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ملخص البحث. كشفت حفريات قسم اآلثار املرصية بجامعة القاهرة  يف سقارة باجليزة عن بناء حجري مساحته 
)نقش  منقوشة  حجرية  لوحة  تضم  والتي  ماعى   الكاتب  بمقصورة  يعرف  3.50م(   × )2.90م 

جمسم( ومن خالل املالحظة امليدانية حلالة املقصورة وجد هبا:
هبوط ورشوخ نافذة يف جدراهنا، كام أهنا فقدت أجزاء من املونة الرابطة بني الكتل احلجرية وكذلك فقدان 

بعض أجزاء الكتل احلجرية، كام ُلوحظ وجود بقع داكنة اللون منترشة عىل سطح اللوحة املنقوشة.
تناول هذا البحث األسلوب العلمي لتشخيص نواتج التلف بمقصورة ماعى وحتديد مسبباهتا، عن طريق 
 ،)PM( امليكروسكوب املستقطب ،)LOM( استخدام بعض طرق الفحص والتحليل مثل: امليكروسكوب الضوئي
طريقة حيود األشعة السينية )XRD(، إضافة إىل التحليل البيولوجي. كام تطرق البحث إىل طرق الرتميم والصيانة 

ملقصورة الكاتب ماعى. كام خرج البحث بعدة نتائج وتوصيات.

املقدمة
بكلية  املرصية  اآلثار  قسم  حفريات  عمل  فريق  كشف 
مساحته  حجري  بناء  عن  القاهرة  جامعة  ىف  اآلثار 
ماعى  الكاتب  بمقصورة  يعرف  ×3.50م(  )2.90م 
حجرية  لوحة  عىل  املقصورة  وحتوي   ،
من  مكونة  الوقت(  نفس  يف  وبارز  غائر  )نقش  منقوشة 

ملدخل  املقابل  الغريب  اجلدار  تتوسط  حجريتني  قطعتني 
زوجته  أمام  ماعى  الكاتب  اللوحة  هذه  ومتثل  املقصورة، 
وهو يقدم القرابني ألوزوريس وحورس وإيزيس ونفتيس 
الفحص  خالل  ومن  مزدوجة.  هيئة  يف   )7 رقم  )الشكل 

األويل امليداين حلالة املقصورة ُلوحظ ما ييل:
هبوط ورشوخ نافذة باجلدران.  ●

1
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تساقط وفقد املونة الرابطة بني الكتل احلجرية.  
وجود بقع بنية إىل سوداء اللون بشكل كثيف عىل 
األماكن  وبعض  احلجرية  اللوحة  عىل  املنقوش  املنظر 

املتفرقة بجدران املقصورة من الداخل.
الكتل  العليا من املقصورة وبعض  فقد األجزاء 

احلجرية من األركان خاصة.
لطرق  العلمي  األسلوب  البحث  هذا  ويتناول 
الرتميم  وطرق  ماعى  مقصورة  تلف  عوامل  تشخيص 

املستخدمة لرتميمها وصيانتها.

مواد وطرق الدراسة
تسجيل  عىل  أسايس  بشكل  الدراسة  اعتمدت 
مراحل الكشف األثري ملقصورة ماعى، وتقييم مظاهر 
التلف املختلفة وحتديد مسببات عوامل التلف األساسية 
املختلفة،  والتحليل  الفحص  طرق  باستخدام  وذلك 
)LOM(، امليكروسكوب  مثل: امليكروسكوب الضوئي 
 ،)XRD( طريقه حيود االشعه السينية ،)PM( املستقطب
كذلك   ،)SEM( املاسح  اإللكرتوين  وامليكروسكوب 
اللونية  البقع  املتمثل يف  التلف العضوي  دراسة مظاهر 

القامتة املنترشة عىل النقش اجلداري للمقصورة.

مقصورة ماعى أثناء وبعد الكشف
روعي  مس،  واج  بمقربة  التنقيب  أعامل  باكتامل 
مراحل  أربع  عىل  ماعى  مقصورة  من  الرديم  يرفع  أن 
لضامن الكشف التدرجيي عن املقصورة وجتنب تعريض 
تتعرض  ال  حتى  املفاجئ  للكشف  املقصورة  جدران 
وتوضح  البيئية،  الصدمة  عن  الناشئة  الضارة  لآلثار 
)األشكال أرقام 1-4( مراحل كشف مقصورة ماعى 

وموقعها من مقربة واج مس.

●

●

●

الشكل رقم )1(. ظهور احلدود اخلارجية ملقصورة ماعى.

الشكل رقم )2(. الكشف التدرجيي ملقصورة ماعى.

الشكل رقم )3(. موقع مقصورة ماعى رشقي مقربة واج مس.
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للجدران  السفىل  واملداميك  املنقوشة  اللوحة   .)4( رقم  الشكل 
معلقة بدون أساسات، يالحظ بقايا األرضية 

احلجرية.

وبمالحظة حالة اجلدران، اتضح الضعف والتهشم 
السطحي لعدد من الكتل احلجرية بزوايا اجلدار الغريب 
الكتل احلجرية  فقد تم هتذيب أسطح  لذا  للمقصورة، 
البناء  أسلوب  املعدنية.وبدراسة  باألزاميل  اخلارجية 
جدران  أن  لوحظ  ماعى  مقصورة  تشييد  يف  املستخدم 
املقصورة تقوم عىل أساسات سطحية )تبنى مبارشة عىل 
سطح الرتبة دون بناء أساس قوي بل عىل كتلة حجرية 
ويمكن   .)5 رقم  )الشكل  األفقي(  الوضع  يف  واحدة 
 double faced( تصنيف اجلدران بأهنا جدران ذات رقتني
wall(، حيث يبنى اجلداران الداخيل واخلارجي وبينهام 

وفخار،  أحجار،  كرس  )مونة  الداخيل  احلشو  طبقة 
اجلدارين   بني  الواقع  البيني  الفراغ  يف   ) ...إلخ  وطفلة 

)الشكل رقم 6(.
 

   
)أ(                                              )ب(

)ج(
الكتل  )ج(  احلجرية،  الكتل  هتذيب  ب(  )أ،   .)5( رقم  الشكل 

احلجرية األفقية ألساس مقصورة ماعى. 

    

يوضح  ماعى  ملقصورة  ومنظور  أفقي  مسقط   .)6( رقم  الشكل 
الرقتني  ذات  اجلدران  بطريقة  البناء  أسلوب 

»من عمل الباحث«.
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تابع الشكل رقم )6(.

وصف اللوحة املنقوشة بمقصورة ماعى
منقوشة  لوحة حجرية  ماعى عىل  حتتوي مقصورة 
)نقش غائر وبارز( مكونة من قطعتني حجريتني تتوسط 
اجلدار الغريب املقابل ملدخل املقصورة، ويمثل هذا املنظر 
الكاتب ماعى يقف أمام زوجته ويظهر وهو يقدم القرابني 
لكٍل من أوزوريس، وحورس، وإيزيس ونفتيس )إيزيس 
ونفتيس يف هيئة مزدوجة تظهر عند األنف والفم(. ومن 
آثار  رؤية  يمكن  حيث  النقش  هذا  إهناء  عدم  املالحظ 
سطح  عىل  واضحة  احلفر  وأزاميل  أدوات  واجتاهات 
األشكال  صقل  عدم  كذلك  املجردة،  بالعني  اللوحة 

اآلدمية بطريقة جيدة. )الشكل رقم 7 أ، ب(.

                             )أ(                                                    )ب( 

الشكل رقم )7(. )أ( ماعى يقف أمام زوجته وهو يقدم القرابني 
لكل من أوزوريس وحورس وإيزيس ونفتيس، 
)ب( إيزيس ونفتيس يف هيئة مزدوجة تظهر عند 

األنف والفم »من عمل الباحث«.

من خالل دراسة اللوحة احلجرية باجلدار الغريب 
لوحظ ما ييل:

انتشار البقع داكنة اللون )الشكل رقم 8(.
العلوي حيتوي عىل  الثلث  نافذ ىف  وجود رشخ 
)الشكل  الرمل  من  ذرات  و  ورمال  ملحية  تكلسات 

رقم 9(.
عقد صلبه وعروق وأكاسيد ملونة باحلجر اجلريي 

)الشكل رقم10(. 
كذلك لوحظ وجود بقايا من أرضية حجرية غري 

سميكة عند أركان املقصورة راجع )الشكل رقم 4(. 

الشكل رقم )8(. انتشار بقع داكنة اللون بلوحة مقصورة ماعى.

الشكل رقم )9(. وجود رشخ نافذ يف الثلث العلوي للوحة ميلء 
بتكلسات ملحية.

●

●

●
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الشكل رقم )10(. عقد صلبه وعروق وأكاسيد ملونة باحلجر 
اجلريي بمقصورة ماعى.

طرق الفحص والتحليل
الفحص بامليكروسكوب الضوئي

يفضل عند بداية دراسة وفحص أي مادة استخدام 
امليكروسكوب الضوئي لرؤية التفاصيل املجهريه الدقيقة 
)الزهراين، 2009: 87; الزهراين، 2010(، ولتوضيح 
التفاصيل املوجودة ىف العينة جيب أن يكون سطح العينة 
املراد فحصها له تباين كاف وذو سمك بني 25-30مم، 

.)Smallman, 1992: 45(

ضعف  اتضح  املنقوشة  ماعى  لوحة  وبفحص 
الدقيقة  الرشوخ  من  العديد  وظهور  حالتها  وتدهور 
اللوحة،  من  العلوي  اجلزء  يف  خاصة   )micro cracks(

ويرتاوح سمك هذه الرشوخ من 1-3مم، كذلك تظهر 
املحمر  البني  إىل  املائلة  األصفر  الداكن  باللون  البقع  

)الشكل رقم 11(. 
تصنيفها  أمكن  البناء  أحجار  عينات  وبفحص 
أصداف  عىل  حيتوي  النشأة  عضوي  جريي  حجر  إىل: 
بأحجام وأشكال خمتلفة )حجر جريي  وبقايا أصداف 

نيوموليتي( )الشكل رقم 12(. 

الشكل رقم )11(. ضعف وتدهور حالة احلجر وظهور العديد 
.)micro cracks( من الرشوخ الدقيقة

 

أصداف  عىل  حيتوي  حيوي  جريي  حجر   .)12( رقم  الشكل 
وبقايا أصداف بأحجام وأشكال خمتلفة.

الفحص بامليكروسكوب املستقطب
هدفًا  ليس  والصخور  املعادن  وصف  أن  شك  ال 
يف حد ذاته، ولكنه وسيلة علمية مطورة لكشف أرسار 
نشأهتا،  إىل  أدت  التي  والعوامل  والصخور،  املعادن 
عليها  طرأت  التي  الالحقة  التغريات  إىل  باإلضافة 
)ماكنزي، أدامز 2003م: 4- 5(. ولكي يتمكن الباحث 

من وصف وتعريف املعادن كام ينبغي فإن عليه اآليت:
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وصف شكل البلورات وهيئتها.
تدوير  عند  اللون  يف  تغري  وأية  لوهنا  مالحظة 

مرسح امليكروسكوب يف الضوء املستقطب.
.)Twinning( مراقبة التوأمية

امليكروسكوب  باستخدام  الفحص  وإلجراء 
املستقطب تم جتهيز عينتني من مقصورة ماعى: األوىل 
من  البناء  أحجار  من  والثانية  املنقوشة،  اللوحة  من 
نتيجة  وكانت  اخلارجية.  للجدران  اخلارجي  السطح 

الفحص والتحليل التايل:
ُصنفت  املنقوشة:  اللوحة  من  احلجرية  العينة 
 Oolitic( كصخر حبيبي من حبيبات كربوناتية بيضاوية
Grindstone(، حيث ُيظهر القطاع امليكروسكويب نويات 

من امليكرايت )micrite( ذات احلبيبات الكلسية الدقيقة 
مع  ميكرومرتات(،    5 من  )أقل  الشكل  البيضاوية 
ومستديرة.  صغرية  صفائحية  كربوناتية  فتات  وجود 
لدرجة  جدًا  دقيقة  كلسية  حبيبة  هو  امليكرايت  أن  كام 
البلورة الفردية منها ال يمكن أن متيز، وتظهر بلون  أن 
)مرشف،  الرقيق.  القطاع  يف  جدًا  غامق  وبني  رمادي 
2003م:  أدامز  ماكنزي،  287-311؛  1987م: 
138، 139( )الشكل رقم 13 أ، ب(. ويمكن تفسري 
وجود عقد صلبه يف اجلزء السفيل من اللوحة الحتواء 
الكالسيوم  كربونات  الدولوميت  عىل  اجلريي  احلجر 
واملاغنسيوم )Ca Mg )Co3(2 dolomite(، حيث حيل حمل 
تزيد  ال  بنسبة  حمدودة  أماكن  يف  الكالسيوم  كربونات 
أدامز  )ماكنزي،  احلجر.  حجم  إمجايل  من   )%10( عن 

2003م: 145(.   
  

●

●

●

●

)أ(

)ب(

 Oolitic( الشكل رقم )13 أ، ب(. حبيبات كربوناتية بيضاوية  
Grindstone( حول نويات من امليكرايت 

)micrite( ذات احلبيبات الكلسية الدقيقة 

البيضاوية )×50(.

من  البناء  أحجار  من  الثانية  احلجرية  العينة 
السطح اخلارجي للجدران اخلارجية. تم تصنيف العينة 
 Bioclastic( فتايت حيوي  الثانية كحجر جريي  احلجرية 
Packstone( يتكون من كرس أصداف ذات أحجام خمتلفة 

تم حفظها مع معدن الكالسيت يف أرضية من امليكرايت 
)الشكل رقم 14 أ، ب(.

●
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)أ(

)ب(

 )Bioclast Packstone( جريي فتايت حيوي .)الشكل رقم  )14 أ،  ب
يتكون من كرس أصداف ذات أحجام 
خمتلفة منترشة مع معدن الكالسيت يف 

أرضية من امليكرايت )×50(. 

الفحص بطريقة حيود األشعة السينية
طرق  أكثر  من   )XRD( السينية  حيود  طريقة  تعّد 
املواد  دراسة  حقل  يف  واستخدامًا  شيوعًا  التحليل 
األثرية املختلفة، حيث يمكن أن نحصل عىل الرتكيب 
البلوري.  الرتكيب  ذات  األثرية  للمواد  الكيميائي 

  .)Ferretti, 1993: 39(

املنقوشة  للوحة  عينة من احلجر اجلريي  وبتحليل 
بطريقة حيود السينية )XRD( أمكن التعرف عىل مكوناهتا 

كالتايل:

 .)CaCO3( املكون األسايس معدن كالسيت
الكوارتز  و  اهليامتيت  معدن  املتوسط  املكون 

.)Fe2O3, SiO2(

نسبة ضئيلة من ملح كلوريد الصوديوم اهلاليت 
)NaCl(، )الشكل رقم 15(. 

الشكل رقم )15(. نتيجة حتليل حجر لوحة ماعى املنقوشة بطريقة 
حيود األشعة السينية ويتضح وجود معدن 
الكالسيت ومعدن اهليامتيت وملح كلوريد 

الصوديوم.

الفحص امليكروبيولوجي
تعّد األحجار الرسوبية املسامية مثل: احلجر اجلريي 
واحلجر الرميل، وسطًا مالئاًم لنمو الكائنات احلية الدقيقة 
يف وجود الرطوبة، لذلك كثريًا ما تتعرض هذه األحجار 
تنمو  حيث   ،)Bio-deterioration( البيولوجي  للتلف 

البكترييا والفطريات )ولكنسون، 1989: 69(.
 ،)Fungi( والفطريات   ،)Bacteria( البكرتيا  تعّد 
)Lichens(، من أهم أنواع  )Alga(، واألشنة  والطحالب 
الكائنات احلية الدقيقة، التي تتلف األحجار الرسوبية 
الظروف  هلا  توافرت  ما  إذا  نقوش،  من  حتمله  وما 
عوامل  بكل  الصلة  وطيدة  الكائنات  وهذه  املناسبة. 

●

●

●
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Geneva and Salvadori, 1988: 163-( األخرى   التلف 
166; الزهراين، 1427هـ: 515-557( فجميع عوامل 

والتغري يف  الكيميائي  التلف  إحداث  تتعاون يف  التلف 
 Wilimzig and Bock, 1995:( الرتكيب املعدين لألحجار
87-99(، حيث تكون اإلصابة يف البداية غري ظاهرة التأثري 

ولكن مع مرور الوقت تدمر السطح كله وما حيمله من 
نقوش وألوان، وهذه الكائنات تنمو عىل املواد العضوية 
الداخلة يف تركيب النقوش اجلدارية كالوسيط العضوي 
فتتلفه، مما يتسبب يف تشوهات الصور اجلدارية، كذلك 
فإن وجودها عىل هيئة مستعمرات تطمس الصور، وأيضا 
يؤدي  هذا  ومجيع  أمحاض  من  الكائنات  هذه  تفرزه  ما 
ملكونات  وبيولوجي  فيزيوكيميائي  تلف  إىل  النهاية  يف 

 .)El- Hady, 1993:88( الصور والزخارف اجلدارية
سطح  عىل  املوجودة  البقع  نوعية  عىل  وللتعرف 
مسحات  أخذ  تم  ماعى  بمقصورة  املنقوشة  اللوحة 
الفحص  إلجراء  للنقش  اخلارجية  األسطح  من 
بالتحلل  تتميز  التي  األماكن  من  امليكروبيولوجي، 
والضعف ووجود بقع عليها، وذلك هبدف معرفة أهم 
أنواع الكائنات احلية الدقيقة السائدة، خاصة فطريات 
اختيار  يمكن  حتى   ،)7  :1997 )كوريني،  الرتبة 
الوسائل واملواد املقاومة لتلك الكائنات احلية الدقيقة. 

طريقة أخذ العزالت 
املبلول  القطن  من  مسحات  باستخدام  العزل  تم 
باملاء املعقم وامللفوف عىل سيقان خشبية معقمة، ويتم 
وضع املسحات بعد العزل مبارشة ىف أنابيب معقمة بعد 
تعريض فوهاهتا للهب لضامن التعقيم الكامل هلا، وعدم 
حدوث أي تلوث من اجلو املحيط وتم نقل املسحات 
بعد ذلك إىل املعمل حيث تم زراعتها ىف البيئة الصناعية 

وعزهلا وتصنيفها.

البيئة املستخدمة    
 )Potato Dextrose Agar ′′PDA′′( تم استخدام بيئة
تصنيفها،  وإمكانية  الفطريات  وحفظ  وتنمية  لعزل 

وترتكب هذه البيئة من املكونات اآلتية:
)Atlas, 1995: 4 - 27; Richa rdson, 1985: 16 - 40; 
Vanderzant, 1992: 815-(  

Formula )in /gl(

Potato extract 04.00 مستخلص بطاطس
Glucose 20.00 جلوكوز
Agar 15.00 أجار
pH 5,6 + 0.2 رقم األس اهليدروجيني

                        
عزل وتنقية الفطريات 

برتي  أطباق  يف  حتضريها  السابق  البيئة  صب  تم 
معقمة ثم لقحت هذه األطباق بالعزالت املختلفة حتت 
لكل  مكررات  ثالث  عمل  تم  حيث  معقمة،  ظروف 
 -°28 عند  األطباق  هذه  حتضني  تم  ذلك  وبعد  عزلة، 
فحص  تم  التحضني  فرتة  وبعد  أيام.   7-5 ملدة   °30
هبا،  املوجودة  الفطرية  املستعمرات  وحرص  األطباق 
أخرى  أطباق  يف  املستعمرات  هذه  وتنقية  فصل  تم  ثم 
حتتوي عىل نفس البيئة، وبعد احلصول عىل مستعمرات 
أو مزارع نقية متامًا تم عمل مزارع مكررة لكل فطر يف 
أنابيب معقمة وحمتوية عىل نفس البيئة الستخدامها يف 

التصنيف والتصوير.
تصنيف الفطريات املعزولة 

تم عزل مزارع فطرية نقية من العزالت التي أخذت 
املزارع  هذه  وشكل  لون  دراسة  وتم  املقصورة،  من 
ميكروسكوبيًا  فحصها  ثم  املجردة  بالعني  وفحصها 
لتحديد نوع امليسيليوم، وشكل احلوامل اجلرثومية وتم 
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 Webester,( تصنيف هذه املزارع طبقًا ملا وصفه كل من
 Domsch, ;44-Raper and Fennel, 1995: 16 ;67-1980: 32

et. al, 1980: 12-27( وقد أمكن تصنيف الفطريات إىل ما 

يأيت )الشكالن رقام 16، 17(:
1- Aspergillus flavus.
2- Aspergillus Niger.
3- Penicillium Sp.
4- Fusarium Sp.

  

)ب()أ(

)د()ج(

الشكل رقم )16(. )أ، ب( الفطريات التي تم عزهلا قبل التنقية. 
)ج، د ( الفطريات التي تم عزهلا بعد املعاجلة وتظهر 
فطريات  من  الناجتة  والربتقايل  احلمراء  الصبغة 

.)Penicillium sp.&  Asper.Flavus(

 

                            )أ(                                                       )ب(
الشكل رقم )17(. )أ( الفطريات التي تم عزهلا، 

.)Aspergillus Niger( )ب(

                              )ج(                                            )د(
 ،)Aspergillus flavus( )تابع الشكل رقم )17(. )ج

.)Penicillium sp( )د(

الفحص باملجهر اإللكرتوين املاسح
بقدرته  املاسح  اإللكرتوين  امليكروسكوب  يتميز 
 Ferretti,( املرات  آالف  إىل  العينات  أسطح  تكبري  عىل 
هذا  أجراء  من  نتمكن  مل  ولألسف   .)1993: 43-46

الفحص عىل البقع الفطرية باللوحة املنقوشة. وبدراسة 
األعامل السابقة يف هذا املجال أمكن احلصول عىل صور 
جمهريه توضح البقع السوداء والرمادية اللون عىل أسطح 
املسببة  الفطريات  وجود  فهم  يقرب  مما  اجلريي  احلجر 
للبقع عىل سطح احلجر وانتشار خيوطها الفطرية حول 
 Zanardini, et. al.(  )18 رقم  )الشكل  احلجر  بلورات 

  .)2000 : 35-42

الشكل رقم )18(. التبقع األسود الناتج من وجود املستعمرات 
 .)Zanardini, et. al. 2000( الفطرية، عن
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الشكل رقم )19(. انتشار اخليوط الفطرية حول البلورات التالفة، 
.)Zanardini, et. al. 2000(  عن

خطة الرتميم
عىل  والتعرف  ماعى  مقصورة  حالة  دراسة  بعد 
مظاهر تلفها والعوامل التي أدت إىل مثل هذه املظاهر 

أمكن حرص أمهها فيام ييل:

العامل األسايس مظهر التلفم
املسبب للتلف

عدم وجود أساس قوي ترتكز 1
عليه جدران مقصورة ماعى

عيب من عيوب 
التشييد

الرشوخ النافذة بجدران 2
هبوط ىف الرتبةاملقصورة

فقدان واهنيار بعض الكتل 3
احلجرية من جدران املقصورة

هبوط واهنيار ىف الرتبة 
احلاملة

تكلسات ملحية وأتربة 4
واتساخات سطحية

الدفن بالرتبة امللحية 
لفرتة طويلة

بقع داكنة اللون عىل اللوحة 5
مستعمرات فطريةاملنقوشة

ضعف اجلزء العلوي من 6
اللوحة احلجرية املنقوشة

 التعرض لرطوبة 
وجفاف مفاجئ

رشخ نافذ باللوحة احلجرية يمر 7
باألشكال املنقوشة

ضعف الكتل احلجرية 
وهبوط الرتبة

وبناء عىل ما سبق تم وضع خطة العالج والصيانة 
التالية للوحة احلجرية املنقوشة:

التنظيف )ميكانيكي - كيميائي(.
استخالص األمالح.
التقوية واالستكامل.

التنظيف )ميكانيكي - كيميائي(
الرتميم  عمليات  يف  املهمة  اخلطوة  التنظيف  يعّد 
والصيانة لآلثار احلجرية، الذي يعتمد نجاحه عىل دقة 
صيانة  يف  رضوريًا  عماًل  يعّد  التنظيف  حيث  التنفيذ 

اآلثار الثابتة واملنقولة.
التنظيف ميكانيكي

بدأ التنظيف امليكانيكي باستخدام أنواع خمتلفة من 
الفرش الناعمة واخلشنة حسب حالة األتربة االتساخات 
املوجودة عىل سطح اللوحة احلجرية، إضافة إىل استخدام 
حيث  واألزاميل،  الفرر  مثل  اخلاصة  األدوات  بعض 
تعمل كمواد كاشطة أو حكاكة لألسطح احلجرية. وقد 
إزالة  تم  بحيث  جيدة،  مبدئية  نتيجة  عىل  احلصول  تم 
أسطح  من  اهلشة  امللحية  والتكلسات  والرمال  األتربة 

اجلدران وسطح لوحة مقصورة ماعى.
التنظيف الكيميائي

من  مكون  حملول  مقصورة  تنظيف  يف  استخدم 
متعادل+  صابون  100جرام   + مقطر  ماء  1000سم3 
20 سم3 نشادر، حيث استخدم هذا املحلول عىل هيئة 
لوحة  تنظيف  نتيجة جيدة يف  أعطت  كامدات موضعية 
بنتاكلوروفينول  استخدام حملول من  أتبع ذلك  ماعى. 
)Pentachlorophenol( 2% يف الكحول باستخدام فرشاة 

الفطريات  ببقع  التي كانت مصابة  األماكن  ناعمة عىل 
لتعقيمها والتأكد من عدم اإلصابة الفطرية مرة أخرى.

استخالص األمالح
تركزت األمالح بشكل رئيس عند الفاصل النافذ بني 
اجلزء العلوي والسفيل للوحة املنقوشة باملقصورة وتم حتديد 

●

●

●

●

●

●
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 )XRD( السينية  األشعة  حيود  بجهاز  األمالح  هذه  نوع 
 )NaCl وكانت النتيجة ملح اهلاليت )كلوريد الصوديوم
تم استخالص هذا النوع من األمالح عىل خطوتني األوىل: 

االستخالص امليكانيكي باستخدام املشارط و الفرر. 
اخلطوة الثانية: استخالص األمالح بعمل كامدات 
من الورق اليابانى )خال من األمحاض(، وتكررت هذه 

اخلطوة عدة مرات حتى تم استخالص األمالح.  
التقوية واالستكامل

املنقوشة  باللوحة  الضعيفة  األجزاء  تقوية  تم 
 Paraloid B 72 بلوحة ماعى باستخدام حملول من مادة 

املذاب ىف الطولوين بنسبة تركيز %3.
اجلريي  احلجر  بودرة  من  خليط  جتهيز  تم  كذلك 
والرمل الناعم وتم خلطهم بامدة خالت الفينيل املبلمرة 
لتجهيز عجينة الستكامل األجزاء املفقودة من اللوحة عند 
الرشخ النافذ يف اجلزء العلوي من اللوحة )الشكالن رقام  

.)20 ،19

                        )أ(                                                )ب(
الشكل رقم )20(. )أ( تفاصيل من اللوحة احلجرية املنقوشة قبل وبعد 
الرتميم ويظهر البقع الفطرية بشكل واضح بنقط سوداء 
بالتصوير  السفىل  اجلزء  العادي ويف  الضوئي  التصوير  يف 
الفرق  الفطريات كنقط بيضاء، )ب(  بقع  السالب تظهر 
بنفس التفاصيل بعد عمليات الرتميم واختفاء البقع الفطرية 

واستكامل األجزاء املنفصلة من اللوحة.

●
)أ(

)ب(
عمليات  قبل  كاملة  اللوحة  توضح  )أ(   .)21( رقم  الشكل 
الرتميم. )ب( اللوحة كاملة بعد عمليات 

الرتميم.

خطة ترميم جدران املقصورة:
والتـقوية  األمـالح  واستخـالص  تنظـيف  بعد 
جدران  عىل  املنقوشة  اللوحة  يف  املتبعة  واالستكامل 

املقصورة الداخلية واخلارجية. 
اتباع  تم  املقصورة  من  اهلابطة  األجزاء  ولعالج 

التايل:
- فك الكتل احلجرية اهلابطة واملنفصلة عن اجلدار.

- دك الرتبة أسفل الكتل احلجرية اهلابطة. 
- إعادة تثبيت الكتل احلجرية عىل منسوهبا الطبيعي 

قبل اهلبوط باستخدام مونة اجلري.
الرشخ  حركة  ملعرفة  اجلبس  من  رشائح  وضع   -

من عدمة )الشكالن رقام 21، 22(.   

●
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 )أ( 

)ب(
الشكل رقم )22(. عالج الرشوخ واألجزاء اهلابطة من جدران 
املقصورة )أ( اجلدران اخلارجية قبل الرتميم، 

)ب( اجلدران اخلارجية بعد الرتميم.

  

)أ(
الشكل رقم )23(. عالج الرشوخ واألجزاء اهلابطة من اجلدران 
الداخلية للمقصورة )أ( إعادة استكامل املونة 

املفقودة.

)ب(
بني  اجلبس  من  رشائح  وضع  )ب(   .)23( رقم  الشكل  تابع 
اللوحة واجلدران املجاورة للتأكد من 

ثبات الرتبة واجلدران.

مناقشة النتائج
من واقع الدراسة السابقة يمكن أن نخلص ببعض 

النتائج كام ييل:
األثر  تلف  إمكانية  من  التدرجيي  الكشف  يقلل 
اخلارجية  اجلوية  للظروف  املفاجئ  تعرضه  نتيجة 
وبالرغم من اتباع هذا األسلوب )الكشف التدرجيي(؛ 
إاّل أن مقصورة ماعى عانت من التلف السطحي )تبلور 
أن  يمكن  كان  الذي  إلخ(   ... سطحية  رشوخ  أمالح، 

يتضاعف يف حالة الكشف الرسيع.
مل يراع التأسيس العميق ىف طبقات الرتبة ملقصورة 
فقد  وعليه  الناعمة  الرملية  الرتبة  لطبيعة  نظرًا  ماعى 
استخدمت كتل حجرية منحوتة بشكل مسطح لتكون 
أساسًا سطحيًا يبنى عليه جدران املقصورة، وملزيد من 
األساسات  ملعاينة  أولية  دراسة  بعمل  يوىص  التأكيد 
املامثلة بمنطقة سقارة ملعرفة هل كان هذا النظام متبعًا يف 

باقي األساسات أم هو حالة منفردة بمقصورة ماعى.
بالفحص واملعاينة تم حتديد أسلوب البناء املتبع 
بمقصورة ماعى وهو البناء بطريقة اجلدران ذات الرقتني 
الداخيل  اجلداران  يبنى  حيث   ،)double faced wall(

●

●

●
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كرس  )مونة  الداخيل  احلشو  طبقة  وبينهام  واخلارجي 
الواقع  البيني  الفراغ  يف  ...إلخ(  طفلة  فخار،  أحجار، 
بني اجلدارين، ويعّد هذا األسلوب من األساليب غري 
غري  الداخيل  احلشو  طبقة  كانت  إذا  خاصة  الثابتة 
متجانسة )حتتوي عىل مواد ختتلف يف خواصها الفيزيائية 
والكيميائية، مثل الطفلة، أخشاب، كرس فخار ... إلخ( 
وماء  )أمطار،  املختلفة  بأشكاهلا  الرطوبة  وجود  ويف 
احلشو  لطبقة  اهنيار  أو  متدد  حيدث  أن  يمكن  أرىض( 
يف  كذلك  اجلدار،  رقتي  بني  انفصال  حمدثة  الداخيل 
حال حدوث هبوط للرتبة احلاملة )رمل ناعم(، فيمكن 
هبوط الرقة اخلارجية دون الداخلية أو العكس وهو ما 

حدث ىف بعض اجلدران اخلارجية بمقصورة ماعى. 
مقصورة  بلوحة  املستخدم  النقش  نوع  بتحديد 
كبرية  فرصة  هناك  كانت  وبارز(  غائر  )النقش  ماعى 
للكائنات احلية الدقيقة بتكوين مستعمراهتا يف األجزاء 
املناسب،  الوسط  توفر  يف  خاصة  اللوحة  من  الغائرة 

مثل: الرطوبة والتعرض هلا لفرتات طويلة.
األشعة  حيود  بطريقة  التحليل  نتائج  كشفت 
يف  املستخدم  احلجر  لنوع  الكيميائي  الرتكيب  السينية 
املكون  كالتايل:  بمقصورة ماعى وهو  املنقوشة  اللوحة 
)CaCO3(، املكون املتوسط اهليامتيت  األسايس كالسيت 
العروق  إرجاع  يمكن  )SiO2(، حيث  الكوارتز   )Fe2O3(

يف  املتمثلة  احلديد  أكاسيد  وجود  إىل  البنية  اللونية 
اهليامتيت، كذلك سبب وجود العقد الصلبة يف جتمعات 
الكوارتز )ثاين أكسيد السيلكون(، نسبة ضئيلة من ملح 
كلوريد الصوديوم اهلاليت )NaCl( وقد تسبب هذا امللح 

ىف حدوث السطحي عىل اللوحة احلجرية. 
باستخدام امليكروسكوب الضوئي أمكن حتديد 
نوع التلف السطحي للوحة احلجرية، املتمثل يف شكل 

●

●

●

رشوخ أفقية متوازية بسمك يصل يف بعض األحيان إىل 
ذلك  إرجاع  ويمكن  اللوحة  من  العلوي  باجلزء  3مم 
للتغريات املفاجئة بني درجات احلرارة والرطوبة )الليل 
والنهار( إضافة إىل التغري املفاجئ يف الظروف املحيطة 
نتيجة عمليات الكشف. كذلك أمكن التعرف عىل نوع 
حجر  ك  وصنف  ماعى  مقصورة  جلدران  البناء  حجر 
جريي حيوي )نيوموليتي( كمؤرش لعمليات الرتسيب 

البحري يف منطقة سقارة باجليزة. 
أمكن  املستقطب  امليكروسكوب  باستخدام 
حبيبي  كصخر  املنقوشة  اللوحة  حجر  نوع  تصنيف 
 ،)Grindstone Oolitic( بيضاوية  كربوناتية  حبيبات  من 
حيث يظهر القطاع امليكروسكويب نويات من امليكرايت 
البيضاوية  الدقيقة  الكلسية  احلبيبات  ذات   )micrite(

فتات  وجود  مع  ميكرومرتات(،   5 من  )أقل  الشكل 
كربوناتية صفائحية صغرية ومستديرة. ويتميز امليكرايت 
هلذا  الفنان  اختيار  يفرس  مما  مسامه  ودقة  حبيباته  بدقة 
الفنان الفرصة يف تنفيذ  النوع من األحجار ألنه يعطي 
عىل  عالوة  احلجر  سطح  يف  الزخرفية  التفاصيل  أدق 
وإكسابه  األحجار  من  النوع  هذا  سطح  صقل  إمكانية 
اجلريي  احلجر  اختيار  تم  العكس  وعىل  مجاليًا.  مظهرًا 
لتوافره يف منطقة سقارة  لبناء اجلدران نظرًا  النيموليتي 

باجليزة.
النقش  إصابة  امليكروبيولوجي  الفحص  اثبت 
 Aspergillus) flavus األثري بعدد من الفطريات كام ييل
 .،Aspergillus Niger ،Penicillium Sp.،)Fusarium Sp

الغامقة  البقع  الفطريات عن  حيث ثبت مسؤولية هذه 
كذلك  األثري،  النقش  معظم  شوهت  والتي  اللون، 
فإن تغلغل الزغب الفطري لبعض الفطريات يف عمق 
بنية  عىل  داخلية  ضغوطًا  يسبب  اجلدارية  النقوش 

●

●
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الفطريات بكميات كبرية عىل  احلجر، وقد يسبب نمو 
وامللون  املنقوش  خاصة  تشوهيها  يف  اجلدران  أسطح 
الفطريات  فهذه   ،)Natalie; Julia, 1986: 65-69( منها 

:)Sterflinger,, 2002: 4( تفرز أمحاضًا مثل
Glucamic acid  CH2OH)CHOH(4COOH 
Oxalic acid  HOOCCOH
Formic acid  Trans- HOOCCH=CHOOH
Lactic acid  CH3CHOHCOOH
Sulfuric acid  H2SO4 
Nitric  acid  HNO3 

هذه الفطريات تتفاعل مع مواد البناء، بشكل عام، 
واألحجار بشكل خاص، حيث تذيب بعض مكوناهتا 
واألرثوكليز،  وامليكا  السيليكاتيه  املعادن  مثل  املعدنية 
ويف  واملاغنسيوم.  للحديد  احلاملة  املعادن  وكذلك 
وتكون  الفطريات  تنشط  العالية  الرطوبة  درجة  ظل 
 :1996 )صالح،  األحجار  أسطح  عىل  مستعمراهتا 
54(. وتكمن خطورة الفطريات عىل النقوش اجلدارية 
يف أن الفطريات تفرز أنزيامت كثرية تعمل عىل تكسري 
يف  كسواغات  استخدمت  التي  العضوية  املواد  وإذابة 
املناظر  تلوين  ىف  استخدمت  التي  امللونة  املواد  مزج 
امللونة، كذلك يعد نمو الفطريات سببًا رئيسًا يف ظهور 
األحجار  أسطح  عىل  املختلفة  األلوان  ذات  البقع 
واجلدران املنقوشة للنقوش واللوحات اجلدارية امللونة. 
 Warscheid and Braams, 2000: 343-368 ;Charola,(

.)1985: 617-625

التوصيات
ألهنا  والتوثيق  التسجيل  عمليات  من  البد 
أو  أثري  عمل  أي  يف  البدء  قبل  املهمة  اخلطوات  من 

ترميمي.

