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 الملخص:

إن العالم الحدٌث، عالم المرن الواحد والعشرٌن بتمنٌته واستعجاله بدا ٌكتشف التراث من جدٌد، وٌعترف بضرورة 

تراثها أعتماد على الماضً من أجل فهم أحسن للحاضر ومنه المٌام بتحضٌر جٌد لبناء المستمبل، واْنسانٌة بحاجة إلى 

ذان الذي راحت تحٌى به ضمنٌا، وتنادي المنظمات العالمٌة والدولٌة للحفاظ على كل ما تم تجسٌده عن ثمافة الجماعة فً 

حمب معٌنة، وٌجمع فً ثناٌاه المٌمة الروحٌة والجمالٌة، باْضافة إلى كونه حمٌمة مادٌة ملموسة فرضت لبولها 

هو الذي ٌمتلن جوانب عدٌدة، كالحفرٌات واَثار التارٌخٌة، أٌكولوجٌة، واحترامها، فالتراث حك مشروط للجمٌع، و

الثمافٌة وغٌرها، وعلٌه ٌنبغً النظر إلٌه كعامل هام، ٔ ٌمكن تجاهله فً عملٌة تنشٌط السٌاحة، سواء من جانبها الطبٌعً 

نما أدخلت علٌها عناصر ومصادر بهدف أو البشري ؤسٌما الثمافً، إذ لم تعُد ممتصرة على الثروات التارٌخٌة فمط، وإ

تنوٌع المنتج السٌاحً كالمواسم والتظاهرات والمهرجانات ونحو ذلن، من منطلك الذاتٌة الثمافٌة الخاصة بكل مجتمع، ومن 

بٌن الرهانات المستمبلٌة للدول العربٌة على وجه الخصوص تسعى إلى تنفٌذ استراتٌجٌة شاملة وإعادة أعتبار للسٌاحة 

ثمافٌة، التً تبمى غٌر مستغلة على الرغم من توفرها على ثروة هابلة بشرٌة وطبٌعٌة، ومن مدن اِثرٌة والتارٌخٌة، ال

 التً ٌمكن أن تساهم فً تحسٌن صورة بلدانها من طرف المإسسات الناشطة فً لطاع السٌاحة والثمافة.

التصادٌات الدول، وكٌف أصبحت السٌاحة حالٌا صناعة من هنا تنشؤ أشكالٌة التً تبحث فً الصناعة اِسرع نموا فً 

لابمة بذاتها، تمد أواصر المزج الثمافً مع الشعوب، من خٕل الفنون اِدابٌة منها والمولٌة، لترلٌة السٌاحة وطرق 

 استثمارها فً المشارٌع السٌاحٌة؟؟.

 الكلمات المفتاحٌة:

 التراث ، الفنون، أستثمار ، السٌاحة. 

Abstract: 
The modern world, the world of the 21st century with its technology and haste have begun to 

discover heritage again, and recognizes the need to build on the past to better understand the 

present and make a good preparation for the future, and humanity needs its heritage, which 

has been implicitly revived, and calls on international and international organizations to 

preserve all that has been embodied in the culture of the community in certain periods , and 
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combines a built spiritual and aesthetic value, in addition to being a tangible reality imposed 

on acceptance and respect. Cultural heritage must be seen as an important factor, which 

cannot be ignored in the process of revitalization of tourism, whether natural or human, 

especially cultural, because it is no longer limited to historical wealth, but which has 

introduced elements and sources with the aim of diversifying tourism products such as 

seasons, events , festivals and so on, from the point of view of the cultural subjectivity of each 

society, and among the future bets of arab states in particular seeking to implement a 

comprehensive strategy and restore the consideration of cultural tourism, which remains 

untapped. Despite its great human and natural wealth, and archaeological and historical cities, 

it can help to improve the image of its countries through institutions active in the tourism and 

culture sector. 

Keywords:  
Heritage, Arts, Investment, Tourism 

 مقدمة:ال

 عن دولة وكل منطمة كل به تتمٌز الذي الخاص طابعه له رالٌا فنٌا تراثا لنا خلفت والمتعالبة المختلفة الحضارات إن

 إرثا   لنا ترن طوٌلة، سنٌن مدى على وٌتراكم سابدا الطابع هذا ظل ولد أحٌانا، المشتركة المواسم من بالرغم اِخرى

 والعصور التارٌخ لبل ما عصور من ٌمتد ٌُعد، ؤ ٌحصى ٔ ما المنمول، وحتى مادي وغٌر مادي وثمافً فنً وموروث

 من العدٌد عرض ومحور التنمٌة نواة الٌوم فؤصبح الثمافٌة، الموروثات مفهوم ٌستٌعابٔ الحالً، عصرنا إلى الحجرٌة

 فً نوعٌة ولفزة خطوة جهة من ٌمثل إذ والفنٌة، ألتصادٌة الحركٌة فً التراث أهمٌة لدراسة اِطروحات، و اِفكار

 فرد لكل الدابم واْشباع الرفاهٌة وتحمٌك ذاتٌتها وصون اِمم استمٕل على وٌساعد السٌاحً، أستمطاب من تمكٌنه سٌاق

 التراث هذا وتدوٌن جمع فً فنٌة مرجعٌة الشعبٌة الممارسات من نتخذ أن الضروري من اخرى جهة ومن جماعة، ولكل

 التنمٌة فً استثماره فرصة وتوظٌف والفنً، الفكري اْبداع أشكال مختلف فً علٌه المحافظة بمعنى العرٌض، مجاله فً

 من ألتصادٌة والعابدات جهة من التراث وتعزٌز إثراء فً تراثها توظف كٌف عرفت التً الدول من الخبرات ونمل

 .مجتمع كل وتمالٌد وعادات ثمافة ٌوابم تنموي نموذج وفك به، النهوض أساس هو وذان أخرى، ناحٌة

 هداف البحث: أ

 توضٌح المركز الحساس للفنون فً السٌاحة 

متطلبات العصر من أجل خلك وأتجاهات واِسالٌب المختلفة لكٌفٌة بناء واستحداث الصٌاغات التصمٌمٌة وفك التمنٌات 

 .بدٌل للمورد ألتصادي اِوحد للبلدان النامٌة خاصة

 .التراح عدد من التوصٌات فً متن البحث ، وإبراز أهمٌة ودور صناعة السٌاحة بأعتماد على التراث

