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 :الملّخص   

يتمتع األردف دبزايا ومقومات جغرافية وتارخيية وطبيعية ذبعل منو بلداً سياحياً يف صبيع فصوؿ العاـ وتليب      
ع بو من موقع جغرايف متوسط ساعده على يتممّت  عبلوة على ما، األىداؼ اليت ينشدىا السائحمعظم 

السياحة الصحراوية ادلوجودة يف البادية األردنية األماكن وُتشكّتل اجتذاب السياح من سلتلف أحناء العامل ، 
القصور الصحراوية نقاط جذب سياحي ىامّتة وخاصّتة يف فصل الربيع ، وتتنوّتع ىذه األماكن حيث توجد 

 ( .البًتاء)األموية واألماكن األثرية ادلتعددة يف مقدمتها ادلدينة الوردية 
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة مقومات السياحة األردنية وخصائصها وشليزاهتا مع الًتكيز على التجربة 

 .ديارسها السياح األردنية يف صناعة السياحة البيئية  الصحراوية يف وادي ـر ، ورصد األنشطة اليت
 . التجربة األردنية ، السياحة الصحراوية ، السياحة البيئية، مقومات السياحة: الكلمات المفاتيح
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Abstract: 

        Jordan has the geographic, historical and natural benefits and components that make 

it a tourism country in all seasons of the year. It also meets most of the objectives sought 

by tourists, as well as to its geographical location average helped it to attract tourists from 

all around the world, are places of desert tourism in Jordan Badia important tourist 

attractions, especially in Spring. These places vary where there are Umayyad desert 

palaces and monuments in the Pink City (Petra). 

         This research aims to study the elements of the Jordanian tourism, characteristics 

and features with special concentration on the Jordanian experience in the manufacture of 

eco-tourism in Wadi Rum, and monitoring of activities practiced by the tourists. 

 التجربة األردنية في صناعة السياحة الصحراوية

 الدكتور خليف مصطفى غرايبة 

 األردف ةكلية عجلوف اجلامعية جامعة البلقاء التطبيقي
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يتوزّتع ثلثها يف آسيا العربية والباقي يف إفريقيا  2مليوف كم 14تبلغ مساحة الوطن العريب  :ُمقدّتمػػة  -1  

 .من ادلساحة اإلصبالية للوطن العريب% 90نسبة مساحة الصحاري العربية إىل وتصل العربية، 
وديكن القوؿ بأفّت معظم شبو اجلزيرة العربية صحراوي، كما أفّت نسبة عالية من دوؿ اذلبلؿ اخلصيب     

صحراوية وتتمثل يف ببلد الشاـ اليت تشكل أراضي واسعة شلتدة ُمتّتصلة على شكل دائرة ضخمة تشمل اجلزء 
، واجلزء اجلنويب (ردية األنبابا)، والنصف الغريب من العراؽ (من مساحة األردف% 88)الشرقي من األردف 
% 80، ولذا نستطيع القوؿ بأف مساحة الصحاري تصل إىل (من مساحة سوريا% 75)الشرقي من سوريا 

من ادلساحة اإلصبالية لدوؿ آسيا العربية، وىذه حقيقة جيب أْف ال نتجاوز عنها بسهولة، بل جيب التوقّتف 
بضرورة اقتحاـ الصحراء واستثمار  جة احلتميّتة الكبَتة اليت تتمثّتللنصل بالتايل إىل النيتعندىا وحُنلّتل عناصرىا 

 هبدؼ الوصوؿ إىل وضع سياحي أفضل مواردىا االستثمار األمثل
، واستمر االىتماـ احلكومي (1921)بدأ االىتماـ بالسياحة مبكراً يف األردف ومنذ تأسيس اإلمارة األردنية

وجود سلزوف : ىل الصعيد االقتصادي وألسباب عديدة منهابالنشاطات السياحية يف االزدياد خصوصاً ع
ادلعطيات الطبيعية ادلتنوعة ادلتمثل بادلناخ ادلعتدؿ ادلتنوع ولعبم ندرة ادلوارد والتارخيية، و ىائل من ادلواقع األثرية

دعم إيراداهتا دوراً كبَت يف دفع احلكومة للبحث عن بدائل اقتصادية أخرى ؿ( ادلواد ادلعدنية والنفط)الطبيعية 
وتعاظمم أمهية السياحة يف األردف بعد عملية السبلـ، وسبثل ىذه البدائل،  واقتصادىا، فكانم السياحة أىم

