شررررػل 
فييا نصاقاتيا الخمجان البحخية وأشباه الدػاحل الستعخجة التي يكثخ 

الجدر وىحه مغ الطػاىخ التي اسرتغمت سرياحيا وخاصرة فري أوروبرا 
 وأمخيكيا وجشػب أسيا.



 73 

ــة: -9 الدررياحة مررغ اليشررابيع  مررا يخررجموىررػ مطــاهخ السيــاج الجػفي
والعيػن   وتذكل ىحه السياه عامبل ميسا لمجحب الدرياحي وخاصرة 

عيػن مياه تدتخجم فري العربلج اإلندراني إذا كانت تمظ اليشابيع أو ال
 أو مياه ساخشة والتي تشتذخ في كثيخ مغ مشاشو الػشغ العخبي .

ـــةاألشـــكال -3 جاذبيرررة  الجيسػرفػلػجيرررةلؤلشررركال  :الجيسػرفػلػجي
تجرجب الدرياح لسرا لرو مررغ صرخػر جسيمرة السشطرخ وحفخيرات غخيبررة 

وتتفاعرل التكػيغ تعسل عمى جحب أعجاد كبيخة مغ الدرياح الػافرجيغ 
ىررحه األشرركال مررع عػامررل التعخيررة السختمفررة لتكررػن أشرركاال صررخخية 

السدرررربلت البحخيررررة الترررري تستررررج أمررررام بعررررس :مشفررررخدة السبلمررررح مثررررل
الدرػاحل البحخيررة والترري تكػنررت بفعررل نحررت األمررػاج فرري التكػيشررات 
الرررررخخية الدرررراحمية ومررررغ أشرررريخىا مدرررربلت الخيذررررة السستررررجة أمررررام 

والكيػن أو السغارات الصبيعية وىي  ساحل مجيشة بيخوت في لبشان
 الجرخنعبارة عغ تجاويف في التخكيب الررخخؼ السسترج إمرا عمرى 

أو تحرررت مدرررتػػ سرررصح األرض ومشيرررا مرررا يتكرررػن فررري  الدررراحمي 
الرخػر الجيخية بفعل السياه الجاريرة مكػنرة كيرػن بجيعرة السشطرخ 

 فري لبشران والتري تعرج جعيترومثرل مغرارة كمدريو تشفخد بػجػد رواسرب 
مغ السدارات الدياحية اليامة في لبشان كسا وتكثخ ىحه الكيػن في 

 . األدرياتيفي يػغدبلفيا السصل عمى البحخ  الكارستإقميع 
واألخاديرج  تتسثرل فري الجبرال والدريػل  :تـص  األر  أشـكال-4

والسشخفزرررات والسدرررصحات السائيرررة بأنػاعيرررا )البحرررار والسحيصرررات 
السذراىج  وىحا بجوره يؤدؼ إلى تشػع والخمجان والبحيخات واألنيار( 
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الصبيعية واختبلن البيئات السشاخيرة بحدرب نػعيرة شركل الدرصح   
الرررجول مرررا لرررجييا مرررغ أشررركال مختمفرررة وتدرررخخ  وبالترررالي تدرررتغل

أن تصررػر البشرري  اإلمكانيررات الساديررة لعسررل مشتجعررات سررياحية بعررج
مرررا  التحتيررة التررري تدررريع فرري زيرررادة أعرررجاد الدررائحيغ لمسكررران  فغالبرررا

الجولة السختفعات الجبمية خرػصراا فري فررل الذرتاء والتري  تدتغل
التردلج عمرى الجميرج   كسرا تدرتغل فري  يجعميا وجية لسحبي رياضرة

الحررخارة مسررا يجعميررا ذات  مػسررع الررريف الترري تختفررع فيررو درجررات
  .مشاخ معتجل يختادىا الدائحيغ

ادة وتعتبررخ الجبررال مررغ أىررع مشرراشو الجررحب الدررياحي الرتباشيررا عرر
بطػاىخ أخخػ متشػعة مثل األشكال الشباتية الصبيعية وأنساا الحيراة 
الحيػانية الفصخية والسياه الجارية عمييا واليػاء الشقي وشبيعرة أشرعة 
الذررررسذ الدرررراقصة عمييررررا وتأثيخىررررا الرررررحي السررررشعر لبعررررجىا عررررغ 
مرادر التمػث ؛ فشجج أن الجبال في العخوض السعتجلة أو الباردة 

ذتاء لسسارسة التردلج عمرى الجميرج وىري األكثرخ شريػعا تدتغل في ال
فري العررالع وفرري الرريف تدررتغل مررغ أجرل االسررتجسام لتررػافخ اليررػاء 
الشقرري واليررجوء ويسثل ذالررظ فرري السختفعررات األلررب األوربيررة وخاصررة 

فري الػاليرات  روكريفي سػيدخا أو إيصاليا والشسدرا وألسانيرا و جبرال 
السشرراشو الحررارة فتتسيررد باعتررجال  الستحررجة وكشررجا أما السختفعررات فرري

وقرررج اسرررتغمت ىرررحه الجبرررال لبلصرررصيان كسرررا فررري  الحرررخارة درجرررات 
لبشرررران والجدائررررخ وتخكيررررا وأفخيكيررررا وجشررررػب السكدرررريظ بررررل إن بعررررس 
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الحكػمررات فرري ىررحه السشرراشو تتخررح مررغ تمررظ السختفعررات مقررخات ليررا 
 لمخاحة مثل مجيشة الصائ  في الدعػدية .

بالسختفعررات كسشراشو سررياحية نجرج أن كثيررخ ونتيجرة لديررادة االىتسرام 
مرررغ الحكػمرررات وجيرررت أنطارىرررا إلرررى تمرررظ األمررراكغ مرررغ خررربلل مرررج 
الصرررررخق السخصرررررػفة فييرررررا والرررررحؼ أدػ إلرررررى تغييرررررخ مبلمرررررح الجبرررررل 
الصبيعيررة وزاد مرررغ التمرررػث عميرررو   باإلضررافة إلرررى تحػيرررل اإلندررران 
 لكثيخ مغ السختفعرات إلرى مرجرجات ليحرل محميرا الدراعرة وىرحا أدػ
إلرررى ىرررخوب كثيرررخ مرررغ الحيػانرررات البخيرررة إلرررى الشصررراق الخمفررري مرررغ 

 خرررانوالجبرررل والرررحؼ تتدرررع بالفقخ وتتدرررع بعرررس السختفعرررات بػجرررػد 
ضرريو كػنررو بعررس األنيررار مكػنررة مشصقررة ذات جسررال خرربلب مثررل 
األخررررجود العطرررريع الررررحؼ شرررركمو نيررررخ كمررررػرا دو فرررري واليررررة أريدونررررا 

 . األمخيكية وىػ يذكل مشصقة جحب سياحي كبيخ
يعررج السشرراخ مررغ السررػارد الصبيعيررة الترري تقررػم عمييررا  :السشــاخ -6

الدياحة  فالكثيخ مغ الدرياح يتجيرػن إلرى بعرس السشراشو  صشاعة
ويدرتستعػن بفررمو  وبالترالي فيرػ مرؤثخا  ذات السشاخ الرحؼ ببلئسيرع
 وحجسيا وتبعررا لمعبلقررة برريغ السشرراخ حكيقررا عمررى حخكررة الدررياح

أقرراليع ىادئررة  العررالع إلررى نسصرريغ ىسرراوالدررياحة يسكررغ تقدرريع مشرراخ 
الحرال بالشدرربة  تترر  بقمرة تقمرب خررائز عشاصررخىا   كسرا ىرػ

 لسشرراخ البحررخ الستػسررط والسشرراخ الدررائجة فرري العجيررج مررغ لشصاقررات
الغابررررررات  غيررررررخ متصخفررررررة السػقررررررع  والدررررررفػح الجبميررررررة مشخفزرررررررة 

 أقاليع تتدع باإلثارة لكثخة تبايغ وتقمب خررائز بعرس و السشدػب
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عشاصررخىا  الترري تتررر  بررالتصخن ليبررػب الخيرراح الذررجيجة وسررقػا 
تدرراقط الثمررػج ومررا قررج يتبعيررا مررغ انييررارات  األمصرار الغديررخة وكثررخة

الدرياحة بدربب مرا يخمفرو  جميجية   ومثل ىرحه السشراخ يعيرو أنذرصة
مرررررغ ترررررجميخ لررررربعس السشذررررر ت الدرررررياحية أو غمرررررو الصرررررخق بفعرررررل 

 .تالجميجية أو قصع االتراال االنييارات
ولمسشررراخ ترررأثيخ مرررددوج عمرررى صرررشاعة الدرررياحة حيرررث يرررؤثخ بررررػرة 
مباشررخة فرري أنذررصة الدررياحة والتررخويج بسررا تررػفخه مررغ جررحب سررياحي 
بيرجن التسترع بأشرعة الذرسذ أو السرتفادة مرغ ندريع الجبرل والررػادؼ 

 نديع البخ والبحخ.
والترررأثيخ غيرررخ السباشرررخ لمسشررراخ فررري مجرررال الدرررياحة فررري الحرررج مرررغ 

حي وخاصة في فررل الذرتاء فري السشراشو البراردة أو الشذاا الديا
السعتجلة  ويسثل السشراخ مجرال اسرتثسارؼ كبيرخ إذا أحدرغ اسرتغبللو 
مرغ أجرل تشذرريط الدرياحة ومررغ ىشرا تبررجو العبلقرة وثيقررة بريغ السشرراخ 

تدرتخجم فري العربلج مثرل األشرعة تحرت فدـصػع الذـسذ والدياحة 
 الحسخاء واألشعة فػق البشفدجية. 

صقررذ السعتررجل أحررج عػامررل الجررحب الدررياحي حيررث تررشعكذ ويعررج ال
أىسيررة سررصػع الذررسذ وشررػل فتررخة اإلشررعاع الذسدرري فرري رحرربلت 
الدرررررياحة الجاخميرررررة فررررري بخيصانيرررررا لػجرررررػد السشتجعرررررات فررررري جشرررررػب 

حيرث  العبلجيرة؛بخيصانيا وتعج أشعة الذسذ عشرخا ىاما لمدرياحة 
ة الذسدية نجج أن ضػء الذسذ يعالج ليغ العطام   كسا أن لؤلشع
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تررأثيخ فعررال عمررى إفررخاز العررريخ السعررجؼ وضررغط الررجم وزيررادة الررجم 
 وتديج مغ مقاومة الجدع ضج السخض.  والفػسفػروالكالديػم 

ولجرجررررة الحررررخارة إلررررى جانررررب اثارىررررا السباشررررخ عمررررى صررررػر الحيرررراة 
السختمفرة عمررى سرصح األرض فررتن ليرا تأثيخاتيررا الستبايشرة عمررى كافررة 

فرررري ارتفرررراع درجررررة الحررررخارة وانخفرررراض عشاصررررخ السشرررراخ األخررررخػ ف
معرررجالت الخشػبرررة كسرررا فررري السشررراخ الررررحخاوؼ يتبخرررخ العرررخق مرررغ 
الجمج مدببا بعس األمخاض مثل الجفان ويتخك قذخة ممحيرة عمرى 

 الجمج يدبب األمخاض.
( فيرررحا %71)كسرررا أن ارتفررراع ندررربة الخشػبرررة  فررري الجرررػ تديرررج عرررغ
ع الشاتجررة مررغ يعشرري أن اليررػاء ال يدررتصيع امتررراص رشػبررة الجدرر

ارتفاع الحخارة   وبحالظ يكػن اإلحداس بعجم الخاحة وارتفراع حرخارة 
الجررػ يررؤدؼ إلررى الخسررػل والكدررل والسمررل وىررحا يعشرري أن مثررل ىررحه 

 السشاشو ال تجحب الدياح ليا .
لمخياح دور كبيخ في التأثيخ عمى الدياحة حيث نجرج أن الخيراح و-

ى مررررخ ) الخساسررريغ (  الدررراخشة السحسمرررة باألتخبرررة التررري تيرررب عمررر
فري فرررل الخبيررع تعصررل حخكرة الدررياحة وتعخقررل أنذررصة االسررتجسام 
والتخويح كحالظ الخياح القارية أو الباردة تحج مغ األنذصة الدياحية 
مثل التدلج ليحا يخاعي عشج تخصيط السشتجع الرحي التعرخن عمرى 
اتجاىرررررات الخيررررراح وعسرررررل مررررررجرات ال يتعرررررخض الزررررريػن لسثرررررل 

يػائيررة الترري تررؤثخ عمررى صررحتيع وتدرربب ليررع األمررخاض التيررارات ال
 االلتيابات الخئػية أو الجياز التشفدي وندالت البخد.
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وفرري السشرراشو الدرراحمية يعتبررخ ندرريع البررخ والبحررخ مررغ السذررجعات 
عمى الكيام بالخحبلت وأغمب السشاشو الداحمية التي ليرا ترأثيخ ىري 

ق بيغ حخارة اليابذ بيغ السجاريغ في السدصحات السائية وذالظ لمفخ 
والساء السدببة لشديع البخ والبحخ أما في السشاشو الذسالية والبراردة 
فتن تأثيخ نديع البخ والبحخ يكػن محجود جرجا ألن االختبلفرات فري 

 حخارة اليابذ والساء ال تكػن كبيخة بحيث ال يسكغ قياسو.
مــغ  وبرررػرة عامررة تطيررخ تررأثيخات الخيرراح عمررى السػاقررع الدررياحية

وعمررى  الحخائررووعمررى انتذررار  التخبرة أثرخ الخيرراح عمررى تعخيررة الليخــ
مطررراىخ السصرررخ التررري تجرررحب الدرررائحيغ ومـــغ األلعررراب الخياضرررية( 

 وقت األمصار ىػ قػس قدح الحؼ يبيج كثيخا مغ الدائحيغ.
يسثررل أحررج األسررذ الدررياحية فرري العجيررج مررغ الشبــات الص يعــي: -6

شبيعيررة ذات قيسررة جساليررة لسررا يتستررع بررو مررغ مبلمررح  أقرراليع العررالع
الكثيرخ مرغ دول العرالع عمرى  تجعل مغ بيئتيا عامل جحب   ودأبت

نصاقرات  االىتسام بيحا الجانرب مرغ خربلل إعرادة تذرجيخ العجيرج مرغ
الغابات وزراعرة البرخارؼ وزيرادة االسرتثسار فري مجرال الدرياحة  كسرا 

حيغ بيرحا السجرال   لرحا يبلحرع ترخدد الدرائ أن لمغابرات أىسيرة كبيرخة
 خرػصا االستػائية مشيا كسا في جشػب شخق اسيا وأمخيكا عمييا

 الجشػبية ووسط إفخيكيا.
تعخن السحسيرات الصبيعيرة بأنيرا مشراشو  السحسيات الص يوية: -7

محجدة األبعاد جغخافيا تفخض عمييا الحساية بسػجب قػانيغ خاصة 
 بتحجيررررج األبعرررراد الجغخافيررررة لمسحسيررررات   والسحسيررررة الصبيعيررررة ىرررري
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مدراحة مرغ األراضري أو السيرراه الدراحمية أو الجاخميرة تتسيرد بػجررػد 
كائشات حية أو نباتية أو حيػانية أو أسساك أو ضػاىخ شبيعية ذات 
قيسة ثقافيرة أو عمسيرة أو سرياحية أو جساليرة  وتدرتيجن السحسيرات 
الصبيعيرررة حسايرررة السرررػارد الصبيعيرررة الحيرررة والحفررراظ عمررري العسميرررات 

م البيئري والسحافطرة عمري التشرػع البيػلرػجي الرػراثي البيئية في الشطرا
في مجسػعات الكائشات الحية التي تتفاعل في إشرار الشطرام البيئري 
الصبيعررررري حفاضرررررا عمرررررى تمرررررظ السرررررػارد مرررررغ االسرررررتغبلل الجرررررائخ أو 

 االنقخاض نتيجة الستغيخات الصبيعية والتشسػية.
 ثانيا:السقػمات البذخية

قجمررو اإلندرران قررجيسا مثررل السشرراشو  تتسثررل السقػمررات البذررخية فيسررا
األثخية التي تجدج حزارات الذعػب  ومرا يقجمرو حرجيثا مرغ إقامرة 

 نإ و السشذ ت والسخافو التي تداىع في زيادة الحخكة الدياحية 
العػامررل البذررخية السدررئػلة عررغ الكيررام بالدررياحة ليررا أشرركال متعررجدة 

والثقافيررررة واإلرث كميررررا مررررغ صررررشع اإلندرررران   فالحيرررراة االجتساعيررررة 
الحزرررارؼ وشبررراع الذرررعػب وعاداتيرررا حيرررث الفمكمرررػر والررررشاعات 
اليجويررررة ذات الصررررابع السحمرررري والصقررررػس الجيشيررررة وألررررػان األشعسررررة 
وألػان الفغ مغ غشاء ومػسريقى ورقرز ونسراذج مرغ الدركغ البرجوؼ 
والحسررالػن كميررا مررغ صررشع اإلندرران وتصررػره الحزررارؼ ليررحا الشررػح 

ويأتي اإلندرران فرري مقجمررة  العػامررل  الدررياحة البذررخؼ السررؤثخ عمررى
البذررخية لسررا يقجمررو مررغ التدررييبلت الترري يكيسيررا  سررػاء كانررت ذات 
بعررج تررراريخي أم حجيثرررو وليدرررت السشتدىرررات وحسامرررات الباحرررة ودور 
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الديشسا إال سبل تعديد الدياحة البذرخية   ولسرا كران االخرتبلن فري 
فررتن ىررحه التدررييبلت  أذواق الدررائحيغ أكثررخ تعقيررجا فرري ىررحا الدمرران

 تدعى إلى التصػيخ السدتسخ مغ أجل جحب الدائخيغ .
يعتبرررخ اإلندررران أىرررع مكرررػن مرررغ مكػنرررات الدرررياحة اإلندـــان:  -2

البذررخية حيرررث يدرررعى ىرررحا اإلندرران مرررغ وراء قيامرررو بالدرررياحة إلرررى 
تحقيررررو مكاسررررب سررررياحية مثرررررل)تحقيو الخاحررررة واالنتعرررراش لمجدرررررج 

ريا في الحيراة الحجيثرة الستسيردة والحىغ بل وأصبح ىحا الصمب ضخو 
بالدررررخعة والزررررغػا واإلجيرررراد  وتحقيررررو الستعررررة واإلثررررارة باألشررررياء 
الججيجة  ولسسارسة األنذصة الخياضية مثل التدحمرو وتدرمو الجبرال 
وركرررررػب الخيرررررل والقرررررػارب والرررررريج والدرررررياحة  وألغرررررخاض شبيرررررة 
والحررررررػل عمرررررى اليرررررػاء السرررررشعر والذرررررسذ السذرررررخقة  واالىتسرررررام 

شررراشو التاريخيرررة واألثخيرررة واإلشررربلع عمييرررا وقرررخاءة التررراريخ مرررغ بالس
إن ىررحا اإلندرران ومشررح البجايررة لررع يتجررو إلررى الدررياحة إال إذا  خبلليررا

تػلررج  و ووقت الفررخا   تررػفخت لجيررو عشاصررخ ثبلثررة ىي)الررػفخة الساديررة
 الخ بة في مسارسة أنذصة ججيجة خبلن األنذصة التقميجية (.

ارس الدراعرة والرريج وتخبيرة الحيرػان وقصرع واإلندان قرجيسا كران يسر
األشجار والبحث عغ السعادن وىػ يدعى اليرػم إلرى إشرباع ر باترو 
فرررري اقتشرررراء اآلثررررار والمػحررررات والتساثيررررل وشػابررررع البخيررررة والعسرررربلت 

 القجيسة وغيخىا مغ جػانب اىتسامات اإلندان في الػقت الخاىغ.
متسثمررة فرري اإلرث الترراريخي الررحؼ يعررج مررغ  العامــل التــاريخي: -1

السقػمات الخئيدية لمدياحة  فيشاك العجيج مغ السشراشو األثخيرة فري 
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سياحياا ميسراا يختراده الكثيرخون ويتستعرػن بسطيرخه  العالع تذكل جانباا 
الجػانرب التاريخيرة التري  الحزارؼ عبلوة  عمى التعخن عمى أبرخز

اليػنانيرة  روما القجيسرة واآلثرار يجدجىا السعمع األثخؼ  كسا في اثار
والخومانيررررة بميبيررررا   بأثيشا والبابميرررة واألشررررػرية بررررالعخاق والفيشيكيررررة

ومرررخ حيررث يتسثررل فييررا مطرراىخ التصررػر الحزررارؼ مشررح العرررخ 
الفخعػني مخورا بالعرخ اإلغخيقي واليػناني والخوماني   وبالعرخ 

 اليسغ وغيخىا.السديحي والعخبي اإلسبلمي  ومثل إيصاليا واليشج و 
وبعررس الررجول ذات البعررج الترراريخي السحررجود مثررل اسررتخاليا تدررعي  

إلررري إيجررراد أمررراكغ ذات بعرررج تررراريخي مثرررل الستررراح    أو األجرررداء 
القجيسررة مررغ السررجن مثررل سرريجني القجيسررة   ومررا يكيسررو مررغ مشذرر ت 
وخررررررجمات ماديررررررة ومعشػيررررررة كعػامررررررل مدرررررراىسة أو عػامررررررل جاذبررررررة 

 لمدياحة.
ويتسثل ىحا العامل فري افي واالجتساعي والخياضي:العامل الثق -9

السخاكرررد الثقافيرررة والعمسيرررة مثرررل الجامعرررات العخيقرررة مثرررل كسبرررخدج  
وأكدرررفػرد وغيخىرررا  والسكتبرررات مثرررل مكتبرررة اإلسررركشجرية  والستررراح  

الدائحػن مغ جسيع أنحاء العرالع  ذات الذيخة العالسية التي يختادىا
 البخيصررراني فررري لشرررجن   كستحررر  المرررػفخ فررري بررراريذ والستحررر 

نيػيرررػرك    والستحررر  السررررخؼ   ومتحررر  التررراريخ الصبيعررري فررري
والسخاكرد الخياضررية  مثررل مػنرت كررارلػ حيررث سرباق الخالرري   والمغررة 
 والسػسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريقي والفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررغ والفػلكمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررػر.

ــــل والسػاصــــالت: -3 يعتبررررخ عامررررل الشقررررل والسػاصرررربلت مررررغ الشق
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الشقرل) البخيرة العػامل اليامة لمجحب الدياحي  فتقجم وسائل وشرخق 
 والجػية والسائية(   وتصػرىا   يؤدؼ إلي زيادة الحخكة الدياحية.

وأؼ تقرررررجم يحرررررجث فررررري شرررررخق ووسرررررائل الشقرررررل يرررررؤثخ عمررررري الدرررررفخ 
والررخحبلت   فسررع مررج خصررػا الدرركظ الحجيجيررة شررجع األفررخاد عمرري 
التحرخك بعيرجا عرغ مرػاشغ إقررامتيع الجائسرة   وكمسرا تصرػرت الدرركظ 

سررا أوجررجت مػاضررع لررع تكررغ معخوفررة مررغ قبررل الحجيجيررة وانتذررخت كم
 ولقرررج تصرررػرت قصرررارات الدررركظ الحجيجيرررة فررري التجييررردات واألمررران 
والدخعة وأصررربحت تشرررافذ الصائخات كسرررا حرررجث تصرررػر فررري الشقرررل 

ومع دخررررػل الدرررريارة وتصػرىررررا  السررررائي مسررررا شررررجع حخكررررة الدررررياحة
وكحلظ التصػر الحؼ شيجه الشقل الجػؼ مسرا كران لرو أثرخه فري زيرادة 
حخكة الدياحة الجاخمية والجولية   ومع دخػل خجمرة االنتخنرت كران 
أيزررررا مررررغ وسررررائل االترررررال الترررري سرررراىست فرررري ازديرررراد الحخكررررة 

  .الدياحية
ويرررختبط التصرررػر فررري الدرررياحة ارتباشرررا وثيقرررا بالتقرررجم فررري تكشػلػجيرررا 
السػاصبلت وال تربح السػاقع أكثخ جحبا لمدائحيغ شالسا ال تترػفخ 

 لػصػل   برخن الشطخ عسا تقجم مغ تدييبلت.فييا إمكانية ا
قررررج ارترررربط  التصررررػر بالشقررررل  بالدرررركظ الشقــــل بالدــــكظ الحجيجيــــة:-

الحجيجية  وفي فتخة ما بعج الحرخب العالسيرة الثانيرة أدت الديرادة فري 
امررررتبلك الدرررريارات إلررررى زيررررادة مساثمررررة فرررري الدررررياحة الجاخميررررة فرررري 

الحخكرة فقرط برل فري  السشتجعات الجولية   ولع يكغ التغيخ في حجرع
 تعجيل أنساشيا مسا انعكذ بجوره عمى أنساا تشسيتيا.
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ويخؼ)سسيمد(أن إمكانية الػصرػل إلرى السػاقرع الدرياحية تمعرب دورا 
ال يكرررراد تختمرررر  عرررررغ الخرررررائز الجساليررررة السائيرررررة   فرررري حررررريغ 
يخػ)بيخبيممػ (أن تدييبلت الشقرل والسػاصربلت سراعجت عمرى خمرو 

وتعرررج الدررركظ الحجيجيرررة   السدرررراىع  ججيجاالسخاكرررد الدرررياحية خمقرررا 
الفعررال فرري إيجرراد األمرراكغ الدررياحية فرري بجايررة القررخن الدررابع عذررخ 
حيرررث سررراىع تحدررريغ أداء ىررررحه السػاصررربلت إلرررى تذرررجيع الدررررياح 

باسرتسخار   برالخكػب فييرا وخاصرة أن الرجول عسرجت عمرى تحدريشيا
ت ففي الػاليات الستحجة صسع  قصارات الجرجرة األولرى  حيرث يدرخ 

الرخحبلت الصػيمررة دون عشراء وفي فخندررا قصرار سررخيع تبمر  سررخعتو) 
ميرررل 311كرررع سررراعة( وفي اليابررران قصرررار مغشاشيدررري سرررخعتو 321
وقج اسررتسخ عرررخ الدرركظ الحجيجيررة حتررى بجايررة الثبلثيشررات  سرراعة

مررغ القررخن العذررخيغ مشافدررا لكررل وسررائل السػاصرربلت أألخررخػ ومررغ 
تصرػر فري مجرال الدرياحة فري أمثمة التػافو بيغ الدكظ الحجيجية وال

مرررخ والتررري تعرررج مرررغ الرررجول األولرررى فررري ىرررحا السجرررال   فقرررج برررخز 
الررجور الررحؼ لعبتررو الدرركظ الحجيجيررة فرري خجمررة حخكررة االصررصيان 
وكانررت تدررسى قصررارات البحررخ برريغ القرراىخة واإلسرركشجرية فرري مػسررع 
الريف بأجػر زىيجة بل وتذرجيع الحخكرة عرغ شخيرو إدخرال نطرام 

كة بيغ الفشادق والقصارات حدب السجة  ومغ األمػر التحاكخ السذتخ 
التشطيسيررة األخررخػ ذالررظ القصررار السعررخون بقصررار الشدىررة أو قصررار 
السفاجرر ت حيررث كانررت القصررارات إلررى جيررات ال يعمسيررا الخاكررب أو 

 السشتده إال في الصخيو وذالظ لخمو مفاجئة عشجه الدائح.
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مصمرررع القرررخن  :ويعرررج التقرررجم فررري صرررشاعة الدررريارات فررريالدـــيارات-
العذررخيغ ثررػرة فرري حخكررة الدررياحة واالستجسام فبػاسررصتيا أصرربحت 
الدرررياحة مخنرررة واألمررراكغ السررردارة أكثرررخ ارتيرررادا لكرررل األفرررخاد   كسرررا 
قرررجمت السخونرررة فررري اختيرررار السكررران وشرررػل الفترررخة االسرررتجسام كسرررا 
ساعجت عمى الحخكة الدخيعة واالقتراد في الػقت حترى أصربحت 

األشخاص مغ الدرفخ بعيرجا فري حخيرة كاممرة . أكثخ شعبية ومكشت 
كسا شجعت عمى قزاء اإلجازات القريخة وعصبلت نياية األسبػع 

  .مسا دعا البعس إلى تدسيتو الديارة أداة االستجسام
ويخؼ البعس إلي أنو لكي يرتع فرتح دولرة مرا أمرام الدرياحة وتصرػيخ 

امشرة  وإنذاء مخاكد سياحية ججيجة فرتن ذالرظ يتصمرب :)وجرػد شربكة
وواسررعة مررغ الصررخق الترري تررخبط برريغ السشرراشو الدررياحة وجػد شرربكة 
شرخق ثانػيررة لتدررييل عسميررة الرخبط برريغ الصررخق الخئيدررية وأن يذررسل 

 نطام الصخق كل أرجاء الجولة  لكي يذجع الدائح عمى الحخكة(
وىشررراك العجيرررج مرررغ األمثمرررة تػضرررح أثرررخ الصخيرررو البخيرررة اسرررتخجاميا 

ندرررا كررران تييئرررة شرررخق سرررخيعة ومرررجاخل لسشررراشو الدرررياحية؛ ففررري فخ 
سخيعة وسيمة لمسشتجات القائسة وراء زيادة استخجاميا  وفي أسربانيا 
التررري صرررشعت شخقرررا بخيرررة إلرررى جبرررال البرررخانذ وسررريخا نيفرررادا لتػجرررو 

 .الدياح لبلستجسام في السشاشو الصبيعية الجبمية
فسررع بجايررة اسررتخجام الصيررخان فرري أعقرراب الحررخب  الشقــل الجــػي: -
لسيررة الثانيرررة أصررربح مررغ السسكرررغ االنتقرررال لسدررافات شػيمرررة فررري العا

سررخعة وسرريػلة كسررا أمكررغ بػاسررصتيا قزرراء اإلجررازات القررريخة فرري 
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وقررج زاد مررغ اسررتخجام  األمرراكغ البعيررجة ذات الجررحب الدررياحي الفخيج
الصرررائخات أن أصررربح ىشررراك شيخانرررا داخميرررا يقررررجىا ألثخيررراء لمدرررفخ 

ط اليشررجؼ لررع تعررخن الدررياحة داخررل الجولررة فجدر سيذررل فرري السحرري
م( عشررررجما أقرررريع بيررررا مصررررار أخخجيررررا مررررغ عدلتيررررا 1971إال عررررام )

وبرجأت تدرتقبل الدررياح كسا تخجرع التشسيررة لدرياحية فرري جردر فيجرري 
إلرررى إنذررراء خرررجمات الصيرررخان بيرررا  حترررى أنيرررا اسرررتعانت برررالصيخان 
االنجونيدررري  لكثرررخة الدائرررخيغ عمييرررا وعرررجم اسرررتصاعة شيخانيرررا تمبيرررة 

وبرررفة عامررة لقررج أدؼ التصررػر فرري الصررخق ووسررائل الشقررل  الغخض
 السختمفة إلي زيادة الحخكة الدياحية عمي السدتػؼ الجولي.

ــــجيشي:-3 يتسثررررل العامررررل الررررجيشي فرررري السخاكررررد الجيشيررررة  العامــــل ال
السقجسرة مثررل مجيشرة القررجس  الذررخيف) القرجس القجيسررة( بفمدررصيغ ؛ 

كيامررة  والسعبررج ؛ حيررث بيررت السقررجس والسدررجج األقرررى وكشيدررة ال
فيي ذات مكانة ديشية خاصة لؤلديران الرثبلث) الييػديرة والسدريحية 
واإلسبلمية( ومجيشة مكرة السكخمرة والسجيشرة السشرػرة بالسسمكرة العخبيرة 
الدررعػدية ؛فميسررا مكانررة خاصررة عشررج السدررمسيغ حيررث الحررج والعسررخة 

والسدرجج والديارة الجيشية ؛ حيرث بيرت ن الحرخام والكعبرة الذرخيفة   
الشبرررررػؼ الذرررررخيف  وكرررررحلظ مجيشرررررة الفاتيكررررران حيرررررث مقرررررخ الكشيدرررررة 
الكاثػليكيررة فميررا مكانررة خاصررة عشررج السدرريحييغ  ومجيشررة بيشررا ريررذ 
السجيشررة السقجسررة عشررج اليشررػد )فرري شررسال اليشررج(  ومجيشررة امخسررتار 

 مخكد ديانة الديخ؛ حيث السعبج الحىبي لمديخ في اليشج.



 86 

يعررج عامررل الخررجمات مررغ العػامررل الخــجمات العامــة والخاصــة:-4
ع مغ وجػد العػامرل األخرخػ لكيرام الدرياحة غاليامة لمدياحة ؛ فالبخ 

مثل السطاىخ الصبيعية والحزارية   إال أن اإلقبال الدياحي يكػن 
محررجودا مررا  لررع تتررػافخ ىررحه الخررجمات فرري الجولررة السدررتقبمة   وىررحه 

 الخجمات تتسثل في: 
تذسل كل أشكال البشاء التي يتصمبيرا و  خجمات ال شية األتاتية:-أ

الدرركان ؛ وىرري تزررع خصررػا االترررال برريغ مشصقررة االسررتكبال مررع 
العررالع الخررارجي   وشررخاييغ الحخكررة فرري مشصقررة االسررتكبال) الصررخق 
ووسرررررررائل الشقرررررررل واالترال(واإلضررررررراءة والتجفئرررررررة والصاقرررررررة والسيررررررراه 
والررررخن   والرررتخمز مرررغ الشفايررررات   كسرررا تزرررع محصرررات سررررفخ 

  والفشادق والسصاعع  واألسػاق .الخكاب
تسثل خجمات الزيافة احج عػامرل الجرحب خجمات الزيافة:  -ب 

الدياحي   وىي تؤثخ في اختيرار السػقرع الدرياحي   ومرجة البقراء   
ونسررررط الدررررفخ   واألنذررررصة الترررري تسررررارس   واإلنفرررراق  كسررررا تسثررررل 
خررجمات الزرريافة عررامبل ىامررا لمعسالررة والررجخل   عرربلوة عمرري أنيررا 

 تؤثخ في حجع الدوار )الدياح( في أية مشصقة .
وخررجمات الزرريافة تذررسل الفشررادق وغيخىررا مسررا تقررجم خررجمات الشررػم 

 بيجن التجارة أو األعسال وىي:
 الفشادق : حيث تقجم الزيافة والصعام والخاحة . -
 السػتيبلت:وىي تخجم مدتخجمي الديارات )ضيافة التخانديت(.-
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الخانررات: وىرري وحررجات مكانيررة صررغيخة مرردودة بالصعررام والذررخاب -
 وخجمة الشػم.

 البشديػنات والمػكشجات: وىي تقجم خجمة الشػم فقط . -
معدرركخات األجرررازات:وىي مبرراني دائسرررة وتقررجم الزررريافة والتدرررمية -

 واالستجسام.
 مخاكد السؤتسخات واألجازات: وىي تقجم الزيافة الفاخخة. -
 وشة والذالييات: وىي تقجم الزيافة السؤقتة.  الذقو السفخ  -
وتذسل السحرال التجاريرة مثرل محرال األدوات  خجمات اإلمجاد:-ت 

الخياضية والتحكارات  وىحه تقترخ خجماتيا لمدرياح فقط وىشراك مرا 
تقرجم خررجمات عامرة وخاصررة )لمدركان والدررائحيغ( مثرل الررريجليات 

   .ع السبلبذ والبشػكوالسخاكد الصبية   ومحال الصعام  ومحال بي
حيث تػفيخ الحساية واألمغ لمدائحيغ يذجع الخجمات األمشية: -ث

 عمي زيادة الحخكة الدياحية .
وىري السػاقرع التري ترػفخ االكتفراء الرحاتي السشتجعات الدياحية: -5

وتترررػفخ فييرررا أنذرررصة سرررياحية مختمفرررة  وخرررجمات متعرررجدة ألغرررخاض 
السشتجعررررررات الرررررررحية   التخفيررررررو واالسررررررتخاحة واالسررررررتجسام  ومشيررررررا

 والذاشئية  والجبمية  ومغ الخرائز العامة لمسشتجعات :
تقررجم بيئررة مغررايخة   تختمرر  عررغ البيئررة القررادم مشيررا الدررائح  فيرري  -

تسثررل أمرراكغ لخاحررة الجدررع والعقررل   مررغ خرربلل تغييررخ نسررط الحيرراة 
تتدع بأنيا مػاضرع ذات تخكيرب داخمري خراص   أؼ -لفتخة مؤقتة  
 ا مرانع مثبل .ال تػجج فيي
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تكررػن قميمررة الدرركان الررجائسػن  وان معطسيررع يعسررل فرري األنذررصة -
 الخاصة بتقجيع خجمات اإلمجاد والتسػيغ لمدائحيغ.

تتدع بالسػسسية السرحػبة باألعسال العارضة والبصالة السػسسية -
 في بعس البمجان الباردة مثل الشخويج .

مرغ أشركال الدرياحة السشتذرخة    وىري  شركل القخى الدـياحية: -6
حيث الحياة في القخية نسػذج يختم  عغ الحيراة فري السرجن  لتمبيرة 

 ر بة سكان السجن حباا في التغييخ والبداشة.
ويعتسج قيام القخػ الدياحية عمى وجػد عشرخ الساء ) الذراشئ (  
مشرراشو السرررػانئ  أنذررصة التررردلج  الجبرررال  الحررجائو العامرررة  مػاقرررع 

مػاقررع تاريخيررة أثخيررة  بيئررة ريفيررة نكيررة   مػاقررع عبلجيررة   شبيعيررة 
مبلعررب جػلرر   أنذررصة رياضررية وتخفيييررة أخخػ وىرري تررػفخ مكرران 
مبلئررع لئلقامررة السؤقتررة   ولقزرراء أجررازات قميمررة التكرراليف وتختم  
مداحات القخػ الدياحية  وتتعجد فييا أنػاع مخافو اإلقامة ومشذ ت 

ل: األسررػاق والسشرراشو التجارية خررجمات الشرػم والسخافررو التكسيميررة مثرر
تخفيييررة وثقافيررة  مخاكررد لمسررؤتسخات ومخافررو سرركشية خاصررة مختمفررة 

 (17)األحجام

 ثالثا:أنػاع الدياحة
تتعررجد وتتشرررػع الدررياحة لتذرررسل الدررياحة الجيشيرررة  والثقافيررة والعمسيرررة 
 والتخفييية  والخياضية والعبلجية والدفارؼ والدياحة البيئيرة وغيخىا 

 نػضررررررررررررررررررررررررررررحيا عمرررررررررررررررررررررررررررري الشحررررررررررررررررررررررررررررػ التررررررررررررررررررررررررررررالي: كسررررررررررررررررررررررررررررا
                                                             

17
 

 2116(، الالذلٌة،سورٌان3،العدد)289( انظر، نور الدٌن هرمز، التخطٌط السٌاحً والتنمٌة السٌاحٌة ،مجلة جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة،المجلد
.
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:ىررري مرررغ أقرررجم أنرررػاع الدرررياحة التررري مارسررريا  الدـــياح الجيشيـــة -1
اإلندان مغ خبلل الحفبلت الجيشية وتقجيع القخابيغ لآللية والدرياحة 

 الدرياح انتقرال عمرى يقرػم الدرياحي الرحؼ الجيشيرة ىري ذلرظ الشذراا
لرة إلري أخخػ داخل الجولة أو مغ دو  مشاشو إلى إقامتيع أماكغ مغ

 زمشيرة لفترخة ديشيرة ورحربلت بديرارات بيرجن الكيرام   دولرة أخرخؼ 
 الدياحة الجيشية فيسا صػر معيشة لديارة األماكغ السقجسة  وتتعجد

 والكشائذ ومقرابخ واألديرخة السدراججاألمراكغ السقجسرة و  زيرارة بريغ
 .الرالحيغن  القجيديغ وأولياء

وتعرج مرديج مرغ التأمرل الخوحري لئلندران  فيي سياحة تيتع بالجانب
ججاا تذتيخ برو العجيرج  الجيشي والثقافي  وىحا الشػع مغ الدياحة قجيع

 مرغ الرجول التري يقررجىا الحجراج برالسبلييغ مرغ أنحراء العرالع فري
مػاسررع معيشررة   وتررأتي الدررعػدية فرري مقجمررة ىررحه الررجول حيررث يفررج 

  .َخةالسدمسيغ ألداء فخيزة الحج أو الع س إلييا سشػيا السبلييغ مغ
وتعررج الدررياحة الجيشيررة فرري الدررعػدية مررغ أىررع مرررادر الررجخل وأحررج 
أكبرخ الرجعائع لبلقترراد نطرخا لسررا تتسيرد مرغ خرػصرية وتفرخد عررغ 
سائخ بمجان العالع بػجػد السدجج الحخام والسدجج الشبػؼ والسذراعخ 
السقجسرررة التررري يقررررجىا السبليررريغ مرررغ السدرررمسيغ مرررغ أنحررراء العرررالع 

مشاسررررررظ العسررررررخة ومغ جيررررررة أخررررررخػ تعتبررررررخ ألداء فخيزرررررة الحررررررج و 
الفاتيكان واألديخة السختمفة مدارات ديشيرة ميسرة بالشدربة لمسدريحييغ  
مثرررال ذلرررظ ديرررخ سرررانت كررراتخيغ بجشرررػب سررريشاء فررري مررررخ وكرررحلظ 
كشيدة السيج وكشيدة الكيامرة فري فمدرصيغ  وتحسرل زيرارة السعتردالت 
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برػذييغ  وترأتي الجيشية في الجبال نفذ األىسية بالشدبة لميشرجوس وال
أىسيرررة شبيعرررة متعرررة االسرررتصبلع لترررؤدؼ دورا ميسرررا ذا بعرررج إندررراني 
)فصررخؼ( لتقرررارب وجيررات الشطرررخ بررريغ األديرران والقػميرررات السختمفرررة 
والررررحؼ يذرررركل ركيرررردة أساسررررية مررررغ ركررررائد حخكررررة الفكررررخ اإلندرررراني 
السعاصررخ  فزررربل عرررغ البعررج االقتررررادؼ الرررحؼ بررات ييررريسغ عمرررى 

 (18)بأشكاليا الستشػعة.قصاعات الدياحة الجولية 

يتزح مغ اسسيا فيي سياحة إلمتاع الشفذ :الدياحة العالجية-1
بالعبلج  أو ىي سياحة العبلج مغ أمخاض الجدج مع  والجدج معاا 

 :قدسيغ التخويح عغ الشفذ وتشقدع إلى
استخجام  تعتسج الدياحة العبلجية عمىالعالجية: الدياحة -أ  

  بسا فييا مغ تجييدات شبية السخاكد والسدتذفيات الحجيثة 
لجييا مغ الكفاءة ما تداىع بو في عبلج األفخاد  وكػادر بذخية

 .السخاكد الحيغ يمجئػن إلى ىحه
االستذفائية عمى  تعتسج الدياحةاالتتذفائية: الدياحة -ب  

العشاصخ الصبيعية في عبلج السخضى وشفائيع   مثل اليشابيع 
ذسذ بغخض االستذفاء مغ بعس والكبخيتية والخمال وال السعجنية

والخوماتيدمية وتصمو الدياحة العبلجية عمى كبل  األمخاض الجمجية
العبلجية   حسامات السياه  الشػعيغ   وتتزسغ عشاصخ الدياحة

ىحه  السعجنية ومياه البحخ والسرحات العبلجية  ومغ ابخز معالع

                                                             
18) 

  ص 1993 الماهرة -التجارٌة الطوبجً مطابع -الثانٌة الطبعة -السٌاحة نظرٌة -السمٌع عبد صبري،رانظ
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ت البحخ السي الدياحة االستذفائية)مػاقع العبلج الصبيعي في
تشتذخ السرحات العبلجية لسخضى  لبشان   بيشسا في باألردن
الخئػؼ ومػاقعيا في الجبال مشيا مرحح التي يقصشيا  الجرنة

تػجج  ليبيا شػيمة قج ترل إلى العاميغ   وفي السخضى لفتخات
يقرجىا الدكان السحمييغ كسا في  العجيج مغ السػاقع الدياحية التي
ذو السياه الكبخيتية التي  الدياحيمجيشة العجبلت  حيث الحسام 

عػن  تداعج عمى شفاء العجيج مغ األمخاض الجمجية  وبحيخة قبخ
 وفي حمػان بسرخ..وسط الرحخاء

 Priory) إنجمتخا اإلدمان واألمخاض الشفدية في ومرحات
Hospital)واإلدمان حيث يتجو إلييا    لسعالجة األمخاض الشفدية

تستج  لقزاء فتخات عبلجية شػيمةالسخضى مغ جسيع أنحاء العالع 
 .إلى أشيخ(

وىي متػافخة عمى نصاق واسع في أوربا  :ودور العجدة والسدشيغ
 فييا ومشيا: وأصبحت تسثل جدءاا مغ القصاع االقترادؼ

الجان شػال العام والخمال  واحة سيػه بسرخ: تتسيد بسشاخيا
   ؼ الداخشة التي تداعج في عبلج االم السفاصل والعسػد الفقخ 

كسا تتسيد بكثخة عيػن السياه التي تشجفع مغ باشغ األرض  فعامل 
في االستذفاء مغ أمخاض الجياز التشفدي   الصقذ الجان يداىع

والخمال الداخشة السػجػدة بجبل )الجكخور(بيا إشعاعات تداعج 
في عبلج الخوماتيدم وشمل األشفال والرجفية والجياز اليزسي   

داخشة فيشقدع إلى قدسيغ مياه ساخشة عادية استخجام السياه ال أما
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حيث يتع معالجة نػع خاص مغ الصيغ بيحه  ومياه ساخشة كبخيتية 
ومذاكل البذخة باإلضافة  السياه ويعالج كثيخاا مغ األمخاض الجمجية

 إلى عبلج الجياز التشفدي  لكشو لع يدتخجم حتى اآلن في مرخ
 .ان األوربيةعمى الخغع مغ أنو متػفخ في كثيخ مغ البمج

 السػاقرع كافرة الثقافيرة الدرياحة تذرسلالثقافيـة: الدـياحة -9
  حيث يتع التخكيد عمرى زيرارة الرجول التري تتسترع  واألثخية التاريخية

بسقػمرررررات تاريخيرررررة وحزرررررارية كثيرررررخة  ويبلحرررررع أنيرررررا تتسثرررررل فررررري 
االسرررررتستاع بالحزررررررارات القجيسرررررة  وأشرررررريخىا الحزرررررارة الفخعػنيررررررة 

والحزررررررارات اإلغخيكيررررررة والخومانيررررررة واليشجيررررررة السرررررررخية القجيسررررررة 
 برو ييرتع الدياحة مغ الشػع والحزارات اإلسبلمية والسديحية وىحا

 والتعمريع الثقافرة مرغ مختمفرة مدتػيات عمى مغ الدياح معيشة أنػاع
 كسرا العالسيرة الدرياحة حخكة (مغ :11)الثقافية الدياحة وتذكل  

 ،2117 لعررامالعالسيررة  الدررياحة مشطسررة إحررراء فرري جرراء
يصمرو عمييرا أحيانراا الدرياحة الذرعبية أو :الدـياحة االجتساييـة -4

وسبب تػاججىا أنيا كانت مقترخة في القجم عمرى  سياحة األجازات
العالسية تػجب التغيرخ فري  الصبقات الثخية فقط   وبسا أن التصػرات

 كرل مرا يػجرج مرغ حػلشرا  فكران البرج مرغ ىرحه التغيرخات أن تحرجث
لدررياحة لتػاكررب التصررػرات والسدررتحجثات العالسيررة لكرري أيزرراا مررع ا

معيا الصبقات التري تسثرل الغالبيرة العطسرى  تزع الدياحة أو تذخك
بتعرجاد رحربلت سرياحية  مغ السجتسعرات ذوػ اإلمكانيرات السحرجودة

لمدياحة االجتساعية فري دول الكتمرة الذرخقية   ليا وكان أول ضيػر



 93 

السشرراشو الدررياحية  مرر حيررث أعررجت لمعررامميغ معدرركخات فرري مخت
 لتججيرج نذراشيع وقرجراتيع الشفدرية والبجنيرة عمرى العسرل  وأصربحت

الدررياحة االجتساعيررة اآلن نذررصة فرري كثيررخ مررغ دول العررالع  حيررث 
الدياحية الجساعية بأسعار مخفزة وتدييبلت  يتع تشطيع الخحبلت

مثررل بيررػت الذررباب  متعررجدة  مثررل تررػفيخ أمرراكغ اإلقامررة الخخيرررة
 الستػاضررعة) ثبلثررة نجررػم أو أقررل( أو مررا يدررسى بشطررام والفشررادق

الدياحة بالتقديط الحؼ يتيح الفخصة ألؼ فخد بالدفخ في أؼ وقرت 
نفقرات رحمترو عمرى عرجة أقدراا  وىرحا متبرع فري  عمى أن يتع تدرجيج

االدخررار الدررياحي حيررث  الػاليررات الستحررجة األمخيكيررة  كررحلظ نطررام
مرغ دخرػليع وإيرجاعيا  يتسكغ السجخخون مرغ تخرريز ندربة معيشرة

صرشجوق لبلدخرار مرغ أجرل الدرياحة وتعتبرخ سػيدرخا رائرجة فري  فري
 ىحا السجال.

 أرترربط ىررحا الشررػع بررالتصػراتوالسعــار : الســمتسخات تــياحة-4
الكبيررخة فرري العبلقررات االقترررادية والدياسررية والثقافيررة واالجتساعيررة 

األنذرصة الدرياحية السرراحبة لحزرػر  وىيالعالع  بيغ معطع دول
السرررؤتسخات العالسيرررة وىررري تكرررػن بالعػاصرررع السختمفرررة حرررػل العرررالع. 
ولقررج ارترربط ىررحا الشررػع بررالتصػرات الكبيررخة فرري العبلقررات االقترررادية 
والدياسررررية والثقافيررررة واالجتساعيررررة برررريغ معطررررع دول العالع وتذررررسل 

يرجن مشيرا زيرارة أيزا جسيع أنػاع السعارض وأنذرصتيا السختمفرة وال
السعارض التجارية والفشية والتذكيمية ومعارض الكتاب  فسغ خربلل 
ذلررظ يدررتصيع الدائررخون التعررخن عمررى اخررخ االنجررازات التكشػلػجيررة 
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والعمسية لمبمجان السختمفة والتري تعتبرخ مرغ عػامرل الجرحب الدرياحي 
وتشذرريصو  وقررج ارتررربط ىررحا الشرررػع مررغ الدرررياحة بررالتصػر الررررشاعي 

 الحؼ حجث في مختم  بمجان العالع.الكبيخ 
القصراع عمرى ترػافخ عػامرل عرجة  ويعتسج الشيػض الدياحي فري ىرحا

  ووجرػد  مشيا اعتجال السشاخ   وتػافخ السخافو ووسرائل االترراالت
الفشادق   والقاعات السجيدة لعقج االجتساعات   والسصرارات الجوليرة 

 التجسعات الدياحية بالسجن.   ومػاقع
الدريارات  تشصبرو عمرى سرباقات:والسهخجانـات لدباقاتتياحة ا-5

والررررررجراجات والسيخجانررررررات الدرررررريشسائية   باإلضررررررافة إلررررررى سررررررباقات 
رياضرة بجويرة خالررة تذريج إقبراالا ىرائبلا مرغ  اليجرغ  حيرث تعتبرخ

كخنفررراالت واسرررعة لؤلزيررراء  السذررراركيغ والدرررياح  كسرررا يرررختبط بيرررا
 .والفشػن الذعبية

ىرري تمررظ الدررياحة الترري تررتع عبررخ :والسغــامخاتتــياحة الدــفاري -6
وأىررجافيا فبعزريا يتجررو إلرى الدبلسررل  الررحارػ وتختمر  أنػاعيررا

زيررارة الػديرران  الجبميرة ومغررامخة تدررمقيا  والرربعس اآلخرخ يتجررو إلررى
وعيررػن السرراء  واخخىررا تمررظ الترري تكررػن مررغ أجررل الررريج البررخػ فرري 

 السدسػح فييا. السشاشو
الجولرة أو  لدفخ مغ مكران آلخرخ داخرلىػ ا:الخياضية الدياحة-7

خارجيررا مررغ أجررل السذرراركة فرري بعررس الررجورات والبصررػالت أو مررغ 
االستستاع باألنذصة الخياضية السختمفة والستسثمرة  أجل السسارسة أو

عمرى السراء والريج ويذرتخا  في مسارسة رياضرة الغرػص واالنردالق



 95 

لدراحخة ا فري مسارسرتيا ترػافخ السقػمرات الخاصرة بيرا مرغ الذرػاشئ
باإلضرررافة إلرررى السبلعرررب والرررراالت وحسامرررات الدرررباحة إذا كررران 

 .الجورات والسدابقات الجولية الغخض إقامة
فرري الكيررام بجررػالت  سررياحة مدررتحجثة تتسثررل:تــياحة التجــػال-8

 مشطسة سيخاا عمى األقجام إلى مشاشو نائية تذتيخ بجسال مشاضخىرا
 والتعرراير مررعالصبيعيررة  وتكررػن اإلقامررة فرري مخيسررات فرري البررخ 

 .الصبيعة
التدرػق  سرياحة حجيثرة أيزراا تكرػن بغرخضالتدـػق: تـياحة-20

وشخاء مشتجات بمج ما  تدرخػ عمييرا التخفيزرات مرغ أجرل الجرحب 
الحرال فري ميخجران الدرياحة والتدرػق برجبي مرغ  الدياحي  كسا ىرػ

 .كل عام
أقجم األنسراا الدرياحية وأكثخىرا والذاشئية: الدياحة التخفيهية-22

:(وتعتبررخ 81الدرياحة الجوليررة إلرى)  انتذراراا   حيرث وصررمت ندربة
لحخكررة  دول حررػض البحررخ الستػسررط مررغ أكثررخ السشرراشو اجتررحابا

الدرررياحة التخفيييرررة   لسرررا تتسترررع برررو مرررغ مقػمرررات مشاخيرررة معتجلرررة 
وتفخعرت مشيرا األنرػاع األخرخػ كالدرياحة الخياضرية  وشػاشئ خبلبرة

التخفيييررة بغررخض االسررتستاع  والعبلجيررة وغيخىررا   وتكررػن الدررياحة
 والتخفيررو عررغ الررشفذ ولرريذ لغررخض  اخررخ ويررتع مسارسررة األنررػاع

مثرل صريج  األخرخػ مرغ الدرياحة معيرا ويصمرو عمييرا ىشرا اليػايرات
السشررراشو  الدرررسظ والغرررػص تحرررت السررراء واالنررردالق والرررحىاب إلرررى

البمرجان  الرحخاوية والجبمية والدراعية  كسا تشتذخ ىحه الدياحة فري
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تتػافخ ليا مشاشو ساحمية جحابرة   ربيرا شرػاشئ رمميرة ناعسرة التي 
صرافية خاليرة مرغ الررخػر  وتػجرج فري الكثيرخ مرغ بمرجان    وميراه

 .ودول البحخ الكاريبي العالع مثل دول حػض البحخ الستػسط
بالدرياحة الذراشئية فري  ليا عبلقة مباشرخةو :تياحة الغػص -21

 ىررحا الشررػع مررغ الدررياحة السشرراشو الدرراحمية   ويذررتخا لكيررام مثررل
تػافخ كشػز رائعة بالسشاشو الداحمية   وتػافخ مقػمات الغػص بيا 

 السخجانية   األسساك السمػنة .  مثل: الذعب
 

 الفرل الخابع
 الدياحة ال يئية والدياحة السدتجامة

 أوال:الدياحة ال يئية
 مفهػم وتعخيف الدياحة ال يئية:-2

لقج ضيخ مرصمح الدياحة البيئية مشح مصمع الثسانيشيات مرغ القرخن 
وىػ مرصمح يعبرخ عرغ نرػع ججيرج مرغ الشذراا الدرياحي  العذخيغ 

الرجيو لمبيئة الحؼ يسارسو اإلندان محافطا عمى السيخاث الفصخؼ 
الصبيعررررري والحزرررررارؼ لمبيئرررررة التررررري يعرررررير فييا والدرررررياحة البيئيرررررة 

ظ الشرررػع التخفييررري والتخويحررري عررررغ أو)الدرررياحة الصبيعيرررة( ىررري تمررر
 الشفذ والحؼ يػضح العبلقة التي تخبط الدياحة بالبيئة.

أو بسعشى اخخ كيف يتع تػضيف البيئرة مرغ حػلشرا لكري تسثرل نسصرا 
مرررغ أنسررراا الدرررياحة التررري يمجرررأ إلييرررا الفرررخد لبلسرررتستاع . فالدرررياحة 
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 البيئية ما ىي إال متعة شبيعية بكرل شريء شبيعري يػجرج مرغ حػلشرا
 في البيئة البخية والبحخية.

وقررج ورد تعخيررف لمدررياحة البيئيررة مررغ قبررل الرررشجوق العررالسي لمبيئررة 
ولرع يتعرخض  التمرػث بيرابأنيا) الدفخ إلى مشاشو شبيعية لع يمحرو 

تػازنيرررا الصبيعررري إلرررى الخمل وذلرررظ لبلسرررتستاع بسشاضخىرررا ونباتاتيرررا 
يري سرياحة وحيػاناتيا البخية وحزاراتيا فري الساضري والحاضرخ ب ف
 تعتسج عمى الصبيعة في السقام األول بسشاضخىا الخبلبة. 

وفي تعخيرف لسفيرػم الدرياحة البيئيرة وفقرا لمجسعيرة الجوليرة لمدرياحة 
إلرى السشراشو الصبيعيرة  السدئػلم( أنيا)الدفخ  1991البيئية عام) 

 الحؼ يؤدؼ إلى حفع البيئة   وتحديغ رفاه الدكان السحمييغ.
ي الرجليل اإلرشرادؼ لمدرياحة السدرتجامة فري الرػشغ ووفقا لسا جاء ف

العخبي والرادر عغ جامعة الجول العخبية )ىي عسمية تعمرع وثقافرة 
وبررحلظ فيرري وسرريمة لتعخيررف الدررياح بالبيئررة  البيئررة وتخبيررة بسكػنررات 

 بيا .واالنخخاا  
الدرررائح البيئررري بأنرررو شرررخز يترررر   (1991كمفرررغ وقرررج وصررر ) 

كبيررررخة لمتعررررخن عمررررى األمرررراكغ بعررررجة خرررررائز وىي)وجررررػد ر بررررة 
الصبيعية والحزرارية  وإيجرابي وغيرخ انفعرالي ويكػن سريل التكيرف 

 درررريخحترررى بػجرررػد خررررجمات سرررياحية بدرررريصة. ويتحسل اإلزعررراج وال
الرررعػبات بررخوح شيبة ويحرررل عمررى الخبررخة الذخرررية  ةػاجيررمو 

لمػصررررػل إلرررررى ىجفرررررو والررررررعػبات  السذررررراقواالجتساعيررررة ويتحسل 
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ن السحميررررررريغ ويشخرررررررخا بثقرررررررافتيع وحيررررررراتيع  ويتفاعرررررررل مرررررررع الدررررررركا
 (19)االجتساعية.

يسكررغ الػقررػن عمررى مفيررػم شررامل لمدررياحة البيئيررة  وخبلصررة القررػل
 تحجيج أىع عشاصخه في الشقاا التالية: و 
البيئيرررة ىررري نذررراا إندررراني يسارسرررو البذرررخ وفرررو قػاعرررج  الدرررياحة-

وضػابط تحسري وتررػن الحيراة الفصخيرة الصبيعيرة وتختقري بجػدتيرا 
وتحررػل دون تمػثيررا وتعسررل عمررى السحافطررة عمييررا لؤلجيررال الحاليررة 

 واألجيال القادمة.
تحافع عمى الشػع وتحسي الكائشرات مرغ االنقرخاض وتعيرج لئلندران -

الحيراة البخيرة وصريانتيا وزيرادة عشاصرخ الجسرال إندانيتو في حساية 
 الصبيعي فييا.

وىي نذاا لو عائج ومخدود اقتررادؼ متعرجد الجػانرب تجسرع بريغ -
الجانررررب السرررررادؼ السمسرررررػس والجانررررب السعشرررررػؼ األخبلقررررري السرررررؤثخ 
والسبادغ والكيع الحسيجة حيث تتحرػل السحافطرة عمرى سربلمة البيئرة 

 ة. بفعل ىحه الكيع إلى مبادغ سامي
وىري نذرراا يجسررع برريغ األصرالة فرري السررػرث الحزررارؼ الصبيعرري -

والحجاثررة فرري تحزررخىا األخبلقرري حيررث تجسررع برريغ القررجيع والحررجيث 
 مسا يخمو نسصا رائعا مغ التجانذ والتػافو واالتداق.
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وىررري التررردام أخبلقررري وأدبررري أكثرررخ مشيرررا التررردام قرررانػني تعاقرررجؼ أو -
ومررغ ثررع فررتن تررأثيخ الكريع والسبررادغ سررػن تحكررع ىررحا الشررػع  تعيرجؼ 

 مغ الدياحة.
وىشررا يتزررح أن  الدررياحة البيئيررة تبادليررة التررأثيخ وفعالررة األثررخ فيرري 
سررياحة غشيررة كثيفررة العائررج والسررخدود  وىرري سررياحة بحكررع السسارسررة 
والعسررل الدررياحي وىي سررياحة متجاخمررة ومتذررابكة بيشيررا وبرريغ كافررة 

يسارسرريا اإلندرران  إال أنيررا ال يررشجع عشيررا أؼ تمررػث األنذررصة الترري 
لمبيئررة  بررل ىرري محدررشة لمبيئررة إلررى جانررب محافطتيررا عمررى سرربلمتيا 
ونطارتيرررا وجساليرررا  وتختكرررد الدرررياحة البيئيرررة عمرررى مقػمرررات ثبلثرررة 

فررري  السحميررريغ والدررركان  والررردوار  الصبيعررريوىررري الترررخاث الثقرررافي و 
ة تكامميرررة وتبادليرررة وسررط إيجرررابي يكفرررل مررررمحة الجسيررع فررري عبلقررر
 ومتػازنة يكػن فييا كل مشيا أداة لخجمة اآلخخ.

وعمرررررى السدرررررتػؼ البيئررررري تعتبرررررخ الدرررررياحة عرررررامبل جاذبرررررا لمدرررررياح   
وإشرررررباع ر بررررراتيع مرررررغ حيرررررث زيرررررارة األمررررراكغ الصبيعيرررررة السختمفرررررة 

باإلضرافة  الفصخيرة والتعخن عمى تزاريديا وعمى نباتاتيرا والحيراة 
 (21)إلى زيارة السجتسعات السحمية لمتعخن عمى عاداتيا وتقاليجىا.

 القػاعج العامة لمدياحة ال يئية:-1
يجررررررررررب عمرررررررررري الدررررررررررائحيغ وأصررررررررررحاب السذررررررررررخوعات الدررررررررررياحية 
والحكػمات إتبررراع القػاعرررج العامرررة التررري تدررراعج عمررري تقميرررل اآلثرررار 

يئيررة الصبيعيرررة الدررمبية لمدررياحة البيئيرررة والسحافطررة عمرري السرررػارد الب
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والبذرررخية ومغ ىرررحه القػاعرررج: تقميرررل اآلثرررار الدرررمبية لمدرررياحة عمرررى 
 وتثكيرررف الدرررياح بأىسيرررة واالجتساعيرررة السرررػارد الصبيعيرررة والثقافيرررة 

السحافطررة عمررى السشرراشو الصبيعية والتأكيررج عمررى أىسيررة االسررتثسار 
والحؼ يخكد عمى التعاون مرع الدرمصات السحميرة مرغ أجرل  السدئػل
احتياجررررررات الدرررررركان السحميرررررريغ والسحافطررررررة عمررررررى عرررررراداتيع تمبيررررررة 

وتقاليررررجىع مع إجررررخاء البحررررػث االجتساعيررررة والبيئيررررة فرررري السشرررراشو 
ة لتقميررررل اآلثررررار الدررررمبية والعسل عمررررى مزرررراعفة والبيئيررررالدررررياحية 

الجيررررػد لتحقيررررو أعمررررى مررررخدود مررررادؼ لمبمررررج السزرررريف مررررغ خرررربلل 
 البذخية.ت واإلمكانيااستخجام السػارد السحمية الصبيعية 

التصرػر االجتسراعي الدرياحي جشبراا إلرى جشبراا مرع التصػر يديخ أن و 
بسعشررى أن تترردامغ التصررػرات فرري كافررة السجرراالت لكرري ال  والبيئرري 

التحتيررة الترري  يررةيذررعخ السجتسررع بتغييررخ مفاجئ واالعتسرراد عمررى البش
تشدرررررررجع مرررررررع ضرررررررخون البيئة والسحافطرررررررة عمرررررررى الحيررررررراة الفصخيرررررررة 

 (21)والثقافية.

 العالقة بيغ الدياحة ال يئية والدياحة السدتجامة:-9
كسا سبو القػل بأن الدرياحة البيئيرة ىري عسميرة تعمرع وثقافرة وتخبيرة 

وبرررررحلظ فيررررري وسررررريمة لتعخيرررررف الدرررررياح بالبيئرررررة  البيئرررررة بسكػنرررررات 
فيرري االسررتغبلل األمثررل  أمــا الدــياحة السدــتجامة  بيرراواالنخررخاا 

لمسػاقررع الدررياحية مررغ حيررث دخررػل الدررياح بأعررجاد متػازنررة لمسػاقررع 
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ومعخفرة بأىسيرة السشراشو مدربو الدياحية عمى أن يكػنػا عمى عمرع 
الدررررياحية والتعامررررل معيررررا بذرررركل جيررررج وذلررررظ لمحيمػلررررة دون وقررررػع 

تمبرررري الدررررياحة السدررررتجامة احتياجررررات و عمررررى الصررررخفيغ   األضررررخار
ثمسررا تعسررل عمررى الحفرراظ عمررى السشرراشو الدررياحية وزيررادة الدررياح م

فررخص العسررل لمسجتسررع السحمي وىرري تعسررل عمررى إدارة كررل السررػارد 
 أو شبيعيررة  الستاحرة سررػاء كانررت اقترررادية أو اجتساعيررة أو جساليررة

باإلضرافة إلرى ضرخورة  والثقافيرة في التعامل مع السعصيات التخاثية 
 لتشػع الحيػؼ.السحافطة عمى التػازن البيئي وا

(عمرررررى مفيرررررػم  WTOوقرررررج ركررررردت السشطسرررررة العالسيرررررة لمدرررررياحة) 
( 1981الفمبررريغ الدرررياحة السدرررتجامة فررري) إعررربلن مرررانيبل  عاصرررسة 

 (.1995( وفي )القاىخة  1985وفي) صػفيا عاصسة بمغاريا  
مرررررررا برررررررريغ احتياجررررررررات   وتعج الدياحة السدتجامة ىي نقصة التبلقي

ع  مسا يؤدؼ إلى حساية ودعرع فرخص الدوار والسشصقة السزيفة ليس
التصررػيخ السدررتقبمي بحيررث يررتع إدارة جسيررع السرررادر بصخيقررة تررػفخ 

ولكشيرا فري الػقرت    االحتياجات االقترادية واالجتساعية والخوحيرة
تحافع عمى الػاقع الحزارؼ والشسط البيئري الزرخورؼ والتشرػع ذاتو 

 الحيػؼ وجسيع مدتمدمات الحياة وأنطستيا.
كسا ىرررػ الحرررال بالشدررربة السرررتجامة الررررشاعات  مة الدرررياحةوالسرررتجا
ثرررربلث مطرررراىخ متجاخمررررة وىي)االسررررتجامة الثقافيررررة   ىشالررررظ األخخػ 

 واالجتساعية  واالقترادية والبيئية(.
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وعميو فرتن الدرياحة  االستسخارية االستجامة تذتسل بالزخورة عمى و 
مسػارد الصبيعيرة بسرا فري ذلرظ السدتجامة تتزسغ االستخجام األمثل ل

مررررررادر التشررررررػع الحيرررررػؼ وتخفيررررررف اثررررررار الدرررررياحة عمررررررى البيئررررررة 
وتعطيع الفػائج مرغ حسايرة البيئرة والسجتسعرات السحميرة وىي والثقافة 

كرررررحلظ تحررررررجد الييكررررررل التشطيسرررررري السصمررررررػب لمػصررررررػل إلررررررى ىررررررحه 
 (22)األىجان

 تػجرررج عرررجة أنرررػاع مرررغ الدرررياحة ترررختبطأنـــػاع الدـــياحة ال يئيـــة:-3
 بالبيئة الصبيعية وبالتخاث الحزارؼ  وتذسل معطع أنػاع الدياحة. 

 سياحة السحسيات الصبيعية.-
 الدياحة الخزخاء في الديػل والغابات والسشتدىات .-
 سياحة الريج لمحيػانات البخية والصيػر واألسساك .-
سررياحة الغررػص تحررت السررراء واأللعرراب السائيررة ومذرراىجة الذرررعب -

الذػاشئ ودراسة الشباتات البحخية   والخحبلت ده عمىالسخجانية والتش
الذخاعية البحخيرة   والفشرادق العائسرة كتمرظ التري فري البحرخ األحسرخ 

 والخميج العخبي.
سررررررياحة الرررررررحارؼ حيررررررث اليررررررجوء والدرررررركيشة ومخاقبررررررة الصيررررررػر -

 والحذخات والدواح  والتدلج عمى الخمال وسباقات الرحخاء.
  سياحة الدفارؼ والخحبلت.-
 تدمو الجبال.-
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الدررياحة العبلجيررة فرري السشرراشو الخاليررة مررغ التمررػث فرري الجبررال -
الحرررررارة التررررري يختادىرررررا الدرررررياح  والرحارؼ   وبالقخب مغ اليشابيع

والررررررردوار لبلستذرررررررفاء مرررررررغ بعرررررررس األمرررررررخاض الجمجيرررررررة وأمرررررررخاض 
السفاصررررل العبلج الصبيعرررري بالخمررررال واألعذرررراب الصبيررررة والكيررررػن 

 والسغارات .
االستكذرررران   والكيررررام بررررخحبلت استكذررررافية الستكذرررران سررررياحة -

 الرخػر. 
 سياحة السشتجعات الدياحية والسعدكخات الريفية والكذفية.-
سرررياحة اآلثرررار والشقرررػش والسغرررارات األثخيرررة   وتحميرررل الرررررخػر -

 الجيػلػجية والبخكانية. 
سرررياحة الستررراح  والسشررراشو التاريخيرررة واإلشررربلع عمرررى العرررادات -

 والتقاليج ومخصػشات التخاث والسعارن والعمػم والثقافة.
الحخن التقميجية والرشاعات اليجوية بسا فييا مغ إبجاع مغ أعسال -

 خذبية وجمجية وتصخيد ومشدػجات وتح .
سررررررررياحة العسررررررررارة اليشجسررررررررية والدخررررررررارن والتررررررررراميع والشقررررررررػش -

 والجساليات.
 سياحة الدؼ التقميجؼ والعادات والتقاليج واألكبلت الذعبية.-
 سياحة الكخنفاالت والسيخجانات الثقافية والسشاسبات الػششية.-

وتبررخز األنررػاع الدررابقة لمدررياحة البيئيررة سررػاء السختبصررة بالصبيعررة أو 
التررخاث وفررو مفيررػم تدايررج انتقررال اإلندرران فرري إشررار محيصررو البيئرري 

يعرررري والتخاثرررري   لبلسررررتستاع وإشررررباع رغبتررررو لسررررا تحػيررررو ىررررحه الصب
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الدرياحة مررغ مقػمررات شبيعيرة وثقافيررة وتخاثيررة   يفخرخ بيررا اإلندرران 
عبرررخ األجيررررال الدرررابقة ويررررتعمع مشيررررا مدرررتكببل   وفرررري ذات الػقررررت 
ليدرررررتستع بجساليرررررات الصبيعرررررة وفصختيرررررا فررررري إشرررررار اليرررررخوب مرررررغ 

ة وأمخاضرررررررريا السمػثررررررررات وضررررررررغػا ومزرررررررراعفات الحيرررررررراة الساديرررررررر
 (23)االجتساعية .

 وهشاك الدياحة ال يئية السختبصة بالسشاشق الخيفية:
وىحه تختبط برػرة أساسية بشػعية البيئة السحيصرة برالشدل الدرياحية 
البيئيررة السقتخحررة  وتعتسررج اعتسررادا كبيررخاا عمررى ىررحه البيئررة ونػعيررا   

صرػر  ومغ ىحه البيئات البيئة الخيفية   ويػجرج عرجد مرغ أشركال أو
الدررياحة فرري السشررراشو الخيفيررة يتحرررجد بشرراء عمييرررا شبيعررة األنذرررصة 

 التي يسكغ أن تختبط بيا.
الدررياحة الدراعيررة البيئيررة:وىي تررختبط إلرري حررج بعيررج بيررجن محررجد -

لمديارة التي قج تكػن زيارة بجون إقامة أو إقامة لفتخة محجودة بيجن 
التعخن عمي عسمية الدراعرة  تشدريو الدىرػر  كيفيرة زراعرة وتشدريو 
الدىرررررػر والشباترررررات وصيانتيا دراسرررررة الحيػانرررررات السختبصرررررة بالبيئرررررة 

 التعامل معيا  بيجن العسمية التثكيفية أوالتعميسية.  الدراعية وكيفية
سياحة السدارع البيئية: وىي نػعية خاصة مغ السدارع التي تختبط -

برػرة أساسية بالصبيعة ومقػماتيا حيث تتع بيا العسميات الدراعيرة 
                                                             

23
 
)
 

 2113،الدنمرن العربٌة فًاألكادٌمٌة  وااللتصادكلٌة اإلدارة االلتصادٌة)رسالة ماجستٌر(وارتباطها بالتنمٌة  مٌة السٌاحٌة فً العراقالتن،األمامًرفاه لاسم 

 التشسية الدياحية السدتجامة في جسيػرية مرخ العخبية عصا ن يانطخ:دمحم إبخاليع عخاقي  وفاروق عبجا لشب
محافطة اإلسكشجرية  ورشة عسل الدياحة الدكشجرية  السعيج العالي لمدياحة  دراسة تقػيسية بالتصبيو عمي 

 .2117والفشادق باإلسكشجرية   
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بصخيقة عزػية وتختبط زيارة ىحه الشػعية مغ  السدارع بعجة جػانب 
ستخخاء واالستستاع بالرػرة الدراعية والتشده   قج يكػن مغ أجل اال

فرري السدرعررة مررع إمكانيررة اإلقامررة بيررا  وقررج يكررػن مررغ أجررل العررػدة 
إلرررري الخامررررات والسررررأكػالت الصبيعيررررة الرررررحية بعيررررجا عررررغ السررررػاد 
الرشاعية   وغالبا مرا تكرػن عشاصرخ اإلقامرة فري ىرحه السذرخوعات 

قامررررة عمرررري محررررجودة بسررررا ال تديررررج عررررغ أربعررررة أو خسدررررة وحررررجات إ
األكثخ والدياحة الخيفية البيئية:وىي تعشي برػرة أساسرية السجتسرع 
الخيفررري بجسيرررع عشاصرررخه  كسرررا تتزرررسغ إقامرررة السخيسرررات ورحررربلت 
الررريج وإقامررة األسررػاق الحخفيررة البيئيررة والعررخوض الثقافيررة السحميررة 

ىري أقرخب الشػعيررات و والفػلكمرػر الذرعبي السحمري ورحربلت التشرده   
لشدل الدياحي البيئي باعتبارىا تقجم السفخدات األساسية إلي مفيػم ا
 (24)لمشدل البيئي. 

وتبررخز األنررػاع الدررابقة لمدررياحة البيئيررة سررػاء السختبصررة بالصبيعررة أو 
التررخاث وفررو مفيررػم تدايررج انتقررال اإلندرران فرري إشررار محيصررو البيئرري 
الصبيعرررري والتخاثرررري   لبلسررررتستاع وإشررررباع رغبتررررو لسررررا تحػيررررو ىررررحه 

ة مررغ مقػمررات شبيعيرة وثقافيررة وتخاثيررة   يفخرخ بيررا اإلندرران الدرياح
عبرررخ األجيررررال الدرررابقة ويررررتعمع مشيررررا مدرررتكببلا   وفرررري ذات الػقررررت 
ليدرررررتستع بجساليرررررات الصبيعرررررة وفصختيرررررا فررررري إشرررررار اليرررررخوب مرررررغ 

 السمػثات وضغػا الحياة السادية وأمخاضيا االجتساعية .
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العلٌا للسٌاحة،المملكة خالد بن حسٌن الشهرانً،وعبد العزٌز الماضً،النزل السٌاحٌة البٌئٌة منتجع سٌاحً مستدام،)ورلة عمل(السٌاحة البٌئٌة والتنمٌة،الهٌئة  (
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 أهسية الدياحة ال يئية:-4
يررة نذرراا لررو اتررراالتو باألنذررصة األخررخػ حيررث تعررج الدررياحة البيئ

يأخررح مشيررا ويعصييررا وىرري جدررخ عررابخ وناقررل يررتع مررغ خبللررو عبررػر 
االقتراد الػششي بل والعالسي مغ وضع معيغ إلى أوضاع أفزرل 

 وأرقى وأحدغ وتتسثل ضخورة الدياحة البيئية في الشقاا التالية:
حيث تعج أماكغ : السجال االقترادؼ اآلمغ األهسية االقترادية-أ

مسارسررة الدررياحة البيئيررة مررغ أكثررخ السررػارد نررجرة فرري العررالع وبالتررالي 
يسكغ االستفادة مغ عشرخ الشجرة في تحقيو التشسيرة السدرتجامة بسرا 
يسكرغ تحكيقرو مرغ العػائرج واإلربراح  ترػفيخ فرخص العسرل والتػضيررف 
لمعرررراشميغ  تشػيررررع العائرررررج االقترررررادؼ ومررررررادر الررررجخل القرررررػمي  

البشيرة التحتيرة و زيرادة العػائرج الحكػميرة والتػضيف البذررخؼ تحدريغ 
لمعررراشميغ عرررغ العسرررل فررري الجولة وتحدررريغ وزيرررادة الرررجخل القرررػمي 
اإلجسرررررررالي لمجولرررررررة  وزيرررررررادة وتشسيرررررررة الشررررررراتج القرررررررػمي اإلجسرررررررالي 
لمجولة وتحدرريغ ميرردان السررجفػعات عررغ شخيررو زيررادة حررريمة الشقررج 

يررخ السباشرخة الشاتجررة عررغ األجشبري و حررريمة الزرخائب السباشررخة وغ
مسارسرررة الشذررراا الدرررياحي البيئي وتصرررػيخ ليكرررل اإلنتررراج الرررػششي 
والسشتجرررررررات الػششيرررررررة وتأثيخىرررررررا عمرررررررى تػزيرررررررع أولػيرررررررات اإلنفررررررراق 

 واالستيبلك واالدخار واالستثسار.
وزيرررادة العائرررج والسرررخدود االقتررررادؼ الستػلرررج عرررغ مسارسرررة أنذرررصة 

لحكػمات أو األفخاد العرامميغ الدياحة البيئية سػاء لمسذخوعات أو ا
في السذخوعات الدياحية ما تؤثخ عمى الثقافرة الػششيرة والذخررية 
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الػششيرررررررة وعمرررررررى العبلقرررررررات االجتساعيرررررررة بررررررريغ األفرررررررخاد واألسرررررررخ 
والجساعات وتحدررريغ أوضررراع السدرررتقبل السحتسمرررة لمدرررياحة البيئيرررة 
والعسرررل عمرررى جشررري السكاسرررب مرررغ مسارسرررة الدرررياحة البيئيرررة كػنيرررا 

 اقترادؼ ميع وتأثيخىا عمى تحديغ البيئة وسبلمتيا.نذاا 
السحافطة عمى الترػازن البيئري ومرغ ثرع حسايرة األهسية ال يئية :-ب

الحيراة الصبيعيرة البخيررة والبحخيرة والجػيرة مررغ التمرػث وبالترالي فتنيررا 
تدتخجم كسشيج لمػقاية بجالا مغ أسراليب السعالجرة مسرا يحرافع عمرى 

ررررررحة والبيئة.وضرررررع ضرررررػابط التخشررررريج اليرررررات تحقيرررررو الترررررػازن وال
الدمػكي فري اسرتيبلك السرػاد أو فري اسرتعساليا  أو اسرتخخاجيا بسرا 
يحافع عمى الرحة والدبلمة العامة وتججد السػارد وعجم ىجرىا أو 
فقجىا أو ضياعيا وفي نفذ الػقت تحقيو أعمى قجر مغ السحافطة 

فخ الدرياحة عمى الصاقة وسبلمة السجتسع وحيػيترو وفاعميترو.كسا ترػ 
البيئيررة الحيرراة الدرريمة البدرريصة البعيررجة عررغ اإلزعرراج والقمررو والتررػتخ 
بسشرع الزػضراء واالنبعراث الغازيرة التري ترؤثخ عمرى كفراءة اإلندران 
 حيث تقتخب بو إلى الفصخة الصبيعية والحياة البديصة الغيخ معقجة.

:وتتسثل في األمغ البيئي بعجم تعخض الجول األهسية الدياتية-ت
ضرررصخابات بدررربب عرررجم رضرررا األفرررخاد عرررغ التمرررػث أو اإلضرررخار ال

 بالبيئة ويتع ترحيح ذلظ بالدياحة البيئية.
والثقافيررررة: حيررررث تعررررج الدررررياحة البيئيررررة  األهسيــــة االجتساييــــة-ث

صرررجيقة لمسجتسرررع حيرررث تقرررػم عمرررى االسرررتفادة مسرررا ىرررػ متررراح فررري 
السجتسررررع مرررررغ مرررررػارد وأفررررخاد حيرررررث تعسرررررل عمررررى تشسيرررررة العبلقرررررات 
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ساعيرررررة وتحقيررررررو وتحدرررررريغ عسميررررررة تحررررررجيث السجتسررررررع ونقررررررل االجت
السجتسعرررات السشعدلرررة إلررررى مجتسعرررات مشفتحرررة وتعسررررل عمرررى إبقرررراء 
السجتسرع فري حالرة عسرل دائررع والتقميرل مرغ السخراشخ السػسرسية ومررا 

 يشذأ عشيا مغ قمو واضصخاب اجتساعي.
واألىسيررة الثقافيررة لمدررياحة البيئيررة القررائع عمررى نذررخ السعخفررة وزيررادة 

أثيخ السعخفررة عمررى تصررػيخ وتقررجيع البررخامج الدررياحية البيئيررة ونذررخ ترر
الثقافرررة السحافطرررة عمرررى البيئرررة والسحافطرررة عمرررى السرررػروث والترررخاث 
الثقرررافي اإلندررراني  وثقافرررة الحزرررارة والسػاقرررع التاريخيرررة  وصرررشاعة 
األحرررجاث والسشاسررربات الثقافيرررة والعسرررل عمرررى االسرررتفادة مرررغ الثقافرررة 

 والفػلكمػر وسياحة الشجوات الثقافية. السحمية مثل الفشػن 
 األنذصة األتاتية لمدياحة ال يئية:*

وىرري نػعيررة األنذررصة الترري يسكررغ مداولتيررا فرري إؼ بيئررة وال تررختبط 
بخررررائز مكررران محرررجد وال ببيئرررة ذات خررررائز محرررجدة ولكشيرررا 
مختبصة بالبيئة الصبيعية برػرة أساسرية مثل)رياضرة السذري مخاقبة 

والصيررررػر والحذرررخات واالسررررتخخاء وتأمرررل الصبيعة إقامررررة الحيػانرررات 
السخيسررررررات والسعدررررررركخات الخمػيرررررررة وركػب الرررررررجراجات و الجسرررررررال 
والخيػل والخياضرررررررة التررررررري تعتسررررررررج عمرررررررى الخررررررررائز الصبيعيررررررررة 
كالجػل  والتجػل في السشاشو بسبلمحيا الثقافيرة السحميرة والتفاعل 

يرريغ والحررخن مررع السجتسعررات السحميررة كالتعرراير مررع الدرركان السحم
اليجويرررررة واألكررررربلت الذرررررعبية والفمكمػر والتررررررػيخ ورسرررررع السشررررراضخ 

والدررررررياحة العبلجيررررررة والبحث العمسرررررري   والررررررريج السررررررشطعالصبيعية 
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األنذصة البيئية ىي السسارسرات التري يقرػم بيرا اإلندران  و والتثكيفي(
خبلل تعاممو مع البيئرة السحميرة )الصبيعيرة   االجتساعيرة  العسخانيرة 

افيرة( بررػرة تتفرو مرع مفيرػم االسرتجامة بررفة عامرة   وتتفررو  الثق
وفي مجررررال  مررررع السحافطررررة عمرررري البيئررررة الصبيعيررررة برررررفة خاصررررة

التشسية الدياحية البيئية   فتن األنذصة البيئية قج تختم  مرغ مكران 
ألخررخ ومررغ مدررتػؼ ألخررخ   فعمرري سرربيل السثررال   الشذرراا التثكيفرري 

لستعارن عمييا في مجال الدياحة والتعميسي ىػ أحج أىع األنذصة ا
البيئيرررة الستقجمرررة )مذرررخوعات الشررردل الدرررياحية البيئيرررة(   بيشسرررا قرررج 
يكرػن التخفيرة  أو االسرتخخاء ومتابعرة الصبيعرة ىرػ الشذراا الخئيدرري 

  .في مجال الدياحة البيئية التقميجية
ـــدل - ـــيالش :ىرررػ اسرررع تجرررارؼ لسشرررتج مرررغ مشتجرررات الدـــياحي ال يئ

صشاعة الدياحة تدرتخجم لتحجيرج ىػيرة نرػع مرغ السشذر ت الدرياحية 
السعتسرررجة عمرررى عشررررخ الصبيعرررة والتررري تدرررتجيب لسبرررادغ الدرررياحة 
البيئيررة وىػ لفررع يدررتخجم لتعخيررف نػعيررة مررغ الشرردل الدررياحية الترري 
تعتسرررج عمرررى البيئرررة وتعكرررذ فمدرررفة وأسرررذ الدرررياحة البيئيرررة  وىرررحه 
الشػعيرررة مرررغ الشررردل البيئيرررة تقرررجم الدرررياحة كعسميرررة تثكيفيرررة تعميسيرررة 
وتذاركيو مع السجتسع السحمري   وىرحه الشردل يجرب أن تشسري وترجار 

 بأسمػب بيئي حداس يحسي السشطػمة البيئية.  
وىررػ مكرران لئلقامررة يعتسررج عمرري السسارسررات البيئيررة الدررميسة ويقررجم 

مبتكرررخة ويعسرررل عمررري نػعيرررة ججيرررجة مرررغ نطرررع االسرررتيبلك بأشررركال 
تذررجيع اإلنترراج بحيررث يحقررو مجسػعررة األىررجان الترري تدررعي إلييررا 
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الدرررياحة البيئيرررة والشدل البيئررري يعتسرررج بررررػرة أساسرررية عمررري ترررػفيخ 
الطررخون السثاليررة لمتفاعررل برريغ الشرراس والبيئررة السحيصررة بيررع ليرردداد 
تعرررررارفيع عمررررري بعزررررريع الررررربعس )اإلندررررران والبيئرررررة السحيصرررررة(مع 

 .جاث أقل تأثيخ مسكغ في الدياق البيئي لمسكانالحخص عمي إح
 

 ثانيا:الدياحة السدتجامة
 السفهػم والتعخيف:-2

تعتبرررخ الدرررياحة السدرررتجامة ىررري نقصرررة التبلقررري مرررا بررريغ احتياجرررات 
الرردوار والسشصقررة السزرريفة ليع مسررا يررؤدؼ إلررى حسايررة ودعررع فررخص 

ترػفخ التصػيخ السدرتقبمي  بحيرث يرتع إدارة جسيرع السررادر بصخيقرة 
ولكشيرا فري الػقرت    االحتياجات االقترادية واالجتساعية والخوحيرة

تحافع عمى الػاقع الحزارؼ والشسط البيئري الزرخورؼ والتشرػع ذاتو 
   الحيررررػؼ وجسيررررع مدررررتمدمات الحيرررراة وأنطستيا والسررررتجامة الدررررياحة

ثربلث   ىشالرظ كسا ىػ الحال بالشدبة السرتجامة الررشاعات األخرخػ 
االسررررررررررررررررررررررتجامة االقترررررررررررررررررررررررادية واالجتساعية مطرررررررررررررررررررررراىخ متجاخمة)

 والثقافية والبيئية(.
واالستجامة تذتسل بالزخورة عمى االستسخارية  وعميو فرتن الدرياحة 

مسػارد الصبيعيرة بسرا فري ذلرظ السدتجامة تتزسغ االستخجام األمثل ل
 مرادر التشػع الحيػؼ وتخفيف اثار الدرياحة عمرى البيئرة والثقافرة  

حسايرة البيئرة والسجتسعرات السحميرة  وىري كرحلظ وتعطيع الفػائرج مرغ 
 .تحجد الييكل التشطيسي السصمػب لمػصػل إلى ىحه األىجان
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 بعس مذخوعات الدياحة السدتجامة-1
تقررع واحررة سرريػه فرري قمررب صررحخاء مرررخ واحــة تــيػج بسرــخ:-أ 

الغخبية  يقصشيا مجسػعة مغ الدركان السحميريغ   وكران اليرجن مرغ 
بحزررارة وشبيعررة ىرررحه السشصقررة مررغ خررربلل السذررخوع ىررػ التعخيرررف 

مذررخوع اقترررادؼ كبيررخ ييررجن إلررى إبررخاز الجانررب الثقررافي والتخاثرري 
والبيئرري لمسشصقررة  وقررام القصرراع الخرراص والسؤسدررات الجوليررة غيرررخ 
الخبحيررررة بررررجعع السذررررخوع مررررغ أجررررل تررررجريب السيررررارات والكفرررراءات 
السحميرررررة  وتعخيرررررف وتثكيرررررف الدررررركان السحميررررريغ   لبلسرررررتفادة مرررررغ 
السعصيرررات السترررػفخة   ولكرررغ بذررركل ال يرررؤثخ عمرررى اسرررتجامة الحيررراة 

 .والتخاث في السشصقة وبيئتيا
ولقج تع االستفادة أوالا مغ األماكغ الدكشية التري قرام القرجماء ببشائيرا 

 ( سشة والتي تبشى مغ الرخػر السمحية.2511مشح أكثخ مغ) 
و لقرررج وفرررخ السذرررخوع مئرررات مرررغ فرررخص العسرررل لمدررركان السحميررريغ  
وعسررل عمررى تذررجيع التجررارة الحخفيررة والتقميجيررة القجيسررة   باإلضررافة 
إلررررى تعخيررررف العررررالع بحزررررارة سرررريػه الترررري تعررررج مررررغ أكثررررخ البيئررررات 
الحداسة في العالع   كسا شجع السذخوع الحكػمرة السررخية مسثمرة 

الجوليرررررة عمرررررى االنخرررررخاا فررررري  ببمجيرررررة سررررريػه والعجيرررررج مرررررغ الييئرررررات
السذررررخوع  كسررررا سرررراىع السذررررخوع فرررري تصررررػيخ ميررررارات الرررررشاعات 
التقميجيرررة لرررجػ الشدررراء وخاصرررة فيسرررا يتعمرررو بالررررشاعات الغحائيرررة   
وقامررت السجسػعررة الشػعيررة لمسحافطررة عمررى البيئررة بررجعع مذررخوعات 
التررجويخ واالسررتفادة مررغ السررػاد العزررػية وتحميميررا   وكررحلظ تثكيررف 
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ن بعررررجم اسررررتعسال األكيرررراس الببلسررررتيكية واالستعاضررررة عشيررررا الدرررركا
 باألكياس الػرقية السجورة والتي ال تؤذؼ الصبيعة أو اإلندان.

