دور التخطيط السياحي املمنهج

يف نشر ثقافة التنمية السياحية بني السكان يف "ليبيا"

إعداد
فوزية الصادق أمحد العموري
طالبة دكتوراه قسم التنمية والدعوة  -جامعة مالاي /ماليزاي
د .أشرف حممد زيدان

أكادميية الدراسات اإلسالمية  -جامعة مالاي /ماليزاي
د .فخر األدب بن عبد القادر
أكادميية الدراسات اإلسالمية  -جامعة مالاي /ماليزاي

املل ـخ ـص:

تكمنَمشكلةَالبحثَحولَالسرعةَالكبريةَيفَتنميةَاجملالَالسياحيَ ،والتَميكنَ
جوةَ
أنَتكونَهلاَانعكاساتَسلبية َخطريةَعلىَسكانَاملنطقةَبصفةَعامةَ،فهي َختلقَف َ
كبرية َبني َالنظرية َوالواقع َعليهَ ،فإنه َُيب َعلى َالدولة َأن َتتدخل َيف َتنظيم َوتسيري َهذهَ
التنميةَ،وذلكَبوضعَخططَسياحيةَتنمويةَحمكمةَ.فالتخطيطَالسياحيَاملمنهجَواملدروسَ
من َأهم َأدوات َالتنمية َالسياحية َاملعاصرةَ ،فهو َمؤشر َفعال َلرسم َصورة َتقديرية َللصناعةَ
السياحيةَيف َالبالدَ ،وفق َبرًنمج َيسري َعلى َخطة َزمنية َبعيدة َأو َقريبة َاملدىَ .عليهَ ،فقدَ
سعى َالبحث َاحلايل َإىل َحتديد َأهداف َاخلطة َالسياحية؛ َلتحقيق َتنمية َثقافية َمستدامةَ.
ولتحقيقَتلكَاألهدافَمتَاستخدامَاملنهجَالوصفيَللوصولَإىلَأهمَالطرقَواإلسرتاتيجياتَ
التَميكنَاستخدامهاَيفَتنميةَالثقافةَالسياحيةَ.وقدَأظهرتَالنتائجَقلةَالوعيَبثقافةَالتنميةَ
السياحيةَ ،وضعف َالكوادر َالوطنية َاملدربة َواملتخصصة َابلتخطيط َالسياحي َاملدروس َوفقَ
قواعدَسليمةَوقواننيَمنَشأَناَحفظَهويةَاجملتمعَاملضيف.
كلمات مفتاحية:

التخطيطَالسياحي–َالسياحةَالثقافية–َاإلعالمَالسياحي–َالتنميةَالسياحيةََ.
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Abstract
The research problem is about the great speed in the development of the
tourist field, which can have serious negative repercussions on the
population of the region in general. It creates a large gap between theory
and reality. The state must intervene in the organization and conduct of this
development with well-planned developmental and touristic strategies. The
planned, systematic and touristic planning is one of the most important tools
of contemporary tourism development. It is an effective indicator for
drawing an image of the tourist industry in the country according to a
program that is based on a long-term or near-term plan. Therefore, the
current research sought to define the objectives of the tourism plan to
achieve sustainable cultural development. To achieve these objectives, the
descriptive approach was used to reach the most important methods and
strategies that can be used in the development of tourism culture. The results
showed a lack of awareness of the culture of tourism development and the
weakness of the national cadres trained and specialized in tourism planning,
according to a sound rule and Laws that will preserve the identity of the host
community.
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م ـ ـق ــدمـ ــةَ
تَعترب السياحة َظاهرة َاجتماعية َونشاط َأساسي َيف َحياة َاألفراد َيف َاألوضاعَ
الطبيعية؛َحيثَتبلغَآاثرهاَنشاطاتَاجملتمعَمجيعاَمنَ:اقتصاديةَ،ثقافيةَ،واجتماعيةََ.
ً
والسياحةَكنشاطَانتشاريَمتعددَومتداخلَاألبعادَالَميكنَأنَيعتمدَفقطَعلىَ
عامل َالطلب؛ َبل َال َبد َمن َبعض َالتخطيط َالذي َأصبح َضرورة َال َغىن َعنها َمن َأجلَ
حتقيقَحدَأدّن َمنَالتنسيقَبنيَنشاطاتَالتنميةَالسياحيةَاملختلفةَ ،وتنظيمَضبطَالتنافسَ
بينهاَعلىَاملواردَاحملدودةَ،وكذلكَملضاعفةَاآلاثرَاملوجبةَللسياحةَ،وتقليلَاآلاثرَالسالبةَ.
َوقدَارتبطَظهورَالتخطيطَالسياحيَوتطورهَ -وكذلكَأمهيتهَ -بنشرَثقافةَالتنميةَ
السياحيةََكظاهرةَحضاريةَسلوكيةَمنًَنحيةَ،وظاهرةَاقتصاديةَاجتماعيةَمنًَنحيةَأخريَ،
إذَال َ بدَمنَالرتكيزَعلىَاملنظورَالثقايفَللسياحَمنَخمتلفَاألجناسَواألقطارَأثناءَعمليةَ
التخطيطَ،وذلكَألمهيةَهذاَاجلانبََ.
فالسياحة َالثقافية َتتجسد َيف َنشر َثقافة َالتنمية َبشكل َعام َوزايرة َاملَواقع َاألثريةَ
واملعامل َالتارَيية َواملتاحفَ ،والتعرف َعلى َالصناعات َالتقليديةَ ،أو َأي َشكل َمن َأشكالَ
التعبريَالفينَواحلضورَيفَبعضَالفعالياتَالثقافية؛َمثلَ:املعارضَ،أوَاملهرجاًنتََ.
ويف َليبيا َفإ نه َميكن َالقول َأبن َالسياحة َالثقافية َهي َالعامل َاحملفز َالذي َُيذبَ
السياحَبشكلََكبريَمنَخمتلفَأحناءَالعاملَإىلَزايرةَليبياَ،حيثَإنَهناكَمخسَمعاملَتراثيةَ
ثالثةَمنهاَآاثرَقدميةَجداَ:املدنَالرومانيةَيفَصرباتةَ
ًَّ
عامليةَاتبعةَملنظمةَاليونسكوَيفَليبيا؛ َ
َجذابَ
ولبدة َيف َغرب َليبياَ ،واآلاثر َاإلغريقية َيف َالشرق َهم َمن َأكثر َاملناطق َالسياحية ً
للسياحَ،والذيَيزيدَمنَجاذبيةَليبياَكوجهةَللسياحةَ:هوَأَناَليستَمكتظةَابلسياحََ،كماَ
هوَاحلالَيفَجنوبَأفريقياَوجنوبَأوروابََ.
َومن َهنا َفإن َالباحثة َحاولت َجاهدة َالوصول َإىل َنتائج َوتوصيات َجمدية َختدمَ
أغراض َالبحث َمن َخالل َدمج َعملية َالتخطيط َالسياحي َاملدروس َبنشر َثقافة َالتنميةَ
السياحيةَ،وعلى َالرغمَمنَقلةَاإلمكانياتَيفَهذاَاجملالَ ،فقدَمجعتَالباحثةَاملادةَالعلميةَ
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اسةَحولَمقتضياتَهذاَاملوضوعَماَمكَنهاَمنَتقدميَهذهَالدراسةَالتَهيَ
ََ
ابلبحثَوالدر

اآلن َبني َأيديكمَ ،والت َلن َتصل َإىل َالكمالَ ،فالكمال َهلل َوحده َفقطَ ،وال َيَعفيها َمنَ
ومنَسارَعلىَالدربَوصلَ.
اخلطأَ،ولكنهاََتنشدَالصواب؛َفتلكَمقدمةََ َ،
مشكلة الدراسة:

تظهر َمشكلة َالبحث َيف َضعف َصناعة َالسياحة َيف َبعض َاالقتصادايت َالعامليةَ

()1
َعلما َأبن َأي َاستثمار َيف َالسياحة َهو َأسرع َطريق َلتحقيقَ
ً
خصوصا َمنها َالنامية ً ،
األهدافَاملرجوةَمنَخططَالتنميةَ َ،ومنَالواضحَأنَقطاعَاخلدماتَالسياحيةَيفَليبياَماَ
زالَيفَمرحلةَالبدايةَ،وماَيؤكدَذلكَعزوفَكثريَمنَاملواطننيَعنَالسياحةَاحملليةَ،والقطاعَ

السياحي َاللييب َمن َالقطاعات َالت َجاء َالرتكيز َعليها َيف َالسنوات َاألخريةَ ،وذلك َماَ
يستدعي َنشر َثقافة َالتنمية َالسياحية َللتخطيط َالسياحي َالسليم َوالناجحَ ،وهو َما َوجبَ
الرتكيزَعليهَمنَخاللَهذهَالدراسة(َ.)2
أسئلة الدراسة:
وهبدفَدراسةَهذهَاملشكلةَفإنَالبحثَحياولَاإلجابةَعنَاألسئلةَاآلتيةَ:
 هلَهناكَعالقةَبنيَالتخطيطَالسياحيَونشرَثقافةَالتنميةَالسياحيةَيفَليبيا؟ كيفَنستطيعَأنَحنددَمراحلَإعدادَاخلطةَالسياحية؟ ما َهي َاالقرتاحات َالت َينبغي َأن َتضمن َيف َالتخطيط َالسياحي؛ َليسهم َيفَتسريعَوتطويرَنشرَثقافةَالتنميةَالسياحية؟
َ
َ
(َ )1احلصريَ،حممودَحامدَ،التخطيط السياحي والتنمية السياحيةَ ،حبثَمنشورَيفَأرشيفَاملدونةَاإللكرتونيةَ24َ،
ينايرَ2014مhttp://drelhosary.blogspot.my/2014/01/blog-post.htmlَ،

(َ)2املهدويَ،حممدَاملربوك1990(َ،م)َ،جغرافية ليبيا البشريةَ،منشوراتَجامعةَقارَيونسَ،بنغازي.
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أمهية الدراسة:
تكمن َأمهية َالبحث َيف َأنه َيتناول َدور َالتخطيط َالسياحي َاملمنهج َواملدروس َيفَ
نشرَثقافةَالتنميةَالسياحية؛َحيثَتعدَليبياَمنَالدولَاملصدرةَللنفطَإالَأنهَأصبحَاالهتمامَ
ابلقطاعَالسياحيَظاهراَيفَالسنواتَاألخريةَبسببَوجودَاملقوماتَالسياحيةَمماَيستوجبَ
ً
()1
البحثَوالدراسةَللعملَعلىَتنميةَالسياحةَوتطويرهاَوفقَاإلمكانياتَاملتاحةَيفَالبالد .
أهداف الدراسة:

انطالقًاَمنَأمهيةَالبحثَواإلطارَالنظريَوالفكريَالذي َوضعَفيه؛َفقدَهدفتَ
الدراسةَإىلَحتقيقَمجلةَمنَاألهدافَ،والتَمنَأمههاَ:
 حتليل َوبيان َنوع َالعالقة َبني َالتخطيط َالسياحي َاملمنهج َونشر َثقافة َالتنميةَالسياحية.
 إُيادَاجتاهاتَوأساليبَلتحديدَمراحلَإعدادَخططَالتنميةَالسياحيةَاملستدامةَ. حماولة َتطوير َواقع َالتخطيط َالسياحيَ ،وحتديث َاجتاهاته َاملستقبلية َمن َخاللَالنهوضَابلكوادرَالوطنيةَاملدربةَواملؤسساتَاملتخصصةَيفَهذاَاجملال.
منهجية الدراسة:

 -متَاستخدامَاملنهجَالوصفيَحيثَ"يعتمدَهذاَاملنهجَعلىَدراسةَالظاهرةَكماَ

توجدَيفَالواقعَ،ويهتمَبوصفهاَوص ًفاَدقي ًقاَ،ويعربَعنهاَكيفَيًّاَأوَكمَيًّا"(َ.)2
َوقد َمتت َاال ستعانة َيف َهذه َالدراسة َبعدة َوسائل َجلمع َاملعلوماتَ ،والتوصل َإىلَ
نتائجَمنطقيةَختدمَغرضَالبحثَبطريقةَعلميةَ،وقد َمتَّ جتميع املعلومات وجعها وحتليلها

ابلطرق التاليةَ:

طريقة املسح املكتيب (املصادر الثانوية)َ ،حيثَمتَجتميعَاملعلومات َمنَمصادرهاَ
(َ )1الطيبَ،سعيدَصفيَالدين َ،مقومات التنمية السياحية يف ليبيا ،دراسة يف اجلغرافيا السياحيةَ ،رسالةَدكتوراهَغريَ
منشورةَ،كليةَاآلدابَ،جامعةَالقاهرة2001َ،م.

