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 االىجاء

 افتخارى مؼ دفعشي إلى العمػ وبو ازداد ال

 أبي

  مؼ يدعج قمبي بمقياىا الى
 إلى روضة الحب التي تشبت أزكى األزىار

  أمي

 
 إلى مؼ ىػ اقخب ألّي مؼ روحي

 إلى مؼ شاركشي حزؼ أالم وبيػ استسج عدتي وإصخاري 
 و اخؽاتي اخؽتي

 
 إلى مؼ آندشي في دراستي وشاركشي ىسؽمي

 تحكارًا وتقجيخاً 
 أصجقائي
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 الذكخ و التقجيخ

لشا ان نتقجم بجديل الذكخ و التقجيخ الى الجكتؽر عمي عبج  يطيب
الحسيج و الجكتؽرة زىخاء زواوي و االستاذ الفاضل صالح الذخذيخ 

عمى ما قجمتؽه لشا مؼ جيؽد مخمرة و خجمات جميمة واداء متسيد  
و تفاني في العسل مسا كان لو االثخ الطيب و الفعال في نفؽسشا و 

خيخ مع اطيب التسشياتفقكػ هللا لسا فيو ال  
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 ممخز البحث
 

عامل مهم فهً  ، لمعرفة اإلنسانٌة بالدول والشعوبالسٌاحة هً جسر للتواصل بٌن الثقافات وا

لتلبٌة رغبات السٌاح من خالل زٌارة المواقع الطبٌعٌة وتحدٌد طبوغرافٌا ومواردهم البٌئٌة 

والتارٌخٌة واألثرٌة ، فضالً عن البٌئة االجتماعٌة والثقافٌة. قد تساهم إٌرادات السٌاحة فً تكلفة 

، خاصة فً المناطق التً الحفاظ على السمات الطبٌعٌة والموارد التارٌخٌة واألثرٌة لهذه المواقع 

ال تملك موارد مادٌة كافٌة لتنفٌذ برامج للحفاظ على الطبٌعة وحماٌة التراث األثري والتارٌخً 

هناك العدٌد من القرى الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة التً لها تراث ثقافً وطبٌعً  والحفاظ علٌه.

حتوي على العدٌد من المواقع لبلدة تحًٌا ولكنها غٌر مستغلة ، لذلك فً هذا البحث نقدم تخطًٌطا سٌا

 . األثرٌة واألهمٌة الدٌنٌة وهً بلدة الطٌبة

 

Tourism is a bridge for communication between cultures and human 

knowledge of nations and peoples. Tourism is an important factor to 

satisfy the desires of tourists by visiting natural sites and identifying 

topography and environmental, historical and archeological resources, as 

well as the social and cultural environment. Tourism revenues may 

contribute to the cost of preserving the natural features and historical and 

archaeological resources of these sites, especially for areas that do not 

have sufficient material resources to carry out programs to preserve 

nature, protect and preserve archaeological and historical heritage.  There 

are many Palestinian villages in the West Bank that have a cultural and 

natural heritage but are not exploited, so in this research we offer a tourist 

village planning containing many archaeological sites and religious 

importance and is the town of Taybeh . 
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 مقجمة : 1.1
 

ازدادت حخكة الدضاح بضغ مختمف قارات العالع وذلظ مع التقجم الكبضخ في وسائل الشقل والسػاصالت 
وخاصة الشقل الجػي، واصبح التشقل لسدافات بعضجة أمخًا سياًل بدبب ىحا التصػر الكبضخ في وسائل 

لقخن السػاصالت، وبالتالي شيجت الرشاعة الدضاحضة تصػرات كبضخة مشح الشرف الثاني مغ ا
 الساضي. 

ومغ مشطػر اجتساعي و حزاري فان الدضاحة ىي جدخ لمتػاصل بضغ الثقافات و السعارف 
األندانضة لالمع و الذعػب و محرمة شبضعضة لتصػر السجتسعات و ارتفاع مدتػى معضذة الفخد , و 

 السػاقععمى الرعضج البضئي فان الدضاحة تعج عامال ميسا الشباع رغبات الدضاح مغ خالل زيارة 
الصبضعضة و التعخف عمى تزاريديا و مػاردىا البضئضة و الحضاة الفصخية فضيا, اضافة الى التعخف 
عمى البضئة االجتساعضة و الثقافضة , و فزال عغ ذلظ فقج تداىع االيخادات الدضاحضة في سج تكمفة 

خاصة بالشدبة لمسشاشق  الحفاظ عمى الدسات الصبضعضة و السػارد التاريخضة و األثخية ليحه السػاقع
صػن الصبضعة و الحساية و الحفاظ لمتخاث   التي ال تستمظ االمكانضات السادية الكافضة لتشفضح بخامج

 ). دلضل الدمصات السحمضة في سبضل انساء سضاحة مدتجامة( األثخي و التاريخي بيا.

و بشاء عمى األىسضة األقترادية و األجتساعضة و البضئضة و اعتسادا عمى مؤشخات الشسػ الكسي 
لمدضاحة فان ىشاك اتجاه متعاضع النساء الدضاحة بأنساشيا السختمفة , اال أن ىحا االتجاه نحػ تشسضة 

ي قصعا الى الشذاشات الدضاحضة بكثافة و دون مخاعاة ماقج يشجع عشيا مغ تأثضخات سمبضة قج يؤد
مزاعفة ألاثار الدمبضة عمى نػاحي البضئة األجتساعضة و الثقافضة عسػما و عمى مػارد البضئة الصبضعضة 

تعاني ضغػشا متدايجة نتضجة   عمى وجو الخرػص , فسػارد البضئة الصبضعضة برفة خاصة أضحت
الى تدايج أعجاد  لديادة الصمب عمضيا , حضث تذضخ اتجاىات الشسػ الشػعي لمدضاحة في العالع

الستصمعضغ لديارة السػاقع الدضاحضة التي تتستع بصبضعة متسضدة و جػدة بضئضة عالضة , و أن   الدضاح
تجفق الدضاح بأعجاد كبضخة و سػء التخصضط و االدارة و الشذاط الدضاحي العذػائي سضعسج الى 

و سضجعل مغ ىحه السػاقع  تخخيب و تجمضخ العجيج مغ البضئات و تيجيج لمحضاة الفصخية فضيا ,
الدضاحضة مشاشق متخدية بضئضا و اجتساعضا مشفخة لمدضاح مسا يؤدي بجوره الى اضسحالل وتقمز 

امكانضات الجحب ليحه السػاقع و بالتالي تجني اىسضتيا الدضاحضة و فقجانيا لسػرد ىام مغ مػارد التشسضة 
  .( سبضل انساء سضاحة مدتجامةدلضل الدمصات السحمضة في )االجتساعضة و االقترادية. 
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 مذكمة البحث  2.1
ىشاك العجيج مغ العػامل التي تداىع في انخفاض الشذاط الدضاحي في فمدصضغ مقارنة بباقي الجول، 
وذلظ بدبب االحتالل االسخائضمي واجخاءاتو التعدفضة والستعمقة بسرادرة األراضي، والججار العازل، 

ذاط الدضاحي وعجم الدساح باستغالل السشاشق الفمدصضشضة في مشاشق "ج" سضاحضا، والتحكع في الش
السجن داخل السجن الفمدصضشضة، حضث تمدم إسخائضل الدضاح األجانب القادمضغ مغ اسخائضل الى مجيشة 

بالسكػث لداعات قمضمة، وىحا يقمز مغ العائج الدضاحي في السشصقة مغ خالل تقمضز  الفمدصضشضة
حضة في األغػار، والحرار اإلنفاق الدضاحي. إضافة الى مشع الفمدصضشضضغ مغ استغالل السػارد الدضا

 (.1111الحي تفخضو عمى قصاع غدة والحي يعتبخ الشافحة الػحضجة لمفمدصضشضضغ )فالح 
مال صشاعة  في ضل تعالي األصػات بزخورة الحفاظ عمى البضئة بكافة جػانبيا باعتبارىا رأسو  

ت الجولضة ألىسضة الدضاحة , و لتشامي ادراك الكثضخ مغ الحكػمات و الدمصات السحمضة و اليضئا
و في اشار ماورد في  مصمب دوام الشساء ) التشسضة السدتجامة ( لكافة القصاعات االقترادية , 

التقخيخ الحي قامت باعجاده ) المجشة العالسضة لمبضئة و التشسضة ( بشاء عمى شمب مغ الجسعضة 
لدضاسة التي تمبي احتضاجات ا“العسػمضة لألمع الستحجة حػل تحجيج سضاسة التشسضة السدتجامة بأنيا 

و ألجل الحفاظ عمى السػارد ” , الحاضخ دون االخالل بقجرة األجضال اآلتضة عمى تمبضة احتضاجاتيا 
الدضاحضة الصبضعضة و التاريخضة و الثقافضة لسػاصمة االنتفاع بيا في السدتقبل القخيب و البعضج فان كل 

تبشت فكخة التشسضة السدتجامة لمدضاحة كقصاع اقترادي مغ األمع الستحجة و مشطسة الدضاحة العالسضة 
واعج يشبغي استثساره استثسارا مدتجاما لشضل مكاسب اقترادية ذات ججوى عالضة و تحاشي حجوث 

 أية مذاكل بضئضةأو معزالت اجتساعضة و ثقافي.

تصالب السجتسع مغ أجل تحقضق التشسضة السدتجامة في فمدصضغ، فإن الدمصة الػششضة الفمدصضشضة و 
الجولي ببحل جيػد إضافضة لسداعجة الذعب الفمدصضشي عمى مختمف األصعجة الدضاسضة واالجتساعضة 

 .واالقترادية والبضئضة
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 اىسية و مبخرات البحث 3.1

جانب ميع مغ جػانب اإلقتراد الػششي، بحضث َتفتخض أنـو يسكغ إعتبارىا كرشاعة  تعتبخالدضاحة
ميسة، وأن اإلىتسام بيا وتصػيخىا يسكغ أن يكـػن أحـج مختكـدات اإلقتراد الػششي مغ الشاحضة 

اإلقترادية، عجا عغ الشاحضة الثقافضة والدضاسضة مغ خالل تعخيـف الدضاح بتاريخ السجيشة وحزارتيا 
  يتيا.وىػ 

 :  تتسثل اىسضة البحث فيحضث 

  .العسخان تصػيخ في االستجامة مفيػم مغ باالستفادة لمعضر صالحة و مالئسة بضئة تػفضخ  .1
 و دخال تحقق حضث الدضاحي االقترادي الشذاط لتشسضة مرادر خمق الي الساسة الحاجة .1

  .كبضخا اقتراديا عائجا
 ىحه تعتسج ان يسكغ و البحار و الذالالت و كالجبال الدضاحي الجحب عػامل احج تػفضخ .1

  .او كميا بعزيا عمي العػامل
  .الججيجة الدضاحة اتجاىات و رغبات تالقي اقامة وسضمة وجػد .1
 االحتباس مثل العالع تػاجو التي البضئضة السذاكل مغ الحج في تداىع عسخانضة بضئة خمق .1

  .متػازن  بضئي عمى نطام والسحافطة الحخاري 
  .الدضاحي الشذاط دعع و فمدصضغ في الدضاحة بسدتػى  االرتقاء .1
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 اىجاف البحث : 4.1

 . مقتخح لتخصضط قخية سضاحضةاليجف الخئضدي : تقجيع 

 وبذكل عام ندعى إلى تحقضق األىجاف التالي: 
 

 )1(التعخُّف عمى الػاقع الحالي لمقخى الدضاحة.
 )1(تحجيج دور وأىسضة القخى  الدضاحة.

