


 

 

 

 

 

 

 السياحة الرتاثية
 االتجاهات المعاصرة وأولويات التنمية

 

 

 د. ياسر هاشم عماد الهياجي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

x

QR 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

 الفتاحهاشم بن عبد ياسر بن، عماد

ياسيير بيين هاشييم بيين عبييدالفتاح . /السيااة  الاايايي ال ااهااهيياع الم اأييري ت تلتييياع الت ماي 

  –. عماد

 هي1444الرياض، 

 ص،..سم513

 978-603-04-3486-2ردمكال

 ال  تان .    الااث-2        السااة  -1

 3946/1444                                                   910.4ديتي 

 3946/1444رقم اإليداعال 

 978-603-04-3486-2ردمكال

 

 





 



 

 

15 

o 

 محتويات الكتاب 5

 مقدمة الكتاب 55

 الفصل األول: السياحة التراثية: الماهية واألهمية 15

 توطئة 12

 مفهوم السياحة 12

 مفهوم الرتاث 12

 عالقة الرتاث بالسياحة 23

 مفهوم السياحة الرتاثية 22

 ةالسياحة الثقافي 35

 السياحة الرتاثية 34

 الرتاثية والسياحة البيئية الحديثةالسياحة  34

 أصل السياحة الرتاثية ونموها 55

 أسباب نمو السياحة الرتاثية 54

 أهمية السياحة الرتاثية 54

 (5دراسة حالة ) 41

 نطاقات السياحة الرتاثية 42

 (1دراسة حالة ) 46

 خصائص السياحة الرتاثية 67

 ةالفصل الثاين: موارد السياحة التراثي 62

 توطئة 65

 موارد السياحة الرتاثية 65

 سمات الوجهات الرتاثية 66

 السياحة الدينية -5 64



 

 

 

x

6 

 المواقع األثرية واآلثار القديمة -1 24

 المتاحف -2 22

 المشاهد الثقافية الطبيعية -3 41

 مواقع الرتاث العمراين -5 45

 مواقع الرتاث العالمي -4 44

 المناطق الثقافية -6 42

 المهرجانات والفعاليات الثقافية -2 575

 (2دراسة حالة ) 571

 الحرف والصناعات التقليدية -4 573

 األسواق الشعبية -57 575

 الشتات وسياحة الجذور -55 574

 سياحة الطعام -51 555

 الرتاث الصناعي -52 553

 السياحة الجيولوجية -53 554

 السياحة المظلمة -55 515

 (3ة حالة )دراس 514

 افة غير الملموسةالرتاث الحي والثق -54 516

 (5دراسة حالة ) 525

 الفصل الثالث: تأثيرات السياحة التراثية 525

 توطئة 526

 السياحة الرتاثية أداة للتنمية 522

 السياحة الرتاثية فوائد وتكاليف 531

 أبرز التأثيرات الناتجة عن السياحة الرتاثية 534

 التأثيرات القتصادية: أولا  534

 الثقافية –التأثيرات الجتماعية ثانياا:  553



 

 

17 

 (4دراسة حالة ) 543

 التأثيرات البيئيةثالثاا:  545

 (6دراسة حالة ) 564

 نموذج دوكسي لمستويات إزعاج المضيف 564

 التخطيط أداة للحل 527

 (2دراسة حالة ) 521

 معيةالفصل الرابع: المشاركة المجت 525

 ئةطتو 526

 المجتمعات المحلية 526

 المشاركة المجتمعية 524

 السياحة المجتمعية 545

 (4دراسة حالة ) 542

 المشاركة المجتمعية يف السياحة الرتاثية 543

 دور المجتمعات المحلية يف تنمية السياحة الرتاثية 542

 ثقافة المجتمع المحلي 171

 بدأ المشاركة المجتمعيةالفوائد المرتتبة على م 172

 (57دراسة حالة ) 173

 قيود مشاركة المجتمع المحلي يف السياحة الرتاثية 175

 أصحاب المصلحة يف تنمية السياحة الرتاثية ردو 176

 التنسيق بين أصحاب المصلحة 152

 أساليب وأشكال المشاركة المجتمعية 154

 نموذج أرنستين 115

 سونمنموذج طو 113

 نموذج بريتي 115

 تمكين المجتمعات المحلية 114



 

 