 :همٌة البحثأ

فً التنمٌة ألتصادٌة، وكٌفٌة تدفك رإوس وتلبٌة الحاجات المابمة لدى المشتغلٌن فً مجال السٌاحة والتراث والفنون 

لفنً فً صناعة ن ٌفٌد البحث فً التعرف على الفابدة التً نجنٌها من توظٌف التراث اأموال من خٕل الفن، كما ٌمكن ِا

 .وكذا تحسٌس المإسسات الفاعلة بؤهمٌة الفنون كؤداة جوهرٌة لزٌادة أنتاجٌة ،السٌاحة

 :منهجٌة البحث 

، الذي فكار من خٕل وصف الوالعِلى ترتٌب اإاتبعنا المنهج الوصفً التحلٌلً لما ٌناسب طبٌعة الموضوع سعٌا منا 

 .المارئ على فهمها وتمٌٌمهاساعد على تموٌم الدراسة كما ٌساعد ٌ
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 مفهوم التراث:  -2

، والحضارات لم ٌعد لها لابمة منذ لرون، إٔ ما تبمى منها لنتحدث عنه فً آلت إلى الزوالإن التراث لاعدة لكل حضارة 

ها و كل مناسبة، لذلن اختصه الباحثون بكل ما تعلك باَثار والمخطوطات والثمافة الشعبٌة وما أشبه، وعلى تعدد مشارب

ا فً حمل تنوع مصادرها التً وصلتنا من الماضً السحٌك، كما ٌعد مصطلح التراث من بٌن أهم المصطلحات ذٌوع  

 ،تحاول إبرازه وتوظٌفه انتفاعٌا وبصرٌا، " فالتراث بمعناه الواسع والشاسع ، التًالدراسات النمدٌة واْنسانٌة المعاصرة

، مشتمٕ على المٌم الدٌنٌة والتارٌخٌة والحضارٌة 1معنوٌات أٌا  كان نوعها"فه السلف للخلف من مادٌات وهو كل ما خل  

بما فٌها من عادات وتمالٌد، سواء كانت هذه المٌم مدونة فً كتب التراث أو مبثوثة بٌن سطورها أو متوارثة أو  ،والشعبٌة

ن الذي ٌحٌا به، وتموت شخصٌته لحاضر وروح المستمبل بالنسبة لٓنساامكتسبة، إذ ٌعتبر" التراث روح الماضً و

من مناصرٌن لّصالة أو  ،، فهو ٌطرح نفسه على الجمٌع دابما بموة، سواء تفرق هذا الجمع2وهوٌته إذا ابتعد عنه أو فمده"

، وِن العودة إلى 3رافعٌن لواء الحداثة، أو منادٌن بشعار المعاصرة، فحضور هذا التراث فً عمول هإٔء حضور لوي"

حٌاتنا جزء من عملٌة الدفاع عن الذات، تصبح عملٌة مشروعة تشترن فٌها جمٌع شعوب اِرض، وٌبمى بعد  التراث فً

ذلن كٌفٌة التعامل مع التراث فً العودة إلٌه وحدود توظٌفه، حٌث ٌجعل منه ضرورة من ضرورات حٌاتنا المعاصرة، 

حٌاة المعاصرة فً جمٌع المجأت ألتصادٌة وأجتماعٌة وربطه أساسا بمواجهة الذات نفسها، باعتبار أن أرتفاع إلى ال

والثمافٌة كافة، ٌتطلب من جملة ما ٌتطلب إعادة بناء الذات نفسها، وإعادة بناء هذه اِخٌرة ٌتطلب أنطٕق من إعادة بناء 

نتمً إلى الحاضر أو التراث، من إعادة ترتٌب العٕلة بٌنه كشًء ٌنتمً إلى الماضً، وبٌن الحٌاة المعاصرة كشًء ٌ

، ولعل المعالم والموالع والمدن التارٌخٌة لكل بلد تعكس ذلن، فالجزابر مثٕ وبما تزخر به من موالع أثرٌة 4المستمبل

مصنفة عالمٌا وأخرى دٌنٌة، باْضافة إلى ما تزخر به من مبات اِحواض المابٌة أستشفابٌة ومنابع المٌاه الحموٌة 

لبماٌا اِثرٌة والمخطوطات ووثابك تارٌخٌة وغٌرها، تعد فً غاٌة اِهمٌة من حٌث المساهمة فً الجوفٌة والمتاحف وا

تحمٌك التنمٌة المحلٌة، زٌادة على السٌاحة الثمافٌة التً ٌعرفها المشرع الجزابري" بؤنها كل استجمام ٌكون الدافع الربٌسً 

ث روحً على غرار التمالٌد والعادات الوطنٌة أو فٌه البحث عن المعرفة من خٕل اكتشاف تراث عمرانً وترا

إلامة الندوات والدورات الثمافٌة والمسابمات الثمافٌة كمسابمة الشعر والمسرح واللوحات التشكٌلٌة والموسٌمى بو، 5المحلٌة"

" التعرف على الحضارات المدٌمة وزٌارة اِماكن اِثرٌة ذات الماضً والتارٌخ الهام، تجتذب  ، فـوحران سوق الفن

السٌاح الراغبٌن فً إشباع رغبة المعرفة وزٌادة معلوماتهم الحضارٌة، والتمتع بما هو متاح من التراث المدٌم للبشرٌة من 

 .6ختلفة بعاداتها وتمالٌدها وفنونها"خٕل المتاحف والمعابد وغٌرها إضافة إلى معاٌشة الشعوب الم

إن التراث الثمافً هو ثروة من اَداب والمٌم والتجسٌد المتمٌز لثمافة الجماعة فً حمبة زمنٌة معٌنة لتحمٌك الغاٌات 

، فنحصل على مخزون ٌتمٌز بالثبات وأستمرارٌة جامعا فً فاء أحتٌاجات المادٌة والروحٌةواِهداف النسبٌة واستٌ

، فهو علم ثمافً ٌختص  افه المٌم الجمالٌة والروحٌة باْضافة إلى كونه حمٌمة ملموسة فرضت لبولها واحترامهاأعط

الذاكرة التارٌخٌة ِي دولة هً ، و 7بمطاع الثمافة أو الثمافة الشعبٌة، وٌلمً علٌها الضوء من ناحٌة تارٌخٌة و اجتماعٌة

فٌة على تنمٌته والمحافظة علٌه واستغٕله بطرٌمة أمثل، وزٌادة الوعً لدى تراثها الحضاري، والتً تعمل السٌاحة الثما