)1 (ربط قصاع الدضاحة بالقصاعات اإلقترادية والتشسػية األخخى، وذلظ ألن القصاع الدضاحي 
ُيعجُّ واحجًا مغ القصاعات اليامة التي تداىع في تكػيغ اإلقتراد الػششي وتشسضتو فال بج مغ 

 العسل عمى ربط قصاع الدضاحة بالقصاعات اإلقترادية والتشسػية األخخى.  
)1(تحجيج )نقاط الزعف والسعضقات( و)نقاط القػة واإلمكانضـات والفـخص الستاحـة( لتصـػيخ القخى  

 الدضاحة .
  )1(وضع تَرػُّر يعسل عمى تصػيخ وتشسضة القخى  الدضاحة. 

)1(تصػيخ وتحدضغ السػاقع األثخية والتاريخضة والسػارد والسػاقع الدـضاحضة تعديـدًا وتشػيعـًا لسكػنات 
السشتج الدضاحي الفمدصضشي باإلضافة إلى تعطضع عائجات الدضاحة، وذلظ مغ خـالل تشذضط 
صشاعة الدضاحة كسًا ونػعًا بالعسل عمى إيجاد السؤسدات ذات اإلختراص وتـػفضخ وسائل 

اإلقامة والخاحة لمدضاح والتخويج الدضاحي الجضج وتخمضع األماكغ الدـضاحضة والعشايـة السدتسخة بيا 
وغضخ ذلظ مغ الخصػات التي تؤدي إلى إنعاش القصاع الدضاحي وتصػيخه مسـا يديج مغ قضستو 

 اإلجتساعضة واإلعتبارية باإلضافة إلى السشافع اإلقترادية السخجّػة . 
)7(اإلستشاد في عسمضة التصػيخ الدضاحي إلى سضاسات اإلستجامة، وذلظ بتحقضـق تشسضـة سضاحضة 

شاممة ومدتجامة في أبعادىا اإلقترادية واإلجتساعضة والبضئضة مغ خـالل اإلسـتغالل األمثل 
لمسػارد الدضاحضة والسقػمات ولعػامل الجحب الدضاحي وذلظ إلعجاد وتـػفضخ قخية سضاحضة متصػر ة 

 وفق أعمى السعايضخ والسػاصفات الجولضة.
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 5.1 خطة و مشيجية البحث :
 

 مشيجضة البحث القائسة عمى األشخ الثالثة التالضة:
اإلشار العام والشطخي: يحتػي عمى مقجمة البحث األىجاف واألىسضة باإلضافة إلى  .1

 .عمػمات عامة عغ الدضاحةم
، وشخق  الستعمقة بسفيػم القخى الدضاحضةاإلشار السعمػماتي: يتزسغ جسضع السعمػمات  .1

 )الخصط والرػر والخخائط ...(. تخصضط مذاريع القخى الدضاحضة
اإلشار التحمضمي واالستشتاجي: تحمضل السعمػمات التي تع جسعيا عغ الدضاحة وكضفضة  .1

 تصبضقيا عمى مشصقة الجراسة بصخيقة سمضسة و الخخوج بسقتخح تخصضط قخية سضاحضة .

 ستشتاج حػل الشتضجة.تػصضات وا

 تعسجت الجراسة بذكل أساسي عمى مشاىج البحث التالضة:

 تخصضط القخى الدضاحضة. السشيج التاريخي: عخض البحػث الدابقة والشطخيات والشساذج حػل (1
 .الدضاحة في فمدصضغ  القخى  السشيج الػصفي: يدتخجم لجراسة ووصف حالة (1
السشيج التحمضمي: استخجمت ىحه الصخيقة لتحمضل السعمػمات التي تع جسعيا حػل تخصضط  (1

 القخى الدضاحضة لمعثػر عمى أفزل شخيقة لتصبضقو عمى السذخوع. 

و سضتع استخجام مجسػعة مغ ادوات البحث مثل : السقابالت والجراسات االستقرائضة واالستبضانات 
 ػكاد، نطع السعمػمات الجغخافضة ...(باإلضافة إلى بخامج الحاسػب )أوت
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 مرادر السعمؽمات : 6.1

 :تختكد معمػمات الجراسة عمى عجد مغ السرادر، أىسيا

 .السرادر السكتبضة: وتذسل الكتب، السخاجع، والخسـائل الجامعضـة الستعمقـة بسػضػع الجراسة 
  واإلحراءات الرـادرة عغ مرادر رسسضة: وتذسل السعمػمات والبضانات والتقاريخ والشذخات

 :السؤسدات الخسسضة مثل
 ).الػزارات )وزارة الدضاحة واآلثار، وزارة الثقافة 
 .السؤسدات 

 .الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصضشي
  مرادر غضخ رسسضة: وتذسل الشذخات والتقاريخ الرـادرة عـغ مخاكـد األبحـاث والجراسات

، السشطسات )السشطسات األىمضة )الجسعضات، الشقابات)مخكد البحػث والجراسات الدضاحضة(، 
  UNDP, .(ICOMOS, ICCROM, UNESCO ) الجولضة ذات العالقة مثل

 مرادر شخرضة: وتذسل البضانات والسعمػمات التي قامت الباحثة بجسعيا مغ خالل : 
 السدح السضجاني.

 االستبضان.
 السقابالت.

 الديارات. 
  .السالحطات والسذاىجات 
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 مدياحة لالفرل الثاني :االطار الشعخي . 2

 مقجمة : 1.2

يعتبخ التخصضط الدضاحي مغ أىع أدوات التشسضة الدضاحضة السعاصخة، التي تيجف إلى زيادة الجخل 
الفخدي الحقضقي والقػمي، وإلى تشسضة حزارية شاممة لكافة السقػمات الصبضعضة واإلندانضة والسادية 

 . في البالد
ومغ ىشا فالتخصضط الدضاحي يعتبخ ضخورة مغ ضخورات التشسضة السدتجامة الخشضجة الحي يسكغ 
الجول خرػصا الشامضة مشيا مغ أن تػاجو السشافدة في الدػق الدضاحضة الجولضة. وبالتالي فإن 
تخصضط التشسضة الدضاحضة يعتبخ جدءًا ال يتجدأ مغ خصة التشسضة االقترادية واالجتساعضة الحي 

يقتزي إلدام كافة الػزارات واألقالضع واألجيدة واإلدارات الحكػمضة وغضخ الحكػمضة بتشفضح الدضاسة 
 .التشسػية الدضاحضة 

 الدياحة : تعخيف 2.2

الدضاحة ُلغًة بأّنيا الزخب في األرض؛ أي االنتقال والسذي مغ مػقع إلى آخخ، سػاء في دولة 
مغ أجل الػصػل إلى حاجات معضشة، وبعضجة عغ مكان الدكغ معضشة أو إقمضع ُمحّجد أو حػل العالع؛ 

 .الجائع أو بضئة األعسال أو الحخوب

أّما اصصالحًا فمع يطيخ أي تعخيف متفق عمضو لمدضاحة، وفضسا يأتي بعس مغ التعخيفات  
دضاح االصصالحّضة الػاردة عغ ىضئات وُمشطسات الدضاحة الجولّضة، فعخَّفت مشطسة الدضاحة العالسّضة ال

ساعة؛ بيجف الحرػل عمى وسائل  11بأّنيع جسضع األشخاص الحيغ يػججون في مكاٍن ما لُسّجِة 
التخفضو التي تذسل اإلجازات والخياضة واالستجسام، كسا ُتعخَّف الجراسة الخاصة بالدضاحة القػمّضة 

ثشاء ذىابيع لخحالت األمخيكّضة الدضاحة بأّنيا كافة الشذاشات أو الترخفات التي ُيصبقيا األشخاص أ
 .خارج مشازليع ومجتسعيع، وألي ىجف معضغ إاّل الخحالت الخاصة بالحىاب الضػمي إلى العسل
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 الدياحة في فمدطيؼ : 1.2.2

تعػد بجاية الدضاحة في فمدصضغ إلى عرػر بعضجة، وتعتبخ فمدصضغ بمج ذو تقالضج سـضاحضة مغخقة في 
ولجت فضيا ألن أقجم أشـكال الدـضاحة وىـػ الحج، الحي إرتبط الِقجم، حتى لضسكُششا القػل أن الدضاحة 

ىشا، ىحا مغ ناحضة، ومغ ناحضة ُأخخى فإن فمدصضغ ميػى أفئـجة مـؤمشي العالع مغ أتباع الجيانات 
الدساوية الثالث )اإلسالم والسدضحضة والضيػدية( باإلضافة إلى ذلـظ، ميج الحزارات البذخية ذاتيا، 

أن تذيج صشاعة الدضاحة في األراضـي الفمدصضشضة تصػرًا متسضدًا مع تػجو دول وكان مغ السفتخض 
السشصقة نحػ الحل الدـمسي إال أن ىـحه الرـشاعة أصضبت بإنتكاساٍت متتالضة، حضث لع يدِخ الشذاط 

الدضاحي في خط مدـتقضع نتضجـة لمطـخوف الدضاسضة والعدكخية واألمشضة التي مخت بيا األراضي 
شضة والسشصقة ككل، فـالحخوب والتػتخات الدضاسضة التي نذبت في السشصقة ألقت بطالليا عمى الفمدصض

الحخكة الدـضاحضة لـضذ فـي األراضي الفمدصضشضة فحدب بل في السشصقة ككل، األمخ الحي أدى إلى 
 ). 1،ص 1111تحبحب ممسـػس بـل وإنحجار شجيج في حخكة الدضاحة القادمة إلى السشصقة )حساد، 

وتُزع األراضي الفمدصضشضة بضغ ثشاياىا العجيج مغ السجن واألماكغ الجيشضة السقجسة، فالقجس الذخيف 
تحػي الكثضخ مغ األماكغ السقجسة، فقج شيجت ىحه السجيشة األحجاث األخضخة مغ حضاة سضجنا عضدى 

كسا أنيا السكان  السدضح عمضو الدالم، ناىضظ عغ أنيا تزع الجثسانضة ودرب اآلالم وكشضدة القضامة
الحي عخج مشو الخسػل دمحم عمضو الرالة والدالم إلى الدساوات الدبع بعج أن ُأسخي بو مغ مكة 

السكخمة إلى القجس في رحمة اإلسخاء والسعخاج، ولعل أبخز ما تسضدت بو القجس أنيا قبمة السدمسضغ 
ة السذخفة، ومدجج عسخ بغ األولى حضث تزع بضغ جشباتيا السدجج األقرى السبـارك وقبـة الرخخ 

الخصاب رضي هللاا عشو، وىي ُتعتبـخ وجيـة الحجـاج السدمسضغ الثانضة بعج أداء مشاسظ الحج في 
البالد الحجازية، وكحلظ تعتبخ مجيشة بضت لحـع ذات أىسضة ديشضة خاصة فقج شيجت مػلج سضجنا 

ضب ويـأتي الحجـاج السدـضحضػن سـشػيًا السدضح عمضو الدالم كسا تػجج بيـا كشضدـة السيـج ومغارة الرـم
 ).www.sis.gov.ps(إلـى ىـحه األمـاكغ السقجسـة 

 
 

http://www.sis.gov.ps/
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 : في فمدطيؼ انساط الدياحة 2.2.2

 (1111)فضجو: في فمدصضغ ىشاك نسصضغ أساسضغ مغ االنساط الدضاحضة 

ما بضع الجول و الدفخ مغ حجود دواة الدضاحة الجولضة : و ىػ الشذاط الحي يتع تبادلو  .1
 الخخى.

