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 السياحة العربية واملنافسة الدولية
Arab tourism and international competition 

 إعـداد
 م.م/ سعاد محمد جاسم

 العراق –كلية الهندسة الخوارزمي جامعة بغداد / الجادرية 

Doi: 10.21608/kjao.2020.116864 

 2020/   8 /  20قبول النشر :                        2020/ 7/  24استالم البحث : 

 المستخلص:

تعد السياحة احد الدعامات األساسية لالقتصاد لكثير من الدول فحسب لكونها من أكثر       

تمثل صناعة نظيفة واحد اهم القطاعات في التجارة الدولية,  الصناعات نموا, بل النها

وقطاع خدمات مضاعف ذي مردود اقتصادي وصوال الى نمط سياحي مالئم للحفاظ على 

االثار واستثمارها , تناول البحث مجموعة من التجارب العربية والعالمية في مشروعات 

في زيادة انشطتها السياحية من  التنمية السياحية لغرض االطالع على خطوات تلك الدول

خالل حصر االمكانات التنموية السياحية ووضع استراتيجية لخطة التنمية السياحية 

 ومؤشراتها.

Abstract 

   Tourism is one of the main pillars of the economy for many 

countries not only because it is one of the most developed industries, 

but because it represents a clean industry and one of the most 

important sectors in international trade, and a multiplier services 

sector with an economic return, up to a suitable tourist pattern to 

preserve the monuments and their investment, the research dealt with 

a set of Arab experiences And global in tourism development projects 

for the purpose of familiarizing themselves with the steps of those 

countries in increasing their tourism activities by restricting the 

tourism development capabilities and setting a strategy for the tourism 

development plan and its indicators.                 

 المقدمة 

تعد السياحة احد أوجه التنمية االقتصادية التي ترتكز على المعطيات التي تتمايز في    

ما تسعى إليه معظم الدول التي  ضوئها البيئتان المكانية والزمانية مما يتطلب إحياءها وهذا
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تملك إرثا حضاريا , ولكون تأهيل المواقع االثارية ضرورة ملحة في الوقت الحاضر السيما 

انه ال يقتصر على كونه وسيلة فاعلة  الحتواء حاجات ورغبات الحركة السياحية الدولية 

ين سياسة الحفاظ من فحسب , بل وسيلة لحماية وصيانة المباني التاريخية لتحقيق التناغم ب

 جهة وحاجات الحركة السياحية من جهة أخرى .

 مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث في ضعف مؤشرات التنمية السياحية للدول العربية بالرغم من تنوع 

المواقع السياحية فيها الدينية, االثارية, التراثية والطبيعية نتيجة لعدم تشخيص واستثمار 

 امكاناتها. 

 لبحث اهمية ا

ً دائم بكافة جوانبه الدينية    تكمن اهمية البحث فيما تمثله السياحة بوصفه مورداً اقتصاديا

واالثارية والتراثية والطبيعية من جهة وتأثيراته االيجابية في التطوير والتنمية من جهة 

 اخرى.

 اهداف البحث 

 دراسة واقع حال التنمية السياحية ومؤشراتها وتقييسها . -1

 لتعرف على السياحة العربية والدولية .ا -2

 تساؤالت البحث 

 هل هناك ضرورة للتعرف على السياحة العربية والدولية  .   -

 كيف يستفيد المجتمع من تحقيق التنمية السياحية .   -

 حدود البحث 

 بغداد -الحدود المكانية : العراق  -

 العربية والدولية .الحدود الموضوعية : التنمية السياحية والسياحة  -

 2020الحدود الزمانية :  -

 المنهج الوصفي والمنهج المسحي منهج البحث  / 

 يتألف مجتمع البحث من طلبة واساتذة وموظفين .  مجتمع وعينة البحث / 

 ادوات جمع البيانات    

            االدوات المستخدمة لجمع البيانات الكتب واالطاريح التي تناولت موضوع السياحة  .   

استخدام المعلومات التي تبحث عن تعزيز التنمية السياحية  في الدول اجراءات البحث /

 العربية والدولية   .

داود, محمد سلمان, رسالة ماجستير "اعادة تأهيل وتخطيط انشطة  الدراسات السابقة /

دراسة ميدانية" -احيالسياحة االثرية في مدينة بابل التاريخية وأثرهما في حركة التدفق السي

2012. 
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ارتكزت الدراسة على عمليات التحليل للتخطيط والتأهيل لألنشطة  المستخلص /      

السياحية, بهدف تنميتها المكانية والبشرية والخدمية من أجل االرتقاء وتفعيل الطاقات 

السيّاح في  واالمكانات الكامنة فيها, والعمل على ايجاد الحلول ألغلب الصعوبات التي تواجه

مدينة بابل, وقد تجلّت أهمية الدراسة في بلورة اهم الصيّغ العلمية والسبل الكفيلة الستغالل 

األماكن األثرية بوصفها مواقع للقصد السياحي في المحافظة, والعمل على تسخير كل 

االمكانات واستغاللها لزيادة الجذب السياحي لدعم هذا القطاع والقطاعات االخرى ذات 

 لصلة .ا

 المبحث الثاني / الدراسة النظرية

 تعريف السياحة : 1-2-1 

السياحة في اللغة: مشتقة من الفعل ساح وهو يدل على:الذهاب , والحركة من مكان الى       

  مكان .اما اصطالحا فانها تعني: التنقل من بلد الى اخر طلبا للتنزه واالستطالع .