المجتمع بؤهمٌته، كما أن التصادٌات الكثٌر من الدول فً عالم الٌوم تموم على السٌاحة باعتبارها أحد اِنشطة ألتصادٌة 

 .لدخل فً عدد كبٌر من دول العالمكونها مصدرا ربٌسٌا ل
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 :أنواع التراث الثقافً

إن التراث توأم اْرث، وما التشابه أصطٕحً بٌنهما محض صدفة، فمصدرهما واحد، وهو ما ورثناه من اِجٌال التً 

ا محصنا من أي تشوٌه، بل هو الثروة المادٌة والفكرٌة والروحٌة التً تحفر  سبمتنا وما علٌنا إٔ تورٌثه لّجٌال اَتٌة سلٌم 

أحدهما تراث ثمافً مادي ٌمثل تلن البناٌات  :اْنسانٌة، ونجده ٌتكون من مكونٌن أساسٌٌنبصمتها فً تارٌخ الحضارة 

المدٌمة واَثار المعمارٌة ونحوها أو تراث ٔمادي، ٌمثل العادات والتمالٌد من رلصات وأهازٌج أو طموس كزٌارة 

 اِضرحة والزواٌا وما شابه. 

الموروثة عن الماضً كاَثار واِماكن الدٌنٌة والتارٌخٌة والتحف " فهو الوجود  ٌمثل البناٌات المدٌمة:  أ ـ التراث المادي

ومنظومات البناء والتشكٌل واستخدام  ،السطحً لُثار والشكلً الملموس والتعبٌر أنشابً فً عملٌات التنمٌة العمرانٌة

والمكونات فً زمان محدد ٌعبر فً مجمله عن والتفاعل معها مادٌا من نطالات المحٌط  ،والوعً بالبٌبة ،للمواد المصنعة

والتً تحوي المنشآت الدٌنٌة والجنابزٌة مثل ، 8ثمافة الفترة التً نشا فٌها والتعبٌر عنها وعن الفكر المسٌطر علٌها" 

والسدود المبانً الحربٌة والمدنٌة مثل الحصون والمصور والمٕع والحمامات أٌضا  و ،الممابر والمعابد والمساجد والجوامع

ٌونسكو فً ركزت إستراتٌجٌة ال ؛ لذلنالحفاظ علٌها بشكل أمثل لّجٌال المادمةجدٌرة بحماٌتها و، تستدعً واِبراج...

، وذلن بمتابعة المتاحف والمجموعات التً تمدم المساهمة المثالٌة فً فهم لحفاظ على هذا التراثلمساعدة الدول النامٌة 

لتطور ألتصادي وأجتماعً والبشري للمجتمعات المحلٌة والجماعات المحرومة، دفع عجلة افً متكامل للتراث و

"وتنفٌذ هذه اْستراتٌجٌة ٌتم من تنظٌم نشاطات تدرٌبٌة تعتمد على تمنٌات بسٌطة وفعالة لحفظ الممتلكات، مع إبٕء تركٌز 

والشركات المهنٌة، وإعادة الممتلكات خاص على إنشاء اِدوات التعلٌمٌة وتطوٌر تلن المتاحف عبر تعزٌز الشبكات 

 .9"الثمافٌة واستعادتها، وطرق النفاذ إلٌها عبر نشر الوعً وإطٕق النشاطات أستشارٌة والشركات أبتكارٌة

ٌمصد به المصدر الربٌسً للتنوع الثمافً كالممارسات والتمثٌٕت والتعبٌر والمعارف والمهارات :  ب ـ  التراث الالمادي

وتمالٌد الطعام والوثابك والمخطوطات التارٌخٌة " فهو جملة أعمال إبداعٌة نابعة من مجتمع ثمافً لابم على ذاتٌة  الحرفٌة

وٌضم فً أشكاله اللغة واِدب  ،وٌتنالل معاٌٌره شفهٌا أو عن طرٌك المحاكاة ،التمالٌد الثمافٌة وأجتماعٌة للمجتمع

هو ٌعطً للجماعات طبما لبٌبتهم وتفاعلهم مع ف، 10طموس والعادات"والموسٌمى والرلص واِلعاب واِساطٌر وال

 الشعور بالهوٌة وأستمرارٌة بما ٌساهم فً تطوٌر احترام التنوع الثمافً و اْبداع اْنسانً. ،الطبٌعة

 مفهوم السٌاحة وعناصر صناعتها  -0

والترحال بغض النظر عن مماصد التنمل، لتتحول بعد ظهر مفهوم السٌاحة فً البداٌة من التنمل :  السٌاحة والتنمٌة 2. 3 

لم ٌتبلور مفهومها ، وذلن إلى نشاطا إنسانٌا واجتماعٌا ٌعتمد على الدوافع والغرابز وحب المعرفة وأستكشاف والتعلم

ر ِهداف " انتمال اِفراد من مكان ِخأنها ما عرفته المنظمة العالمٌة للسٌاحة  وفكالواضح إٔ فً العصر الحدٌث، 

، والسٌاح 11مختلفة، ولفترة زمنٌة تزٌد عن أربعة وعشرون ساعة، وتمل عن سنة مع توفٌر الخدمات المتعلمة بهذا النشاط"

و زٌارة اِلارب وحضور المإتمرات والندوات العلمٌة والثمافٌة والسٌاسٌة، بحٌث ٔ تكون أالترفٌه ِجل هم أكثر الزوار 

"هنان من عرف السٌاحة على أنها صناعة المرن العشرٌن، أو  وِغراض تجارٌة وربحٌة، من أجل ألامة الدابمة أو 

ن غداء الروح أو بترول المرن الواحد ـالصناعة المتداخلة والمركبة، أو الصناعة المتكاملة، الصناعة بدون مداخ

مثل أٌضا رافدا من روافد الطلب والعشرون، وتعد السٌاحة عامٕ مساعدا لٕتصال الثمافً والحضاري بٌن الشعوب، وت

 . 12على العمل فً مختلف المطاعات سٌما الخدماتٌة منها"

المدٍمة  إحدى المواضٍعمعالجة تكمن فإن الرابط بٌنهما لم ٌكن تلمابٌا، ِن أهمٌته،  ،السٌاحٌةوالتنمٌة الجمع بٌن أما 

مصطلح ٌعبر عن "مختلف البرامج التً تهدف إلى تحمٌك الزٌادة المستمرة المتوازنة فً ، كونه والجدٍدة فً آن واحد