الدضاحة الجاخمضة :و ىػ الشذاط الدضاحي الحي يتع مغ مػاششي الجولة لسجنيا السختمفة التي  .1
يػجج بيا جحب سضاحي او معالع سضاحضة تدتحق الديادة ، اي ان الدضاحة الجاخمضة ىي 

 كػن داخل حجود الجولة وال تخخج عغ نصاقيا .صشاعة ت

 :في فمدطيؼ انؽاع الدياحة  3.2.2

 (1117أىسيا : )مػضػع في فمدصضغ ىشاك عجة انػاع لمدضاحة
 
ىي الّدضاحة القائسة عمى زيارة األماكغ الجيشّضة الخاّصة بجيانات الّدضاحة الجيشّضة : .1

تحِسل معانَي ديشّضًة لألشخاص الحيغ  ُمعّضشة، والتعخُّف عمى األماِكغ الُسقّجسة التي
يعتشقػن تمظ الّجيانة. تحتاج الّدضاحة الجيشّضة إلى تيضئة األماِكغ الستقبال الُدّضاح، 

وتديضل التشقُّل واإلقامة في األماكغ التي تػجج فضيا أماكغ ديشّضة سضاحّضة، ولمّدضاحة 
ة الجيشّضة؛ بيجف السعخفة الجيشّضة نػعان، ىسا: سضاحة الحّج، والّخحالت الّدضاحضّ 

 والّتػجضو الجيشّي الَسعخفّي.
ىي الّدضاحة القائسة عمى الّدفخ إلى مكان ُمعّضغ؛ لتمّقي العالج  :الّدضاحة العالجّضة .1

لسخض ما، أو الخعاّية الرحّضة، أو العشاية باألسشان، أو الخزػع لعسمّضات جخاحّضة 
في البمج الحي ُيقضع فضو الذخز، أو  رّبسا ال تتػّفخ إمكانّضة إجخائيا أو عالجيا

البحث عغ عالج أفزل مغ ناحضة الجػدة أو األسعار، أو الّدفخ لمبقاء في بضئة 
 .صحّضة ُمالِئسة لحالة السخيس



17 
 

ىي الّدضاحة القائسة عمى زيارة الّثقافات اأُلخخى، والتعخُّف عمى  :الّدضاحة الثقافّضة .1
ماج مع الُسجتسعات الُسختمفة، وتباُدل العادات والتقالضج الخاّصة بيا، واالنج

السعمػمات حػل الّثقافات الُسختمفة حػل العالع، وتعديد ثقافتيا وتسضُّدىا بضغ 
ل  الُسجتسعات العالسّضة. ووفَق مشّطسة الّدضاحة العالسّضة فإّن الّدضاحة الثقافّضة ُتذكِّ

تدتسّخ بالشسّػ بشدبة % مغ إجسالّي الّدضاحة العالسّضة، ومغ الُستػقَّع أن 17ندبة 
 .% كلَّ عامٍ 11

ىي الّدضاحة القائسة عمى الّدفخ بذكل مدؤول إلى السشاشق   :الّدضاحة البضئّضة .1
الصبضعّضة التي ُتحاِفع عمى البضئة، وُتحافع عمى رفاه الُدّكان السحمّضضغ فضيا، وتيجف 

حػل البضئة  -عمى حجٍّ سػاء-الّدضاحة البضئّضة إلى تعمضع الُدّضاح والسػّضفضغ 
والصبضعة، وتدعى إلى حساية البضئة، والحفاظ عمى السجتسعات السحمّضة، وتذجضع 

الّدفخ الُسدتجام. تقػم الّدضاحة البضئّضة عمى مبجأ بشاء الػعي البضئّي والثقافّي 
واالحتخام، وتػلضج مداعجات مالّضة لكلٍّ مغ الدّكان السحمّضضغ، والرشاعة الخاصة 

شصقة التي يدورونيا، وتػفضخ فػائج مالّضة مباشخة لمحفاظ عمى البضئة، السػجػدة في الس
 وترسضع مخافق مشخفزة التأثضخ عمى البضئة، وبشائيا، وتذغضميا.

ىي الّدضاحة القائسة عمى الدفخ لمتعخُّف عمى تاريخ  :الّدضاحة التُّخاثّضة الّدضاحة .1
ع التاريخّضة واآلثار العائجة إلى حزارٍة قامت في مكان أو بمج ُمّعضغ، وُمذاىجة السعالِ 

حزارات ُمعّضشة، والتعخُّف عمى القرز التاريخّضة حػل األشخاص واألماكغ التي 
تقػم في تمظ الُبمجان، وُتداِعج الّدضاحة التاريخّضة عمى تقخيب األشخاص مغ 

الحزارات والتاريخ، وُتعصضيع فخصة االّشالع عمى التاريخ بذكل أقخب، والتعخُّف 
 .التاريخ بذكل واقعّي وحقضقّي أكثخ عمى
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 األىسية اإلقترادية لمدياحة في فمدطيؼ : 4.2.2

تمعب الدضاحة دورًا ىاما وبارزًا في إقتراديات معطع دول العالع إذ تعتسج عمضيا ىحه الجول إعتسادًا 
وأصـبحت ( ،  11،ص 1991أساسضًا كسرجر ىام مغ مرادر الجخل القػمي )عبج الػىاب، 

الدضاحة مقبػلة لجى كافة دول العالع إعتخاًفا بسداياىا العجيجة وخاصة اإلقترادية واالجتساعضـة 
والثقافضة واإلعالمضة فيي تجمب العسالت الحخة وتتضح فخص العسل لعجد كبضخ مغ السـػاششضغ لمعسل 

خـجمات، كإنذاء الفشادق كإداريضغ وفشضضغ وعسال ميخة، إلى جانب تذجضعيا لإلستثسار فـي مجـال ال
والسصاعع والكافتضخيات والشقل الدضاحي بكافة أنػاعـو وأشـكالو والرـشاعات الضجوية والفػلكمػرية، 

وصشاعة التحف ومعجات السعدكخات والغصذ والترػيخ وغضخىا مـغ الرشاعات الستعجدة السترمة 
 .(111، ص 1111صشعة )عبج القادر، ( 111بالدضاحة والتي تفػق في مجسميا )

وبسا أن األراضي الفمدصضشضة في الزفة الغخبضة وقصاع غدة، تكاد تفتقخ إلى السػاد األولضة وال يػجج 
فضيا صشاعات متصػرة وتجني مخدود الدراعة، لحا تمعب الدضاحة دورًا ميسـا فـي تشسضة إقتراده الحي 

ا فـي اإلقتراد الفمدصضشي حضث يختكد في جدء كبضخ مشو عمى تجارة الخجمات والتي إزدادت أىسضتي
الجعفخي،  )1111تجاوزت مداىستيا في الحجع الكمي لمتجارة الخارجضة الفمدصضشضة مع نياية العام 

1111  .) 

إنصالقًا مغ ذلظ يدتصضع قصاع الدضاحة دعع اإلقتراد الػششي ألنو يشػع األنذصة اإلقترادية، كسا 
يخادات الػاردة مغ العسـالت التي يتع تجاوليا في التجارة يتضح فخصًا ججيجًة لمضج العاممة ويشسي اإل

الجولضة، ألن عسمضة نقل األمػال بػاسصة الدضاح مغ بمج إلى آخـخ ُتدسى صادرات غضخ مشطػرة، 
فكمسا زادت مػارد دولة ما مغ الدضاحة، تديـج قـجرتيا عمـى التعاقج مع الخارج، ومغ ثع سجاد ديػنيا 

اإللتدامات السالضة نحػ الخارج، سػاء عمى  عر التجارة الجولضة وتػسع قاعجةفالسػارد الدضاحضة تش
شكل زيادة الػاردات أو عغ شخيق القـجرة عمـى سجاد السدتحقات غضخ السشطػرة كتحػيل أجػر العسال 

ويؤثخ قصاع الدضاحة ويتأثخ بالقصاعات اإلقترادية األخخى  ). 71،ص 1997األجانب )كامل، 
تتشاسب الحخكة اإلقترادية شخدًا مع الحخكة الدضاحضة فضيا فكمسا تصػرت الحخكة في السحافطة و 
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الدضاحضة كمسا ارتفع الصمـب عمى الدمع والخجمات ولكغ يعتسج األثخ السزاعف لمدضاحة وأىسضتو 
الشدبضة في االقتراد عمى مجى إستغاللو لمسرادر السحمضة بالسقارنة مع إستغاللو لمسجخػالت 

 1997وىشاك العجيج مـغ اإلمتضازات يسكغ أن تحققيا الدضاحة في فمدصضغ )الخػاجا، األجشبضة، 
 (11،ص

 

 مفيؽم القخية الدياحية  5.2

القخية الدضاحضة عبارة عغ مشذأة سضاحضة تخفضيضة مجيدة بجسضع مػاقف الخجمات و مرسسة بسفاىضع 
التخفضو، وجحب الدوار في  ىػ مكان السدتخجم لالستخخاء والخاحة أو و.متصػرة تخجم البضئة

الصعام، والذخاب، والدكغ،  -العصالت. وتقػم السشتجعات بتقجيع جسضع مايحتاجو الشدالء فضو مثل:
 .والخياضة، والتخفضو، والتدػق 
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 . الفرل الثالث : حاالت دراسية3

. وفي ىحا الفرل سضتع عخض بعس السفاىضع لمدضاحة في فمدصضغ  استعخض الفرمضغ الدابقضغ
عسمضة تحقضـق السعايضخ الػاجـب تػافخىا في  اىع ، وسضتع تقضضسيا استخالصبعس التجـارب لـجول 

، وكحا استشتاج أىع االعتبارات التي يجب مخاعاتيا ، حتى يسكغ االستفادة مشيا في وضـع الدـضاحضة
ى دور مؤسدات السجتسع السجني في سضتع إلقاء الزػء عم و لمقخى الدضاحضةمشيجضـة مقتخحـة 

 .الحفاظ

تذتخك جسضع التجارب العالسضة التي تع اختضارىا في عجة نقاط  :أسباب اختضار التجارب العالسضة
 قخى سضاحضة بضئيوجػد ) ١ :وىي

 .وجػد محسضة شبضعضة تتسضد بالتشػع البضػلػجي) ٢

 .السسضدةوجػد مجتسع محمي لو تسضده وخرائرو وثقافتو ومشتجاتو ) ٣

 السكديغ –يؽكاتان  -الحالة الجراسة مذخوع مخيػ ياكدؽنا   1.3

 التعخيف بياكدؽنا :

 ١٩،في الجدء األوسط مغ والية يػكاتان بالسكدـضظ، عمى مدافة نحػ  Yaxunah تقع ياكدػنا
 . (Itzá Chichén )كضمػمتخا إلى الجشػب الغخبي مغ أشالل حزارة السايا فـي تذضتذضغ إيتدا

 :أسباب اختيار ياكدؽنا

٪ مغ التشػع البضػلػجي في العالع، وتعتبخ السكدضظ ثاني دولة في  ١٢-١١يػجج في السكدضظ مغ 
وقج تع تعضضغ العجيج (. ٢١١١العالع في الشطام اإليكػلػجي، والخابعة في األنـػاع عسػمًا ) ويكضبضجيا، 