●

جيب التعرف عىل أسلوب التأسيس والبناء املتبع 
يف بناء جدران األثر وطريقة تنفيذه.

التعرف عىل طريقة النقش وأسلوب تنفيذه.
استنباط  وحماولة  املختلفة  التلف  مظاهر  توثيق 

العوامل املؤدية إىل مثل هذه املظاهر.
أفضل  واستخالص  السابقة  األعامل  مراجعة 
إمكانية  ودراسة  الرتميم  عمليات  يف  املتبعة  الطرق 

تطبيقها.
تعد  نامذج  عىل  املقرتحة  العالج  طرق  تطبيق 
خصيصًا هلذا الغرض تشاهبه ىف خواصها مع مواد البناء 
املستخدمة ىف املنشأ األثري املراد ترميمه لتحديد أنسب 

طرق العالج قبل التطبيق عىل األثر نفسه.
يقوم بأجراء عمليات الرتميم والصيانة املختصون 

املعنيون والعمل بروح الفريق الواحد.

شكر وتقدير
والتقدير  الشكر  جزيل  يقدم  أن  الباحث  يرس 
فريق  رئيسة  العجيزى  عال  الدكتور  األستاذ  لسعادة 
سقارة،  منطقة  يف  القاهرة  جلامعة  األثري  التنقيب 
الدكتور  لسعادة  أيضًا  الشكر  أقدم  أن  يفوتني  ال  كام 
الرتاث  موارد  إدارة  قسم  رئيس  الزهراين  النارص  عبد 
وتصويباته  البحث  هذا  لقراءة  السياحي  واإلرشاد 

وإرشاداته القيمة.

املراجع
أوال: املراجع العربية

أمحد، عبد املنعم، كوريني، صالح. تصنيف الفطريات. 
سوريا.  العلوم،  كلية  حلب،  جامعة  منشورات 

1997م. 

●

●

●

●

●

●



15جملة جامعة امللك سعود، م23، السياحة واآلثار )1(، الرياض )2011م/ 1432هـ(

الزهراين، عبد النارص. تشخيص ألهم عوامل ومظاهر 
تلف مواد البناء األثرية يف موقع قرح )املابيات( 
ميدانية  دراسة  السعودية:  العربية  اململكة  يف 
حتليلية. ادوماتو، العدد العرشون. 1430هـ - 

2009م. ص 102-81. 
األثرية:  املواقع  تلف  عوامل  النارص.  عبد  الزهراين، 
واآلثار  التاريخ  مجعية  )اخلريبة(.  دادان  حالة 
العريب،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  بدول 
السنوي  للقاء  حمكمة  علمية  مداوالت  سلسلة 
السابع للجمعية، املنامة - مملكة البحرين )20- 
ص  1427هـ  1427هـ(  األول  ربيع   23

.557 -515
املستخدمة  البناء  مواد  دراسة  النارص.  عبد  الزهراين، 

بموقع حفائر دادان. ىف طريقها للنرش.  
امليكروبيولوجيا.  علم  يف  مقدمه  ف.  ج.  ولكنسون، 
ترمجة نبيل إبراهيم حجازي، دار املريخ للنرش، 

الرياض. 1989م، ص 69.
تلف  عىل  الرتبة  تلف  دراسة  حممد.  حمسن  صالح، 
القاهرة وكيفية صيانة  املنشآت األثرية يف مدينة 
رسالة  أثرية.  مواقع  عىل  تطبيقًا  املنشآت  هذه 
جامعة  اآلثار،  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري 

القاهرة. 1996م.
ماكنزي، و. س، أدامز، آ. أي. األطلس امللون للصخور 
بن  أمحد  ترمجة  الرقيقة.  القطاعات  يف  واملعادن 
جامعة  الدين.  نور  عىل  املهندس،  القادر  عبد 

امللك سعود، 1424هـ 2003م.

ثانيًا: املراجع األجنبية
Abd El- Hady, M. M. Bio-deterioration in some 

Archaeological Building in Egypt. [IN] 
Geosciences and Archaeology in the 
Mediterranean countries, proceeding of 
Egyptian – Italian seminar, Cairo. 2830- 
November. 1993, p.88.

Aِtlas, R. M. Handbook of Microbiological Media for 
the Examination of Food. CRC Press, Boca 
Raton, 1995. 

Charola, M. Microbiologically Induced Deterioration 
of dolomatic and calcite stone as viewed 
scanning , Conservation of Stone. Lousanna, 
1985, pp:617625-.

Domsch, K. H, Gams, W, Anderson, T.H., Compendium 
of Soil Fungi, 1, 2. Academic Press, Inc., 
London, 1980. 

Ceneva, G, Salvadori, O. Bio-deterioration of stone. 
[IN] The Deterioration and Conservation of 
Stone, UNESCO. 1988.

Natalie, N, Julia, P. P. Microbiological Degradation of 
Lead containing pigments in mural paintings. 
Studies in Conservation. No.31, 1986, pp:65-
69.

Raper, K. B, Fennel, D. I. The Genus Aspergillus, 
Williams and Wilkins, Baltinare, U.S.A. 1965.

Richardson, G.H. Standard Methods for the 
Examination of Dairy Products. 15th Ed. APHA 
Washington. 1985. 

Smallman, R. E. Modern Physical Metallurgy. Oxford, 
1992.

Sterflinger, K. Fungi on stone monuments. State of Art 
in Coalition. No.4, 2002.

Vanderzant, C, and Splittsloesser, D.F. Compendium of 
Methods for the Microbiological Examination 
of Foods. 3rd APHA Washington. 1992. 

Warscheid, T, Braams, J. Bio-deterioration of stone, 
a review. International Bio-deterioration and 
Biodegradation. 46, 2000, pp:343368-.

Webster, J. Introduction to Fungi. Cambridge 
University Press, U.K. 1980. 

Wilimzig, M, Bock, E. Biological Material testing. 
ICCROM, Rome. 1995. 

Zanardini, E, Abbruscato, P, Ghedini N, Realini, M, 
Sorlini, C. Influence of atmospheric pollutants 
on the bio-deterioration of stone. International 
Bio-deterioration & Biodegradation 45, 2000, 
3542-.



حمسن حممد صالح: ترميم وصيانة مقصورة الكاتب ماعى... 16

Restoration and Conservation of Chapel 
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Key words. Chapel ,Archaeological Excavation, Limestone, Destructive Factors, Conservation Methods. 
Abstract. The excavations carried out by the Egyptology Department, Faculty of Archaeology, Cairo 
University had discovered stone building walls )2.90 m × 3.50 m( of chapel that belongs to the scribe 

in which was found a stone stela in the center of this chapel. According to the field observations 
same damage aspects were observed, such as foundation collapsing and deep cracks in the walls, falling of 
mortar, darkness spots on the walls brown to black spots on the inscription stone. In order to identify the 
main deterioration factors, some analysis methods were used, such as: Light Optical Microscope )LOM(, 
Polarized Microscope )PM(, X-ray Diffraction )XRD( , together with Microorganism analysis.

This paper deals with the diagnosis of deterioration products presenting in  chapel, the 
methods used in the conservation of it, and research also contains conclusions and recommendations.  
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دور التجوال البحري يف التنمية السياحية ملنطقة البحر األمحر 
يف اململكة العربية السعودية: رؤية مستقبلية

سعد بن نارص احلسني
أستاذ مشارك، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 الرياض، اململكة العربية السعودية

قدم للنرش يف 1431/7/8هـ، وقبل للنرش يف 1431/7/29هـ

الكلامت املفتاحية: التجوال البحري، التنمية السياحية، البحر األمحر.
ملخص البحث. تعتمد صناعة السياحة بكافة أنامطها بشكل جوهري عىل خدمات النقل يف توفري سهولة فرص 

االتصال بني املناطق، إذ يعترب توافر نظام نقل ذي كفاءة عالية رشطًا أساسيًا لتفعيل قطاع السياحة. 
هيدف هذا البحث إىل: )1( الكشف عن إمكانية قيام سياحة التجوال البحري يف اململكة العربية السعودية، 
)2( إلقاء الضوء عىل مقومات اجلذب السياحي ملثل هذا النمط الذي يمكن أن يسهم يف دفع عجلة التنمية السياحية 
البحر األمحر، )3( عرض لبعض املعوقات  باملنطقة، وإمكانية حتديد مسارات لرحالت التجوال عىل طول حمور 

واملشكالت التي تواجه عمليات التنمية السياحية باململكة.
تقع هذه الدراسة ضمن فروع الدراسة املتداخلة والتي تعرف بمنطقة تداخل العلوم، حيث تعتمد عىل منهج 
التداخل بني العلوم )Multi- disciplinary approach(، حيث تم من خالل هذا املنهج العلمي االعتامد عىل جمموعة كبرية 
املعلومات  بتقنيات نظم  الرسمية، هذا باإلضافة إىل االستعانة  العلمية والتقارير  ومتنوعة من األدوات واملراجع 

اجلغرافية يف رسم اخلرائط واألشكال التي ختدم الدراسة.
منطقة  البحري يف  التجوال  القيام بصناعة  إمكانية  اكتشاف  النتائج أمهها؛  بعدد من  الدراسة  وقد خرجت 
يف  فرسان  وجزر  وجازان  الشامل،  يف  وحقل  ينبع  بني  ما  جدة  مدينة  من  بحرية  رحالت  هيئة  عىل  األمحر  البحر 

اجلنوب.
عامة  بصفة  السياحة  التنمية  دعم  يف  تسهم  أن  الباحث  يأمل  التوصيات  من  بمجموعة  البحث  خرج  وقد 
السياحية  اخلريطة  قلب  يف  املنطقة  تضع  وأن  خاصة،  األمحر  البحر  حمور  طول  عىل  البحري  التجوال  وسياحة 

العاملية.

جملة جامعة امللك سعود، م23، السياحة واآلثار )1(، ص ص 17-47، الرياض )2011م/ 1432هـ(
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املقدمة 
خدمات  عىل  جوهري  بشكل  السياحة  صناعة  تعتمد 
املناطق  بني  االتصال  فرص  سهولة  توفري  يف  النقل 
)االتصالية Accessibility(، إذ يعترب توافر نظام نقل ذي 
كفاءة عالية رشطًا أساسيًا لتفعيل قطاع السياحة. فالنقل 
يعد املفتاح الرئيس الذي بدونه تصبح املناطق السياحية 
سياحية  سامت  ذات  أهنا  ولو  حتى  السياح  أمام  مغلقة 

عالية القيمة )احلسني واحلميدي، 1423هـ(. 
وتعد السياحة من أهم صناعات العرص احلديث 
الدول  اقتصاديات  تطوير  يف  وافر  بنصيب  تسهم  التي 
السياحة  فصناعة  االقتصادية،  التنمية  قاطرة  باعتبارها 
برتول من ال برتول له، وعامد اقتصاد من ال زراعة وال 
صناعة  أهنا  كام   ،)Harrison,2004( عنده  كافية  صناعة 
مركبة تتألف من عدة عنارص طبيعية وبرشية وحضارية، 
أكثر  حيويًا  عامليًا  نشاطًا  السياحة  صارت  هنا  ومن 
حتى   ،)Shaw and William, 1994( آخر  نشاط  أي  من 
أهم  من  واحدة  احلديث  العرص  يف  السياحة  أضحت 
صناعات العامل الرئيسية متفوقة يف األمهية النسبية عىل 
)عدا  اخلدمات  وكافة  التحويلية  الصناعات  من  كثري 
جتارة البرتول( من وجهة نظر املبيعات والعاملة وجلب 

 .)Stabler and Sinclair, 1991( العمالت الصعبة
ويف اململكة العربية السعودية، تعد صناعة السياحة 
األوىل  إرهاصاهتا  تعود  إذ  ما،  نوعًا  حديثة  صناعة 
اخلمسية  التنمية  خطط  إىل  رضورية  تروحيية  كخدمة 
1390هـ-1970م، عندما تركزت التنمية يف البدايات 
األمانات  قامت  حيث  اململكة،  يف  الرئيسية  املدن  عىل 
البحرية،  الشواطئ  وتطوير  املدن  بتجميل  والبلديات 
وأقامت احلدائق واملتنزهات واملالعب، وسهلت إقامة 
مما  الفندقية وغريها،  اخلدمات  وإنشاء  الرتفيهية،  املدن 
شجع رجال األعامل عىل القيام بإنشاء مشاريع سياحية، 
هذا باإلضافة إىل إنشاء اللجان السياحية الوطنية حتت 

مظلة جملس الغرف التجارية الصناعية الوطنية. إال أن 
قيام اهليئة العامة للسياحة واآلثار)1( يعترب حدثًا تارخييًا 
قامت  حيث  اململكة،  يف  وصناعتها  للسياحة  بالنسبة 
اهليئة بوضع األطر واألنظمة واللوائح املنظمة لصناعة 
للسياحة  العامة  اهليئة  دور  إىل  باإلضافة  هذا  السياحة، 
واآلثار يف إقامة وتنظيم وعقد املعارض والندوات عن 

التنمية السياحية باململكة.

مشكلة البحث وأمهيته
طبيعية  مقومات  من  اململكة  به  تتمتع  ملا  نظرًا 
الدولة  عملت  فقد  للسياحة،  رافدة  متنوعة  وثقافية 
عىل  والعمل  ودعمها  السياحة  بصناعة  النهوض  عىل 
مقومات  إحدى  لتصبح  وتطويرها  وتنميتها  إنجاحها 
االقتصاد الوطني يف اململكة، ولتجعل من اململكة بلدًا 
سياحيًا جذابًا. ومن منطلق اقتصادي، تسهم النشاطات 
نسبته  يقدر  بام  السعودية  العربية  اململكة  يف  السياحية 
عن  فضاًل  هذا  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  من   %  6.4
ما  توفر  حيث  الوظيفية،  للفرص  مولدة  صناعة  كوهنا 
يقدر بنحو600 ألف وظيفة، يشغل املواطنون ما يقدر 
للسياحة،  العليا  )اهليئة  منها  فقط   %  1٥  -10 بحوايل 

ب، ت( 
من  ألكثر  متتد  مجيلة  بشواطئ  اململكة  وتتمتع 
العريب  واخلليج  األمحر  البحر  طول  عىل  3400كم 
فضاًل  هذا  1428هـ(،  والعنيزان،  والراشد  )العزاوي 
األثرية  املواقع  من  والعديد  والوديان  اجلبال  عن 

)1( صدر قرار جملس الوزراء رقم )9( وتارخيه 1421/1/12هـ، 

امللكي  األمر  صدر  كام  للسياحة،  العليا  اهليئة  بإنشاء  القايض 
وكالة  ضم  عىل:  ونص  1424/2/28هـ  وتاريخ  أ/2  رقم 
عن  مسؤولة  اهليئة  وتصبح  للسياحة،  العليا  اهليئة  إىل  اآلثار 
تنفيذ مهام اآلثار إىل جانب مسؤوليتها عن السياحة، ثم صدر 
1429/3/16هـ،  وتاريخ   78 رقم  الوزراء  جملس  قرار 

ليصبح املسمى اجلديد )اهليئة العامة للسياحة واآلثار(.
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يف  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعىل  املهمة.  والتارخيية 
سبيل تنمية وتطوير كثري من املواقع السياحية باململكة 
بصفة عامة وعىل الساحل الرشقي للبحر األمحر بصفة 
خاصة لكي تصبح مناطق جذب سياحي، إال أن هذه 
ومن  واملحافظة،  احلامية  قلة  من  إمجااًل  تعاين  املواقع 

ضعف اإلرشاد والتقديم والعرض للسياح.
أو  البحرية  والسياحة  اليخوت  سياحة  وتعد 
السياحية  األنامط  من   )Cruising()2(البحري التجوال 
العامل،  عرب  السائحني  من  واسعة  رشحية  ختاطب  التي 
قضاء  يف  السياح  من  كثري  قبول  األنامط  هذه  تلقى  إذ 
إجازاهتم عىل متن سفينة جتوب هبم بني عدة موانئ. إال 
أنه وعىل الرغم من كل هذا، فإن - ولألسف - صناعة 
سياحة التجوال البحري غري موجودة يف اململكة العربية 
الفردية  املحاوالت  بعض  من  الرغم  عىل  السعودية 
املدن  سواحل  قرب  السياح  لنقل  اخلاص  للقطاع 
الرئيسة مثل: جدة والدمام واخلرب. ومن هنا تأيت أمهية 
الصناعة،  هذه  ملثل  مستقبلية  رؤية  ليقدم  البحث  هذا 

ويطرق بابًا جديدًا لتنوع مصادر الدخل يف اململكة.   
القطاعات  أحد  البحري  التجوال  صناعة  وتعد 
متويل  يف  اخلاص  القطاع  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  التي 
العامة  املوازنة  أعباء عىل كاهل  إضافة  استثامراهتا دون 
أهداف  خيدم  بام  عمل  فرص  توفر  أهنا  كام  للدولة، 
قوة  يف  مسامهتها  حجم  وزيادة  الوطنية  العاملة  تشغيل 
العمل، حيث يوفر كل مليون سائح 200 ألف فرصة 
عمل، ومن ثم فإن االستثامر يف جمال التجوال البحري 
سوف يوفر فرصًا وظيفية، هذا باإلضافة إىل كونه وسيلة 
من  يقلل  مما  اململكة،  داخل  للسياحة  املواطنني  جلذب 

لكلمة  مانع  جامع  تعريف  عىل  الوقوف  الباحث  يستطيع  مل   )2(

إن  وحيث  بالتجوال.  ترمجتها  الباحث  حاول  وقد   ،Cruise

 Cruising موضوعنا هنا متعلق بالرحالت البحرية، فإن كلمة
يمكن ترمجتها بالتجوال البحري.

االقتصاد  قنوات  خارج  إىل  السياحي  اإلنفاق  حجم 
الوطني. هذا باإلضافة إىل دور التجوال البحري املأمول 
يف تطوير البنية التحتية ملنطقة البحر األمحر، وبخاصة يف 
املجتمعات املحلية واإلقليمية التي تفتقر إىل النشاطات 
الصناعية الكبرية لتوفري مصادر أخرى للدخل مما يّقلل 
من فرص اهلجرة من تلك املناطق إىل املناطق احلرضية.

ولعل من الفوائد املرجوة من قيام رحالت التجوال 
وتعريفهم  املواطنني  وعي  زيادة  يف  يساعد  سوف  أنه 
سوف  البحري  التجوال  أن  كام  أفضل،  بشكل  ببلدهم 
  )Inbound tourism( يساعد يف نمو السياحة الدولية الوافدة

إىل اململكة.
التي تدعو إىل قيام خدمات  ولعل أهم األسباب 
للمملكة  األمحر  البحر  سواحل  عىل  البحري  التجوال 

احلقائق التالية:
التنوع  - االمتداد الشاميل اجلنويب الذي يسهم يف 

البيولوجي البحري واملناخي.
- احلرارة املناسبة شتاًء.

عىل  يشجع  مما  باملرجان  األمحر  البحر  غناء   -
رياضة الغوص.

)العال  األثري  الغنى  حيث  السياحي،  الظهري   -
ومدائن صالح(.

- اجلزر البكر العذراء.
علمية  ورقة  كونه  يف  البحث  هذا  أمهية  وتنبثق 
يمكن  السياحة  أنامط  من  نمط  الكشف عن  إىل  هتدف 
عىل  ويعمل  بل  الدخل،  مصادر  من  مصدرًا  يمثل  أن 
عامة،  باململكة  السياحية  باملواقع  السياحة  انتعاش 
وتلك التي تقع عىل ساحل البحر األمحر بصفة خاصة، 
حيث تلقي هذه الورقة الضوء عىل دور النقل البحري 
يف جمال التنمية السياحية ملنطقة البحر األمحر يف اململكة 
العربية السعودية. كام تقدم هذه الورقة مقرتحًا ملسارات 

التجوال البحري يف منطقة البحر األمحر.
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أهداف الدراسة وتساؤالهتا
اتساقًا مع اهتامم اململكة العربية السعودية بصناعة 
السياحة ودعمها والعمل عىل إنجاح تنميتها وتطويرها 
الوطني،  االقتصاد  يف  فعالية  أكثر  دوٍر  بأداء  لتقوم 
هذه  فإن  جذابًا،  سياحيًا  بلدًا  اململكة  من  ولتجعل 

الدراسة هتدف إىل:
التجوال  صناعة  تاريخ  عىل  الضوء  إلقاء   -1
كأحد  البحري  التجوال  سياحة  دور  إبراز  السياحي، 
األنامط السياحية التي يمكن أن تستثمر لتسهم يف عملية 

التنمية السياحية باململكة العربية السعودية.
الطبيعية  السياحي  اجلذب  ملقومات  عرض   -2
والبرشية لسياحة التجوال البحري التي يمكن أن تسهم 

يف دفع عجلة التنمية السياحية باملنطقة.
التجوال  3- تقديم مقرتحات ملسارات رحالت 

عىل طول حمور البحر األمحر.
التي  واملشكالت  املعوقات  عىل  الوقوف   -4

تواجه عمليات التنمية السياحية باململكة.
٥- صياغة بعض التوصيات واملقرتحات التي يمكن 
بشكل  السياحي  اجلذب  مقومات  استغالل  يف  تسهم  أن 
أفضل عىل طول حمور البحر األمحر، والتي جتعل للمنطقة هوية 

وشخصية سياحية متميزة عىل اخلريطة السياحية العاملية. 

تساؤالت الدراسة 
حتاول الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

1- ما مقومات اجلذب السياحي لصناعة التجوال 
البحري يف منطقة البحر األمحر باململكة العربية السعودية؟ 
التي  األمحر  البحر  منطقة  مقومات  ما  أخرى،  وبعبارة 
عىل  توضع  بحري  جتوال  منطقة  تكون  لكي  تؤهلها 

اخلريطة السياحية العاملية؟
التجوال  لرحالت  املقرتحة  املسارات  ما   -2

البحري عىل طول حمور البحر األمحر؟

3- ما املشكالت واملعوقات التي يمكن أن تواجه 
سياحة التجوال البحري يف منطقة البحر األمحر؟

منهج الدراسة
الدراسة هنجت  فإن  البحث،  أهداف  بغية حتقيق 
 Multi-disciplinary( العـلوم  بني  التـداخـل  منـهج 
approach(. هذا املنهج العلمي يعتمد عىل املنهج الوصفي 

التحلييل واملنهج املوضوعي عىل أساس من االستقراء 
كام  العلمية،  احلقائق  عرض  خالل  من  واالستنباط، 
يتناول موضوعًا  الذي  اإلقليمي  املنهج  الباحث  انتهج 
معينًا )سياحة التجوال البحري( يف إقليم جغرايف معني 
)منطقة البحر األمحر( والذي اتبعه روبنسون وجلربت 
منذ  خمتلفة  أوروبية  سياحية  ملنتجعات  دراساهتام  يف 
أن يستفاد  والتي يمكن   )Robinson, 1976( السبعينيات 
منها يف دراسة الظهري السياحي ملسار التجوال البحري، 
صناعة  تاريخ  تناول  عند  التارخيي  املنهج  اتباع  تم  كام 
سياحة التجوال البحري منذ بداية ظهوره حتى الوقت 

احلايل.

أدوات الدراسة
تطلب اإلعداد هلذه الدراسة االعتامد عىل جمموعة 
وقد  العلمية،  املادة  جلمع  األدوات  من  ومتنوعة  كبرية 

متثلت تلك األدوات فيام ييل:
عن  الصادرة  اخلرائط  يف  وتتمثل  اخلرائط:   -
اهليئة العامة للسياحة واآلثار، وهيئة املساحة العسكرية 
مقياس 1: 1.000.000 عام 1421 هـ، واللوحات 
وخريطة   )23  ،12  ،11  ،10  ،1( أرقام  الطبوغرافية 
الطرق الصادرة عن هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 
)1424هـ/2003م(،  عام   1.000.000 مقياس 
إلعداد  اجلغرافية  املعلومات  نظم  استخدام  تم  حيث 

خرائط وأشكال الدراسة.
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- البيانات املناخية الصادرة عن مصلحة األرصاد 
الصحراء،  من  مقاتل  وموسوعة  البيئة،  ومحاية  اجلوية 
العامة  اإلحصاء  مصلحة  عن  الصادرة  واإلحصاءات 
العامة  املؤسسة  عن  الصادرة  والبيانات  واملعلومات، 
للموانئ، وتقارير إسرتاتيجية التنمية السياحية الصادرة 

عن اهليئة العامة للسياحة واآلثار.
Cruising صناعة التجوال البحري

ظهرت صناعة التجوال السياحي بعد أن تقلصت 
نشاطات خطوط املالحة البحرية عابرة املحيطات منذ 
النقل  صناعة  تطورت  أن  بعد  وذلك  19٥0م،  عام 
جمال  يف  مهم  يشء  حدث  19٥8م،  عام  ففي  اجلوي. 
لرشكة  )تابعة  طريان  رحلة  أول  حلقت  حيث  النقل، 
توقف،  بدون  باريس  إىل  نيويورك  من   )Pan Am بانام 
الناس عن السفر بحرًا، وذلك من  مما أدى إىل عزوف 
أجل تقليص الزمن. ومع بزوغ عرص الطائرات النفاثة، 
أصبح النقل البحري حيترض مما دعى القائمني عليه إىل 
حيث  البحرية،  الرحالت  لصناعة  جديد  مفهوم  خلق 
بدأت رشكات اخلطوط البحرية تسوق سفنها ليس عىل 
أهنا مركبات نقل، بل عىل أهنا عطالت متحركة وفنادق 
عائمة. هلذا رشعت معظم رشكات املالحة البحرية يف 
تغيري نشاطها إىل خدمات السياح ضمن برامج ترفيهية 
التجوال  صناعة  باسم  يعرف  فيام  باتقان  إعدادها  تم 
الصناعة  تلك  بدأت  حيث   ،)Cruising( البحري 
القدرات  وخمتلف  العمرية  الفئات  كافة  باستقطاب 
املالية، بعد أن كانت تلك الرحالت حمصورة عىل كبار 
املسنني ومن لدهيم قدرة مالية. واليوم أضحت خطوط 
السياحة،  صناعة  يف  أساسية  ركيزة  البحرية  الرحالت 
للسياح  بالنسبة  البحرية  الرحالت  تتزايد شعبية  حيث 

يومًا بعد يوم.
عام  يف  البحري  التجوال  صناعة  بداية  كانت 
فكرة   )Ted Arison( ارسون  تيد  أدخل  عندما  1966م، 

سفينة  باسم  لتسجل   )ferry( عائمة  إىل  السيارة  حتويل 
بدأت   .)Sunward( وارد  صن  باسم  الكاريبي  جتوال 
من  أيام   4 إىل   3 ملدة  التجوال  خدمات  بتقديم  الرشكة 
الفكرة  نجحت  وقد  والعكس،  الكاريبي  إىل  فلوريدا 
بشكل مذهل. والحقًا  إنشاء تيد ارسون رشكة خطوط 
بإنشاء  وتبعها   )Carnival Cruise Lines( كرووز  كرنفال 
 .)Norwegian Cruise Lines( رشكة خطوط نروجيان كرووز
تلك هي بدايات صناعة التجوال البحري. ويف السنوات 
التي تلت، عززت رشكة كرنفال فكرة التجوال البحري 
والراحة  املتعة  عن  الباحثني  يؤمها  سياحية  كوجهة 
التجوال  والرومانسية. ويف عام 2008م نمت صناعة 
مع دخول حقبة متتاز بإضافات مبتكرات جديدة وسفن 
متميزة غنية ليمتد الطلب عىل بناء سفن ليصل عددها إىل 
أكثر من 30 ألف سفينة، وبناء 88900 رصيف بقيمة 
أمريكي حتى عام 2012م.  مليار دوالر  أكثر من 21 
وتتوقع رابطة جتوال الكاريبي وفلوريدا أن حتقق صناعة 
12.8مليون  إىل  يصل  قياسيًا  رقاًم  البحري  التجوال 
 200.000 قدرها  بزيادة  2008م.  عام  يف  راكب 
يزال  الطلب ال  أن  يظهر  مما  زائر خالل عام 2007م، 
 Florida-Caribbean Cruise Association,( يفوق العرض

.)2008

واليوم أصبح التجوال البحري أكثر شهرة بسبب 
ما يقدمه من خدمات تناسب كافة األذواق، حيث تشري 
ارتفاع  التجوال يف  أن سياح رحالت  إىل  اإلحصاءات 
الذين استقلوا رحالت  املسافرين  بلغ عدد  إذ  مستمر، 
حتى2008م   1990 عام  منذ  يومني  من  ألكثر  بحرية 
إحصائيات  وحسب  مسافر.  مليون   128 من  أكثر 
 Cruise Lines( الرابطة الدولية خلطوط التجوال البحري
International Association( فإن صناعة التجوال البحري 

ألف   3٥0 من  أكثر  أوجدت  قد  املتحدة  الواليات  يف 
لالقتصاد  أمريكي  دوالر  بليون   38 وولدت  وظيفة 
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عدد  الرابطة  قدرت  وقد  2007م.  عام  يف  األمريكي 
املسافرين عىل متن سفن التجوال بأكثر من 12 مليون 
قدرها  بزيادة  2007م  لعام  العامل  أنحاء  كل  يف  مسافر 
من   )%7٥( معظمهم  2006م.  عام  عن   %4.7

الواليات املتحدة األمريكية وحدها.
ويعترب التجوال البحري إجازة أشبه ما تكون يف 
األحالم، ذلك ألهنا سهلة وممتعة. يوجد عىل متن تلك 
متعة  أكثر  السائح  ليجعل  مدرب  برشي  طاقم  السفن 
بالبحر  للمتعة  املناسب  واملناخ  اجلو  توفري  حيث  من 
تلك  متن  عىل  ويتوفر  اجلميلة،  والشواطئ  والشمس 
السفن العديد من وسائل وسبل الرتفيه مثل: األلعاب 
جماالت  وكافة  والسينام  واملطاعم،  واملسابح،  املائية، 
الرتفيه للصغار والكبار. تلك السفن ببساطة منتجعات 
عائمة فوق البحر، هلذا فإهنا حتتاج إىل كل يشء حتتاجه 
وماء.  وكهرباء  وسالمة  وأمن  إدارة  من  املنتجعات 
ألف  أكثر من  إىل  املشهورة  السفن  ويصل طاقم بعض 

موظف. 
ويشري اجلدول رقم )1( إىل أهم األسباب املؤثرة 
يف اختيار السياح للتجوال البحري، حيث يتضح تفوق 

نسب التجوال البحري التي حصل عليها من قبل السياح 
مقارنة باألسباب املتعلقة برحالت غري التجوال، عدا ما 
خيص برامج الرتفيه لألطفال التي تغلبت فيها رحالت 
غري التجول عىل مثيالهتا يف التجوال البحري، كام يتضح 
أيضًا أن املقصد أو الوجهة جاءت يف مقدمة األسباب، 
التجوال يف  الرحلة نفسها، ثم رغبة سياح  يليها تكلفة 

احلصول عىل فرصة لالسرتخاء واالستجامم.
وتأيت منطقة الكاريبي واملكسيك عىل رأس قائمة 
املواقع السياحية اجلاذبة لسياح التجوال البحري، يليها 
املرتبة  يف  املتوسط  البحر  منطقة  وتأيت  أالسكا،  منطقة 
البحري  التجوال  لسياح  جذهبا  حيث  من  السادسة 

 .)Florida-Caribbean Cruise Association, 2008(

االحتاد  أو  بالتكامل  الصناعة  هذه  بدأت  وأخريًا 
 ،)Fly-cruise( »مع الطريان فيام يعرف باسم »جو- جتوال
بحيث يكون االنتقال للمسافات البعيدة بواسطة اجلو 
وقد  البحرية.  للسفن  القصري  والتنقل  التجوال  ويرتك 
حتسني  إىل  النقل  وسائل  بني  فيام  التكامل  نظام  أدى 
وتنسيق الربامج السياحية إلرضاء أكرب قدر من السياح 

ولضامن أكرب عائد اقتصادي. 