 *كيف حقق السذخوع عشاصخ االتتجامة؟
يعتبرررخ مذرررخوع سررريػه مرررغ أفزرررل السذررراريع االقتررررادية السدرررتجامة 
 التررري تعرررػد بسشرررافع اقتررررادية ويغصررري كامرررل نفقاترررو ويحقرررو أرباحررراا 

 استفاد الدكان السحمييغ مغ فخص العسل الستاحة.-مجدية حيث:
الحافع عمى اإلرث الصبيعي والثقافي لمسجتسرع  كسرا برجأ الدركان - 

يعتسرررجون عمرررى أنفدررريع فررري ترررػفيخ وتررررشيع احتياجررراتيع برررجالا مرررغ 
اسررتيخاد الكثيررخ مررغ السررػاد مررغ خررارج السشصقررة مثررل وادؼ الشيررل. و 

بشرررظ فررري الػاحرررة ىرررػ بشرررظ القررراىخة  اسرررتقصب السذرررخوع افتتررراح أول
 والحؼ بجوره قجم خجمات جميمة لمدكان.

وساىع أيزاا في تصػيخ الرشاعات الحخفيرة والتقميجيرة بريغ الدركان 
السحمييغ ووجرجت بعرس الرررشاعات شخيقيرا إلررى األسرػاق األوربيررة 

 مثل إيصاليا  فخندا  وبخيصانيا.
صخيقرة عزرػية كسا ساىع أيزاا في تشكية مياه الرخن الرحي ب-

ال يحترراج فييررا إلررى أيررة مررػاد كيسيائيررة   وذلررظ مررغ أجررل السحافطررة 
ولقج نفح ىحا السذخوع بذكل يحافع عمى عادات وتقاليج  عمى البيئة

ومسارسرررررررات الدررررررركان السحميررررررريغ  وبالترررررررالي فرررررررتن األثرررررررخ الدرررررررمبي 
االجتسررراعي الرررحؼ حققرررو السذرررخوع كررران ضرررئيبلا لمغايرررة  مسرررا شرررجع 

نسررررػذج سرررريػه عمررررى العجيررررج مررررغ السشرررراشو  الحكػمررررة عمررررى تصبيررررو
 الدياحية تحاشياا ألؼ تأثيخات اجتساعية سمبية .
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 *الشتائج واآلثار التي حققها السذخوع:
 لع تطيخ حتى اليػم تأثيخات سمبية لمسذخوع.-
( فخصررة عسررل دائسررة ومباشررخة فرري السذررخوع 211وفررخ أكثررخ مررغ)-

خة كالعسرل ( فخصرة عسرل غيرخ مباشر411لمدكان السحمييغ  ونحػ) 
 في الرشاعات الحخفية واألثاث والشقل.

كسرررا سررراىع أيزررراا فررري إعرررادة االىتسرررام برررالتخاث السعسرررارؼ القرررجيع  -
( مدكشاا قرام الدركان السحميريغ ببشائيرا 51حيث تع إنذاء أكثخ مغ) 

 مدتخجميغ األدوات والسػاد األولية السحمية.
خيفيررا كسررا حررافع عمررى عررادات ومعتقررجات حزررارة أىررل سرريػه وتع -

لمعرررالع الخرررارجي  وقرررج شمبرررت محافطرررة مخسرررى مصرررخوح مرررغ جسيرررع 
سرركان سررريػه بتنذررراء مبرررانييع بصخيقررة معساريرررة تقميجيرررة   برررل قامرررت 
برجعع مذرخوعات البشرراء الججيرجة وصريانة األبشيررة القجيسرة مرغ خرربلل 
قخوض ميدخة لمدركان   ويذرارك الدركان السحميريغ كرحلظ فري إدارة 

 السحمية. وتشفيح السذخوعات الدياحية
لقررررج كرررران مذررررخوع واحررررة سرررريػه الدررررياحي نسػذجرررراا ىامرررراا لمدررررياحة 
السدررتجامة   الررحؼ أخررح عمررى عاتقررو تصررػيخ اإلمكانررات والسرررادر 
السحميرررة التررري كانرررت غيرررخ مدرررتغمة  ووفرررخ الحيررراة الكخيسرررة لمدررركان 
 السحمييغ بجون أن تتأثخ البيئة السحمية أو حتى البيئة االجتساعية.

تسترج محسيرة أرز الذرػن الصبيعيرة ػف بم شـان:محسية أرز الذ-ب
مغ ضيخ البيجر شساالا حتى جبرل نيحرا قرخب جرديغ جشػبراا   وتصرل 
السشحررجرات الذررخقية لمسحسيررة الترري تغصييررا أشررجار الدررشجيان عمررى 
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مشرراضخ جسيمررة لدرريل البقرراع وأكثخ مررا يجررحب الرردوار غابررات األرز 
 ال لبشان.الػاقعة في أعمى السشحجرات الغخبية في سمدمة جب

وفررػق بمررجة البرراروك يررخػ الدائررخ بػضررػح صررفػن السررراشب حيررث 
 زرعت أشجار األرز في الدتيشات في سياق جيػد إعادة التذجيخ.

وبعرررج مشرررع الخعررري الجرررائخ وقيرررام اإلندررران بالحفررراظ عمرررى الغابرررات   
تعرررير غابرررة األرز عسميرررة تجرررجد شبيعيرررة   حيرررث شررركمت أشرررجار 

 سية.:( مغ مداحة السح5األرز نحػ) 
ونتيجة لديادة درجة األمان في السحسية  فقج أصبحت مػقعاا مستازاا 
لمحفرراظ عمرررى الثررجييات الزرررخسة كالرررحئاب والغرردالن الجبميرررة ووعرررل 
الجبررل  وقررج قامررت السحسيررة بتنذرراء بحيررخة جبميررة كرري تذررخب مشيررا 

وتعج السحسية اليػم مػقعاا ميساا لمصيػر السياجخة   حيث  الحيػانات
دررار القررارؼ   مسرررا يذرركل مػقعرراا رائعرراا لمررحيغ يحبرررػن تقررع عمررى الس

مخاقبة الصيػر   كسا تتػفخ في السحسية مجسػعة وفيخة مغ األزىرار 
 .والشباتات الصبيعية والفصخية

وتعتبخ السحسية  كسا تزع بعس السػاقع األثخية مثل حرغ نيحا  
يغ اليررػم مػقعرراا سررياحياا ميسرراا يؤمررو العجيررج مررغ الدررياح والرردوار الررح

يتذػقػن لئلشبلع عمى معالع السشصقة الشادرة   ويػجج فري السشصقرة 
مخكررررد اسررررتكبال يقررررػم باسررررتكبال السجسػعررررات الدررررياحية وإرشررررادىا 
بسررراحبة مخشررجيغ سررياحييغ بيئيرريغ  كسررا يػجررج مخكررد لمسعمػمررات 
الدررياحية يقررع فرري بمررجة البرراروك يعصرري الرردوار السعمػمررات الستشػعررة 

السخكرد ركشراا لذرخاء األشعسرة العزرػية   عغ السحسية   ويترػفخ فري
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كسا يدرتصيع السخكرد أن يقرجم وجبرات غحائيرة يعرجىا ويقرجميا سركان 
السشصقررة السحميرريغ  مسررا يعرردز درجررة التفاعررل برريغ سرركان السشصقررة 
والررردوار   كسرررا يرررػفخ السخكرررد معمػمرررات عرررغ األنذرررصة التررري يسكرررغ 

افبلت الكيرررام بيرررا مثرررل السذررري وركرررػب الرررجراجات والتجرررػال فررري حررر
 صغيخة بتشخان مخشجيغ متخرريغ.

وتتػفخ عمى مقخبة مرغ غابرات األرز مجسػعرة كبيرخة مرغ السحرال   
التجاريرررررة  الستخرررررررة بالررررررشاعات التقميجيرررررة والحخفيرررررة خاصرررررة 
الخذرررربية مشيررررا  وخػفرررراا مررررغ أن تتررررأثخ الغابررررات بيررررحه الرررررشاعات  

 فيشاك تعميسات صارمة حيال قصع األشجار.
أرز الذرػن ىرػ مثرال شيرب لمدرياحة السدرتجامة إن نسػذج محسيرة 

اليادفررررررة الترررررري تحررررررخص عمررررررى السحافطررررررة عمررررررى اإلرث الصبيعرررررري 
والترراريخي والحيرررػؼ والبيئرري  مرررع إعصرراء الدررركان السحميرريغ فخصرررة 
االسررتفادة مررغ مرر ثخ الدررياح الررحيغ يفررجون إلررى السشصقررة   سررػاء مررغ 

مخكد بيع حيث مخافقة األفػاج الدياحية كسخشجيغ    أو العسل في 
األشعسررررة العزررررػية السشتجررررة مررررغ السشصقررررة  أو مررررغ خرررربلل تقررررجيع 

   14)الصعام أو مغ خبلل بيع الرشاعات التقميجية لمدوار والدياح.

 
 الفرل الخامذ

 نػاع الدياحةلبعس أنساذج تص يقية 

                                                             
25
 
 2115(1سلسلة ) ،فً الوطن العربً للسٌاحة المستدامةاإلرشادي الدلٌل  ،برنام  األمم المتحدة للبٌئة، جامعة الدول العربٌة (
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 أوال: الدياحة العالجية
 *مفهػم وتعخيف الدياحة العالجية:

  الخوماني مشح العرخبغخض االستذفاء  قج َعَخن اإلندان الدفخ
حيثسرررا عخفرررت السشتجعرررات االستذرررفائية التررري كانرررت تقرررجم الخرررجمات 
والتدرييبلت بيرجن السدراىسة فري عربلج العجيرج مرغ األمرخاض مثرل 

ولقرررج عخفرررت مشطسرررة الدرررياحة العالسيرررة الدرررياحة  الخومررراتيدم وغيخىا
السررررػارد العبلجيررررة بأنيررررا) وفررررخة الخررررجمات العبلجيررررة الستسثمررررة فرررري 

الصبيعيرررررررررررررررررررررة لمجولرررررررررررررررررررررة وبررررررررررررررررررررراألخز السيررررررررررررررررررررراه السعجنيرررررررررررررررررررررة 
والسشاخ( وعخفيا)كخيدرررتي(بأنيا الدرررفخ مرررغ أجرررل العبلج كسرررا أنيرررا 
محاولرررة إلرضررراء احتياجرررات وسررربلمة الفرررخد   مرررغ خررربلل االىتسرررام 

 بالبجن والعقل.
وىرري نذرراا مررغ األنذررصة التخفيييررة والتعميسيررة الترري يسارسرريا الفررخد 

كغ  مرررررغ خررررربلل اسرررررتخجام السشتجعرررررات بعيرررررجا عرررررغ العسرررررل والسدررررر
والخرررررجمات الدرررررياحية العبلجيرررررة لمشيرررررػض بررررررحتو والبقررررراء عمررررري 

 حيػيتو.
ويرررختبط مفيررررػم الدررررياحة العبلجيررررة بررررالعيػن السائيررررة السعجنيررررة التي 
تحتررررررػؼ عمرررررري نػعيررررررات مختمفررررررة مررررررغ األمرررررربلح مثررررررل الكخبػنررررررات 
والفػسرررررررررفات والكبخيترررررررررات والسغاندررررررررريػم والكالدررررررررريػم والبػتاسررررررررريػم 

َع ىحا السفيػم في الدشػات األخيخة  ليذرسل السػقرع  الرػديػمو  واتدق
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الدررررياحي الرررررحؼ يقررررررجه الدرررررياح  بسررررا يذرررررسمو مرررررغ كافرررررة أشررررركال 
 (26)الخجمات البلزمة الستعادة حيػيتيع البجنية والعقمية . 

اليامة التي تذسل  وتعج الدياحة العبلجية ىي إحجػ أنػاع الدياحة
  أو بيررررجن  جررررات الرررررحيةالدررررفخ؛ بيررررجن البحررررث عررررغ العبل

االسرررتجسام فررري السشتجعرررات الررررحية  وتذرررسل كرررحلظ الرررجخل الرررحؼ 
مخافقري السرخيس مرغ خربلل اإلنفراق عمرى األمرػر  تجمبو مغ سياحة

مرررجراا أساسررياا  غيررخ العبلجيررة  ويذرركل ىررحا الشررػع مررغ الدررياحة
ا في بمجان العالع الشامية والستقجمة فري ىرحا السجرال  لمجخل خرػصا

 وقج يدتخجم في بعس السخاجع مرصمح الدياحة نفدوفي الػقت 
االستذرررفائية وتخرررتز بالدرررفخ بحثارررا عرررغ مررررادر عررربلج شبيعيرررة: 
كاليشررررابيع والسيرررراه الكبخيتيررررة كررررالبحيخات   أو البحررررث عررررغ الخمرررررال 

  .والذػاشئ؛ بيجن العبلج مغ أمخاض العطام والخوماتيدم
ويتزررررح التعخيررررف مررررغ اسررررع ىررررحا الشررررػع مررررغ الدررررياحة  فالدررررياحة 
العبلجيررة ىرري سررياحة إلمترراع الررشفذ والجدررج معرراا بررالعبلج  أو ىرري 

 .مع التخويح عغ الشفذ سياحة العبلج مغ أمخاض الجدج
وتعتسرررج الدررررياحة العبلجيررررة عمرررى اسررررتخجام السخاكررررد والسدتذررررفيات 

ذرخية تتسترع بالكفراءة الحجيثة بسرا فييرا مرغ تجييردات شبيرة وكرػادر ب
 .وتداىع في عبلج األفخاد الحيغ يمجأ ون إلى ىحه السخاكد

وتعتسرج الدرياحة االستذررفائية عمرى العشاصرخ الصبيعيررة مثرل اليشررابيع 
السعجنية والكبخيتيرة والخمرال والذرسذ بغرخض االستذرفاء مرغ بعرس 
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األمررخاض الجمجيررة والخوماتيدميرررة  وتصمررو الدرررياحة العبلجيررة عمرررى 
 .شػعيغكبل ال

 العخبي الػشغ في العالجية الدياحة
 أىرع ومغ أنساشو  بتعجد العخبي الػشغ في الدياحي الشذاا يتسيد

 الرجول بعرس بيرا تيتع وىي التي العبلجية   الدياحة ىحه األنساا
 نطرخا ألىسيتيرا  سرياحيا وترػنذ ومررخ مثرل األردن العخبيرة

 والرحة يأخرح العبلج عمى الحرػل أجل مغ والدفخ االقترادية
 السشتجعرات مػاقرع إلرى الدرياح يتجرو فقرج   متعرجدة وأشركال   أنسراا  

أو  الزػضراء عرغ االبتعراد  أو الرػزن  إنقراص بغرخض العبلجيرة
 الخومراتيدم مخضرى يدرافخ  كسرا والترجخيغ اإلدمران عرغ اإلقربلع
 الستسثمرة الدرياحة العبلجيرة مػاقرع إلرى الررجر وأمرخاض والشقرخس
   الستػفخة فييرا الصبيعية السقػمات مغ لبلستفادة السعجنية باليشابيع
 .السصمػب العبلج عمى والحرػل السيع ومجاواة  تخفيف بيجن

ولقررج أضيررخت إحرررائيات حجيثررة وزعيررا مجمررذ الدررياحة العبلجيررة 
العررالسي أن مشصقرررة الذرررخق األوسرررط وشرررسال أفخيكيرررا أسرررخع أسرررػاقيا 

قررع أن يديررج :(  ويتػ 16نسررػا فرري العررالع بسعررجل سررشػؼ يرررل إلررى) 
( كسرررا أضيرررخ االسرررتصبلع أن 2117بثبلثرررة أضرررعان بحمرررػل عرررام) 

اإلمررررارات العخبيررررة الستحررررجة ىرررري الدررررػق األسررررخع نسررررػا فرررري مجررررال 
 الدياحة العبلجية في السشصقة بأكسميا.

ويقجر حجع سػق ىحا الشػع مغ الدياحة في مشصقة الذخق األوسط 
يا مسثمررة فرري) وشررسال أفخيكيررا بررأكثخ مررغ خسدررة مميررارات دوالر سررشػ 
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( رحمرة مرغ 2.2( رحمة مدافخة وعائجة مغ الذرخق األوسرط  و)4.8
 (27)مشصقة الرحخاء األفخيكية.

 العخبي: الػشغ في العالجية الدياحة *مقػمات
 العبلجيرة السشتجعات أىع مغ أصبحت التي السشتجعات العبلجية-

 مكران في األجازات قزاء في مغ الخاغبيغ الكثيخ إلييا يتجو التي
 راحرة مرغ لسرا ترػفخه البجنيرة صرحتيع لتحدريغ نطيفرة بيئرة ذؼ

فري  تتسثرل إضرافية خرجمات السػاقرع ىرحه تقرجم  كسرا واسرتجسام
بة عسالة تػفيخ أنػاع الخياضة مع مغ العجيج مسارسة  . مجرق

 مرغ وغيخىرا الخاصرة الصبيعرة ذات والخمرال الكبخيتيرة السيراه-
 السقػمات األخخػ.

 الصبيرة السخاكرد إلرى باإلضرافة الدرياحية  الخرجمات مخافرو -
 متخرررة وعمسيرة شبيرة كفراءات بػجرػد تتسترع الحجيثرة والتي

 .الستقجمة الجول مػجػد في ما ىػ لبعس ومشافدة
 العبلجيرة السررادر مرغ العخبيرة العجيرج معطرع الرجول فري ويػجرج

 عربلج فري السفيرجة بالسعرادن الغشيرة الدراخشة الصبيعيرة  كاليشرابيع
 البحرخ مشصقرة مثرل عالسيرا نادرة أماكغ األمخاض وتػفخ مغ الكثيخ
 عالسيرا السذريػر الخراص الصريغ السالحرة   السيراه حيرث السيرت

 مشصقة دول في وىشاك مغ األمخاض  العجيج عبلج في والسدتخجم
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 رواجا تجج والتي بسياه البحخ  العبلج شخيقة بخزت العخبي السغخب
 .األوروبييغ لجػ كبيخا
 فري الجران اليرػاء حيرث متشرػع بسشراخ العخبري الرػشغ يتسترع -

 الخبػ حالت لعبلج السبلئع السعتجل الصقذ ذات السشاشو السختفعة
 الشقري اليرػاء حيرث الررحخاوية الررجرية  والػاحات واألمرخاض
 فري مخمػقرة شبيرة مخاكرد الدرشػات األخيرخة فري برخزت وقج  الجان
 السخضرى مرغ كبيرخة أعرجادا اسرتقصبت العخبيرة الرجول مرغ عرجد

 شريج  كساالصبيرة الخرجمات مدرتػػ  في حطا أقل دول مغ الػافجيغ
السرجػ  بعيرجة وخصرط اسرتخاتيجيات وضرع العخبيرة الرجول مرغ عرجد

 الدرياحة ىحه عشاصخ فييا تتكامل عبلجية سياحة صشاعة إلنذاء
 مرع وبالتشدريو مؤىمرة بذرخية مدتذرفيات ومشتجعرات وكػادر مرغ

  .العبلقة ذات األخخػ  الجيات
 دولرة مرغ العخبري الرػشغ فري العبلجيرة الدرياحة مقػمرات وتتشرػع
 السعجنيرة  الخمرال بػجرػد تتسيرد السػاقرع فربعس إلرى أخرخػ  عخبية
 شخيرو عرغ االستذرفاء فري ميراه البحرخ باسرتخجام تتسيرد وأخرخػ 

 مرغ العجيرج كسرا يػجرج الخمرال  فري والرجفغ السيراه فري االسرتحسام
وشرخق  الررحي والجرػ السعجنيرة اليشرابيع مثرل الصبيعيرة السقػمرات
 اإلندان. صحة تحديغ في تداعج والتقميجية  الصبيعية العبلج

 :*أهع مػاقع الدياحة العالجية
 العبلجية الدياحة مغ مشتجيا عدزت العخبية الجول مغ عجد ىشالظ

 وكافرة السدتذرفيات أحرجث لجيرو تترػافخ حرجيث شبري بتقامرة قصراع
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 جعرل مسرا الستسيردة الصبيرة الكرػادر وأنرجرىا  ووفرخت التخرررات
 السثرال سربيل عمرى والدعػدية وترػنذ ومرخ ولبشان كاألردن دول
 فري حطرا العخبيرة األقرل الرجول مرغ السخضرى يقررجىا جرحب نقصرة
 .الستقجمة الصبية الخجمات ميجان

 االستذفاء مجال في الخائجة الجول مغ واحجا الحؼ يعجاألردن:-2
 مرغ العبلجيرة الصبيعيرة مرػاردهإلرى  باإلضرافة أنرو حيرث العبلجي 

 فيػجرج البخكراني  الدراخشة والػحرل والسيراه بالسعرادن السذربعة السياه
 أكدربػا والرحيغ البرارعيغ الستسيردة واألشبراء السدتذرفيات مرغ العجيج
ولقرج جراء قصراع  العالع أنحراء كافرة فري معخوفرة مكانرة األردن

يررا والخررامذ الدررياحة العبلجيررة فرري األردن فرري السختبررة األولررى عخب
وأصرررربحت الدررررياحة العبلجيررررة فرررري األردن  عمررررى السدررررتػػ العالسي

 (28)اليػم نسػذجاا يحتحؼ بو عالسياا وعخبياا.

 55عسران بسدرافة) مجيشرة مرغ إلرى الغرخب الحؼ يقع البحخ السيت-
 فيعج أكثرخ, البحخ سصح مدتػػ  تحت م( 417-) ويشخفس  كع(

 فري الخبلبرة والصبيعرة الرجنء عرغ البراحثيغ لمدرياح جحبا السشاشو
 (ممػحتوالذتاء)ال يعير فيو الكائشات الحية بدبب ارتفاع  فرل

مياىرررررو دافئرررررة وغشيرررررة برررررأمبلح الررررررػديػم والبػتاسررررريػم والبرررررخوميغ 
والسشجشيد  وتؤدؼ إليو شبكة مغ الصخق الحجيثرة وترػفخ العجيرج مرغ 
الفشرادق التري تشتذررخ عمرى شراشئو الذررخقي عربلوة عمرى االسررتخاحات 
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لسياه البحخ  الذجيجة السمػحة وتذكل وأماكغ التخفيو والخمال الشطيفة
 ميسرا مقررجا وأصربح السعرادن  مرغ تحػيرو لسرا ثسيشرا كشردا  السيرت

 السدتعررية األمرخاض مرغ كثيرخ لعربلج , لمدرياحة العبلجيرة
 شخيرو عرغ وذلرظ الجمجيرة األمرخاض مرغ وغيخىرا كالررجفية
 ويرتع مشرو تدرتخخج التري الصبيرةالسشتجرات  اسرتخجام أو االسرتحسام
 .العالع بقاع مختم  في تدػيقيا

 الذرخق   وإلرى األردن وسرط فري : والدارا ماعيغ حسامات مشصقة-
 يشبرػع مائرة مرغ أكثرخ السشصقرة فري يػجرج  حيرثالبحرخ السيت مرغ

   األقرى حجىا في ( 63) فييا حخارة السياه درجة وترل ساخغ
 الدرفمي الكخيتاسري مثرل الررخػر مرغ تترجفو اليشرابيع ىرحا وجسيرع
 ضرسغ اىتسرام كانرت السشصقرة ىرحه ويشابيع   الكخنب بخمل السدسى
 كترب فري ذكرخت  ولقرج العبلجيرة الررفات مرغ ليرا لسرا القرجماء
 أشمرو وأيزرا القرجيع العيرج فري كسا الدساوية  وفي الكتب القجماء 
 البحرخ عمرى السصرل لسػقعيرا اليشرابيع الجسيمرة اسرع اليػنران عمييرا
 . مشيا الغخب إلى الػاقع السيت

  والتري الكبخيتيرة في السرارات اليشرابيع وبحيرخات الفياضرة العريغ-
 فري اسرتخاحة تػجرج كسرا الررحية  البمرج مشتجعات مقجمة تعتبخ في

 التري الدراخغ الصبيعري السراء فرػق  تأخح مػقعيرا حفيت جبل أسفل
 الحقا تع  وقج الصبية مغ الخرائز بالكثيخ السعجنية مياىو تستاز

 السشقبرػن  حفيرت  واسرتصاع جبرل أسرفل فري السيراه عرغ التشقيرب
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بعرج  فيسرا صرار الررحية السيراه مرغ ضرخع مدرتػدع إلرى الػصرػل
 .والسكيسيغ السػاششيغ مغ لمدوار وجية
كررررع(  26حسامرررات عفخا:حسامررررات ميررراه معجنيررررة تقرررع عمررررى بعرررج) -

شررسالي مجيشررة الصفيمررة  تشصمررو السيرراه الحررارة مررغ اليشررابيع ( تتررخاوح 
م( لتذكل سيػالا وشربلالت º 48 -45حخارتيا في الستػسط ما بيغ)

 تتجسع في بخك مائية تستمئ بالسعادن الذافية.
ادؼ اإلحدراء قبرل حسامات البخبيصة:تقع في الجدء الجشػبي مرغ و -

التقائررررو بررررػادؼ عفررررخا  شررررسال مجيشررررة الصفيمررررة  وتشبررررع مياىيررررا مررررغ 
الرخػر الخمميرة الكخبػنيرة العائرجة إلرى العررخ الصباشريخؼ الدرفمي 
وىحه الصبقة تعمػىا شبقة مرغ الحررى عمرى شركل تخسربات حجيثرة  

م(  °49وىررري معتجلرررة الحرررخارة وتررررل درجرررة حرررخارة مياىيرررا إلرررى) 
أنرررػاع مرررغ األمررربلح والسعرررادن مثرررل الكمػرايرررج  وتحترررػؼ عمرررى عرررجة 

 (29)وكبخيتيج الييجروجيغ  وتتسيد بفاعمية عبلجية عالية .

 الدياحة العالجية في مرخ:-1
وجػىرررا  لقررج اشرررتيخت مررررخ بسررجنيا ومياىيرررا السعجنيرررة والكبخيتيرررة

الجرران الخررالي مررغ الخشػبررة  ومررا تحتػيررو تخبتيررا مررغ رمررال وشسرري 
العجيرجة  وتررعجد شرػاشئيا وميراه بحارىرا بسرا  صالح لعبلج األمرخاض

وتشتذررخ فري مرررخ العيرػن الكبخيتيررة  ليرا مرغ خررػاص شبيعيرة مسيدة
والرررحؼ يفرررػق فررري  والسعجنيرررة التررري تستررراز بتخكيبيرررا الكيسيرررائي الفخيج
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ندرربتو جسيررع العيررػن الكبخيتيررة والسعجنيررة فرري العررالع   عرربلوة عمررى 
ة بسررا لررو مررغ خررػاص الصسرري فرري بررخك ىررحه العيررػن الكبخيتيرر تررػافخ

العطرررام وأمرررخاض الجيرررراز  عبلجيرررة تذرررفى العجيرررج مررررغ أمرررخاض
 اليزسي والجياز التشفدري واألمرخاض الجمجيرة وغيخىرا   كسرا ثبرت

أيزا االستذفاء لسخضى الخوماتيدم السفرمي عغ شخيو الجفغ في 
أن ميرررراه البحررررخ األحسررررخ بسحتػاىررررا الكيسيررررائي ووجررررػد  كسررررا الخمال

تداعج عمى االستذفاء مغ مخض الررجفية  ياالذعاب السخجانية في
 ويزان إلي ذلرظ وجرػد السشتجعرات ومخاكرد االستذرفاء كسا يتدرع 
الشصرراق الررررحخاوؼ ذو الجرررػ الرررافي والذرررسذ الدررراشعة والخمرررال 

 الدررياحة وتتعررجد السشرراشو الدررياحية الترري تتستررع بسيرردة الشاعسة
مررررخ وىررى مشرراشو ذات شررريخة تاريخيررة عخيقرررة  فررري العبلجيررة

الغخدقررة   الفيررػم      العرريغ الدررحشة   الررريخةحمررػان   عرريغ )مثررل
 . (مشصقرررررررررة الػاحررررررررررات   أسررررررررررػان   سرررررررررريشاء   سررررررررررفاجا 

سررػن يبعررث ثانيررة بعررج  القررجماء أن اإلندررانوقرج اعتقررج السرررخيػن 
مػترررو ليحيرررا حيررراة الخمرررػد  ولرررحا حخصرررػا عمرررى االحتفررراظ بأجدرررراد 

شخيرررو تحشيصيررا , والتحشررريط عسميررة يقررررج بيررا قرررجماء  غالسررػتى عرر
السررػتى بعيررجاا عررغ رشررح السيرراه  السرررخييغ , كسررا راعررػا دفررغ جثررث

وفرى  ووضعػىا في قبػر حريشة في األماكغ الجافرة فري الررحخاء
داخررل األىخامررات , وكانررت ىررحه العسميررات تررتع فرري ضررل عمررػم شبيررة 

قادريغ عمى استخجام كل ما تجػد بو الصبيعة  متقجمة وأشباء أكفاء
 .  مرررررررررررررغ مرررررررررررررػاد صررررررررررررريجلية وكيسائيرررررررررررررة
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أىرجتيا مررخ فري ب  ويرػم كانرت اإلندرانية بعرج فري شفػلتيرا األولرى
ج ب ايسحػترررب ب عبقخيرررة شبيرررة , ويقرررػل عشرررو ب جررريسذ ىشرررخؼ بخسرررت

أنو السختخع األول لفغ الصب بربل مشرافذ  وعبرج فري  " وكػرت زيتو
وأسرمى ب : أنرو أول صرػرة لصبيرب  " مشر  كتلرو لمذرفاء   وقرال فيرو

الكذرػن األثخيرة التري  واقعري , وأصربح إليراا شرعبياا محبػبرا  وبتدايرج
 تخكيا عمى مخ الدمغ بدغت األىسية الصبيرة والعبلجيرة لمعجيرج مرغ

جاء مرخ مثل حمػان والفيػم وجشرػب سريشاء وسرفاجا السػاقع في أر 
األمرراكغ مررغ ميرراه معجنيررة ورمررال وكثبرران قررادرة  لسررا تتستررع بررو ىررحه

السدتعرررية فرري عالسشررا  عمررى عرربلج وشررفاء العجيررج مررغ األمررخاض
اليررػم مثررل األمررخاض الجمجيررة والخوماتدميررة  واحتمررت مرررخ مػقعرراا 

وأصربحت مقررجاا لخاغرب  العبلجيرة الدرياحة عمرى خخيصرة متسيرداا 
 (31.(االستذفاء مغ جسيع أنحاء العالع

تشتذرخ فري مررخ مئرات مرغ العيرػن :*االتتذفا  الص يعي بسرخ 
ذات السيرررراه السعجنيررررة والكبخيتيررررة , تختمرررر  فرررري  ةواآلبررررار الصبيعيرررر

العسو والدعة ودرجة الحخارة وقج أثبتت التحميبلت السعسمية احترػاء 
اليشررابيع الصبيعيررة عمررى أعمررى ندرربة مررغ عشرررخ  الكثيررخ مررغ ىررحه

أنحاء العالع  كسرا تحترػػ  الكبخيت مقارنة باآلبار السشتذخة في شتى
 معجنية وبعس السعادن ذات ىحه السياه الصبيعية عمى عجة أمبلح

                                                             
31
 

. وانظر أٌضا : مولع الهٌئة العامة 2119( انظر :عدلً أنٌس سلٌمان ،السٌاحة العالجٌة فً مصر والعالم )دراسة جغرافٌة (،مكتبة االنجلو المصرٌة ، الماهرة ،

 بوابتن إلً مص ن ومولع ملتمً صناع السٌاحة والسفر . –لالستعالمات 
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أمثرال كخبػنرات الررػديػم وندرب متفاوترة مرغ  مرغ العبلجيرة الكيسة
ومبلئسرة ندربة   والحجيرج بعرس العشاصرخ الفمديرة مثرل الساغشدريػم

 االستذفائية. السائية الصبيعية لؤلغخاض  السمػحة في ىحه السػارد
وتحترررػؼ الكثبررران الخمميرررة بالررررحخاء السررررخية عمرررى ندرررب مأمػنرررة 

قج أدػ العرررربلج بصسررررخ و وعطيسررررة الفائررررجة مررررغ العشاصررررخ السذررررعة 
 الجدع أو الػضع السؤلع مشو بالخمال لفتخات مجروسة ومحجدة إلى

نتررررائج غيررررخ مدرررربػقة فرررري عررررجة أمررررخاض روماتدميررررة مثررررل مرررررخض 
أمرخاض العسرػد الفقرخؼ وغيرخ ذلررظ  عرغالخوماتػيرج واآلالم الشاجسرة 

 .الحجيث مغ أسباب األلع الحاد والسدمغ , مسا يحار فيو الصب
*أىررع مشرراشو الدررياحة العبلجية:وتزررع مرررخ العجيررج مررغ مشرراشو 
الدرررياحة العبلجيرررة فررري كرررل مرررغ: حمرررػان  الػاحرررات البحخيرررة  واحرررة 

ػان سريػه   واحررة الفخافرخة  الػاحررات الخارجررة  الػاحرات الجاخمررة  أسرر
 (. 1الذكل الغخدقة   سفاجا  وسيشاء )انطخ 

القراىخة  كرع( مرغ قمرب 31تقرع ضراحية حمرػان عمرى بعرج)حمـػان:*
عرغ سرصح البحرخ بشحرػ أربعريغ  إلرى الذرخق مرغ نيرخ الشيرل, وتختفرع

 معجنيرة عيرػن  عجة إلى باإلضافة تتسيد حمػان بجػىا الجان,و متخا 
 والفائرررجة الشقررراء درجرررة حيرررث مرررغ العرررالع فررري ليرررا مثيرررل ال وكبخيتيرررة
 األلع وعبلج الصبيعي لمصب كبخيتي مخكد بيا انذأ وقج   العبلجية
) عرام إلرى حمرػان بسيراه العبلج تاريخ الخوماتدمية ويخجع واألمخاض
1899 ). 
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 الدياحة العبلجية في مرخ( مػاقع 1شكل ) 

 
(وقرج أسرذ مخكرد حمرػان الكبخيتري 1955ثع ججدت الحسامات عام)

وىررػ  والصررب الصبيعرري عمررى شررخاز إسرربلمي عخبرري أنيررولمخومرراتدم 
لمعربلج بالسيرراه الكبخيتيرة وغخفراا لبلسرتخاحة , وشرراليو  اتيزرع  حجرخ 

السخضررى عمررى بعررج خصررػات مررغ أمرراكغ العرربلج وجسيعيررا  إلقامررة
األمثرل إلقامرة السخضرى  محراا بحرجائو جسيمرة مسرا يجعميرا السكران

والدرسشة السفخشرة  ويعالج مغ أمخاض االلتيراب العطسرى السفررمي 
والسخضررررية  التيررررراب األعرررررراب  واألمرررررخاض العرررررربية والشفدرررررية   

 والذمل ووىغ األشخان والجياز التشفدي واألمخاض الجمجية.  
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كع( إلى الجشػب الغخبي مغ 365تقع عمى بعج):*الػاحات البحخية
واألثخية  ةالتاريخي الدياحة مقػماتالجيدة وتجسع السشصقة 

واالستذفاء البيئي ومغ أىع السعالع  العبلجية ومقػمات لمدياحة
وجبانة الصيػر السقجسة وبقايا قػس  (26 )األثخية مقابخ األسخة

إيديذ , وأشبلل معبج يخجع إلى  الشرخ الخوماني , وأشبلل معبج
السػمياوات  عرخ اإلسكشجر األكبخ كسا تحتػػ عمى مقبخة وادؼ

العرخ  بجاية الحىبية التي تمقى الزػء عمى تاريخ مرخ في
لسياه السعجنية االعجيج مغ عيػن ويػجج بالػاحات البحخية  الخوماني

أمخاض  في العبلجية والكبخيتية الجافئة والباردة التي ليا قيستيا
 السشتجعات الخوماتيدم الخوماتػيج, مسا يؤىميا ألن تربح مغ أىع

العالع لتسيدىا بالسشاخ الجان السعتجل والذسذ  في العبلجية
البحخية ذات شيخة لجػ سائحي  الداشعة شػال العام والػاحات

وخاصة  وسط وغخب وشسال أوروبا الحيغ يقرجونيا لبلستذفاء
بئخ حمفا ( ذات السياه الجافئة التي تبم  درجة  في مشصقة )عيػن 

ومشصقة )عيػن القرعة(,ومشاشو اآلبار  (ەم 45حخارتيا) 
البذع( الذييخة التي تدتسج ماءىا مغ ( الخومانية التاريخية وبئخ

مجخػ صخخؼ  مرجريغ أحجىسا بارد واآلخخ ساخغ يشتييان إلى
تػػ أرقى مد عسيو واحج ويػجج فشجق العيغ الدحشة عمى

لبلستذفاء البيئي لئلفادة مغ  ومخكد متخرز بالػاحات البحخية
 لسئات اآلبار والعيػن الصبيعية . العبلجية الكيسة

تقع سيػه إلى الغخب مغ مخسى مصخوح بشحػ) :تيػج *واحة
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 بيغ األماكغ السثمى لمدياحةتحتل مػقع الرجارة مغ و كع(311
واالستذفاء الصبيعي بسرخ, وتتسيد باليجوء الذاعخؼ  العبلجية

وصفاء الدساء , واعتجال درجة الحخارة   , الداحخ , ونقاء الجػ
احة, ويعتبخه في الجشػب الذخقي مغ الػ  الجكخور ج لويػجج بيا 
جببلا مقجساا, ويكيسػن عميو احتفاالا سشػياا في شيخ  مػاششػ سيػه

الحراد ) مػسع الػادؼ ( ويذتخك  أكتػبخ مغ كل عام بعج مػسع
الجبل عشج األىالي مشح القجم أىسية  فيو جسيع األىالي واكتدب

السفاصل والذعػر العام  عبلجية في األمخاض الخوماتدمية واالم
 . العبلجية مذيػراا لمدياحة والػىغ  وىػ مقرجاا بالزع  

السشتذخة في واحة سيػه  وتدتخجم لمعبلج  العيػن الداخشةو
 الصبيعي مغ عجة أمخاض مثل الرجفية وأمخاض الجياز اليزسي

درجة حخارة مائيا)  لتي تبم ) بئخ ليغار ا واألمخاض الخوماتدمية
معجنية وكبخيتية تساثل العيػن  ( وتحتػػ عمى عجة عشاصخەم 67

يقرجىا  السعجنية بسشصقة كارلػ فيفخػ التذيكية الذييخة التي
 . الدائحػن مغ شتى إنحاء العالع كسشتجع لمعبلج الصبيعي

 تعج محافطة الػادؼ الججيج مغ أكبخ محافطات:*الػادي الججيج
  :( مغ السداحة الكمية لسرخ37‚6ى أنيا تذغل نحػ) مرخ حت

 وتشتذخ  كل العرػر في الػادؼ الججيج ويتجدج تاريخ مرخ في
والخوماني والكبصي  بو اثار عجيجة مغ العرخ الفخعػني والبصمسي

سكانو   والػادؼ الججيج ذو شابع بذخػ خاص إذ يتسيد واإلسبلمي
بعادات وتقاليج متفخدة , كسا يبخعػن في عجد مغ الرشاعات 
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 ويشعع بسشاخ رائع عمى  بيا مشح زمغ شػيل والحخن التي اشتيخوا
بالجفان والخمػ مغ الخشػبة والذسذ الداشعة  مجار العام , يتسيد

الخمال الشاعسة الجسيمة  كسا تشتذخ في السشصقةالشقي والجػ 
والديػت  صبية التي تدتخخج مشيا العقاقيخواألعذاب والشباتات ال

الشباتية والعصخية والسشصقة غشية كحلظ بالعيػن واآلبار الصبيعية 
  .التي تحتػػ عمى عجة عشاصخ معجنية عطيسة الفائجة

 بػالق ناصخ(يويػجج بيا العجيج مغ اآلبار :*الػاحات الخارجة
عسيقة الخارجة, وىى ابار  بالقخب مغ مجيشة أبار بػالقوتقع 

متخ( ودرجة حخارتيا)  1111عسو يبم  ) متجفقة ذاتياا , تشبع في
عمى عجة  ( وتحيط بيا مداحات مغ الخزخة  وتحتػؼ  ەم 28

بالقخب مشيا الكثبان  عشاصخ معجنية ذات فائجة عبلجية, وتشتذخ
 ) الخممية الشاعسة التي يسكغ استخجاميا لمعبلج بالصسخ في الخمال

مخاض السفاصل مثل الخوماتػيج وااللتياب العبلج بالجفغ ( في أ
واآلالم الشاجسة عغ ضسػر غزاريف الفقخات  العطسى السفرمي

أقيست استخاحة لخجمة رواد  الطيخية والقصشية والعجدية وقج
 السشصقة ومشتجع سياحي . 

ــار ناصــخ    وىررحه تقررع جشررػب الخارجررة, وىررى ثرربلث ومجسػعــة اب
لمدرباحة تبمر  درجرة  فري حسرامابار مختمفة األعساق تتجسع مياىيرا 

السدرربح  مئػيررة عمررى مررجار العام ويدررتخجم ىررحا 28حررخارة ميشائررو 
لعررربلج األمررررخاض الخوماتدميرررة واأللررررع السدمشرررة واألمررررخاض الجمجيررررة 

السررحػب برالسغز الكمرػؼ , واضرصخابات الجيراز  وحرى الكمرى
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اآلبرررار رقعرررة مرررغ أرض  وتحررريط بيرررحه السجسػعرررة مرررغ.اليزرررسي
 جسيمة تح  بيا الكثبان الشاصعة ذات الخمال خزخاء ذات حجائو

 الشكية الشاعسة وقج أقيع عمييا مخيع يذسل أماكغ لئلقامة .
ـــة* ـــالقخب وتزرررع:الػاحـــات الجاخم ـــار مـــػر ب مرررغ مجيشرررة مرررػا  اب

ذات ترجفو ذاتري , تشبرع مرغ  عاصرسة الجاخمرة  وىرى مجسػعرة ابرار
خشة التري الدرا وتتسيد ىرحه اآلبرار بسياىيرا )متخاا  1224عسو يبم ) 

( وتحترررػػ عمرررى العجيرررج مرررغ العشاصرررخ ەم 43تبمررر  درجرررة حخارتيرررا) 
 السفيجة عبلجياا في حاالت الخوماتدم والرجفية . السعجنية

( ويقررع ىررحا البئررخ العسيقررة 6: حيررث يػجررج بيررا) بئررخ واحــة الفخافــخة*
الررحاتي إلررى الغررخب مررغ مجيشررة الفخافررخة , وتبمرر  درجررة  ذات التررجفو

 وأقيسرت برالقخب مشيرا قخيرة  (عمرى مرجار العرام ەم24مائيرا)  حرخارة
 . والبيئيرة الصبيعيرة الدرياحة سرياحية وتجتسرع فري السشصقرة مقػمرات

 وتػجرج بيرا الررحخاء البيزراء ذات الذريخة العالسيرة التري يقررجىا
. وترخبط واحرة الفخافرخة بالػاحررات  الدرائحػن مرغ جسيرع أنحراء العررالع

 . بػاسصة شبكة جيجة مغ السػاصربلت البخيرة األخخػ وبػادؼ الشيل
 كسرا تشتذررخ بػاحررات الرػادؼ الججيررج مجسػعررة رائعرة مررغ الشباتررات 

 األعذاب واألعذاب البخية التي يسكغ استخجاميا في االستذفاء )
خومرراتيدم , والجسيدررة( وتدررتخجم فرري عرربلج ال   والكخكجيررو والشعشرراع

اسررررررتخجامات الشعشرررررراع فرررررري أمررررررخاض الجيرررررراز  ظإلررررررى ذلرررررريزرررررران 
  يػجررج االجمررريج )بمررح الدررركخ( الررحؼ يدرررتخجم فرري عررربلج اليزررسي
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ويػجج أيزرا نبرات الحشطرل الرحؼ يدرتخجم مػضرعياا مخضي الدكخ 
 لعبلج اآلالم الخوماتدمية.

 الدررياحة مذررتى عررالسي  وبيررا العجيررج مررغ مػاقررع تعررج:*أتــػان
 تدتخجم فييا حسامات الصسخ بالخمال:جديخة إلفشتيغ العبلجية مثل
 شيخ مارس إلى شيخ أكتػبخ مغ كل عام مغ العبلجية لؤلغخاض

لمعرربلج الصبيعرري بفشررجق  ويػجج مخكررد حيررث تذررتج أشررعة الذررسذ
 أوبخوا , يعسل بو خبخاء في الخياضة والعبلج الصبيعي .

البيئررري لسخضرررى الخوماتػيرررج  االستذررفاء :ومشتجـــع جديـــخة إيـــديذ
 بسشتجررع جديررخة إيررديذ, يجسررع برريغ العرربلج بررالصسخ فرري حسامررات

فدرررجية لسرررجة الخمرررال الدرررسخاء والتعرررخض لمذرررسذ وأشرررعتيا فرررػق البش
ويعدو األشبررراء ىرررحا الشجررراح لمعررربلج البيئررري  ثبلثرررة أسرررابيع متتاليرررة

السشعكدرة مرغ  الخوماتػيج إلى كثافة األشرعة فرػق البشفدرجية لسخض
الجبرررال السحيصرررة بجديرررخة إيرررديذ ومرررغ صرررفحة الشيرررل إثشررراء شسرررخ 

السذرعة الدرسخاء عمرى سرصح الجديرخة ىرحا باإلضرافة  الجدع بالخمرال
 . مرررجار العرررام أسرررػان وجفررران مشاخيرررا عمرررىإلرررى نقررراء جرررػ 

 وتتسيرد السشصقرة بارتفراع مقرجار األشرعة فرػق البشفدرجية فري جػىرا
وبانخفاض ندبة الخشػبة مسا يجعميا مكانراا مثاليرا  لعربلج األمرخاض 

 الجياز التشفدي كالخبػ الذعبي وما إلى ذلظ. الخوماتدمية وأمخاض
 الذرتػية السشتجعراتتعرج أسرػان بجػىرا الجران البرجيع أعطرع  كسرا 

العررالع بأسررخه , وىررى ترربلءم مخضررى الكمررى والجيرراز  فرري العبلجيرة
 ويػجج بيا مخكدان لمعبلج بالخمال والسياه . , التشفدي والخوماتيدم
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واتيرا الدرػيذ  وتعرج ثخ  كع ( جشػب295تقع عمى بعج) :الغخدقة*
السردارات  الصبيعية مغ مقػمات العبلج البيئي جعمتيا مداراا مرغ أىرع

بسرخ وىي تجسع بيغ الستجاوػ بالسيراه البحخيرة  العبلجية الدياحية
والخمرال الغشيرة بالعشاصرخ  وشيشرة الذرعب السخجانيرة وأشرعة الذرسذ

العجيج مرغ الفشرادق والسشتجعرات  السعجنية وشيشة تخاب السشاجع, وبيا
لمعـــالج  مخكـــد أنـــا أصـــالنالدرررياحية الستعرررجدة السدرررتػيات مثرررل)

السشقصرررع  تأسرررذ لمعررربلج الصبيعررري بعرررج الشجررراح الص يعـــي  الـــحي
الشطيخ لصخيقة العبلج السكتذفة بػاسصة الصبيبة والعالسرة الخومانيرة 

لعبلج مخض الخوماتدم السدمغ وعبلج  م (1949أصبلن عام  )أنا
أمخاض الذيخػخة والػقاية مغ ضع  األعزراء الشراتج عرغ التقرجم 

 الشفدي .  في العسخ ومخض الذمل الخعاش واالكتئاب
سفاجا بعجة عػامل تجعميا أندب مكان في  تتسيد مشصقة:*تفاجا

السختفعررة مررغ جسيررع  العرالع لعرربلج الرررجفية ألنيررا محاشررة بالجبررال
يرررا مسرررا يجعميرررا حرررائط صرررج شبيعررري ضرررج الخيررراح والعػاصررر  جػانب
ولحلظ يتسيد جػىا بالشقاء تساماا مغ الذػائب العالقرة التري    الخممية

الذسذ فػق البشفدجية دور أساسري فري  مغ شأنيا أن تذتت أشعة
خميج تعكذ  عبلج الرجفية  والذاشئ في تمظ السشصقة عمى ىيئة

بشفدرجية إلرى سرصح األرض  صفحة مياىو الدراكشة األشرعة فرػق ال
 %( بالكياس إلرى سرائخ 35والسياه بيا عالية السمػحة بديادة تبم  )

 البحار نطخا لكثافة الذعب السخجانية مسا يخفع كثافة الساء .
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ىرحه السشصقرة يصفرػ بدريػلة عمرى سرصح  ولحلظ فتن مرغ يدربح فري 
األرضرية تحدرغ  السراء,ويشتج عرغ ىرحا االنخفراض فري قرػة الجاذبيرة

سررررػس فرررري نذرررراا الررررجورة الجمػيررررة وارتفرررراع فرررري تررررجفو الررررجم إلررررى مم
والجمررج باإلضررافة إلررى تررػازن برريغ تخكيررده خارجيررا , بسررا  األشررخان

الررجفية يزران إلرى ترأثيخ األشرعة  يكػن لو تأثيخ فعال في عربلج
 . العالع فػق البشفدجية الكثيفة في ىحه السشصقة الفخيجة في

مرػاد مذرعة بشدرب غيرخ ضرارة ثربلث  كسا تحتػؼ رمال سفاجا عمي
) اليػرانيرػم  الثػريررػن  والبػتاسرريػم (وتحتررػؼ عمررى أغمررب العشاصررخ 

الرحىب التري تدرتخجم  الفمديرة السعخوفرة مرع ارتفراع فري كسيرة أمربلح
 في عبلج مخض الخوماتػيج وااللتيابات السفرمية السدمشة والحادة

خاصررة  والتررػرم واالتذرراح السفرررمي ) ميرراه السفاصررل ( وعقررج الجمررج
 . الجمجية السراحبة الخوماتػيج بالسخفقيغ وااللتيابات
السشاخ شػال العام   و  بدصػع الذسذ الجافئة كسا تتسيد سفاجا 

الجرنة الخئػؼ وبعس  لسخضى القمب والكبج والكمى السبلئع
األمخاض الخبيثة وأمخاض ترمب الذخاييغ وضغط الجم السختفع 

 واألمخاض العربية.  والرخع
 وفييا  والعبلجية التخفييية الدياحة (ممتقى قخيةي ميشا فيلوتعتبخ 

فيفخػ( الرحي الخياضي لمعبلج بالكيخباء  مخكد) تخمبل كارلػ
وبالسياه السعجنية والتجليظ والعبلج الصبيعي لعبلج أمخاض 

 تػفخ القخية ليػاة أنساا كسا اض الجياز اليزسي  وأمخ  الذيخػخة
السختمفة و يػجج العجيج مغ وسائل التدمية حيث حجيقة  الدياحة
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 األشفال   والدػق التجارؼ, و قاعة مؤتسخات, خجمات مرخفية
 .ومصاعع

 ال يئيةي السحسيات الص يوية  ثانيا:الدياحة
 زيارة عمى وتقػم  الدياحة أنػاع أحجث ىيالسفهػم والتعخيف:-2

 زاد وقج,و بيا  الشادرة  الكائشات عمى والتعخن الصبيعيةات السحسي
 إلقبال الدائحيغ عمى مغ الدياحة نطخا الشػع بيحا الجولي االىتسام

 الرجولي االتحراد قبرل مغ ولقج تع تعخيف السحسيات  الشػع ىحا مثل
 عمرى تحترػؼ  التري (بأنيرا األقراليع1969الصبيعرة) عمرى لمسحافطرة

 بدربب التغييرخ تعرخن لرع البيئيرة األنطسرة مرغ عرجد أو نطرام
والحيػانرات  الشبرات فررائل تعصري ىار برجو  والتري البذرخؼ  االستغبلل
 والتخبرػؼ  العمسري الجانرب مرغ خاصرة فائرجة الجيػلػجيرة والسػاقرع
 تػجج بيا مشاضخ ذات قيسة جسالية كبيخة. التي أو  والتخفييي
 الدرمصة مشيرا اتخرحت التري السشراشو أو األقراليع ىري والسحسيرات

 لكري االسرتغبلل  في تجاوزات أو حخق  أو الدياسية إجخاءات مشع
 التري الجساليرة أو فػلػجيرةر اإليكػلػجيرة والجيػمػ  الػحرجات تخرجم
 .تأسيديا بخرت

 البيئيررة الدررياحة فػائررج :وتكسررغأهسيــة تــياحة السحسيــات-1
 أنيا: في  )السحسيات (سياحة مقجمتيا عام وفي بذكل )الصبيعية(
تحتػؼ عمي رصيج زاخخ مغ التشػع الحيػؼ لمكائشات الحية البخية -

والبحخية   وتزع السحسيات الصبيعة تشػع حيػؼ أؼ وجػد تبايغ 
ليا فػائج تعػد عمي اإلندان مثل  و في األنػاع الشباتية والحيػانية
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وجػد الػقػد والسػاد التي تجخل في صشاعة األدوية   ومثل 
كسا تحافع عمي التػازن البيئي  األخذاب والفحع   والتدسيج الحيػؼ 

 الفخص االقترادية تعديد إلى وتؤدؼ وتجعمو قادرا عمي االستسخار
 السحمييغ  وزيادة العسل لمدكان فخص تدايج خبلل مغ
 كدياحة الدياحة مغ ججيجة أنػاع ضيػر عمى تداعج و لجخلا

 تػضيف في ججيج تشػيع إحجاث إلى السغامخات وتؤدؼ
بالدمع والسشتجات  االتجار تذجيع وتعسل عمياألمػال 

السحمية)الرشاعات التقميجية(والحرػل عمي أسػاق ججيجة  وتسكيغ 
 السػضفيغ مغ اكتداب ميارات ججيجة وتدايج دعع السحسيات
والدكان السحمييغ وقج بجأت الجول العخبية باالىتسام بتقامة 
 8‚ 5السحسيات  حيث تقجر مداحة السحسيات في مرخ بحػالي)
(مغ مداحة الجولة ومغ أشيخ السحسيات في مرخ)واحة 
سيػه(وفي الدعػدية مثل)محسية الخشفاء والصبيو( وفي 

ية أرز األردن)محسيات ضانا والذػمخؼ وعجمػن( وفي سػريا)محس
 (31)الذػن(وفي بكية الجول العخبية.

 بعس أنػاع السحسيات الص يوية في مرخ-9
شرريجت مرررخ فرري الدررشػات األخيررخة شفررخة كبيررخة فرري شررخق الحفرراظ 
عمررى الحيرراة البخيررة  نباتررات وحيػانررات وكررحلظ الحذررخات والدواحرر  
والصيرررررػر حترررررى األحجرررررار  ولقرررررج أصررررربحت السحسيرررررات السررررررخية 
الصبيعيرررررة األم الحشررررررػن الترررررري أصرررررربح بتمكانيررررررا احتزرررررران جسيررررررع 

                                                             
31
 
)
 

 .2112االلكترونً، للنشر ناشري البٌئٌة،دار غراٌبة،السٌاحة مصطفً خلٌف
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يعية أحجث أنػاع الكائشات السعخضة لبلنقخاض وتعج السحسيات الصب
الدررياحة فرري مرررخ وقج اىتسررت مرررخ بتمررظ الدررياحة نطررخا إلقبررال 
الدررررائحيغ عمررررى مثررررل ىررررحا الشررررػع مررررغ الدياحة وأصررررجرت القررررػانيغ 

م(  1983لعرررام  112الخاصرررة بالسحسيرررات الصبيعررري والبيئرررة ) رقرررع
م ( بذررران حسايرررة  1994لعرررام  4بذررأن السحسيرررات الصبيعيرررة و)رقع

عجد السحسيات الصبيعية بسرخ إلى أكثخ البيئة مغ التمػث ويرل 
( محسية   تقرػم عمرى عرجة قرػانيغ لمحفراظ عمرى الحيػانرات 27مغ) 

وجسيع الكائشات التي بجاخميا  وتحطرخ ىرحه القرػانيغ صريج اإلندران 
لمحيػانات التي بجاخميا أو االتجار بيا   كسا يحطخ الكيرام بأعسرال 

يررررراة البخيرررررة أو أو تررررررخفات أو أنذرررررصة مرررررغ شرررررأنيا اإلضرررررخار بالح
البحخيرررة أو الشباتيرررة   بيرررجن الحفررراظ عمرررى الترررػازن البيئررري  وىرررحه 
السحسيرات تشتذرخ فري أكثرخ مرغ نرر  محافطرات مررخ   وتذررغل 

( ويسكرررغ تقدررريع 2: ( مرررغ مدررراحة مررررخ.)أنطخ الذررركل 11نحرررػ)
السحسيررات الصبيعيررة فرري مرررخ إلرري أنررػاع عجيررجة   مشيررا محسيررات 

ا كسبلجرررئ لمصيرررػر  ومشيرررا كسشترررده إلجرررخاء األبحررراث العمسيرررة  ومشيررر
ومرردار قررػمي وسررياحي  ومررغ أشرريخ الحيػانررات والصيررػر والشباتررات 
السرررررخية السيررررجدة برررراالنقخاض وتحسييررررا تمررررظ السحسيررررات: )الغرررردال 
السررررخؼ والسررراعد الجبمررري  والشسرررخ الدررريشائي وشرررائخ البذررراروش  
والرررػرل الررررحخاوؼ والشيمرررري  والزرررب السرررررخؼ بأنػاعرررو  والتخسررررة 

 .(خيةالبح
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: وتزررع محسيرررات محسيــات ش يويـــة وثقافيــة قػميـــة وعالسيـــة-2
رأس دمحم   جديخترري تيررخان وصررشافيخ  وسررانت كرراتخيغ  وأبررػ جررالػم 
بذررررربو جديرررررخة سررررريشاء  ومحسيرررررات وادؼ الخيررررران والحيتررررران برررررالفيػم  

 ومحسية عمبة بجبال البحخ األحسخ.
ؼ وىرحه تذرسل محسيرات الغابرة الستحجرخة  واد محسيات عمسيـة:-1

دجمة بالقاىخة  ومحسيرة قبرة الحدرشة برالجيدة   ومحسيرة كير  وادؼ 
 سشػر ببشي سػيف  ومحسية وادؼ العبلقى بالرحخاء الذخقية .

 شابا محسيات وتذسل:الصبيعي والتخاث الرحارؼ  محسيات-3
 الرحخاء ومحسية األحسخ  بالبحخ وحساشة الجسال ووادؼ بديشاء 
 . الغخبية بالرحخاء الججيج بالػادؼ البيزاء

 برالفيػم  قرارون  بخكرة محسيرة وتزرع: الخشبرة األراضي محسيات-4
  البخدويل ببحيخة الدرانيو ومحسية ببػرسعيج  الجسيل أشتػم ومحسية
 جديختررررري ومحسيرررررة الذرررريخ  بكفرررررخ البررررخلذ سررررريشاء ومحسية بذررررسال
 .بأسػان وغدال سالػجا
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 ( تػزيع مػاقع السحسيات في مرخ 2شكل)
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وتزع محسية األحخاش الدراحمية برخفح  السػارد:محسيات تشسية -5
 شسال سيشاء  ومحسية الجدر الذسالية لمبحخ األحسخ.

محسية نبو بجشػب سريشاء   محسيات متعجدة األغخا : وتذسل-6
   ومحسية الػادؼ األسيػشي بأسيػا.

اقتخح بخنامج اإلندران الترابع لسشطسرة محسية السحيو الحيػي : -6
لمتخبيررة و العمررػم و الثقافررة ) اليػندرركػ ( ىررحا الشررػع األمررع الستحررجة 

(و تقرج ىرحه السحسيرة إلرى 1971السدتحجث مغ السحسيات عام) 
السحافطررررة عمرررررى عشاصرررررخ التجسعررررات اإلحيائيرررررة مرررررغ   نباترررررات و 
حيػانررات و تخاكيررب جيػلػجيررة فرري إشررار الشطررام البيئرري الصبيعرري   

يئرررري و الرررررػراثي مررررع االىتسرررررام كررررحلظ بالسحافطرررررة عمررررى التبرررررايغ الب
الستسيد و دون السداس باالسرتخجامات التقميجيرة لرؤلرض ) رعري   
زراعة بديصة   احتصاب( وىي بحلظ تجسع بيغ أغخاض السحسيرات 
الصبيعيرررة ذات الصرررابع العمسررري البحرررت والسحسيرررة الصبيعيرررة لررررػن 

لقرج   األنػاع   أو محسية السعدل الصبيعي و محسية الحيراة التقميجيرة
بسخسري مصرخوح أول محسيرة مرغ ىرحا الشرػع   العسيـج  قرةأعمشت مشص

  و 1983/  112كسرا أعمشررت أيزررا محسيرة شبيعيررة شبقررا لمقررانػن 
يسكغ ألؼ محسية تشذأ في ضل ىحا القرانػن أن تعمرغ أيزرا محسيرة 
محيط حيػؼ شبقا لبخنامج اإلندان و السحيط الحيػؼ إذا كانت ليا 

  32)تمظ السػاصفات.
 س أنػاع السحسيات الص يوية* نساذج تص يقية لبع
                                                             

32
 . 2117(انظر، دمحم علً احمد،المحمٌات الطبٌعٌة فً مصر،مكتبة األسرة، المراءة للجمٌع، الماهرة، 
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محسيــــــــــة رأس دمحم وجديختــــــــــي تيــــــــــخان وصشافيخ،وتــــــــــانت -2
 كاتخيغينسػذج لمسحسيات الثقافية والعمسية :

ىررري محسيرررة شبيعيرررة ثقافيرررة قػميرررة وعالسيرررة  *محسيـــة رأس دمحم:
وىرري أول محسيررة شبيعيررة فرري مرررخ   حيررث اعتسررجت بعررج إصررجار 

 م( مباشخة. 1983لعام 112قانػن السحسيات الصبيعية رقع)
السػقررع الجغخافرري: تقررع ىررحه السحسيررة جشررػب شرربو جديررخة سرريشاء  -

عشرررج التقررراء خميجررري الدرررػيذ والعكبرررة  ويحرررجه مرررغ الذرررسال الدررريل 
الداحمي الجشػبي ليزبة التيو  ومغ الذرخق حرائط صرخخؼ يتكرػن 
مغ الذعاب السخجانيرة   وتفررل جديختري رأس دمحم والبعيرخة غابرات 

ولقررج أضرريفت لمسحسيررة رأس نرررخاني ورأس  أشررجار السررانجخون  
 (. 2كع12جالػم والسحسية قخيبة مغ مجيشة شخم الذيخ )

 481السدرررراحة: وتبمرررر  جسمررررة مدرررراحة محسيررررة رأس دمحم حررررػالي)-
 135(  وىررحه السدرراحة تشقدررع إلرري نصرراقيغ األول مشيررا يررابذ)2كررع
وتتسيررد محسيررة رأس دمحم بالذررػاشئ  (2كررع 345( والثرراني مررائي)2كرع
جانية السػجػدة في أعسراق السحريط السرائي لرخأس دمحم واألسرساك السخ 

السمػنرررررررة والدررررررربلح  البحخيرررررررة السيرررررررجدة بررررررراالنقخاض كالدررررررربلح  
الخزخاء واألحياء السائيرة األخرخػ مثرل الخخػيرات وشرػكيات الجمرج 

وتحيط الذعاب السخجانية بخأس دمحم مغ   والصحالب البحخية وغيخىا
التكررػيغ الجيػمػرفػلررػجى لمسشصقررة  كافررة جػانبيررا كسررا تذرركل شبيعررة

تكػيشاا فخيجاا لو األثرخ الكبيرخ فري تذركيل الحيراة الصبيعيرة لمسشصقرة . 
وتستج الذعاب السخجانيرة مرغ محسيرة رأس دمحم فري االتجراه الذرسالي 
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الذخقي وحػل جديختي تيخان وصشافيخ التري تسثرل مكران فخيرج يرأوؼ 
لشدرارية ) األوسرربخػ ( إليرو العجيرج مرغ الصيرػر مشيررا شرائخ العقراب ا

 .الشادر
تتستررع محسيررة رأس دمحم بذرريخة عالسيررة باعتبارىررا مررغ أجسررل أمرراكغ و 

ألر ( سرشة  كسرا 75 - 21الغصذ في العالع ولػجػد حفخيرات مرغ)
( نػعررراا مرررغ 218تػجرررج مجسػعرررة مرررغ الذرررعاب السخجانيرررة تذرررسل) 

( أنررػاع تحررت الجراسررة 11الذررعاب الرررمبة والخخررػة باإلضررافة إلررى) 
شيفية وىى تييئ البيئرة السبلئسرة لمعجيرج مرغ األسرساك  وتعرير التر

الذررعاب السخجانيرررة فررري مدرررتعسخات مررغ أعرررجاد كبيرررخة كرررل مدرررتعسخة 
تتكررػن مرررغ نرررػع واحررج وىرررحه الحيػانرررات تفررخز لررريكبلا مرررغ كخبػنرررات 

وىررى فرري الحقررائو كائشررات  الكالدرريػم الترري تعصييررا الذرركل الحجخؼ 
ة خاصررة لمستغيررخات البيئيررة حيررة ليررا نطررام بيػلررػجي معقررج وحداسرري

الترري حػليررا كجرجررة الحررخارة والزررػء ودرجررة السمػحررة وغيخىررا لررحلظ 
 فيي تحتاج إلى عشاية ورعاية خاصة .

ونطررخاا لؤلىسيررة العالسيررة لمسحسيررة الترري تررع ترررشيفيا كحجيقررة وششيررة 
لسا تزسو مغ مداحات أرضية واسعة ومشصقة مائية تحرػػ نسراذج 

عيرررررة والسشررررراضخ ذات الكيسرررررة الجساليرررررة متشػعرررررة مرررررغ البيئرررررات الصبي
باإلضررافة إلررى مجتسعررات نباتيررة وحيػانيررة ذات تكػيشررات جيػلػجيررة 
متبايشررررة, فقررررج تررررع وضررررع بخنررررامج شررررامل لمسحافطررررة عمييررررا وحسايررررة 
ثخواتيرا وتصررػيخ إمكانياتيرا . وخصررة تشسيرة وتصررػيخ السحسيرة تيررجن 

ىػر إلرررى إحرررجاث الترررػازن بررريغ حسايرررة الثرررخوات الصبيعيرررة مرررغ الترررج
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ولترررجميخ واالسرررتفادة مشيرررا كسررررجر لمرررجخل القرررػمي باإلضرررافة إلرررى 
 األغخاض العمسية والتعميسية والدياحية والتخفييية .

كرع( مرغ 6:فجديرخة تيرخان تبعرج)*محسية جديختي تيخان وصشافيخ
ساحل سريشاء الذرخقي وىرى مرغ الجردر والذرعاب السخجانيرة العائسرة 

لقجيسة وتختفي تحت أغصية وتتكػن مغ صخػر القاعجة الجخانيتية ا
صرررخػر رسرررػبية وتشحررررخ مررررادر السررراء فررري الجديرررخة مرررغ ميررراه 
األمصررار والدرريػل الذررتػية الترري تتجسررع فرري الحفررخ الرررخخية الترري 

وجديررخة   بتذابتيررا لمرررخػركػنتيررا ميرراه األمصررار والدرريػل الذررتػية 
كرع( مشيرا   ويػجرج  2‚5غخب جديخة تيخان وعمى بعرج) فيصشا فيخ 

بيا خمريج جشرػبي مفترػح يررمح كسمجرأ لمدرفغ عشرج الصرػارغ  وتبمر  
 (33)(. 2كع 371مداحتيا)

 الذرررتاء (وفررريەم 31السشرراخ: معتجل ودرجرررة الحرررخارة فررري الرررريف)-
 م( وىي مشتجع شػل العام. 15)
تذرسل السحسيرة نسراذج ألىرع السعرالع الجيػلػجيرة أهسية السحسية: -

( نػعرا  151؛ حيث تزع الذعاب السخجانية التي ترل إلري نحرػ)
  والخمميررة    الغخيشيررةوالػديران والجبررال الجخانيتيررة والجيخيررة  والدرريػل 

 (34)والكثبان الخممية .

وفييررا تشررػع بيػلررػجي متسثررل فرري الحيرراة البخيررة فررػق اليابدررة وتزررع  
يخة مغ الحذخات والدواحر   ومرغ الصيرػر مثرل: الررقػر  أعجاد كب

                                                             
33
 

 . 2111(انظر،دمحم عًل أحمد، المحمٌات الطبٌعٌة فً مصر، نهضة مصر، الماهرة، 

34
 

 ( مولع الهٌئة العامة لالستعالمات  المصرٌة.
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البمذرررػنات   المقرررالو  والثرررجييات مثرررل: ثعمرررب الررررحخاء والػعرررل   
الزررررباع   األرانررررب الجبميررررة   الغرررردالن   السرررراعد الجبمرررري   ومررررغ 
الجػارح مثل الحجأة والرقخ  والحيػانرات البحخيرة   مثرل الرجرافيل   

ج أنررػاع مررغ الجسبررخؼ الترري تعررير القررخش   التخسررة البحخيررة   وتػجرر
فررري الذرررقػق فررري وسرررط السحسيرررة فررري مشصقرررة الررردالزل   واألسرررساك 
السمػنرررة والدررربلح  البحخيرررة السيرررجدة بررراالنقخاض واألحيررراء السائيرررة 
الشرررررادرة  كسرررررا يػجرررررج بيرررررا  أشرررررجار السرررررانجخون  ومشصقرررررة البخكرررررة 
السدرررحػرة التررري تعتسرررج عمررري حخكرررة السرررج والجررردر ومشصقرررة الررردالزل 

يسررررة الترررري كػنررررت الكيررررػن السائيررررة   وفييررررا مشرررراشو الحفخيررررات القج
القجيسرررة كسا تعتبرررخ مػششرررا لمصيرررػر السيررراجخة مثرررل المقمرررو األبررريس 
الحؼ يقزي نياية شيػر الريف خبلل رحمرة اليجرخة الدرشػية إلري 
شررخق افخيكيررة  كسررا يعررير شررائخ األوسرريخؼ وىررػ نررادر الػجررػد فرري 

ة عمرري السررػارد الصبيعيررة وتعتسررج الدررياح  جديخترري تيررخان وصررشافيخ
 2يرردور محافطررة جشررػب سرريشاء حررػالي)  السػجررػدة بالسشصقررة حيث

ألررر (   361زار محسيررة رأس دمحم حررػالي)   مميررػن( سررائح سررشػيا
وترػفيخ  :( 81)سائح )جشدريات مختمفرة يسثرل األجانرب مرشيع ندربة

ألرررر ( فخصررررة عسررررل بالسشصقررررة بصخيقررررة غيررررخ  71مررررا يديررررج عمرررري) 
وجرررحب  ان السحميررريغ وإيجررراد مررررادر لمجخلتذرررغيل الدرررك و مباشخة

 (35)العجيج مغ السشح األجشبية لمحفاظ عمي السػارد الصبيعية.

                                                             
35
 

 www.gafrd.org/posts/813823 (رأس دمحم وجزيرة تيران وصنافير )محافظة جنوب سيناء محمية (انظر:
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كسا أن مجسع البحخيغ السحكػر في سػرة الكي   يقع بسشصقة رأس 
دمحم بذرررخم الذررريخ عشرررج نقصرررة التقررراء خمررريج العكبرررة وخمررريج الدرررػيذ 

والخزرخ ؛ حيث مػقع لقراء نبري ن مػسرى (3)شكل بجشػب سيشاء
سرشة( تقخيبرا   3211عمييسا الدبلم عمى أرض سيشاء مشرح حرػالي) 

واألقسار الرشاعية كذفت عغ مػقع صرخخة الحرػت نقصرة المقراء   
وىى الرخخة الػحيجة التي تتػسرط شخيرو الرجخػل لرخأس دمحم  وتقرع 
فرري خررط مدررتكيع فرري شخيررو الػصررػل ألخررخ نقصررة فرري اليابدررة فرري 

مػضرررح بالخخيصرررة فرررتن السدرررافة  مػقرررع مجسرررع البحرررخيغ  وكسرررا ىرررػ
السخجحة التي قصعيا الحػت مغ الرخخة حتى السيراه العسيقرة تبمر  

كع(والسدررررافة الترررري قصعيرررررا نبرررري ن مػسررررى مررررغ نفرررررذ 2حررررػالي) 
الرررخخة حتررى نقصررة االرتررجاد واكتذرران فقررجان الحررػت تررػازػ نفررذ 

كع(وكذررر  السسرررخ السرررائي لمحرررػت والسعرررخون بسشصقرررة 2السدرررافة) 
خ وجػد مجخػ مرائي دائرع الخميج الخ في بجشػب رأس دمحم وىحا يفدق

في مشصقة الخميج الخفي بخأس دمحم  كسرا ترع الكذر  عرغ الخصريف 
البحخؼ التي رست عميو سفيشة العبج الرالح الخزخ  وىػ الذاىج 
األثخؼ عمى تأكيج مػقع مجسرع البحرخيغ برخأس دمحم  ومشرو ترع تحجيرج 

ج وجيتيا  ويقع ىحا الخصيف خط سيخ الدفيشة إلى رأس دمحم وتحجي
 م( مغ صخخة المقاء 311عمى بعج) 
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 (مجسع البحخيغمػقع )(  3شكل)

 
ويجترراز ىررحا الخصررريف الجررجار السخجرراني عمرررى الذرراشئ لسدرررافة)  

م(  ويتكرررػن مرررغ صرررخػر 8 - 6م( حترررى الغررراشذ وعخضرررو ) 51
جخانيرررت وحجرررخ رممررري مشقرررػل  ويتػسرررط الخصررريف البحرررخؼ القرررجيع 
شاشئ السيشاء عمرى الدراحل الغخبري لرخأس دمحم والسصرل عمرى خمريج 

تررررخ الدررررػيذ عمررررى شرررركل نررررر  دائررررخة مدرررراحتيا حررررػالي كيمررررػ م
واحررج وعغ خررط سرريخ سررفيشة الخزررخ فررتن أحررجاث الترراريخ تؤكررج أن 
الدفيشة كانت قادمة مرغ خمريج الدرػيذ وفرى شخيقيرا لخمريج العكبرة 
وذلظ لػقػع خميج الدرػيذ تحرت سريادة مررخ القجيسرة الجولرة ذات 

 (36)الشفػذ الكبيخ بالسشصقة.

                                                             
36
 )تصرٌح د/عبد الرحٌم رٌحان(8/12/2113(انظر،حمادة الشوادفً،مولع التحرٌر، 
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كسا تعج مشصقة شاشئية  وىي تحرػؼ مدراحات واسرعة مرغ اليرابذ  
والسررراء وبالترررالي ىشررراك تشرررػع بيئررري   أؼ أنيرررا تجسرررع بررريغ السشررراضخ 
 الصبيعية والبحث العمسي والتشده ورياضة الغػص  وكحجيقة وششية. 

وىري مرغ السحسيرات الصبيعيرة والثقافيررة *محسيـة تـانت كـاتخيغ:
 القػمية والعالسية.

تقررع محسيررة سررانت كرراتخيغ فرري جشررػب شرربو  :لجغخافرريالسػقررع ا-
جديخة سيشاء   فػق ىزبة مختفعة في نياية التقاء وادؼ االسباعية 
مررع وادؼ األربعررريغ  وتحررريط بيرررا الجبررال السختفعرررة  ويحرررج السحسيرررة 
شررساالا وادؼ زغررخة   الجبررل السمررػن   قخيررة الصخفررة   واحررة فيررخان   

مررغ وادؼ مجسررػس حتررى  شخيررو دىررب -وشررخقاا نيايررة وادؼ زغررخة 
جبررل البيزررة   وجشػبرراا شخيررو شررخم الذرريخ /الصررػر بصررػل حررػالي) 

كع(  و تقع مجيشة سانت كاتخيغ عمى ىزبة مختفعة في نيايرة  21
وادؼ الذرررريخ  ويحررررجىا شررررساال جبررررال التيررررو  وشررررخم الذرررريخ جشػبررررا  
وخمررررررريج العكبرررررررة شرررررررخقا   ومجيشرررررررة الصرررررررػر غخبرررررررا وتبم  مدررررررراحتيا 

 شاخيا معتجل شػل العام ومسصخ شتاء.( وم2كع 4311حػالي)
تتسيد محسية سانت كاتخيغ بتعج األغخاض التري تجرحب األهسية: -

الحخكرررة الدرررياحية   لتشرررػع السطررراىخ الصبيعيرررة والبذرررخية والحيػانيرررة 
 والشباتية وىي:

) جبررل كرراتخيغ الجيػلػجيررة:  تزررع أعمرري قسررع جبميررة فرري مرررخ -أ
اإلفخيقرري العطيع مسررا أدؼ  نتيجررة األخررجود متررخاا(, 2637وارتفاعررو 

إلرري نذررأة البحررخ األحسررخ وخميجرري العكبررة والدررػيذ  الررحؼ أصرربح 
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قبمة الدرائحيغ مرغ جسيرع أنحراء العرالع  كسرا أنيرا أحرج أىرع مكاشر  
صخػر الخكيدة السعقجة في مرخ وىي أقجم الرخػر عسرخا وىري ا 
صرررررخػر جخانيتيرررررة التكرررررػيغ ويسكرررررغ تسييرررررد نػعيترررررو بدررررريػلة وىرررررػ 

لقجيع الخمادؼ   والجخانيت الحجيث الػردؼ وندبة تػاججه الجخانيت ا
:( مرررررررغ مدررررررراحة السحسيرررررررة   وكثرررررررخة الػديان وىرررررررحه  41حرررررررػالي)

الجيػلػجيرة الفخيررجة مشحررت محسيرة سررانت كرراتخيغ أىسيرة بيئيررة كبيررخة 
إضررررافة إلرررري أىسيتيررررا االقترررررادية الستسثمررررة فرررري غشاءىررررا بررررالسػارد 

ومغ ناحية أخخؼ أصبحت الصبيعية مغ جخانيت وفمدبار وغيخىا   
أحررج أىررع مػاقررع الجررحب الدررياحي ويسكررغ ذكررخ بعررس السػاقررع عمرري 
سرربيل السثررال :وادؼ أسرربل:الحؼ تتػاجررج فيررو السيرراه الدررصحية عمرري 

 مجار العام بامتجاد شػل الػادؼ.
وادؼ وجخان: الحؼ يتسيد بػجرػد أحرػاض لمسيراه الدرصحية مشتذرخة  

يرخان الغشيرة بأشرجار الشخيرل   شبيعيا عمي امتجاد الػادؼ   وواحرة ف
و رواسررررررب السيرررررراه العحبررررررة بذرررررركميا الجررررررحاب ىرررررري أحررررررج التكررررررػيغ 
الجيػلػجية الغيخ شائعة   وىي مػجػدة في أماكغ متفخقة مغ قخية 
الصخفة ووادؼ الذيخ   كسا تزع السشاجع القجيسة والسحاجخ األثخيرة 

ني والتي شيجت عمي بخاعة السرخييغ القجماء مثل السحجخ الخومرا
 لمجخانيت عشج مجخل الجيخ .

السشاضخ الصبيعية : تتسيد السشصقة بارتفاعيا عغ سصح البحخ  -ب
والجبرررال العاليرررة وبيرررا أعمررري قسرررع جبرررال مررررخ مثرررل جبرررل كررراتخيغ 
ومػسرررري وسررررخيال وأم شررررػمخ والثبررررت والسشرررراضخ الصبيعيررررة الجبميررررة 
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والػاحرررات حرررػل عيرررػن السيررراه واآلبرررار تعتبرررخ مرررغ السشررراضخ الفخيرررجة 
 لخبلبة عمي مدتػػ العالع.ا
الحياة الحيػانية البخية والصيػر: تتسثل في أنػاع الثجييات التري  -ت

مشيا التيتل الشػبي والغدال السرخؼ والػبخ والشسخ الدريشائي والرحئب 
والزبع والثعمب والحخدون والقشفرج العخبري والفرأر الذرػكى والجخبرػع 

مررغ الدواحرر  مثررل  ػاععررجة أنررواألرانررب البخيررة وغيخىررا   كسررا يػجررج 
الثعبرران والصخيذررة والزررب والررػرل والحيررة وغيخىررا  ومررغ الصيررػر) 

 العرفػر الػردؼ الديشائي(.   الخخسة  المقمو  الشدخ
الفرائل الفخيجة  أنػاع عجةالحياة الشباتية: تحتػػ السشصقة عمى -ث

فررري العرررالع والسػجرررػدة فررري سررريشاء مثرررل الدرررسػ والحبرررظ والكيررررػم 
والدعتررخ والذرريح والعجررخم والبعيثررخان والصخفررة وغيررخىع مررغ الشباتررات 
الصبيررة والشباترررات الدررامة وغيخىرررا  كسررا تشتذرررخ بيررا حرررجائو الفاكيرررة 

 مثل التفاح و المػز و الجػز و العشب و الديتػن.
يتسثررررل فرررري وجررررػد عررررجد كبيررررخ مررررغ الكشررررائذ  :التــــخاث األثــــخي -ج 

واألديخة مثل ديخ سانت كاتخيغ واآلثار مغ العرخ البيدنصي   كسا 
تػجررج اثررار تخجررع إلررى العرررخ الفخعررػني والعرررػر البلحقررة و تعررج 
ىحه السشصقة مغ أىع السشاشو لمدياحة الجيشية التي تتسثل في الجيخ 

شبررري صرررالح عمرررييع والكشرررائذ والسدررراجج و مقرررام الشبررري ىرررارون و ال
الدرربلم و وادؼ الخاحررة و وادؼ األربعرريغ و جبررال مػسررى و عبرراس 

كسرررا يػجررج بأرضرريا شخيرررو الخررخوج الرررحؼ  .و الرفرررافة و غيخىررا
سمكو الشبي مػسى وبشػ إسخائيل عشج خرخوجيع مرغ مررخ  وشخيرو 
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العائمرررة السقجسرررة الرررحؼ سرررمكتو عشرررج ىخوبيرررا مرررغ الحررراكع الخومررراني 
حية فرري محسيرة كرراتخيغ مرغ ترراريخ حزررارؼ  وتتعرجد الجػانررب الدريا

ومػارد شبيعية وديشية  وتعج أىع مدار سرياحي فري مررخ فيري تعرج 
تخاثاا شبيعيراا وثقافيراا وعالسيراا ميسراا  ومرأوػ صرحخاوياا شبيعيراا لمعجيرج 

ونطرررخاا ألىسيرررة السشصقرررة والصرررابع   مرررغ األحيررراء الشباتيرررة والحيػانيرررة
قج تع إعبلنيرا كسحسيرة ترخاث ثقرافي التاريخي والثقافي والجيشي بيا؛ ف

( فرررري إشررررار اتفاقيررررة التررررخاث العررررالسي 2112عررررالسي خرررربلل عررررام) 
التابعرررررة لسشطسرررررة اليػندرررررركػ نطرررررخاا الحتػائيرررررا عمررررررى ترررررخاث ثقررررررافي 

 (37).(4)شكل فخيج

 

 
   محسية تانت كاتخيغ 3شكل ي

                                                             

37
 
)
انظر، المحمٌات الطبٌعٌة، الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة 

،2111 
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 محسية العسيج كشسػذج لسحسيات الرحاري والسحـيو الحيـػي:-1

ىرري محسيررة السحرريط الحيررػؼ حدررب إعرربلن مشطسررة اليػندرركػ عررام) 
( وذلظ نتيجة لمشذراا العمسري الرحؼ ترع إجرخاؤه السشصقرة وىي 1981

( 1986لدررررشة  671محسيررررة شبيعيررررة بقررررخار رئاسررررة الررررػزراء رقررررع )
( وتذرسل السحسيرة أفزرل 1996لدرشة  3276والقخار السعجل رقع )

حيررث احتػائيررا عمررى مشرراشو الدرراحل الذررسالي الغخبرري لسرررخ مررغ 
نسرراذج عجيررجة ومتبايشررة مررغ البيئررات والتجسعررات البيػلػجيررة وأنسرراا 

وتقع السحسيرة عمرى  استخجام األرض والسخاكد العسخانية الرحخاوية
 83الدرراحل الذررسالي الغخبرري لسرررخ بالدرريل الررجاخمي عمررى بعررج )

كررررررع( وتبعررررررج 411كع(غررررررخب مجيشررررررة اإلسرررررركشجرية  ومررررررغ القرررررراىخة )
عغ مجيشة مصخوح شخقا  كسا تستج بصػل حرػالي) كع ( 211حػالي)
كررع(  23‚5كررع( وعمررى سرراحل البحررخ الستػسررط وعمررى مدررافة ) 31

مررغ سرراحل البحررخ الستػسررط إلررى الجشررػب  وتبمرر  مدرراحتيا حررػالي) 
(  ومشاخيررررا سررراحمي يتسيررررد بالجفررران واعتررررجال درجررررات 2كرررع 711

 (38)الحخارة في الريف ويكػن دافئا ومسصخا في الذتاء.