ففي Tornoالمشتقة من الكلمة الالتينية  Tourاما  مفهوم السياحة فيعود لكلمة رحلة       

ليدل على السفر, ويعد السفر  Tourismم استخدم اول مرة مفهوم 1643عام 

Travel سياحة اذا توفرت فيه ثالثة شروط : ان يكون مؤقتا, وطوعياً)غير اجباري(, وان

 هدفه البحث عن العمل او االنشطة الربحية. اليكون

ونتيجة اختالف العلوم فيما بينها نجد تعدد واختالف التعاريف للسياحة: فالجغرافيون     

يعرفونها على انها رحلة مؤقتة في الطبيعة .اما االقتصاديون فينظروا اليها كاستهالك 

مخصص للراحة والترفيه  للخدمات البيئية .في حين يعرفها االجتماعيون كوقت فراغ

والتنمية الثقافية .فهي تفاعل ينتج عن سفر واقامة اشخاص في مجتمع اخر غير مجتمعهم 

منظم  –مضيف, سائح  -سائح, سائح  –ويقع هذا التفاعل نتيجة االحتكاك بين: سائح 

اق للسياحة, كما تعني انتقال شخص من مكان اقامته الى مكان اخر لمدة قصيرة نسبيا واالنف

على اقامته من مدخراته وليس من العمل في المكان الذي يزوره وقد يكون الغرض منها 

مجرد زيارة او تمضية االجازة او الحج او الدراسة وبذلك ينتقل السياح بصفتهم مستهلكين 

 (26-13, ص :1975المنتجين. )محمود , 

متعلقة بالسياحة تبعا وهذا يعني اختالف وجهات نظر الباحثين و تتعدد التعاريف ال    

م عندما 1905الختالف الغرض منها ,وان اول تعريف للسياحة يعود الى عام 

(على انها: ظاهرة من ظواهر عصرنا الحديث تنبثق عن E.Guyer Freulerعرفها)

الحاجة المتزايدة للراحة, واالحساس بجمال الطبيعة والشعور بالبهجة من جراء االقامة في 

 ا الخاصة . مناطق لها طبيعته

 OMT(Orginisation Mondial du Tourismeو ترى المنظمة العالمية للسياحة )   

ان السياحة: مجموعة االنشطة التي يقوم بها المسافرين خارج محيطهم االعتيادي على ان ال 

تزيد مدة زيارتهم عن سنة,لغرض الترفيه اولالعمال التجارية وغيرها. ومن هنا فانها نشاط 
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متعدد الجوانب يتضمن مجموعة من العالقات المتبادلة بين السائح الذي يوجد بصفة  انساني

مؤقتة في مكان اقامته وبين االشخاص المقيمين بهذا المكان , اما تعريف هونزكينز
1
اعطى  

السمات الرئيسية للسياحة وقواعدها وقد اجمع بشانه معظم الباحثين في ميدان السياحة على 

لمي,فعرفها على انها:مجموعة العالقات التي تترتب على سفر واقامة انه اول تعريف ع

مؤقتة لشخص اجنبي في مكان ما طالما ان هذه االقامة التتحول الى اقامة دائمة,وطالما لم 

 ترتبط بنشاط يعود بالربح.

(  Mobile Phaseعلى انها: تتكون من وجهة السفر)كمرحلة ديناميكية Kasperوعرفها   

 Statique Phase ( .Kasper ,1965,p.42))مة  )كمرحلة ثابتةومن االقا

ً اخراً من قبل الدكتورالبكري بكونها مجموعة االنشطة االقتصادية     وقد اعطيت تعريفا

والتنظيمية الخاصة بانتقال االشخاص الى بلد غير بلدهم واقامتهم فيه لمدة التقل عن اربع 

دفع اجره من داخل البلد المقصود )البكري , وعشرين ساعة باي هدف غير العمل الذي ي

 ( .15, ص 1972

اما السياحة كعملية حراك جماعي افقي, فهي كما عرفها ابو رباح : تغيرا مؤقتا لمكان     

االقامة كما يرتبط هذا التغير بعملية التعرف على الثقافة والحياة االجتماعية او الطبيعية 

 ( 28ص  , 1975واالتصال بها. )ابو رباح , 

ولذلك يمكننا القول ان السياحة نشاط مهم لما لها من اثر مباشر على القطاعات االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية ولها اهداف متعددة يكون الربح المادي واحدا منها, فبفضلها  تتفاعل 

الثقافات  فيما بينها وبالتالي تمنح فرصة القامة عالقات بين الشعوب وتشكيل جو من 

 التسامح, ليكون السالم العالمي هو احد نتائجها.

 التطور التاريخي لمفهوم السياحة : 
اعتاد االنسان منذ القدم على التنقل من مكان ألخر لتلبية احتياجاته االساسية, وكان        

التنقل هذا ضرورة تترتب عليها قطع مسافات طويلة, ولم يكن حينها مقيدا بالوقت ولم 

 يخضع ألي تنظيم بل كان يهدف الى اشباع حاجاته. 

ي عصورماقبل الميالد ترتكزعلى تحقيق وبشكل عام كانت الرحالت التي قام بها االنسان ف

فائدة او حب استطالع. ولقد اضاف الرحالة العرب وغيرهم من المستكشفين في هذه 

العصور مفاهيم كثيرة للسفر والترحال كمعرفة البالد وسكانها وعاداتهم وثقافاتهم واصولهم 

الجناس والطب التي واعمالهم حتى كونوا االسس المتينة للعلوم الجغرافية واالجتماعية وا

 كونت في مجموعها اسس العلوم في عصرنا الحاضر.

                                           
 )رئيس الجمعية الدولية لخبراء السياحة العالميين( 1
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فكان  اتجاه السياحة موجها الى التجارة, والرحالت, والدراسات, ومن ابرز الرحالة      

العرب في تلك العصور ابن بطوطة
2

, اما بالنسبة لالوربيين فيمكن ان نذكر رحلة االيطالي 

اخر القرن الثاني عشرحيث  اكتشاف الطريق بين اوربا المشهور ماركوبولو الى الصين او

 واسيا , وكانت فلسطين بداية رحلته. 