اجلدول رقم )1(. األسباب الداعية الختيار التجوال البحري.
مؤرش رحالت غري التجوالمؤرش التجوال البحريالسبب

8.18.3الوجهة )املقصد(
6.86.6التكلفة

6.46.2فرصة لالسرتخاء
٥.8٥.9مناسبة الرحلة جلدول السائح

6.1٥.6تقدم جتربة فريدة
6.0٥.8الراحة- املالئمة

٥.94.6مقصد بعينه )سفينة - فندق - منتجع(
4.04.1برامج ممتازة لألطفال والعائلة

   http://www.f-cca.com/downloads/2008-Cruise-Industry-Overview.pdf :املصدر
* املؤرش مبني عىل أساس أن 10 تعني أكثر تأثريًا و 1 تعني األقل تأثريًا.
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تلك التكاملية - لألسف - شبه معدومة بني أنظمة 
عىل  السياحي،  النقل  جمال  يف  وخاصة  اململكة  يف  النقل 
الرغم من متتع اململكة العربية السعودية بأنظمة نقل متعددة 
ذات مواصفات عاملية )احلسني واحلميدي، 1423هـ(. 
أضيق  يف  اململكة  يف  النقل  أنظمة  بني  التكامل  ويوجد 
صور بني اخلطوط اجلوية السعودية ورشكة النقل اجلامعي 
من خالل برنامج »عمره« الذي تنفذه اخلطوط السعودية 
باستخدام  والعكس  واملدينة  ومكة  جدة  بني  للتنقل 

الطائرات واحلافالت )العوهيل وعثامن، 1419هـ(. 
منطقة  يف  البحري  للتجوال  السياحي  اجلذب  مقومات 

البحر األمحر.
يمكن تقسيم مقومات اجلذب السياحي للتجوال 
الطبيعية  املقومات  إىل  األمحر  البحر  منطقة  يف  البحري 

والبرشية والتارخيية واألثرية والثقافية.
أواًل: املقومات الطبيعية

1- السهل الساحيل: يمتد السهل الساحيل للبحر 
العقبة  خليج  من  السعودية  العربية  للمملكة  األمحر 
حتى  شاماًل،  اهلاشمية  األردنية  اململكة  مع  واحلدود 
إىل  يصل  بطول  جنوبًا  اليمنية  اجلمهورية  مع  احلدود 
1428هـ(،  والعنيزان،  والراشد  )العزاوي  2400كم 
آخر،  إىل  مكان  من  الساحيل  السهل  عرض  وخيتلف 
فهو يتالشى حينام تصل املرتفعات اجلبلية إىل البحر كام 
هي احلال يف شامل الوجه، ويبدأ يف االتساع من جنوب 
هتامة  يف  له  اتساع  أقىص  ليصل  تدرجييًا  الوجه  مدينة 
)البارودي،  مرتًا  كيلو  ما بني 3٥- 4٥  ليرتاوح  عسري 

 .)1990
وتنترش عىل سطح السهل الساحيل السباخ امللحية، 
األودية  جماري  تقطعه  كام  الصغرية،  الرملية  والكثبان 
البحر  نحو  الغربية  املرتفعات  من  تنحدر  التي  القصرية، 
األمحر. وخط الساحل عمومًا قليل التعاريج ولكنه حيتوي 

والشعاب  الرشوم  أو  واخللجان  الرؤوس  من  عىل عديد 
املرجانية. كام تتناثر عىل مقربة من الساحل عديد من اجلزر 

املحدودة املساحة التي من أمهها جزر فرسان. 
بشواطئه  األمحر  للبحر  الرشقي  الساحل  ويتميز 
الرملية والصخرية والنباتية، متوسطة االنحدار وصفاء 
متثل  ونظافتها  الشواطئ  هذه  عذرية  أن  كام  مياهه، 
الشواطئ  هذه  الزالت  حيث  إضايف،  جذب  مناطق 
تتمتع بصفاهتا الطبيعية منذ آالف السنني، والتي مل متتد 
إليها يد اإلنسان يف التغري والتشويه إىل اآلن)احلميدي، 

.)2001
أهم  من  كافة  بعنارصه  املناخ  يعترب  املناخ:   -2
بصفة  السياحية  احلركة  عىل  املؤثرة  الطبيعية  العوامل 
إذ  خاصة،  بصفة  البحري  التجوال  وسياحة  عامة، 
يالحظ أن هناك كثريًا من املناطق يف العامل قد اكتسبت 
البحر  مناطق  مثل  املالئم  مناخها  خالل  من  شهرهتا 

املتوسط والبحر األمحر ومنطقة الكاريبي.
عىل  تأثريًا  السياحية  املعطيات  أكثر  املناخ  ُيعد 
 McIntosh, Goeldner( للسياح  جذبًا  وأقواها  السياحة 
املوسم  طول  حتديد  يف  قصوى  أمهية  له  أن  كام   ،)1994

وأقوى  السياحية.  باملناطق   )Seasonality( السياحي 
عنارص املناخ تأثريًا يف السياحة درجة احلرارة - ارتفاعًا 
والرياح،  الشمس،  طول  ساعات  وعدد   - وانخفاضًا 
جمتمعة  تأثريها  ويتجىل  والتساقط،  النسبية  والرطوبة 
بصورة مبارشة يف مدى احتامل السياح هلا وعدم إعاقتها 
السياحية،  احلركة  موسمية  ويف  ورياضاهتم  حلركتهم 
أنسب  اختيار  يف  أيضًا  املبارشة  تأثرياهتا  تتمثل  كام 
يف  ثم  جهة،  من  السياحية  املنتجعات  إلقامة  املواقع 
السياحية األخرى،  املعطيات  حتديد خصائص وأوزان 
وقوة جاذبيتها لتأثرها باملناخ من جهة أخرى )الزوكة، 

 .)1997
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كبرية  فرصة  السياح  يمنح  املناسب  واملناخ 
النشاط  متطلبات  أهم  ومن  والراحة،  باالستمتاع 

السياحي هو اختيار الفصول املناسبة لكل منطقة. 
وتشكل سواحل اململكة العربية السعودية عىل البحر 
املدارية،  احلرارية  بخصائصه  مميزًا  مناخيًا  إقلياًم  األمحر 
حيث يتسم بشدة حرارته وركود رياحه وجفافه، ويتسم 
هذا اإلقليم بارتفاع الرطوبة السنوية فيه، فهي تبلغ %60 
يف  األمحر  البحر  شتاء  ويمتد   .)1993 )أمحد،  جدة  يف 
أشهر ديسمرب ويناير وفرباير ومارس، بينام يمتد الصيف 

عىل هذه السواحل يف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
وتتميز الفصول االنتقالية بقرصها، ففصل الربيع 
سبتمرب  اخلريف  وفصل  ومايو،  إبريل  شهور  يف  يمتد 
خصائصهام  يف  الفصالن  ويتشابه  ونوفمرب،  وأكتوبر 

املناخية )قربة، 200٥(.
 أما فيام يتعلق بالعالقة بني درجة احلرارة والرطوبة 
باسم  يعرف  ما  أو  املناخية  الراحة  بأقاليم  يعرف  ما  أو 

)Comfort Index( )عبد احلكيم والديب،  الراحة  مؤرش 
2001(، فإنه حيدد النشاط املناسب الذي يتم القيام به 

يف ذلك املكان )الكليبي، 2006م(. 
ومن دراسة أرقام اجلدول رقم )2( يمكن تقسيم 
منطقة الدراسة إىل ثالثة نطاقات هي: الساحل الشاميل 
الساحل  الثاين  والنطاق  الوجه،  حتى  حقل  من  الغريب 
النطاق  أما  جدة  إىل  الوجه  من  يمتد  الغريب  األوسط 
إىل  جدة  من  فيمتد  الغريب  اجلنويب  الساحل  الثالث 
أن  يتضح  السابق  اجلدول  حتليل  خالل  ومن  جازان، 
فصل  هو  الشاميل  الساحيل  النطاق  يف  الفصول  أنسب 
الشتاء حيث يرتاوح متوسط املؤرش 73 مما جيعله مرحيًا 
املختلفة  السياحية  األنشطة  ممارسة  اإلنسان  ويستطيع 
ومنها التجوال السياحي، خالل ذلك الفصل يف النطاق 
واملوانئ  حقل  ميناء  بني  فيام  األمحر  البحر  من  الشاميل 
الفصول  أنسب  فإن  وعليه  العقبة.  خليج  عىل  املرصية 

للنشاط التجوال يكون يف فصل الشتاء بصفة عامة.

اجلدول رقم )2(. مؤرش الراحة املناخية عىل منطقة البحر األمحر حسب فصول العام.
الساحل اجلنويب الغريب الساحل األوسط الغريبالساحل الشاميل الغريب الفصل
738083الشتاء
768486الربيع

919091الصيف
928893اخلريف
838688املتوسط

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية البيئة.
يعد مؤرش احلرارة والرطوبة Temperature Humidity Index أكثر املؤرشات املستخدمة، حيث إن راحة اإلنسان البيوميتيورولوجية مرتبطة 

ارتباطًا كبريًا بدرجة احلرارة ونسبة الرطوبة. وتم حساب املؤرش عىل أساس املعادلة التالية:
معامل احلرارة والرطوبة ) ح.ر ( =  0.04) س + ص ( + 0.1٥

حيث س = درجة حرارة الرتمومرت اجلاف،
ص = درجة حرارة الرتمومرت املبلل.

وتشري قيم املعامل )أقل من 61 جوًا باردًا غري مريح، ومن 61 - 6٥ جوًا مرحيًا مائل للربودة، ومن 66 - 70 جوًا مرحيًا، ومن 
71 - 7٥ جوًا مرحيًا مائل للحرارة، وأكثر من 7٥ جوًا حارًا غري مريح(.

املصدر: )عبد احلكيم والديب، 2001(.

●



2٥ جملة جامعة امللك سعود، م23، السياحة واآلثار )1(، الرياض )2011م/ 1432هـ(

3- اجلزر الطبيعية: جيولوجيًا، يعترب البحر األمحر 
من البحار احلديثة عمرًا نسبيًا حيث نشأ يف منتصف الزمن 
الطبقات  النكسار  نتيجة  1416هـ(  )الوليعي،  الثالث 
األرضية وسط اهلضبة العربية األفريقية فيام يعرف باسم 
البحر  ويعترب  1422هـ(.  )الرشيف،  االهندامية  احلفرة 
بالبحار  يتصل  ال  ألنه  ذلك  مغلقة  بحرية  شبه  األمحر 
املفتوحة إال من خالل مضيقني: مضيق باب املندب جنوبًا 

وقناة السويس شاماًل. 
ومتثل منطقة الساحل الرشقي للبحر األمحر الساحل 
السعودية  العربية  للمملكة  الغربية  احلدود  عىل  املمتد 
الربية والتي يرتاوح عرضها من  املناطق  واملشتمل عىل 
تضم  كام  الرسوات،  وجبال  البحر  بني  كم  إىل٥0   2٥
عددًا كبريًا من اجلزر التي غالبًا ما ختلو من املرتفعات، 
لالستجامم،  الصاحلة  الرملية  بالشواطئ  تتميز  والتي 
حيث ال تتأثر بحركة املد واجلزر البحري نظرًا النحدارها 

املتوسط، هذا فضاًل عن الشواطئ الصخرية التي تنترش 
الرملية  الضحلة  والشواطئ  املرجانية،  الشعاب  حوهلا 
التكوينات  عليها  يغلب  والتي  البسيط  االنحدار  ذات 
تظهر  والتي  بالطحالب،  املختلطة  الناعمة  الرملية 

بوضوح يف شواطئ جزر فرسان.
األمحر  البحر  أبعاد  إىل   )3( رقم  اجلدول  ويشري 
وأطوال سواحله. كام يشري اجلدول رقم )4( والشكل 

رقم )1( إىل أهم اجلزر التي حيتضنها البحر األمحر.
وإريرتيا  السعودية  العربية  اململكة  أن  اجليل  ومن 
البحر  اجلزر يف  إمجايل عدد  أكثر من 70% من  يملكان 
األمحر. ومتتلك اململكة العربية السعودية أطول ساحل 
من  يمتد  2400كم  إىل  طوله  يصل  األمحر  البحر  عىل 
رأس خليج العقبة )30’29° شاماًل( حتى حدود اململكة 
مع اليمن )20’16° شاماًل( جنوبًا )موسوعة مقاتل من 

الصحراء(.

اجلدول رقم )3(. أبعاد البحر األمحر وأطوال سواحله.
األبعاد اخلاصية

2400 كم الطول
204 كمأقىص عرض

)19كم )باب املندبأقل عرض
263٥مأقىص عمق

491ممتوسط العمق
437969كم2مساحته

4938كم)حميطه )طول سواحله

 http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html ،املصدر: 1- موسوعة مقاتل من الصحراء
2- )العزاوي والراشد والعنيزان، 1428هـ(.

اجلدول رقم )4(. التوزيع النسبي جلزر البحر األمحر.
أهم اجلزر )حسب املساحة(النسبة )%(عدد اجلزرالدولة

ثريان - صنافري - فرسان14438.00اململكة العربية السعودية
دهلك - حالب - فاطمة - دومريا12633.2٥إريرتيا
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وفيام ييل عرٌض ألهم اجلزر الطبيعية باململكة: 
العقبة،  خليج  جنوبى  تقع  ثريان:  جزيرة   -1
وتبعد عن ساحل سيناء الرشقي بنحو 6 كم وتبلغ 
مساحتها 39.٥ كم2. وتعترب اجلزيرة بوابة خليج 

العقبة.

ثريان  جزيرة  رشقى  تقع  صنافري:  جزيرة   -2
بمسافة ال تتجاوز 3 كم، وتبعد عن الساحل السعودي 

11.3كم. وتبلغ مساحتها 17.8كم2. 
حقل،  مدينة  جنويب  تقع  احلميدات:  جزيرة   -3

وهي جزيرة صغرية.

تابع اجلدول رقم )4(.
أهم اجلزر )حسب املساحة(النسبة )%(عدد اجلزرالدولة
كمران - بريم - حنيش - زقر4110.82اليمن

سواكن369.٥0السودان
جوبال - شدوان266.86مرص

سيبا - مولية61.٥8جيبويت
-379100املجموع

http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html املصدر: موسوعة مقاتل من الصحراء
والنسب من حساب الباحث.

الشكل رقم )1(. توزيع اجلزر عىل دول حوض البحر األمحر.
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4- أرخبيل جزر فرسان: يتكون األرخبيل من 
فرسان  جزيرة  أكربها  صغرية،  جزيرة  حوايل170 
كم2.   432 قدرها  بمساحة  األم  اجلزيرة  تعد  التي 
هذا  ويعد  شاماًل.  و17   16 عرض  خطي  بني  وتقع 
للمملكة.  التابعة  اجلزر  جمموعات  أكرب  األرخبيل 
4٥كم  ميناء جازان حوايل  فرسان عن  وتبعد جزيرة 

)الشكل رقم 2(. ويعترب هو )وخاصة اجلزيرة األم - 
فرسان( الوحيد املأهول بالسكان من بني جزر اململكة، 
اإلحصاءات  )مصلحة  نسمة   13972 حوايل  يقطنها 
اجلزر  من  عدد  إىل  باالضافة  هذا  142٥هـ(،  العامة، 
ذات القيمة السياحية مثل: جزيرة أم القامري وجزيرة 

جبل الليث.

الشكل رقم )2(. أرخبيل جزر فرسان.

املصدر: هيئة املساحة العسكرية، اخلرائط الطبوغرافية، لوحة رقم 23.
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ويقع عىل ساحل البحر األمحر مدن سعودية مهمة. 
أوهلا جدة عروس البحر األمحر ثاين املدن السعودية من 
حيث الكثافة السكانية، إذ يبلغ سكاهنا 2.883.169 
نسمة )مصلحة اإلحصاءات العامة، 142٥هـ(. وأكرب 

يف  ينبع  مدينة  وتأيت  األمحر.  البحر  عىل  سعودية  مدينة 
املركز الثاين، ثم مدينة جازان، وتليها مدينة الوجه، ثم 

القنفذة والليث )الشكل رقم 3(.

الشكل رقم )3(. أهم املدن السعودية عىل ساحل البحر األمحر.

املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية، خريطة طرق اململكة العربية السعودية.
مقياس1: 1000.000، عام )1424هـ/2003م(
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األمحر  البحر  يمتلك  احلية:  البيئة  عنارص   -4
ثروات طبيعية غنية عىل املستوى العاملي، حيث يعيش 
فيه أعداد كبرية ومتنوعة من األسامك، ويف أعامقه شعب 
وتشكل  العامل،  يف  املرجانية  الشعب  أمجل  من  مرجانية 
لعدة  مهمة  ثروة  األمحر  البحر  يف  املرجانية  الشعب 
البحرية،  بالرحالت  املتعلقة  السياحة  منها:  قطاعات 

ورياضة الغوص. 
وتعد مواقع الغوص عىل البحر األمحر يف اململكة من 
أفضلها عىل مستوى العامل، ويشهد هذا السوق يف اململكة 
إقبااًل متزايدًا، حيث يتم إصدار حوايل أربعة آالف رخصة 
كل عام )اهليئة العليا للسياحة، ب، ت2(، وذلك لكون 
إذ  العامل،  املتميزة عىل مستوى  البحار  البحر األمحر من 
املرجانية،  الشعب  من  صنف  مائتي  من  أكثر  به  يتوفر 
به نحو  ينترش  نوٍع من األسامك، كام  يزيد عن ألف  وما 
وهناك  اهلدايب،  النوع  أبرزها  املرجان  من  نوع   200
األمحر  البحر  لسواحل  حماذية  رئيسة  شعبًا   20 نحو 

وأبو  والبلد  والبهم  الشقائق  شعاب  منها  السعودية 
املرجانية أغلب جزر  الشعب  شوشة. وتشكل صخور 
البحر األمحر)العزاوي والراشد والعنيزان، 1428هـ(. 
هلذا يعد البحر األمحر من أهم بحار العامل من حيث غناه 
بالشعب املرجانية )الشكل رقم 4(. وتعترب هذه الشعب 
املرجانية ثروات غالية الثمن يف مقاييس السياحة والرتفيه 
)اهليئة العليا للسياحة، ب، ت2(. هذا فضاًل عن تنوع 
ووفرة الطيور والفصائل النادرة من الغزالن والسالحف 
التي تتخذ من بعض الشواطئ موطنًا هلا، كام تتميز جزر 
اململكة بالتنوع اإلحيائي هبا، فقد أوضحت نتائج احلرص 
البيئة أن هذه اجلزر  الوطنية حلامية  اهليئة  التي قامت هبا 
والربية،  والشاطئية  البحرية  للطيور  طبيعية  بيئات  متثل 
كام تضم أنواعًا كثرية من النباتات التي تتباين يف نوعيتها 
والسدر  والنخيل  احلمض  مثل:  وتوزيعها  وكثافتها 
والبلسم  والطلح  والعكرش  واحلامز  والشليل  واألراك 

والدوم )الوليعي، 1416هـ(.

الشكل رقم )4(. الشعب املرجانية يف البحر األمحر.
www.coral.org       The Coral Reef Alliance )CORAL(   :املصدر



سعد بن نارص احلسني: دور التجوال البحري يف التنمية السياحية ملنطقة...  30

ثانيًا: املقومات البرشية
متثل املقومات البرشية اجلناح الثاين لتطوير املواقع 
الطبيعية،  املقومات  جانب  إىل  اململكة  يف  السياحية 
فاملقومات البرشية متنوعة حسب الزمان واملكان، ويف 
املقومات  تقل  فال  كبرية،  سياحية  جاذبية  التباين  هذا 
ما  فكثريًا  الطبيعية،  املقومات  عن  أمهيتها  يف  البرشية 
يف  البرشية  املقومات  عىل  قيامها  يف  السياحة  استندت 
املقومات  وأهم  العامل.  يف  السياحية  الدول  من  العديد 
البحر  اململكة بصفة عامة ومنطقة  البرشية للسياحة يف 

األمحر بصفة خاصة ما ييل:
1- السكان: يمثل السكان أهم العوامل الرئيسة 
عنارص  يف  املتحكم  فهو  التنمية،  مرشوعات  كافة  يف 
التخطيط من أجل زيادة اإلنتاج وحتقيق أهدافه. كذلك 
نجد أن زيادة السكان املصاحبة ملستوى معييش مرتفع 
تولد زيادة الطلب عىل اخلدمات ومن ضمنها السياحة 

)درويش، 1999(. 
حوايل  السعودية  العربية  اململكة  سكان  عدد  بلغ 
16.9 مليون نسمة عام 1413هـ، وارتفع إىل 22.68 
مليون نسمة حسب تعداد عام 142٥هـ، بمعدل نمو 

لنتائج  وفقًا  اململكة  سكان  عدد  ويقدر   ،%2.4 بلغ 
املسح الديموجرايف يف عام 1428هـ بحوايل 23.98 
نسمة  مليون   1.3 مقدارها  بزيادة  نسمة،  مليون 
قدره  سنوي  نمو  معدل  وبمتوسط   ،%٥.74 ونسبتها 
واملعلومات،  العامة  اإلحصاءات  )مصلحة   %2.3
1428هـ(، وهذا بحد ذاته يعد عاماًل مهاًم يف تشجيع 

السياحة الرتوحيية.
البحر  سواحل  عىل  البرشية  التجمعات  وتنترش 
األمحر منذ القدم، ويعرض اجلدول رقم )٥( والشكل 
رقم )٥( إحصائيات السكان ألهم حمافظات ومراكز 
منطقة  سكان  أن  تبني  حيث  األمحر،  البحر  ساحل 
وتعد  سواحله،  عىل  معظمهم  يعيش  األمحر  البحر 
البرشية، حيث يقطنها  املراكز  حارضة جدة أهم هذه 
2.81 مليون نسمة بنسبة 97.٥% من إمجايل سكان 
مراكز  يليها  142٥هـ،  عام  تعداد  حسب  املحافظة 
حقل بنسبة 78.3% من إمجايل سكان حمافظة حقل، 
حمافظة  سكان  إمجايل  من   %7٥.4 بنسبة  ينبع  ومركز 
سكان  إمجايل  من  بنسبة%71.3  الوجه  ومركز  ينبع، 

حمافظة الوجه.

اجلدول رقم )5(. إحصائيات سكان أهم حمافظات ومراكز الساحل الرشقي للبحر األمحر عام 1425هـ.
نسبة املركز من املحافظة )%(سكان مركز املحافظةإمجايل سكان املحافظةاملركز
28831692810٥8197.٥جدة
2٥02441887147٥.4ينبع

2٥248810069439.9جازان
389762780371.3الوجه
464402٥163٥4.2ضبا
284422228078.3حقل
1104491٥84814.3الليث
1397213972100.0فرسان

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن، النتائج األولية للتعداد العام للسكان 142٥هـ. والنسب من 
حساب الباحث. 
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األمحر  البحر  ساحل  عىل  املدن  سكان  ويعمل 
يمتهن  حيث  بالبحر،  ذو عالقة  جلها  املهن،  من  بعدد 
وضبا  ينبع  يف  احلال  هو  كام  البحر،  ركوب  معظمهم 

وجازان وفرسان.
التعامل  بالتسامح وسهولة  املنطقة  ويمتاز سكان 
وكرم الضيافة، وتلك الصفات ليست حكرًا عىل سكان 
لغالبية  عامة  صفة  تكون  تكاد  بل  فقط،  املنطقة  تلك 

سكان املناطق البحرية.
من  فإنه  السكانية،  والسامت  الكثافات  وبتلك 
املتوقع أن تلقى خدمات التجوال البحري يف تلك املناطق 
قبواًل حسنًا وترحيبًا حارًا من قبل السكان، وذلك ملا هلذا 

النشاط من مردود اقتصادي وحضاري عىل املنطقة.

السياحية  العملية  تقوم  واملواصالت:  النقل   -2
بكافة أشكاهلا املتمثلة يف احلركة واالتصال عىل أساس 
املواقع  بني   spatial interactionاملكاين التفاعل  مبدأ 
أن   )Robinson, 1976( روبنسون  ويرى  السياحية، 
البعدين  بكال  مبارشة  بصورة  تتأثر  السياحة  صناعة 
بعضهام  مع  العامالن  هذان  ويرتبط  الزمني،  املكاين 
بشكل كبري، فاملواقع السياحية أيًا كان نوعها قد تكون 
إليها  الوصول  صعوبة  حالة  يف  وثانوية  األمهية  قليلة 
بواسطة أنظمة النقل. ويف املقابل هناك كثري من املواقع 
سهولة  بسبب  كبرية  سياحية  أمهية  اكتسبت  السياحية 
)بظاظو،   )Accessibility )االتصالية  إليها  الوصول 

.)2009

الشكل رقم )5(. توزيع سكان أهم املراكز املطلة عىل البحر األمحر عام 1425هـ.
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن، النتائج األولية للتعداد 

العام للسكان 142٥هـ.
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وتتمتع اململكة العربية السعودية بشبكة من الطرق 
املعبدة التي تربط بني كافة مناطق اململكة مشتملة عىل 
معظم املواقع السياحية مع بعضها ببعض وخاصة تلك 

التي تطل عىل البحر األمحر )الشكل رقم 6(.
أما فيام يتعلق بالنقل البحري، فقد حبا اهلل عز وجل 
اململكة العربية السعودية بساحلني طويلني أحدمها عىل 
الرغم  وعىل  العريب.  اخلليج  واآلخر عىل  األمحر  البحر 

األحجام  ذات  واملرافئ  املوانئ  من  العديد  وجود  من 
إال  الساحلني،  هذين  عىل  املتنوعة  والوظائف  املختلفة 
للسياح  خمصص  بحري  نقل  اململكة  يف  يوجد  ال  أنه 
عدا ما يمكن تسميته بالرحالت البحرية القصرية قرب 
الرئيسة مثل: جدة والدمام واخلرب. ويف  املدن  سواحل 
الواقع ال يوجد نقل بحري خيدم نقل الركاب بني املدن 

الساحلية، عدا ما بني جازان وفرسان.

الشكل رقم )6(. شبكة الطرق باململكة العربية السعودية.
املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية، خريطة طرق اململكة العربية السعودية

مقياس1: 1000.000، عام )1424هـ/2003م(

العربية  اململكة  البحري يف  النقل  وتشتمل شبكة 
املرافق  عدا  رئيسة،  موانئ  ثامنية  عىل  السعودية 

مائة  املوانئ  هذه  وتضم  البرتول.  لتصدير  املخصصة 
ملناولة  الغالب  يف  تستخدم  رصيفًا  وثامنون  وثالثة 
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اخلليج  شاطئ  عىل  اململكة  موانئ  وتتوزع  البضائع. 
عىل  منها  مخسة  يوجد  حيث  األمحر،  والبحر  العريب 
الساحل الغريب يف كل من جدة وجازان وضبا، وينبع 
الساحل الرشقي  )التجاري، والصناعي(، وثالثة عىل 
)املؤسسة  والصناعي(  )التجاري،  واجلبيل  الدمام،  يف 
 ،)7( رقم  الشكل  من  يتضح  كام  للموانئ(  العامة 
موانئ  شبكة  أكرب  جمموعها  يف  األرصفة  هذه  وتشكل 

يف دول الرشق األوسط.

إىل   )8( رقم  والشكل   )6( رقم  اجلدول  ويشري 
البحري،  النقل  نشاط  ملزاولة  املمنوحة  الرتاخيص  عدد 
جممله  يف  وصل  نموًا  يشهد  القطاع  هذا  أن  ويالحظ 
عام  عن  زيادة  1431/1430هـ  عام  يف   %22 إىل 
إىل   )7( رقم  اجلدول  يشري  كام  1429/1428هـ. 
العامل يف املوانئ السعودية عام  إمجايل حجم األسطول 
1430-1431هـ، حيث يالحظ أن عدد السفن املقيدة 

يف اململكة أكثر من 30 ألف سفينة وقارب وخيت. 

الشكل رقم )7(. توزيع موانئ اململكة العربية السعودية.
املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية، خريطة طرق اململكة العربية السعودية.

مقياس1: 1000.000، عام )1424هـ/2003م(
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اجلدول رقم )6(. الرتاخيص املمنوحة للرشكات ملزاولة نشاط النقل البحري.

املدينة
عدد التصاريح حتى هناية السنة الرابعة من 

اخلطة الثامنة 1429/1428هـ
عدد التصاريح حتى هناية السنة اخلامسة من 

اخلطة الثامنة 1431/1430هـ
نسبة النمو %

83874.8جدة
162768.8الدمام

111863.6الرياض
61183.3جازان
٥٥0.0اخلرب
110.0تبوك

12214922.1اإلمجايل
املصدر: وزارة النقل، انجازات الوزارة حتى هناية السنة اخلامسة من اخلطة الثامنة 1431/1430هـ.

http://www.mot.gov.sa/H_Mins_Achieve.asp

الشكل رقم )8(. الرتاخيص املمنوحة للرشكات ملزاولة نشاط النقل البحري. 
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات وزارة النقل.

http://www.mot.gov.sa/H_Mins_Achieve.asp
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اجلدول رقم )7(. أعداد السفن والوحدات البحرية املسجلة واملقيدة حتى عام 1431/1430هـ.
خيوت وقوارب الصيد والنزهةعدد السفناملنطقة

27911844املنطقة الرشقية
38911210مكة املكرمة
02417املدينة املنورة

01134تبوك
93733جازان
0973عسري

67731311اإلمجايل

املصدر: وزارة النقل، انجازات الوزارة حتى هناية السنة اخلامسة من اخلطة الثامنة 1431/1430هـ.
http://www.mot.gov.sa/H_Mins_Achieve.asp

نقل  عىل  السعودية  املوانئ  اهتامم  جل  ينصب 
 البضائع، إال أنه جرت استثامرات منتظمة طيلة السنوات 
بعض  يف  مرافق  الركاب  لتحسني  املاضية  العرشين 
املوانئ. وتشمل شبكة النقل البحري للركاب عىل ثالثة 
ميناء جدة اإلسالمي، وميناء ضبا،  رئيسة هي:  موانئ 
جازان  ميناء  إىل  باإلضافة  هذا  التجاري.  ينبع  وميناء 

الذي يستخدم لنقل الركاب من وإىل فرسان. 

ويوضح اجلدول رقم )8( والشكل رقم )9( حركة 
املسافرين من وإىل املوانئ التجارية السعودية. ويالحظ 
من اجلدول أن إمجايل أعداد الركاب عرب املوانئ السعودية 
عام  يف  ونصف  مليون  عىل  شارفت  فقد  تناقص   قد 
2007م، إال أهنا تناقصت لتصل إىل مليون ومائة ألف يف 
عام 2009م، مما يعزز أمهية االستثامر يف صناعة التجوال 

وذلك من أجل زيادة أعداد املسافرين عرب البحر.

اجلدول رقم )8(. الركاب القادمون واملغادرون من وإىل املوانئ التجارية السعودية خالل الفرتة )2009-2007(.

امليناء
املجموعاملغادرونالقادمون

200720082009200720082009200720082009

24611719٥70٥1٥71873٥73992٥23441832٥4603٥16448049340441جدة

42٥1373723984188893469343498143402077720717222127٥9096ضباء

4991282166344084764062٥093472897٥٥214467٥69136ينبع

7211666٥02696104847٥1973664667٥٥8189147313913149361168673اإلمجايل

-  ANNUAL STATISTICS YEAR 2007, 2008, 2009                                                                                     .املصدر: املؤسسة العامة للمواين
http://www.ports.gov.sa/arabic/section/search.cfm
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الشكل رقم )9(. الركاب القادمون واملغادرون من وإىل املوانئ التجارية السعودية خالل الفرتة )2009-2007(. 
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات وزارة النقل.

http://www.mot.gov.sa/H_Mins_Achieve.asp

وفيام ييل وصف خمترص لتلك املوانئ التي تستخدم 
لنقل الركاب.