(َ)2املشوخيَ،محدَسليمانَ،تقنيات ومناهج البحث العلميَ،دارَالفكرَالعريبَ،القاهرةَ،ط2002َ،1م.
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احلقيقيةَملاََيدمَالبحثَعلىَالنحوَالتايلَ:
أَ–َمراجعةَالكتبَواملقاالتَوالدراساتَاملتخصصةَالتَتناولتَموضوعَالسياحةَ
والتخطيطَالسياحيَابللغتنيَالعربيةَواإلجنليزية؛َلغرضَاإلملامَأبغلبَاألدبياتَالتَهلاَعالقةَ
ابملوضوعَ،واالعتمادَعليهاَيفَاإلطارَالنظريَلدراسةَالسياحةَ.
بَ–َاستقراءَالعديدَمنَاإلحصائياتَالرمسيةَالتَتَصدرهاَمؤسساتَحمليةَودولية؛َ
مثلَ :منظمةَالسياحةَالدوليةَ،ومنظماتَالسياحةَالدوليةَيفَالوطنَالعريبَ،واالستفادةَمنَ
إحصائياهتاَيفَرصدَومعرفةَتوجهاتَحركةَالسياحةَ ،وكيفيةَالتخطيطَاملمنهجَلنشرَثقافةَ
التنميةَالسياحيةَبنيَالسياحَوالسكانَاألصلينيَ.
جَ -استقراء َالتقارير َواملخططات َذات َالعالقة َبصناعة َالسياحة؛ َسواء َتلكَ
الصادرةَعنَبعضَاألماًنتَ،أوَتلكَاهليئاتَاالستشاريةَ.
د ََ -استقراء َالنتائج َالت َتَ َوصل َإليها َالباحثون َالسابقونَ ،مع َالعمل َعلى َإجراءَ
ةَعمليةَبذاتَالسياقَمستقبال.
دراسةَميداني
ً
حدود الدراسة:

 -احلدود املكانيةَ:متَإجنازَهذهَالدراسةَحولَاألماكنَالسياحيةَاجلاذبةَللسياحَ

يف َليبيا َاملتمثلة َيف َ(مدينة َصرباتة َاألثريةَ -لبدة َاألثريةَ -شحاتَ -سوسةَ -جرمةَ -آاثرَ
قرزةَ -طلميثةَ -توكرةَ -فيالسيلني)(َ ،)1وكذلك َاملراكز َواهليئات َالعاملة َيف َهذا َاجملالَ
والسكانَالقاطننيَابملنطقة؛َإضافةَإىلَالسياحَاملتوافدينَعلىَاألماكنَالسياحيةَمنَالداخلَ
واخلارجَ.
 -احلدود املوضوعية َ:دراسةَدورَالتخطيطَالسياحيَاملمنهجَواملدروس َيفَنشرَ

ثقافة َالتنمية َالسياحة َبني َالسكان َالقاطنني َيف َليبياَ ،وتوضيح َأثر َذلك َعلى َالسياحَ
َللح ِّد َمنَ
املتوافدينَ ،وكيفية َتعامل َاهليئات َالعاملة َيف َهذا َاجملال َبوضع َضوابط َوأسس َ
(َ )1دليل َليبياَ -الدليل َاللييبَ ،املعامل السياحية األثرية يف ليبياَ 5َ ،Libyan tdَ ،أبريل َ2012مَ،
َhttp://dirlibya.blogspot.my/2012/04/blog-post.html
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انتشارَثقافاتَمنَشأَناَأنَتضرَمبعتقداتَوقيمَالبلدَاملضيفَ.
 -احلدود الزمانية :أجنزت َهذه َالدراسة َيف َالفرتة َاملمتدة َما َبني َشهر َينايرَ

2012مَوشهرَيونيوَ2017م.

 جمتمع الدراسة :يتمثل َجمتمع َالدراسة َيف َمجيع َاملنشآت َواجلهات َاحلكوميةَاملسئولة َعن َالنشاط َالسياحي َيف َليبياَ ،والسكان َاألصليني َوالسياح َاحمللينيَ ،واألجانبَ
املتوافدينَلزايرةَاملعاملَالسياحيةَيفَليبيا.
مصـطـل ـح ــات الـدراســةَ :
 -1السياحةَ :عبارة َعن َاستخدام َحمدد َلوقت َالفراغ َولكل َأشكال َاالستجمامَ،
وأَناَتشملَمعظمَأشكالَالسفرَ،وماَهيَإالَحركةَمؤقتةَللسكانَأوَللناسَإىلَمناطقَ
معينةَخارجَمناطقَسكناهمَوإقامتهمَالدائمة؛َحبيثَتشملَمجيعَالنشاطاتَالتَمتارسَيفَ
املناطقَاملستهدفة(َ َ.)1وتعرفَأبَناَ"اصطالحَيَطلقَعلىَرحالتَالرتفيهَ ،وكلَماَيتعلقَهباَ
منَأنشطةَوإشباعَحلاجاتَالسائح"(.)2
 -2التخطيط السياحي :أسلوب َعلمي -أو -منهج َيهدف َإىل َحصر َكافةَ

اإلمكانياتَواملواردَاملتوفرةَيفَالدولةَعلىَكافةَاملستوايتَ،ودراستهاَ،وحتديدَكيفيةَاستغاللَ
هذهَاملواردَواإلمكانيات؛َلتحقيقَاألهدافَاملرجوةَخاللَمدةَزمنيةَمعينة(.)3
 -3السياحة املستدامة :هيَنقطةَالتالقيَماَبنيَاحتياجاتَالزوارَواملنطقةَاملضيفةَ

هلمَمماَيؤديَإىلَمحايةَودعمَفرصَالتطويرَاملستقبلي؛َحبيثَيتمَإدارةَمجيعَاملصادرَبطريقةَ
توفر َاالحتياجات َاالقتصادية َواالجتماعية َوالروحيةَ ،ولكنها َيف َالوقت َذاته َحتافظ َعلىَ
(َ )1غنيمَ ،عثمان َحممدَ َ ،وسعدَ،بنيتا َنبيلَ ،التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط شامل ومتكاملَ ،طَ ،2دار َصفاءَ
للنشر2003َ،مَ،ص.23

(َ)2غرايبةَ،خليفةَمصطفىَ،السياحة البيئية ،دارًَنشريَللنشرَاإللكرتوين2012َ،مَ،ص.102
(َ )3القزيريَ ،سعد َخليلَ ،السياحة يف ليبيا (اإلمكانيات واملعوقات)َ ،أساراي َللطباعة َوالنشرَ ،بنغازي2002َ ،مَ،
ص.133
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الواقعَاحلضاريَوالنمطَالبيئيَالضروريَللتنوعَاحليويَومجيعَمستلزماتَاحلياةَوأنظمتها(َ.)1
 -4السياحة الثقافية :هيَالتَيكونَالباعثَاألساسيَعليهاَالثقافةَ،وزايرةَاملواقعَ

األثرية َواملعامل َالتارَيية َواملتاحفَ ،والتعرف َعلى َالصناعات َالتقليديةَ ،أو َأي َشكل َمنَ
أشكالَالتعبريَالفينَ ،واحلضورَيفَبعضَالفعالياتَالثقافية؛ َمثلَ :املعارضَ ،أوَاملهرجاًنتَ.
وتظلَالسياحةَالثقافيةَهيَاملقومَالسياحيَغريَاملتكررَأوَاملتشابهَأوَالقابلَللمنافسة(.)2
 -5مفهوم التنمية السياحية املستدامةَ:تَعرفَالتنميةَالسياحيةَاملستدامةَواملتوازنةَ

أبَنا َتنمية َيبدأ َتنفيذها َبعد َدراسة َعلمية َكاملة َيف َإطار َالتخطيط َاملتكامل َللتنميةَ
االقتصاديةَواالجتماعيةَوالبيئيةَداخلَالدولةَككلَ ،أوَداخلَأيَإقليمَتتجمعَفيهَمقوماتَ
التنميةَالسياحيةَمنَعناصرَجذبَطبيعيةَوحضارية(.)3
 -6املرشد السياحي :هو َالشخص َالذي َيوضح َويشرح َاملواقع َالتارَيية َوالعلميةَ

واآلاثرَالفنيةَللسائحَمَقابلَرسومَوأتعاب(.)4

 -7الوعي السياحي :هوَالوعيَيفَكافةَالتصرفاتَ،والتَمنَبينها احرتام السائحَحيثَ
إنَانطباعَالزائرَ-أوَالسائحَ-ترسخَيفَذهنهَمبجردَأنَتطأَقدماهَالبلدَاملضيف؛َفالوعيَالسياحيَ
ليسَاالنفتاحَ،واستخدامَاملصطلحاتَالغربيةَ،واإلابحيةَ،والتقليدَاألعمىَ،وكذلكَليسَالتعصبَ
وجتاهلَثقافاتَالشعوبَ،وإمناَالوعيَهوَاحرتامَاهلويةَاحلضاريةَ،وكذلكَاحرتامَكافةَالزائرين؛َ
شريطةَأالَميسواَالعاداتَوالتقاليدَوأداينَالبلدانَاملضيفة(َ.)5
(َ )1حنونَ ،مرام َحممد َحسنَ ،السياحة البيئية يف حمافظة أرحيا :الوضع الراهن وإسرتاتيجيات االستدامةَ ،رسالةَ
ماجستريَغريَمنشورةَ،جامعةَبريزيتَ،فلسطني2015َ،مَ،ص.31
(َ)2زهرانَ،هناءَحامدَ،الثقافة السياحية وبرامج تنميتهاَ،عاملَالكتابَ،دمياطَ2004مَ،صَ.66
(َ)3الظاهرَ،نعيمَوآخرونَ،مبادئ السياحة2002َ،مَ،عمانَ،دارَاملسريةَ،ص.154

(َ )4دعبسَ ،يسرىَ ،العوملة السياحية وواقع الدول املتقدمة والدول الناميةَ ،سلسلة َالدراسات َالسياحية َواملتحفيةَ،
امللتقىَاملصريَلإلبداعَوالتنمية2002َ،مَ،صَ.13َ،12
(َ)5عبدَاجلليلَ،عبدَالباسطَعليَ،الوعي السياحي يف ليبيا وأثره على التنمية السياحيةَ،مقالةَصحفيةَصدرتَيومََ/6
2008َ/9م.
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الدراسات السابقة:
هناك َالعديد َمن َالدراسات َالسابقة َمن َوجهة َنظر َالباحثني؛ َحيث َاختلفتَ
واتفقت َالعديد َمن َاآلراء َحول َموضوع َالتخطيط َالسياحيَ ،وأثره َيف َنشر َثقافة َالتنميةَ
السياحيةَيفَليبياَ،وهذاَماَسنتعرفَعليهَمنَخاللَسردَالدراساتَالسابقة:
دراسة بن عمور ()2016

()1

بعنوان" :التنمية السياحية الرتاثية املستدامة

مبنطقة اجلبل األخضر -دراسةَتقوميية حلالة استدامة الرتاث يف منطقة شحات -ليبيا".