 (MRP, ارىا مػاقع تخاث عالسي لمضػندكػمغ السػاقع األثخيـة فـي السكدضظ وحزارة السايا باعتب
.(2007– 
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تع اختضار مذخوع مخضع ياكدػنا فـي يػكاتـان بدـبب التـخاث الثقـافي والعسخاني السسضد لمسجتسع 
السحمي، حضث تعتبخ قخية ياكدػنا قخية تقمضجيـة تعبخ عغ حزارة السايا القجيسة بالسكدضظ، باإلضافة 

ث العسخاني في القخية، وقج تع عسل مذخوع تشسضة سضاحضة مدتجام في إلى السحسضة الصبضعضـة والتخا
ىحه القخية بسا يحافع عمى التخاث العسخاني والصبضعـي والثقـافي السسضـد لمسجتسع السحمي ويحقق عائج 

 .اقترادي

 

 السكدضظ –مػقع ياكدػنا 

 :الخرائز البضئضة والصبضعضة في ياكدػنا

الغابات االستػائضة والتي يتسثـل فضيـا التشـػع البضػلػجي سػاًء بالشدبة تقع قخية ياكدػنا في وسط 
 .الشباتات االستػائضة الستشػعة لمحضػانات السختمفة و

 

 ػقع قخية ياكدػنا في وسط الغابات االستػائضةم
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 :التخاث العسخاني في ياكدؽنا

القجيسـة، وتستج عمى نسط البمجات ىي قخيـة تقمضجية تعبخ عغ حزارة السايـا  Yaxunah قخية ياكدػنا
اإلسـبانضة، حضـث الكشضدة الكاثػلضكضة في السضجان الخئضدـي، وتتسثل التقمضجية في قخية ياكدػنا في لغـة 

 .(2007) السايا األصمضة باإلضافة إلى السػاقع األثخية القجيسة لحزارة السايا

 

 

 :الؽضع اإلقترادي واإلجتساعي في قخية ياكدؽنا

عائمة لغتيع األولـى ىـي السايا، إال أن الجسضع تقخيبًا  ١١١يتكػن السجتسع السحمي لضاكدػنا مغ نحػ 
وتحتفع قخية  .يدتخجم األسبانضة كمغة ثانضة، وىػ مجتسـع تقمضـجي يعسل أفخاده باألساس كسدارعضغ

واالستعسار األوروبي، حضث ياكدػنا بتخاثيا الثقافي السسضد وذلظ عمى الخغع مغ وصـػل األسبان 
أثخي ي تع احتاللو خـالل الفتخة الكالسضكضة، ومثل ىحه القخى تع إعادة تػشضشيا  كانت مػقع رئضذ

حضث كانت عادة مدتػششات زراعضة صغضخة، وال يدال سكان ياكدػنا إلى الضػم مدارعضغ في السقـام 
ا حالضًا يقػمـػن بالعسـل عمــى زيــادة األول، وذلظ عمى الخغع مغ أن عجد كبضخ مغ مػاششي ياكدػن

 (Magnoni et al, 2007).دخــػليع مــغ خــالل السذــاركة فــي الشذــاط الدــضاحي 

تع إنذاء مخضع ياكدػنا أساسًا  :مذخوع الحفاظ عمى التخاث العسخاني والصبضعي والثقافي في ياكدػنا
القجيع لقخية ياكدػنا لسذخوع "آثار ياكدػنا"، مغ قبل  لضكػن مخكدًا إلجخاء البحػث األثخيـة فـي السخكد

 . عمساء أمخيكضـػن ويقع ىحا السخضع عمى بعج كضمػمتخ واحج مغ قخية ياكدػنا الحجيثة
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  :أىجاف السذخوع

تصػيخ الدضاحة السجتسعضة في قخية ياكدػنا عغ شخيق اسـتغالل التـخاث العسخاني والصبضعي والثقافي 
 . وذلـظ باالشـتخاك بـضغ البـاحثضغ واألكاديسضضغ وبضغ القضادات السحمضة لمقخيةالسسضد لمسايا، 

 

 مذخوع مخضع ياكدػنا

 

 :الجيات السذاركة في السذخوع

 .حكػمة السكدضظ: تقجيع أرض السخضع إلقامة السذخوع عمضو .1
مؤسدات السجتسع السجني: قامت بإعجاد إسـتخاتضجضة تصـػيخ السخـضع وتػفضخ السػاد  .1

 .الالزمة لتخمضع السخضع
  .السجتسع السحمي: تقجيع الخجمات الدضاحضة فـي السخـضع عمـى أسـاس تصػعي .1
الباحثضغ واألكاديسضضغ : وىي "مؤسدة سضمد األمخيكضة "، وقامـت ببشـاء السخضع وإجخاء  .1

 .عام ١١البحػث األثخية لسجة 
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ضع ياكدػنا لتحػيمو إلى مشتجع سضاحي تع وضع إستخاتضجضة تصػيخ مخ :إستخاتضجضة تشفضح السذخوع
بضئـي مخبح مغ قبل مؤسدة مجتسع مجني غضخ ىادفة لمخبح باالشتخاك مـع البـاحثضغ واألكاديسضضغ 

عسل دراسات لمػضع الخاىغ لقخية  - :لسؤسدة "سضمد " األمخيكضة، وتقػم اإلستخاتضجضة عمى ما يمي
الحفاظ عمى  .ي والصبضعي والثقافي في السشصقةياكدػنا تذسل الدكان السحمضضغ والتخاث العسخان

التخاث العسخاني عغ شخيق بشاء السخضع مغ مػاد البضئة السحمضة وعمى شخيقة البشاء التقمضجية لمقخية 
 القجيسة.

 

 

. 

 بشاء السخضع بسػاد البشاء السحمضة وبالصخيقة التقمضجية

فـي السخـضع مثـل جػالت السػقع األثخي، ستغالل الدكان السحمضضغ في تقجيع الخجمات الدضاحضة ا
جػالت لعخض عادات األسـخ التقمضجيـة لمسايـا، التحجث لب غة السايا األصمضة، الدراعة العزػية 

"التقمضجية " وتخبضة الشحل حضث تسثل شكل مغ أشكال السعارف السػروثة مغ الحزـارة الدـابقة لمسايـا، 
د البضئة السحمضة، مع الذخح لمـدوار أن المغة التي يتحجث بيا وغضخىا مغ األنذصة القائسة عمى مػار 

 .غالبضة القخية الضػم تذبو إلى حج بعضج المغة التـي تحجث بيا السايا في الفتخة الكالسضكضة
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 األنشطة التقلٌدٌة فً ٌاكسونا القائمة على موارد البٌئة المحلٌة

ستغالل التخاث الثقافي السحمي لقخية ياكدػنا وتحقضق عائج اقترادي عـغ شخيق مشح الدضاح فخصة ا
اللتقاط صػر مع "فخد مايـا أصـمي "، عـخض رقرات السايا التقمضجية، تقجيع الػجبات التقمضجية لسايا، 

قج ولج فيع متصػر  وحتى فـي العـدل االجتساعي الرارم بضغ الدضاح والعاممضغ في الخجمات الدضاحضة
لفائجة الثقافة السحمضة لمسايا، حتى ما يسكغ أن يصمق عمضـو العالمـة التجارية لسايا لتحقضق مكاسب 

استغالل ميارات الدـكان السحمضـضغ فـي عسـل السشحػتـات الخذـبضة والسشدػجات التقمضجية  -اقترادية 
 .لمسايا

 

  

 السشتجات التقمضجية لمسايا استغالل ميارات الدكان السحمضضغ في عسل

شعب السايا الستسثل في قخية ياكدػنا لع يتعسج فقط خمق تجخبـة الدـضاحة البضئضة حضث لع تكػن 
مػجػدة مغ قبل، ولكشيا أثخت أيزا عمى شبضعة الدـضاحة مغ خالل تقجيع مفيػم الفشجق البضئي 
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بحمػل ججيجة لشذـخ التـخاث العسخانـي لػسط شبو جديخة يػكاتان، وىـحا السثـال يطيخ مقاومة الفقخ 
 (Magnoni et al, 2007).والثقـافي لل مايـا 

 

 السكدضظ –يػكاتان  –مخضع ياكدػنا 

 :دور مؤسدات السجتسع السجني في الحفاظ عمى التخاث العسخاني في قخيـة ياكدؽنا

ىجفيا  ىي مشطسـة غضخ حكػمضة (MMO (organization Maya Mondo)) مشطسة مػنجو مايا
ىػ الحفاظ عمى التـخاث العسخانـي والثقـافي السسضـد لحزارة السايا وتعديد التشسضة السدتجامة لمدضاحة، 

 : ويتمخز دورىا في اآلتي

  .تػفضخ التجريب وتعمضع المغة األسبانضة، وتعديد الػعي الثقـافي ألىـالي القخية

o  مجسػعـة مبـادرات التشسضة السجتسعضة تحجيج السذاريع االستثسارية ذات األولػية، وإنذاء
 . وبخامج تذجضع االستثسار

o  ،مذاركة الحكػمة السحمضة في تصػيخ البشضة األساسـضة والدـضاحضة ذات الرمة، وحساية البضئة
  . مع مذاركة السجتسعات السحمضة في كـل مخحمـة مغ مخاحل ترسضع البخامج وتشفضحىا
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o تدػيق مخضع ياكدػنا "Camp Yaxunah " إلى مجسػعـات الذـباب والدضاح السيتسضغ
بالصبضعة ، وغضخه مغ الدضاح الغضخ تقمضجيضغ كسكـان لتجخبة "ثقافة السايا "، وجسع التسػيل 

  .عغ شخيق شخح مذخوع استكذاف حزارة مايا عمى الصالب والسدتكذفضغ
o ػسائل الدسعضة إعجاد السػاد التخويجضة مثل الخخائط والكتضبات، والفضجيػ وغضخىـا مـغ ال

 ). MMO 1111البرخية لمتعخيف بالقخية )

 :خالصة تجخبة ياكدؽنا بالسكديغ

تع إنذاء السخضع أساسا مغ قبل عمساء أمخيكضضغ لعسل البحػث األثخية لقخية ياكدػنا، وبعج انتياء 
 مذخوع "آثار ياكدػنا" تع تصػيخ السخضع مغ قبل مؤسدـة مجتسع مجني غضخ ىادفة لمخبح وتقجيع

 عمى أساس تصػعي( وبتشطضع مؤسدة مجتسع مجني(الخجمات الدضاحضة مغ قبل أفـخاد القخيـة 
(MMO )  بيـجف تحقضـق عائج اقترادي مع الحفاظ عمى التخاث الصبضعي والثقافي والعسخانـي

 .لمسجتسـع السحمي

  :وقج نجح السذخوع في تحقضق التشسضة السدتجامة عغ شخيق

  في عسل دراسة شاممة عغ قخية ياكدـػنا تذـسل الدكان والتخاث إشخاك الدكان السحمضضغ
 .العسخاني والصبضعي في القخية

  الحفاظ عمى التخاث العسخاني عغ شخيق بشاء السخضع مغ مػاد البضئة السحمضة وعمى شخيقة
 .البشاء التقمضجية لمقخية القجيسة