الموارد السٌاحٌة وتعمٌك وترشٌد اْنتاجٌة فً المطاع السٌاحً، وهً عملٌة مركبة ومتشعبة تموم على محاولة علمٌة 

من خٕل التمدم وإطار طبٌعً وحضاري،  اِولٌة من ةوتطبٌمٌة للوصول إلى أستغٕل اِمثل لعناصر اْنتاج السٌاحٌ

العلمً و التكنولوجً وربط كل ذلن بعناصر البٌبة واستخدامات الطالة المتجددة، وتنمٌة مصادر الثروة  البشرٌة للمٌام 
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وتعتبر السٌاحة التراثٌة من أهم اِنواع السٌاحٌة ومفهومها، مفهوم  جدٌد بدأ ، 13"بدورها المرسوم فً برنامج التنمٌة

ٌظهر بكثافة فً اِوساط العلمٌة وأدبٌات البحث العلمً فً السنوات اِخٌرة، "وفً أحٌانا كثٌرة استخدم هذا المفهوم 

مرادفا لمصطلح السٌاحة الثمافٌة غٌر أنه اشمل وأوسع فً محتواه فهو ٌشمل إضافة إلى المعالم الثمافٌة موارد التارٌخ 

ضارٌا ثمٌنا، وشاهدا على براعة اْنسان وإبداعه فً صٌاغة الحضارة اْنسانٌة الطبٌعً، وتعد السٌاحة التراثٌة كنزا ح

وتشكٌلها على مر العصور واِزمنة، فالموالع اِثرٌة والتراثٌة أصبحت تشكل عنصر جذب سٌاحً مهم لصناعة السٌاحة 

 14.ٌمصدها الكثٌر من السٌاح والزوار وتحمك لٌم التصادٌة مهمة"

المنجز الثمافً وبالمحلٌٌن و اِجانب بالتراث  السكانهً ذلن النوع السٌاحً الذي ٌهدف إلى تعرٌف فة السٌاحة الثمافٌأما 

منتوج لابل للتروٌج والتسوٌك، شؤنه فً ذلن شؤن أي منتج صناعً أو تجاري ٌساهم فً لمن خٕل تحوٌله  ،والحضاري

 ،فً أطٕع على المستوى الثمافً الذي بلغته الدولة المضٌفةالتنمٌة ألتصادٌة وأجتماعٌة، وٌكون الباعث إلٌها الرغبة 

" فمفهوم السٌاحة الثمافٌة هً ذلن النوع من السٌاحة الذي ٌهدف إلى تعرٌف روادها المحلٌٌن واِجانب بالتراث المادي 

مثل المبانً اِثرٌة والمدارس العتٌمة والمتاحف والمكتبات واِبواب التارٌخٌة واِسوار والمصبات والمٕع والحصون 

والفنون الشعبٌة وفنون اِزٌاء والطبخ والمواسم الدٌنٌة والفنٌة، وأٌضا بالمنجز  والٕمادي المتمثل فً الموروث الشفاهً

الثمافً الحدٌث كالمإتمرات المتعددة أختصاصات والندوات العلمٌة واللماءات الثمافٌة ومعارض حرفٌة وصناعٌة 

ٌله إلى منتوج لابل للتروٌج ، لشعب من الشعوب ثم تحو15ومختلف أسهامات ذات الصلة بالنشاط السٌاحً الثمافً"

 ،محترفو التسوٌك الناجحون فً مجال المشروعات الثمافٌةف" ، والتسوٌك، شؤنه فً ذلن شؤن أي منتوج صناعً أو تجاري

فالمسولون الثمافٌون ٌفهمون طبٌعة المنتج اْبداعً أن عملهم تم تنفٌذه فً سٌاق صناعة حافزها هو المنتج نفسه، 

ك أكبر عدد من الجمهور، إذ ٌحددون الفبات المستهدفة المٕبمة لعملهم، ومن ثم ٌصممون وٌنفذ ون وٌعلمون لماذا ٌستح

حمٕت التواصل المادرة على جذب أنتباه وإثارة أهتمام ودفع المستهدفون ٔتخاذ خطوات، إنهم ٌسهلون حصول العمل 

، وهً 16وهو ما ٌثمر عن تكرار المعامٕت" ،لمستهلنوٌكدحون لبناء ثمافة وؤء ا ،أبداعً على التمدٌر وأعجاب

 د المزج الثمافً بٌن الذات واَخر.بغٌة توطٌ حولمماربة تحلٌلٌة فً غاٌة اِهمٌة، 

الذي  ،الفنون بٌن والتكتل أمتزاج ذلن لنا ٌتجلى ،اِدابٌة الفنون على وجٌزة إطٕلةن إ  :والبصرٌة نون األدائٌةالف 0. 3

، اِولى بإعطاء مترابطٌن من أشكال التعبٌر وتجارب أستثمار، فحتى" الفنون الحرفٌة والسٌاحة كٕهماٌغطً نطالا 

والثانٌة بالتمكٌن من الوصول إلى تنوع الثمافات فً بٌبتها  ،الشكل الفنً لموضوعات الزٌنة وللموضوعات المنزلٌة

وهو توتر مركزي فً عملٌة حفظ التنوع الثمافً والتروٌج له،  الطبٌعٌة، تبـٌنـًّا التوتر بٌن اِصالة والنزعة التجارٌة

فالفنون الحرفٌة ٌشكل بصورة متزاٌدة مصدرا للدخل والعمالة فً كثٌر من أنحاء العالم، إذ أصبحت جزءا من شبكة عالٌة 

احتٌاجات السوق  التنظٌم من الرابطات المهنٌة ومنظومة التجار والبنون، مما ٌجعل ألتصاد الحرفً التملٌدي ٌلبً

وراحوا على دٌدن استثمار الثمافة  ،والتسجٌلً الوثابمً المسرحالفنون ك رواد معظم علٌه عكف ما وهذا ،17العالمٌة"

الفنً وجمٌع أشكال أبتكار  " فأبداع انتباهه، ولفت عنه والترفٌه الجمهور تسلٌة بغٌة الشعبٌة استثمار منمطع النظٌر،

ثم إن اختٕف حدود الفن إلى حد التً تغطً مختلف جوانب النشاط البشري ٌمكن اعتبارها مصادر أولٌة للتنوع الثمافً، 

المواد والتمنٌات المتاحة أمام المجتمعات المعنٌة وبالتالً تنوع كبٌر فً كبٌر بٌن الثمافات ٌعكس التباٌن فً الرإٌة وكذلن 