وشكل النقل بواسطة السكة الحديد والنقل البحري اهم العوامل في تطور السياحة نحو     

العالمية وبدخول النقل الجوي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية, ظهرت الطائرات المدنية 

قارات, وادت الى التطورات الهائلة التي شهدتها السياحة خالل العشرين سنة عابرة ال

الماضية وفي الدول االوربية على وجه الخصوص حيث المستوى العالي من الدخل ووقت 

. )ابورحمة, الفراغ الكبير ومستوى عال من التعليم مع نوعية عالية من المنتج السياحي

 (17-15, ص 2001

ستعراض السابق للجانب التاريخي للسياحة فانه باالمكان بيان ثال  حقب في ضوء اال       

 (76,ص  2011زمنية تبين كل منها مضامين التطورات السياحية وهي : )الفاعوري,  

م وتتصف 1840: ويمكن تحديدها ابتداًء من النشأة االولى للبشرية وحتى عام  الحقبة االولى

 بما ياتي:

 ية سواء كانت برية اوبحرية .وسائل النقل كانت بدائ -1

اقتصر السفرعلى االفراد ذوي الدخول العالية واالغنياء وعلى مسؤوليتهم الشخصية دون  -2

 رعاية صحية او امنية .

كانت االهداف الرئيسة للسفر هي االهداف التجارية وللعمل والهجرة كما كان منها  -3

ركانية او االطالع على لغرض استكشاف الطبيعة كالشالالت والغابات والمناطق الب

 منجزات الشعوب المختلفة .

ان بعضا من جوانب السفر في هذه الفترة كان الغراض تعليمية وثقافية حيث يُرسل اوالد  -4

 النبالء الى مدن اوربا لتعلم الفن واالدب والعلوم المختلفة .

 م وقد تميزت بما ياتي :1914-1840: بين  الفترة الثانية

سائل النقل وظهور القطار ثم السيارة وتطور وسائل النقل البحري التطورالحاصل في و -1

 والسفن الكبيرة.

بدأت بوادر السفر الجماعي المنظم وبدأت معه عوامل استثمار السفر في رحالت   -2

جماعية منظمة وكان على راسهم توماس كوك. وظهور الوسطاء والشركات في عملية 

 تنظيم السفر.

                                           
 وعجائب االسفار(واضع كتاب )تحفة االنظار في غرائب االمصار  2
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دخول الطبقات الوسطى في عملية السفر والسياحة حيث مكنت وسائل النقل من كسر   -3

احتكار الطبقة العليا للسفر, وبالتالي تطور اهداف المسافرين وزيادة عدد رحالتهم وفترة 

 اقامتهم .

اول ظهور لمصطلح )السياحة( حيث بدات الدول والمنظمات العالمية باالهتمام بهذا   -4

 من الصناعة وتطويره.النوع  الجديد 

 م وحتى الوقت الحاضر, وما يميز هذه الفترة :1914: من  الفترة الثالثة

دخول الطائرات في مجال النقل الجوي بعد ان اقتصر استخدامها على االغراص  -1

العسكرية ابان الحرب العالمية االولى وقد ازداد استخدامها بعد الحرب العالمية الثانية 

 سرعة وراحة وامان . بعد ان اصبحت اكثر

,وتطور وانتشار كبير Sea Cruises تطور النقل البحري وظهور السياحة البحرية  -2

للنقل بالسكك باعتباره اقل وسائل النقل كلفه فضال عن الميزة المتعلقة بالسرعة واالمان 

 وكذلك تطور كبير للسيارات الخاصة .

الحجز والترويج والتنظيم التطور التكنولوجي في المهام واالعمال السياحية ك -3

والتشريعات وغيرها .كما ساهم استخدام شبكة االنترنت على السائح الحصول على 

واالطالع GIS معلومات عن المواقع السياحية, و استخدام نظم المعلومات الجغرافية 

على الخدمات الفندقية وامكانية الشراء والحجز داخل الفندق عن طريق المواقع 

 والمؤسسات السياحية الذي سهل اتخاذ القرار للسائح وخفض المخاطرة .االلكترونية 

 التنقل بسهولة بين الدول نظرا لحرية االفراد في اطار مفهوم العولمة. -4

التطور في الدراسات التخصصية الجامعية في السياحة والفندقة حيث اصبحت السياحة  -5

 علما يُدرس في الجامعات والمعاهد المتخصصة .

تطور السياحة الدولية بحيث اصبح بامكان السائح الوصول الى مناطق نائية و ظهور  -6

 Sustainable انواع جديدة من السياحة ومن اهمها: السياحة المستدامة

Tourismوالسياحة البديلةAlternative Tourism   وسياحة االهتمامات

 وسياحة ذوي االحتياجات الخاصة Special Form Tourismالخاصة

ArmchairTourism والسياحة الريفية او الزراعية Agro-Tourism  والسياحة

 Metting Tourism وسياحة المؤتمرات  Educational Tourismالتعليمية 

السياحة الفضائية  وانواع  حديثة  منها Medical Tourism والسياحة العالجية 

 غيرها. و والسياحة الزرقاء والسياحة السوداء والسياحة البيضاء

 اصناف السياحة :

م ثالثة اشكال من السياحة والعتبارات احصائية, وهي : 1994صنفت االمم المتحدة عام     

 (15, ص 2013)موسى,
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: تعرف على انها الزيارات التي يقوم بها Domestic Tourismالسياحة المحلية  -1  

احية والتعرف عليها بغرض المواطن داخل حدود دولهم حيث تمكنهم من زيارة المناطق السي

زيادة الشعور الوطني وزيادة الوعي السياحي لديهم, وتشغيل المنشأت السياحية على مدار 

 السنة كما لها اهداف ترويحية  وترفيهية  .

 :والتي تشمل سفر االجانب الى ذلك البلد .Inbound Tourismالسياحة الوافدة  -2  

وتشمل سفرالمواطنون الى بلد اخرغير Outbound Tourism:السياحة الخارجية -3  

 بلدهم.