السياحة حالياً ثالث أىم مصدر للدخل والعمبلت األجنبية بعد ربويبلت ادلغًتبُت والصادرات، وتساىم 
من الناتج اإلصبايل باإلضافة إىل ما % 10ؿ عن مليوف دوالر يف االقتصاد الوطٍت وما ال يق 750حبوايل 

 .ألف يد عاملة 50توفره من فرص عمل مباشرة وغَت مباشرة حلوايل 
وفيما يتعلق بإدارة ومؤسسية قطاع السياحة فإف وزارة السياحة واآلثار ىي اجلهة اليت سبارس مسؤوليتها    

ة تقـو على تنظيم دور السياحة يف تطوير ، ومهمة ىذه الوزار1997لعاـ  4دبوجب قانوف السياحة رقم 
القطاع السياحي خاصة يف رلاالت الفنادؽ واجملمعات السياحية والنقل السياحي وادلطاعم ومكاتب 

، كما توجد ىيئات ومؤسسات من (1)ء السياحيُتدالومتاجر التحف الشرقية وخدمات اإل السياحة والسفر
حة من أمهها ىيئة تنشيط السياحة، اليت تسعى إىل تنويع اطاع السياجملتمع ادلدين تساعد على إدارة وتنظيم ؽ

ادلنتج السياحي األردين وتطوير أمناط سياحية جديدة ويف مقدمتها السياحة الصحراوية، وربقيق التوازف يف 
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توزيع اخلدمات وادلنشآت السياحية جغرافياً وزيادة الفرص االستثمارية من خبلؿ تقدمي كافة التسهيبلت 
 .(2)مستثمرين يف سلتلف اجملاالت السياحيةلل

وبالنسبة للسياحة الصحراوية األردنية فإف الصحراء ربتل مساحة ىائلة من مساحة األردف تزيد على      
، وىي جزء من بادية الشاـ اليت كانم طرقاً للقوافل التجارية القددية وكانم بوابة للفتح اإلسبلمي 80%

قبلع التارخيية وتتناثر القصور الصحراوية اليت بناىا اخللفاء األمويوف، وفيها مدينة لببلد الشاـ وفيها تقـو اؿ
، كما تنتشر فيها (3)احملاطة بقبلدة من مدف حلف الديكابولس البًتاء العجيبة جوىرة ادلدف والتحفة ادلعمارية

 .شومريالعديد من الواحات واحملميات مثل الرويشد والصفاوي واجلفر واالزرؽ وزلمية اؿ
   تتنوع ىذه ادلقومات وتتعدّتد وتشكل يف رلملها عناصر جذب سياحي :  مقومات األردن السياحية -2

 :واف تفاوتم يف مقدار جذهبا من عنصر إىل آخر وديكن إجياز ىذه ادلقومات دبا يلي 
 :وتتمثل بػ البيئة الطبيعيةمقومات مستمدة من  1:2

 .ادلوقع اجلغرايف ادلتوسط لؤلردف جعلو حلقو اتصاؿ بُت أقاليم متباينة يف غناىا وأجوائها 1:1:2
اجليولوجيا والًتاكيب اجليولوجية ادلتنوعة وانعكاس ذلك على الصخور وادلكاشف الصخرية اليت  2:1:2

 .بدأت تستهوي العديد من السياح وادلغامرين وىواة استكشاؼ صباليات الطبيعة
دبا ديلكو األردف من جباؿ وسهوؿ وأودية وصحاري يف ( اجليومورفولوجيا)شكاؿ سطح األرض أ 3:1:2

 .وما فيها من أشكاؿ تستهوي السياح( الغورية واجلبلية والصحراوية)بيئاتو ادلتعددة 
 .عناصر ادلناخ حيث سبتاز أجواء األردف باالعتداؿ وعدـ التطرؼ 4:1:2
 .يف ضبامات ماعُت وعفرا وبربيطة والشونة ودير عبل ادلياه ادلعدنية والعبلجية 5:1:2

 :وأبرزىا  (البشرية)البيئة االجتماعية مقومات مستمدة من   2: 2
 .للغَت ومضياؼ بّت سامل وُمحخصائئ اجتماعية جيدة يف الشعب األردين فهو شعب ـُ  1:2:2
 انو ديتلك ذبربة ينفرد هبا يف مفصل عوامل األمن واالستقرار اليت تتمتع هبا األردف، ويتميز األردف يف 2:2:2

امن الصحاري، وذلك من خبلؿ إجياد قوة اذلجانة التابعة لقوات البادية ادللكية، حيث درلم احلكومة 
األردنية من خبلذلا ادلعارؼ والثقافات اجملتمعية يف منطقة البادية والصحراء يف ربقيق الركن األساس الذي 