جدة  ميناء  يقع  اإلسالمي:  جدة  ميناء 
اجلزء  يف  األمحر  البحر  ساحل  عىل  اإلسالمي 
شاماًل   °21’28”2٥( جدة  مدينة  من  اجلنويب 
و13”09’39° رشقًا(، وهو أكرب ميناء عىل  ساحل 

البحر األمحر )احلسني، 1431هـ(.  
يتوسط  حيث  إسرتاتيجي،  بموقع  امليناء  ويمتاز 
وخيدم  والغرب.  الرشق  بني  ما  الدويل  املالحي  اخلط 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  املقدستني  املدينتني  امليناء 
للمملكة،  رئيسًا  اقتصاديًا  منفذًا  كونه  عن  فضاًل  هذا 
حيث يقوم بمناولة 48.7% من حجم البضائع التي ترد 
إىل اململكة، ومن ثم حيتل املركز األول من حيث احلجم 
واألمهية بالنسبة ملوانئ اململكة األخرى. ويشغل ميناء 

جدة اإلسالمي مساحة قدرها 11.4كم2، ويضم ٥8 
رصيفًا بطول 11.2كم ذات مياه عميقة تصل إىل 16م. 
جمهز  مراقبة  برج  خالل  من  السفن  حركة  مراقبة  وتتم 
خلدمة  املتطورة  والرادار  االتصاالت  أجهزة  بأحدث 
ومراقبة مالحة السفن. وخيدم امليناء الركاب الوافدين 
واملغادرين من زوار مكة املكرمة واملدينة املنورة للحج 

والعمرة )املؤسسة العامة للموانئ(.
ميناء ضبا: تقع بلدة ضبا عىل بعد 1٥0 مياًل 
شامل ميناء الوجه وتتبع إداريًا منطقة تبوك، وهي 
ابن  خريطة  عىل  ظهرت  التي  القديمة  املوانئ  من 
حوقل واإلدرييس. وتتسم ضبا بموقعها اجلغرايف 
للسفن  يسمح  الذي  الطبيعية  الناحية  من  املتميز 
 .)1993 )غبان  الشاطئ  من  الشديد  باالقرتاب 
ويعد ميناء ضبا )08”33’27° شاماًل و08”31’°3٥ 
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رشقًا( أحدث املوانئ السعودية الذي افتتح يف عام 
141٥هـ )املؤسسة العامة للموانئ(  وأقرب املوانئ 
بني  املسافة  تبلغ  حيث  السويس،  لقناة  السعودية 
ميناء ضبا وقناة السويس 2٥3 مياًل بحريًا تقطعها 
السفن يف حوايل 17 ساعة. يتكون امليناء من ثالثة 
عىل  ويعمل   ، 600م  أطواهلا  إمجايل  يبلغ  أرصفة، 

مدار الساعة لتوفري خطني مالحيني إىل:
تتجاوز  إبحار ال  بمدة  ميناء سفاجا املرصي   -1
ثامن ساعات  بواقع سبع رحالت يف األسبوع تصل إىل 

ثالث رحالت يوميًا يف أوقات الذروة.
2- ميناء الغردقة املرصي بمدة إبحار ال تتجاوز 
ثالث ساعات  بواقع مخس رحالت يف األسبوع تصل 

إىل ثالث رحالت يوميًا أوقات الذروة.
 7٥9096 ضبا  ميناء  خدمات  من  استفاد  وقد 
نمو  معدل  امليناء  حقق  وبذلك  2009م،  عام  مسافرًا 
2009م  عام  خالل  الركاب  أعداد  يف    %٥.12 بلغ 
يف  امليناء  ويساهم  2008م،  عام  من  بمثيلتها  مقارنة 
مناولة البضائع التي ترد إىل اململكة ولكن بنسبة بسيطة 
عن   %0.2 قدرها  بزيادة   2009 عام   %0.7 تتعَد  مل 

العام السابق )املؤسسة العامة للموانئ(.
ميناء ينبع: تقع بلدة ينبع وميناؤها عىل بعد 
3٥0 كم )168 مياًل بحريًا( إىل الشامل من جدة 
حماطة  وهي  اإلدارية.  املنورة  املدينة  منطقة  وتتبع 
عىل  التجاري  ينبع  ميناء  وبالبحر. يقع  باجلبال 
دائريت  بني  فيام  األمحر  للبحر  الرشقي  الساحل 
عرض )٥0”03’24° شاماًل و00”06’24°( وخطي 
رشقًا(،  و00”00’°38  رشقًا   °37’٥7”٥0( طول 
قناة  جنوب  بحريًا  مياًل   460 حوايل  مسافة  عىل 
من  باليابسة  حممى  طبيعي  ميناء  وهو  السويس. 
من  املرجانية  وبالشعب  والرشق،  الشامل  ناحية 

ميناء  ويمتاز  الرشقي.  واجلنوب  اجلنوب،  ناحية 
السعودية  املوانئ  أقرب  من  بأنه  التجاري  ينبع 
إىل أوروبا وأمريكا الشاملية وأقرب منفذ حلجاج 
واملدينة  املكرمة  ملكة  الشامل  من  القادمني  البحر 

املنورة)املؤسسة العامة للموانئ(.
وقد تم تطوير امليناء عىل عدة مراحل، كانت املرحلة 
األوىل يف عام 138٥هـ برصيفني بطول 380م. ويف عام 
عىل  اشتملت  التي  الثانية  املرحلة  تدشني  تم  1399هـ 
تنفيذ تسعة أرصفة بطول 1946م. وقد تم جتهيز صالة 
لقدوم ومغادرة الركاب واحلجاج واستكامل بناء وجتهيز 
صالة احلجاج الذين يفدون إىل اململكة بحرًا عن طريق 
املجهزة  اململكة  موانئ  أحدث  من  امليناء  ويعترب  امليناء. 
نشاطات  مجيع  مراقبة  تتم  حيث  التجهيزات  بأحدث 
بواسطة  هبا  والتحكم  السفن  حركة  ذلك  يف  بام  امليناء 

حمطة مراقبة عالية التقنية واجلودة.
متت إعادة تأهيل امليناء الذي توقف عن استقبال 
1423هـ،  عام  ويف  1403هـ،  عام  منذ  احلجاج 
استقبل امليناء أوىل رحالت الركاب يف األول من فرباير 
2003م قادمة من مجهورية مرص العربية حيث استقبل 
ومن  احلج.  موسم  خالل  مرصي  حاج   10.000
ذلك احلني وامليناء يستقبل الركاب، ويف عام 142٥هـ 
والعمرة 160.000  امليناء خالل أشهر احلج  استقبل 

راكب بزيادة قدرها 1٥00% عن عام 1423هـ.
 °16’٥3”22( جازان   ميناء  جازان:  ميناء 
ميناء  أكرب  ثالث  هو  رشقًا(   °42’32”07 و  شاماًل 
البحر  ساحل  عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف 
األمحر، ويعترب امليناء البوابة الرئيسة للجزء اجلنويب 
الغريب من اململكة. يبعد امليناء 80 كم عن احلدود 
السعودية اليمنية، عىل مسافة حوايل 190 مياًل شامل 

مضيق باب املندب )املؤسسة العامة للموانئ(. 
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ويبلغ عدد األرصفة التجارية يف امليناء 12 رصيفًا 
بطول إمجايل 2172م، وحيتوي امليناء عىل معدات حديثة 
وبرج مراقبة مزود بأحدث أجهزة االتصال. ويستقبل 
امليناء البضائع القادمة للمملكة وخاصة للجزء اجلنويب 
إمجايل  من   %1.4 بمناولة  يقوم  حيث  اململكة،  من 
يقدم خدمات  امليناء  أن  اململكة. كام  ترد  التي  البضاعة 
نقل الركاب من وإىل جزر فرسان. وهبذا تعترب خدمات 
النقل البحري للركاب هي الوحيدة عىل مستوى اململكة 

التي تقدم النقل البحري داخليًا )احلسني، 1431هـ(.
ويقع ميناء فرسان )16”41’16° شاماًل  44”0٥’°42 
رشقًا( يف جنوب غرب جزيرة فرسان عىل بعد 24 مياًل 
فعليًا  للعمل  امليناء  افُتتَِح  وقد  مدينة جازان،  بحريًا من 
الوحيد جلزر  املنفذ  عام 1404هـ، ويعترب ميناء فرسان 
فرسان. حيتوي ميناء فرسان عىل رصيفني خصصا لرسوا 
إىل  باإلضافة  هذا  الركاب،  بنقل  تقوم  التي  العبارات 
أرصفة أخرى خمصصة لسفن نقل البضائع. وقد جهزت 
األرصفة بجميع التسهيالت واخلدمات، كام تتميز جزر 

فرسان بموقعها القريب من خطوط املالحة العاملية بني 
باب املندب يف اجلنوب وقناة السويس يف الشامل مما يعمل 
عىل تنمية احلركة التجارية وجعلها مكانًا جلذب السياح.

التي  العبارات  فرسان من خالل  إىل  الوصول  ويتم 
يمتلكها  التي  )العبارات(  النقل  وسائل  أو  الدولة  متلكها 
القطاع اخلاص. وتقدم العبارات التي متتلكها الدولة خدماهتا 
جمانًا للمسافرين وفق جدول زمني حمدد، حيث تبحر عبارة 
كل يوم من ميناء جازان عند الساعة السابعة صباحًا، ومثلها 
من ميناء فرسان، أي بمعدل رحلة واحدة يوميًا وتستغرق 

الرحلة ثالث ساعات )احلسني، 1431هـ(.
وتعد عبارة فارس السالم )الشكل رقم 10( إحدى 
العبارات التي تصل جزيرة فرسان بجازان  وتتسع هذه 
العبارة لـ 440 راكبًا و20 سيارة صغرية و 10 شاحنات 
٥0م  حوايل  طوهلا  ويبلغ  طنًا.   419 قصوى  بحمولة 
أسرتالية،  رشكة  قبل  من  تصنيعها  وتم  14م  وعرضها 
وحائزة عىل تصنيف هيئة اللويدز الربيطانية املتخصصة 

بالتأمني وخاصة التأمني البحري )احلسني، 1431هـ(.

الشكل رقم )10(. عبارة فارس السالم لنقل الركاب من وإىل فرسان.
www.bntjazan.net/vb/showthread.php?p=333628  املصدر: منتدى بنت جازان
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أما وسائل النقل اخلاصة التي يمتلكها املواطنون 
عليها  يطلق  أن  يمكن  صغرية  قوارب  عن  عبارة  فهي 
البحري والتي يسميها السكان املحليون  التاكيس  اسم 
مصنوع  صغري  قارب  عن  عبارة  والفلوكة  بالفلوكة. 
يفتقد  ما  غالبًا   )Fiberglass( الزجاجية  األلياف  من 
ملواصفات السالمة بسبب صغر حجمه ورسعته العالية، 
حيث تستغرق الرحلة من ميناء جازان إىل فرسان قرابة 
بمدة  املسافة  نفس  العبارة  تقطع  بينام  الواحدة،  الساعة 
زمنية تصل إىل ثالث ساعات أو تزيد. وتفتقر خدمات 
النقل البحري اخلاص )التاكيس البحري( إىل خضوعها 
جلدول زمني للرحالت، بل أن هذه اخلدمة تعتمد عىل 
بصف  اخلدمة  هذه  مشغلو  يقوم  حيث  املسافرين  توفر 
أنفسهم وفق طابور معني بحيث تقوم الرحالت حسب 
أولوية احلضور الزمني.  وحتمل 12 شخصًا عىل األكثر، 

وتبلغ قيمة التذكرة ٥0 ريااًل.
عنارص  لتوفري  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعىل 
بعض  هناك  أن  إال  فرسان  جلزر  السياحي  اجلذب 
تلك اجلزر كمنطقة  منها  تعاين  تزال  التي ال  املشكالت 
سياحية، فبحسب دراسة قام هبا العريشى عام )2002م( 
اجلذب  يف  قصور  من  تعاين  فرسان  جزر  أن  تبني 
العينة  السياح من  يقارب من نصف  ما  وأنه  السياحي، 
مل يرتددوا عىل جزر فرسان إال مرة واحدة، كام أفضت 
الدراسة أيضا أنه عىل الرغم من وجود مقومات اجلذب 
السياحي إال أن املدة التي يقضيها السياح )78.1% من 

العينة( مل تتجاوز أربعة أيام )العرييش، 2002(. 
ثالثًا: املقومات التارخيية واألثرية والثقافية

يعتمد تطور ونمو السياحة بصفتها نشاطًا اقتصاديًا 
عىل التفاعل بني البيئة بام متلكه من مقومات مع ما أنتجه 
اإلنسان من فكر وثقافة وتفاعل تارخيي وحضاري من 
املطلة  املناطق  ومتتلك  أخرى.  جهة  من  والسياح  جهة 

ما  اإلمكانات  من  الرشقي  األمحر  البحر  ساحل  عىل 
يؤهلها لتصبح إحدى أهم األماكن املخصصة للسياحة 
بصفة  البحري  التجوال  لسياحة  وحمطات  عامة  بصفة 
عىل  البحري  التجوال  سياحة  نجاح  ويعتمد  خاصة، 
ما متلكه حمطات االستقبال عىل السواحل من مقومات 
تسهم يف تنمية هذا النمط من السياحة، ويمكن القول 
بأن نجاح سياحة التجوال البحري يعتمد بدرجة كبرية 
االستقبال  حمطات  هبا  تتمتع  التي  املقومات  توافر  عىل 
والتي  وترفيهية،  وثقافية  وأثرية  تارخيية  مقومات  من 

جتعل منها حمطات توقف رئيسة خالل رحلة التجوال.
الرشقي  الساحل  عىل  تطل  التي  املناطق  وتتمتع 
للبحر األمحر بتوافر كثري من املقومات الرتاثية واألثرية 
البابلية والنبطية، واحلصون القالع مثل املويلح واخلريبة 
تضم  كام  واحلصون،  واألزنم،  وروافة  وقرية  وعينونة 
العمراين  الرتاث  األمحر  البحر  عىل  املطلة  املناطق 
التقليدي املوجود يف عدد من القرى واألحياء احلرضية 
مثل: حي الوجه التارخيي الكبري يف حمافظة الوجه بمنطقة 
تبوك، وحي احلرم القديم، ومنطقة الصور األثرية بينبع، 
هذا فضاًل عن بقايا القرى التقليدية للديرة وخيرب، كام 
مثل  كاملتاحف  الثقافية  املقومات  املناطق  بتلك  تتوافر 
متحف األحياء البحرية بينبع والقرى الثقافية، واألحياء 
اليدوية  بمصنوعاهتا  تتميز  التي  الشعبية  واألسواق 
واملحلية، هذا باإلضافة إىل املعارض واملهرجانات مثل: 
مهرجان صيد احلريد بفرسان ومهرجان أهبا الصيفي، 
ومن املقومات السياحية أيضًا وجود بعض املنتجعات 
الساحلية والفنادق احلديثة واملدن الرتفيهية واملتنزهات 
واألنشطة  للمعارض  ومراكز  واملسارح  احلرضية 
احلارة  العيون  وجود  إىل  باإلضافة  األخرى،  الرياضية 
للسياحة،  العليا  )اهليئة  جازان  منطقة  يف  وخاصة 

1427هـ 1، 2، 3، 4(. 
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كل هذه املقومات تعد ظهريًا سياحيًا مهاًم لسياحة 
البحري، حيث متثل مناطق تواجدها حمطات  التجوال 
توقف يمكن االستفادة منها يف التنمية السياحية، كذلك 
والتجارة  احلج  طرق  البال  عن  غائبًا  يكون  أال  جيب 
والطريق  والشامي  البخور،  طريق  مثل  التارخيية 
املرصي، وطريق هجرة الرسول عليه الصالة والسالم 
السياحية)اهليئة  التنمية  يف  منها  االستفادة  يمكن  التي 

العليا للسياحة، 1427هـ1(. 
عملية  يف  تساعد  السياحية  املقومات  تلك  مجيع 
املوارد  هذه  تعد  إذ  البحري،  التجوال  سياحة  تنشيط 
سياحة  تنشيط  عىل  تعمل  التي  املقومات  من  السابقة 
حمطات  من  عدد  إقامة  خالل  من  البحري  التجوال 
التجوال، وإدراج هذه املحطات ضمن  التوقف لسفن 
برنامج رحالت يضم يف طياته زيارة ملثل هذه األماكن 
رحالت  تنشط  ثم  ومن  والرتفيهية،  والرتاثية  األثرية 

التجوال داخل البحر األمحر.

مسارات التجوال البحري املقرتحة 
يف منطقة البحر األمحر.

التجوال  سياحة  ملقومات  العرض  هذا  كل  بعد 
البحر  به  يتمتع  ملا  نظرًا  أنه  القول  يمكن  فإنه  البحري، 
األمحر من تنوع يف بيئته البحرية، فإنه من املنظور واملمكن 
أن تقام عدة مشاريع للرحالت البحرية بني مدن اململكة 
األمحر،  البحر  ساحل  عىل  تقع  التي  السعودية  العربية 
تلك  ملثل  املرشعة  اجلهات  بني  اجلهود  بتضافر  وذلك 
البحري  التجوال  صناعة  وتشجيع  لدعم  النشاطات 
رحالت  تسيري  إمكانية  من  الرغم  عىل  اململكة.  داخل 
بحرية سياحية بني معظم مدن ساحل البحر األمحر، إال 
أن مرايس السفن يف معظم تلك املدن حتتاج إىل التطوير 
والتحسني ورفع قدرهتا االستيعابية، مع مراعاة احلفاظ 

1423هـ(.  واحلميدي،  )احلسني  البحرية  البيئة  عىل 
وعمومًا يمكن أن تنطلق تلك الرحالت من مدينة جدة 

وذلك عىل املسارات التالية )الشكل رقم 11(.
1- مسار جدة - ينبع

يقصد بذلك إقامة رحالت بحرية بني مدينة جدة 
املدينتني يف حدود  املسافة بني  إن  ينبع. وحيث  ومدينة 
320 كم، فإنه من املمكن أن تقام هذه الرحالت عىل 
مدينة  إن  وحيث  األسبوع.  هناية  يف  أي  ليلتني،  مدى 
جدة تعترب أكرب مدن الساحل الغريب السعودي، فإنه من 
السياح  من  كبريًا  عددًا  الصناعة  هذه  جتلب  أن  املتوقع 
إىل  باإلضافة  هذا  ورحالته.  البحر  يستهوهيم  الذين 
لذا  للسياح،  جاذبة  سياحة  مدينة  تعترب  جدة  مدينة  أن 
فهذا املسار من وجهة نظر الباحث يعترب واعدًا وقاباًل 
األخرى،  املسارات  قبل  به  البدء  وجيب  بل  للتطبيق. 
فيام  املرشوع  هذا  جدوى  من  التأكد  أجل  من  وذلك 

.”Pilot Projects“ يعرف باسم املشاريع التجريبية
2- مسار جدة - فرسان

البحر األمحر. يمتاز  تعد جزر فرسان هبة اهلل يف 
هذا املسار عاماَّ سبقه بصالحيته يف فصل الشتاء وذلك 
ألن جزر فرسان يف الغالب متتاز بجو حار طوال العام، 
حيث تصل درجة احلرارة يف املناطق الضحلة من البحر 
األمحر إىل 7٥ درجة فهرهنايتة شتاًء وما بني 8٥ و 90 
للسياحة،  العليا  )اهليئة  الصيف  يف  فهرهنايت  درجة 
التي  املهرجانات  من  يستفاد  أن  ويمكن  ت2(.  ب، 
لتحفيز  احلريد(  صيد  مهرجان  )مثل  فرسان  يف  تقام 
الرحالت عىل هذا املسار الذي يصل طوله إىل حوايل 
ألكثر  متتد  أن  املسار  هذا  لرحالت  ويمكن  700كم. 
من ليلتني سياحيتني، حيث تم زيارة عدد من األماكن 
واجلزر، هذا باإلضافة إىل قضاء ليلة أو أكثر يف جزيرة 

فرسان.
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3- مسار جدة - حقل
اجلاذبة  املسارات  من  حقل   - جده  مسار  يعد 
أسبوع(  حدود  )يف  أطول  وقت  لدهيم  الذين  للسياح 
هذا  ويصل طول  اخلالبة.  وطبيعته  بالبحر  لالستمتاع 
املسار إىل أكثر من ألف كم، ومتر هذه الرحلة بعدد من 
املناطق السياحية اجلديدة التي ال زالت بكرًا، ويمكن 
هذه  ومن  التجوال،  لرحالت  توقف  حمطات  متثل  أن 
محيد  الشيخ  ورأس  ومقنا،  والرشيح،  الدرة،  املناطق 

الوجه،  وضفة  وحويويز،  وحواز،  وقيال،  ورشما، 
كام  والريس،  وبدر،  شبعان،  ورأس  والدقم،  واحلرة، 
يمر هذا املسار عىل ميناءي ضبا وينبع. ومل يكن خافيًا 
رضوريًا  أمرًا  يعد  متقنة  سياحية  برامج  تصميم  أن 
تلك  مثل  تصميم  أن  إال  التجربة.  هذه  مثل  لنجاح 
الربامج ليست من صميم صلب أهداف هذا البحث، 
ومن ثم فقد تكون دعوة لبحث متخصص يف الربامج 

السياحية لطرح مثل هذه الورقة.

الشكل رقم )11(. مسارات التجوال البحري املقرتحة يف البحر األمحر.
املصدر: من عمل الباحث باستخدام خريطة من هيئة املساحة العسكرية )بترصف(.

التكاملية الدولية
أنه  القول  يمكن  املسارات،  تلك  قيام  حالة  يف 
باالستطاعة قيام تكاملية دولية مع الدول املجاورة، حيث 

تتكامل هذه اخلطوط املقرتحة مع خطوط الرحالت يف 
منتجعات  من  كل  تعد  حيث  العربية،  مرص  مجهورية 
رشم الشيخ، والغردقة يف مرص من أشهر وأهم وجهات 
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الغوص العاملية، حيث توفر خدمات ذات جودة عاملية 
يف منتجعاهتا السياحية )اهليئة العليا للسياحة، ب، ت1(. 
مما يعني إمكانية التكامل السياحي مع اجلانب املرصي يف 
هذا املجال. إذ إن هناك فرصه جلذب السياح الدوليني 
الذين يزورون املنتجعات يف الدول املجاورة مثل العقبة 
يف  وسفاجة  والغردقة  الشيخ  ورشم  وطابا  األردن  يف 
البحر  السياحية عىل ساحل  مرص إىل استكامل جولتهم 
األمحر بالسعودية. وتقع أكثر مناطق الغوص تطورًا يف 
اململكة عىل البحر األمحر حول مدينتي جدة وينبع، كام 
تتوفر منطقة واسعة خمصصة للغوص حول جزر فرسان 
قبالة ساحل جازان جنويب اململكة. ولذلك فإن سياحة 
قبالة  البكر  اجلزر  زيارة  يف  املتمثلة  البحرية  الرحالت 
بمشاهدة  للتمتع  الغوص  السعودية ورياضة  السواحل 
الشعب املرجانية تعترب جمااًل سياحيًا خصبًا مل يطرق بعد. 
إذ تعد بيئة البحر األمحر موردًا سياحيًا رائعًا متمثاًل يف: 
الشواطئ والسواحل اجلميلة، واجلزر الكثرية، والشعب 
املناطق  تعد  حيث  البحر،  أعامق  يف  اخلالبة  املرجانية 

املناطق  أفضل  من  األمحر  البحر  يف  للغوص  املخصصة 
ت2(.  ب،  للسياحة،  العليا  )اهليئة  العامل  مستوى  عىل 
الرايس  شاطئ  )مثل  املمتدة  الرملية  الشواطئ  أن  كام 
ورأس  مقنا،  خليج  وشواطئ  املنورة  املدينة  منطقة  يف 
الشيخ محيد، وقيال يف منطقة تبوك( تعد أمجل الشواطئ 

يف املنطقة.
مشكالت التنمية السياحية يف نطاق البحر األمحر

بتنمية  اخلاص  للسياحة  العليا  اهليئة  لتقرير  وفقًا 
فإن  1427هـ2(،  للسياحة،  العليا  )اهليئة  تبوك  منطقة 
للقيود  نتيجة  حمدودة  تكون  تكاد  البحرية  السياحة 
الشاطئية  الرياضات  ممارسة  من  حتد  التي  املفروضة 
كالغوص سواء أكانت من القوارب أم اجلزر، باإلضافة 
جدة  يف  أما  اجلزر،  عىل  اإلرساء  من  القوارب  منع  إىل 
تعد  البحرية  واملنتجعات  الشواطئ  فسياحة  وينبع 
متطورة نسبيًا مقارنة بمنطقة تبوك، حيث تتوفر يف هذه 
املناطق مرافق من الدرجة األوىل )اهليئة العليا للسياحة، 

ب، ت1( الشكل رقم )12(. 

الشكل رقم )12(. أحد املنتجعات السياحية يف مدينة جده.
www.fakiehgroup.com/.../Pages/nawras.aspx  :املصدر
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وعمومًا تعاين املنطقة من املعوقات التالية:
1- حدة موسمية السياحة.

2- عدم تطوير املوارد املائية.
3- االستخدام املقيد للشواطئ واجلزر.

4- غياب التخطيط للسواحل وعدم توافر مرافق 
التدريب السياحي.

٥- عدم توافر الوسائل اإلرشادية للزوار بشكل 
كاف، وشعور الزوار بأن اخلدمة املقدمة ال تكافئ املبالغ 

املدفوعة.
6- حمدودية وسائل املواصالت وحمدودية طاقتها 
القادمني  سياحة  يعوق  مما  املوانئ،  خاصة  االستيعابية 
توقف  فرص  من  يقلل  ثم  ومن  البحر،  طريق  عن 

رحالت التجوال البحري هبا.
منفردة، وتم  أبحاث  إىل  النقاط حتتاج  تلك  مجيع 
إىل  الولوج  دون  فقط  أمهيتها  إىل  لإلشارة  هنا  ذكرها 

تفاصيلها.

التوصيات واجتاهات التنمية املقرتحة
مما سبق، يمكن اخلروج بعدد من التوصيات التي 
يمكن األخذ هبا كمؤرشات عامة ربام تصلح كأساس 
لتوجيهات التنمية السياحة بصفة عامة وسياحة التجوال 
بصفة خاصة عىل طول حمور البحر األمحر، وبسبب أن 
صناعة التجوال البحري جديدة يف اململكة، فالبد من 

القيام بمهام رئيسة ومتعددة، أمهها ما ييل:
للسياحة  العامة  باهليئة  قامت  ما  إىل  باإلضافة   -
البحر  يف  السياحة  مرشوع  حول  دراسة  من  واآلثار 
األمحر واملناطق الساحلية، إال أنه من الرضوري وضع 
إىل  ترمي  األمحر  للبحر  الساحلية  املناطق  لتنمية  خطة 
األمحر  البحر  عىل  مرتابطة  سياحية  وجهات  تأسيس 
يف  التارخيية  املوانئ  بعض  من  االستفادة  إىل  هتدف 

والثقافية  البيئية  املقومات  واستثامر  السياحية  التنمية 
حمور  امتداد  عىل  اجلغرايف  والظهري  التحتية  والبنية 
البحر األمحر وربطها مع بعضها ببعض لتشكل منظومة 

سياحية متكاملة.
االقتصادية  الدراسات  إىل  البحث  يتطرق  مل   -1
للتجوال البحري يف منطقة البحر األمحر، وهلذا البد من 
إجراء دراسة شاملة للجدوى االقتصادية الستثامرات 

التجوال السياحي املقرتحة. 
2- العمل عىل تطوير وتنشيط سياحة املغامرة من 
خالل إعداد برامج ترفيهية جتمع بني رحالت التجوال 
يف  التوقف  حمطات  وبني  األمحر  البحر  حمور  طول  عىل 
من  بكر  بأهنا  تتميز  والتي  واجلزر  األماكن  من  عدد 
سكاهنا،  وتقاليد  وعادات  املعيشية  خصائصها  حيث 
فهناك كثري من السياح يرغبون يف التعايش مع العادات 
والتقاليد االجتامعية والثقافية واملناظر الطبيعية املتوفرة 

يف املنطقة. 
باملناطق  الطرق  شبكات  حتسني  رضورة   -3
املتناثرة  واجلزر  األمحر  البحر  عىل  املطلة  الساحلية 
االستقبال  حمطات  بني  الربط  يمكن  حتى  داخله، 
لرحالت التجوال البحري والظهري اجلغرايف السياحي 
ملحور البحر األمحر، وخاصة يف مناطق التنمية السياحية 

الواعدة مثل: حقل وتثليث.
4- التعريف بسياحة التجوال البحري من خالل 
موقع اهليئة العامة للسياحة واآلثار عىل شبكة اإلنرتنت، 
يشتمل عىل كافة املعلومات عن سياحة التجوال البحري، 
سفن  عن  الفيديو  ولقطات  بالصور  مدعومًا  ويكون 
والتارخيية  األثرية  واملناطق  التوقف  وحمطات  التجوال 
املتاحة  واملنتجعات  السياحية  والقرى  اإليواء  ومرافق 
هبا، حتى يتعرف السياح عىل املقومات السياحية املتاحة 
عىل طول سواحل البحر األمحر. هذا باإلضافة إىل توفري 
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كتيبات إرشادية خاصة باملناطق الساحلية والشواطئ، 
املرافق  السياحية والتوسع يف  املعلومات  وإنشاء مراكز 
الفطرية  واحلياة  الطيور  عن  كتيب  وإعداد  الرتفيهية، 
األمحر،  البحر  سواحل  طول  عىل  والبيئية  والنباتية 
واالهتامم باإلعالم السياحي وذلك ملا يمتلكه من دور 

مؤثر وفعال يف الوعي والرتويج السياحي.
٥- رضورة توطيد العالقات اإلقليمية التي تربط 
املجاورة  الدول  مع  باململكة  األمحر  البحر  ساحل  بني 
من  االستفادة  وإمكانية  واألردن  مرص  خاصة  وبصفة 
وموانئ  الدول  هذه  موانئ  بني  جتوال  رحالت  تنظيم 

اململكة.

املصادر واملراجع
أواًل : املصادر واملراجع العربية 

العربية  اململكة  »مناخ  حممد.  يوسف  الدين  بدر  أمحد، 
)اجلمعية  والرتمجة  البحث  وحدة  السعودية.«  
اجلغرافيا-جامعة  قسم  الكويتية-  اجلغرافية 
العدد  الكويت،  جغرافية،  رسائل  الكويت(، 

)1٥7(، )1413هـ/1993م(.
الرشوم عىل  البارودي، حممد سعيد. »جيمورفولوجية 
الساحل الرشقي للبحر األمحر.« وحدة البحث 
قسم   - الكويتية  اجلغرافية  )اجلمعية  والرتمجة 
جغرافية.  رسائل  الكويت(،  اجلغرافيا-جامعة 

الكويت، العدد )133(، )1990(.
يف  وتطبيقاهتا  والسياحة  النقل  نارص.  سعد  احلسني، 
النارش  الرياض:  السعودية.  العربية  اململكة 

الدويل للنرش والتوزيع، 1431هـ.
احلسني، سعد نارص ووليد كساب احلميدي. »أثر تطور 
الداخلية.«  السياحية  التنمية  يف  النقل  خدمات 

سجل أوراق ندوة تطور الطرق والنقل يف عهد 
خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
حمرم   24-23( املواصالت.  وزارة  سعود.  آل 

1423هـ(.
عىل  السياحية  »التنمية  كساب.  حممد  وليد  احلميدي، 
اخلليج  دراسات  جملة  العقبة.«  خليج  ساحل 
واجلزيرة العربية، العدد )100(، )يناير 2001(.

املنظور  من  السياحة  صناعة  مخيس.  حممد  الزوكة، 
اجلامعية،  املعرفة  دار  اإلسكندرية:  اجلغرايف. 

.1997
الرشيف، عبدالرمحن صادق الرشيف. جغرافية اململكة 
الرياض:  السادسة،  الطبعة  السعودية.  العربية 

دار املريخ للنرش، 1422هـ.
العرييش، عيل بن حممد شيبان وأمحد بن عىل النهاري. 
السياحة  تنمية  يف  دراسة   - فرسان  »جزر 
جملة  السعودية.«  العربية  باململكة  الداخلية 
العدد  العربية،  واجلزيرة  اخلليج  دراسات 

.)2002( ،)112(
العوهيل، عبدالعزيز بن عبدالرمحن وحممد العيد عثامن. 
الداخلية.«  النقل الربي يف تنمية السياحة  »دور 
للسياحة  الثالثة  الندوة  يف  قدمت  عمل  ورقة 
الصناعية  التجارية  الغرف  جملس  الوطنية. 

السعودية، الدمام )16-17 حمرم 1419هـ(.
العنيزان.  وعبداهلل  الراشد  وحممد  أمحد  العزاوي، 
األمحر  البحر  يف  السعودية  العربية  اململكة  جزر 
املساحة  هيئة  األوىل،  الطبعة  العريب.  واخلليج 

اجليولوجية السعودية، 1428هـ. 
الراحة  مستويات  »حتديد  حممد.  بن  فهد  الكليبي، 
املناخية البرشية الشهرية يف مناطق اململكة العربية 
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واجلزيرة  اخلليج  دراسات  جملة  السعودية.« 
العربية، العدد )120(، )يناير2006(.

السياحة  تنمية  »مرشوع  للسياحة.  العليا  اهليئة 
 -1422( السعودية  العربية  للمملكة  الوطنية 

1441هـ(، )ب، ت(.
يف  السياحية  تنمية  إسرتاتيجية  للسياحة.  العليا  اهليئة 
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ثالثًا: مواقع شبكة اإلنرتنت
- املؤسسة العامة للموانئ:

http://www.ports.gov.sa/arabic/section/search.cfm

- جمموعة أصدقاء الضوء للتصوير الفوتوغرايف:
http://www.friendsoflight.com/forum/showthread.
php?t=20062

- منتدى بنت جازان:
http://www.bntjazan.net/vb/showthread. php?p=333628

- منتديات جازان:
http://www.jazan.org/vb/showthread.php?t=54247

- منتديات ستار تايم: 
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=13825367 

- موسوعة مقاتل من الصحراء:
http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html

- وزارة النقل، انجازات الوزارة حتى هناية السنة اخلامسة 
من اخلطة الثامنة 1431/1430هـ:

http://www.mot.gov.sa/H_Mins_Achieve.asp  

- http://www.traveltruth.com/articles/ratings.html

-  Florida-Caribbean Cruise Association, http://

caribbean-cruises-report.blogspot.com/2008/04/

caribbean-cruises-carnival-splendor.html

-  http://carnival-news.com

-  http://www.thecunarders.co.uk/QE2%20Gallery6.html

-  http://www.coal.org 

-  http://www.f-cca.com/downloads/2008-Cruise-Industry 

- Overview.pdf
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Role of Cruises in Tourism Development at Red Sea Region –
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Abstract. All aspects of tourism industry depend substantially upon transportation services in providing 
accessibility to tourist attractions. In fact, the availability of highly efficient transport system is a prerequisite 
for active tourism sector. 

The aim of this is four-fold, )1( this study to reveal the possibility of establishing cruising tourism 
in the Kingdom of Saudi Arabia, )2( to highlight the potential tourist attractions for such a tourism sector, 
which will enhance tourism development in the region, )3( to identify possible cruising routs in the Red Sea 
area,)4( to present some obstacles and problems facing cruising tourism development in the Kingdom. 

This study relies within a realm of overlapping studies, where a multi-disciplinary approach is 
used. In this approach, a wide range of tools and scientific literature, and official reports. In addition GIS 
techniques were used to draw maps and figures, for this study.

Finally, the study presented some recommendations and proposals for exploitation the potential tourist 
attractions in the best manner along the Red Sea coast. Mainly, the objective was to discover the visibility 
of cruise trips between )1( Jiddah and Yanbu, and )2( Jiddah and Haqil in the north side of the Red Sea. And 
between Jiddah and Farasan Islands in the south side of the Red Sea.

This research came up with series of recommendations that aimed to support cruising tourism 
development along the Red Sea axis in particular. The ultimate objective is to put the Red Sea region on the 
heart of global tourism map.
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تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط السياحي 
دراسة تطبيقية عىل الساحل الرشقي للبحر امليت 

إبراهيم خليل بظاظو
أستاذ مساعد، رئيس قسمي اإلدارة السياحية والتسويق

جامعة الرشق األوسط - األردن
Mob-+962-7-77224468 fax: +962-6-4129613

 E-mail: Ibazazo@meu.edu .jo

)قدم للنرش 9/ 10/ 1431هـ ، وقبل للنرش يف 1432/3/16هـ(
 

الكلامت املفتاحية: االستشعار عن بعد، نظم املعلومات اجلغرافية، التحليل املكاين، املوقع األمثل، التخطيط السياحي.
ملخص البحث. هتدف الدراسة إىل التعرف عىل النمط اجلغرايف، يف توزيع اخلدمات السياحية عىل الساحل الرشقي 
للبحر امليت، باستخدام التحليل الكارتوغرايف املبني عىل تقنيات االستشعار عن بعد )RS( ونظم املعلومات اجلغرافية 
)GIS(. حيث يتم توقيع اخلدمات السياحية عىل خريطة املوقع السياحي باستخدام املرئيات الفضائية بدقة مكانية 

يصعب  التي  السياحية  للخدمات   GPS العاملي  التوقيع  ونظام  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  برامج  باستخدام  عالية 
الوصول إليها، أو التي مل يتأكد موقعها اجلغرايف بواسطة املرئيات الفضائية. اعتمد الباحث يف إجراء الدراسة عىل 
 ،Kernalواملعتمد عىل تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، وحتليل كرينل ،Neighborhood Analysis حتليل صلة اجلوار 
 ،ARCGIS9.3 اجلغرافية  املعلومات  نظم  برنامج  يف   Spatial Analyst ملحق  ضمن  أخرى  كارتوغرافية  واختبارات 
للموقع  االستيعابية  بالطاقة  التوزيع  وارتباط هذا  والفندقية،  السياحية  للخدمات  اجلغرايف  التوزيع  نمط  لتحديد 
تنمية  عملية  يف  االستدامة  حيقق  بشكل  امليت،  للبحر  الرشقي  الساحل  عىل  والبيئي  احليوي  والتنوع  السياحي، 

وتطوير املوقع السياحي.

املقدمة    
أدى ظهور تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
البيانات  من  هائاًل  كاًم  تستخدم  التي  اجلغرافية، 
يف  املتمثلة  التكنولوجية  الثورة  جانب  إىل  واملعلومات، 
استخدام احلواسيب اآللية والربامج املختلفة، إىل القيام 

املكانية  األبعاد  إبراز  يف  املهتمة  الدراسات  من  بالكثري 
وميزاهتا،  خصائصها  عىل  والتعرف  السياحية  للمواقع 
هبدف استقصاء نمط االنتشار املكاين للخدمات السياحية 
هذا  أثر  وحتليل  امليت،  للبحر  الرشقي  الساحل  عىل 
ومدى  السياحية،  للخدمات  املكاين  واالنتشار  التوزيع 
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البيئة الطبيعية للموقع السياحي، حيث إن  تأثريها عىل 
مهمة التخطيط السياحي، تكمن يف إجياد التوزيع األمثل 
الستخدامات األرض يف املوقع السياحي، مع املحافظة 

عىل املوارد الطبيعية يف املوقع.

