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Abstract: 
Tourism in Jordan is based on cultural assets limited to a few historical and religious locations. Over time, 

general impressions about specific touristic sites were firmly established as “touristic icons”. This has lead to a 

rigid understanding of the Jordanian tourism product. Petra is the primary “touristic icon”, in addition to 

secondary locations such as Jerash, Um Qais, Madaba and the historical castles. Urban and rural sites, with their 

cultural heritage and natural landscapes, remained irrelevant despite all efforts to diversify the Jordanian tourism 

product. Thus, the regional dimension (Petra, the South of Jordan) completely overshadows the rest of the 

country. 

Despite the positive effect of constructing and maintaining “icons” in the tourism industry, three main 

negative consequences, inter alia, have been crystallized: 1. The marginalization of numerous touristic sites, 2. 

Shortening the length of stay in Jordan, 3. Limiting the spatial trickle-down effect of socio-economic benefits of 

tourism. These negative effects will remain as long as the singular regional dimension remains in contradiction 

with the diverse national potential. 
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 :الملخص
, واقتصرت على بعض مواقع اآلثار التاريخية والدينية, وترسخت مع ”الثقافيةالسياحة “قامت السياحة في األردن منذ نشأتها على قاعدة 

الوقت انطباعات عامة حول معالم سياحية محددة, تحولت مع الزمن إلى "أيقونات سياحية", شكلت صورة ثابتة عن المنتج السياحي األردني. 
يقونة رئيسة", باإلضافة إلى أيقونات أقل أهمية كجرش, وأم قيس, ومأدبا, والقالع ومثلت البتراء قمة االنطباع العام عن المنتج السياحي األردني "كأ

طغى بذلك البعد التاريخّية. أما المدن واألرياف بتراثها الشعبي, والمواقع الطبيعية التي تحويها, فبقيت ثانوية رغم كل الجهود المبذولة إلبرازها, و 
 .وطنياإلقليمي )المتمثل بالبتراء( على البعد ال

أدى هذا التطور إلى بروز العديد من اآلثار الجانبية السلبية, تمثلت في تهميش العديد من المواقع السياحية )أو التي يمكن استغاللها 
اآلثار قائمة, ما سياحيًّا(, بالّتزامن مع ِقَصِر فترة إقامة السياح, األمر الذي حّد من االنتشار المكاني للعوائد التنموية في المملكة. وستبقى هذه 

 .عَدين اإلقليمي والوطني ُمتجّذرةدامت إشكالية التناقض بين الب
 .البتراء, األيقونة السياحية, اآلثار الجانبية, الهوية الوطنية, التجمعات العنقودية الكلمات المفتاحية:

: المقدمة
مواقع  اختيارناقشت العديد من الدراسات األسباب الكامنة وراء 

 في األردن , ضمن البرامج السياحيهحددة دون غيرهاسياحية م
Shwakfah (7 ) & Daher(21)   تم التركيز على الهوية األردنيةقد و, 

عبر مواقع سياحية  ,ترسيخها إلى منذ نشأتها التي سعت اإلمارة
التي تحولت مع  ,والقالع التاريخية ,وبعض اآلثار ,كالبتراء :محددة
معظم الرحالت السياحية الدولية. واأليقونة أيقونات تقصدها  إلىالزمن 

أو "العالمة التجارية" التي  ,هنا ال تختلف عن "الماركة المسجلة"
قبول المستهلك للمنتج المعني. كما أنها  تساهم في إقناع أو تسريعِ 

 رضاوتحقق  ,وسيلة لتحقيق قيمة مضافة للمنتج تكسبه تنافسية
 .(20)المستهلك المستهدف
ن من إشكالية تحديد "ماركته السياحية", فالعالم يعاني األرد

 مدينة هاتقع في التي الدولة هبأن ,عن األردن انطباعالخارجي لديه 
"البتراء  أنّ  ,, لهذا ترى المؤسسات العاملة في السياحةاألثرّية البتراء

وتحاول المؤسسات السياحية  ,(2)ءو"السياحة هي البترا ,هي السياحة"
زيادة عدد هذه الماركات لتشمل مواقع  ,والخاصة( الوطنية )العامة
 ,المواقع التاريخية: كساحل البحر الميت الشرقي إلىأخرى إضافة 

 .والعقبة ,ووادي رم ,والمغطس

ا ومن الجدير بالذكر أن رمزية "المكان السياحي" تتباين تبع  
وطبيعة تنظيم الرحلة السياحية من جهة  ,لثقافة السائح من جهة

ا لبرنامج فالمجموعات السياحية التي تنتقل في المكان تبع   ,أخرى
ا باأليقونات السياحية مقارنة هتمام  اتكون أكثر  ,اسياحي معد مسبق  

مي الرحالت منها عند السياح بسياحة األفراد, كما أنها أهم عند منظّ 
أهمية األيقونات السياحية كعامل جذب من رغم على الو . ( 9)أنفسهم

ا على مجمل القطاع السياحي. ا سلبيًّ  أننا نرى أن لها جانب  للسياح, إال
 نستعرض في هذه الدراسة أهم  هذه اآلثار الجانبية.سو 

 :أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح اآلثار الجانبية الناجمة عن 
تحول إحدى األماكن السياحية, أو عدٍد منها, إلى أيقونة سياحية, 

ندما يطغى البعد اإلقليمي على الوطني, كما هو الحال في وبخاصة ع
األردن من خالل أيقونة البتراء, أهم موقع سياحي في المملكة. وسيتم 

 على األهداف اآلتية: -في هذه الّدراسة–التركيز 
دراسة اآلثار السلبية المترتبة على المواقع السياحية األخرى -

 في األردن.
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 .حالة دراسية –اآلثار الجانبية أليقونات السياحة في األردن:  البتراء

على التحوالت في المسارات  دراسة أثر أيقونة البتراء -
 السياحية. 