خرى للسياحة وهي: )ابو الرمان تصانيف اوبنفس هذه المفاهيم اوردت االمم المتحدة ثالثة    

 (32, ص 2008, 

 :و تضم السياحة المحلية والسياحة الوافدة.Internal Tourism السياحة الداخلية  -1  

 . :وتشمل السياحة المحلية والسياحة الخارجية National Tourismالسياحة الوطنية  -2  

وتمثل السياحة الوافدة والسياحة الخارجية , International Tourism :السياحة الدولية 

وبما ان السياحة ذات قيمة ومردود اقتصادي,واجتماعي,وسياسي عال واكبت التطور 

اصبحت علما قائما بذاته  الحاصل في الحضارات والصناعات االخرى ونمت وتشعبت حتى

يدرس في الجامعات وفي المراكز المتقدمة علميا. ومن هنا يمكن تقسيم السياحة الى انواع 

:  انواع السياحةعديدة تبعا الختالف الرغبات االنسانية واالتجاهات الفكرية المتباينة ومن 

 (49, ص2001)ابورحمة , 

ئح يطلب الهدوء والترويح عن النفس وقضاء :وتعني ان الساسياحة الترفيه واالستجمام  -1

االجازات,وعادة ما يلجأ السياح في هذه الحالة الى المناطق ذات المناظر الخالبة 

والمناطق الهادئة البعيدة عن الضوضاء ومصادر التلو  المختلفة كالسواحل والغابات 

 والمساحات الخضراء.

الرئيس والمباشر في هذا النوع من السياحة  : للحوافز الفكرية التاثيرالسياحة الثقافية -2

فالراغبون في االطالع ومشاهدة حضارات جديدة,والتعرف على طبيعة شعوب معينة من 

حيث تاريخها الحضاري االصيل المتمثل باثارها الباقية  من معابد وتماثيل وقالع 

السفر  وحصون ومدرجات ومتاحف وغيرها وعاداتها االجتماعية فغالبا ما يستهدفون

 والسياحة الى البلدان التي تستهويهم معالمها وحضاراتها وبيئتها.

:هدف هذا النوع من السياحة التوجه الى اماكن بقصد ديني وتعتبر نوعا السياحة الدينية -3

من السياحة يجذب ماليين السياح من مختلف انحاء العالم لممارسة التعاليم الدينية كالحج 

الحرام, اضافة الى زيارة مناطق تزخر بالمعالم الدينية من مساجد والعمرة الى بيت هللا 

 وكنائس ومعابد تاريخية او الحياء مناسبات دينية .
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: هي السياحة بغرض التوجه للعالج ومن ضمنها  السياحة بغرض العالج واالستشفاء -4

وتكون مركز  العالج بالمياه المعدنية الساخنة والتي يقصدها السائح للعالج او االسترخاء

 جذب واستقطاب.

: تهدف الى ممارسة نوع او اكثر من انواع الرياضه منها: الصيد السياحة الرياضية -5

بكافة انواعه, والرياضة البحرية والنهرية,وتسلق الجبال والتزلج على الجليد اضافة الى 

تحفيز الجذب االشتراك في الدورات الرياضية االولمبية اوالمحلية.وتعمل كل دول العالم ل

السياحي على البحث في  انماط الرياضة المناسبة لمناطقها السياحية والطبيعية مثيرتاً 

 بذلك االهتمام الدولي للسياحة .

: فيها يتعرف السائح على منطقة جديدة لم يسبق له ان سياحة االستكشاف والمغامرات -6

ويمكنه من خاللها التعرف زارها مثل سياحة المناطق الطبيعية اوالمناطق الصحراوية 

 على ترا  وتقاليد ومعالم المنطقة واكتشاف فضاءات جديدة وغريبة بالنسبة له.

: قد يسافر السائح بغرض زيارة االقارب واالصدقاء  وقد سياحة التواصل االجتماعي -7

تكون بشكل واضح بين االسر المقيمة في الريف بذويهم في المدن, او منها ان يكون 

الريف الى المدينة لزيارة حدائق الحيوانات  والمسارح  اواالستمتاع بخدمات  سفره من

غير متوفرة في الريف اوينتقل من المدينة الى الريف لالستمتاع بالهدوء بعيدا عن 

 ضوضاء وتلو  المدن.

: يتوجه العديد من رجال االعمال الى مناطق  سياحة رجال االعمال اوالسياحة التجارية -8

صم اقتصادية او مدن كبرى التي تمثل محل اطماع العديد من المستثمرين  من تعد عوا

 اجل عقد الصفقات التجارية.

: وفيها ينتقل السائح لحضور المهرجانات الفنية ومعارض  سياحة المناسبات الخاصة -9

 عالمية وغيرها .

 : الهدف منها التصوير الفوتوغرافي او التصوير السينمائي . السياحة التصويرية-10

: يسافر السائح في هذا النوع من السياحة للتعرف على قالع  السياحة العسكرية -11

 تاريخية عسكرية او اماكن دارت فيها رحى معارك كبرى .

: كالتفاخر في زيارة بعض المواقع كجزر  وقد يكون للسياحة دوافع واهداف اخرى

وهناك تصنيف اخر  الكاريبي, او مونت كارلو او تذوق طعام معين او لغرض دراسة ,

 ( 14, ص 1997صنفت على اساسه السياحة على اساس: ) حسن ,

 :) سياحة فردية , سياحة جماعية (. عدد السياح -

 :) سياحة الطالئع ,سياحة الشباب, سياحة الناضجين, سياحة المتقاعدين(.العمر -

 :)طويلة االمد, قصيرة االمد(.قامةمدة اال -
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:)سياحة خارجية, سياحة اقليمية ,سياحة داخلية, محل االقامة, سياحة النطاق الجغرافي-

االجانب, سياحة المواطنين العاملين في الخارج , سياحة مواطني الدولة العاملين في 

 الداخل(.

 ة(.:)سياحة برية,سياحة بحرية اونهرية, سياحة جويوسائط النقل -

 :)سياحة صيفية ,سياحة شتوية ,سياحة المناسبات(. حسب الموسم -

 المبحث الثالث / الدراسة العملية

 تجارب عربية ودولية 

 تجربة مصر:

كم 997,738مساحة مصر تقدرب       
2
مليون نسمة  70.7,وعدد سكانها يصل الى  

م ورغم كبر مساحتها اال ان اغلب السكان يتركزون في 2002حسب احصاءات عام 

الف كم 40المناطق الحضرية وتشغل هذه االماكن مامساحته 
2
وتمتاز مصر بارثها العظيم , 

االكثر تاثرا بها من  االثار ولكونها اقرب حضارة زمانياً لحضارة وادي الرافدين القديمة, و

كما انها تشابهها في مناخها شبه الجاف وبيئتها المتنوعة وغيرها, كما ولكونها بالد عربية 

  جعلت من تجربتها مثال يمكن ان يحتذى به لتطوير السياحة في العراق .