مة والبناء احلضاري وادلتمثل باألمن حيث تنهض اذلجانة دبهاـ إنسانية تتطلبو عملية التنمية ادلستدا
، وذبب اإلشارة ىنا إىل أف األردف ىو من أقدـ الدوؿ العربية يف إنشاء الشرطة السياحية والشرطة (4)عديدة

 .البيئية لتوطيد األمن
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ؼ السلع وإخراجها وإقامة النظاـ االقتصادي احلر الذي يتيح للزائر حرية إدخاؿ األمواؿ وسلتل 3:2:2
االستثمارات وما يلقاه من تسهيبلت مادية ومعنوية لتشجيع اإلقامة واالستثمارات يف كافة اجملاالت 

 .االقتصادية والسياحية
التسهيبلت السياحية خلدمة السياحة وتتمثل يف اخلدمات السياحية كاإلدالء السياحيُت والفنادؽ  4:2:2

 .والسفر ومتاجر التحف، واألنظمة السهلة يف إجراءات الدخوؿ واخلروجوادلطاعم ومكاتب السياحة 
وتتمثل بتنوع النباتات واحليوانات والطيور يف  (التنوع الحيوي)البيئة البيولوجية مقومات مستمدة من  3:2

 .البيئات األردنية ادلختلفة
 : سبتاز السياحة األردنية دبجموعة من اخلصائئ ىي: (5)مميزات السياحة األردنية وخصائصها -3
 (.اخل...ترفيهية، مؤسبرات، عبلجية، صحراوية، دينية،)أهنا سياحة متنوعة  1:3  
وآثار     تتوزع اآلثار يف كافة أرجاء األردف وىي نتاج تراكم حضارات عديدة تعاقبم على حكمو،  2:3  

 .ف مشاىدهتا من خبلؿ ادلوقع الواحدىذه احلضارات ال تزاؿ ماثلة للعياف، وديك
 " .إحدى عجائب الدنيا السبع"ىناؾ مواقع أثرية فريدة من نوعها تستهوي السياح مثل البًتاء  3:3  
 .تستهوي الصحراء األردنية وخاصة وادي ـر السياح األوروبيُت 4:3  
 .ية حيويةدبثابة منطقة عبلج -يعترب البحر ادليم اخفض بقعة على سطح األرض  5:3  
 .تقدـ الدولة تسهيبلت كبَتة للسياح 6:3  
 .األمن واالستقرار الذي يتمتع بو األردف جيعل السياح يطمئنوف على سبلمتهم 7:3  
 .توفر مراكز اخلدمات السياحية 8:3  
 .يوفر قطاع السياحة دخبلً مناسباً وأرباحا اقتصادية للمستثمرين يف قطاع السياحة 9:3  
 .ة الوصوؿ إىل األردف براً وحبراً وجواً سهوؿ 10:3  

ورغم ىذا التنوع يف عناصر اجلذب السياحي يف األردف ورغم ىذه ادلميزات السياحية إالّت أف حجم     
اإلنفاؽ على السياحة اخلارجية ال يزاؿ مرتفعاً، حيث بلغ ىذا احلجم لغايات السياحة والعبلج والدراسة 

، األمر الذي يستدعي 2004مليوف لعاـ  371.4ف دينار مقابل مليو 414.8ما قيمتو  2005لعاـ 
 .(6)إعادة النظر يف تنشيط السياحة الداخلية

تتعدد ادلناطق السياحية يف األردف :  مناطق السياحة الصحراوية في األردن واألنشطة المرتبطة بها -4
 :وكما توضّتح اخلريطة التالية 
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 مناطق السياحة الصحراوية في األردن
 
 

 : ونظراً لتعدد األماكن السياحية الصحراوية يف األردف فإننا سنّتشَت إىل أبرزىا وىي 
كم جنوب عمّتاف،  262تقع البًتاء يف واد عميق يف قلب الصحراء األردنية على بعد : (7)البتراء  1:4

نسبة " دينة الورديةامل"وىي مدينة زلفورة يف الصخور، أقامها األنباط العرب قبل أكثر من ألفي عاـ، وتسمّتى 
إىل لوف الصخور اليت شكلم بناءىا الفريد، وىي مدينة أشبو ما تكوف بالقلعة، وقد كانم عاصمة لدولة 
األنباط، وىي واحدة من أىم مواقع اجلذب السياحي يف األردف، حيث تؤمها أفواج السياح من كل بقاع 

 .األرض، وخاصة بعد أف أصبحم من عجائب الدنيا السبع
ما تزاؿ البًتاء حىت يومنا ىذا ربمل طابع البداوة، حيث ديتطي  زائروىا ظهور اخليوؿ واجلماؿ ليدخلوا     