  أن القخية تسثل نسػذج تقمضجي الحفاظ عمى التخاث الثقافي السحمي واستغاللو سضاحضًا، حضث
لحزارة السايا القجيسة، فاألسخ السحمضة في القخية والػجبـات التقمضجية لسايا والتحجث بمغة 
السايا القجيسة تسثل عشرخ جحب سضاحي، مسـا يحقق فػائج اقترادية لمسجتسع السحمي، 

 .ويحافع في نفذ الػقت عمى التخاث الثقافي لمسجتسع السحمي
  التػعضة لمدكان السحمضضغ لمعسل في السجال الدضاحيالتجريب و 
 إشخاك السجتسع السحمي في التخصضط والتشفضـح لسذـخوع السخـضع البضئـي لضاكدػنا. 
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 األردن –مذخوع محسية ضانا  1.1

 التعخيف بسحسية ضانا

 م، وتعتبخ ىحه١٩٨٩تقع ىحه السحسضة في جشػب األردن، بسحافطة الصفضمة، وقج تأسدـت عـام 
.وتستج السحسضة عمـى  ٢كع ٣١١السحسضة أكبخ محسضة شبضعضة في األردن، حضث تتجاوز مداحتيا 

متخ عغ سصح البحـخ. وتتخمـل جبال السحسضة  ١٥١١سـفػح عجد مغ الجبال التي تختفـع أكثـخ مـغ 
 .ــتبعس الػديـان، وتتشـػع التخكضبة الجضػلػجضـة مـا بـضغ الحجـخ الجضــــــخي والجخانضــــ

.(ar.wikipedia.org) 

 :مذخوع محسية ضانا باألردن اختيار  أسباب

  مذخوع محسضة ضانا مغ أنجح مذاريع التشسضة السدتجامة التي سـاىع البشـظ الجولي في
تسػيميا، وىي السػقع الدضاحي األول في األردن في مجال الدضاحة التي تتحسل السدؤولضة 

  . م١٩٩٨جائدة دولضـة مـغ معخض ىانػفخ في عام البضئضة، وقج حرل السذخوع عمى 

تعج تجخبة محسضة ضانا تجخبة رائجة جسعت بضغ إنذاء السحسضة الصبضعضة وبضغ تشسضة السشاشق 
 .السحضصة بالسحسضة اقتراديا واجتساعضا، والخبط بضغ األمـخيغ بحضث يعتسج كل مشيسا عمى اآلخخ

 

 خخيصة محسضة ضانا
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 :والطبيعية في محسية ضاناالخرائص البيئية 

ىحه السحسضة ىي الػحضجة في األردن التي تحتػي عمى أربعة أقالضع جغخافضة حضػية، ولحلظ فيي أكثخ 
 .( ar.wikipedia.org)السشاشق تشػعًا في األردن مغ ناحضة األنطسـة البضئضـة واألنساط الشباتضة 

ة البخية، إن اخـتالف جضػلػجضة السشصقة تخبًة كسا تتسضد السحسضة أيزًا بتشػع فخيج وكبضخ في الحضا
وصخػرًا، أدى إلى السداىسة في وجػد التشػع الشبـاتي الحي رافقو تشػع لمفقاريات والالفقاريات أيزًا، 

 ). ٢١١٩وتعتبخ السشصقة  ذات أىسضة عالسضة ) وزارة التخبضة والتعمضع األردنضة، 

 :التخاث العسخاني في محسية ضانا

مػقعًا أثخيًا، مشيا ما يعػد تاريخو إلى العرـخ الحجخي مخورًا بالفتخة  ٩٨ه السحسضة سجل في ىح
الخومانضة والبضدنصضة حتى العرخ اإلسـالمي السبكـخ، وأىع ىحه السػاقع وأكثخىا ضيػرًا وأكبخىا حجسًا 

حضث يعتبخ  ىػ مخكد تعجيغ الشحاس القجيع في مشصقة فضشان عمى الحجود الجشػبضة الغخبضة لمسحسضة،
السؤرخـػن ىحا السػقع ثاني أىع تجسع ثخي في جشػب األردن بعج البتـخاء. أمـا السػاقـع األثخية األخخى 

في السحسضة فتزع قالعًا عدكخية تعػد إلـى العرـخ اليمضشـي والعرػر اإلسالمضة السبكخة ) وزارة 
 .) ٢١١٩التخبضة والتعمضع األردنضة، 

عام، ويتسضد ىحا  ٥١١(فإن التخاث العسخاني القائع حالضا يخجع إلـى  ٢١١١شبقًا لخالج الخػالجة ) 
التخاث العسخاني بأن مكػناتو مغ البضئة السحمضة حضث تـع استخجام الحجخ السحمي والصضغ والخذب 

في البشاء. وتعج ىحه القخية الذاىج الػحضج عمى نسط البشاء الحي ساد معطع القخى األردنضة حتى 
قخن التاسع عذـخ، مع مالحطة أن معطع أىل القخية قامػا باليجخة مشيا إلى ضانا الججيجة نيايات ال
في نياية الدتضشات وبجاية الدبعضشات، وذلظ شمبًا لمخجمات كالسػاصالت وشبكات السضاه  )القادسضة(

 .وفخص العسل
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 :مذخوع الحفاظ عمى التخاث العسخاني والطبيعي بسحسية ضانا

الجسعضة السمكضة لحساية "بجأت أولى خصػات تأسضذ محسضة ضانا الصبضعضة مغ قبـل  ١٩٨٩في عام 
م بػضع أول خصة ١٩٩٤الصبضعة" وىي جسعضة تصػعضة غضخ حكػمضة، وقج قامـت الجسعضة في عام 

ضـػي إلدارة محسضة ضـانا لمحفـاظ عمـى التشػع البضػلػجي السػجػد بيا، و جعل محضط محسضة ضـانا الح
االقترادية. وتـع ذلظ  -نسـػذج متكامل لمحفاظ عمى البضئة، باإلضافة إلى التشسضة االجتساعضة 

 ."بتسػيل مغ "صشجوق البضئة العالسي

حجدت الجسعضة الخصة واألىجاف واالستخاتضجضات واألولػيات التي تدـعى في نياية السصاف إلى 
ضغ تمبضـة احتضاجات الدكان السحمضضغ. وتقػم ىحه إيجاد تػازن بضغ حساية السحسضة الصبضعضـة، وبـ

اإلستخاتضجضة عمى مفيػم تقدضع السحسضـة إلى مشاشق، مع تحجيج السشاشق التي يسكغ أن تقـام فضيـا 
 .األنذـصة التخفضيضـة واألخخى التي يجب عجم إقامة أي أنذصة فضيا والسحافطـة عمضيـا كسـا ىـي

ar.wikipedia.org)) 

السحافطة عمى اإلرث الصبضعي والتخاثي لمسشصقة، واستغالل السػارد  :لحفاظىجف مذخوع ا - أ
الصبضعضـة والتخاثضة في السشصقة بسا يحافع عمى استجامتيا، واالستفادة مغ الدضاحة البضئضـة 

 . ) ٢١١١لتحفضد السجتسع وتصػيخه، وتخويج العسل التعاوني في السجتسع ) خالج الخػالجة،
أشتسل مذخوع الحفاظ عمى التخاث العسخاني بالسحسضة عمـى  :السذخوع الجيات السذاركة في - ب

كافـة أنـػاع الذخاكة، فقج شاركت مختمف قصاعات السجتسع وخرػصًا الذباب الحيغ قامػا 
بجور رئضدي، كسا شاركت السخأة بجور متػسط نتضجة لمعادات والتقالضج وضعف السدتػى 

ي التخصضط والتسػيـل والتشفضح لبعس البخامج التعمضسي بذكل خاص. وشارك عجة أشخاف ف
التي تحتاج إلى تسػيل أو خبخات فشضة وخرػصا التي تشصػي عمى مذاريع استثسارية مثل 

اليضئات الحكػمضـة والغضـخ حكػمضـة، ومؤسدات التسػيل الجولضة، والقصاع الخاص، والػكاالت 
 .) ٢١١١الجولضة، والسبادرات محمضة ) خالج الخػالجة، 

تزسغ السذخوع عجة  :إستخاتضجضة تشفضح مذخوع الحفاظ عمى التخاث العسخاني بالسحسضة  - ت
 محاور رئضدضة تع تصبضقيا لمسخة األولى في األردن:
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  :الجراسات البضئضة السضجانضة لمخرائز والسدايا الصبضعضة لمسحسضة .1
  يا عذخات دراسة شاممة لكل السكػنات الحضػية والبضئضة لمسحسضة شارك فض ١٦وتزسشت

الباحثضغ األردنضضغ الذباب. وقج شسمت الجراسـات أعسـال مدح لمحضػانات والشباتات والتخبة 
والسضاه وكحلظ الخرائز االقترـادية واالجتساعضة لمدكان السحمضضغ . وقجمت ىحه 

الجراسات السعمػمات الػافضـة التي ساعجت في إعجاد الخصة اإلدارية الحجيثة لمسحسضة والتي 
ت األولى مغ نػعيا في شسػلضتيا وتفاصضميا الجقضقة، وأصبحت نسػذج لكل الخصـط كان

 (.٢١١٢اإلدارية لمسحسضات في األردن ) مػقع البضئة العخبضة، 
 

ركدت الجسعضة عمى تأىضل الدكان السحمضضغ وإيجاد مرادر   :تأمضغ االستجامة لمسذخوع .1
وتذجضع سكانيا عمى العػدة إلضيا، وتـع ذلظ دخل تدـاىع في رفع مدتػى الحضاة في القخية 

 :بصخيقتضغ أساسضتضغ
تع بشاء السخافق سضاحضة مدتػحاة مغ التخاث ومتػافقة مع البضئـة، وتـع إعادة  :الدياحة البيئية

تعسضخ القخية بحجارتيا األصمضة وعمى شخيقة بشائيا القجيسة مغ أجل السحافطة عمى شابعيا 
د خسدة وستضغ بضتًا فـي القخية، وتحػيميا إلى مشازل سضاحضة وتخاثيا، حضث تع بشاء عج

تع رصف الذارع الخئضدي لمقخية بالحجارة، وتع بشاء مدجج القخية بحات الصخيقة  .اقترادية
لضحاكي الشسط القجيع، كسا تع بشاء عضغ الساء البـارد والعحب لمػادي وتع تـجريب العجيـج مـغ 

قـة عمـى العسل كأدالء سـضاحضضغ أو فـي السػاقـع اإلدارية الذباب والخجال مغ سكان السشص
لمسحسضة. وقـج نجحـت التجخبـة واجتحبت السحسضـة عذـخات اآلالف مـغ الدوار سشػي يعج 

مخضع الخمانة في محسضة ضانا تجدضجا لمدضاحة البضئضة في السحسضة وفضو تع االستفادة مغ 
ا مـغ التعـجي، ويزع مػقع السخضع أماكغ لسخاقبة السرادر البضئضة الستػفخة والحفاظ عمضيـ

الصضػر والحضػانات البخية، إلى جانـب أماكغ لسخاقبة الشجػم لضال، وييضئ مخضع الخمانة 
زائخ فقط، مع ضبط مػسع الديارة  ٧٥خضسة لمسبضـت بحج أقرى يػم واحج، لعجد  ٢١لمدوار

دخـل الدـضاحة البضئضة كافضًا كـان  ١٩٩٧مـغ مارس حتى أكتػبخ مغ كل عام، وفي عام 
 . (لتأمضغ نفقات استجامة العسل فـي السحسضـة ). بػابـة الصفضمـة اإللضكتخونضة
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تع استثسار ميارات الدكان السحمضضغ وخاصة الشداء  :استثسار ميارات الدكان السحمييؼ 
عت في صشع السشتجـات التقمضجية مغ حخف يجوية وصشاعة األواني الفخارية والتي صش