 : االثار في مصر 

ها حياة تزخر مصر بالمعالم الحضارية واالثارية التي مازالت قائمة وتروي فصول تاريخ

. ومن  عام وحتى عصرنا هذا4000األمم والشعوب التي عاشت في وادي النيل منذ نحو 

 (1-1شكل )ابرز المدن االثارية 

تزخر القاهرة باآلثار الفرعونية وآثار العصور الوسطى وفيها أهم عجائب الدنيا  القاهرة :-1

السبع وهي أهرامات الجيزة وتمثال ابو الهول ومراكب الشمس
3
فضال عن االثار ,  

 (3-1) ,(2-1صورة ) االسالمية .

تعتبر ثان أكبر المدن في مصر, وهي ذات طابع أقرب إلى مدن البحر : األسكندرية -2

المتوسط منه إلى مدن الشرق األوسط , تراثها الثقافي يجعل منها مختلفة عن باقي أنحاء 

ة لمصر اإلغريقية الرومانية, ق.م كانت عاصم331أسسها "اإلسكندر األكبر" سنة .البالد

وقد احتلت مكانة ثقافية مرموقة ترمز إليها منارة "فاروس" وهي التي كانت إحدى عجائب 

, قلعة قايتباي التي  الدنيا السبع ,اما اهم اثارها فهي :مقابر األنفوشي ,مقابر كوم الشقافة

 (4-1صورة ) .كليوباترا" اكتشف امامها أول متحفاً لآلثار الغارقة تحت الماء "أمبراطورية

تحوى وحدها بما يقدر بثمن آثار العالم, وتعتبر بذلك متحف غاية في الروعة,  :األقصر-3

-2100وكانت األقصر جزءا من طيبة القديمة التي استمر الحكم فيها من عام )

(ق.م,أطلق عليها هوميروس" المدينة ذات المائة باب" لكبر ابواب ابنيتها. اما العرب 750

                                           
وقمتها تشبه خشب األرز، مصنوعة من عند قاعدة الهرم األكبر بالجيزة بمصر.  م1954عثر عليها في تنقيبات عام  3

 حزمة القصب مما يدل على ترابط بين الحضارة الفرعونية وحضارة اهوار جنوب الرافدين. 
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وتتسم بأثارها على شاطئ النيل والتماثيل ومقابر ووديان  .فسموها األقصر لكثرة القصور

ومنها معبد الكرنك ,معبد األقصرومعبد الدير البحرى ,ومعبد  .الملوك والعديد من المعابد

 (5-1صورة ) باالضافة الى البحيرة المقدسة ,وطريق االكباش. رمسيس,

سوان من أجمل مشاتى العالم وتضم عدة آثار تاريخية ابرزها تعتبر مدينة أ : مدينة اسوان-4

وهما  ( ق.م1223و1290: معابد أبو سمبل وهما معبدان بناهما رمسيس الثانى بين عامى )

من المعجزات المعمارية فقد تم نحتهما بالكامل داخل الجبل وهما معبد أبو سمبل الكبير : وقد 

بناه : ومعبد ابو سمبل الصغير. مس المشرقةخصص لعبادة اإللهه رع حورآخت اله الش

رمسيس الثانى تخليدا لزوجته نفرتارى ويمتاز هذا المعبد بجمال رسومه وألوانه ويطلق عليه 

كما من اثارها  معابد جزيرة الفنتين , جزيرة , اسم معبد الهة الحب والموسيقى والجمال

 (6-1صورة)اجيليكا,جزيرةأمون,المسلةالناقصة,معبدفيلة.

معبد ادفو وآثار منطقة :المعالم االثارية بمدينة ادفو,ومعبد كوم امبو  هذا عالوة على: -5

 .وغيرها من اثار مصر الكثير . الكاب

 
 ( خارطة مصر االثارية 1-1شكل )                                    
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 ( مركب الشمس 3-1( تمثال ابو الهول واهرام الجيزة                      شكل )2-1شكل ) 

              
( اعمدة معبد 5-1( قلعة قايتباي في االسكندرية                        شكل )4-1شكل )   

 االقصر 

http://elbanota.com/?attachment_id=20101
http://elbanota.com/?attachment_id=20099
http://elbanota.com/?attachment_id=20105
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 ( معبد ابو سمبل6-1شكل )

 رية :الدوافع التي قادت للتوجه للسياحة االثا

نتيجة لضعف االقتصاد وانتشار البطالة وتركز اغلب السكان في المناطق الحضرية في      

% فقط من مساحة مصر, ولكون السياحة هي العنصر الداعم لالقتصاد لكثير من الدول فقد 4

م, لتطوير القطاع السياحي وقد 1988قدمت وزارة السياحة طلب الى البنك الدولي عام 

% من اجمالي السياحة العالمية وهو اقل 0,24في ذلك الوقت التشكل اال  كانت السياحة

بكثير مما يمكن تحقيقه بالنظر الى اإلمكانات العديدة والمتنوعة, كما ان مصر تخضع 

لمنافسة عدد كبير من  دول حوض البحر االبيض المتوسط مثل اليونان وايطاليا وتركيا, وقد 

اكن التاريخية والمواقع االثارية التي تتسم بضآلة تكرار كانت تعتمد فقط على زيارة االم

 الزيارة .