دراسة العالقة بين األيقونة السياحية وطول فترة إقامة  -
 السائح.

 دراسة تأثير األيقونة على التنمية السياحية اإلقليمية. -

ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام المنهج الوصفي؛ لتحليل 
ية, إذ جرى تبعات أيقونة البتراء على بقية األماكن السياحية األردن

الربط بين هيمنة األيقونة السياحية, وتهميش المواقع السياحية األخرى, 
والحد من إمكانية مساهمة السياحة في التنمية اإلقليمية. وقد تّم 
االعتماد على إحصاءات وزارة السياحة واآلثار, وعلى تحليل برامج 

 المكاتب السياحية؛ لتعزيز ما تناقشه هذه الدراسة.

 :لدراسةمشكلة ا
يتباين تقييم األيقونات السياحية من باحث آلخر, فهناك من 

 ,ورتها لصناعة مقصد سياحي يتم من خالله جذب السياحر يرى ض
أن   (Becken)وترى  ,(13)واقتصادية اجتماعيةوتحقيق مكاسب 

لحاق أضرار  ,التركيز على أيقونه محدده يزيد من حركة السفر إليها وا 
 Reidهذا الصدد يجدر بنا اإلشارة إلى دراسة ) وفي .(20)بيئيه فيها

and Schwab)(21) التي تذكر أن األضرار البيئية التي لحقت في ,
البتراء في السنوات العشر السابقة, أي منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي, تفوق األضرار التي لحقت بالبتراء خالل ألَفي سنٍة مَضت. 

عدم بروز أيقونات سياحية مهّمة في وُيعزى في الدراسة نفسها أسباب 
األردن؛ إلى ضعف مشاركة المؤسسات والمرجعيات المحلية, خاصة 
في جرش وأم قيس, ولهذا تم التركيز على مفهوم التنمية المنبثقة من 

 Community –driven developmentالمجتمعات المحلية 
(CDD)ائمة على , والتي لم تقم في األردن بسبب التنمية الحكومية الق

المركزية. وهنالك َمْن درس األيقونات السياحية من زاوية إدراك 
 .(9)القائمين على إنشائها, َوفق ا ألبعاٍد اقتصادية, واجتماعية, وبيئية

مقبولة بين التركيز على أيقونه  ةوهناك من يحاول إيجاد صيغ
العنان لتأسيس رحالت  هويطلق في الوقت نفس ,سياحية محددة

 Free Independentأطلق عليها  ,ردية غير مبرمجةسياحية ف
Travelers Sector  (FIT)(22 ) وتكمن مشكلة الدراسة في إبراز .

موقع السياحة األردنية من هذه اآلراء المتناقضة: )ضرورة وجود 
األيقونة من جهة, وانعكاسها السلبي على األماكن السياحية خارج 

ضية التوفيق فيما بينهما )مبدأ مكان األيقونة من جهة أخرى(. أما ق
FIT .السابق الذكر( فسيتم مناقشته كحل لهذه اإلشكالية 

ا؛  تم التركيز في األردن على البتراء تطوير ا, وتسويق ا, وترويج 
وذلك ألهميتها التاريخية, وتفّردها في المعالم المعمارية والثقافية, 

يرت كواحدة من م, واخت2921وأدرجت في قائمة التراث العالمي عام 
م. وبهذا تحولت إلى 1002العجائب السبع الجديدة في العالم عام 

أيقونه سياحية على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي. ورغم هذا 
التطور اإليجابي, وارتفاع أعداد السياح الذين زاروا البتراء قبيل أحداث 

التطور انعكس  الربيع العربي, ليقارب العدد المليون سائح, إال أّن هذا
سلب ا على معظم األماكن السياحية في األردن, وبخاصة في األجزاء 
الشمالية منه. وتشكل السلبيات الناجمة عن بروز أيقونة سياحية نقطة 
االنطالق في هذه الدراسة. فالنظر إلى األيقونة السياحية من زاوية 

ور, وهذه إيجابية فقط, يحجب السلبيات المرافقة لهذا النوع من التط
 هي اإلشكالية التي ستتعرض لها هذا الّدراسة.

 :األيقونات السياحية في األردن: نشأتها وتطورها
تم فيها صناعة تتعددت الدراسات التي ناقشت الكيفية التي 

ففيما يتعّلق وكذلك الجهات المسؤولة عن ذلك,  ,األهداف السياحية
 اختيارقف وراء فإن األسباب التي ت ,(21)(Daher)ظاهر  بدراسة

. وفي هاهو تحديد الهوية الوطنية وتعزيز  ,مواقع سياحية دون غيرها
في المدن أو أكان سواء  ,هذا السياق تم تهميش تراث الماضي القريب

التي استهدفتها الثورة لقطع الصلة بمخلفات "الدولة العثمانية"  ؛الريف
شكل إحدى دعائم والتي ت األولى,بان الحرب العالمية إالعربية الكبرى 

عن ذلك  واالستعاضة ,النظام السياسي في المملكة األردنية الهاشمية
بالتركيز على البتراء عاصمة الحضارة النبطية. وهناك العديد من 

مع  واالستمراريةللبحث عن التواصل  اتجهتالدول المجاورة التي 
أو  ,يكما هو في الحالة المصرية والتاريخ الفرعون ,الحضارات القديمة

تواصل تاريخي بين  تشكيللبنان والتراث الفنيقي. والقصد هنا هو 
ومن جذور عميقة في اإلقليم,  يقديم ذ وبين تراثٍ  ,"الدولة الحديثة"

فاإلمارة األردنية التي نشأت في مطلع العشرينات من القرن هنا, 
بالماضي العريق للحضارة  ,أرادت أن تربط حاضرها "الجديد" ,الماضي

, (21)(Reid and Schwab)ر وكأنها استمرار له. وقد عبّ  ,طيةالنب
 بقوله:عن ذلك  

“The sense of cultural continuity is a fairly recent 

concept, but it is essential to the formation of a 

national identity, that is ‘a sense of belonging to a 

place or a tradition”. 