 

x

8 

 اإلدارة التشاركية 116

 إعالن يوجياكارتا 125

 مشاركة المجتمع يف التخطيط للسياحة الرتاثية 123

 الفصل الخامس: تفسير التراث 126

 توطئة 124

 مفهوم تفسير الرتاث 124

 فوائد التفسير 133

 مبادئ عملية التفسير 136

 التفسيروظائف  134

 تخطيط عملية التفسير 152

 طرق وأدوات التفسير 156

 قواعد معززة لتفسير الرتاث 141

 (55دراسة حالة ) 143

 دور التفسير يف السياحة الرتاثية 145

 التفسير والتجربة السياحية 142

 (51دراسة حالة ) 165

 عوامل نجاح التفسير 161

 (52دراسة حالة ) 166

 يكومو  لتفسير وعر  مواقع الرتاث الثقايفميثاق ال 162

 رقمنة الرتاث وتكنولوجيا التصالت 127

 الفصل السادس: الطاقة االستيعابية للسياحة 122

 توطئة 125

 المفهوم واألهمية 125

 التطور التاريخي 147

 أنواع الطاقة الستيعابية 141



 

 

19 

 ركائز الطاقة الستيعابية للسياحة الرتاثية 142

 (53دراسة حالة ) 272

 نماذج الطاقة الستيعابية يف المواقع الرتاثية 276

 السياحة المفرطة 253

 لرتاثيةالطاقة الستيعابية للسياحة ا 256

 تقدير الطاقة الستيعابية للسياحة الرتاثية 215

 العوامل المؤثرة على تحديد الطاقة الستيعابية 211

 حساب الطاقة الستيعابية السياحية 213

 (55دراسة حالة ) 214

 حدود التغيير المقبول 216

 الفصل السابع: تسويق السياحة التراثية 225

 توطئة 222

 مفهوم التسويق 222

 زيادة الوصول إلى الرتاث 225

 خصائص الطلب يف السياحة 226

 تجزئة أسواق السياحة الرتاثية 224

 يالمزيج التسويق 235

 أولا: المنتج 232

 السياحي الرتاثي المنتجخصائص  235

 المنتجات الرتاثيةتطوير  236

 ثانيًا: السعر 255

 «قنوات التوزيع»ثالثًا: المكان  254

 رابعًا: الرتويج 256

 تحديات تسويق السياحة 247

 (54حالة )دراسة  243



 

 

 

x

10 

 أنواع الزوار 245

 (56حالة )دراسة  244

 رضا السائح 246

 الدافع السياحي 244

 السياحة الرتاثية والعالمة التجارية 265

 DIDAنموذج تسويق  263

 تسويق المكان 265

 استدامة التسويق 264

 : إدارة الزوارالفصل الثامن 264

 توطئة 225

 إدارة الزوار .. المفهوم واألهمية 221

 مراحل إدارة الزوار 224

 وجهة الزائر 224

 وسائل الراحة والخدمات للزائر 245

 تسجيل وتحليل بيانات الزوار 245

 (52حالة )دراسة  246

 تقنيات إدارة الزوار 242

 مدونات وقواعد السلوك 372

 (54حالة )دراسة  357

 خطة إدارة الزوار 355

 اسرتاتيجيات إدارة الزوار 353

 ارأنواع الزو 356

 تحديات إدارة الزوار يف مناطق الجذب السياحي الرتاثية 352

 تفسير الرتاث كأداة إلدارة الزوار 354

 (17حالة )دراسة  312



 

 

111 

 (15حالة )دراسة  313

 الفصل التاسع: استدامة السياحة التراثية 316

 توطئة  314

 التنمية المستدامة 327

 السياحة المستدامة 321

 الستدامة يف السياحة الرتاثية 325

 المستدامة الرتاثية حةمبادئ السيا 337

 المستدامةالرتاثية فوائد السياحة  331

 المستدامةالرتاثية أهداف السياحة  332

 والتخطيط المجتمعي السياحة الرتاثية المستدامة 333

 (11حالة )دراسة  334

 أبعاد استدامة السياحة الرتاثية 332

 السياحة المستدامة يف المواقع الرتاثية 342

 (12حالة )دراسة  343

 مؤشرات الستدامة 344

 المراجعقائمة  365

 المالحق 326

 قائمة الختصاراتاألول: لق المح 324

 E –عربي قائمة المصطلحات  الثاين:المحلق  342

 عربي - Eالثالث: قائمة المصطلحات المحلق  344

 

  



 

 

 

x

12 

 