مًت وترتفع حوافو الصخرية إىل 1200ذلك الشق الصخري الرىيب الذي يبلغ طولو ( السيق)ادلدينة عرب 
د بقايا قنوات قددية حفرت مًت وعرضو يًتاوح بُت ثبلثة أمتار واثٍت عشر مًتاً، وعلى جانبيو توج 80

 ود أنشئم دلنع جرؼ ادلياه للًتبة،بالصخور لتوصيل ادلياه من وادي موسى إىل البًتاء، كما توجد أيضا سد
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من ىياكل شاسلة وأضرحة ملكية  فيف وسط ادلدينة يشاىد الزائر مئات ادلعامل اليت حفرىا وأنشأىا الكانسا
باذخة إىل ادلدرج الكبَت الذي يتسع لسبعة آالؼ متفرج والبيوت الصغَتة والكبَتة والردىات وقاعات 

االحتفاالت، وقنوات ادلاء والصهاريج واحلمامات، إضافة إىل صفوؼ الدرج ادلزخرفة واألسواؽ والبوابات 
وأىم األضرحة، -ادلذبح -الدير -رعوفقصر بنم ؼ -اخلزنة :-(8)تراءادلقوسة ومن أىم ادلعامل األثرية داخل الب

, األنشطة السياحية اليت ديارسها السياح يف البًتاء ىي السَت على األقداـ دلشاىدة معامل ادلدينة الوردية
 .والتصوير الفوتوغرايف والرسم ومشاىدة شروؽ الشمس وغروهبا, وتسلق اجلباؿ وركوب اخليل واإلبل

وىي قصور حصينة يطلق عليها :  (9) القصور الصحراوية يف البادية األردنية: قصور الصحراويةال 2:4
، وتوجد (تونس مثبلً )قصور البادية وىي زبتلف يف وظائفها عن القصور الصحراوية يف ببلد ادلغرب العريب 

 :نوعُت  ىذه القصور يف البادية الشرقية وادلناطق اجلبلية الوسطى من األردف، وتنقسم إىل
 .قصور كانم تستخدـ لئلقامة وادلنامة للمشاركُت يف رحبلت اليت كاف يقـو هبا اخللفاء األمويوف  -
قصور كانم تستخدـ خلدمة قوافل التجارة وضبايتها أثناء اسًتاحتها على الطريق الطويل وتضم قصور  -

 :رالبادية معامل يتمثل فيها التاريخ بكل تفاصيلو، ومن أىم ىذه القصو
الذي يعترب ربفة فنية معمارية إسبلمية نادرة يف قلب الصحراء، ويشتهر بقبتو الرائعة :  قصير عمرة 1:2:4

وزخارفو اجلميلة والرسـو ادلشغولة بطريقة الفريسكو اليت سبثل مشاىد من رحبلت الصيد واحليوانات اليت 
راف ىذا القصَت أيضا وجدت يف ادلنطقة يف تلك احلقبة، ومنها األسود والنمور والغزالف والنعاـ، وعلى جد

رسـو دللوؾ األرض، ويبدو سقف قبة القصَت اليت تغطي ضباـ ادلاء الساخن وكأنو منطقة من السماء تظهر 
فيها األبراج السماوية ادلرسومة دبهارة فائقة، ويف ساحة القصَت ىناؾ بئر ماء كاف يتم رفع ادلاء فيها بواسطة 

ات الفخارية ربم أرضية لتدفئة البناء وفق نظاـ يشبو نظاـ التدفئة ساقية قددية، وكاف ادلاء ينساب يف ادلمر
 .ادلركزية ادلعموؿ بو حالياً 

كم شرقي العاصمة األردنية عمّتاف فهو من أىم اآلثار األموية 65يقع على بعد : انة رّ الخقصر  2:2:4
هبندستو ادلعمارية اليت ذبعلو شبيهاً غرفة يف طابقُت من البناء الذي يتميز  61ادلصانة حىت اآلف، ويتكوف من 

 .بالقلعة، ويقـو يف كل زاوية من زواياه برج دائري وآخر نصف دائري يقع بُت كل زاويتُت
كم من مدينة الزرقاء األردنية، وتدؿ الشواىد األثرية على أف 25يقع على بعد :  قصر الحالبات 3:2:4