 , إال أنه منDaher))الذي أورده  منطقية التحليل ورغم
كانت قد  ,بأن الدوائر الرسمية السياحية في اإلمارة االعتقادالصعب 
وذلك ألنها  ؛البتراء ألغراض سياسية  لتعزيز الهوية الوطنية اختارت

لقالع وا ,وأم قيس ,وآثار جرش ها,قامت بالترويج لقلعة عمان ومدرج
صلة  اآلثاركون لهذه ت أندون  ,على حد سواء الصليبيةو اإلسالمية 

 . الحديثةبالدولة األردنية 
وهنا يمكن استعراض التطورات التي بنيت عليها السياحة 

, وعلى األردنية منذ مطلع القرن العشرين من وجهة نظر الباحثين
 :الّنحو اآلتي

في إعادة اكتشاف اآلثار  ,لقد قام العديد من الرحالة األوروبيين
قبل تأسيس  األوروبية,ونشر أخبارها في المجالت العلمية  ,تاريخيةال
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وأدى ذلك إلى حفز شركة توماس كوك  ,اإلمارة األردنية بعدة عقود
(Thomas Cook and Son),   في  سياحيةأول شركة  تعدّ التي

المواقع التاريخية  إلىالسياح من الدول الغربية   الستقدامالعالم, 
لى تركيا وشمال إفريقيا الحق  والدينية في بالد  ا. وقد تم الشام ومصر, وا 

وفي يافا  ,1872إنشاء أول مكتب سياحي للشركة في القاهرة عام 
وقد تعززت حركة السياح  .(21) 1881وفي القدس عام ,1874عام 

الدول العربية من قبل  واستعمار ,وروبيين مع تفكك الدولة العثمانيةألا
وفرنسا(. ومن الطبيعي  ,)بريطانيا آنذاك:لم الدول المهيمنة على العا

واستغالل اآلثار التاريخية من قبل  ,السير على خطى توماس كوك
وكأنها وجبات  ,دون عناء يذكر -ومنها األردن–الدول حديثة النشأة 

في سياق البعد  االختيار. كما يمكن وضع هذا (Fast Food)جاهزة  
المتمثل بآثار  التاريخي الموروث استغالل, حيث كان االقتصادي

بسهولة  هيمكن تسويق ا,سياحيًّ  اومنتج   اقتصاديًّا, امورد  بوصفها  ,البتراء
 ا.ا لتفرده عالميًّ نظر   ؛وبفاعلية عالية

تحدد الجهات المتعددة التي  ,Shwakfeh(2))(جاءت دراسة 
وتشمل المؤسسات  تها,تعمل على صياغة األهداف السياحية وبلور 

 :ويمكن إجمالها باآلتي ,العاملة في قطاع السياحة ,اصةالخو الرسمية 
 ومنهم مكتشف البتراء, بوركهارد ,الرحالة األوائل .2

(Burckhardt),  ورواد منظمي الرحالت في القرن التاسع
 إليهااإلشارة  تّمتالتي  ,)رحالت توماس كوك( :عشر
 أعاله.

 األرضكجزء من " األردن, إلىالفكر الديني ونظرته  .1
 :والذي بنيت عليه السياحة الدينية في المملكة ,سة"المقد

 وغيرها. ,وأم الرصاص ,ومكاور ,والمغطس ,كنائس مأدبا
)كفلم لورنس الذي  واألفالم السينمائّية: واإلعالم, ,الدعاية .3

والذي أسس للسياحة في  ,دارت مشاهده في وادي رم
 .الوادي فيما بعد(

مانة أووزارة الثقافة و  ,العامة اآلثاروزارة السياحة ودائرة  .0
بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية  ,عمان الكبرى

 والعالمية.
والذي يعمل  ,الحضاريالقطاع الخاص المهتم بالموروث  .1

بعض المواقع السياحية القائمة على التراث  إنشاءعلى 
 ,و"قرية النوافلة" ,و"كان زمان" ,"طيبة زمان" :مثل ,المحلي
 . "لط زمانزمان وس و"مأدبا

جمعية  :مثل ,التراث بإحياء الجمعيات المحلية والمهتمة .0
وجمعية حي سكان جبل عمان  ,اللويبدة الثقافية أصدقاء

 القديم )جارا(. 
البارزة  األردنية بالعائالت المجتمع المحلي ممثال   .2

(Notable Families),  نطلق عليهم اسم  أنوالتي يمكن
 .والتل ,وشومان ,كعائلة شقير ,ي والثقافةب  رعاة التراث ومح

 ,(Urban Regenerationالتطوير الحضري )مشاريع  .2
وتؤسس للسياحة في  ,والتي تنبع من الليبرالية الجديدة

 مدينة عمان )العبدلي(.
وعندما نستعرض تطور السياحة في األردن, وبخاصة بعد عام 

جد أن ألماكن الدينية في الضفة الغربية, نلاألردن  وخسارة  ,1967
كل الجهات المكونة لقطاع  اهتمامالمواقع األثرية أصبحت تستحوذ 

 ,وتم تعزيزها من السياح  ,أكثر من أي وقت مضى ,السياحة
 إلىأن تحولت )المواقع(  إلى ,والمؤسسات ,والمكاتب السياحية

 Sacred)ذات مكانة رفيعة يطلق عليها مفهوم  (Icons)أيقونات 
State):اهتمام إلىذلك  نعزوويمكن أن  .( 9)قدسة()الحالة الم , أي 