مشكلة الدراسة 
كيفية  عىل  والتعرف  الكشف  الدراسة  حتاول 
استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 
عن بعد يف دراسة وحتليل نمط توزيع اخلدمات السياحية 
يف املواقع السياحية، وحماولة االستفادة من اإلمكانات 
توزيع  شكل  عىل  للتعرف  الربجميات  هذه  تتيحها  التي 
ببعض  ربطها  حماولة  ثم  ومن  السياحية،  اخلدمات 
اجلغرايف،  توزيعها  يف  تؤثر  أن  يمكن  التي  املتغريات 
واحلصول عىل نتائج وخمرجات يمكن أن تسهم يف تفسري 
حتديد  عىل  املخطط  وتساعد  اجلغرايف،  التوزيع  نمط 
التخطيط  التوزيع مما يعينه يف  سلبيات وإجيابيات ذلك 

املستقبيل لتفادي سلبيات نمط التوزيع احلايل. 
عىل  اإلجابة  الدراسة  حتاول  ذلك  سبيل  ويف 

التساؤالت اآلتية:
1- كيف يمكن االستفادة من تقنيات االستشعار عن 

بعد، ونظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط السياحي؟ 
امليت  للبحر  الرشقي  الساحل  نصنف  كيف   -2
وكيف  تطورها؟  درجات  حسب  تنموية  أنمـاط  إىل 
املرئيات  عىل  اعتامدًا  املواقع  هلذه  املكاين  التوزيع  يبدو 

الفضائية؟
الساحل  عىل  املكانية  العالقات  شكل  ما   -3
اجلوار  صلة  حتليل  باستخدام  امليت  للبحر  الرشقي 
نظم  تقنيات  عىل  واملعتمد   Neighborhood Analysis

.Kernal املعلومات اجلغرافية،  وحتليل كرينل

أمهية الدراسة
جمال  يف  للدراسة  العلمية  األمهية  تتمثل   -1
بعد  عن  االستشعار  تقنيات  تطبيقات  من  االستفادة 

ونظم  املعلومات اجلغرافية يف التخطيط السياحي.
نظم  تقنيات  استخدام  كيفية  عىل  التعرف   -2
دراسة  يف  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات 

وحتليل نمط توزيع اخلدمات السياحية.
للخدمات  املكاين  االنتشار  نمط  استقصاء   -3
وحتليل  امليت،  للبحر  الرشقي  الساحل  عىل  السياحية 
أثر هذا التوزيع واالنتشار املكاين للخدمات السياحية، 

ومدى تأثريها عىل البيئة الطبيعية للموقع السياحي.
4- إعداد قاعدة بيانات جغرافية Database تشمل 
للبحر  الرشقي  الساحل  عىل  السياحية  املواقع  كافة 

امليت.

منطقة الدراسة 
للبحر  الرشقي  الساحل  عىل  الدراسة  منطقة  تقع 
امليت، بمساحة تقدر بـ 220كم2، وبطول يبلغ حوايل 
)30كم(، وبعمق يرتاوح ما بني 6-7 كم باجتاه الرشق، 
وتقع عىل بعد 58كم من العاصمة عامن، وُتْقَسم منطقة 
يمتد  األول  جزئني،  إىل  امليت  للبحر  الرشقي  الساحل 
جنوبًا،  املخريص  وادي  حتى  شاماًل  سويمة  قرية  من 
الرشقي  الساحل  عىل  الّفعالة  السياحية  املنطقة  وهي 
للبحر امليت، أما القسم الثاين، فيشمل حممية املوجب، 
والتي يمنع فيها إقامة أي نشاطات بشـرية دون موافقة 
اجلمعية امللكية حلامية الطبيعة حفاظًا عىل طبيعة املنطقة 
من أي تدخل برشي يؤدي إىل إهناك بيئة املنطقة، وقد 
الشاميل  اجلزء  ضمن  الساحل  منطقة  الدراسة  تناولت 

للبحر امليت فقط، كام يتضح يف الشكل )1(. 
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مربرات اختيار  منطقة الدراسة  
1- النظام املقرتح غري ُمطبق يف منطقة الدراسة.

منطقة  امليت  للبحر  الرشقي  الساحل  ُيمثل   -2
دراسة جغرافية حتتاج إىل اهتامم بحثي يعتمد عىل تقنيات 
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛ وذلك 
املنطقة  باملنطقة، وأمهية  بسبب تعقد الرتكيب الوظيفي 

عامليًا فهي أخفض بقعة عىل سطح اليابس.
والطبيعية  البرشية  السياحية  املقومات  تتنوع   -3
التعبري  تم  والتي  امليت،  للبحر  الرشقي  الساحل  عىل 
عنها يف 13 طبقة معلوماتية، ومن ثم تم إظهار إمكانات 
النظام املقرتح يف ختطيط خمتلف األنشطة السياحية عىل 

الساحل الرشقي للبحر امليت.
4- صغر عدد املفردات حتت كل طبقة معلوماتية 
ومجع  حرص  من  الباحث  متكن  معها  والتي  النظام،  يف 
حيتاج  حيث  عمل،  لفريق  احلاجة  دون  بمفرده  بياناهتا 

وحملٍل   ،System Manager للنظام  مديٍر  إىل  النظام  بناء 
ومرشٍف    ،GIS Analyst اجلغرافية  املعلومات  لنظم 
لقواعد البيانات Data Base Manager، ومرشف معاجلة 
 ،Cartographer وكارتوجرايف ،Senior Processor البيانات

.Digitizer Operator ومرشف ترقيم اخلرائط
5-وجود قصور يف األساليب التقليدية املستخدمة 
يف التخطيط السياحي، واحلاجة إىل وسائل حديثة تعمل 

عىل تقليل الوقت واجلهد.

الدراسات السابقة
تتصف الدراسات التي تناولت التخطيط السياحي 
يف غالبيتها باهتاممها بدراسة اجلوانب التقليدية يف تطوير 
املواقع السياحية، أما الدراسات املتعلقة بتطوير وختطيط 
املواقع السياحية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 
زالت  فام  البحث  موضوع  اجلغرافية  املعلومات  ونظم 

الشكل رقم )1(. موقع منطقة الدراسة.
املصدر: إعداد الباحث
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تطبيقات  بعنوان   ،)Berry, 2006( دراسة  ومنها:  قليلة، 
يف  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
التخطيط السياحي دراسة تطبيقية عىل جزيرة هارلود، 
التطورات  من  االستفادة  كيفية  الدراسة  تناولت  وقد 
بيانات يمكن  املتالحقة يف تصميم قاعدة  التكنولوجية 
يف  السياحية  املقومات  وتطوير  ختطيط  يف  استخدامها 

اجلزيرة.
تناولت  فقد   )Haines-Young, 2005( دراسة  أما 
التخطيط  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  استخدام  أمهية 
من  السياحي  القطاع  أن  اعتبار  عىل  السياحي، 
يتطلب  لذا  الرتكيب،  املعقدة  االقتصادية  القطاعات 
ختطيط  عملية  يف  الكفاءة  العالية  األدوات  من  العديد 
الدراسة إىل عجز  السياحية وإدارهتا، وأشارت  املواقع 
التنمية  حتقيق  عن  التخطيط  يف  التقليدية  الوسائل 
السياحية املستدامة، من هنا تكمن أمهية استخدام نظام 

املعلومات اجلغرايف يف التخطيط السياحي.
بدراسة   )Hanna, And. Millar2006( قاما  كام        
ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنيات  عن  رشحًا  قدمت 
املعلومات اجلغرافية، يف التخطيط السياحي واستخدام 
املرئيات الفضائية يف هذا املجال كأداة ختطيطية للمواقع 
السياحية، وأشارت الدراسـة إىل حداثة هذا االجتاه يف 
لالجتاهات  الدراسة  عرضت  ثم  السياحي،  التخطيط 
يف  االستفادة  التقنيات  هذه  خالل  من  يمكن  التي 

التخطيط السياحي.
  أما دراسة )Jamal. and. Getz 2003( فقد تناولت 
ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنيات  استخدام  أمهية 
املعلومات اجلغرافية يف تطوير املواقع السياحية، وأشارت 
الدراسة إىل أمهية قاعدة البيانات السياحية التي تشمل 
كافة البيانات املتعلقة بالبنية التحتية، واملقومات البرشية 

نظام  خالل  من  معها  التعامل  يسهل  التي  والطبيعية، 
املعلومات اجلغرايف، ومن ثم قدرة التخطيط السياحي 
قاعدة  إىل أمهية  النتائج، مع اإلشارة  أفضل  عىل حتقيق 
البيانات يف تزويد صانع القرار بكافة املعلومات املتعلقة 

بتطوير املواقع السياحية وإدارهتا بالصورة املثىل.
السابقة  للدراسات  استكاماًل  الدراسة،  هذه  وتأيت     
تقنيات  من  االستفادة  حماولة  يف  الباحثون  هبا  قام  التي 
يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار 
يف  شمولية   صورة  توفري  هبدف  السياحي،  التخطيط 
املواقع  داخل  املكانية  والعالقات  التنظيم  شكل  فهم 

السياحية.

منهجية الدراسة
النظم،  أسلوب  استخدام  عىل  الدراسة  تركز 
أمهية  من  له  ملا  والدراسة  للبحث  متكامل  كأسلوب 
الذي  امليت،  للبحر  الرشقي  الساحل  دراسة  يف  كبرية 
العالقات  وتتشابك  واملتغريات،  الظواهر  فيه  تتعقد 
وتتداخل مع بعضها بعضًا، بطريقة يصعب معها القدرة 
املتبادل.  تأثريها  العالقات ودراسة  عىل تشخيص هذه 
اجلغرافية  البيانات  قاعدة  إنشاء  منهجية  وتتضمن 
املعلومات  بجمع  وتتمثل  املراحل  من  عددًا  للدراسة 
البيانات  إدخال  ثم  بالدراسة،  اخلاصة  والبيانات 
اجلغرافية ومعلوماهتا الوصفية وبناء قاعدة املعلومات، 
املعلومات  املعلومات يف نظم  إدارة ومعاجلة قواعد  ثم 

اجلغرافية. وتتمثل منهجية الدراسة بام يأيت:
 Nearest Neighbor Analysis 1- حتليل صلة اجلوار
واملعتمد عىل برامج نظم املعلومات اجلغرافية، برنامج 
توزيع  نمط  لتحديد  يستخدم  والذي   ،ARCGIS9.3

مساحة  عىل  توزيعها  وشكل  السياحية،  اخلدمات 
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الالندسكيب املمثل للموقع السياحي - الساحل الرشقي 
للبحر امليت -.

للموقع  املمثلة  الفضائية  املرئيات  حتليل   -2
السياحي، وامللتقطة بواسطة األقامر الصناعية.

 Spatial Analyst 3- استخدام األسلوب التحلييل
نظم  برنامج  يف   Kernel كرينل  وسيلة  عىل  املعتمد 
املعلومات اجلغرافية ARCGIS9.3، هبدف حتديد اجتاهات 
الالندسكيب  مساحة  عىل  السياحية  اخلدمات  توزيع 

الطبيعية عىل الساحل الرشقي للبحر امليت.
4 - جتميع البيانات املتوفرة من مصادرها املختلفة 
أقامر  صور  وصفية،  بيانات  جداول،  )خرائط،  مثل: 
العاملي  التوقيع  نظام  بواسطة  رقمية  بيانات  صناعية، 

.)GPS

5- ترتيب البيانات وتبويبها وحتويلها إىل بيانات 
عىل  وعرضها  حاسوبيًا  معها  التعامل  يمكن  رقمية 

برنامج ARCGIS لغايات الدراسة والتحليل.
السياحي،  للموقع  ميدانية  بزيارات  القيام   -6
لرصد بعض املواقع بواسطة جهاز نظام التوقيع العاملي 

GPS  للتحقق من صحة إحداثيات بعض البيانات.

7- القيام بالعمليات التحليلية املعتمدة عىل برامج 
العمليات  وأبرز   ،ARC GIS اجلغرافية  املعلومات  نظم 

التحليلية ما يأيت:
املمثلة  واملساحية  واخلطية  النقطية  الطبقات  بناء 
البرشية والطبيعية،  بكافة عنارصها  السياحي،  للموقع 
من حيث نظام اإلسقاط املستخدم، ومرجع اإلحداثيات 
إىل حساب األطوال واملساحات  باإلضافة   اجلغرافية، 
باستخدام  اجلغرايف،  والتوزيع  التحليل  يف  حلاجتها 

.Arc Catalog برجمية

املقومات  بكافة  املتعلقة  البيانات  مجيع  عرض 
الطبيعية والبرشية املمثلة للموقع السياحي، ومطابقتها 
امللتقطة  الفضائية  املرئيات  مع  وتفسريها  وتعديلها 
بواسطة األقامر الصناعية للموقع السياحي، باستخدام 

.Arc Map برجمية
السياحي  للموقع  املمثلة  البيانات  قواعد  عرض 
التوزيع  بعملية دراسة  والبدء  بشكل شمويل وتكاميل، 
االنتشار  شكل  وحتليل  السياحية  للخدمات  املكاين 
املكاين للخدمات السياحية يف املوقع السياحي، وإجراء 
للخدمات  التنافسية  امليزات  وعرض  املقارنة  عمليات 
السياحي،  املوقع  طبيعة  مع  توافقها  ومدى  السياحية، 

.Arc Toolbox كل هذا يتم باالعتامد عىل برجمية
أشكال  كافة  املكاين  التحليل  عمليات  تشمل 
االستعالم والتحليل واملعاجلة للبيانات الوصفية اخلاصة 
بالدراسة ومنها: إجراء حسابات تتعلق بالتحليل التقاريب 
Analysis Proximity، إضافة إىل إجراء حسابات تتعلق 

التي حتتوي عىل  الظواهر  Distance، وحتديد  باملسافات 
تنتهي يف ظاهرة  والتي   Contains Criteria معينة  ظاهرة 
،باستخدام  والتحليل   ،Terminates in Criteria أخرى 
القيم املوزونة Weights، من خالل إعطاء أحد العنارص 
العنارص  باقي  من  أكرب  وزنًا  التخطيط  يف  املؤثرة 
األخرى، ويف الدراسة اسُتخدم هذا النوع من التحليل 
السياحية  املنشآت  إلقامة  املثىل  املواضع  اختيار  هبدف 
عىل الساحل الرشقي للبحر امليت، وتم اعتامد عدد من 
املتغريات املؤثرة عىل عملية التخطيط السياحي، وعند 
تطبيق طريقة التحليل من خالل القيم املوزونة، ُأعطي 
عنرص االنحدار وزنًا أكرب من متغريي الرتبة واالرتفاع 
يف عملية تقييم األرايض، من خالل رضب قيم معامل 
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االنحدار يف X2، بينام رضب قيم عاميل الرتبة واالرتفاع 
بتصنيف   ARC GIS9.3 برنامج  يقوم  وعندها   ،X1 يف 
أساس  عىل  امليت  للبحر  الرشقي  الساحل  أرايض 
صالحيتها للبناء إىل أرايض جيدة ومتوسطة وضعيفة، 
ومن ثم فقد تم إعطاء عامل االنحدار وزنًا أكرب بمرتني 

من وزن الرتبة واالرتفاع.
اعتمدت عملية التحليل املكاين  يف الدراسة عىل 
 Buffers الظواهر  حول  احلدود  ُصنع  التأثري،  نطاقات 
واملتغريات املؤثرة يف عملية التخطيط السياحي، فصنع 
التقليدية  األساليب  باستخدام  الظواهر  حول  احلدود 
حول  النطاقات  صنع  ويتم  وصعبة،  معقدة  عملية 
املتغريات بتحديد مسافة النطاق الذي نرغب بتحديده 
حول املتغري، وتوفر خاصية صنع النطاقات باستخدام 
برجمية ARCGIS9.3 يف حتديد مستويات فيضانات األودية 
واستخدمت  عنها،  النامجة  األخطار  من  للحد  املائية، 
عىل  املائية  األودية  تأثري  درجة  معرفة  يف  الطريقة  هذه 
الساحل الرشقي للبحر امليت من خالل طرح األسئلة 
اآلتية: ماذا لو ارتفعت كمية املياه داخل املجاري املائية 
إىل ارتفاع 2م، فام املناطق التي ستغطيها املياه، وكذلك 
وسيلة  يوفر  مما  للخطر  املعرضة  السياحية  املناطق  ما 
الرشقي  للساحل  السياحي  التخطيط  عملية  يف  هامة 
للبحر امليت، ويساعد اجلهات املسؤولة عىل االستعداد 

ملواجهة مثل هذا النوع من األخطار. 

اإلطار النظري
التخطيط  يف  املستخدمة  التقليدية  الطرق  تتميز 
السياحي بمحدودية قدرهتا يف عملية املعاجلة والتحليل، 
 Hard Copy الورقية  اخلرائط  تركيب  عىل  تعتمد  فهي 
والوقت،  اجلهد  من  الكثري  وتستغرق  يدوية،  بصورة 

وال مُتّكن املخطط من أخذ مجيع املحددات الطبيعية يف 
االعتبار، وال تعِط العدد الكايف من اخليارات والبدائل 
تقنيات  باستخدام  تنفيذها  يمكن  التي  التخطيطية 
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية بسهولة 
،وتعطي  واجلهد  الوقت  توفري  عىل  تعمل  فهي  وُيرس، 
إمكانية تغيري اخلصائص واألهداف بصورة أكثر مرونة، 
وتتيح الكثري من البدائل واخليارات بصورة رسيعة مع 
توفر نتائج دقيقة، ولكنها حتتاج يف الوقت نفسه إىل اجلمع 
احلاسوب،  استخدام  يف  واخلربة  التخطيطي  الفكر  بني 
والقدرة عىل استخدام برجميات تقنيات االستشعار عن 

بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. 
يف  جغرايف  معلومات  نظام  بناء  عند  يشرتط 
السياحية  التنمية  مواضع  واختيار  السياحي،  التخطيط 
العمل  نطاق  عىل  التعرف  سياحي،  موقع  أي  داخل 
يقوم  التي  الفنية  املهام  أمتتة  إىل  هيدف  الذي  األسايس 
هبا املخطط السياحي بصورة يدوية تستغرق الكثري من 
املقرتح  التخطيطي  النظام  أن  بمعنى  واجلهد،  الوقت 
بالدراسة هيدف إىل أمتتة العمل الفني الذي يتعامل مع 
البيانات اجلغرافية من خرائط ومرئيات فضائية وصور 
البيانات  القدرة عىل ربط  إىل  جوية وخمططات، إضافة 
الوصفية بالبيانات املكانية عىل اخلرائط، ومن أبرز مهام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 

يف التخطيط السياحي:
مناطق  أو  التأثري  نطاقات  بناء  عىل  القدرة   -1
التخوم Buffers حول الظاهرات األرضية مثل: الصدوع 
والطيات وشبكة املجاري املائية وغريها داخل أي موقع 

سياحي.
خالل  من  السياحية  النامذج  بناء  عىل  القدرة   -2

.Model Maker
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مستحدثة  أخرى  طبقات  إضافة  يف  املرونة   -4
وإدخاهلا إىل قاعدة البيانات السياحية.

5- القدرة عىل ترتيب البدائل التخطيطية بصورة 
آلية تعتمد عىل األوزان الرياضية.

األساسية  واملراحل  اخلطوات  تلخيص  ويمكن 
املعتمدة عىل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
اجلغرافية الختيار أنسب مواضع التنمية السياحية عىل 

الساحل الرشقي للبحر امليت يف اخلطوات اآلتية:
أواًل: حتديد منطقة الدراسة 

حتديد  يتم  املقرتح  النظام  لبناء  األوىل  املرحلة  يف 
النطاق اجلغرايف، والتعرف عىل حدود اإلقليم املستهدف 
معرفة  َتُسهْل  وبذلك  عليه،  املقرتح  النظام  تطبيق 
معرفة  وكذلك  وخصائصها،  األرضية  الوحدات 
العمليات اجليومورفولوجية كالتعرية املائية، واهلوائية، 
البيئية،  واألخطار  السفوح،  واستقرارية  والتجوية، 
وجماري السيول واألودية، ومناطق الصدوع واملفاصل 
والطيات األرضية، واملناطق الزراعية والعمرانية والتي 

تؤثر عىل املنشآت السياحية املقامة.
ثانيًا: وضع األسس واملعايري التخطيطية 

من  الدراسة  منطقة  حتتويه  ما  عىل  التعرف  بعد 
حمددات طبيعية، ال بد من وضع أسس ومعايري ختطيطية 

للتعامل مع تلك املحددات والعوامل فمثاًل:
واستخدامات  النبايت،  والغطاء  الرتبة  دراسة   -1

األرض املختلفة بمنطقة الدراسة.
2- اختيار أنسب التكوينات اجليولوجية املناسبة 

إلقامة املنشآت السياحية عليها.
وحتديد  األرض،  سطح  انحدار  دراسة   -3

االرتفاع املناسب عن سطح البحر.

4- استبعاد املناطق ذات القابلية العالية للزراعة 
من املناطق الصاحلة إلقامة املنشآت السياحية.

5- حتديد البعد املناسب للمنشآت السياحية، عن 
أماكن املفاصل والصدوع الصخرية والطيات األرضية.

6- حتديد البعد املناسب للمنشآت السياحية، عن 
جماري السيول اخلطرة واملعرضة للفيضانات.

يف  والفرعية  الرئيسة  الطرق  شبكة  دراسة   -7
منطقة الدراسة.

املؤرشات  هي  املعايري  أو  األسس  هذه  وتعترب 
)Parameters( املغذية للنموذج الريايض ) Model( الذي 

يقوم عليه النظام املقرتح.
ثالثًا: مجع وتصنيف البيانات املستخدمة يف النظام 

املقرتح 
البيانات  جتميع  يتم  الدراسة،  منطقة  حتديد  بعد 
التي سيتم إدخاهلا إىل قاعدة بيانات Data Base الدراسة، 
املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنيات  وتتميز 
أنواع  من  العديد  مع  التعامل  عىل  بقدرهتا  اجلغرافية 
البيانات اجلغرافية،  أو  الوصفية  البيانات  البيانات سواًء 
وتعترب املرئيات الفضائية والصور اجلوية من أهم مصادر 
تصميم  يف  املستخدمة  والوصفية  اجلغرافية،  البيانات 
قاعدة البيانات السياحية ملنطقة الدراسة. وتعد اخلرائط 
الطبوغرافية عىل اختالف مقاييسها، من الوسائل املهمة يف 
حتديد شبكة الرصف الطبيعي لألحواض املائية ملطابقتها 
وتدقيقها مع صور األقامر الصناعية، وبناء خرائط تصنيف 
املناطق املعرضة للخطر Risk Zone MAP، وحتديد وبناء 
حتديد  خالهلا  من  يمكن  وكذلك   ،Buffer التأثري  جمال 
خطوط  إدخال  خالل  من  البحر  سطح  عن  االرتفاع 

.Digital Elevation Model الكنتور، وذلك لبناء
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 System analysis النظام  وتصميم  حتليل  رابعًا: 
design

تتضمن مرحلة حتليل وتصميم النظام ثالث مراحل:
.System Analysis 1-  حتليل النظام
.System Design 2-  تصميم النظام

البيانات  لقواعد  واملنطقي  العميل  التصميم   -3
.Data Base Physical Conceptual Design

يتم يف مرحلة حتليل النظام القيام بعدد من اخلطوات، 
وكميات  النظام،  مستخدم  احتياجات  حتديد  تتضمن 
وأنواع البيانات املتوفرة، وحتديد سري العمل، وبناًء عىل 
النظام  يتم احلصول عليها يف مرحلة حتليل  التي  النتائج 
أمتتة  إىل  هتدف  سوف  التي  اجلديدة،  النظم  اقرتاح  يتم 
العمل اليدوي، ويرى )Maguire 2006( أن النظام املقرتح 

باستخدام الطريقة اهليكلية لتحليل وتصميم النظم.
Structured Systems Analysis And Design Method / 
SSADM

هي طريقة من طرق حتليل وتصميم النظم املطبقة 
الدول  العامل خاصة  العديد من دول  بشكل رسمي يف 

األوروبية.
بعد احلصول عىل النتائج من مرحلة حتليل النظام، 
ووصف  النظام  لبناء  املتبعة  التنفيذية  اخلطوات  يتحدد 
هليكل  وحمدد  واضح  تعريف  وإعطاء  العمل،  منهجية 
أما   .System Comp ability املقرتح  النظام  ومكونات 
اخلطوة الثالثة يف حتليل وتصميم النظام تتضمن معاجلة 
وتقييمها  مكوناهتا  حتديد  حيث،  من  البيانات  قاعدة 
والنظام   ،Identification of Contents of Data Base

.Coordinate System  اإلحداثي
خامسًا: بناء التطبيقات وعرض وتقييم النتائج 

حتتوي تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
كل  يؤدي   ،Modules فرعية  نظم  عدة  عىل  اجلغرافية 

نظام فرعي وظيفة أحادية Functions، تتكامل مع باقي 
النظم الفرعية األخرى لتشكل يف النهاية هيكل النظام 
الرئيس، ولتحقيق هذا اهلدف تم تقسيم العمل إىل عدة 

مراحل أساسية:
املرحلة  هذه  تتضمن  التمهيدية:  املرحلة   -1
 ،Digitizing البيانات  اجلغرافية، وتوقيع  البيانات  جتهيز 
التصحيح  عمليات  وإجراء  اإلحداثي  والتعريف 
Rectification، والتصنيف Classification، وبناء نطاقات 

التأثري Buffer للعنارص املدخلة للنظام املقرتح.
2- مرحلة بناء النظم الفرعية، ويتم يف هذه املرحلة 

بناء نظم أحادية بمعنى أهنا تؤدي وظيفة واحدة.
مع  وربطها  الفرعية،  النظم  جتميع  مرحلة   -3

بعضها يف نظام شامل ومتكامل.
4- مرحلة التشغيل وتقييم النتائج.

املقرتح،  النظام  عن  تصور  وضع  يمكن  سبق  مما 
البيانات،  من  هنائي  ال  كٍم  مع  التعامل  يستطيع  بحيث 
بمواقعها  الوصفية  البيانات  ربط  عىل  القـدرة  ولديه 
اجلغرافية، والقيام بعمليات معقدة من التحليل للعنارص 
األرضية، والتعرف عىل املواضع األرضية إلقامة املنشآت 
السياحية داخل أي موقع سياحي بناًء عىل رشوط معينة 
يتم حتديدها مسبقًا، مما يسهل عمل املخطط السياحي، يف 
حتديد واختيار أنسب املواقع الصاحلة للتنمية السياحية 

عىل الساحل الرشقي للبحر امليت.

املعايري التخطيطية املغذية للنظام املقرتح
Planning Parameters 

منطقة  يف  الطبيعية  املحددات  أن  القول  يمكن 
اختيار  عىل  بوضوح  تؤثر  أن  يمكن  والتي  الدراسة، 

مواضع التنمية السياحية تتمثل بالعوامل اآلتية:
1-  التكوينات اجليولوجية.
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2-  قدرة األرض عىل الزراعة.
3-  مظاهر السطح الطبوغرافية ودرجة االرتفاع 

عن سطح البحر.
4-  مناطق الصدوع واملفاصل الصخرية والطيات 

األرضية 
5-  جماري األودية والسيول.

أواًل: التكوينات اجليولوجية 
تتمتع منطقة الدراسة بتوافر نوعيات خمتلفة من 
التكوينات  خريطة  وحتتوي  اجليولوجية،  التكوينات 
استخدامها  سيتم  والتي  الدراسة،  ملنطقة  اجليولوجية 
كأحد املدخالت املغذية للنظام املقرتح عىل 19 تصنيفًا 
اختيار  هذا  خالل  من  ويمكن  اجليولوجية،  للعنارص 
املناطق الصاحلة للتنمية السياحية، وهي املصنفات )1، 
املصنفات  وهذه  للتأسيس،  صاحلة  كمناطق   )10  ،4

ُتعرّبْ عن:
1-  املناطق التي حتتوي عىل رواسب األودية.

2-  مناطق الرمال الثابتة املتامسكة.
3-  مناطق الرسوبيات الناجتة عن طرح البحر. 

الطبوغرافية ودرجة االرتفاع عن  ثانيًا: مظاهر السطح 
سطح البحر 

دورًا  األرض  لسطح  الطبيعية  الظاهرات  ُتشكل 
كبريًا يف تشكيل الكتلة العمرانية برصيًا ووظيفيًا ممثاًل يف 
التشكيل البرصي، وتوزيع استعامالت األرض، كام أن 
ملظاهر السطح دورًا كبريًا يف مساعدة املخطط السياحي 
مع  واملتكامل  املناسب  العمراين  التكوين  إجياد  عىل 
العنارص الطبيعية املوجودة يف املنطقة من حيث إبرازها 
نحو  الرؤية  توجيه حماور  أو  األمر،  لزم  إذا  إخفائها  أو 
من  ذلك  كل  يف  مستفيدًا  فيها  مرغوب  طبيعية  مناظر 

املناطق  استبعاد  تم  وهنا  لألرض،  الطبوغرايف  الشكل 
ذات االنحدار الشديد والتي يزيد انحدارها عن °30.

ثالثًا: مناطق الصدوع واملفاصل الصخرية 
مل تذكر العديد من املراجع البعد األمثل أو احلد األدنى 
كان  وإن  الصدوع،  عن  هبا  االبتعاد  جيب  التي  املسافة  من 
بعض املتخصصني قدروها بمسافة ال تقل عن 100م، وال 
تزيد عن 150م، وهلذا فقد تم األخذ باحلد األقىص 150م.

رابعًا: جماري األودية والسيول 
شدة  حسب  للسيول  املعرضة  املناطق  تنقسم 

خطورهتا يف منطقة الدراسة إىل:
باحتامل  املناطق  هذه  تتميز  خطرة:  مناطق   -1
ارتفاع املياه هبا إىل أكثر من 0.5م وقد تتعدى 1.0 يف 
املفاجئ عام حوهلا، وفرتات  النقاط النخفاضها  بعض 

الرجوع حلدوث الفيضانات فيها متقاربة.
يرتاوح  مناطق  اخلطورة:  متوسطة  مناطق   -2

عمق املياه فيها بني 0.25مرت إىل 0.5 م.
3- مناطق قليلة اخلطورة: وفيها ال يتعدى منسوب 
حلدوث  الرجوع  وفرتات  م،   0.25 املنطقة   يف  املياه 

الفيضان متباعدة، ورسعة اندفاع املياه فيها منخفضة. 
تتعرض  ال  مناطق  وهي  خطرة:  غري  مناطق   -4
ألي سيول، ومثل هذه املناطق ال ختضع ألي حمددات 

يفرضها وجود السيل.
من  كميات  وجود  األوىل  مناطق  الثالث  ويتبع 
احلمولة العالقة واملجرورة التي جيرفها السيل، وتتناسب 
هذه  وتضاف  واندفاعها  املياه  كثافة  مع  حالة  كل  يف 
املناطق ألمهيتها يف حساب خسائر  تقييم  إىل  الكميات 
واالبتعاد  تركها  الواجب  املسافات  ختتلف  كام  السيل، 
عن جماري السيول هبا ويقدرها العديد من املتخصصني 
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املرتفع،  للخطر  املعرضة  املناطق  يف  1000م  بمسافة 
و100م يف املناطق قليلة اخلطورة، وتتميز األودية املائية 
الترصيف  لقلة  قليلة اخلطورة،  بأهنا  الدراسة  يف منطقة 
املائي، والتوسع يف إقامة السدود يف املنطقة، لذلك سيتم 
عن  السياحية  املنشأة  تبعد  أن  عىل  الدراسة  يف  االعتامد 

املجاري املائية 100م. 
مرحلة بناء النظم الفرعية 

بناء  تم  فقد  املقرتح،  النظام األسايس  إىل  وصواًل 
بمعنى  واحدة،  وظيفة  تؤدي  منفصلة  فرعية  نظم  عدة 
ويتم  واحدة،  رقمية  خريطة  عن  عبارة  املدخالت  أن 
إجراء عملية واحدة عليها Buffer، وهذه النظم تتوافق 

مع النظم واملعايري التخطيطية التي تم ذكرها سابقًا.
أواًل: اختيار أنسب التكوينات اجليولوجية 

املطلوبة  املصنفات  بتحويل  املقرتح  النظام  يقوم 
إىل  األخرى  املصنفات  باقي  وحتويل   )1( القيمة  إىل 

القيمة )0( ويكون الناتج من هذه العملية احلصول عىل 
املنشآت  إلقامة  املثىل  املناطق  عىل  حتتوي  التي  اخلريطة 
 )10  /4  /1( املصنفات  اختيار  تم  وقد  السياحية، 
كمناطق مثىل لإلنشاء وهذه املصنفات ُتْعرب عن مناطق 
الثابتة، والرسوبيات  انتشار رواسب األودية، والرمال 
مرات  عدة  السابق  النظام  وتطبيق  تكرار  تم  وقد 

هبدف:
النتيجة  وظهرت  املزروعة  األرايض  استبعاد   -1

.)3 ( رقم  الشكل  يف 
وظهرت  االنحدار  درجات  أنسب  اختيار   -2

.)3 ( رقم  الشكل  يف  النتيجة 
األرضية  الصدوع  عن  املناسب  البعد  اختيار   -3

.)2 ( رقم  الشكل  يف  النتيجة  وظهرت 
وظهرت  املائية  األودية  جماري  عن  االبتعاد   -4

.)4 ( رقم  الشكل  يف  النتيجة 

الشكل رقم )2(. املناطق املعرضة ألخطار الصدوع األرضية.
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الشكل رقم )3(. نموذج ثالثي األبعاد ملنطقة دراسة واختيار االنحدار املناسب.

الشكل رقم )4(. حتديد املناطق املزروعة والسكنية يف منطقة الدراسة.
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شامل  واحد  نظام  يف  الفرعية  النظم  جتميع  مرحلة 
ومتكامل 

الفرعية  النظم  وتركيب  بدمج  املرحلة  هذه  هتتم 
األحادية التي تم احلصول عليها من اخلطوة السابقة، يف 
نظام واحد شامل ومتكامل، هبدف احلصول عىل خريطة 
حتتوي عىل عدة طبقات كام يتضح بالشكل رقم )5( وهي:

1- طبقة الصدوع األرضية. 
2- طبقة املجاري املائية.

3- طبقة املناطق املزروعة.
4- طبقة االرتفاع عن سطح البحر.

5- طبقة التكوينات اجليولوجية يف املنطقة.

الشكل رقم )5(. جتميع الطبقات اخلاصة بمنطقة الدراسة.

يظهر من خالل الشكل رقم )6( أن املناطق التي 
الساحل  رشق  وشامل  شامل  يف  األبيض  باللون  تظهر 
الرشقي للبحر امليت هي أنسب املواقع إلقامة املنشآت 
قام  والتي  املوضوعة،  اخلصائص  حسب  السياحية 

املناطق  أما  تشغيله،  عند  املقرتح  النظام  باستخدامها 
بناًء  للخطر  معرضة  مواضع  ُتشّكل  فهي  األخرى 
األصفر  اللون  ذات  املناطق  أما  السابقة،  املعايري  عىل 
حلامية  امللكية  اجلمعية  عليها  ترشف  حممية  مناطق  تعد 
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النشاط  فيها  بام  البرشية  األنشطة  فيها  وحَتُظْر  الطبيعة، 
السياحي. ويمكن االستفادة أيضًا من الشكل رقم )6( 
وأولويتها،  السياحية  التنمية  اجتاهات  حتديد  جمال  يف 
السياحي  لالمتداد  كبري  جمال  أمامها  التي  واملناطق 
توقف  تؤكد  طبيعية  حمددات  هبا  حتيط  التي  واألخرى 
النمو السياحي عند حد معني، إضافة إىل سهولة تطبيق 
أماكن  بتوزيع  املتعلق  اإلقليمي  التخطيط  نظريات 
أو  واالنتشار  التوسع  وحتقيق  السياحية  التجمـعات 

الرتكز واالندماج.