إىل العصر الروماين، حيث بنيم مع قبلع أخرى لضماف  أصل بنائو كاف نبطياً، أما آثاره الظاىرة فتعود
 .ضباية الطرؽ الشرقية
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القريب من مطار ادللكة علياء الدويل جنوب  قصر المشتىىناؾ قصور صحراوية أخرى منها  4:2:4
وىو قصر  قصر الطوبةكم من عمّتاف يقع 95عمّتاف وىو قصر فسيح يتميز بالعقود والقناطر، وعلى بعد 

 .اآلجر ادلشوي بالنارفخم أنشئ من 
وتعود إىل , كم شرؽ عماف 99وتقع يف البادية الشرقية يف بلدة األزرؽ حاليا على بعد  قلعة األزرق 3:4

وىي مبنية بالكامل باحلجر البازليت األسود على شكل مربع حييط هبا وتدعمو األبراج يف زواياه , عهد الروماف
وتطل أسوراىا على واحة األزرؽ اليت , ب من جوانبو األربعةاألربعة ويوجد أربعة أبراج يف وسط كل جاف

وتدؿ أعماؿ احلفر اليت أجريم يف القلعة على أف الروماف قد أقاموا , نم فيما مضى زلطة رئيسية للقوافلكا
وقاـ بتجديدىا الناصر داوود , كما أقاـ فيها األمويوف منشآت زراعيو, هبا حصنا حلمايتهم من قبائل البادية

وقد برزت األزرؽ يف احلرب العادلية األوىل عندما , وسطها من اجلزيرة العربية وسورياادللك األيويب لم ابن
كما , ازبذىا ادللك فيصل بن احلسُت ولورنس العرب مقرا لقيادة اجليوش العربية اليت كانم هتاجم األتراؾ

 .اذبهم من األزرؽ قيادة الثورة لتحرير سوريا من األتراؾ
تقع يف مشاؿ البادية األردنية وىي بوابة األردف للبادية الشمالية، وىي ذات موقع : (10)رقالمف 4:4

تزاؿ حلقة وصل مهمة وحيوية يف التقاء  اسًتاتيجي مهم عرب ادلرحل وتطور العصور التارخيية، فهي كانم وما
وذلك عرب تتابع اذلجرات , الرافدينوببلد ( سوريا الطبيعية)وتفاعل مناطق شبو اجلزيرة العربية وببلد الشاـ 

وطريق احلاج الشامي وطريق احلج الداخلي , البشرية العربية ادلتتالية وكذلك مرور الطرؽ التجارية ادلهمة
 .الواصل حىت إىل وادي السرحاف مرورا باألزرؽ" طريق ادللح"أو " طريق البخور"ادلسمى 

ماؿ وأـ القطُت وصبحا وجاوا ورحاب وأـ السرب ودير كهف أـ اجل:وأىم ادلعامل األثرية ادلوجودة يف ادلفرؽ
وقصر العويند وقصر بُرقع والكـو والشبيكة وادلدور ومنيفة وحياف ادلشرؼ وايدوف بٍت حسن وصعد ووادي 

 :العاقب، وسنتكلم بإجياز عن ابرز ىذه اآلثار وىي 
األردنية قرب احلدود العراقية السورية يوجد على اجلهة الشمالية الشرقية من البادية :  قصر بُرقع 1:4:4

بن مرواف واشرؼ على بنائو الوليد بن  ؾوىو بناء من عهد اخلليفة عبدا دلل( الرويشد)وقرب زلطة االجفور 
عبد ادللك عندما كاف أمَتا، ويف القصر ضباـ ومسجد وبعض البيوت، واستعمل ىذا القصر كمحطة على 

وشلا يؤسف لو أف معظم حجارتو أخذت لتبٌت هبا زلطات خط  درب احلج حىت القرف الثامن اذلجري،
 .أنابيب البًتوؿ

كم جنوب شرقي قصَت عمره وىو قصر صغَت مل يبق منو  12وىو على مسافة :  قصر العويند 2:4:4
ورغم  ,ليفة الذي كاف ينزؿ يف قصَت عمرهغَت األساسيات ويعود للفًتة األموية وردبا كاف لسكٌت حاشية اخل
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حلشد من اآلثار يف زلافظة ادلفرؽ إال أف األنشطة السياحية فيها متعثرة وتقتصر على سفرات ترفيهية ىذا ا
عائلية يف فصل الربيع وعلى الصيد والقنئ، وقد شهدت احملافظة مؤخراً نشاطاً ثقافياً بإقامة مهرجاف 

 .السرحاف للشعر النبطي
كم وىي بوابة األردف للبادية الوسطى، وقد ورد  40وتقع شرؽ مدينة عماف حبوايل : (11)الزرقاء  5:4