من  ة هذا االهتمامواستمراري ,السياح المبكر بآثار الحضارات الغابرة
لصناعة مواقع  ؛اإلبداعيةو  ,والفنية ,, وعدم وجود القدرات الماليةناحية

 ارتبطت. ولهذا أخرى ناحيةمن  (Man made)" اصطناعيةسياحية "
وجاءت تسمية الوزارة  ,باآلثار –د الحدودإلى أبع–السياحة في األردن 
وكذلك توطين األقسام  ,"وزارة السياحة واآلثار"بــالمعنية بالسياحة 

وليس في كليات  ,األكاديمية ذات الصلة بالسياحة في أقسام اآلثار
لتنسجم مع  ؛أو الجغرافيا االجتماع,أو علم  ,أقسام إدارة األعمال تضمّ 

بلورة أيقونات  إلىا ا وأكاديميًّ التركيز إداريًّ  هـذا التصور. وقد أدى هذا
وترتب  ,ا باآلثار التاريخية التي يصعب تخطيهاسياحية مرتبطة عضويًّ 

التي ما زال يعاني منها  ,على هذا النهج جملة من اآلثار الجانبية
ذو حتى الوقت الحاضر, ويبين الشكل  ,قطاع السياحة في األردن

 يخية في األردن.المواقع التار  ,(2)الّرقم 
 

 
 .خريطة المواقع األثرية في األردن :(1الشكل ذو الّرقم )

(22)المصدر:  
  . 

مكاتب مديري أكبر فقد تم مقابلة  ,وللوقوف على هذه التأثيرات
 السياحة والسفر المعنية بالسياحة الدولية القادمة إلى األردن 

(Inbound Tourism) -ومراجعة  -تب ان مكيثالثّلتي بلغ عددها وا
والتي  في األردن, وتبين أن المواقع السياحية األهم ,برامج رحالتها
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وتشمل  ,تقتصر على البتراء ,يتكرر ذكرها في برامج المكاتب السياحية
” مداخل الحركة السياحية“ بوصفهما ؛والعقبة ,انبدرجة أقل عمّ 
(Gateways),  ا لطول فترة إقامة خرى تبع  ألا ويأتي تكرار المواقع

 (:2) ذو الّرقم جدولال , بما جاء يوضحهالسائح

ا (: تكرار المواقع السياحية في برامج المكاتب السياحية تبع  ١) ذو الّرقم جدولال
 .لطول فترة الرحلة

  .(2) المصدر
 

وهذا يعني أن غالبية المواقع السياحية في األردن ال تشملها 
ذا ما أخذنا  3)أقل من  :برامج الرحالت القصيرة أن  بالحسبانأيام(. وا 

, فإنه ليالٍ  4متوسط إقامة السائح في األردن تكون في الغالب أقل من 
 لبية المواقع مقارنة بالبتراء.يمكننا إدراك ترتيب األهمية السياحية لغا

وضعت معظم  ,هم من ذلك أن أيقونة البتراء المتميزهواأل
, وهو المعتادوجعلت السائح  ,األهداف السياحية األردنية في الظل

الذي ينشد زيارة  -وروبي واألمريكي واإلسرائيلياأل– السائح  الغربيّ 
البحث عن أقصر  )البتراء( وليس األردن,  إلىأي: األيقونة:  ,الهدف

 ؛ين عندهت"الوقت والمال" المحدود تيم مع ميزانيءلتتال ؛الطرق وأوفرها
وذلك ألنه يرغب بزيارة عدة أهداف في عدة دول خالل فترة قصيرة . 

 ,فلسطينالمقّدسات والمعالم األثرّية في ولهذا نجد أن هذا السائح يزور 
 ؛ا لزيارة البتراءد  ا واحثم يخصص يوم   ,مصرالمعالم األثرّية في أو 

 يّ ليعود من حيث أتى. ولهذا ال نعجب أن تكون السياحة في شمال
 -والحال كذلك– ال نجد بنحوٍ  متراجعة, ةاألردن قد وصلت إلى مرحل

 ,وعجلون ,من جرش في كل   ,تصنيف مرتفع اا ذا واحد  ا سياحيًّ فندق  

ربد , شماللى انخفاض عددها  في الإلخ. باإلضافة إم قيس...أو  ,وا 
ذي  وهذا ما يتضح من خالل الجدول بصرف الّنظر عن تصنيفها,

 (.1) الّرقم

 (: عدد الفنادق في المواقع السياحية.2الجدول ذو الّرقم )

 2012 2012 2002 2002 الوجهة السياحية

 391 300 322 329 انعمّ 

 00 00 39 32 البتراء

 9 2 0 3 البحر الميت

 00 19 11 03 العقبة

 23 23 22 21 ربدإ

 3 3 3 3 عجلون

 1 1 3 3 جرش

 .(0( )3( )1( )2)المصدر:

وسنجمل في هذه الدراسة أهم الجوانب السلبية المالزمة 
 لوجود أيقونه سياحية مهيمنة.

أدى التركيز على مواقع سياحية  تهميش المواقع السياحية: -1
لى تهميش الكثير من المواقع السياحية في إ ,محددة
ل من أهمية السياحة في التنمية ر الذي قلّ ماأل ,المملكة
. المهّمةسياحية المقومات الستغالل ادون  وحال ,اإلقليمية

 التي لم يجرِ  ,(ةك اآلالف من المواقع السياحية )الكامنلفهنا
ستفادة منه. وقد أدت لى "منتج سياحي" يمكن االإتحويلها 

 محدودية األماكن السياحية إلى تقصير فترة اإلقامة في
 المملكة.