هتدفَالدراسةَإىلَدراسةَمؤشراتَالتنميةَالسياحيةَالرتاثيةَمبنطقةَشحاتَيفَليبياَ،
وحتديدَحتدايتَالتنميةَاملستدامةَيفَجمالَاحملافظةَعلىَاملوروثَاحلضاريَ،وكذلكَتوجيهَ

األنظارَألمهيةَالتنميةَالسياحيةَاملستدامةَابملنطقةَ ،وأثرهاَعلىَاالقتصادَالسياحيَللدولةَ،
اثَيفَاملنطقةَمنَ
َِّ
وقدَسلطتَهذهَالدراسةَالضوءَعلىَحالةَالتدهورَاخلطريَالذيَميرَبهَالرت
تعدَ َوإزالة َوتدمري؛ َمما َيؤثر َعلى َمقومات َاجلذب َالسياحي َالرتاثي َابملنطقةَ ،وهذا َقدَ
شجعتَالدراساتَالسياحيةَعلىَانتهاجَمنهجيةَالتنميةَاملستدامةَعندَدراسةَموضوعاتَ
السياحةَيفَالدولةَ.
ومن أهم نتائج الدراسة:
 إن َمنطقة َالدراسة َبصفة َخاصةَ -وليبيا َبصفة َعامةَ -تزخر َبرتاث َمعماريَحضاريَوثقايفَغينَومتنوعَومشجعَعلىَقيامَتنميةَسياحيةَتراثيةَمستدامةَ،إالَأنَهذاَ
الرتاثَيعاينَمنَقلةَاالهتمامَواإلمهالَ،وعدمَاستثمارهَيفَجمالَالسياحةَ.
 عدم َوجود َإسرتاتيجية َواضحة َوشاملة َللتنمية َاملستدامة َللمنطقة َأتخذ َبعنيَاالعتبارَاحملافظةَعلىَالرتاثَالسياحيَ.
 غيابَالوعيَأبمهيةَالرتاثَاملعماريَكعاملَجذبَُيبَتنميتهَبشكلَمستدامَ(َ )1بنَعمورَ،خالدَحممد َ،التنمية السياحية الرتاثية املستدامة مبنطقة اجلبل األخضر -دراسة تقوميية حلالة استدامة
الرتاث يف منطقة شحات َ،مشاركةَحبثيةَيفَاملؤمترَالعلميَالرابعَللبيئةَوالتنميةَاملستدامةَابملناطقَاجلافةَوشبهَاجلافةَ،
َ22َ-20نوفمربََ،2016إجدابياَ-ليبياَ،)ICESD(َ،اجمللدَالرابعَ،ص.496َ-478
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يفَقطاعَالسياحةَ،خاصةَالرتاثَالذيَيعودَإىلَالعهدينَاإليطايلَوالعثماين.
 تتناسب َمقومات َاجلذب َالسياحية َالرتاثية َمبنطقة َالدراسة َمع َمؤشرات َالتنميةَاملستدامةَبشرطَتوضيحَإسرتاتيجيةَفعالةَللمحافظةَعليه.
دراسة مرخيي ()1()2010بعنوان" :التوازن البيئي والتنمية السياحية املستدامة
لوالية عنابة".
هتدفَالدراسةَإىلَحتديدَالعالقةَبنيَالتنميةَالسياحيةَوالبيئيةَ،وحتديدَاملشاكلَالبيئيةَ
املرتبطة َابلتنمية َالسياحية؛ َإضافة َإىل َحتديد َكيفية َالتوفيق َبني َاملشاكل َالبيئية َوالتنميةَ
السياحيةَ،حيثَاستخدمَالباحثَاملنهجَالتارَييَالتحليليَاملفيدَيفَتفسريَالتطوراتَاملقبلةَ،
وقدَمرتَهذهَالدراسةَبثالثةَمراحلَمتمثلةَيفَمرحلةَمجعَاملعطياتَوالبياًنتَاإلحصائيةَ،
ومرحلةَالزايراتَامليدانيةَ،ومرحلةَالكتابةَالتَأظهرتَالدراسةَبصورهتاَالنهائيةَ.ومنَاملالحظَ
منَخاللَاالطالعَعلىَنتائجَهذهَالدراسةَ:غيابَدولَالقارةَاألفريقية؛َخاصةَالدولَالعربيةَ
اهاَالسياحيَجدَضعيفَمقارنةَبدولَالقاراتَاألخرىَوالتَقطعتَ
َِّ
منهاَ ،والتَيبقىَمستو
اَكبرياَيفَهذاَامليدان؛ َحيثَجندَاملرتبةَاألوىلَكانتَلفرنساَ ،والتَقدرَعددَالسياحَهباَ
شوطً ً
َ 79.1مليونَسائحَبنسبةََ %9.34منَإمجايلَسياحَالعاملَ ،وهذاَحسبَإحصاءاتَاملنظمةَ
العاملية َللسياحة َلسنة ََ .2006وأتيت َإسبانيا َيف َاملرتبة َالثانية َب َ 58.5مليون َسائح َبنسبةَ
اتبَاألخرىَفنجدَالدولَاألكثرَتطوراَيفَالعاملَ.وبذلكَ
َ%6.9منَإمجايلَالسياحَ،أماَيفَاملر
ً
حاولناَيفَدراستناَهذهَتوجيهَالضوءَعلىَأهمَوأبرزَاملقوماتَواملواردَالطبيعيةَوالبيئيةَالتَتتميزَ
كونَأسوةَببقيةَدولَالعاملَاألكثرَتطوراَيفَعاملَالسياحةَ،وقدَاتفقتَالدراستانَ
هباَليبيا؛ َلت
ً

حنوَالسعيَإىلَحتقيقَتوازنَبيئيَوتنميةَسياحيةَمستدامةَ،وختتلفَهذهَالدراسةَعنَالدراسةَ
احلالية َيف َأَنا َمل َتقم َبدراسة َتطبيقية َألهم َمؤشرات َالتنمية َالبشرية(َ :الدخل-الصحةَ-

(َ )1مرَييَ ،ايسني ،التوازن البيئي والتنمية السياحية املستدامة لوالية عنابةَ ،رسالة َماجستري َغري َمنشورةَ ،جامعةَ
منتوريَ-قسنطينةََ-كليةَعلومَاألرضَ،2010،ص.182َ-4
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التعليمَ-اخلدمات)َ،ودراسةَأتثريهاَيفَتنميةَالسياحةَالبيئيةَابملنطقةََ.
دراسة "قطامني ( :)1()2007بعنوان "واقع السياحة يف حمافظة الطفيلة"،

هدفت َالدراسة َإىل َالتعريف َبواقع َالسياحة َيف َمنطقة َالدراسةَ ،وحتديد َمقومات َاجلذبَ
السياحي َالطبيعية َوالبشريةَ ،وإبراز َأثر َكل َمن َهذه َاملقومات َعلى َالسياحة َيف َاحملافظةَ،
والتعرفَعلىَخصائصَالسياحَاالقتصاديةَواالجتماعيةَ،وإلقاءَالضوءَعلىَأهمَاملشكالتَ
التَتواجههمَأثناءَزايرهتمَحملافظةَالطفيلةَ،وقدَتوصلتَإىلَالنتائجَالتاليةَ:
 وجودَاختالفَيفَمصادرَاملعلوماتَبنيَجنسياتَالسياحَ،ومعظمهاَحصلتَعلى َاملعلومات َاملتعلقة َابحملافظة َعن َطريق َاالطالع َالعامَ ،مث َاألصدقاء َواألقاربَ ،مثَ
املكاتبَالسياحية.
 وجودَعدةَمشاكلَواجهتَالسياحَأثناءَزايرهتمَللمحافظةَ،ومنَأمههاَ:نقصَاخلدماتَالسياحيةَ،وصعوبةَالتنقلَبنيَاملواقعَالسياحية.
 عدمَوجودَسجالتَرمسيةَتوضحَأعدادَالسياحَوجنسياهتمَوهويتهم. إنهَمنَالضروريَوضعَخطةَشاملةَيشرتكَفيهاَالقطاعانَالعامَواخلاص؛َحملاولةَحلَاملشكالتَاملتعلقةَابلسياحةَيفَاحملافظةَمماَينعكسَإُيابيًّاَعلىَحتسنيَحركةَالسياحةَ
وضبطهاَابملنطقة.
 عدم َوجود َمناشري َومطوايت َتَضبط َحركة َالسياح َابلتزامهم َمبعتقدات َوثقافةَاملضيفَللح ِّدَمنَانتشارَبعضَالعاداتَالسيئةَالتَُيلبهاَالسياحَبقصدَأوَآبخر.
البلدَ
َ
دراسة ابمهان ( :)2()2006بعنوان "التخطيط السياحي لتطوير السياحة

للمناطق الساحلية :دراسة عن اململكة العربية السعودية"َ.هدفتَالدراسةَإىلَالتعاملَمعَ
أهمَالنقاطَاملهمةَللتخطيطَالسياحيَجنبًاَإىلَجنبَمعَعمليةَالرتويجَالسياحيَللمناطقَ

(َ)1قطامنيَ،عادلَخليلَ،واقع السياحة يف حمافظة الطفيلةَ،جامعةَمؤتةَ،رسالةَماجستريَغريَمنشورة2007َ،م.
(Bahaman, Omar, Tourism planning for sustainable development for coastal Areas the َ )2
case of Saudi Arabia, Journal of the Gulf and Arabian Peninsula studies, Vol.11.2006.
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السياحيةَيفَاململكةَالعربيةَالسعوديةَ،واستخدمتَالدراسةَاألسلوبَالتحليليَعنَطريقَ
مجع َالدراسات َالسابقة َاملرتبطة َهبذا َاجملالَ ،وحتليلها َإىل َجانب َاالستعانة َابإلحصائياتَ
الرمسيةَاخلاصةَبوزارةَالسياحةَالسعوديةَ.وقدَأظهرتَنتائجَالدراسةَأنَالعناصرَالتاليةَتعدَ
ضروريةَلتنظيمَعمليةَالتخطيطَالسياحيَ:
 عرضَمعاملَاجلذبَالسياحيَابملناطقَالساحلية. التخطيطَلالستفادةَمنَهذهَاملعاملَونقاطَاجلذبَيفَاحلاضرَواملستقبل. الربطَبنيَاملناطقَالساحليةَوالداخليةَمنَالناحيةَالسياحية. مراعاةَأسلوبَحياةَالسكانَاحملليني؛َمنَحيثَعاداهتمَوتقاليدهمَومعتقداهتمَالدينيةَ،وجتنبَابتكارَأنشطةَسياحيةَغريَمقبولةَمعَمنطَحياةَسكانَاملنطق.
دراسة "ساسي"  2005فَ،بعنوانَ"دورَاملواردَالبشريةَيفَتنميةَقطاعَالسياحةَ

يف َليبياَ ،والت َأوضح َفيها َدور َاملوارد َالبشرية َيف َتنمية َقطاع َالسياحة َمن َالناحيتنيَ
افزَ
االقتصاديةَواالجتماعيةَ،ومنَأهمَالنتائجَالتَتوصلتَإليهاَالدراسةَ :هيَعدمَتوفرَحو َ
كافيةَلتشجيعَالعملَيفَبعضَاملرافقَالسياحيةَ،وضعفَالكفاءةَالتعليميةَلبعضَاملوظفني؛َ
خاصةَاللغةَاألجنبيةَالتَحيتاجهاَالعملَهبذاَالقطاع(َ.)1
أجنز "قصودة " رسالة الدكتوراه يف عام َ2004فَبعنوانَ"مقوماتَالبيئةَالسياحيةَ
وأفضليةَاملكانَملدن"َصرباتةَ -يفرنَ -غدامس"َ .مشلتَالدراسةَعدةَجوانبَمهمةَتضمنتَ
التعريفَجبغرافيةَالسياحةَوأهدافهاَوأمناطَالسياحة؛ َإضافةَإىلَمراحلَتطورَالنشاطَالسياحيَ
عاملَيًّاَوإقليمَيًّاَ،وموقعَليبياَومدنَالدراسةَ،ومقوماتَالبيئةَالسياحيةَالطبيعيةَمنهاَوالبشريةَ،كماَ
تناولتَالدراسةَتقييمَالواقعَاملكاينَللخدماتَالسياحيةَاألساسيةَ،إضافةَإىلَأَناَعرضتَأهمَ
املدنَالسياحيةَالشاطئيةَ"مدينةَصرباتةَبدراسةَالنشاطَالسياحيَفيهاَ،إذًاَفهيَعبارةَعنَدليلَ
(َ )1ساسيَ ،تيسريَعليَ،دور املوارد البشرية يف تنمية قطاع السياحة يف ليبياَ،رسالةَماجستريَغريَمنشورةَ ،أكادمييةَ
الدراساتَالعلياَ،طرابلس2005َ،م.
َ
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سياحيَميكنَأنَيعتدَبهَيفَدراسةَالنشاطَالسياحي(ََ.)1
هيكل البحث:
قسم البحث إىل :مقدمة ومبحثني؛ كل منهما حيتوي على ثالثة مطالب،
وخامتة ،كما يلي:
املقدمة َ :وحتتويَعلىَأمهيةَالبحثَومشكلتهَ،وأسبابَاختيارهَ،وأهدافهَ،واملنهجَ
الذيَسلكتهَالدراسةَ،وهيكلَالبحثَ.
املبحثَاألولَ:مفهومَالتخطيطَالسياحيَوأمهيتهَ.
املطلبَاألولَ:التعريفَمبفهومَالتخطيطَالسياحيَوأمهيتهَ.
املطلبَالثاينَ:التنميةَالسياحيةَومكوًنهتاَ.
املطلبَالثالثَ:السياحةَالثقافيةَوعالقتهاَابلتخطيطَالسياحيَ.
املبحثَالثاينَ:واقعَالسياحةَيفَليبياَ،وأبرزَمقوماهتاَ.
املطلبَاأل َولَ:مقوماتَاجلذبَالسياحيَيفَليبياَ.
املطلبَالثاينَ:مراحلَإعدادَاخلطةَالسياحيةَ.
املطلبَالثالثَ:مشاكلَومعوقاتَالتخطيطَالسياحيَيفَليبياَ.
اخلات ـ ــمةَ:ذكرتَفيهاَأهمَالنتائجَوالتوصياتَالتَتوصلتَإليهاَ.