 تصنيف السياحة الثقافية 35 .1

 أمثلة لموارد السياحة الرتاثية بحسب الفئات 34 .2

 الدراسات السابقة حول سمات الوجهات الرتاثية 64 .3

 مواقع الرتاث العالمي حسب األقاليم الجغرافية  46 .4

 ةأنواع مناطق الجذب السياحي المظلم 515 .5

 أمثلة على عناصر الثقافة الحية وغير الملموسة التي تروق للسائحين 514 .6

 عناصر الرتاث الثقايف غير المادي المسجلة على قوائم اليونسكو ... 525 .7

 أبرز التأثيرات اإليجابية والسلبية للسياحة الرتاثية من منظور...... 565 .8

 نطقة جذب سياحيكم جسر بونت دو جاردل اآلثار القتصادية 521 .9

 تأثير جسر بونت دو جارد على التوظيف 522 .10

 نموذج طومسون وأرنستين للمشاركة المجتمعية 115 .11

 للمشاركة المجتمعية تصنيف بريتي 114 .12

 المبادئ التي يستند عليها ميثاق تفسير وعر  الرتاث الثقايف  162 .13

 ركائز الطاقة الستيعابية للسياحة 144 .14

 الزوار يف المواقع الرتاثيةأنواع  352 .15

 السكان األصليين على السياحة من أجل التنمية المستدامةسيطرة  353 .16

 النزاعات المحتملة يف السياحة الرتاثيةأنواع  354 .17

 األساسية لتنمية السياحة المستدامةالمؤشرات  346 .18



 

 

113 

 

 منظور مستدامركائز التنمية السياحية من  16 .1

 تحليل ظاهرة المنتج الرتاثي 22 .2

 الدائرة الداخلية والدائرة الخارجية للسياحة الثقافية 31 .3

 النطاق الواسع لسياحة الرتاث 57 .4

 نطاقات تجربة السياحة الرتاثية 42 .5

 الحديقة الجيولوجية 554 .6

 إمكانات الرتاث يف خلق فرص العمل 524 .7

 يات انزعاج المضيفنموذج دوكسي لمستو 527 .8

 مشاركة المجتمع يف تنمية السياحة الرتاثية 546 .9

 سلم أرنستين الذي يوضح مشاركة المواطنين 112 .10

 فوائد النموذج التشاركي يف إدارة لسياحة الرتاثية 112 .11

 نموذج لتحليل الحتياجات والقيم المختلفة ألصحاب المصلحة 127 .12

 تفسيرمراحل التخطيط الجرائي لل 155 .13

 لثالثة للمنتجات الرتاثيةاالمستويات  235 .14

 التي تشكل منتجات الرتاث الناجحةالعناصر  234 .15

 حة الرتاثيةبسيط إلنتاج السيانموذج  255 .16

 كمنتج يف سياق التسويقالرتاث  242 .17

 للتسويق AIDA نموذج 263 .18

 نموذج تكامليالستدامة  335 .19

  



 

 

 

x

14 

 

 بيوت الهانكوك كأماكن إقامة تقليدية يف كوريا الجنوبية 44 .1

 كنيسة القديس ميشيل يف فرنسا أحد مواقع السياحة الدينية  23 .2

 واشنطن -متحف ذكرى الهولوكوست  514 .3

 



 

 

 

115 

J 

ا   أصبحت السياحة يف السنواا  اخيين و حاحنمو أنرب ألنن التنواسا  حأنن ساا   نا 

نا جمينمو لمتو ينة  حذا  أبعاد اقتتادية حاجت اسية حثقافية غي  أسباقة  حالتي تفنت  ف ص 

ا تشكل تحمي ا  لمناا  الققنايف حالااينا   -يوطنا  سمنم أطناو  حفن    -حلكواا أيض 

( أمينا  خنط  4.1أا يق ب أنرب   الققافية بسبب تانعاا ال ذهل. حيث تستحاذ سمم

  8142يساف حن يف ج يع أ حاء العالم  بواء  سمم بيا نا  أوم نة السنياحة العال ينة سنا  

بحسنب ال وم نة  81٠1( أمينا  ننا   يف سنا  4.2حأرب ال تاقنع أن يتنل العنمد  لنم  

ع  فسنناا. حتدعننمم ال عننالم الااثيننة حال منناه  الققافيننة أحننم ال حافننم السننياحية سمننم ج ينن