وتعد تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
اجلغرافية جمرد أداة تساعد املخطط السياحي يف الوصول 
من  هائل  كم  مع  وتعامله  السياحية،  املواقع  أنسب  إىل 
اختيار  يف  أساسية  كعوامل  تدخل  التي  املعلومات 
املواضع السياحية، وتؤكد الدراسة التطبيقية من خالل 
النظام املقرتح هذا األمر، ويتأكد دور املخطط يف وضع 
أنسب املعايري واملواصفات، وإدخاهلا إىل قاعدة البيانات 
السياحية، وإجراء العمليات التحليلية، مما يؤدي إىل توفري 
الكثري من اجلهد والوقت الذي يستغرقه العمل اليدوي. 

الشكل رقم )6(. التوزيع اجلغرايف للمناطق املثىل إلقامة املنشآت السياحية.

النتائج 
عن  االستشعار  تقنيات  استخدامات  تتعدد   -1
املجاالت  لتعدد  وفقًا  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم  بعد 
منطقة  يف  السياحي  التخطيط  يف  املستخدمة  التطبيقية 
اختالف  عىل  االستخدامات  هذه  وتعتمد  الدراسة، 

وجهات النظر حول حتديد وتصنيف األهداف التطبيقية 
هلا وهذا ما تبني من خالل الدراسة.

تقنيات  باستخدام  السياحي  التخطيط  يتميز   -2
بتوفري  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار 
واملرئيات  اجلوية  الصور  عىل  واعتامده  واجلهد  الوقت 
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وإجراء  عالية،  بدقة  الطبوغرافية  واخلرائط  الفضائية 
التحليالت والوصول إىل نتائج دقيقة.

ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنيات  تستطيع   -3
يف  املهام  من  بالعديد  القيام  اجلغرافية  املعلومات 
املرئيات  استخدام  عىل  والقدرة  السياحي،  التخطيط 
إىل   Multi Map األغراض  متعددة  واخلرائط  الفضائية 
املكانية  التحليالت  إجراء  يف  النظام  إمكانية  جانب 

املختلفة.
بعد ونظم  االستشعار عن  تقنيات  تطبيق  إن   -4
املعلومات اجلغرافية يف ختطيط الساحل الرشقي للبحر 
ثم  ومن  املعلومات،  من  هائٍل  كٍم  بتوفر  يمتاز  امليت، 
ومن  معها،  التعامل  يف  تقليدية  غري  طرق  إىل  حيتاج 
وتشغيل   Criteria واملعايري  املواصفات  حتديد  خالل 
نظام املعلومات اجلغرايف أمكن احلصول عىل عدة بدائل 
وترتيب  أولويات  وضع  وأمكن  السياحية،  للمواقع 
للبدائل بطريقة آلية حسب نسب حتقيقها للمواصفات 

املطلوبة.

التوصيات 
امليت  بالبحر  إقليمي  جهاز  إنشاء  رضورة   -1
لوضع خمطط شامل يف ضوء الربامج املتكاملة لتحديد 
أولويات عملية التطوير، واستخدام الترشيعات امللزمة 
املتكاملة  بالتنمية  واالهتامم  السياحي،  التوسع  حلدود 
لإلقليم زراعيًا وصناعيًا وسياحيًا، مع وضع خمطط عام 

ألولويات استخدام األرض.
تقنيات  تكنولوجيا  استخدام  يف  التوسع   -2
يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار 

عمليات التخطيط للمواقع السياحية يف األردن. 

 Terms of Reference واضحة  منهجية  وضع   -3
الستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
للمواقع  والتطوير  التخطيط  عمليات  يف  اجلغرافية 
منهجية  إىل  الوصول  الدراسة  حاولت  وقد  السياحية، 
واضحة لتطبيق نظام مقرتح يعتمد عىل تكنولوجيا نظام 
يمكن  تطبيقية  دراسة  عىل  معتمدًا  اجلغرايف  املعلومات 
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Abstract. The study aims to identify the geographical pattern of distribution of tourism services on the east 
coast of the Dead Sea, using Cartographic analysis based on remote sensing )RS( and geographic information 
systems )GIS(. Where is the signing of tourist services, tourist location on the map using satellite images 
with high spatial accuracy of GIS software, the system of the universal signing of GPS for tourism services 
that are difficult to access it, or by geographical location has not been confirmed by satellite images.
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Arabia and the Arabs from the Bronze Age to the Coming  of Islam*

فهد بن مطلق العربي
أستاذ مساعد - قسم التاريخ - جامعة القصيم 

باإلضافة  فصول  تسعة  إىل   كتابه  بتقسيم  املؤلف  قام 
إىل املقدمة واخلامتة واملراجع وكذلك الفهارس . يقول 

هويل الند يف مقدمة كتابه:
Many Books are published every year in the 

West on Arabia and on the Arabs, but their concern is 
with Islamic (and especially oil producing) Arabia and 
with the Muslim Arabs, descendents who emigrated 
en masse from Arabia in the seventh century to 
conquer and colonies the whole Middle East.  Such 
books will devote at most a few pages to Arabia and 
its inhabitants before  this exodus, and even then will 
usually only treat the lifetime of Islam’s founder, the 
Prophet Muhammad.   The many centuries of Arabian 
history that precede the death of Muhammad are little 
studied and little known in the West.

سنة  كل  تصدر  التي  الكتب  من  الكثري  تتحدث 
الكتاب  هذا  والعرب،  العربية  اجلزيرة  عن  الغرب  يف 
يتحدث  عندما  والسيام  اإلسالمي،  العرص  عىل  ركز 
واملسلمني  للبرتول  املنتجة  العربية  اجلزيرة  أجزاء  عن 
العرب، من أحفاد األبطال الذين  انطلقوا من اجلزيرة 
العربية  يف القرن السابع امليالدي ليفتحوا بلدان العامل. 
العربية  اجلزيرة  عن  تتحدث  الكثرية  الكتب  فهذه 

فإن  ذلك  ومع  اإلسالمية.  الفتوحات  قبل  وسكاهنا 
عليه  اهلل  صىل  حممد  النبي  سرية  عىل  سيكون  الرتكيز 
وسلم، حيث نجد أن الغرب مل يدرسها كام ينبغي هذه 
القرون الطويلة من التاريخ العريب الذي سبق عهد النبي 

حممد صىل اهلل عليه وسلم فهي جمهولة بالنسبة هلم. 
ومن هنا جاء هذا الكتاب - كام يقول مؤلفه -  لسد 
الفراغ يف املكتبة الغربية فيام خيص تاريخ اجلزيرة العربية 
نقصًا  تعاين  الغربية  املكتبة  أن  فيه  الشك  ومما  القديم. 
يف املؤلفات التي ُتعنى  بتاريخ اجلزيرة العربية القديم، 
بالتاريخ القديم يف العامل الغريب  حيث إن جل االعتناء 
ينصب بالدرجة األوىل عىل التاريخ اليوناين والروماين 
باعتبارمها  جذور احلضارة الغربية احلديثة،  وإن كنا ال 
القديمة، ومنطقة  نغفل بعض املؤلفات يف تاريخ مرص 
اجلزيرة  تاريخ  أما  القديمة.  وإيران،  اخلصيب،  اهلالل 

العربية القديم فإنه مل ينل االهتامم املطلوب.
حتدث يف مقدمة كتابة عن جغرافية اجلزيرة العربية 
 (The (The land ofArabia) وعن سكان اجلزيرة العربية 

.Inhabitants of Arabia)

جملة جامعة امللك سعود، م23، السياحة واآلثار )1(، ص ص 67-70، الرياض )2011م/ 1432هـ(
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الغربيني يف حرصهم عىل إعطاء  املؤلفني  وكعادة 
منهجية حمددة ألبحاثهم نجد هوي الند يتتبع اشتقاق 
القديمة.  “عرب” و”عربية” ودالالهتام يف املصادر  لفظة 
للعرب  التارخيي  الظهور  املؤلف  استعرض  كام 
منذ  القديم  األدنى  الرشق  يف  األحداث  مرسح  عىل 

املصادراألشورية يف القرن التاسع قبل امليالد. 
تاريخ  مصادر  عن  احلديث  إىل  املؤلف  انتقل  ثم 
 .)Sources for the History of Arabia( العربية  اجلزيرة 
يتحدث  الذي  الزمني  النطاق  الباحث  لنا  وعرض 
بكتابه وهي الفرتة الزمنية املمتدة من العرص الربونزي 
طويلة  الفرتة  هذه  وتعد  امليالدي،  السابع  القرن  حتى 
زمنية  فرتة  أهنا  إال  أواملتخصص  املتخصص  غري  لدى 

متسلسلة البد من ذكرها.
منهجيته  عرض  إىل  ذلك  بعد  املؤلف  انتقل 
الفصول  أن  وذكر  الكتاب،  هذا  يف   (Methodology)

الثالثة األوىل جاءت هبدف تغطية تاريخ اجلزيرة العربية 
اجلزيرة، و 900 ق.م  العام 2500 ق.م يف رشق  منذ 
يف شامهلا وجنوهبا حتى عهد النبي حممد صىل اهلل عليه 
وسلم. وسبب اختياره للتواريخ سالفة الذكر، هو أهنا 
تاريخ اجلزيرة،  املدونة عن  الوثائق  اكتشاف  بداية  متثل 
باإلضافة إىل ذلك ذكر املؤلف أنه قسم كتابه من منطلق 
جغرايف ألن سكان كل منطقة من املناطق كانوا يمثلون 
العنارص  بعض  هناك  كان  وإن  بذاهتا  مستقلة  ثقافة 

الثقافية املتشاهبة بني هذه الثقافات املختلفة.
الثقافة  أمهية دراسة  املؤلف عن  النهاية حتدث  يف 
ومن هنا نجده يقتبس من املصادر اإلسالمية كالطربي 
وغريه حرفيًا يف الكثريمن املواضع. وهو بذلك يتامشى 
التارخيية احلديثة التي ترى رضورة إعطاء  مع املدارس 

التارخيية  الكتابة  نفسها عىل مرسح  متثيل  فرصة  الثقافة 
التارخيية واالنثربولوجية حتتكر  املدارس  بعد أن كانت 
األخذ  دون  تارخييًاً  ومتثيله  اآلخر  دراسة  حق  لنفسها 

برأي هذا اآلخر يف ثقافته أو حضارته.
الفصل األول: رشق اجلزيرة العربية: بدأ حديثه عن 
رشق اجلزيرة يف العرص الربونزي 3200-1300ق. م. 
يف  احلديدي  العرص  استعراض  إىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم 
ليأيت  -330ق.م   1300ق.م  العربية  اجلزيرة  رشق 
املؤلف بعد ذلك إىل احلديث عن رشق اجلزيرة يف العرص 
اليوناين والروماين ) 330ق.م - 240م(. حيث ازدهر 
رشق اجلزيرة العربية يف هذه الفرتة نتيجة نشاط التجارة 
بجنوب  العالقات  وزيادة  ناحية  من  العريب  اخلليج  يف 
ناحية أخرى. ومن حسن  العربية واألنباط من  اجلزيرة 
طالع رشق اجلزيرة العربية كغريه من مناطق اجلزيرة أن 
التوسعي  مرشوعه  تنفيذ  يف  ينجح  مل  األكرب  اإلسكندر 
اهلادف إىل االستيالء عىل اجلزيرة العربية. حيث كان من 
بني أهدافه - كام يذكر املؤلف - بعد نجاح محلته عىل اهلند 
العربية. ورغم وفاته قبل حتقيقه  االستيالء عىل اجلزيرة 
هلذا اهلدف فقد أرسل اإلسكندر ثالث محالت إىل اخلليج 
التارخيية  معلوماتنا  حصيلة  زيادة  يف  ساهم  مما  العريب 
عن  حديثه  املؤلف  وأهنى  املنطقة.  هذه  عن  واجلغرافية 
رشق اجلزيرة العربية  بتغطية تاريخ هذه املنطقة يف العرص 

البيزنطي - الساساين )240-630م(.
:(South Arabia) الفصل الثاين: جنوب اجلزيرة العربية
حيث بدأه املؤلف كسابقه باحلديث عن املنطقة يف العرص 
احلديدي. فمن السهل كام بني املؤلف أن تتم كتابة تاريخ 
جنوب اجلزيرة العربية لوفرة املصادر مقارنة بغريها من 
اجلزيرة  جنوب  عن  فتحدث  العربية.  اجلزيرة  مناطق 
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)330ق.م-240م(،  والروماين  اليوناين  العرصين  يف 
كثريًا.  والطربي  وسرتابون،  بلني  من  اقتبس  حيث 
بعد  جاء  ثم  للمعينيني،  التجاري  النشاط  ذكر  ولقد 
احلكم  حتت  العربية  اجلزيرة  جنوب  عن  احلديث  ذلك 
البيزنطي، والغزو احلبيش لليمن وحماوالت  سيف بن 

ذي يزن يف القضاء عىل هذا الوجود احلبيش.
الفصل الثالث: شامل ووسط اجلزيرة العربية: بدأ 
احلديث عن هذه املنطقة يف العرص احلديدي )1300-
330ق.م( ثم انتقل ملعاجلة تارخيها يف العرصين اليوناين 
والروماين )330ق.م- 240م(، كام أوضح لنا املؤلف بأن 
هذه الفرتة تعد من أكثر الفرتات التارخيية ، اخلاصة بشامل 
اجلزيرة العربية ، توثيقًا يف املصادر الكالسيكية. ويقف 
عىل رأس هذه املصادر سرتابون يف كتابه اجلغرافيا وبلني 
 يف كتابه التاريخ الطبيعي وبطليموس يف كتابه اجلغرافيا

وقد حتدث يف هذا الفصل عن سكان شامل غرب اجلزيرة 
أم  الصفوين  و  كالثموديني  قبائل  كانوا  سواء  العربية 
هناية  يف  وتطرق  النبطية.  كاململكة  سياسة  ممالك  كانوا 
البيزنطي  العرص  يف  اجلزيرة  ووسط  شامل  عن  الفصل 

- الساساين ) 240-630م(.
الفصل الرابع: معاجلة بعض قضايا تاريخ اجلزيرة 
العربية القديم بطريقة جيدة: حيث خصص هذا الفصل 
يف  العربية  للجزيرة  االقتصادي  اجلانب  عن  للحديث 
 Agriculture) تارخيها القديم. وبدأ الفصل الذي عنون له
and Water Management) بقوله يعتقد الكثري أن اجلزيرة 

صحراوية  منقطة  كانت  القديم  تارخيها  يف  العربية 
العربية  للجزيرة  يشهد  القديم  التاريخ  لكن  معزولة. 
االقتصادية،  الناحية  من  جدًا  مهمة  منطقة  كانت  بأهنا 
البخور. وقد  كانت هناك جتارة  الزراعة  إىل  فباإلضافة 

حتدث املؤلف عن حياة الرعي والصيد. حيث ينظرون 
املحببة  اهلوايات  إلحدى  وأداء  جسدية  كتامرين  إليها 

لإلنسان العريب حتى يف الوقت املعارص. 
ومل يغفل العالقات االقتصادية بني القبائل البدوية 
 Relations Between) واملدن  القرى  املتنقلة وبني سكان 
الصورة  .وعرض   (Nomadic and Settled Peoples

ينظر  فالبدوي  لآلخر.  طرف  كل  رسمها  التي  النمطية 
إىل قيمة احلرية كمصدر لتميزه وتفوقه عىل سكان املدن 
الذي ينظر إليهم عىل أهنم جمموعة من الرقيق رضوا أن 
يعيشوا حتت سلطة سياسة ما. ومن هنا فهو يرى أنه يتميز 
عليهم بعدم خضوعه ألي سلطة سياسة. وباملقابل ينظر 
سكان املدن إىل القبائل املتنقلة عىل أهنا جاهلة وبربرية، 
الصورة  هذه  صبغت  الطريق.ولقد  قطع  يف  وتعمل 
فرتاهتا  أغلب  يف  فكانت  الطرفني  بني  العالقة  النمطية 
املصادر  من  الكثري  املؤلف  ينتقد  وهنا  عدائية.  عالقة 
العربية التي سامهت يف تعزيز مثل هذه الصورة النمطية 
اخلاطئة. فالقبائل العربية - كام قال املؤلف- قد متارس 

االعتداء لكنها مل متارسه إطالقًا يف نطاق واسع.
العناوين  من  العديد  عىل  الفصل  هذا  واحتوى 
البخور،  جتارة  أو  العطرية  واملواد  كالتجارة  الفرعية 
 (Mining) والتعدين   ،(Local trade) املحلية  والتجارة 

والتي عاجلها املؤلف بكل اقتدار.
يف  العريب   (Society) املجتمع  اخلامس:  الفصل 
اجلزيرة العربية يف التاريخ القديم : وفيه حتدث املؤلف 
موضوع  وعالج  املجتمع،  هلذا  الطبقية  التقسيامت  عن 
ودور   .(Law and Legislation) والترشيعات  القوانني، 
فتناول  القديم.  العريب  املجتمع  يف  األرسة  مؤسسة 

موضوع الزواج ودور املرأة يف األرسة.  
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الفصل السادس: »الدين« (Religion): تعدد اآلهلة 
وقد   .(Polytheism) اإلسالم  قبل  العربية  اجلزيرة  يف 
كام  هشام.  ابن  سرية  ومنها  املصادر  من  الكثري  اقتبس 
(Magic and Medicine). ثم  حتدث عن السحر والطب 
انتقل املؤلف للحديث عن األماكن واألوقات املقدسة 
 Sacred Places and) يف اجلزيرة العربية يف تارخيها القديم
Times). ويف النهاية عالج هذا الفصل التضحيات لآلهلة 

  .)Offerings to the Gods(
الفصل السابع: الفن والعامرة والصناعات اليدوية 
املؤلف  فيه  وحتدث   :(Art, Architecture and Artifacts)

عن أنامط الفن والعامرة التي وجدت يف مناطق اجلزيرة 
الفصل  هذا  يف  املؤلف  عالج  كام  املختلفة.  العربية 

موضوع العمالت والرسوم الصخرية.
 Language and) واآلداب  اللغة  الثامن:  الفصل 
Literature): بدأ املؤلف عن أنواع الكتابات التي عرفتها 

إىل  االنتقال  قبل  القديم  تارخيها  يف  العربية  اجلزيرة 
النقوش  عن  املؤلف  حتدث  كام  اللغات.  عن  احلديث 
العربية القديمة. لينتقل بعد ذلك إىل احلديث عن الشعر 

العريب القديم واحلديث عن األسطورة.
اجلزيرة  يف  والتعريب  العروبة  التاسع:  الفصل 
املصادر  إىل  املؤلف  رجع  وهنا  اإلسالم:  قبل  العربية 
العربية ذات الصلة باملوضوع ككتابات وهب بن منبه. 
املؤلف  نجد  مصادره  وندرة  املوضوع  لغموض  ونظرًا 

يقسمه زمنيًا إىل أربعة أقسام:
األلفية األوىل قبل امليالد.

القرنني األول والثاين امليالديني.
الفرتة من القرن الرابع إىل القرن السادس  امليالدي.   

القرنيني  السابع والثامن امليالديني.
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صدرهذا الكتاب الذي وصف من مؤلفه بأنه جاء ضمن 
سلسلة الكتب التعليمية التي بدأها األسكتلندي جون 
اآلرامّية  والوثائق  الّنقوش  2009م،  عام  يف  جيسون 
الّسورّية  للّنقوش  تدريس  كتاب  الّرومانّية:  الفرتة  يف 

الّسامّية، املجّلد الرابع. 
قـائمة  إىل  إضـافة  فـصول  سبعة  ِمن  ويتكـّون 
ور  ـّ باملخـترصات والـّرسوم الّتـوضيحّية، وقـائمة بالص

والّلوحات. 
حتّدث  وثقافّية:  تارخيّية  مقّدمة  األّول:  الفصل 
والّرومانّية  اليونانّية  الّثقافّية  املوجات  عن  املؤلف  فيها 
التي أّثرت عىل املضمون الّثقايف الّسامي، أثناء خضوع 
يسّمى  ما  وانبعاث  الّرومانّية  لإلدارة  األدنى  الّشق 
تأّثر  واّتضح  »الرومانّية«.  و  »اهليللينّية«  بمصطلَحي: 
ولغوّيًا  دينّيًا  الّشق  بالد  يف  والكتابات  الّنصوص 
املدّونة يف  الّنقوش  أّن  باليونانّيني والّرومان. ويشري إىل 
هذا الكتاب تنقسم إىل مخسة أقسام رئيسة، هي: الّنبطّية 
واليهودّية والّتدمرّية والّسيانّية واحلرضّية مع مالحظة 
اخلّط  واستعامهلا  الّرسم  يف  االختالف  ِمن  نوع  وجود 

اآلرامي، الذي أصبح خّطًا رسمّيًا منذ الفرتة األمخينّية 
الفارسّية. كام ختتلف يف البيئة الّتارخيّية التي نشأت فيها 
متقاربة.  جغرافّية  بيئة  يف  نشوئها  مالحظة  مع  لغة  كّل 
األمخينّية  اململكة  إىل  هذه  مقّدمته  يف  املؤلف  ويتطّرق 
هنر  إىل  الّشق  يف  الّسند  هنر  ِمن  جغرافّيًا  امتّدت  التي 
وانضوت  الغرب،  يف  املتوّسط  البحر  وسواحل  الّنيل 
حتت لوائها كاّفة شعوب الّشق، وثقافاهتا وحضاراهتا 
ولغاهتا بني عاَمي 539 و330 ق.م. وأضحت خالل 
للمملكة.  الّرسمّية  الّلغة  اآلرامّية  الّلغة  الفرتة  هذه 
وبعد سقوط األمخينّيني وظهور اململكتنينْ اهليللينِستّيتنينْ 
الّسلوقّية والبطلمّية بدأت الّلغة اليونانّية تستقّر يف بالد 
الّشق ولكّنها مل تقِض عىل الّلهجات املحّلّية املنبثقة ِمن 
الّلغة اآلرامّية التي أصبحت بمرور الوقت لغات حمّلّية 
و30   64 عاَمي  وبني  الّشقّية.  املدن  ِمن  بعدد  خاّصة 
ق.م. بدأت بالد الّشق تتعّرض للغزو الّروماين حّتى 
بعد عام 30 ق.م. حيث أصبحت ضمن  له  خضعت 
الّروماين يف  الّرومانّية. ولكّن هذا االستقرار  الواليات 
وِمن  الپارثيني  ِقبل  ِمن  شديدة  ملنافسة  تعّرض  الّشق 
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بعدهم الّساسانّيني الفرس. إذن كّل هذا احلراك الّسيايس 
والعسكري والّثقايف أّثر عىل الّلغات الّسامّية يف الّشق 
ِمن ناحية األلفاظ والرّتاكيب الّلغوّية والعبارات وغريها 

مع احتفاظها بكينونتها وذاتّيتها املحّلّية الّشقّية.
الباحث  تطّرق  املوجز  االستعراض  هذا  وبعد 
يف  واحلرضّية  الّسياسّية  الكيانات  عن  احلديث  إىل 
رسمّية  كلغات  الّلغات  هذه  تبّنت  التي  الّشق  بالد 
الّنبطّية حيث أشار املؤلف  لدهيا، وهي، أّواًل: اململكة 
مسح  عىل  ظهورهم  وبداية  األنباط  نشوء  أصل  إىل 
العريب،مشريًا  األصل  إىل  انتامءهم  وأّكد  األحداث، 
الكالسيكّية،  كاملصّنفات  تارخيهم  دراسة  مصادر  إىل 
أثناء  وأورد  الكثرية.  الّنبطّية  والعمالت  والّنقوش، 
يستعرض  ثّم  امللوك  بأسامء  قائمة  األنباط  عن  حديثه 
ق.م.(   9-30( الّثالث  عبادة  وهم  ملوكهم  أشهر 
يف  واستطرد  م.(.  ق.م.-40   9( الّرابع  وحارثة 
احلديث عن اململكة الّنبطّية وإطارها اجلغرايف ودالئل 
الوجود الّنبطي يف موضع احلجر. وِمنها انتقل إىل تفّش 
انبثاق  وأّكد  رايتها.  حتت  البرتاء  وانضواء  الّنرصانّية 

اخلّط العريب ِمن اخلّط الّنبطي.
يف  اليهودّية  اململكة  عن  بحديثه  ذلك  بعد  واتبع 
منذ  اليونانّية  بالّثقافة  اليهود  تأّثر  إىل  وأشار  فلسطني، 
ونشوئها  هريود  أرسة  عىل  ورّكز  الّسلوقي،  احلكم 
حكمهم  حتت  االنضواء  وقبوهلا  الّرومان  مع  وتعاملها 
األرايض  عىل  سلطاهنم  ِمن  حكمها  رشعّية  واستمداد 
بعد  الّرومان  ضّد  اليهود  ثورة  إىل  وأشار  الفلسطينّية. 
سقوط أرسة هريود، واستخدام الّرومان العنف ضّدهم 
والية  فلسطني  أصبحت  وبعدها  م.   71/70 عام  يف 
رومانّية خالصة وزال عنها أّي كيان سيايس لليهود، مع 

استمرار وجودهم كأّمة يف فلسطني وهم أنفسهم الذين 
الّرومان مّرة أخرى بني عاَمي 132  الّثورة عىل  أعلنوا 
و135 م. وقد تعامل الّرومان مع هذه الّثورة حتى تم 

القضاء عليها.
وكانت تدمر هي املدينة والّدولة الّثالثة التي حتّدث 
سوريا  ِمن  وموضعها  بموقعها  مبتدئًا  الباحث  عنها 
وتفسري لفظة »تدمر«، مع إشارة إىل تارخيها القديم منذ 
لتدمر  الّتجارّية  األمهّية  إىل  وتطّرق  اآلشوري.  العهد 
بالد  بني  وربطها  الرّبّية  القوافل  طرق  عىل  ووقوعها 
الّرافدين وسواحل البحر املتوّسط. وذكر صالت تدمر 
الّرافدين ودالئل ذلك  العريب وبالد  اخلليج  منطقة  مع 
تدمر  تبعّية  إىل  وأملح  القديمة.  الّتدمرّية  الّنصوص  ِمن 
الّرومانّية يف سوريا حّتى إعالهنا دولة مستقّلة  لإلدارة 
حّتى  زنوبيا  امللكة  زوجه  وخليفته  أذينة  امللك  عهد  يف 
م.  الّرومان يف عام 272  أيدي  الّسيايس عىل  سقوطها 
والّرومانّية  اليونانّية  الّثقافتني  تأثريات  إىل  أيضًا  وأملح 

عىل تدمر لغة وديانة وأزياء ومعيشة وأسامء شخصّية.
الّرابعة وهي  املدينة/الّدولة  ثّم تطّرق املؤلف إىل 
أوديسا املعروفة بالّرها التي يعود تأسيسها إىل عهد امللك 
إىل  وأشار  ق.م.   302/303 عام  يف  األّول  سلوقس 
أصل الّتسمية والفرق بني أوديسا والّرها. وذكر األرسة 
اخلامس  أبجر  امللك  ملوكهم  وأشهر  املدينة  يف  املالكة 
شهدت  وقد  بالكبري.  املعروف  الّثامن  أبجر  وامللك 
الفريقني  وحماولة  الپارثي/الّروماين  الرّصاع  املدينة 
يف  الّنرصانّية  تفّش  إىل  وأشار  عليها.  سلطانه  فرض 
الّرها حيث أضحت ِمن أوائل املدن املتنرّصة التي تبّنت 
الّلغة الّسيانّية لغة للّدولة والّديانة، حيث تعّددت فيها 

الّنصوص والكتابات القديمة.
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وكانت احلرض هي املدينة واململكة اخلامسة، وتقع 
احلرض يف وسط بالد الّرافدين وتتمّتع بأمهّية اقتصادّية 
تأّثر  إىل  املؤلف  أشار  وقد  متمّيز.  إسرتاتيجي  وموقع 
الّثقافة والفّن احلرضي بالّثقافة والفّن الپارثي الفاريس، 
رأي  وعىل  العريب.  وانتامئه  بروحه  احتفاظه  إىل  إضافة 
دويلة  عن  عبارة  كانت  احلرض  مدينة  فإّن  املصنِّف 
حّساس  موقع  يف  كانت  ولذا  وروما  پارثيا  بني  عازلة 
ِمن  العديد  البلدة  يف  وتوجد  املتنافستني.  القّوتني  بني 
خ بعضها بالعهدين األمخيني  اآلثار واملباين العريقة يؤرَّ
يف  الّرئيس  املعبود  هي  الّشمس  وكانت  والّسلوقي. 
احلرض إذ ُتعُد حامية البلدة وراعية أهلها. وقد تعّرضت 
املدينة لغزوات متعّددة ِمن ِقبل الّرومان وتدّخالت ِمن 
حّتى  كينونتها  عىل  حمافظة  ظّلت  ولكّنها  الپارثّيني  ِقبل 
شابور  ابنه  أو  األّول،  أردشري  الّساساين  امللك  احتّلها 
احلرضّيون  وخّلف  م.  و242   240 عاَمي  بني  األّول 
الّدالة عىل عروبة أهلها  الّنقوش والكتابات  الكثري ِمن 
ِمن خالل تراكيب األلفاظ واملعاين وأسامء األشخاص 

واملعبودات.
وبعد هذا االستعراض يتناول »هييل« املوضوعات 
َجَزها يف  الّنقوش حمّل الّدراسة وَأونْ التي احتوت عليها 
ِمن حيث كوهنا دالئل مهّمة عىل  الّثقافّية  املوضوعات 
املدن،  تلك  يف  الّشق  حييه  كان  الذي  الّثقايف  الواقع 
وتأثريات الِفكر اليوناين حيث شهدت هذه املدن حراكًا 
ثقافّيًا متمّيزًا ولكّنه يف الوقت نفسه حراك يش بشقّية 
سّكاهنا، والكتابة واخلطوط ِمن حيث كون أغلب هذه 
الّسامي  الّنص  الّلغة، إذ عادة ما يرفق  ثنائّية  الّنصوص 
االختالط  عىل  داللة  وهي  التينّية  أو  يونانّية،  برتمجة 
واألعراق  اخلمس،  واملاملك  املدن  يف  والّلغوي  الّثقايف 

ِمن حيث االنتامءات العرقّية للّسّكان وأصوهلم، واعترب 
أمم  واحلرضّيني  والّرهاوّيني  والّتدمرّيني  األنباط  أّن 
احلكم  فرتة  يف  الّشق  شعوب  خضّم  يف  بذاهتا  قائمة 
مة لعمل املجتمعات  الّروماين يف املنطقة، والقوانني املنظِّ
أهلها  حترّض  إىل  املدن  هذه  يف  القوانني  جمموعة  وتشري 
شؤون  تنظيم  يف  ِمنهم  رغبة  لدهيم  القوانني  وسيادة 
جمتامعتهم، والّديانات ِمن حيث املعبودات وطرق الّدفن 
والّتقدمات اجلنائزّية والّطقوس التعّبدّية والّنذور. ويف 
يف  الّتأريخ  طرق  الباحث  يتناول  الفصل  هذا  خامتة 
الّنصوص حمّل الّدراسة وتأريخ بعضها بسنوات امللوك 
واألحداث العظام واستعامل بعضها التأريخ بالّسنوات 
أكتوبر   1 ِمن  يبدأ  الذي  الّسلوقي  التقويم  عىل  اعتامدًا 

عام 312 ق.م.
فيه  تناول  ولغوّية:  نقشّية  مقّدمة  الّثاين:  الفصل 
وأوراق  احلجارة  وهي:  الّنقوش،  عليها  نة  املدوَّ املواد 
حروف  موضوع  يف  أسهب  كام  والّرقوق.  الربدي 
بينها،  فيام  للمقارنة  جدواًل  ووضع  املخلتفة  الّلغات 
وكيفّية كتابة اخلّط وأنواع اخلطوط وتوافقها واختالفها 
يف الّشكل والّرسم، ورَشَح كّل خّط يف كّل لغة وقارن 
بني  الّرسم  يف  تقارب  إىل  الّنهاية  يف  وتوّصل  بينها، 
الّلغة  ِمن  انبثاقها  اعتبار  عىل  الّلهجات  هذه  خطوط 
ِمن حيث  ذاهتا  بحّد  الّلغة  إىل  تطّرق  ثّم  األّم.  اآلرامّية 
اآلرامّية،  الّلغة  إىل  للّنصوص  اخلمس  الّلغات  انتامء 
عام  منذ  اآلرامّية  الّلغة  تطّورات  ح  رشنْ يف  وأسهب 
925 ق.م. وكيف نشأت وتنّقلت هبا األحوال وكيف 
مّما  الّنهاية  األمخينّية يف  اململكة  لغة رسمّية يف  أصبحت 
اململكة  شعوب  مع  وتوافقها  اآلرامّية  بسهولة  يش 
واخّتاذها لغة للّدواوين والّصكوك والوثائق والّتجارة. 
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مخسة  إىل  ظهورها  حسب  اآلرامّية  أنواع  وقّسمت 
القديمة بني عاَمي 925  اآلرامّية  اللغة  األّول:  أقسام: 
عاَمي  بني  الّرسمّية  اآلرامّية  والّثاين:  ق.م.،  و700 
بني  الوسطية  اآلرامّية  والّثالث:  ق.م.،  و200   700
املتأّخرة بني  عاَمي 200 ق.م. إىل 200 م.، واآلرامّية 
احلديثة  اآلرامّية  واخلامس:  م.،  و700   200 عاَمي 
للحديث  تطّرق  ثّم  احلايل.  العرص  وإىل   700 عام  منذ 
اليهودّية  فاآلرامّية  الّنبطّية  باآلرامّية  بدءًا  كّل هلجة  عن 
احلرضّية.  اآلرامّية  ثم  فالّسيانّية  الّتدمرّية  اآلرامّية  ثّم 
كّل  حروف  وِمهنّية  بدّقة  يستعرض  كان  مّرة  كّل  ويف 
وكيفّية  الّنحوّية،  وقواعدها  بينها،  والفروقات  هلجة، 
رسمها، مع مقارنة ذلك مع غريها ِمن الّلغات الّسامّية 
التي كانت موجودة يف بالد الّشق ِمثل األكادّية وغري 