السررررررررررػانئ والسصررررررررررارات إلييا)ميشرررررررررراء الجخيمررررررررررة البحررررررررررخؼ  وأقررررررررررخب
باإلسررررررررركشجرية ومصار اإلسررررررررركشجرية ومصار برررررررررخج العخب ومصرررررررررار 
الزبعة والػصرررػل إلييررررا بخيرررا عررررغ شخيرررو القرررراىخة اإلسررركشجرية ثررررع 

ويعير داخررررررل محسيررررررة العسيرررررررج  اإلسرررررركشجرية مصررررررخوح الدرررررراحمي(
                                                             

38
 

 2117الطبٌعٌة فً مصر،مكتبة األسرة،الماهرة، (دمحم أحمد علً،المحمٌات
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(ندرررررررسة مرررررررغ الدررررررركان السحمييغ فررررررري أربرررررررع قرررررررخؼ 8111حرررررررػالي)
العسيج سرراحل العسيج الذررسامة وأوالد جبخيل(ويسارسررػن ميشررة محمية)

الدراعررة كشذرراا اقترررادؼ رئيدرري ويدرعػن أشررجار الترريغ والديتررػن 
والمػز وبعس السحاصيل الدراعيرة التقميجيرة وبجانب الدراعرة ىشراك 

صرررشاعات السذرررغػالت اليجويرررة  حخفرررة رعررري األغشام باإلضرررافة إلررري
  (39)الشداء.والحخن التقميجية التي يسارسيا 

 :وتتكررػن محسيررة العسيررج كسحسيررة محرريط حيررػؼ مررغ ثرربلث مشرراشو
وتشقدررع برجورىا إلررى قدرسيغ محرراا كرل مشيسررا  السشراشو السخكدية-1

بدرياج لترػفيخ الحسايرة الكاممرة ليسررا  وبحطرخ فري ىراتيغ السشصقترريغ 
 .أؼ نذرررررررررررررراا لئلندرررررررررررررران مررررررررررررررغ زراعررررررررررررررة أو رعررررررررررررررى أو صرررررررررررررريج

 بالسشصقررة السخكديررة وبحطررخوتحرريط   السشصقررة الفاصررمة الػاقيررة-2
فييررا الررريج وتررتع فييررا بعررس األنذررصة السحررجودة بيررجن السدرراىسة 
فررري تشسيرررة السرررػارد وإدارتيرررا مثرررل الشذررراا البحثررري الخررراص برررتجخاء 
تجرررارب عرررغ الخعررري السرررشطع وإكثرررار الشباترررات السيرررجدة بررراالنقخاض 
 .وأنذرررررصة الترررررجريب والتعمررررريع والتػعيرررررة البيئيرررررة واألرصررررراد وخبلفرررررو

 شصقررة االنتقاليررة وتحيط بالسشصقررة الفاصررمة وتستررج مررغ سرراحلالس-3
البحخ شساال حتى جشػب تل خذرع العرير وتسترج شرخقا حترى حرجود 
مجيشة الحسام وغخبا حتى مجيشة العمسيغ  وتشذأ فييرا عبلقرات وثيقرة 
مرررررع األىرررررالي لتخشررررريج اسرررررتخجام السرررررػارد ووضرررررع األسرررررذ العمسيرررررة 

                                                             
(اإلدارة العامة لمحمٌات المنطمة الشمالٌة،جهاز شئون البٌئة بوزارة الدولة لشئون البٌئة)محمٌة العمٌد الطبٌعٌة بمحافظة مطروح(39

  



 153 

الحررػل عمرى متصمبراتيع الستخجام األرض ومدراعجة األىرالي فري 
 41).)مغ السػارد البيئية بأسمػب االستخجام األمثل

 
 

 
 بسخسي مصخوح محسية العسيجمػقع ( 5شكل ) 
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ٌا الشمالٌة،مصر  (  الجغرافٌا،الدراسات األفرٌمٌة، إفرٌم

www.afran.ir 
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خرائز البيئة الصبيعية في السحسية:تحتػؼ السحسية عمى نسراذج 
عجيجة ومتبايشرة مرغ البيئرات والتجسعرات البيػلػجيرة وأنساا اسرتخجام 

 الرحخاوية:األرض والسخاكد العسخانية 
تذررتسل البيئررة الصبيعيررة فرري محسيررة العسيررج عمرري  التشــػع ال يئــي:* 

 أىع البيئات الستبايشة السػجػدة بالداحل الذسالي الغخبي مشيا:
الكثبرررررران الخمميررررررة  السدررررررتشقعات والسدررررررصحات السمحية األراضرررررري  

الزررررررحمة السدتػية الدررررررفػح الرررررررخخية الكثبان الخمميررررررة الدررررررميكية 
حات الخمميررررررررة الدررررررررميكية الجاخميررررررررة  الػديرررررررران الجاخميررررررررة  السدررررررررص

 والسشخفزات ذات األراضي الخربة.
كسرررررا أن السشصقرررررة مغصررررراة بتكػيشرررررات رسرررررػبية تشتسررررري لمعرررررررخيغ  

السػسيغ واليميػسيغ  ومشيا رواسب شاشئية وكثبان رممية ورواسب 
 خمجانية وتكػيشات شباشيخية .

عجيررررجة مررررغ يتسثرررل الغصرررراء الشبررراتي فرررري أنرررػاع الغصـــا  الشبــــاتي:* 
الشباتررررات الصبيعيررررة الصبيررررة مثرررررل الذرررريح ولدرررران الحسررررل والستشررررران 
والحسيس والدعتخ والربلل  ومشيرا الخعػيرة مثرل الذفذران والشذراش 
والخيرراح والصفررح  ومشيررا الخذرربية مثررل الستشرران والعجررخم وغيخىررا مررغ 
الشباتات السثبتة لمكثبان الخممية كسا تػجرج بعرس الدراعرات التقميجيرة 

 .غ والذعيخمثل التي
تحتررػؼ مشصقررة السحسيررة عمرري أنررػاع عجيررجة السجسػعــة الحيػانيــة : 

مررررغ الحيػانررررات مثررررل الغرررردالن واألرانررررب البخيررررة وثعالررررب الرررررحخاء 
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والجخابيرررع والفئرررخان  كسرررا تػجرررج بعرررس أنرررػاع مرررغ الصيرررػر السفتخسرررة 
 ( 41)والحذخات والدواح  والقػاقع .

ترررش   و عالسي تخجررع أىسيتيررا إلرري أنيررا مػقررع:*أهسيــة السحسيــة
ضرسيا  محسية محيط حيرػؼ حدرب إعربلن مشطسرة اليػندركػ  الرحؼ

لذربكة محسيرات السحريط الحيرػؼ التابعرة لمسشطسرة كسا تسثرل نسررػذج 
لمشطع البيئيرة الدراحمية لحرػض البحرخ الستػسرط والتري تحترػؼ عمري 
العجيررج مررغ السررػارد الصبيعيررة والبذررخية وأنساا متعررجدة مررغ اسررتخجام 

السحسيررررررة كسحسيررررررة تشسيررررررة السررررررػارد ضررررررسغ  األرض كسررررررا ترررررررش 
 ترشيفات االتحاد الجولي لرػن الصبيعة.

األىسية الجيػلػجية:تحتػؼ جػانب وأقجام التبلل عمي تخبة زراعية -
 خربة مدروعة بأشجار التيغ والديتػن.

(نػعرا مرغ الشباترات الصبيعيرة 351أىسية الشباتات:يػجج بالسحسية )-
لبيئيررة ونباتات ليررا أىسيررة لررجخػليا فرري السحميررة الصبيررة والعبلجية وا

(نررػع 17بعرس الررشاعات الحخفيرة ونباتات لمخعي باإلضرافة إلري )
 ميجد باالنقخاض.

أىسيررررة الحيػانررررات:تحػؼ السحسيررررة أنررررػاع متعررررجدة مررررغ الحيػانررررات -
البخيررررررررررة والصيررررررررررػر والدواحرررررررررر  والدررررررررررمحفاة السرررررررررررخية السيررررررررررجدة 

                                                             
41
 
 مرسى مطروحالهٌئة العامة لالستعالمات  (

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=532 

27 /16 /2113 
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لثررررررررررررجييات برررررررررررراالنقخاض وأنػاع مررررررررررررغ الثعررررررررررررابيغ والسفرررررررررررررميات وا
 والحذخات كسا تػجج أنػاع مغ الصيػر السحمية والسياجخة.

األىسيرررة الثقافيرررة والتاريخية:يػجرررج برررجاخل السحسيرررة مشصقرررة أثخيرررة -
تخجررع إلرري العرررخ اليػنرراني والخومرراني وتزررع مقررابخ وبقايررا قرررػر 
ومشررررازل ومعبررررج وميشرررراء قررررجيع كسا تزررررع خدانررررات السيرررراه األرضررررية 

ا الخعررراة فررري تجسيررع ميررراه األمصرررار  كسرررا الخومانيررة العيج يدرررتخجمي
شيجت السشصقة الحخب العالسية ويػجج بالقخب مشيا مدارات تاريخية 

 لسقابخ الجشػد ومتح  العمسيغ الحخبي.
(ندررسة 8111األىسيررة االجتساعيررة:كسا سرربو ذكررخه تررأوؼ حررػالي )-

 يعيذػن في عجة قخؼ ويسارسػن الدراعة والخعي والحخن اليجوية.
التعميسية والبحثية:تعج مجال لمبحث العمسي لتشػع البيئرات األىسية -

الصبيعيررة فيي مقرررج لصرربلب العمررع لجراسررة سررت بيئررات فييا)البيئررة 
البحخية وبيئرررررة الكثبررررران الخممية وبيئرررررة السشخفزرررررات السمحية وبيئرررررة 
السشخفزررات غيررخ السمحية وبيئررة اليزرراب والجبال وبيئررة األراضرري 

 (42)والديػل الجاخمية.

 :كشسػذج لمسحسية العمسية ية وادي العالق محس-9
نطرررخاا ألىسيرررة محسيرررة وادؼ العبلقرررى فقررررج ترررع إعبلنيرررا عمرررى قائسررررة 

( فرري إشررار البخنررامج 1993محتػيررات السحرريط الحيررػؼ مشررح عررام) 
الجولي لئلندان والسحيط الحيرػؼ الترابع لسشطسرة اليػندركػ  وتيرجن 
السحسيررة إلررى صررػن السررػارد الػراثيررة لمشباتررات والحيػانررات  والتأكيررج 

                                                             
42
 
 اإلدارة العامة لمحمٌات المنطمة الشمالٌة،جهاز شئون البٌئة بوزارة الدولة لشئون البٌئة)محمٌة العمٌد الطبٌعٌة بمحافظة مطروح( (



 157 

لمسجتسرررع السحمررى وتحقيرررو أىررجان التشسيرررة عمررى التشسيرررة السدررتجامة 
االقتررررادية الستػاصرررمة وتشسيرررة السرررػارد البذرررخية ومذررراركة الدررركان 

 السحمييغ في جسيع البيانات والسعارن السحمية.
 ە22: يقررع وادؼ العبلقررى برريغ دائخترري عررخض) السػقــع الجغخافــي -
( شخقا جشػب مجيشة أسػان  ە35  ە33(شساال وخصي شػل)  ە23 

كرع(  فري اليزربة  1211كع(وتبعج عغ القراىخة بشحرػ ) 181بشحػ)
الذخقية التي تفررل بريغ جبرال البحرخ األحسرخ ومجرخؼ نيرخ الشيرل  

ووادؼ العبلقررى عبررارة عررغ وادؼ جرران) كرران يجررخؼ فيررو ( 6)شرركل
السياه سابقا( وكان يشبع مغ جبال البحخ األحسرخ ويررب فري وادؼ 

كرررع(  275بصرررػل )الشيرررل )شرررخق بحيرررخة ناصرررخ حاليرررا(  وىرررػ يسترررج 
 (.2أل  كع 31وتبم  مداحة السحسية)

ـــاخ:- مشررراخ السحسيرررة صرررحخاوؼ جررران متصخن)شرررجيج الحرررخارة السش
 صيفا   وقارص البخودة شتاء مع نجرة األمصار(.

 ولقج قدست تمظ السحسية إلى ثبلثة أقدام :
السشصقة السخكدية )أو الػسصى( وىي السشصقة األولى التي تسشرع -1

ذررصة سررػاء كانررت زراعيررة أو تعجيشيررة  وتشقدررع إلررى فييررا جسيررع األن
مشصقتيغ: القمرب األول التري تزرع مشراشو )القميرب ووادؼ أم عخكرة 
 ووادؼ حيدػربا( ومشصقة القمب الثاني التي تزع مشصقة إيقات  

 ( 2كع 351وىي مخررة لمبحػث العمسية األساسية ومداحتييسا)
تررجار بيئيررا وتجررخؼ مشصقررة إدارة بيئيررة  وتدررسي حررخم السحسيررة  و -2

 فييا السذخوعات البحثية .



 158 

( والتررري يدرررسح فييرررا 2كرررع 21‚551 ومدررراحتيا ) مشصقرررة انتقرررال-3
بالدراعررررررات التقميجيررررررة والخعرررررري وجسيررررررع أشرررررركال اسررررررتخجام األرض 

 التقميجية.
تتسيررررررررد محسيررررررررة وادؼ العبلقررررررررى بررررررررالتشػع  التشررررررررػع البيػلررررررررػجي: *

التشرػع البيػلرػجي البيػلػجي؛واليجن مغ إنذراء السحسيرة ىرػ حسايرة 
 السيجد باالنقخاض مع تشفيح مذخوعات التشسية السدتجيسة .

( نػعرررا مرررغ الثرررجييات أىسيرررا الثعمرررب 15وتحترررػؼ السحسيرررة عمررري)  
والحيػانرررررات البخيرررررة مثرررررل الجسرررررال    األحسرررررخ  والغررررردال السررررررخؼ 

والسرراعد واألغشررام والغرردالن وابررغ اوػ والزررباع والحسررار الجبمرري   
 .دة باالنقخاض مثل الكبر االروؼ  والشعاملحيػانات السيجوا

( نػع مغ الصيػر السكيسرة والسيراجخة والدائرخة 311ويػجج بالسحسية )
حيرررث أنرررػاع مختمفرررة مرررغ الصيرررػر السكيسرررة  مثرررل الحبرررارؼ والشعرررام 
والحجررل والررخخع واألبمرررو والرربط الذخشررخ والعقررراب الشدررارية والحرررجاة 

الشرررادرة  مثرررل الحيرررة الدرررػداء والررررقػر  باإلضرررافة إلررري الدواحررر  
 العخجاء والعقارب  والحذخات.

( نػعرررا مرررغ الشباترررات دائسرررة الخزرررخة )الخعػيرررة والصبيرررة 92ويػجرررج)
والعصخية( حيث تشسػ نباتات شبية ليا قيسرة اقتررادية مثرل الحمر  
بخ  والحشطرل  والدريشامكي  والحخجرل  والجمديدرة  وبمرح البللرػب  

 .ىحه الشباتات حيث يتع ترشيع الكثيخ مغ األدوية مغ
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والسحسيررة غشيرررة بالرررخػر والبرررخاكيغ الشاريررة والستحػلرررة والخسرررػبية  
ومشيررررا الجررررابخ واالنررررجيديت والدررررخنبتيغ والخخررررام والحرررررى الخمميررررة 

 الستػافخ بكثخة.
سرركانيا مررغ البرررجو  ويػجررج بالسحسيررة قخيررة صررغيخة تدرررسي العبلقررى 

حيرراتيع عمرري  وىررع أبشرراء قبائررل البذررارة والعبابررجة الخحررل يعتسررجوا فرري
السررػارد الصبيعيررة السػجررررػدة فرري الررػادؼ  ويعتبررخ الكدرراء الخزررخؼ 
في الػادؼ ذات أىسية لشػعية الحياة  بل حتى إلبقاء سكان الرػادؼ 

ويػجرج (43)عمى قيج الحياة تسرجىع بالصعرام والػقرػد والخعري واألدويرة.
بالسحسيررررررة مخكررررررد عمسرررررري لمرررررررحخاء  ودراسررررررات السيرررررراه الجػفيررررررة 
بالعبلقي وتتعرررراون كميررررة العمررررػم بأسررررػان وكميررررة الررررريجلة لتصررررػيخ 
استخجام الشباتات الصبية السػجػدة بالسحسية  بسا يعػد بالفائجة عمي 
الدرررررركان السحمييغ وىشرررررراك أبحرررررراث خاصررررررة بالحيػانررررررات السيررررررجدة 

  .باالنقخاض مثل الكبر االروؼ  والشعام
الصيررررػر الشررررادرة التشررررػع البيػلررررػجي لمحيػانررررات و -*أىسيررررة السحسيررررة:

 والرخػر والبخاكيغ الشارية والستحػلة والخسرػبية  ومشيرا  والحذخات
 الجابخ واالنجيديت والدخنبتيغ والخخام والحرى الخممية وغيخىا.

أىسيررررة اقترررررادية متسثمررررة فرررري وجررررػد مشرررراجع الجخانيررررت والخخررررام  -
والجخافيررررت والتمررررظ والكخومايررررت  كسررررا يشتذررررخ فييررررا مشرررراجع قجيسررررة 

ج الررحىب  وحررجيثا تررع اكتذرران الررحىب فرري ثرربلث مشرراشو السررتخخا
                                                             

43
 

( انظر،
 . 2111ة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة، المحمٌات الطبٌعٌة،الهٌئ 
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بػادؼ العبلقى بسعجالت تخكيد مختفعة وفقا لمسقاييذ العالسية  كسرا 
يػجرررج األحجرررار الكخيسرررة  والررررخػر البخكانيرررة والشاريرررة والستحػلرررة 

 والخسػبية وأحجار الديشة ومػاد البشاء.
 

 
 محسية وادؼ العبلقىمػقع (  6شكل )

 
 لمحيػانررات تدررتخجم مخعرري والتيالشباتررات الجائسررة الخزررخة تشررػع  -

ونباتررات عصخيررة وشبيررة تدرراىع فرري عرربلج األمخاض مثررل نبررات ارا 
)القصشرررو الجبمررري( الرررحؼ يدرررتخجم فررري عررربلج االم األسرررشان  ونبرررات 
العذررررار لعرررربلج لدررررعة العقررررخب ويدررررتخجم كسزرررراد لمبررررخد والكحررررة 

لسخخ السجر لمبػل  )الدعال( وعدخ اليزع ومشذط لمسعجة  ونبات ا
والغمقررة لؤلمرررخاض الجمجيرررة  والبعيثررخان لعررربلج الخومررراتيدم والحسرررى  
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والكمح الحؼ يدرتخجم كسقرػ جشدري  باإلضرافة إلرى الحخجرل وسرجخ 
 الغدال والديال والعاقػل والدكخان والشبو واألثل وغيخىا.

حيرث يػجرج مخكرد عمسري لمررحخاء  ودراسرات السيراه  بيئة عمسية -
 ارع بحثية.الجػفية ومد 

 يعير في السحية سكان محمييغ مغ قبائل العبابجة والبذارية و -
وىسررا مررغ الكبائررل الخحررل الترري تدررعى وراء السخاعرري  وتحررط رحاليررا 
عشجما تجج واديا غشيا بالشباتات ويتػافخ فيو الساء  وتشقدع كل قبيمرة 
إلى عجة عذائخ مػزعة عمى األودية السختمفة  وتتسيد ىرحه الكبائرل 
بالحفرراظ عمررى عاداتيررا وتقاليررجىا وثقافاتيررا والتسدررظ بيررا جرريبل بعررج 
جيل  ويعج الخعي  وبيع الساشية والجسرال  وجسرع الشباترات الصبيرة  
وبيع الفحع  والعسل كأدلة صحخاء  وعسال فري السحراجخ والسشراجع  
مغ أىع األعسال التري يعسرل بيرا أبشراء قبائرل العبابرجة والبذرارية فري 

ضررافة إلررى خبررختيع الذخرررية بأمرراكغ وجررػد الشباتررات السحسيررة  باإل
الصبيررررة والخذرررربية وشررررخق تجسيعيررررا وشررررخق التررررجاوؼ بيررررا وأمررررراكغ 

 (44)تدػيقيا  وأماكغ وجػد اآلبار.

محسيــــة الرــــحخا  ال يزــــا  الص يويــــة كشســــػذج لسحسيـــــات -3
 الرحاري والتخاث الص يعي:

 عررررررررام) ىررررررري نسررررررررػذج لسحسيررررررررات الررررررررحارؼ والتررررررررخاث الصبيعرررررررري
والرحخاء البيزاء تستمظ شبيعة نرادرة وىرى مشصقرة ميسرة ( 2112

                                                             
44
 

 2111سبتمبر  25كٌلومتر مربع العاللى بأسوان،أرض الذهب ولكن، 23موفك أبو النٌل،ممالة منشورة فً األهرام الرلمً)محمٌة طبٌعٌة بمساحة  (راجع:

 digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=174561&eid=303 23/9/2114،استرجاع 
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لجرررحب الدرررياحة البيئيرررة  كسرررا تعتبرررخ مرررداراا تعميسيارررا وتخويجيارررا ميسررراا 
لدرركان الػاحررات ولسرررخ بذرركل عام وسررسيت بالرررحخاء البيزررراء 

 ورماليا بيزاء المػن.  المػن  ألن سصحيا صخػر جيخية بيزاء
السػقررررع الجغخافي:تقرررررع محسيررررة الررررررحخاء البيزرررراء فررررري الجررررردء - 

الذررسالي مرررغ واحررة الفخافرررخة بالررررحخاء الغخبيررة ) بسحافطرررة الرررػادؼ 
كع( وعررغ القرراىخة  181الججيج( وتبعررج عررغ الػاحررة البحخيررة بحررػالي)

كع(ويػجج شخيو أسرفمتي لمػصرػل إلري السحسيرة وىرػ  511بحػالي)
لررحخاوؼ الغخبري مرخورا بالػاحرات شخيو القاىخة الػاحرات الجاخمرة ا

البحخيررة والفخافخة وشخيررو أخررخ يخبصيررا بأسرريػا وىررػ شخيررو أسرريػا 
 (.7)شكلالػاحات الخارجة والجاخمة

 (. 2أل  كع 3‚9:تبم  مداحة السحسية حػالي)السداحة-
 مشاخ السحسية معتجل دافئ شػل العام. السشاخ:-
السحسية  مرغ الخاصية الجيػلػجية:تتكػن -*الخرائز الحيػية: 

شبقررات الرررخػر الصباشرريخية وىرري بيزرراء المررػن  و يتكررػن الجرردء 
األسررررفل مشيررررا مررررغ الصباشرررريخ األبرررريس الررررحؼ يػجررررج بيررررا حفخيررررات 
الفقاريررة و أسررشان القررخش, وىررحه الرررخػر الصباشرريخية تعكررذ بيئررة 

 (45)التخسيب البحخية العسيقة.

كسررررا تشتذرررررخ  أعسررررجة الصباشررررريخ التررررري تعخضررررت لعسميرررررات الشحرررررت 
ػاسررصة الخيرراح مكػنررة أشرركاال تذرربو عررير الغررخاب   وترربلل شررجيجة ب

 مسررا يزررفى عمررى السشصقررة وضررع  وبقايا أشررجار متحجررخة االنحررجار
                                                             

 2117(انظر:دمحم علً أحمد،المحمٌات الطبٌعٌة فً مصر،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،مكتبة األسرة،الماهرة، 45
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جيػلررػجي وشبيعررة نررادرة  ويقصررع مررشخفس الفخافررخة شبقررة الصباشرريخ 
األبيس وتتسيرررد السشصقرررة بتشرررػع البيئرررات مثرررل الػديررران  التكػيشرررات 

ميرررة   العيرررػن الصبيعيرررة   والشررراشو  الجيسػرفػلػجيرررة  الغرررخ ود الخم
 الرخخؼ.

 

 
 محسية الرحخاء البيزاءمػقع (  7شكل)

 
الخاصية البيػلػجية: وتعتبخ السحسيرة ذات قيسرة عاليرة مرغ حيرث -

حيرررررث الحيررررراة الحيػانيررررة غشيرررررة فررررري الررررررحخاء   التشررررػع البيػلرررررػجي
البيزاء وىى تتسيد بسجسػعة محجدة مغ أنػاع الحيػانات والشباتات 
الستخرررررة والستأقمسرررة لمحيررراة فررري البيئرررات الخمميرررة وتحترررػؼ عمرررى 
العجيرررج مرررغ األنرررػاع الشباتيرررة مثرررل: لررربخ الجبرررل   الخشرررخيط األبررريس 

يررػر الشررادرة و السيررجدة  الذررػيكة  والعجررخم وغيخىررا, والحيػانررات والص
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برررررراالنقخاض مثررررررل: العقررررررخب األصررررررفخ   قاضرررررري الجبررررررل   الررررررػرل 
الرحخاوؼ   الحية السقخنة   الغرخاب الشرػحي  السكراء وغيخىرا  كسرا 
تعتبررخ مررأوػ ألنرررػاع الغرردال السرررخؼ و الغررردال السرررخؼ و الغررردال 
األبيس و الكبر االروؼ  كسرا تحترػؼ عمرى تجسعرات نباتيرة مسيردة 

نػعاا مرغ الصيرػر  24بيئي الرحخاوؼ كسا تع تدجيل نحػ لمشطام ال
 السكيسة داخل السحسية.

تخجع أىسية السحسيرة إلري أنيرا تسثرل نسرػذج فخيرج أهسية السحسية:-
لطررررراىخة الكارسرررررت  كسرررررا تعتبرررررخ متحفررررراا مفتػحررررراا لجراسرررررة البيئرررررات 
الرحخاوية والطػاىخ الجغخافية والحفخيات والحياة البخية  واحتػائيرا 

اثررار وأدوات تخجررع إلررى عرررخ مررا قبررل الترراريخ الترري تذررتسل عمررى 
عمررى مجسػعررة مررغ السقررابخ والكيررػن الشررادرة وبقايررا مػميررات قجيسررة 
ونقػش مشحػتة   كسا تتسيد السحسية بجسال مشاضخ الكثبان الخمميرة 
والتكػيشرات الجيػلػجيرة لررخػر األحجرار الجيخيرة ناصرعة البيرراض 

 وما تحتػيو مغ حفخيات متسيدة. 
مررررغ أكثررررخ السشرررراشو فرررري العررررالع جررررحبا لمدررررياحة البيئيررررة وسررررياحة -

بدرربب روعررة  الدررفارؼ وسررياحة السغررامخات والدررياحة الرررحخاوية ؛
السكان واحتػائو عمى تذكيمة نادرة ومتشػعرة مرغ األشرياء التري نرادرا 
 مررا تتجسررع فرري مكرران واحررج حيث تشتذررخ بالسحسيررة العيررػن السائيررة  

خو وعيغ السكفي( وتررررػفخ السيررررراه مثررررل )عرررريغ حزررررخة  وعررررريغ الدرررر
لمحيػانات وتسثل مكان الستخاحة زوار السحسيرة  وإلرى جػارىرا اثرار 
مشازل قجيسة وأوانا فخارية استخجميا اإلندان الحؼ عاش حػل ىحه 
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العيرررػن السائيرررة وتخجرررع إلرررى العررررخ الخومررراني  كسرررا تػجرررج مقبرررخة 
ػميرراوات بررالتبلل السحيصررة بسشصقررة عرريغ حزررخة  ويػجررج بيررا بقايررا م

وتحررررررخص السجسػعررررررات الدررررررياحية عمررررررى زيارتيررررررا لمتستررررررع   قجيسررررررة
بالسشاضخ الخبلبة و اليػاء الشطيف و التكػيشرات الجيػلػجية,والبيئرة 

 (46)الرحخاوية التي ال يػجج ليا مثيل في العالع.

معطرررع أفرررػاج الدرررائحيغ ليمرررة أو ليمتررريغ داخرررل السحسيررررة  ويقزررري 
البالغررررة داخررررل خيررررام مخررررررة ليررررحه األمرررراكغ  وسررررياحة ركررررػب 
الجسررررررررررال مشتذررررررررررخة فرررررررررري الرررررررررررحخاء البيزرررررررررراء  ويقبررررررررررل عمييررررررررررا 

 (47)األوروبيػن.

 

 
 صخختي عير الغخاب والججاجة   -    -    -  -صخخة الذسدية  

 الغخاب بسحسية الرحخا  ال يزا  صػرة لرخختي الذسدية ويير 7شكلي 
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 15 فً   (الجدٌد الوادي محافظة) الطبٌعٌة البٌضاء الصحراء محمٌة، األراضً واستصالح الزراعة وزارة/  السمكٌة الثروة لتنمٌة العامة الهٌئةمولع  (راجع:

 23/9/2114استرجاع   gafrd بواسطة 2111 سبتمبر

 

والمصرٌون « الجٌولوجٌة»أجمل مزارات مصر  ..الصحراء البٌضاء--1761 ،العدد2119   ابرٌل   8   مولع المصري الٌوم(راجع: 47

...today.almasryalyoum.com/article.aspx?ArticleID=216178 

 2112المجتمع والبٌئة،جامعة عٌن شمس،سبتمبر،النشرة البٌئٌة لمطاع شئون -
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فرري )الرررحخاء البيزرراء( تػجررج وأجسررل صررػر الصبيعررة فرري مرررخ 
  )صخػر عيرتكػيشات متشػعة أجسميا صػر لسشصقة تدسىل

وىررى عررجة صررخػر مررغ الحجررخ الجيررخؼ سرراىست عػامررل ب(بالسذررخوم
التعخية عمرى اتخراذ تمرظ الررخػر شركل السذرخوم أو عرير الغرخاب 

نباتررات فرري األرض متفاوتررة األحجررام  ومررغ  ومػجررػدة بكثررخة وكأنيررا
أشررررريخىا مشصقرررررة تدسي)السذرررررخوم(وإلى جرررررػاره نحرررررت اخرررررخ يذررررربو 

مسررررا يررررػحي وكأنيررررا دجاجررررة تدررررتطل   (8)شرررركلالججاجررررة البيزاء
بيا كسررا تػجررج صررخػر السطمررررة أو ب الذسدررية ب وىررى عررجة صررخػر 
شباشرريخية كبيررخة الحجررع تكػنررت مررع مررخور الرردمغ وتذرربو الذسدررية 

الدررررياح أن يدررررتطمػا بيررررا كسررررا يدررررتطمػن بالذررررجخ وىحه  ويدررررتصيع
األشرررررركال تسثررررررل مقرررررررجا لكثيررررررخ مررررررغ الدررررررياح اللتقرررررراا الرررررررػر 

كسا تعتبررررخ متحفرررراا مفتػحرررراا لجراسررررة البيئررررات الرررررحخاوية التحكاريررررة 
والطررػاىخ الجغخافيرررة والحفخيررات والحيررراة البخيررة والتررري تحتررػػ عمرررى 

 (48)اثار وأدوات تخجع إلى عرخ ما قبل التاريخ.

 حسية أشتػم الجسيل كشسػذج لسحسيات األراضي الخشبة:م-4
تقررع محسيرة أشرتػم الجسيررل وجديرخة تشريذ فرري السػقـع الجغخافـي:  -

 7شسال الرجلتا  بسحافطرة بػرسرعيج  وغرخب مرجيغ بػرسرعيج بحرػالي)
 (وعمرررررري الصخيررررررو الدرررررراحمي برررررريغ بػرسررررررعيج ودمياا ومدرررررراح2كررررررع

                                                             
 ...المصرٌة.. األثرٌون  الصخورالصور.. صخرة "الفرخة" أشهر  -(راجع كل من: 48

www.sahafaty.net/news1991332.htm
 

 

 - 2113/دٌسمبر/11 األحد
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(وتذرسل 2كرع 8)جديخة تشيذ (مشيا 2كع 43ومداحتيا الكمية حػالي)
السحسيرررة بػغرررازؼ الجسيرررل وأشرررتػم الجسيرررل  وتتعسرررو داخرررل بحيرررخة 

كع(  وجديخة تشيذ التي تقع داخل بحيخة السشدلة  3السشدلة لسدافة )
 كع( . 7جشػب غخب مجيشة بػرسعيج بشحػ)

تتستررع بالسشررراخ السعتررجل مررع ارتفررراع شفيررف فرري الحرررخارة السشــاخ: -
   49))دافئ مسصخ.صيفا  أما الذتاء فيػ 

ـــة:- تتسيرررد السحسيرررة برررالتشػع البيػلرررػجي وىي تعتبرررخ محصرررة األهسي
رئيدررية لمصيرررػر السيررراجخة مرررغ أجررل التررردود بالغرررحاء والخاحرررة خررربلل 
رحمة ىجختيا لمسحسية في فرمي الخخيف والخبيع  كسا أنيرا مذرتى 

 . (9)شكللمعجيج مغ الصيػر السياجخة ومػشغ لتكاثخ بعزيا
 

 
 ( مػقع محسية أشتػم الجسيل 9شكل )
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 ( انظر، دمحم عًل أحمد، المحمٌات الطبٌعٌة فً مصر، مرجع سبك ذكره.
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وتتشررررررػع الصيررررررػر الجائسررررررة لترررررررل إلرررررري أالن األنررررررػاع مثررررررل الرررررربط 
الخزررارؼ والدرقرراني وشررائخ الذرريخمان والررججاج الدررمصاني واليسررام 
السصػق ودجاج الساء األرجرػاني والبجرع البذراروش وغصراس اسرػد 

 الخقبة وغخاب البحخ والبمذػن األبيس والخمادؼ وغيخىا .
أنررػاع متعرجدة مررغ الحيػانررات الخخػيرة والقذررخية   ومعطررع كسرا تػجررج 

أنررررػاع األسررررساك ذات األىسيررررة االقترررررادية مثررررل البررررػرؼ والصػبررررار 
والقرراروص والبيرراض والررجنيذ والمررػت وثعررابيغ البحررخ   كسررا تزررع 

تشريذ أىسيرة  ةلجديرخ   كساأسساك السياه العحبة مثل البمصي والقخمػا
تاريخيرررة ؛ حيرررث يػجرررج بيرررا ترررل تشررريذ األثرررخؼ   كسرررا كانرررت مجيشرررة 
تشريذ مرغ أىررع السرجن السرررخية مشرح الفرتح اإلسرربلمي لسررخ وحتررى 
العررررخ األيرررػبي  وكانرررت السجيشرررة تجاريرررة وصرررشاعية   وتعخضرررت 
السجيشررة ليجسررات الغررداة  الستكررخرة مسررا أدؼ بالسمررظ دمحم ابررغ العررادل 

أمخ بيجم السجيشرة وتيجيرخ أىميرا   وتقرع جديرخة األيػبي إلي إصجار 
تشيذ فري الشطرام البيئري العرحب)السياه العحبرة( الرحؼ يتسيرد بكائشرات 
حية تفزل السعيذة داخل ىحه البيئة حيرث تبشرى الصيرػر أعذاشريا 
فرررررػق الجديخة ويدررررركغ أشررررربلل السجيشرررررة حاليرررررا الصيرررررػر برررررجال مرررررغ 

حيرررث نذررراا صررريج كسا لمسحسيرررة أىسيرررة اقتررررادية كبيرررخة   سررركانيا
وتعتبخ بحيررخة السشدلررة الترري  األسررساك مررغ بحيررخة السشدلررة شررػل العررام

تقررع برريغ فررخع الشيررل بررجمياا فرري الغررخب وقشرراة الدررػيذ فرري الذررخق  
والتي كانت أكبرخ مدراحة بريغ بحيرخات الرجلتا حيرث كانرت مدراحتيا 

( 2كرررررع 511( وتقمررررررت إلررررري اقرررررل مرررررغ )  2كرررررع 1211حرررررػالي) 
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جة التػسرعات العسخانيرة والتجفيرف  والتدايرج ومازالت في التقمز نتي
وتتررل بحيرخة السشدلرة برالبحخ الستػسرط  السدتسخ الستخجام األرض

عرغ شخيرو فتحرات أىسيرا بػغرازؼ الجسيرل القرجيع والججيرج   وتتسيرد 
بحيررخة السشدلررة بتشػعيررا البيػلررػجي مررغ أسررساك وشيررػر بخيررة التدرراع 

جدر مغصراة بالشباترات سصح البحيخة وتشػع بيئاتيا مغ مياه ضحمة و 
السختمفة وقشػات مائيرة ومدرصحات شيشيرة يجعرل ليرا أىسيرة خاصرة 

وتتشػع مياه البحيخة ؛ حيرث  كسأوػ ألنػاع مختمفة مغ الصيػر البخية
السيرررررراه السالحررررررة بالسشصقررررررة الذررررررسالية القخيبررررررة والسترررررررمة بررررررالبحخ 

قبل الستػسط  والسياه العحبة في السشصقرة الجشػبيرة لمبحيرخة التري تدرت
السياه العحبة مغ السرارن الدراعية والرشاعية  ومشصقة مياه شبو 
مالحة وىي الػاقعة بريغ السشصقتريغ الذرسالية والجشػبيرة  ويتسيرد كرل 
نطام مغ نطع السياه الثبلث السحكػرة  بأنو يزع كائشرات ذات قيسرة 

 (51)عمسية واقترادية كبيخة.

 

 
 ( صػرة لسحسية أشتػم الجسيل 11شكل)
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 .2111وزارة الجولة لذئػن البيئة جياز شئػن البيئة  السحسيات الصبيعية في مرخ  ( انظر،
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 ثالثا:الدياحة الجيشية

 *السقجمة: 
تعتبخ الدياحة الجيشية مرغ أقرجم أنرػاع الدرياحة عمرى األرض  حيرث 
ابتررجأىا اإلندرران مشررح القررجم وىي الدررياحة السختبصررة بديررارة األمرراكغ 
الجيشيررررة السقجسررررة عشررررج جسيررررع الررررجيانات  والترررري تذرررركل جرررردءا مررررغ 

الدرياحة العامرة فري وتعتبخ الدياحة الجيشية جدءاا ميساا مغ  عقيجتيا
ويقػم بيررحا الشررػع مررغ الدررياحة أفررخاد يشتسررػن إلررى  جسيررع دول العررالع

فالسدرررمسػن تكرررػن وجيرررتيع األولرررى مكرررة ؛جسيرررع الرررجيانات فررري العالع
السكخمرررة والسجيشرررة السشرررػرة لمحرررج والعسرررخة  أو القرررجس الذرررخيف  أو 

وىشاك سررياحة ديشيررة لسرردارات األنبيرراء فرري  الشجرر  وكررخببلء ومذرريج
أمررررررا السدرررررريحيػن  سغ وسررررررمصشة عسرررررران واألردن ولبشرررررران وغيخىاالرررررري

فرررػجيتيع دائسررراا لديرررارة بيرررت لحرررع فررري فمدرررصيغ  حيرررث مػلرررج الدررريج 
ولمييػد زيراراتيع  ووجيرتيع  السديح عميو الدبلم  أو زيارة الفاتيكران

ولميشجوس والبرػذييغ والدرادشرت  األولرى حرائط السبكرى فري فمدرصيغ
 .والرابئيغ زياراتيع الخاصة

فرررري كررررل عررررام تدررررتقبل األمرررراكغ السقجسررررة السبليرررريغ مررررغ الحجرررراج و 
 والدائخيغ حيث تقجم ليع الخجمات األساسية أثشاء إقامتيع.

السسمكررة العخبيرررة )الجيشيررة بالدررياحةومررغ أبررخز الررجول الترري تذرررتيخ  
الدررررعػدية لمحررررج والعسخة وفمدررررصيغ لديررررارة كشيدررررة السيررررج والكيامررررة 
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تراج محرل الرحؼ يؤمرو أالن الدرياح والقجس الذخيف  واليشرج لديرارة 
 .(اليشػد كل عام   والفاتيكان بتيصاليا حيث مقخ البابا

 :*دوافع وأهجاف الدياحة الجيشية
قرررج يكررررػن الدررربب ىررررػ إشرررباع حاجررررة اإلندررران الخوحيررررة والشفدررررية  
وشررررررعػره أن ىررررررحه الديررررررارات تخفرررررر  عشررررررو الكثيررررررخ مررررررغ السعانرررررراة 

ألنيررا تقخبررو مسررا يعتقررج بررو والزررغػشات الترري تػاجيررو فرري الحيرراة  
التعرررررخن عمرررررى مطررررراىخ اإلعجررررراز فررررري  و وتعصيرررررو األمررررران الخوحي

شمب العمرررررع وزيرررررارة  و الخمو واالعتبرررررار بسرررررا حرررررجث لؤلمرررررع الدرررررابقة
العمسراء فرري الررجول التري يقرررجىا السدررمع لمدرياحة  فقررج كرران الػاحررج 

شمب الرخزق  و مغ األوائل يقصرع االن األميرال لدرساع حرجيث واحرج
فررراليجخة واالنتقرررال مرررغ  ت ججيرررجة لمتجرررارة واالسرررتثسار؛وفرررتح مجررراال

تحقيرو ىرجن مرغ   كسرامكان آلخخ تفتح لئلندان أبػاباا كثيرخة لمخزق 
أىجان التشػع في الخمرو وىرػ التعرارن بريغ الذرعػب والتػاصرل مرع 

 (51)أصحاب الحزارات األخخػ.

رت  وتدرراىع الدررياحة الجيشيررة فرري اقتررراد كثيررخ مررغ الررجول  وقررج قررجق
الدرررياحة العالسيرررة عرررجد الدرررياح الرررحيغ يررردورون مػاقرررع بعيشيرررا ىيئرررة 
 (52)مميػن( سائح سشػياا. 351 - 311بشحػ) 
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 المبس جرٌدة|  الدٌنٌة السٌاحة  ٌوسف جمال نعبد المحس(انظر:

www.alqabas.com.kw/node/857899 

 2114/ 25/9استرجاع -21/4/2114

-
 

 31/8/2112( 6217)الدٌنٌـة،الوطن،العدد خاطر،السٌاحــة إبراهٌم دمحم
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مجلة  )ممال(مولعالمطب الذي تدور حوله رحى السٌاحة ما بٌن الدول اإلسالمٌة واستمطاب المسلمٌن فً العالم -السٌاحة الدٌنٌة انظر:عبد الصاحب الشكري، (

 25/9/2114استرجاع – (34،العدد)السٌاحة اإلسالمٌة

 Islamic Tourism Magazine - السٌاحة الدٌنٌة 

www.islamictourism.com/Arabic_Articles/articles.php?issue=34 



 172 

 
 الدياحة الجيشية في السسمكة العخبية الدعػدية-2

:تعتبررخ الدررياحة الجيشيررة أىررع ركررائد الدررياحة فرري السسمكررة *السقجمــة
 العخبيرررة الدرررعػدية  كػنيرررا ميرررج الحزرررارة اإلسررربلمية يجعميرررا محرررل
جررررحب سرررررياحي  حيررررث يقررررررج السدررررجج الحرررررخام والسدررررجج الشبرررررػؼ 

 السبلييغ مغ السدمسيغ ألداء فخيزة الحج ومشاسظ العسخة.
وتتسيرد الدرياحة الجيشيررة فري الدررعػدية برجوام واسررتسخار ترجفو الرردوار 
شررررررػال أيررررررام الدررررررشة وتدداد حخكررررررة التررررررجفو الدررررررياحي فرررررري مػسررررررع 

حخكرررررة الترررررجفو  الحج)شرررريخؼ ذؼ القعرررررجة وذؼ الحجرررررة( كسا تررررردداد
الدياحي ألداء العسرخة ومرا يرراحبيا مرغ أعسرال تجاريرة فري مػاسرع 
معيشررة مررغ الدررشة )شرريػر رجررب وشررعبان ورمزرران وربيررع (إضررافة 

 الستسخارىا شػال أيام الدشة.
ومفيررػم الدررياحة الحررجيث الررحؼ تخعرراه الجولررة ىررػ السشررافع الستعررجدة 

واالجتسرررراعي  لمدرررياحة فررري الجانررررب االقتررررادؼ والثقررررافي والتخاثررري
والبيئي حيرررث برررجأت تيرررتع برررجعع الدرررياحة الجيشيرررة والدرررياحة بررررفة 
عامررة  بيررجن تصررػيخ وتأىيررل السػاقررع الدررياحية والتخاثيررة, واالرتقرراء 
بقصررررراع اإليرررررػاء ووكررررراالت الدرررررفخ والخرررررجمات الدرررررياحية, وتصرررررػيخ 
األنذصة والفعاليات فري السػاقرع الدرياحية فزربلا عرغ تشسيرة السرػارد 

لدياحية والدرررعي لتحػيرررل الدرررياحة إلرررى قصررراع اقتررررادؼ البذرررخية ا
يديع بفعالية متدايجة في الشاتج اإلجسالي, ودعع االقتراد الػششي  
ولقرررج أسررريع قصرررراع الدرررياحة الدررررعػدؼ فررري تصررررػر الشررراتج السحمرررري 
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(  وتجراوزت ندربة 2111: (عرام)  7‚2اإلجسالي بشدبة تجاوزت) 
عررامميغ فرري القصرراع : ( مررغ مجسررػع ال26تػضيررف الدررعػدييغ فيررو) 

:( مغ إجسرالي  9‚1الدياحي  كسا أسيع ىحا التػضيف بسا ندبتو) 
القرررػػ العاممرررة بالسسمكرررة بالقصررراع الخررراص  ووفقرررا لبيانرررات مشطسرررة 
الدررياحة العالسيررة فررتن حرررة السسمكرررة العخبيررة الدررعػدية مررغ عرررجد 

 32الررررخحبلت الدررررياحية إلررررى مشصقررررة الذررررخق األوسررررط قررررج بمغررررت) 
فررع مدرراىسة الدررياحة فرري االقتررراد بسررا يترررخاوح :( وتخصررط إلررى ر 

 (53):(.18-5بيغ)

فقرررج بمررر  عرررجد الػافرررجيغ مرررغ الدرررياح الرررجولييغ إلرررى السسمكرررة العخبيرررة 
مميػن( وقرررج بمرررر  عررررجد  17‚5( نحررررػ) 2111الدرررعػدية فرررري عرررام) 
مميرررررػن( حررررراج  وتذررررركل  2‚9(نحرررررػ) 2111الحجررررراج فررررري عرررررام) 
ييرررا زيرررارات أخرررخػ : ( مرررغ الديرررارات  تم41الدرررياحة الجيشيرررة نحرررػ)

: (  وسرررجمت زيرررارات األصرررجقاء والديرررارات العائميرررة 21‚ 8بشدررربة)
:(  مرررررررغ إجسرررررررالي  14‚ 2: ( والديرررررررارات التجاريرررررررة)21‚5ندررررررربة)

 (54):( . 31‚5الديارات والديارات لبلستجسام وقزاء العصل)

وتديع صشاعة الدياحة بذكل إيجرابي فري االقترراد الدرعػدؼ مرغ 
رادؼ وتػفيخ فخص العسرل  وتػليرج الرجخل خبلل تعديد الشسػ االقت

وعائرررجات الشقرررج األجشبررري )التررري تقرررجم مدررراىسة إيجابيرررة فررري ميررردان 
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 للسٌاحة العربٌة المنظمة - السعودٌة العربٌة المملكة (راجع، مولع:

www.arab-tourismorg.org/ar/node/68 
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ع دخل السعودٌة | جرٌدة المبس (  السٌاحة الدٌنٌة تنو ِّ

www.alqabas.com.kw/node/73222 

 26/9/2114استرجاع فً -2112/ 15/ 18
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السررررجفػعات(  والتشػيررررع االقترررررادؼ  والتشسيررررة اإلقميسيررررة  وتحدرررريغ 
ترررؤدؼ صرررشاعة الدرررياحة دورا حيػيرررا فررري ترررػفيخ  كسا البشيرررة التحتيرررة

دررعػدية  السديررج مررغ فررخص العسررل وتخفيررف مذرراكل البصالررة فرري ال
وتذرريخ التقررجيخات ذات الرررمة بالدررياحة إلررى أن ندرربة العسالررة فرري 

:(مرررررغ إجسرررررالي الدرررررعػدييغ  8القصررررراع الدرررررياحي تقرررررجر بحرررررػالي)
 (. 2111العامميغ في عام )

:( مرررغ الشررراتج السحمررري 3‚1كسرررا سررراىست صرررشاعة الدرررياحة بشحرررػ)
الدررعػدؼ  وتعرردز الدررياحة بذرركل غيررخ مباشررخ الخررجمات األخررخػ 

يغ الغرررحائي والشطافرررة فررري قصررراع الفشرررادق  إضرررافة إلرررى مثرررل التسرررػ 
تأثيخىا في صشاعة الصيخان بسداىستيا في وقػد الصائخات وخجمات 

 .التسػيغ الجػؼ 
كسررا يررتع اسررتحجاث العجيررج مررغ فررخص العسررل فرري صررشاعات أخررخػ  

فخعية مثرل الدركغ والشقرل والتخفيرو التري ترختبط مرع الدرياحة  وترؤثخ 
تػريرج والتخرديغ  إضرافة إلرى مذرتخيات أيزا في صشاعة سبلسرل ال

الدمع والخجمات السحمية بذكل مباشخ مرغ قبرل مختمر  القصاعرات 
الفخعيرررة لمررررشاعة كسا يدررراعج سرررخعة الشسرررػ فررري صرررشاعة الدرررياحة 
أيزررا فرري إعصرراء دفعررة قػيررة إلنذرراء السديررج مررغ الفشررادق السررتيعاب 

 ( 55)العجد الستدايج مغ الدياح.
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ع دخل السعودٌة | جرٌدة المبس (انظر:  السٌاحة الدٌنٌة تنو ِّ

www.alqabas.com.kw/node/73222 

 26/9/2114استرجاع فً -2112/ 15/ 18
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مميررػن( زائررخ بحمررػل عررام  88الدررعػدية السررتقصاب نحررػ)  وتخصررط
  في إشار خصصيا التي تيرجن إلرى تصرػيخ قصراع الدرياحة 2121

 (56).الجاخمية والجيشية وسياحة األعسال
 

 
 الجغخافي لمسسمكة العخبية الدعػدية سػقعال(  11شكل )
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  2114بحلول  سنوٌاملٌوناً  15.8إلى  عدد زوار السعودٌةارتفاع  (انظر:

www.travelzad.com › ... ›  لألخـبـار الـسـٌـاحـٌـةزاد المسافر 

 26/9/2114استرجاع فً -2112/ 12/ 16
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 أهع مشاشق الدياحة الجيشية
 :مكــــــــــــــــة السكخمـــــــــــة مجيشة-2

بيررا السدرررجج الحرررخام  والكعبررة التررري تعرررج قبمرررة   ىرري مجيشرررة مقجسرررة 
السدررمسيغ فرري صرربلتيع وتقع مكررة فرري الحجرراز فرري السسمكررة العخبيررة 
الدعػدية  وىي عاصسة مشصقة مكة السكخمرة جشػب غرخب السجيشرة 

 121الصرررررائ  بحرررررػالي ) كع(وشرررررسال مجيشرررررة411السشرررررػرة بحرررررػالي)
كع( وأقخب  72كع(وشخق مجيشة ججة وساحل لبحخ األحسخ بحػالي)

السػانئ ليا ىػ ميشراء جرجة وأقخب السصرارات الجوليرة ليرا ىرػ مصرار 
 .(12)شكلالسمظ عبج العديد الجولي

( ²كرررع 88( مشيرررا )²كرررع 551وتبمررر  مدررراحة مكرررة السكخمرررة حرررػالي) 
السشصقة السخكدية السحيصة بالسدجج مأىػلة بالدكان  وتبم  مداحة 

( ويبمر  ارتفراع وادؼ مكرة عرغ مدرتػػ سرصح ²كرع 6الحخام حػالي) 
متررخاا(  وإلررى غخبررو يختفررع جبررل قعيقعرران وإلررى  331البحررخ حررػالي) 

الذررخق جبررل أبرري قبرريذ  ويصمررو عمييسررا األخذرربان )األخذررب مررغ 
« الرررفا»وعشررج حزرريس أبرري قبرريذ تقررع   الجبررال الخذررغ العطرريع

 وفري مشترر  الصخيرو بيشيسرا «السخوة»ميا في الجشػب الذخقي تقاب
تيرربط األرض فرري بصررغ الررػادؼ وإلى جشررػب جبررل قعيقعرران وغخبرري 
أبررري قبرررريذ يختفررررع جبررررل عسخ وكررران اسررررسو العرررراقخ فرررري الجاىميررررة  

وقج أدػ ىحا  ويصمو عمى الجدء الذسالي مغ قعيقعان جبل اليشجؼ
 لثبلثة :التػزيع إلى تحجيج مجاخل مكة الخئيدية ا

 الغخبي:بيغ جبمي قعيقعان وعسخ وىػ السػصل إلى ججة. -
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 الجشػبي: في مدفمة مكة  ويدسى شخيو اليسغ.  -
الذسالي: مغ السعبلة  ويػصرل إلرى مشرى وعخفرات والصرائ . وقرج -

تعررارن الشرراس عمررى أن )السعرربلة( ىرري كررل مررا ارتفررع عررغ مدررتػػ 
ونررو و تررؤدؼ أرض السدررجج الحررخام و)السدررفمة( ىرري كررل مررا كرران د

 ىحه السجاخل إلى قمب مكة  وبيشيا اتراالت حػل جبل قعيقعان.
وأشيخ مػارد السياه في مكة بئخ زمدم في الحخم واستصاع الدركان  

استغبلل السياه الجػفية عغ شخيرو اآلبرار والسجرارؼ الجػفيرة  وأىرع 
ىررحه السرررػارد عشرررج جبررل عخفرررات  ويررررل إلررى مكرررة بسجرررخػ جرررػفي 

فرري أكثررخ مررغ مكرران فرري مكررة  وقررج يدررقط عمررى  عميررو ابررار مفتػحررة
 (57)مكة السصخ مخات قميمة في العام.

( سرشة قبرل السريبلد  2111ويخجع تاريخ تأسيذ مكة إلى أكثخ مغ)
وكانت في بجايتيا عبارة عغ قخية صرغيخة تقرع فري واد جران تحريط 
بيا الجبال مرغ كرل جانب وسركشيا بشرػ ادم إلرى أن دمرخت  بحدرب 

ي  أثشرراء الصػفرران الررحؼ ضررخب األرض فرري عيررج السعتقررج اإلسرربلم
 الشبي نػح وأصبحت السشصقة بعج ذلظ عبارة عغ واد جان .

ثررع بررجأ الشرراس فرري التػافررج عمييرررا واالسررتقخار بيررا فرري عرررخ الشبررري 
إبرررخاليع والشبرررري إسرررساعيل وذلظ بعررررجما تررررخك الشبررري إبررررخاليع زوجتررررو 

وذلررظ ىرراجخ وابشررو إسررساعيل فرري ىررحا الررػادؼ الرررحخاوؼ الجرران  
امتثاالا ألمخ ن  فبكيا في الػادؼ حتى تفقجرخ بئرخ زمردم  ثرع وفرجت 
بعررج ذلررظ أولررى الكبائررل الترري سرركشت مكررة وىرري قبيمررة جررخىع إحررجػ 
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 369، 19(انظر الموسوعة العربٌة،المجلد 
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الرررة  وقرررج برررجأت خررربلل تمرررظ الفترررخة رفرررع قػاعرررج  الكبائرررل اليسشيرررة الخحق
 الكعبة عمى يج الشبي إبخاليع وابشو إسساعيل.

مميرررػن( ندرررسة  1‚7(حرررػالي)2117ويبمررر  عرررجد سررركان مكرررة )عرررام 
 مػزعيغ عمى أحياء مكة القجيسة والججيجة.

 

 
 مػقع ومػضع مكة السكخمة (12شكل) 

 
و تزع مكة العجيج مغ السعالع اإلسبلمية السقجسة  لعل مغ أبخزىا 
السدجج الحخام وىرػ أقرجس األمراكغ فري األرض بالشدربة لمسدرمسيغ  
ذلررظ ألنررو يزررع الكعبررة السذررخفة قبمررة السدررمسيغ فرري الررربلة وفييا 
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لررج الشبرري دمحم)صررمي ن عميررو وسررمع( فرري عررام الفيررل الررحؼ يػافرررو  و 
مقرررج السدررمسيغ فرري مػسررع الحررج والعسررخة م(وتعررج مكررة 571عررام) 

تزع الكعبة السذخفة بجاخل السدجج الحخام ومددلفرة ومشرى وعخفرة و 
 .ومقام إبخاليع وبئخ زمدم

وىػ أعطع مدجج في اإلسبلم  يقع في قمب مكة  السدجج الحخام:-
تتػسررررصو الكعبررررة السذررررخفة الترررري ىرررري أول بشرررراء وضررررع عمررررى وجررررو 

ة عمرررى وجررررو األرض عشررررج األرض  وىرررحه ىرررري أعطرررع وأقررررجس بقعرررر
رسي  السدمسيغ  والسدجج الحرخام ىرػ قبمرة السدرمسيغ فري صربلتيع  س 
بالسدرررجج الحرررخام لحخمرررو القترررال فيرررو مشرررح فرررتح مكرررة عمرررى يرررج الشبررري 

الكعبة حجخ إسساعيل  بئخ زمدم  مقام )يزع السدجج الحخام و دمحم 
 .(إبخاليع  الرفا والسخوة  والحجخ األسػد

حؼ كان يتعبج فيو الشبي دمحم قبل أن يػحى ىػ الغار الغار حخا :-
إليرو  فغررار حررخاء ىررػ السكرران الرحؼ نرردل الررػحي فيررو ألول مخة ويقررع 
 4غرار حررخاء فرري أعمررى جبررل الشررػر الػاقررع شررخق مكة ويبعررج مدررافة)

كررع( تقخيبررا عررغ السدررجج الحخام وىررػ عبررارة عررغ فجررػة فرري الجبررل  
ع وثبلثرة أربراع  بابيا نحػ الذسال  شػليا أربعرة أذرع وعخضريا ذرا 

ويسكغ لخسدة أشرخاص فقرط الجمرػس فييرا فري ان واحرج  والرجاخل 
لغررار حررخاء يكررػن متجيرراا نحررػ الكعبررة السذررخفة كسررا ويسكررغ لمػاقرر  

 عمى الجبل أن يخػ مكة وأبشيتيا. 
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:يقررع أعمررى جبررل ثررػر الػاقررع بجشررػب مكررة وارتبط اسررسو غــار ثــػر-
ر الرحؼ دخمرو الشبري أثشراء بيجخة الشبي إلى السجيشة السشػرة  فيػ الغا
 اليجخة ومعو صاحبو أبػ بكخ الرجيو. 

:وىرري مقبررخة عامررة ألىررل مكررة  تقررع  قررخب السدررجج مق ــخة السعــالة-
الحرخام  وتزرعق مقبرخة جثسران أمق السرؤمشيغ وزوجرة الشبري دمحم خجيجررة 

 بشت خػيمج. 
  وقررج صررمى فرري عخفــةأحررج مدرراجج مكررة  يقررع فرري مدــجج نســخة:-

يررػم عخفررة فرري حجررة الررػداع  وتقررام فيررو صرربلتا مػضررعو الشبرري دمحم 
الطيخ والعرخ جسعا في يػم عخفو أثشاء مػسع الحج  ويدتسع فيو 
 الحجيج إلى خصبة عخفات  والسدجج اآلن مغ السداجج الزخسة. 

كع( تقع  5ىي مشصقة صحخاوية تبعج عغ شخق مكة حػالي)مش :-
ا اليرررام فررري الصخيرررو بررريغ مكرررة وجبرررل عخفرررة وت عخن السشصقرررة لرررجورى

بالشدبة لسؤدؼ مشاسظ الحج  حيث يسكث فييا العجيرج مرغ الحجراج 
سشػياا مؤقتاا في أيام التذخيو الثبلثة  كسا أنيا مػقع رمري الجسرخات 

 الحؼ ي ؤدػ بيغ شخوق وغخوب الذسذ في اخخ أيام الحج. 
ىررػ جدررخ يػجررج فرري مشصقررة مشررى فرري مكررة وىررػ جدــخ الجســخات:-

جسرررخة العكبرررة أثشررراء مػسرررع جدرررخ مخررررز لدررريخ الحجررراج لخمررري 
الحررج  وىررػ يزررع جسررخة العكبررة الرررغخػ  جسررخة العكبررة الػسررصى  
جسرخة العكبرة الكبخػ وقررج ترع ىررجم الجدرخ القرجيع وإنذرراء جدرخ اخررخ 

 (58)بجيل مكػن مغ أربعة شػابو.
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وىررػ أحررج مدرراجج مكررة  يقررع عمررى حررجود شخيررو مدــجج التشوــيع:-
السجيشررة السشػرة وىررػ أحررج مػاقيررت اإلحررخام ألىررل مكررة ويقع السدررجج 
فرري الجيررة الذررسالية الغخبيررة مررغ السدررجج الحخام ويدررسي بسدررجج أم 

يقررررع بررررالتشعيع  ويدررررسى السررررؤمشيغ الدرررريجة عائذررررة رضرررري ن عشيررررا 
, حيث اعتسرخت بسدجج التشعيع ومدجج عائذة ومدجج العسخة أيزاا 

مشررو الدرريجة عائذررة رضرري ن عشيررا بعررج حجيررا عررام حجررة الررػداع  
ومػقعو بحي التشعيع بعج نياية حج الحخم مغ جية السجيشرة السشرػرة  
ويبعررج عررغ السدررجج الحررخام بشحررػ سررتة كيمررػمتخات  وقررج تررع تججيررجه 

( تذرسل السخافرو التابعرة لرو  أمرا 2ألر  م 84وتػسعتو عمى مداحة)
( ويعتسررخ مشرررو أكثرررخ السعتسرررخيغ 2م 6,111جج فيررري )مدرراحة السدررر

 .مغ داخل مكة السكخمة لقخبو مغ السدجج الحخام
( 5يقرع فرري مددلفررة عمرى الصخيرو رقرع)  مدـجج السذـعخ الحـخام:-

وكرران الشبرري )صررمى ن عميررو وسرررمع ( يشرردل عشررج قبمتررو  وقررج تسرررت 
 م(91)الغرررخب عسارتررو أخيرررخا وىرررػ مدرررق  وشػلررو مرررغ الذرررخق إلرررى

ألرر ( مرررل  وفرري السدررجج مشارتان ولررو  12ويدررتػعب أكثررخ مررغ)
 .خل في الجية الذخقية والذسالية والجشػبيةامج
:تعتبررخ سرراعة مكررة السكخمررة تحفررة معساريررة تــاعة مكــة السكخمــة-

 411م( وارتفرراع ) 41فخيررجة  وتعررج أكبررخ سرراعة فرري العررالع بصررػل) 
اا صررررافياا م(عرررغ مدرررتػػ األرض ويشدرررراب األذان مشيرررا عررررحباا رقخاقررر

مػصبلا رسالة التدامح والرفاء  والجعػة إلى العبادة  خسذ مخات 
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فرري اليػم وتحسررل الدرراعة أكبررخ كتابررة لمفررع التكبيررخ )ن أكبررخ( فرري 
العالع, وفي أثشاء األذان يتع إضراءة أعمرى قسرة سراعة مكرة بأضرػاء 
المعرة بررالمػنيغ األبرريس واألخزررخ يسكررغ رؤيتيررا مررغ مدررافة ترررل 

مغ البخج  وىي تذيخ بحلظ إلى وقت دخػل الربلة   ك( 31إلى) 
 . مسا يداعج ذوؼ االحتياجات الخاصة في معخفة أوقات الرمػات

كسا تحتػؼ الداعة عمى أربرع سراعات لمجيرات األربرع لمبرخج  مشيرا 
ساعتان رئيديتان  إحجاىسا تػاجرو الحرخم السكري الذرخيف إلرى جيرة 

الجشرػب  بارتفراع حرػالي)  الذسال  واألخخػ في الجية السقابمة إلرى
م(  وقصخىسررا  65م( بسررا فييررا لفررع الجبللررة  وبعررخض حررػالي)  81

م(   أمررررا الدرررراعتان الجانبيترررران فرررري اتجرررراىي الذررررخق  43حررررػالي) 
 (59)م(. 65والغخب فيبم  ارتفاعيسا حػالي) 

 

 
 السكخمةالسدجج الحخام بسكة (  13شكل)
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 :السجيشة السشػرة-1
بريغ مررجن العرالع اإلسربلمي ومرا يسيدىرا مررغ ذات مكانرة كبيرخة  تعتبرخ

قجسرررية وخرػصررررية  لكػنيررررا مقرررررج الرررردوار فرررري مػاسررررع الديررررارات 
 2113والحج والعسخة وقج اختيخت عاصسة لمثقافة اإلسبلمية لعام )

م( لسررا لمسدرررجج الشبرررػؼ مررغ تررراريخ حافرررل فرري نذرررخ العمرررع والسعخفرررة 
كرل مكران  حيث يمتقي فيو شربلب العمرع بالعمسراء عبرخ التراريخ مرغ 

إلرى جانرب أن السجيشرة السشرػرة ثخيررة بسكتباتيرا الغشيرة بكشرػز ونفررائذ 
الكتب السخصػشة والسجيشة السشػرة مذريػرة بسجارسريا العرامخة برالعمع 

 (61)والسعخفة.

و تقررع السجيشررة فرري الحجرراز عمرررى ىزرربة تتررجرج قمرريبل فرري االتجررراه 
 م(عشرج خرط 557الذسالي  وتختفع عغ مدتػػ سصح البحرخ نحرػ) 

(شررررخقا ويحجىا  ە39 -36(شرررساال  وخرررط شرررػل) ە24 28-عرررخض)
مرررغ الذرررسال جبرررل أحرررج   ومرررغ الذرررسال الغخبررري جبرررل سرررمع   ومرررغ 

كررع عررغ  4الجشررػب الغخبرري جبررل عيررخ ) الررحؼ يقررع عمررى بعررج نحررػ 
مخكدىا الحالي ( وتكترشفيا مغ جية الذخق والغخب حختان ىسا حرخة 

 (61).انية الدػداءالحخة ىي الحجارة البخك ) واقع وحخة الػبخة

وت مقب السجيشرة السشرػرة ببصيبرة الصيبرةب وىري أول عاصرسة إسربلمية  
وثاني أقجس األماكغ لرجػ السدرمسيغ بعرج مكرة السكخمرة  وتقرع عمرى 
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 أرض الحجررراز غرررخب السسمكرررة العخبيرررة الدرررعػدية وتقع شرررسال مكرررة
كع(  151كع(وشخق البحخ األحسخ بحػالي) 411السكخمة بحػالي) 

انئ ليا ىرػ ميشراء )يشبرع(عمي البحرخ األحسرخ والرحؼ يقرع وأقخب السػ 
كرررع( وتبمررر   221فررري الجيرررة الغخبيرررة الجشػبيرررة مشيرررا ويبعرررج عشيرررا )

 ( تذغميا²كع99(مشيا)²كع 589مداحة السجيشة السشػرة حػالي) 
 

 
 ( مػقع ومػضع السجيشة السشػرة14شكل) 

العسخانية  أما باقي السداحة فيي خارج السشصقة العسخانية   السشصقة
وتتكررررػن مررررغ جبررررال ووديرررران ومشحررررجرات سرررريػل وأراض صررررحخاوية 

 وأخخػ زراعية ومقابخ وأجداء مغ شبكة الصخق الدخيعة.
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( 1511وتأسدررت السجيشررة السشررػرة قبررل اليجررخة الشبػيررة بررأكثخ مررغ) 
وكانرررت السجيشرررة عرررام  وع خفرررت قبرررل ضيرررػر اإلسررربلم باسرررع )يثخب( 

السشػرة عاصسة الجولة اإلسبلمية شرػال حيراة الشبي)صرمي ن عميرو 
وسرررمع( ثع خمفائرررو)أبػ بكرررخ وعسرررخ وعثسان)رضررري ن عشيع( وىررري 

م( وفييررا مجسررع  1961مقررخ الجامعررة اإلسرربلمية الترري أنذررئت عررام)
السمرررررظ فيرررررج لصباعرررررة السررررررح  الذرررررخيف وفييا السدرررررجج الشبرررررػؼ 

 وخاصة شيجاء أحج )رضي ن عشيع(. ءاالذخيف ومداجج الذيج
: ىرػ مدرجج الشبري دمحم )صرمى ن عميرو السدجج الش ػي الذـخيف-

والو( وفيو يػجج قبخه  ويعج السدجج الشبػؼ ثاني أقجس دور العبرادة 
بالشدررربة لمسدرررمسيغ بعرررج السدرررجج الحرررخام فررري مكرررة,ويقع فررري السجيشرررة 

فررررري الرررررجيغ السشرررررػرة  ىرررررػ أحرررررج ثررررربلث مدررررراجج تذرررررج ليرررررا الخحرررررال 
اإلسربلمي, وقرج أسرذ الشبري األكرخم )صرمى ن عميرو والرو( السدرجج 

ويزررع السدررجج الشبررػؼ فرري ربيررع األول مررغ العررام األول مررغ ىجختو 
العجيرررج مرررغ السعرررالع  مرررغ أبخزىرررا مشبرررخ الشبررري  الخوضرررة  الحجرررخة  

 الحائط السخسذ  والكبة الخزخاء والتي يػجج تحتيا قبخ الشبي.
: لقررج كرران السدررمسػن يرررمػن فرري دــجج الش ــػي عســارة وتػتــعة الس

مػضررع السدررجج لشبررػؼ قبررل قررجوم الشبي)صررمي ن عميررو وسررمع(إلي 
سػضررع ثع قررام ببشرراء السدررجج الالسجيشة وعشرج قجومررو صررمي فرري ذلررظ 

م( وكرران أسرراس 622فرري ربيررع أول مررغ الدررشة األولرري مررغ اليجررخة)
 السدرررررجج مرررررغ الحجرررررارة والجرررررجار مرررررغ المبغ واألعسرررررجة مرررررغ جرررررحوع

 (.2م 1151الشخل وسقفو مغ الجخيج وكانت مداحتو حػالي)



 186 

 7ولسررررا عرررراد الشبي)صررررمي ن عميررررو وسررررمع(مغ غرررردوة خيبررررخ سررررشو)
 )إلرررررري ىجخيررررررة(قام بعسررررررل أول تػسررررررعة لمسدررررررجج فرررررردادت مدرررررراحتو

(ثع تػالت عسميات تػسعة وتججيج السدجج في عيج أميرخ 2م2511)
 م(638ه/ 17السررررؤمشيغ)عسخ بررررغ الخصاب)رضرررري ن عشررررو(عام)

 (638ه/29عشرو(عام) وأميخ السؤمشيغ عثسران برغ عفان)رضري ن
حيث زودا السداحة مرغ جيرة القبمرة ومرغ جيرة السغرخب ومرغ جيرة 

)الػليررررج بررررغ عبررررج األمػؼ وفي عيررررج الخميفرررة  الذرررسال بزررررعة أمتررررار
السمظ(قرررام والررري السجيشرررة)عسخ برررغ عبرررج العديد(بعسرررل تػسرررعات فررري 

 مرررررر ذنسررررررؤمشيغ وبشي أربعررررررة السدررررررجج وأدخل حجررررررخات أميررررررات ال
-1848وخبلل الفتررررررررخة) ومحررررررررخاب وفتح عذررررررررخيغ بابررررررررا لمسدررررررررجج

م(قررام الدررمصان عبررج الحسيررج العثسرراني بررتجخاء تػسررعات فرري 1861
السدجج مدتخجما في بشائرو الحجارة وجعرل سرقفو عمري شركل قبرابي 

 ألوفي عيررررج السمررررظ عبررررج العديررررد  مغصرررري بررررألػاح مررررغ الخصرررراص
 أزيمتم(حيث 1955-1949ل الفتخة)سعػد تع تػسعة السدجج خبل

م(وىرري عبررارة 6124إلييررا مدراحة نحررػ) وأضرريفتالذررسالية  األروقرة
عغ مبشي مدرتصيل الذركل ويتػسرصو مرغ الذرخق إلري الغرخب جشراح 

  أل (مرل.28)مكػن مغ ثبلثة أروقة وأصبح السدجج يدتػعب
تػسررعة السدررجج  سررعػد تع ألوفري عيررج السمررظ فيرج بررغ عبررج العديرد 

م(وشسمت ىحه التػسعة بشاء مبشي كبيخ السداحة يحريط 1994في )
سررربو.  بررالسبشي الدررابو مررغ ثرربلث جيات ومررررسع بتشاسررو مررع مررا

ألرررر  م( 82ويتكررررػن السبشرررري مررررغ بررررجروم  ودور ارضرررري بسدرررراحة)
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أل (مرل وأصررررررربح السدرررررررجج يدرررررررتػعب 151وسرررررررصح يدرررررررتػعب)
سحيصرررررة أل (مرل ويزرررران إلرررري ذلررررظ الدرررراحات ال241حررررػالي)
والسعررررررجة لمررررررربلة بجررررررػار السدررررررجج وتدررررررتػعب حررررررػالي  والسغصرررررراة

  وخرررررز مرررر ذنفرررري السبشرررري الججيررررج سررررت  وأقيسررررتأل ( 431)
مرررررررررمي لمدرررررررريجات  وبالتررررررررالي فالسدررررررررجج والدرررررررراحات يدررررررررتػعب 

 (62)أل (مرل.671حػالي)

وشررسمت التػسررعات أيزررا البشرراء القررجيع لمسدررجج الشبػؼ حيررث أبقررت 
سثررل ذلررظ في)الحفرراظ عمررى مطيررخه عميررو وواصررمت اىتساميررا بررو ويت

الجسالي وتججيررررج السحررررخاب الشبررررػؼ الذررررخيف وتجعيع جسيررررع أعسررررجة 
الخوضررة الذررخيفة وتكدرريتيا بالخخررام األبرريس الججيج وتررجعيع جسيررع 
أعسررررجة البشرررراء القررررجيع واسررررتكسال قػاعررررجىا الشحاسررررية وعسررررل أشررررػاق 

 ( مترخ مرغ األرض وتكييفرو تكييفراا 2‚5نحاسية حػليرا عمرى ارتفراع )
 والغخبيررررة بالجخانيررررتمخكدياا وتغصيرررة الػاجيررررات الذررررخقية والجشػبيرررة 

وإعرررادة الشقرررػش والخصرررػا التررري فررري الكبررراب وعمرررى الجرررجران لكررري 
تحرررافع عمرررى جساليرررا ورونقيرررا وتخميع السشرررارة الخئيدرررة ومشرررارة بررراب 

 (11)(سربللع كيخبائيرة 6الدبلم( وأصبح السدجج حاليرا يتكرػن مرغ)
مشرارة عمري خسدررة شػابرو تشتيري ببشرراء  اسرصػانية تحترػؼ كررل مشرائخ

مخخوشرري تعمررػه قبررة برررمية ىرري األسرراس لقاعررجة اليرربلل البخونرردؼ 
السدررجج الشبررػؼ الذررخيف نجررج  مشررائخالسصمرري بالررحىب)وبالتأمل فرري 

أن لرررو لسدرررة جساليرررة أخرررخػ أضررريفت إليرررو وذلرررظ باسرررتخجام اإلنرررارة 
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(انظر:دمحم إلٌاس عبد الغنً،المساجد األثرٌة فً المدٌنة النبوٌة،مطابع الرشٌد،المدٌنة 
1999،المنورة
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الذررامخ الرررشاعية والترري أضررفت تررأثيخاا مررا بعررجه تررأثيخ عمررى البشرراء 
حيث إن الزػء السذع أعمى يحيط بالسشارة  وكأنيا يرعج بيا إلرى 
أعمى الفزاء  وذلظ بتخكيب جياز يعسل بأشعة الميدر وضع عمرى 

( متخاا تقخيباا إلعصاء حدمة ضرػئية تحرجد اتجراه القبمرة 86مشدػب )
 كع( تقخيباا(. 51عمى مداحة )

يػجرررج برررو  ناآلوكرران ال يػجرررج أؼ محرررخاب فررري بجايرررة بشائو وأصررربح 
(محخاب)السحخاب يعشي صجر البيت والسرمي ومقام اإلمرام مرغ 5)

السدرجج( وكان لمسدرجج فري عيرج الشبي)صرمي ن عميرو وسرمع(ثبلثة 
 حررررػالي   وبمغرررت مدرررراحة السدررررجج(بابررررا86أبرررػاب  أصرررربح اليررررػم )

 .(مرل في الحروة مميػن ( وبدعة )2مأل  511)
االسع عمى بيت الشبي) صرمى يصمو ىحا الحجخة الش ػية الذخيفة:-

ن عميررو وسررمع( الررحؼ كرران يكرريع فيررو مررع أم السررؤمشيغ عائذررة بشررت 
أبرري بكررخ الرررجيو) رضرري ن عشيسررا(  وتقررع ىررحه الحجررخة الذررخيفة 
شرخقي السدررجج الشبررػؼ الذرخيف  ولسررا تررػفى الشبري )صررمى ن عميررو 
 ة.وسمع( دفغ في ىحه الحجخة  وكان قبخه في جشػبي الحجخة الذخيف

وضمررررت أم السررررؤمشيغ عائذررررة) رضرررري ن عشيررررا( تكرررريع فرررري الجرررردء 
الذررسالي مشيررا  لرريذ بيشيررا وبرريغ القبررخ سرراتخ  فمسررا تررػفي الرررجيو) 
رضررري ن عشررررو( أذنررررت لررررو أن يررررجفغ مررررع الشبرررري) صررررمى ن عميررررو 
وسرررمع(  فرررجفغ خمررر  الشبررري )صرررمى ن عميرررو وسرررمع(وبعج أن ترررػفي 

لو بأن يجفغ مع صاحبيو   عسخ بغ الخصاب) رضي ن عشو(أذنت
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فرجفغ خمرر  الررجيو بررحراع   ورأسرو يقابررل كتفيو وعشرج ذلررظ جعمررت 
 عائذة )رضي ن عشيا( ساتخاا بيشيا وبيغ القبػر الذخيفة.

ىي السكان الػاقع بيغ بيت السرصفى) صمى  الخوضة الذخيفة:-
ن عميررو وسررمع( وىررػ بيررت عائذررة) رضرري ن عشيررا( وبرريغ السشبررخ 

قررال الشبرري صررمى ن عميررو وسررمع :بمررا برريغ بيترري ومشبررخؼ  الذررخيف 
(  2م331روضررة مررغ ريرراض الجشررةب  وتقررجر مدرراحة الخوضررة برررر)

 (63)م(.15م وعخضيا 22)حيث يبم  شػل الخوضة 

فررررري الجيرررررة الجشػبيرررررة الذرررررخقية لمسدرررررجج  تقرررررع مق ـــــخة البقيـــــع: -
الشبػؼ والبكيررع كرران مقبررخة قبررل اإلسرربلم  حيررث أن أىررل يثررخب كررانػا 
يررررجفشػن مػترررراىع فيو ويػجررررج قبررررػر عجيررررجة  تحتررررػؼ رفررررات زوجررررات 
الشبي)صرررمي ن عميرررو وسرررمع( وبعرررس بشاترررو وغيخىع مرررغ الررررحابة 

 (64)والرمحيغ والتابعيغ.

ومرررغ القبرررػر:قبخ اإلمرررام الحدرررغ   اإلمرررام زيرررغ العابرررجيغ  فاشسرررة  
الدىخاء بشت رسػل ن)صمى ن عميو والو (  إبخاليع بغ رسػل ن 
)صرررمى ن عميرررو والرررو( والعباس برررغ عبرررج السصمرررب عرررع رسرررػل ن 
)صررررررمى ن عميررررررو والررررررو(لدمحم بررررررغ الحشفيررررررة بررررررغ عمرررررري بررررررغ أبرررررري 

برررررغ أبررررري شالرررررب أخرررررػ أميرررررخ  شالب والحدرررررغ برررررغ الحدرررررغ وعقيل
السؤمشيغ عبررج ن بررغ جعفررخ بررغ أبرري شالررب   إسررساعيل بررغ اإلمررام 
 الرادق   وزوجات وبشات الشبي)صمي ن عميو وسمع( وغيخىا. 
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(انظر:عبد 
2111مدٌنة إسالمٌة، بٌروت،لبنان، 1111الحكٌم العفٌفً،موسوعة 
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يبعررج عرررغ السجيشررة ثرربلث كيمررػمتخات ونرررر  وىػ  مدــجج ةبــا :-
أول مدرررجج بشررري فررري اإلسررربلم  فقرررج خصرررو الخسرررػل عميرررو الرررربلة 

جما وصل السجيشة السشػرة مياجخاا مغ مكة السكخمة  والدبلم بيجه عش
وشررارك فرري وضررع أحجرراره األولررى ثررع أكسمررو الرررحابة رضررػان ن 

 يقرجه بيغ الحيغ واآلخخ ليرمي فيو.( رسػل ن )عمييع  وكان
يقال لو مدرجج بشري سرمسو لػقػعرو فري قخيرة بشري مدجج الق متيغ: -

يشرررة السشرررػرة قخيبرررا مرررغ سرررمسو في الجيرررة الذرررسالية الغخبيرررة مرررغ السج
 .العقيو غخبي جبل سمع عمي شخيو خالج بغ الػليج

ويقررررررال لررررررو مدررررررجج القبمترررررريغ لسررررررا ورد أن الشبي)صررررررمي ن عميررررررو 
وسررمع(كان يرررمي بالسدررجج ىررحا  فجرراء الررػحي بتحػيررل القبمررة مررغ 

مدرررجج القبمتررريغ  ألىسيرررةونطخا  بيرررت السقرررجس إلررري الكعبرررة الذرررخيفة
تججيجه وتػسرعتو عرجة مخات ومشيرا تػسرعة  اإلسبلمية والتاريخية فتع

م(وىررػ يتررأل  مررغ شررابقيغ ولررو مشارترران وقبترران وتبم   1987عررام)
 (65)(مرل.2111لشحػ) عم (ويتد 3921مداحتو)

يػجج ىحا السدجج مقابل مدجج بشات الشجار  و مدجج الجسعة:  -
ىررػ فرري أول شررارع فخعرري عمررى اليسرريغ لمقررادم مررغ مدررجج قبرراء عررغ 
شخيررو قبرراء الشررازل  وعمرري مقخبررة مررغ مدررجج قبرراء و سررسي بسدررجج 
الجسعرة, ألنق الخسرػل )صرمقى ن عميررو والرو( صرمقى فيرو أول جسعررة 

يرا أيقامراا  انتقرل في السجيشة السشػرة عشجما وصل إلي قباء  ومكث في
بعج ذلظ إلى السجيشة  ومخق ببشي سالع بغ عرػن  فشردل عشرجىع ولسقا 
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ل  أدركترررو صرررربلة الجسعررررة فرررري ذلررررظ السكرررران صرررربلقىا  و خصررررب أوق
وكان ىحا السدجج يدسى بسدرجج بشري سرالع لػقػعرو فري  خصبة فييا

   في بصغ وادؼ رانػناء لػقػعوحي بشي سالع  وبسدجج الػادؼ 
ع عام) وكان صغيخ الح ىرر (تػسرعة كبيخة وفيرو  1412جع   ثعق وسق

مدررررراحتو الكميرررررة  وتبم قبرررررة رئيدرررررية وأربرررررع قبررررراب ثانػيرررررة ومشرررررارة 
 .(مرل 651م( ويدتػعب نحػ) 1631نحػ)

عخن ىحا السدجج بسدجج الذجخة ألن مدجج الذجخةيالسيقات : -
الشبرري صررمى ن عميررو والررو وسررمع عشررج خخوجررو إلررى مكررة لمعسررخة أو 
الحج كان يشدل ويدتطل بذرجخة فري ىرحه الشاحيرة ويررمي  ثرع ييرل 
محخماا يخيرج العسرخة أو الحرج  ويصمرو عميرو مدرجج ذؼ الحميفرة وذو 

مررررغ  الحميفررررة )اسررررع السشصقررررة الترررري يقررررع فييررررا السدررررجج وىرررري قخيبررررة
السجيشررة( وىرري ميقررات أىررل السجيشررة ومررا خمفيررا  لررحلظ يدررسى أيزرراا 
بسدجج السيقات  ويعخن أيزاا بالحدا وبالسحخم وب بيار عمري  وقرج 

لسررغ يخيرج الحررج أو العسخة وكرران الشبي)صررمي  لئلحررخامأصربح مػقعرراا 
وقررررجتع تججيررررج السدررررجج وتػسررررعتو لتبمرررر   ن عميرررو وسمع(يرررررمي فيو

(وىرررحه السدررراحة تزرررع سررراحة السدرررجج 2لررر  مأ 91مدرراحتو الكميرررة)
 وممحقاتو والحجائو والداحات .

م(شررسال  351عمرري بعرج) االيجابيرةيػجررج مدرجج مدـجج اإلجابـة: -
شرررررررررررررخق البكيرررررررررررررع عمررررررررررررري العرررررررررررررجوة الذرررررررررررررخقية لذرررررررررررررارع السمرررررررررررررظ 

 م(. 581فيرل)الدتيغ(وبالقخب مغ السدجج الشبػؼ بشحػ)
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و والرو وسرمع( وبشي ىحه السدجج في عيرج رسرػل ن )صرمى ن عمير
 باسرسيعمغ قبل بشػ معاوية برغ مالرظ برغ عرػن األوسريػن  وسرسي 

مدررجج معاويررة  ثررع تغيررخ اسررسو إلررى مدررجج اإلجابررة ألن رسررػل ن 
)صرررررمى ن عميرررررو والرررررو( صرررررمى فيرررررو ركعتررررريغ ثرررررع سرررررأل ن أمرررررػراا 

وقررررررج تررررررع تججيررررررج بشرررررراء السدررررررجج وتػسررررررعتو فرررررري  معيشة فأجابررررررو ن
 (66)(.2م 1111و)لترل مداحت م( 1997عام)

 

 جسهػرية العخاق-1
تترررػافخ فررري العرررخاق مقػمرررات الجرررحب الدرررياحي وبخاصرررة الدرررياحة 
الجيشيررة  حيررث تتررػافخ معررالع بيئيررة وثقافيررة وحزررارية عطيسررة؛ فيررػ 
ميرررج أقرررجم الحزرررارات الداخرررخة برررالسشجدات الثقافيرررة التررري أثرررخت فررري 

ومخاقرررج ثقافرررات العرررالع  ويحتزرررغ معرررالع حزرررارية إسررربلمية برررارزة  
أئسرررة ليرررع مبليرررريغ األتبررراع فررري العالع إضررررافة لذرررػاىج ديشيرررة بررررارزة 
ألتبرراع الررجيانات األخررخػ  وفيررو اثررار وقبررػر كبررار الذررعخاء والفقيرراء 
والعمساء في المغة ومختم  العمػم وذخخه بالجػامع والس ذن  وكرحلظ 
الكشائذ و األديخة السديحية والبيع لمييػد يزران إلري ذلرظ مبلئسرة 

الستعررجد السدررتػيات لجعررل الدرياحة فييررا قائسررة نذرريصة عمررى  مشاخرو
والعخاق ىررػ مررغ الررببلد اإلسرربلمية القميمررة الترري  مررجػ فرررػل الدررشة
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حطيرررت باحتزررران رفرررات األنبيررراء عمرررييع الدررربلم وعمرررى ال بيرررتيع 
األشيررار والرررحابة األشيررار رضرري ن عررشيع  وذلررظ ألنيررا كانررت 

الجديرررخة العخبيرررة  وتتخكرررد نقصرررة انصررربلق الرررجعػة اإلسررربلمية خرررارج 
العجيج مغ السخاقج الجيشية في محافطتي كخببلء والشج  حيرث مخقرج 

 الشجرر  اإلمررام عمرري بررغ أبرري شالب)رضرري ن عشررو( فرري محافطررة
كسررررا .ومخقررررج اإلمررررام الحديغ)رضرررري ن عشررررو(في محافطررررة كررررخببلء

وتتسيرررد الدرررياحة تشتذرررخ السررردارات الجيشيرررة فررري معطرررع السحافطرررات 
ي العرررخاق بتكرررخار الديرررارة شرررػال أيرررام العام وتجرررحب إعرررجاد الجيشيرررة فررر

م(وفرج إلري الرببلد 2118كبيخة مغ لديارة العتبات السقجسرة؛ففي عرام)
ألررر (زائخ مرررغ مختمررر  دول  87بغرررخض الدرررياحة الجيشيرررة حرررػالي)

وتعررج الدررياحة  العررالع وبخاصررة مررغ إيررخان واليشررج وباكدررتان ولبشرران 
د االقتررادية  لسرا حققترو مرغ مرال الجيشية في العخاق مغ أىع السرػار 

تحقيو فرائس فري و الػششية  أجشبي يديع في تحقيو استقخار العسمة
ميدان السجفػعات كسا ليا دورىا الػاضح في تذغيل األيجؼ العاممرة 
وتخفيررررف حجررررع البصالررررة   كررررحلظ تشػيررررع مرررررادر الشقررررج األجشبرررري 

 ومغ أىرع مقػمرات والتقميل مغ االعتسراد عمرى الرشفط كسررجر وحيرج
الدرررياحة الجيشيرررة التررري تشتذرررخ فررري معطرررع محافطرررات العرررخاق مػاقرررع 
السدارات الجيشية التي تجرحب الدرياحة الجيشيرة السحميرة والجوليرة ومغ 
أىررررررررررررررررررررررررررررررررع مررررررررررررررررررررررررررررررررجن الدررررررررررررررررررررررررررررررررياحة الجيشيررررررررررررررررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررررررررررررررررري 

 (.15العخاق)الشج  وكخببلء وبغجاد والبرخة(. )انطخ الذكل 
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ــة الشجــ :  -51ترري عررخض)تقررع محافطررة الشجرر  برريغ دائخ *مجيش
 ە44 44-  ە42 51-(شررررساال وبيغ خصرررري شررررػل) ە32 21-  29ە

(شرررخقا في القدرررع األوسرررط الغخبررري مرررغ الببلد ويختفرررع سرررصحيا عرررغ 
م( وتقع ضسغ السشاخ الرحخاوؼ  حيث  71مدتػؼ البحخ بحػالي)

درجررة الحررخارة السختفعررة فرري الررريف والجافئ شررتاء والسجػ الحررخارؼ 
ػبة وقمررررة األمصار كسررررا تتعررررخض اليرررػمي كبيررررخ مررررع انخفررراض الخش

لعػاصرر  تخابيررة وتقع مجيشررة الشجرر  عمرري مقخبررة مررغ نيررخ الفرررخات 
جشػب مرجيشتي كرخببلء وبغجاد ومتبلصرقة بسجيشرة الكػفرة لتكػنرا معرا 
كتمررة عسخانيرررة واحرررجة وتعشي كمسررة الشج )السكررران السختفرررع الرررحؼ ال 
شرررة يعمررػه السرراء(وىي مجيشرررة قجيسررة الشذررأة؛حيث برررجأت كسشتجررع لسجي

السشرررازرة فررري القرررخن الخابرررع السيبلدؼ وكانرررت مدررركشا لسمرررػك العرررخب 
 القجامى.