(َ )1قصودةَ،حممدَعبد َهللاَ،مقومات البيئة السياحية وأفضلية املكان ملدن "صرباتة -يفرن -غدامس"َ ،رسالةَدكتوراهَ
مقدمةَمنَجامعةَالزاوية2004َ،م.
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املبحث األول
املطلب األول :مـفـهـوم الـتـخـطـيـط السـيـاحـي وأمهيته
َ يرتبطَالتخطيطَبكلَاملواردَالطبيعيةَوالبشريةَالتَهتدفَإىلَمعرفةَمدىَإمكانيةَ
استغالهلاَلتحقيقَأكربَقدرَمنَاإلنتاجَوالتنميةَ.فالعشوائيةَوالتلقائيةَيفَالتنميةَالسياحيةَ،
وضعف َأو َانعدام َاملنهج َالعلمي َالسليم َاملستخدم َيف َالتخطيط َالسياحي َهو َمن َأبرزَ
األ سبابَالتَأدتَإىلَضعفَاحلركةَالسياحيةَيفَهذهَالبلدان؛َلذاَفإنَالسعيَلوضعَوَنجَ
مسلكَعلميَيفَالتخطيطَللسياحةَعلىَكافةَاملستوايتَ،ضمنَمنهجَوطينَالَيشملَوزارةَ
السياحةَفقطَ،إمناَهيَحلقةَواحدةَضمنَحلقاتَأخرىَتضمَابقيَالوزاراتَواملؤسساتَ
والشركاتَالعامةَواخلاصةَاملرتبطةَبقطاعَالسياحةَ،ضمنَمنظومةَمتكاملةَتعملَجنبًاَإىلَ
جنبَيفَإطارَالتنميةَالسياحيةَاملستدامة؛َلتسويقهاَواستثمارهاَ،وابلتايلَزايدةَعددَالسياحَ
افدينَللبلدَسنةَبعدَأخرىََ.
َ
الو
ومنَاألشياءَاملتفقَعليهاَيفَموضوعَتنميةَقطاعَالسياحةَيفَليبياَ :هوَتوفرَوتنوعَ
عوامل َاجلذب َالسياحي؛ َفليبيا َحتظى َأبماكن َطبيعية َجذابةَ ،ومناطق َجبلية َوصحراويةَ،
ومدنَأثريةَ ،وأماكنَدينيةَ،وكذلكَتتميزَليبياَمبوقعَإسرتاتيجيَومناخ َمتنوعَ ،وغريهاَمنَ
أيضاَمنَاملسلمَبهَ:أنَصناعةَ
مقوماتَتنبئَمجيعهاَمبستقبلَواعدَلصناعةَالسياحةَالليبيةَ،و ً
السياحةَيفَالعا ملَفاقتَكلَالصناعاتَمنَحيثَالعوائدَالكبريةَالتَحيققهاَتفعيلَاألنشطةَ
السياحيةَيفَكثريَمنَالدولَ،أضفَإىلَذلكَأنَأيََمشروعَسياحيَيفَليبياَلنَينجحَطاملاَ
ملَيكنَهناكَتوجهَحقيقيَيفَسياسةَالدولةَوسعيَإىلَتفعيلهَواالهتمامَبهَ،وإدراجهَضمنَ
اخلطط َالتنموية َالشاملة َاهلادفة َإىل َتقوية َالقطاع َالسياحي َكبديل َلتحقيق َاالعتماد َعلىَ
النفطََ.
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يعتمد جناح التخطيط السياحي على عدة عواملَتشمل ما يلي(:)1
 -1أن َتكون َخطة َالتنمية َالسياحية َجزءًا َال َيتجزأ َمن َاخلطة َالقومية َالشاملةَ
للتنميةَاالقتصاديةَواالجتماعية.
 -2وأنَيتمَحتقيقَالتوازنَبنيَالقطاعاتَاالقتصاديةَاملختلفة.
 -3وأن َيتم َاعتبار َتنمية َالقطاع َالسياحي َكأحد َاخليارات َاإلسرتاتيجية َللتنميةَ
االقتصادية.
للدولة.

 -4وعلىَأنَتكونَهذهَالصناعةَجزءًاَمنَقطاعاتَاإلنتاجَيفَاهليكلَاالقتصاديَ

 -5قيامَالدولةَبتحديدَمستوىَالنموَاملطلوبَوحجمَالتدفقَالسياحي.
 -6وعلىَأنَيتمَحتديدَدورَكلَمنَالقطاعنيَاخلاصَوالعامَيفَعمليةَالتنمية.
 -7الرتكيزَعلىَعالقةَالتنميةَالسياحيةَابلنشاطَاالقتصاديَالعامَ ،وحتديدَعالقةَ
ذلكَابحملافظةَعلىَالبيئة.
أمهية التخطيط السياحي:
تتمثل أمهية التخطيط السياحي يف اآليت(:)2

 حيدد َالتخطيط َاجتاه َحركة َالقطاع َالسياحيَ ،وابلتايل َفإن َاألمهية َاألساسيةَتكمنَيفَحتديدَالوجهةَالتَيسعىَإليهاَالقطاعَالسياحيَمنَخاللَوضعَاخلططَالسنويةَ،
وكيفيةَحتقيقَاألهداف.
اَموحداَالختاذَالقراراتَيفَالقطاعَ
 حتديدَاإلطارَاملوحدَللعمل؛َحيددَالتخطيطَإطار ً
ً

السياحيَ،أوَالشركةَالسياحيةَ،وهذاَأمرَمهم؛َألنَغيابَالتخطيطَيعينَغيابَاهلدف.
 يساعد َالتخطيط َالسياحي َعلى َمعرفة َالفرص َواملخاطر َالكامنة َيف َاملستقبل؛َ(َ )1الشرياويَ ،عبد َاملنعم َحممدَ ،واقع وآفاق مستقبل السياحة يف البحرينَ ،بريوتَ ،دار َالكنوز َاألدبيةَ،2002َ ،
ص.37

(َ)2الطائيَ،أمحدَ،أصول صناعة السياحةَ،مؤسسةَالوراقَللنشرَ،األردن2001َ،مَ،صَ.347.749
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فالتخطيط َيساعد َعلى َمعرفة َالفرص َواملخاطر َالكامنة َيف َاملستقبل َالت َتواجه َالقطاعَ
السياحيَ،والعملَعلىَاألقلَعلىَخفضَتلكَاملخاطر.
 يشمل َالتخطيط َالسياحي َعملية َالرقابة َعلى َاألداء َالسياحي؛ َفالرقابة َعلىَاألداءَالسياحيَتعينَضمانَمالئمةَاألنشطةَالسياحيةَالفعليةَللخططَاملوضوعة.
 يعملَالتخطيطَعلىَاالستغاللَاألمثلَلإلمكاًنتَواملواردَ،مماَيؤديَإىلَختفيضَاَاقتصادايَللقطاعَالسياحي(.)1
ًّ
التكاليفَإىلَأدّنَحدَ،وهذاَيفَحدَذاتهَميثلَهدفً
املطلب الثاين :التنمية السياحية ومكوانهتا:

يرتبطَفهمَالتخطيطَالسياحيَبشكلَكبريَمبعرفةَمفهومَومكوًنتَالتنميةَالسياحيةَ
وطبيعةَالعالقاتَبنيَهذهَاملكوًنتَ .إنَالتنميةَالسياحيةَهيَأحدثَماَظهرَمنَأنواعَ
التنميةَالعديدةَ،وهيَبدورهاَمتغلغلةَيفَكلَعناصرَالتنميةَاملختلفةَ،وتكادَتكونَمتطابقةَ
معَالتنميةَالشاملة؛َفكلَمقوماتَالتنميةَالشاملةَهيَمقوماتَالتنميةَالسياحية(ََ.)2
َ لذلكَتعتربَقضيةَالتنميةَالسياحيةَعندَالكثريَمنَدولَالعاملَمنَالقضاايَاملعاصرة؛ََ
كوَنا َهتدف َإىل َاإلسهام َيف َزايدة َالدخل َالفردي َاحلقيقيَ ،وابلتايل َتعترب َأحد َالروافدَ
الرئيسية َللدخل َالقوميَ ،وكذلك َمبا َتتضمنه َمن َتنمية َحضارية َشاملة َلكافة َاملقوماتَ
الطبيعيةَواإلنسانيةَواملاديةَ.ومنَهناَتكونَالتنميةَالسياحيةَوسيلةَللتنميةَاالقتصاديةََ.
تـ َع َّرف التنمية السياحية َعلىَأَناَتوفريَالتسهيالتَواخلدمات؛ َإلشباعَحاجاتَ
ورغبات َالسياحَ ،وتشمل َكذلك َبعض َأتثريات َالسياحة؛ َمثلَ :إُياد َفرص َعمل َجديدةَ
ودَخَولََجديدةََ.
َ
(َ )1قسيمةَ،كباشيَحسنيَ،التخطيط السياحي وأثره يف مناطق ومواقع الرتاث األثريَ،جملةَشنديَ،العددَالتاسعَ،
جامعةَشنديَ،السودانَ،يوليوَ2010مَ،ص.136َ،135

(ََ)2كايفَ،حسنيَ.رؤية عصرية للتنمية السياحيةَ،النهضةَاملصريةَ،القاهرة.37َ،1987َ،
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وتشملَالتنميةَالسياحيةَمجيعَاجلوانبَاملتعلقةَابألمناطَاملكانيةَللعرضَوالطلبَ
السياحينيَ ،التوزيع َاجلغرايف َللمنتجات َالسياحيةَ ،التدفق َواحلركة َالسياحيةَ ،أتثرياتَ
السياحةَاملختلفةَ.
َفالتنمية السياحيةَ :هي َاالرتقاء َوالتوسع َابخلدمات َالسياحية َواحتياجاهتاَ.