الّسامّية ِمثل الپارثية الفارسّية واليونانّية.
الفصل الّثالث: »الّنصوص اآلرامّية الّنبطّية وأرواق 
اّتبعها  واحدة  وبطريقة   ،)121-52 )ص.  الربدي« 
ِمن  نامذج  عرض  وهي  للّنصوص  استعراضه  بقّية  يف 
فيذكر  عّدة.  آثارّية  مواقع  يف  املكتشفة  الكتابات  هذه 
أّواًل املوضع الذي عثر فيه الّنص، ثّم أماكن نشه، ثم 
الّلغة  إىل  ترمجته  ثّم  األصلّية،  بلغته  كاماًل  الّنص  يورد 
لفظة،  لفظًة  الّنص  حتليل  يف  يبدأ  وبعدها  اإلنجليزّية، 
ِمن حيث املعاين، والرّتاكيب الّلغوّية، والقواعد، وإيراد 
الّدالئل  ويستخلص  األخرى.  الّلغات  ِمن  الّشواهد 
وأسامء  الّدينّية،  واملعاين  القانونّية،  واإلشارات  الفّنّية، 
مقارنات  د  وعقنْ واملواضع،  واألشخاص،  املعبودات، 
مع نصوص أخرى. ِمثل لفظة »أ ل هـ« الّنبطّية بمعنى 
والعربّية  الّسيانّية  يف  نفسها  اللفظة  وهي  »اهلل«، 
»قربان« وهي  بمعنى  وغريمها. وكلمة »ق ر ب و ن« 

والّسيانّية.  العربّية  ويف  اليهودّية  اآلرامّية  يف  نفسها 
وبلغت الّنصوص املدروسة 18 نّصًا مكتماًل ومشّظًا، 
القديمة(،  )إلوسا  َخلوصة  موضع  ِمن  نّص  وهي: 
البرتاء، ونّص  الرتيكلينيوم يف  نقش أصلح ِمن موضع 
من وادي موسى املقّدم إىل املعبود بعلشمني )16/15 
م.(، نقش ِمن معبد عبادة املقّدس )21/20 م.(، ِمن 
معبد األسود املجّنحة يف البرتاء، نّص رضيح الرتكامنّية 
)ق.  احلجر  مدائن  من  كمكم  رضيح  نقش  البرتاء،  يف 
1 ق.م./ 1 م.(، نقش رضيح خلف ِمن مدائن صالح 
فداء  بردية  م.(،  مأدبا )83/37  نقش  م.(،   32/31(
نقش  م.(،  نخيل )97  بستان  بيع  بردّية صّك  واريت، 
م.(،   268/267( صالح  مدائن  ِمن  رقوش  رضيح 
م.(،   356( صالح  مدائن  ِمن  مؤّرخ  نبطي  نّص  آخر 
م.(،  تّل شقافّية )34  ِمن  الّشى  ذو  املعبود  إىل  ُدَمة  َتقنْ
املعبود  إىل  ُدَمة  َتقنْ حوران،  ِمن  متثال  عىل  ُدِمي  َتقنْ نّص 
شيع القوم ِمن تّل الغارية بحوارن )96/95 م.(، نّص 
بحوران،  صلخد  موضع  ِمن  الاّلت  معبد  ِمن  ُدِمي  َتقنْ

نقش مشّظى ذي أمّهّية تارخيّية ِمن ملطية.
الفصل الرابع: الّنقوش وأوراوق الربدي اليهودّية 
وفيه  122و143،  صفحَتي:  بني  اآلرامّية  الفلسطينّية 
حّلل الّنصوص املدروسة حتلياًل دقيقًا وتطّرق إىل معاين 
بمعنى  اليهودّية  اآلرامّية  ش«  ي  »ب  ِمثل:  الكلامت 
»بئس« العربّية، وهي »ب ي ش« الّتدمرّية والّسيانّية. 
وهي  العربّية،  »فوق«  أو  »عىل«  بمعنى  ل«  »ع  ولفظة 
ثامنية  املدروسة  الّنصوص  وبلغت  الّنبطّية.  يف  نفسها 
بن  شمعون  رسالة  وهي:  ومشّظاة،  مكتملة  نصوص 
 135-132 الثانية:  اليهودية  الثورة  )حقبة  كوسيبة 
خشبة،  عىل  مكتوبة  كوسيبة  بن  لشمعون  رسالة  م.(، 
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بردّية بيع )135/134 م.(، نقش تأسيس معبد هيودي 
ِمن كابريناون، نقش عىل رضيح كهفي ِمن بيت شعاريم 
شعاريم،   بيت  ِمن  رضيح  ِمن  نقش  م.(،   4/3 )ق. 
نقش عىل رضيح ِمن بيت املقدس )ق. 1 م.(، نقش أّبا 

ِمن بيت املقدس، صندوق عظام ِمن بيت املقدس.
الّتدمرّية:  النقوش  عن  وكان  اخلامس:  الفصل 
قانون  عىل  الباحث  ورّكز  وص222(،  )ص144 
الّتعرفة اجلمركّية الّتدمري متّتبعًا وشارحًا ومبّينًا نّصينْه 
ِمن  موفورًا  نصيبًا  ونال  والّتدمري/اآلرامي.  اليوناين 
الّدراسة والّتحليل ِمن صفحة 164 إىل صفحة 205. 
وبذل جهدًا كبريًا يف مقارنة الّنّصنينْ الّتدمري واليوناين. 
وِمن أمثلة األلفاظ الّتدمرّية التي حّللها كلمة: »م ل ك 
 ،161  ،160 )ص.  امللوك«  »ملك  بمعنى  ا«  ك  ل  م 
162(. وكلمة »مجل« )ص. 176، 177، 178، 179، 
184، 185، 191(. وبلغت الّنصوص املدروسة 17 
تكريمي  متثال  عىل  نقش  وهي:  ومشّظًا.  مكتماًل  نّصًا 
 108( تكريمي  متثال  عىل  نقش  ق.م.(،   44 )بدايات 
م.(، نقش عىل متثال تكريمي )5/6 ق.م.(، نقش عىل 
متثال تكريمي يشري إىل القوافل )135 م.(، نقش ثنائي 
متثال  عىل  نقش  م.(،   139( تكريمي  متثال  عىل  الّلغة 
تكريمي عىل العمود الكبري من تدمر )242-243 م.(، 
نّص تقدمي غري مؤّرخ إىل وهب الاّلت وزنوبيا، نقش 
عىل متثال تكريمي )271 م.(، نقش عىل متثال تكريمي 
اجلمركي  الّتعرفة  قانون  م.(،   271( زنوبيا  للملكة 
)137 م.(، نّص ِمن معبد بعلشمني )67 م.(، نّص عىل 
مذبح ِمن معبد بعلشمني )73 م.(، نقش عىل عتبة باب 
للمعبودينْن  ُدِمي  َتقنْ نّص  م.(،   89( محون  بل  معبد  ِمن 
ُدِمّية  َتقنْ مذابح  عىل  نّص  م.(،   113( وعزيزو  عرصو 

 132( نبطي  شخص  ِمن  مقّدم  القوم  شايع  للمعبود 
حتتوي  ورسالة  ملكّية  إىل  يشري  رضيح  عىل  نقش  م.(، 
تنازل  إىل  يشري  رضيح  عىل  نقش  رشاكة،  اتفاقية  عىل 
عستور  عبد  رضيح  عىل  نقش  قرب،  ملكية  عن  جزئي 

يشري إىل تنازل عن أجزاء من ملكية القرب. 
الفصل الّسادس: الّنقوش والّرقوق واملخطوطات 
الصفحات  واحتّلت  الّرها(  )آرامية  املبّكرة  الّسيانّية 
بام  يكتِف  مل  الفصل  هذا  يف  وهو   ،275 إىل   223 ِمن 
الّنصوص  ِمن  نامذَج  حّلل  بل  األحجاز  عىل  ُنقش 
وِمن  واملخطوطات،  الفسيفساء  عىل  املدّونة  الّسيانّية 
بمعنى:  ي«  ح  »أ  لفظة:  ناقشها  التي  األلفاظ  أمثلة 
»كريس«  بمعنى  ا«  س  ر  و«ك   ،)230 )ص.  »أخي« 
»طّيب« )ص.  بمعنى:  ا«  و »ط ب ت  )ص. 231(، 
مكتماًل  نّصًا   17 املدروسة  الّنصوص  وبلغت   .)234
موضع  من  لرضيح  املبّكرة  للسيانية  نّص  ومشّظًا. 
موضع  يف  الربجي  الرضيح  من  نقش  م.(،   6( بِريك 
م.(،   73( منبج  ِمن  بالقرب  الفرات  هنر  عىل  السين 
هرابييس  ُسامتار  موضع  من  تكريميان  وعمود  مذبح 
إىل  يشري  تكريمي  نّص  م.(،   165( الرها  من  بالقرب 
من  بالقرب  هرابييس  ُسامتار  موضع  من  دينية  وظيفة 
القريب  بوجونوس  كهف  من  نّص  م.(،   165( الرها 
من موضع ُسامتار هرابييس، نّص من كهف بوجونوس 
عىل  نحتي  متثال  عىل  نقش  إمرباطوري،  قائد  إىل  يشري 
شكل عسكري، نقش عىل فسيفساء جنائزية من الرها 
)228 م.(، نقش عىل فسيفساء جنائزية )236/235 
القرن  )بدايات  الرها  من  القوائم  ثالثة  فسيفساء  م.(، 
3 م.( نقش عىل فسيفساء من رضيح كهفي )224م.(، 
فسيفساء امللك أبجر من صيهتليك مهالييس يف أورفا، 
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م.(،   194( بّرّية  حيوانات  تصّور  أورفوس  فسيفساء 
عىل  نقش   ،).209( أورفا  يف  كهفي  رضيح  عىل  نقش 
رضيح كهفي من مغارة كريك يف أورفا، نّص عىل عمود 
من قلعة أورفا، وثيقة قانونية تسّجل بيع دينْن، وثيقة بيع 

رقيق ِمن ِقبل إمرأة )243 م.(.
الفصل الّسابع: »الّنقوش احلرضّية« بني صفحَتي 
ي  ك  »د  احلرضّية:  الكلامت  أمثلة  وِمن  و310.   276
)ص.  والربكة«  »للّذكرى  بمعنى:  ك«  ي  ر  ب  و  ر 
د ي  ع ر ب«  ا   م ل ك  و ق   ر  282(، و »س ن ط 
وِمن   .)289 )ص.  العرب«  ملك  »سنطرق  بمعنى: 
فهي  وطواًل  قرصًا  تتفاوت  الّنقوش  أّن  كر  بالذِّ اجلدير 
بني 5 سطور وبني 83 سطرًا. ويف هناية الكتاب وضع 
املصّنف صورًا لنامذج ِمن الّنصوص واملخطوطات بني 
صفحَتي 311 و328. وبلغت الّنصوص املدروسة 14 
نّصًا مكتماًل ومشّظًا. وهي: نقش تأسيس غري مؤّرخ، 
م.(،   235( تأسيس  نقش  م.(،   138( تأسيس  نقش 
تقدمي،  معبد  من  نّص  معبد،  من  تذكارّية  صالة  نّص 
متثال  نّص  تكريمي،  متثال  نّص  مذبح،  عىل  نقش 
لعنة  عىل  حيتوي  بنّص  مصحوبًا  إمرأة  متثال  تكريمي، 
حتّل عىل َمن قتلها، نّص تقدمي حلياة امللك، نّص تقدمي 
تقدمي حلياة... )238 م.(،  نّص  حلياة... )235 م.(، 
قانون  للمعبد،  ولوائح  قوانني  للعاملة،  ولوائح  قوانني 
م.(،   151( للسقة  قانون  املعابد،  رقيق  بخصوص 
جمموع  وبلغت  املعبد.   يف  األحذية  لبس  عدم  يف  نّص 

الّنصوص التي قام بدراستها 80 نقشًا.  

ِمن  إليه  استطاع  ما  املؤلف  استخلص  وقد 
تارخيّية واقتصادّية ودينّية ولغوّية وشخصّية  معلومات 
وقانونّية وبيئّية تدّل عىل مهارة ومتّكن، إضافة إىل إثباته 
بعضها  وبني  الّلغات  هذه  كّل  بني  الواضحة  الّصلة 
يشري  مّما  العربّية  الّلغة  وبني  وبينها  جهة  ِمن  ببعض 
لِتؤّسس  ِمنه  تنطلق  واحد  أصل  إىل  مجيعًا  انتامئها  إىل 
منظمومة الّلغات الّسامّية إضافة إىل لغات أخرى مل ترد 
الّنقوش  ِمن  نامذج  املصنِّف  وضع  وأخريًا  الكتاب.  يف 
التي درسها وحّلل مضامينها فيام بني الصفحات 311 
لأللفاظ  أبجدّية  بقائمة  هذا  مصنَّفه  وختم  و328. 
 ،)348-329 )ص.  املدروسة  الّنصوص  يف  الواردة 
فيها،  الواردة  الّصفحات  مبّينًا  الّلغوي،  انتامئها  حسب 
صفحَتي  بني  واملراجع  للمصادر  طويلة  بقائمة  وختم 
349 و369. وِمن املالحظ أّن الكاتب قد أعاد يف كتابه 
يف  نفسه  هلا  تطّرق  بتفسريات  الّنصوص  هذه  نش  هذا 
بعض منشوراته وكتاباته إضافة إىل إعادة تفسري بعض 

األلفاظ والكلامت.
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Abstract. History and culture are elements which attract tourists in a place. They constitute significant tourist 
resources. Heritage sites are frequented by millions of tourists every year (Mass tourism), which reflects the high 
number of visitors in cultural and heritage sites. This pattern of visitation creates pressures that need to be 
managed effectively to improve the visitor’s experience and minimize the negative impacts on the heritage 
resources. This paper discusses the conflicting relationship between tourism and heritage management, then it 
examines some of the issues affecting sustaining cultural heritage assets and the potential techniques for managing 
visitor impacts and moving towards sustainability. Furthermore, this research aims at identifying actions of 
heritage sites management that could sustain the quality of these sites through balancing tourism activities and 
conserving the built heritage sites. The field study based on in–depth interviews with site managers, officials in the 
Supreme Council of Antiquities, officers of the Egyptian Museum and tourism consultants in Egypt. The research 
provides recommendation for actions that could improve the management of heritage sites.    
 
 

1. Introduction 
 

Tourism is one of the largest industries around the 
world and heritage tourism is its most rapidly 
growing international sector (UNESCO, 2009; 
Garrod and Fyall, 2000). Cultural heritage assets are a 
vital component of any country’s tourism industry 
since they stimulate travel to tourist destinations 
(Dewhurst and Dewhurst, 2006; Coccossis, 2008; 
Swarbrooke, 1999; UNESCO, 2005; Poria et al., 
2003). While heritage tourism provides economic 
opportunities for many cultural rich destinations as 
well as strong basis for protecting and enhancing their 
heritage attractions (Coccossis, 2008), it may also 
represent a threat in terms of the potential degradation 
of the heritage resources (Aas et al., 2005). 
Sustainable heritage tourism is defined as “a 
partnership that satisfies both tourism and cultural 
heritage management objectives” (McKercher and du 
Cros, 2002: p. 11). Heritage tourism consumes 
heritage resources to the extent that the sustainability 
of these resources is threatened (Mekawy, 2005; Fyall 
and Rakic, 2006).  
      Heritage sites are involved in the struggle between 
the potentially conflicting aspiration of both 

conservation and tourism (Medlik, 1997). With 
millions of tourists visiting heritage sites every year, 
tourism brings pressures on heritage resources.  
      The dynamic growth in tourism at heritage sites 
creates challenges regarding how to respond to the 
public demands for access, while at the same time 
protecting their values to be presented to current and 
future generations (UNWTO, 2009). Heritage sites 
are particularly sensitive to excessive tourism 
pressures. Tourist flows and associated tourist 
development often affect heritage sites creating 
conflict (Sigala and Leisle, 2005; Coccossis, 2008). 
The relationship between heritage and tourism is 
frequently characterized by contradictions and 
conflicts whereby conservationists perceive heritage 
tourism as compromising conservation goals for 
profit. In order to minimize these threats, there is a 
need for dialogue, co-operation and collaboration 
among the various stakeholders involved in tourism 
(Aas et al., 2005; du Cros, 2001). The emergence of 
the sustainable development concept has focused 
attention on the need to safeguard tourist attractions 
from the negative impacts of tourism. Heritage sites 
need the development of efficient management 
systems and planning processes (Helmy and Cooper, 
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2008). Long-term sustainable tourism at heritage sites 
is only possible through collaboration between 
ministries and authorities dealing with site 
conservation, tourism policy issues and the tourism 
private sector (UNWTO/UNESCO, 2008; Helmy and 
Cooper, 2008). McKercher and du Cros (2002) state 
that those who manage assets and the community in 
general are very interested in finding ways to manage 
assets in a truly sustainable manner. Tourism is 
increasingly being recognized as the most important 
user of heritage placing greater pressure on tourism 
and cultural heritage management (CHM) 
stakeholders to collaborate for their mutual benefit. It 
is obvious that sustaining heritage sites in tourist 
destinations that depend on heritage tourism cannot 
be fully achieved if it is not professionally integrated 
into the planning framework of the tourism sector 
(Helmy and Cooper, 2008; Helmy and Cooper, 2002).    
      This study aims at investigating methods, 
procedures and tools of heritage tourism management 
that could sustain the quality of heritage sites through 
balancing the conservation of heritage sites with the 
rights of tourists to enjoy such places. 
      The paper begins with an overview of the 
conflicting relationship between heritage 
management and tourism. Then, it moves on to the 
principles of heritage management and the key areas 
of heritage management responsibilities. Moreover, it 
examines some of the issues affecting the future 
sustainability of heritage sites and goes on to identify 
techniques and strategies for managing visitor 
impacts and how we can balance the demands of the 
present against the desire to preserve the past for 
future generations. 
 

2. Literature Review 
 

2.1. Heritage and tourism  
      According to McKercher and du Cros (2002), the 
challenge facing the heritage tourism sector is to find 
balance between tourism and heritage management, 
between the consumption of extrinsic values by 
tourists and the conservation of the intrinsic values by 
cultural heritage managers. Conflicts have emerged 
between the two sectors as they vie to use the same 
resources. Medlik (1997) has shown that heritage 
management is a new concept that has developed 
alongside the growth of the heritage industry. 
Heritage and tourism are developing fast. On one 
hand, the idea of heritage is central to the critical 
decision-making process regarding whether 
irreplaceable resources are to be used by people of the 
present or conserved for future generations. On the 
other hand, heritage tourism is part of the switch in 

emphasis from manufacturing to service industry 
(Millar, 1989). 
      Buhalis and Costa (2006) and McKercher et al. 
(2005) mention that tourism and CHM represent 
discrete sets of stakeholders with specific roles to 
play in the sustainable development of this sector; 
tourism has assumed the role of product transformers, 
developers, marketers and guides. On the other hand, 
the cultural heritage management sector owns and 
manages the assets and has to deal with the impacts 
of tourist visitation. Each has traditionally performed 
its job in isolation from the other, with little 
interaction, often resulting in conflict. McKercher and 
du Cros (2002) mention that each sector evolves 
independently with different core ideologies and 
values to serve different sets of stakeholders and 
achieve different objectives. Tourism industry 
professionals consider cultural assets as raw materials 
for their products to generate tourism activity. 
Cultural heritage management professionals value the 
same assets for their intrinsic merits. Table 1 
highlights how cultural heritage management is 
different from tourism.  Aas et al. (2005) point out 
that the lack of communication between the two 
sectors provides a pathway towards uncontrolled and 
destructive development. 
 
2.2. Principals of cultural heritage management  
      Cultural heritage management is the systematic 
care taken to maintain the cultural value of heritage 
assets for the enjoyment of present and future 
generations (McKercher and du Cros, 2002). Medlik 
(1997) argues that heritage management enables the 
critical balance to be maintained between the needs of 
the resource and the needs of the visitors. McKercher 
and du Cros (2002) summarize the principles of CHM 
into four broad themes: Core, concepts, sustainability 
and tourism, as mentioned in Table 2. 
 Cultural heritage management is a structured 
process guided by a series of international charters, 
declarations and conventions created by the following 
organizations (Goodall and Beech, 2006; Buhalis and 
Costa, 2006): 
(1)  International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS). 
(2) United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). 
(3)  International Center for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property 
(ICCROM), which is recently known as either the 
"International Center for Conservation" or the 
"Rome Center". 

(4) The International Union for Conservation of 
 Nature and Natural Resources (IUCN); it is 
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recently known as the World Conservation Union. 
(5) International Council of Museums (ICOM). 
 
2.3. Heritage management 
      Shackley (1998) and Helmy and Cooper (2008) 
have mentioned that the overall aims of heritage 
management is to improve the visitor’s experience, 
reduce the negative impacts of visitors on the sites 
and monuments, determine the carrying capacity of 
heritage sites to develop guidelines for their 
protection and sustainable use, and to provide a 
framework for the conservation of the heritage sites. 
Goodall and Beech (2006) explain that management 
in the context of heritage can be seen to have 
concerns in four areas; finance, visitors, the resource 
itself and employees. 
 

2.3.1. Funding and financial management  
      Funding is necessary for the maintenance and 
ongoing support of heritage assets. Decreases or 
increases in the allocation of funds may determine 

whether a structure or monument can be restored and 
preserved or erodes and becomes structurally unstable  
(UNWTO, 2004). Goodall and Beech (2006) and 
UNWTO (2004) show that it is important to define 
how funds generated and obtained from different 
sources are used for the maintenance of the sites and 
presenting heritage to the tourists. Rushell and Eagles 
(2007) explain that the amount of funds allocated to 
the restoration, preservation  and maintenance of 
heritage assets on a yearly basis differentiated 
according to  different sources of funding, such as 
government funds, visitor entrance fees, individuals, 
donations, local community, private foundations, 
international financial and development institutions, 
NGOs, charities, private companies, volunteers’ 
contributions and finally tourism’s contribution to 
preservation through the sale of goods found in 
souvenir shops (such as handicrafts), equipment to 
visitors and informative materials, revenues from 
catering and accommodation services, tourism related 
tax designated to site maintenance, donations from 

Table 1. Comparing cultural heritage management and tourism 
 Cultural Heritage 

Management 
Tourism 

1- Structure * Public sector oriented * Private sector oriented 
 * Not for profit * Profit making 
2- Goals  * Broader social goal * Commercial goals 
3- Key stakeholders * Community groups 

* Heritage groups 
*Minority/ethnic/indigenous groups 
* Local residents 

* Business groups 
 
 
 
* Non-local residents 

4- Economic attitude to assets * Existence value 
*Conserve for their intrinsic values. 

* Use value 
*Consume for their extrinsic appeal 

5- Key user groups *Local residents 
* Often school children. 

* Non-local residents 

6- Background of professionals 
working in the sector  

* Social science 
* Arts degrees. 

* Business/marketing degrees 

7- Use of asset *Value to community as a representation of 
tangible and intangible heritage 

* Value to tourist as product or activity 
that can help brand a destination 

8-International political bodies/ Non-
governmental organization 
(NGOs) 

* International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) / International Council of 
Museums (ICOM)/ United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) - promote 
conservation of culture. 

* World Tourism Organization (UNWTO) 
/ World Travel and Tourism Council 
(WTTC) - promote development of 
tourism.  

9- National NGOs. * National Trusts/ Heritage Trusts/ indigenous 
and ethnic organizations 

* Tourism trade associations/ tourism 
industry bodies 

10-National/regional political/ 
bureaucratic bodies. 

* National, state and local agencies and some 
museums concerned with heritage 
management, archives. 

* National, State and regional tourism 
bodies tasked with product 
development, Promotion and 
italicizing returns from tourism. 

11- Stakeholders  * National organizations for heritage 
professionals/ local historical groups/ 
religious leaders. 

* National tourism trade associations, 
other industry bodies 
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tour operators and visitors and concession fees 
(UNWTO, 2004). Cochrane and Tapper (2006) have 
noted that funding for heritage sites has often been 
inadequate, and most have received their funding 
from the national and international public sectors; 
now an increasing emphasis is being placed on the 
role of other groups in civil society in contributing to 
these sites management. 
      The government has had the sole responsibility 
for the administration of heritage sites with funds for 
managing them allocated from the national budget or 
from international bodies. Munyima (2009) adds that 
funding heritage conservation in many countries has 
been linked to the economic returns through tourism. 
Cochrane and Tapper (2006) point out that the 
standard way of collecting revenues for heritage sites 
is through entrance fees. However, these rarely cover 
the operational costs; this is one of the reasons  why 
the partnership arrangement is necessary to link 
public sectors with private companies in order to 

channel funds into site management. 
      Moreover, money is not only required for 
maintenance, but also for staff and marketing 
(Goodall and Beech, 2006). 
 

2.3.2. Visitor management 
      Managing visitors is one of the important ways of 
attempting to control the impacts of tourism on 
heritage sites and particularly to reduce negative 
impacts (Mason and Kuo, 2006; Mason, 2003; 
Coccossis, 2005). Visitor management has been 
applied by a number of different agencies and 
organizations at different scales and in a variety of 
locations to control visitor flows (Mason, 2003). 
      Mason (2003), Mason and Kuo (2006) and 
Coccossis (2005) indicate that visitor management 
can be viewed as a way to regulate visitors. Three 
approaches are commonly used to achieve that: 
diverting tourists from the so-called “honey pots”, 
which are locations with large volumes of visitors, 

Table 2. Cultural heritage management principals 
Cultural Heritage 

Management Sustainability Stakeholders Tourism 

CHM aims to preserve and 
care for a representative 
sample of humanity’s 
cultural heritage for future 
generation 

The identification, documentation 
and conservation of heritage assets 
are essential parts of the 
development of sustainability  

Most heritage assets have 
multiple stakeholders 

Tourism needs are not the only 
ones considered in cultural 
heritage management  

Conservation of intrinsic 
values is important  

Each cultural heritage asset will 
have its own meaning and 
assessable cultural significance or 
values.  

Consultation with stakeholders 
is important for defining their 
needs in the conservation 
process  

Caring for both  
intangible and tangible 
heritage is becoming  
increasingly important. 

Some cultures differ in their view 
about how much intervention or 
change can occur before an asset 
ceases to be authentic  

Tourism may be seen as an 
important use of a heritage asset, 
but not the only use. 

Tourism can cause adverse 
Impacts. 

The scale among  
heritage assets  
conserved varies greatly, 
and the management  
process needed for each 
 type also varies  
accordingly. 

Cultural heritage assets should be 
used only in culturally appropriate 
and sustainable ways. 

A stakeholder other than the 
cultural asset manager may 
have greater control over the 
asset 

Tourism requirements may 
sometimes clash with those 
regarding conservation of an 
asset. 

Cultural heritage  
management has an  
evolving framework. 

 

CHM and conservation are 
ongoing activities  
that aim to provide some 
structure to the  
conservation of heritage  

Some heritage assets are too fragile 
or sacred to be fully accessible to 
the public, including tourists. 

 Tapping into the revenue 
generated by tourism for 
reinvestment in the conservation 
of heritage. 

 

Assets are an important goal for 
most cultural heritage managers. 

Conservation of heritage 
assets is rarely carried out 
without some  
requirement for their  
presentation and  
interpretation to public 

Consultation of stakeholders is an 
important part of developing an 
asset sustainably. 

  

Source: McKercher and du Cros, (2002) 
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"hardening" and modifying visitors’ behavior. Hence, 
regulation may relate to such factors as preventing or 
allowing access to particular sites. Regulation is also 
likely to involve the provision of information and 
instruction on what can and what cannot be done. 
However, as well as regulation, managing visitors can 
also involve education, often via the process of 
interpretation. A combination of education and 
regulation has been used in an attempt to manage 
visitors. Mason (2003) suggests the three main ways 
of managing visitors as follows: 
• Controlling the number of visitors either by 

limiting the number to match capacity or 
spreading the number throughout the year rather 
than having them concentrated in peak periods. 

• Modifying visitors’ behavior. 
• Adapting the resource in ways to enable it to cope 

with the volume of visitors, and hence suffer less 
damage. 

      Dewhurst and Dewhurst (2006) mention that a 
failure to implement effective visitor management 
techniques is likely to lead to congestion outside and 
overcrowding inside the attraction; moreover, it will 
undermine the visitor’s experience and contribute to a 
sense of dissatisfaction among visitors who will be 
less inclined to repeat the visit and more inclined to 
make negative comments about the attraction. So, 
effective visitor management techniques are essential 
for customers to enjoy their visit experience. 

 
2.3.3. Heritage sites and resources management   

     Heritage attractions present unique problems in 
their management for visitor enjoyment and 
satisfaction (Drummond and Yeoman, 2001). 
According to Sigala and Leslie (2005), visitor 
satisfaction depends on a diverse range of factors 
such as the general condition of the site, the quality of 
services, the facilities available, the number of 
visitors and maintenance, and the cleanliness of the 
site. The site has to be made safe to visit, equipped 
with high standards of visitor facilities (such as 
signage and interpretation to assist visitors in 
understanding its significance, travel information 
centers and visitor centers), provided with ancillary 
services like cars and coach parking and catering 
(Medlik, 1997; Drummond and Yeoman, 2001). 
Attention must be paid to public amenities such as 
drinking water, toilet facilities, tourist police for 
safety and assistance and emergency medical 
services. Achieving this level of development 
requires capital investment, staffing and management 
(Drummond and Yeoman, 2001; Sigala and Leslie, 
2005; Shackley, 1998). In addition, Poria et al. (2001) 
state that understanding tourists’ behavior, 

motivations and perceptions is helpful for the 
management of sites.  Heritage sites can be 
threatened by the physical impacts of over-visitation 
and congestion and the insensitive developments due 
to the commercialization of the authentic historic 
character (UNWTO, 2004). 
 Medlik (1997) mentions that long-term planning 
for heritage tourism with an integral, continuing 
conservation policy is essential in ensuring a quality 
experience for the visitor at each heritage site (Poria 
and Ashworth, 2009). Poria et al. (2006) and Medlik 
(1997) assure that the interpretation provided at 
heritage sites is a key element in a tourist’s 
experience; the main objectives of the interpretation 
are to educate and provide visitors with knowledge of 
these sites, to entertain by facilitating learning and to 
increase visitor’s awareness of the need to preserve 
heritage sites (Kozak and Andreau, 2006). Moreover, 
Medlik (1997) points out that heritage interpretation 
if done badly, it may mean a significant part of our 
heritage is lost forever. 
      Leask and Yeoman (1999) summarize that within 
the context of heritage sites, the operations function 
could include the following concepts: design and 
development of the site, presentation and 
interpretation, management and control of visitors, 
organization and staff training, management and 
monitoring of quality issues, matching of supply and 
demand (capacity management) and measurement of 
visitor satisfaction.  
  

2.3.4. Human resources management  
      Heritage sites require staff to manage activity at 
these sites; they are required to deliver an efficient 
and effective operating performance and ensure 
customer satisfaction at the same time. These 
demands can only be met through the professional 
management of staff, which is best achieved through 
the development and implementation of effective 
human resources strategies that comprise human 
resources planning, recruitment and selection, 
induction orientation, training and development as 
well as performance monitoring (Dewhurst and 
Dewhurst, 2006). Goodall and Beech (2006) indicate 
that the challenges that many operations face include 
a workforce that largely comprises full-time, part-
time, and volunteers. 
      Visitor attractions’ operators and site managers 
are faced with the conflicting demands of having to 
safeguard and protect their sites, while at the same 
time encouraging as many visitors as possible to 
access their sites (Dewhurst and Dewhurst, 2006). 
     Moreover, Heritage tourism managers are faced 
with a range of problems related to conservation, 
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presentation and visitor management (Drummond and 
Yeoman, 2001).  
      Pedersen (2002) mentions that heritage sites’ 
managers must determine the point at which the 
number of visitors would cause a feeling of crowding, 
assess and balance the costs and benefits of visitation 
and also balance the need for facilities with the 
efforts to maintain a site’s authenticity and integrity 
(Alberts and Hazen, 2010; Cochrane and Tapper, 
2006). Fyall and Rakic (2006) state that heritage 
managers need to understand what types of  visitors 
frequent the site, their patterns of behavior and the 
trends in that market that are likely to make visitation 
to such sites.  
      Furthermore, within the cultural heritage tourism 
system, the public, private and voluntary sectors all 
have a role to play. The public sector manages many 
cultural resources and promotes them through 
destination marketing. The private sector, as well as 
managing some heritage resources, also makes up the 
vast majority of the intermediaries and suppliers of 
support services. The contribution of the voluntary 
sector is generally seen in the management of heritage 
tourism resources such as historic buildings and sites 
(Swarbrooke, 1999). 
 
2.4. The none-sustainable dimension of heritage 

tourism  
     Swarbrooke (1999) and Fyall et al. (2003) mention 
that there are some aspects of cultural heritage tourism 
which are not compatible with the principals of 
sustainable tourism. Visitor attractions are subject to a 
wide range of negative visitor impacts such as 
overcrowding, wear and tear, traffic related problems 
and pollution (Fyall et al., 2003).  
 
Overcrowding  
      The problem of overcrowding is highly dependent 
on the capacity of the site to receive visitors. The over-
use of the sites and the presence of too many visitors at 
the same time can result in damage to monuments, 
cause congestion (Sigala and Leslie, 2005; 
Swarbrooke, 1999; Shackley, 1998) and can lead to 
queues which have a number of adverse  impacts on  
the visitors’ experience (Fyall et al., 2003; Medlik, 
1997); first, visitors may feel that enjoying their 
experience is impaired because they have had to spend 
a lot of time in queues, either to enter the attraction site 
or to see specific  parts of it. Second, some visitors 
may turn away when they see the length of the 
admission queue; others may join the queue but 
become bored by its slowness. Third, some visitors 
may put off from visiting the attraction because it has 
gained a reputation for lengthy queues. Leask and 

Yeoman (1999), Pedersen (2002), Dewhurst and 
Dewhurst (2006) and Fyall et al. (2003) argue that the 
impacts of overcrowding are obviously reducing the 
opportunity for visitors to see and do everything they 
want and they also negatively affect visitor 
satisfaction. Furthermore, visitors flow may create 
overcrowding in the sites and overwhelm the 
infrastructure since they may not have the capacity to 
deal with high number of visitors  (Sigala and Leslie, 
2005). 
 
Wear and tear   
     Cochrane and Tapper (2006), Garrod and Fyall 
(2000), Garrod and Fyall (2001) and Fyall et al. 
(2003) point out that the group of visitor impacts 
includes trampling, handling, humidity, temperature, 
graffiti and pilfering. Brown (1998), Sigala and 
Leslie (2005) and Williams and Shaw (2002) clarify 
that visitors cause wear and tear on monuments 
through intensive use associated with vandalism, 
which leads to further damage and deterioration of 
the site. Moreover, the volume of visitors is a major 
threat, especially in enclosed interior places, due to 
the increasing of humidity, temperature fluctuations 
and vibration levels. Obviously, tombs are not 
designed to be entered on a regular basis (Shackley, 
1998). A clear example of the impact of humidity on 
a visitor attraction is the damage caused to the ancient 
wall paintings of the tomb of Queen Nefertari in 
Egypt. The presence of visitors in the tomb raises the 
level of humidity significantly, causing the paint to 
flake away from the limestone surface of the inner 
walls of the tomb (Shackley, 1998; Fyall et al., 2003). 
Furthermore, the breath of too many visitors causes 
excessive erosion (Smith, 2003). In addition, 
handling, on the other hand, is more likely to be 
deliberate act on the part of the visitor who cannot 
resist putting his moist fingers, even when they are 
requested not to do so (Fyall et al., 2003). Moreover, 
visitors cause abrasion through touching (Pedersen, 
2002). Graffiti can range from being a minor blemish 
on the ambience of the site to becoming a very real 
issue in terms of the protection of the site (Fyall et 
al., 2003). Similarly, archaeological sites are 
particularly vulnerable to souvenir collectors who 
remove bits of historic fabric as first-hand souvenirs 
of their visit. (Tyler et al., 1998). 
 