ا أنرب السنف  حينث ال ستايا    ل أناا د أتعنمدو لمسنياحة الااثينة التني باتنت جناء  تشنكل

ا بحنم ذاتن   حس نني ا أنع الو نا السنياحي النذ  يحنم  يف أعمنم  ا قا    المحلي  حغ ض 

ا لبي و أرب السا حيرب ال ات يرب بالاا  حالفوان حالققافة.  البممان  فتجذب أسماد 

سنياحة سالقنة تكافمينة حأتواقضنة يف ونح حاحنم  ففني الاقنت  ن العالقة بيرب الاا  حال

الذ  ي كرب أن تكان السياحة لبوة بواء لم جت ع  حأداو قاية لم سناسمو يف الحفناع سمنم 

قتناء ال جت نع حالعبنث  م  لقنيم الناا  حتايينص أصنالت   حالاا   قم تكان أعال ه

بينن يرب يف التططننيل حالتطنناي  هبايتنن   حتننمأي  بي تنن   فانني بحاحننة  لننم سوايننة حاهت ننا  ل

حاإلدا و حالتسايق؛ لتكان قابمة لمحياو اجت اسيًا حاقتتاديًا. حلاذا أرب ال انم أن  نم   

نا  أن السيانا  حاآلليا  ال تبعة لتطاي  السنياحة الااثينة يجنب أن تكنان أ تبطنة ا تباو 

ا  الناا  بالع نل سمنم صنان  - لم جا ب جذب الاحا  حال وم يرب حال ستامكيرب-حثيق 

الققايف حالطبيعي  حتعايا القي ة السياحية لذلك الاا ؛ حتم يت كرب السكان ال حمينان 

حاسنت تاع بجنادو الحيناو حفن   الافين   حلكنرب  ليس فقل أرب تحقيق فاا م اقتتادية 

ا بال اايا الققافية حاسجت اسية ال  تبطة هبا.  أيض 

لوقنا  اخلنادي ي حنال السنياحة  لنم تقنميم أسناه ة فاسمنة يف ا يهدف هذا الكتاب 

ا أرب القضية اخنانية ال ت قمة يف تع ينص حتتنا  أفانا  السنياحة الااثينة   الااثية؛ بمء 

 لننم اسنننتطماأا  الع ميننة لم فاننا   حتحميننل ال منناه  الققافيننة  حالقضننايا الوم يننة 
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فسنني   حالفك يننة حال شننالل التنني تقننا  سمياننا السننياحة الااثيننة أننرب حيننث الحفنناع  حالت

حاإلدا و  حاسقتتننناد  حالتسنننايق  حاسننننتماأة  حأطتمنننص ال فننناهيم حال  ا ننننا  

 حاستجاها  ال عاص و التي تستامف تو ية السياحة الااثية.

أتااز ننة حأوم ننة أوطقي ننا  تمطنني ال اضنناسا   ة فصاا  تساا سمننم  يشاات ا الكتااب 

  يبمأ الكتاب بنمساو القنا   مقدمة ال ؤلفال  يسة ال تعمقة بإدا و السياحة الااثية. بعم 

لمتع ف سمنم الطمفينة ال فاهي ينة لكقين  أنرب التسناتس  التني  اقشنت  الفصا األو يف 

ننا يف هننذا الكتنناب  حالاقنناف سمننم أهننم التتننا ا  ححجاننا  الومنن  التنني   اقشننت سحق 

  حال فناهيم حال تنطمحا  ذا  «السياحة»ح « الاا »ديواأيا  حأصال ال تطمحيرب 

؛ حالتي أرب خأهنا أن تقم  بشكل أت انك أحنم  أنا تاصنل «السياحة الااثية»عالقة بن ال

 لينن  العمننم في ننا يتعمننق بال واقشننا  الوم يننة حال  ا نننا  التج يبيننة التنني توطننا  سمننم 

السياحة القا  ة سمم الاا . ل ا يواقش أصال السياحة الااثية  حأجاسهتا  حأه يتاا يف 

  «السنيا  الااثينيرب»ع  ينالء اهت نا  ينا  بطتنا    ي. أننياق ناق السياحة العنال

ا  لننم أو ححننا  أتعننمدو حأقا بننا  أطتمفننة. يمنني ذلننك  حأالأحانم  حدحافعاننم انننتواد 

تحميننل  الفصااا الناابيسنن ل لم نناا د التنني تتننألص أواننا السننياحة الااثيننة  حيننث يننتم يف 