وتتطلبَالتنميةَالسياحيةَتدخلَالتخطيطَالسياحيَابعتبارهَأسلواب َعلمَيًّاَيستهدفَحتقيقَ
ًَ
أكربَمعدلَممكنَمنَالنموَالسياحيَأبقلَتكلفةَممكنةَ ،ويفَأقربَوقتَمستطاع(َ.)1ومنَ
هناَفالتخطيطَ السياحيَيعتربَضرورةَمنَضروراتَالتنميةَالسياحيةَالرشيدةَملواجهةَاملنافسةَ
يفَالسوقَالسياحيةَالدوليةَ.
عناصر التنمية السياحيةَ:

وَتتكونَمنَعناصرَعدةَأمهها(َ:)2
• عناصر َاجلذب َالسياحي ََ ،Attractionوتشمل َالعناصر َالطبيعية

Natural

Features؛ َمثلَ :أشكال َالسطح َواملناخ َواحلياة َوالغاابتَ ،وعناصر َمن َصنع َاإلنسانَ
man- made- objects؛ََكاملتنزهاتَ،واملتاحفَ،واملواقعَاألثريةَالتارَييةََ.
• النقلََTransportأبنواعهَاملختلفة؛َالربيَ،البحريَواجلوي.
• أماكن َالنوم َ Accommodation؛ َسواء َالتجاري َمنها َCommercial؛ََ
كالفنادقَ،واملوتيالتَ.وأماكنَالنومَاخلاص؛َمثلَ:بيوتَالضيافةَ،وشققَاإلُيارَ.
• التسهيالت َاملساندة ََ Supporting Facilitiesجبميع َأنواعها؛ ََكاإلعالنَ
السياحيَ،واإلدارةَالسياحيةَ،واألشغالَاليدويةَ،والبنوكَ...
• خدماتَالبنيةَالتحتيةَInfrastructure؛ََكاملياهَ،والكهرابءَ،واالتصاالتَ....
ويضافَإىلَهذهَالعناصرَمجيعهاَ :اجلهاتَاملنفذةَللتنمية؛ َفالتنميةَالسياحيةَتنفذَ
(ََ)1كايفَ،مصطفىَيوسفَ،صناعة السياحة كأحد اخليارات اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصاديةَ،دارَالفراتَ-نينارَللنشرَ
والتوزيعَ،2006َ،صَ.107َ،106

(َ)2غنيمَ،حممدَعثمانَ،التخطيط السياحي والتنميةَ،األردنَ،2004َ،مرجعَسابقَ،صَ.246-45
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أوَاالثننيَمعا(َ.)1
عادةَمنَقَِّبَلَالقطاعَالعامَأوَاخلاصَ،
َ
ً
أهداف التنمية السياحة:

هتدف َتنمية َالصناعة َالسياحية َإىل َحتقيق َزايدة َمستمرة َومتوازنة َيف َاملواردَ
السياحيةَ.وإنَأولَحمورَيفَعمليةَالتنميةَهوَاإلنسانَالذيَيَعدَأداهتاَالرئيسية()2؛َهلذاَفإنَ
الدولةَمطالبةَابلسعيَإىلَتوفريَكلَماَحيتاجَإليه؛ َلتبقىَالقدراتَالبدنيةَوالعقليةَوالنفسيةَ
هلذاَاإلنسانَعلىَأكملَوجهََ.
إن َعملية َتنمية َوتطوير َالسياحة َتكون َجبرد َاملصادر َالت َميكن َاستخدامها َيفَ
الصناعة َالسياحيةَ ،وتقوميها َبشكل َعلميَ ،بل َوإُياد َمناطق َجديدة َقد َجتذب َإليهاَ
أوَاألماكنَاملبنيةَخصوصاَللسياحةََ.
السائحني؛َمثلَ:القرىَالسياحيةَ،
ً
والتقوميَهناَليسَجمردَختمنيَنظريَ،وإمناَتقوميَمقارنَمعَاملنتجاتَالسياحيةَللدولَ
املنافسةَ ،واعتمادهاَعلىَاجتاهاتَوخصائصَالطلبَالسياحيَالعامليَ ،والذيَيَعدَاألساسَ
يفَحتديدَوإُيادَالبنيةَالتحتيةَوالقوميةَللسياحة عربَتشجيعَاالستثمارَالسياحيَ ،وتسهيلَ
عمل َشركات َاالستثمار َمن َخالل َختفيض َالضرائب َواإلجراءات َاجلمركية َعلى َاألجهزةَ
واملعداتَالالزمةَملشاريعهم(ََ.)3
كما َأن َتنمية َالنشاط َالسياحي َحباجة َإىل َتعاون َكافة َالعناصر َواإلمكانياتَ
واجلهود َالعاملة َيف َاحلقل َالسياحي؛ َألن َالسياحة َقطاع َاقتصادي َيضم َمرافق َعديدةَ
ونشاطات َاقتصاديةَخمتلفة؛ َلذلك َفإن َأيَ َختطيط َللتنمية َالسياحية َُيب َأن َيهدف َإىلَ
وضعَبرامجَمنَأجلَاستخدامَاألماكنَواملناطقَواملوادَسياحَيًّاَ،مثَتطويرها؛ َلتكونَم َراكزَ
(َ )1هرمزَ،نور َالدينَ،التخطيط السياحي والتنمية السياحيةَ ،جملةَجامعةَتشرينَللدراساتَوالبحوثَالعلميةَ -سلسلةَ
العلومَاالقتصاديةَوالقانونيةَ،اجمللدَ(َ،)28العددَ(2006َ،)3مَ،ص.20َ،19

(َ )2عبد َالقادرَ ،مصطفىَ ،دور اإلعالن يف التسويق السياحيَ ،احلواسب َاجلامعية َللندوات َطَ ،1بريوتََ،2003َ ،
صَ.197

(َ)3توفيقَ،ماهرَعبدَالعزيزَ،صناعة السياحةَ،دارَوهرانَعمان1996َ،مَ،صَ.198
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سياحيةَممتازةَجتذبَالسائحنيَإليها؛َسواءَأكانَمباشرةَ،أوَعربَاإلعالنَالسياحيَ،أوَغريهَ
منَمزيجَاالتصالَالتسويقيَ.
إن تنمية الصناعة السياحية َحتكمها عدة اعتبارات ال بد من مراعاهتا ،وهي

على النحو التايل:

 تدريب َاجلهاز َالبشري َالالزم َالذي َحيتاج َإليه َالقطاع َالسياحي َحىت َتتمكنَاملنشآتَالسياحيةَمنَالقيامَبدورهاَابلشكلَاملطلوب.
 احملافظةَعلىَحقيقةَاملواقعَالسياحية؛ َألنَجذبَالسياح َإىلَهذهَاملناطقَقدَيعتمدَعلىَاملناخَ،أوَالطبيعةَ،أوَالتاريخَ،أوَأيَعاملَآخرَتتميزَبهَاملنطقةَالسياحية.
 االستغاللَاجليدَللمواردَالسياحيةَاملتاحةَمعَتوفريَاملرونةَهلا؛َلتتمكنَمنَمواكبةَاحتياجاتَالطلبَالسياحيَاحملليَوالعامليَ.
 إجراء َدراسة َشاملة َللتأكد َمن َاجلدوى َاالقتصادية َلالستثمارات َالسياحيةَابحاَأمَال.
املقرتحةَ،وفيماَإذاَكانَاالستثمارَسيدرَأر ً
 دعم َالدولة َللقطاع َالسياحي َعرب َمعاونة َالقطاع َاخلاص َيف َتنفيذ َالربامجَالسياحيةَ،ويكونَذلكَعربَخطةَإعالنيةَتسويقيةَمتكاملة.
 ربط َخطة َالتنمية َالسياحية َمع َخطط َالتنمية َاالقتصادية َاألخرى َملختلفَالقطاعاتَاالقتصادية؛َلتحقيقَمنوَمتوازنَ،وليسَجمردَاالهتمامَابلسياحةَفقط.
 حتديدَاملشاكلَالتَقدَتعرتضَتنميةَالصناعةَالسياحيةَ،مثَوضعَخططَبديلةَيفَحالَحدوثَطارئَمعني.
 دراسةَالسوقَالسياحيَاحملليةَمنَأجلَمعرفةَنوعيةَالسياحَالوافدينَ ،وماَهيَتفضيالهتمَللسعيَإىلَأتمينهاَقدرَاإلمكانَ.
َ
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 توفريَشبكةَمنَالفنادقَاملناسبةَلكلَشكلَمنَأشكالَالدخلَ،ولكلَمناذجَالرغباتَ ،خباصةَاملناسبةَمنهاَلذويَالدخلَاحملددة؛ َفحركةَالسياحة َملََتعدَمقتصرة َعلىَ
األغنياء(.)1
َخنلصَإىلَالقولَمماَتقدمَ :إنَالتنميةَالسياحيةَُيبَأنَهتدفَإىلَحتقيقَزايدةَ
متوازنةَومستمرةَيفَاملواردَالسياحية(َ،)2إضافةَإىلَترشيدَوتعميقَدرجةَاإلنتاجيةَيفَقطاعَ
السياحةَ ،وزايدة َمستوى َالتثقيف َوالوعي َأبمهية َالتنمية َالسياحية َجلذب َالسياحَ ،وابلتايلَ
فهيَتتطلبَتنسيقَالسياساتَاملختلفةَداخلَالبلدَنظراَالرتباطَالسياحةَمعَخمتلفَتلكَ
ًَ
األنشطةَاألخرى؛َمثلَ:النقلَ،واجلماركَ،والتجارةَ،واخلدماتَبصفةَعامةَ.
املطلب الثالث :السياحة الثقافية وعالقتها ابلتخطيط:
َ

متثل َالسياحةَالثقافيةَأحدَأهمَوسائلَالتواصلَالعامليَ،ولذلكَُيبَأنَ

تَصبحَأداةَللتنميةَاملستدامةَ،معَاخلضوعَيفَنفسَالوقتَللقيمَاألساسية؛ َمثلَ :التعليمَ،
واحرتامَتنوعَومتيزَمشاريعناَ،ومحايةَتراثنا؛ َفالقيمَاإلنسانيةَاملشرتكةَتتفقَحياهلاَاجملتمعاتَ
البشريةَعلىَاختالفَانتماءاهتاَالدينيةَوالفكريةَوالقوميةَمنذَأنَوجدَاإلنسانَعلىَوجهَ
اإلميانَهباَوتطبيقهاَميََثِّ
لَمستوىَرقيَهذاَاجملتمعَأوَذاك(َ.)3
َ
َ
األرضََ-كانَوالَيزالَ-
َعامال َمن َعوامل َالنمو َاالقتصاديَ .ورغم َتوفريها َللثروةَ
فالتنمية َاملستدامة َمتثل ً
ومواطنَالشغلَإالَأنَذلكَيتمَمن َأجلَاحلفاظَعلىَالطابعَاإلنساينَللسياحةَالثقافيةَ،
أيضاَبعضَالصداقات؛َ
حىتَحيملَالزوارَمعهمَبعضَالذكرايتَواملعارفَواخلرباتَاجلديدةَ،و ً
هلذاَفمنَالضروريَمحايةَتراثناَاملاديَوغريَاملادي َمنَخاللَااللتزامَأبخالقياتَعامةَتركزَ
علىَالتعبريَعنَروحَبالدًنَومجاهلاََ.

(َ)1هرمزَ،نورَالدينَ،التخطيط السياحي والتنمية السياحية ،مرجعَسابقَ،ص.20

(َ)2غنيمَ،حممدَعثمانَ،التخطيط السياحي والتنميةَ،مرجعَسابقَ،صَ.246َ-45
(َ)3زيدانَ،أشرفَحممدَ،واقع القيم اإلنسانية ومستقبلها وفق حقائق القرآن الكرميَ،جملةَعلميةَحمكمةَنصفَسنويةَ،
تصدرَعنَمركزَالبحوثَوالدراساتَاإلسالميةَ(مبدأ)َ،العددَ1433َ،3َ/28ه 2012َ-مَ،ص.322
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كما أنَاحملتَوى َ الثقايفَاملوجهَللسياحَالَميكنَأنَتكونَالغايةَمنهَإالَغايةَإمنائيةَ
للقطاعَالسياحيَوحتقي ًقاَللتنميةَالشاملةَللبالدَ،ولتحقيقَذلكَال َبدَأنَتتوفرَجمموعةَمنَ
األطر َالت َميكن َمن َخالهلا َتقدمي َالنشاطات َالثقافية َاملختلفة َالت َتساعد َعلى َتشجيعَ
(َ )1
التَمنَبينها :
التخطيطَللسياحةَالثقافيةَ،و َِّ
 -1استحداث َاملناسبات َالثقافية َاملختلفةَ ،وذلك َجبذب َالسياح َوالزوار َمنَ
خمتلفَاألقطارَواألجناسَ ،وتقدميَتسهيالتَالسفرَواإلقامةَهلمَ ،وتعريفهمَمبوَرَوثناَالثقايفَ
االجتماعيَ ،وكذلك َإمكانية َإقامة َالنشاطات َالرايضية َاملختلفة؛ َمثلَ :رايل َالسياراتَ
والدراجاتَالناريةَ،واملهاريَ،وغريهاََ.
 -2منَأهمَاحلوافزَالتَتدفعَالسائحَإىلَزايرةَمنطقةَمعينةَوالبقاءَفيهاَلفرتةَ
زمنيةَحمددة َ :تواجدَالفرقَاملسرحيةَوالكشفيةَواملوسيقيةَ،وكذلكَاألنديةَواملراكزَالثقافيةَ،
إضافةَإىلَاملعارضَواملؤمتراتَوالندواتَواللقاءاتَالعلميةَ.
َورمباَالتوترَاألمينَاحلايلَالذيَمترَبهَالبالدَاليومَقدَيَنفرَالسياحَمنَزايرهتاَ،لكنَ
َحتََولت َبعد َخروجها َمن َمشاكلها َإىلَ
َكثريا َمن َبؤر َالتوتر َيف َالعامل َ
علينا َأن َنتذكر َأن ً
وجهات َسياحية َهامة؛ َمثل َكرواتيا َوفيتنامَ ،كذلك َليبيا َميكن َهلا َأن َتلعب َنفس َالدورَ،
َعَرفت َالعامل َمبختلف َمناطقها َابلصورَ ،وخلقتَ
فالتغطية َاإلعالمية َخالل َأحداث َالثورة ََ
اهتماماَعاملَيًّاَحوهلاَ.
ً