Traffic-related problems  
      Since many visitors arrive at visitor attractions by 
car or coach, the most common related problems 
include traffic congestion, noise, air pollution and 
vibration that cause damage to monuments (William 
and Shaw, 2002; Brown, 1998; Coccossis, 2005; 
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Sigala and Leslie, 2005). 
2.5. Techniques for managing visitor impacts  
 According to Swarbrooke (1999), there are many 
different approaches to developing more sustainable 
heritage tourism. Fyall et al. (2003) suggest that the 
techniques of visitor management can be divided into 
those that are designed to regulate supply and those 
that are designed to manage demand for visitor 
attractions.  
 

2.5.1. Supply-side techniques   
      Supply-oriented visitor management techniques 
are used to manipulate capacity levels in such a way 
as to avoid the physical degradation of the site while 
ensuring customer satisfaction. These techniques 
include queue management, site hardening and 
capacity-raising schemes that may involve new 
product developments that extend the existing site 
(Dewhurst and Dewhurst, 2006). 
 
 Queue management  
     Queue management is often the first response to 
the problem of excess demand, since many other 
visitor management techniques will take more time to 
be implemented. Queue management techniques 
include providing literature and displays to distract 
visitors and entertaining them while they are waiting 
in the queue to make waiting in the queue more 
bearable (Fyall et al., 2003; Pedersen, 2002). 
 
 Site hardening  
     Other impacts, particularly various forms of wear 
and tear, are traditionally addressed through the use 
of “site hardening techniques”. These include 
employing security and room stewards (often 
volunteers at heritage-based attractions) to provide a 
physical presence at sensitive locations, roping–off 
vulnerable parts of the site, strengthening footpaths, 
resurfacing paths, using glass or other materials to 
encase artifacts and making use of prohibitive notices 
and fast-growing plants to block a trail leading to a 
fragile or restricted area. (Mason and Kuo, 2006; 
Pedersen, 2002; Fyall et al., 2003). 
 
 Making capacity more flexible  
      Visitor attractions can take a number of measures 
to make their existing capacity more flexible. This 
can help to reduce or even eliminate queues. 
Techniques include extending or restricting opening 
hours, opening more admission tills when demand is 
high, increasing staff levels at peak periods, offering 
certain routes to facilitate the free flow of visitors 
around the site, opening additional areas within 
cafeterias and other facilities during peak periods, 

limiting the permissible length of stay in the 
threatened area, raising the entrance fee for the 
threatened area only, limiting and restricting the 
number of people who can enter the threatened area, 
not providing facilities in the threatened area, 
diverting tourists from the so-called “honey pots” 
which are locations with large volume of visitors, 
zoning and applying visitor dispersion strategies 
(Mason and Kuo, 2006; William and Shaw, 2002; 
Pedersen, 2002; Mason, 2003). 
 
 Restrictive ticketing and quota systems  
     Perhaps the most extreme of the supply-side 
measures available to manage visitor impacts is 
ticketing that restrict the time of entry (requiring pre-
booking), the length of stay, the size of groups and 
the number of visitors permitted per day (Page and 
Michael, 2003; Theobald, 1998; Fyall et al., 2003; 
Youell, 1998). 
 
 Advanced booking system  
     Advanced booking system gives visitors peace of 
mind. They can avoid spending time in queues and 
are guaranteed entrance at the time specified. 
Ticketing and advanced reservation systems are 
particularly useful if the site attracts large number of 
visitors; it may help to reduce crowding level at a 
site. Moreover, automating the reservation enables 
capturing visitors’ patterns and profiles information 
facilitating heritage sites management (Buhalis et al., 
2006; Youell, 1998).  
 
 Using technology as a new way of presenting 

heritage assets  
     Information Communication Technologies (ICTs) 
present new opportunities for heritage sites to 
enhance the service that they provide. ICTs can 
support site management, interpretation approaches 
and site conservation (Buhalis et al., 2006). 
Technology developments provide new and exciting 
opportunities for presenting materials. Already, some 
firms have begun to offer guided tours using 
Bluetooth technology. Visitors turn on their mobile 
phones; as soon as they walk past a concealed 
transponder (inside or outside structures) their 
numbers are dialed automatically and a message 
about the site feature is sent. This technology is still 
in its infancy but it heralds an emerging trend of on-
demand information. Reconstructions and virtual 
reality technology are also new ways of presenting 
aspects of heritage assets (Buhalis and Costa, 2006). 
 
 2.5.2. Demand management techniques 
     This group of techniques aims at influencing the 
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number or behavior of visitors in order to moderate 
their impacts on the site (Dewhurst and Dewhurst, 
2006; Fyall et al., 2003). 
 
 Regulating visitors’ behavior   
     Visitors’ behavior can be changed through 
education programs teaching how to behave at a site 
and how to minimize the negative impacts, 
interpretation programs teaching respect for the site’s 
resources, discussing protection issues and explaining 
the site’s significance to the visitors and the use of 
codes of conduct (Mason, 2003; Pedersen, 2002; 
Fyall et al., 2003; Page, 2003).  
 
 De-marketing 
     Buhalis and Costa (2006) mention that the concept 
of de-marketing means shifting demand from over-
utilized to under-utilized attractions through the 
promotion of a wider variety of attractions. 
Swarbrooke (1999) says that we need to de–market 
less sustainable forms of cultural heritage tourism, 
which can mean de–marketing places and times. 
Visitors at off–peak times can be promoted through 
advertising. Heavily used sites can be de–marketed 
and less intensively used sites can be marketed as 
alternatives. It might be desirable to develop new 
visitor attractions to deflect pressure from more 
sensitive sites (Boyd and Timothy, 2006; Pedersen, 
2002; Youell, 1998).  
 
 Price incentives  
     One possible pricing technique for managing 
visitor impacts would be to use elevated admission 
prices to moderate levels of demand. The use of 
elevated admission prices would also accord with the 
“user pays” principle which states that those 
responsible for using resources that are vulnerable to 
damage should be required to pay for the remediation 
of any user-induced impact (Fyall et al., 2003; 
Pedersen, 2002; Garrod and Fyall, 2000). Williams 
and Shaw (2002) and Cochrane and Tapper (2006) 
add that differentiated pricing structures are important 
tools for visitor management techniques (Youell, 
1998). Dewhurst and Dewhurst (2006) suggest that 
the revenue management options available to 
managers include the varying of admission prices 
according to the time and duration of visit, the 
category of visitor, the volume of visitors and the 
number of resources being accessed by visitors. 
 
2.6. ICTs and heritage management  
     Saleh (2002) argues that due to the rapid advances 
in communication systems and information 
technology, it becomes obvious that using these 

technologies would assist in the management of 
valuable heritage assets.  They can have an additional 
impact on sustainable development through their role 
in preserving and sustaining cultural heritage (Rizk, 
2008). According to Korzay and Chon (2002), the 
limited use of technology is defined as a hindrance 
for the sustainable development of the heritage 
tourism product. In order to demonstrate how ICTs 
can help in the management of heritage sites, the 
main functions involved in heritage management 
have been classified into three categories: 
conservation, education and site management. Table 
3 presents a summary of how ICTs can be used to 
support the heritage management process. These 
technologies are selected on the basis that they are 
particularly beneficial to heritage management 
(Buhalis et al., 2006) 
 Furtheremore, Geographical Information System 
(GIS) may be employed as a management tool to help 
analyzing data produced by monitoring systems; for 
example, analysis of visitor flows. This would enable 
site managers to review the management plan and see 
whether visitors are utilizing the whole of the site or 
concentrating on certain areas. Then, steps could be 
taken to  implement visitor flow management to even 
encourage a more distribution across the sites. Also, 
the system helps monitoring the number of visitors 
and identifying times and places where it exceeds 
safe limits and access restrictions should be enforced. 
Moreover, GIS could be used for decision support. 
This includes modeling potential developments and 
supporting changes to the management plan. 
Furthermore, it may be used to provide a source of 
information for promotional activities. This may 
include map production, generation of statistics and 
material for site interpretation. Finally, the 
contribution that a GIS could make to the site as a 
whole is to support the overall improvement of the 
visitor’s experience that the management plan hopes 
to achieve. (Shackley, 1998). 
 
2.7. Tourism carrying capacity and heritage sites 
     Paralleling tourism’s rapid expansion in recent 
years has become a concern for managing its future 
growth and impacts. Tourism like other economic 
enterprises is well recognized as an agent of change; 
when managed properly, it has the potential of being 
a relatively low user of resources and a sustainable 
industry. When left to expand in an unbridled fashion, 
it has the capability of developing beyond sustainable 
economic, social, environmental and ecological 
limits. Central to this issue of tourism’s growth has 
been the notion of carrying capacity.  
     Along with recent thinking on sustainable 
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 development, as well as appropriate and low impact 
tourism, the concept carrying capacity suggests an 
approach to tourism which permits growth within 
acceptable limits (Theobald, 1998). Medlik (1997: p. 
301) defines tourism capacity as the maximum 
number of tourists that can be contained in a certain 
destination area. However, there are two schools of 
thought concerned with the nature and interpretation 
of tourism capacity. First, tourism capacity is 
envisaged as the capacity of the destination area to 
absorb tourism before negative impacts of tourism are 
felt by the host country. In other words, the capacity 
is dictated by how many tourists are wanted rather 
than by how many tourists can be attracted. The 
second proposes that tourism capacity is considered 
as the levels beyond which tourist flows will decline 
and, therefore, the destination area ceases to satisfy 
and attract tourists and hence they will seek 
alternative destinations.  
     Carrying capacity in this context refers to “the 
maximum number of people who can use a site without 

an unacceptable alteration in the physical environment 
and without an unacceptable decline in the quality of 
the experience gained by visitors” (Theobald, 1998: p. 
232). Similarly, Williams and Shaw (2002: p. 313) 
define carrying capacity as “the maximum use of any 
site without causing negative effects on the resources, 
reducing visitor satisfaction, or exerting adverse 
impacts upon the society, economy and culture of the 
area”. Youell (1998) argues that many of tourism 
adverse socio-cultural and environmental problems 
stem from overcrowding and the over-use of facilities; 
too many tourists in a heritage site will spoil their own 
enjoyment and cause damage to the site. Therefore, 
controlling the number of tourists in an area seems an 
obvious way of reducing their harmful effects. It can 
be argued that every tourist area has a carrying 
capacity which is categorized into environmental 
(physical) capacity, ecological capacity, psychological 
(perceptual) capacity and infrastructural capacity 
(Cook et al., 1999; UNWTO, 2004; Mason, 2003; 
Mekawy, 2005; Pedersen, 2002). 

Table 3. ICTs Functional for heritage sites 

Technology Situation Conservation Education Site Management 

Walk-ins 
Monitor attendance levels 
to prevent possible damage 
to site. 

For internal use to get closer to 
the customer  

Avoids overcrowding  

Ticketing and 
Reservation 

Systems Advanced 
Avoid site overcrowding 
and possible damage to site 
as restrictions are applied 

Visitors learn booking in 
advance guarantees a visit at 
time specified and avoids 
queuing.

Sites can prepare for groups in 
advance. 

Site 
awareness 

Educates visitors about 
conservation issues and 
increases awareness as to 
what to do to reduce 
impact. 

Websites can be used before, 
during and after the visit to 
supplement knowledge  

Generates realistic visitor 
expectations as well as reduce the 
needs giving orientation and other 
information at the time of visit. 

Information 
provision 

Opportunity to present 
conservation message 

Allows museum visitors to 
access the information they 
choose according to market 
segments 

Reduces staff’s time answering 
the publics questions 

Inventory 
awareness 

Fragile artifact need not be 
displayed. A digital image 
can be used instead  

Showcase entire inventory 
range and interrelate with 
relevant context, artifacts, sites, 
stories 

Site managers restrict access to 
fragile areas and artifacts  

Website 

Virtual tours 
Restrict public from fragile 
areas. Improve 
understanding of 
conservation issues.

Virtual tours provide 
“edutainment” that is 
entertainment and education 
combined.

Addresses accessibility issues and 
provides better capacity 
management 

Augmented 
Reality 

Shows the effect of the 
environment/ visitors 

Visitors can compare what was 
once on the site to what there is 
today. 

Ensures every visitor sees the 
same reconstruction. 

Mobile 
Multimedia 

Guide Orientation 

May reduce some impacts 
by monitoring visitor’s 
location ensuring they 
follow the appropriate path. 

Information is fed to visitor in 
accordance to location on site. 

Navigation assistance and 
dynamic updates enable a more 
responsive site management to 
market segments, demand levels, 
weather, etc.   

Remote 
access to 
database 

Reuse of digital content Greater access to information 
for private study and 
professional use 

Connect to other research 
institutions and exchange of 
information. Collection 

Management 
Database Record 

information 
Record condition of the 
artifact use to compare 
artifact in the future 

Collate information for use in 
interpretation and research. 

Information stored in one place. 

Source: Buhalis et al., (2006). 
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2.8. Heritage sites in Egypt 
 Egypt is abundant in different types of historical 
treasures that go back almost 3000 years and is 
considered one of the most significant archaeological 
tourist destinations in the world (Helmy and Cooper, 
2002). The Pyramids of Giza and the Sphinx are 
some of Egypt’s most important archaeological 
monuments. Moreover, it is Egypt's major tourist 
attraction and it is estimated that over 1.5 million 
international tourists visit this site each year. 
Furthermore, the site of Ancient Thebes in Luxor is 
under constant threat from the flow and volume of 
visitors, as mentioned in Table 4. In the early 1990s, 
concerns were raised by UNESCO regarding the 
impacts caused by tourism and urbanization which 
had resulted in notable deterioration of the 
monuments. This deterioration occurred despite the 
efforts of the Egyptian Antiquities Organization 
(EAO) to improve the management of tourism at the 

sites. Concerning the protection of Egypt’s ancient 
sites, the Supreme Council of Antiquities is now 
responsible for the management and preservation of 
antiquity sites and the Egyptian museums in Cairo 
and Luxor. Organization for the archaeological sites 
is completely separate from that of tourism. The 
Supreme Council of Antiquities must balance the 
demands of ever-increasing number of visitors with 
the needs of conservation. Urgent attention must be 
paid to the management of tourism and to the 
applications of control procedures to minimize the 
impacts of tourism on the antiquity sites and on the 
quality of visitor experience (Shackley, 1998). 
 

3. Methodology 
 

     The study seeks to identify the possible 
management tools and policies that can be used to 
minimize the impacts and pressures of visitors and 
contribute to long-term preservation of the 
archaeological sites in Egypt. 
     A qualitative method has been adopted using in-
depth interviews via open-ended questionnaire. Aas 
et al. (2005) claim that in certain studies it is 
necessary to acquire the opinions of experts, 
particularly in qualitative and exploratory studies. 
Therefore, the researcher has interviewed a sample of 
17 officials in the Supreme Council of Antiquities, 
site managers, officers of the Egyptian Museum and 
tourism consultants in Egypt. 
     The interviews have included questions related to 
economic, regulatory and organizational measures 
which assist in conserving and enhancing heritage 
assets and showing how far the present practices 
contribute to the sustainability of heritage attractions.  
 

4. Findings 
 

     The in-depth interviews reveal a wealth of 
information on the potential strategies for moving 
heritage sites towards sustainability.  
     First section:  the economic measures; they 
include pricing and fees, user rates, charges and 
incentives. 
(1) Regarding "increasing prices", most respondents 

assure that charging elevated prices for admission 
usually runs counter to the fundamental mission 
of heritage attractions which includes providing 
public access to the site; and this tool is highly 
unpopular among site managers. 

 Among the main reasons offered for this 
standpoint are the following:  
(a)  High admission charges may act as 

disincentives for repeating the visit. 

 
Table 4. Visitors to main tourist sites and museums in Egypt 2009 

Site Foreigners Egyptians 

 
Cairo Museum 

 
1636664 

378741 

 
Coptic Museum 

 
215458 66811 

 
Other Tourist Sites 

in Cairo 

 

1751156 
908597 

 
The Pyramids  1721967 730455 

 
Sakkara 

 
592427 15609 

 
Meet Rehena 

 
423178 

6565 

 
Dahshour 

111199 1344 

 
Alexandria 

 
583242 515195 

 
South Sinai 

587232 39381 

 
Fayum 

 
10198 

4702 

 
Beni – Suif 

 
10833 20537 

 
Luxor  

4307844 293995 

 
Sohag 

 
31088 

6614 

 
Menia 

 
14797 63652 

 
Aswan 

 
3852179 343451 

Source: Ministry of Tourism, Tourism in Figures (2009) 
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(b)  Charging may also reduce spending elsewhere 
in the local economy. 

(c)  Charging elevated admission fees may conflict 
with the objectives of the visitor attraction. 

(d)  Secondary spend may fall if high admission 
charges are introduced. 

  On the other hand, some respondents agree 
with raising admission prices to make the 
visitors feel the importance of the site, which 
may lead them to understand that they are 
visiting a particularly unique site and will 
need to behave respectfully towards it. 
Furthermore, it can raise much needed 
revenue to fund the attraction’s wider strategic 
goals, such as conservation of the site or 
public education. In addition, the use of high 
admission price will limit the number of 
visitors. 

(2) As for "price variation", all the respondents are 
against this since it encourages demand at off-
peak periods. 

(3) Concerning "visitors’ secondary spending", the 
majority of respondents explain that the strategy 
of trying to increase visitors’ secondary spending 
carries a number of inherent dangers; first, the 
pursuit of secondary spending usually requires 
investment in additional on-site facilities such as 
gift shops, restaurants and other ancillary services. 
This kind of development, which is widely 
acknowledged to detract from the authenticity of 
the heritage experience, can divert investment 
away from vital repair, maintenance and 
conservation work. Second, the strategy of 
attempting to increase secondary spending is often 
viable when the number of visitors is stable or 
increasing; if the heritage property is approaching 
its carrying capacity or has already exceeded it, 
then the strategy is likely to prove counter-
productive in the long run. 

(4) "The user pays principle" as a potential vehicle for 
promoting sustainability: most of the respondents 
are unconvinced by the logic of the user pays 
principle for two reasons. Firstly, they believe that 
heritage has a value far beyond the price that can 
be paid for it. Secondly, if potential visitors are 
prevented from entering the heritage sites because 
it is too expensive, then whose heritage does the 
property represent and for whom is it being 
preserved? 

  Second section: regulatory measures; they refer 
to land-use planning and zoning to control 
development, restrictions to accessibility and 
restrictions to activities. 
(1) The survey indicates that site managers assure 

they have concentrated their work to implement 
site management projects all over Egypt. The 
main elements of the plan related to regulatory 
measures are:   

 Creating safe zones around archaeological sites to 
protect them from their outside surroundings and 
environmental threats. This protective measure is 
applied in the Unfinished Quarry in Aswan, 
Edfu, Kom Ombo, Sakkara, Pompey’s Pillar and 
Kom El-Dikka. in Alexandria 

 Creating access routes to keep tourists away from 
the walls of monuments and other fragile areas of 
sites. 

 Opening alternative and additional sites for visit 
and providing infrastructure to encourage the use 
of these areas. For example, on the east side of 
the Great Pyramid, the three subsidiary pyramids 
are prepared for opening to the public. 

 Limiting the permissible length of stay in the 
threatened areas. 

 Opening the threatened areas according to a 
schedule; for example, entering the Great 
Pyramids of Giza at fixed times. 

 Reducing the opening hours of the site helps to 
limit and restrict the number of visitors entering 
the site. 

 Applying the strategy of the conservation program 
through the closure of one pyramid at a time to 
give each one a short break from visitors’ 
pressure. 

 Parking areas are sited some distance from the 
monuments to reduce the risk of vibration caused 
by vehicles. 

(2) Furthermore, all the respondents argue that the 
problem with "site hardening" is that it risks 
compromising the authenticity of the site.  

     Third section: organizational measures; they are 
concerned with reservation systems, information, 
education and marketing. 
(1) The application of such tools is represented in 

implementing "quota systems" which are not 
recommended by the majority of respondents 
because they may annoy tour operators and 
visitors and, as a result, they may choose to go 
elsewhere. 

(2) Another effective reservation tool is the 
"advanced booking". However, it is not applied at 
archaeological sites and museums in Egypt, 
although it can avoid spending time in queues and 
guarantee entrance at the time specified.  

(3) Building "visitor centers"; visitor centers play a 
major role in visitor management at tourism 
destinations to provide information and assistance 
at the site. This tool is applied in a number of sites 
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in Egypt including Unfinished Obelisk, Edfu, Deir 
El-Bahari and the Valley of the Kings. 

(4) Using "technology tools"; most respondents agree 
that technology needs to be applied at 
archaeological sites. It can be used to support the 
heritage management process: conservation, 
education and site management. On the other 
hand, some respondents argue that using high 
technology at archaeological sites can even put 
more people and guides out of work.  

 
5. Conclusion 

 
     Tourism and cultural heritage management often 
have an uneasy relationship which may involve 
conflicting values, posing significant challenges 
related to the combination of tourism, heritage 
preservation and the enhancement of the living 
conditions of local communities. Managing those 
challenges effectively is a major task for policy 
makers and planners in order to achieve sustainable 
heritage tourism development. Managing actions can 
be direct or indirect. Direct management actions 
confront problems of human behavior through 
regulations that may entail enforcement, restrict 
activities or ration use. On the other hand, indirect 
methods seek to affect behavior through education, 
information and persuasion. This paper relies on 
investigating actions and tools of heritage 
management at archaeological sites in Egypt to 
reduce negative impacts of tourism.  
     Moreover, the survey reveals that there is 
insufficient number of specialists such as impact     
evaluators for archaeological sites, cost-benefit 
analysts and site planners to mange tourism as a 
benefit to the long-term preservation of the heritage 
value. Furthermore, information on site protection is 
not included in tourist leaflets or tickets. The results 
also indicate that site managers are against using 
elevated prices to limit the number of visitors; they 
are not also convinced by the principle of de-
marketing peak periods. On the other hand, they 
recommend using IT and building visitor centers at 
archeological sites to introduce the site for visitors 
before their visit. 
 

6. Recommendations 
 

- Tourism and heritage sectors need to determine 
the carrying capacity of tourist sites to develop 
guidelines for their protection and sustainable use 
and take appropriate measures to manage tourist 
flows. 

- Raising awareness of heritage sites and building 

pride with local communities and visitors 
through conservation education. 

- Linking tourism marketing strategies and 
programs on the regional, national and 
international levels with sites’ needs and 
capabilities.  

- Setting up mechanisms for demonstrating the 
positive role tourism can play in heritage 
conservation. Also, engaging the tourism 
industry to contribute to site protection.  

- Facilitating interaction between site management, 
local, national and regional authorities and the 
tourism industry. 

- Tour operators can motivate visitors to make 
donations for sites conservation and teach them 
how to contribute to sites protection. 

- Tour operators must change the policies they 
work with to attract independent tourists rather 
than mass tourism and to generate international 
backing for conservation efforts. 

- World Heritage Center should be involved in 
attracting the types of tourists who maximize site 
conservation benefits. 

- World heritage participation in international 
tourism trade fairs raises awareness by teaching 
the importance of safeguarding world heritage 
sites. 

- Tourism policy must identify the number of 
visitors and the approximate share of heritage 
tourism to limit market flooding, especially at 
archaeological sites. 

- Tourism industry participation could involve 
developing add-on attractions to neighboring 
sites and offering new archaeological sites in 
tourist programs. This would relieve tourism 
pressures at highly visited sites. 

- Action is needed to attract the involvement of 
specific target tourism market segments that are 
geared to support heritage sites conservation 
efforts. 

- Tour operators can provide donations via a 
surcharge to the tour purchase price.      

- Organizing archaeological exhibitions abroad to 
supplement sites conservation and operation 
costs. 

- Generating revenues for heritage sites through 
user fees (secondary spending activities) in 
addition to entrance fees; for example, for car 
parks, visitor centers, restaurants and ancillary 
services.  

- Tourism development policy must lead to 
improvements in infrastructure and services to 
deal with the increased number of visitors. 

- Heritage sites can develop additional income 
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streams through introduction of conferences and 
events programs. 

- Price variations might be used at archaeological 
sites to encourage demand at off-peak periods. 

- Tour guides can play an important role in 
educating tourists to respect heritage sites. 

- Interpretation and presentation programs should 
encourage developing a high level of public 
awareness and provide support necessary for the 
long-term survival of the cultural heritage.  

- Archaeological authorities should be held 
responsible for providing the tourism 
authorities with the maximum permitted 
number of tourists to each site, by 
calculating the number of tourists per day, 
and the sites that have recently been 
discovered and can be used as tourist 
attractions. 

- Tombs can be presented by using interpretive 
media outside the tomb to present and explain the 
tomb's contents. This means that tourists do not 
have to enter the interior of the tomb or they may 
spend a shorter period of time inside the tomb. 
Replicas can also be used. 

- Linking between information technology, cultural 
heritage management and sustainable 
development.  

- An analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) can be used to 
identify gaps between site promotion and tourism 
trends. 

- Tourism policies should be conducted with 
respect for the archaeological and cultural 
heritage which they should protect to future 
generations. 

 
 Tourism activities should be planned in such a 
way as to allow traditional cultural products to 
survive rather than causing them to degenerate 
 

References 
 
Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J.  "Stakeholder collaboration 

and heritage management". ANN TOURISM  RES, Vol, 32, No. 
(1), (2005), 28-48. 

Alberts, H.c. and Hazen, H.D. "Maintaining authenticity and 
integrity  at  cultural world heritage sites", Geogr Rev, Vol 
,100,No. (1), (2010), 56-73.  

Boyd, S.W and Timothy, D.J. Marketing issues and world 
heritage sites. In leask, A. and Fyall, A. (eds) Managing world 
heritage sites, oxford: Butterworth – Heinemann., (2006), 294 
p. 

Brown, F. Tourism Reassessed Blight or Blessing, UK: 
Butterworth-Heinemann., (1998), 160 P. 

Buhalis, D. and Costa, C. Tourism business frontiers, consumers, 
Products and industry, UK: El Sevier Butterworth-Heinemann., 
(2006), 273 P. 

Buhalis, D., Owen, R. and Pletinckx, D. Information 
communication technology application for world Heritage site 
management In Leask, A. and Fyall, A. (eds) Managing world 
heritage sites, oxford:Butterworth-Heinemann., (2006) , 294 p. 

Coccossis, H. Operational management of Cultural and heritage 
sites In Sigala, M. and Leslie, D. (eds) International Cultural 
tourism management implications and cases, UK: EL Sevier 
Butterworth-Heinemann, (2005), 244 p. 

Coccossis, H. "Cultural heritage, local resources and sustainable 
tourism", IJSTM , Vol ,10,No. (1), (2008), 8-14.  

Cochrane, j. and Tapper, R. Tourism’s Contribution to world 
heritage In Leask, A. and Fyall, A. (eds) Managing World 
heritage sites, Oxford: Butterworth- Heinemann ., (2006) , 294 
p. 

Cook, R. A., yale, L. J. and Marqua, J. Tourism: The Business of 
travel, USA:Prentice – Hall., (1999) ,347 p. 

Dewhurst, P.D. and Dewhurst, H. Visitor attraction management, 
In Beech, J and Chadwick, S. (eds) The business of tourism 
management, UK: prentice Hall. , (2006), 577 p. 

Drummond, S. and Yeoman, I. Quality issues in Heritage visitor 
attractions, UK: Butterworth-Heinemann. , (2001), 273 P. 

Du Cros, H. "A New Model to assist in planning for sustainable 
cultural heritage tourism", Wiley: JTR, Vol, 3, No. (2), (2001), 
165-170. 

Fyall, A. Garrod, B. and Leask, A. Managing Visitor Attractions: 
New Directions, Oxford: Butterworth- Heinemann., (2003),313 
p.  

Fyall, A. and Rakic, T. The future market for World heritage sites 
In Leask, A. and Fyall, A.(eds) Managing World Heritage sites, 
Oxford: Butterworth-Heinemann. (2006), 294 p.  

Garrrod, B. and Fyall, A. "Managing heritage tourism".ANN 
TOURISM RES, Vol, 27, No. (3), (2000), 682- 708. 

Garrod, B. and Fyall, A ." Heritage tourism: A Question of 
definition". ANN TOURISM RES ,Vol, 28, No. (4), (2001), 
1049- 1052. 

Goodall, G. and Beech, J. The management of heritage and 
Cultural tourism. In Beech, J. and Chadwick, S. (eds) The 
Business of tourism management, UK: Prentice Hall., 
(2006),577 p. 

Helmy, E. and Cooper, C. "An Assessment of sustainable tourism 
planning for Archaeological       heritage: The case of 
Egypt".JOST, Vol, 10, No. (6), (2002), 514-535. 

Helmy, E.  and Cooper, C. Sustainable tourism planning in the 
Arab world: The Egyptian case. In Hassan, F., De Trafford, A. 
and Youssef, M.(eds) Cultural heritage and development in the 
Arab World, Egypt: Bibliotheca Alexandria., (2008),322 P. 

Korzay, M. and Chon, J. "Impact of information technology on 
cultural tourism". ANN TOURISM RES , Vol, 29, No. (1), 
(2002), 264-266. 

Kozak, M. and  Andreau,L. Progress in Tourism Marketing, 
UK:EL Sevier, (2006) , 296 p. 

Leask, A. and Yeoman, I. Heritage visitor attractions, An 
Operations management perspective, UK: Thomson Learning, 
(1999), 303 P. 

Mason, P. Tourism impacts, planning and management, Oxford: 
Butterworth – Heinemann. (2003), 195 P. 

Mason, P. and Kuo, I.L. Visitor management at stonehenge, UK 
In Leask, A. and Fyall, A.(eds) Managing World heritage sites, 
Oxford:Butterworth-Heinemann. , (2006), 294 P. 

Mc Kercher, B. and du Cros, H. Cultural tourism: The 
partnership between Tourism and cultural heritage 
management Binghamton, New York: The Haworth Hospitality 
Press.  (2002), 262 p. 

Mc Kercher, B., Pamela, H. and du Cros ,  H. "Relationship 
between tourism and cultural heritage management: Evidence 
from Hong Kong". TOURISM MANGE ,Vol, 26 No. (4), 
(2005), 539- 548. 



Ghada M.K. Abdul Hamid: Integrating Tourism and Heritage Management: …. 14 

 Medlik, S. Managing tourism, UK:Butterworth-Heinemann., 
(1997) ,344 p. 

Mekawy, H . Heritage tourism guidelines for sustainable 
management, International conference: Development and 
tourism in costal areas, urban development Association, Sharm 
El Sheikh-Egypt, 9-12 March 2005.  

Millar, S. " Heritage management for heritage tourism". TOURISM 
MANAGE ,Vol, 10 , No .(1), (1989), 9- 14. 

Ministry of Tourism, Tourism in figure, Egypt (2009), 139 p. 
Munyima, M. Preserving and managing Complex heritage as a 

tourist product. Icomos 14th General Assembly and Scientific 
Symposium (Victoria falls, Zimbabwe , 27-31 October  2003) 
Available at http://www.international.icons.org/.../papers/c2-
5%20-% 20 Munyima.pdf  [accessed on 3 December 2010] .                                                                        
Page, S.J and Michael, H.C. Managing urban Tourism, UK: 
prentice Hal. (2003),389 p. 

Page, S.J. Tourism management: managing for change, 
UK:Butterworth-Heinemann(2003),473 P. 

Pedersen, A. Managing tourism at world heritage site: A practical 
Manual for world heritage managers, world heritage paper 
series 1, Paris, UNESCO (2002)  available at: http://www.   
whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity–113-
2.pdf-Similar [ accessed on 23 January 2010]. 

Poria,Y., Buther, R. and Airey, D." Clarifying heritage 
Tourism".. ANN TOURISM RES, Vol, 28, No. (4), (2001), 
1047-1049. 

Poria,Y., Butler, R. and Airey, D. " The core of heritage tourism". 
ANN TOURISM  RES, Vol, 30,No. (1), (2003), 238-254. 

Poria,Y., Reichel, A.and Biran., A." Heritage site management : 
Motivations and Expectations ". ANN TOURISM  RES ,Vol, 33 
,No.(1) (2006), 162-178. 

Poria, Y. and Ashworth, G. "Heritage tourism-current resource 
for conflict ". ANN TOURISM  RES , Vol, 36, No. (3), (2009), 
522-525.  

Rizk , N. Information technology, Cultural heritage and sustainble 
development In Hassan, F., De Trafford, A. and Youssef, M. 
(eds) Cultural heritage and development in the Arab world, 
Egypt :Bibliotheca Alexandria,  (2008)  ,322 p. 

Rushell, R. and Eagles, P. Tourism and protected areas, benefits 
beyond boundaries, UK: CABI Publishing ., (2007) , 349 P. 

Saleh, F. Sustainable development: A means for cultural heritage 
conservation (2002) available at: 
http//www.thieswittig.de/Medressa CDB / conferences /.../ 

jordan -2002  [accessed on28 December 2009]. 
Shackley, M. Visitor management: Case studies from world 

heritage sites, Oxford:Butterworth-Heinemann, (1998) ,250 p. 
Sigala,  M. and Leslie, D. International cultural tourism 

management, implications and cases, UK, 1st edition: El Sevier 
– Butterworth-Heinemann, (2005)  , 244 P. 

Smith, M. Issues in Cultural tourism studies, USA: Routledge, 
(2003) , 195 p. 

Swarbrooke , J. Sustainable tourism management,  UK: CABI 
publishing., (1999)  , 371 p.  

Theobald, W.F. Global Tourism, oxford:Butterworth-Heinemann, 
(1998),503 p. 

Tyler, D., Guerrier,Y. and Robertson, M. Managing Tourism in 
cities : Policy, Process and Practice, UK: John Wiley & Sons, 
(1998), 254 p. 

UNESCO Developing tourism and protecting cultural heritage, 
UNESCO culture sector (2005) available at: 
http://www.portal.unesco.org/culture/.../ev.php-
URL_ID=28251&URL_DO=DO_TOPIC. 
&URL_SECTION=201.html - Cached [accessed on 3 
December 2009].  

UNESCO Sustainable tourism programme, (2009) available at: 
http:// www.whc.unesco.org/en/sustainabletourism [accessed 
on 8 April 2010].  

UNWTO Indicators of sustainable development for tourism 
destinations, Madrid. (2004) , 507 p. 

UNWTO/ UNESCO Conference on sustainable tourism 
management at heritage sites (2008) available at: 
http://www.whc.unesco.org/en/events/48/ [accessed on 5 April 
2010]. 

UNWTO Sustainable tourism management at heritage sites: 
Enhancing inter-agency and stakeholder coordination for joint 
action, Madrid, (2009)  available at http//:www.pub.world- 
tourism.org:81/.../090212_world_heritage_sites_huangshan _ 
excerpt.pdf -    Similar [accessed on 5 April 2010]. 

williams, A.M. and Shaw, G. Critical issues in Tourism : A 
geographical perspective , UK: Black publishers, (2002) ,371 
P. 

Youell, R. Tourism: An Introduction, UK: Longman, (1998), 253 
p 

 



J. King Saud Univ., Vol. 23, Tourism and Archaeology (1), Riyadh (2011/1432H.) 15

 
 
 

 

  من منظور التنمية السياحية املستدامة: اط السياحي وإدارة التراث الثقايف التنسيق بني النش
 )دراسة حالة مصر ( 
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