ه(حيررث يػجرررج 171-155وتخجررع نذرررأة مجيشررة الشجررر  إلرري الفترررخة)
 العمسيرة والحرػزة ضخيح اإلمرام عمري برغ أبري شالرب)كخم ن وجيرو(

 جامعررررة تسثررررل والترررري الصػسرررري الررررجيغ نرررررخ الذرررريخ أسدرررريا الترررري
 الزرررخيح حرررػل تشسرررػ السجيشررة العمع وبرررجأت شررربلب جرررحبت إسرربلمية
السجيشرررة  إسبلمية واكتدررربت ديشيرررة مجيشرررة العمسية وأصررربحت والحرررػزة

قجسيتيا بدبب وجػد مخقج أبيشا أدم)عميو الدبلم(واألنبياء نػح وىػد 
 .وصالح) عمييع الدبلم (
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 في العخاق ( مػاقع الدياحة الجيشية15شكل) 
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وتجاريرررة وسررررياحية ويػجج فرررري الشجرررر  وىررري مجيشررررة ديشيررررة وثقافيررررة 
  السخاقج)األضخحة(والسقامات. العجيج مغ

)كررخم ن وجيررو(:وىػ عمرري بررغ مخقــج اإلمــام عمــي بــغ أبــي شالــب-
أبرري شالررب ابررغ عررع الخسررػل دمحم) صررمى ن عميررو وسررمع( والخميفررة 
الخاشررررج الخابررررع وزوج فاشسررررة الدىررررخاء )رضرررري ن عشيا( ويعررررج ىررررحا 

ديشيررة مقجسررة ويسثل قيسررة حزررارية وثقافيررة لكثيررخ السخقرج ذو مكانررة 
مغ الذعػب  وقيسة ديشية لمسدرمسيغ ويعتبخ مخقرج اإلمرام نرػاة مجيشرة 
كخببلء التري نسرت وتصرػرت حػليا)ولرج اإلمرام عمري برغ أبري شالرب 

رجب( قبل بعثة الشبي صمي ن عمية وسمع  13بسكة السكخمة في) 
رمزرران عررام 21فرري)  سشة( واستذرريج ودفررغ فرري كررخببلء12بشحررػ) 

 ىجخية(.41
 

 
 عمي اإلمام ( مخقج 16شكل)
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ويزرررررررع السخقرررررررج الذرررررررخيف رفرررررررات اإلمرررررررام عمررررررري ويحيط بالسخقرررررررج 
)الزرررررخيح(ثبلثة أسرررررػار ويتسيد بشررررراء الزرررررخيح بالفخامرررررة والصرررررخاز 
السعسررارؼ اإلسرربلمي ويحيط بالخوضررة رواق وعمرري جانبيررو مئررحنتان 

السدررررػر ويحتػؼ مرررحىبتان ويحيط بررررالسبشي كمرررو الرررررحغ الذرررخيف 
السخقررررررج عررررررجد مررررررغ السداجج)مدررررررجج عسررررررخان بررررررغ شاىيغ ومدررررررجج 

 الخزخاء ومدجج الخاسي وإيػان العمساء.
ــــخة الشجــــ :- تقررررع بررررالقخب مررررغ مخقررررج اإلمررررام عمرررري بررررغ أبرررري مق 

شالررب)كخم ن وجيررو( وتعخن باسررع وادؼ الدرربلم عمرري اعتبررار أن 
ؤمشيغ ىررررحه البقعررررة مررررغ  األرض السقامررررة عمييررررا ممتقرررري أرواح السرررر

 وتزع السقبخة رفات األنبياء واألئسرة والررحابة والترابعيغ واألوليراء 
الرالحيغ باإلضررافة لسبليرريغ مررغ عامررة الشاس ويررأتي لديررارة مقبررخة 

 الشج  الكثيخ مغ الدائخيغ السحميغ والػافجيغ.
)عمييسررا الدرربلم(وىي تقررع فرري الجيررة مخقــج ن يــا د هــػد وصــال -

 .الدبلم وىي مغ السخاقج السذيػرة  الذسالية بالشج  داخل وادؼ
 وىرػ سرفيخ مخقج مدمع بغ عقيل بغ أبي شالب بغ ع ج السصمـب-

ىجخيرررة(  61اإلمرررام الحدررريغ وابرررغ عسو استذررريج فررري الكػفرررة عرررام)
 ومخقجه بجانب مدجج الكػفة.

ىػ عمي بغ الحديغ بغ اإلمام مقام زيغ العابجيغ يعميه الدالم -
ويقررع ىررحا السقررام بجررػار الرررحابي عمرري السمقررب ب)زيررغ العابررجيغ( 

الجميرررل )صرررافي صرررفا( ومقابرررل الخوضرررة الحيجريرررة الذرررخيفة ويررردار 
 مقامو إلى يػمشا ىحا.
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كسرررا يػجررررج فررري الشجرررر  باإلضرررافة لسررررا سررربو العجيررررج مرررغ مقامررررات 
األنبيررررراء )إبرررررخاليع الخميرررررل وإدريذ ويػنذ ونػح )عمرررررييع الدررررربلم ( 

 وزيغ العابررررررررجيغ ومقامررررررررات األوليرررررررراء الرررررررررالحيغ)اإلمام السيررررررررجؼ
 (67) والخزخ(.

تقررع مجيشرررة كررخببلء جشررػب غرررخب بغررجاد  وتبعرررج :*مجيشــة كـــخبال 
كع(عمى الزفة اليدخػ لسجخػ الحديشية  وعمرى مقخبرة 114عشيا) 

مررغ سررج اليشجيررة  وتقررع السجيشررة ضررسغ محافطررة كررخببلء وعاصررستيا 
-( شررساال وبيغ خصرري شررػل)ە32 51ە 32 9-برريغ درجترري عررخض)

(شررررخقا وسررررط الررررببلد فرررري الجرررردء الغخبرررري مررررغ ە44 -18  ە34 11
الدرررريل الخسػبي وشرررررخق اليزرررربة الررررررحخاوية ومشاخيا صرررررحخاوؼ 

واشررتو اسررسيا مررغ الكخبمررة الترري تررأتي بسعشررى رخرراوة القررجميغ   جان
أؼ شيشيررة  ومرررغ السرررؤرخيغ مرررغ « أرض مكخبمرررة»يقررال فررري المغرررة: 

إلرى  ذكخ أن كخببلء مغ السجن العخاقية القجيسة التري يخجرع تاريخيرا
العيررج البررابمي  وأن االسررع مشحررػت مررغ كمسترريغ اشررػريتيغ: )كررخب( 
و)إيبل( وىسا بسعشى حخم ن  ويخػ فخيو اخخ أن االسرع باألصرل: 
)كررػر بابررل( والكررػر ىشررا بسعشررى اإلقمرريع وكررػر بابررل مجسػعررة قررخػ 
تعررػد إلررى العيررج البررابمي  ثررع الحررائخ  وىرري األرض السشخفزررة مررغ 

ديغ بغ عمري رضري ن عشيسرا  عخفرت برحلظ كخببلء وفييا قبخ الح

                                                             
67
 

 2113(،35االلتصادٌة للسٌاحة الدٌنٌة فً محافظتً كربالء والنجف،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة،العدد)ٌسري دمحم حسٌن،األهمٌة  (انظر:

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79191 ً28/9/2114(استرجع ف 
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وكخببلء اليررررػم مررررغ أميررررات مررررجن العررررخاق  ألن السرررراء حررررار حػليررررا
 الػسصى وىي تستاز ببداتيشيا الكثيفة مغ مختم  الفػاكو.

وتعررررػد شرررريخة السجيشررررة إلررررى مكانتيررررا الجيشيررررة عشررررج أتبرررراع السررررحىب  
ميرو الذيعي  فعمى تخبتيا أستذيج الحديغ سربط الشبري )صرمي ن ع

م(  وفييا الخوضرتان 681ىر/61وسمع( في العاشخ مغ محخم سشة) 
 (68)المتان تزسان رفاتو ورفات أخيو العباس.

تعرج األضرخحة والسقامرات *أهع مقػمات الجـحب الدـياحي الجيشيـة:
أىع مقػمات الجحب الدياحي فري السجيشرة لكػنيا مرغ السرجن الجيشيرة 
والتي تعج مدارا لمسدمسيغ ومغ أىع السخاقج)األضخحة(مخقج اإلمراميغ 
الحدرررررغ بررررررغ عمرررررري برررررغ أبرررررري شالب وأخيررررررو اإلمرررررام أبررررررػ الفزررررررل 
العباس وىسرررا مرررغ أشررريخ السخاقرررج فررري كخببلء باإلضرررافة إلررري مخاقرررج 

ت أخرررررخؼ مشيرررررا)عػن برررررغ عبرررررج ن برررررغ جعفرررررخ برررررغ أبررررري ومقامرررررا
شالب وضررررررررخيح الذرررررررريجاء الررررررررحيغ استذرررررررريجوا معررررررررو فرررررررري واقعررررررررة 
الص  ومخقررررررج الجرررررراب بررررررغ دمحم العابررررررج ابررررررغ اإلمررررررام مػسرررررري بررررررغ 

وىررررررػ احررررررج شرررررريجاء  األسررررررجؼجعفخ ومخقررررررج حبيررررررب بررررررغ مطرررررراىخ 
الص  ومخقررج ابررغ الحسرردة وىررػ دمحم بررغ عمرري الصػسرري الررحؼ يشتيرري 

 (69)ام العباس.ندبو إلي اإلم

 رضي د عشه : مخقج الحديغ بغ عمي بغ أبي شالبي-

                                                             
68
 

 133(،16(انظر الموسوعة العربٌة،المجلد)

69
 

 2113(،35للسٌاحة الدٌنٌة فً محافظتً كربالء والنجف،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة،العدد)ٌسري دمحم حسٌن،األهمٌة االلتصادٌة  (انظر:
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وىػ ابغ الخميفة عمي بغ أبي شالب) رضي ن عشو( وقرج استذريج 
 م( في معخكة كخببلء .681-ىر  61سشة) 

ويحكخ) الصبخؼ ( أن أول مغ زار قبخ الحديغ بعرج دفشرو )عبيرج ن 
عررغ مقاتمررة الحدرريغ  بررغ الحررخ مررغ بشرري سررعج العذرريخة( وقررج امتشررع 

وتتالت مغ بعجه الديارات سخاا إلى أن كانت الديارة الكبخػ التي قرام 
بيرررا التػابرررػن وعمرررى رأسررريع) سرررميسان برررغ صرررخد الخداعي(فررري عرررام) 

 م(.684ىر/65
 

 
 ( مخقج اإلمام الحديغ بغ عمي 17شكل)

 
وأول مررررغ شرررريج البشرررراء عمررررى قبررررخ الحدرررريغ فيررررػ) دمحم بررررغ إبررررخاليع 

مررغ )السختررار الثقفرري  أميررخ الكػفررة(  وكانررت جررجران  األشررتخ( بررأمخ
البشاء مرشػعة مغ الصيغ والحجارة وتعمػ القبرخ قبرة مرغ الصرابػق  
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وكان الشاس يتػجيػن سرخاا إلرى زيرارة القبرخ مشرح أيرام عبرج السمرظ برغ 
 مخوان  واستسخ األمخ كحلظ شػال القخن األول اليجخؼ.

بررخ لميررجم  وعمررى وفرري بعررس مخاحررل العرررخ العباسرري تعررخض الق 
األخز في عيج الستػكل عمى ن جعفخ بغ السعترع بغ الخشريج) 

م (الررحؼ َمَشرع الشرراس مرغ زيارتررو ثرع أمررخ 861-821ىرر/215-247
وأعيررج تررخميع القبررخ فرري مشتررر   بيجمررو وىررجم مررا حػلررو مررغ الجور

القررخن )الثالررث اليجررخؼ( إال أنررو لررع يعررتغ بررو إال مررع وصررػل) بشرري 
خاق  إذ انرررب اىتسرراميع بعسررارة السقرراميغ فرري بػيررو( إلررى حكررع العرر

كل مغ الشج  وكخببلء؛ لكرػنيع مرغ أتبراع السرحىب الذريعي  ومشرح 
ذلرظ الػقرت أخرح الردوار يفرجون إلررى كرخببلء قػافرل مرغ أنحراء العررالع 

 اإلسبلمي.
ويذتسل مقام الحديغ اليػم عمرى الزرخيح الكرائغ فري صرحغ واسرع 

 65بالفديفدراء  ويحريط برو  ولو عذخة أبػاب لكل مشيا شاق معقػد
إيػانراا مصميرة بالررجاخل والخرارج بالفديفدرراء  وداخرل كررل مشيرا حجررخة 
يمتقرري فييررا شرربلب العمررع  وقبررخ الحدرريغ يتػسررط ببلشررة ليررا أبررػاب 
عررجة أشرريخىا برراب الررحىب السررؤدؼ إلررى إيررػان الررحىب الررحؼ يشتيرري 
بخواق محيط بالقبخ  وإلى جانبو قبرخ حبيرب مطراىخ األسرجؼ الرحؼ 

وفررري الرررخواق نفدرررو  ان عمرررى ميدرررخة الحدررريغ يرررػم فاجعرررة كخببلءكررر
مجافغ لذخريات تاريخية كبيخة  إلى جانبيا صشجوق يزع أججاث 
عرجد مررغ عمسرراء الذريعة الكبررار  وتعمررػ روضرَة الحدرريغ قبررة  واسررعة 
مذررراة بالرررحىب  وإلرررى جانبييرررا تختفرررع مئرررحنتان شرررامختان   أمرررا قبرررخ 
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الذرررسال مرررغ قبرررخ أخيرررو)  م( إلرررى351)العبررراس( فيرررػ عمرررى بعرررج) 
الحدريغ(  وىرػ ضرسغ روضرة يتػسرصيا صرحغ واسرع يذرتسل عمرى 
القبخ السحاا بعرجد مرغ األواويرغ والغرخن  مرجفػن فري بعزريا عرجد 
مغ العمساء والدبلشيغ والػزراء مغ مختم  العيػد اإلسربلمية وفي 
مصمررررع سررررتيشات القررررخن الساضرررري تررررع ترررررسيع ضررررخيح ججيررررج لسخقررررج 

 .الز السصعع بالفزة بصخيقة فشيةالعباس مغ الحىب الخ
وألىسيرررة مجيشرررة كرررخببلء عشرررج أتبررراع السرررحىب الذررريعي؛ فقرررج شررريجت 
حخكررة عمسيررة ديشيررة نذررصة مررغ خرربلل السررجارس الترري افتتحررت عمررى 
نصرراق واسررع  ولعررل أشرريخ السررجارس الباقيررة إلررى اليررػم فرري كررخببلء 

(  ومجرسرة السجاىررج 1767مجرسرة الدرخدار حدرغ خرران القدويشري )
( برررالقخب مررررغ مخقررررج دمحم السجاىررررج الصباشبررررائي  والسجرسررررة 1854)

( والسجرسررررررررررة 1911( والسجرسررررررررررة الخشرررررررررريجية )1919الحدرررررررررريشية )
(ومعيرررا عرررجد مرررغ السكتبرررات التررري يؤميرررا العمسررراء 1914الجعفخيرررة )

 (71)والجارسػن مغ مختم  أنحاء الببلد.

ىرري عاصررسة الجولررة واكبررخ مررجنيا وتقع عمرري نيررخ :مجيشــة بغــجاد-
 برررالكخخ الرررحؼ يذرررصخىا إلررري شصخيغ:الذرررصخ الغخبررري ويعرررخن دجمرررة

والذرررصخ الذرررخقي ويعرررخن بالخصرررافة والسجيشة تتػسرررط السدرررافة بررريغ 
مررجيشتي السػصررل فرري الذررسال والبرررخة فرري الجشػب وتتػسررط الررببلد 

ولقررررج أنذررررأىا  تقخيبررررا وىي مخكررررد تجررررارؼ ومررررالي وصررررشاعي وثقافي
م(وسررسيت  776-768الخميفررة)أبػ جعفررخ السشرررػر( خرربلل الفتررخة)
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(انظر:الموسوعة 
133(16العربٌة،المجلد)
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بسجيشررة السشرررػر وعاصررسة لمخبلفررة العباسررية وضمت بغررجاد نابزررة 
م( ثع أعاد بشائيا )السمظ  1258بالحزارة حتى دمخىا السغػل عام)

م( ثرررع  1261الطررراىخ بيبخس(سرررمصان السساليرررظ فررري القررراىخة  عرررام)
 م(. 1971  1956أعيج تخصيصيا واتداعيا في عام)

السجرسررة السدتشرخية والسدرراجج  تزررع السجيشررة*أهــع معــالع بغــجاد:
القجيسة والقررررررػر األثخيرررررة والستح  الرررررػششي الرررررحؼ يزرررررع اآلثرررررار 
البابميرررة والفارسرررية والعخبيرررة وفييا عرررجد مرررغ السقامرررات الجيشيرررة التررري 
يقرررررررجىا الرررررردوار لمتبررررررخك والتزررررررخع وأىسيا مقررررررام اإلمررررررام مػسرررررري 
الكرررررراضع لدمحم الجررررررػاد وأبي حشيفررررررة الشعسرررررران ومغ أشرررررريخ مدرررررراجج 

جاد مدررررررجج اإلمررررررام الكرررررراضع ومدررررررجج الجررررررػاد ومدررررررجج الخمفرررررراء بغ
 (71)العباسييغ وجامع الحيجرخانة.

كسررررررا تزررررررع العجيررررررج مررررررغ األضررررررخحة مثررررررل نبرررررري ن يػشررررررع  فرررررري 
الكخخ والررررررحابي الجميرررررل سرررررمسان الفارسررررري فررررري السجائغ والذررررريخ 
الرررررحابي ححيفررررة بررررغ اليسرررراني فرررري السجائغ والذرررريخ عبررررج القررررادر 

مرررام الررررػفية فررري الخصرررافة واإلمام أبرررػ حشيفرررة الكيبلني)الجيبلني(إ
 الشعسان في األعزسية وغيخىع.

بخاثرررا تعشررري بالدررخيانية القجيسرررة)ابغ العجائب( وقيرررل جــامع بخاثـــا: -
)بيررت مررخيع( أو )أرض عيدررى( وجررامع بخاثررا مررغ العتبررات السقجسررة 
والسرردارات السعطسررة عشررج كررل مررغ السدرريحييغ والسدررمسيغ عمررى حررج 

جم جػامرررع بغررجاد فررري تررراريخ اإلسررربلم حترررى قبرررل سررػاء ويعرررج مرررغ أقررر
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 1،1993(انظر:ٌحً شامً،موسوعة المدن العربٌة واإلسالمٌة،دار الفكر العربً،بٌروت،ط
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بخاثرا  أنتأسيذ العاصسة العباسية بقخن وثسانية أعػام وفري الخوايرة 
كانرت ديرخا مرغ أديررخة الشررارػ يعتكر  فيرو راىررب يرجعى حبرار وقررج 
أسررمع وأنتقررل مررع اإلمررام أميررخ السؤمشيغ)رضرري ن عشررو( إلررى مخكررد 

إلرى مدرجج  وضرل معخوفرا الخبلفة اإلسبلمية)الكػفة( وتحػل الجيخ 
  .باسع جامع بخاثا

ىررػ الشعسرران بررغ مخقــج الذــيي أبــي حشيفــة الشعســان يرحســه د :-
م( وىرررػ مررررغ أب 699ىجرررخؼ/  81ثابرررت برررغ الشعسررران ولرررج سرررشة) 

أفغاني األصل كران عالسرا بالرجيغ وحسرل معرو أوراقرو وقمسرو وحشفيرو 
بالكػفرة وتػفي الحبخ فأشتيخ بيا وكشي بيا  ولقرب برالكػفي لػالدترو 

م( فري بغرجاد فري العررخ العباسري ودفرغ 767ىجرخؼ/  151سشة) 
فرري مقبررخة سررسيت باسررسو فرري جانررب الخصررافة فرري االعطسيررة قررخب 

 الجدخ الفاصل بيغ الكاضسية واالعطسية .
ــي يرحســه د  :- وىررػ دمحم بررغ دمحم بررغ مخقــج أبــػ حامــج دمحم الغدال

لررػفي الذرافعي السمقرب احسج الغدالي الصػسي الشيدابػرؼ الفكيو ا
 515م( تررػفي سررشة) 1158ىجررخؼ/ 451بحجررة اإلسرربلم ولررج سررشة)

م( مجررجد القررخن الخررامذ اليجررخؼ واحررج أىررع أعرربلم 1111ىجررخؼ /
عررخه واحرج أشريخ عمسرراء الدرشة فري تراريخ اإلسرربلم  ولرج فري قخيررة 
غدالرة فري إقمريع خخاسرران وتػفي فري بغرجاد ودفررغ فري البراب الذررخقي 

كسرا تزرع  لسقبخة باسسو مقبخة الذيخ دمحم الغداليفي بغجاد وسسيت ا
فرري مشصقررة السيررجان  وىرري أقررجم الكشررائذ  إذ كشيدــة مــخيع العــحرا  

 م( في عيج الجولة العثسانية.1639بشيت عام) 
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تعرررج البررررخة ثانيرررة مرررجن العرررخاق بعرررج العاصرررسة :مجيشـــة البرـــخة*
 بغرجاد  مرغ حيررث عرجد الدرركان واألىسيرة االقترررادية  فقرج اسررتسخت
السيشررراء التجرررارؼ الػحيرررج لمعرررخاق مشرررح مخاحرررل نذرررأتيا األولرررى حترررى 
أواخررخ الدررتيشات  حرريغ أ نذررئ ميشرراء أم قرررخ عمررى الخمرريج العخبرري 

 .والبرخة أىع السجن وأكبخىا في القدع الجشػبي 
جشررػب شرخق العررخاق عمررى الزررفة الغخبيررة  وتقرع مجيشررة البرررخة  فرري

)اليسشى( لشيخ شط العخب   )التقاء نيخؼ دجمرة والفخات(وتبعرج عرغ 
كع(  وتقع عمى 111مرب شط العخب في الخميج العخبي مدافة) 

 (شخقا.47ە -51(شساال وخط شػل) ە31 -31دائخة عخض)
وىرري أول مجيشرررة عخبيرررة أ نذرررئت فررري العررررخ اإلسررربلمي  فررري زمرررغ 

م(  بشاىرا 635ىرر/14الثاني) عسخ برغ الخصراب( فري سرشة)  الخميفة
القائرررج العخبررري) عتبرررة برررغ غررردوان( لتكرررػن مقرررخاا لمجرررير اإلسررربلمي. 

كرع( غرخب 15وكان مػضع ىرحه السجيشرة القجيسرة يقرع عمرى مدرافة) 
مجيشة البررخة الحاليرة  وقرج اسرتسخ وجػدىرا فري ىرحا السػضرع أكثرخ 

ت أىسيرررررة البررررررخة وفررررري العررررررخ األمرررررػؼ ازداد مرررررغ سررررربعة قخون 
كثيخاا وأصرررربحت العاصررررسة اإلقميسيررررة لمجولررررة األمػيررررة فرررري العررررخاق  
وتػسرررررررعت السشصقرررررررة السعسرررررررػرة لمسجيشرررررررة وفي العررررررررخ العباسرررررررري 

م(  وصرررمت البرررخة إلرررى قسررة ازدىارىرررا  فررررارت 1258ىررر/751)
مجيشرررة كبيرررخة فييرررا أسرررػاق واسرررعة ومشررراشو سررركشية كثيرررخة  مذررريػرة 

ودور الشدررخ والحرجائو الجسيمرة  وكانررت بجػامعيرا ومكتباتيرا العامرة 
ثرراني مجيشررة فرري العررخاق  إال أن أىسيررة البرررخة أخررحت تتشرراقز مررع 
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تجىػر األوضاع في الجولة  إضافة إلى ما فعمو الغداة السغػل وفي 
بجاية القخن التاسع اليجخؼ/الخابرع عذرخ السريبلدؼ  تحػلرت البررخة 

ليعيذرػا فري مجيشرة تساماا إلى خخائب  وىجخىرا مرا تبقرى مرغ سركانيا 
البررررررخة الججيرررررجة أو فررررري أمررررراكغ أخرررررخػ ثع انتقمرررررت البررررررخة إلرررررى 

 (72)مػضعيا الججيج  لتدتسخ فيو إلى وقتشا الحاضخ.

)رضري ن عشرو(ويعخن بجرامع البررخة مدجج خصػة اإلمام عمـي-
يعرررج السدرررجج الثرررراني الرررحؼ بشررري فرررري الكبيرررخ وجرررامع اإلمررررام عمي و 

يف وىػ أول مدرررجج بشررري فرررري اإلسررربلم بعرررج السدرررجج الشبررررػؼ الذرررخ 
ىرررر( بعرررج فرررتح السجيشرررة عمرررى يرررج القائرررج) عتبرررة برررغ 14العرررخاق سرررشة) 

وسبب تدسيتو يعػد لديرارة اإلمرام )عمري( والرربلة فيرو أيرام خبلفترو 
ىرررر(ويكتدب الجرررامع أىسيرررة ديشيرررة كبيرررخة عشرررج السدرررمسيغ  36سرررشة) 

 .حيث يقرجونو في بعس السشاسبات الجيشية
ترع بشراء جرامع الكرػاز أثشراء تأسريذ وبشراء  جامع الكـػاز بالبرـخة:-

م(وقرررج قرررام 1417مجيشرررة البررررخة الججيجة)الحاليرررة(في حرررػالي عرررام)
ببشائو الذيخ)سارؼ ال عبج الدبلم العباسي( ويقع الجرامع فري حري 

ررررج أمرررريغ الكررررػقاز( فرررري عرررررام) السذررررخاق  وعشجما تررررػفقي الذرررريخ )محسق
ببشراء ضرخيح (م(  قام الذيخ )سارؼ ال عبج الدبلم العبقاسري1514

لمذرريخ)الكػقاز( مبلصررو لمجررامع  وقررج تررعق بشرراء ىررحا السدررجج )الحؼ 
عررخن بعررج بشرراء ضررخيح الذرريخ الكررػاز بجررامع الكػاز(ومررازال حتقررى 
الػقت الحاضخ باسسو  مغ القرب)نبات يشسػ في مشصقرة األىرػاز 
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 129(،(انظر:الموسوعة العربٌة،المجلد)الخامس
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بجشررػب شرررخق العررخاق( فررري بجايررة األمرررخ  ولكررغق أحرررج أحفرراد الذررريخ 
)أنذ باش أعيان(  قرام بتعرادة بشائرو برالصػب  )سارؼ(  وىػ الذيخ

 م(.1737في عام) والمبغ 
 

 
 بالبرخة ( جامع الكػاز 18شكل)

وأعرراد الذرريخ )أنررذ برراش أعيرران( بشرراء مئحنررة وقبقررة جررامع )الكررػقاز(  
وكانرررت إعرررادة بشررراء الجرررامع تذرررتسل عمرررى اسرررتحجاث أسرررمػب ججيرررج 

أعتسرررج فييرررا  وريرررادؼ فررري تررررسيع وزخخفرررة السررر ذن والكبررراب  والقتررري
الصررخاز القاشرراني لمسررخقة األولررى فرري )العررخاق(  وىررػ أسررمػب وصررفو 
ل فررري  ل نقصررة تحررػق عررجد مررغ السررؤرقخيغ والسعسرراريقيغ عمرررى أنقررو شرركق
شرررخاز بشررراء الكبررراب اإلسررربلميقة ولحلظ فجرررامع )الكرررػقاز( ىرررحا يبقرررى  
حتقررررررى يػمشررررررا ىررررررحا  أحررررررج السعررررررالع التاريخيقررررررة والسعساريقررررررة لسجيشررررررة 

خبلل عقرررج الدررربعيشيقات مرررغ القرررخن السررريبلدؼ العذرررخيغ  )البرررخة( و 
رررررت إحاشترررررو بجوقار)ميرررررجان( فررررري نقصرررررة تقررررراشع بعرررررس الذرررررػارع  تسق
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الخئيدرريقة فرري وسررط )البرررخة(  وىررػ الجررامع الػحيررج السعررخون بيررحا 
الذكل ويعج أقجم جامع ال زالت تقام فيرو الررمػات وباسرتسخار  فري 

 (73)مجيشة )البرخة(.

الحدغ البرخؼ ىػ أبػ سعيج الحدغ برغ يمخقج الحدغ البرخي -
أبي الحدغ البرخؼ  نذأ في السجيشة السشػرة ثع أقام بالبرخة وفييا 

م ( ودفرغ 728ىرر /111عخن بدىجه وعمسو وفزمو   ترػفي عرام ) 
كرع( مرغ مخكرد  35في مقبخة سسيت باسسو(ويقع السخقرج عمرى بعرج) 

يرررة البرررارزة فررري السجيشرررة فررري الدبيرررخ و يعرررج مرررغ السعرررالع األثخيرررة الجيش
البرخة ويعػد تاريخو إلى نيايرة القرخن الدرادس اليجرخؼ  والزرخيح 

 (74) مبشي باألجخ وعميو قبة مخخوشية.
 

 الفرل الدادس
 الػاقع السعاصخ لمدياحة العخبية

 القرخن  فري واالجتساعيرة االقترادية الطػاىخ أىع أحج الدياحة تسثل
 مػقعرا إنتاجيرا قصاعرا بػصفيا الدياحة  وتحتل .والعذخيغ الحادؼ
 أسرخع الدرياحة قصراع يعرج كسرا عالسشرا السعاصرخ  فري ميسرا

 .الشسػ السصخد حيث مغ االقترادية القصاعات
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اثنٌن, (2114 تمِّوز أعٌان؛ باش أحمد إعداد من بحث) البصرة دلٌل ( األستاذ الدكتور أحمد باشا أعٌان أعٌانتأرٌخ البصرة لحفٌد األسرة العباسٌة ) باشا  (انظر،

2114/18/25 - 11:44 — laith  ً29/9/2114استرجع ف 
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 مجلس محافظة البصرة -وممامات البصرة  عجوام (انظر،

www.basrahcouncil.com/index.php/2113-18-14-14.../2261-222.html-12 /19 /2113 28/9/2114،استرجع 
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 :تصػر حخكة الدياحة العخبيةأوال
 عجد الدائحيغ أن العالسية إلى الدياحة مشطسة إحراءات تذيخ
 عام في  )733) إلى ليرل : (5 ( بم  سشػؼ  بسعجل زاد
 (75)سائح. مميػن ( 2114)

 مميار( سائح. 1‚ 35(بم  عجد الدائحيغ نحػ) 2112وفي عام )
مميرررار(  1‚ 75(نحرررػ)2112وبمغرررت العائرررجات  مرررغ الدرررياحة عرررام)

 2112وقرجر عرجد الدرياح الرجولييغ فري الذرخق األوسرط سرشة  دوالر
:(بدررربب 5مميرررػن( سرررائح بشدررربة تخاجرررع وصرررمت إلرررى)  52بشحرررػ) 

عائرجات الدرياحة   كسا بمغرتالسشصقةالتػتخ الحؼ تعخفو بعس دول 
  :(.4)مميػن( مميار دوالر,وبشدبة نسػ 47في الذخق األوسط )

األولررى بالشدرربة لعررجد  وتررأتي السسمكررة العخبيررة الدررعػدية فرري السختبررة
الدررررياح الدررررعػدية متبػعررررة بكررررل مررررغ مرررررخ و السغررررخب  وأضيررررخ 

: 9التقخيررخ حررجوث انتعرراش فرري مشصقررة شررسال إفخيكيررا وصررل إلررى) 
: (كررررجليل عمررررى  24(حيررررث سررررجمت تررررػنذ ارتفاعررررا وصررررل إلررررى) 

التعررافي مررغ انخفرراض عررجد الدررياح فرري أعقرراب االنتقررال مررغ الخبيررع 
مشصقرررة الذرررخق األوسرررط بررررفة عامرررة تخاجعرررا بمررر   شررريجتو  العخبي
 :( مغ سياح العالع.  5:(  وتدتقبل السشصقة)  2ندبة) 

مدرررتػؼ  عمررري(19)وجررراءت السسمكرررة العخبيرررة الدرررعػدية فررري السخكرررد
مرغ حيرث  (22)ومررخ فري السخكرد العالع مغ حيث عجد الدائحيغ

وجاءت دولة اإلمارات ( 2112)عجد الدائحيغ الحيغ استقبمتيع عام
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 1،2119ط،الجغرافٌة السٌاحة تطبٌمات علً الوطن العربً،مؤسسة عمان،بظاظوخلٌل  إبراهٌم ( 
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وسرجمت مشصقرة الذرخق األوسررط  (31) العخبيرة الستحرجة فري السخكرد
وشررسال أفخيكيررا ندرربة نسررػ فرري حخكررة الدررفخ عبررخ السصررارات بمغررت 

(7‚11 .):(76) 
‚ 65) سريتجاوز الدرياح عرجد أن السشطسرة إلرى تػقعرات وتذريخ 
فري  الدرياحي الجرحب مشراشو أن و (2121 عام) في سائح مميار(1

 ( مميػن 717 (األول السقام في أوروبا تكػن  (2121عام)
 كسعجل :(7‚7) عغ يديج الدياحة في نسػا ذيجيس والذخق األوسط

 ذلرظ ويذكل :(4‚ 1)) البال  العالسي ذلظ السعجل ويتجاوز سشػؼ 
 . متػقع نسػ معجل أعمى
 
 العخبية الجول بعس في الدكان عجد إل  الدياح ندبة*

 الدياحي السجال في لمجول االستيعابية القجرات إلى يذار ما غالباا 
 ذات الرجول ففري ).عرجد الدركان إلرى الدرياح ندربة)ىرػ بسؤشرخ
 فخندرا ففري :( 111)يفرػق  السؤشرخ ىرحا أن نجرج العالسية الرجارة

 الجولرة أن بسعشرى : ( 129وإسربانيا   : (126) الشدربة ىرحه تبمر 
 أكثرخ العرام فترخات سرائخ فري واسرتكباليع سياح استيعاب عمى قادرة

 ووسرائل إقامرة مرغ ليرع الخرجمات كرل ترػافخ مع سكانيا  مغ تعجاد
  .وحياتو السػاشغ السحمي معيذة تأثخ دون  مغ وغيخىا  نقل

                                                             
76
  2112 لــ النهائٌة األرلام تعلن العالمٌة السٌاحة منظمة ( 

 31/5/2113(46196،العدد)جرٌدة األهرام
www.ahram.org.eg/NewsQ/212698.aspx 
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 م( 2112عام) العخبية لمجول في بعس دبة الدياحن ( 2(ججول
  

 الدياح الجولة
 باألل 

 الدكان
 بالسميػن 

ندرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربة 
 الدياح/الدكان

 98 9‚ 2 977‚ 8 اإلمارات
 66 6‚ 31 162‚ 4 األردن

الدررررررررعػد
 ية

13 ‚664 28 ‚28 48 

 48 2‚ 1 5 527‚ 2 قصخ
 31 4‚ 42 365‚ 1 لبشان
 23 22‚ 39 1 71‚ 5 سػريا
 14 81‚ 72 196‚ 11 مرخ
 8 3‚ 25 269‚ 1  الكػيت
 5 32‚ 57 518‚ 1 العخاق

 3 23‚ 85 829‚ 1 اليسغ
مرادر الججول: األمانة العامة لجامعة الجول العخبية  وإدارة اإلحراء وقػاعج 

 . 2111السعمػمات  وتقخيخ الجول العخبية أرقام ومؤشخات  العجد الثالث  
 

 عرجد إلرى الدرياح ندربة مؤشرخ أن (2 (الجرجول بيانرات وتطيرخ
 إلرى دولرة يختمر  مرغ إذ جرجاا  متبرايغ العخبيرة الرجول فري الدركان
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 فري الكبيرخ االخرتبلن يبريغ مرا وىرحا كبيرخ  تذرتت بسعرجل أخرخػ 
 تختمر  كسرا الرػشغ العخبري  فري الدرياحي بالجانرب االىتسرام
 عرجد مؤشرخ ندربة وأن األخرخػ  عغ دولة كل في الدياحة مقػمات
 اإلمرارات دولرة فري :( 98(بمغرتقرج  الدركان عرجد إلرى الدرياح
 بدبب وذلظ العخبية  الجول بيغ ندبة أفزل الستحجة  وىي العخبية
 وامتبلكيا كبيخة  سياحية باستثسارات والكيام التحتية بالبشية االىتسام
شيا ومتصػراا  حجيثاا  اقتراداا   بكثيخ يفػق  سياح عجد استكبال مغ مكق

 حتى قميبلا  الجولة سكان يكػن عجد أن شخشاا  ليذ إذ .الدكان عجد
 الجرحب فري الجولرة إسرتخاتيجية إن برل كبيرخ  مؤشرخ عمرى تحررل
 أن نجرج العخبيرة  الرجول براقي إلرى وبالشدربة أيزاا  ميسرة الدرياحي
 ندبياا وكانت مختفعة مؤشخ ندبة حققت وقصخ والدعػدية  األردن 
 فرري والرريسغوالعررخاق  والكػيررت:( 48  48 66التررػالي) عمررى

 وىحا .الدكان عجد إلى الدياح مؤشخ ندبة مغ مشخفزة مدتػيات
 البشيرة فري وضرع  وتشسيتيرا الدرياحة تخصريط فري لزرع 
 (77.(األساسية

 تأثيخات الدياحة العخبيةثانيا:
 لعرجد العخبري السدرتػػ  عمرى الدرياحة بقصراع االىتسام أسباب تعػد

 االقترادية الستغيخات مغ عجد عمى الستحققة اإليجابية مغ اآلثار
 :أىسيا والتي مغ واالجتساعية

                                                             
77
 
 1/5/1025،العمبـات والحلـول :تنمٌــة السٌـاحــة العـربـٌــة البٌنٌـةفٌصل شٌاد، (

strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR...PRO.../rua16_148.pd 
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 فري رئيدرا دورا الدرياحة قصراع يمعرب -االقترـادية: اآلثـار-أ
 وتشػعرو الرجخل مرغ مررادر مررجرا الدرياحة باعتبرار االقترراد

 .الستػازنة اإلقميسية والتشسية والتػضيف  السجفػعات  ميدان وعمى
 إسريامات أن إلرى اإلحرراءات تذريخ:السحمري الشراتج إجسرالي-

 : (11)  إلرى تررل الشراتج السحمري إجسرالي فري الدرياحة قصراع
 عخبيرة دولة مغ يختم  وىحا الستػسط  في العالسي السدتػػ  عمى
 السحمري لمشاتج مكػن  قصاع أكبخ الدياحة قصاع وي َعج   أخخػ  إلى
السررجرة  الرجول بعرس إن برل البتخوليرة  غيرخ الرجول مرغ كثيرخ فري

 .رئيدا قصاعا بػصفيا كبخػ  أىسية الدياحة أولت قج لمبتخول
تدراىع فري تحدرريغ  و يعرج قصراع الدرياحة مررجرا لمشقرج األجشبيكسرا 

 رئيدرا مررجرا والدرياحة الدرفخ قصراع يسثل كساميردان السرجفػعات
 اإلحرراءات تذريخ حيرث   الرػشغ العخبري فري والعسالرة لمتػضيرف

 مميػن(شررخز15) مررغ أكثررخ اسررتػعبت الدررياحة أن إلررى
 بسرا تشسرػ الدرياحة قصراع فري الػضيفيرة والفرخص ( 2112عرام)
 وتتسثل األخخػ  القصاعات التػضيف في نسػ معجل ضع  يقارب
 وكحلظ الحجع  الرغيخة والستػسصة السذخوعات في الفخص معطع
  العائمية. السذخوعات في
م-االجتسايية: اآلثار-ب  الدرياحة فري السذراركة عمرى األفرخاد ي ْقرجم

 الستعررجدة لؤلغررخاض باإلضرافةوتخويحية  اجتساعيرة ألغرخاض
 وحزرػر السرؤتسخات والعربلج الجيشيرة الذرعائخ مثرل أداء األخرخػ 
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 يجشييرا التري االيجابيرات أىرع إجسرال ويسكرغ ذلرظ  وغيرخ والتدرػق 
 :التالي في االجتساعية الشاحية مغ الدياحة مغ األفخاد

 يقرل حيرث نفدرو البمرج فري تكرػن  بأنيرا الجاخميرة الدرياحة تتسيرد-
 ىرحا ويدراعج والقرػانيغ  والرشطع العرادات االجتساعيرة فري التفراوت
 السشراشو اختمفرت وإن  واالشسئشران براألمغ الذرعػر عمرى الدرائح
 يشتقرل فييا وعشرجما يعرير التري مشصقترو عرغ إلييرا يشتقرل التري

 فحدرب  السكران تغييرخ يعشي ذلظ ال فتن اخخ مكان إلى الذخز
 ولرحلظ الدرشة  أيرام أغمرب فري يعيذريا التي الحياة نسط تغييخ وإنسا

 عمرى التغمرب عمرى سيدراعجه حيرث الفرخد  عمرى الجانرب االيجرابي
 والشفدية الرحية حالتو عمى سيشعكذ السختمفة وبالتالي الزغػا
 .الشفدي والفكخؼ  الخضا لو ويحقو

 خاصرة واالجتساعيرة العائميرة السذراركة زيرادة إلرى الدياحة تؤدؼ-
 بدربب عائمترو أفرخاد مرع الذرخز يقزريو الػقرت الرحؼ قمرة مرع

 تدراعج كسرا الدرشة  أغمرب فترخات فري السعاصرخة الحيراة متصمبرات
 األسرخؼ واالجتسراعي الترخابط تعديرد عمرى أيزرا الجاخميرة الدرياحة

 .السشاشو مختم  في واألقخباء األصجقاء زيارة خبلل مغ
 الشاحيرة عمرى إيجابيرا ترأثيخا لمدرياحة:والفكخيرة الثقافيرة اآلثرار-ج

 أمراكغ إلرى واالنتقرال الدرفخ يرؤدؼ لمدرائح حيث والثقافيرة الفكخيرة
 اآلثرار أىرع مرغو   واإلدراكالسعخفرة  زيرادة إلرى مختمفرة ومجتسعرات

 شخيرو عرغ والسعخفرة اإلدراك زيرادة الدياحة إلرى تؤدؼ -:الثقافية
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 زيرادة فري أكثرخ ذلرظ والحزرارات ويتجمى الثقافرات عمرى التعرخن
 واألثخية. التاريخية األماكغ زيارة عشج بالتاريخ والػعي السعخفة

 شخيرو عرغ الجاخميرة الدرياحة تشذريط مرغ فائرجة السجتسرع يجشري-
 واالعتشراء إضيراره بتعرادة  وذلرظ الثقرافي عمرى السرػروث السحافطرة
 حيث الجعػؼ  الجانب في الدياحة  وتداعجلمبمج التاريخية باآلثار
 أو السعتقرج إمرا بتررحيح الخرارج مرغ القرادميغ عمرى الترأثيخ يسكرغ
 السرؤتسخات حزرػر الدرياحة أغرخاض أىرع  ومغلمدرمع الرجعػة

 لمذرخز؛ السعخفة زيادة في تأثيخ مباشخ ولحلظ العمسية  والشجوات
 .الدياحة مغ الشػع ليحا ىجن ألنو

 *اآلثار الدم ية لمدياحة في الػشغ العخبي
يررراحبيا  قرج  إال أنروااليجابيرةبرالخغع مرغ أىسيرة الدرياحة وأثارىررا 

 :سمبية)غيخ مخغػبة( أثار
 الجاخميرة الدرياحة قصراع نسرػ يرؤدؼ-عمري الجانرب االقتررادؼ:-أ

 الدرياحة بقصراع السختبصرة والخرجمات الدرمع مرغ الصمرب زيرادة إلرى
 العرخض مخونرة عرجم ضرل فري مباشرخ  غيرخ أو مباشرخ بذركل

 زيادة عمى سيشعكذ ذلظ فتن القريخ  األجل في الشدبية الدياحي
 الدرياحة عمى سالبة ب ثار بسا يمقى والخجمات الدمع ليحه األسعار
 .والخارجية الجاخمية

 الدرمع مرغ الصمب زيادة الجاخمية الدياحة معجل نسػ عمى يتختب-
 كران إذا خاصرة االسرتيخاد زيرادة إلرى يرؤدؼ قرج والخرجمات؛ مسرا

 األجرل فري خاصرة مرخن  غيرخ لمدرمع والخرجمات السحمري العرخض



 216 

وميرردان  السيرردان التجررارؼ  عمررى سررمبا ىررحا القررريخ ويشعكذ
 السجفػعات.

 األيرجؼ اسرتقجام فري الدرياحي زيرادة القصراع تصرػر يرراحب قرج-
 األيرجؼ بدربب قمرة وذلرظ عمييرا واالعتسراد السجربة األجشبية العاممة
العسالرة  تحرػيبلت تدايرج إلرى ذلرظ ويؤدؼ السؤىمرة السحميرة العاممرة
 اثرار مرغ يحجثرو فزربل عسرا السرجفػعات ميردان وتخاجرع األجشبيرة
 .سالبة اجتساعية

 في يحجث أنو أؼ برفة عامة بالسػسسية  الدياحي الشذاا يتدع-
 السخرررة السرػارد أن ىرحا ويعشري الدرشة  مرغ أوقرات محرجدة

 فائس مغ ستعاني ( والسصاعع مثل) الفشادق والسشتجعات لمدياحة
 ومرغ االقتررادية  لمسرػارد إىرجارا ويعرج ىرحا السػسرع  خرارج الصاقرة
 األيرجؼ الدرياحة سرتتأثخ بسػسرسية التري االقتررادية السرػارد بريغ

 مرغ األيرجؼ لجردء متكرخرة مػسرسية بصالرة عشرو يشرتج مسرا العاممرة 
 .الدياحي القصاع في العاممة

 االجتساعية العادات بعس اكتداب-عمي الجانب االجتساعي:-ب
 القرادميغ لمدياح العادات االجتساعية بعس خاصة السخغػبة غيخ
 الرحؼ االجتسراعي الرشسط كدخ و  مختمفة مجتسعات مغ الخارج مغ

 الذػاشئ مثل) األماكغ الدياحية إلى االنتقال عشج الذخز اعتاده
 .سمبيات مغ يراحبو وما والسشتدىات(
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ضرغػا  تشامي إلى معيشة مشصقة في الدياحية األنذصة تدايج يقػد-
 اليػميرة والحياة السعيذة نسط في السحمييغ الدكان عمى اجتساعية
 .خرػصيتيا الخيفية السجتسعات تفقج التاليب الدياحة  خبلل فتخة

 بعرس اكتدراب احتسرال -:والفكخيرة الثقافيرة عمري الجػانرب-ج
 القادميغ استغبلل احتسال  و السختمفة مغ الثقافات الجخيمة األفكار

 فري فكخيرة أو عقائجيرة أو أفكرار سياسرية ترخويج فري الخرارج مرغ
 . العخبي السجتسع خرائز مع تتشاقس الجاخل

  الدياحي الصمبي الدياحة أتػاقثالثا:
 وإعرجاده الدرياحي السشرتج تصرػيخ إلرى ترؤدؼ التري العسميرات إن

 وتحميل تقييع تتزسغ والخارجية السحمية الدياحية لمدػاق وتجييده
 الحكيقري والشجراح األسرػاق  ىرحه فري السشرتج الدرياحي ىرحا فرخص
 الػصرػل عمرى قجرترو فري ىرػ تحكيقرو الدرياحي لمسشرتج يسكغ الحؼ
 والحرػل واختخاقيا واإلقميسية العالسية والدفخ الدياحة أسػاق إلى
 مشيا. أكبخ حرة عمى
 الرجول مرغ وخاصرة اإلقميسيرة فرتن الدرياحة العخبيرة السشصقرة وفري

 وخاصرة الدرياحية الحخكرة تشذريط في جػىخؼ  بجور تقػم الخميجية
 فرتن وسرػريا ولبشران األردن وفي ولبشران وسرػريا واألردن مرخ في

: 71)بحرػالي الدرشػات بعس في تديع الخميجية اإلقميسية الدياحة
 .القادمة الدياحة حخكة إجسالي مغ (

 والبحخؼ  البخؼ  الشقل وسائل في والػاسع الدخيع التصػر ولقج شجع
 خبلل مغ العخبي الػشغ في الدياحية الحخكة عمى ازدىار والجػؼ 
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 وكانرت ثرػرة الشقرل الجرػؼ العامرل لؤلفخاد والجساعات الحخكة مخونة
الحاسع في إتاحة الفخص أمام السبلييغ مغ البذرخ لبلنتقرال والدرفخ 

 بديػلة إلي جسيع مشاشو الػشغ العخبي.
 لدػق  الستػاضعة الشدبة مغ الخغع عمى:*الدياحة العخبية الجولية

 السشصقرة ىرحه حررة وصرغخ  ومحجوديرة الدرياحي العخبري الرػشغ
 إيجابيرة ضراىخة تبرخز البيانرات أن إل الجوليرة  الدرياحة أسرػاق مرغ
 الدرياحة حخكة في عالية نسػ بسعجل تسيدت السشصقة ىحه أن وىي

 .: (11(بمغت)2117 2111خبلل) نسػىا معجالت و الجولية
 الرػشغ إلرى العالسيرة الدرياحة نسرػ معرجالت فري التسيرد ىرحا وأن

 حخكة مغ لبلستفادة السشصقة ىحه أمام الػاسعة الفخص يفتح العخبي
 الدرياحية الدرػق  مرغ حررتيا وزيرادة الستشاميرة العالسيرة الدرياحة
 أن كسا إلييا  الدياح مغ السديج استقصاب خبلل مغ وذلظ الجولية
 العخبيرة الرجول فري الدرياحية الحخكرة أمرام األبرػاب يفرتح ذلرظ

فري  الدرياحية مرغ يعردز ومسرا الدرياح  مرغ السديرج السرتقصاب
 ونرادرة غديرخة سرياحية ومقػمرات مرػارد تسمرظ أنيرا العخبيرة السشصقرة
 الدرياحة مقاصرج أىرع مرغ واحرجة مشيرا تجعرل أن يسكرغ ومتشػعرة
 .الجولي السدتػػ  عمى والدفخ

 الحخكة عمى والدمبية اإليجابية بأبعادىا متعجدة تأثيخات ولقج بخزت
 األمخيكيرة األسرػاق وخاصرة العالسيررة مرغ األسرػاق الدرياحية
 والدرمبية االيجابيرة بذرجة براألجػاء تترأثخ التري األوروبيرة واألسرػاق
 ىرحه وتشعكذ العخبري الرػشغ عمرى الدرياحية الحخكرة فري السرؤثخة
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إلى  القادميغ الدياح بأعجاد الخاصة واألرقام البيانات عمى األجػاء
 . العخبية األسػاق

 الدياحة ال يشية العخبيةرابعا:
 حدرغ حالرة فري ليرا تزرسغ عرجة  مقػمرات العخبيرة الرجول تستمرظ

 مقػمات أىع ومغ وتشسيتو  العخبية الدياحة قصاع تشذيط استغبلليا
 :العخبي الػشغ
ويذخن عمي البحخ العالع  يتػسط الحؼ الجغخافي السػقع

والسحيصات ويترل باليابذ األسيػؼ واإلفخيقي ويقتخب مغ اليابذ 
 دولة. كل إلى والتحخك التشقل األوربي مسا يديل

 متخابصرة العخبيرة فالرجول األجشبيرة  بالبمرجان قياسراا  السدرافة قررخ
  .بعزيا عغ بعيجة وليدت واحجة مشصقة في مػجػدة جغخافياا 

 البحرخ عمري العخبيرة  البمرجان معطرع فري مختمفرة سرػاحل وجرػد •
 وخميجري واألشمشصي  اليشجؼ األحسخ والسحيصيغ والبحخ الستػسط
 السشاخ مغ حيث الداحمية الديػل تشػع إلى إضافة والعخبي  عسان

 شرتاءا  ودافرئ صريفاا  معترجل مشراخ ذات شبيعيرة مشاشو و والصبيعرة
 وذلرظ رشرب  مشراخ ذات وأخرخػ  جافرة  مشراشو وجرػد إلرى إضرافة
تشرػع أشركال سرصح   مرعالكبيخة العخبري الرػشغ مدراحة امترجاد عمرى

  األرض والشبات الصبيعي.
 والسدريحية  الييػديرة ( األديران ميرج العخبري الرػشغ يعرجو -

 العالع إلى انتذارىا بعج عقائجه وإيسانو لمعالع قجمت التي )واإلسبلم
  العخبية. الجول بيغ السدافة قخب عػامل ووجػد بأسخه 
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 إلرى يحتراج ال العخبري الدرائح تجعرل التري السػحرجة المغرة العخبيرة-
 أبشراء بريغ السذرتخكة عخبيرة  والثقافرة دولرة أؼ يردور حشري مترخجع
 الدرياحية واألذواق والخ برات وتذابو الخرػصريات العخبي الػشغ
 والتقاليج. العادات وتذابو  العخبية

 األىخامات في مرخ  مثل عخيقة  وتاريخية أثخية مشاشو ويزع1
 فري والبترخاء سرػريا  فري ترجمخ ومجيشرة فري العرخاق  بابرل وحرجائو
 زبيرج القجيسة ومجيشة صشعاء ومجيشة الجدائخ  في والقربة األردن 
ديشيرة إسربلمية  ومردارات عبرادة ودور أمراكغو  اليسغ فري التاريخيرة

 الدعػدية  العخبية السسمكة في الشبػؼ  والسدجج الحخام السدجج مثل
 وجامع في مرخ  األزىخ وجامعة فمدصيغ  في األقرى والسدجج

 وجرامع السغرخب  فري الثراني الحدرغ ومدرجج سرػريا  فري أميرة بشي
 ومدرجج فري ترػنذ  الديتػنرة العخاق وجرامع فري األعطرع اإلمرام
 .الستحجة العخبية اإلمارات بجولة أبػ ضبي في زايج الذيخ

 لحع  بيت في السيج كشيدةو  الكيامة كشيدةمثل  السديحية والسعالع 
 .بفمدصيغ في البذارة وكشيدة

 العخبية  الجول معطع في مشتذخة أخخػ  وسياحية حزارية ومعالع-
 اإلمارات بجولة ودبي أبػ ضبي في الستصػرة الدياحية السخافو مثل

 مررخ فري والغخدقرة الذريخ شرخم و والكػيرت  الستحرجة  العخبيرة
 والسجن األردن  في وجخش  السغخب في وأغاديخ ومخاكر  وفاس 

 السرجن وكرحلظ وصريجا  مثرل بعمبرظ لبشران فري السختمفرة الدرياحية
 .الدػرية الدياحية
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 التخاث قائسة عمى السجرجة السػاقع مغ العجيج العخبية الجول تزع-
 وسبلسرل كالغابرات شبيعيرة اليػندركػ)معالع لسشطسرة وفقراا  العرالسي
 والسرجن كالبشايرات اإلندران  صرشع معرالع مرغ أو واألنيار  الجبال 
 (.التاريخية

 الدرياحي السشرتج تكامرل وىي شبيعية بدسةالجول العخبية  تستاز -
 شبيعيرة وسرسات ليرا مسيردات مررخ فسرثبلا  العخبيرة  الرجول بريغ

 مشتجراا  وتقرجم ليرا  السجراورة العخبيرة الرجول عرغ تختمر  سرياحية
 مشتجيرا الدرعػدية  وكرحلظ أخرخػ  دول عرغ برو تشفرخد سرياحياا 
 سياحة عمى تعتسج واإلمارات الجيشية  الدياحة عمى يعتسج الدياحي

 الصبيرة الدرياحة عمرى يعتسرجان مرثبلا  ولبشران األعسرال وتػنذ
 تكسل العخبية البيشية الدياحة فتن وبالتالي أخخػ  وأنػاع والعبلجية
 فري يدراعج نجراح وعشررخ قرػة جانرب يعرجق  مرا وىػ .بعزاا  بعزيا
 ىائمرة إمكانرات العخبيرة مسشصقةل  كساالعخبية البيشية الدياحة تشذيط
الدرياحة  لتفعيرل اسرتثسارىا مرغ البرجق  وبذرخية وأثخيقرة شبيعيرة وثخوات
 والجيشيقرة الثقافيقرة الخوابط إلى نطخاا  العخبي  الػشغ أبشاء بيغ البيشية

  67ي.تجسعيع التي والمقغػيقة والقػميقة

وتذيخ بيانات مشطسة الدياحة العالسية إلى أن الدياحة  البيشية في 
 الدرررياحة البعيرررجة:( مرررغ إجسرررالي الدرررياحة بيشسا 82العرررالع تذررركل) 

أمرا بالشدربة لمرببلد العخبيرة  : (18إلييا(تذكل) الخارجية أو الػافجة)
                                                             

78
 
)
مجلة رؤى  ،والحلول العمبات:البٌنٌة العربٌة السٌاحة تنمٌة، شٌاد فٌصل 

 ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة.2114ابرٌل-(6(العدد)2إستراتٌجٌة،المجلد)
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:( فقررط  فرري حرريغ  أن  42فرران الدررياحة البيشيررة ال تذرركل سررػػ )
:(  كسررررا أن تػقعررررات  58الدررررياحة البعيررررجة الػافررررجة إلييررررا تذرررركل )

مشطسة الدياحة العالسية تذيخ إلى أن ندبة الدياحة البيشية العخبيرة 
د ندررررربة الدرررررياحة :( بيشسرررررا تررررددا37إلررررى) 2121سررررتشخفس عرررررام 

 :(.63البعيجة لترل إلى) 
 *خرائز الدياحة العخبية ال يشية:

 العخبية بعجة خرائز مشيا: بيغ الجولالدياحة  تتسيد
 عالية درجة عمى  كسا تعتبخالدياسية باألحجاث تأثخا األقل أنيا -
 .العخبية صشاعة الدياحة عساد باعتبارىا األىسية مغ
فترخة  ىري التري الرريف أشريخ فري الخميجيرة الدياحة ذروة ترل- 

 تخاجعرا تذريج التري الفترخة وىري الخمريج  دول في الدشػية األجازات
 الػاليرات ومرغ األوروبيرة الرجول مرغ الجوليرة فري الدرياحة حرادا

 ذخق أسيا والستجية إلي العجيججشػب دول ومغ وكشجا الستحجة
 فري تكرػن  الجوليرة  فالدرياحة ولبشان وسػريا مثل األردن الجول مغ

تتسيرد  الفررميغ ىرحيغ ففري والخبيرع  الخخيرف فررمي خربلل ذروتيرا
 في و الدرياح ىرؤالء يفزرمو مرا وىرػ باالعترجال الحرخارة درجرات
 وتعرػض الرريف فررل فري تتخكردالخميجية  فتن الدياحة السقابل
 .الجولية الدياحة في الكبيخ التخاجع بحلظ
 بالجرجرة وتخويحيرة اسرتجسامية سرياحة ىري العخبيرة الدرياحة إن-

 العرخب لمدرياح السفزرمة الدياحي الجحب مشاشو حيث أن األولى
 باعترجال تتسيرد التري والسرجن الجبميرة والسشتجعرات السررايف:ىري
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 فري تتخكرد الدرياحة العخبيرة أن يبلحرع وليرحا حخارتيرا  درجرات
 ما يصمرو أن أؼ الخزخاء  والسشاشو والغابات الحزخية السشاشو
 فري جرػىخؼ  برجور تقرػم والحزرخية األسرتجسامية بالدرياحة عمييرا
 والسخافرو والتدرييبلت الخرجمات وتقرجيع العرخب الدرياح جرحب

 السفخوشرة والبيرػت الفشجقيرة والذرقو الفشرادق أن كسرا ليع  السفزمة
 األكثخ العػامل ىي التدػق  ومخاكد التخفييية والسجن التدمية ومجن
 العخبية. لمدياحة جحبا
 في االستقخار عجم بعػامل حاد بذكل ال تتأثخ العخبية والدياحة -

 الدرياحة بيرا تترر  التري بالحداسرية السفخشرة تتسيرد وال السشصقرة
 .السشصقة في االضصخابات تجاه العالسية

 الجول مغ العجيج في الدياحية الحخكة تتسيد:الدياحية السػتسية-
 مرغ الدرياحي الشذاا حجع في بالتقمب الػاضح عام بذكلا  العخبية
 مغ أوقات ذروتيا لتبم  الحخكة الدياحية تتعاضع حيث ألخخ؛ وقت
 مسرا أخرخػ  فري أوقراتا  ندربي ركرػد حالرة فري تكرػن  بيشسرا   الدرشة
 فالسػسرسية عرام وبذركل السػسسية ضيرػر إلرى الشيايرة فري يرؤدؼ
 معيشرة فترخات خربلل وىبػشا ارتفاعا الدياحية الحخكة تحبحب تعشي
 والدياسرية واالقتررادية الطرخون الصبيعيرة بدربب الدرشة؛ مرغ

 ىاما  أمخ   شبيعة السػسسية معخفة  ويعج الدياحية بالسػاقع السحيصة
 مجػ تأثيخ ومعخفة وتدػيقيا الدياحية لمسػاقع التخصيط عسمية في

 األيرجؼ وأجرػر الدرياحية  الخرجمات عمرى االقتررادؼ السػسرسية
 .الدياحية في السػاقع العاممة
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 األنسراا عرجد فري العخبري الرػشغ فري الدرياحية السػاقرع تختمر -
 نسرط عمرى تقرػم سرياحية مػاقرع فيشراك   فييرا التري تدرػد الدرياحية
 حخكرة وجرػد إلرى الشيايرة يرؤدؼ فري الرحؼ األمرخ واحرج  سرياحي
 الدرياحية فري السػاقرع الحرال  كسرا معيشرة زمشيرة فتخة خبلل سياحية
 مسرا يرؤدؼ الدشة  مغ محجدة فتخات في الدياح يؤميا التي الجيشية
 محرجدة فتخات خبلل الدياحية لمحخكة واضح تخكد إلى الشياية في
 مثل ذيج العجيج مغ السػاقع الدياحية في الػشغ العخبيت و 

 مػسرسية سرياحية حخكرة األردن فري والبترخاء فري مررخ األىخامرات
 والخخيرف الدرياح خبلل)فررمي الخبيرع أعرجاد ازديراد فري تتسثرل

 مػسع الخبيع فرل يعتبخ حيث؛األوروبيػن  الدياح فئة خاصة مغ)
 . ثانػؼ  سياحي مػسع الخخيف فرل يعج فييا بيشسا الخئيذ الحروة

 العخبية الدياحة معػقاتخامدا:
بالخغع مرغ امرتبلك الرػشغ العخبري لعػامرل الجرحب الدرياحي إال أنرو 

 ىشاك معػقات تق  أمام تصػيخ حخكة الدياحة البيشيشية مشيا:
قررات ثقافيررة وقيسيررة تعصررل مررغ عصرراء الدررياحة فرري أؼ  وجررػد- معػق

مغ البمجان العخبية  فسرغ أىرع عشاصرخ الشجراح ألؼ بمرج فري السجرال 
الدرررياحي يبرررخز العشررررخ البذرررخؼ وتأىمرررو فررري مجرررال التفاعرررل مرررع 
الرردوار األجانرررب وتقرررجيع الخجمررة الستػقعرررة مرررشيع  لررحلظ فرررتن ترررأميغ 

يافة يسثل أىسية في تصػيخ الكػادر السجربة عمى تقجيع خجمات الز
وتتفاوت شررخق التعامرررل مررع الدرررياح برريغ البمرررجان  القصرراع الدرررياحي

العخبيررة  ويسررشح السخترررػن المبشررانيػن والتػندرريػن أعمررى الرررجرجات 
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بيغ الذعػب العخبية  ويتػقرع الدرائح مرغ السدرئػليغ فري السشافرح أن 
يكػنرررػا عمررررى مقرررجار عررررالا مرررغ الررررػعي والكياسرررة فرررري التعامرررل مررررع 
الدوار  وثسة أىسيرة لمتعامرل بأمانرة فري األسرػاق والسخافرو الدرياحية 

 مثل الفشادق والسصاعع.
االضررررررصخابات الدياسررررررية وعررررررجم االسررررررتقخار:تؤدؼ االضررررررصخابات -

الدياسررررررررية وعررررررررجم اسررررررررتقخار األوضرررررررراع الدياسررررررررية واالقترررررررررادية 
فكان مرغ السفترخض أن تكرػن ؛واالجتساعية إلري تخاجرع عرجد الدرياح

البمجان العخبية في جحب الدرياح مرغ مختمر  أرجراء مرخ مغ أىع 
مميػن(سررررائح عررررام  14‚7العررررالع حيررررث بمرررر  أقرررررى عررررجد لدائخييررررا)

( وتخاجرررررررع تررررررررجفقات  2111يشررررررررايخ) 25( أؼ قبرررررررل ثرررررررػرة 2111)
( ثررررع ارتفررررع عررررجد 2111مميررررػن( فرررري عررررام)  9‚8إلررررى)  الدررررائحيغ

مميررررػن( لكشررررو تخاجررررع إلررررى)  11‚5( إلررررى )2112الدررررائحيغ فرررري )
وأدت األوضاع األمشية غيرخ السدرتقخة إلرى (2113يػن(عام )مم9‚5

إضرررعان جاذبيرررة الدرررياحة فررري مررررخ وقرررخر كثيرررخ مرررغ الذرررخكات 
السشطسرررة لمبرررخامج الدرررياحية اسرررتبعاد مررررخ ىرررحا العرررام  عمرررى رغرررع 

 مخاجعة القخار أخيخاا.
وإذا كرررران تخاجررررع عررررجد الدررررياح إلررررى مرررررخ يعشرررري انخفاضرررراا فرررري 

تن ذلررظ يعشرري أيزرراا تعصررل السبليرريغ اإليررخادات الدرريادية لسرررخ  فرر
مررغ السرررخييغ العررامميغ فرري القصرراع  سررػاء فرري شرركل مباشررخ فرري 

 السخافو أو غيخ مباشخ في وسائل الشقل الدياحي.
 كافة عمى العخب الدياح مخور إجخاءات وتأخيخ تعقيج -
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 مسرا العخبيرة الرجول بريغ تحتية بشية تػفخ العخبية وعجم الجول حجود
 .الجول ىحه بيغ الدياححخكة  عمى يؤثخ
 العخبية الجول ببعس الدياحية التأشيخات عمى الحرػلصعػبة -

 العخبية. الجول بيغ البيشية  الشقل وسائل ومحجودية
ضررع  البشيررة التحتيررة الخاصررة بالقصرراع الدررياحي: تذرركل البشيررة -

التحتيررة مررغ ميرراه وصررخن صررحي وشررخق ونقررل بكافررة أنػاعررو البررخؼ 
 والبحخؼ والجػؼ عشرخاا أساس في تشذيط الدياحة. 

العخبرري: مررغ  ضررع  القررجرات االقترررادية عمررى مدررتػػ السررػاشغ-
لسحمررري حيرررث انتذرررار الفقرررخ وانخفررراض نرررريب الفرررخد مرررغ الشررراتج ا

  اإلجسالي.
ضرررع  التدرررػيو لمسشرررتج الدرررياحي العخبررري: حيرررث يعرررج التدرررػيو -

الشذاا الترجيخؼ الػحيج لمسشتجات الدياحية  فزبل عغ أنو يمعب 
دوراا كبيررخاا فرري ترررخيف الثررخوات الدررياحية وإعررادة بيعيررا ألكثررخ مررغ 
مخة ولكغ ال زالت العجيج مغ الجول العخبية تدػق مشتجيرا الدرياحي 

التشررافذ ولرريذ التكامررل عمررى الررخغع مررغ تذررابو ىررحا السشررتج بررريغة 
  في العجيج مغ الجول العخبية.

صررررغخ حجررررع السؤسدررررات الدررررياحية العخبيررررة : عمررررى الررررخغع مررررغ -
التصػر الشدبي في السؤسدات الدياحية العخبية مغ فشادق ومصاعع 
ومشتجعررررات  إال أن ىررررحه السؤسدررررات ال زالررررت تعرررراني مررررغ صررررغخ 

ع السؤسدرررات الدرررياحية األخرررخػ فررري األسرررػاق أحجاميرررا مقارنرررة مررر
 السحمية والجولية. 
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ىبػا مدتػػ السػارد الدياحية:كتىسال السشاشو الدياحية األثخيرة -
 مغ حيث الريانة والصخق السؤدية وسبلمتيا والخخائط الجقيقة.

عررجم وجررػد فررخوع واسررعة االنتذررار لسكاتررب ىيئررة تشذرريط الدررياحة -
سميررررات الحرررررػل عمرررري التأشرررريخات فرررري الررررجول العخبيررررة لتدررررييل ع

عجم ضيػر الرػشغ  و وتػضيح أىع السعالع الدياحية في البمج العخبي
 العخبي عمى الخخيصة العالسية كتكتل اقترادؼ.

 الدياحة العخبية تصػيختادتا:كيفية 
 ىشاك عجة عػامل تذجع عمي تصػيخ الدياحة العخبية البيشية

أن الدرررررياحة البعيررررررجة)غيخ العخبيررررررة( سررررررخيعة التررررررأثخ باألحررررررجاث - 
والستغيرررخات والذرررائعات التررري تخوجيرررا فررري معطرررع األحرررػال وسرررائل 
اإلعبلم األجشبية السغخضة التري تزرخع مرغ الحرجث البدريط بقررج 
الترررأثيخ الدرررمبي الذرررجيج عمرررى حجرررع الدرررياحة األجشبيرررة الػافرررجة  فررري 

  .ال يتأثخان بتمظ األحجاثحيغ أن السػاشغ والدائح العخبي 
أن الدرياحة البيشيررة العخبيرة أكثررخ إيرخادا لمررجخل الدرياحي  فالدررائح -

 العخبي أشػل إقامة وأكثخ إنفاقا.
يزررران إلرررى ذلرررظ اآلثرررار االيجابيرررة لمدرررياحة البيشيرررة العخبيرررة فررري -

زيادة أواصخ اإلخػة والتػاصرل الثقرافي واالجتسراعي وزيرادة التعراون 
ي بررريغ أبشررراء ىرررحا الرررػشغ الػاحرررج مسرررا يديرررج مرررغ التجرررارؼ والررررشاع

 تبلحع الذعب العخبي إزاء قزاياه القػمية.
 الدرياحية الحخكرة إجرخاءات لتصرػيخ السقتخحرات مرغ عرجد ويػجرج
 :وتذسل العخبية بيغ الجول السيدخة
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يجرررررب فرررررخض أسرررررعار مذرررررجعة لمدرررررائح العخبررررري  ألن السػجرررررػد -
احي ىررػ العكررذ  والسعررخوض فرري الررجول العخبيررة ذات الجررحب الدرري

فالدررائح األجشبرري يررجفع أسررعارا أقررل مررغ الدررائح العخبرري  خرػصرراا 
  أسعار الفشادق والسشذ ت الدياحية األخخػ.

يجرررب أن تخزرررع حخكرررة الصيرررخان بررريغ الرررجول العخبيرررة لدياسرررات -
إستخاتيجية لتكثيف حخكة الشقل الجػؼ بيغ الجول العخبية مغ خبلل 

واليبػا والتػق .. الخ  وىػ  تخفيس أسعار الػقػد ورسػم السخور
ما سيشعكذ عمى سعخ بصاقرة الدرفخ ويجعميرا فري متشراول الجسيرع  

  مسا سيديج مغ الصمب عمى الدفخ والدياحة بيغ الجول العخبية.
 العخبيرة  الرجول بريغ مخفزرة وبأسرعار مخيحرة نقرل سرائل ترػفيخ -

 .لمدياحي القصاع لخجمة البيشي الجػؼ  الشقل قصاع ودعع
 والشقراا الجسخكيرة اإلجرخاءات وتدرييل األمشيرة القيرػد تخفيرف-

 . العخبي لمدائح والجػية البخية والبحخية الحجودية
 وتػحيرج الدرياحية التأشريخة عمرى لمحررػل الكتخونيرة أنطسرة شراءب-
 .الجخػل تأشيخات في تدييبلت مشح  والحرػل عمييا الية
 بيغ مذتخكة اجتساعات وعقج الدياحي لؤلمغ دورؼ  اجتساع عقج-

 . والدياحة الجاخمية قصاعي ومدئػلي وزراء
ولقررج عسمرررت الحكػمرررات فررري مرررخ عمرررى تعديرررد القصررراع الدرررياحي 
وخرررررت األراضررري والرررجعع والتدرررييبلت االئتسانيرررة لمسدررررتثسخيغ 
لتصرررػيخ فشرررادق حجيثرررة ومشتجعرررات فررري مشررراشو عجيرررجة فررري القررراىخة 

الفخعػنيررررة  واإلسرررركشجرية وشررررخم الذرررريخ والغخدقررررة ومشرررراشو اآلثررررار 
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باإلضررافة إلررري تػضيرررف أمررػال ميسرررة فررري البشيررة التحتيرررة والسخافرررو. 
وىجفت تمظ اإلسرتخاتيجية إلرى تعديرد الكيسرة السزرافة الستحققرة مرغ 
نذراشات القصراع فري الشراتج السحمرري اإلجسرالي وتسكريغ القصراع مررغ 
تفعيررل دوره فرري إيجرراد الػضررائ  لسبليرريغ األشررخاص الستررجفقيغ إلررى 

شاك بمرجان عخبيرة عجيرجة يسكرغ أن تكرػن ذات أىسيرة وى سػق العسل
 (79)ومغ ىحه البمجان لبشان وسػرية واليسغ والعخاق.  سياحية 

ولقررج أوصرري مرررؤتسخ تشسيررة وتصررػيخ الدرررياحة العخبيررة البيشيررة الرررحؼ 
 م( بسا يأتي: 1998عقج في القاىخة عام)

االتحرراد العخبرري لمشقررل الجررػؼ بتعررجاد دراسررة حررػل إمكانيررة  تكميررف-
تخفرريس أسررعار تررحاكخ الصيررخان فيسررا برريغ الررجول العخبيررة  وإعصرراء 
أسرررعار تفزررريمية لمسجسػعرررات الدرررياحية العخبيرررة واآلثرررار السحتسمرررة 

 لحلظ عمى حخكة الدفخ بيغ الجول العخبية.
بيررة ضررسغ إتبرراع سياسررة األجررػاء السفتػحررة لذررخكات الصيررخان العخ -

الرررػشغ العخبرررري ووفررررو إعرررربلن مرررخاكر وضررررػابط معتسررررجة  تدررررييبل 
لتشسيررة الدررياحة  وكررحلظ فررتح األجررػاء مررع الررجول غيررخ العخبيررة وفررو 

 مبجأ السعاممة بالسثل ومخاعاة الزػابط واالتفاقيات الجولية.
العسررل عمررى إعررادة تدررييخ وتذررجيع الخصررػا السبلحيررة السشتطسررة -

ل العخبية  وتخفيس الخسػم السقخرة عمى التي تخبط بيغ مػانئ الجو 

                                                             
 alhayat.com-2113/ 11/ 28،الحٌاة، واستثمارات السٌاحة فً العالم العربً تفتمر إلى سٌاسات،مر ذٌاب التمٌمًعا ( 79
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الخررررجمات فرررري السررررػانئ تذررررجيعا ليررررحا الشررررػع مررررغ الدررررياحة البيشيررررة 
 .وبرخن الشطخ عغ جشدية الباخخة

تسكيغ وسائط الشقل البخؼ  مغ سيارات صغيخة خاصرة وسرياحية  -
وحررافبلت عاممررة فرري السجررال الدررياحي  مررغ نقررل الدررياح بحخيررة مررا 

فيررح بررخامج الدررياحة البيشيررة مررع إلغرراء الخسررػم برريغ الررجول العخبيررة لتش
عمى الديارات الرغيخة عبخ الحجود وتخفيزيا لمحافبلت وتذجيع 

 قيام شخكات نقل سياحي مذتخكة مابيغ الجول العخبية.
اسررررتكسال شرررربكات الصررررخق البخيررررة والدرررركظ الحجيجيررررة برررريغ الررررببلد -

عمررررى  العخبيررررة  واالىتسررررام بتقامررررة االسررررتخاحات والخررررجمات البلزمررررة
 الصخق البخية.

ضررخورة العسررل عمررى إلغرراء تأشرريخات الررجخػل فيسررا يخررز الدررياح -
العرخب  وفري حرال تعرحر ذلررظ عمرى بعرس الرجول  يػصري السررؤتسخ 
بسرررشح تمرررظ التأشررريخات فررري السخاكرررد الحجوديرررة دون أؼ ترررأخيخ  مرررع 
التأكيج عمى تػفيخ كافة التدييبلت وتبدريط اإلجرخاءات فري الحرجود 

 رات وحدغ معاممة الدائح العخبي.والسػانئ والسصا
يسكرغ لمرجول العخبيررة التري ال تدررسح ضخوفيرا بفررتح كامرل لحررجودىا -

لمدرائح العخبي إصررجار مررا يصمررو عميررو التأشرريخة الدررياحية لمذررخكات 
 الدياحية السعتسجة.

التأكيرررج عمررررى أىسيرررة دور اإلعرررربلم العخبررري فرررري تذرررجيع الدررررياحة -
ة التررخويج الدررياحي  وبرررفة البيشيررة العخبيررة وتشطرريع وتكثيررف عسميرر

خاصة مغ خبلل)اعتسراد يرػم لمدرياحة العخبيرة  أسرػة بيرػم الدرياحة 
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يخررز لمتػعيررة بأىسيررة الدرياحة البيشيررة العخبيررة ودورىررا و العالسي 
وانعكاسرررراتيا اإليجابيررررة عمررررى كافررررة السجرررراالت والقصاعات واعتسرررراد 

ويتزررسغ معمػمررات  بخنررامج إعبلمرري يدررسى بخنررامج الررػشغ العخبي
عغ السدايا وعشاصخ الجرحب والتدرييبلت والخرجمات التري يسكرغ أن 

 تقجميا كل دولة لمحخكة البيشية.
التأكيج عمى أىسية عقج االجتساعات العخبية الخسسية والذعبية في -

السشرراشو والسشتجعررات الدررياحية فرري الرررببلد العخبيررة  لسررا لررحلظ مرررغ 
 دياحي.اثار ايجابية كبيخة في عسمية التشذيط والتخويج ال

إعجاد الخخيصة الدياحية العخبية السػحجة  وكحلظ الجليل الدرياحي -
العخبي السػحج  ودعرع جيرػد اإلتحراد العخبري لمفشرادق والدرياحة فري 

العسل إلى إقامة السعارض واألسػاق الدياحية العخبية  و ىحا السجال
السذتخكة والتعخيف بالرشاعات العخبية السغحية لمدياحة فري الرببلد 

العسل عمررى تخفرريس الزررخائب السفخوضررة عمررى مختمرر   و خبيررةالع
األنذرررصة الدرررياحية بسرررا فررري ذلرررظ ضرررخيبة اإلنفررراق االسرررتيبلكي أو 

التأكيج عمررى مقررخرات وتػصرريات جامعررة الررجول  و الزررخيبة السزررافة
العخبية والسجمذ الػزارؼ العخبي لمدياحة  واالتحاد العخبري لمفشرادق 

د لمعسرل عمررى رفررع القيررػد وكافررة والدرياحة  الستعمقررة بتزررافخ الجيررػ 
اإلجررررخاءات السفخوضررررة عمررررى دول عخبيررررة والترررري تحررررج مررررغ التػافررررج 
الدياحي إلى تمظ الجول  لسا لحلظ مغ انعكاسات سمبية عمى تشسيرة 

أن تقررػم  و الدررياحة البيشيررة العخبيررة وعمررى اقتررراديات الررجول العخبيررة
ع مشطسررررة الدررررياحة العخبيررررة  بزررررع إلررررى جانررررب الفشررررادق والسصرررراع
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ومكاترب الدرفخ والدرياحة ومخوجري الدرياحة  كرل مرغ الشقرل الجررػؼ 
والبرخؼ والبحررخؼ لمتشدريو فيسررا بريغ ىررحه القصاعرات الستكاممررة  بغيررة 
تشسيررة وتشذرريط الدررياحة العخبيررة البيشيررة مررغ جيررة  وتشسيررة االقتررراد 

  القػمي العخبي مغ خبلل زيادة نريبو مغ الدياحة الجولية.
السررؤتسخ العخبررري لؤلعرربلم الدرررياحي  سخولقررج ركررردت تػصرريات بمرررؤت

 (8/2/2114-5باألقرخ في مرخ)« ثػابت وتحجيات»
الدياحة البيشيةب لمجول العخبية  ودعع االقتراد الػششي "عمى تشسية 

وأوصررررررى   فرررررري البمررررررجان العخبيررررررة  مررررررغ خرررررربلل صررررررشاعة الدررررررياحة
السذراركػن بالعسرل عمرى إنذراء أول شرخكة سرياحية عخبيرة  تخرتز 

والتررخويج  واإلدارة متعررجدة األصررػل  وليررا فررخوع فرري كررل بالتدررػيو  
دول الرررػشغ العخبررري  والتػجرررو نحرررػ مررردج التكامرررل والتػاصرررل بررريغ 
الييئررررررات الحكػميررررررة العخبيررررررة  والتجررررررارب الذرررررربابية فرررررري اإلعرررررربلم 
الدرررررررررياحي  وتفعيرررررررررل مجسػعرررررررررات بشرررررررررخق األبرررررررررػابب  الخاصرررررررررة 

 (81.)بالسدتثسخيغ العخب لمػجيات العخبية

 
 
 
 

               ----------------- 
                                                             

81
 
 ثوابت وتحدٌات» السٌاحًلألعالم  العربًالمؤتمر  فعالٌاتختام  (

elwadynews.com/governments/2114/12/18/18898 
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 الفرل الدابع

 أهع الجول والسجن الدياحية في العالع
يسكرررغ دراسرررة أىرررع الػجيرررات الدرررياحية)أؼ الرررجول األكثرررخ اسرررتكباال 
لمدائحيغ(في العالع مغ خبلل مدتػييغ السدتػؼ األول مشيسرا وىرػ 

 (اسرررررتكباال لمدرررررياحةالسدررررتػؼ الرررررجولي)أؼ الرررررجول األكثرررررخ جرررررحبا و 
  األكثخ استكباال(.والسدتػؼ الثاني عمي مدتػؼ السجن)أؼ السجن 

 مدتػى الجولأوال:عمي 
( الررحؼ يػضررح أىررع الررجول كػجيررات سررياحية  3مررغ الجررجول رقررع) 

م( يتزرح  2112)األكثخ جحبا واستكباال لمدائحيغ في العرالع لعرام)
 83حيث استقبمت أكثخ مغ)  السخكد األولجاءت فخندا في األتي:

مميػن(سررررائح   وصررررشفت مجيشررررة مخسرررريميا الفخندررررية كسجيشررررة لمثقافررررة 
م(وتمتيررررا الػاليررررات الستحررررجة األمخيكيررررة فرررري 2113األوروبيررررة عررررام) 

ثع جرراءت كرررل مررغ الرررريغ  مميػن(سرررائح 67السخكررد الثررراني بشحررػ)
  57‚ 7وأسبانيا في السخكديغ الثالرث والخابرع عمري الترػالي بسجسرػع) 

 46‚6ثع إيصاليرررا فررري السخكرررد الخرررامذ بشحرررػ) مميرررػن( لكرررل مشيسرررا
مميػن(سرررائح ثع تخكيررررا ثع ألسانيا والسسمكرررة الستحررررجة البخيصانيرررة فرررري 
  السخاكرررد الدرررادس والدرررابع والثرررامغ  وروسررريا فررري السخكرررد التاسرررع

 (81)وجاءت ماليديا في السخكد العاشخ.

                                                             
81
 
)
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 م(2112(أىع الػجيات الدياحية لعام) 3ججول رقع) 
 

 )مميػن(العجد الجولة م

 83 فخندا 1
 67 الػاليات الستحجة 2
 57‚7 الريغ 3
 57‚7 أسبانيا 4
 46‚6 إيصاليا 5
 35‚6 تخكيا 6
 31‚4 ألسانيا 7
 29‚3 السسمكة الستحجة 8
 25‚7 روسيا 9
 25 ماليديا 11

 

فخندرا أكبرخ الرجول األوربيرة مدراحة بعرج روسرريا  تعرج :فخندـا -2
:( مررررغ مدرررراحة أوربررررا  وىرررري بمررررج شررررجيج االنررررجماج  55إذ تذرررغل) 

وتدرررتصيع سرررػاحل فخندرررا أن تتررررل بالرررجاخل بدررريػلة عرررغ شخيرررو 
فتحررات سرريمية واسررعة تقررع فرري ضييخىررا  كسررا تتسيررد فخندررا بدرريػلة 

 السحرررريطالستػسررررط و  البحررررخحيررررث تصررررل عمررررى  اتررررراليا الخررررارجي
لقررارة  مسرررا اترررراليا الررجاخمي مررع دول او األشمدرري وبحررخ السررانر  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2411&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11437&vid=24
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جعميررا ممتقررى لحزررارات متشػعررة انررريخت بالتررجريج  فكانررت األمررة 
  ْ 51 و ْ 42وتقع فخندرررا بررريغ دائختررري عرررخض)  الفخندرررية الستجاندرررة

 شررخقاا(  ويحررجىا مررغ الذررسال  ْ 8غخبرراا و ْ 2شررساالا(  وخصرري شررػل) 
  ومررررغ الجشررررػب األشمشصرررري بحرررخ السررررانر   ومررررغ الغررررخب السحرررريط

وىرررحا  حرررجود مرررع معطرررع دول غخبررري أورباالبحرررخ الستػسط ولفخندرررا 
السػقرررع السستررراز جعرررل فخندرررا دولرررة ذات اتررررال مباشرررخ مرررع القرررارة 

)انطررررخ األوربيررررة مررررغ جيررررة  وبكيررررة أجررررداء العررررالع مررررغ جيررررة أخخػ 
 وذات مشاخ بحخؼ معتجل كسا تتسيد بتفػق ورجحران كفرة (19شكل

 (82)القػػ الجاذبة التي جعمتيا مغ أكثخ الجول األوربية استقخاراا.

وتعتبخ فخندا واحجة مغ أكثخ الرجول الدرياحية فري العرالع كمرو حيرث 
( وبمر  فري 2112مميػن( سرائح عرام) 83يبم  عجد الدياح حػالي) 

:(  2مميررررػن(  بديرررررادة ندررررربتيا)  84‚7(نحرررررػ فررررري ) 2113عررررام) 
مميرػن( حيرث تترػافخ فييرا عػامرل الجرحب  83) 2112مقارنة بعرام 

ج برريغ الحزررارة القجيسررة والحجيثررة  الدررياحي الستسثمررة فرري أنيررا مرردي
واعتررررجال السشرررراخ وتشررررػع مطرررراىخ الدررررصح والشبررررات الصبيعي وكثررررخة 
السدرررررصحات السائية والسرررررجن التاريخيرررررة والسػاقع األثخيرررررة  والخيرررررف 
الخائع والكثيخ مغ القبلع في وادؼ المرػار  كسرا تتسيرد فخندرا بػجرػد 

عررررات العجيررررج مررررغ الذررررػاشئ والدررررػاحل والجرررردر وبيررررا بعررررس مختف
 الجبرررال  ىشررراك كرررحلظ عرررجد كبيرررخ مرررغ السصررراعع و السبلىررري الميميرررة

مرررغ الفشرررادق والستجعرررجات الدرررياحية  السسيررردة باإلضرررافة إلرررى العجيرررج
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 .(.434)ص(14) المجلد   واآلثار والجغرافٌا اإلنسانٌة،التارٌخ العلوم العربٌة، الموسوعة
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الفاخخة و الػجيات التخفييية الجحابة  يتسيد أىل فخندا بالبذاشرة و 
حررررب السررررخح وتتجمررررى الحفرررراوة و التخحرررراب و حدررررغ اسررررتكبال فرررري 

 مسا يجعع جاذبية الدياحة الفخندية.تعامميع مع ضيػن بمجىع 
وفخندا ىي بمج السػضة و الجسال ؛ فيي مػشغ أىع بيرػت األزيراء 
العالسيرة   و تخرخج مشيرا سرشػيا أىرع و أجسرل التررسيسات فري عررالع 
األزيرراء واإلكددررػار ويتػافج عمررى فخندررا السبليرريغ سررشػيا مررغ أجررل 

 الحرػل عمى أغمى و أفزل األزياء مغ مػشغ األناقة.
و يػجررررج فرررري فخندررررا الكثيررررخ مررررغ السترررراح  مررررغ أىسيررررا المررررػفخ و  

دورسررررريو  وقررررررخ فخسررررراؼ  وبرررررخج إيفرررررل الرررررحؼ يعرررررج أىرررررع السعرررررالع 
الحزررارية الفخندررية ومرررغ أكثررخ األمررراكغ األثخيررة التررري يتررخدد عميرررو 
الدوار كسرررا تزرررع الكثيرررخ مرررغ أمررراكغ التدرررػق والسقررراىي والسصررراعع 

ة مررررغ أبررررخز البقرررراع والحانات ويزررررع شررررسال فخندررررا مجسػعررررة كبيررررخ 
الدياحية يرأتي عمرى رأسريا مجيشرة براريذ التري تعرج مرغ أجسرل مرجن 
العرررالع و أكثخىرررا جاذبية تذرررتيخ بررراريذ بكثرررخة كشػزىرررا التاريخيرررة و 
معالسيا الحزارية وتقجم باريذ لدوارىا شخق شتى لئلقامة لتشاسب 

 بسعالسررررو الفخندرررري الغررررخب ويتسيررررد  مختمرررر  ضررررخوفيع واحتياجرررراتيع
 نػرمانرجؼ مشصقتري مرغ كرل األثخية وتعرج كشرػزه و الخبلبرة ةالصبيعير

الجرررحب الدرررياحي وتزرررع كرررل مشيسرررا  مرررػاشغ أبرررخز مرررغ بخيتررراني و
العجيررج مررغ السررجن الدرراحمية اليادئررة   ومجسػعررة كبيررخة مررغ السػاقررع 
األثخية التي تعػد إلى فتخة ما قبل التاريخ ويزع الجدء الذخقي مرغ 
فخندرررا سمدرررمة كبيرررخة مرررغ السعرررالع الصبيعيرررة و السرررجن الجسيمرررة مثرررل 
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ثخىرا ىرجوءا ويعتبخ وسط فخندا مغ أجسل بقاعيا و أك ستخاس بػرج
و تتزرررسغ أىرررع معالسيرررا الدرررياحية وادؼ لرررػار الرررحؼ يذرررسل القررربلع 

و يأتي الجشػب الفخندي في مرران أشريخ مرػاشغ الجرحب  األثخية
 .الدياحي األوروبية لجسال شبيعتو و اثاره و معالسو الحزارية

 

 
 فخندال(السػقع الجغخافي  19شكل)

الفخندرري ىررػ شرراشئ كثررخة مخافقررة الدررياحية وأىع مررا يسيررد الجشررػب و 
الخيفيخا الحؼ يتػافج عميرو اآلالن مرغ محبري الدرياحة الذراشئية مرغ 

 (83)كافة أنحاء العالع سشػيا.
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 اجازتى عالم - فرنسا حول معلومات

world.ejazti.com/ency/CountryInfo.aspx?Countryid=171...1 
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 :الػاليات الستحجة األمخيكية-1
( بعررررج روسرررريا 2كررررع9629191ىرررري خررررامذ دول العررررالع مدرررراحة )

 25االتحاديررة والررريغ وكشررجا والبخازيررل  تستررج مررغ درجررة العررخض) 
خن الجشرررػبي لذررربو جديرررخة فمػريرررجا حترررى درجرررة شرررساالا (عشرررج الصررر°

شساالا(  وىػ الخط الحؼ يدايخ فري معطسرو الحرجود ° 49العخض) 
  وىررحا يعشرري (21)انطخ شرركلالدياسررية برريغ كشررجا والػاليررات الستحررجة

 (84)أنيا تقع في عخوض وسصى وشبو مجارية.