عننالم النناا   ال قاأننا  الااثيننة حال منناه  الققافيننة لسننياحة النناا   حيمطنن  أهننم أ

حسااأل الجذب الااثية التي تدسِام يف جذب الناحا  حتنرث  سمنم  ضناهم حتجنا هبم. يف 

  يشن   الكتناب حيحمنل التنأثي ا  اإليجابينة حالسنمبية لمسنياحة الااثينة  الفصا النبلث

ا  . سمنم أتناد  اخدبينا  ذا  التنمةحأب ز القضايا ال  يسة يف أجال نياحة الاا  بوناء 

سمم أه ية أشا لة ال جت عا  ال حمية لجاء س يتجاأ أرب أجونمو  رابعلفصا الاحيرلم 

تو ينننة السنننياحة الااثينننة  حيستكشنننص اخفكنننا  ححجانننا  الومننن  في نننا يتعمنننق بنننأدحا  

ال جت عا  ال حمية يف تطاي  السنياحة الااثينة حت كيوانا أنرب ال شنا لة  حالتفاسنل أنع 

 ا يحقق أهماف التو ية ال ستماأة.الاحا  القادأيرب أرب ثقافا  أطتمفة  حب 

حخن السننياحة الااثيننة  س ت لننا سمننم ال ااقننع حال بننال الااثيننة حال منناه  الققافيننة 

ا سمم ليفية س   ضاا حتفسي ها أرب قبل أطتمص أصحابال طتمفة فحسب  بل ت لا أيض 

يستع ل أاضاع س ل الاا  حتفسي ه؛ هبمف تقميم  خبمسالفصا الال تمحة؛ فإن 
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وم أس ق لممااه  الااثية تقي  اسهت ا  حال شا لة لجاء أنرب تج بنة الناحا  لماجانة. أع

تحميل ل فاا  الطاقة اسنتيعابية يف ال ااقع ال  تبطة بسنياحة  دسالفصا السبحيتض رب 

الاا  لعوت  حانم يف س مية التططيل لماجاا  الااثية  حأرخ ا  قياناا  حأعنايي  

الفصاا تقمي  أسماد الاحا  النذيرب ي كنرب لماجانة اننتيعاهبم دحن تنمها . يف حنيرب ي لنا 

ة الااثية  حاخث  الذ  قم يحمث  تسايق سمم الط ق التي ي كرب هبا تسايق السياح سببعال

الاجاا  الااثية سمم زيادو سمد السيا   ل ا يوم  يف أطتمنص اسحتياجنا  حال شنالل 

التي ي كرب تحميمها أرب أجل تسايق السياحة الااثية  أع الاليا سمم الشكل ال سنتما  

 لع مية التسايق.

ااا ال ااقع الااثية  ححتم ي كنرب حخن تمفقا  الاحا  أحم أهم التحميا  التي تااج

تحقيق التاازن بيرب  شاط الاحا  حاحتياجاهتم أرب جانة  حح اينة هنذه ال ااقنع أنرب جانة 

يتواحل أاضاع  دا و الاحا  لعوت  أرب سواص   دا و الاجاا   نبمنالفصا الأي ى  فإن 

أنرب التفتنيل   تحميل انتماأة السياحة الااثية ب اينم تبسعالفصا الالااثية. في ا يواقش 

حاخبعنناد ال طتمفننة التنني أننرب ياللاننا ي كننرب لمسننياحة الااثيننة أن تقبننت أهنننا أداو لتحقيننق 

 اسنتماأة يف البي ا  الااثية. 

يجمها ال رلص ض ح ية لمما نيرب يف أجال السياحة الااثية   يختتم الكتب  ب الحق

ننا ألادي ي ننا  822أننع قا  ننة أ اجننع أا ننة  تضننم ق ابننة   أننا يجعننل الكتنناب أننرب ( أ جع 

 ال  اجع ال تجذ و بع ق يف أدب السياحة الااثية.