بترسضع محمي مغ السرادر السحمضة مغ الرمرال والصضغ والحمي السرشػعة مغ الفزة، 
باإلضافة إلى الدراعة العزػية بجون استخجام السبضـجات وكـحا إنتاج العدل والسخبى مغ نتاج 

ىحه السحاصضل العزػية. وقج ساىع العائج في تغصضة كافة الشفقات الجارية في السحسضة. 
حجوث ىجخة عكدضة إلى القخية مع تػفضخ فخص العع وازدىارل الشذـاط وأدى إلصحلظ 
 (.٢١١٢مػقع البضئة العخبضة، )االقترـادي 

، كان التسػيل محمضًا وبجأ  ٢١١١وحتى  ١٩٩٤في السخحمة األولى مغ نياية عام ) ١ :د. التسػيل
لتسػيل السذاريع  بجسع مبالغ بدضصة شيخيًا مغ الدكان ثع تحػل لالقتخاض مغ البشـظ الجولي

حتى اآلن، ساىع بخنامج األمع الستحـجة اإلنسائي  ٢١١١في السخحمة الثانضة مغ عام ) ٢ .االستثسارية
في تسػيل عسمضة إعادة تأىضل الفشجق وتصـػيخه، ورفـع قـجرات الجسعضـة وتـجريب الكـػادر مـغ السػضفضغ 

لي ألنذصة في تقجيع دعع ما"Arvel)فـل " أر )والستصػعضغ، كسا ساىست وكالـة الدـفخ الفخندـضة
تع تػقضع اتفاقضة مع وزارة التخصـضط والتعاون الجولي لتسػيل "مذخوع مصمة ٢١١٤الجسعضة خالل عام 

ضانا "، ويتزـسغ مخكـد اسـتقبال وتػعضة بالدضاحة البضئضـة، ومصعـع سضاحي والحي ساىع أيزا في 
مج مفيػم الدضاحة البضئضة وأىسضـة السحافطة عمى تـػفضخ فخص عسل ججيجة لمدكان السحمضضغ، ود

  ٢١١١).الصبضعـة مـغ أجـل األجضال القادمـة ) خالـج الخػالـجة، 

قام مجسػعة مغ الذباب السحمضضغ الستصػعضغ بالعسـل  :ه. دور السجتسع السحمي في عسمضة التشفضح
جتساعضة واالقترادية والعسخانضة، كبـاحثضغ اجتسـاعضضغ لجراسة السشصقة مغ حضث ضخوفيا وسساتيا اال

إلى جانب دراسة اإلمكانات واالحتضاجات والفخص والسعػقات، وشارك الدكان في أعسال تخمضع 
البضػت القجيسة، وساىع الذـباب بذـكل فـخدي وجسـاعي متصػعضغ في التخصضط والتشفضح واإلشخاف 

أفخاد وجساعات مختمفة عمى السدتػيضغ  عمى البخامج السختمفة لمتشسضة. وكان لمعالقات الذخرضة مع
السحمي والجولي دورًا في تديضل أنذصة الجسعضة األىمضة ودعسيا. وىػ ما يعشي أن الجور األول 

 (.٢١١١خالج الخػالجة،)واألساسي في تخصضط وتشفضح السذخوع قج وقع عمى عـاتق السجتسـع السحمـي 
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استجامة ىحا السذخوع في تخويجو كسخكد يكسغ أحج عػامل  : و. التخويج الدضاحي لمسحسضة
اقترادي سضاحي بإدارة محمضة . وقج شػر التخويج عغ شخيق تػقضع الجسعضة اتفاقضة مع " شـخكة 

الفشادق البضئضة" تقػم الذخكة بإدارة ندل نانضف بااللتدام بذخوط الدضاحة البضئضـة، وذلظ إلشخاك القصاع 
 Adventure Geographic"ضانا. وقج صـشفت مجمةالخاص في إدارة السػاقع الدضاحضة في 

National " ضة السمكضة لحساية الصبضعة، نداًل بضئضًا في العالع ) الجسع ٥١ندل فضشان واحجًا مـغ أفزـل
٢١١٩ 

 :خالصة تجخبة محسية ضانا باألردن

الحكػمة  تع تشفضح مذخوع التشسضة الدضاحضة السدتجامة بالسحسضة مغ قبل جسعضة أىمضـة بتفػيس مغ
األردنضة وىي "الجسعضة السمكضة لحساية الصبضعة"، وقج نجـح السذخوع وحقق نتائج التشسضة السدتجامة 

 :الستػقعة عغ شخيق

إشخاك العذخات مغ الذباب الستصػعضغ في عسل دراسة شاممة عغ السشصقـة لكل السكػنات ) ١
لمدكان السحمضضغ، مسا خمق نػع مغ  الحضػية والبضئضة وأيزا الخرائز االجتساعضـة واالقترـادية

 .االنتساء لمسذخوع

القزاء عمى البصالة عغ شخيق استغالل ميارات الدكان السحمضضغ في صـشع السشتجات ) ٢ 
السحمضة، وفي تخمضع البضػت القجيسة وإعادة تعسضخ القخية بحجارتيـا األصمضة وبصخيقة البشاء التقمضجية 

 .والتخاثضـة فـي السشصقة بسا حافع عمى استجامتياباستغالل السػارد الصبضعضة 

تجريب الدكان السحمضضغ لمعسل كأدالء سضاحضضغ، واستغالل مياراتيع وخاصة الشداء في صشع ) ٣
السشتجات السحمضة التقمضجية، وبحلظ تع تحقضق عائج اقترـادي لمسجتسع السحمي مع السحافطة عمى 

 .سحمضةالتخاث الثقافي والعادات والتقالضج ال

تع حل مذكمة التسػيل عغ شخيق مداىسات السجتسع السحمي، ثع التسػيل مغ البشظ الجولي ) ٤
 UNDP ) لمسذخوعات االستثسارية، ومداىسات اليضئـات الجولضـة مثـل بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي

 .غفي تصػيخ السحسضة وتجريب الستصػعض " Arvel)وكالـة الدـفخ الفخندـضة" ارفـل ) و
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تزسغ السذخوع جسضع أنػاع الذخاكة، حضث شارك السجتسـع السحمـي فـي التشفضح، وشاركت عجة ) ٥ 
أشخاف في التخصضط والتسػيل والتشفضح لبعس البـخامج التي تحتاج إلى تسػيل أو خبخات فشضة 

 .وخرػصا التي تشصػي عمى مذـاريع استثسارية 

غ أول مخحمة التخصضط مسا خمق نػع مغ االنتساء، نجح مذخوع ضانا في إشخاك السجتسع السحمي م
ومع استغالل ميارات السجتسع السحمي تع تحقضق عائج اقترادي يعػد عمى السجتسع السحمي، وتع 

الحفاظ عمى التخاث العسخاني وإحضـاء الحخف التقمضجية، مسا حقق التشسضة السدتجامة، ولكغ غضاب 
سؤسدة مجتسع مجني ال يسكغ اعتباره قاعـجة، حضـث أن الجور الحكػمي عـغ ىحا السذخوع وتخكو ل

 يسكغ أن يكػن ىجف أي مؤسدة ىػ تحقضق الفػائج االقترـادية عمـى حدـاب السػارد الصبضعضة

والدكان السحمضضغ، ولحلظ البج مغ التأكضج عمى إشخاك قصاعات الجولة الثالثة في أي مذخوع لتحقضق 
  .االستجامة

 .(سياحة السدارات في فمدطيؼ) الدياحة البيئيةالحالة الجراسية  3.3

لع يعج البحخ واألسػاق والسصاعع والستشدىات تغخي الدضاح األجانب والكثضخ مغ العائالت 
الفمدصضشضة، فقج بجأت األنطار تتجو نػعا ما نحػ الصبضعة الخالبة في األرياف والقخى،وبخزت في 

ضة ودور ضضافة، كسا فتحت عائالت فمدصضشضة بعس السشاشق في الخيف الفمدصضشي إقامات ريف
أبػابيا أمام مغ يخيج اكتذاف الفمدصضشضضغ وعاداتيع وتقالضجىع عمى شبضعتيع، وبجأت السشافدة تطيخ 

 (1111)افاق البضئة و التشسضة بضغ الدضاحة في السجن والدضاحة في األرياف.
السقػمات البضئضة التي تذتيخ بيا الكثضخ  وتديع الدضاحة الخيفضة في تذجضع الدائح عمى االستفادة مغ

مغ القخى فضسا يتعمق بجسال الصبضعة والخزخة واليجوء والبداشة والشسط السعضذي لمدكان وكل ذلظ 
لخمق مفيػم الدضاحة الخيفضة أو الدضاحة البضئضة أو الدضاحة البجيمة والخديفة وكميا مدسضات تخمي 

ح الػافج أو السحمي مع الخيف الفمدصضشي مغ خالل إيجاد لشفذ اليجف وىػ خمق ارتباط بضغ الدائ
 مدارات بضئضة سضاحضة تديل رحمة ومدضخ الدائح.

ومغ خالل ىحا التقخيخ سشدمط الزػء عمى بعس السدارات الدضاحضة، وأثخىا عمى تشذضط الدضاحة 
سدارات البضئضة والتشسضة الخيفضة، وعمى بعس مؤسدات السجتسع السجني الشاشصة في مجال ال

 والدضاحة الخيفضة.
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 مفيؽم الدياحة البيئية

  

أن الدضاحة البضئضة ىي تمظ الشػع التخفضيي والتخويحي عغ الشفذ الحي يخبط الدضاحة بالبضئة، أو 
بسعشى آخخ تػضضف البضئة مغ حػلشا لكي تسثل نسصًا مغ أنساط الدضاحة التي يمجأ ليا الدائح 

مشاشق لع يمحق بيا التمػث ولع يتعخض تػازنيا الصبضعي إلى الخمل لالستستاع بجسال الصبضعة في 
  تيا في الساضي والحاضخ.لالستستاع بسشاضخىا ونباتاتيا وحضػاناتيا البخية وحزارا

تشفضح نذاط إلحضاء يػم السضاه في مشصقة وادي الدرقاء التابع لبمجية االتحاد لقخى بضتممػ وديخ عسار 
التعخف عمى الثخوة الكبضخة التي تتستع بيا السشصقة مغ خالل عضػن السضاه وجّساال وخالل الحفل تع 

 السشتذخة.
وعمضو تع إشالق مذخوع إلنتاج كتاب يخوج لمدضاحة البضئضة ويذجع الدضاحة الجاخمضة بالذخاكة بضغ  

 سمصة جػدة البضئة ووزارة الدضاحة واآلثار ومعيج السضاه الفمدصضشي لمتجريب وأول مخخجات ىحا
 (1111)افاق البضئة و التشسضة .ر قخيبا يعخف بخسدة مدارات بضئضةالسذخوع " بخوشػر" سضرج

  
 عضغ ماء في الشبي عشبخ                      عضغ عمضع قخب مدار العخمة

 مدار وادي الدرقاء والشبي عشبخ
  

الغدال إلى مجخل وادي جشتا الحي يستج مغ عضغ مكخ الدػد مخورا بخخبة  –مدار وادي الدرقاء 
الدرقاء الستفخع مغ مجخل بضتممػ الذسالي. وتقع محسضة الياشسضة في الجبل الذسالي السحاذي لمسدار 
ويستج كضمػمتخيغ لضرل إلى وادي جشتا ويدخخ السدار بعذخات الضشابضع واألحخاش واألماكغ األثخية، 

ار الشبي غضث ومدار الصػاحضغ ومدار ومدار الشبي عشبخ وفضو العجيج مغ اآلثار والضشابضع ومد
)افاق البضئة و . األسضخة " مذضخة إلى أن ىحه السدارات سضعمغ عشيا كسدارات سضاحضة بضئضة قخيبا.