 :األيقونات مقاييس ثابتة في الدعاية والترويج السياحي -2
عتماد التطوير السياحي في األردن على الجانب ا النظر  

تشابهت األيقونات السياحية في الشكل فقد الثقافي, 
لى مجرد سماع سرد إوتحولت زيارة السياح لها  ,والمضمون

أن يشارك  دون ,يزود السائح بالمعلومات المجردة تاريخيّ 
في تجربة ما. ولهذا يمكن وصف المواقع السياحية الثقافية 

أنها إعادة إنتاج حلقات في مسلسل واحد ب ,)اآلثار(
Serial)   reproduction)(21) , واألهم من ذلك أن

التحوالت التي طرأت على  لم تراعِ  ,األيقونات السياحية
خاصة في العقود  ,جانب الطلب  السياحي في األردن

الثالثة السابقة. لقد صممت السياحة األردنية للسائح الغربي 
جتماعية واالقتصادية التي برزت متياز, ولكن التحوالت االاب

 ,في النصف الثاني من القرن الماضي في الشرق األوسط

 الهدف يومان  أيام 4 أيام 2 أيام 6 أيام 2 أيام 8 أيام
 البتراء 23 30 30 30 30 30 30
 عمان 22 30 30 30 30 30 30
 العقبة 9 11 30 30 30 30 30
 جرش - - 30 30 30 30 30
 عجلون - - 30 30 30 30 30
 ام قيس - - 30 30 30 30 30
 مادبا - 12 30 30 30 30 30
 جبل نيبو - 12 30 30 30 30 30
 البحر الميت - 12 30 30 30 30 30
 المغطس - 12 30 30 30 30 30
 القصور الصحراو ية - - 30 30 30 30 30
 وادي رم - 21 30 30 30 30 30
 أم الرصاص - 0 30 30 30 30 30
 الكرك - - 13 10 10 12 12
 الشوبك - - 10 13 13 11 11
 حمامات ماعين - - - 21 21 22 30

 األزرق - - 30 30 30 30 30
 مكاور - - - - - 21 23
 عراق األمير - - - - - 0 2

 البيضا - - - - - 0 3
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 1029,  ولالعدد األ –عشر  التاسعالمجلد  –ث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحو 

وما  ,قتصادي رئيساوالتي رافقت بروز البترول كعامل 
في  نٍ وتحسّ  ,للقوى العاملة تمخض عنه من حركاتٍ 

جذرية في التحوالت اللى إباإلضافة  ,قتصاديمستواها اال
تملي علينا  ,على المستوى العالمي ّيةالسياحالتجربة بنية 

طبيعة السياحة في األردن.  فيإحداث تغييرات جوهرية 
للنظر أن التحوالت في عامل العرض السياحي  الالفتومن 

فالسياح  ؛مع تغيرات عامل الطلب ىال تتماش ,األردني
ن إلى األردن ال نصيب لهم في إعالنات و العرب القادم

 , على الّرغمالترويج التي تطلقها مكاتب السياحة األردنية
تزايد أعداد السياح العرب من دول مجلس التعاون  من

 أن نصيبهم من ليالي خاصة من السعودية, إاّل  ,الخليجي
 حتى اآلن. %1المبيت في البتراء لم تصل إلى 

لقد تم عزل أي موقع سياحي في  :ة الجانبمشكلة أحادي -2
ي برامج وذلك بسبب قناعة معد   ؛األردن عن محيطه العام

أن السائح عليه أن يشاهد المكان في  ,الرحالت السياحية
ا من التصور العام بأن السائح يزور نطالق  ا ,السياحي فقط

. فالرحلة بأعيانها دوال   وال يزور ,سياحية امواقع أو أهداف  
أثري تستغرق المدة الزمنية  –سياحية ألي موقع تاريخيال

التي يحتاجها المرشد السياحي لشرح ما في جعبته عن 
 أعمارا لكبر للمجموعة السياحة التي يرافقها. ونظر   ,المكان

أفراد المجموعات السياحية, ينطلق الدليل من قناعته 
عدم في ضرورة  ,الشخصية بوجوب مراعاة عامل العمر

 :بضع ساعات إلىختصار الجولة افيتم  ؛السياحإجهاد 
ستثناء البتراء. اب ,في معظم المواقع ,لى ساعتين(إ)ساعة 

قيس  أم تقتصر على آثار فزيارة أم قيس في الشمال مثال  
في  ساعتين إلى ثالث ساعات وتستغرق ,ومتحفها فقط

 ,والسدود ,والمشاريع المائية ,حدها األقصى. أما الحمة
الع على معالم القرية األردنية طّ واال ,األردن وتحويل نهر

والزراعة في المنطقة  ,والحياة الشعبية في المناطق المجاورة
فليست من ضمن البرنامج السياحي. ولعل  ؛شبه المدارية

هذا النهج هو المسؤول عن تعطيل مشروع تطوير بلدة أم 
سنة.  30ستمالكها قبل أكثر من اوالتي تم  ,قيس القديمة

لى إل أم قيس ن إتمام المشروع يمكن أن يحوّ إمكن القول وي
لى تطوير السياحة في إيقود  ,(Clusterمجمع سياحي )

والتراث  ,حيث تتكامل اآلثار التاريخية ,األردن يّ شمال
 والواقع السياسي المعاصر. ,والمياه العالجية ,الشعبي

لزوار ( هيمنة البتراء على أعداد ا3ويتضح من جدول ذي الّرقم )
 :القادمين إلى المواقع األثرية مقارنة بالمواقع في شمالّي األردن

 
 

 
 (: عدد زوار المواقع األثرية لعدة سنوات.2الجدول ذو الّرقم )