وىي الزرقاء غالباً، " سارقي"ـ يف عهد ربتمس الثالث باسم .ؽ 1447امسها يف رسائل تل العمارنة سنة 
وقد استعادت الزرقاء مكانتها وىويتها العربية اإلسبلمية يف عهد األمويُت ألهنا تقع على طريق قوافل احلج 

وظلم الزرقاء مدينة معروفة لغاية العهد العثماين كمركز تدب فيها احلياة وخباصة يف  ادلتجهة إىل احلجاز
قلعة الزرقاء واخلربة السمراء والعالوؽ : موسم احلج، واىم ادلواقع التارخيية األثرية اليت ربتويها زلافظة الزرقاء

األنشطة السياحية اليت  وقصر احلبلبات ومسجد ضباـ الصرح وقصَت عمره، وزبلو احملافظة مع ذلك من
 .تتناسب وتنوع منتوجها السياحي

كم، وكانم معاف مركزاً للتجارة  250من أىم مدف اجلنوب األردين تبعد عماف حوايل  :(12)معان 6:4
ولسلطة ادلعينيُت يف ارض مدين، وذلك لوقوعها على الطريق الرئيسي العظيم بُت جنوب اجلزيرة العربية وبُت 

ا قامم دولة سبأ اليت خلفم ادلعينيُت انتقلم معاف وجوارىا إىل حوزهتم، مث تبعم حلكم ببلد الشاـ، ومل
ـ، وكاف أكثر العهود استقراراً يف 636األنباط والغساسنة واستوىل عليها ادلسلموف بعد معركة الَتموؾ عاـ 

هتا وتعاقب على حكمها حياة ادلدينة ىو عهد الدولة األموية، مث تبعم للدولة العباسية حيث تراجعم مكاف
( ادلدينة الوردية)البًتاء :السبلجقة والصليبيوف واأليوبيوف وادلماليك، ومن أىم ادلواقع التارخيية واألثرية فيها 

وىي اكرب عناصر اجلذب السياحي يف احملافظة بشكل خاص واألردف بشكل عاـ، ويوجد يف احملافظة كذلك 
الوعَتة واحلبيس والشوبك : هبا سلسلة من القبلع الشهَتة وىي  سيق البيضاء واحلميمة واذرح كما يوجد

وادلدورة ومعاف وباير والعنيزة، وتشكل مدينة البًتاء عنصر اجلذب السياحي الرئيسي يف ىذه احملافظة اليت 
 .ديكن تطوير السياحة الصحراوية فيها بشكل كبَت وخاصة يف مناطق اجلفر وما جياورىا

وىي بلدة صغَتة تتبع معاف وتقع يف سهل القويرة وتكمن أمهيتها يف أهنا شهدت التجمع :  الحميمة 7:4
 .األوؿ لنواة الدعوة العباسية اليت انطلقم منها

جياورىا قياـ مهرجانات شعبية وثقافية تقاـ يف  وما( البادية)تشهد مناطق متفرقة من الصحراء األردنية . 8
ص وبرقش واألزرؽ وأـ قيس ومهرجانات اخلالدية والسرحاف للشعر كل عاـ وىي مهرجانات جرش والفح

النبطي، واكرب ىذه ادلهرجانات وأكثرىا جذباً ىو ادلهرجاف الذي يقاـ يف صيف كل عاـ يف مدينة جرش ويف 
 .آب من كل عاـ 11سبوز إىل  26الفًتة ادلمتدة من 
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 :(13)(الصحراويةالسياحة صناعة في  الناجحةالتجربة األردنية )وادي رم   -5
إىل ربوؿ جذري واجيايب يف  1994أدّتى تزايد الطلب على ادلنتج السياحي األردين خاصة منذ عاـ     

التعامل مع القطاع السياحي الذي اخذ تدرجيياً حيتل ادلكانة األوىل يف التوجهات الوطنية، وقد جاء ىذا 
الـ يف ادلنطقة والتأثَتات االجيابية الواسعة التحوؿ نتيجة لآلماؿ العريضة اليت صاحبم استحقاقات الس

ات اإلقليمية على ازدىار احلركة السياحية يف منطقة الشرؽ األوسط عامة والوطن العريب واإلنفراج األجواء
 .خاصة

تفاعلم الدولة األردنية دبؤسساهتا ادلختلفة لتهيئة البنية االستثمارية وتوفَتىا لتنشيط االستثمار و جذب     
األمواؿ إىل ادلشاريع واخلدمات السياحية، وسارعم إىل إصدار التشريعات والقوانُت واألنظمة ادلعززة  رؤوس