(َ)1زهرانَ،هناءَحامدَ،الثقافة السياحية وبرامج تنميتهاَ،مرجعَسابقَ،صَ.144
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املبحث الثاين
واقع السياحة يف ليبيا ،وأبرز مقوماهتا

تعملَالسياحةَعلىَحتقيقَانتشارَالثقافاتَواحلوارَ ،وإحاللَالسالمَوالصداقاتَبنيَ
الشعوبَ،ومحايةَالبيئاتَاملختلفةَ،وجتميلَاملدنَ،وزايدةَاقتصادَالدولَ،والرفعَمنَشأَناَ،ولكنَ
من َالصعب َأن َتقام َسياحة َجزئية َيف َمكان َمعنيَ ،وال َميكن َفصل َالسياحة َاخلارجية َعنَ
الداخلية؛َفاملشروعَالسياحيَللدولةَمشروعَمتكاملَوشبكةَينبغيَأنَتكونَفعالةََ.
هناكَاتفاقَعامَلدىَأوساطَاملتخصصنيَيف َشئونَالسياحةَالعامليةَ،عالوةَعلىَ
ماَيلمسهَاألفرادَ(السياحَوالزائرون)َالذينَوفدواَإىلَليبياَخاللَالسنواتَالقالئلَاملنصرمةَ-
علىَأنَالبلدَيزخرَابلعديدَمنَاملقوماتَوأسبابَإقامةَقطاعَسياحيَنشطَ،غريَأنهَحباجةَ
اَحيوايَلتنميةَاالقتصادَالوطينََ.
افد ًَّ
إىلَالكثريَمنَاجلهودَوالدعم؛َجلعلهَر ً
ومنَمنظورَخاصَفإنهَال َبدَمنَأنَنستفيدَمنَكافةَمواردًنَاإلقليميةَاملتاحةَ،وأنَ
نستفيدَمنهاَيفَتعزيزَالثقةَلدىَالسائحَأبنَليبياَبلدَسياحيَزاخرَابلعديدَمنَاملواردَالسياحيةَ
التَمنَشأَناَأنَحتَددَكوجهةَسياحيةَعامليةَمهمةَ.وهيَيفَذاتَالوقتَعاملَيساعدَيفَ
احملافظةَعلىَهويةَاجملتمعَاللييبَمنَحيثَالعاداتَوالتقاليدَوالقيمَالدينيةَاألخالقيةََ.
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املطلب األول :م ـقــومــات اجلـذب السـيـاحــي فــي ل ـيـبـيــا:
َمنَأبرزَاملقوماتَالسياحيةَيفَالدولةَالليبيةَ-والتَالَبدَمنَأنَنوجهَاهتمامناَإىلَ
يةَوتطويرَهذهَالصناعةَمستقبالََ:
ًَ
دراستهاَوالبحثَفيهاَ،ومنَمثَوضعَخطةَشاملةَلتنم
أوال :املقومات اجلغرافية (الطبيعية):
ً

من حيثَاملوقعَفإنَليبياَتتوسطَساحلَالبحرَاملتوسطَاجلنويبَ،وهيَتقعَ
َ
مشاالَ،وخطيَطولََ◦9
يفَمشالَقارةَأفريقياَ،وتنحصرَبنيَدائريتَعرضََ ◦33وً َ ◦18.45
وَ ◦25شرقًاَ .وحيدهاَمنَالشمالَالبحرَاملتوسطَ ،ومنَاجلنوبَتشادَوالنيجرَ ،ومنَالشرقَ
مليونَ
مصرَوالسودانَ ،ومنَالغربَتونسَواجلزائرَ،وتقدرَمساحتهاَحوايلََ َ 1.750.000
()1
مرتاَ
مرتا َحدودَبريةَ،أماَالباقيَوقدرهَََ1900كيلو َ ًَ
كيلوَمرتا َمر ًَبعا َ،منهاَََ4600كيلو َ ًَ
ًَ
فهوَطولَالشريطَالساحلَاملمتدَبنيَبئرَالرملةَشرقًاَورأسَأجديرَغرًَاب(َ.)2وهوَمماَيعززَمنَ
كزاَيربطَبنيَالكثريَمنَخطوطَالنقلَالربيةَوالبحريةَواجلويةَاملهمةَ
موقعهاَاجلغرايفَبوصفهاَمر ًَ

اَمهماَللحضاراتَالقدميةَ،حيث َكانت َليبياَتربطَبنيَ
كز ًَّ
يفَالعاملَ،ابإلضافةَإىل َكوَناَمر ً
املناطق َ التجارية َيف َأورواب َووسطَأفريقياَ ،وموقعها َالفريد َبني َجمموعة َاألقطار َاملطلة َعلىَ
التَتعتربَمنَأكثرَمناطقَالعاملَجذابَللسياحةَحىتَيومناَهذاَ.أم اَابلنسبةَ
البحرَاملتوسطَ،و
ً
للمناخ َالسائد َيف َليبيا َفإنه َيتسم َابعتدال َملحوظ َطوال َالسنةَ ،وجبو َربيعي َدائمَ ،فعليَ
الشريط َالساحلي َيعم َمناخ َالبحر َاملتوسطَ ،ويف َاجلنوبَ :املناخ َالصحراويَ ،واألمطارَ
مومسية َ ،لكنها َمتذبذبة َترتكز َعلى َسواحل َومرتفعات َطرابلس َواجلبل َاألخضرَ ،أما َيفَ
اجلنوب َفيقل َمنسوهباَ .ومن َحيث َالسكان َفإن َليبيا َتتميز َبقلة َسكاَنا َمقارنة َابتساعَ
مساحتهاَ ،حيث َبلغ َعدد َسكاَنا َحَوايل ََ 5.298.152مليون َنسمة َحسب َتعداد َعامَ
(َ)1املهدويَ،حممدَاملربوكَ،جغرافية ليبيا البشريةَ،منشوراتَجامعةَقارَيونسَ،بنغازي1990َ،مَ،ص.9
(َ )2بولقمةَ ،اهلادي َمصطفيَ ،القزيريَ ،سعد َخليلَ ،اجلماهريية؛ دراسة يف اجلغرافياَ ،دار َاجلماهريية َللنشر َوالتوزيعَ،
1995مَ،ص.17
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َ 2006ف(َ ،)1ويتوزع َهذا َالعدد َإىل َذكور َوإًنث َعلى َحنو َمتقارب َإىل َحدَ َماَ ،إذَ
تستحوذَنسبةَاألعمارَ(َ15سنةَفماَفوق)َحوايلََ،)2(%40وهيَنسبةَالَيستهانَهباَمنَ
َ
ليبياَغنيةَجداَابلرتاثَاإلنساينَ.
ًَّ
حيثَإمكانيةَتوظيفهاَيفَجمالَالسياحةَ،و
األماكن السياحية يف ليبيا:
توجد بليبيا عدة أماكن سياحية يرجوها السائح ومنها:
 -السياحة البحرية َ:ميتدَالساحلَاللييبَعلىَطولَمشالَالبالدَمطلَعلىَالبحرَ

املتوسطَ،ويعتربَمنَأمجلَالشواطئَيفَالعاملََ.

 السياحة الصحراويةَ:مباَأنَالصحراءَالكربىَتَغطيَمعظمَليبياَمماَجعلهاَمنَأحدَأفضلَالدولَالسياحيةَالصحراويةَ ،حيثَميكن َزايرةَالعديدَمنَاجلبال؛ َمثلَ :جبلَ
أكاكوسَ ،وجبل َنفوسة َابلصحراء َالكربىَ ،كما َميكن َللسائح َمشاهدة َالغرائب؛ َمثلَ:
البحريات؛ََكبحريةَقربعونَ،وواوَالناموسَ.
يخَقدميَقِّ ََدمَالعصورَما قبلَامليالدَ ،سجلَذلكَعنَ
َ
 السياحة األثرية :لليبياَاترطريقَاآلاثرَاملوجودةَهبا؛ََكاآلاثرَاإلغريقيةَوالرومانيةَاملوجودةَعلىَطولَالساحلَاملمتدَمنَ
رأسَأجديرَغرًابَحىتَمنطقةَالسلومَشرقًاَ،ومنَأمههاَ:آاثرَصرباتةَولبدةَوطلميثة وتوكرة.
إنَهذهَاملقوماتَميكنَأنَتساعدَعلىَالنهوضَبنشاطَسياحيَللبالدَ ،وتوسيعَ
َكبرياَ ،وَيففَالعبءَمنَ
ًَّ
دائرةَاالستثمارَيفَهذاَالقطاعَالذيَسوفَحيققَمنو
ًَّ
اَاقتصاداي ً
االعتمادَعلىَالنفطَكمصدرَأساسَللدخلَالقوميَ،وحسبَرأيَ(روبنسون)َيفَحديثهَعنَ
السياحةَوالساحلَالربيطاينَ:هناكَثالثَمقوماتَرئيسيةَ،وهي(:)3
 -1البحرَمباَلهَمنَخاصيةَساحرةََ.
 -2املناظرَالطبيعيةَالساحليةَبتنوعهاَالالَحمدودَ.
(َ)1اهليئةَالعامةَللمعلوماتَ،الكتاب اإلحصائى للسكان يف ليبيا2008َ-2007َ،م.
(َ)2املخطط العام لتنمية السياحة يف ليبيا2018َ-1999َ،مَ،املركزَالوطينَلألرصادَاجلويةَ،بياًنتَغريَمنشورةَ.
(َ)3القزيريَ،سعدَ،السياحة يف ليبياَ،مرجعَسابقَ،صَ.28
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 -3التسهيالتَاملتوفرةَللنشاطَالرتوحييَوالرايضةَاملائيةَ.
واملتجولَيفَليبياَسوفَُيدَفيهاَكلَمقوماتَالسياحةَالتَرآهاَ(روبنسون)؛َحيثَ
املناخَاملعتدلَواهلواءَالنظيفَ،والشواطئَاجلميلةَ،والسكانَالذينَيتمركزونَأغلبهمَيفَاملنطقةَ
الساحليةَيتوزعونَبنيَمدينتَطرابلسَوبنغازي؛ َهلذاَُيبَالسعيَإىلَتطويرَواالهتمامَابلبنيةَ
التحتيةَيفَاملدينتنيَ،وجعلهماَبؤرةَسياحيةَلتوجهَالسياحَمنَخمتلفَأقطارَالعاملَ.
اثنيًا :املقومات احلضارية:

امتزجت َالثقافات َوتعانقت َالدايًنت َعلى َأرض َليبيا َمنذ َالقدمَ ،وال َتزال َتلكَ
اآلاثرَقائمة َحىتَوقتناَهذاَتستهويَالسياحَودارسيَالتاريخَواألداينَ،وقدَتعددتَتلكَ
اآلاثرَماَقبلَالتاريخَمتمثلةَابآلاثرَاإلغريقيةَوالرومانيةَواملسيحيةَواإلسالميةََ.
أمَ اَاحلضارةَاحلديثةَفإنَليبياَعانتَفيماَقبلَثورةَفربايرَ2011مَمنَإمهالَواضحَ
هبذاَاجملال؛ َحيثَال َبدَمنَالعملَالدءوبَمنَأجلَدفعَعجلةَالتنميةَقَدَ ًماَوخبطوات
راسخةَللدخولَيفَالقرنَالقادمَ ،والسعيَيفَازدهارَليبيا؛ َبتحسنيَالوعيَالسياحيَوتعزيزهَ
لدىَاملواطنَاللييبَ ،والرقيَهبذاَاجلانبَبوضعَخطةَسياحيةَتنمويةَمستدامةَوشاملةَلكلَ
املرافقَاحليويةَيفَالبالدَ.
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املطلب الثاين :مراحل إعداد اخلطة السياحية(َ:)1
َال َ بد َمن َالدراسة َوالنظر َيف َإعداد َخطة َسياحية َثقافية َشاملة َابتباع َخطواتَ
متسلسلةَكالتايلََ:
 مرحلةَجتميعَاملعلوماتَالكافيةَعنَخمتلفَاألنشطةَواملواردَالسياحيةَيفَالبالدََ.نَمثَالعملَعلىَتطويرهاَ.
اَ،وم ََ
 حتديدَأهدافَالتخطيطَالسياحيَمبدئَيًّ َِّ مجعَاملعلوماتَ،وإجراءَاملسوحاتَ،وتقييمَالوضعَالراهنَللمنطقةَالسياحيةَ. حتليلَالبياًنتَ،ومراجعةَاألهدافَ. -تنفيذ َاخلطة َبتوصياهتاَ ،ووضع َالبدائل َاملمكنة َلالستعانة َهبا َيف َحال َصعوبةَ

حتقيقَماَمتَالوصولَإليهَيفَاخلطواتَالسابقةَ.
 تقييمَومتابعةَاخلطةَالسياحيةَ ،وتعديلهاَوفقَالتغذيةَالراجحةَإذاَتطلبَاألمرَذلكَ.
واجلديرَابلذكرَأن املسوحاتَومجعَالبياًنتَوحتليلهاَتشكلَاملدخالتَاألساسيةَ
خلططَالتنميةَالسياحيةَ،وحتتاجَهذهَاملرحلةَإىلَدقةَوتنظيمَكبريينَ،وأهمَاجلوانبَالتَميكنَ
مجعَاملعلوماتَعنهاَ:عناصرَاجلذبَالسياحيَ-املرافقَالسياحيةَ-وسائلَالنقلَ.