ننا لتمقنني دح و تم يبيننة أكقفننة حننال  دا و السننياحة يف أااقننع النناا   لقننم لوننتد أحمال 

أاا يناء حأتطتتان أرب بمنمان سنمو أنرب ينالل جاأعنة بنا تيان  العال ي لميا سكا التي قمم

  حالتني FUN MOOC لادي ي ال فتا  سن اس ا نتنا بان  سرب و يق أوتة أتعة التعميم اخ

ننناه تيف يف  ل ننال لتننابي يف الاقننت ال وانننب.  سم أن أننرب أبنن ز اخأننا  التنني خننجعتوي 

ححفاتوي  لم الكتابة حالبحث يف هذا ال جال   لم جا ب تطتتني النمقيق  حاخنتمالي 

يا  ال اضاع  حتم يسني لم قن   يف لمينة السنياحة حاآلثنا  بجاأعنة ال منك ننعاد  بدأب

أمى حاجة الطالب حال تطتتيرب  لنم لتناب أ جعني يشن   اخون  ال ع فينة حال  ا ننا  

الع مية لمسياحة الااثية  حأدحا   جاحاا  حأمى التعقيم بيرب الاا  حالسنياحة بط يقنةح سم ينة 
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نن اء حأننرب أطتمننص الف ننا   نننااء  ال طمننع أننوام أح الباحننث نننامة اسنننتيعاب لج يننع القد  م

 ال تطت   حدحن اإليالل بالقي ة العم ية حال ع فية لاذا التطت .

د انننة حالننة  8٠  حتعايننا الفا ننمو ال  جنناو أونن   ضنن وتد د ولتحقيااق دهااداف الكتااب 

 ف  سنا   نان  أننبا يا   الياالاسيا  ال تحمو  النازيل»دحلة حال العالم  42تتااجم يف 

  أت   ال  مكة   التيرب  ن يال كاالاوم  لا يا الجوابية  تايال م ص بيا  أالطا ال ج   

حالتي توم  يف ج يع القضايا التني   «يا الجميمو  تواا ياغا ا  غيوالع بية السعادية  سد ان  

أثي   يف فتال الكتاب  حتعكنس أه ينة تو ينة السنياحة الااثينة  ل نا تاضن  أطتمنص 

انااتيجيا  حأناليب اإلدا و لماجاا  الااثينة حالتحنميا  حالفن   اخناننية التني 

وت ا تجا ب  اجحة حأي ى غي  تااج  أمي   الاا  حالسياحة يف ال ااقع الااثية  أتض 

 اجحة  يد كرِب أن تقم  أساه ا  أا ة يف  تا ج هذا الكتاب يف الجا ب التطبيقي  حالتي 

ننتفيم يف زينادو الفانم بالينا  تططنيل ح دا و السنياحة الااثينة  حأحلاينا  التو ينة التنني 

 تحقق اسنتماأة.

ا سمننم أ ننااع الاجاننا   حقي ننة ا لنناا   حأسننتاى التو يننة تننم ايتيننا  الحنناس  بونناء 

نا لمسنياحة الااثينة  فضنال   اسجت اسية حاسقتتادية  حالتازيع الجم ايف  حأن تكان أاقع 

سرب تااف  ال عماأا  حالاا لنمى ال رلنص يف لنل الونم و الوسنبية لادلنة الاثا قينة ذا  

قنع التمة. ل ا أن البعض أرب د انا  الحالة التي تض واا هنذا الكتناب هني بالفعنل أاا

نا لمطننو حال ع فنة  ا   يس  أم جة يف قا  ة الاا  العال ي  حهي بكل تأليم تناف  أتنم  

حاسحااف يف تطاي  السياحة ح دا و الاحا . حقم تض وت ال ااد التني تنم ال جناع  ليانا 

لم انننا  الحالننة تقننا ي  اليا سننكا  حاإليكاأنناي  حالتقننا ي  الحكاأيننة  حالكتننب  

ا  العالقننة بننإدا و النناا  حالسننياحة. ل ننا نننيتع ل الكتنناب حال جننال  اخلادي يننة ذ

خبنن ز ال ااثيننق العال يننة التنني تننم تطاي هننا يننالل السننواا  ال اضننية لمنناحيج لسننياحة 

  WHCالنناا   حالحفنناع سمننم ال ااقننع الااثيننة  بننالاليا سمننم أ لننا النناا  العننال ي 

 .«ICOSMاسيكاأاي » حال جمس المحلي لآلثا  حالوتب التذلا ية
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فقنل حاأنة ضناء يف أجنال السنياحة  تد لسياق  ي كرب القنال بأ ونا قنم ننمطحيف هذا ا 

الااثية  أتجوب ا أا اننتطعت الممنة اخلادي ينة العالينة يف الكتناب التني قنم تحنمم أنرب سنمد 