لفرص االستثمار السياحي، كما مت تكثيف اجلهود الوطنية لتوفَت مرافق البنية التحتية يف صبيع ادلناطق وادلواقع 
 Goldenادلثلث الذىيب "ياحة الدوليُت السياحية يف البًتاء ووادي ـر وضمن ما أطلق عليو خرباء الس

Triangle  " للسياحة األردنية، ومل تأت الرعاية واالىتماـ بصناعة السياحة يف ادلملكة من فراغ، وإمنا
استندت إىل دراسات ومسوحات سياحية تفصيلية وخطط واسًتاتيجيات مشولية بعيدة ادلدى قامم هبا 

، ومن اجلدوؿ يبلحظ تزايداً ذلك بدأ ادلؤشر السياحي بالنمو روعلى إث،(14)مؤسسات وبيوت خربة عادلية
ليلة سياحية وبلغم  5854حبوايل  2005مليوف سائح عاـ  1.77واضحاً يف إعداد السياح الذين بلغوا 

 %.6مليوف دينار أي بنسبتو منو زادت على  910ادلقبوضات 
لناجحة يف السياحة الصحراوية نقوؿ بأف وادي ويف عودة للحديث عن وادي ـر الذي يعترب التجربة األردنية ا

مًتاً عن سطح  1754ويرتفع جبل ـر السياحي كم فقط باالذباه الشمايل الشرقي، 72ـر  يبعد عن العقبة 
بُت , كم15-5ادلدورة ويًتاوح عرضو بُت كم وديتد من قلعة القويرة إىل قلعة  45، ويبلغ طولو (15)البحر

نظراً لتشابو )ضي السائح أوقاتو يف وادي ـر الذي يسمى أيضا وادي القمر، احللم واحلقيقة احلادلة يق
، ومن اجلباؿ الشاىقة اليت تنتصب يف ادلنطقة يستطيع الزائراف يلمس صفاء (تضاريسو مع تضاريس القمر

ماؿ الطبيعة يف الصحراء العربية وخاصة يف فصل الربيع، ومن ىذا الوادي يرى الزائر سفوح األودية ذات الر
 :واىم األنشطة السياحية اليت ديارسها السائح ىنا نق اجلباؿ يف ارتفاعاهتا الشاسلة ، احلمراء وىي تعا

 .تسلق اجلباؿ اليت تعترب ربدياً شلتعاً ذلواة التسلق يف جباؿ جرانيتية جرداء. 1
 .السَت يف دروب الوادي والتوغل بعيداً يف مساربو الفسيحة. 2
 .عية على ظهور اجلماؿالقياـ برحبلت صبا. 3
 .التخييم يف الوادي يف سليم خاص مزود بكل ما يلـز للمبيم ادلريح. 4
 .الرحبلت بسيارات الدفع الرباعي. 5
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 .مشاىدة عروض البالونات وادلناطيد اليت تزخر السماء بألواهنا الزاىية. 6
بهر. 7

ُ
 .مراقبة غروب الشمس وىي تغطس يف الوادي بلوهنا األضبر ادل

 .رؤية النجـو اليت تطل على الوادي من مساء بعيدة عن قمة اجلباؿ لكنها قريبة من القلوب. 8
، وعُت الشبللة حيث توجد أنصاب (معبد نبطي)مشاىدة ادلواقع األثرية يف الوادي وىي معبد البلت . 9

دية، وقرية إسبلمية آذلة نبطية ونقوش شبودية ووادي رابغ وىو وادي مليء بالصخور ادلنقوش عليها كتابات شبو
ومسجد وجبل عامود ويرجع إىل العصر الربونزي ادلبكر كما يوجد جبل اخلزعلي وىو شق باجلبل وفيو 

ويف وادي ـر اسًتاحة حديثة مزودة بكل وسائل الراحة وفيها مطعم .كتابات شبودية ونبطية وكوفيو إسبلمية
ار اخلياـ من ىذه االسًتاحات للمبيم بُت اجلباؿ يقدـ للزائرين سلتلف الوجبات واألطباؽ، كما ديكن استئج

 .النابتة يف وسط الصحراء
 :اذلوامش وادلراجع

  .دار صفاء للطباعة والنشر" التخطيط السياحي( "1999)غنيم، عثماف زلمد وسعد، بنيتا نبيل . 1
ادلنعقد يف  األعماؿبأف اذليئة قدمم ورقة عمل يف ادللتقى التاسع جملتمع رجاؿ  األردنيةالسيد مازف احلسن رئيس ىيئة تنشيط السياحة  أوضح. 2