وتستمرررظ الػاليرررات الستحرررجة أقرررػػ اقترررراد فررري العرررالع  وىررري تعتسرررج 
الدررػق السبشرري عمررى االسررتثسار الحررخ والسشافدررة التجاريررة  اقتررراد 

وتستمرررررظ الػاليرررررات الستحرررررجة ثرررررخوات كبيرررررخة مرررررغ السرررررػارد السعجنيرررررة 
 كسا تحطررررى الػاليررررات الستحررررجة األمخيكيررررة بررررأىع ومرررررادر الصاقررررة

السشتجات الرشاعية عمى السدتػػ العالسي  ويعػد نجاح الررشاعة 
ستخجام )التكشػلػجيا( الحجيثة  األمخيكية إلى قجرتيا عمى التججيج وا

وتحترررل الػاليرررات الستحرررجة األمخيكيرررة  ووجرررػد اليرررج العاممرررة السؤىمرررة 
الرررجارة فرري ميرراديغ عررجة: البتررخول والدرريارات وصررشاعات الصيررخان 
والكيخبرررررررراء واإللكتخونيررررررررات ومررررررررػاد االسررررررررتيبلك وتتقجم الرررررررررشاعة 
 األمخيكيرررة أكثرررخ فرررأكثخ نحرررػ التخررررز فررري قصاعرررات التكشػلػجيرررا
الجقيقرررة الستصرررػرة؛ مثرررل الصيرررخان والفزررراء واإللكتخونيرررات والتدرررمح 

 والكيسياء الجقيقة.
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 األمخيكية مػاليات الستحجةل(السػقع الجغخافي 21شكل) 

 
وييريسغ قصرراع الخررجمات اليرػم عمررى االقتررراد األمخيكري؛ فسررغ برريغ 

 أىع الخجمات: اإلدارة والدياحة والتخفيو والسرارن .
وتتسيرررد الػاليرررات الستحرررجة األميخكيرررة برررالتشػع الدرررياحي والعجيرررج مرررغ 
السعررالع األثخيررة والسبرراني التاريخيررة فرري الػاليررات الستحررجة األميخكيررة 
وبيرررا الكثيرررخ مرررغ مشررراشو الجرررحب الدرررياحي والعجيرررج مرررغ ناشحرررات 
الدحاب في نيػيػرك وشيكاغػ والعجيرج مرغ العجائرب الصبيعيرة مرغ 

ثيخ مغ الذرػاشئ الخائعرة والسذسدرة فري واليرة وأالسكا والك يمػستػن 
 كاليفػرنيا وفمػريجا وىاواؼ والعجيج مغ مشاشو الجحب الدياحي.

وتقررع الػاليرررات الستحرررجة فررري السػقرررع الثررراني عالسيرررا مرررغ حيرررث عرررجد 
مميػن(سررررائح  ولكشيررررا األولررررى فرررري ندرررربة  67الدررررياح بعررررج فخندررررا)

ػل خرررربلل اإلنفررراق الدررررياحي وذلرررظ ألن الدررررياح يقزررررػن وقترررا أشرررر
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( لرررع تعرررج الدرررياحة األميخكيرررة 2114زيررراراتيع األميخكيرررة وفي عرررام) 
تقترخ عمى السعالع السعخوفة مثل عالع ديدني فري فمػريرجا  ولكشيرا 
تشصمرو إلررى افراق ججيررجة لجػانرب كانررت مجيػلرة حتررى وقرت قخيررب. 
وىشاك نخبة مغ وجيات الدياحة الججيجة التي يتػجو إلييرا الذرباب 

ع تكرغ معخوفرة مرغ قبرل ألجيرال الدرياح الدرابقة  ليكتذ  جػانرب لر
وىي نخبة تجسع بيغ شػاشئ غيرخ معخوفرة ومرجن وواليرات لرع تكرغ 
تترجر الدياحة الجولية في الساضي ولكشيا تخنػ إلى جرحب السديرج 

 ومغ أىع عػامل الجحب الدياحية: مغ األجانب لتعديد مكانتيا
غ أكثرخ السشراشو مرغ عجائرب الرجنيا الصبيعيرة ومر شالالت نياجخا:-

الدرياحية فري الػاليرات الستحرجة األميخكيررة ويبمر  عرجد الدرياح سررشػياا 
مميػن سرائح سرشػياا وواحرجة مرغ أشريخ السعرالع الدرياحية  14حػالي 

 واألكثخ زيارة في العالع.
ىري مجسػعرة مرغ الجردر االسرتػائية وتسترج حرػالي)  فمػريجا كيـد:-

البخ الخئيدررري عرررغ كرررع( حرررػل شررربو جديرررخة فمػريرررجا وتتررررل بررر 151
شخيررو سمدررمة مررغ الجدررػر وتعتبررخ ىررحه الجرردر مررغ أكثررخ األمرراكغ 

 التي تجحب الدياح إلييا .
وىررري واحرررجة مرررغ أقرررجم الحرررجائو الػششيرررة فررري  :حجيقـــة يمػتـــتػن -

( لمحفرراظ عمررى عررجد كبيررخ مررغ 1872العررالع وتررع بشائيررا فرري عررام) 
سرراخشة  اليشررابيع الدرراخشة والسشرراشو الحخاريررة  وىرري تقررع أعمررى نقصررة

عسبلقة ويختفع مشيا األضرػاء وبيرا الكثيرخ مرغ الررخػر السشرريخة 
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وبيا العجيج مغ اليشرابيع الدراخشة والعجيرج مرغ الحيػانرات البخيرة مثرل 
 الجببة والغدالن واأليائل والحئاب

واحجة مغ أجسل خسدرة أحيراء فري نيػيرػرك وبيرا الكثيرخ مانهاتغ:-
إمبررايخ سررتيت والتشررده مررغ ناشحررات الدررحاب وتسثررال الحخيررة ومبشررى 

  .في سشتخال بارك وتعتبخ مغ أكثخ األماكغ التي تجحب الدياح
:وىرررى أكثررخ مشصقرررة تجرررحب الدرررياح فررري الػاليرررات جخانـــج كـــانيػن - 

الستحجة األميخكية وتقع فري واليرة أريدونرا الذرسالية وىري عبرارة عرغ 
سمدمة مغ الجبال السشحػتة في الػادؼ ويبمر  عسرو الرػادؼ حرػالي) 

كررع( وبيررا الكثيررخ مررغ السشرراضخ الصبيعيررة الخبلبررة والكثيررخ مررغ  1‚6
 (85)الدياح يفزمػن التقاا الرػر التحكارية بيا.

:وىي كجردء مرغ الترخاث الصبيعي وتسترج ىرحه الذرػاشئ كاليفػرنيا -
شررسال مجيشررة سرران فخانديدرركػ  وتسررشح الدائررخ مدرراحات يذرراىج مررغ 

حرررررخ وأحيررررراء خبلليرررررا الحيررررراة البحخيرررررة مرررررغ حيتررررران مرررررارة وأسرررررػد ب
 ومشتجعأخخػ وشػاشئ متشػعة بيا صخػر وكيػن وجبال 

)نرػرث سرتار( شرسال بحيرخة تراىػ وىي قخيرة يسكرغ مشيرا االنصربلق  
 إلى مشاشو التدلج عمى الجميج السحيصة بالبحيخة.

: ىشرراك الكثيررخ مررغ عػامررل الجررحب الدررياحي فرري لــػس أنجمــػس -
فررري سرررياحة  السجيشرررة ومشيرررا متحررر  الفرررغ السعاصرررخ  ولكرررغ الججيرررج

السجيشرررة ىرررػ مرررا تقجمرررو مرررغ أنرررػاع األشعسرررة خرػصرررا فررري الدرررػق 
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السخكدية  واسسو )جخانج سشتخال ماركت(  حيث يشتذخ عمى جػانبرو 
مشفرررحا( لبيرررع السرررأكػالت تعرررج ىررري األفزرررل فررري السجيشرررة.  31نحررػ) 

 .( 1917وأنذئت الدػق أصبل عام) 
ميج و جػالت في والية كػلػرادو وتذتيخ بالتدلج عمى الج ات غ: -

جبميرررة بالرررجراجات اليػائيرررة وزيرررارة متحررر  الفشرررػن السررررسع بصخيقرررة 
تعكذ اىتسام السشصقرة بخياضرة التردلج حيرث يدرتقل زوار السعرخض 
مرعجا إلى قستو لمتستع بالسذاىج الصبيعية حػلو ثع ييبصػن الجرج 

 لتفقج السعخوضات في الجاخل. 
وكانرت ممجرأ السدرشيغ تقع جشرػب فمػريرجا مجيشة تان بيتخزبخج:  -
 وىشرراك الكثيررخ مررغ  وتررع تصررػيخ شررػاشئيا وإقامررة متحرر  ججيررج فرري

السصرررراعع والسقرررراىي الججيررررجة فرررري السجيشررررة الترررري تجعررررل مررررغ سرررران 
بيتخزبررخج واحررجة مررغ السررجن الدررياحية الشاشررئة فرري الػاليررة الجشػبيررة 

 (86)ذات الذسذ الداشعة.

 :الريغ -9
األرضرية  وفري جشرػب  تقع الريغ في الشر  الذسالي مغ الكرخة 

)انطخ يختخقيررررا مررررجار الدررررخشان مررررغ جشػبيررررا  وشررررخقي قررررارة اسرررريا
  ويرررررربح القدرررررع األعطرررررع مرررررغ أراضرررررييا فررررري الشصررررراق (21شررررركل

السعترررجل  حيرررث تطيرررخ الفررررػل األربعرررة فييرررا واضرررحة و تذرررخن 
                                                             

86
 
)
 

 الشرق األوسط -دلٌلن ألهم الوجهات فً أمٌركا الشمالٌة لهذا العام, 

classic.aawsat.com/details.asp?section=41&issueno=12922&article... 

15 /14 /2114 
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الررريغ عمرررى السحررريط اليررادغ  بذررركل تشحرررجر فيررو تزاريدررريا مرررغ 
مغل السؤثخات السحيصية إلى الغخب إلى الذخق  مسا يداعج عمى تغ

وىرررري واحررررجة مررررغ أقررررجم الحزررررارات  مدررررافات بعيررررجة داخررررل الببلد
السػجررػدة فرري العررالع حيررث أن لرررجييا الكثيررخ مررغ السعررالع التاريخيرررة 
مثرررل السجيشرررة السحخمرررة الذرررييخة و سرررػر الرررريغ العطررريع و جررررير 

  .الصيغ,وتعتبخ الريغ مغ أوسع وأكبخ الجول السػجػدة في العالع
 معالع ومشاشق الجحب الدياحي في الريغ:*أهع 

يعررج قصرراع الدررياحة فرري الررريغ  نقصررة تشسػيررة ججيررجة فرري تصررػيخ 
االقتراد السحمي  وتذيج  الريغ حاليا ازديرادا متػاصربل فري عرجد 
السشرررراشو الدررررياحية بأنحرررراء الررررببلد وتحدررررشا مدررررتسخا فرررري السشذرررر ت 

الدررررياح الخجميرررة األساسررررية   األمرررخ الررررحؼ أسررريع فرررري زيرررادة عررررجد 
 األجانب القادميغ إلى الريغ تجريجيا.

ولقررج جرراءت الررريغ فرري السختبررة الثالثررة عمرري مدررتػؼ العررالع كررأىع  
 مميػن(سائح. 57‚ 7وجيات سياحية حيث استقبمت نحػ)

 وتستمظ الريغ أراضى متخامية األشخان   وتػجج بيا جبال
 شرررامخة وانيرررار صرررافية   وليرررا ثقافرررة رائعرررة   تعرررير فييرررا أقميرررات
 قػميرة متعرجدة بتقاليررجىا وعاداتيرا الستشػعرة  وتشررتج  محاصريل وفيررخة

 وفيرخة سرياحية مرػارد لرجييا كسا   عالية جػدة ذات مستازة ومشتجات
 الدرياحة وتتعجد تصرػيخ  فري  واسرعة وافراق ضرخسة كامشة قػة وليا

 قررراع مرررغ تزاريدررريا وتتشرررػع الرررريغ فررري الدرررياحية السرررػارد وتتشرررػع
 سرصح عرغ يرشخفس الرحؼ تػروفان حػض في الػاقعة ايجيشج بحيخة
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 العرالع فري قسرة أعمرى الييسااليرا جبرل قسرة إلى  ( متخا 155) البحخ
 .متخا8848) البحخ سصح عغ تختفع التي
 

 
 (السػقع الجغخافي لمريغ 21شكل)

 
وتتررػفخ فرري الررريغ ضررخون مشاخيررة متشػعررة واضررحة  وخاصررة فرري 

والريغ ميج مغ الحزارات العالسية  ليرا  مشاشو الدبلسل الجبمية
وقرت شػيرل حترى أصربحا اثرارا  بيسراتاريخ عخيو وثقافة رائعة ومخ 

وأشرربلال ومررػارد  سررياحية صرريشية قيسررة وتع اكتذرران أشرربلل وأثررار 
 مغ العرخ الحجخؼ القجيع في الريغ.

تتػافخ في الريغ العجيج مرغ مشراشو الجرحب الدرياحي فري العجيرج و
كرررريغ العاصسة وشررررشغياؼ ومغ مشرررراشو الجررررحب مررررغ السررررجن مثررررل ب

الدياحي في الريغ يأتي سرػر الرريغ العطريع  والذرػاشئ الخمميرة 



 245 

اليادئرررة مثررررل شاشئ)فيشجكدرررران( فررري شررررشغياؼ والحجائو السشتذررررخة 
مثل حجيقة )يػان ميشج يػان( وتشتذرخ الستراح  مثرل متحر  العمرػم 

غ والسدرراجج والتكشػلػجيررا فرري شررشغياؼ والسعابج مثررل معبررج)الما( بكي
مثررررررل مدجج)سرررررررػنجيانج( فررررررري شرررررررشغياؼ والكثيخ مرررررررغ الذررررررربلالت 
مثرررل)ىػكػ(عمي الشيرررخ األصرررفخ والكثيخ مرررغ السرررجن التجاريرررة مثرررل 

 .بكيغ وششغياؼ وسػتذػ
:يرررل سررػر الررريغ برريغ الحررجود الذررسالية تــػر الرــيغ العطــيع*

كيمرررػمتخ( ويعتبرررخ  2411والذرررسالية الغخبيرررة لمرررريغ ويبم  شػلرررو) 
 اقع التخاث العالسي وأحج عجائب الجنيا الدبع أحج أىع مػ 

ق.م( وذلرررظ لررررج ىجرررػم الكبائرررل 221وقرررج برررجأ بشررراء الدرررػر عرررام) 
السغػليررة  حيررث شرريج اإلمبخاشررػر) تذرريغ شررى ىررػانج( الجرردء األول 

( قامرت 1449مغ الدػر  وتع تجميخ معطسو بسخور الػقت  وفى) 
سررشة(  311ه) أسررخة) ميررشج( بتعررادة بشرراء الدررػر الررحؼ اسررتغخق بشرراء

 ويبم  ارتفاع الدػر سبعة أمتار تقخيبا ويػجج بو أبخاج مخاقبة
: يعتبخ شاشئ فيشجكدان مرغ أجسرل شاشئ فيشجكدان بذشغهاي*

األمررراكغ الدرررياحية فرررري شرررشغياؼ بخمالرررو الشاعسررررة ومياىرررو الدرقرررراء 
اليادئرة وشرػاشئو السستررجة حيرث يجررحب إليرو العجيرج مررغ الدرياح مررغ 

قزاء أوقات مستعة عمى رمالو الداحخة وشػل مخت  أنحاء العام ل
الدررررراحل وأمػاجرررررو اليادئرررررة جعمرررررت مشرررررو مكررررران مشاسرررررب لسسارسرررررة 
الخياضررررة السائيررررة السختمفررررة مررررغ سررررباحة وركررررػب األمررررػاج وركررررػب 
القررػارب والتستررع باالسررتمقاء عمررى رمررال الذرراشئ  ويػجررج أمرراكغ ع 
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لسسيردة مخررة لمعب كخة اليج ويقام عميو العجيج مغ االحتفراالت ا
 ويػجررررررج مبلىرررررري مائيررررررة وحسامررررررات سررررررباحة صررررررغيخة مخررررررررة 
لؤلشفال  والذاشئ مجيد بكافة الخرجمات التري تتريح لمدائرخيغ كافرة 
سررربل الخاحرررة مرررغ أمررراكغ مخرررررة لبيرررع مبلبرررذ الدرررباحة وأدوات 

 الخياضة السائية وأماكغ لبيع السذخوبات السختمفة ومصاعع . 
العمرػم والتكشػلػجيرا فري)  يقرع متحر متح  العمػم والتكشػلػجيا: *

بػدونج( بالقخب مغ حجيقة القخن في)ششغياؼ( والستحر  يقرع عمرى 
متررخ مخبررع( ويعتبرررخ أحررج نقرراا الجررحب الدرررياحي 68111مدرراحة) 

اليامرررررة فررررري مجيشرررررة شرررررشغياؼ بأسرررررمػب عخضرررررو الستسيرررررد وأقدرررررامو 
الستشػعة حيرث يقرػم بديارترو أكثرخ مرغ مميرػني سرائح سرشػيا  ويزرع 

( مدرررررارح تعميسيرررررة  وتتزرررررسغ 4عرررررخض دائرررررع و)( م13الستحررررر ) 
السعرررارض الخئيدرررية الحيررراة الصبيعيرررة لسقاشعرررة) بػنتاه(ويزرررع أىرررع 
االنجرررازات البذرررخية فررري القرررخن العذرررخيغ  ومعرررخض لعمرررػم األرض  
ومعخض لعمػم الفزاء وقاعة لعالع الحيػان والحفخيات حيث تزرع 
ليكررررل عطسررررى لجيشاصررررػر  ومعررررخض لمعشاكررررب وأنػاعيررررا ومعخض 

إلندان األلى )الخوبػت( وبالستح  مدرخح ثبلثري األبعراد  ومدرخح ا
 لمفزاء  ومدخح الكبة. 

)القخمدية(:تػجررج فرري بكيغ ويرررل عسررخ السجيشررة السجيشــة السحخمــة*
السحخمررة ألكثررخ مررغ سررتسائة عررام  وتقررع السجيشررة فرري شررسال ميررجان) 

  721بالسجيشرررة القخمديرررة وتبمررر  مدررراحتيا)  أيزررراتيانرررايسغ( وتعرررخن 
ألرررر  متررررخ مخبررررع( وقررررج 151متررررخ مخبررررع( ومدرررراحة القرررررخ)  ألرررر 
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( كان القرخ مقخا إلقامة) 15عام( وفى القخن) 14استغخق بشاءىا)
( مغ أباشخة الريغ الحيغ كران يصمرو عمرييع )أبشراء الدرساء(مغ 42

أسررررخة )ميررررشج( وأسررررخة) تذرررريشج(ويحيط بالسجيشررررة مجررررخػ مررررائي يبمرررر  
لحسايرررة السجيشرررة  مترررخ( وسرررػر بارتفررراع عذرررخة أمترررار  55عخضرررو) 

ويغمررب عمررى مبرراني السجيشررة المرررػن األحسررخ واألصررفخ  وىررى ألرررػان 
ممكية محخمة عمى العامة  وكان قجيسا يحطخ دخرػل السجيشرة برجون 
ترخيح مغ السمظ  ويزع القررخ مميرػن قصعرة التحر  مرغ الشرادرة 
التررري تذرررسل اآلثرررار اإلمبخاشػريرررة  ويتسيرررد القررررخ بسعسررراره الفخيرررج 

غخفة( وىري 9999سعة ويتكػن القرخ الزخع مغ) ومداحتو الذا
مخرررررة إلقامرررة الحاشرررية  وغرررخن مخرررررة لحرررخاس القررررخ  
وقاعرررررات ضرررررخسة يجتسرررررع بيرررررا السمرررررظ برررررالػزراء والقرررررادة  وأمررررراكغ 
مخررررة إلقامرررة االحتفرراالت وأمررراكغ خزررخاء بيرررا أشررجار كثيفرررة 
برررالقخب مرررغ القررررخ  وحرررػائط القررررخ مديشرررة بالخسرررػمات الرررريشية 

يررردة ويقصرررع الدائرررخ لمقررررخ مدرررافة كيمرررػ مترررخ سررريخا عمرررى برررألػان مس
األقجام مغ البػابة الجشػبية إلى البػابة الذسالية وسط القررخ حيرث 
يجحب القرخ بتسيد ه العجيج مغ الدياح مغ مختم  أنحاء العالع 
وقرررج ترررع تررررشيف القررررخ كأحرررج مػاقرررع الترررخاث  والسجيشرررة محتفطرررة 

( إعررربلن الررردعيع 1949م) بسعالسيررا األثخيرررة  وقرررج شررريج القررررخ عرررا
)ماوتدرررى يػنج(جسيػريرررة الرررريغ الذرررعبية  ويقرررام برررو االحتفررراالت 
الريشية الذعبية التي يأتي إلييا أعجاد كبيخة مغ الريشييغ والدرياح 

 والتي تقام في الداحة الكبيخة لمقرخ.
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:فرري شررشغياؼ حيث ترررل ندرربة السدررمسيغ فرري مدــجج تــػنجيانج*
الررريغ  ويػجررج أالن السدرراجج : (مررغ سرركان  11الررريغ حررػالي)

السشتذررررخة فرررري جسيررررع أنحرررراء السقاشعررررات الررررريشية وتزررررع مقاشعررررة 
ويعج مدررجج) سررػنجيانج(أقجم مدررجج فرري  ( مدررجج1131شررشغياؼ) 

شررشغياؼ ويعررػد ترراريخ بشرراء السدررجج إلررى نيايررة إمبخاشػريررة) يررػان( 
( وفرى عيرج) إمبخاشػريرة ميرشج (وقرج 1368-1271في الفتخة مرغ) 

سدجج في عيج )تذيشج( ويقع السدجج برالقخب مرغ جبرل تع تججيج ال
الصخيو في حي) سػنجيانج( ويتسترع السدرجج بقجسرية خاصرة حيرث 
يذررعخ الدائررخ لمسكرران بيررجوء الررشفذ ويطيررخ السبشررى بمػنيررو األحسررخ 
واألصرررفخ حيرررث تستررردج فيرررو العسرررارة اإلسررربلمية بالعسرررارة الرررريشية  

مررررربلة وقرررراعتيغ ويتكررررػن السبشررررى مسررررخ يررررؤدػ لمدرررراحة الخئيدررررية ل
مخررررررتيغ لترررررجريذ تعررررراليع اإلسررررربلم  ومشررررردل وبرررررخج مخررررررز 
لمسئحنرررة   والسدرررجج يحسرررل الصرررابع السعسرررارؼ ألسرررخة ميرررشج  ويػجرررج 
بالسدجج أربعة لػحات يخجع تاريخيا لعيػد األباشخة )كانج شى  و 
وترررػنج تذررري( والعجيرررج مرررغ السخصػشرررات القجيسرررة ويجرررحب السدرررجج 

القخون الصػيمة الدرياح وىرػ احرج نقراا  بتاريخو الصػيل السستج عبخ
 الجح ب الدياحي اليامة في مقاشعة ششغياؼ.

وىررػ أكبررخ شررربلل يقررع عمررى الشيرررخ األصررفخ فررري شــالالت هػكـــػ:-
الررريغ وىررػ ثرراني أكبررخ شرربلل فرري الررريغ وأن الشيررخ األصررفخ ىررػ 
الشيررخ األم لؤلمررة الررريشية  وىرري لؤلررؤة المعررة فرري الخوافررج الػسررصى 

قررع فرري إقمرريع ييتذررػان فرري مجيشررة يانرران بسقاشعررة لمشيررخ األصررفخ وت
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وىحه الذرربلالت ىرري مقرررج سررياحي شررييخ وىحه الذرربلالت  ششذرري
تتغيرررررخ وفقررررراا لمفررررررػل األربعرررررة فسرررررثبلا فررررري الخبيرررررع ترررررحوب األرض 
الستجسجة وتدقط الثمػج الستخاكسة عمى شكل شبلالت ويبجأ سرقػشو 

ذبلل غديرخة بذكل رائع أما في الريف والخخيف فدتجج أن مياه ال
وتجفقررو قررػؼ بدرربب ىصررػل األمصررار أمررا فرري الذررتاء فيعررػد لمتجسررج 
وبيغ الفيشة واألخخػ تجرج أللرئ الفزرة تتدراقط مرغ الجميرج الستجسرج 
عمررى الذرربلل والتستع بسذرراىجة سررقػا الذرربلالت مررغ خرربلل الجبررال 
والػديان ورؤيرررررة الذرررررربلالت والصبيعررررررة الخبلبررررررة السػجررررررػدة حػليررررررا 

عج مرغ الشيرخ وأقرػاس قردح فري الدرساء ىرحا مرا والرجخان الرحؼ يتررا
 يجعميا لػحة مكتسمة الجسال .

أصربحت الرريغ واحرجة مرغ أىرع الػجيرات مجن الريغ التجارية:-
التجاريررة فرري العررالع  فزرربلا عررغ البزررائع السرررشعة ىشرراك فالعجيررج 
مررغ مررجنيا أصرربحت مخاكررد تجاريررة عالسيررة حررخة  ومررغ أىررع السررجن 

 ريغ:التجارية والرشاعة في ال
وىررري السجيشرررة االقتررررادية األولررري فررري الرررريغ  مجيشـــة شـــشغهاي:*

وىرري مشرررة لمتفاعررل مررا برريغ االقتررراد الررريغ وبرراقي دول العررالع  
وكػنيا االقتراد األكثخ ديشاميكية في دلتا نيرخ اليانجتدرى فيري مرا 

 زالت واعجة كػنيا أىع السخاكد التجارية الريشية.
لريغ الذعبية  وتجسرع بريغ ىي عاصسة جسيػرية ا مجيشة بكيغ:*

التجررارة والدررياحة ومغ أكبررخ السررجن فرري العررالع   تقررع شررسال الررببلد  
وضمرررت عمرررى مرررخ قرررخونا شػيمرررة جررردءاا حيػيررراا مرررغ التررراريخ الرررريشي 
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ويحسررل كررل بشرراء فييررا تقخيبرراا أىسيررة تاريخيررة ووششيررة  حيررث تذررتيخ 
ج مخكرد السجيشة بسعابجىا وقرػرىا وأسػارىا الحجخية وبػاباتيا  وت عر

الثقافة والفشػن في الببلد وأحج )العػاصرع األربعرة الرريشية القجيسرة( 
وىرري وجيررة سررياحية راقيررة  وتعتبررخ السجيشررة مخكررد الدياسررة والثقافررة 
والعمررررػم والتعمرررريع وأيزررررا محررررػر خصررررػا السػاصرررربلت فرررري الررررببلد 
كميا وفييررا العجيررج مررغ السػاقررع التاريخيررة الخائعررة مثررل سررػر الررريغ 

لقرخ اإلمبخاشػرؼ والقرخ الريفي ويدػد بكيغ السشاخ العطيع , ا
القررررارؼ لمسشصقرررررة السعتجلررررة وتتبرررررايغ الفرررررػل األربعرررررة فييررررا تبايشرررررا 
واضحا  الخبيع قريخ والريف مسصخ ورشب والذتاء بارد قرارص 
 وشػيل  أما الخخيف في بكيغ فيػ أفزل الفرػل األربعة مشاخا. 

ة وخصرررػا الصيرررخان وتعتبرررخ بكررريغ  مخكرررد خصرررػا الدررركظ الحجيجيررر
الػششية  تتػاصل عغ شخيو ىحه الخصرػا مرع كرل األقراليع والسرجن 
الرررريشية تقخيبرررا  ومحرررػر خجمرررة البخيرررج واالترررراالت بررريغ الرررريغ 
والعرررالع  وتستمرررظ شررربكات اترررراالت شررراممة وحجيثرررة  وىررري السخكرررد 
الرررجولي والسحمررري لمتعرررامبلت األول حيرررث يسترررج تأثيخىرررا االقتررررادؼ 

حميررررة  ليذررررسل األسررررػاق الخارجيررررة السجرررراورة ليررررا دائررررخة الدررررػق الس
أيزا فييا)سرػق الحخيخ(وىرري تسثررل االنررجماج الكامررل برريغ الساضرري 
و الحاضخ وتجسع القبرػر و القررػر السمكيرة التري بشيرت فري بجايرة 
القرخن الثررامغ و العجيررج مررغ اآلثرار التاريخيررة األخررخػ كالسترراح   و 

ني التري بشيرت حرجيثاا مثرل األراضي السمكية تػجج جشبا إلى مع السبا
ناشحررررات الدررررحاب وىي عاصررررسة الررررريغ التاريخيررررة  الثقافيررررة  و 
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الدياسرررررية ولقج ازدادت أىسيرررررة بكررررريغ عشرررررجما استزرررررافت األلعررررراب 
( وكػنيرا السخكرد الثقرافي والدياسري والعمسري 2118األولسبية لعرام) 

والتكشػلررػجي لمررريغ  فيرري واحررجة مررغ أىررع السررجن الرررانعة لمقررخار 
 (87)الريغ. التجارؼ 

 :أتبانيا-3
 وتذررغل معطررع مجريــجىري دولررة أوربيرة ذات نطررام ممكرري عاصرستيا 

شررربو جديرررخة إيبخيرررا التي تؤلررر  جدرررخاا أرضرررياا مرررغ أوربرررا يسترررج نحرررػ 
إفخيكية ويفرل بيغ البحخ الستػسط والسحيط األشمشصي وىري أكبرخ 
قصررررخ فرررري أوربررررا مررررغ حيررررث السدرررراحة بعررررج روسرررريا وفخندررررا  ويعررررج  

أوربررا بجبررال )البررخانذ( مررغ أعطررع العػامررل أثررخاا فرري  انفررراليا عررغ
تكػن شخريتيا القاريرة السررغخة  وكانرت فري وقرت مرا أقرػػ قصرخ 
فرري أوربررا الغخبية ولقررج إنعدلررت أسرربانيا عررغ بكيررة أوربررا مشررح حخبيررا 
األىميررة  غيررخ أنيررا بررجأت التحررخك برربطء نحررػ عبلقررات شبيعيررة مررع 

ت عزررررػاا فرررري األمررررع ( ق بمرررر 1955السجتسررررع الررررجولي. ففرررري عررررام) 
الستحرجة وأصربحت عزرػاا فري ىيئررة البشرظ الرجولي ومشطسرة التعرراون 

وتقع أسرربانيا فرري جشررػب غخبرري أوربررا  مستررجة  والتصررػر االقترررادؼ
شرررررساالا وبررررريغ درجتررررري °(  43 47- ° 36بررررريغ درجتررررري عرررررخض) 

غخبررراا  ويررررميا بأوربرررا برررخزخ °(9 19-( شرررخقاا  و)  3° 19-شرررػل)
ل مررغ الذررخق والجشررػب الذررخقي عمررى كررع( وتصرر415يبمرر  عخضررو) 

                                                             
87
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البحررررخ الستػسررررط  فرررري حرررريغ تصررررل فرررري الذررررسال والذررررسال الغخبرررري 
والجشررررػب الغخبرررري عمررررى السحرررريط األشمشصرررري  ويذررررتخك قدررررع مررررغ 
حررجودىا الغخبيررة مذررتخكاا مررع البختغررال  وىرري محاشررة بالبحررار مررغ 

( بسررررا فييرررا مررررجيشتا 2كرررع 514963معطرررع أشخافيرررا وتبم  مدرررراحتيا)
لسغترررررربة مرررررغ السسمكرررررة العخبيرررررة السغخبيرررررة والجدر سررررربتو ومميمرررررة ا

التابعرة  وىرري تشفرررل عرغ إفخيكيررة بسزرريو جبرل شررارق الررحؼ يبمرر  
كررع( وتصالررب إسربانيا بسشصقررة جبررل شرارق الترري تحتميررا 14عخضرو) 

بخيصانيرررررا) وىررررري شررررربو جديرررررخة متررررررمة برررررالبخ اإلسرررررباني مدررررراحتيا 
 مرررغ نرررػاة ىزرررابية يتكرررػن سرررصح أسررربانياو (22)انطرررخ شررركلك(6.5

مختفعرة فري الػسررط  تحريط بيررا الجبرال مرغ ثرربلث جيرات  ويزرران 
إلرررررى ذلررررررظ احتػاؤىرررررا األحررررررػاض والسشخفزرررررات والدرررررريػل وتعخن 
اليزرربة الػسررصي باسررع)السيديتا(التي تذررغل نررر  مدرراحة الجولررة 

 قبرل مرغ الغردو إلرى العررػر مرخ عمرى أسربانيا تعخضت ولقج تقخيبا
 شرسال مرغ شرعػب تياسركش التراريخ قبرل ما أزمشة ففي. كثيخة شعػب
  أمرا الذرسالية مشاشقيرا سركشػا الرحيغ( الكمرت) كالقمط وأوربا  إفخيكية

في األزمشة التاريخية فقج غداىا الفيشيقيرػن والقخشراجيػن واليػنرانيػن 
وأسدرررػا مدرررتعسخات ليرررع عمرررى شرررػل شرررػاشئيا الذرررخقية والجشػبيرررة  
وكررررران الخومررررران أول مرررررغ أخزرررررع كامرررررل شررررربو الجديرررررخة اإليبخيرررررة 

يصختو  وفخضررررػا عمييررررا نسررررط الحيرررراة الخومانيررررة  وبعررررج سررررقػا لدرررر
اإلمبخاشػريرررة الخومانيرررة  تعخضرررت الرررببلد مجرررجداا لمغررردو مرررغ قبرررل 
شرررعػب وقبائرررل مختمفرررة كالفانرررجال والقرررػا  ثرررع جررراء الفرررتح العخبررري 
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م( أؼ مرررررا 1492م (الررررحؼ دام حتررررى) 711اإلسرررربلمي فرررري عرررررام) 
  يقارب ثسانية قخون.

 

 
 سبانياأل(السػقع الجغخافي  22شكل)

ولقج تخكت جسيع الذعػب الدابقة اثارىا في الذعب األسباني فيسرا 
يتعمررو بسبلمحررو ولغتررو وثقافتررو ونسررط حياتررو االجتساعيررة وحزررارتو 
بػجررو عررام  وإذا لررع يكررغ ىشالررظ عررخق واحررج فرري إسرربانية  فررتن فييررا 

خمفتيرا شعباا متجانداا صيخ في بػتقرة واحرجة جسيرع السرؤثخات التري 
الذرررررعػب الدرررررابقة  مرررررع برررررخوز الترررررأثيخات الباسررررركية فررررري الذرررررسال 

 والتأثيخات العخبية في الجشػب الذخقي والجشػب.
وأسررربانيا بمرررج يجسرررع بررريغ الساضررري والحاضرررخ وبرررو ثقافرررات ولغرررات 
وشعػب متعجدة وىػ مغ البمجان الكثيفة الدرياحة شرػال العرام ألنيرا 



 254 

ػاشئ والجرررردر  وتختفررررع تجسرررع برررريغ الررررجنء والبررررخودة والثمرررػج والذرررر
درجررات الحررخارة فرري أسرربانيا فرري فرررل الررريف خاصررة فرري يػليررػ 
وأغدررصذ  ومعتجلررة بكيررة شرريػر الدررشة فرري الذررسال   أمررا السشرراشو 
الجشػبيررة فتكررػن دافررئررررة فرررري معطررع األحيرران ومررررغ أفزررل األوقررررات 

وتعررج الدررياحة مررغ  لديررارة أسرربانيا شرريػر الخبيررع والررريف والخخيف
:(مررغ العسمررة 61لرررشاعات أقىسيررة فرري أسرربانيا  فيرري تقررجم) أكثررخ ا

 الرعبة  وتؤل  أساس التػسع االقترادؼ فييا.
وقرررج جررراءت أسررربانيا فررري السخكرررد الخابرررع عمررري مدرررتػؼ العرررالع كرررأىع 

 57‚ 7م( حيررث اسررتقبمت حررػالي) 2112الػجيررات الدررياحية لعررام)
 انيا . مميػن(سائح  ومعطسيع مغ فخندا وألسانيا والبختغال وبخيص

ويعػد ازدىرار الدرياحة إلرى عرجة عػامرل مشيرا غردارة اآلثرار القجيسرة 
والسرريسا مررا خمفررو العررخب السدررمسػن فييررا  وجػىررا الجسيررل وشسدرريا 
السذخقة وقػة الحكػمرة السخكديرة التري تتجمرى فري تدرييل االسرتثسار 
وضرربط األسررعار  وتررػفخ الخررجمات الدررياحية  أمررا الشتررائج الشاجسررة 

معطسيررا إيجابيررة انعكدررت فرري ازدىررار الرررشاعات عشيررا فيرري فرري 
الحخفيرررة  وترررػافخ الكثيرررخ مرررغ فرررخص العسرررل  وازدىرررار االحتفررراالت 
والسيخجانرررات الثقافيرررة  وأمرررا الشترررائج الدرررمبية فتتجمرررى فررري التزرررخع 

 (88)السالي وخخاب السطيخ الصبيعي وتمػث البيئة.

 ومغ أهع األماكغ الدياحية التي تجحب الدياح في أتبانيا :
                                                             

88
 
)
 

 37الموسوعة العربٌة،المجلد الثانً،ص
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قرررررررخ الحسررررررخاء وكاتجرائيررررررة سررررررانتياجػ دػ كػمبػسررررررتيبل كاتجرائية 
اشبيمية وسرررررباق الثيخان وسررررريخانفادا لمتدلج ومبلعرررررب الجػلررررر  فررررري 

 كاستيمميػن  والذػاشئ  والستشدىات والستاح . 
فرري الدرراحل الذررسالي وىي ذات أىسيررة لػجررػد  * مقاشعــة جميقيــة:

ذرػاشئيا, وتكثرخ شخيو الحج األوروبي, وىري مشصقرة جبميرة تتسيرد ب
فييررررررا السررررررربات الشيخيررررررة الرررررررخخية الغشيررررررة بالحيػانررررررات السائيررررررة 
الرغيخة, وتتسيد بػجرػد ثقافرة وتقاليرج غشيرة ولغرة خاصرة بيرع وىري 

 محافطات ومشيا: 4المغة الجاليكية. وتشقدع جميكيو إلى 
:واسرررررسيا فررررري التررررراريخ  محافطـــــة تـــــانتياجػ دي كػم ػتـــــتيال -

عاصررسة السشصقررة وىرري أحررج أجسررل  اإلسرربلمي) شررانت ياقررب( وىرري
السجن األسبانية وىي مخكد قجيع لمحج وتقع في الذسال الغخبي مغ 
األنرررررجلذ, وىررررري مرررررغ السرررررجن ذات الحخكرررررة الجائسرررررة, وىررررري مجيشرررررة 
صشاعية وتجارية وزراعية وتخجع أىسية ىحه السجيشة لرجػ الشررارػ 
؛حيرث أن) شررانت ياقررب( ىررػ القرجيذ يعقررػب وىررػ أحررج الحررػارييغ, 

قػل الخواية أنو قتل شرييجا, فحسمرو تبلميرحه بعرج مقتمرو إلرى البحرخ وت
أصربحت و  فقادتيع الخياح إلى ىحا السكان, وقامػا بجفغ الجثرة ىشراك

ىحه األرض مقجسرة لرجػ الشررارػ, فأنذرأت فػقيرا كشيدرة, وأصربح 
الشاس يكيسػن حػل ىرحه الكشيدرة إلرى أن تصرػرت وأصربحت مجيشرة 

وىرررررري باإلسبانية)سررررررانتياجػ دؼ سررررررسيت بسجيشررررررة) شررررررانت ياقررررررب( 
كػمبػسررتيبل( وكمسررة كػمبػسررتيبل مذررتقة مررغ الكمسررة البلتيشيررة والترري 

وقج كانت مجيشرة) شرانت  تعشي سيل الشجسة, والحؼ اىتجػ بو القذ
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ياقرررب( عاصرررسة لمسسمكررررة الجميكيرررة فرررري الذرررسال الغخبرررري, وقرررج قررررام 
ىرررر(, 387)السشررررػر برررغ أبررري عرررامخ( بذرررغ غررردوة ليرررا فررري سرررشة) 

حع السشررررػر السجيشرررة وىررجم كشيدرررتيا العطسرررى ولكشررو لرررع يسرررذ فرراقت
القبرررخ, وقرررج حسرررل معررو أبرررػاب الكشيدرررة مررغ ضرررسغ الغشرررائع وجعميرررا 

 أبػابا لسدجج قخشبة.
وتذتيخ السجيشة بجامعتيرا التري تعرج مرغ أقرجم الجامعرات فري أوروبرا 

م(, وفرررري سرررراحة أسرررربانيا يقررررع قرررررخ 1514والترررري أسدررررت سررررشة) 
 غ, وىػ اليػم فشجق أرستقخاشي فخع.السمكيغ الكاثػليكيي

فرررري الدرررراحل الذررررخقي السصررررل عمرررري البحررررخ *مقاشعــــة  كاتالػنيــــا:
الستػسرط  وتقرع فري القصراع الذرخقي الذرسالي مرغ أسربانيا وىري مررغ 
السشرراشو الترري ال ترردال تحرررافع عمررى لغتيررا األم وعاداتيررا وتقاليرررجىا 
وىررري مرررغ أكثرررخ السشررراشو األسررربانية صرررشاعيا وسرررياحيا وتعرررج ثررراني 

ثل شاشئ السشاشو كثافة سكانية بعج األنجلذ وبيا شػاشئ ميسة م
 محافطات مشيا: 4وشاشئ دورادا  وتشقدع إلى بخافا 

ثررراني أىرررع السرررجن األسررربانية بعرررج مجريرررج ومرررغ  مجيشـــة بخشـــمػنة: -
أجسررل مررجن وأسرربانيا وميشاؤىررا ىررػ أىررع ميشرراء عمررى البحررخ الستػسررط 
وبيرررا الكثيرررخ مرررغ السبررراني القجيسرررة وعمرررى عرررجد كثيرررخ مرررغ الستررراح  

بكاتجرائيتررررو الكبيررررخة وبمجيتررررو  واألسررررػاق, تبررررخز فييررررا الحرررري القررررػشي
القجيسررة وكاتجرائيرررة العائمرررة السقجسرررة, وحجيقرررة جػيرررل وقررررخ جػيرررل 
ومشردل برراتمػ وغيخىررا  ويػجررج فرري بخشررمػنة عررجد كبيررخ مررغ السترراح  

 مثل متح  بيكاسػ ومتح  الفغ الكتبلني.
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ذات األىسيرررة الكبرررخػ فررري التررراريخ اإلسررربلمي  مجيشـــة شميصمـــة:- 
وكان سقػشيا ىرػ بجايرة سرقػا األنرجلذ  وىري أكبرخ مجيشرة تحترػؼ 
عمررررى كثافررررة أثخيررررة وبيررررا اثررررار عخبيررررة مثررررل مدررررجج شميصمررررة واثررررار 
لمشررررارػ والييرررػد وبيرررا متررراح  فشيرررة لمخسرررػمات وأىسيرررا الستحررر  

 السػجػد في مدتذفى سانتا كخوث القجيع.
وىررري عاصرررسة أسررربانيا ولقرررج أسدررريا العرررخب فررري  مجيشـــة مجريـــج:– 

م( مغ األمراكغ الجسيمرة فري مجريرج: كػسرتا ديرل الدرػل )  9القخن )
بررراب الذرررسذ ( وىررري أكثررر  حررري فررري مجيشرررة مجريرررج سرررياحيا وىررري 
نذصة شػال اليػم وتػجج بالقخب مشو الداحة الكبخػ ) ببلثرا مرايػر 

خ الحخكررة ( وكررحلظ سرراحة أسرربانيا وشخيررو ) قررخان بيررا ( حيررث تكثرر
والسصرراعع والسقرراىي, وفرري مجريررج يػجررج متحرر  البررخادو ) وىررػ أحررج 
الستاح  األكثخ أىسية في العالع مرغ حيرث الخسرع الديتري ( ومجريرج 
 مجيشة كبيخة تكثخ فييا أماكغ التشده وتػجج فييا مبلىي كبيخة ججا.

ا عشرررررج وىرررري أشرررريخ السشرررراشو فرررري أسررررباني * األنجلــــــــــــــــــــــــــــــــــذ:
العررررررخب وىرررررري ذات الترررررراريخ اإلسرررررربلمي الكبيررررررخ شررررررييخة بذسدرررررريا 
وبذعخائيا وبتقاليجىا وبفشػنيا الذعبية وبتاريخيا وبالتخاث اإلسبلمي 
الحؼ تحتفع بو وشريختيا عشرج األسربان بأنيرا مشبرع الفشرػن األسربانية 
مغ حيث الخقررات والغشراء وأشريخ السغشريغ األسربان مرغ األنرجلذ, 

يررة ليدررت ىرري األنررجلذ الترري نعخفيررا فاألنررجلذ فرري واألنررجلذ الحال
 .الجغخافية األسبانية الحالية ىي عبارة عغ الجشػب األسباني 
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ثالث السجن األسربانية مرغ حيرث الحجرع تقرع عمرى نيرخ  أش يمية: -
الػادؼ الكبيخ  وىي عاصسة السشصقة األنجلدية و بيا أحياء شعبية 

األخز العخبيررة مشيررا  مثررل حرري سررانتا كررخوث لػجررػد اآلثررار بيررا وبرر
والقمعرررة العخبيرررة القجيسرررة والجيخالرررجا وىررري مئحنرررة السدرررجج الرررحؼ ترررع 
تحػيمو فيسا بعج إلى بخج ألجخاس الكاتجرائية القػشية الكبيخة وكحلظ 
برررخج الرررحىب السصرررل عمرررى نيرررخ الرررػادؼ الكبيرررخ الرررحؼ كررران دعامرررة 

 األسػار التي بشاىا السػحجون حػل السجيشة.
عمرى وادؼ الشيرخ الكبيرخ شرسال شرخق أشربيمية  : تقع أيزراقخشبة -

كانرررت ىررري عاصرررسة الخبلفرررة اإلسررربلمية وبيا اثرررار إسررربلمية رائعرررة 
مثررل جررامع قخشبررة وقرررخ الدىخاء وىرري مجيشررة تخجررع إلررى العرررخ 
الخومرررراني , وأشرررريخ شررررػارع قخشبررررة ىررررػ متشررررده الكبصرررران األعطررررع , 

ا ميرجان وتػجج ساحة لسرارعة الثيخان , ويػجج ميجانيغ تجاريغ ىس
أشررررربيمية وميرررررجان كانػبررررراس, وتػجرررررج شرررررػارع تحسرررررل أسرررررساء أعررررربلم 

ومغ أىرررع اآلثرررار  مدرررمسيغ مثرررل السشررررػر وابرررغ ميسرررػن وابرررغ رشرررج
الجررامع الكبيررخ ويقررع عمررى بعررج أمتررار شررسال )السػجررػدة فرري قخشبررة 

نيررخ الررػادؼ الكبيررخ, وىررػ السدررجج الررحؼ بشرراه الررجاخل, وزاد فرري ىررحا 
الشاصررررخ وابشرررررو الحكررررع السدتشررررررخ الجررررامع ورمسررررو عبرررررج الررررخحسغ 

تذرررتسل قخشبرررة عمرررى القشصرررخة الخومانيرررة التررري  و والحاجرررب السشرػر
  ., باإلضافة إلى وجػد الستح  األركيػلػجي(ججدىا السدمسػن 

تحتررل مكانررا مستررازا عمررى سررفح جبررل الررثمج وىرري اخرررخ  غخناشــة:-
السرررجن اإلسررربلمية سرررقػشا فررري األنجلذ ويػجرررج بيرررا قررررخ الحسرررخاء 



 259 

ه ممرررػك بشررري األحسرررخ وىرررػ قررررخ رائرررع يقرررع عمرررى مختفرررع الرررحؼ بشرررا
 (89)تتخممو الباحات والحجائو الخائعة والشافػرات وساحة األسػد.

القرخ السمكي في العاصسة وىرػ  )ومغ السعالع األخخػ في أسبانيا
السقررخ الخئيدرري لسمررظ أسرربانيا وقج بشرري القرررخ فرري مشتررر  القررخن 

الدرمصان ناصررخ الرجيغ فرري بشرراه الحسررخاء الرحؼ قررخ  و الثرامغ عذخ
القررخن الخابررع عذررخ فرري مجيشررة غخناشررة جشررػب اسرربانيا  وىررػ تحفررة 

  .فشية رائعة ومعمع سياحي ىام يجحب مبلييغ الدياح
كسررا أن األلعرراب الخياضررية وبخاصررة لعبررة كررخة القررجم  جعمررت مشيررا 
مكانا سياحيا بارزا وبخاصة لعذاق ىحه الخياضة فالدياح يقرجون 

تاع بسذاىجة مباريرات الرجور االسرباني السثيخ وسرباق أسبانيا لبلستس
الثيخان الحؼ يقام سشػيا في بمجة بامبمػنرا فري شريخ يػليػ ويدرتقصب 

 (91)ىحا الحجث سياح مغ مختم  السشاشو.

 عمي مدتػي السجنثانيا:
( نجرررج أن السرررجن العذرررخ األوائرررل عمررري 4مرررغ دراسرررة الجرررجول رقرررع) 

اسررتقبمت الدررياح بأعررجاد كبيررخة مدررتػؼ العررالع كػجيررات سررياحية أؼ 
برانكػك جراءت مجيشرة م(يتزرح األتي: 2112تفػق غيخىرا فري عرام)

مميررػن( سررائح  وىرري العاصررسة  15‚98) فرري السخكررد األول بتايبلنررج
ة معرررالع  ومخكرررد الصب والسػضرررة والتخفيرررو فررري السشصقرررة  وفييرررا عرررجق
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ٌا جغرافٌا و سٌاحٌا وتارٌخٌا،مـنـتـدى الـعـرب الـمـسافـرون  (  https://travel.maktoob.com/vb/travel319أسبان
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 15‚96لشررجن بالسمكررة الستحررجة )   وفي السخكررد الثرراني جرراءتثقافيررة
ميػن( سائح وىي عاصرسة البمرج الرحؼ يسترج تاريخرو إلرى ألفري عرام م

عشرررجما اكتذررررفيا الخومرررران وىي عاصرررسة التعمرررريع العررررالي األوروبيررررة 
جامعررو( وىرري أول مجيشررة تدتزرريف دورة  43حيررث تحتررػؼ عمررى) 

وفرري السخكررد الثالررث جرراءت  مخقات 3األلعرراب األولسبيررة الررريفية لررر 
وىرررري إحرررجػ أجسررررل مررررجن  مميرررػن( سررررائح 13‚92بررراريذ بفخندررررا )

العررررالع وأكثخىررررا روماندرررريو وىرررري قمررررب فخندررررا الثقررررافي وتكثررررخ فييررررا 
  ثع جرررررراءت األمرررررراكغ الدررررررياحية مثررررررل متحرررررر  المررررررػفخ وبخج إيفررررررل

مميررػن( سررائح وتتسيد ببشيتيررا  11‚75)فرري السخكررد الخابررع سررشغافػرة 
التحتيررررة السسيرررردة ومجتسعيررررا السخررررتمط وىرررري مجيشررررة بيئيررررة بالجرجررررة 

ا أنط  شػارع في العرالع وأكثخىرا خزرخة وتعتبرخ مجيشرة األولى وفيي
امشررة وتحتػؼ عمررى حجيقررة حيػانرررات عمررى مدررتػػ عالسي وحرررجائو 
رائعرررررة العالسيرررررة  كسرررررا أنيرررررا إحرررررجػ محصرررررات سرررررباق الفرررررػر مرررررػال 

السخكررررد نيػيررررػرك بالػاليررررات الستحررررجة األميخكيررررة  وشررررغمت لمديارات
ػلررررة فرررري مميررررػن( سررررائح وىرررري أكثررررخ مجيشررررة مأى 11‚52) الخررررامذ

الػاليات الستحجة  ومغ أىع معالسيا تسثال الحخبة وىي مخكد ألكبخ 
فري  إسرصشبػل بتخكيراثع  بػرصة مالية في العالع وبمج أىع الجامعات

مميرررػن( سرررائح وىررري أكبرررخ مجيشرررة تخكيرررة  11‚37) السخكرررد الدرررادس
وعاصستيا االقترادية والثقافية والتاريخية وىي تقع في الػسط بيغ 

م( عاصرررررسة الثقافرررررة  2112برررررا وأسررررريا وسرررررسيت عرررررام) قرررررارتي أورو 
األوروبيررة,ويعتبخ وسرررط السجيشرررة مقرررخاا لمترررخاث التخكررري وتتسترررع بسخفرررأ 
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أمررا السخكررد الدررابع فكرران مررغ نررريب شبيعرري يدررسى)جػلجن ىػرن(
مميرػن( سرائح وىري واحرجة مرغ  9‚9دبي باإلمارات العخبية الستحرجة)

الخياضرررية الفشيرررة  سررربع إمرررارات مذررريػرة باستزرررافة أىرررع السشاسررربات
الثقافيررة والترري وصررمت إلررى مخحمررة عسخانيررة متصررػرة جررجا كسررا أنيررا 
تحتػؼ عمى أشػل بخج في العالع  بخج خميفة  باإلضافة إلى فشادق 
ومشتجعات سياحية فارىة  ومخاكد تدػق عالسية راقيرو وتعتبرخ دبري 
واحرجة مرغ أفزررل البمرجان لمدرركغ رغرع أنيررا أغمرى مجيشررة فري الذررخق 

ط وأن الذررخيحة الكبررخػ مررغ زوقار دبرري تررأتي مررغ مررجن لشررجن  األوسرر
والخيراض والكػيررت وجررجة  وبرراريذ  وأن الرردوقار الررجولييغ مررغ خررارج 

:( مغ الحجع اإلجسالي لمدوقار. وعمى مدتػػ 62السشصقة يذكمػن)
تتخبررع دبرري عمررى سررمع التختيررب مررغ حيررث  وأفخيكيررا الذررخق األوسررط 

 12ع أن تدتزررريف دبررري نحرررػ) ومغ الستػقررر عرررجد الررردوقار الرررجولييغ
( :7.5بديررررادة قررررجرىا)  الجررررارؼ مميػن(سررررائح دولرررري خرررربلل العررررام 

  متقجمررة عمرررى مررجن مثررل نيػيررػرك وإسرررصشبػل 2113مقارنررة بعررام 
 كسرررا يتػقرررع أن تتقرررجم دبررري عمرررى 2113المتررريغ تقرررجمتا عمييرررا عرررام 

ز  مرررجيشتي بررراريذ وسرررشغافػرة فررري غزرررػن خسرررذ سرررشػات وأن تعررردق
وذلررظ فرري حررال  عالسيرراا ثرربلث مررجن مقرررػدة مخكدىررا ضررسغ أبررخز 

 (91).ثبات معجالت الشسػ لمسجن الثبلث
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أمررررررا السخاكررررررد مررررررغ الثررررررامغ والتاسررررررع والعاشررررررخ فتذررررررغمو كررررررل مررررررغ 
مميرررػن( سرررائح وىررري العاصرررسة وأكبرررخ  9‚2)كػاالالمبرررػر بساليديرررا ) 

مجيشة مأىػلة فييا  وتحترػؼ عمرى أشرػل مبشيريغ ترػأميغ فري العرالع  
 8‚72 وىرررررػنج كرررررػنج بالرررررريغ)الفرررررػر مػالوىررررري إحرررررجػ سرررررباقات 

الرريغ وتتسيرد بسبانييرا  مميػن( سائح وىي مشصقة إدارية مسيدة فري
الذرراىقة وميشائيررا الخائررع  كسررا أنيررا وجيررة تدررػق رائعررة وتعتبررخ أحررج 

مميرػن(  8‚41أىع السخاكرد الساليرة العالسيرة وأخيخا بخشرمػنة بأسربانيا)
سائح وتتسترع بخشرمػنة برترث ثقرافي مسيرد يجرحب الردوار إلييا وفييرا 

ريخيررة  كسررا فييررا ثسرراني مخاكررد أثخيررة عالسيررة  ومترراح  وحررجائو تا
 (92)تتستع بأحج أىع الذػاشئ في العالع.

( فسرررررغ الستػقرررررع أن تحقرررررو مشصقرررررة اسررررريا 2114وبالشدررررربة لعرررررام )
 - 4:(   وإفخيكيررا مررغ)  6 - 5والسحرريط اليررادؼ نسررػا قررجره مررغ) 

:( والذرررررخق 4 -3:(   وأوروبرررررا واألمرررررخيكتيغ نسرررررػا يترررررخاوح مرررررغ)6
لتػقعات ليحه :(   حيث كانت ا5 -األوسط نسػا يتخاوح مغ) صفخ

السشصقرررة إيجابيرررة وإن اتررررفت بالتحبرررحب وفقرررا لتصرررػرات األوضررراع 
وجررراءت روسررريا والرررريغ عمررري رأس األسرررػاق األكثرررخ نسرررػاا   فييرررا 

كأسررػاق مرررجرة لمدررائحيغ ثرررع فخندررا والػاليررات الستحررجة وبخيصانيرررا 
 (93).وكشجا وأستخاليا
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 (أىع السجن كػجيات سياحية 4ججول رقع) 
 م( 2112لعام)في العالع 

 العجد)مميػن( الجولة السجيشة م
 15‚ 98 تايبلنج بانكػك 1
السسمكررررررررررررررررررررررررة  لشجن 2

 الستحجة
96‚156 

 13‚92 فخندا باريذ 3
 11‚ 75 سشغافػرة سشغافػرة 4
الػاليررررررررررررررررررررررات  نيػيػرك 5

 الستحجة
52 ‚11 

 11‚ 37 تخكيا اسصشبػل 6
 9‚ 9 اإلمارات دبي 7
 9‚ 2 ماليديا كػااللسبػر 8
 8‚ 72 الريغ ىػنج كػنج 9
 8‚ 41 أسبانيا بخشمػنة 11

 
ـــة-2 ـــانكػك مجيش عاصرررسة تايبلنرررج وأكبرررخ مرررجنيا  وىررري ىررري  :ب

ميشاؤىرررررا األول  وتعرررررخن محميررررراا بسجيشرررررة السبلئكرررررة وعخفت ببشجقيرررررة 
الذخق لكثرخة القشرػات فييرا  وتقرع فري جشرػب شرخقي اسريا عمرى خرط 

شساالا( عمى جانبي نيخ تذاوبيخايا الرحؼ يررب ° 45 13-عخض)
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وقرج قامرت برانكػك عمرى (23)انطرخ شركلفي خميج تايبلنج )سريام(. 
كرع( فري سريل مشبدرط واشرئ 41دلتا الشيخ بعيجة عغ البحخ بشحرػ) 

تخبترررو خرررربة ومياىرررو غديرررخة  ومشررراخ حرررار رشرررب اسرررتػائي تيصرررل 
رجة الحخارة الدشػية أمصاره أغمب األيام إال الفرل الجان وتخاوح د

 (94)(.ەم31-25)بيغ

وتعررج بررانكػك حاليررراا مررغ أىرررع نقرراا الجرررحب الدررياحي وتعتبخ نقصرررة 
وىري عاصرسة تايبلنرج  أكبرخ مرجنيا حيرث   التقاء الذخق مرع الغرخب
مميررررػن( ندررررسة وىي أولرررري مررررجن العررررالع  9,1يبمرررر  عررررجد سرررركانيا) 

 15‚ 98م(حيرررث اسرررتقبمت نحرررػ) 2112اسرررتكباال لمدرررائحيغ لعرررام)
 ومغ أهع معالسها الدياحية: مميػن(سائح

م(    1782:الررررحؼ بشررررراه )السمررررظ رامرررررا األول عرررررامالقرــــخ الك يـــــخ
 والشرررررررررب التررررررررحكارؼ والستحرررررررر  الػششي وضررررررررخيح مجيشررررررررة بيبلر

لمجيسقخاشيررة وتسثال الفخوسررية  ومتحرر  بررانكػك الررػششي   ومتحرر  
والجبل الرحىبي )وىرػ مػقرع ميرع  األحجار الشادرة.لمشباتات ومتح  

لمبررػذييغ حيررث أن مبشررى التذرريجؼ الرررحىبي الررحؼ يتخبررع عمررى قسترررو 
يحتػؼ عمى بقايا مغ شبو القارة السيجاة  إلى السمرظ رامرا الخابرع مرغ 
قبرررررل البخيصرررررانييغ ويسكغ رؤيرررررة أسرررررصح مشرررررازل برررررانكػك و جديرررررخة 

 .راتاناكػسيغ مغ ىحا الجبل
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 بانكػكمػقع مجيشة   19شكلي 

وحجيقررة حيررػان دوسيت ضررخيح السجيشررة الخئيدرري ويػجج فرري الررجاخل 
اآلليررة األربعررة الترري يقجسرريا التايبلنررجييغ وىررع فررخا سرريػا مررػانج  فررخا 
سرررررػنج مرررررػانج  فرررررخا الك مرررررػانجج وفرررررخا سررررريام ديفررررراذيخاج  ويعتقرررررج 
التايمشررررجييغ أن ىررررؤالء اآلليررررة ىررررع الحسرررراة واألوصررررياء عمررررى مجيشررررة 

دمخد بػذا وىػ واحج مغ أجسل معابج العالع ويعػد بانكػك( ومعبج ال
 م .14لمقخن 

تعررررج مجيشررررة لشررررجن عاصررررسة السسمكررررة الستحررررجة :مجيشــــة لشــــجن -2
البخيصانيرررة مرررغ السرررجن القجيسرررة والعخيقرررة فررري العرررالع وىي تقرررع فررري 
الجشرررررػب الذرررررخقي مرررررغ إنجمترررررخا وعمررررري مقخبرررررة مرررررغ بحرررررخ الذرررررسال 

ا  متجفقرررة مياىرررو كع( ويختخقيرررا نيرررخ الترررايسد فررري وسرررصي61بشحرررػ)
عبخىا مغ الغخب باتجاه الذخق  ليرب في بحخ الذسال في خميج 

(شررساالا فرري مشتررررفيا   ە51 31-التررايسد. يختخقيررا خررط العررخض) 
ويسرخ فري نرررفيا الذرخقي خررط شرػل جرخيشتر )خررط شرػل صررفخ(  
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نذرررأت لشررجن عرررام) و  حيررث جرررخيشتر إحررجػ ضرررػاحي لشررجن الذخقية
وتعررجق كسيشرراء عمرى الترايسد برالقخب مررغ جدرخ لشرجن الحرالي   م(43

لشررررجن مررررغ أىررررع السخاكررررد الثقافيررررة فرررري العررررالع  ففييررررا مجسػعررررة مررررغ 
السخاكررررررررد الثقافيررررررررة  والسدررررررررارح الزررررررررخسة والسترررررررراح  )الستحرررررررر  
البخيصرررراني  متحرررر  فيكتػريررررا وألبررررخت  متحرررر  الترررراريخ الصبيعرررري  

رررررررػر متحرررررر  العمررررررػم  متحرررررر  لشجن( وتزررررررع مجسػعررررررة مررررررغ الق
قرررخ سرران جرريسذ السقررخ الخسررسي لؤلسررخة السالكررة  مثررلالتاريخيررة 
م(وقرررخ باكشجيررام السقررخ الخسررسي لؤلسررخة  1837ررر 1681خرربلل) 

السالكة حالياا  وقرخ كشديشجتػن  وقرخ ىامبتػن كػرت  ومبراني 
( الذررييخة Big Benالبخلسرران الترري تحتررػؼ عمررى سرراعة )برريج بررغ 

وأشرريخ كشيدررتيغ فرري لشررجن  م(1859الترري مازالررت تعسررل مشررح عررام) 
 (95)ىسا) كاتجرائية القجيذ بػل  وكشيدة وستسشدتخ(.

ومجيشة لشجن ىي واحجة مغ أكبرخ السرجن فري العرالع والتري يبمر  عرجد 
مبلييغ( ندسة وىي مجيشة عالسيرة رائرجة لمثقافرة    8سكانيا حػالي) 

واألزياء   والتسػيل والدياسة والتجارة وتطل واحرجا مرغ أكثرخ السرجن 
الترري يقبررل عمييررا الرردوار مررغ الدررياح الررجولييغ فرري العالع وتررأتي فرري 

 مميػن(سائح. 15‚ 96السخكد الثاني  باستكباليا نحػ)
كشيدررة كبيررخة تقررع إلررى الغررخب مررغ قرررخ  ىرريكشيدــة وتتسشدــتخ:-

وستسشدرررتخ وىي واحررررجة مررررغ السبرررراني الجيشيررررة األبررررخز فرررري السسمكررررة 
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ومػقرع الرجفغ لسعطرع السمررػك الستحرجة وىرػ السكران التقميرجؼ لمتتررػيج 
م( عشرررجما قرررخر 1272-1245البخيصرررانييغ  ويعرررػد تاريخيرررا إلرررى) 

ىشرررخؼ الثالرررث إلعرررادة بشررراء الرررجيخ القرررجيع فررري الصرررخاز القرررػشي وتع 
 (.1512تػسيع السبشى وإضافة كشيدة ىشخؼ الدابع ) 

:)السعرررخون عمررى نصررراق واسررع برررأكثخ مجرررالذ قرــخ وتتسشدـــتخ-
سران فرري السسمكرة الستحرجة  والسبشرى الحررالي البخلسران( وىرػ مقرخ البخل
 م(.19يعػد تاريخو إلى القخن) 

م(وأصرررربحت كاتجرائيررررة  17:بشيرررت فرررري القررررخن)كاتجرائيــــة بــــػلذ -
تسيردا و القجيذ بػل  وىي واحجة مغ السعرالع الدرياحية األكثرخ شريخة 

   (.1962)في لشجن  وكانت أشػل مبشى في لشجن لعام
م(  1178مغ قبل وليام الفاتح فري )تع بشاء بخج لشجن  بخج لشجن:-

إلررررررى مشتررررررر  القررررررخن (1111وكانررررررت بسثابررررررة سررررررجغ مررررررغ عررررررام)
العذرررخيغ( وىػ مػششرررا لجرررػاىخ التررراج البخيصررراني وأصررربح مرررغ أىرررع 

 مشاشو الجحب الدياحية األكثخ شعبية في لشجن .
 )تقرررع عررريغ لشرررجن عمرررى ضرررفان نيرررخ الترررايسد وتبم  عـــيغ لشـــجن:-

ائمررررة تحسررررل جررررجران زجاجيررررة وىرررري عجمررررة مخاقبررررة عاليررررة ى(م135
خارجيرررة  وتعتبرررخ عررريغ لشرررجن مرررغ مشررراشو األكثرررخ شرررعبية لمجرررحب 

 الدياحي السجفػعة في السسمكة الستحجة .
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( وىرررػ متحررر  1753أنذرررئ الستحررر  فررري) الستحـــ  ال خيصـــاني:-
التررراريخ البذرررخؼ والثقافررررة وىػ مرررا يرررجل عمررررى تػثيرررو قررررة الثقافررررة 

  (96)خ.اإلندانية مغ بجاياتيا إلى الػقت الحاض
 

 
 ميجان ساعة بيج بغ في لشجن( 24شكل) 

 
 :مجيشة باريذ-9

برراريذ عاصرررسة فخندررا وتحترررل برراريذ قمرررب مجسررع حزرررخؼ ميرررع  
يحتررررل السختبررررة الخابعررررة برررريغ كبخيررررات السجسعررررات العالسيررررة  وتقدررررع 
السجيشة ذاتيا إلى عذخيغ قدساا إداريراا  وسركانيا ذوو أصرػل شرجيجة 
التشػع ناجسة عغ التداوج بيغ السياجخيغ القادميغ إلييا مرغ مختمر  

لسخكد الخئيدي في جسيع شرؤون الحيراة أنحاء فخندة والعالع  وىي ا
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الفخندررررررية والفكخيررررررة والثقافيررررررة والعمسيررررررة والحزررررررارية واالقترررررررادية 
والدياسررية وغيخىررا وتقع برراريذ عمررى نيررخ الدرريغ فرري أواسررط الخبررع 
الذررسالي مررغ فخندررا  فرري نقصررة تمتقرري عشررجىا عررجة أنيررار ميسررة مررع 

فررتلى باريذ مجيشررة متعررجدة الػضررائ   و  محرراور مػاصرربلت رئيدررية
جانررررب دورىررررا اإلدارؼ والدياسرررري   تحتررررل مكانررررة عالسيررررة مخمػقررررة 

السرررررؤتسخات العالسيرررررة سرررررشػيا وفييرررررا يجرررررج  151الحتزرررررانيا نحرررررػ 
الفخندرريػن اثرراراا وبرررسات عررغ ترراريخيع القررجيع والحررجيث مسثمررة فرري 
كاتجرائية نػتخدام ومتح  المػفخ وساحة الكػنكػرد وحري الذراندلديو 

 اريذ السخكد الثالث سياحيا.والحي البلتيشي وتذغل ب
كسا تعج باريذ مجيشرة الثقافرة والعمرػم واآلداب والفشرػن السختمفرة بسرا 
تحػيرررو مرررغ معرررارض ومدرررارح ضرررخسة ودور سررريشسا ومررربله وأنجيرررة 
ليمية إضررافة إلررى مررا تحػيررو مررغ مترراح  حزررارية وشررعبية وتخاثيررة 
وفشيرررة وعمسيرررة اختراصرررية تدرررتقبل اليرررػاة ورجرررال العمع وىررري قبمرررة 
الدريقاح واألجانرب الرحيغ يفررجون لديرارة متاحفيرا ومعالسيرا الحزررارية 
واألثخيررة وعمررى رأسرريا كاتجرائيررة نررػتخدام ومعررخض بررػرت دوفخسرراؼ 

 ( 97)الدشػؼ.

ومخكد بػمبيجو  ىرػ السؤسرذ الثقرافي فري السشصقرة   ويزرع مكتبرة 
عامررة واسررعة   و متحرر  الفررغ الحررجيث الررػششي وىررػ أكبررخ متحرر  

 . (25)شكلأوروبالمفغ الحجيث في 
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 *مشاشق الجحب الدياحية في باريذ :
في الصخن الذخقي مغ شارع الذاندلديو وكانت  تاحة الكػنكػرد-

ىرررحه الدررراحة لمسمرررظ الفخندررري لرررػيذ الدرررادس عذرررخ وفييا السدرررمة 
 سشة( في وسط ساحة الكػنكػرد  3211السرخية التي تخجع إلى) 

م(   وتعتبررخ 1239بررجأت فرري وقررت مررا بعررج عررام) تــانت شــابيل:-
سررانت شررابيل برريغ أعمررى السعررجالت إنجررازاا لمعسررارة القػشيررة   كمرر  
بشائيا مغ قبل السمظ لرػيذ التاسرع مرغ فخندرا إليرػاء مجسػعترو مرغ 
اآلثررار العاشفررة   بسررا فرري ذلررظ ولرري العيررج السدرريح الذررػك   وىرري 

 يحية . واحجة مغ أىع اآلثار في القخون الػسصى السد
:السعررخون فرري المغررة اإلنجميديررة ل حررجائو و حــجائق لػكدــس ػرج-

 ىي ثاني أكبخ حجيقة عامة في باريذ .
:واحجة مغ السعالع األكثخ مبلحطتيا في براريذ البازيميظ األبيس-

وتقع في أعمى نقصة في السجيشة عمرى تمرو مػنسرارتخ   ىرحه الكشيدرة 
م لخؤيررة العسررارة مررغ السحىمررة تػجررو الكثيررخ مررغ الدررياح فرري كررل عررا

 الخخام و الجاخمية الخائعة.
تعتبخ ىرحه الكشيدرة الخائعرة مثرال العميرا لميشجسرة كاتجرائية نػتخدام:-

(وتزرع السشحػتررات  13السعساريرة القػشيرة الفخندررية  وتخجرع لمقررخن)
 .القػشية ومجسػعة مغ اآلثار

واحرجة مرغ مشرراشو الجرحب الدرياحية األكثرخ شررعبية قـػس الشرـخ:-
م( لتخميج ذكخػ السعارك الشررخ 1816ريذ   شيج في عام) في با

 نابميػن بػنابخت .
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 ( مخصط مجيشة باريذ 25شكل)

 
:تتررجر قائسرة السترراح  األكثرخ زيررارة فري العررالع   متحـ  المــػفخ-

حيرررث يقرررع متحررر  المرررػفخ فررري قررررخ المرررػفخ و يزرررع بعزرررا مرررغ 
السػناليدا (ليػنراردو دا األعسال الفشية األكثخ شيخة في العالع مثل ) 

 .فيشذي مايكل أنجمػ) رقيو السػت( وتسثال اليػنانية)فيشػس ميمػ(
متررخ( فرري  311ىررػ رمررد اإلبررجاع فرري برراريذ بارتفرراع)بــخج إيفــل: -

حجيقرررة شرررامب دؼ مرررارس   الرررحؼ ترررع بشررراء ىرررحا الييكرررل الحجيرررجؼ 
 م(. 1889لمسعخض العالسي) 
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 بباريذ بخج إيفل( 26شكل) 

 
 :تشغافػرة مجيشة-4

جسيػريررة ومجيشررة فرري جشررػب شررخق اسرريا تقررع عشررج  تعتبررخ سررشغافػرة
وتتكرػن مرغ جديررخة  (27)شركلالصرخن الجشرػبي لذربو جديررخة السبليػ

(  2كرررع573كبيرررخة تعرررخن أيزررراا بدرررشغافػرة  تبمررر  مدررراحتيا نحرررػ) 
جديرررخة( صرررغيخة ال تديرررج مدررراحتيا مجتسعرررة عمرررى)  51وأكثرررخ مرررغ) 

تكرررررررػن السدررررررراحة اإلجساليرررررررة نحرررررررػ) ( تقخيبررررررراا  وبرررررررحلظ 2كرررررررع 52
 (.2كع625
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 (السػقع الجغخافي لدشغافػرة27شكل) 
 

يفررررل الجديرررخة الكبيرررخة عرررغ ماليديرررا فررري الذرررسال مزررريو جػىرررػر و 
ويخبصيرا شخيرو بسجيشرة جػىرػر باىررارو الساليديرة  كسرا يفررميا عررغ 
أرخبيرررل ريررراو اإلنجونيدررري مزررريو سرررشغافػرة والرررحؼ يرررخبط السحررريط 

 (98)الريغ الجشػبي.اليشجؼ مع بحخ 

وتحتررػؼ عمررى العجيررج مررغ الثقافررات  وتعتبررخ مررغ أصررغخ الررجول فرري 
العرالع مرغ حيرث السدراحة  وتتسيرد بالسشراخ الحرار وذلرظ لقخبيرا مررغ 
خط االستػاء  تجسع العجيج مغ الثقافات والعادات والتقاليج  إذ تجج 
فييرررا أشخاصررراا مرررغ جشدررريات مختمفرررة نطرررخاا إلرررى تػجرررو العجيرررج مرررغ 

 ات الزخسة إلقامة مذاريع استثسارية كبيخة فييا.الذخك
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ٌا واآلثار.(الموسوعة العربٌة،المجلد الحادي عشر،  العلوم اإلنسانٌة،التارٌخ والجغراف
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ــا ويعررج  سررشغافػرة أحررج السررػانئ األكثررخ شمبرراا فرري العررالع لكػنررو  ميش
 يستمظ ناقبلت عسبلقة  وسفغ شحغ ترل لمسيشاء كل يػم.

كسرا تعررج سررشغافػرة مػزعرراا رئيدرياا لمرررشاعات اإللكتخونيررة فرري العررالع 
ييا  وقررج أدػ تررػافخ وتبررخز كعزررػ رئيدرري فرري بشرراء الدررفغ وتجررجد

وسرررائل االتررررال الحجيثرررة التررري تدررريل الػصرررػل الدرررخيع إلرررى كرررل 
أنحرررراء العررررالع كاألقسررررار الرررررشاعية والشطررررام البخقرررري واليررررات  إلررررى 
تحفيد الخرجمات االقتررادية التري سراىست فري دعرع عجمرة التصرػر 
فررري الرررببلد ونسررراء العسرررل وىي مجيشرررة عالسيرررة لمفشرررػن حيرررث تحفرررل  

قافيرررررة والفشيرررررة واإلبجاعيرررررة السختمفرررررة عمرررررى مرررررجار بالسيخجانرررررات الث
العام وفييررا مخاكررد الفشررػن العالسيررة ومشيررا إيدررببلنج  ومدررارح عمررى 
الخمرررررريج  وبيررررررت الفشررررررػن  ومتحرررررر  سررررررشغافػرة لمفشررررررػن  ومتحرررررر  
الحزررررارات األسرررريػية  ومتحرررر  ترررراريخ سررررشغافػرة كسا أنيررررا مجيشررررة 

سررشغافػرة الحررجائو  حيررث تزررفي الحررجائو والستشدىررات العامررة فرري 
البيجررة واليررجوء عمررى الررشفذ  ومررغ برريغ الستشدىررات الذررييخة ىشررراك 
الحجائو الشباتية  وحجيقة الداحل الذخقي  وحجيقة ماريشرا الجشػبيرة  
وحجيقررة جبررل فررابخ  ويػجررج فرري العجيررج مررغ ىررحه الستشدىررات نررافػرات 

لقج شغمت سشغافػرة السخكرد  و السياه والسسخات  والراالت الخياضية
  ومغ مشاشو الجحب الدياحي:في الدياحة العالسيةالخابع 

يعتبررخ أقررجم مترراح  سررشغافػرة وتجررج فيررو أقررجم  *الستحــ  الــػششي:
 السرشػعات الشادرة  وتقام فيو السعارض عمى مجار الدشة.
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تػجج فييا مجسػعة مغ الحيػانات الشرادرة التري  *حجيقة الحيػانات:
 لخزخاء .قج ال تذاىجىا في أماكغ أخخػ  والستشدىات ا

: تقع في مشتجع سشتػسرا العرالسي  *تشغافػرة يػنيفختال تتػديػز
وتتكرررػن مرررغ عرررجة مشررراشو مجيررردة لمتررررػيخ حيرررث يدورىرررا الدرررياح 

 لمتعخن أكثخ إلى صشاعة الديشسا في الببلد والعالع.
ىحه الشافػرة ىي واحجة مغ أجسل أمراكغ سرشغافػرة *نافػرة الثػرات:

الدررررياحية كسررررا أنيررررا ليررررا شرررريخة عالسيررررة وليدررررت فقررررط فرررري سررررياحة 
سرشغافػرة فيرحه الشررافػرة حرازت عمررى جرائدة جيشرريذ لؤلرقرام الكياسررية 

باعتبارىا أكبرخ نرافػرة فري العرالع تقرع الشرافػرة فري واحرج  1988عام 
مجيشرة سرػنتيظ والشافػرة  مغ أشيخ مخاكرد التدرػق فري سرشغافػرة فري

 مرشػعة مغ بػرند الديميكػن. 
 

 
 بدشغافػرة سمصان مدجج( 28) شكل
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: وىررػ يعتبررخ مررغ أىررع أمرراكغ سررشغافػرة الدررياحية مدــجج تــمصان-
ويػجج في مشصقة كامبػنج جبلم عمى مقخبرة مرغ الذرارع العخبري ترع 

م( وىررػ  1928م( ثررع أعرراد بشائررو عررام) 1824بشرراء السدررجج عررام) 
معساريرة بكرل مرا تحسمرو الكمسرة مرغ معشرى ويدرتحو أن يكررػن  تحفرة

مررغ أجسررل أمرراكغ سررشغافػرة الدررياحية فالسدررجج مرررسع مررغ الررجاخل 
 كسا انو يحسل قبة ذىبية ويعتبخ درة سياحة سشغافػرة. باالرابيدظ

 :مجيشة نيػيػرك-4
تعررج مجيشررة نيػيررػرك أكبررخ السررجن األمخيكيررة وسادسررة السررجن الكبررخػ 

كررران اسرررسيا سرررابقاا) نيػأمدرررتخدام(  وسرررسيت بشيػيرررػرك فررري العرررالع  
تكخيسرراا لررجوق مجيشررة يررػرك البخيصانيررة  وىرري مررغ أىررع مخاكررد التجررارة 

الذررخقي  والسررال واالقتررراد فرري العررالع. وتقع السجيشررة عمررى الدرراحل
لمػاليرررررات الستحرررررجة األمخيكيرررررة عشرررررج مررررررب نيرررررخ ىجسرررررػن  وىررررري 

ي مخكررررد لمذررررخكات العاصررررسة االقترررررادية لمػاليررررات الستحررررجة  فيرررر
والسرارن العالسيرة  ويػجرج فييرا مقرخ ىيئرة األمرع الستحرجة  وسرػق 
األوراق الساليررررة داو جػند ولقررررج شررررغمت السجيشررررة السخكررررد الخررررامذ 

( 2كررع174( مشيررا )2كررع956وتبم  مدرراحة مجيشررة نيػيررػرك) عالسيررا
 مدرررصحات مائيرررة  إذ إن غالبيرررة السجيشرررة جررردر  وأىرررع تمرررظ الجررردر

شة رجال األعسال وفييرا ناشحرات الدرحاب  ومرغ  وىي مجيمانهاتغ
شابقرراا( وتشقدررع السجيشررة إلررى خسررذ  38بيشيررا مبشررى األمررع الستحررجة )

محافطرررات ىررري: مانيررراتغ وبرررخ ونكرررذ وكرررػيشد وبرررخوكميغ وجديررررخة 
سرررتاتيغ وتعج مانيررراتغ أقرررجم محافطرررة بالػاليرررة وأصرررغخىا وأىسيرررا  إذ 



 277 

مميرررػن  1,5 (  ويبمررر  عرررجد سررركانيا نحرررػ)2كرررع88تبمررر  مدررراحتيا) 
(ندررررسة  وىرررري تزررررع أشرررريخ السررررجارس والجامعررررات وأكبخ السترررراجخ 
والسؤسدررات الساليرررة فررري شرررارعي وول وبرررخود  ومرررغ أشررريخ مبانييرررا 

 .( Wall Streetإمبايخ ستيت أو) 
وتعج مجيشرة نيػيرػرك أكثرخ مرجن أمخيكرا الذرسالية كثافرة بالدركان  إذ 

ندررسة  فيرري  (مميررػن  18,7 )نحررػ (2116 )بمرر  عررجد سرركانيا عررام
واحرجة مررغ كبررخػ السشرراشو الحزررخية فري العررالع  وسررجل فييررا أدنررى 

 .معجل لمجخيسة مغ بيغ السجن األمخيكية
 والييػدوتػجررررج فرررري السجيشررررة خسررررذ مجسػعررررات بذررررخية ىي)الدررررػد 

:( مررغ 75 البػرتػريكيػن(وىررؤالء يسثمررػن)  االيخلشررجيػن اإليصاليػن و 
:( وقرج 25فيرع يسثمرػن) سكان السجيشة  ويعجق الدػد أكبرخ مجسػعرة 

جرراؤوا مررغ جشررػبي أمخيكررا ومررغ جرردر اليشررج الغخبيررة. ويسثررل الييررػد) 
:( مغ مجسػع الدكان  وإضافة إلى ىحه السجسػعرات الخئيدرة  21

تػجرررج مجسػعررررات صررررغيخة مسثمررررة فررري اإلنجميررررد واأللسرررران والررررخوس 
والررريشييغ واليػنررانييغ  وقررج تخكررد السيرراجخون العررخب فييررا  إذ بمرر  

االن( أمخيكرررري مررررغ أصررررل  415حررررػالي)  (2116 )عررررامعررررجدىع 
وقرررج برررجأت نيػيرررػرك كسخكرررد صرررغيخ لمسيررراجخيغ اليػلشرررجييغ  عخبي

األوائررل  ثررع أصرربحت مخكررداا دوليرراا لمتجررارة والسررال واألزيرراء والصررب 
والتخفيررو واإلعرربلم والثقافررة؛ إذ يػجررج فييررا عررجد كبيررخ مررغ السترراح  



 278 

ت واألسرررررػاق الساليرررررة والسعرررررارض الفشيرررررة ودور اإلعررررربلم والسؤسدرررررا
 (99)وشخكات الذحغ العسبلقة.

كسا تعجق نيػيػرك أكبخ مخكد لبلتررال فري الػاليرات الستحرجة  وىري 
مررغ أكبررخ السخاكررد الثقافيررة فرري العررالع  حيررث يػجررج بيررا العجيررج مررغ 
قاعرات الفشررػن والسدررارح والسػسريقى والسترراح  والجسعيررات الثقافيررة 

األمخيكيرررررررة كجامعرررررررات نيػيرررررررػرك الذرررررررييخة وفييا أىرررررررع الجامعرررررررات 
 ومغ أهع مشاشق الجحب الدياحي في نيػيػرك:  وكػلػمبيا وبػفالػ

لقررج أصرربح تسثررال الحخيررة رمررد أمخيكرري لمحخيررة  تسثــال الحخيــة:-2
ومثال لمتخحيب بالسياجخيغ الحيغ يأتػن إلى الػاليرات الستحرجة بحثراا 
عررررغ حيرررراة أفزررررل  ويعتبررررخ تسثررررال الحخيررررة أحررررج مشرررراشو الجررررحب 

لدرياحي الذررييخة فرري نيػيررػرك  ويستمرظ الترراج السػجررػد فرري التسثررال ا
سبعة مداميخ  والتي تخمد إلى البحار الدبع التري يجرب أن تعسيرا 
الحخيرررة  وفررري يرررج التسثرررال اليدرررخػ  تجرررج لرررػح مكترررػب فيرررو إعررربلن 
االسررتقبلل وفرري اليررج اليسشررى تجررج الذررعمة الترري تخمررد إلررى التشررػيخ. 