الق اء أرب يا ج أجاس  الاا  حالسياحة. وأمنيرب اننتمساء ال سناه ة العم ينة لمعمينم 

الذ  أتتنا   أرب الباحقيرب حاخلادي ييرب يف ال اضاسا  التي ت ت أواقشتاا يف الكتاب؛

نننا ل نننمي   الننناا   حأطططننني السنننياحة  حالطنننالب الجننناأعييرب   أ ننن  ننننيكان أال   

حالباحقيرب  حاخلادي ييرب  حأصحاب ال تمحة  ححاضعي السيانا   حال  ا نيرب  ل ا 

رب ال اوييرب أرب التساب فام أفضل خدحا هم يف تحقيق تو ينة ننياحية أسنتماأة يف  نيد كل

سرب أ   نيكان  ضافة قيم ة لكل أكتبة جاأعية  حلم كتبنة الع بينة  ال ااقع الااثية  فضال  

 بشكلح سا .

أن أتمقننم تعميقناتكم حو ا كنم حننال الكتناب الننذ   -حبكننل نن ح -يسنعمل  ختبًماب

ا ح ضنافة يف ال سنتقبل.. حذلنك سنن  ي كرب أن تايمه أالحمناتكم دقنة حفا نمو حاننتم ال 

 [yasseralhiagi@gmail.com] اسي يل التالي:

بِيِا﴾،  ِه َر ِّ اْلَ بَلِ يَن﴾، ﴿َوَعَلى اهَّللِ َقْصُد السَّ  وآخر دع انب ﴿َدِن اْلَحْ ُد لِلَّ

 واهَّلل ال  فق وال ست بن.

 د. يبسر الهيبجي 

 الريبض

 ها1441ذي الحجة  9

 م2222ي لي   8

 

  

  



 

 

 

 



 

 

%

   

O B$Jn Y8;(

ول صل الأ   الف 
هميةالماهية واأل :السياحة التراثية

%

 السياحة التراثية .. أصالة وتفرد وتجدد، »
 «.وركيزة أساسية  في منظومة السياحة العالمية



 

 

 

x

22 



 

 

 

123 

 الفصل األول

 السياحة التراثية الماهية واالهمية

 وطئة:ــــت

تمثل السياحة الرتاثية اليوم سوًقا هاًما للنمو، فقد تحولت من منتج سياحي متخصص 

. ولهذا فإن من المهم  النرمر ه همذا النمو  ممن (Richards, 1996)إلى ظاهرة عالمية ضخمة 

السياحة من منرور االتجاهات الحديثة. وه ضوء األهداف الرئيسمة لهمذا الاتماف، فإ م  

من المه  تحديد أهم  المصمحلحات األساسمية التمي سميت  اسمتخدامها ه جميم  أجم اء 

رب عمماًًة مراًفممة الاتمماف، والتمييمم  حوضمموا حممين الملمماهي  والترمماريت النرريممة التممي ت رتمم

 لبرضها البرض ه ظل تردً الملاهي  المرتبحة هبذا النو  من السياحة.  

يبحممه هممذا اللصممل ه موضممو  السممياحة الرتاثيممة علممى تلليممة األًف المتمماا  لتمموفير 

، ا حالًقما «السمياحة الرتاثيمة»األساس لللصول الالحقة، فهو يسرى إلى تحديد المقصوً من 

ا  والسياحة لاًل على حدة، ثم  تحديمد  حاقمات السمياحة الرتاثيمة، من توضيح ملهومي الرت

والنرر ه أصولها، وتحورها التاريخي، وتوضيح أهميتها، لما ينماق  ممن حمين أممور أتمر  

ة الرتاثيمة، وفهم  الخصمائص الرئيسمة للسمياح طبيرة الرالقة حين الرتا  والسياحة، ث  فهم 

 يسه  ه تلبية احتياجاهت  ورغباهت .  ، حما«السائح الرتاثي»تصائص جمهورها 

 :السياحة

أصبحت السياحة ظاهرة عالمية، فرلى مد  الرقوً القليلمة الماضمية،  ممت السمياحة 

وم  توس  . (Pedersen, 2002: 11)لتصبح واحدة من ألرب الصناعات وألثرها  مًوا ه الرال  

، تممرثر علممى الحيمماة ه «و تيجممةسممب  »الرولمممة، حممات ي نرممر إلممى السممياحة علممى أ مما مت يممر 

المجتم  المراصر، أي أ ا سب  ه إًامة الرولمة، و تيجة لرمليمة الرولممة ه تات الوقمت. 