 2016 2012 2002 2002 المواقع األثرية

 000.210 030.200 210.322 393.223 البتراء

 122.021 112.310 312.102 120.110 جرش

 233.102 100.391 211.312 220.112 ام قيس

 221.222 220.222 202.209 201.291 عجلون

 201.211 202.020 222.002 219.222 وادي رم

 .(1( )3) (1) (2)المصدر: 

فقلعة عجلون  ؛على عجلونينطبق وما ينطبق على أم قيس 
ثار آو  ,ولو تم شمول مغائر عرجان ,أيقون سياحي )ثانوي( بحد ذاته

 ,والغابات المجاورة ,الزيتون الريفية يوبيوت أب ,إلياسلستب ومار 
وألمكننا إعادة  ؛ألمكننا إيجاد إقليم سياحي ؛اومناخ جبل عجلون صيف  

ذا ما تم تنويع العرض السياحي فإنه  ,هيكلة السياحة في المنطقة. وا 
طالة إقامة السياح في  متنّوعة,تم تلبية رغبات مجموعات سياحية تس وا 

 فع العائدات السياحية.ور  ,المنطقة
لدرجة أنه ال  ,وساهم هذا النهج في إلغاء فكرة سياحة المدن

 Tourismيوجد في أي مدينة أردنية مكتب للمعلومات السياحية )
Info),  كما هو موجود في أي بلدة سياحية صغيرة في أي دولة في

 لى, عاالعالم. كما لم تحاول أي مدينة في األردن تسويق نفسها سياحيًّ 
 ,تخلو من حدائق الحيواناتتكاد فمدننا  ,الموارد الكامنة فيهامن رغم ال

ستجمام مما حرم المجتمع المدني من اال ؛أو نماذج للنباتات المدارية
من التعلم من خالل المشاهدة.  -كذلك–وحرم األطفال  ,داخل المدن

أن وظيفة  نويبدو أن القائمين على المدن )رؤساء البلديات( يرو 
 بلدية هي تقديم الخدمات األساسية فقط.ال

 ,قضيتين متالزمتين إلىهذا التطور  وويمكننا أن نعز 
 هما:

على تفكير  ,سيطرة  المنتج المتمثل في "المعالم األثرية" -
ستثمار في التخطيط واال ,خذي القرار في القطاع العاممتّ 

ونشهد ذلك بوضوح في مدينة العقبة, فبدال  من  ,والتسويق
 ,"سياحة الشمس والرمل والبحر" :السياحة نحو توجيه

وتطوير الجبال المطلة على الساحل  ,والرياضات المائية
 لها تلك القيمة تالتي ليس آيلة,يتم إبراز آثار  ,)بانوراما(

 .السياحّية الُمرتفعة
 ضعف اإلبداع  عند القائمين على القطاع السياحي. -

 

العرض السياحي  األسباب يتم ترويج عدد محدود من هولهذ
عندما أطلق  (Kelly)وكأننا نتوافق مع ما طرحه  ,األردني الممكن
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 ,(20)(Salon mentality)ستراتيجية العرض السياحي األردني إعلى 
ال يرى إال غرفة الضيوف  ,ا مالزائر الذي يدخل بيت  اوالمقصود هنا أن 

 ,واقعكذلك السائح ال يزور من األردن سوى عدد محدود من الم ,فقط
 جتماعية.اإشراكه في أي تجربة  يوال يجر 

هي الدافع  ,(Authenticityبأن أصالة الموقع ) االعتقادإن 
لى طرح الكثير من التساؤالت, فاألصالة إتحتاج  ,وراء حركة السياح

ولكن ماذا عن العالقة بين  ,جتماعيموجودة في التراث التاريخي واال
أو زيارة األصدقاء  ,ت الرياضيةوبين الكثير من الممارسا ,األصالة
الحاجة لتطويرها  أو الرحالت البحرية التي نحن في أمس   ,واألقارب

ختيار أيقونة معبرة عن اويبدو أن هناك إشكالية في  ,(20)واستغاللها
وبين أيقونة السياحية إلقليم ما في البعد  ,المملكة في السياق الكلي

الحالتين, بينما تفصل الدول األخرى  البتراء في ُيقد مالجزئي. فاألردن 
  "التجربة الحقيقية", وشعار إيطاليا "أكثر فشعار اليونان مثال   ,بينهما

لخ. إوماليزيا "أسيا الحقيقية"... ,"%100ونيوزيلندا "طبيعي  ,من ذلك"
وتخاطب كافة  ,األيقونات السياحية موزعة على األقاليمف وعلى ذلك
هل تجذب البتراء السائح تبادر إلى األذهان, والّسؤال اّلذي ياألذواق. 
الذي يمثل أعلى نسبة من سياح المبيت في المملكة )حوالي  ,السعودي

وهل يتضمن العرض السياحي  ,(0)(2014 عام من السياح 14%
ستهداف اا عند ا له؟ وال يختلف األمر كثير  ا سياحيًّ األردني برنامج  

 المجتمعات المحلية األردنية.
 ,الترويج السياحي طبيعةَ  ,العرض السياحي اديةُ رسخت أح

ومراكز السياحة التابعة لهيئة  ,قتصر على دعاية وزارة السياحةاالذي 
وعلى كتابات الصحفيين  ,تنشيط السياحة في بعض المدن العالمية

الذين تدعوهم وزارة السياحة  ,(Travel Journalismالسياحيين )
لإلفادة من خبراتهم, على الّرغم ر وهيئة تنشيط السياحة من حين آلخ

 فضال  عن تجاهلها -في أحواٍل عديدة–كتاباتهم ال تكون إيجابية  أنّ 
 ,(Social Media)جتماعي دور وسائل التواصل اال ذاته, في الوقت

 (,(Blogsودور  ,(Web 2.0) ـــوكل ما يتعلق بدور ما بات يعرف ب
السياح ال في الحصول التي يستغلها , (Podcasts)أو  ,(wikis)أو 