كررل عررام يتػافررج السبليرريغ مررغ الدررياح : فرري م شــ  إمبــايخ تــتيت-1
عمرررى ىرررحا السبشرررى السحىل وفيرررو مخصررررج مبشرررى إمبرررايخ سرررتيت فرررري 

   وىػ يقع جشػب وسط السجيشة.86الصابو 
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(الموسوعة العربٌة،
 

 (مدٌنة) نٌوٌورن ،اآلثار و الجغرافٌة و التارٌخ،اإلنسانٌة العلوم،والعشرٌن الحادي المجلد
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 تسثال الحخية بشيػيػرك( 29شكل) 

(ويررررخبط 883-1869ب شرررري فرررري الفتررررخة برررريغ) جدــــخ بــــخوكميغ: -9
مانيراتغ مرع نيػيرػرك ويعتبخ الجدرخ أحرج مشراشو الجرحب الدررياحية 

 1,8الخائعة فري نيػيرػرك. ويسترج الجدرخ الخائرع عمرى شرػل حرػالي) 
 486كيمررػ متخ(كسررا تبمرر  السدرراحة برريغ البررخجيغ الكبيررخيغ حررػالي )
 ع. متخ(  مسا جعل جدخ بخوكميغ أكبخ جدخ معمو في العال

يقرجم الستحر  األمخيكري  الستحـ  األمخيكـي لمتـاريي الص يعـي:-3
لمتاريخ الصبيعي معخوضات لعامة الشاس في مبشرى أرسرشال سرشتخال 

قرررج خ ررررز الستحررر  األمخيكررري و  (عامررراا 31)برررارك مشرررح أكثرررخ مرررغ
لمتراريخ الصبيعرري ليررػفخ لمعامررة معمػمرات ومعخوضررات متصررػرة عررغ 
األنثخوبػلػجية والتاريخ الصبيعري  سرػاء فري الساضري أو الحاضرخ  
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وبرررجءاا مرررغ اليياكرررل العطسيرررة لمجيشاصرررػرات العسبلقرررة وحترررى الكبرررة 
الدرررساوية  فرررتن األربعرررة شػابرررو الخاصرررة برررالستح  تعتبرررخ بسثابرررة 

 (111)ب عسبلق لمكبار والرغار.ممع
عخفرررت مجيشرررة اسرررصشبػل مشرررح نذرررأتيا فررري :مجيشـــة اتـــصش ػل-5

أواخررخ القررخن) الثررامغ ق.م(بأسررساء متعررجدة تعكررذ مخاحررل تاريخيررا 
ووجررررررررررػه حزررررررررررارتيا. فقررررررررررج بررررررررررجأت مدررررررررررتػششة ىيمقيشيررررررررررة باسررررررررررع 

ق.م(اسع  196بيدانتيػن)بيدنصة(ومشحيا اإلمبخاشػر الخوماني سشة)
عرررج أن جررررجد بشاءىرررا  وقررررج ضمرررت السجيشررررة تعررررخن أغػسرررتا أنتػنيشررررا ب

م( وعشرجما َجرجد بشاءىرا اإلمبخاشرػر 331باسرسييا ىرحيغ حترى عرام) 
م( واتخرررحىا عاصرررسة لرررو وسرررساىا 337- 274قدرررصشصيغ الكبيرررخ )

)رومرا الججيررجة( فرررار اسررسيا القدررصشصيشية أما األتررخاك العثسررانيػن 
سررررصشبػل( م( اسررررع )ا 15فقرررج اخترررراروا ليررررا بعرررج فتحيررررا فرررري القرررخن)

وكانررررررررت تعررررررررخن باألسررررررررتانة فرررررررري العرررررررررخ العثسرررررررراني ثع عخفررررررررت 
 (111)م( 1926باسع)اسصشبػل(في عام)

وتقررع مجيشررة اسرررصشبػل شررسال غرررخب تخكيررا عمررري مزرريو البػسرررفػر 
 الررحىبي( الزرريو ويذررسل السيشرراء الصبيعرري السعررخون باسررع) القررخن 

وتفرل اسصشبػل تخكيا بيغ جدئييا األوربي واألسيػؼ عبخ مزريو 
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 www.msrawytop.com/vb/showthread.php?t=2632-توب مصراوى - New York's attractions السٌاحٌة نٌوٌورن مدٌنة معالم

14 /12 /2112 - 
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-http://www.arab-إسطنبول<<  اآلثار و الجغرافٌة و التارٌخ<< اإلنسانٌة العلوم<<  الثانً المجلد(الموسوعة العربٌة،

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1152&m=1 
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البػسفػر  وتعتبخ اسصشبػل السجيشة الػحيجة في العالع التي تقع فري 
قررارتيغ وىي إحررجػ أعررخق السررجن التاريخيررة وكانت عاصررسة الجولررة 
العثسانيررررة قررررجيساا وكانت تدررررسي بيدنصررررة والقدررررصشصيشية وىي أكبررررخ 

ندررررررسة  مميررررررػن(14,16مجيشررررررة فرررررري تخكيررررررا وبمرررررر  عررررررجد سرررررركانيا )
 .(112)م(2113عام)

تررررررررادية والدرررررررياحية والثقافيرررررررة لمجسيػريرررررررة وىررررررري العاصرررررررسة االق
تعتبرررخ مرررغ أكثرررخ حيرررث  التخكيرررة ومجسع كبيرررخ لمثقافرررات واألعرررخاق 

السررررجن الجامعررررة لمعجيررررج مررررغ األعررررخاق والررررجيانات الدررررساوية وغالبية 
الدرررركان مدررررمسػن سررررشييغ مررررع تػاجررررج أقميررررات أرثررررػذوكذ واألرمررررغ 

يررررة ومدرررريحييغ و كاثػليررررظ , وييررررػد.وىي مررررغ أجسررررل السررررجن العالس
وأكثخىرررا نطامررراا وازدىرررارا,وىي مقررررج لمدرررياح العرررخب سرررشػياا وحترررى 
األجانرررب مرررغ جيرررةا جسرررال الصبيعرررة بيرررا ومرررغ جيرررةا أخرررخػ الثقافرررة 
والترراريخ العتيررو الررحؼ تحػيررو ىررحه السجيشررة الترري عاصررخت العرررػر 
الػسررررررصى والحكررررررع البيدنصرررررري والبلتيشرررررري واإلمبخاشػريررررررة العثسانيررررررة 

خ,و الثقافرررة,واألماكغ األثخيرررة  وتذرررتيخ ,والصبيعرررة الخبلبرررة  والتررراري
اسرررررررصشبػل بفرررررررغ العسرررررررارة البيدنصيرررررررة والعثسانيرررررررة وتعكرررررررذ تررررررراريخ 
الحزارات التري سرادت فري ىرحه السشصقرة وكرحلظ اليشجسرة اليػنانيرة 
بعج ألفيغ عرام مرغ مغرادرة اليػنرانييغ السشصقرة تطرل شرػاىج وجرػدىع 

صررسة (اختيررخت اسررصشبػل عا 2111عبررخ بررخج البكررخ وخبلل عررام) 
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 ANSAMed.it - تركٌا - لٌاسٌا رلما ٌسجل إسطنبول سكان عدد

www.ansa.it/ansamed/ar/.../2114/.../visualizza_new.html_1384242889.ht. 

29 /11 /2114 
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وشررررغمت   لمثقافرررة األوربيررررة واسررررتقبمت السجيشررررة سرررربعة مميررررػن سررررائح
 ومغ أهع معالسها الدياحية: السخكد الدادس عالسيا

:كانت ايا صػفيا ىي بيت العبادة التي خجمت متح  ايا صػفيا-
عرررجة ديانررررات جيررررجا عمررررى مرررخ القررررخون فبررررجأت باعتبارىررررا كاتجرائيررررة 

كانررررررت مػششررررررا لبصخيررررررخك اليػنانيررررررة األرثػذكدررررررية الذررررررخقية الترررررري 
م(  ثرع الخومانيرة الكاثػليكيرة 537القدصشصيشية عشجما تع بشاؤه فري) 
م(   وبقيت عمرى ىرحا الشحرػ 1453 ثع أصبحت السدجج في عام) 

م(  ثع أغمقت  حترى إعرادة افتتاحيرا كستحر  فري 1931حتى عام )
م( فرري وقررت سررابو كانررت أكبررخ كاتجرائيررة فرري العررالع   1935عررام)

بسثابة اإلليام لمسدراجج األخرخػ   بسرا فري ذلرظ السدرجج  بيشسا كانت
 (113)األزرق   و كانت ىحا مثاال رائعا عمى العسارة البيدنصية .

: ذات العسررارة البيدنصيررة  ويعررػد تاريخيررا يكشيدــة كــػرا أو شــػرا -
إلررى أيررام قدررصشصيغ   كرران ديررخ شررػرا فرري سررشػاتيا األولررى   وبعررج 

  ترع تحػيمرو إلرى  1948عام بزعة قخون   أصبح مدججا   وفي 
 متح .

وىػ احج أىع الستاح  في تخكيا وىرػ يتكرػن مرغ الستح  األثخي:-
ثبلثرررة متررراح  : متحررر  اآلثرررار   ومتحررر  الذرررخق القرررجيع ومتحررر  

  وكران أول متحر  تخكري    1891تجانب كذظ وتأسذ في عرام 
ويحترررػؼ عمرررى اآلالن مرررغ القصرررع األثخيرررة الثسيشرررة   بسرررا فررري ذلرررظ 

                                                             
113
 www.almrsal.com/post/111446-المرسال|  اسطنبول فً السٌاحٌة األماكن أهم ( 
14 /13 /2114 
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متحرررر  اسررررصشبػل أكػاريػم:وىررررػ أكبررررخ  و سرررركشجر األكبختررررابػت اإل
 م(. 2111متح  مائي في العالع   تع افتتاحو عام)

ويقرع أمرام ميشراء الخمريج فري مشصقرة االميشػنرػ  : السدـجج الججيـج-
ذا الجررامع بررأمخ ھو بجانررب مررجخل الدررػق السرررخؼ  وقررج بشرري ھو

م(ومدررررجج 1557مرررغ زوجرررة الدرررمصان مررررخاد الثالرررث صرررفية عرررام) 
ويعػد إلررى حكبررة  الدررمصان الرررحابي الجميررل أبررػ أيررػب األنرررارؼ 

 ( 114)فتح مجيشة إسصشبػل.

م()جررررامع  17 الررررحؼ بشرررري فرررري أوائررررل القررررخن) السدــــجج األزرق - 
الدمصان أحسج( يقع في ميجان الدمصان أحسج   جشرػبي ايرا صرػفيا 
وشرررخق ميرررجان الدرررباق البيدنصررري القرررجيع و يعرررج أحرررج أىرررع وأضرررخع 

كيررررا  وسررررسي ىررررحا الجررررامع برررراألزرق ألن ججرانرررررو السدرررراجج فرررري تخ 
الجاخميرررة مغصررراة بببلشرررات خدفيرررة ممػنرررة بررراألزرق القررراتع والفررراتح   

 (115).وبأشكال ىشجسية ونباتية رائعة مغ أعسال الفشان دمحم أغا

وتزررع العجيررج مررغ القرررػر مثررل قرررخ تػبكررابي  الررحؼ يعررػد إلرري -
مزرررريو  ويقررررع عمرررى تمررررو تصرررل عمررررى بحرررخ مخمررررخه   م( 15القرررخن)

البػسرررفػر والقررررخن الحىبي وقرررررخ دولسابرررراىذ عمررررى شررررػل سرررراحل 
ويسترردج فيررو فررغ العسررارة العثسانيررة  م( 19البػسررفػر بشي فرري القررخن)

                                                             
114
 
)
 

ٌا األرض جنة فً والسٌاحٌة التارٌخٌة المساجد أهم ٌاحة منتدى‹  السٌاحٌة المنتدٌات‹  forum.stop55.com- ترك  العالمٌة الس

17 /11 /2111 
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ٌا ، اسطنبول ، أحمد السلطان مسجد - األزرق الجامع  - معلومات ، ترك

safar-turkey.blogspot.com/.../sultanahmedmosque-sultanahmed-mosque- 

15 /12 /2113 
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التقميجية مع األنساا األوروبية مغ الكبلسيكية الججيجة   الباروك و 
الخوكػكػ  كسا أنيرا مػششرا لدرتة سبلشيغ)قررخ الدبلشيغ وقررخ 

فرري العررالع وأكثخىررا أثخيررة حيررث سرركغ بررو  يمررجز مررغ أشرريخ القرررػر
جسيررررع الدرررربلشيغ العثسررررانييغ تقخيبرررراا بشرررري بشرررراءاا عمررررى شمررررب مررررغ 

 م(.1924-1856الدمصان عبج الحسيج األول )
 

 
 باتصش ػل السدجج األزرقيجامع الدمصان أحسج  90شكلي 

كسا أصبحت اسصشبػل مخكدا ممػنا مغ حيرث األنذرصة االجتساعيرة 
والسبلعررب الخياضررية ودور  البررػبوالثقافيررة والتجاريررة مثررل حفرربلت 

األوبرررخا ومدرررارح الباليرررو عمررري مرررجار العرررام والسيخجانرررات السػسرررسية 
والفرررررخق السػسررررريكية الذرررررييخة مرررررغ حرررررػل العرررررالع ويعتبرررررخ ميخجررررران 

لسيخجانرررات الدررريشسائية األوربيرررة  اسرررصشبػل لمدررريشسا واحرررج مرررغ أىرررع ا
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كثيررخا مررا تدتزرريف اسررصشبػل معررارض الفشررانيغ األتررخاك واألجانررب 
 (116)السذيػريغ.

تقررع مجيشررة دبرري عمررى الدرراحل الجشررػبي لمخمرريج :مجيشــة دبــي-6
العخبرري  فرري الذرررسال الذررخقي مررغ دولرررة اإلمررارات العخبيررة الستحرررجة 

مرائي باسررسيا  وىري عاصررسة إمرارة دبرري  وتقرػم السجيشررة عمرى خررػر 
يستررج داخرربلا ليقدررسيا إلررى قدررسيغ رئيدرريغ  قدررع جشررػبي يدررسى )بررخ 
دبررري(  وقدرررع شرررسالي يصمرررو عميرررو اسرررع )برررخ ديرررخة(  يختبصررران فررري 
الػقت الحاضخ بػسراشة جدرخيغ ونفرو  وقرج تػسرعت السجيشرة حترى 
إمررررارة الذررررارقة السجرررراورة إلررررى الذررررسال بيشسا تتػسررررع جشػبرررراا وغخبرررراا 

 . (31)شكلبسحاذاة الخميج
وتصرػرت مجيشررة دبرري مررغ تجسعرريغ بذرخييغ ىسررا ديررخة ودبرري  وكرران  

سرركانيسا يسارسررػن ميشررة صرريج المؤلررؤ وصرريج األسررساك وبشرراء سررفغ 
الجور السعخوفة  وقج اشتيخت دبي بأسرػاقيا التجاريرة مشرح القرجم  إذ 
كرران لسػقعيررا الجغخافرري عمررى الخمرريج العخبرري برريغ اليشررج والسشرراشو 

  ة العخبية وبيغ شخقي إفخيكيا أىسية كبيخة.الجاخمية لذبو الجديخ 
وتعخضرررت مجيشرررة دبررري  كغيخىرررا مرررغ السرررجن الػاقعرررة عمرررى الخمررريج 

م(  الحؼ كران ييرجن 1821العخبي  لبلحتبلل البخيصاني في عام) 
إلرررى الدررريصخة عمرررى الصرررخق التجاريرررة بررريغ الخمررريج العخبررري واليشرررج  

ارة م( إذ أصررربحت عاصرررسة إلمررر 1917والررحؼ اسرررتسخ حترررى عررام) 
قام فرخع مرغ قبيمرة بشري  1831دبي  ومغ الججيخ ذكخه أنو في عام 
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ٌا - اسطنبول  www.turkey.sea7htravel.com/2112/14/1-istanbul.htm-سٌاحة مدونة - ترك
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يررراس مرررغ واحرررة ليرررػا  بكيرررادة ال مكترررػم برررالشدوح إلرررى دبررري  وترررػلقي 
 الدمصة فييا  وال تدال عائمة ال مكتػم تحكع إمارة دبي حتى اليػم.

 

 
 ( مػقع دبي31شكل) 

 
تقرررررع السجيشرررررة ضرررررسغ نصررررراق السشررررراخ السرررررجارؼ الجررررران  وتخزرررررع 
لمتأثيخات البحخية عمى ساحل الخميج العخبي  وتتسيد دبي بحخارتيرا 
الذررجيجة صرريفاا  مررع رشػبررة ندرربية مختفعررة  فرري حرريغ يكررػن الذررتاء 
دافئراا  أمررا الخيراح فيرري جافرة حررارة إمرا شررسالية  وإمرا جشػبيررة شررخقية 
شجيجة الخشػبة قريخة األمج  أما األمصار فيي قميمة ججاا  وتتفاوت 

 اخخ.مغ عام إلى 
وتعررج دبررري فررري الػقررت الحرررالي لررريذ فقررط السيشررراء الرررخئيذ والسخكرررد 
التجرررررارؼ لجولرررررة اإلمرررررارات العخبيرررررة الستحرررررجة  برررررل السخكرررررد السرررررالي 
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والتجررررارؼ السيررررع فرررري مشصقررررة الخمرررريج العخبرررري كمررررو  وخاصررررة مررررع 
التدييبلت التي تقرجميا حكػمرة دبري لمسدرتثسخيغ فييرا  كسرا وضفرت 

مسررا سرراعج عمررى اجتررحاب الدررياح  أمررػال كبيررخة فرري مجررال الدررياحة 
بكثخة  وارتفع عجد الفشرادق والسخافو التخفيييرة الدرياحية وميخجانرات 

:(مغ الشاتج 12التدػق الستعجدة  مسا جعل الدياحة تديع بحػالي)
 (117)السحمي تقخيباا.

وتستمظ دبي جسيع اإلمكانات الزرخورية التري تجعميرا وجيرة جحابرة 
سررربل الخاحررررة حدرررب الشسررررػذج  لمسدرررافخيغ حيث تجسرررع برررريغ ترررػفيخ

األوربرري واالحتفرراظ فرري الػقررت نفدررو بالصررابع الذررخقي السسيد وىرري 
مجيشة التدػق التي تجحب الدياح مغ مختم  أنحاء العالع و حيث 
أنيررا خاليررة مررغ الزررخائب  وتررػافخ مختمرر  الدررمع والسشتجررات مثررل 
ة أحررجث األجيرردة االلكتخونيررة العالسيررة السذيػرة والسذررغػالت العخبيرر

التقميجية وقج حرمت دبي عمي جسيع جػائد الدياحة العالسية التي 
 ومشيرا مصرار دبري كأفزرل مصرار  2113أقيست في نيػيػرك عام 

في العالع وفشجق العخب كأفزل فشجق  ومخكد دبي العالسي لمتجارة 
 (118)أفزل مخكد لمسؤتسخات.

:وىررػ الخمرد األكثررخ أىسيررة فري دبرري وىرػ عبررارة عررغ بـخج العــخب-2
شابقرررا( والسبشرررى  66متخا(ويتكرررػن مرررغ)  321جق عمرررى ارتفررراع) فشررر
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ٌا واآلثار،.  (الموسوعة العربٌة،المجلد التاسع،العلوم اإلنسانٌة،التارٌخ والجغراف

118)
 1،2119طعلً الوطن العربً،مؤسسة عمان، ت،الجغرافٌة السٌاحة تطبٌمابظاظوإبراهٌم خلٌل  
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ذرررخن عمررري الخمررريج العخبررري  وىرررػ مرررغ مشررراشو الجرررحب الدرررياحية ي
 األكثخ شيخة في دبي .

ــخاشــاشئ -1 مررغ مشرراشو الجررحب الدررياحية الذرراشئية األكثررخ :جسي
ويشقدع إلى سبعة شرػاشئ وكرل (كع 7)شيخة في دبي والذاشئ يستج

 الذػاشئ تستج إلى كيمػمتخ بصػليا . 
 جسيرخاىرػ حجيقرة مائيرة راقيرة جرجا تقرع فري شراشئ  وايمج وادي:-9

 ويعتبخ كسمعرب فري السيراه   أؼ انرو مكران رائرع لبلسرتجسام ويعتبخ 
 الريف ىػ الفرل األكثخ زيارة ليحه الحجيقة السائية.

يقررع برررخج خميفرررة فررري مجيشررة دبررري بجولرررة اإلمرررارات  بـــخج خميفـــة:-3
العخبية الستحجة  ويعج أول مجيشرة عسػديرة متكاممرة فري العرالع حيرث 

أل (ندرسة   111أل ( وحجة سكشية إليػاء حػالي) 31يتكػن مغ )
ويزع محبلت تجارية وأماكغ لمتخفيو وفشجقاا ومباني سكشية وأجشحة 

مترررخ(   828  ارتفاعررو) خاصررة لمسؤسدررات وحجيقرررة بانػراميررة ويبم
شابقرراا كفشررجق ليزررع)  37شابقرراا(  مررشيع  161ويتكررػن البررخج مررغ) 

( جشرررراح فشجقي ويذرررررسل حرررررجائو وبحيخات صرررررشاعية  ومخكرررررد 413
وفي  سرريارة (3111كبيررخ لمتدررػق وفي أسررفمو يػجررج جررخاج لحررػالي)

وقررج بررجأ العسررل فرري  (تػجررج مشصقررة مخاقبررة عالسية124الصررابو رقررع)
   م(. 2111( وافتتح في )يشايخ2114ايخ بخج خميفة في) يش

يعج أكبخ مخكد تدػق في الذخق األوسرط  بسدراحة  دبي مػل:-4
( مررغ السدراحات التجاريررة والتخفيييررة 2مميرػن م 1‚1تررل لرررحػالي )
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( محل تجرارؼ  ويبمر  عرجد زواره مرا يررل 1211التي تزع نحػ) 
 (119)لشحػ ثبلثة مبلييغ زائخ شيخياا.

 

 
 بجبي خميفةبخج (  32شكل)

 
ــــــػر-7 ــــــة كػااللس  مجيشررررررة كػااللسبررررررػر عاصررررررسة اتحرررررراد :مجيش

ماليديررررررا وىي أكبررررررخ السررررررجن الساليديررررررة وأىررررررع مخكررررررد تجررررررارؼ فرررررري 
الببلد وتعشررري كمسرررة كػااللسبرررػر مررررب الشيرررخ الصيشررري  حيرررث تقرررع 
السجيشررة فرري وادؼ كرريبلنج   وجػمبرراك   فرري مشتررر  الصخيررو برريغ 

وكانررت  كػااللسبررػر فرري  (33)شرركلمررجيشتي جررػرج ترراون وسشغافػرة

                                                             
119
 2113/ 11/ 16اإلمارات موسوعة - اإلمارات فً السٌاحة (

www.uaepedia.ae/index.php 
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م( ثرررررع  1859البجايرررررة مدرررررتعسخة السرررررتخخاج القررررررجيخ فررررري عرررررام) 
( وفررررري عرررررام) 1887أصررررربحت عاصرررررسة واليرررررة سررررريبلنجػر عرررررام) 

( أصبحت عاصرسة واليرات السبليرػ االتحاديرة  وقرج تصرػرت 1896
( 1898كػااللسبررػر مرررغ الشاحيررة اإلداريرررة مرررغ مجمررذ بمرررجؼ عرررام) 

ت عاصرسة االتحراد السراليدؼ عرام   وأصبح1948إلى بمجية عام) (
( وفرري عررام) 1963( ثررع عاصررسة ماليديررا االتحاديررة عررام) 1957)

( أصررربحت مجيشرررة رسررررسياا  وبعرررج عرررراميغ أصررربحت السجيشررررة 1972
الخئيدررية فررري ماليديررا االتحادية وتزرررع كػااللسبررػر الكبرررخػ محررربلت 
عسخانية قجيسرة  مثرل كيبرػنج   وتػجرج اليرػم مبران حجيثرة فري جسيرع 

 السجن.ىحه 
 

 
 (السػقع الجغخافي لساليديا33شكل) 

 
ومجيشررة كػااللسبررػر عاصررسة متػسررصة الحجررع يسترردج فييررا الساضرري 
االسررتعسارؼ بالسحررال ذات الصررابع التقميررجؼ  وفرري األجررداء الغخبيررة 
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مررررغ السجيشررررة تزررررع ناشحررررات الدررررحاب الحجيثررررة  وفييررررا الذررررخكات 
الذررررخكات الستعررررجدة الساليديررررة الخئيدررررية والسرررررارن  إضررررافة إلررررى 

الجشدرريات والفشررادق الجوليررة  كسررا تػجررج أيزرراا جامعررات عررجة داخررل 
وتعررررج الجامعررررة الػششيررررة مررررغ السعررررالع الحزررررارية   السجيشرررة وحػليررررا

والثقافية في السجيشة  وتزع كميات وأقداماا تيرتع بالجراسرات العخبيرة 
واإلسررربلمية  وفررري الجامعرررة مدرررجج يعرررجق مرررغ أضرررخع السدررراجج فررري 

(  وتعرج 1972  وفييرا جامعرة التكشػلػجيرا التري أنذرئت عرام) الببلد
مررادة الثقافررة اإلسرربلمية جرردءاا مررغ خصررة التررجريذ فرري جسيررع فررخوع 

كسا يػجج السجمذ اإلقميسي لمجعػة اإلسبلمية  في جشػب   الجامعة
شررخقي اسرريا والسحرريط اليررادغ  ويحتفررل السدررمسػن ىشررا بالسشاسرربات 

 ديكا )أؼ ممعب الحخية(.واألعياد الجيشية في إستاد مخ 
ويعرررررررج شرررررررارع بيتررررررراليشج مشصقرررررررة صررررررريشية خالررررررررة داخرررررررل مجيشرررررررة 
كػااللسبػر وتػجرررج فيرررو أرصرررفة مغصررراة ومحرررال ذات شرررابع تقميرررجؼ 
تذرررررغل الصػابرررررو األرضرررررية  بيشسرررررا تكررررريع العرررررائبلت فررررري الصػابرررررو 
العمػيررررة وتعخض السحررررال السػجررررػدة عمررررى جررررانبي الذررررارع بزررررائع 

ىررررررجايا تحكاريررررررة ومرررررررشػعات يجويررررررة متشػعررررررة  وشعامرررررراا وفاكيررررررة و 
وتقميجيررة  ويتحررػل الذررارع عشررج غرررخوب الذررسذ إلررى متشررده لمسذررراة 
حيررررررث يحتذررررررج فيررررررو الستدررررررػقػن والدررررررياح الررررررحيغ يحرررررراولػن عقررررررج 

وتػجج عمى شػل شرارع جربلن سرمصان ىاشرع الرجيغ عرجد  الرفقات
مررغ أىررع السعررالع السعساريررة السسيرردة فرري السجيشررة وىشاك ثبلثررة مبرران 

سررررراليب الفرررررغ السعسرررررارؼ اإلسررررربلمي: ىررررري مبشرررررى محصررررررة تسثقرررررل أ
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القصارات  ومبشى إدارة الدركظ الحجيجيرة السيبلويرة الرحؼ يعرػد بشراؤه 
م(   ثرررع مبشرررى الدرررمصان عبرررج الررررسج الرررحؼ 19إلرررى بجايرررة القرررخن) 

م(  وكان مقرخاا لؤلمانرة العامرة لمحكػمرة ويحترػؼ 1897أنذئ عام) 
كػااللسبررررػر الررررحؼ بشرررري والستح  الررررػششي فرررري  عمررررى بررررخج الدرررراعة

معتسررررجاا عمررررى أسررررمػب الفررررغ السعسررررارؼ السبليررررػؼ القررررجيع  ويحتررررػؼ 
الستحرررر  عمررررى معخوضررررات ليررررا صررررمة بررررالفشػن والحررررخن اليجويررررة 
والتررراريخ السررراليدؼ. وقرررج أعصرررى كرررل ىرررحا مجيشرررة كػااللسبرررػر أىسيرررة 
ثقافيرررة وسرررياحية وتجاريرررة كبيرررخة إذ أصررربحت مخكرررداا لمتجرررارة والشقرررل 

تيا العالسية السسيدة  وقج ساعج استخخاج القرجيخ واكتدبت شخري
وزراعرررة السصرررراا فررري ضييررررخ كػااللسبررررػر عمرررى ازدىارىررررا وتصػرىررررا 

 م(. 2113مميػن(ندسة)عام  1‚ 8وتزع السجيشة حػالي) سخيعاا 
خرارج السجيشرة وىرػ واحرج مرغ  ترليقع عمرى مشحرجر  معبج ثيػىاو: -

 (111).أكبخ السعابج الريشية في جشػب شخقي اسيا

ويقرع فري قمررب السجيشرة عمرى بعرج دقرائو معررجودة الدـػق السخكـدي:-
مغ شارع بيتاليشج وىػ مغ أىع السعالع الذرييخة الذراىجة عمرى ترخاث 

( واسررتخجم فرري 1888وثقافرة ماليديررا ويخجع بشرراء الدررػق إلررى عررام) 
البجايرررة كدرررػق لبيرررع األغحيرررة الصازجرررة وصرررش  الدرررػق مرررغ حيشيرررا 

لذررررخاء شررررتى  كسػقررررع تخاثي ويررررأتي الدررررياح إلررررى الدررررػق السخكرررردؼ 
الرشاعات اليجوية واألعسال الفشية وأزياء الكيبايا وحخيرخ سرػنجكت 

                                                             
111
 
)
 

 .كوااللمبور ، اآلثار و الجغرافٌة و التارٌخ ،اإلنسانٌة العلوم(،481،ص)عشر السادس المجلدالموسوعة العربٌة،
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ومشدررػجات الباتيررظ واليرررجايا الساليديررة األصرررمية  وتعررخض محررربلت 
ومتررراجخ الباتيرررظ ماركرررات مذررريػرة مرررغ أفزرررل مشدرررػجات الباتيرررظ 
الساليديررررة بجايررررة مررررغ السبلبررررذ واألححيررررة والحقائررررب وحتررررى األثرررراث 

بخجـــا بتـــخو نـــاس  والدرررػق السدرررخح السكذرررػنالسشدلي كسرررا يزرررع 
: في مخكد مجيشة كػااللسبػر  ويعج مغ أشػل ليكل ترػأم فري التػأم

ررا  وقررج اسررتػحي الترررسيع  88أرجرراء العررالع وىررػ يحتررػؼ عمررى  شابقا
 مغ األشكال اليشجسية التي يذتيخ بيا الفغ السعسارؼ اإلسبلمي.

)معبرج الشعريع يعخن ىرحا السعبرج كرحلظ باسرع  مع ج كيظ لػك تي:-
السكرريع( ويقررال إنررو أكبررخ السعابررج البػذيررة فرري جشررػب شررخق اسرريا بررل 

ويقع ىرررحا السعبررج فررري  ويسكررغ القررػل بأنرررو أحررج أشررريخ معابررج بيشررانج
مشصقررة) ايررخ ايررتع( الذررييخة بتبلليررا الخائعررة والترري تعررخن باسررع) ىرري 

و م( 1893سررران(أو )كرررخيغ ىيرررل(ويخجع تررراريخ بشررراء السعبرررج لعرررام)
قاعات الرمػات كسا أنرو يعكرذ روعرة السعبرج البرػذؼ يحتػؼ عمى 

متعجد األدوار وأبرخاج األجخاس وبخكرة الدربلح   ومرغ أىرع السعرالع 
 (111)فيو معبج السمظ راما الدادس الحؼ يزع تساثيل بػذؼ.

:يقع في قمرب السجيشرة برالقخب مرغ حرجائو بخدانرا  السدجج الػششي-
ويررررديغ السدررررجج مررررغ الخررررارج بالشررررافػرات واألحررررػاض ويعتبررررخ ىررررحا 

الحرجيث فري  اإلسربلميالسدجج صػرة واضرحة مرغ حيرث التررسيع 
ماليديرا والررحؼ يذررسل عمررى فررغ كتابرة الخررط اليررجوؼ التقميررجؼ وكررحلظ 

                                                             
111
 
)
 

 .كوااللمبور فً األعلى السٌاحً الجذب مناطك|  مالٌزٌا الوالٌات

www.tourism.gov.my/ar-sa/sa/places/states-of-malaysia/kuala-lumpur 
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ج ىررػ مشارتررو الدخررارن  وأكثررخ مررا يمفررت انتبرراه الرردوار ليررحا السدررج
 245ذات الترسيع السذابو لمسطمة الذسدرية والتري يبمر  ارتفاعيرا) 

متخا(وفيرو قاعرات لتررجريذ المغرة العخبيرة و العمررػم الذرخعية وتحفرريع 
 .القخان

 
 بخجا بتخو ناس التػأم(  34شكل)

يعرررج مرررغ أجسرررل الذرررػارع السػجرررػدة فررري العاصرررسة شـــارع العـــخب:-
إليررو لقررب باسررع السثمررث الررحىبي  ويتسيررد بكثررخة إقبررال الرردوار العررخب

لكثررررخة األسررررػاق التجاريررررة والسحرررربلت وجسيررررع مدررررتمدمات الدائررررخ   
باإلضرررافة إلرررى أشررريخ السصررراعع العخبيرررة و السصررراعع الغخبيرررة أيزرررا 
 والسصاعع الساليدية والرريشية ويعتبرخ ىرحا الذرارع مرغ أىرع الذرػارع 

محرربلت فري العاصرسة لػجرػد العجيرج مرغ الفشرادق والغرخن الفشجقيرة و 
 لرخن العسمة .
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:تعتبخ حجيقرة الحيرػان مرغ أىرع السشراشو حجيقة الحيػان الخئيدية-
الدياحية في السجيشة ويػجج في الحجيقة بحيخة جسيمة وأنيار صغيخة 
رائعررة يدرربح فييررا أنررػاع الصيررػر السختمفررة والحجيقررة كبيررخة جررجاا وفييررا 

 العجيج مغ الصخق السختمفة .
يعتبررررخ مرررغ أجسررررل السجسعررررات التجاريررررة فرررري  مجســــع البــــافميػن:-

كػااللسبررػر فرري ماليديررا وىررػ مجسررع تجررارؼ يقررع فرري شررارع البػكيررت 
(ويحتػؼ السجسع عمى العجيج مغ 2117بيشتانج و تع افتتاحو عام) 

السحرربلت ذات الساركررات العالسيررة  كسررا يحتررػؼ أيزررا عمررى مجسررع 
 لمديشسا والعجيج مغ شاشات العخض.

ػ أحررج األسررػاق السددحسررة و السعخوفررة يسترراز الدررػق اليشررجؼ: وىرر-
ىحا الدػق بأسعاره السشخفزة يػجج فيو العجيرج مرغ السشتجرات مثرل 
السبلبذ اليشجية بكافة أنػاعيا و الحىب والرػرود والكترب اإلسربلمية 
  وأدوات التجسيل الشدائية بكافة أنػاعيا ويعتبخ الدػق اليشجؼ مرغ 

 (112). أىع األسػاق التجارية في ماليديا

تأسررذ   وقرجيعتبرخ الستحر  الخئيدري فري ماليدياالستحـ  القـػمي:-
 , م (ليكرػن مجسرع لمسػروثرات الثقافيرة الساليديرة1963فري عرام) 

ويػجج بو أقدام مختمفة تعكذ تصػر ونسػ ماليديا, القدرع التراريخي 
السعجنية , اآلالت السػسيكية , القدع الثقافي , قدع  , قدع العسبلت

الفشرررػن الذرررعبية والتقاليج ومكتبرررة  قدرررع الصبيعرررة و قدرررعالتررراريخ , 
                                                             

112
 
)
 

ٌا - كوااللمبورفً  المناطك السٌاحٌة :المنتدى  مالٌز

www.tours-malaysia.com/vb/forumdisplay.php?35. 
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يزررع الستحرر   ؼالررح اإلتــالميالستحــ   ولمبحررث فرري عمررع اآلثررار
العجيرررج مرررغ األقدرررام , قدرررع فرررغ العسرررارة اإلسررربلمية ويزرررع نسررراذج 

قدع السػرثات العثسانية ويزع العجيج مرغ القصرع  , لبعس السداجج
وسرررػريا , السخصػشرررات تخكررري  األثخيرررة مرررغ الجولرررة العثسانيرررة فررري

 اإلسبلمية ويزع مخصػشات إسبلمية نادرة.
        --------------------------- 
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 الفرل الثامغ
 شبه جديخة تيشا قشاة الدػيذ و  الدياحة في إقميع

 أوال::محافطات القشاة
 األهسية الجغخافية:-
يقررج بررتقميع قشرراة الدررػيذ ىشرا  محافطررات بػرسررعيج واإلسررساعيمية  

والدػيذ وىي تقع في شخق الببلد وتذخن عمي قشاة الدػيذ التي 
تعرج نربس مرررخ االقتررادؼ واالسررتخاتيجي حيث أن قشراة الدررػيذ 
ليدت مجخد مسرخ مبلحري أو عسميرة نقرل وتجرارة واقترراد فحدرب  

ح سياسري واستخاتيجي وتررل وإنسا ىي أيزا وبالجرجة األولي سبل
انعكاسراتيا وإشررعاعيا لكررل البحرار والسحيصات وتسثررل مػقعررا حاكسررا 
فرري إسررتخاتيجية الرررخاع البحررخؼ العالسي وعقررجة نػويررة فرري السبلحررة 

كسا  والتجرررارة الجوليرررة وتعتبخ العسرررػد الفقرررخؼ لمخخررراء عمررري ضرررفافيا
 تسثررل عامررل اخترردال فرري الشقررل وأعررادت مرررخ والذررخق العخبرري فرري
قمرررب العرررالع وىي مخكرررد الشقرررل فررري حخكرررة التجرررارة العالسية وشرررخيان 

(مرغ حسػلرة البترخول فري  :71البتخول حيث يشقل عبخىا أكثرخ مرغ)
 العالع وىحه األىسية تخجع إلي:

حيث تتػسط قشاة الدػيذ دول العرالع  ومخكرد  السػقع الجغخافي:-
الرررررػشغ العخبي وتصررررررل القشرررررراة عمررررري شررررررػاشئ البحررررررخيغ الستػسررررررط 
واألحسخ وتزرررررع العجيرررررج مرررررغ البحيرررررخات ذات الكيسرررررة االقتررررررادية 
والدرررياحية وتعتبخ ىسررردة الػصرررل وحمقرررة االتررررال بررريغ دلترررا الشيرررل 
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وشررررربو جديرررررخة سررررريشاء عبرررررخ نفرررررو )الذرررررييج أحسرررررج حسرررررجؼ(وكػبخؼ 
بلم وىحا االترررررال العزررررػؼ يذرررركل إحررررجػ الػسررررائل لتحقيررررو الدرررر

 .التعسيخ الحزارؼ في شبو جديخة سيشاء
يعتبررخ مشرراخ اإلقمرريع مشاخررا معتررجال و مشاسرربا عمرري مررجار  السشــاخ:-

العررررام لسسارسررررة جسيرررررع األنذررررصة االقتررررررادية السختمفررررة ومغ أىرررررع 
 مقػماتيا االقترادية برفة عامة والدياحة برفة خاصة.

حافطات إقميع القشراة مرغ أندرب السشراشو  لمتػسرع الدراعري وتعج م-
والعسخانررري والررررشاعي والدرررياحي لبعجىا الشدررربي عرررغ القررراىخة فيي 
مشصقررة جررحب سرركاني وىي أندررب السشرراشو إلنذرراء مخاكررد العسررخان 
 والسشاشو الحخة عمي شخق السػاصبلت البخية والبحخية والجػية بيغ

 ي السرررػاني السررررخية أىسيرررةالذرررخق والغخب كسرررا تعرررج بػرسرررعيج ثررران
ويمييا ميشاء الدػيذ التي ليا دورىا الخئيدي في تجارة مرخ وىي 
ميشاء البتخول  لقخبيا مغ حقػل البتخول فري مشصقرة خمريج الدرػيذ 

  وفييا صشاعة تكخيخ البتخول.
 اقترادؼ نذاا إيجاد إلي القشاة في السبلحة حخكة نذاا أدؼ وقج 

 العرابخة الدرفغ الخئيدري تسػيغ قػامرو  والدػيذ بػرسعيج ميشائي في
 السبلحررة حخكررة نذرراا وغيخىررا ومع الغحائيررة والسررػاد والسيرراه بررالػقػد

 .القشاة امتجاد عمي متشاثخة والقخػ  السجن ضيخت الدػيذ قشاة في
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 ( مػقع محافطات القشاة35شكل)

كسا أن محافطات القشاة ذات أىسية إستخاتيجية تؤىل بجعميا احرجؼ 
األساسررررية الترررري تجررررحب السدررررتثسخ األجشبي ولقررررج ازدادت  السشررراشو

  وتحخيخ األرض.1973أكتػبخ  6أىسية اإلقميع بعج حخب 
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وفيسرررا يمررري دراسرررة جغخافيرررة مرررػجدة عرررغ مقػمرررات ومشررراشو الجرررحب 
الدرررررياحي وأنػاع الدرررررياحة فررررري إقمررررريع قشررررراة الدرررررػيذ الرررررحؼ يزرررررع 

 محافطات بػرسعيج والدػيذ واإلسساعيمية.
نتشررراول تمرررظ العشاصرررخ فررري كرررل مرررغ السحافطرررات السرررحكػرة  وسرررػن
 كالتالي:

 أوال:محافطة بػرتعيج
 محافطرررة وىررري القشررراة محافطرررات إحرررجػ بػرسرررعيج محافطرررة تعتبرررخ

 محافطررررة تدررررسى وكانررررت (1861 )عررررام كسجيشررررة أنذررررئت حزررررخية
 مررررع متفرررراعبلا  مرررررخ بترررراريخ متررررأثخاا  تاريخيررررا وضررررل القشررررال عسررررػم

أثشررراء العرررجوان  الفررجائي بػرسرررعيج دور  حيث بررخزالػششيرررة األحررجاث
 (23/12/1956 )فرري السعتررجيغ إجرربلء وتررع الثبلثرري عمرري مرررخ 

 أكتررػبخ نرررخ لمسحافطة وبعررج القررػمي العيررج ىررػ اليررػم ىررحا واعتبررخ
 فررررري حرررررخة مشصقرررررة إلرررررى بػرسرررررعيج لتحػيرررررل قرررررخار صرررررجر- 1973
 الدررياحي الجررحب عػامررل أحررج السشصقررة ىررحه واعتبررخت(1976)عررام

 .بالسحافطة
 الذررسالي الررخكغ فرري سررعيج بررػر محافطررة تقررع:الجغخافــي السػقــع* 

 الدرررػيذ لقشررراة الذرررسالية البػابرررة عمررري البحرررخؼ  الػجرررو مرررغ الذرررخقي
 محافطررررررة الجشررررررػب ومرررررغ الستػسررررررط البحررررررخ الذرررررسال مررررررغ يحرررررجىا

 .دمياا محافطة الغخب ومغ سيشاء شسال الذخق  ومغ اإلسساعيمية
 الذرررخق  برريغ التاريخيررة الصررخق  تقرراشع مرررغ القمررب مػقررع تسثررل وىرري

  الذرسالي مرجخميا عشرج الدرػيذ قشاة قسة عمى مباشخة وتقع والغخب
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 سرركة خررط بالقرراىخة ويخبصيررا  ع(كرر 221 )مدررافة القرراىخة عررغ وتبعررج
  .لؤلتػبيدات مشتطسة خصػا وعجة حجيج

 أنيررا حيررث الذررأن ىررحا فرري ىامرراا  دوراا  الجغخافرري مػقعيررا لعررب وقررج 
 قشراة قسرة عمرى والغرخب الذرخق  بريغ التاريخيرة الصخق  تقاشع في تقع

(وبمررررررررر  عرررررررررجد سررررررررركانيا 2كرررررررررع 1351 وتبم  مدررررررررراحتيا)الدرررررررررػيذ
 (113)أل ( ندسة.641نحػ)

   العرخب   السشراخ  الذرخق    فؤاد بػر ىي) أحياء (5) مغ وتتكػن 
 الزرررػاحي أحرررج فرررؤاد برررػر حررري ويعتبرررخ (الدىرررػر حررري و  الزرررػاحي

 الجررحب مشرراشو أحررج ويسثررل واليررجوء العسخانرري بالشطررام يتسيررد الررحؼ
 . القشاة ضفة عمى السصمة ونػاديو بحجائقو الدياحي

 العررام شررػال السعترجل بالسشرراخ بػرسرعيج محافطررة تتسيررد: السشـــــاخ* 
 مشررراخ خررررائز كرررل فييرررا تكتسرررل حيرررث الحخارة درجرررات ومتػسرررط
 .الستػسط البحخ

 مستراز جغخافري بسػقع سعيج بػر تتستع*مقػمات الجحب الدياحي:
 عمرى وجػدىرا أن كسرا األول  الصخاز مغ سياحية مشصقة مشيا جعل
 عػامرررل مرررغ ىامرررا عرررامبل إلييرررا أضررران شرررساال الدرررػيذ قشررراة قسرررة

 مررررخ مررررايف أجسرررل مرررغ سرررعيج برررػر وتعتبرررخ الدرررياحي الجرررحب
 الجشرػب إلرى الذرخقي الذسال أقرى مغ يستج الحؼ شاشئيا ويستاز
 أسيا لقارة االنتقال لدائخييا سعيج بػر وتتيح ع(ك 11 )بصػل الغخبي

                                                             
113
 

 14/20/1025،استرجع23/3/1025،الهيئة العامة لالستعالمات السكان (انظر:

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=9 
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 فسجيشررة دقرائو خسررذ مرغ أكثرخ تدررتغخق  ال قرريخة رحمررة خربلل مرغ
 فرري تقررع مشيررا جرردء وتعتبررخ سررعيج بررػر مجيشررة تػاجررو الترري فررؤاد بررػر
 مشراشو إحجػ فؤاد بػر مجيشة وتستج مبلحي خط ويخبصيا أسيا قارة

 وتعتبررررخ وشررررػاشئيا البحخيررررة ونػادييررررا بحررررجائقيا الدررررياحي الجررررحب
 التررري التخفيرررة وسرررائل إحرررجػ الدرررػيذ قشررراة فررري البحخيرررة الرررخحبلت
 صررريج مشررراشو تتررريح كسرررا بيرررا التسترررع ىالررردوار عمررر عمييرررا يحرررخص
 .السشدلة ببحيخة البط صيج ومشصقة بأشتػم الجسيل األسساك

وىررري السيشررراء الخئيدررري الثررراني عمررري البحرررخ الستػسرررط ومجخل قشررراة 
واألحسررخ الدررػيذ الذررسالي وىسرردة الػصررل برريغ البحررخيغ الستػسررط 

خرررربلل قشرررراة الدررررػيذ وتختبط بسحافطررررة شررررسال سرررريشاء فرررري الذررررخق 
 وبسحافطررررات الجقيميررررة ودميرررراا واإلسررررساعيمية  دبػاسررررصة بررررػر فررررؤا

والذخقية بعجة شخق مشيا الصخيو الداحمي الجولي وشخيو بػرسرعيج 
اإلسررررررساعيمية وتتػافخ فرررررري محافطررررررة بػرسررررررعيج مقػمررررررات الجرررررررحب 

جػد الذررررررررػاشئ الخمميررررررررة الدررررررررياحي  حيررررررررث السشرررررررراخ السعتررررررررجل وو 
الشاعسة ووجػد الصخق التاريخية الستسثمرة فري قشراة الدرػيذ والصرخق 
السؤدية إلي مشصقة الفخما وبحيخة السشدلة والستح  القػمي والسبراني 

الدياحية مثل الفشادق  توالسشذ ت الستسيدة معساريا وتػافخ التدييبل
 سدتػيات.الستشػعة الجرجات والسصاعع الستشػعة والسختمفة ال

كسررا تزررع الحررػض الرررشاعي وشرراشئ البحيخة ومشصقررة تررل الفخمررا 
األثخية ومشصقررررررة الذرررررراشئ السترررررراخع ليا كسررررررا تذررررررسل العجيررررررج مررررررغ 
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السحسيررات الصبيعيررة مثررل محسيررة أشررتػم الجسيررل وىررحه مررغ مشرراشو 
 الجحب لمدياحة البيئية  وتذسل أيزا قخية الشػرس الدياحية.

مسررا سرربو يتزررح تررػافخ السقػمررات *أنــػاع الدــياحة فــي بػرتــعيج:
 والعػامل التي تجحب العجيج مغ أنػاع الدياحة ىي:

 يقرع الرحؼ لآلثرار القرػمي بػرسرعيج متح -:الثقافية الدياحة: أوالا 
 قصررع أثخيررة يزررع و  الستػسررط بررالبحخ الدررػيذ قشرراة ميرراه التقرراء عشرج
 بالعرررررخ وعبررررػراا  الفخعررررػني العرررررخ مررررغ بررررجءاا  العرررررػر كررررل مررررغ

 بالعررخ انتيراء و واإلسبلمي الكبصي وبالعرخ والخوماني اليػناني
 )معخكررررة عررررغ مجدررررسة لػحررررات ويزررررع الحخبرررري الستح  و الحررررجيث
 )لحررررررخوب العدرررررركخية واألدوات الحخبيررررررة القصررررررع بعررررررس( و 1956
 فررري وتػجرررج  ديميدررربذ تسثرررال قاعرررجة( و 1973   1967   1956
 التري الدرفغ تسرخ حيرث  فمدرصيغ شرارع امترجاد الدرػيذ قشاة مجخل
 .سياحيا مداراا  مشيا جعل مسا العالع أنحاء جسيع مغ تأتي
 و الترررررسيع جسررررال بخوعررررة يسترررراز و:الدررررػيذ قشرررراة ىيئررررة مبشررررىو -

 لخجمرة القشراة افتتراح مرع بشري وقج الدرػيذ قشراة عمرى السصرل مػقعرو
 وقج السحافطة مبشى أمام ويػجج:التحكرارؼ  الشرررب و الجولية السبلحة
 .معاركيع في بػرسعيج شيجاء لحكخػ  تخميجاا  أنذئ

ــاا   ــة الدــياحة:ثاني  فرري تقررع ىرريو  الدررياحية الشررػرس قخيررة-:التخفيهي
 ومخاكررررد السختمفررررة السبلعررررب مررررغ العجيررررج بيررررا و البحخ شررررخح شررررارع
 تجرررارؼ  ومخكررد احتفرراالت قاعررةو  مبلىرري ومجيشررة  الصبيعرري العرربلج

 و السيشرراء سررررػر بسررػازاة  ويقررع الدرراحمي السسذررى و سباحة وحسامررات
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 حجررخ  الجسيررل كررػبخؼ ,  لميررػاة  الدررسظ صرريج مشرراشو و البحخ شررخح
 التررري شررريذت جديخة و فررؤاد ببرررػر الخرررجمات كررػبخؼ    التفخيعرررة  سررعيج
 بالمشذررات إلييررا الػصررػل ويسكررغ (كررع9 )حررػاليعررغ السجيشررة ب تبعررج
 .البحخية بػرسعيج محصة مغ

ــاا    بشرري الررحؼ لصفرري الررخحسغ عبررج مدررجج-:الجيشيــة الدــياحة: ثالث
 )عرررررام أنذرررررئت الخومانيرررررة والكاتجرائيرررررة   اإلسررررربلمي الصرررررخاز عمرررررى
 أوجيشي كشيدة و السديح صميب مغ جدء بجاخميا يػجج و (1931
 (114).القشاة افتتاح مع أنذئت التي

 ثانيا:محافطة اإلتساعيمية
تعج محافطة اإلسساعيمية مغ محافطات إقميع القشاة الثبلث  وتتسيد 

 ةمشيسا مجيشة واحجعغ كل مغ بػرسعيج والدػيذ في أن لكل 
  بيشسا اإلسساعيمية تتكػن سبع مجن وخسدة مخاكد إدارية.

 الذرخقية الررحخاء مرغ كجدء الببلد شخق  شسال في السحافطة وتقع
 القشصرررررررخة مرررررررجيغ شخيرررررررو عرررررررغ سررررررريشاء شرررررررسال بسحافطرررررررة وترررررررختبط

 سكة بخط والجلتا الشيل الذسال وبػادؼ في بػرسعيج شخق وبسحفطة
 .القشاة إقميع عاصسة اإلسساعيمية مجيشة البخية وتعج والصخق  حجيج

 الذخقية الحجود وغخبا سيشاء  شسال محافطة الذخق  مغ ويحجىا
 الدػيذ بيغ الػاصل الصخيو  وجشػبا.دمياا فخع امتجاد عمى لمجلتا

 عمى تقع وىى السشدلة  وبحيخة بػرسعيج شساال يحجىا كسا والقاىخة 
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 الذسالية سيشاء بسحافطتي تخبصيا حيػية شخق  عجة ممتقى
 5 إلى اإلسساعيمية محافطة تشقدع و والدػيذ وبػرسعيج والجشػبية 

 الكبيخ فايج القشصخة  التل اإلسساعيمية ىي   مجن 7و مخاكد
)أبػصػيخ مجيشتيغ أحجث إلى باإلضافة غخب شخق القشصخة
أل  5166 وتبم  مداحة السحافطة)قخية91و والقراصيغ( 

 (115)مميػن(ندسة. 1 ‚17 ‚111)2113عام ( وعجد سكانيا 2كع

تتررػافخ بسحافطررة اإلسررساعيمية العجيررج *مقػمــات الجــحب الدــياحي:
مرغ عػامررل ومقػمررات الجررحب الدرياحي؛حيث تػجررج البحيررخات السررخة 
الكبخػ والرغخػ وبحيخة التسداح وتذخن عمي قشراة الدرػيذ وىري 

والسررجخل تتػسرط السدررافة برريغ السررجخل الجشرػبي لمقشرراة فرري الدررػيذ 
الذررسالي ليرررا فررري بػرسرررعيج وىي السقرررخ الخئيدررري لييئرررة القشررراة  كسرررا 
تتبرررايغ فييرررا السجتسعررررات الدررركانية الترررري فررري معطسيررررا نازحرررة مررررغ 
محافطات متفخقة  ولحلظ تختم  العادات والتقاليج وليجات الدكان 
مررررغ بقعررررة إلرررري أخررررخؼ بالسحافطررررة؛ففي التررررل الكبيررررخ والقراصرررريغ 

ذرخقية وفي مشصقرة الخيراح والكراب يدرػدىا يدػدىا شابع محافطة ال
الصابع السحمي أما مشصقة فايرج فتجسرع مرا بريغ أىرالي الررعيج وليرع 

 الميجة والعادات الخاصة وبيغ سكان السحافطة الدراعييغ.
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وتزع السحافطة أكثخ مرغ بيئرة جغخافيرة ففييرا البيئرة الدراعيرة عمري 
ية عمررررري قشررررراة جرررررانبي تخعرررررة اإلسرررررساعيمية وفخعييا والبيئرررررة الدررررراحم

الدررررػيذ والبحيخات والبيئررررة الرررررحخاوية ألنيررررا جرررردء مررررغ صررررحخاء 
مرررخ الذررخقية وىحا التبررايغ لررو تررأثيخ كبيررخ عمرري ضررخون السجتسررع 
الدكاني ؛فتػجج بعس الكبائل البجوية السدتقخة والتي مازالت تعسرل 

 بالخعي إلي جانب الدراعة وتػجج جساعات صائجؼ األسساك.
 عمى تصل حيث مستاز جغخافي بسػقع اإلسساعيمية محافطة تتستعو 

 ونطررررخاا  التسدرررراح  وبحيررررخة السررررخة والبحيررررخات الدررررػيذ قشرررراة ضررررفتي
 ومذررتى كسررريف تدررتغل فيرري العررام مررجار عمررى السعتررجل لسشاخيررا

 مشراشو وبيرا والسشتدىرات الحرجائو بكثخة تستاز كسا الػقت  نفذ في
 فايج ومشصقة السخة والبحيخات التسداح بحيخة امتجاد عمى كثيخة صيج

   زراعرري االقترررادؼ الشذرراا يتشررػع كسررا تتستررع وفشاره نوأبررػ سررمصا
 واسعة بذيخة باإلسساعيمية الدراعة تحطى  حيثصشاعي   سياحي
 بالعجيرج الجسيرع أذىران فري اسرسيا ويرختبط الجسيػريرة  مدتػػ  عمى
 الفررػل  الفخاولررة  السػالح السررانجػ) والفاكيررة الخزررخ محاصرريل مررغ

 مشرررراشو ثرررربلث بػجررررػد تتستررررع كسررررا( الدسدررررع و الصساشع الدررررػداني 
 والترري اإلسررساعيمية  أرض عمررى الحررخة والسشرراشو رئيدررية الررشاعية

 كبيررخ عررجد بيررا ويعسررل  القررػمي االقتررراد إنجرراح فرري بررجورىا تررؤثخ
 الرررررررررررشاعات)  مجرررررررررراالت فرررررررررري الرررررررررررشاعية السذررررررررررخوعات مررررررررررغ

 (اإللكتخونيات و البشاء مػاد السبلبذ الغحائية الرشاعات السعجنية
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 مشراضخ وأجسرل دولري شخيان وأىع العالع بحيخات أجسل وتتػافخ فييا
 الذررػاشئ  حيثالدرػيذ وقشرراة التسدراح بحيررخة الستسثمررة فري شبيعيرة
 إقبررررررال عمررررررى يذررررررجع مسررررررا الرررررررافية  اليادئررررررة ومياىيررررررا الجسيمررررررة

 السائيررررررة الخياضررررررة أنررررررػاع مختمرررررر  لسسارسررررررة عمييررررررا السرررررررصافيغ
 سخعة ييدخ مسا والقميػبية والذخقية القاىخة مغ قخبيا إلى باإلضافة
 الػاحج. اليػم لبلصصيان مشيا الػافجيغ وصػل

 عرررام كرررل مرررغ (يشرررايخ 25 )يرررػم فررري اإلسرررساعيمية محافطرررة تحتفرررلو 
 (1952 )عررام مررغ اليررػم ىررحا مثررل ففرري لمسحافطررة  الررػششي برراليػم
 قدرع) الذرخشة مقخ مبشى باحتبلل اإلنجميدؼ  السدتعسخ قػات قامت

 مرغ كبيرخ عرجد فييرا استذريج متكافئرة غيرخ معخكة وحجثت( البدتان
 لقرررررػات التدرررررميع عمرررررى االستذرررررياد فزرررررمػا الرررررحيغ الذرررررخشة رجرررررال

 .البخيصاني االحتبلل
تتررررػافخ فرررري اإلسررررساعيمية مقػمررررات وعػامررررل  *أنــــػاع الدــــياحة:

 الجحب لسختم  أنػاع الدياحة التي مغ أىسيا: 
مكانرة  اإلسرساعيميةتحترل محافطرة :األثخيةالتاريخية و  الدياحةأوال:

 األخيررررخةالدرررشػات  فررريفقرررج تسيررردت  األثخيرررةمتسيررردة عمرررى الخخيصرررة 
تبررررػح بأسررررخارىا  اإلسررررساعيميةارض  أخررررحتحيررررث  اآلثرررراربدررررياحة 

مرغ مػقرع  أكثرخويشبعث مشيا عبرو مرا قبرل التاريخ وقرج ترع اكتذران 
 .واإلسبلميةوالكبصية  والخومانية الفخعػنيةيسثل العرػر  اثخؼ 
 والترررل الكبيرررخ الترررل مشصقرررة بالسحافطرررة؛ األثخيرررة السشررراشو أىرررع ومرررغ

 عمررى( كررع 2) بعررج عمررى الكبيررخ التررل محصررة جشررػب وىرري الرررغيخ
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 مخررازن  فرري متسثمررة أثررار عمرري تحتررػؼ  الفخعػنيررة حيث القشرراة مجررخػ 
 حيرررث الخوماني اليػنررراني العررررخ إلرررى تخجرررع أثخيرررة وقصرررع ومبررراني

 األثخيرةالسشصقرة  فرييػجج جدخ القشاة ومجخػ التخعرة وكرحلظ يػجرج 
بعدبرة ترل البحرخ جشرػب  ترل البحرخالخوماني و حسامات مغ العررخ 
تل الذررريخ و كع(ويخجرررع لعررررخ اليكدرررػس 11)يالترررل الكبيرررخ بحرررػال

 (كرررع 5 حرررػالي)جشرررػب عدبرررة الكيبلنيرررة عمرررى بعرررج  م برررخدػأسرررميع و 
بالسحدررسة القجيسررة حيث انررو يػجررج بتررل الذرريخ سررميع جدررخ ومجررخػ 

حفرائخ كسرا تػجرج  (26)سخة قشاة نكاو احج ممػك األ الفخعػنيةالقشاة 
كانرررت تسرررخ التررري جدرررخ القشررراة الفخعػنيرررة تخجرررع لعررررخ اليكدػس و 

 إلررررىتررررل بدررررصة  فرررريوتبررررجأ بفررررخع مررررغ الشيررررل   عمررررى ىررررحه السشصقررررة
مشصقة ترررل  و القمرردم بالدررػيذ إلررىثرررع  باإلسررساعيميةالبحيررخات السررخة 

عرردام  أمالتررل الكبيررخ ويتبررع قخيررة  فرريمكرران  الترري تعررج أقررجم الخشررابى
) الخشابررة ( عشررجما بررجأت الحفررائخ  1916سررسيت بيررحا االسررع عررام 

سريجنا يعقرػب  ألسرخةىحه السشصقة .وقج كران مقرخاا  فيلػجػد الشخيل 
خية سررػر ضررخع لقمعررة عدررك  فييررالررو سرريجنا يػسرر   أرسررلوعشررجما 
( وداخررررل ىررررحا  األول أمشسحرررراتعرررررخ الجولررررة الػسررررصى ) يخجررررع ل

عررجد مررغ   وبرروالدررػر وجررجت السدرراكغ والقرربلع العدرركخية والسخازن 
 يقرعالرحؼ  داود حدرغ ترلويػجرج الحخبية ولػحرات  واألدواتالسقابخ 
 (كرع 4 )بعج عمى الكبيخ التل مخكدفي  الكبخػ  البعػلة قخية جشػب
 قبرل مرا عررخ لرىإ تاريخرو يخجعو الدقرازيو  ةاإلسساعيمي شخيو مغ

 فررري الكرررػع ترررلمقابخ و  عبرررارة  وىػاألسرررخات بجايرررة وعررررخ التررراريخ
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 شرررػل عمرررى(كرررع 11 )بعرررج عمرررى الججيرررجة القراصررريغ قخيرررة جشرررػب
 عرررررررخ)عرررررررخ إلررررررى تاريخيررررررا ويخجررررررع الصسرررررريبلت وادؼ مجررررررخػ 

 الحصررررب تررررل عدبررررةجشررررػب  والحصررررب نذررررابة بررررػأ تررررلو (اليكدررررػس
 .الفخعػنية القشاة مجخػ  عمى بالقراصيغ

وقرج يستج مغ القشصخة شخق حتى رفح  القجيع الحخبيشخيو حػرس و 
العرررررخ  إلررررىتخجررررع  الترررري األثخيررررةعررررجد مررررغ القصررررع  اكتذرررر  فيررررو

 .بسشصقة تل الغابة الفارسي
خجع ت أثخيةقمعة  وفيو صيفي أبػتل  وفي مجيشة القشصخة شخق يػجج

تبعررج عررغ القشصررخة الترري  حبررػه أثررأر و الخوماني اليػنررانيالعرررخ  إلررى
العررررخ  خررربلل وكررران يسرررخ بيرررا فرررخع الشيرررل (كرررع 11 )شرررخق بشحرررػ
شرخق السجيشرة ويػجرج  إلرى (كرع 75 )بعرج ىالحيرخ عمرترل  الفخعػني 

مرررغ العررررخ  السترررأخخةالعررررػر  إلرررىتخجرررع  أثخيرررةبيرررا ثررربلث قررربلع 
 اليػناني.والعرخ  البصمسيوالعرخ  الفخعػني

ويػجررج فرري القشصررخة غررخب مػاقررع أثخيررة عمرري مجررخؼ الفررخع البميررػزؼ 
 فرريمدرراكغ وقرربلع حيررث  (26 األسررخة )قمعررة بدررساتيظ الثالررثمثررل 
 إلررىخميفررة وىررى تخجررع  أبررػبقخيررة والرررعيجؼ تل الكفخيررة دفشررو و تررل 

 اليػناني والخوماني.العرخ 
 أبررررررػتررررررل السدررررررخػشة  بعدبررررررة وفرررررري مخكررررررد اإلسررررررساعيمية يػجررررررج 

عرررام ل يخجرررعدرررخػشة اسرررع شرررائع ولكرررغ ىرررحا االسرررع واسرررع م)صرررػيخ
ضيرررررررخت تساثيرررررررل فررررررأشمو العسرررررررال عمييرررررررا اسرررررررع  عشررررررجما (1886)

مقررخ عبررادة  أؼ (تررػمأبررخ  )مجيشررة أنيرراولكررغ الحكيقررة  (السدرراخيط 
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وتررابػت  أتررػم اإللرروويػجررج بالسشصقررة مخررازن بيثررػم ومعبررج  تػمأ اإللرو
غ الحجرخ بئخ عسيرو لتخرديغ السيراه مبشرى مر و  البصمسيمغ العرخ 

تدسى لػحة  الجيخؼ بو لػحة مغ الحجخ  أتػن وسػر معبج  الحيخػ 
كسرررا يػجرررج بسجيشرررة اإلسرررساعيمية السررردارات الدرررياحية التاريخيرررة أتػن 

 اآلثرررار متحررر ؛حيرررث تزرررع العجيرررج مرررغ الستررراح  والسررردارات مثرررل 
 والكبصيرررررة والخومانيرررررة الفخعػنيرررررة اآلثرررررار مرررررغ مجسػعرررررة الرررررحؼ برررررو
 الخاصررررة السقتشيررررات يزررررعالررررحؼ  ديميدرررربذ متحرررر  و  واإلسرررربلمية
 وبيرا (الدرػيذ قشراة مذرخوع صراحب ديميدربذ) الفخندي بالسيشجس
 لمجشرررررجؼ الترررررحكارؼ  الشرررررب و  الخاصرررررة وعخبتررررو اليػميرررررة محكخاتررررو
 الدرررػيذ قشررراة عمرررى مرررخيع جبرررل فررري فررري جشرررػب السجيشرررة السجيرررػل
 .الحمفاء مغ األولى العالسية الحخب لزحايا ويخمد

 عمرررى ويحترررػػ  اإلسرررساعيمية أمرررغ مجيخيرررة بسبشرررى الذرررخشة متحررر و 
 الذرررخشة مقاومرررة أثشررراء اسرررتخجمت التررري والبشرررادق األسرررمحة بعرررس

 معررخض( و 1952) عررام البخيصرراني الجررير قررػات لسررجافع وتررجييع
 التري السعخكرة لحكخػ  تخميجاا وىػ  عصػة أبػ بقخية عصػة أبػ دبابات
 الغرردو لررجبابات اإلسررساعيمية وشررعب السدررمحة القررػات فييررا ترررجت

 (.1973) عام اإلسخائيمي
 إدارة مخكررررد) وفرررري شررررخق القشرررراة  تػجررررج تبررررة الذررررجخة الترررري كانررررت

 القرررررػات ألبصرررررال باسرررررمة معخكرررررة وشررررريجت اإلسرررررخائيمية( العسميرررررات
  التحكارؼ  الشرب( و 1973 )أكتػبخ معارك أثشاء السرخية السدمحة
 استذريج التري السشصقرة وىرى 6 نسرخة مشصقرة و 1973 أكترػبخ لشرخ
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 القررررػات حررررخب أركرررران رئرررريذ (ريرررراض السررررشعع عبررررج) الفخيررررو فييررررا
 تررررع نقصررررة أول وىررررى  االسررررتشدان حررررخب أثشرررراء السرررررخية السدررررمحة
 ذات مشصقرررة وىرررى  1973 أكترررػبخ حرررخب برررجء فررري العبرررػر عشرررجىا
 كبيرخ أخزرخ مدرصح وبيا عالية ربػة عمى تقع رائعة ساحخة شبيعة
 الدررررػيذ قشرررراة ىيئررررة ومدتذررررفى القشرررراة ضررررفتي برررريغ تررررخبط ومعجيررررة
 . العحراء وكشيدة ومدجج

 الجػامرررررع مرررررغ عرررررجد وجرررررػد فررررري وتتسثرررررل :الدـــــياحة الجيشيـــــةثانيا:
 السدراجج أقرجم مرغالعباسي الحؼ يعج  الجامع مثل الكبيخة والسداجج
 عبررراس الخرررجيػؼ  بتنذرررائو قرررام والرررحؼاليامة  األثخيرررة السعرررالع  وأحرررج
 قشررررررراة حفرررررررخ بعرررررررج( 1914-1892 )الفترررررررخة فررررررري الثررررررراني حمسررررررري
 والدىررخاء بررجر ومدررجج الرررجيو بكررخ أبررػ ومجسررع مدررجج و الدػيذ
 ترع التري القجيسرة الكشرائذ مرغ عجد و والررالحيغ السجج وأبػ والذفاء
 عخابرري بذررارع الحسررخاء الكشيدررة مثررل الفخندرري الصررخاز عمررى بشاؤىررا
 .6 نسخة بسشصقة العحراء وكشيدة

السشاخ الجان والسعتجل شرػال العرام  حيث:الدياحة العالجية ثالثا:
  .ونطافة البيئة مغ التمػث عمى تذجيع ىحا الشػع مغ الدياحة

 الديرررررارات وأمررررراكغ األنجيررررة كثرررررخة حيرررررث:التخفيهيـــــة الدــــياحةرابعا:
 والحرررجائو الخزرررخاء السدرررصحات وكرررحلظ بيرررا الدرررياحية والسررردارات
في قشررراة الجسيمرررة ومياىيرررا اليادئرررة الررررافية الذرررػاشئ  و والسشتدىات
 نوأبرػ سرمصا فايج ومشصقة السخة والبحيخات التسداح بحيخةالدػيذ و 
باإلضررافة إلرررى   مسررا يذررجع عمررى إقبررال السرررصافيغ عمييرراوفشرراره 
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قخبيرررا مرررغ القررراىخة والذرررخقية والقميػبيرررة مسرررا ييدرررخ سرررخعة وصرررػل 
 )اليػم الػاحج(. لبلصصيان السعخون بديارةالػافجيغ مشيا 

ـــــمتسخات تـــــياحةخامدا:  بػجرررررػد اإلسرررررساعيمية تتسيررررردحيرررررث : الس
 أو العمسيررررة سررررػاء السررررؤتسخات لعقررررج ترررررمح الترررري العجيررررجة القاعررررات
 لسختمررررر  مجيشرررررة اإلسرررررساعيمية جعرررررل مسرررررا الصبيرررررة  أو الررررررحفية
 العرام شرػال السعترجل السحافطرة جرػ ذلرظ عمرى ويدراعج السرؤتسخات 

 .العاصسة ضػضاء عغ والبعج
 مائيررررة رياضررررة سررررياحة إلررررى وتشقدررررع:الخياضــــية الدــــياحةتادتا:
فرررررري  السائيررررررة الخياضررررررية لدررررررياحة وتتسثل ابخيررررررة رياضررررررة وسررررررياحة
 كثخة وجػدىا عمى ويداعج ( الغصذ و الساء كخة التججيف  الدباحة

 حسررام وجررػد عررغ فزرربلا  األمررػاج وجررػد وعررجم السائيررة السدررصحات
 قرجمال كرخةفري  البخيرة الخياضرية  وتتسثل الدرياحةبيا الجولي الدباحة
 سشذرررر تال ازدىارىررررا عمررررى ويدرررراعج والدررررمة وألعرررراب القررررػؼ واليررررج 

 األوليسبيررررة القخيررررةو  الخياضرررري اإلسررررساعيمية إسررررتاد مثررررل خياضرررريةال
 مخاكد الذباب. مبلعبو  السغصاة الرالةو 

 أىسيررا ومررغ اإلسررساعيمية بيررا وتذررتيخ :السهخجانــات تــياحةتابعا:
 بعررس تقررام كسررا  الشدرريع شررع ليمررة سررشػياا  يقررام الررحؼ الخبيررع كخنفررال

 لمفشررػن  الررجولي السيخجرران(و  الفخاولررة أميررخة) اختيررار مثررل السدررابقات
 تعبررخ العررالع دول مختمرر  مررغ فشيررة فررخق  فيررو تذرراركالررحؼ  الذررعبية
 نررررػادؼ فرررري العررررخوض وتقررررام  وحزرررراراتيا الذررررعػب عررررادات عررررغ

 ميخجانالعامرررة و  األمررراكغ فررري مدرررارح عمرررى تقرررام كسرررا  السحافطرررة
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 السدرررخحية الفرررخق  فيرررو وتذرررارك الثقافرررة بقررررخ التجخيبررري  السدرررخح
  (116).لمسحافطات الفشي لسيخجان واالجسيػرية محافطات لسختم 

 ثالثا:محافطة الدػيذ
تقع محافطة الدػيذ في السجخل الجشػبي لقشاة الدػيذ عل خميج 
الدررررػيذ وىي احررررجؼ السحافطررررات الحزررررخية وتتكررررػن مررررغ مجيشررررة 

 ودول أفخيكيرررا إلرررى مرررجخل تعتبرررخ حيرررث فخيرررج بسػقرررع تتسرررريد واحرررجة.
 وقمعرة العالسيرة لمتجرارة ممتقرى جعميرا مسرا اسريا وشرخق  غخب جشػب

 وتبم  مدررررررررررررررررررررررراحة الررررررررررررررررررررررررشاعي واالسرررررررررررررررررررررررتثسار لمررررررررررررررررررررررررشاعة
 2113كسا بم  جسمة عجد سكانيا في عرام   (2عك9112السحافطة)
 (117) أل ( ندسة.592حػالي)

 لسررا  الدررياحي الجرحب ذات مرررخ برربلد أغشرى مررغ الدررػيذ وتعتبرخ
 الغررخب مررغ عتاقررة جبررل يحتزررشيا إذ الصبيعررة جسررال مررغ بررو تسترراز
 مررغ الدررػيذ وقشرراة الجشررػب مررغ الررجرج أبررػ وفشررار الدررػيذ وخمرريج
 بجرػ غيخىرا عرغ يسيدىا مسا الذسال مغ والبحيخات والحجائو الذخق 
 تجاريرة أىسيرة ليرا أصربح الجغخافري السػقرع وبيحا   العام شػل رائع

 حيث تتسثررررل األىسيررررة التجاريررررة الترررري وعدرررركخية وديشيررررة وصررررشاعية
 خصيرخ دور األحسرخ البحرخ لعرب  حيرثعمى دمحم عيرج فياكتدبتيا 

                                                             
116
 
 2114/ 8/ 27فً ،استرجع 2119/ 19/ 31اإلسماعٌلٌة، محافظة لالستعالمات العامة الهٌئة:انظر (

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=193 
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 الهيئة العامة لالستعالمات محافظة السويس (انظر:

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1515 

 25/11/2114اسنرجع-2113/ 13/ 24

 



 314 

 مررغ الرررادرات قيسررة  ازديرراد و والغخب الذررخق  برريغ مبلحرري كصررررخيو
 مررخ بصخيرو البخيصرانييغ السدرافخيغ عرجد  زيادةاليشج إلى بخيصانيا

 برريغ واالترررال الشقررل وسررائل بتررأميغ السرررخية الحكػمررة اماىتسرر بعررج
 الدررررػيذ برررريغ البررررخػ  الصخيررررو فسيررررجت الستػسررررط والبحررررخ الدرررػيذ
 ازدادت وبيرحا والدرػيذ األحسرخ البحخ في السبلحة وأمشت والقاىخة
  الحجيث العرخ وفى أفخيكيا شرخق  مغ الػاردة لمدمع كسخكد أىسيتيا
( الدررخشة و األدبية  وبررػر تػفيرر) تجاريررة مررػاني ثرربلث لػجررػد نتيجررة

 غرررخب شرررسال الخاصرررة عيةالرررشا سشصقرررةالو  الستخرررررة والسررػانئ
 .الدػيذ خميج

 كانرت حيرث مررخ اإلسربلم دخرػل مشح بجأتالتي  الجيشيرة األىسيةو 
 جرحب مشصقرة لكػنيرا اإلسربلم ديرار فري األربصرة مغ رباشاا  الدػيذ

 عرغ لمرجفاع أنفدريع نرحروا الرحيغ والرػرع التقرػػ  أىرل مرغ لمستصػعيغ
  اآلن حترررى  مػسرررسياا  ديشيررراا  نذررراشاا  تذررريج الدرررػيذ وضمرررت اإلسررربلم
 األراضررررري إلرررررى السررررررخؼ  الحرررررج قافمرررررة انصررررربلق مخكرررررد باعتبارىرررررا
 ممرػك أن؛حيرث الفخعػني العرخ مشح العدكخيرة األىسية و الحجازية
 اسرتحكامات أقامترا القجيسرة الجولرة مرغ والدادسرة الخامدة األسختيغ

 فرري عمررى دمحم تػسررع أدػ كررحلظ  السغيررخيغ لرررج الدررػيذ قمعررة فرري
 كقاعرجة الدرػيذ أىسيرة زيرادة إلرى (1822 -1821 )عام الدػدان

 معخكررة فري العدركخية األىسيررة وضيخت الدرػدان بذرخق  لبلترراالت
 الخاحل الدعيع بيج الذمػفة بسشصقة مرخ عمع ورفع عبجه أحسج كفخ
 اليرػم ىرحا مرغ واتخرح (1954 عرام مرارس 22 )الشاصرخ عبج جسال
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 24 واتخررررح (1973 أكتررررػبخ )معخكررررة حتررررى لمدررررػيذ قػميرررراا  عيررررجاا 
 .قػميا عيجاا  أكتػبخ

تتررررػافخ بسحافطررررة الدررررػيذ عػامررررل *مقػمــــات الجــــحب الدــــياحي:
الجررحب الدررياح ؛حيررث السشرراخ السعتررجل السدررتقخ إلرري حررج مررا عمرري 
مررجار الدررشة حيث ال تتعررخض ألؼ عػاصرر  أو أعاصرريخ و درجررة 
الحررررخارة ترررررل ذروتيررررا فرررري شرررريخؼ يػليررررػ وأغدررررصذ وىػ مػسررررع 

ندررررررربي فررررررري الخشػبرررررررة  ضوتتسيرررررررد بانخفرررررررا، درررررررياحة الذررررررراشئيةال
الجػية ودرجة حرخارة ميراه الخمريج  وخاليرة مرغ األمرػاج شرػال العرام 

لدررياحة الخياضررة السائية ويػجررج جبررل عتاقررة  مشاسرربةلسسارسررة وىي 
ذو الصبيعة الداحخة وىػ مرغ مقػمرات سرياحة تدرمو الجبرال وتػافخ 

دررررػيذ ومػقررررع الذرررراشئ الذررررػاشئ الخمميررررة عمرررري سرررراحل خمرررريج ال
السخجررراني بررريغ عيرررػن مػسررري ورأس سجر والذررراشئ األخزرررخ فررري 
الذرررررررررسال كسا تػجرررررررررج مشصقرررررررررة العررررررررريغ الدرررررررررخشو وىررررررررري مرررررررررريف 

رممي وميراه ىادئرة وعيغ ميراه سراخشة  ئومذتي وتتستع بػجػد شاش
تتجفو مشيا السياه الكبخيتية الجافئة وىي احجؼ السشتجعات السرخية 

أيزرررا بذررربكة مرررغ شرررخق السػاصررربلت الذرررييخة  حيرررث أنيرررا تتسيرررد 
الدريمة وبيا القخيرة الدرياحية وتػجج عيررػن مػسري التري جراء ذكخىررا 
فري القررخان الكرخيع  وفرري التػراة وليرا شرريخة ديشيرة  كسررا تدرتخجم ميرراه 
عيررررػن مػسرررري  الترررري تقررررع إلرررري الجشررررػب مررررغ نفو)الذررررييج احسررررج 

أ كع( لمدياحة العبلجية وىي مخكد اسرتكبال تبرج 21حسجؼ(بحػالي)
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مشررو رحرربلت قررريخة إلرري األمرراكغ التاريخيررة السجرراورة لمصخيررو إلرري 
 الجشػب وكسخكد خجمة لمسدافخيغ إلي الحجود في رحبلت شػيمة.

 *أنػاع الدياحة: 
جشرررررػب مجيشرررررة   حيرررررث يػجرررررج:األثخيـــــةالتاريخيـــــة و الدـــــياحة - 

تزرررع العجيرررج مرررغ السػاقرررع ( و شخيرررو الدرررػيذ / الدعفخانة)الدرررػيذ
 راشررج ومػقررع الشخمررة مػقررع ومػقررع الدررخشومػقررع العرريغ مثررل اليامررة 

 وىيخاشيكيرررة ىيخوغميفيرررة وىرررحه تػجرررج بيرررا لػحرررات فخعػنيرررة بشقرررػش

ويػجرج بررو مدراكغ عسرال السحراجخ وكررل   الخافػرػ وقبصيرة ويػنانيرة
 بأشررركالمتخاصررة بجررػار بعزرريا الرربعس  أحجررارمشيررا عبررارة عررغ 
مػقع األسرخات.لعررخ مرا قبرل وبجايرة وأثار تخجرع بيزاوية ودائخية 

عرررػد لعررررخ مرررا قبرررل و بجايرررة ي الرررحؼمػقرررع الخسررريذ  و الررجوم  وادؼ
مػقرع كبخيرت البحرارة وبرو لػحرة األسخات وفي شسال الدػيذ يػجرج 

الفارسررية مشقػشررة  (27)ابررغ قسبيررد مؤسررذ االسررخة األولالسمررظ دارا 
ػقع م و بالسدرررسارية واألخرررخػ بالييخوغميفيرررة  أحرررجاىساعمرررى وجيررريغ 

مخ أىى )و  األولابغ دارار  األولالعفى بو لػحة لمسمظ اكخز كيذ 
وىى مػجػدة  األحسخترل الشيل بالبحخ  التيباستكسال حفخ القشاة 

مػسررررى وبررررو مخسررررى  أوالدقررررع مػ و  (حاليررررا بستحرررر  المررررػفخ بفخندررررا
مؤسررررذ  األولجيخيرررة مشقررررػش عمييرررا اسرررع السمررررظ نكترررابػ  بأحجرررار

ػاقرررع أثخيرررة تخجرررع لمعررررخ اليػنررراني كسرررا تزرررع م  االسرررخة الثبلثررريغ
الجرج ويػجج بو بئرخ  أبػمػقع تل  و مػقع تل جشيفة والخوماني مثل 

  .مغ الحجخ وقمعة عدكخية
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 األنبررررراعيرررررػن مػسرررررى وديرررررخ  فررررريوالستسثمرررررة  الدـــــياحة الجيشيـــــة:-
 .الحج والعسخة مػسسيو   بػال واألنباانصػنيػس 

مرا بريغ شرػاشئ  تتشرػع شرػاشئ السشصقرة:حيرث الدياحة التخفيهية-
وشررررػاشئ   مشبدررررصة ومدررررصحة تكدررررػىا الخمررررال البيزرررراء الشاعسررررة

خبلبرررة و بكرررخ تتخمميرررا ىزررراب صرررخخية ذات تكػيشرررات جيػلػجيرررة 
و لدررررياحة الذررررػاشئ مشصقررررة جررررحب  فيرررريلررررحلظ   مشفررررخدة و نررررادرة

السشصقرة مػاقرع  أجرداءالبحخية   حيث تجعل الخياح معطرع  الخياضة
 وتعج مشصقرة العريغ الدرخشو مرغ اعيةالقػارب الذرخ  ةنسػذجية لخياض

 أىع السشاشو الدياحية.
التري تقرع جشرػب العريغ الدرخشة حيرث مشصقرة : الدياحة العالجية-

ىرري مشتجرررع سررياحي عمررري سررراحل كرررع( 31مجيشررة الدرررػيذ بحررػالي)
خميج الدػيذ في البحرخ األحسرخ وىري مرغ أقرخب مشتجعرات البحرخ 

لكثرخة العيرػن الكبخيتيرة سسيت بالعيغ الدرخشة   و األحسخ إلي القاىخة
 وشرتػيا صريفيا مشتجعرا وىري  الداخشة بيا والتي تدتخجم لبلستذفاء

كسا يتػافخ في ىحه العيػن الصسي في برخك العيرػن   استجسام ومقخ
الكبخيتيررة  بسررا لررو مررغ خررػاص عبلجيررة تذررفى العجيررج مررغ أمررخاض 
العطام وأمخاض الجيراز اليزرسي واألمرخاض الجمجيرة وغيخىرا  كسرا 

أيزرررا االستذرررفاء لسخضرررى الخومررراتيدم السفررررمي عرررغ شخيرررو  ثبرررت
 (ەم35)يػجررج يشبررػع مرراء شبيعرري درجررة حخارتررو  و الررجفغ فرري الخمال

  .تحت سفح جبل عتاقة
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 العجيرج فري بالدرػيذ العدكخية الدياحة تتسثل:العدكخية الدياحة-
 خرررط نقرراا احررج وىرري الحررريشة الشقصررة مقررجمتيا فرري السرردارات مررغ

 عمررى بشيرت وقررج الدرػيذ قشرراة بصرػل إسررخائيل أقامتيرا والترري برارليف
 1973 أكترػبخ حرخب فري ترجميخىا وبعج خميج عمى تصل عالية قسة
 خرط نقراا احرج ىرػو  مرتبل مسخ و سرياحيا مردارا لترربح تخميسيرا أعيج

 األسررررمحة مررررغ الكثيررررخ يزررررع الررررحؼ أكتررررػبخ( 24 )متح  و بررررارليف
 بالسشصقرة تسرت التري السعرارك بعرس تسثرل بانػرامرا وىري اإلسخائيمية
 أكتػبخ  معخكة شيجاء مقابخ وخمفيا مكتبةو كبخيت  معخكة وخاصة
 سرررربلح مررررجيخ نائررررب حسررررجؼ احسررررج/  المررررػاء الذررررييج) مقبررررخة ومشيررررا

 (118))مشصقة الشفو(. الذط بسشصقة استذيج الحؼ (السيشجسيغ

 كجبرررل الجبرررال تدرررمو و الدرررفارؼ  سرررياحة تعرررج:الدـــفاري  تـــياحة-
 ويعرررج   بالسحافطرررة الدرررياحية األنذرررصة احرررج الجبللرررة وجبرررل عتاقرررة
  كرررررران  الررررررحؼ حجررررررػل وادؼ عمررررررى ويصررررررل( م811) عتاقررررررة جبررررررل

 بعرررس وكرررحلظ الفخعرررػني العررررخ فررري الشحررراس خرررام مشرررو يدرررتخخج
 ممتحسرررا يبرررجو والرررحؼ الجشرررػبي الجبللرررة جبرررل واألحجرررار و السعرررادن
 ووادؼ الررررجرج أبررررػ وادؼ ويزررررع( م 1211)األحسررررخ البحررررخ بجبررررال
 فررررري الخئيدررررري العشررررررخ الػديررررران و الجبرررررال ىرررررحه وتذررررركل كثيرررررب 
 لسسارسرررررة السحميرررريغ الدائررررخيغ و لمدرررررياح السشصقررررة جررررحب مقػمررررات
 .الدفارؼ  وسياحة الجبال تدمو سياحة
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 http://www.suez.gov.eg/tourism/historic.aspx (انظر:مولع محافظة السوٌس.
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 ثانيا:شبه جديخة تيشا 
إن شرررربو جديررررخة سرررريشاء امتررررجاد شبيعيررررا وبذررررخيا لسرررررخ السقجمــــة:

القجيسرررة والحجيثرررة وليذ كسرررا يقرررػل الررربعس إفخيكيرررة أو أسررريػية أو 
امتجادا لذبو الجديخة العخبية  فيي جدء ال يتجدأ مغ مررخ بل ىري 
مررررخ الررررغخػ برررالسعشي الحكيقي؛فذررربو جديرررخة سررريشاء امترررجادا أو 

امترجادا أو تررغيخا ترغيخا لررحخاء مررخ الذرخقية أكثرخ مسرا ىري 
لذررررربة الجديرررررخة العخبيرررررة وىي اقرررررخب فررررري الجيػلػجيرررررا والصبػغخافيرررررا 
والسشاخ والسائيرة والشبرات إلري صرحخاء مررخ الذرخقية فبل ىري جردء 
ال يتجرردأ مررغ قررارة أسرريا وال ىرري جرردء مررغ برربلد العررخب الحجخيررة أؼ 

 لساذا؟ -العخب البتخاء أو شبو القارة العخبية في شيء
بررة اسررتسخارا النكدررار أخررجود البحررخ األحسخ/البحررخ يعررج خمرريج العك-

السيرررت أؼ أنرررو ال يفررررل سررريشاء عرررغ مررررخ ولكرررغ يفررررل سررريشاء 
ومرخ جسيعا عغ شبو الجديخة العخبية وعغ الذرام عمي أسراس أن 
خميج العكبة ىػ السدار الذخياني لؤلخجود اإلفخيقي العطيع وسيشاء 

السشرتطع فرري  ىري السرتسع الصبيعري لجدرع مرررخ الرحؼ يكسرل مخبعيرا
أقررري الذرررسال الذرررخقي وبالترررالي فدررريشاء تمرررتحع باليرررابذ السررررخؼ 
بقررجر مررا تمررتحع باليررابذ العخبي فيرري مررغ مرررخ وافخيكيررة جغخافيرررا 
أكثخ مسا ىي مغ أسيا والجديخة العخبية أن سيشاء برالسعشي الحكيقري 

وسرريشاء عمررري  )مرررخ الرررغخػ(أكثخ مشيررا جديرررخة العررخب الرغخػ 
ومرررخية  أكثررخ  أسرريػية إفخيكيررة أكثررخ مسررا ىرريالسدررتػؼ الصبيعرري 
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وتعررج سرريشاء السفرررمة أو العقررجة الصبيعيررة الترري تمحررع  مشيررا افخيكية
 ومررخ عسػمرا بالسذرخق العخبري مباشرخة وفييا تجتسرع بأسياإفخيكية 

ىررري السرررجخل الذرررخقي واألول  كسا مررررخ والذرررام والجديرررخة العخبيرررة
الدرررػيذ مرررع  لسرررخ وىي ذو اتررررال مباشررخ ومترررػاتخ عبرررخ بررخزخ

وادؼ الشيرررررل قرررررجيسا وعبخ نفرررررو قشررررراة الدرررررػيذ)نفو الذرررررييج أحسرررررج 
حسررجؼ( وكػبخؼ الدبلم وسرركة حجيررج اإلسررساعيمية رفررح ومررغ خرربلل 

 السعجيات عمي القشاة حجيثا.
أمرا فرري الترراريخ فسرررخ كسررا ىرري فرري إفخيكيررة بالجغخافيررا فتنيررا فرري -

يشرررا شرررساال أسررريا بالتررراريخ  وىشرررا تررردداد أسررريػية بالزرررخورة كمسرررا اتج
بذخق؛فالررررررررحخاء الذرررررررخقية أكثرررررررخ أسررررررريػية والررررررري حرررررررج مرررررررا مرررررررغ 
اإلفخيكية وسرريشاء أكثررخ نػعررا مررغ االثشيغ ولكشيررا فرري الشيايررة ال تديررج 

 أسيػية وال تقل إفخيكية عغ مرخ إنيا جدء ال يتجدأ مغ مرخ.
وكان سكان شبو جديخة سريشاء عمري اتررال مباشرخ ومترػاتخ عبرخ -

يررل ومعطع قبائميررا العخبيررة الترري تتكررخر بررخزخ الدررػيذ مررع وادؼ الش
غالبا في فمدصيغ والجديخة العخبية تستج غخبا إلي شرخق الرجلتا وكان 
معطسيررا يعسررل فرري حخفررة التجررارة والشقررل وخجمررة قػافررل الحج ومررع 
حفرررررخ قشررررراة الدرررررػيذ إنعدلرررررت ىرررررحه الكبائرررررل عمررررري جانبييرررررا نػعرررررا 

قشرررراة  ما فانحرررررخت قبائررررل سرررريشاء فرررري دائختيررررا السحميررررة ثع عررررادت
الدررررػيذ باسررررتقصاب كثيررررخ مررررغ أبشرررراء ىررررحه الكبائررررل مررررغ الجررررانبيغ 
وصيختيع في بػتقة نػاتيا البذخية الججيجة معجمة بعسمية تسريخىع 
ودمجيرررع فرررري مجتسررررع الجولرررة الحجيثررررة وإثشاء االحررررتبلل اإلسررررخائيمي 
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ألرض سيشاء ىجخ العجيج مغ أبشائيا إلي داخل وقمب الجلتا وأقامػا 
ػا بالفبلح وتعمسػا الدراعرة واالسرتقخار مسا انعكرذ في القخػ واختمص

عمرري حيرراتيع بعررج العررػدة إلرري سرريشاء؛حيث بررجءوا ييتسررػن بالدراعررة 
فرري بشرراء  وبررجأواالتقميجيررة وتخبيررة الساشررية بررجال مررغ الخعرري السختحل 

وتجسرررع سررريشاء بررريغ  القخػ وتػسرررعت السرررجن مثرررل القشصرررخة والعخير
خقية؛فسغ الررررحخاء الغخبيرررة اقترررراديات الررررحخاوييغ الغخبيرررة والذررر

تأخح رعي الداحل السخرتمط وزراعرة واحرات الرجاخل ومغ الررحخاء 
 (119)الذخقية تأخح اقتراد التعجيغ والريج البحخؼ.