لذا فقد وجهت الدراسات لعمل تنمية سياحية معتمدة على االثار وقد توصلت هذه الدراسات 

الى اعادة النظر فيما تقدمه مصر من منتج سياحي ووضع اهداف وبرامج ادارة وتسويق 

على مستوى البلد لتطوير القطاع السياحي معتمدا  وتنمية وذلك عن طريق اعداد خطة شاملة

على مقومات مصر السياحية بهدف الحفاظ على الرصيد السياحي االثري وإضافة انماط 

سياحية اخرى مالئمة وتوفير او تطوير مايلزم لجذبها للحصول على نصيب اكبر من 

 لية التنمية السياحية .واردات السياحة بتوفير الخدمات وتحديد المشاكل والمعوقات لدفع عم

 تجربة لبنان

بدأت لبنان شق طريق التخطيط  واعدداد االسدتراتيجيات االنمائيدة فدي مطلدع الخمسدينيات,     

مع بداية قيام الدول الصناعية الكبرى بتقديم المعونات االقتصادية والفنية وغيرها مثل امريكدا 

اميدة, فعقدد الخمسدينات شدهد بدزوغ وبعض الدول االوروبية واالتحداد السدوفيتي الدى الددول الن

افكار التنمية اللبنانية ومشروعاتها, وعلى باب واسع وغير مسبوق من قبل الدول النامية, فقد 

وزارة التصددميم العددام لتحددل محددل مجلددس التصددميم واالنمدداء  1955اسددتحدثت الدولددة سددنة 

, لتأخددذ  دورهددا فددي اعددداد مخططددات المشدداريع االنمائيددة 1953االقتصددادي المنشددئ عددام 

(, وهنالددك العديددد مددن مشددروعات التنميددة 174, ص2015بد هللا ,عوالبحددو  والدراسددات)
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السياحية التدي اعتمددتها تلدك الدوزارة والجهدات السداندة لهدا, وسديتناول البحدث تجربدة التنميدة 

 السياحية لمنطقة الوسط التجاري في لبنان.

اطق لبندان, تتمتع لبنان بمواقع آثاريه تاريخية متنوعة تنتشر في اغلدب مند المواقع التاريخية:

إذ ال تخلو بقعة منه االّ ويوجد شاهد تاريخي, كما في بيروت ذات االمداكن االثريدة الرومانيدة 

والبيزنطيددة كاألعمدددة الخمسددة والحمامددات الرومانيددة والكنددائس والجوامددع االثريددة والمتدداحف 

مصدرية والكنوز االثرية, امدا مديندة صديدا الجنوبيدة تضدم معدالم تاريخيدة فارسدية واغريقيدة و

كالمعابد والكنائس تدل على قدم الحقبة التاريخية وكذا هو الحدال بالنسدبة لبداقي المددن كصدور 

وقاندا وجبيددل وطددرابلس ذات الشدواهد االثريددة االسددالمية, كمدا ويوجددد فددي البقداع اثددار لجميددع 

 (.137-106, ص2000الحضارات واالمم )عبد هللا, 

 التجربة االردنية

بعد حصول بريّة االردن علدى  2010قائمة افضل المواقع السياحية عام انظم االردن الى      

جدائزة السددياحة المسددؤولة التددي تقدددمها سدنويا صددحيفتي الغارديددان واالوبزرفددر البريطددانيتين, 

بددددددددددددددددذلك تكددددددددددددددددون اول دولددددددددددددددددة عربيددددددددددددددددة تفددددددددددددددددوز بهددددددددددددددددذه الجددددددددددددددددائزة 

(http://www.3lnar.com/News.aspx?ID=872# , )مدددددن  ويعددددددّ قطددددداع السدددددياحة

القطاعات التي ترفد االقتصداد الدوطني االردندي فهدي قاطرتده االقتصدادية الرئيسدة مدن خدالل 

السددمة التنافسددية لهددذا القطدداع, اذ تتمتددع االردن ببمكانيددات طبيعيددة وبشددرية وظددروف امنيددة 

لخارطددة العالميددة السددياحية وبخاصددة مسددتقرة, فيعددد مددن الدددول التددي وضددعت بصددمة علددى ا

 السياحة العالجية.

لقد ضّمت االراضي االردنية العديد مدن الحضدارات االنسدانية, تعدود الدى  المواقع التاريخية:

عصددور مختلفددة منهددا العصددر البدداليوليثي والبرونددزي والنبطددي والرومدداني والبيزنطددي, وقددد 

لمواقدع والمعدالم االثريدة التدي مازالدت اغلبهدا خلّفت هذه العصور على مّر التاريخ العديد من ا

قائمة, ومن اهم تلك المواقع مدينة عّمان التدي تتمتدع بثدروة اثريدة مثدل معبدد هرقدل )عبدودي, 

(, والمدددرج الرومدداني بوصددفه أحددد معددالم المدينددة االثريددة ومدددرج الوديددون 64, ص2008

مدددن االثريددة ذات الطبيعددة ومواقددع اخددرى. كددذلك تعدددّ مدينددة البتددراء جنددوب االردن مددن ال

الصخرية التدي كاندت عاصدمة لألنبداط والتدي تحتدوي علدى الخزندة وهدي عبدارة عدن بنداء ذو 

, 2001طددابقين وقصددر بنددت فرعددون والدددير والمسددرح وشددارع االعمدددة وغيرها)الظدداهر, 

(, ومن المدن والمواقع التاريخيدة االخدرى فدي االردن التدي تعدد مدن المعدالم االثريدة 204ص

اصددد سددياحية هددي العقبددة عنددد رأس خلدديج العقبددة, وجددرش قبلددة الزائددرين, ومأدبددا جنددوب ومق

سنة قبل المديالد, والكدرك ذات السدور االثدري الدذي بندي  300كم, واربد  33عمان على بعد 

 (.63, ص2002على يد الصليبيين )الديماسي, 

 

 

http://www.3lnar.com/News.aspx?ID=872
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 تجربة البيرو  

إلددى الغددرب مددن أمريكددا الجنوبيددة, ويصددل عدددد  2كددم1,285,216تحتددل البيددرو مسدداحة     

واليددة ولكددل منهددا  25موفيهددا 2014نسددمة  حسددب تقددديرات عددام  31,151,643سددكانها إلددى 

 (7-1شكل ) http://data.worldbank.orgحاكم .  