نما في تبادل  على المعلومات المتعلقة بالموقع السياحي فحسب, وا 
المعلومات عن تجارب اآلخرين من الذين سبقوهم لزيارة هذه المواقع 

لمستعملها  1ا ما تضيف هذه الشبكاتوحتى تقييم خدماتها. وغالب  
وهذا يعني أن مصدر  ؛ا عن الهدف السياحيا مختلف  مضمون  

لم تعد مقتصرة على جانب  ,علومات الموجهة للطلب السياحيالم
نما  ,العرض عامل الطلب نفسه. والسؤال الذي يطرح نفسه في  علىوا 

ختصار السياحة في األردن على اهذا السياق هو: هل من المجدي 
وتقع فيه  ,البتراء؟ وهل األردن عبارة عن صحراء تعيش بها الجمال

 (2015) مطلع شهر أيلول من العامالبتراء فقط؟ لقد طافت في 

                                                           

 .User Generated  Content (UGCوم )ر عنها بمفهما يعبّ  اغالب  1 

سيارات مستأجرة لصالح هيئة تنشيط السياحة في عدد من المدن 
ودعوة لزيارة  ,تحمل جمال   ,(أدناه )الحظ الصورة :األوروبية واألمريكية
 .البتراء في األردن

 
 أيلول) االتحادية ألمانيا يف برلين شوارع في األردنية للسياحة ترويج :(2)رقم شكل 

 ".اآلن األردن – البتراء زوروا" بشعار( 2012
 

 :على التنمية السياحية واإلقليميةأثر األيقونات 
ا للتركيز على السياحة الثقافية القائمة على اآلثار التاريخية, نظر  

وحال دون إحقاق  ,فقد تم إغفال العديد من أنواع السياحة في األردن
في زاد لعّل ما قليمية في العديد من األقاليم األردنية. و التنمية اإل

أن المؤسسات السياحة في األردن والنهج التنموي  خطورة األمر؛
 انتشاربقيت مركزية رغم  ,Top – Down) (Approachالسائد

من والتي بقي دورها  ,المديريات السياحية في المحافظات األردنية
وشركات  ,ز مكاتب السياحةتركّ  للع. و محدود ا حيث أثرها الفاعل

ا في العديد وخلوها تمام   ,في عمان الّسياحيين ءواألداّل  ,والفنادق ,النقل
 على هذه المركزية. دليل  , من المناطق

   ز:هذا التركّ  (0ذو الّرقم )ويوضح الجدول 

  .ات السياحيةعمان للفعاليّ  مدينةمركزية (: يوضح 4الجدول ذو الّرقم )
 

النقل 
ياحيالس  

متاجر 
التحف 

ةالشرقي  

مكاتب 
جير أتال

 سيارات

مطاعم ال
ةسياحيال  

مكاتب ال
سياحيةال  الفنادق 

الموقع / 
 الفعاليات
 السياحية

انعمّ  323 019 202 100 223 2  
 النسبة 02% 20% 20% 29% 00% 200%

 .(1)المصدر: 

ذا ما أخذنا مركزية العائدات السياحية وتحويل الجزء األكبر  ,وا 
وعدم إعطاء المديريات السياحية أية صالحية  ,لى المالية العامةإ منها

ننا أمام إ -باطمئنان–في التمويل والتخطيط والتنفيذ, فإنه يمكن القول 
 من المشاركة والمبادرات. قطاع خالٍ 

 اختصارساهم التركيز على أيقونات محدودة  إلى ومن هنا 
كن زيارتها في زمن محدود ا يمفي مواقع محدودة جد  , و ااألردن سياحيًّ 

 :ما ُيمكن إجماله باآلتي إلىا أدى ممّ  -حسب ما ذكر سابق ا-
وبخاصة القادمين من معبر وادي  ,تزايد زوار اليوم الواحد -2

 االستثمارل مما حوّ  ء؛ومن سواحل شبه جزيرة سينا ,عربة
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 1029,  ولالعدد األ –عشر  التاسعالمجلد  –ث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحو 

لى إخارج فترة الذروة  ,ووادي موسى ,في فنادق العقبة
التي ما  ,صة في األوقات الحرجة, وبخاحقيقّية مأساة

فتبع ا عادت "حالة مؤقتة" كما نشهده في الوقت الحاضر. 
, فقد بلغ عدد 1022إلحصاءات وزارة السياحة واآلثار لعام 
زائر ا, )أو  212,011زوار اليوم الواحد )دون مبيت( 

 .(0)من المجموع الكلي للسياح( 21.2%
األراضي ن طريق تزايد عدد السياح الغربيين القادمين ع -1

إعادة  إلىا أدى ممّ  الفلسطينّية عبر معبر وادي عربة؛
 يّ حركتهم على جنوب اقتصرتحيث  ,هيكلة مسارات السياح

األردن بشكل  يّ ورافق ذلك تراجع السياحة في شمال ,األردن
ويمكن أن نضيف عامل النقل في بعديه المادي  كبير.