مستوى حيقق ما تستحقو  إىلالورقة اآلفاؽ ادلتاحة لبلنتقاؿ  وأبرزتمن دوؿ اجلوار،  األردف إىلقطر بينم فيها صفات القدـو السياحي 
سياحة  أمناطوتطوير  األردينوالصُت وتركيا وتنويع ادلنتج السياحي  ةسكندينايفااليف الدوؿ  األردفومنها تسويق  األردنيةادلقومات السياحية 

: جديدة ويف مقدمتها السياحة الصحراوية وللمزيد انظر 
  www.aawsat.com/details.asp:االلكًتونية على موقع األوسطجريدة الشرؽ  -

القددية يف ببلد الشاـ هبدؼ صد ىجمات البدو من ادلناطق  ىو ربالف بُت ادلدف اليونانية Decapolisمدف حلف الديكابوليس . 3
وبيم راس  (Gadara)وأـ قيس  (Abila)اربد: الصحراوية اجملاورة وقد شهد شرقي االردف قياـ سبعة مدف من ىذا احللف وىي 

(Capitolias)  وطبقة فحل(Pella)  واحلصن(Dion)  وجرش(Garasa)  وعمّتاف(Phladelphia) وللمزيد انظر :
. 254، مطبعة الروزنا، اربد، ص"اجلغرافيا التارخيية للمنطقة الغربية من جبل عجلوف( :1998)غرايبة، خليف  -

4 .Ioenv.jov.jo/pages.php 

. 198-197دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف ص" مبادئ السياحة( "2001)الظاىر، نعيم والياس، سراب . 5
: وللمزيد انظر . 6

جريدة الرأي، " على السياح والعبلج يف اخلارج األردنيُت إنفاؽمليوف دينار  415 -يزاؿ باىتاً  تأثَت برامج اجلذب الداخلي ما"اخلالدي، نشوى 
. 43، ص28/5/2006 35، السنة 13028العدد 

. 10/1/2007موقع الدليل السياحي العريب على شبكة االنًتنم  . -7
. 205-202ياس، سراب، مرجع سابق صالظاىر، نعيم واؿ       -
، 37، السنة 13724، عدد األردنيةجريدة الرأي " األردفالقطاع السياحي ومعطيات منو الصناعة السياحية يف "اذلوى، زلمد  أبو       -
. 74ص

:  وحضارهتم وآثارىم انظر األنباطودلعرفة ادلزيد عن ادلوقع اجلغرايف للبًتاء واصل . 8
مطبوعات مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض " السكنية األنباطعمارة ( "2006)فاضل اخلطاطبة، زلمد 

. 15، صعمّتاف "دليل الزائر -األردن"( 2005)ىيئة تنشيط السياحة . 9
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: دلعرفة ادلزيد عن زلافظة ادلفرؽ واآلثار اليت ربتويها، انظر. 10
. األرز، مطابع األوىل، الطبعة "ىا عرب العصورزلافظة ادلفرؽ وزليط( "1999)احلصاف، عبد القادر زلمود  -
. ، مطابع وزارة السياحة واآلثار، عماف "اذلامشية األردنيةيف ادلملكة  األثريةادلعامل ( "2004)الطائي، مٌت اضبد  -
. 76-66الطائي، مٌت اضبد، ادلرجع السابق، ص .-11

. علي اإلماـ، مكتبة "األردفاآلثار وادلواقع السياحية يف ( "2004)الصبلؿ، عايدة       -
-       ، . ، عماف"الزرقاء ادلدينة واحملافظة ماضيها وحاضرىا( "1994)زلمد  ضبودةزلـو

. ، عماف"معاف ادلدينة واحملافظة( "1981)قباعة، رزؽ ىاروف  .-12
. 150-134الطائي، مٌت اضبد، ادلرجع السابق، ص      -
. 14، مرجع سابق ص"دليل الزائر( "2005)ىيئة تنشيط السياحة       -

. 177الظاىر، نعيم والياس، سراب، مرجع سابق ص .-13
. 154الطائي، مٌت اضبد، مرجع سابق، ص      -
. ، عماف"دليل الرحبلت ادلدرسية( "1997)عبلء الدين، حسن       -

 األردفالسياحة يف  وإسًتاتيجية 1993-1994 األردنيةودراسة واقع السياحة  األردنيةلبلطبلع على التخطيط السياحي والتجربة . 14
: انظر  2003-1999وخطة قطاع السياحة واآلثار  1996-1997

. 229-217غنيم، عثماف زلمد وسعد، بنيتا نبيل، مرجع سابق ص
. 31دار الكتاب الثقايف، اربد ص" األردفالًتبية الوطنية يف ( "2005)غرايبة، خليف . 15
 

 