 
 ( المدن االثارية الرئيسة في البيرو7-1شكل )

 اثار البيرو 

 ميزالبيرو بتاريخها الغني ,ومن أهم المواقع  االثارية فيها : تت    

قلعددة اإلنكددا الملكيددة ماتشددو بيتشددو وهددي رمددزا لحضددارة االنكددا حيددث يددتم اسددتخدام الصددورة  -1

م(رمددزا للصددمود فددي تقاليددد 2,500المهيبددة لهددذا األثددر تطفددو فددوق جبددال األنددديزعلى ارتفدداع )

ير األسددبان  اخددذ حيددزا كبيددرا فددي خيددال سددكان البيددرو البيددرو. وحقيقددة بقائهددا صددامدة مددن تدددم

والسياح في نفس الوقت.كما ان لها من األهمية إلحيائها حيث تمثل استحضار الماضي الهنددي 

 (.هذا باإلضافة إلى:8-1لألمة وتضفي الشرعية للتاريخ والتقاليد الثقافية للبيرو. صورة )

مددن اثددأر  2كددم20ق الطينددي مسدداحتها حددوالي مدينددة  تشددان تشددان تبلددغ المشدديدة مددن الطددابو -2

م حيدث 1532م حتى عام 1470حضارة الموتشه, وسقطت في احتالل إمبراطورية االنكا عام

م حيددث ُعينددت مددن قبددل اليونسددكو كموقددع للتددرا  1986احتلددت الددبالد مددن األسددبان , فددي عددام

 (    9-1العالمي. صورة )

(العاصددمة السياسددية للموشددي  Mochica(وموتشدديكا)Huaca del Solزقددورة الشددمس ) -3

(م, والموشي لهم  ثقافتهم متطدورة , و أعمدالهم الفنيدة تعبدر عدن حيداتهم . صدورة 100-800)

(1-10     ) 

 Acllaconasوكددددذلك مددددن ضددددمن اإلنشدددداءات االثاريددددة القديمددددة معبددددد الشددددمس وبيددددت  -4

 (    11-1)الحسناوات(. صورة )
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مددن اآلثددار القليلددة المصددنوعة مددن الحجددر  فددي كوزكددو, وهددي Sacsahuamánوأطددالل  -5

بخبرة عالية مرتبة مع بعضها البعض بدون مادة رابطدة, إلدى درجدة أنده حتدى اإلبدرة ال يمكدن 

 دفعها بينها!  

كمدددا تمتددداز البيدددرو بسدددكانها الدددذين حدددافظوا علدددى الهويدددة الوطنيدددة التدددي تددددعمها سلسدددلة مدددن 

والموسدديقى. وهددذا مددادفعهم إلددى التنميددة  الخصددائص المشددتركة مثددل اللغددة, والدددين, والغددذاء,

والنهددوض ببلدددهم مددن جديددد بعددد معاندداة طويلددة مددع االسددتعمار ورغددم تعدددد األعددراق والتخلددف 

والجهل الذي يعاني منده أغلبيدة الشدعب .وبدالرغم مدن أن السدياحة كاندت مدن ضدمن النشداطات 

ساسددي لهددا بددرز بعددد عددام المعروفددة فددي الددبالد منددذ سددبعينات القددرن الماضددي إال ان  الدددور األ

م وهو نتيجة دراسات قامدت بهدا الحكومدة لتطدوير هدذا القطداع وليكدون عنصدرا مدؤثرا 2000

 اقتصادياً.

تقسم البيرو إلى ثال  أقاليم: إقليم ساحلي وهو يمتاز بمناطق جافة تتخللها وديان قابلة للزراعدة 

ية التدي شدكلت مسدرحا للتنقيدب عدن ,وإقليم الشمال الشرقي المتمثدل بالمنطقدة الغابدات االسدتوائ

الدددنفط ,وإقلددديم جبدددال االندددديز وهدددو قلدددب البيدددرو ومركدددز لحضدددارة االنكدددا حتدددى يومندددا هدددذا 

(Alvaro,2007,p8  ). 

 
 ( مدينة تشان تشان   9-1قلعة  اإلنكا الملكية ماتشو بيتشو            شكل ) (8-1شكل )   

 

 

 

 

  

 

 (   معبد الشمس                       11-1شكل )   ( هواكا ديل سول 10-1شكل )

(Huaca del Solزقورة الشمس( )    ) 

 تجربة الصين 

,وعدد سكانها حسب احصاءات عام 2كم9,640,821تبلغ مساحة الصين

 نسمة . 1,350,655,000م(2012)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Huaca_del_Sol_-_Ao%C3%BBt_2007.jpg
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توصف بأنها بلد األرقام  اليمكن التحد  في مجال من مجاالت التنمية دون ذكر الصين النها

الضخمة التي تتسلل بخطوات هادئة لتتخذ مكانا فى المقدمة بين الدول الكبرى, اآلن التاريخ 

الحديث ال يعرف دولة أخرى انتقلت فى عشرين عاما من دولة نامية من دول العالم الثالث 

ى فيها من تغيرات وما يجر .إلى دولة تنافس الدول الكبرى دون أن تفقد توازنها وثقافاتها

  .ثورة حضارية واقتصادية وتجربة مبهرة فى التنمية وبناء اإلنسان

http://data.worldbank.org 

أنها دولة كثيرة القوميات والثقافات. وهي  الصين دولة ذات تاريخ طويل وآثاروافرة كما   

ضمن قائمة الترا  عدد المعالم الثقافية والطبيعية المدرجة  اآلن ثالث دول العالم من حيث

أكبرسوق سياحية داخلية على مستوى العالم وأكبر سوق سياحية الى  الثقافي والطبيعي وفيها

 أسيا. الخارج في قارة

 المشاكل التي دعت للتفكير في السياحة االثارية :
, واألمية منتشرة بنسبة تزيد على م1970عام مليون نسمة 800تعداد شعب الصين         

هذه النسبة تحت خط الفقر.بعد ان مرت بقرون من االستعمار ورغم المحاوالت % ومثل 90

م من النهوض فرض عليها الحصار وبدأت مسيرة عمل 1949في ثورة ماوتس تونغ 

وتضحية جماعية وظلت سنوات تعمل بصبر ولكنها تعرضت النتكاسة خطيرة فى سنوات 

صابة األربعة لعشر سنوات كاملة, وبعد الثورة الثقافية التى قادتها زوجة ماوتسى تونج وع

ها عادت تواصل مسيرتها بقيادة  دنج شياو بينج وشعاره )اإلصالح واالنفتاح على العالم(. 