( َ)1جامعةَالدولَالعربيةَ،النشرةَاإلحصائيةَللسياحةَيفَدولَالوطنَالعريبَ،العددَالسادس2007َ،مَ.
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املطلب الثالث :مشاكل ومعوقات التخطيط السياحي يف ليبيا:
لعل َسوء َاإلدارة َوغياب َالكفاءات َاملهنية َاملتخصصة َواملؤهلة َهو َما َأضعفَ
التخطيطَالسياحيَيفَليبياَ،إضافةَإىلَعدمَإدراكَاملسئولنيَابملنهجيةَالعلميةَاملتعلقةَبذلك؛َ
فالتخطيطَالسياحيَحيتاجَإىلَقيادةَرشيدةَوسليمة؛ َفمنَمقوماتَالقائدَالفاعلَوواجباتَ
القيادةَ:القدرةَعلىَاختاذَالقرارَ،وإجادةَاستخدامَالصالحياتَالوظيفيةَ-امتالكَطاقةَالتأثريَ
يفَاآلخرينَ -حتويلَاألهدافَإىلَإجنازاتَملموسةَ -إجادةَالتعامل َمعَاملتغرياتَابستشرافَ
املستقبل َمع َضبط َإدارة َاألفراد َواجملموعات َوحفزهم َاملستمر َعلى َتقدمي َاألفضلَ -وضوحَ
الغاايتَواملقاصدَ-التمرسَعلىَمنهجيةَالعملَاجلماعيَوالنجاحَاملشرتكَوإجادةَفهمَالذاتَ
وعرضَاألفكارَعلىَاألخرين(َ،)1وعلىَالرغمَمنَالقيامَبعددَمنَالدراساتَوالبحثَيفَتطويرَ
اتَاملاضيةَحيثَملَتنفذَاألهدافَاحلقيقيةَللتنميةَالسياحيةَ،
َ
القطاعَالسياحيَعلىَمرَالسنو
كماَأغفلتَالتوصياتَاخلاصةَبتلكَالدراساتَواألحباثَ،فإنَليبياَمازالتَقيدَاالنتظارَكيَ
حتققَالتنميةَالسياحيةَوالثقافيةَالرشيدةَيفَهذاَاجملالَ.
كما َتعاين َالسياحة َيف َليبيا َمن َمفارقة َواضحة َمؤداهاَ :أنه َابلرغم َمن َتعددَ
مقوماتَاجلذبَالسياحيَيفَالبلدَ،وأبنَليبياَهيَعضوَمؤسسَيفَمنظمةَالسياحةَالعامليةَ
(َ )2
(َ)WTOمنذَعامَ1975فَ،فإنَالسياحةَماَتزالَغائبةَعنَخارطةَالسياحةَالدولية .
إن َتلك َاملشاكل َالت َيعاين َمنها َالقطاع َالسياحي َيف َليبيا َترجع َيف َجمملها َإىلَ
اختالالتَهيكليةَخطريةَداخلَالدولةَ،نستطيعَأنَحنصرهاَفيماَيليَ:
َ-1قلةَاملؤسساتَاالجتماعيةَوالثقافيةَاملختلفةَيفَليبياَمنَنوادََومجعياتَوغريهاََ.
ينظرَ:زيدانَ،أشرفَحممدَ،فخرَاألدبَعبدَالقادرَ،حممدَكاملَعبدَاجمليدَ،إضاءات قرآنية حول مفهوم الشباب
َ
(َ)1

القائد وأثره يف الدعوة :دراسة موضوعيةَ،جملةَاألستاذَ،جملةَفصليةَمتخصصةَحمكمةَ،تصدرهاَكليةَالرتبيةَ،ابنَ
رشدَ،جامعةَبغدادَ،العددَ1433َ،198ه 2011َ-مَ،ص.141َ،140

(َ )2ب َولقمةَ،اهلاديَمصطفىَ،القزيريَ،سعدَ،الساحل اللييبَ،مركزَالبحوثَواالستشاراتَ،جامعةَبنغازيَ،دارَالكتبَ
الوطنية1979َ،مَ،صَ.390َ-380
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-2تدينَمستوايتَاألجورَ ،وقلةَاإلنفاقَالعامَعلىَقطاعَالسياحةَيفَليبياَمقارنةَ
ابلقطاعات َاألخرى َمبا َفيها َاخلدميةَ ،إضافة َإىل َقلة َاالهتمام َابلبنية َالتحتية َاملرتبطة َهبذاَ
النشاطَ.
-3ضعف َوسائل َاألعالم َواإلرشاد َمبا َفيها َداخل َالفنادقَ ،حيث َاملقر َالرئيسيَ
للسياحَ.
-4القيودَاملفروضةَعلىَصرفَالعمالتَاألجنبيةَابلداخلَ.
-5التشريعاتَاملرتبطةَإبقامةَاالستثماراتَاألجنبيةَيفَاألنشطةَالسياحيةَاملختلفةَ
وإنَحصلتَبعضَالتغيرياتَيفَهذاَاجلانبَ.
-6ضعفَالعالقاتَالسياحيةَبنيَأقطارَاملغربَالعريبَمنَجهةَ،وبينهاَوبنيَأقطارَ
العاملَالسياحيةَمنَجهةَأخريَ.
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اخل ـ ـ ـ ـ ــامت ـ ـ ــة:
لقد َمت َالبحث َيف َموضوع َ"دور َ التخطيط َالسياحي َاملمنهج َيف َنشر َثقافةَ
التنميةَالسياحية َبنيَالسكان َ يفَليبيا"َعربَاالستعانةَمباَأمكنَالوصولَإليهَمنَمصادرَ
ومراجعَوتقاريرَونتائجَلبعضَالدراساتَالسابقةَحولَهذاَاملوضوع؛ َحيثَتبنيَلناَمنَ
خاللَماَتقدم َ :أنَالسياحةَظاهرةَإنسانيةَونشاطَاقتصاديَاجتماعيَميثلَقوىَفاعلةَ
بدَأنَحتتلَحيزاَالَيَ ستهانَبهَيفَحياةَاألفرادَ
ومؤثرةَيفَحياةَاجملتمعاتَ،حيثَإَناَال َ
ًَ
والدولة َككل َعلى َحد َسواءَ ،وهي َمثل َأي َنشاط َاقتصادي َوإنساين َآخر َهلا َآاثرهاَ
ونتائجها َاإلُيابية َوالسلبية؛ َ لذلك َكانت َاحلاجة َماسة َوملحة َلتخطيط َوتفعيل َهذاَ
القطاعَمنَأجلَضمانَحتقيقَأقصىَمنفعةَممكنةَمنهََ.
ومنَخاللَماَتقدمَعرضهَتَ ََوصَلَ تَالباحثةَإىلَمجلةَمنَالتوصياتَالتَختدمَ
أغراضَالبحثَ،واألملَكبريَيفَمسامهتهاَالفاعلةَللتخطيطَالسياحيَالتنمويَاملعدَوفقَ
دراسات َعلمية َختصصية َ ،والذي َيتطلب َوقفة َجادة َمن َاملسئولني َال َسيما َبشئونَ
السياحةَ،وكذلكَاملواطنَأبيَمكانَومدىََرقَِّيَِّهَيفَالتعاملَمعَهذاَالقطاعَ.
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وميكن إجياز كل من االستنتاجات والتوصيات يف النقاط التالية:
أوال :أهم النتائج:
ً

َ – 1للتخطيطَالسياحيَاملمنهجَواملدروسَوفقَقواعدَتتوافقَواإلمكانياتَاملتاحةَ
يفَالبالدَدورَكبريَيفَنشرَثقافةَالتنميةَالسياحيةَبتنشيطَهذاَاجلانبَيفَكافةَاملراكزَواملواقعَ
واهليئاتَالسياحيةَ.
اءَ
 2يتمتعَالساحلَاللييبَابلعديدَمنَاملواردَالسياحيةَعلىَاختالفَأنواعها؛ َسو َ
كانتَاملواردَطبيعيةَأوَبشريةَ،والتَمنَاملمكنَاستغالهلاَيفَتطويرَوتنميةَالقطاعَالسياحيَ
يفَالبالدََ.
َ - 2تساهمَاملواقعَاألثريةَاملنتشرةَعلىَطولَاملدنَالساحليةَيفَاستقطابَالسياحَ
والزائرين َإليها َوالراغبني َيف َالتعرف َعلى َثقافة َالشعب َاللييبَ ،وابلتايل َُيب َاالهتمام َهباَ
والسعيَحلمايتهاَمنَالتخريبَوالسرقةَ.
َ - 3ضرورةَاالهتمامَابلعاملنيَيفَالقطاعَالسياحيَعربَتطويرَمهاراهتمَ ،والعملَ
علىَإُيادَالدوراتَالتأهيليةَللعملَعلىَرفعَكفاءةَالعاملنيَيفَهذاَاجملالَ.
 َ- 4ميكنناَعربَالوضعَاملكاينَللخدماتَالسياحيةَاألساسيةَيفَليبياَ،وبشكلَعامَ
أخرىَ،ومنَبينهاَ:
جندَأنَهناكَمشاكلَيفَخدماتَاإليواءَ،لكنهاَتتباينَبنيَمدينةَو َ
 قلةَالوعيَابلثقافةَالسياحيةَ،وليسَهناكَالتزامَابلتبعيةَلقطاعَالسياحةَ.هتاَمنَقَِّبَلَ
َ
َ- 5ضعفَدورَوسائلَاإلعالمَوالتعريفَابملعاملَالسياحيةَالتَيتمَزاير
السياحَاألجانبَ،واقتصارهاَعلىَمعلوماتَقليلةَوحمددةَ.
 َ- 6عدمَوجودَكوادرَوطنيةَمدربةَومتخصصةَيفَمجيعَاجملاالتَالسياحيةَ،وعدمَ
الرتكيز َعلى َالربامج َوالدورات َالتدريبية َالت َهتدف َإىل َإكساب َالعاملني َاخلربة َالعلميةَ
والعمليةَيفَكيفيةَنشرَالوعيَالسياحيَوتنميتهَلدىَاملواطننيَيفَليبياَبشكلَعامَ.
 َ - 7الَتتوفرَإحصائياتَدقيقةَوشاملةَعنَاحلركةَالسياحيةَالداخليةَوالدوليةَيفَ
ليبياَ ،وحجم َاألنشطة َالسياحية َاحلالية َواملتوقعة؛ َمما َيؤدي َإىل َصعوبة َختطيط َالسياساتَ
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املالئمةَلصناعةَالسياحةَوتطويرهاَوتسويقهاَومراقبتهاَ.
اثنيًا :التوصيات:

-1حتقيق َتنمية َسياحية َثقافية َذات َطابع َراق َلتعزيز َالصورة َاإلُيابية َلليبيا َعربَ
تطويرَاملؤسساتَاملعنيةَإبدارةَالسياحةَ ،وختصيصَاحلكومةَمليزانياتَماليةَمنَشأَناَحتقيقَ
هذاَالغرض َ ،ويفَذاتَالوقتَإاتحةَاجملالَللقطاعَاخلاصَليأخذَدورهَيفَهذهَالربامجَعربَ
تشريعاتَوقواننيَجتذبَاملستثمرينَيفَهذاَاجملال.
-2صياغة َخمططات َإسرتاتيجية َحمكمة َللمساعدة َعلى َحتديد َوصيانة َاملواردَ
السياحيةَواالستفادةَمنهاَبشكلَمناسبَيفَالوقتَاحلاضرَ،وكذلكَيفَاملستقبلَ.
-3ضرورة َاستخدام َالسياحة َكمحرك َحيقق َالتنمية َاإلقليمية َاملتوازنةَ ،والنهوضَ
املعيشيَللمناطقَاألقلَمنواَ،والتَمتتلكَاملصادرَواملواردَالسياحية.
ابملستَوىَ
ًَّ
-4نشر َالوعي َالسياحي َبواسطة َوسائل َاالتصال َاملعروفة َمن َأجهزة َمرئيةَ
ومسموعةَوصحفَهبدف:
 توجيهَعنايةَاملواطننيَللمحافظةَعلىَالبيئةَومستَوىَالنظافةَيفَاملناطقَالسياحيةَخاصةَالشواطئَبفصلَالصيفَيفَليبيا.
-5تنميةَالقدراتَالبشريةَ،وتطويرَالكوادرَاملدربةَواجملموعاتَاملتخصصةَيفَشئونَ
إعداد َواستثمار َقواعد َاملعلومات َاخلاصة َبقطاع َالسياحةَ ،مع َضرورة َاالهتمام َإبعدادَ
لغوايَ ،وإملامهم َالكامل َبتاريخ َاآلاثرَ ،ودعم َالدراساتَ
مرشدين َسياحيني َمؤهلني َثقافَيًّا َو ًَّ
والبحوثَيفَهذاَاجملالَ،وتطبيقَاستنتاجاهتاَوتوصياهتا.
-6تشجيع َالباحثني َوالدارسني َللقيام َمبزيد َمن َالدراسات َحول َتطوير َوتنميةَ
السياحة َيف َالبالدَ ،والعمل َعلى َدراسة َاألبعاد َالثقافية َواجلمالية َواالجتماعية َملشروعاتَ
التنميةَالسياحيةَيفَليبيا.
-7إعداد َخطط َتنموية َتتماشى َمع َالواقع َالبيئي َابلبالد؛ َلتحقيق َتنمية َسياحيةَ
ثقافيةَمستدامة.
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املراجع واملصادرَ :
َ -1الشرياويَ،عبدَاملنعم َحممد2002(َ،م)َ ،واقع وآفاق مستقبل السياحة يف
البحرينَ،بريوتَ،دارَالكنوزَاألدبية.
َ -2الطائيَ،أمحد2001(َ ،م)َ ،أصول صناعة السياحةَ ،مؤسسةَالوراقَللنشرَ،
األردن2001َ،م.
َ -3املهدويَ،حممدَاملربوك1990( ،م)َ،جغرافية ليبيا البشريةَ ،منشوراتَجامعةَ

قارَيونسَ،بنغازي.

َ-4املشوخيَ،محدَسليمان2002(َ،م)َ،تقنيات ومناهج البحث العلميَ،طَ،1

دارَالفكرَالعريبَ،القاهرة.

َ -5القزيريَ ،سعد َخليل2002( ،م)َ ،السياحة يف ليبيا (اإلمكانيات
واملعوقات)َ،أسارايَللطباعةَوالنشرَ،بنغازيَ-ليبياَ.
َ-6الطيبَ،سعيدَصفيَالدين2001( ،م)َ ،مقومات التنمية السياحية يف ليبيا،
دراسة يف اجلغرافيا السياحيةَ،رسالةَدكتوراهَغريَمنشورةَ،كليةَاآلدابَ،جامعةَالقاهرة.
َ-7الظاهرَ،نعيمَ،وآخرون2002( ،م)َ،مبادئ السياحةَ،عمانَ،دارَاملسرية.
َ -8احلصريَ،حممودَحامد 24( ،يناير 2014م)َ ،التخطيط السياحي والتنمية
السياحيةَ،حبثَمنشورَيفَأرشيفَاملدونةَاإللكرتونية.
َ -9بولقمةَ ،اهلادي َمصطفىَ -القزيريَ ،سعد َخليل1995(َ ،م)َ ،اجلماهريية؛
دراسة يف اجلغرافياَ،دارَاجلماهرييةَللنشرَوالتوزيع.
َ -10بولقمةَ ،اهلادي َمصطفىَ -القزيريَ ،سعد1979(َ ،م)َ ،الساحل اللييبَ،

مركزَالبحوثَواالستشاراتَ،جامعةَبنغازيَ،دارَالكتبَالوطنية.

َ -11توفيقَ،ماهرَعبدَالعزيز1996(َ،م)َ ،صناعة السياحةَ ،دارَوهرانَ ،عمانَ،
األردن.
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َ -12زيدانَ ،أشرف َحممد1433(َ ،ه 2012َ -م)َ ،واقع القيم اإلنسانية
ومستقبلها وفق حقائق القرآن الكرميَ،جملةَعلميةَحمكمةَنصفَسنويةَتصدرَعنَمركزَ

البحوثَوالدراساتَاإلسالميةَ(مبدأ)َ،العددََ،3َ/28اجلامعةَالعراقية.
َ -13زيدانَ،أشرف َحممدَ -عبد َالقادرَ ،فخر َاألدب-عبد َاجمليدَ ،حممد َكاملَ،

(1433ه 2011َ -م)َ ،إضاءات قرآنية حول مفهوم الشباب القائد وأثره يف الدعوة:
دراسة موضوعيةَ ،جملةَاألستاذَ،جملةَفصليةَمتخصصةَحمكمةَ ،تصدرهاَكليةَالرتبيةَ،ابنَ
رشدَ،جامعةَبغدادَ،العددََ.198

َ -10بن َعمورَ ،خالد َحممد2016(َ ،م)َ ،التنمية السياحية الرتاثية املستدامة
مبنطقة اجلبل األخضر -دراسة تقوميية حلالة استدامة الرتاث يف منطقة شحاتَ،مشاركةَ
حبثية َيف َاملؤمتر َالعلمي َالرابع َللبيئة َوالتنمية َاملستدامة َابملناطق َاجلافة َوشبه َاجلافةَ،

(َ،)ICESDاجمللدَالرابعَ،إجدابياَ-ليبيا.
َ -11حنونَ ،مرام َحممد َحسن2015(َ ،م)َ ،السياحة البيئية يف حمافظة أرحيا:
الوضع الراهن وإسرتاتيجيات االستدامةَ ،رسالة َماجستري َغري َمنشورةَ ،جامعة َبريزيتَ،
فلسطني.
َ -12دويديَ ،رجاء َوحيد2000(َ ،م)َ ،البحث العلمي (أساسياته النظرية
وممارسته العلمية)َ،طَ،1دارَالفكرَاملعاصرَ،بريوت.
َ-13دعبسَ،يسريَ(2002م)َ،العوملة السياحية وواقع الدول املتقدمة والدول
النامية ،سلسلةَالدراساتَالسياحيةَواملتحفيةَ،امللتقىَاملصريَلإلبداعَوالتنميةَ،مصر.
َ -14زهرانَ،هناءَحامد2004(َ ،م)َ،الثقافة السياحية وبرامج تنميتهاَ ،الناشرَ
عاملَالكتبَ،دمياط.
َ -15ساسيَ ،تيسري َعلي2005(َ ،م)َ ،دور املوارد البشرية يف تنمية قطاع
أكادمييةَالدراساتَالعلياَ،طرابلسَ-ليبيا.
َ
السياحة يف ليبياَ،رسالةَماجستريَغريَمنشورةَ،
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َ-16شرفَ،عبدَالعزيزَطريح2008(َ،م)َ،جغرافية ليبياَ،مركزَاألسكندرية.
َ –17عبد َاجلليلَ ،عبد َالباسط َعلي2008َ /9َ /6(َ ،م)َ ،الوعي السياحي يف
ليبيا وأثره على التنمية السياحيةَ،مقالةَصحفيةَيوميةَ.
َ -18عبد َالقادرَ ،مصطفى2003(َ ،م)َ ،دور اإلعالن يف التسويق السياحي،
احلواسب اجلامعية للندواتَ،طَ،1بريوت.
َ -19عبيداتَ،حممدَ،وآخرون1999(َ ،م)َ ،منهجية البحث العلمي ،القواعد
واملراحل والتطبيقاتَ،دارَأوائلَالنشرَ،عمانَ،ط.2
َ -20غرابيةَ ،خليفة َمصطفى2012(َ ،ه 1433َ -م)َ ،السياحة البيئية "مع
الرتكيز على الوطن العريب بشكل عام واألردن بشكل خاص"َ،األردنَ،دارًَنشريَللنشرَ
اإللكرتوين.
َ -21غنيمَ ،عثمانَ -بنيتاَ ،سعد2003(َ ،م)َ ،التخطيط السياحي (يف سبيل
ختطيط مكاين شامل ومتكامل)َ،دارَالصفاءَ،عمان.
َ -22قطامنيَ ،عادل َخليل2007(َ ،م)َ ،واقع السياحة يف حمافظة الطفيلةَ،

جامعةَمؤتةَ،رسالةَماجستريَغريَمنشورة.

َ -22قسيمةَ،كباشيَحسني(َ ،يوليو2010َ -م)َ ،التخطيط السياحي وأثره يف
مناطق ومواقع الرتاث األثريَ،جملةَشنديَ،العددَالتاسعَ،جامعةَشنديَ،السودان.
َ -23قصودةَ ،حممد َعبد َهللا2004(َ ،م)َ ،مقومات البيئة السياحية وأفضلية
املكان ملدن "صرباتة -يفرن -غدامس"َ،رسالةَدكتوراهَمقدمةَمنَجامعةَالزاويةَ.
القاهرة.

ََ-24كايفَ،حسني1987(َ،م)َ،رؤية عصرية للتنمية السياحيةَ،النهضةَاملصريةَ،
ََ -25كايفَ ،مصطفى َيوسفَ ،)2006(َ ،صناعة السياحة كأحد اخليارات

اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصاديةَ،دارَالفراتَ،نينارَللنشرَوالتوزيع.
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َ-26هرمزَ،نورَالدين2006(َ،م)َ،التخطيط السياحي والتنمية السياحيةَ،جملةَ
جامعة َتشرين َللدراسات َوالبحوث َالعلميةَ -سلسلة َالعلوم َاالقتصادية َوالقانونيةَ ،اجمللدَ
(َ،)28العددَ(.)3
َ -27اهليئة العامة للمعلومات2008َ -2007(َ ،م)َ ،الكتاب َاإلحصائيَ
للسكانَيفَليبيا.
َ -28املخطط العام لتنمية السياحة يف ليبيا1999-2018(َ ،م)َ،املركزَالوطينَ

لألرصادَاجلويةَ،بياًنتَغريَمنشورةَ.

َ -29جامعة الدول العربية2007(َ ،م)َ ،النشرة َاإلحصائية َللسياحة َيف َالوطنَ
العريبَ،العددَالسادسَ.
َ -30شبكة املعلومات الدولية َ /اإلنرتنتَ /مواقعَمتفرقةَعنَالتخطيطَالسياحيَ

والواقع َالسياحي َيف َليبيا َوالعامل َالعريب

َ2014-2013مhttp://geo-.

.libya.yoo7.com/t13-topic
َ -31دليلَليبياَ -الدليلَاللييبَ،املعامل السياحية األثرية يف ليبياَ5َ،Libyan tdَ،

أبريلَ2012مhttp://dirlibya.blogspot.my/2012/04/blog-post.htmlَ،

31- Bahaman, Omar, "2006", Tourism planning for sustainable
development for coastal Areas the case of Saudi Arabia, Journal of the Gulf
and Arabian Peninsula studies, Vol.11.
14 32 - http://drelhosary.blogspot.my/2014/01/blog-post.htm.
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