 نيررخ الشيررلومررغ الررجلتا والررػادؼ تأخررح الدراعررة السخوية)بعررج دخررػل  
بتخعررررة الدرررربلمب إلييررررا( ويعتبخ شررررسال سرررريشاء ىررررػ حمقررررة الػصررررل و 
الشقصة الحخجة بيغ ضمعي الذام و مرخ  وىسا ضمعان في وحجة 
إستخاتيجية واحجة  وجشػب سيشاء ىرػ الحررغ السشيرع وسرط الجبرال 

الستسثررل فري مسرخ مررتبل ومسرخ الجرجؼ, وشررخم  اإلسرتخاتيجيو السسرخ 
جشررػب عشررج التقرراء أو افتررخاق الذرريخ الشقصررة الحاكسررة فرري أقرررى ال

وىي األرض التررري عبخىرررا األنبيررراء  ىررري  خميجررري الدرررػيذ والعكبرررة
أرض الدرررررربلم  وىرررررري شخيررررررو الحررررررخب ومعبررررررخ أرضررررررى و جدررررررخ 
اسررتخاتيجي عبختررو الجيررػش مشررح فجررخ الترراريخ مئررات السخات وسرريشاء 

 مفتاح فيع الساضي و بشاء الحاضخ  وصشع السدتقبل.
ــع الجغخافــيأوال: بو جديررخة سرريشاء فرري الجرردء الذررسالي تقررع شرر:السػق

 ە31 -31  ە28الذرررررخقي مرررررغ أرض مررررررخ جشػب خرررررط عرررررخض)
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(انظر:جمال 
حمدان،شخصٌة مصر دراسة فً عبمرٌة المكان،الجزء األول،دار الهالل،الماهرة
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(شررررررررساال ويحجه مررررررررغ الذررررررررسال البحررررررررخ الستػسررررررررط وجشػبا البحررررررررخ 
األحسخ)عشرررج تفرررخق الخميجررريغ العكبرررة والدرررػيذ(ومغ الذرررخق خميج 
العكبرررة والحرررج الدياسررري مرررع فمدرررصيغ ومغ الغرررخب خمررريج الدرررػيذ 

مثمررث مشررتطع ارتفاعررو مررغ رأس بررخون  وقشرراة الدررػيذ  وتأخررح شرركل
كع(وىررررحا السثمررررث 391-381حتررررى رأس دمحم فرررري الجشررررػب بصررررػل)

يختكررررد عمرررري قاعررررجة عخيزررررة فرررري الذررررسال عمرررري شرررركل مدررررتصيل 
شسالي)شسال سيشاء(وأضبلعو قشاة الدػيذ غخبا والحجود الدياسية 
مرررع فمدرررصيغ شرررخقا ثع سررراحل البحرررخ الستػسرررط شرررساال وأخخ الخرررط 

خميجررررررررررررري الدرررررررررررررػيذ جشػبرررررررررررررا بستػسرررررررررررررط السائرررررررررررررل بررررررررررررريغ رأس 
فخأسررو عشررج رأس  كع( أمررا السثمررث الجشررػبي151كع(وعخضررو)211)

كع(وضمعاه خميجي 231( وارتفاعو نحػ)28دمحم جشػبا )خط عخض
كع()انطررخ الذرركل رقررع 181كع(والعكبررة بصررػل)275الدررػيذ بصررػل)

( أؼ مرا 2ألر  كرع 61وتبم  مداحة شبو جديخة سريشاء نحرػ)  (.36
:( مغ جسمة مداحة مررخ وتسمظ سريشاء وحرجىا  6يعادل حػالي) 

وتعج سررريشاء حمقرررة الػصرررل بررريغ  :( مرررغ سرررػاحل مررررخ 31نحرررػ) 
اسرريا وأفخيكيررا و معبررخ برريغ حزررارات العررالع القررجيع فرري وادؼ الشيررل 
وفرررري دلتررررا نيررررخؼ دجمررررة والفررررخات وبرررربلد الذررررام و معبررررخ لمررررجيانات 

يرررا بعبرررػر الدرررساوية وكخميرررا ن برررحكخىا فررري القرررخان الكرررخيع   وكخم
أنبيائررو أرضررريا قاصررجيغ وادؼ الشيرررل  فعبخىرررا الخميررل إبرررخاليع عميرررو 
الدربلم   وعراش فييرا مػسرري وبيرا تمقري الذررخيعة مرغ ربرو  وعبختيررا 

 العائمة السقجسة في رحمتيا إلي مرخ. 



 323 

 

 
 سيشاء جديخة لذبو الجغخافي السػقع(36)  شكل

 
تترررررػافخ السقػمرررررات  الصبيعيرررررة :ثانيا:مقػمـــــات الجـــــحب الدـــــياحي

والبذرررخية التررري تدررراعج عمررري قيرررام معطرررع أنرررػاع الدرررياحة  فررري شررربو 
جديررخة سرريشاء عمرري مررجار أيررام الدررشة؛حيث السػقررع الجغخافرري لدرريشاء 
الحؼ يقخبيرا مرغ أسريا وافخيكيرة وأوربرا ووجػد قشراة الدرػيذ والسػاني 
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وتشرررػع (37البحخيرررة والسصرررارات الجوليرررة والصخق البخيرررة )انطخ شررركل
مطراىخ الدررصح مرغ الدرريػل الدرراحمية واليزراب والجبررال واألوديررة 
الجبمية واألودية الشيخية والديػل الرحخاوية مسا يدراعج عمري قيرام 
سرررياحة الدرررفارؼ وتشػع السشررراخ بررريغ شرررساليا وجشػبيرررا مرررغ السعترررجل 
الرررجفيء)مشاخ البحرررخ الستػسط(شرررساال إلررري السشررراخ السرررجارؼ الحرررار 

لرررررحخاوؼ فرررري الػسررررط وتشػع الحيرررراة الشباتيررررة جشػبررررا إلرررري السشرررراخ ا
والحيػانيررررررررة  وتشررررررررػع البيئررررررررات الدرررررررراحمية والرررررررررحخاوية والجبميررررررررة 
والبحخية وىرررررحا يدررررراعج عمررررري قيرررررام الدرررررياحة البيئيرررررة مثرررررل سرررررياحة 

وتررررػافخ باإلضررررافة إلررررى ميرررراه البحررررخ حيررررث   السحسيررررات الصبيعيررررة
ا يدرراعج والذررػاشئ الخمميررة مسرر الذرعاب السخجانيررة واألسررساك الشررادرة

 .عمي قيام سياحة الذػاشئ والدياحة التخفييية
 .سرررياحة الغصرررذوترررػافخ الدرررػاحل اليادئرررة مسرررا يذرررجع عمررري قيرررام 

وسياحة الخياضة السائية وتتػافخ الشباتات واألعذراب الصبيرة والسيراه 
الكبخيتيررة والسيرراه الدرراخشة والبرراردة مسررا يدرراعج عمرري قيررام الدررياحة 

لع الحزررررررارية واألثخيرررررة الترررررري تجسررررررع كسا تتررررررػافخ السعرررررا العبلجيرررررة
ووجػد الستررراح   مسرررا يدررراعج عمررري  الحزرررارات القجيسرررة والحجيثرررة

وجػد العجيرررررج مرررررغ السخافرررررو مثرررررل و قيرررررام الدرررررياحة الثقافية والجيشيرررررة 
الفشادق والسصاعع والسشتجعات والقخػ الدياحية  كسا تدتقبل سياحة 

 .السؤتسخات
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 شبو جديخة سيشاء (الصخق الخئيدية في37شكل ) 

 
 محافطة شسال تيشا -2

:( 2,7( تعرادل) 2ألر  كرع 27تذغل مداحة شسال سيشاء حرػالي) 
مغ مداحة الجولة( وتزع السحافطة ستة مخاكد ىي: العخير  بئخ 

(مررجن و) 6العبرج  الحدررشة  نخررل  الذرريخ زويررج رفح  وتذررتسل عمررى)
( عدبرة وتجسرع 459(وحجة محمية ريفية )قخيرة رئيدرية( يتبعيرا) 82

 (.38بجوػ)انطخ شكل 
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 (التقديع اإلدارؼ لسحافطة شسال سيشاء 38شكل)

 
:( حزرخ ) 61ألر ( ندرسة ) 341ويبمر  سركان السحافطرة نحرػ)  

:( ريرررف  ومرررغ الستػقرررع أن يررررل عرررجد سررركانيا إلرررى حرررػالي) 41
(وتبمرر  السدرراحة السدروعررة 2122ألرر ( ندررسة بحمررػل عررام)  411

ألرر ( فررجان  حيررث تذررتيخ السحافطررة بدراعررة الفػاكررو  121حررػالي) 
والديترػن  وتزريف مثل الخػخ والتيغ والعشب والشخيل وكحلظ المػز 

 275السيررراه السشقػلرررة عبرررخ تخعرررة الذررريخ جرررابخ إلرررى شرررسال سررريشاء) 
ألررر ( فرررجان سرررتسكغ مرررغ بشررراء مجتسرررع زراعررري وصرررشاعي وسرررياحي 
ججيج  يعطع العػائرج االقتررادية واالجتساعيرة واألمشيرة مرغ تػصريل 
مياه الشيرل إلرى شرسال سريشاء  وتغحيرة الخردان السرائي الجرػفي  ومرغ 

خيررب العاجرررل أن ترررل السدررراحة القابمررة لبلسرررتدراع الستػقررع فررري الق
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أل  (فجان باستخجام نطرع الرخؼ الحجيثرة   611فييا إلى أكثخ مغ) 
 لتربح السحافطة مغ بيغ محافطات مرخ الدراعية.

تصرررل محافطرررة شرررسال سررريشاء عمرررى  :*مقػمـــات الجـــحب الدـــياحي
حرخ )الب البحخ الستػسط  وتتسيد بػجػد بيئتيغ: بيئة ساحمية شساالا 

الستػسررط وبحيررخة البخدويررل( وبيئررة صررحخاوية جشػبرراا )جبررال ووديرران 
وعيػن شبيعية( وليحا تتشػع مقػمات الجحب الدرياحي التري ترشيس 
عمرررى مقػمرررات شبيعيرررة وتاريخيرررة  وسرررياحة التخانديرررت  واليخرررػت  

كسا تعتبخ شسال سيشاء مخدناا  والػاحات الصبيعية  ومخاقبة الصيػر 
جنيرررة  إذ يترررػفخ فييرررا: الخخرررام ورمرررل الدررريمكػن ىرررائبلا لمثرررخوات السع

والحجرررخ الجيرررخؼ والصفمرررة والجررربذ والخمرررال الررررفخاء والررررجولػميت 
 (121)والسارل والتخبة الدلصية والفحع  والرػديػم والكبخيت.

الدرراحل الذررسالي:يكثخ بررو الذرررػاشئ مثررل شرراشئ رفررح وشرررػاشئ -
 الجاخمية.الذيخ زويج والعخير وشػاشئ بحيخة البخدويل وجدرىا 

ويعتبررخ شرراشئ رفررح وشرراشئ الذرريخ زويررج مررغ أىررع الذررػاشئ الترري 
تقترررخن بالتجسعرررات البجويرررة التررري تحترررخن الدراعرررة  وتستررراز باليرررجوء 

وتػجررررررررج الرررررررررحارؼ  والخمررررررررال الشاعسررررررررة وكثافررررررررة أشررررررررجار الشخيل
والػديررررررران وتػافخ أشرررررررجار الشخيل كسرررررررا تػجرررررررج الغرررررررخ ود الخمميرررررررة 

لقشصخة/العخير(  وتعج مرغ أىرع السبلصقة لمداحل وجشػب الصخيو)ا
معرررررالع السشصقرررررة وتعرررررخن ببحرررررخ الخمرررررال وتختبط بذرررررخيان الحخكرررررة 

                                                             
121
 

 آفاق بٌئٌة : سٌناءبٌئة وتنمٌة شبه جزٌرة ال (انظر،

marocenv.com/1499.html 

 7/11/2114استرجع -2113/ 12/ 19
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فرري معطسررة صررحخاوؼ باسررتثشاء سرراحميا الذررسالي   والسشرراخالتاريخي
 السعتجل الجفيء.

وجرررػد البيئرررات االجتساعيرررة والثقافيرررة واالقتررررادية  ومرررغ الشاحيرررة -
العخبية التقميجيرة وىػ  االجتساعية فيػ مجتسع تجدجه القبيمة البجوية

عبرررارة عرررغ برررجو وحزرررخ وتحتفع بسبلمحيرررا السسيررردة حيرررث األسرررخ 
والعذررائخ وثقافيا تحرررافع عمررري العرررخن والتقاليرررج والعرررادات ومطررراىخ 
التخاث الفشي البيئي السدتسخ واقتراديا تعتسج عمي زراعة األشرجار 

 السثسخة والسعسخة مثل الشخيل والديتػن.
الدررررريشاوؼ البيرررررت العخايذررررري كػحرررررجة ومرررررغ ترررررخاث مجتسرررررع الذرررررسال 

 اجتساعية واقترادية متكاممة ونساذج السدكغ البجوؼ.
وىشاك مقػمات تاريخية تتسثرل فري الصرخق التاريخيرة والجيشيرة التري -

 تتشاثخ عمي جانبييا السجن القجيسة والحرػن والقبلع مثل:
شخيررو الحرررخب والتجرررارة الذرررسالي الررحؼ يخجرررع لمعررررخ الفخعرررػني   

سررمكو  الررحؼتررو شخيررو حررػرس الفخعررػني القررجيع   والصخيررو وىررػ بحا
عسخو بغ العاص لفتح مرخ ويبجأ مغ رفرح شرخقا حترى قمعرة ثرارو 
غخبا وتشتذررخ عمرري جانبيررو الحرررػن والقرربلع ألىسيتررو التجارية وقررج 
شيج ىحا الصخيرو الفرتح اإلسربلمي وفرتح بيرت السقجس ومشرو جراءت 

السقررررجس وىػ يدرررريخ وشخيو الحسررررل  جيررررػش االحررررتبلل اإلسررررخائيمي
بسحرراذاة الدرراحل الذررسالي وسررسي بيررحا ألنررو حسررل العائمررة السقجسررة 
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ويعرج كرحلظ  ىيرخودس( الخوماني الصا ية )خبلل ىخوبيا مغ بصر
 (121)أىع الصخق اإلسبلمية في شسال سيشاء .

شخيررو الحررج: ويستررج مررغ عجررخود غررخب الدررػيذ مررخورا برررحخاء -
األراضرري الحجازيررة   وىرررررػ التيررو حتررى نخررل ثررع العكبررة فرري اتجرراه 

وىشرررراك العجيررررج مررررغ  شخيررررو لعبررررػر الحجرررراج مررررغ مرررررخ والسغخب
السسخات مثل مسخ متبل السػاجيرة لسجيشرة الدرػيذ شرخقا وىرػ يرؤدؼ 
إلري قمررب سرريشاء ومسخ الجرجؼ الررحؼ يبررجأ مرغ شررخق البحيررخات السررخة 

قرررررخب شخيرررررو الذرررررط/القشصخة وىػ ضررررريو مشحشررررري  31عشرررررج الكرررررع 
السسرررخات مػاجيتيررا لقشررراة الدررػيذ وامترررجاد   ويدرريل الػصرررػل ليررحه

 (122)الصخق البخية التي تخبط شخقي سيشاء بغخبيا خبلليا.

وجررػد السررجن التاريخيرررة مثررل مجيشرررة الفخمررا الترري كانرررت مررغ اقرررػؼ -
الحرررػن فرري شررسال غررخب بالػضررة بالدرراحل الذررسالي ومجيشة نخررل 
ة ذات أىسيررة لسررخور شخيررو الحررج اإلسرربلمي القجيسررة خبلليا ومجيشرر

العخير الفخعػنية القجيسة ذات األىسيرة األثخية ومجيشرة الذريخ زويرج 
الترري تزررع أثررار قجيسررة  ومجيشررة رفررح الترري كانررت خررط دفرراع متقررجم 
لمحزارة الفخعػنية وكان ليا دورىا في صرج الغداة وشريجت ازدىرارا 

وجرررررػد القررررربلع -فررررري العررررررخ الخومررررراني لسػقعيرررررا التجرررررارؼ اليرررررام.
 خب الصخيو الجولي بػسط سيشاء.والحرػن مثل قمعة نخل ق

 *أهع السشاشق الدياحية

                                                             
121
 

 1991الشرابً،ألالٌم مصر السٌاحٌة،دراسة فً جغرافٌة السٌاحة،دار الفكر العربً،الماهرة،، ت(انظر محبا
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 1981(انظر:دمحم صبري محسوب،جغرافٌة الصحاري المصرٌة)الجوانب الطبٌعٌة(الجزء األول شبه جزٌرة سٌناء،دار النهضة العربٌة،الماهرة،
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  ويذتيخ بذاشئ الشخيل.شاشئي رف  الذيي زويج العخير-
ويقرررع عمرررى امترررجاد البحرررخ الستػسرررط شرررػاشئ رفرررح و الذررريخ زويرررج 
والسدررررراعيج و السيرررررجان و رمانة وبالػضة ويذرررررتيخ باسرررررع ب شررررراشئ 

امتررجاد الذرراشئ الشخيررلب نطررخاا لػجررػد غابررات أشررجار الشخيررل عمررى 
كررع( ويتسيررد ىررحا 11حيررث يرررل شررػل شرراشئ العررخير إلررى نحررػ) 

 بػجػد الكػرنير الحؼ تتػافخ فيو جسيع الخجمات الدياحية.
حيررث السحسيات)محسيررة الدرانيررو( تشتسرري محسيررة  بحيــخة ال خدويــل-

الدرانيو لؤلراضي الخشبرة بحرػض البحرخ الستػسرط برالجدء الذرخقي 
كرع( غرخب مجيشرة العرخير    35مدافة)  لبحيخة البخدويل وتقع عمى

كرررع( مرررغ قشررراة الدرررػيذ   وتزرررع السحسيرررة : بحيرررخة الدرانيرررو 121)
والجرردر الخمميررة داخميررا وامتررجاد الحرراجد الخممرري الررحؼ يفرررميا عررغ 
البحخ الستػسط شساال حيرث تتررل ببػغرازؼ الدرانيرو وأبرػ صربلح 

اا كسرا وتقع السحسية في نصراق محريط األراضري الخشبرة شرخقاا وجشػبر
يقع في نصاقيا مػقعيغ أثخييغ ىسا: الفمػسيات والخػيشرات وتدرتقبل 

( نػعرا مرغ أنرػاع الصيرػر السيراجخة مرغ 271محسيرة الدرانيرو نحرػ) 
أوروبررا وأسرريا فرري مػاسررع ىجخاتيررا نحررػ أفخيكيررا  ومررغ ىررحه الصيررػر: 

لبجع األبيس   البذراروش   البمذرػن   الشػرس الدرسان   الذخشيخ
(أنررػاع مررغ الصيررػر السكيسررة أقامررة دائسررة  7ا تعررير )  األبمررو   كسرر

 (123)مشيا: السكاء الشكات أبػالخؤوس الدكشجرؼ  الخصان الرغيخ.

                                                             
123
 

 شمال سٌناءالهٌئة العامة لالستعالمات  نظر:(ا
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 بالعخير ومتح  العخير الػششي. متح  التخاث الديشاوي -
:يعتبخ سرػق الخسريذ بسجيشرة العرخير مرغ السعرالع تػق الخسيذ-

العباسي وىػ مرغ الخئيدية و يقع بجػار أثار قمعة العخير والجامع 
أقجم األسػاق بالسحافطة حيث تػارثتو األجيال جيل بعج جيل حيث 
كانت مجيشة العخير تتكػن مغ قبائل وعذائخ وعرائبلت فكران لدامرا 
أن يقرررام سرررػقا تعرررخض فيرررو السشتجرررات والدرررمع البلزمرررة والسشتجرررات 
اليجويررررة والسحاصرررريل الدراعيررررة وكانررررت عسميررررة الذررررخاء والبيررررع تررررتع 

العيػن  و الرررحخاء والجبررال والػديرران تتررػافخ  كساقايزررةبأسررمػب الس
 .السشاشو األثخية مثل قمعة العخير  و السائية الصبيعية

كع(مرغ مجيشرة اإلسرساعيمية  11 وتقرع عمري بعرج)مدار تبـة الذـجخة-
وكانت مقخ الكيادة العدكخية اإلسخائيمية وسسيت تبة الذجخة لػجرػد 

 سبعة مجاخل ليا تسثل فخوع الذجخة.
الدرياحة  تتشػع الدياحة فري شرسال سريشاء وتذرسل::*أنػاع الدياحة

 الدياحة التاريخية  الدياحة العبلجية  سياحة السؤتسخات  الذاشئية
سررياحة  الدررياحة الررحخاوية  الدررياحة البيئيرة  الدرياحة الجيشيرة 

 سياحة اليخػت والخياضة السائية  سياحة التخانديت. الػاحات  
امتررجاد  و  شاعسررةالمميررة الذررػاشئ الخ  حيررثالدــياحة الذــاشئية: -2

بحخؼ غيخ عسيو خال مغ الرخػر وصافى السياه   وتتكرخر ىرحه 
سرراحل  فرريالسػاصررفات فرري أكثررخ مررغ مػقررع عمررى البحررخ الستػسررط 

ويتسيررررد ىررررحا الذرررراشئ الصػيررررل بخمالررررو الشاعسررررة البيزرررراء ومياىررررو 
شتذرررخ صرررفػن الررررافية   وعشرررج العرررخير عمرررى وجرررو الخررررػص ت
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الشخيل حتى إنو يعخن بذاشئ الشخيل وتذيج الدياحة في شرػاشئ 
العخير عمى وجو الخرػص إقباالا كبيرخاا خاصرة الدرياحة السحميرة 

   كسا تتدايج أعجاد القخػ الدياحية بالقخب مغ ىحه الذػاشئ . 
 

 
 شاشئ العخير صػرة (39شكل) 

القربلع السػجرػدة تذريج العجيرج مرغ الدياحة التاريخية واألثخيـة:-1
فرري سرريشاء إقبرراالا سررياحياا مثررل قمعررة  نخررل  الترري تقررع عمررى الصخيررو 

وتكتدررب الصررخق التاريخيررة أىسيررة إضررافية ا الررجولي الدررػيذ / شاب
في سريشاء   فعمرى شخيرو حرػرس السرػازػ لمدراحل الذرسالي لدريشاء 
عمررى البحررخ الستػسررط  يقررع أكثررخ مررغ مػقررع سررياحي أثررخػ يقرررجه 

مشصقررررة بمػزيررررػم )الفخمررررا(ومشصقتي الفمػسرررريات  الدرررياح خاصررررة فرررري
والخػيشررات عمررى بحيررخة البخدويررل وقمعررة العررخير فرري مجيشررة العررخير 
وغيخىا  كسا أن بعس ىحه الصخق تكتدب في ذاتيا أىسيرة سرياحية 

 مثل الصخيو الحؼ سمكتو العائمة السقجسة إلى مرخ. 
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 8( ويزررع 16/3/2118: أفتررتح فرري) متحــ  العــخير الــػششي-
القجيسرررررة والػسرررررصى  فررررري العررررررػرررررررررات تجدرررررج تررررراريخ سررررريشاء قاع

:ويزرع أقدراماا متخرررة فري متح  التـخاث بـالعخير -.والحجيثة
تررررخاث محافطرررة شسررررال سررريشاء كرررالسمبذ والسأكرررل ووسرررائل الدراعررررة 
التقميجيررررة وأدوات الرررررجفاع عرررررغ الررررشفذ والفمكمررررررػر الذرررررعبي ومكتبرررررة 

قجيسررة يخجررع الفزررل فرري قمعررة فخعػنيررة  قمعـــة العــخير: -وثائكيررة 
 م.1561إعررررادة بشائيا لمدمصان التخكي سميسان القانػني عام 

تقررع عمرري ىزرربة عاليررة بسجيشررة نخررل قررخب الصخيررو  قمعــة نخــل:-
الررررجولي بػسررررط سرررريشاء   وقررررام ببشائيررررا الدررررمصان السسمررررػكي قشرررررػه 

قبل ىديستو عمي يج األتخاك العثسانييغ ببزرعة  1516الغػرؼ عام 
معرررة عبرررارة عرررغ بشررراء مخبرررع الذررركل وبيرررا خسدرررة أبرررخاج شررريػر  والق

وبشيررررت مررررغ الحجررررخ السشحررررػت  وقررررج قررررام الدررررمصان مررررخاد الثالررررث 
( ونقر عمي بػابتيا الخئيدرية عبرارة  1594العثساني بتخميسيا عام) 

مػالنررا الدررمصان مررخاد خرران عررد نرررخه  وتتسيررد قمعررة نخررل بسػقعيررا 
 .تجاىاتاالستخاتيجي عمي السشاشو السحيصة مغ كل اال

 العدكخيررررة تاريخ عغ بالسػازيكػ تعبيخؼ  فشي رمد: رفـ  بانػراما -
( كررع4) مدررافة عمررى الدرربلم وتقع وإسررتخاتيجية سرريشاء فرري السرررخية
 إلررى ندرربةب بمػزيررػمب باسررع قررجيساا  تعررخن وكانررت بالرررػضة قخيررة شررسال
 وتزرررع السػقع في يرب كان الحؼ الدابع البيمػزػ  الشيل نيخ فررخع

 . الخوماني السدخح   بمػزيػم  حسام السجاخل   األسررػار)  السجيشة
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 قمعة نخل ( 41شكل)

وىرررى لػحرررة تاريخيرررة المػحـــة التأتيدـــية لـــجرب الحــــج اإلتـــالمي،
تحسرل اسررع الدررمصان قشرررػه الغرػرؼ كمػحررة تأسيدررية لصخيررو الحررج 

 اإلسبلمي عمى شخيو نخل / رأس الشقب.
يقع شسال شخق مجيشة القشصخة شخق   ومغ أىع اآلثار  تـــل ح ػج:-

السكتذفة بو قمعة فخعػنية مرغ عررخ الجولرة الحجيثرة )السمرظ سريتي 
األول ( وىررري مبشيرررة مرررغ الصرررػب المررربغ   وبيرررا عرررجد مرررغ األبرررخاج 
وتذرربو مجيشررة محرررشة   حيررث كذرر  حػليررا عررغ مخررازن ومشررازل 

خ تحرتسذ الثالرث ومئات القصع األثخية واألختام بأسساء ممرػك مرر
 ورمديذ الثاني وغيخىع .

: يقرع جشرػب مجيشرة القشصرخة شرخق  ويذرار إلري أنرو تل أبػ صيفي-
كررران مػقررررع الحرررررغ الخومرررراني سرررريبل وتررررع اكتذرررران قمعررررة بصمسيررررة 
وأخخؼ رومانية بيا  وسسيت ىرحه السشصقرة باسرع الترل األحسرخ نطرخاا 

ىرررا األثخيرررة  لمرررػن القخميرررج األحسرررخ الرررحؼ يسيرررد بقايرررا مبانييرررا وأحجار 
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وتػجج بيا بقايا ليكرل مرغ بشراء سريتي األول ورمدريذ الثراني لئللرو 
حرررررػرس وبقايرررررا معدررررركخ رومررررراني وجرررررجت برررررو كتابرررررات بالبلتيشيرررررة 
لئلمبخاشرررػريغ ديػمكيذررريان ومكدررريسيان  وعثرررخ عمررري حجرررخ عميرررو 
نررز ىيخوغميفرري وحجررخ شحررغ كبيخ كسررا عثررخ قررخب القشصررخة شررخق 

بالكتابررة الييخوغميفيررة وبقايا عمرري حجررخ مررغ الرررػان األحسررخ ممررئ 
 جبانة قجيسة بجاخميا تػابيت مغ الحجخ عمييا كتابات ىيخوغميفية 

تقع في واد خرريب يرخوؼ بػاسرصة عريغ القرجيخات عيغ القجيخات:-
وتعكررذ اآلثررار السكتذررفة أىسيررة ىررحه السشصقررة ودورىررا السخكرردؼ فرري 

ػن العرررػر الفخعػنيررة السبكخة حيررث أنذررئت بيررا العجيررج مررغ الحررر
 بقي مشيا: القمعة الػسصي وىي ذات حػائط قػية وأبخاج وخشادق .

:يػجررج تررل الفمػسرريات بررالقخب مررغ بحيررخة البخدويررل تــل الفمػتــيات-
تزرع مجسػعررة مررغ الكشررائذ تخجرع إلرري القررخن الخررامذ السرريبلدؼ   
وقج ذكخىا الجغخافيػن الخومان باسع  استخاسيشي  وتحتل الفمػسيات 

اسررتخاتيجياا ىامرراا   حيررث كانررت مكرران التقرراء )تررل الفمػسررية( مػقعررا 
الذرراشئ الررحؼ يخبصيررا بالفخمررا والصخيررو الحخبرري  وبيررا بقايررا حرررغ 
اإلمبخاشػر جػستشيان الحؼ أقيع في القخن الدادس السيبلدؼ ناحية 
الذخق خػفاا مغ الفخس  وقج أشمو عمييا البجو اسسيا الحالي لكثخة 

 (124)ما عثخوا فييا عمى نقػد رومانية.

 :ومغ السجن التاريخية
                                                             

124
 

 السحر والجمال | دلٌل مصر السٌاحً سٌناء (انظر،

tourismeegypt.blogspot.com › ًدلٌل مصر السٌاح 
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ــــر* :وىررري أىرررع مرررجن شررراشئ سررريشاء عمررري البحرررخ مجيشـــة العـــخيـــــــ
محافطرررة شرررسال سررريشاء برررل ىررري أكبرررخ مجيشرررة عاصـــسة الستػسرررط و

وكانت العخير ميشاء ىامراا مشرح  صحخاوية في مرخ عمي اإلشبلق
أقررجم العرررػر  كسررا كانررت مػقعررا اسررتخاتيجياا عمرري الصخيررو الحخبرري 

في العررػر   حػرس( وكانت تسخ بيا الجيػش دائساا  الكبيخ)شخيو
الػسررررصي   كانررررت العررررخير ذو أىسيررررة خاصررررة خرررربلل فررررتح العررررخب 
لسرررررررخ وىي مخكررررررد الشذرررررراا الثقررررررافي واالجتسرررررراعي فرررررري شررررررسال 
سرريشاء ويتبعيا قررخػ وتػابع والسجيشررة نفدرريا بيررا العجيررج مررغ األحيرراء 

مصرررار  الججيرررجة كالخيدرررة والدررربلم والجرررير والسدررراعيج  وبرررالعخير
وميشرراء بحررخؼ وحجيقررة لمحيررػان ومتحرر  لمتررخاث  إلررى جانررب تررػافخ 
السخافررو الستصررػرة  وأبررخز مررا تذررتيخ بررو فيررػ شرراشئيا الجسيررل عمررى 
البحررررخ الستػسررررط والررررحؼ تشتذررررخ عميررررو القررررخػ الدررررياحية  ويعررررخن 
برررفػن الشخيرررل الكثيفررة والتررري تسيررده عرررغ أؼ شرراشئ رممررري اخرررخ 

 . عمى ساحل البحخ الستػسط
كررع( شررخق  31تقررع بئرخ العبررج عمرري بعرج )  بــــئـــخ العـــــ ـــــج:ة *مجيشـ

بمػزيرررػم )بالػضرررة( عمررري شخيرررو القشصخة/العرررخير الدررراحمي   وىررري 
مشصقة معخوفة كسخكد ميع عمري الصخيرو الحخبري الكبيرخ مشرح القرجم 
 وتذسل بحيخة البخدويل ذات اإلنتاج الدسكي ويػجج ترل الفمػسريات 

يرل تزرع مجسػعرة مرغ الكشرائذ تخجرع إلرري برالقخب مرغ بحيرخة البخدو 
وتذرررررررتيخ بئرررررررخ العبرررررررج بدراعاتيرررررررا مرررررررغ  القرررررررخن الخرررررررامذ السيبلدؼ

الخزررخوات والفاكيررة خاصررة الترريغ والديتررػن الترري ترردرع عمرري ميرراه 
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اآلبرررررار خاصرررررة مشصقرررررة جشرررررػب رابعرررررة   كسرررررا تكثرررررخ بيرررررا أشرررررجار 
وتتبع مشصقرررة بئرررخ العبررج أيزررراا كرررل مررغ محسيرررة الدرانيرررو    الشخيررل

ومشصقررة السبلحررات عمرري بحيررخة البخدويررل  وتبمرر  مدرراحة مخكررد بئررخ 
  عررررررجة قررررررخؼ وتػابررررررع.( ويتبعيررررررا 2كررررررع 3857العبررررررج نحررررررػ) 

( شررخق 2كررع29تبعررج مجيشررة الذرريخ زويررج حررػالي) الذــــــيي زويـــــــج:*
سرة ترجل اثارىرا عمرى مجيشة العخير وقج أقيست عمى أنقاض بمجة قجي

أنيا كانت عمى جانب كبيخ مغ السجنية والعسخان   وسسيت السجيشة 
باسسيا الحؼ يخجع إلى أحج أولياء ن الرالحيغ الحؼ يػجج مقامرو 

وقج سسيت ىحه السشصقة  داخل قبة يدورىا العابخون وأىالي السشصقة
 ترردال قررجيسا باسررعب انيتررجونب ومعشاىررا زىررخة السباىررررج حيررث كانررت وال

مددىررخة بالخزررخة والحررجائو  ويػجررج  تررل الذرريخ زويررج شررسال مجيشررة 
الذرريخ زويررج الحاليررة  وتشتذررخ عميررو شررػاىج أثخيررة واضررحة   حيررث 
عثرخ فييرا عمري اثررار فخعػنيرة مرغ الجولرة الحجيثررة وبقايرا كشيدرة مررغ 

 783العرررخ السدرريحي  وتبمرر  مدرراحة مخكررد الذرريخ زويررج نحررػ) 
 .عرررررررررررررررررررررررررررررررجة قرررررررررررررررررررررررررررررررخؼ (ويتبرررررررررررررررررررررررررررررررع الذررررررررررررررررررررررررررررررريخ 2كرررررررررررررررررررررررررررررررع

وتذتيخ السشصقرة بدراعرات الخرػخ والمرػز والسحاصريل التقميجيرة مثرل 
القسح والذعيخ والعجس وغيخىا   كسا تعتبخ الذيخ زويرج مرغ السرجن 

  . الدياحية اليامة ومخكد اا لمعابخيغ عمى الصخيو الجولي إلى رفح
ىي البػابة الذخقية لسرخ  وأول الشقاا السرخية ومشفرحاا رفـــــــــــ :*
ياا ميساا عمى حجودىا  وتصرل رفرح عمرى شراشئ البحرخ الستػسرط  بخ 

ورفح ذات  ويسرررخ خرررط الحرررجود بررريغ مررررخ وفمدرررصيغ فررري وسرررصيا
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تاريخ عخيو حيث كان اسسيا في مرخ القجيسة ب ربحب وىرػ أصرل 
أسررسيا الحررالي وقررج تررخدد ذكخىررا كثيررخاا فرري عرررخ الجولررة الفخعػنيررة 

يدررة مدرريحية مررغ القررخن مررغ اثارىررا بقايررا مررغ أحجررار كش  والحجيثررة 
عررررررجة ويزررررررع مخكررررررد رفررررررح حاليررررراا مجيشررررررة رفررررررح و  الدرررررابع السيبلدؼ

(وتعتبررخ الدراعررة الشذرراا األسرراس 2كررع 516 ويذررغل مدرراحة) قخؼ 
لسعطسيع وأىرررع مشتجاتيرررا الخرررػخ والمرررػز والسرررػالح والديترررػن والتفررراح 
والذررعيخ والعررجس والقسررح والخزررخوات وترردرع عمررى ميرراه األمصررار 
واآلبرررار و يػجرررج بيرررا مشفرررح رفرررح البرررخػ ويتبعرررو أيزررراا مشفرررح العػجرررة 

سرياحية كع( جشػباا  ومشصقرة رفرح مشصقرة  45البخػ عمى بعج نحػ) 
 بذررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراشئيا الجسيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل. 

:تقع مجيشة نخل فري قمرب وسرط سريشاء حيرث يسرخ بيرا نـخــــــــــــــــــــل*
شخيرو الحررج القرجيع   كسررا أن ليرا مكانررة تاريخيرة وإسررتخاتيجية ىامررة 

والعرخير وجشرػب سريشاء    عمرى مفترخق شرخق رئيدرية إلرى الدرػيذ
ليرة بسجيشرة نخررل ويػجرج بيرا قمرعررة  نرخررررررل التري تقررع عمري ىزربة عا

ويسخ بشخل اآلن الصخيو الجولي   قخب الصخيو الجولي بػسط سيشاء
مغ نفو )الذييج أحسج حسجؼ( عشج الدػيذ  والحؼ يتجو بعج نخل 
إلى السشافح البحخية خاصة نػيبع ثع السشافح الجػية والبخية فري رأس 

( وتزررررع 2كررررع 11134الشقررررب وشابررررا وتبم  مدرررراحة مخكررررد نخررررل) 
ابررع   وترردرع فييررا مشرراشو عجيررجة عمررى ميرراه اآلبررار عذررخ قررخػ وتػ 

الدصحية خاصة في مشاشو الخفجة وبئرخ جخيرج والتسرج والكرػنتبل   
وأىررع السحاصرريل الترري ترردرع فرري شرركل مرردارع صررغيخة ىرري السررػالح 
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والخزرررررررررخاوات كسا يررررررررردرع بيرررررررررا القسرررررررررح والذرررررررررعيخ عمرررررررررى ميررررررررراه 
عجيرج وتذتيخ مداحات مغ الجدء الذخقي مغ نخل بشسػ ال األمصار

 (125)مررررررررررررررغ الشباتررررررررررررررات الصبيعيررررررررررررررة عمررررررررررررررى ميرررررررررررررراه األمصررررررررررررررار.
شرررسال سررريشاء بسقػمرررات  تحطررري محافطرررةالدـــياحة العالجيـــة: -9

ونطافررررة البيئررررة والبعررررج عررررغ ىائمررررة فيي تجسررررع برررريغ اعتررررجال السشاخ 
التمرػث وتػافخ األعذاب الصبيرة ومخكرد العربلج بالشحرل واإلمكانرات 

باألكاديسيرررة األمخيكيرررة أكرررج قصررراع اإلعررربلم  والتجييررردات الصبية وقرررج
م( عمرى أن سريشاء 2117فري دراسرة عمسيرة مشذررػرة عرام) بشيػيرػرك

تتستع بأنقرررى ىػاء في العالع حيث بمغت ندبة ثاني أكديج الكبخيرت 
مميػن( مرغ حجرع 111: ( مغ )2في ساحل محافطة شسال سيشاء)

جردء مرغ حجرع  :( مرررغ ألر 1اليررػاء  وندبة أول أكدريج الكخبرػن) 
 وكحلظ مغ حجرررع اليػاء ككل :( 21اء وندبة األوكدجيغ)اليػ 
ال تػجج أية مرادر لمتمػث بسحافطة شرسال سريشاء نطرخاا لػضرعيا  

وتشفيرحىا لذررخوا حاسرسة فري مجررال الحفراظ عمرى البيئرة فري جسيررررع 
شرسال سريشاء خاليرة مرغ مطراىخ  مجراالت التشسيرة  كسرا أن محافطرة
 (126) .أشكالوالتمػث الدسعي والبرخؼ بكافة 

                                                             
(انظر،125

 االجتماعٌةالحٌاة  -2الهٌئة العامة لالستعالمات  
www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3676 

 3/11/2114،استرجع 2119/ 19/ 31
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،3/11/2114ناسترجع،2111(انظر:المولع الرسمً لمحافظة شمال سٌناء،السٌاحة،ماٌو،
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ويسكغ استخجام ألبران اإلبرل فري الدرياحة العبلجيرة لػجرػد ميردة فري 
إبررل سرريشاء حيررث أنيررا خاليررة تسامررا مررغ األمررخاض كسررا أن مدررحػق 

  . العطام ونخاع العطام يدتخجمان لعبلج بعس حاالت العقع
تعررج سررياحة ميخجانررات وسررباق تــياحة السهخجانــات والدــباق:-3

السيخجانرررات التررري تذررريجىا سررريشاء فيي رياضرررة اليجرررغ مرررغ أشررريخ 
بجويرررررة خالررررررة   تذررررريج إقبررررراالا ىرررررائبلا مرررررغ السذررررراركيغ والدرررررياح 
 وتتشاسب مع عادات واىتسامات البرجوييغ أبشراء سريشاء ويختبط بيرحا 
الدرررررباق كخنفررررراالت فػلكمػريرررررة واسرررررعة لؤلزيررررراء والعرررررادات والتقاليرررررج 

وعررالسي لميجررغ  والفشررػن الذررعبية ويعقج بذرركل مشررتطع سررباق محمررى
فرري شرررسال سررريشاء فررري أوقرررات مبلئسرررة كرررل عرررام خاصرررة فررري فررررل 

 .الخبيع
وكررران لذرررسال سرررريشاء الخيرررادة فرررري إنذررراء اتحرررراد مررررخؼ لخياضررررة  

ولررررجعع    1997 اليجررررغ وتررررع عقررررج أول اجتسرررراع فرررري العررررخير عررررام
مرغ األرض إلنذراء مزرسار   (2مميرػم م5)  السيخجان تع تخريز

 . غخب مجيشة العخير21 ة الكيمػالدباق ومشرة كبيخة في مشصق
م( بذررسال سرريشاء ميخجرران اليجررغ لمعررام 2117ولقررج أقرريع فرري عررام)

الثرررامغ عمررري الترررػالي وقرررج كررران مرررغ نترررائج تمرررظ السيخجانرررات قيرررام 
السحافطة بتػقيع عجة بخوتػكػالت تؤمو مرع بعرس السحافطرات فري 

 (127) . الجول العخبية 
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 محافطة جشػب تيشا -1
سرررريشاء القدررررع الجشررررػبي مررررغ شرررربو جديررررخة تذررررغل محافطررررة جشررررػب 

سيشاء وىي محررػرة بريغ خمريج العكبرة فري الذرخق وخميج الدرػيذ 
فرررري الغخب وشررررساليا حررررجود محافطررررة شررررسال سرررريشاء وجشػبيا رأس 
دمحم وىي عبارة عرغ مثمرث قاعجترو فري الذسال ورأسرو فري الجشرػب  

:(  3( تعرادل) 2ألر  كرع 28‚ 4وتبم  مداحة السحافطة  حرػالي) 
مدررراحة الجولرررة  وتزرررع السحافطررة خسدرررة مخاكرررد إداريرررة)انطخ مررغ 
(وىررري أبرررػ زنيسرررة  رأس سرررجر  أبرررػ رديرررذ  شرررخم الذررريخ  41شررركل

وحررررررجات( محميررررررة ريفيررررررة    9مررررررجن( و) 8ونػيبررررررع  كسررررررا تزررررررع) 
يبمر  إجسرالي  تجسع بجوػ(  83قخػ(  باإلضافة إلى)  9بتجسالي) 

 1227)  فرجان ( مررشيع 5439السدراحة السشدرعرة فرري السحافطرة ) 
فرجان ( مدروعرة بالشخيرل ومرغ أىرع الدراعرات فري السحافطرة الفػاكرو 

  .والخزخاوات والقسح والذعيخ
وتعتبرخ السحافطررة أحررج السررػارد الخئيدرية لمثررخوة التعجيشيررة فرري مرررخ 

:( مررغ إنترراج مرررخ مررغ 31حيررث يتررػافخ بيررا  وتشررتج السحافطررة) 
حجرخ الجيرخؼ البتخول وخامات الجبذ  وخامات مػاد البشراء مثرل ال

والررررررجولػميت والخمررررررل والصفمررررررة الرررررررحخاوية والرررررردلط والبشتػنيررررررت   
واأللبيتيرررررت والرررررحؼ يدرررررتخجم فررررري صرررررشاعة الدررررريخاميظ   كبخيترررررات 
الرررررػديػم   الصفمررررة الكخبػنيررررة   كمػريررررج الرررررػديػم   الكرررراوليغ   
أحجرررار الديشرررة  رمرررال الدجررراج كسرررا تدررراىع السحافطرررة فررري الشذررراا 
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غ والبتررررخول وتقصيررررع وصررررقل الخخررررام الرررررشاعي فرررري مجررررال التعررررجي
 والجخانيت وصشاعات صغخػ أىسيا الكميع.

 

 
 (التقديع اإلدارؼ لسحافطة جشػب سيشاء 41شكل)

 
( ندرررسة 2114ألررر ( فررري عرررام) 168وبمررر  سررركان السحافطرررة نحرررػ)

: ريررف(  ومررغ الستػقررع أن يرررل عررجد سرركانيا 43: حزررخ  57)
 .2122أل ( ندسة بحمػل عام   215إلى حػالي )

تدخررررررخ محافطررررررة جشررررررػب سرررررريشاء :*مقػمــــــات الجــــــحب الدــــــياحي
بتمكانياتيا الدياحية وىى أكبخ الخوافج الدرياحية بالسشصقرة إذ يترػفخ 

الجبميررررة   السشرررراشو  حيثليررررا كافررررة السقػمررررات الدررررياحية العالسيررررة
والدرررريػل والػديرررران والذرررررػاشئ  ولررررحا فتنيررررا تعتبرررررخ مخكررررداا عالسيررررراا 

الدررياحة األثخيررة والجيشيررة حيررث  لمدررياحة بسختمرر  أنػاعيا ومقػمررات
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ديرررخ سرررانت كررراتخيغ  والكشيدرررة الكبرررخػ  وجبرررل شرررػر سررريشاء  وفرررى 
الدررررررياحة  مقػمررررررات و وسررررررصو ديررررررخ قررررررجيع وكشيدررررررة وجبال الفيخوز

العبلجية الستسثمة في حسام فخعػن  وحسام مػسرى  ووادؼ السغرارة  
ومعبرررج سرررخابيط الخرررادم وتتسيد السحافطرررة أيزررراا بذرررػاشئيا الصػيمرررة 

سستررجة عمررى خميجرري الدررػيذ والعكبررة  حيررث نقرراء وصررفاء السيرراه  ال
والسشرررراضخ الجسيمرررررة عرررربلوة عمرررررى الذررررعب السخجانيرررررة ذات األلرررررػان 
الستعرررجدة واألسرررساك السمػنة ولبلسرررتستاع بجسرررال الكائشرررات البحخيرررة 

السحسيررات الصبيعيررة مثررل محسيررة رأس دمحم  و مخكررداا لمغررػص   وفييررا
 (128)شابا.و  كاتخيغومحسية نبو  ومحسية سانت 

السػقع الجيررررج؛حيث انررررو جرررردء مررررغ إقمرررريع شرررربو السعسررررػر تتستررررع برررر-
 السرخؼ وتػافخ السػاني البحخية والسصارات الجولية.

تشررررػع التزرررراريذ برررريغ الجبررررال واليزرررراب والدررررػاحل والدرررريػل و -
والخمجررررران.وىي مررررررغ مقػمرررررات سررررررياحة تدرررررمو الجبررررررال  وسررررررياحة 

 الخياضة السائية والدياحة الذاشئية.
والسشررررراخ الستسيد حيرررررث يعرررررج إقمررررريع مشررررراخي قرررررائع بحاترررررو ويتسيرررررد -

باالعتررجال فرري معطررع شرريػر الدررشة ويسيل لمبررخودة فرري الذررتاء فرري 
السشرررراشو الجبميررررة وىػ اقررررخب إقمرررريع مرررررخ الدررررياحية إلرررري أسررررػاق 

 الدياحة العخبية واإلسخائيمية واألوربية.
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ت تغصررري معطرررع السحافطرررة التكػيشرررات الررررخخية الررررمبة ذا كسرررا-
األنػاع العجيجة مغ السعادن التي تكدب الجبال ألػانا مختمفة تجحب 

 الدياحة العمسية والتقميجية.
وىي مررغ مقػمررات كثررخة األوديررة الجبميررة مثررل وادؼ فيررخان وسررجر و -

وجػد أنرررػاع متعرررجدة مرررغ الشباترررات الصبيعيرررة مثرررل  و سررياحة الدرررفارؼ 
 وشخم الذيخ.المبيج والعجخم والحخجل التي تكثخ في نػبيع ودىب 

تعجد األنػاع السختمفة مغ الحيػانرات مثرل الخيرل والحسيرخ واإلبرل و -
وجرررررػد العجيرررررج مرررررغ  و واألغشرررررام وأنػاع مرررررغ الرررررحئب والثعمرررررب والغدال

السحسيررررررات الصبيعيررررررة مثررررررل رأس دمحم وسررررررانت كرررررراتخيغ وىي مررررررغ 
 مقػمات الدياحة البيئية.

ل يشرابيع جبرل وجػد العجيج مغ يشرابيع السيراه الكبخيتيرة الدراخشة مثر-
حسررام فخعررػن فرري شررسال سررجر ويرررب فرري خمرريج الدررػيذ ودرجررة 

( ويشررررررابيع ميرررررراه كبخيتيررررررة حررررررارة مثررررررل حسررررررام ەم72حررررررخارة مياىيررررررا)
( وبئرررخ شرررعيب جشررررػب الرررػادؼ السقرررجس فررري سررررانت  ەم34مػسررري)

 كاتخيغ وىي مياه باردة وعحبة في الريف ودفيئة في الذتاء.
لحاضررخ وتكثخ السػاقررع ارتبرراا بترراريخ مرررخ فرري الساضرري وا وليررا-

األثخية القجيسة مثرل معبرج سرخابيط الخرادم وديخ سرانت كراتخيغ وقبخ 
الشبرري صررالح والشبرري ىررارون ومػاقع يػنانيررة ورومانيررة مثررل السقررابخ 

 والقبلع واآلبار والكشائذ واألديخة.
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وجررػد جبررال وأوديررة ليررا أىسيررة تاريخيررة وديشيررة مثل وادؼ الخاحررة -
القرربلع مثررل قمعررة جديررخة فخعررػن جشررػب  ووادؼ السكتررب وكثيخ مررغ

 شابا وقمعة الجشجؼ بالقخب مغ سجر.
تجسرررررع خمررررريط مرررررغ الدررررركان قػامرررررو األساسررررري البرررررجو والخيفيرررررػن و -

 (129)والحزخ وىي عػامل جحب سياحية وبخاصة تجسعات البجو.

وجرررػد تدرررييبلت سرررياحية متسثمرررة فررري الشقرررل والسشذررر ت الدرررياحية -
 ياحية.كالفشادق والسشتجعات والقخػ الد
تأتي شخم الذيخ في مقجمة مشراشو :*أهع مشاشق الجحب الدياحية

الجرررررررحب الدرررررررياحي ويمييا كرررررررل مرررررررغ نػيبع وسرررررررانت كررررررراتخيغ وأبػ 
تأتي السػاقع الصبيعية فري مقجمرة  و زنيسة والصػر وشابا ورأس سجر

الجرررحب الدررررياحي  ثرررع األثخيررررة  ثرررع التخويحيررررة ومسارسرررة الخياضررررة 
 السائية  ومػاقع السؤتسخات.

تقررع مجيشررة شررخم الذرريخ عشررج مررجخل خمرريج مجيشــة شــخم الذــيي:-2
العكبررررة السترررررل بررررالبحخ األحسخ)مزرررريو تيخان(وتبعررررج عررررغ مجيشررررة 

كع(عررررغ شخيرررو القرررراىخة الدرررػيذ ثع الصخيررررو 511القررراىخة بحرررػالي)
الداحمي السػازؼ لمداحل الذخقي لخميج الدرػيذ ثع بسحراذاة خمريج 

 (131)العكبة غخبا.

ببسجيشررة الدرربلمب وىررى واحررجة مررغ أجسررل  سررسيت مجيشررة شررخم الذرريخ
(وبشيرت ىرحه 2115لعرام BBCأربع مجن في العالع حدب ترشيف)
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( وتصػرت بذكل سخيع حترى أصربحت 1968السجيشة الخائعة سشة) 
مغ أشيخ مجن العالع وىى أشيخ مجيشة سرياحية فري سريشاء وتدرسى 
أيزا بجػىخة سيشاء وتصػر فييا الشذراا الدرياحي بجرجرة كبيرخة فري 

 (.2كع 424الدشػات األخيخة وتبم  مداحة السجيشة حػالي)
وتكسرررغ أىسيرررة شرررخم الذررريخ فررري مػقعيرررا عشرررج رأس البحرررخ األحسرررخ  

فعشجىا يتفخع إلى خميجي الدػيذ والعكبة مسا أدػ إلرى وجرػد بيئرة 
أكثرررخ تسيرررداا وىرررى العشررررخ األساسررري فررري الجرررحب الدرررياحي ولرررحلظ 

ة فري رأس دمحم ونبرو. ولقرج تػجج بيا وحػليا أىع السحسيات الصبيعير
تحػلت ىرحه السجيشرة مرغ صرحخاء شاسرعة وجبرال شراىقة إلرى مجيشرة 
عررررخية وتعتبخ شررررخم الذرررريخ مررررغ السررررجن الدررررياحية اليامررررة وأكثررررخ 
السشتجعات تصػرا و مغ أىع مخاكد الغصذ في العالع وتتسخكد تمرظ 
األمررررراكغ فرررررري محسيرررررة رأس دمحم وىرررررري غشيرررررة بالذررررررعب السخجانيررررررة 

البحخيررة مثررل أسررساك القررخش والتخسررة البحخيررة  وتسترراز والحيػانررات 
شررخم الذرريخ بسػقررع متسيررد مسررا يدرريل الػصررػل لسشصقررة تيررخان عشررج 
رأس خمرريج العكبررة وتعتبررخ محسيررة رأس دمحم والترري تقررع فرري جشرررػب 
سيشاء مغ أكثخ األماكغ جحباا لمدرياح باإلضرافة إلرى مشصقرة جػبرال 

 والتي تقع عشج مجخل خميج الدػيذ.
خ فرري شررخم الذرريخ بشيررة أساسررية قػيررة مررغ السخافررو والخررجمات وتتررػف

ويتدايج عجد سكانيا برػرة كبيخة حيرث وصرل إلرى أكثرخ مرغ عذرخة 
ألرر ( ندرررسة  132االن ندررسة ومررغ السقرررجر أن يرررل إلررى نحرررػ) 

( مررع تدايررج األنذررصة الدررياحية برررفة خاصررة وتػجج  2117عررام) 
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 ونبرو  وأمرام شرخم بيا وحػليا أىع السحسيات الصبيعية فري رأس دمحم
الذيخ تػجج جديختا تيخان وصشافيخ عشرج مرجخل خمريج العكبرة  ومرغ 

ومـغ أىع مشاشقيا رأس نرخاني ورأس أم سيج إلى جانرب رأس دمحم 
 أهع السعالع الدياحية لسجيشة شخم الذيي:

:فعشجه تتبلقى الدساء مع مياه البحخ األحسخ الرافية خميج نعسة-
السبيخة  والخمال الشاعسة والذسذ الجافئرة  الغشية بالذعاب السخجانية

الترري تدرررصع مررغ بررريغ سبلسرررل الجبررال السمػنرررة لتشذررخ أشرررعتيا بررريغ 
الرررحارػ والػديان ويعررج مررغ أجسررل شررػاشئ البحررخ األحسررخ  كسررا 
أنيررا تجسررع برريغ مسيرردات العجيررج مررغ البيئررات الدررياحية حيررث يسكررغ 
ة مسارسرررررة الدرررررباحة مرررررع مجسػعرررررات األسرررررساك السمػنرررررة  ومذررررراىج

الذرعاب السخجانيرة مررغ خربلل الغػاصرة الدجاجيررة التري تكذر  قرراع 
البحرررخ األحسررررخ ويسكغ مسارسررررة الغررررػص فررري العجيررررج مررررغ مشرررراشو 

 الخميج   وركػب القػارب الذخاعية أو التدلج عمى الساء.
كسا يسكغ االستستاع بدحخ الرحخاء السررخية فري رحربلت نياريرة 
أو مدائية عبخ رحبلت الدفارؼ بريغ الكثبران الخمميرة فري الررحخاء 
الذاسعة ذات الدبلسل الجبمية التي ترمح لسسارسرة تدرمو الجبرال 
وركرررررػب الخيررررررل والجسال ويػجرررررج بيررررررا أيزرررررا مجسػعررررررة السبلىرررررري 

وؼ والعخبرري الترري تعررج مررغ أىررع والشررػادؼ الميميررة ذات الترررسيع البررج
عشاصرخ جرحب الدررياحة األوروبيرة فري ذلررظ السكران  باإلضرافة إلررى 
عرررخوض الرررجالفيغ  ورياضرررة الجػلررر  ومخاكرررد البرررػليشج والبميررراردو  



 348 

ويػجرررج السدرررخح الخومررراني الرررحؼ تقرررجم فيرررو عرررخوض ألشررريخ الفرررخق 
 العالسية.

 أو)مشتجرع دىرب(وىي مجيشرة سرياحية وتعرج األشريخمجيشة دهب:-1
بعج مجيشة شخم الذيخ مرغ حيرث أعرجاد الدرائحيغ السترخدديغ عمييرا. 
ومجيشة دىب سرسيت بيرحا االسرع لمرػن رماليرا التري تسيرل إلري المرػن 
الررررحىب وكانت ىررررحه السجيشررررة فرررري الدررررابو قخيررررة صررررغيخة لررررريادؼ 
الدرررررسظ ثرررررع اشرررررتيخت فررررري التدرررررعيشيات بعرررررج أن أولتيرررررا الحكػمرررررة 

دق والقخػ الدياحية في قمبيا  السرخية اىتساما خاصا فأقامت الفشا
 وما زال يكيع فييا بعس البجو حتى اآلن .

تقع دىب عمى خميج العكبة عشج البحخ األحسخ جشػب شخق شربو و
كررع( إلررى الذررسال مررغ مشتجررع  111جديررخة سرريشاء عمررى بعررج حررػالي)

 كع( عغ مجيشة إيبلت. 141شخم الذيخ وتبعج حػالي) 
السجيشرة و)الجػنا( وكانت  وتزع دىب خميجريغ ىسرا)القخة(في وسرط

تذتيخ قجيسا بأنيا ميشاء بحخؼ عمري خمريج العكبرة اسرتخجمو العرخب 
م( فررري  116األنبررراا مشرررح القرررخن الثررراني قبرررل السررريبلد وحترررى عرررام) 

تخديغ بزاعتيع تسييجا لشقميرا غمري ميشراء الدرػيذ برالصخيو البرخؼ 
عبرررخ أوديرررة سررريشاء وبرررحلظ تحكسرررػا فررري شخيرررو التجرررارة بررريغ الذرررخق 

الغرررخب عبرررخ سررريشاء وميشررراء دىرررب  وترررع اسرررتبلم مجيشرررة دىرررب مرررغ و 
م( وكانرررت عبرررارة عرررغ الدرررػق القرررجيع 1982الجانرررب األخرررخ عرررام) 

 ( شاليو.61بالسجيشة وعجد )
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وىي مجيشة سياحية عمي خميج العكبرة ويتدايرج الشذراا الدرياحي بيرا 
برررفة مدررتسخة إضررافة إلرري بعررس السشرراشو الدراعيررة حررػل السجيشررة 

بيررا سرركان الػديرران  ويػجررج بيررا جسيررع مقػمررات السررجن  والترري يعسررل
الدرررياحية وتتكرررػن دىرررب مرررغ قرررخيتيغ  القخيرررة األولرررى وىررري القخيرررة 
البجويررة واسررسيا) العرررمو( وتقررع فرري الشررر  الجشررػبي بيشسررا تعتبررخ 
القخيررررة الثانيرررررة ىرررري الجررررردء التجرررررارؼ واإلدارؼ لررررجىب  وتقرررررع إلرررررى 

را ناحيرة الحرجود اإلسرخ  الذسال   ائيمية جديرخة كرػرال وىرى ويػجرج أيزا
 بصابا حيث قام الرميبيػن ببشاء قمعة يسكغ مذاىجة بقاياىا.

وتذرررتيخ دىرررب بذرررػاشئيا الحىبيرررة والسػاقرررع السجىذرررة التررري تررررمح 
لمغصذ وىي مغ أبخز األنذرصة التري يسكرغ لردوار دىرب مسارسرتيا 
 بجانب الدفارؼ والسشتجعات الرحية  وتسارس فييا كحلظ رياضرة 

طبلت كسرا أن بيرا رياضرة مائيرة وىري ركرػب األمرػاج أو القفد برالس
ركرػب السخاكرب الذرخاعية  كسرا يذررتيخ مشتجرع دىرب بخياضرة القفررد 
بررالسطبلت الترري أصرربحت مختبصررة بالسشصقررة لسررا تزررسو مررغ مخاكررد 
لتعمررريع القفرررد وبسختمررر  أنػاعيرررا تتكرررػن مجيشرررة دىرررب مرررغ السشررراشو 

لػم وىرري محسيررة اآلتيررة: مررغ الذررسال لمجشررػب: مشصقررة رأس أبررػ جررا
شبيعية ومشاشو الغػص في غػص) البمػىػل( وىي أشيخ مشاشو 
الغرػص بررجىب والكانيػن عمري شخيررو البمػىرػل الكشررانيػن العرررمو  
ويزررع مجسػعررة مررغ الفشررادق والقررخػ  مشصقررة العرررمو وىرري مشصقررة 

:( مررغ سرركان مجيشررة دىررب وتتكررػن 75يقصررغ فييررا مررا يقررارب مررغ) 
  العررمو( مشصقرة السميرل وىري شخيرو مغ )مجيشة مبارك  الدر نػق 
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يررػازؼ شخيررو الدرراحل يزررع بعررس الفشررادق الرررغيخة والكافيتخيررات 
مشصقة السدبط وىي السشصقرة التجاريرة الدرياحية الخئيدرية  و والسشازل

برررررجىب وتزرررررع مجسػعرررررة كبيرررررخة مرررررغ السحررررربلت ونرررررػادؼ الغرررررػص 
والكافيتخيررررات والسخيسررررات والفشادق ومشصقررررة السذررررخبة وتزررررع عررررجدا 

خا مررغ الكافيتخيررات ومخاكررد الغررػص وتزررع أيزررا األثررخ الػحيررج كبيرر
السػجػد ىشاك وىػ تل السذرخبة وىري مخرازن خاصرة بأحرج السرػاني 

ومشصقررة )الجػنرررا( وتزرررع عرررجدا قمرريبل مرررغ الفشرررادق ومخاكرررد  القجيسة
 الغػص حيث أنيا الذاشئ الخممي الػحيج بالسجيشة.

وىرحه السشصقرة تعتبرخ مرغ السحسيرات  والكانيػني الػادي العطـيع :-
العالسيرررة برررخا وبحرررخا ويسشرررع الرررريج والبشررراء فييرررا ولرررحلظ فتعتبرررخ مرررغ 
أجسرررل السشررراشو الدرررياحية وىػ عبرررارة عرررغ كيررر  أو فجرررػه داخرررل 

متررخ(  21مترخ( وتػجرج فتحرو عمرى) 52البحرخ وتشتيري عمرى عسرو) 
والكانيػن يرش  مرغ الكيرػن الخصرخة ولكرغ لرو متعرو فري الغرػص 

نررررو يجسررررع أكثررررخ مررررغ شررررعػر وىررررػ الخررررػن مررررغ السجيررررػل حيررررث ا
والتحرررررجؼ والسغرررررامخة والكرررررانيػن مرررررغ األمررررراكغ السحببرررررة لسحترررررخفيغ 

 الغػص.
تقررع عمررى خمرريج العكبررة شررسال مجيشررة دىررب عمررى مجيشــة نػيبــع:-9

( 2كررع 5197كررع (مررغ قشرراة الدررػيذ  وتبمرر  مدرراحتيا)  465بعررج) 
جررج بيررا ميشرراء وىررى مجيشررة ليررا شرريخة سررياحية وتجاريررة واسررعة  ويػ 

نػيبع والعجيج مغ السذخوعات الدياحية والتري تعتسرج عمرى الدرياحة 
الذرراشئية والغصررذ والدررفارؼ وقج عخفررت مجيشررة نػيبررع قررجيساا بقمعررة 
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نػيبرع أو شابيررة نػيبررع ندربة لمقمعررة الترري بشيررت بيرا فرري نيايررة القررخن 
الساضرررري  واآلن فررررتن نػيبررررع مشصقررررة سررررياحية وزراعيررررة وتجاريررررة و 

يع عمى خميج العكبة  كسا تػجرج بيرا العجيرج مرغ ابرار السيراه ميشاء م
إضررافة إلررى ميرراه الدرريػل والعيررػن القخيبررة وتتبع نػيبررع قخيتررا واسررط 

( تجسعات سكانية أخخػ   وأقيست بيا عذخات الفشادق 8وشابا و) 
   ومغ معالسيا:والسشتجعات الدياحية ذات الذيخة العالسية

و أثشرراء الفتررخة البيدنصيررة  وقررج وىرري حرررغ تررع بشائررجديــخة فخعــػن:-
(واستػلي عميو صبلح الجيغ عرام) 1116استػششو الرميبيػن عام)

م(وتقع عمري مدرافة) 1171( وقام بتػسيعو وقج أنذئت عام)1182
كرع(   8كع( مغ مجيشرة نػيبرع  وإلري الجشرػب مرغ شابرا بسدرافة) 61

لتكرررػن نقصرررة حرررريشة لحسايرررة الصرررخق البخيرررة والبحخيرررة بررريغ مررررخ 
ام والحجررراز وترررأميغ شخيرررو الحرررج   وكقاعرررجة بحخيرررة متقجمرررة والذررر

 لتأميغ خميج العكبة والبحخ األحسخ مغ أؼ غدوة بحخية .
وىرري عبررارة عررغ تحررريشات شررسالية وجشػبيررة كررل مشيسررا عبررارة عررغ 
قمعة مدتقمة تدتصيع أن تدتقل بسفخدىا إذا ما حػصخت إحجاىسا   

الغررخن والسدررجج   أمررا الدرريل األوسررط فقررج أقيسررت فيررو السخررازن و 
وتقررع عمرري نتررػءيغ بررارزيغ وتحرريط بيررا األسررػار واألبررخاج   وتحتررػؼ 
عمررري ثكشرررات لمجشرررج وفػاصرررل لمتخرررديغ وحجرررخات لمسعيذرررة وخررردان 
لمسيررراه وحسرررام ومدرررجج   كسرررا عثرررخ بيرررا عمررري أبرررخاج الحسرررام التررري 

 (131)استخجمت لشقل الخسائل في العرػر الػسصى. 
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 7/11/2114 سٌناء،استرجع جنوب محافظة مولع (انظر،



 352 

العسخانيرررة السررررخية عمرررى خمررريج :ىررري أخرررخ الشقررراا مجيشـــة شابـــا-3
العكبررة وىى ذات أىسيررة إسررتخاتيجية وسررياحية كبيررخة  وتتسيررد بسػقررع 
ىام مشح الفخاعشة وتتحكع في السسرخات التري تررل بريغ سريشاء ورأس 

وتقع شابرا عمرى رأس خمريج  خميج العكبرة كسا تتسيرد بررفاء مياىيرا
اه العكبررة برريغ سمدررمة جبررال وىزرراب شابررا الذررخقية مررغ جيررة  وميرر

خميج العكبة مغ جية أخخػ  وتبعج عغ مجيشرة شرخم الذريخ حرػالي) 
كررررع( باتجرررراه الذررررسال  وتجاورىررررا مجيشررررة إيرررربلت اإلسررررخائيمية   245

وتسثررل السشصقرررة الػاقعرررة بررريغ شابرررا شرررساال وشرررخم الذررريخ جشػبرررا أىرررع 
مشرراشو الجررحب والتشسيررة الدررياحية بجشررػب شرربو جديررخة سرريشاء وتبم  

ولصابا أىسيررررة أخرررخػ فرررري  مخبعررررا واحرررجا(مدررراحتيا حػالي)كيمرررػمتخا 
( عشررجما 1916فرررػل الترراريخ السرررخؼ أشرريخىا حادثررة شابررا عررام)

حجث خبلن بريغ مررخ والجولرة العثسانيرة عمرى تعيريغ الحرجود بريغ 
مرررخ وفمدررصيغ الترري كانررت تابعررة لمجولررة العثسانيررة وانتيررى األمررخ 

حرجود باتفاق لخسع الحجود مغ شابا إلرى رفرح وترع تعيريغ عبلمرات ال
اإلسررخائيمية حررجث خرربلن  -وعشررج تصبيررو معاىررجة الدرربلم السرررخية 

عمررى تعيررريغ مكرران بعرررس عبلمررات الحرررجود الترري تبلشرررت  وحررراول 
اإلسرخائيميػن تحخيرظ بعرس ىررحه العبلمرات داخرل األرض السرررخية 
لبلستيبلء عمى شابا لحلظ اتفو الصخفان مرخ وإسخائيل عمرى مبرجأ 

صرجرت ىيئرة التحكريع بجشيرف ( أ1988سربتسبخ  29التحكيع وفى) 
                                                                                                                                             

 

http://www.southsinai.gov.eg/tourism/atr-areas/default.aspx 
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حكسيرررا لررررالح السػقرررع السررررخؼ لتعيررريغ مػقرررع عبلمرررة الحرررجود   
 .( تدمست مرخ مشصقة شابا1989مارس  19وفى) 

:تذكل شابا اليػم إحجػ الػجيات *األهسية الدياحية وأهع السعالع
الدياحية الستسيردة التري يقررجىا الدرياح مرغ كرل أنحراء العرالع بحثارا 

ئررة واستكذرران الذررعاب السخجانيررة الفخيررجة تحررت عررغ الذررػاشئ الياد
أشرعة الذرسذ الجافئة وتعرج مجيشرة حجوديرة تغمر  الجبرال مشتجعاتيرا 
الدررياحية  شررخيصيا الدرراحمي ىررػ األكثررخ جسرراال عمررى مدررتػػ شرربة 
الجديرررخة ويتكررررػن مرررغ عررررجد مررررغ الخمجررران والبحيررررخات و مزرررريو و 

يأتي جديرخة  أجسرل مشراضخ ىرحه الجديررخة ىرػ حررغ صربلح الررجيغ و 
إلييا عجد كبيخ مرغ الدرياح مرغ جسيرع إنحراء العرالع ويػجرج حرػالي) 

 ( 132)فشادق( مغ أىسيا فشجق) ىيمتػن شابا(. 11

 
 مجيشة شابا (42شكل) 
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 طابا لالستعالمات العامة الهٌئة (انظر،

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=535 

 7/11/2114،استرجع 2119/ 19/ 31
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وتتسيد)شابررا( بالسيرراه الرررافية والذررعب السخجانيررة والسختفعات ذات 
 الرخػر السختمفة األلػان وىي مغ مقػمات الجحب الدياحي .

السعترررجل فررري الرررريف والذرررتاء ودرجة حرررخارة السيررراه دافئرررة والسشررراخ 
 شػال العام وىي جاذبة لمدياحة وبخاصة سياحة الغصذ.

كسا أن الصبيعة البجوية والبداشة والرحخاء وما فييا والردػ البرجوؼ 
وشرررخق معيذرررة الكبائرررل البجويرررة وفييا أنرررػاع متعرررجدة مرررغ الحيػانرررات 

سا يتػافخ السشذر ت الدرياحية ك والشباتات ووجػد السحسيات الصبيعية
والسخافررررو والخررررجمات والصخق الستعررررجدة مثررررل شخيررررو مصررررار الشقررررب 

 (133)وايبلت وىشاك شبكة مغ الصخق تخبصيا بالسجن السجاورة.

وتعرج مجيشرة شابرا مرغ أكثرخ السرجن الدرياحية جرحبا لمدرياح  فالسجيشرة 
تجسع بيغ التاريخ واألصالة حيث تحترػؼ عمري اثرار يخجرع تاريخيرا 

سشة( إلي جانب الحياة البخية الشادرة والتخاث البجوؼ  5111لحػالي)
  ومغ معالسيا:السسيد ألىل السجيشة

:يزرع الستحر  ثربلث قاعرات تحترػؼ عمري أكثرخ مرغ متح  شابـا-
قصعرررة أثخية تعررررج أرشرررريفا صررررامتا يحكرررري قرررررة حيرررراة شررررعب  711

 .جشػب سيشاء بجءاا مغ العرخ الفخعػني وحتى العرخ الحجيث
ىػ عبارة عرغ وادؼ واسرع كمسرا سرخت فيرو تجرجه :جود السمػن األخ-

يزيو تجريجيا  لجرجة أنو يرل لشقصة يرعب عمي السارة السخور 
مترخاا مررغ  51بريغ سررفحيغ مرغ الحجررخ الخممري وعمررى ارتفراع حررػالي 

 .بصغ الػادؼ
                                                             

سبك ذكره(انظر،محبات الشرابً،ألالٌم مصر السٌاحٌة،مرجع 133
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مرررغ أشررريخ وأكثرررخ األمررراكغ زيرررارة مرررغ قبرررل الدرررياح :محسيـــة شابـــا-
ة وتكػيشررات جيػلػجيررة ومجسػعررة  تتكررػن مررغ كيررػن ومسررخات جبميرر

مرررغ الػديررران مثرررل وادؼ وتيرررخ والدلجرررة والررررػانة نخيرررل  اكتدررربتيا 
كسررررا تحتررررػؼ السحسيررررة عمرررري ثررررخوة حيػانيررررة   مكانررررة أثخيررررة متسيرررردة

ونباتيرررررة؛حيث تجسرررررع بررررريغ الشباترررررات الشرررررادرة والحيػانرررررات السيرررررجدة 
( نػعررراا مرررغ الثرررجييات و) 25بررراالنقخاض  حيرررث يػجرررج بيرررا حرررػالي) 

( نػعرراا مررغ 24نػعرراا مررغ الصيررػر الشررادرة السكيسررة إضررافة إلرري) (51
( 481الدواحررر    أمرررا بالشدررربة لمشباترررات فيػجرررج بالسحسيرررة حرررػالي)

 .نػعاا مغ األنػاع الفخيجة الشػع
مشصقرة مخسري السجرابيبل التري  :ومغ أشيخ أماكغ الغػص في شابرا

مشصقررة مجررابيبل   تزررع ثبلثررة أمرراكغ لمغررػص وىررى مشصقررة الررػادؼ
يػجررج فييررا  حيررث جديخة فخعررػن  و مشصقررة مجررابيبل الرررغيخ لكبيررخ ا

 .يػجج مػاقع لمغػص و حرغ صبلح الجيغ 
ىي مشصقة جيدت خريرا لتكػن أكثخ األماكغ :مختفعات شاباو -

رفاليرررررة فررررري مشصقرررررة الذرررررخق األوسرررررط وشرررررسال أفخيكيرررررا  فسػقعيرررررا 
االسرررتخاتيجي الرررحؼ يصرررل عمررري البحرررخ األحسرررخ وقخبرررو مرررغ السصرررار 
الررجولي والسيشرراء برريغ جبررال سرريشاء والترري تحررج ثبلثررة بمررجان مجرراورة  

 .جعميا مشصقة مسيدة 
مشتجعررات سررياحية عمرري اعمرري كسررا تحتررػؼ السشصقررة عمرري فشررادق و -

مدتػؼ مغ الجػدة  فقج تع إعرجاد تررسيسات مشتجرع شابرا الدرياحي 
 .ليكػن وجية سياحية مفزمة لسحبي السغامخة والستعة واإلثارة
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يتكػن مشتجع شابا مغ خسدة فشادق عالسية فاخخة تسمكيرا مجسػعرة 
شخكات عالسية متخرررة فري الفشجقرة وتشطريع وإدارة الفشرادق  كسرا 

جرررررج مخكرررررد ماريشرررررا الرررررجولي الحاصرررررل عمرررررى جرررررػائد عجيرررررجة فررررري يػ 
الخياضرريات السائيررة والغررػص  إضررافة إلررى نررػادؼ الجػلرر  ونررػادؼ 

 (134).التدمية ومخاكد التدػق والسشتجعات والخياضيات الستشػعة

ـــة الصـــػر:-4 تقرررع بجرررػار جبرررل الصرررػر السبرررارك عمررري خمررريج مجيش
مجيشررررة سررررانت الدررررػيذ مررررغ الشاحيررررة الذررررخقية والي الجشررررػب مررررغ 

كرراتخيغ وىي عاصرررسة محافطرررة جشررػب سررريشاء وكانت تعرررخن حترررى 
وقررت قخيررب باسررع )جبررل الصررػر(وىى مجيشررة قجيسررة أثبتررت الحفررائخ 
أنيرررا كانرررت ميشررراءا تجاريرررا ىامررراا عمرررى خمررريج الدرررػيذ فررري عررررػر 

كررع( عررغ قشرراة الدررػيذ   ونحررػ)  275بعيجة وتبعررج السجيشررة بشحررػ )
خ الحجيث ارتربط اسرع الصرػر كع( عغ شخم الذيخ وفي العر 111

بقػافررررل الحجرررراج الررررحيغ كررررانػا يرررررمػن إلييررررا عبررررخ البررررػاخخ حيررررث 
يقزػن فتخة الحجرخ الررحي ىشراك قبرل عرػدتيع إلرى الدرػيذ بعرج 
ذلظ ثع نذصت بيا تجريجياا حخفة صيج األسساك التي كانت الشذاا 
الخئيدي لمدكان حتى وقت قخيب   حيث تجسع الريادون في عجة 

صقة الكيبلني والجبيل والسشذية القجيسة   أما قخيرة الرػادؼ أحياء بسش
 فكانت تجسعاا لمبجو.

                                                             
134
 

 7/11/2114(استرجع فً لطاباعروس جنوب سٌناء )دلٌلن السٌاحً الشامل  طابا (انظر،

www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artId=3839111 
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أمرررا اآلن فررررتن مجيشررررة ومخكرررد الصررررػر الترررري تبمررر  مدرررراحتيا نحررررػ)  
( تزع العجيج مغ األنذصة كالدراعرة   والخعري   بيشسرا 2كع 5111

يعسررل أغمرررب سررركانيا حاليررراا بالخررجمات الحكػميرررة وبعرررس األنذرررصة 
تجاريرررة   وتػجرررج برررالصػر بعرررس السعرررالع اليامرررة مثرررل الدرررياحية وال

بعس اآلثار التاريخيرة والكشرائذ ومشصقتري شراشئ الشخيرل وشراشئ 
تعتبخ مجيشررة الصررػر مررغ أشرريخ السررجن الدررياحية و القسررخ الدررياحييغ 

فررري سررريشاء وذلرررظ لسرررا تحػيرررو تمرررظ السشصقرررة مرررغ العجيرررج مرررغ اآلثرررار 
التاريخيررة القجيسرررة السدرريحية واإلسررربلمية  كسررا تػجرررج بعررس اآلثرررار 

مثرررررل ميشررررراء الصرررررػر التجرررررارؼ القرررررجيع والرررررحؼ يخجرررررع إلرررررى العررررررخ 
تستررع مشصقررة شررػر و  السسمررػكي  وكررحلظ اثررار مررغ العرررخ الحررجيث 

سيشاء بسكانة ديشية وروحانية كبيخة فقج ورد ذكخىا في القرخان الكرخيع 
  ومغ أىع معالسيا:فقج كمع ن عد وجل عميو مػسى

ىررػ مقرام مشررح القرخن الخابررع السريبلدؼ ويػجررج و  ديـخ الصــػر القـجيع:-
بررو كشيدررة باسررع القررجيذ) جرراود جيررػش(  وكررحلظ يػجررج بيررا جررامع 
قمعرررو  وقرررج وجرررج فررري السجيشرررة العجيرررج مرررغ أصرررشان الشقرررػد الفزرررية 

 والشحاسية والتي تخجع لعيج الخومان والبيدنصييغ.
وتتستررع مجيشررة الصررػر بجررػ مدررتقخ شررػال العررام وبيررا مرررادر ميرراه  
و مغ اآلبار االرتػازية مسا جعميا مسيدة عغ كل مرجن السحافطرة نكي

( 1858الشادر فييا وجػد الساء العرحب الررالح لمذرخب وفرى عرام) 
 أسذ) سعيج باشا( الحجخ الرحي لمحجاج بسجيشة الصػر.
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صػر ويقررع الوىررػ مررغ معررالع الدررياحية فرري مجيشررة حســام مػتــي:- 
عمرى شراشئ القسرخ  و تخشسال مجيشة شػر سيشاء بشحػ ثبلثة كيمرػ م

 تػجج قخية مػسى باػ الدياحة.
 *أنػاع الدياحة في جشػب تيشا 

تعررج سرريشاء مخكررداا عالسيرراا لمدررياحة إذ تتررػفخ بيررا كررل أنررػاع الدررياحة 
مررررررررغ سررررررررياحة ديشيررررررررة   ثقافيررررررررة   تاريخيررررررررة  رياضررررررررية  تخفيييررررررررة 

 وسفارؼ وميخجانات ومؤتسخات وسرررررررررياحة بيئية وسرررررررررياحة عبلجية 
 شاشئية وغيخىا.

تسثرررل الدرررياحة التخفيييرررة أغشرررى الدـــياحة التخفيهيةيالذـــاشئية :-2
لترػافخ السقػمرات الصبيعيرة    وأكثخ أنػاع الدياحة انتذاراا في سريشاء

والتررري تعرررج برررجورىا محررررمة لثرررخاء بيئرررة سررريشاء بسشاخيرررا السعترررجل   
وشررررػاشئيا الخمميررررة والرررررخخية عمررررى الدرررررػاء  وكشررررػز مياىيررررا مررررغ 

مخجانية و أسساك نادرة وكائشات بحخية أخخػ   إضافة إلرى شعاب 
تػفخ البشيرة األسرراسررية لسثرل ىرحه الدرياحة التري تقرع مخاكدىرا اليامرة 
في مشاشو سيمة االتررال والسػاصربلت عمرى الدررػاحل أو برالقخب 
مشيرررا   تشتذرررخ ىرررحه الدرررياحة فررري السشررراشو الدررراحمية التررري تتسيرررد 

د بحرررررخؼ غيرررررخ عسيرررررو خرررررال مرررررغ بذرررررػاشئ رمميرررررة ناعسة وبامترررررجا
 الرخػر وصافى السياه   حيث خميج الدػيذ وخميج العكبة.

فذاشئ خمريج الدرػيذ يسترج بصرػل الدراحل الذرخقي لمخمريج شرامبلا 
مشررررراشو رأس مدرررررمة ورأس سرررررجر ورأس مصارمرررررة والصرررررػر  وىرررررى 
مشررررراشو سياحية إضرررررافة إلرررررى مشصقتررررري أبرررررػ زنيسرررررة وأبرررررػ رديرررررذ 
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شئ العجيرررج مرررغ الخمجررران ورؤوس الررررشاعيتيغ  ويتخمرررل ىرررحا الذرررا
اليابذ في وسط مياه الخميج   كسرا تتسيرد الذرػاشئ نفدريا بالخمرال 
الشاعسة البيزاء وصفاء السياه واألعساق الزرحمة لسدرافات شػيمرة 
إضررافة إلررى اعتررجال السشرراخ شررػال العررام  وقررخب ىررحه السشصقررة مررغ 

احة القررراىخة ومرررجن مررررخ األخرررخػ مسرررا يجعميرررا مكانررراا مشاسرررباا لمدررري
السحمية وكحلظ رحبلت اليػم الػاحج  وتػجرج برخأس سرجر عمرى وجرو 
الخرررررػص العجيررررج مررررغ القررررخػ الدررررياحية والسذررررخوعات الدررررياحية 

أما شاشئ الصػر فبل يقل روعة عغ رأس سجر خاصة في  الجسيمة
مشصقرررة شررراشئ الشخيرررل  وىرررى مرررغ أجسرررل السشررراشو الدرررياحية التررري 

رررػر برريغ ميرراه الخمرريج تجسررع برريغ زراعررات الشخيررل والذرراشئ السح
وسمدرررمة الجبرررال فررري الذرررخق   كرررحلظ شررراشئ القسرررخ برررالصػر  فيرررػ 
عبارة عغ لدان مستج لرجاخل السيراه ولرو شراشئ رممري نراعع ويسكرغ 

 مغ عشجه إلقاء نطخة بانػرامية عمى مجيشة الصػر بكامميا.
وسرراحل خمررريج العكبررة مرررغ رأس الشقرررب شررساال إلررري رأس دمحم جشػبرررا 

 ابا ونػيبع وشخم الذيخ ونبو وغيخىا.حيث مشاشو دىب وش
يتخكررد ىررحا الشررػع مررغ الدررياحة عمررى الذرراشئ تــياحة الغــػص:-1

الذرخقي لخمرريج العكبررة   وىررػ شراشئ صررخخؼ فرري معطررع مشاشقررو   
ويميررو عسررو كبيررخ لمسيرراه بعررج الدرراحل مباشررخة   وتعررج ىررحه السشصقررة 

عرة مغ أجسل السشاشو الدياحية فري العرالع لسرا تستمكرو مرغ كشرػز رائ
فييررا أروع مشرراشو الذررعاب السخجانيررة   واألسررساك السمػنررة والسيرراه  

الجافئررة شرررػل العرررام   وتتستررع بصبيعرررة سررراحخة عمررى اليرررابذ وتحرررت 
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الساء حيث تحريط بيرا تكػيشرات شبيعيرة خبلبرة بسرا بيرا مرغ خمجران 
ويشابيع دافئرة وحيػانرات وشيرػر ونباترات بخيرة نرادرة وشيرػر متشػعرة  

السدتغمة سياحياا عمى شاشئ خميج العكبة) شرخم ومغ أبخز السػاقع 
 . الذيخ ودىب ونػيبع وشابا(

 

 
 الغػص في مجيشة دىب( 43شكل)

 
 :الدياحة األثخية والتاريخية-9

إلى جانب مشصقة ديرخ سرانت كراتخيغ كسشصقرة سرياحية ديشيرة وأثخيرة 
في الػقت نفدو   فتن في سيشاء العجيج مرغ مػاقرع الدرياحة األثخيرة 
والتاريخيرة أبخزىررا سررخابيط الخررادم قرخب رأس أبررػ زنيسررة حيررث يػجررج 
معبرررج اإلليرررة بحتحرررػرب مرررغ العررررػر الفخعػنيرررة فرررػق قسرررة إحرررجػ 

يرررررا مشررررراجع الفيرررررخوز والشحررررراس التررررري اليزررررراب العاليرررررة وحػليرررررا بقا
استخجميا السرخيػن القجماء في عرخ الجولتيغ الػسصى والحجيثة 
قبل السيبلد   وبالقخب مغ سخابيط الخرادم تػجرج مشصقرة السغرارة بسرا 
بقى مرغ نقػشريا األثخيرة وتعرج سرخابيط الخرادم مقررجاا ميسرا لمدرياح 
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جيرج مرغ القربلع السيتسيغ بسػاقع اآلثرار   فري نفرذ الػقرت تذريج الع
وقمعرة صربلح الرجيغ فري جديرخة    السػجػدة في سيشاء إقباالا سياحياا 

فخعررررػن قررررخب شابررررا والترررري يدرررراعجىا مػقعيررررا البحررررخؼ عمررررى تررررجفو 
السجسػعرررات الدرررياحية إلييرررا   فزررربلا عرررغ ترررػافخ وسرررائل الػصرررػل 

وتعتبخ مشصقرررة ترررل  إلييرررا إلرررى جانرررب أمررراكغ اإلقامرررة القخيبرررة مشيرررا
ضا أثخية وتزع السشصقة البحخية لسيشاء دىب مغ السذخبة بجىب أر 

عرررخ األنبرراا مررغ القررخن الثرراني واألول قبررل السرريبلد لخجمررة حخكررة 
التجرررارة بررريغ الذرررخق والغرررخب عبرررخ سررريشاء  وتذرررسل السشصقرررة فشرررارا 

 .ومخازن لمبزائع ومكاتب لخجمة الحخكة بالسيشاء
 الدياحة الجيشية:-3

سيشاء ىي األرض التي باركيا ن سبحانو وتعالى وذكخىا في كتبرو 
وىى األرض التي مخ بيرا و عراش فييرا أنبيراء ن فدرار  الدساوية 

عمييررا إبررخاليع عميررو الدرربلم قاصررجاا مرررخ الترري أقررام فييررا عامرراا ثررع 
عررراد مرررغ خبلليرررا مرررع زوجترررو سرررارة   وعبخىرررا يػسررر  برررغ يعقرررػب 

و إخػتررو  فقررجر ن لررو مشدلررة عطيسررة فرري عمييسررا الدرربلم بعررجما تخكرر
مرخ فيسرا بعرج  واتجرو إلييرا مػسرى وعراش ىشراك وتردوج ابشرة بشري 
ن شررعيب عميررو الدرربلم فرري مررجيغ  وعمررى جباليررا شررخن ن تعررالى 
مػسرررى برررأن كمسرررو برررالػادؼ السقرررجس شرررػؼ تكميسرررا  و تمقرررى األلرررػاح 

ت مػسررى الترري بيررا تعميسررات الررخب و شررخيعتو   ثررع عمررى تخابيررا مررا
الدريجة العرحراء والدريج )وأخيو ىارون  وعمييرا مرخت العائمرة السقجسرة
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السدرريح شفرربلا عمييسررا الدرربلم ( إلررى مرررخ ثررع عررادت رحمررة العائمررة 
 السقجسة بعج ذلظ إلى فمدصيغ عبخ سيشاء أيزا.