اِذواق واِماكن واِسواق، وبنمو التبادٔت الفنٌة فً مختلف العالم، فٌنعكس تنوع التمالٌد الفنٌة والتداخل المتبادل فً 

فٌما بٌنها، على فنون اِداء فً تبادٔت دولٌة موضوعٌة تجري فً مٌادٌن المسرح والرلص وفً اتساع جاذبٌة الموسٌمى 

ة كانت ملهمة للموسٌمى العالمٌة، وكما ٌمال مصر دوما تغزو غازٌها، فثمافتها ، ومصر وما تزخر به حضارتها المدٌم18"

 مصـرها.وحضارتها وفنونها تغلغل فً ثمافة الغزي وتُ 
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للشعوب وفً مجتمعات وأسلوب الرلص الحر  إن محاولة اكتشاف الخصابص التعبٌرٌة لحركات الرلص التملٌدٌة 

ن هوٌة الرلص كفن ترتبط بالطالات التعبٌرٌة والدٔلٌة للحركة الرالصة، فٌستلهم اِللٌة كاِفرٌمٌة، كان إٌمانا منهم بؤ

، أو ٌتم نملها عبر اِفٕم محل ً منها أٌضا الرسام لوحات فنٌة وٌجعلها موضوع عمله الفنً، التً ٌمتنٌها السٌاح وكل زابر

السٌنمابً والموسٌمً، ٌمكن اعتبارها نوعا من الوثابمٌة  " فهذه العروض تموم على مبدأ عمل الفنان البصري والمخرج 

اِداء الرالص كما ٌمكن اعتبار أي نشاط ٌموم به الرالص رلصا حتى وإن خالف أنماط الرلص المسرحً، المؤلوفة وبدا 

اِولى ، وبذلن تتساوى المنفعة والجمال، " فمنذ المحاؤت البدابٌة 19نشاطا عادٌا مما ٌدفعنا إلى إعادة فحصها وادراكها"

للتعبٌر عن المشاعر اْنسانٌة ورغم اِنماط الحركٌة المصطنعة التً فرضتها الحضارة فٌما بعد، فإن الرلص وعلى 

سبٌل المثال، كما ترى سوزان ٔنجر، وسٌلة ٌمكن أن نسترد من خٕلها طالة حٌوٌة وإحساسا بأكتمال والوحدة 

 كؤحد الدٔٔت الخاصة بالتعبٌر والتواصل.، والتمازج الثمافً، وٌحمك شرعٌته 20وأنتماء"

مساهمة الجمعٌات المهتمة بالموروث وأخرى من المإسسات الفنٌة أن تسهم فً دعم السٌاحة مثل المتاحف  نماذجلٌمكن 

 ثمافة ٌختزل أنه إذ هاما دورا تعطٌها وفنٌة تارٌخٌة لٌمة ذاتوعالمٌة  إسٕمٌة تحف من جنباته بٌن ٌضمه ماالثمافً، 

؛ دون أن ننسى التراث شهر ْحٌاءناسبات ممعارض وو برامجالذي ٌتزاٌد عدده أثناء تنظٌم  للزابر وٌمدمهاات المجتمع

المرشد السٌاحً وتمنٌاته وفن مهاراته وأخٕلٌات تعامله اْنسانً مع السٌاح، ٔ تمل أهمٌة فً رفع وتٌرة الجذب 

فً تكرار هذه الزٌارات، ومصر لما تحوٌه من تحف فنٌة، أهمها  واستمطاب أكبر عدد من الزوار وترن اِثر الطٌب

ة والمتحف المبطً ومتحف الفن اْسٕمً بمدٌنة المتحف المصري بالماهرة والمتحف الٌونانً الرومانً بمدٌنة اْسكندرٌ

مإسسات علمٌة وثمافٌة تمدم المعلومات فى شكل جذاب  باعتبارها، الصعبة العملة من دخلال زٌادةٌتم توظٌفه لالماهرة، 

" تإدي إلى منتج ، ركٌزة التصادٌة مهمة، ٔ ٌخفى أثرها ؤ ٌغفل دورها ؤ ٌنسؤ أثرهاذو  مادي بعد الهللزابر،  وشابك

ة ستمع نمطة جدٌد والبحث عن سوق ٌمكن أن ٌمدم الجدٌد له) كسوق الفن مثٕ أو خلك فضاء سٌاحً فنً(، وفً هذه الحال

أنطٕق فً داخل الشركة وفً منتجه) الشركات الخدماتٌة التً تإطر السٌاحة(، فتزداد أرباحها، على عكس المشروع 

الثمافً الذي ٌبمى هدفه النهابً هو الفن ٔ الربح، وبعٌدا عن هذٌن الوضعٌن المتعارضٌن لد تحول المشروعات وجهتها 

، فهاته اِمثلة تفصح عن كٌفٌة أستفادة منها واستثمارها فً المجال 21أو تلن"بدرجات متفاوتة نحو هذه الطرٌمة 

مع الفنان، وعلى  واتواصللٌالسٌاحً، ٔسٌما وأن" الهدف اِساسً لتسوٌك الفن هو جذب العدد المٕبم من اِشخاص 

دراسة لحالة نجاح، إذ ٌحضر المهرجان  ،بكندا (EFMF)سبٌل المثال: ٌعتبر مهرجان مدٌنة إدمونتون للموسٌمى الشعبٌة 

، تم بٌع جمٌع تذاكر الدعوة العامة والخاصة، فهذا 7882شخص على مدار أربعة أٌام، ففً عام  000888ما ٌمارب 

المنتج أكثر من مجرد تمدٌمه على المسرح، إنه ٌتضمن باعة الطعام والمراحض المتنملة وأماكن لعب اِطفال وانتفاعه 

ٌعً للتزلج شتاءا...، وهكذا فإن للفنان موضعا محورٌا فً مشروع الثمافً، ؤ بد من تعدٌل نموذج التسوٌك بالمدرج الطب

ر وجود الشركة مثل  رأٌنا إذا عجب ٕف ،22"التملٌدي لٌعكس والع الشركات العاملة فً الفنون إذ ٌعد المنتج هنا)الفن( مبر 

لٌتؤكد لنا أن " السٌاحة تلعب دورا هاما من حٌث كونها تجمع المهرجانات  على للمحافظة تتسارع المتمدمة الدولهذه 