 (1111التشسضة 
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 جغخافية السكان عشرخ أساسي
  

وذلظ إن التشػع السشاخي في فمدصضغ يذكل احج العشاصخ األساسضة لمدضاحة الخيفضة والجاخمضة أيزا، 
عمى مجار الدشة ولضذ مػسسضا، ففي فمدصضغ مشاشق مختفعة مثل جبال نابمذ ورام هللاا، ومشاخ 
تختفع فضو درجات الحخارة حتى خالل فرل الذتاء مثل مشاخ مجيشة أريحا وما حػليا إضافة إلى 

درجات السشاخ السعتجل والديػل، حتى إن مشاخ فمدصضغ إجساال يعتبخ معتجال بسعشى ال تختفع فضو 
 الحخارة بسدتػى عال مقارنة مع دول الخمضج.

ما يحج مغ تصػر وازدىار الدضاحة الخيفضة ىػ الجيل بأىسضتيا بضغ أوساط شمبة السجارس الثانػية و 
والجامعات الحيغ يدتغخبػن عشجما تشطع رحمة ليع في الخيف مسا يذاىجونو مغ مشاضخ شبضعضة 

إلى " ضخورة العسل عمى تشذضط الدضاحة الخيفضة مغ قبل  وخالبة ويشابضع ومػاقع أثخية"، مذضخا
الجيات السخترة وبخاصة وزارة الدضاحة واآلثار، فالكثضخون يجيمػن وجػد ىحه السشاشق الدضاحضة 

 )أحسج رأفت(الخائعة لغضاب التخويج الدضاحي الجاخمي".
  
  

  
 مجخل مقام الذضخ احسج العقخباوي           مجخل الخخق                                               

 مدار إبخاىيػ الخميل
  

جػلة عمى األقجام عمى خصى أبػ األنبضاء سضجنا إبخاىضع عمضو الدالم في ارض كشعان يدضخون في 
مدار شػيل في السػاقع الجيشضة واألثخية في فمدصضغ ويشصمقػن مغ عقخبة ثع عػرتا قخب نابمذ 

حا لكفخمالظ ومارسابا وصػال إلى خمضل الخحسغ مغ خالل مدارات مختمفة ومتشػعة، تع اإلعجاد لي
والفتخة الثانضة بضغ عامي  1111السدار بفمدصضغ عمى عجة فتخات الفتخة األولى كانت في عام 

وىػ عبارة عغ مقاشع تتمسذ خصى سضجنا إبخاىضع عمضو الدالم عشجما انصمق مغ  1111 – 1118
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صاه العخاق إلى فمدصضغ مخورا باألردن وسػريا مخورا بسرخ وتخكضا ثع إلى الحجاز، فالسدار الحي خ
 ألف كضمػ متخ. 111سضجنا إبخاىضع ليحه الجول ىػ 

إبخاز ىحه الخصى مغ خالل مدار سضاحي ثقافي فمدصضشي وىػ دلضل قاشع أنيا  تعوفي فمدصضغ  
ارض كشعانضة فمدصضشضة مػروثة عغ األنبضاء، ففي مشصقة نابمذ كان سضجنا إبخاىضع ضضفا عمى 

خورا بعضغ سامضة والعػجا وصػال إلى الخمضل، وحػل مشصقة عػرتا ودوما متػجيا إلى كفخ مالظ م
شقػس السدار بّضغ جسضل انو تع اختضار أيام العصل لتدضضخ مجسػعات مغ الدضاح األجانب 
والسحمضضغ خالل السدار لضتدشى لمسؤسدات والسجارس والجامعات مخافقتيع في رحمة السدار ومغ ثع 

تشدضق معيع لتقجيع الخجمات المػجدتضة لشا، كسا يتع اشخاك القضام بديارة لسقخ البمجية في السشصقة وال
عشرخ الشداء في السشصقة الخيفضة إلعجاد وجبة غحاء فمدصضشضة تخاثضة مثل السقمػبة والسفتػل 

 والسدخغ وإعجاد الذاي عمى الحصب.
ة مػقعا اثخيا فسثال خالل مدار إبخاىضع نذاىج اآلثار الخومانض 11111إن فمدصضغ تحتػي عمى 

والسقامات الرػفضة والخخب البضدنصضة ومعاصخ العشب القجيسة والصبضعة الخالبة بتشػعيا الشباتي 
 (1111)افاق البضئة و التشسضة .والحضػاني"

 

   
 مسار الخرق                                               مسار سبسطية
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 العخمة –مدار عؽرتا 
  

ىػ احج مقاشع مدار سضجنا إبخاىضع الخمضل يرل مابضغ بمجة عػرتا الػاقعة العخمة  –مدار عػرتا 
كع ومشصقة العخمة عمسا أن السشصقة تعتبخ نقصة  8إلى الجشػب الذخقي مغ مجيشة نابمذ عمى بعج 

تقاشع قخى وبمجات عقخبا، الضانػن، بضتا وعػتا. حضث أن السشصقة مدتيجفة مغ قبل مدتػششي 
م، أن رحمة السدار تدتغخق قخابة خسذ ساعات انصالقا مغ بمجة  1111عام  مدتػششة ايتسار مشح

عػرتا ووصػال إلى وسط بمجة عقخبا حضث يدتزضفيع السخكد لالستخاحة وتشاول وجبة الغجاء التي 
تعجىا الشداء مقابل اجخ مالي وتذتسل عمى أكالت فمدصضشضة شعبضة مثل السدخغ والسفتػل والسقمػبة 

الخحالت ساىست في تحدضغ وضع بعس العائالت ماديا، وثع يدتعخض الدضاح مؤكجة أن ىحه 
األعسال الضجوية التي تشتجيا نداء السخكد مثل صشاعات القر والخخز والسصخزات التي تحطى عمى 

 إعجاب الزضػف ويدارعػن لذخائيا"

 مدار قانا

وخضػلو إلى الػادي وكان  صمقػن عمضو وادي قانا ندبة إلى رجل كشعاني جاء مع عائمتو وماشضتوي
الخجل يجعى قانا فاخح الػادي اسسو مغ الخجل. نطخا لجسالضة السػقع وشبضعتو الخالبة وجبالو 

 وحجارتو التي صقمتيا السضاه الجارية كان البج مغ وجػد مدار بضئي في السشصقة.
كع، ويحضط بالػادي ست  7"يبعج وادي قانا عغ الجية الذسالضة الغخبضة لبمجة ديخستضا حػالي 

مدتػششات شػىت جسالضة السكان فمع تكتف بالدضصخة عمى األرض بل ال تجخخ جيجا في سخقة مضاه 
ج مغ عضػن الػادي عبخ أنابضب ضخسة سػداء وتمػيثو بسخمفاتيا مغ السضاه العادمة، مغ ىشا كان ال ب

وجػد مدار بضئي سضاحي يدتقصب الدضاح السحمضضغ لمسشصقة لتعديد التػاجج الفمدصضشي واستقبال 
مجسػعات سضاحضة أجشبضة لالضصالع عغ كثب عمى جسالضة مشصقة قانا السذػىة باعتجاءات 

 1السدتػششضغ، فػجج ىحا السدار بالتعاون مع جسعضة روزنا لحفع التخاث السعساري، وشػل السدار 
كع يدتغخق حػالي ست ساعات مذضا عمى األقجام، مبضشا أن السجسػعات الدضاحضة تتػجو أوال إلى 

دونسات،  111بمجة ديخستضا وتتجػل في أرجاء البمجة القجيسة التي تعػد لمعرخ البضدنصي ومداحتيا 
)افاق البضئة  .ومغ ثع يتشاولػن وجبة الغجاء مغ األكالت الذعبضة الفمدصضشضة مثل السدخغ والسفتػل 

 (1111و التشسضة 
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http://www.maan-ctr.org/magazine/article/476/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 الفرل الخابع :تحميل مؽقع السذخوع. 4
  مشطقة الجراسة  1.4

، ىي احجى بمجات محافطة رام هللاا و تذسضل بجو السعخجات، و تقع شخق مجيشة رام بمجة الصضبة
اراضي العػجا، ومغ الذسال ديخ جخيخ، ومغ الغخب  هللاا،يحجىا مغ الذخق اراضي ديخ جخيخ و

 عضب يبخود و اراضي سمػاد و مغ الحشػب رمػن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( مشصقة الجراسة1خخيصة )
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 مبخرات السذخوع واختيار السؽقع  2.4
احج اىع السػاقع التاريخضة عمى مدتػى الزفة الغخبضة حدب ترشضف تعتبخ بمجة الصضبة   1.1.1
رواق. ومؤىمة لالستغالل الدضاحي حدب مؤسدة اريج . و رؤية الخصة االستخاتضجضة مؤسدة 

 الدضاحضة لمبمجة .

 
 ( السخاكد التاريخضة في الزفة الغخبضة1خخيصة)
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 االهمية التاريخية لبلدة الطيبة 2.2.4

 

  جضجة مبشى تاريخي  و معطع السباني التاريخضة بحالة انذائضة  188حضث تحتػي عمى
. 
  تذكل بسبانضيا التاريخضة جحر واضح السعالع ذو ندضج متكامل بعشاصخه االساسضة مغ

 كتل و فخاغات.
 
 

 
  (السػاقع االثخية 1خخيصة)
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  االىسية الطبيعية 3.2.4
 . واسعة خزخاء ومداحات  صبضعة جسالضةبمجة الصضبة بتستع 

 
 

 
 

 اسباب اخخى  4.2.4

  لبمجة الصضبة حضث تعتبخ مشصقة سار بيا الدضج السدضح و االىسضة الجيشضة السدضحضة
 تالمضحه .