 –بر الشمالي)المع :األردن يّ والزمني, فالسفر من شمال
بل ال يتم مباشرة  ,جسر الشيخ حسين( وحتى البتراء

 000لقطع ما يزيد على  ,ساعات من خمسيستغرق أكثر 
كم, في حين ال يستغرق وصول السياح القادمين من 

من  أكثر ,عبر معبر وادي عربة األراضي الفلسطينّية
 فقط. ساعتين

 ,ل الغربيةقتصار سياحة اآلثار على السياح من الدو ا النظر   -3
 لالضطراباتنتيجة  ؛لى حد كبيرإالسياحة  تراجعتفقد 

في الدول المجاورة  ,السياسية والعسكرية في الشرق األوسط
 (.Neighbourhood Effectردن )لأل

إما على أطراف  ,يقع العدد األكبر من هذه األيقونات -0
لى إمما أدى  ؛أو معزوال  عن التجمعات السكانية ,المدن

 .اجتماعيًّ اا و قتصاديًّ االسياحة ضعف تأثير 
 

ذا أخذنا  وأفراد المجتمع  ,أن الحدود بين السائح بالحسبان,وا 
 –خاصة في المدن-وأن المنتج السياحي  ,المحلي أصبحت فضفاضة

, فإنه يمكن على حد سواءأضحى يستغل من السائح والمواطن المحلي 
لم  ,سياحة األردنيةعتماد على المواقع األثرية في ترويج الن االإالقول 

 يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن األردني.
 والمستديمة,ويمكن أن نضيف في هذا السياق األبعاد البيئية 

من جراء التركيز على اآلثار  ؛ليها المؤسسات السياحيةإالتي لم تلتفت 
التاريخية كمنتج سياحي منفرد. فالسياحة البيئية والريفية )على النمط 

تم تلويث كل  حيث ؛ر للبيئةستجمام مدمّ اهي سياحة و  ,(األردني
ا لعدم وية والصيفية التي يقصدها المجتمع األردني. ونظر  تاألماكن الش

فقد ظهرت كل أشكال  ؛هذا الجانبّسسّي الفاعل في مؤ الهتمام اال
الّسياحة وزارة  من جهودرغم , على الالتلوث والتدمير بالبيئة األردنية

 –أيقونة السياحة األردنية–البتراء كذلك ولم تسلم  .بيئةلللحفاظ على ا
أن  ,Reid and Schwab)((21)من هذا التدمير, فقد أشارت دراسة 

فاق في  ,الجائر االستغاللالتدمير البيئي الذي لحق بالبتراء من جراء 

, األمر ألفي عامالسنوات العشر األخيرة  ما تعرضت له على مدى 
 إلىسيؤدي  ؛ز على موقع سياحي دون غيرةالذي يعني أن التركي
 .ةميالمس بالسياحة المستد

 :التحديد المسبق للبعد الزماني والمكاني
 ,وزارة السياحةالُمتصل بهتمام المؤسسات الرسمية, ايتركز 

 استقدامعلى  ,مكاتب السياحة الوافدة فضال  عنوهيئة تنشيط السياحة, 
تحديد مواعيدها ومساراتها قبل  والتي يتم ها,سياحة المجموعات وتنظيم

ا لتباعد األيقونات السياحية الرئيسة الوصول إلى األردن. ونظر  
ا والثانوية عن بعضها , فإن العديد من المواقع السياحية يشهد بعض 
لى حركة الترانزيت, إذ يتوقف السياح لساعات إحركة سياحية أقرب 

مستثمرين من دون تمكين المجتمعات المحلية وال ,امحدودة جد  
 دة من السياحة.استفاال

 ة:الخالص
على الرغم من أهمية وجود "األيقونه" في العرض السياحي, 

شهار ,وبخاصة في تسهيل عملية التسويق  أنه المواقع السياحية, إاّل  وا 
التي تنعكس على بيئة  ةالنظر عن  التأثيرات السلبي ال يمكن غّض 

 ,إلى األماكن السياحية األخرى السياحية وعلى حركة السياح ة,األيقون
وحرمان العديد  ,وتنعكس هذه السلبيات على الدور التنموي للسياحة

 قتصادية.من المجتمعات المحلية من العائدات اال
هي  ,فالتنمية التي ينبغي الوصول إليها من قطاع السياحة

ناقض ا, وهذا ما يتجتماعيًّ اا و التنمية التي تقلل الفوارق التنموية مكانيًّ 
مع التركز السياحي في أيقونات محددة على حساب مواقع أخرى. أما 

قونة تعزز مكانة مجتمع ين األإفيمكن القول  ,ةيجتماعمن الناحية اال
 خر. اآلمعين وتحرم  يمحل

 : يأتيوللخروج من هذه اإلشكالية يمكننا التوصية بما 
 اا وبحث  التحول من التركيز على سياحة المجموعات تخطيط   -

وذلك بسبب صغر حجم  ؛سياحة األفراد إلى ,في األردن
ولحركتهم المقتصرة على مواقع  ,(%12 –10ولى )األ

وذلك لتحسين فرص تنمية المواقع  ؛سياحية محدودة
ا نتشار  اا من أن سياحة األفراد أكثر شمولية و نطالق  ا ,الثانوية

ولقد أوضحت إحصاءات وزرة من سياحة المجموعات. 
, أن نسبة سياح المجموعات, 1022ثار للعام الساحة واآل

فقط,  %20.1و  %21.2من مجموع سياح المبيت كان 
 .(1)0,101,212من المجموع الكلي للسياح والبالغ 

االنتقال إلى إستراتيجية التجمعات السياحية العنقودية  -
(Cluster Approach ؛ لدعم المناطق المجاورة)

بتعاد عن فكرة األيقونه لأليقونات السياحية الرئيسة, واال
((, كما ينبغي االبتعاد عن Stand Alone Iconالمنفردة 

  تغليب األيقونة اإلقليمية على حساب األيقونات الوطنية.
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إثراء تجارب  السياح من خالل المشاركة في نشاطات  -
قامتهم في األماكن السياحية ويمكن  ,مختلفة أثناء زيارتهم وا 

 ,والهروب من الواقع ,تسليةأن  تشمل هذه النشاطات ال
 لخ. إم ...علّ والتّ 

العمل على مشاركة المجتمعات المحلية واإلقليمية في   -
  .وتنفيذ المشاريع السياحية ,تخطيط الفعاليات
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