ٌمكن للسٌاحة الثمافٌة أن تروج للتفاهم الثمافً من خٕل مبادرات تستهدف الربح وبٌن التروٌج للحوار بٌن الثمافات، و

شعورها بمٌمتها الذاتٌة، وأن ٌسهم رإٌة اَخرٌن فً بٌبتهم الطبٌعٌة واضفاء عمك تارٌخً على الثمافات اِخرى، وزٌادة 

" صناعة السٌاحة جمٌع التنظٌمات العامة والخاصة فً تطوٌر وإنتاج  تضمن، لذلن ت23فً التنمٌة السٌاحٌة المستدامة"

صبح مطلبا  وهاجسا  ٌدفع بالدول ذات المورد ألتصادي وأ، 24وتسوٌك البضابع والخدمات لتلبٌة حاجات ورفاهٌة السٌاح"

إلى البحث عن موارد أخرى بهدف استغٕله لموازنة الضرر المادي والمالً الذي ٌصٌب التصادها، وعلٌه " اِوحد، 

فصناعة السٌاحة تموم على عناصر هامة منها المادة اِولٌة ورأس المال والعمل والدعاٌة وأعٕن والتروٌج والنمل 
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إحدى أسرع المطاعات ألتصادٌة نموا وذلن لما تحممه هذه ، وً عناصر فٌها للتراث الحظ اِوفروه 25والبنٌة التحتٌة"

ما دفع العدٌد من الدول إلى أهتمام بهذا وهو ، لتدفمات واٌْرادات ومناصب الشغلالعٕلة من نتابج معتبرة من حٌث ا

 .ضمان الجدوى الفنٌة فضٕ عن أستدامةإلى بطرٌمة تإدي  المطاع

التً تهتم بها كل دول العالم، فؤضحت  العولمة ومع بداٌة اِلفٌة الثالثة من أهم الصناعاتإن " صناعة السٌاحة فً عصر 

ٔ ٌتجزأ من الثمافة والبنٌان الفكري وأرتماء الحسً والوجدانً لٓنسان وأنها أحسن السبل لكً ٌصل اْنسان فً  جزءا

نجاح دول اِللٌات المتواجدة وأسٕمٌة فً انتزاع " وإن ، 26عمله إلى التفوق واْبداع ورفع اْنتاجٌة والمردودٌة"

أعتراف الدولً بتماسكها وتوحدها وبمردودٌتها فً أهم المجأت خاصة الثمافٌة والسٌاحٌة، سٌضع حد ا ٔحتكار سوق 

ارب متعددة المش السٌاحٌة الثمافٌة من لبل الدول المهٌمنة ولتسوٌك منتوج ثمافً وسٌاحً ٌرمً إلى أسس تشاركٌة

  .27والروافد وأنصات الى صوت اَخر دون أحكام لبلٌة وجاهزة"

 تثمٌن التراث و قلق تعاطٌه مع مسارات التنمٌة  -3

عنه وعً  اَخر والتخرٌب الناتج عن الحروب وانتهان وسرلة اَثار، نتج فً ثمافة الذوبان أو الضٌاع من الخوف

للتراث هو عملٌة الوعً بالمضامٌن العامة التً تجسد الفهم الفلسفً للتراث، و" إن إحٌاء وتثمٌن  تمدٌسٌة صارخ ونزعة

ا بٌن التؤمل ؤ ٌتؤتى ذلن إٔ إذا كن ا على وعً كامل بما نختاره أو نستبعده من التراث، وهذا ما ٌحدث فرل   ،للتراث

راث ٔ بد من إعادة لراءته وفما ، ولكً ٌحٌا الت28المإدي إلى التطور وبٌن التؤمل المإدي إلى النمل والمحاكاة والتملٌد"

بعض " التمالٌد تمثل لٌدا حدٌدٌا على حرٌة اْبداع فلتتكشف لنا الشروط أجتماعٌة والثمافٌة والفنٌة،  ،للمناهج العصرٌة

فهً من صنع البشر كابنة ما كانت تم التوصل إلٌها من خٕل عٕلة اْنسان بالطبٌعة  ،والتصرف حسب ممتضى الحال

ومن هنا كان التراث وثٌك  ،بغٌره، حٌث تبلورت تلن العٕلات فً مجمل سلوكه وأفكاره مما ٌعرف بالثمافة وعٕلته

وبوصفه ظاهرة، تهدف إلى توظٌفه فً خدمة لضاٌا العصر وأغراضه، " ٌتجلى ، 29الصلة بالثمافة إن لم ٌكن مرادفا لها"

وطبمات اجتماعٌة ومناطك ثمافٌة والتً تضاف إلى الرصٌد ذلن أؤ فً محاؤت استعارة العناصر الثمافٌة من فبات 

ْثراء  ،المشترن للتراث عند الجماعة، والنمط الثانً إلى اْبداع الثمافً التً تمارس فً بعض جوانب الحٌاة الٌومٌة

صور مخزونها الثمافً بالتجدٌدات، وصؤ إلى أكتشاف والخلك وأبتكار وٌتخلل بممارسات جدٌدة فً مختلف 

، من خٕل فتح أستثمار فً سوق الفن وتدعٌمهم مالٌا واعفاء الفنانٌن اللذٌن ٌعنون بالتراث، من الضرابب 30التراث"

وتسهٌل اجراءات الجمركٌة فً نمل كتبهم ولوحاتهم وفرلهم الفنٌة ذات الطابع المسرحً أو السٌنمابً، بغٌة التعرٌف 

 .أساسً على المستوى المحلً والوطنً وحتى الدولًبإرثهم الحضاري، بحٌث ٌكون لهم دور 

من جملة النشاطات المش جعة للسٌاحة الثمافٌة، استحداث المناسبات وما ٌصاحبها من تسهٌٕت السفر وتنظٌم المهرجانات 

الفرق المسرحٌة واحٌاء المسالن والدروب المدٌمة للرحالة وأعٕم الفن وكذا خلك السٌاحة البدٌلة وتوفٌر الوسابط الثمافٌة ك

والكشفٌة والحفٕت الموسٌمٌة وانشاء اِندٌة والمراكز الثمافٌة وإلامة المعارض الخاصة بالحرف والصناعات ومعارض 

، وتحضٌر المإتمرات بمناسبة اِعٌاد الدٌنٌة والمهرجانات التارٌخٌة لٌة واِزٌاء والمؤكؤت الشعبٌةالفنون التشكٌ