  . قخبيا مغ مدار الشبي ابخاىضع عمضو الدالم 
 . تحتػي بمجة الصضبة عمى مستمكات ثقافضة ذات اىسضة تاريخضة و اجتساعضة 
  الػعي الشدبي لدكان البمج و البمجية الىسضة التخاث الثقافي باالضافة الى روح السبادرة

 و استعجادىع لمتعاون و العسل الجساعي.
  . اىتسام السدتثسخيغ و أصحاب رؤوس االمػال في االستثسار في البمجة القجيسة 
   وجػد امثمة حضة لمتخمضع أنجدت في الصضبة ، تػضح فكخة الحفاظ عمى التخاث الثقافي

 و اعادة استخجامو و احضائو بسا يتالئع مع متصمبات العرخ الحجيث .
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 خطة و مشيجية العسل 3.4
 

التذخضز و التحمضل االستخاتضجي : دراسة و تذخضز الػاقع الحالي لمبمجة في مختمف  .1
،القصاع االجتساعي ،االقتراد  الػضع االقمضسي، الخرائز الصبضعضةالقصاعات التشسػية )

 ( SWOT Analysis،الدضاحة (. التحمضل االستخاتضجي لمقصاعات التشسػية)
 و االولػيات تحجيج الغايات  .1
 صضاغة الخؤية التشسػية  .1
 وضع االىجاف و االستخاتضجضات التشسػية القصاعضة .1
 وضع البخامج و السذخوعات التشسػية .1

 
 

 : تذخيص الؽضع الحالي لبمجة الطيبة 4.4

 الؽضع االقميسي 1.4.4

 الخرائص الطبيعية 2.4.4

 الخرائص الجيسغخافية 3.4.4

 و الخجمات ، الدياحة و االثار ، الدراعة(االقتراد السحمي )الرشاعو  4.4.4

 الؽضع االجتساعي  5.4.4
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 العالقة مع السحيط
 11111حػالي كع وتبمغ مداحتھا الكمضة  11تقع بمجة الصضبة شسال شخق مجيشة رام هلل وتبعج عشھا 

 .حػض 11دونع وھي مقدسة الى  181 دونع ومداحة السشصقة السبشضة فضھا
 شارع اقمضسي يخبط بضغ مجيشة اريحا و مجيشة رام هللاا .و يػجج في الصضبة 

 

 
 العالقة مع السحضط (1)خخيصة 
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 الؽضع االقميسي و محجداتو 1.4.4

 
يػجج في الحجود االدارية لمصضبة مدتػششة اسخائضمضة ، كسا ان تقخيبا نرف اراضي الصضبة تقع ضسغ 

 مشاشق ج كسا ىػ مػضح في الخارشة .
 
 

 
 ( الػضع االقمضسي و محجداتو1خخيصة)
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  مخطط الحساية
 تحتػي بمجة الصضبة حدب مخصط الحساية عمى مػروث ثقافي يتسثل في البمجة القجيسة .

 

 
 ( مخصط الحساية 1خخيصة)
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 السخطط الييكمي

التاريخية لبمجة الطيبة السؽاقع االثخية و السباني  2013كسا يؽضح السخطط الييكمي لعام 
 السؽجؽدة في الطيبة.

 
 (السخصط اليضكمي لبمجة الصضبة 7خخيصة)
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 الخرائص الطبيعية  2.4.4

 
 التزاريذ  خخيصة

 
 (السضل8خخيصة)
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 الخرائص الجيسغخافية و االجتساعية  3.4.4

ندسة ، أربعة عذخ ألف ندسة مؼ سكان الطيبة يعيذؽن اليؽم في  2500عجد سكان الطيبة   
أخح أھمھا يھاجخون إلى األمخيكيتيؼ طمبا لمخزق وتحديؼ ظخوف  1910السيجخ ، فسشح سشة 

حياتھػ السعيذية والتعميسية ، ومؼ ثػ استسجت الھجخة إلى الجول العخبية بدبب الحخوب 
 ھػ مؼ أبشاء الذعب الفمدطيشي اإلسخائيمية كغيخ 
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 القؽى العاممة

 

 

 %. 22الى  2017وقج وصمت ندبة البطالة في بمجة الطيبة في عام 
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 السشذأت و السؤسدات االقترادية و التجارية  1.4.4.4

 بمجة الصضبة تحتػي عمى الكثضخ مغ السشذأت االقترادية و التجارية ، ومغ اىع السشذأت الدراعضة
معرخة الديتػن ،ايزا مغ اىع السشذأت الرشاعضة مرشع البضخة الحي يعتبخ مغ اىع مرانع البضخة 

السػجػدة في فمدصضغ حضث يتع ترجيخ مشتجاتو الى خارج فمدصضغ ، بالشدبة لمسشذأت الدضاحضة فان 
 بمجة الصضبة يػجج بيا فشجق الصضبة و غضخىا مغ الشدل الدضاحضة .

 
 و السؤسدات االقترادية و التجارية(السشذأت 9خخيصة )
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 الغطاء الشباتي  2.4.4.4

 
 (11خخيصة)

دونع ىي اراضي قابمة لمدراعة .و مداحة  117دونع ،مشيا  11918تبمغ مداحة بمجة الصضبة حػالي 
 . دونع كسا ىػ مبضغ في الججول 7887االراضي الدراعضة 
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 الدياحة و االثار 3.4.4.4

 الخئضدضة الصضبة عمى العجيج مغ السػاقع و السباني التاريخضة ومغ اىع السػاقع االثخية تحتػي بمجة
 . 11و  11كسا ىػ مػضح بخخيصة رقع السػجػدة في الصضبة ، كشضدة الخزخ و قمعة البػبخية و بضت افخام .

 
 (11خخيصة)
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 (11خخيصة)

 
 (11خخيصة)
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 السذيج الطبيعي 
 . واسعة خزخاء ومداحات  و اشالالت رائعةصبضعة جسالضةببمجة الصضبة تستع 

 

 
 (11خخيصة)
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 الطيبة أكتؽبخ : بيخة ميخجان

بأوكتػبخفدت. يصمق عمضو اسع ميخجان بضخة الصضبة، يبجأ  شبضو 1111تأسذ ميخجان بضخة في سشة 
 لسجة يػمضغ الدبت و االحج . 11كل سشة في بجاية شيخ 

 الصضبة )اوكتػبخ فضدت( ييجف الى دعع وتدػيق السشتجات السحمضة لبمجة  بضخة ميخجان
ىحا السيخجان الضيار الػجو االخخ لفمدصضغ الػجو الحزاري واالنداني والتعاير  الصضبة

اضافة الى رفع السدتػى السعضذي مغ خالل دعع الستشجات السحمضة مغ اغحية وصشاعات 
د مشتجات أخخى محمضة الرشع كديت الديتػن والعدل يجوية اضافة الى مذخوب البضخة السسض

 والسصخزات

  يدتقصب االالف الدوار مغ االجانب و العخب 

  محاولة لػضع البمجة عمى الخارشة الدضاحة الجاخمضة والخارجضة نطخا لسا تحتػية مغ مػاقع
 ديشضة وتاريخضة ىامة.

 القامة السيخجان. يقام ميخجان بضخة الصضبة بجانب مرشع البضخة وال يػجج مجرج

 
 (11خخيصة)
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 الخارطة الدياحية لبمجة الطيبة 

لكشيا تفتقج لبعس السقػمات و  1111يػجج لبمجة الصضبة خارشة سضاحضة تع العسل عمضيا عام 
 الجاذبة لمدضاحضة و ايزا تػجج بعس السخاكد و السؤسدات غضخ فعالة فضيا التي يسكغ استغالليا.

 

 
 (16خخيطة)
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 الخرائص الحزخية والفيديائية

 
 (17خخيصة)

 
 (18خخيصة)
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 (19خخيصة)

 

 
 (11خخيصة)
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 الخجمات االجتساعية و الثقافية  5.4.4

بمجة الصضبة ىي بمجة غشضة بالسؤسدات االجتساعضة و الثقافضة و اىع السؤسدات السػجػدة ىي :جسعضة 
لمتشسضة الخيفضة ،اتحاد شبان الصضبة و مخشجاتيا الصضبة لمثقافة و الفشػن ،جسعضة الصضبة التعاونضة 

 الػششضة ، جسعضة سضجات الصضبة الخضخية و بمجية الصضبة .

 
 (11خخيصة)
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 يل السؽقع متح  5.4

 )السحجدات والقيؽد، السخاطخ والسذاكل، اإلسكانيات والفخص) 1.5.4

تحمضل عام و شسػلي يتزسغ تحجيج كل في ضػء نتائج تحمضل القصاعات لبمجة الصضبة ، يسكغ اجخاء 
 ،و ذلظ عمى الشحػ االتي : ضة و الدمبضة و االحتضاجات لمبمجةمغ السؤثخات االيجاب
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 الخؤية التشسؽية لبمجة الطيبة  2.5.4

بالبمجة احجى القطاعات التشسؽية السيسة و ذلغ لسا يسثل القطاع الدياحي و التخاثي الخاص 
تحتؽيو البمجة مؼ مؼ مقؽمات و مخافق تاريخية ومؽاقع اثخية مسيدة، لحلغ فقج تزسشت الخؤية 

التشسؽية محؽر خاص بتطؽيخ السخافق االثخية الدياحية ،كسا ان الخؤية ركدت عمى اعتبار الطيبة 
مخكدا ثقافيا تخاثيا عمى السدتؽى الؽطشي  وذلغ لسا تستمكة  واجية لمدياحة الجاخمية و الخارجية و

مؼ العجيج مؼ السباني االثخية و التاريخية  و التي جعمت مشيا مؽقعا متسيدا و نقطة جحب 
سياحي مؼ شأنو ان يديػ في تطؽيخ البمجة اقتراديا ،و بالتالي تحؽل بمجة الطيبة الى بمجة ذات 

 قترادي.طابع سياحي و ذات بعج تشسؽي ا

 و بحلغ تكؽن الخؤية التشسؽية لبمجة الطيبة ىي :

نحؽ الطيبة كسؽروث حزاري و طبيعي جاذبا لمدياحة مددىخ اقترادي و خجماتي محافعا عمى 
 عخاقتو و أصالتو
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 السذخوع  الفرل الخامذ : مقتخح. 5

 االىجاف االستخاتيجية الخئيدية 1.5

  وتػفضخ أماكغ جحب سضاحضة الصضبة في تصػيخ القصاع الدضاحي 

 تسكضغ السجتسع السحمي اقتراديا و تذغضل االيجي العاممة 

  تصػيخ الخجمات و البشى التحتضة و السخافق السجتسعضة 
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 و سيتػ التخطيط عمى ثالث مدتؽيات : 2.5

  عسل مدار سضاحي و شبضعي و ما يمدمو مغ خجمات ومخافق .: عمى مدتؽى السحمي 
  ربط بمجة الصضبة بسدارات سضاحضة مع السحضط كسدار الشبي ابخاىضع :  االقميسيعمى مدتؽى

. 
  احضاء ميخجان شخاب الذعضخ )البضخة(  و انذاء بازار سضاحي  : عمى مدتؽى الؽطشي 

 .و جعل بمجة الصضبة الىسضتيا التخاثضة مػقف سضاحي عمى السدتػى الػششي 

 

 فكخة الترسيػ 3.5

الترسضع عمى التخكضد عمى السقػمات الدضاحضة الخئضدضة السػجػدة بالصضبة،حضث اعتسجت فكخة و مبجأ 
 تع التخكضد عمى :

 الجيشضة : حضث انيا مغ اىع و اقجم الكشائذ السػجػدة في الصضبة، والىسضتيا كشيدة الخزخ
لمسدحضغ حضث انيا مقرج يدوره الدوار السدحضغ و يتع عسل فضو بعس الذعائخ الجيشضة 

 التزحضة و غضخىا . كالحبح و
 تع التخكضد عمى البمجة القجيسة لسا تحتػيو مغ مباني تاريخضة و أثخية كبضت  البمجة القجيسة :

 افخام و كشائذ و قمعة البػبخية .
 حضث يسكغ االستفادة مغ ىحة  السباني التاريخية غيخ السدتغمة خارج البمجة القجيسة :

 تجعع الدضاحة.السباني القامة السذاريع السختمفة التي 
 حضث يسكشظ مغ خالل ىحه االشالالت رؤية  االطالالت الجسيمة السؽجؽدة في الطيبة :

 البحخ السضت .
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 .ربط بمجة الطيبة بسدارات سياحية مع السحيط كسدار الشبي ابخاىيػ  : عمى مدتؽى االقميسي
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