وإذا كانت الصين قد استغرقت أكثر من نصف قرن لوضع حد لحالة الفقر والتخلف وتغيير 

يثا, وزاد اإلنتاج الوطنى الصورة القديمة, فقد أنشأت فى عشرين عاما فقط نظاما صناعيا حد

م, ومع هذا العدد من 2000مليار نسمة عام  1,250ضعفا, ووصلت إلى 56اإلجمالى 

البشر لم تعد هناك مشكلة للغذاء, بل حققت تحسنا فى مستوى المعيشة, و جذب 

االستثمارات, وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجيا ال تقل عن مثيالتها فى دول أوربا, ونجحت 

أسواق العالم بمنتجاتها الرخيصة,كما  اوجدت  افكار متفتحة تجاه السياحة بعد ان فى غزو 

ظلت معزولة عن العالم الخارجي, واستطاعت ان تصل الى ثالث دولة سياحية في العالم بعد 

فرنسا وامريكا, وإن كان شعبها فى عمومه ما زال محتفظا بتقاليده وعاداته وتقاليده 

http://www.atida.org  ولن يكفي كتاب لو تحدثنا عن معجزات الصين خالل السنوات ,

 القليلة الماضية!

http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=1232
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=1232
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 سور الصين العظيم                                  المراحل االولى من سور الصين                      

                     
 متحف غابة االنصاب الحجرية                                         تاركوتا)جيش الفخار (
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 برج ديان البوذي                                                         المسجد الكبير           

 بحيرة هواتشينغ االمبراطورية                                                                                   

 
 

 نتائج التنمية السياحية :

صدارت ثدال   و اليوم قد تغيرت الصين بعد ان كان فيها فقط سوقا لجـذب السياحة األجنبية,   

م قدد 2006عدام  وفدي أسدواق فاضديف سدوق للسدياحة الداخليدة والسدياحة الدـى الددول األجنبيدة

% 15مليددون فددرد وحقددق بددذلك زيددادة  1394وصددل حجددم السددياحة الداخليددة فددي الصددين الددي 

بليدون يدوان  622,97الداخليدة  مقارندة مدع العدام السدابق ووصدل اجمدالي الددخل مدـن السدياحة

وعددد السدياح الصدينيين الدذين  % مقارندة مدع العدام17,9صديني مدع تحقيدق زيدادة تصدل الدي 

% بالمقارندة مدع  11,3ليحقدق زيدادة  مليدـون 34,52العدام فهدـو  لعدالم فدي نفدسسافروا الدى ا

 3,526مدا مجموعده  2013وعدالوةً علدى ذلدك, شدهدت مديندة شديان فدي العدام  العدام السدابق.

مليونددا  67مليدون سدائح وافدد أمددا السدياح مدن الصددينيين فيصدل عدددهم وفددق اإلحصدائيات إلدى 

م,ممدا يعندي أنهدا 2012% عدن عدام 5.02اً, بزيادة بنسدبةمليار دوالر سنوي15ودخل السياحة 

  http://www2.unwto.orgتنمددددددددددددددددددددددو بفعددددددددددددددددددددددل أثارهددددددددددددددددددددددا 

السدياحية القائمدة علدي زيدارات  وفي الوقت الحاضر تقوم الحكومدة الصدينية بتدرويج المشداريع
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أي تددرّوج علددى مستددـوى الدولددة " القددرى واألريدداف تحددت عنددوان " مشددروع المئددات واآلالف

قريدة متميدزة. تصدبح السياحدـة اآلن 10,000و ناحيدة متميدزة 1000ة متميدزة ومحافظد 100

عليهدا النمدو االقتصدادي وهدي سداعدت علدى نهدوض  واحدة من الصناعات األساسية التي يقوم

 . الغنية والنمو االقتصادي المتخلف المناطق ذات الموارد الطبيعية

 النتائج والتوصيات 

ياحة اتضدح لندا دور االثدار كعنصدر جداذب للسدياح وزيدادة من خالل تجدارب الددول فدي السد   

الددوارد االقتصددادي للبلددد ولكددن هددذا الددوارد سددوف يتضدداعف عدددة مددرات عنددد تطددوير مفهددوم 

 السياحة وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها :

 انخفاض مستوى الوعي السياحي وتخلف التوعية الشعبية بأهمية السياحة . -1

ياحي خدداص بالبيئدة الفريددة داعدم اً لنتاجددات عمرانيدة لعصدور ماضددية ان تطبيدق مدنهج سد -2

وتجاوز الدوران حول مفاهيم سياحية قديمة متجزئة, مازالت تتفدق فيهدا االراء وتختلدف و 

 اغلبها يقف عاجزاً امام التنمية المكانية الشاملة الحياء بيئة مكانية مستدامة.

 اما توصيات البحث فهي ترتكز على :

االطالع على تجارب الدول الناجحة في مشروعات التنمية السياحية والمنظمدات العالميدة   -1

التي تعنى بالسدياحة فضدال عدن البحدو  والدراسدات ذات العالقدة والتدي تصدب فدي خدمدة 

 السياح واالنشطة السياحية المختلفة.

التنظديم, البيئدة مدن اجدل تعزيز الترابط الوثيق بين اركان التنمية السدياحية الثالثدة االدارة,  -2

صددناعة سددياحة حديثددة تعددزز مصددادر الدددخل وااليددرادات والعددزوف عددن انمدداط السددياحة 

 التقليدية.
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