رٌة والفنٌة، كون السٌاحة الثمافٌة التراثٌة " التً عرفتها منظمة الٌونٌسكو بؤنها السفر المهتم والذكرٌات الشعبٌة الفلكلو

، 31بتجربة البٌبات الثمافٌة بما فً ذلن موالع طبٌعٌة ومبنٌة وفنون مربٌة وأسالٌب حٌاة ولٌم وعادات ومناسبات خاصة"

" تشك ل مدمان اِساس فً وحدة الكٌان، وتظهر لٌـمة البعد ففكرة إحٌاء التراث بهدف المحافظة علٌه عبر هذه الصناعة، 

الجمالً والوظٌفٌة أجتماعٌة والنفسٌة التً ٌمكن تذولها لتمـد اْنسان بالحساسٌة الجمالٌة " والبحث فٌما ننحـٌه جانبا وما 

عاصرة ومستحدثة" الذي ننتـمٌه من هذا التراث ومن ثمافات العلوم الحدٌثة حتى ننجح فً نسج منظومة فنٌة م
32
. 
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سرعان ما عاد أهتمام بالتراث الفنً عبر السٌاحة وخلك اِسواق الموازٌة لبٌع اللوحات الفنٌة وإلامة التظاهرات الثمافٌة 

وجعله من اِولوٌات فً أوروبا كلها،" كما انبرى الكثٌرون فً الدول اِوروبٌة إلى جمع اِغانً والحكاٌات واِمثال 

عبٌة ودراسات العادات والمعتمدات الشعبٌة التً كان كثٌر منها على صلة غٌر منمطعة بؤفكار أسطورٌة والمعارف الش

سابمة على المسٌحٌة، وتحول اِمر من اهتمام فردي إلى اهتمام شعبً واسع النطاق ٌرى فً التراث شخصٌته الحمٌمٌة 

دعوا فٌه من فنون ومٕبس وآداب وما بنوه من بٌوت الغٌر مزٌفة، ولذلن راح ٌتلمس كل شعب سٌرته التارٌخٌة وما أب

ذلن اندفعت ل، لتثمٌن التراث " 33ومن أي مواد وما صنعوا من أدوات و أسلحة واْبر وأدوات النسٌج وغٌرها من المواد"

صغٌرة أوروبا بموة إلى مرحلة جدٌدة تعٌد فٌها اكتشاف ذاتها عبر سبر تارٌخها وتراثها المكتوب والشفهً وتدوٌن كل 

وكبٌرة وجمع كل ما تطاوله الٌد من تراث مادي ومنتج حرفً ولعبت التٌارات الفكرٌة والفلسفٌة من كٕسٌكٌة ورومانسٌة 

 .34ووالعٌة و والعٌة اشتراكٌة ،دورها، فً دفع النشاط الثمافً والعلمً والسٌاسً لُدما إلى اِمام"

نٌة، ومن هنا تؤتً أهمٌة الحفاظ على التراث وحماٌته، " فالتراث هو فً أغناء هوٌة المجتمع الثمافٌة والوطالتراث ٌسهم 

نجازاته الروحٌة كما تشهد إأكثر من مجرد بماٌا مادٌة، بل ٌشكل أدلة ذات مكنونات فنٌة، تشهد على اكتشاف اْنسان و

لحال كل بلد، وما وصل  على أحداث لد ٔ نفخر بها دوما، ولكن بالرغم من ذلن ٌشكل تراثنا، فهو ٌشكل السجل المادي

إلٌه، وهو مهم للناس لكً ٌتمكنوا من رإٌة أنفسهم ولكً ٌتعرفوا على هوٌتهم، كؤفراد وكمجتمعات وكؤمة، وهو الذي 

، 35ٌستطٌع أن ٌعطً للناس اْحساس بالمكان وأنتماء إلٌه، والشعور بالفخر كما ٌشكل عوامل جذب للسكان للعٌش فٌه"

ن تٕحظ أشكال التعبٌر والتمالٌد الشفاهٌة أصبحت تتعرض للخطر بـتؤثٌر عملٌة التحضر والهجرة لعل ما ٌستثٌر اِسى أو

فعلى سبٌل المثال  ،والتصنٌع والتغٌرات البٌبٌة والتنمٌة فً المجال التكنولوجً الحدٌث ووسابل أتصال المعاصرة

أت والترانٌم الموسٌمٌة أو بتمدٌم الؤبم واِلعاب أحتفال ببعض المناسبات كان ٌتضمن تراث ثمافً غٌر مادي كأبته"

 ،الشعبٌة والحرف التملٌدٌة، والتً كانت تمارس وفك إنتاجهم الثمافً ولم تفرض علٌهم ولم ٌتم استٌرادها من جماعة أخرى

الكاسٌت ٌحل محلها أشرطة تٌات فً مناسبة الخطبة والزواج، أصبحت اَن تلن اِغانً التً تغنٌها النساء والف

أصبحت تروى فً ساعات ولد كانت تحكى وتمص فً  ،واِلراص المدمجة، ورواٌات سٌر شعبٌة طوٌلة كسٌرة الهٕلٌة

، و هذه 36شهور عدة، وتتعرض كثٌر من فنون اِداء التملٌدٌة شؤنها فً ذلن شؤن الفنون اِخرى لمخاطر أخرى "

نسان منذ المٌٕد وحتى الوفاة، ٔ ٌمكن فصلها عن المعارف الممارسات المتعددة والمتنوعة تغطً جوانب حٌاة اْ

، " فكل تلن اِعاجٌب التً صنعتها أٌدي الحرفٌٌن والمهرة ِجٌال مضت، تغلبوا على تعمٌدات رات المرتبطة بهاوالمها

فؤثارت فٌنا الجاذبٌة اِلوان فً التصمٌمات التً نحتوها فً مختلف الخامات، و زٌنوا البوابات واِرضٌات والجدارٌات، 

وافتتن المرء بالكنوز النفٌسة للثمافة العالمٌة، والتً ستتِّ على شرفه حتى نهاٌة الزمان، لذلن ٌنبغً النظر إلٌها الٌوم فً 

سحرها اِصلً، رغم وجودها فً شكل خراب أو على وشن أندثار، والتً بدا أنها لن تبرأ من الجروح التً أنزلتها 

 .37ل اِجنبٌة والنزاعات اْلطاعٌة، والكوارث الطبٌعٌة"بها، الجحاف

 أهم العوامل المساعدة على تنشٌط السٌاحة الثقافٌة: 2 -4

فالبعض منا ٌستمتع بجماله ولد نستخدمه كمصدر  ،ونتعامل بها مع تراثنا تختلف من شخص َخر الطرٌمة التً نرى"إن 