وهي تتاون من أ شحة وتجارف السمائحين والم وار حريمًدا عمن حي مته  األصملية، ولهما أحرماً 

 (.Jafari, 1996) متنوعة وتأثيرات ال توصت، وما البرد االقتصاًي سو  واحًدا منها

ي نرر للسياحة من منرور اقتصاًي، أ ا قحا  إ تاجي يلر  ًوًرا هاًما ه زياًة الدتل 

القومي، وتحسين مي ان المدفوعات، ومصدًرا للرمالت الصربة، وفرصة مهمة لتشم يل 
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األيمدي الراملمة، وهممدًفا حمارًزا لتحقيمم  حمرامج التنميمة  وألجممل تلمد قممررت الرديمد مممن 

دام السمياحة لأحمد أًوات التنميمة لمديها  حسمب  قمدرهتا علمى توليمد النقمد البلدان استخ

. ومممن منرممور (Telfer, 2002)األجنبممي، وزيمماًة فممرل الرمممل، وجممذف االسممتثمارات 

 وحضارّي، فإن السياحة ظاهرة اجتماعيمة وثقافيمة متأصملة، وحرلمة ًيناميايمة 
ّ
إجتماعي

ية لإل سان  حمرنى أ ا رسالة حضمارية ترتبط حالجوا   االجتماعية والسلولية والحضار

وجسر للتواصل حين الثقافات والمرارف اإل سما ية لممم  والشمروف، ومحصملة طبيريمة 

لتحور المجتمرات، وارتلا  مريشة اللرً، وهي حاجة أساسية للتنمية. إت ألمّدت منرممة 

  الهويمة الثقافيمة السياحة الرالمية على البرد المه  للسياحة، وًورها لأًاة إيجاحية لتر ي

ه المجتمرات المضيلة، والتخليت من حدة اللقر وتحسين  وعية الحياة لجمي  الناس، 

وإماا اهتمما للمسمماهمة ه التنميممة االقتصمماًية واالجتماعيممة، ال سمميما ه البلممدان الناميممة، 

 وظهورها لقوة حيوية لتر ي  التلاه  الدولي والسالم وازًهاره. وعلمى الصمريد البي مي،

ت رّد السياحة عاماًل جاتًحا للسياا، وإشبا  رغباهت  عند زيارة األمالن الحبيرية المختللة، 

والترممرف علممى تضاريسممها وتنوعهمما األحيممائي، حاإلضممافة إلممى زيممارة المواقمم  الرتاثيممة 

 والبي ات التاريخية المبنية وزيارة المجتمرات المحلية للتررف على عاًاهتا وتقاليدها.

 أتممر  وفًقمما لتحممور الرمماهرة  لسممها،لهمموم السممياحة مممن فممرتة زمنيممة إلممى لقممد تحممور م

وظهرت الرديد من التراريت ه هذا السياق، لما حاول الاثيمر ممن المختصمين ترريمت 

السياحة، فمنه  من تناول الترريت ممن الناحيمة االقتصماًية، ه حمين رلم  المبرض علمى 

الجوا   االجتماعية أو النلسية أو الثقافية أو السياسية أو الترليمية للسياحة، ويبقى تردً 

قّدمة  عمدم ولملهوم السياحة حاعتبارها مصحلًحا اجتماعًيما ي رماا ال ممو  التراريت الم 

االتلاق على ترريت جام  مما   للملهموم. وتثمار المشمالة ه الترريمت إلمى أن السمياحة 

ملهوم مرل  يتاون ممن عناصمر عديمدة منهما مما يترلم  حالمشماعر اإل سما ية والرغبمات، 

ًة، والخممدمات السممياحية واإلقامممة ومنهمما ممما هممو ممماًي يترلمم  حوسممائل النقممل المترممد

. وقمد حمّدًت منرممة  السمياحةع الرالمّيمة (44: 6002)تضمير، وتدمات النقل واإلعاشة 

 شاط لشخص يسافر تمار  حي تم  المرتماًة تمالل فمرتة زمنيمة  حأ ا السّياحة حاّل وضوا

لممّل شممخص يضممحّر ألسممباف متنّوعممة  حأ مم  الســا  ، لممما عرفممت  لممظ المنرمممة  محممدًة