وتتخكرررد الدرررياحة الجيشيرررة فررري مشصقرررة سرررانت كررراتخيغ ووادؼ فيرررخان 
الن مرغ الدرياح سرشػيا لديرارة برفة أساسية  حيث يخد عذرخات اآل

 :السػاقع الدياحية في سانت كاتخيغ وأبخزىا
حيرث تػجرج فري أعمرى قسترو كشيدرة صرغيخة وجرامع   :ج ل مػتـ -

ويحخص الدائحػن عمى تدمو الجبل عقب مشترر  الميرل ليررمػا 
 .قستو قبيل شخوق الذسذ

ويدتقبل الجيخ يػمياا مئات الدياح مرغ أنحراء  :ديخ تانت كاتخيغ-
العالع لديرررررارة معالسرررررو ومكػناترررررو األساسرررررية مثرررررل الكشيدرررررة الكبرررررخػ 
وكشيدررة العميقررة والسدررجج الفرراشسي ومكتبررة الررجيخ ومئررات األيقػنررات 
الفخيرررجة التررري يزرررسيا   إضرررافة إلرررى الفديفدررراء التررري ال يػجرررج ليرررا 

قبررخا الشبرري صررالح وىررارون  عمررى مررجخل مجيشررة  و  مثيررل فرري العررالع
 . ارات الجيشية الدياحيةسانت كاتخيغ وىسا مغ السد 

ويقع في وادؼ فيرخان  وقرج بشري فري نفرذ تػقيرت بشراء :ديخ ال شات-
ديررخ سررانت كرراتخيغ حيررث كانررت واحررة فيررخان مخكررداا رئيدررياا لمخلبرران 

 السديحييغ في سيشاء.
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 ديخ سانت كاتخيغ(  44شكل)

 
 الدياحة العالجية:-4

العبلجيرررة خاصرررة تػجرررج فررري سررريشاء العجيرررج مرررغ مقػمرررات الدرررياحة 
عيػن السياه التي تداعج عمرى شرفاء العجيرج مرغ األمرخاض  والخمرال 
الدررراخشة الشاعسرررة فررري عجيرررج مرررغ السشررراشو وىرررى ذات فائرررجة كبيرررخة 
لعررربلج أمرررخاض الخومررراتيدم  ووجرررػد العجيرررج مرررغ األعذررراب السفيرررجة 
لعبلج أمخاض عجيجة ويقبل عمييا الدياح خاصة في إشار االتجراه 

ف مررررغ اسررررتخجام األدويررررة الكيساويررررة والعررررػدة إلررررى العررررالسي لمتخفيرررر
 .العبلج باألعذاب

يقررع حسررام فخعررػن عمررى بعررج نحررػ مائررة كيمررػ متررخ  :حســام فخعــػن -
( عيشرراا تتررجفو مشيررا 15مررغ شرراشئ قشرراة الدررػيذ وىررػ عبررارة عررغ) 
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السيررررراه الدررررراخشة ويسرررررؤل البخرررررار السترررررراعج مشيرررررا أنحررررراء السغرررررارة 
البحررخ  حيررث تبمرر  درجررة حررخارة السشحػتررة فرري الجبررل أعمررى شرراشئ 

(ويدرتخجم فرري شرفاء العجيرج مرغ أمررخاض  ەم75-55السيراه مرا بريغ) 
 .الرجر والجمج وبعس أمخاض العيػن 

كررع( 3يقرع حسرام مػسررى شرسال مجيشرة الصررػر بشحرػ):حسـام مػتــ -
وتتجفو مياه الحسرام مرغ خسرذ عيرػن تررب فري حسرام عمرى شركل 

( ەم37خيتيرة الدراخشة)حػض محاا بسبشى وتدتخجم ىرحه السيراه الكب
 .في شفاء أمخاض الخوماتيدم واألمخاض الجمجية 

كررع( جشرررػبي نفرررو) الذرررييج  61تقرررع عمرررى بعرررج)الترري عيـــػن مػتـــ 
فػائج صحية عجيجة حيث تعالج بعرس األمرخاض  ليا (أحسج حسجؼ

  .الجمجية والخوماتيدم وتفيج الجياز اليزسي
:ترررررحخخ أرض سررررريشاء بالعجيرررررج مرررررغ الشباترررررات األعذـــــاب الص يـــــة-

واألعذررراب البخيرررة ذات الفػائرررج الررررحية الكبيرررخة والتررري يقبرررل عمييرررا 
ويدأل عشيرا الدرياح خاصرة فري مشصقرة سرانت كراتخيغ مثرل الدعترخ 
الرررحؼ يعرررالج الكحرررة واألمرررخاض الررررجرية   والحررربج الرررحؼ لرررو أثرررار 

السغز  إيجابية في عبلج السغز والخشػبة   والذيح الحؼ يخف 
ويصخد السيكخوبات  والحشزل السفيج في عبلج الخوماتيدم  والدسػه 

 السفيج لعبلج مخض الدكخ واألمخاض الجمجية. 
التكرررػيغ الجغخافررري :لقرررج سررراعج: تـــياحة الدـــفاري والسغـــامخات-5

لدريشاء عمررى انتذررار نسررط متسيررد مرغ الدررياحة ىررػ سررياحة الدررفارؼ 
شاء   وتتشرػع مدرارات والسغامخات عبخ صحارػ ودروب ووديان سري
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وأىرررجان ىرررحه البرررخامج مرررغ سرررياحة الدرررفارؼ   فبعزررريا يتجرررو إلرررى 
الدبلسرررل الجبميرررة الخبلبرررة وأشرررريخىا جبرررال مشصقرررة سرررانت كرررراتخيغ  
ومررغ أشرريخ ىررحه الجبررال ذات السسررخات جبررل فرري وادؼ وتيررخ قررخب 
عريغ فخشاقرة عمرى شخيرو نػبيررع  كراتخيغ   وتدرتيجن برخامج أخررخػ 

يارة الػديان الستسيدة وعيػن الساء ذات الذيخة مغ سياحة الدفارؼ ز 
والجسرررال مثرررل عررريغ القرررجيخات فررري مشصقرررة القدررريسة وعررريغ أم أحسرررج 

كسررا يتجرو العجيررج   وعريغ فخشاقررة وكرحلظ عيررػن ووديران واحررة فيرخان
مرررغ سرررياح الدرررفارؼ اتجاىرررات أخرررخػ مرررغ أجرررل الرررريج البرررخػ فررري 

 . ا الريجمشاشو عجيجة بالجشػب مغ السشاشو السدسػح فييا بيح
 تياحة الدباقات والسهخجانات:-6
مرررررغ أشررررريخ السيخجانرررررات التررررري تذررررريجىا سررررريشاء ىررررري ميخجانرررررات  

وسباقات اليجغ   فيي رياضة بجويرة خالررة   تذريج إقبراال ىرائبلا 
مغ السذاركيغ والدياح   وتتشاسب مع عرادات واىتسامرات البرجوييغ 
أبشرررراء سرررريشاء   ويررررختبط بيررررحا الدررررباق كخنفرررراالت فػلكمػريررررة واسررررعة 

فشررػن الذررعبية   ويعقررج بذرركل مشررتطع لؤلزيرراء والعررادات والتقاليررج وال
سررباق محمررى وعررالسي لميجررغ فرري جشررػب سرريشاء فرري أوقررات مبلئسررة 

تشاسررررب مسرررخات سررريشاء سررررباقات   كسررراكرررل عرررام خاصررررة فررري الخبيع
الدررريارات بسختمررر  مدرررافاتيا وأنػاعيرررا  وكرررحلظ سرررباقات الرررجراجات 

 .الجولية 
غ ازدىررخ فرري اآلونررة األخيررخة ىررحا الررشسط مررتــياحة الســمتسخات:-7

الدرررياحة فررري سررريشاء خاصرررة فررري مجيشرررة شرررخم الذررريخ حيرررث يدررراىع 
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اعتجال السشاخ وتػفخ السخافو واالتراالت الحجيثرة والسصرار الرجولي 
والقاعررات السجيرردة فرري الفشررادق الكبررخػ وغيخىررا  إضررافة إلررى أمرراكغ 
االستزافة الكافية والبلئقة عمى تذجيع عقج العجيج مرغ السرؤتسخات 

ستخرررررررة وغيخىرررررا  كسرررررا أن ىرررررحا السػقرررررع الدياسرررررية والعمسيرررررة وال
كسشتجررع سرررياحي يرررػفخ مشاخررراا مبلئسررراا لسثرررل ىرررحه السرررؤتسخات   كسرررا 
يتررريح الفخصرررة ألعزرررائو لمكيرررام بجرررػالت سرررياحية بعيرررجاا عرررغ زخرررع 

  .السجن الكبخػ 
 

 
 بذخم الذيخ اعة السؤتسخات الجوليةق (45شكل) 

 
 الدياحة ال يئية يالعمسية :-8
تتستررع سرريشاء بالعجيررج مررغ مقػمررات الدررياحة العمسيررة والبحثيررة الترري  

تذرررسل دراسرررات البيئرررة الشباتيرررة والحيػانيرررة خاصرررة بسشررراشو محسيرررة 
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سررررانت كرررراتخيغ ومحسيررررة رأس دمحم  وكررررحلظ دراسررررة حخكررررة الصيررررػر 
وىجخاتيررا العالسيررة فررري مشصقررة الدرانيرررو ومشصقررة رأس دمحم  وتعتبرررخ 

احية خاصررة ليررػاة الحيرراة البخيررة أو ىررحه السشرراشو ذات إمكانررات سرري
البحخية والدررررياحة البيئيررررة تعتسررررج فرررري السقررررام األول عمرررري الصبيعررررة 
بسشاضخىررا الخبلبرررة فيررري متعرررة شبيعيرررة بسرررا يػجرررج حػلشرررا فررري البيئرررة 

 .البخية والبحخية وتتسثل في السحسيات الصبيعية
 محسية ن ق:-

بررريغ شرررخم وتقررع ىرررحه السحسيرررة عمرررى خمررريج العكبررة فررري السشصقرررة مرررا 
الذرريخ ودىررب  ووادؼ أم عررجوؼ فرري  جشررػب سرريشاء وتبعج السحسيررة 

كع(وتتسيرد باحتػائيرا 511عغ القراىخة) و كع( شسال شخم الذيخ 35)
عمررى عررجة أنطسررة بيئيررة ىامررة تذررسل الذررعاب السخجانيررة والكائشررات 
البحخيرة والبخيررة وغابرات السررانجخون السػجرػد بكثافررة كبيرخة  وأشرريخ 

ىرررػ نبرررات السرررانجخون السعرررخون باسرررع نبرررات نباترررات محسيرررة نبرررو 
الذرػرػ  كسرا تػجرج بيررا أنطسرة بيئيرة صررحخاوية وجبميرة ووديران بيررا 

الغدال والػعل والزبع والدواح   وكثيخ مغ الصيرػر  حيػانات مثل
السيرررراجخة والسكيسررررة باإلضررررافة إلررررى البلفقاريررررات وتعير بالسشصقررررة 

ي ليررررػاة بعررررس قبائررررل البررررجو  وتعتبررررخ السشصقررررة ذات جررررحب سررررياح
 (135)الغػص والدفارؼ ومخاقبة الحيػانات والصيػر.

                                                             
135
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 لتاتعاالفرل 
 التخصيو الدياحي والتشسية الدياحية

 أوال:التخصيو الدياحي
 مفهػم وتعخيف التخصيو الدياحي:-2

لقرررج ضيرررخ مفيرررػم التخصررريط الدرررياحي بذررركل واضرررح بعرررج الحرررخب 
سرررخيع العالسيررة الثانيرررة حيرررث تصرررػرت حخكرررة الدرررفخ الجوليرررة بذررركل 

 وتدايجت أعجاد الدياح إلى جانب تشػع أشكال الدياحة واالستجسام 
وتعجدت السشاشو الدياحية واختمفت وضائفيا وخرائريا وقج أدػ 
كل ىرحا إلرى زيرادة االىتسرام بالدرياحة واألنذرصة ألدرياحية وضيرخت 
الحاجرررة لزررربط وتػجيرررو ىرررحه األنذرررصة مرررغ أجرررل الحرررج مرررغ اثارىرررا 

البيئيرررررة وتحقيرررررو أقررررررى درجرررررات الشفرررررع الدرررررمبية عمرررررى السجتسرررررع و 
أالقترادؼ خرػصاا بعج أن أصبح يشطرخ إلرى الدرياحة عمرى أنيرا 

 صشاعة ومرجر دخل أساسي في كثيخ مغ دول العالع.
والتخصرريط الدررياحي نررػع مررغ أنررػاع التخصرريط التشسررػؼ وىررػ عبررارة  

عرررررغ مجسػعررررررة مررررررغ اإلجرررررخاءات السخحميررررررة السقرررررررػدة والسشطسررررررة 
جن إلررررى تحقيررررو اسررررتغبلل واسررررتخجام أمثررررل والسذررررخوعة الترررري تيرررر

لعشاصرخ الجررحب الدررياحي السترراح والكرامغ وتحقيررو أقرررى درجررات 
السشفعة السسكشة مرع متابعرة وتػجيرو وضربط ليرحا االسرتغبلل إلبقائرو 
ضرررسغ دائرررخة السخغرررػب والسشذرررػد ومشرررع حرررجوث أؼ نترررائج أو اثرررار 

 أما عغ تعخيف التخصيو الدياحي وخرائره:  سمبية ناجسة عشو
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فيعخن التخصيط الدياحي بأنو رسع صػرة تقجيخية مدتقبمية لمشذاا 
الدررياحي فرري دولررة معيشررة وفرري فتررخة زمشيررة محررجدة. ويقتزرري ذلررظ 
حرخ السػارد الدرياحية فري الجولرة مرغ أجرل تحجيرج أىرجان الخصرة 

خربلل إعررجاد الدرياحية وتحقيرو تشسيرة سرياحية سررخيعة ومشتطسرة مرغ 
وتشفيررررح بخنررررامج متشاسررررو يتررررر  بذررررسػل فررررخوع الشذرررراا الدررررياحي 

 (136)الدياحية.ومشاشو الجولة 
ويشبغري أال يشطرخ إلرى التخصريط الدرياحي عمرى أنرو ميرجان مقررػر 
عمررى الجيررات ألخسررسية وإنسررا يجررب أن يشطررخ إليررو عمررى أنررو بخنررامج 

 عسل مذتخك بيغ الجيات الحكػمية والقصاع الخاص واألفخاد.
لرحا يجررب أن يكررػن التخصرريط الدررياحي عسميررة مذررتخكة برريغ جسيررع  

الجيات السشطسة لمقصاع الدرياحي بريغ الجيرات الحكػميرة السذرخفة 
عمرى ىررحا القصرراع ومقررجمي الخرجمات الدررياحية )السؤسدررات ورجررال 
األعسرررررال( والسدرررررتيمكيغ ليرررررحه الخرررررجمات ) الدرررررياح (  والسجتسرررررع 

ياغة األىررررجان السررررخاد السزرررريف لمدررررياحة   بررررجءا مررررغ مخحمررررة صرررر
 تحكيقيا وانتياء بسخحمة التشفيح والتصبيو لبخامج الخصة الدياحة.

ولكي يكػن التخصيط ناجحا البرج مرغ ترػافخ األتري: أن تكرػن خصرة 
التشسية الدياحية جدءاا ال يتجردأ مرغ الخصرة القػميرة الذراممة لمتشسيرة 

صاعرررات االقتررررادية واالجتساعيرررة وأن يرررتع تحقيرررو الترررػازن بررريغ الق
االقترادية السختمفة وأن يتع اعتبرار تشسيرة  القصراع الدرياحي كأحرج 
الخيرررارات اإلسرررتخاتيجية لمتشسيرررة االقتررررادية وتكػن ىرررحه الررررشاعة 

                                                             
 1987،اإلسكندرٌة(نبٌل الروبً،التخطٌط السٌاحً،مؤسسة الثمافة الجامعٌة، 136
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جررردءاا مرررغ قصاعرررات اإلنتررراج فررري الييكرررل االقتررررادؼ لمجولرررة وقيام 
الجولة بتحجيج مدرتػػ الشسرػ السصمرػب وحجرع الترجفو الدرياحي ويتع 

مغ القصاعيغ الخاص والعام فري عسميرة التشسيرة مع تحجيج دور كل 
التخكيرررد عمرررى عبلقرررة التشسيرررة الدرررياحية بالشذررراا االقتررررادؼ العرررام 

 (137)وتحجيج عبلقة ذلظ بالسحافطة عمى البيئة .
 ؛االقترررررادؼالشذررراا بررريغ التخصررريط و   وجرررػد عبلقرررة*كسرررا يجرررب 

فشجررررراح الشذررررراا الدرررررياحي فررررري أؼ مشصقرررررة يرررررختبط ارتباشررررراا وثيقررررراا 
درررررتػيات األنذرررررصة التررررري يسكشيرررررا أن ترررررؤدؼ إلرررررى تحقيرررررو زيرررررادة بس

متػاصررمة فرري الررجخػل وإمكانيررة االقتررراد السحمرري عمررى امتررراص 
ػثيقة بريغ الدرياحة ال العبلقة ؛حيثبالبيئةو  ىحه الجخػل واستخجاميا

لتررجفو الدررياحي يررختبط بعػامررل الجررحب الدررياحي الستسثمررة فاوالبيئة 
لصبيعيرررة والذرررػاشئ أو فررري عػامرررل فررري السشررراخ والسشررراضخ البيئيرررة ا

  مع ضررخورةجررحب مررغ صررشع اإلندرران كالسشرراشو التاريخيررة األثخيررة
بالقرررادميغ إلرررى السشصقرررة  والعبلقرررة السحافطرررة عمرررى األصرررػل البيئية

ن نجررررراح حيرررررث أ األجشبيبترررررجفو الشقرررررج  كسا لرررررو عبلقرررررة الدرررررياحية
التخصيط الدياحي يقاس بالشدبة لمجول الشامية برفة خاصة بسجػ 
قجرتررو عمررى زيررادة التررجفو مررغ الشقررج األجشبرري إلررى الجولررة سررػاء مررغ 
خررررربلل عائرررررجات الدرررررياحة الرررررجولي أو مرررررغ خررررربلل اندرررررياب رؤوس 

 األمػال األجشبية لبلستثسار الدياحي. 

                                                             
 2112،بٌروت،األدبٌة(عبد المنعم الشبراوي،والع وأفاق مستمبل السٌاحة فً البحرٌن،دار الكنوز  137
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سذرراركة كسررا يجررب أن يكررػن تخصرريط مجتسعرري بسعشررى أنررو يدررسح ب
جسيررررررع الجيررررررات ذات العبلقررررررة فرررررري عسميررررررة التخصرررررريط بسخاحميررررررا 
السختمفرررررة وبيئي يحرررررػل دون ترررررجىػر عشاصرررررخ الجرررررحب الدرررررياحية 
الصبيعيررررررة والتاريخيررررررة ويعسررررررل عمررررررى تررررررػفيخ اإلجررررررخاءات البلزمررررررة 
لرررريانتيا بذرررركل مدرررتسخ ويزررررسغ السحافطررررة عمييرررا ألشررررػل فتررررخة 

تتجرراوز أىجافررو حررجود زمشيررة مسكشررو وواقعي وقابررل لمتشفيررح أؼ أن ال 
اإلمكانيررات والصسررػح وال تخررخج عررغ دائررخة مررا ىررػ مترراح وكررامغ مررغ 
مررػارد شبيعيررة وماليررة وبذررخية ومخحمي مررشطع يتكررػن مررغ مجسػعررة 

 مغ الخصػات والشذاشات الستتابعة والستدمدمة.
 أهسية وأهجاف التخصيو الدياحي:-1

دررياحي يررؤدؼ التخصرريط الدررياحي دوراا ىامررا فرري تصررػيخ الشذرراا ال
وذلرررظ لكػنرررو مشيجرررا عمسيرررا لتشطررريع وإدارة الشذررراا الدرررياحي بجسيرررع 

 عشاصخه وأنساشو.
حيث يرػفخ إشرار عسرل مذرتخك التخراذ القرخارات فري إدارة السرػارد -

الدرررياحية ويررردود الجيرررات السدرررؤولية باألسررراليب واالتجاىرررات التررري 
 يجب أن تدمكو مسا يديل عسميا ويػفخ كثيخاا مغ الجيج الزائع.

يدرراعج عمررى تػحيررج جيررػد جسيررع الػحررجات السدررئػلة عررغ تشسيررة و -
القصرررراع الدررررياحي وتشدرررريو اعسميررررا ويقمررررل مررررغ ازدواجيررررة القررررخارات 
واألنذرررررصة السختمفرررررة مسا يدررررراعج عمرررررى إنجررررراز األىرررررجان العامرررررة 

 والسحجدة ليحا الشذاا.



 372 

ليحا فتن التخصريط الدرياحي يترأثخ بالتقمبرات الدياسرية واالجتساعيرة 
كثرررررخ مرررررغ ترررررأثخه بعػامرررررل اإلنتررررراج والقرررررػػ االقتررررررادية والصبيعيررررة أ
 السختمفة. 

يدرراعج التخصرريط لمتشسيرررة الدررياحية عمررى تحجيرررج وصرريانة السرررػارد -
الدررررياحية واالسررررتفادة مشيررررا بذرررركل مشاسررررب فرررري الػقررررت الحاضررررخ 

 والسدتقبل.
يدرراعج التخصرريط الدررياحي عمررى تكامميررة وربررط القصرراع الدررياحي -

تحقيررررو أىررررجان الدياسررررات العامررررة مرررع القصاعررررات األخررررخػ وعمررررى 
 لمتشسية االقترادية واالجتساعية عمى كل مدتػياتيا.

يررػفخ أرضررية مشاسرربة ألسررمػب اتخرراذ القررخار لتشسيررة الدررياحة فرري -
القصرررررراعيغ العررررررام والخرررررراص مررررررغ خرررررربلل دراسررررررة الػاقررررررع الحررررررالي 
والسدتقبمي مع األخح بعيغ االعتبرار األمرػر الدياسرية واالقتررادية 

 ا الجولة لتصػيخ الدياحة وتشذيصيا.التي تقخرى
يررػفخ السعمػمررات والبيانررات واإلحرررائيات والخررخائط والسخصصررات -

 والتقاريخ واالستبيانات ويزعيا تحت يج شالبييا. 
يدرراعج عمرررى زيررادة الفػائرررج االقترررادية واالجتساعيرررة والبيئيررة مرررغ -

خررربلل تصرررػيخ القصررراع الدرررياحي وتػزيرررع ثسرررار تشسيترررو عمرررى أفرررخاد 
 جتسع كسا يقمل مغ سمبيات الدياحة.الس
يدررراعج عمرررى وضرررع الخصرررط التفرررريمية لخفرررع السدرررتػػ الدرررياحي -

 لبعس السشاشو السسيدة والستخمفة سياحيا.
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يدرراعج عمررى وضرررع األسررذ السشاسرربة لتشفيرررح الخصررط والدياسرررات -
والبررخامج التشسػيررة السدررتسخة عررغ شخيررو إنذرراء األجيرردة والسؤسدررات 

فررررري اسرررررتسخارية تقرررررػيع التشسيرررررة الدرررررياحية  ويدررررراىع-إلدارة الشذررررراا
ومػاصرمة التقرجم فري تصرػيخ ىرحا الشذراا. والتأكيرج عمرى اإليجابيرات 

 (138)وتجاوز الدمبيات في األعػام البلحقة
 *ومغ أىجان التخصيط الدياحي الجيج:

تحجيرررج أىرررجان التشسيرررة الدرررياحية القرررريخة والبعيرررجة السرررجػ ورسرررع -
إجرررررخاءات تشفيحىا وضررررربط وتشدررررريو الدياسرررررات الدرررررياحية ووضرررررع 

 التشسية الدياحية التمقائية والعذػائية.
تشديو األنذصة الدياحية مع األنذصة االقترادية األخخػ بذركل -

 تكاممي.
القصرررراعيغ العررررام والخرررراص عمررررى االسررررتثسار فرررري مجررررال  تذررررجيع-

التدررييبلت الدرررياحية وتررػفيخ التسػيرررل مرررغ الررجاخل والخرررارج الررربلزم 
 لعسميات التشسية الدياحية.

مزررراعفة الفػائرررج االقتررررادية واالجتساعيرررة لمشذررراشات الدرررياحية -
 ألقرى حج مسكغ.

تشطيع  و االحيمػلة دون تجىػر السػارد الدياحية وحساية الشادر مشير-
-الخجمات العامة وتػفيخىا بالذكل السصمػب في السشاشو الدياحية

                                                             
  (ندٌم شمسٌن،مبادئ السٌاحة،الجمعٌة 138

2111الجغرافٌة السٌاحٌة،دمشك،
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السحافطررة عمررى البيئررة مررغ خرربلل وضررع وتشفيررح اإلجررخاءات العمسيررة 
 (139).الستشاسبة

 ولمتخصيط أربع مدتػيات وىي:
التػزيررع الجغخافرري ويذررسل   الدررياحي السكرراني السدررتػؼ السحمررى-1

لخرررررررجمات والتدرررررررييبلت لمخرررررررجمات الدرررررررياحية ومشذررررررر ت الشرررررررػم  وا
الدرررياحية ومشاشو وعشاصرررخ الجرررحب  وشررربكات الصرررخق السخصرررػفة 
ومحرربلت تجررارة التجدئررة والستشدىررات والسحسيات ونطررام الشقررل عمررى 

 .الصخق والسصارات ومحصات الدكظ الحجيجية
يخكد عمى مشيا بػابات العبػر اإلقميسية  الحؼالسدتػػ اإلقميسي -2

ت إقميسيرررررررررة ودوليرررررررررة مرررررررررغ شرررررررررخق مػاصررررررررربل بيررررررررراومرررررررررا يرررررررررختبط 
بأنػاعيا ومشذررررررر ت الشرررررررػم بأنػاعيررررررررا وكافرررررررة الخرررررررجمات الدررررررررياحية 
األخخػ والدياسرررررات الدرررررياحية واالسرررررتثسارية والتذرررررخيعية ولياكرررررل 
التشطررررررررررررريع الدرررررررررررررياحية اإلقميسيرررررررررررررة وبخامج الترررررررررررررخويج والتدرررررررررررررػيو 
الدياحي وبخامج التجريب والتعميع واالعتبرارات الثقافيرة واالجتساعيرة 

 .والبيئية ومخاحل واستخاتيجيات التشسية واالقترادية 
السدررتػػ الررػششي:يغصي التخصرريط الدررياحي فرري ىررحا السدررتػػ -3

جسيع الجػانب التي يغصييا في السدتػػ اإلقميسي ولكغ بذكل أقرل 
 .تخرراا وتفريبلا وعمى مدتػػ القصخ أو الجولة 

السدرررتػػ الجولي:تقتررررخ عسميرررات التخصررريط الدرررياحي فررري ىرررحا -4
السدتػػ عمى)خجمات الشقرل وشرخق السػاصربلت بريغ مجسػعرة مرغ 
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 2114،التخطٌط السٌاحً والتنمٌة،األردن، (دمحم عثمان غنٌم
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الرررجول كسا ىرررػ الحرررال فررري مجسػعرررة دول االتحررراد األوربي ويذرررسل 
ىحا التخصيط كحلظ تصػيخ وتشسية بعس عشاصخ الجحب الدرياحي 

ىرػ الحرال فري جبرال  التي تتػزع جغخافياا في عجة دول متجاورة كسا
 األلب في القارة األوروبية.

إلرررى جانرررب ذلرررظ ىشررراك التخصررريط الدرررياحي بررريغ عرررجة دول  فررري  
مجرراالت التررخويج والتدررػيو الدررياحي وغالبرراا مررا تذررارك السشطسررات 
والييئررات الدرررياحية الجوليررة مثل)مشطسرررة الدررياحة العالسيرررة(في ىرررحا 

دؼ والسعشػؼ الكامل في الشػع مغ التخصيط وأحياناا تقجيع الجعع السا
 (141)ىحا السجال .

 ثانيا:التشسية الدياحية
 مفهػم وتعخيف التشسية الدياحية:-2

تكررراد تكرررػن التشسيرررة الدرررياحية متصابقرررة مرررع التشسيرررة الذررراممة  فكرررل 
 (141).مقػمات التشسية الذاممة ىي مقػمات التشسية الدياحية

وتعتبرررخ قزرررية التشسيرررة الدرررياحية عشرررج الكثيرررخ مرررغ دول العرررالع مغ  
القزررايا السعرررا صرررخة كػنيرررا تيرررجن إلرررى اإلسررريام فررري زيرررادة الرررجخل 

 القرػمي وبالتالي تعتبخ أحج الخوافج الخئيدية لمرجخل  لمفخد  الحكيقي
وكرررحلظ بسرررا تتزرررسشو مرررغ تشسيرررة حزرررارية شررراممة لكافرررة السقػمرررات 

سادية وبالتالي تكرػن التشسيرة الدرياحية وسريمة الصبيعية واإلندانية وال
 لمتشسية االقترادية. 

                                                             
141
 

نور الدٌن هرمز،التخطٌط السٌاحً والتنمٌة السٌاحٌة،مجلة جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة،سلسلة العلوم االلتصادٌة )انظر:

 2116(،سورٌا،3(العدد)28والمانونٌة،المجلد)

 1987(حسن كافً، رؤٌة عصرٌة للتنمٌة السٌاحٌة، دار النهضة المصرٌة، الماهرة  141
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رررخن التشسيرررة الدرررياحة عمرررى أنيرررا ترررػفيخ التدرررييبلت والخرررجمات  وتعق
وتذرررسل كرررحلظ بعرررس ترررأثيخات  الدرررياح إلشرررباع حاجرررات ور برررات 

الدرررياحة مثررررل إيجرررراد فررررخص عسرررل ججيررررجة ودخررررػل ججيجة وتذررررسل 
عمقة باألنسراا السكانيرة لمعرخض التشسية الدياحية جسيع الجػانب الست

التررجفو  الدررياحية والتػزيررع الجغخافرري لمسشتجررات  الدررياحي والصمررب 
فالتشسيرررة الدرررياحية  السختمفرررة ترررأثيخات الدررياحة  الدرررياحية والحخكررة 

 ىي االرتقاء والتػسع بالخجمات الدياحية واحتياجاتيا.
 :عشاصخ وخرائز التشسية الدياحية-1

 ىشاك مجسػعة مغ العشاصخ الزخورية لعسمية التشسية وىي:
مثرل أشركال الدرصح  الجرحب الدرياحي: وتذرسل العػامرل الصبيعيرة-

والسشرررراخ والحيرررراة والشيررررات وعػامررررل بذررررخيو كالستشدىررررات والسترررراح  
  والسػاقع األثخية التاريخية.

 الشقل بأنػاعو السختمفة البخية و البحخؼ والجػؼ.-
وأمرراكغ  و السررػتيبلتاء التجررارؼ مشيررا كالفشررادق أمرراكغ الشررػم سررػ -

 الشػم الخاص مثل بيػت الزيافة وشقو اإليجار. 
التدررييبلت السدرراعجة بجسيررع أنػاعيررا كرراإلعبلن الدررياحي واإلدارة -

 الدياحية واألشغال اليجوية والبشػك. . 
 خجمات البشية التحتية كالسياه والكيخباء واالتراالت. -
 ومغ خرائز التشسية:لمتشسية الجيات السشفحة -
تجريب الجياز البذرخؼ الربلزم الرحؼ يحتراج إليرو القصراع الدرياحي -

 حتى تتسكغ السشذ ت الدياحية مغ الكيام بجورىا األمثل. 
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ألن جرحب الدرياح  إلرى  الدرياحية السحافطة عمى شبيعة السػاقع -
ؼ ىحه السشراشو قرج تعتسرج عمرى السشراخ أو الصبيعيرة أو التراريخ أو أ

 السشصقة الدياحية. بوعامل اخخ تتسيد 
االستغبلل الجيج لمسػارد الدياحية الستاحرة مرع ترػفيخ السخونرة ليرا -

  لتتسكغ مغ مػاكبة احتياجات الصمب الدياحي السحمي والعالسي.
إجررخاء دراسررة شرراممة لمتأكررج مررغ الجررجوػ االقترررادية لبلسررتثسارات -

لدررررياحي عبررررخ معاونررررة دعع الجولررررة لمقصرررراع ا و الدررررياحية السقتخحررررة
ربرط خصرة  مع ضرخورة القصاع الخراص فري تشفيرح البرخامج الدرياحية

التشسيررة الدررياحية مررع خصررط التشسيررة االقترررادية األخررخػ لسختمررر  
 القصاعات االقترادية لتحقيو نسػ متػازن.

تحجيرررج السذررراكل التررري قرررج تعترررخض تشسيرررة الررررشاعة الدرررياحية ثرررع -
دراسرة  مرع ضرخورة معيغوضع خصط بجيمة في حال حجوث شارغ 

مررغ أجررل معخفررة نػعيررة الدررياح الػافررجيغ  السحميررة الدررػق الدررياحي 
 وما ىي تفزيبل تيع لمدعي إلى تأميشيا قجر اإلمكان. 

تػفيخ الفشادق السشاسبة لكل شكل مغ أشركال الرجخل ولكرل نسراذج -
رفع مدتػػ  و بخاصة السشاسبة مشيا لحوؼ الجخل السحجدة الخ بات 

ألنيسررا يؤديرران دوراا ميسرراا فرري تصررػيخ  الدررياحة الشطافررة والخررجمات 
فحيغ يتع الحفاظ عمرى نطافرة الذرػارع والذرػاشئ  الدياحية التشسية 

 .واآلثار وغيخىا مغ عػامل الجحب الدياحي 
تيررررجن تشسيررررة الرررررشاعة :أهــــجاف وأهسيــــة التشسيــــة الدــــياحة-9

تػازنرررررررة فررررررري السرررررررػارد الدرررررررياحية إلرررررررى تحقيرررررررو زيرررررررادة مدرررررررتسخة وم
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الدرياحية ويعج اإلندرران السحرػر األول والخئيدرري فري عسميررة التشسيررة 
ليحا فتن الجولة مصالبة بالدرعي إلرى ترػفيخ كرل مرا يحتراج الدياحية 

إليرررو لتبقرررى القرررجرات البجنيرررة والعقميرررة والشفدرررية ليرررحا اإلندررران عمرررى 
 أكسل وجو.

لمرررجول السشافدرررة ويعتسرررج التقرررػيع عمررري مقارنرررة السشتجرررات الدرررياحية 
واعتسادىرررا عمررررى اتجاىرررات وخرررررائز الصمرررب الدررررياحي العررررالسي 
والررررحؼ يعررررج األسرررراس فرررري تحجيررررج وإيجرررراد البشيررررة التحتيررررة والقػميررررة 
لمدررياحة عبررخ تذررجيع االسررتثسار الدررياحي وتدررييل عسررل شررخكات 
االستثسار مغ خبلل تخفيس الزخائب واإلجخاءات الجسخكية عمى 

 (142)لسذاريعيسا األجيدة والسعجات البلزمة
تحدررريغ وضررررع ميررردان السررررجفػعات  عمرررى السدرررتػؼ االقترررررادؼ:-أ

 وتحقيو التشسية اإلقميسية و إيجاد فخص عسل ججيرجة فري السشراشو 
تػفيخ خجمات البشية التحتية وزيادة مدتػيات الجخل وزيادة  الخيفية 

 إيخادات الجولة مغ الزخائب وتػفيخ فخص عسل. 
ترررػفيخ تدرررييبلت تخفيرررو واسرررتجسام  االجتسررراعي:عمررى السدرررتػؼ -ب

 وحساية وإشباع الخ بات االجتساعية . لمدكان السحمييغ 
السحافطررررة عمررررى البيئررررة ومشررررع تررررجىػرىا البيئي:عمررررى السدررررتػؼ -ت

 ووضع إجخاءات حساية مذجدة ليا.
نذررخ الثقافررات والتػاصررل برريغ والثقافي:عمررى السدررتػؼ الدياسرري -ث

 وتصػيخ العبلقات الدياسية بيغ الحكػمات . الذعػب
                                                             

142
 

 2114(ماهر عبد العزٌز توفٌك صناعة السٌاحة، سلسلة دار الرضا دمشك 
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تعررج التشسيررة الدرررياحية إحررجػ الرررادرات اليامرررة غيررخ السشطرررػرة   و 
وعشرخا أساسيا مغ عشاصخ الشذراا االقتررادؼ   وترختبط بالتشسيرة 
الذرراممة ارتباشررا كبيررخا   وتعسررل عمررى حررل بعررس السذرركبلت الترري 

 .تػاجييا تمظ الجولة 
دؼ التشسيرررة الدرررياحية دورا أساسررريا فررري ترررؤ األهسيـــة االقترـــادية:-أ

التشسيررررة االقترررررادية الذرررراممة حيررررث يررررؤثخ رواج صررررشاعة الدررررياحة 
بذرركل مباشررخ عمررى اقتررراد ورواج الرررشاعات واألنذررصة السختبصررة 
برررررشاعة الدررررياحة : فاألنفرررراق عمرررررى الخررررجمات والدررررمع السختبصرررررة 
بررشاعة الدررياحة يرؤدؼ إلررى انتقرال أمررػال الدرائحيغ إلررى أصررحاب 

حه الخررررجمات والدررررمع السذررررتغميغ بيررررا فيتفررررخع عررررغ ىررررحا االنتقررررال ىرررر
لؤلمررررػال سمدررررمة أخررررخػ مررررغ األنفرررراق فسررررثبل األنفرررراق لبشرررراء فشررررجق 
يررراحبو األنفرراق عمررى الخررجمات الفشجقيررة   كسررا يرررخن جرردء مشررو 
كسختبات وأجػر العامميغ في ىحه الفشادق  وىحا يشصبرو عمري سرائخ 

اإلنفررررراق عمرررررى مشطسررررري الخرررررجمات الستررررررمة بررررررشاعة الدرررررياحة ك
الرررخحبلت الدرررياحية وعمررري خرررجمات السصررراعع الدرررياحية  وخرررجمات 
الشقرررررررررررل الدررررررررررررياحي وعمي دخررررررررررررػل األمررررررررررراكغ الدررررررررررررياحية مثررررررررررررل 
الستاح  واإلنفررررراق عمررررري السذرررررتخيات مرررررغ السررررررشػعات التقميجيرررررة 

 اليجوية وغيخ ذلظ مسا يترل برشاعة الدياحة.                                       
زاد تجفو حجع الحخكة الدياحية زاد األنفاق العام عمى الدرمع  فكمسا

االسرررتيبلكية  وبالترررالي ارتفررراع معرررجالت االدخرررار مسرررا يشذرررط ىرررحه 
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الرررشاعات والخررجمات السترررمة برررشاعة الدررياحة سررػاء برررالصخيو 
 .السباشخ غيخ السباشخ أو

وكررل اسررتثسار ججيررج يػلررج عشررو أنفرراق ججيررج فيشذررئ دخررػال ججيررجة   
جج نػع أخخ مغ األنفاق ليذ مغ جانب الدائحيغ وإنسرا مرغ كسا يػ 

قبل السدرتثسخيغ والجولرة فاألنفراق عمرى إنذراء السذرخوعات الدرياحة 
مثرررررل الفشرررررادق والسشتجعرررررات الذررررراشئية ومرررررجن األلعررررراب التخفيييرررررة  
واألنفراق عمرى مذرخوعات البشري األساسرية ومخافرو الخرجمات العامررة  

 .قترادية يؤدؼ إلى تشذيط الحخكة اال مسا
وتقاس أىسيتيررا االقترررادية  لمعسرربلت الرررعبة امرررجر كسررا تعررج - 

بحجرع تأثيخىرا عمرى ميرردان مرجفػعات الجول والشذراا الدرياحي يسثررل 
جدءا مغ السعامبلت غيخ السشطرػرة كالسبلحرة والترأميغ والسعرامبلت 

فالتشسية الدياحية ليا قرجرة عمرى زيرادة مرػارد الخديشرة العامرة  البشكية
السختمفررررة مثررررل  مــــغ الزــــخائبمررررغ خبلل)زيررررادة حررررريمتيا  لمجولررررة

الزررررررررخائب عمررررررررى السررررررررػاد الغحائية وضررررررررخائب األربرررررررراح التجاريررررررررة 
والرررشاعية والسذررخوعات الدررياحية  وضررخائب الررجخػل الترري تتدايررج 
حررريمتيا بتدايررج دخررػل وأربرراح السذررتغميغ بكافررة األعسررال السترررمة 

غ واألعسررررررال برررررررشاعة الدياحة ورسررررررػم التررررررخخيز بسداولررررررة السيرررررر
السترررمة برررشاعة الدياحة ورسررػم تقررجيع خررجمات الكيخبرراء والسيرراه 

 واالتراالت  والبخيج ورسػم السبلحة البحخية (.
امتررررراص البصالررررة:حيث تعسررررل التشسيررررة الدررررياحية عمررررى تررررػفيخ -

فرررخص عسالرررة متعرررجدة فررري القصررراع الدرررياحي نفدرررو مثرررل )شرررخكات 
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دررررياحي محبلت بيررررع الدررررياحة السصاعع  الفشادق شررررخكات الشقررررل ال
 اليجايا (و محبلت بيع السرشػعات التقميجية اليجوية وغيخىا.

وأن زيرررادة تخرررريز السرررػارد البلزمرررة لتصرررػيخ السشررراشو الدرررياحية 
وتحفيد القصاع الخاص السحمي والعخبري واألجشبري عمرى االسرتثسار 
الدرررياحي فررري ىرررحه السشررراشو سرررػن يزررراع  مرررغ فرررخص العسالرررة 

السشاشو الشائيرة إلرى مشراشو جاذبرة لمعسالرة الججيجة وستتحػل ىحه  
لدكان السجتسعات السحمية في ىحه السشاشو فالتشسيرة الدرياحة تديرج 
مرررغ فررررخص العسالررررة السباشررررخة وغيرررخ السباشررررخة مررررغ خرررربلل تخابصيررررا 
وتكامميرررررررا مرررررررع القصاعرررررررات األخرررررررخػ مثرررررررل الررررررررشاعات الغحائيرررررررة 

اميغ والسذررخوبات وصررشاعة األثرراث الفشررجقي وقصرراع السرررارن والترر
والشقل وغيخىا؛حيث أن زيادة الصمب عمرى السشتجرات سريتختب عميرو 
زيررادة االسررتثسارات فرري ىررحه الرررشاعات مررغ خرربلل إضررافة خصررػا 
إنترراج ججيررجة أو إنذرراء مرررانع ججيررجة سررتؤدؼ إلررى تذررغيل عسالررة 
إضافية بغخض زيادة معرجالت اإلنتراج لسدرايخة زيرادة الصمرب الشراتج 

عمرررى ىررحه السشتجرررات وىرررحا مرررا يصمرررو عررغ زيرررادة األنفررراق الدرررياحي 
عمية باالستثسار السحفد والعسالة السحفدة )وتعشري إن كرل زيرادة فري 

 (.االستيبلك تتصمب كسا أضافيا مغ االستثسار والعسالة 
تعسل عمى رفع مدتػػ معيذرة  األهسية االجتسايية والثقافية:-ب

وإيجرررراد تدررررييبلت السجتسعررررات والذررررعػب وتحدرررريغ نسررررط حيرررراتيع  
تخفيييرررة وثقافيرررة لخرررجمات السرررػاششيغ إلرررى جانرررب الدائخيغ وتدررراعج 

 .السقرررج الدررياحيعمررى تصررػيخ األمرراكغ والخررجمات العامررة بجولررة 
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وتدررراعج عمرررى رفرررع مدرررتػػ الرررػعي بالتشسيرررة الدرررياحية لرررجػ فئرررات 
واسرررعة مرررغ السجتسرررع وتشسي لرررجػ السرررػاشغ شرررعػره باالنتسررراء إلررررى 

التبرررادل الثقرررافي والحزرررارؼ بررريغ كرررل مرررغ وششو وتديرررج مرررغ فرررخص 
 السجتسع السزيف والدائخ.

تررؤدؼ إلرري تشسيررة العشاصررخ البيئيررة السختمفرررة  األهسيــة ال يئيــة:-ث
كالتخبررة والسررراء والتررخاث الصبيعررري والحزررارؼ  نتيجرررة االىتسررام بيرررا 
وحسايتيررا والسحافطررة عمييررا ضررج التمررػث اليررػائي والسررائي والبحررار 

البخية والسائية فسغ خبلل التشسية الدياحية يتحقو واألحياء الشباتية و 
فالدياحة البيئية تعشي مداولة أنذصة رشيجة غيرخ ضرارة ؛تشسية البيئة

بالبيئرة وتعسيررو السعخفرة بالبيئررة الصبيعيرة ومكػناتيررا وكيفيرة التعامررل 
الدميع معيا   وقج شريجت الدرشػات العذرخون الساضرية شفرخة ىائمرة 

ا اتجاه عالسي نحػ االىتسام بالبيئرة حترى في صشاعة الدياحة رافقي
(عامررا لمدررياحة البيئيررة  2112أعمشررت مشطسررة األمررع الستحررجة عررام) 

بيجن تشذيط وتصػيخ فكخة تحػيل الدياحة إلى قصراع يحرافع عمرى 
 (143)البيئة ومدانج ليا.

تتعررررجد وتتشررررػع مذخوعات)أشرررركال( أشــــكال التشسيــــة الدــــياحية:-3
 والسشتجعات الدياحية.كالقخػ التشسية الدياحية 

تشتذرخ فري أوروبرا كسرا برجأت تشتذرخ  :وىرحهالدياحيةإنذا  القخى -
والحيرراة فرري القخيررة نسررػذج يختمرر  عررغ  العررالع فرري العجيررج مررغ دول 

                                                             
143
 
-12ر،سلطنة عمان،)جمال داود سلمان،أثر  السٌاحة عًل التنمٌة االلتصادٌة،بحث ممدم) لندوة التنمٌة والبٌئة(كلٌة التربٌة بصاللة،جامعة ظفا (

14/12/2115.) 
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الحيرراة فرري السجن وتجررحب سرركان السررجن حبرراا فرري التغييررخ والبدرراشة 
 ويعتسررج قيررام القررخػ الدررياحية عمررى وجررػد عشرررخ الساء)الذرراشئ( 

 صبيعيرررررة والسػاقع الالعامرررررة الحرررررجائو الجبرررررال و السرررررػانئ  و  مشررررراشو
السػاقررررع التاريخيررررة األثخيررررة  والسػاقررررع العبلجيررررة والجػل  وأنذررررصة 
رياضررية وتخفيييررة أخخػ وتختمرر  مدرراحات ىررحا الشررػع مررغ السػاقررع 
وتتعررجد فييررا أنررػاع مخافررو اإلقامررة ومشذرر ت الشررػم والسخافررو التكسيميررة 

مخاكررد  وثقافيررة خررجمات تخفيييررة  تجاريررة المثررل األسررػاق والسشرراشو 
 لمسؤثخات ومخافو سكشية خاصة مختمفة األحجام.

يتصمررب ىررحا الشررػع مررغ السشتجعررات دمررج بررخامج  الســجن:مشتجعــات -
مررع عررجم إىسررال البعررج  االجتساعيررة اسررتعساالت األراضرري والتشسيررة 

 فشرادقاالقترادؼ الحؼ يػفخ فخص الجرحب االسرتثسارؼ لمسذراريع) 
وتحتاج وجرررررػد نذررررراا سرررررياحي مسيرررررد أو السشصقرررررة ات(في اسرررررتخاح

عمررررى الجميررررج  ووجررررػد شرررراشئ  الترررردحمجرئيدرررري فرررري السػاقررررع مثررررل 
 ومػاقع أثخية أو ديشية. عبلجية وأنذصة سياحية 

:يعتبررخ ىررحا الشررػع مررغ السشتجعررات مررغ السشرراشو مشتجعــات العدلــة -
ات وتتسيرد ىرحه السشتجعر العرالع الدياحية السفزمة في جسيع أنحراء 

برررغخ حجسيررا ودقررة تخصيصيررا وشررسػلو ويتع اختيررار مػاقعيررا فرري 
مشرررراشو بعيررررجة عررررغ السشرررراشو السأىػلررررة مثررررل الجرررردر الرررررغيخة أو 
الجبال والػصرػل إلييرا يرتع بػاسرصة القرػارب السصرارات الررغيخة أو 

 الصخق البخية الزيقة.
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تشسيرة الدررياحة فري السشرراشو الحزرخية الترري تترػفخ فييررا السررػارد -3
يررات الدررياحية والترري يسكررغ تصػيخىررا مثررل السػاقررع التاريخيررة والسعص

واألثخية  وذلظ مغ أجل إشباع ر بات الدكان السحمييغ مرغ ناحيرة 
 (144)وجمب الدوار والدياح إلى السجيشة مغ ناحية أخخػ.

 مخاحل إعجاد خصة التشسية الدياحية:-4
 تحجيج األىجان.-2-إعجاد الجراسات األولية-1
 السعمػمات وتقييع الػضع الحالي لمسشصقة الدياحيةجسع -3
 الخصة.إعجاد -5-تحميل البيانات والسعمػمات وتفديخىا-4
 متابعة وتقييع الخصة وتعجيميا إذا تصمب األمخ.-6

*بالشدرربة لسخحمررة جسررع السعمػمررات وتقييع الػضررع الحررالي لمسشصقررة 
ياحي الدياحية؛تتشاول مخحمة جسع السعمػمات) عشاصخ الجحب الدر

 السخافرررررررررررو والخجمات وسرررررررررررائل الشقل خرررررررررررجمات ومخافرررررررررررو البشيرررررررررررة 
فرري أجيررردة  السدرررئػليغالتحتيررة( وتتصمب ىررحه السخحمرررة األخررح برر راء 

 السحمية وأيزاا مسثمي القصاع الخاص ومسثمي السجتسعات  الجولة 
ومخاجعررررررررة الجراسررررررررات الستررررررررػفخة والخررررررررخائط والبيانررررررررات الجغخافيررررررررة 

 الدرررررررياحية ودراسرررررررة األسرررررررػاق والخررررررررائز الصبيعيرررررررة والبيئيرررررررة 
وخرررررائز الدررررياح ومعررررجالت إنفرررراقيع وأوجررررو اإلنفرررراق الدررررياحي 

 وخصػا الشقل. السحمية وكفاءة الدياحة 
*وبالشدرربة لسخحمررة تحميررل البيانررات والسعمػمررات وتفدرريخىا والخررخوج 
بحقررررائو تدرررراعج فرررري اإلعجاد ورسررررع الخصررررػا العامررررة والتفررررريمية 
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 2114(أنظر:صالح الدٌن خربوطلً،السٌاحة المستدامة،سلسلة دار الرضا،دمشك،
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ألسررررررػاق الدررررررياحية مررررررغ حيررررررث لمخصة وتذررررررسل البيانات:تحميررررررل ا
التػقعررررررررررات السدررررررررررتقبمية أؼ الصمررررررررررب الدررررررررررياحي عمررررررررررى مخافررررررررررو 

تحجيررررج الحاجررررات مررررغ مخافررررو اإلقامررررة والخررررجمات العامررررة اإلقامة و 
 التخبررة السشاخ الصبيعيررة)خرررائز البيئررة  و وخررجمات البشيررة التحتية

ررررائز مػاقرررع العشاصرررخ الدرررياحية مثرررل وجرررػد خ و  الحيررراة البخيرررة
أنسراا اسرتعساالت  ودراسة والقجرة الدراعية لبلستغبلل معادن قابمة 

العػامل  و الخررررررررررجماتو  خافو والساألراضررررررررري والسحررررررررربلت العسخانيرررررررررة
الصاقررررررة  و عشاصررررررخ الجررررررحب الدررررررياحي  و واالقتراديةاالجتساعيررررررة 
 االستيعابية.

 ثالثا:التشسية الدياحية في مرخ
افيرررة تستمرررظ مررررخ الكثيرررخ مرررغ السقػمرررات الصبيعيرررة والتاريخيرررة والثق 

الدررياحة   ومتقجمررة عمررى خخيصررةالتري تجعميررا تحطرري بسكانررة متسيردة 
الجوليررررة سررررػاء فرررري مجررررال سررررياحة اآلثررررار أو سررررياحة الذررررػاشئ أو 

نطخا لتعرررجد وتشرررػع عشاصرررخ الجرررحب  و التخفيييرررة والعبلجيرررة والجيشيرررة
متفاوتررة  الدرياحي وانتذررارىا السكراني فرري كافرة أنحرراء الرببلد بررجرجات

فرررران االسررررتغبلل األمثررررل لئلمكانررررات الدررررياحية الحاليررررة والسحتسمررررة 
تقررخر أولػيررات التشسيررة السدررتقبمية  يقتزرري شررخح إسررتخاتيجية قػميررة 

التشافدررررري  فررررري  لمسػاقرررررع والسشررررراشو الدرررررياحية السختمفرررررة ومخكدىرررررا 
والخارجية   وانعكاسات ذلظ عمي تػقعات الصمب  األسػاق الجاخمية
ئرررج السرررالي واالقتررررادؼ مرررغ االسرررتثسار فررري السػاقرررع الدرررياحي والعا

                    .السختارة
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:تعتبررخ الدررياحة ذات أهسيــة الدــياحة فــي االقترــاد السرــخي  -2
أىسيررة كبيررخة فرري االقتررراد السرررخؼ   مررغ خرربلل أنذررصة الدررياحة 
السختمفررة سرررػاء كانرررت محميرررة أو وافرررجة  لسررا يشرررتج عشيرررا مرررغ إنفررراق 

حيرررث يشفرررو الدرررائح خررربلل  االقترررراد القػميسرررياحي يدررراىع فررري 
رحمتو عمي ما يدتيمكو مرغ الصعرام والذرخاب والشقرل ونرػاحي ثقافيرة 
وخجمات سياحية وصشاعات مختمفة   وإقامة   باإلضافة لمخرجمات 

 .وتذسل مداىسة الدياحة في العائج االقترادؼ القػمي  العامة
يررة   حيررث تعتبررخ الدررياحة مررغ أىررع مرررادر العسرربلت األجشبحيررث 

 : ( مغ جسمة  مػارد الشقج األجشبي بسرخ 21تديع بسا يعادل) 
: ( في السائة مغ الشاتج السحمي )بررػرة  11و3تداىع بشدبة) و -

 مباشخة وغيخ مباشخة مغ خبلل الرشاعات السختبصة بالدياحة (.
:( مررغ إجسررالي حررريمة الزررخائب  25تسثررل الدررياحة نحررػ) كسررا -

: ( مرررررررررررغ إجسرررررررررررالي صرررررررررررادرات 49حػالي)  و عمررررررررررري الخرررررررررررجمات
يعسل بالدياحة  عسالة مباشخة وغيخ مباشخة  حػالي)   كساالخجمات

:( مرررغ إجسرررالي العسالرررة 12و6مميرررػن( عامرررل  بسرررا يسثرررل نحرررػ) 3
تدراىع الدررياحة فري رفررع مدرتػؼ معيذررة الفرخد والحررج  و (2111فري)

مغ الفقخ وتعج الدرياحة وسريمة لتكامرل وانرجماج لدركان السحافطرات 
 (145)الحجودية  وتداىع الدياحة في تحقيو التشسية السجتسعية. 
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)
،نمال عن 2112فبراٌر  23،بتارٌخ  45734سٌاحة وسفر ، جرٌدة األهرام ، العدد  مصطفً النجار ، 

 .2112فبراٌر  8كلمة د/عادلة رجب فً ندوة جمعٌة الكتاب السٌاحٌٌن بالماهرة ،
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 :خصة التشسية الدياحية-1
تيرررجن إسرررتخاتيجية التشسيرررة الدرررياحية فررري مررررخ إلرررى  األهـــجاف: -أ 

       لمجولة وتذسل:  االقترادية و االجتساعيةتعطيع السػارد 
 إيجاد شاقات ججيجة في عشاصخ اإلقامة و العشاصخ السداعجة.*
الػصررػل إلرررى  و تحقيررو الررخبح لمسدررتثسخ و زيرررادة الررجخل الدياحي*

حجرررع إشرررغال متسيرررد يتررريح االسرررتغبلل األمثرررل لمصاقرررات الدرررياحية 
نتيجرررررة لمحخكرررررة لمدرررررػق السحمررررري  لمدرررررػق السحمررررري نتيجرررررة لمحخكرررررة 

تقررررج يررررع السقتخحررررات الخاصررررة بالتشسيررررة  و الدررررياحية السحميررررة والػلية
         الدياحية في إشار السخصصات العامة لمسشاشو الدياحية.

 :تصػيخ اإلشار القانػني والسؤسدي لعسميات التشسية مغ خبللمع 
مخاجعرررررررة وتبدررررررريط التذرررررررخيعات والخصرررررررػات الخاصرررررررة بعسميرررررررات - 

التعاقررررجات و التررررراريح والسػافقررررات الخاصررررة  االسررررتثسار وتخررررري
ضرررع السعررراييخ البيئيرررة والفشيرررة  وو باالسرررتثسار فررري القصررراع الدياحي

والعسميررررات   ه( البلزمررررة لمخررررجمات األساسررررية ) مثررررل اإلمررررجاد بالسيررررا
تحجيث التذخيعات الخاصة  و السختبصة بالتذغيل بالسشاشو الدياحي

          .إلدارية واالقترادية بتشسية السشاشو الدياحية شاممة الجػانب ا
إمجاد مشاشو التشسية الدرياحية بالبشيرة األساسرية: مرع عرجم تحسيرل - 

بالشدبة لتػفيخ البشية األساسية لمسشراشو  ميدانية الجولة أعباء إضافية
إعرررجاد مخصصرررات :الحفاظ عمررري البيئرررة مرررغ خررربلل و الججيرررجة لمتشسيرررة

استعسال األراضي لمسشاشو ذات األولػية لتصبيو األنساا السختمفرة 
إعررررررررجاد بررررررررخامج لمستابعررررررررة و تقيرررررررريع اآلثررررررررار و لمتشسيررررررررة الدررررررررياحية  
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رؤيررررررة لمتشسيررررررة  البيئية وتحجيررررررج أولػيررررررات التشسيررررررة الذرررررراممة؛لتحقيو
 الدرررياحية السدرررتقبمية تختكرررد عمرررى تحميرررل سرررػق الدرررياحة العرررالسي 

عقبلنري لمتشسيرة يختكرد عمرى اختيرار السشراشو ذات  صياغة مرجخلو 
الخاصرررررة مع تحجيرررررج أولػيرررررات التشفيرررررح شررررراممة  األولػيرررررة و السػاقرررررع

          اإلجخاءات التشطيسية .
وفرري ضررػء السختكرردات الدررابقة تررع اعتسرراد السخكررد الدررياحي كػحررجة  

تخصيصيرررة يذررررسل السشصقررررة الدرررياحية القصرررراع الدررررياحي و السخكررررد 
(146)تتػفخ بو كل إمكانات الشسػ السدتقبمي. الدياحي(حيث

   
 

تكثيرررررف التشسيرررررة بالسشررررراشو الشذرررررصة ذات -عشاصـــــخ الخصـــــة:-ب 
الخرػصية الفخيجة والذيخة العالسية مثل األقرخ وأسػان والغخدقرة 
    وشخم الذيخ وساحل البحخ األحسخ  مغ خبلل تشسية شاممة كاممة 

الحج مغ الشسػ الدخيع لمصاقرات اإليػائيرة بسػاقرع التشسيرة الدرياحية - 
    الحالية التي تدتأثخ بغالبية الحخكة الدياحية في مرخ 

 )القاىخة الكبخػ واإلسكشجرية(مع االرتقاء بسدتػؼ جػدة السشتج. 
تشسيررة بعررس السشرراشو كسخاكررد سررياحية واعررجة فييررا جسيررع عػامررل - 

    يغ الدحشة وسانت كاتخيغ ورأس سجر(. جح ب متسيدة )مثل الع
تشسيرررة عرررجد مرررغ السشررراشو الدرررياحية الفخعيرررة عمرررى نصررراق محرررجود -  

          الستػقع.  ندبيا يتشاسب وحجع الصمب الدياحي
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انطخ   عامخ عيداني   األىسية االقترادية لتشسية الدياحة السدتجامة حالة الجدائخ   رسالة دكتػراه    (

 .2119/2111ػم االقترادية وعمػم التدييخ  جامعة الحاج لخزخ   باتشة   الجدائخ  كمية العم
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دعررع سررياحة الحخكررة فرري مجررال سررياحة اليخررػت الدررفارؼ وتدررمو -  
          )الديارات وغيخىا( . الجبال والسدابقات الخياضية

تختكررررد اإلسررررتخاتيجية عمررررى التشسيررررة  :مشــــاشق التشسيــــة السختــــارة-9 
خررائز  الستكاممة السكثفة في مشاشو سياحية متكاممرة تترػفخ ليرا
وتذرررسل  متسيرردة يسكررغ مررغ خبلليرررا االسررتفادة مررغ وفرررخات التجسررع

: مررغ السشيررا شررساال وحتررى مشصقــة وادي الشيــل-2السشرراشو اآلتيررة : 
أسررريػا  سرررػىاج  قشرررا  األقررررخ  أبرررػ سرررشبل جشػبرررا وتذرررسل السشيرررا 

       بل.سإدفػ أسػان   أبػ س
بررجءا مررغ الغخدقررة شررساال حتررى  مشصقــة تــاحل البحــخ األحســخ:-1 

شرربل تررريغ جشػبرررا وتذررسل التشسيرررة مخاكرررد الغخدقررة وسرررفاجا والقرررريخ 
 ومخسى عمع ورأس بانياس وشبل تيغ .

: مغ شخم الذيخ في الجشرػب وحترى شابرا مشصقة خميج العقبة-9  
       شخم الذيخ ودىب ونػيبع وشابا.  شساال وتذسل التشسية 

وىري مسترجة مرغ سريجؼ عبرج :مشصقة الدـاحل الذـسالي الغخبـي-3  
الررخحسغ وحتررى برراجػش  وتذررسل مخاكررد سرريجؼ عبررج الررخحسغ ورأس 

    .الحكسة باجػش
نذصة ومخاكرد واعرجة *وتذتسل مشاشو التشسية السختارة عمى مخاكد 

فرررري إشررررار متكامررررل يخاعرررري التررررخابط فيسررررا بيشيررررا وتررررجرج مدررررتػياتيا 
الخجمية في كل مػقرع لمتشسيرة بحدرب إمكاناترو الدرياحية كسرا يرجعع 

ومخاكرد   ىحا البجيل فكخة الرخبط بريغ السردارات التاريخيرة برػادؼ الشيرل
    وخميج العكبة . التشسية الذاشئية بالبحخ األحسخ
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وفي ضل الخصة يجخؼ تقييج الشسػ في السشاشو الخئيدية ) القراىخة   
وتشسيررررة عررررجد محررررجود مررررغ السخاكررررد الفخعيررررة  الكبررررخػ واإلسرررركشجرية(

بسشصقتي القشاة وخميج الدرػيذ  وسراحل شرسال سريشاء مرع التكثيرف 
       الدياحي في مشاشو التشسية الستكاممة.

شئية فررري السشرررراشو *وتختكرررد الخصرررة عمرررى التشسيرررة الدرررياحية الذرررا 
وكرررررحا  الذرررررسالي الغخبررررري لمبحرررررخ الستػسرررررط     السدرررررتحجثة بالدررررراحل

التخكيد عمي سياحة الخياضيات البحخية والغػص فري خمريج العكبرة 
          والبحخ األحسخ   والدياحة التاريخية والجيشية بػادؼ الشيل  .

مميػن فخصرة خربلل فترخة  1و8وتقجر فخص العسل الججيجة بحػالي 
 م .2117خصة حتى عام ال
 :الدياتات الجافعة لجهػد التشسية الدياحية-3
 سػن  تتحقو خصة التشسية الدياحية مغ خبلل:  

تحدررريغ خرررجمات الشقرررل واالترررراالت لمسػاقرررع الدرررياحية.) الصرررخق - 
       التميفػنات والبخيج والتمغخان..(. والكبارؼ  

ومذررررخوعات  االىتسرررام بتحميرررو ميرررراه الذرررخب ومحصررررات السعالجرررة- 
السخكديررررة ) مثررررل  إنذرررراء مدتذررررفى  الرررررخن والكيخبرررراء والخررررجمات

       الستكبال الحاالت الصارئة في جشػب سيشاء(.
الررخبط برريغ السػاقررع الدررياحية لتحقيررو التكامررل الدررياحي ) سررياحة - 

التررررخويج الدررررياحي وبرررررفة  ديشيررررة تاريخيررررة شرررراشئية( مررررع تكثيررررف 
خاصررة لمسشرراشو الججيررجة السررخاد وضررعيا عمررى الخخيصررة الدررياحية 
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وتذرررجيع رحررربلت الذررراتخ   لسررررخ مرررع عسرررل خرررخائط وأدلرررة سرررياحية
          الدياحية.

الحفررراظ عمرررى اآلثررررار والسعرررالع الدرررياحية التاريخيررررة مرررغ مخرررراشخ - 
بارىرررا الدرررخقة والعبرررث والدحررر  العسخانررري عمررري مشررراشو اآلثرررار باعت

    محسيات واالىتسام بأعسال التخميع والريانة الفشية لآلثار.
تشسية الػعي الدياحي لجؼ السػاششيغ وإدراج التعميع الدياحي فري - 

االىتسررام بالتررجريب الدررياحي وتخررخيج الكررػادر  مع السشرراىج الجراسررية
ومتصمباتيررررا مررررغ  الفشيررررة الترررري تتػافررررو والصفررررخة الدررررياحية السختكبررررة 

تشػيع السشرررررتج الدرررررياحي بتذررررجيع سرررررياحة الحرررررػافد  و التخررررررات
وسرررياحة الدرررفارؼ  والسرررؤتسخات ورجرررال األعسرررال والدرررياحة العبلجيرررة

والجبرررررال   باإلضرررررافة إلرررررى الدرررررياحة التاريخيرررررة والجيشيرررررة وسرررررياحة 
االرتقررراء بجرررػدة السشررررتج الدرررياحي بتصرررػيخ الخررررجمات - والذرررػاشئ

ػؼ مرررادر الدررياحة تشرر  الدررياحية بالسػاصررفات العالسيررة السصمػبررة.
  الػافررجة وفررتح أسررػاق ججيررجة واعررجة بجانب األسررػاق التقميجيررة لتفررادػ
                مخاشخ تخكد الدػق في عجد محجود مغ دول اإلرسال الخئيدية.

 :معػقات التشسية الدياحية وكيفية التغمب عميها-4
  عمى الخ غع مسا حققترو التشسيرة الدرياحية فري مررخ مرغ انجرازات  

ال يتشاسب مع إمكانيات مرخ الدرياحية ومرا   فتن حجع اإلنجازات 
تقجم وتصػر  ويخجع ذلرظ  يسكغ لمحخكة الدياحية بيا أن تحققو مغ

          إلي مجسػعة عشاصخ مغ السعػقات مغ أىسيا:
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السعػقرررات السختبصرررة برررالسػقع الجغخافررري: ترررؤثخ معػقرررات التشسيرررة -1 
الترررجفو الدررررياحي إلررري مرررررخ  السختبصرررة بررررالسػقع الجغخافررري عمرررري 

بعرررج السشصقرررة عرررغ األسرررػاق الخئيدرررية  وتتسثرررل ىرررحه السعػقرررات فررري
االسررررتقخار الدياسرررري   نتيجررررة عررررجمالسرررررجرة لمدررررائحيغ فرررري أوروبا

مسررررا يكررررػن لررررو األثررررخ الكبيررررخ عمررررى قمررررة التررررجفو    بررررالػشغ العخبرررري
الخئيدرررية السررررجرة لمدرررائحيغ وتفزررريميع  الدرررياحي مرررغ األسرررػاق

نػعيررة سررائحي  وكحلظ أن مرراكغ أخررخؼ أكثررخ اسررتقخاراالررحىاب إلرري أ
السشصقررررررة العخبيررررررة السختبصررررررة بررررررحوؼ الررررررجخػل الستػسررررررصة و فررررررػق 
الستػسررصة مسرررا يتصمرررب مدرررتػيات مختفعررة مرررغ الخرررجمات الدرررياحية 

ترجني مدرتػػ الشطافرة العامرة نطرخا لعرجم كفايرة  و ولكشيا غيخ متػافخة
          مدتػػ الػعي.  السخافو وانخفاض

عرررجم  مثررل معػقررات تػاجررو تشذرريط العسررل الدررياحي فرري الخررارج-2
 سياسة تدػيكية لمدياحة الجوليرة إلرى مررخ تقرػم عمرى أسرذ وجػد
وجرررػد سياسرررة ثابترررة لديرررادة أعرررجاد الدرررائحيغ العرررخب  عرررجم و  عمسيرررة

عجد ميدانيرررة السكاترررب الدرررياحية السررررخية  و القرررادميغ إلرررى مررررخ
    الدياحي. التشذيط بالخارج مسا يعػقيا عغ أداء دورىا في

قررػر كثيررخ مثررل  مذراكل تػاجرو الدررائحيغ الػافرجيغ إلرري مررخ-3  
مررررغ السخافررررو األساسررررية كررررالصخق والكيخبرررراء واالتررررراالت الدررررمكية 

واالزدحررررام الذررررجيج فرررري الذررررػارع و اسررررتخجام الدرررريارات  والبلسررررمكية 
وتعاني معطررع  يفقررج الدررائحيغ الخاحررة لررآلالت التشبيررو برررػرة مدعجررة

             شػارع القاىخة مغ اختشاق السخور .
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تمػث اليػاء نتيجة لكثرخة السررانع وضريو السدراحات الخزرخاء.  و   
       وتمػث مياه الذػاشئ لتدخب البتخول .

عجم تػفخ خخيصة سياحية كاممرة مثل  معػقات الدياحة الجاخمية-4
 ياب الررشطع و  وشرراممة تػضررح مشرراشو الجررحب الدررياحي لمسرررخييغ

الحجيثررة لمسعمػمررات واإلحررراء الدررياحي الررجاخمي مثررل عررجم معخفررة 
الحيغ قامػا بديارة السقاصج الدياحية كاألقرخ   الدائحيغ السرخييغ
عجم إقبررررررال رؤوس األمررررررػال السحميررررررة عمررررررى  و أسررررررػان اإلسرررررركشجرية
    انخفاض الػعي الثقافي و الدياحي الجاخمي. و االستثسار الدياحي

وجػد تدرػيو سرياحي داخمري أؼ الحرج األدنرى مرغ الجيرػد عجم - ىر 
             لتشذيط حخكة الدياحة الجاخمية .   واألنذصة التدػيكية البلزمة

    مثل معػقات تػاجو السذخوعات الدياحية في الجاخل-5 
تعررجد وتزررارب جيررات االختررراص فرري مجررال الدررياحة   وعررجم   

عررجم وجررػد  و  كالشقررلوجررػد تشدرريو وتعرراون برريغ الجيررات السخترررة 
سياسرررة محرررجدة وثابترررة لمتررررخن فررري أراضرررى الجولرررة التررري تررررمح 

تعقج إجررخاءات  و السذررخوعات الدررياحية مررع ارتفرراع أسررعارىا.  إلقامررة
       السػافقة عمى إنذاء السذخوعات الدياحية.

    *ويسكغ التغمب عم  معػقات التشسية الدياحية في مرخ: 
إن القزاء عمى معػقات التشسية الدياحية في مرخ يختبط ارتباشا  

بالدياحة كسػرد اقتراد بال  األىسية يجرب  وثيقا بسجػ إيسان الجولة
والبررج مررغ تزررافخ األجيرردة الحكػميررة والسررػاششيغ  تخقيتررو و تشسيتررو 
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لمقزرراء عمرري تمررظ السعػقررات وتحقيررو التشسيررة الدررياحية  ولكرري يررتع 
       ذلظ البج مغ إقخار سياسة شاممة ممدمة لكل األشخان وتذسل: 

تحجيرررج األجيررردة الحكػميرررة الستعاممرررة مرررع الشذررراا الدرررياحي لسشرررع - 
حررل مذرراكل التسػيررل السررالي مررغ  ويجررب  تزررارب التخررررات
دق القصرراع العررام عمرري عررخض بعررس فشررا مررع خرربلل مررشح القخوض

    الذخكات األجشبية إلدارتيا بكفاءة .
تحقيو التكامل االقتررادؼ لجسيرع أقراليع مررخ مسرا يدراعج عمري -

العسرل عمري دعرع  و تعجد وتشػع مرادر الثرخوة والسرػارد االقتررادية 
 اإلمكانات السادية لييئة اآلثار لتصػيخ السشاشو األثخية .

      والسدتػيات السبلئسة مغ أماكغ اإلقامةتػفيخ األعجاد الكافية - 
االىتسرررام بالشطافرررة العامرررة االرتقرراء بسدرررتػؼ الخرررجمات الدرررياحية  و و 

تصػيخ السشتجررررات الػششيررررة مثررررل السرررررشػعات  و وتجسيررررل الذررررػارع
وضررررع خصررررة عامررررة لمتدررررػيو الدررررياحي   مررررعالجمجيررررة والحخيخيررررة 

 الدياحية وتذجيع السذخوعات السذتخكة مع السدتثسخيغ والذخكات 
إعرررررررجاد برررررررخامج تجريبيرررررررة لمعرررررررامميغ بالدرررررررياحة  وترررررررػفيخ العسالرررررررة -

الستخرررررررررة والستجربرررررررة مع االىتسرررررررام بشذرررررررخ وسرررررررائل االتررررررررال 
  وضرخورة التػاجرجستكبالاالبالجساىيخ لشذرخ الدرمػك الدرميع لحدرغ 

السدتسخ باألسػاق السرجرة لمدائحيغ في جسع أنحاء العالع بيرجن 
درررياحية إلررري مررررخ مع تعسيرررو االىتسرررام بيرررع البرررخامج والرررخحبلت ال

وضرررع قػاعرررج مدرررتقخة  و بالمغرررات األجشبيرررة فررري كافرررة مخاحرررل التعميع
 بذأن األراضي التي تسشح لمسذخوعات الدياحية بأسعار رمدية.
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        ----------------------- 

 قائسة السخاجع العخبية
  الجغخافيرررة الدرررياحة تصبيقرررات عمررري الرررػشغبطاضػخميرررل  إبرررخاليع-

 2119 1االعخبي مؤسدة عسان 
 الدررررررررررياحة البيئيررررررررررة وأسررررررررررذ بطاضػ إبررررررررررخاليعخميررررررررررل  إبررررررررررخاليع-

 2111 األردن دار الػراق لمشذخ عسان 1استجامتيا ا 
 والتػزيرعأحسج مقابمة  صشاعة الدياحة  دار كشػز السعخفة لمشذخ -

 2112األردن  عسان
 تحميل الدياسررررات العامررررة لمدررررياحة فرررري خزرررريخأحسررررج محررررخوس -

  2116مرخ 
الدرررياحة البيئيرررة وأثخىرررا عمرررى التشسيرررة فررري السشررراشو  خررران أحررربلم -

 بدرررركخه تخزرررريخ أبحرررراث اقترررررادية وإداريررررو جامعررررة دمحم  الخيفيررررة 
 2111الجدائخ العجد الدابع 

 الدرررياحة البيئيرررة األسرررذ والسختكررردات  دار رواشجةأكرررخم عررراش  -
  2119تػزيع  الخاية لمشذخ وال

جامعرررررررة الرررررررجول العخبيرررررررة بخنامج األمرررررررع الستحرررررررجة لمبيئة الرررررررجليل -
  2115لمدياحة السدتجامة في الػشغ العخبي  اإلرشادؼ

جميمة حدغ حديغ  دراسات في التشسية الدياحية الجار الجامعيرة -
  2116 جامعة اإلسكشجرية 
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سيررة تشالسدررتجامة  لجشرة التشسيررة واالجتسرراعي السجمرذ االقترررادؼ -
 .2111مايػ  3-ابخيل  31الدياحة السدتجامة 

الفررتح لمصباعررة  الدررياحة دالل عبررج اليررادؼ اقتررراديات صررشاعة -
  2116والشذخ  اإلسكشجرية  

 الزرررريافة  إدارة الجررررػدة فرررري صررررشاعة الصفرررراشحدررررغ إسررررساعيل -
  2115 القاىخة  السرخية مكتبة الشيزة 

ار الشيزرررررة حدرررررغ كرررررافي  رؤيرررررة عررررررخية لمتشسيرررررة الدرررررياحية  د-
 1987السرخية  القاىخة 

حسرررجؼ عبرررج العطررريع  اقترررراديات الدرررياحة مكتبة زىرررخاء الذرررخق -
  1996 القاىخة  

عياش التخصيط الدرياحي  أبػ اإللو وعبج الصائيحسيج عبج الشبي -
 2114مجخل إستخاتيجي مؤسدة الػراق لمشذخ والتػزيع القاىخة 

ناشررررررخؼ لمشذررررررخ دار  خميررررررف مرررررررصفي غخايبة الدررررررياحة البيئيررررررة-
 2112االلكتخوني مارس 

سعيج صفى الجيغ الصيب   مقرجمات التشسيرة الدرياحية فري ليبيرا   -
دراسررررة فرررري الجغخافيررررة الدررررياحية   رسررررالة دكتررررػراه   كميررررة اآلداب 

  2111جامعة القاىخة   
سشتيشا جػتسان   نحػ مجونرة أخبلقيرة لمدرياحة   رسرالة اليػندركػ -

   1999  يػليػ / أغدصذ 
روبشدررررػن   جغخافيررررة الدررررياحة   تخجسررررة   محبررررات إمرررررام   دار -

 .  1958السعارن   القاىخة   



 397 

 التشسية الدياحية في العرخاق وارتباشيرا بالتشسيرة األماميرفاه قاسع -
العخبيرة فري  األكاديسيةواالقترراد  اإلدارةاالقترادية ماجدتيخ كمية 

 2113الجنسخك 
لعخبررري دار الخايرررة لمشذرررخ زيرررج مشيرررخ عبػؼ الدرررياحة فررري الرررػشغ ا-

 2118 األردن عسان  1والتػزيع ا
صرربخؼ عبررج الدررسيع  التدررػيو الدررياحي والفشررجقي   أسررذ عمسيررة -

وتجرررررارب عخبيرررررة   السشطسرررررة العخبيرررررة لمتشسيرررررة اإلداريرررررة   بحرررررػث 
  2117  2116ودراسات  

صررررربلح الرررررجيغ خخبػشمي الدرررررياحة صرررررشاعة العررررررخ دار حرررررازم -
 2112 دمذو لمصباعة والتػزيع والشذخ

عررامخ عيدرراني   األىسيررة االقترررادية لتشسيررة الدررياحة السدررتجامة -
حالرررة الجدائرررخ   رسرررالة دكترررػراه   كميرررة العمرررػم االقتررررادية وعمرررػم 
التدررررررررررييخ   جامعررررررررررة الحرررررررررراج األخزررررررررررخ   باتشررررررررررة   الجدائررررررررررخ   

2119/2111   
عبررج الباسررط وفررا   التشسيررة الدررياحة السدررتجامة برريغ اإلسررتخاتيجية -

جيات السعاصخة   مجمة حقػق حمػان   جامعة حمػان   العرجد والتح
12   2115  
عبررررج القررررادر إبررررخاليع حسرررراد وناصررررخ محسررررػد عيررررج   مررررجخل إلررررى -

الجغخافيررررا الدررررياحة دار اليررررازجي لمصباعررررة والشذررررخ والتػزيررررع غدة  
 2117الصبعة األولى  
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عبرج المصيرف دمحم أبرػ العصرا  الجبرال والدرياحة   مشترجػ الجسعيررة -
 الجغخافية الدػرية .

مجيشرررررررررررررررررررررررة  1111عبرررررررررررررررررررررررج الحكررررررررررررررررررررررريع العفيفي مػسرررررررررررررررررررررررػعة -
 2111 بيخوت لبشان إسبلمية

تقخيخ لجشة التشسية السدتجامة   السجمذ االقتررادؼ واالجتسراعي -
   2111  السشطسة العالسية لمدياحة  مايػ 

عبرررررررررررررج الػىررررررررررررراب صررررررررررررربلح الجيغ التشسيرررررررررررررة الدرررررررررررررياحية مصبعة -
 1991زىخان القاىخة 

الدياحة العبلجية في مرخ والعرالع )دراسرة   أنيذ سميسانعجلي -
 2119جغخافية( مكتبة االنجمػ السرخية ن القاىخة   

فتحررري دمحم الذرررخقاوؼ   واخرررخون   مبرررادا عمرررع الدرررياحة   مكتبرررة -
  2116بدتان السعخفة   القاىخة   

فرررؤاد عبرررجا لسرررشعع البكرررخؼ   التشسيرررة الدرررياحة فررري مررررخ والعرررالع -
عررالع الكتررب لمشذررخ (سررتخاتيجيات  األىررجان   األولػيرراتالعخبرري ) ا

  2114والتػزيع   القاىخة 
ىرجػ سرريج لصيرف   الدررياحة الشطخيرة والتصبيررو   الذرخكة العخبيررة -

  1994لمشذخ والتػزيع   أقاىخة   
رؤيرررررة تشسػيرررررة  إشرررررارقػيرررررجرؼ دمحم نحرررررػ صرررررشاعة سرررررياحية فررررري -

 األعسرررررررررالت ومدرررررررررئػلة السمتقي العمسررررررررري الرررررررررجولي الثالث:مشطسرررررررررا
  جامعة بذار سػريا.2111فبخايخ  15-14والسدئػلية االجتساعية
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ىيرررثع عبرررجا لحسيرررج بيررردان   الدرررياحة العخبيرررة إلرررى أيرررغ؟  تحرررجيات -
الحاضرررخ وأفررراق السدرررتقبل   السمتقرررى العخبررري الثالرررث   االتجاىرررات 
الحجيثررة فرري الدررياحة نحررػ سررياحة عخبيررة غيررخ نسصيررة   القرراىخة   

  2118مايػ 
ؼ معررررخاج   لدمحم سررررميسان  جررررػدت   الدررررياحة وأثخىررررا فرررري ىررررػار -

التشسية االقترادية العالسيرة  حالرة االقترراد الجدائرخؼ   السػسرػعة 
 الجغخافية .

محبرررررررررررررررات شرررررررررررررررخابي أقاليع مررررررررررررررررخ الدرررررررررررررررياحية دار الفكرررررررررررررررخ -
 1991العخبي القاىخة 

دمحم أزىرررخ سرررعيج الدرررساك مشاىج البحرررث فررري التخصررريط الدرررياحي -
بسشطررررررررررػر جغخافرررررررررري معاصررررررررررخ مجمة جامعررررررررررة تكخيررررررررررت لمعمررررررررررػم 

 2117( ابخيل 14(السجمج)3 العجد)اإلندانية
دمحم خسرريذ الدوكررة   صررشاعة الدررياحة مررغ السشطررػر الجغخافرري   -

  1992دار السعارن   اإلسكشجرية   
ياحة   دار السعخفررة الجسعيررة   دمحم خسرريذ الدوكررة   صررشاعة الدرر-

  2112اإلسكشجرية   
دمحم الفتحرررررى بكيرررررخ   جغخافيرررررة مررررررخ الدرررررياحية   دار السعخفرررررة -

  2111الجامعية   اإلسكشجرية   
 دمحم عخب السػسػػ   صشاعة الدياحة   بجون .-
دمحم مخسرررررررررررررررري الحخيخؼ جغخافيررررررررررررررررة الدررررررررررررررررياحة دار السعخفررررررررررررررررة -

 1991 اإلسكشجريةالجامعية 
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  1975امل   الدياحة الحجيثة عمسا وتصبيقا   القاىخة   محسػد ك-
  أقرراليع مرررخ الدررياحية   دراسررة فرري جغخافيررة  الذررخابيمحبررات  -

  1992الدياحة   دار الفكخ العخبي   القاىخة   
محدررغ أحسرررج الخزخؼ الدرررياحة البيئيرررة ميج اقتررررادؼ متكامرررل -

يررة مرررغ لرررشاعة سررياحة واحرررجة وجررػد حيررراة أفزررل وبيئررة نكيرررة خال
 2115التمػث مجسػعة الشيل العخبية القاىخة 

األسررررراليب  –مرررراىخ عبرررررج الخررررالو الديدرررررى   صررررشاعة الدرررررياحة -
  2113والسبادغ   مصابع الػالء الحجيثة   القاىخة 

مرراىخ عبررجا لعديررد تػفيررو   صررشاعة الدررياحة   دار زىررخ لمشذررخ -
 . 1996والتػزيع   األردن  

حة الجوليررة ودورىرا فرري التشسيررة مررصفى احسررج نررػر الرجيغ   الدرريا-
  1997االقترادية   رسالة ماجدتيخ   جامعة عيغ شسذ   

مرصفى عبج القادر  دور اإلعربلم فري التدرػيو الدرياحي دراسرة -
مقارنررررة   الصبعررررة األولررررى  السؤسدررررة الجامعيررررة لمجراسررررات والشذررررخ 

 2113والتػزيع  بيخوت  
انيررررة التشسيررررة محيررررا زيتررررػن   الدررررياحة ومدررررتقبل مرررررخ برررريغ إمك-

 . 2112  دار الذخوق   القاىخة    اليجرومخاشخ 
محيرررررررى دمحم مدرررررررعج االتجاىات الحجيثرررررررة فررررررري الدرررررررياحة السكتب -

 2118 اإلسكشجريةالجامعي الحجيث 
  اقترراديات الدرياحة   مؤسدرة الثقافرة الجامعيرة    الخوبينبيل -

 .  1985اإلسكشجرية   
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جغخافيررة  مرررخ الدررياحية   مكتبررة ومصبعررة     الجررػىخؼ يدررخػ -
 . 1998اإلشعاع الفشية   اإلسكشجرية   

نررررػر الررررجيغ ىخمررررد التخصيط الدررررياحي والتشسيررررة الدررررياحية مجمررررة -
تذرررررخيغ لمجراسرررررات والبحررررررػث العمسية سمدرررررمة العمرررررػم االقترررررررادية 

 2116( سػريا 3( العجد)28والقانػنية السجمج)
حة الجوليرة فري البمرجان األعزراء مشطسة السرؤتسخ اإلسبلمي الدريا-

فررري مشطسررررة السررررؤتسخ اإلسرررربلمي أفرررراق والتحررررجيات مخكد األبحرررراث 
اإلحررائية واالقترررادية واالجتساعيررة والترجريب لمررجول اإلسرربلمية   

 2111أنقخة 
السػسررررررػعة الجغخافيررررررة   نافررررررحة -*مػاقرررررع عمرررررري شرررررربكة االنتخنرررررت:

شاع الدرياحة ممتقري صر-الجغخافييغ العخب   قدع جغخافية الدياحة 
شررربكة -بػابترررظ إلررري مررررخ-الييئرررة العامرررة لبلسرررتعبلمات -والدرررفخ

مشترجػ -الصيخان السجني السرخؼ -متاح  مرخ-معمسي الجغخافية
 الدياحة في قارة اسيا وافخيكية.

 
 
 
 
 
 
 