مً، أو تعلٌمً أو حتى التصادي، وفً هذا أختٕف نخلص إلى أن والبعض اَخر لد ٌنظر إلٌه كرأس مال عل ،إلهام

ما نحن إٔ مجرد حفظة لهذا التراث، ٌْصال والتراث لٌس ملكا لنا لوحدنا، فبالبماٌا لد تمكنت من الصمود َٔف السنٌن، 

ن المجتمع كؤداة وكشرٌن ، لذلن ٌتوجب إشرا38رسالتنا ورسالة هذا اْرث، للسكان فً المستمبل وعلى المستوى العالمً"

لمإسسات الدولة من خٕل التوعٌة، وإدارة تلن الموالع وأخذ مٕحظاتهم واهتماماتهم وإسهاماتهم، وجمع المصص، التً 

ومن هنا نتوصل أن السٌاحة  ، "السٌاح المادمٌن لزٌارة الموالعتروى على تلن الموالع وتدوٌنها وتبادل خبرات وآراء 
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ْشباع  ،لٌؤتً دور علم ألتصاد السٌاحً الذي ٌتخصص فً كٌفٌة استخدام هذه الموارد ،لتصاديحاجة بشرٌة ومورد ا

وٌعود على النشاط الخدمً السٌاحً  ،وبتوفٌر النظرٌات ألتصادٌة العلمٌـة لتحمٌك ألصى إشباع ممكن، حاجٌات البشرٌة

خٕل السٌاحة الثمافٌة ٔ بد من وجود مجموعة من اِطر، لتحمٌك التنمٌة الشاملة للبٕد من ، و39بمـردود التصادي عالً"

" كوجود فنانٌن ٌستطٌعون تنظٌم تلن المعارض وترمٌم المطع المعدنٌة المدٌمة ورسم الجدار واِدوات واِسلحة والعظام 

نون التشكٌلٌة ، وإلامة المعارض الخاصة بالحرف والصناعات الٌدوٌة و الف 40والتً نراها الٌوم بكل افتخار واعتزاز"

واِزٌاء وغٌرها والتً تخلك التفاعل مع المشاهد الذي ٌسافر إلى مكان لٌام هذه المعارض بناءا على لناعاته ولٌمه التً 

ٌحملها، والتً بفضلها ٌمكن تمدٌم النشاطات الثمافٌة المختلفة " بل إن التارٌخ ٌذكرنا بما بذله نابلٌون حٌنما أرسل فرلة 

هرة ِهمٌة المسرح بالنسبة لجنود الحملة أستٌطانٌة، لتكون فً الولت نفسه وسٌلة تثالف مع المصرٌٌن، مسرحٌة إلى الما

، 41ولنا فً الجزابر وتونس والمغرب وسابر بٕد إفرٌمٌا خٌر مثال، باستكمال مهمة تغٌٌر نمط الثمافة فً مواجهة التراث"

ة موضوع تتجاذبه أفراد كثٌرة، " فمن هإٔء من ٌحاول الحدٌث عن لذلن فالتطور الدابم مع التفكٌر فً اِجٌال الٕحم

من خٕل أستثمارات اِجنبٌة وأستفادة من خبرات اَخرٌن، ومن أجل التنمٌة  ،مساهمة أنفتاح على الخارج

جل التنمٌة المحلٌةأث عن استغٕل التراث الداخلً من المستدامة، بٌنما ٌحاول آخرون الحدٌ
42
ثال على ذلن فمد وخٌر م،  

نجحت دول الجوار فً استضافة العدٌد من المإتمرات التً تكاد تكون شبه ٌومٌة أو على اِلل شهرٌة، بل حتى 

نظرا لفارق الخدمة الممدمة  ،تلجؤ إلى إلامتها بهاته الدولولّسف الشدٌد، المإتمرات التً تنظم فً الجزابر أصبحت 

 ٌر اْمكانٌات وعملنة أسعار الفنادق.  للوافدٌن والباحثٌن والدارسٌن وتوف

 خاتمة: 

إن  مثل هذه العوامل تساعد حما على تنشٌط ونجاح السٌاحة الثمافٌة ولكن لٌس لوحدها، وإنما ٌجب المزج الكافً بٌنها 

التوجه جل توسٌع الرغبة فً أوهذا من  ،وبٌن لطاعات الخدمات، فعناصر الجذب ٔ بد أن تدعمها عناصر الجذب البشرٌة

ٌتجسد فً ألتناع النظري وضرورة التفعٌل  ،إلى اِماكن السٌاحٌة، وإن الوعً بشروط التحدٌث والصناعة السٌاحٌة

توصٌات دراجها بصورة إالتً غالبا ما ٌتم ، ممؤت مسكوكة لٕستهٕن أعٕمً والمناسباتً لٌس محض  ، والتطبٌمً

وصٌة، ودورٌات وتوصٌات أدارات المعنٌة والملتمٌات العلمٌة، باعتبارها روتٌنٌة وشكلٌة فً برامج عمل المإسسات ال

ٌتٕزم تفعٌلها مع لناعة توفٌر آلٌات التنفٌذ والمواكبة،  ، بللناعة متجذرة فً العملٌات والذهنٌات المدبرة للشؤن السٌاحً

وتطوٌع التراث لممتضٌات  ،مان ومكانلذلن حظً ؤ ٌزال باهتمام اْنسان فً كل ز ،فمٌمة التراث من لٌمة السٌاحة

وتحوٌله من الممترح الذهنً والحدث التارٌخً  ،فٌصبح وسٌلة تعبٌر وٌرتمً من ثباته وجموده إلى أنساق متنوعة، السٌاحة

محمل برموز ودٔٔت تراثٌة وإحأت تؤوٌلٌة مفتوحة على أطٌاف السٌاحة، الجمالً، المربً الالماضوي، إلى أنجاز 

واِمة التً ٔ تصون تراثها وتستفٌد منه فً جمٌع المجأت  ،نسمع كثٌرا أو نمرأ إن أمة بٕ تراث أمة بٕ جذور وإننا

بل ٔ ٌمكنها أن تحافظ على كٌانها كؤمة  ،أمة تابعة ٔ ٌمكنها أن تساهم فً بناء حاضرها ومستمبلها ،وفً ممدمتها السٌاحة

 .   أصٕ  
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