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 الملخص

لٌس أدل على الفعل السٌاحً وعاللته بالعمل اإلعالمً من أن ٌتناول موضوع ٌحدد العاللة االشتراطٌة التً تربط بٌن 

ولهذا فمد أختار الباحث عنواناً األنموذج السٌاحً والعمل اإلعالمً لتوضٌح العاللة من جهة واألهمٌة من جهة أخرى 

لبحثه ٌُعٌن وٌكرس من خالله تحدٌد تلن العاللة االشتراطٌة وٌُعطً بٌان محدداتها، كما أن تناول هذا الموضع ٌتطلب 

وضع وصٌاؼة مفردات خاصة ولؽوٌة ُمحددة لعنوان ٌشمل ما ٌتضمنه محتواه من عناوٌن تترجم فً الولت ذاته حالة 

لمعرفٌة وتتناؼم مع ذلن لهذا فمد اختار الباحث أن ٌكون عنوان بحثه موسوم )اإلعالم السٌاحً ودوره فً الفعل والعاللة ا

أنموذج الفعل السٌاحً( وهذه الصٌاؼة اللؽوٌة تُعطً داللة خاصة  -السٌاحة الطبٌعٌة واألثرٌة  -دعم االلتصاد الوطنً 

بٌانها والولوؾ علٌها لٌس إال ترجمة فعلٌة لها كما أنها تدخل فً وأهمٌة محددة للموضوع إذ أن العاللة االشتراطٌة تلن 

سٌالات اإِلشكال الذي ٌُحدد خلفٌة الدراسة والتً لد تكون من أهم مسببات ودوافع تناول هذا الموضوع بذات عنوانه وهذا 

البحث وتحدٌد العاللة فً الوالع فٌصل محددات العاللة وبٌان األهمٌة ومثل هذه المواضٌع حمٌمة تحتاج للدراسة و

االشتراطٌة وكذلن تعٌٌن محدداتها وتوافماً مع ما تم عرضه فسوؾ ٌُمسم الباحث بحثه وفك عنوانه ألربعة محاور رئٌسٌة 

المحور االول ٌُعرض فٌه التعرٌؾ والمفهوم لمصطلح السٌاحة واإلعالم السٌاحً وإبراز دورة وفاعلٌته ونشر حالة 

ور الثانً فهو مخصص لرصد التؽٌرات التً من الممكن أن تطرأ على األعمال االلتصادٌة  الوعً السٌاحً، أما المح

الناتجة عن الفعل السٌاحً التً ستُسهم فً تحمٌك انتمال االلتصاد من الرٌع إلى التنوع وإحداث التؽٌر فً الدخل المومً، 

ة واألثرٌة وسٌركز فٌه على مثالٌن هامٌن وهما بٌنما المحور الثالث سٌتعرض فٌه الباحث ألمثلة من السٌاحة الطبٌعٌ

السٌاحة الطبٌعٌة الخاصة بالتكوٌنات الجؽرافٌة والجٌولوجٌة والسٌاحة األثرٌة المتجسدة فً بعض الموالع ذات الخاصٌة 

حماٌتها وفك  المعمارٌة والداللة المعنوٌة الثمافٌة والمادٌة التً تزخر بها عدٌد المناطك فً لٌبٌا وبٌان أهمٌتها وضرورة

صٌاؼات لانونٌة وتشرٌعات نافذة، وفً المحور الرابع سٌتضمن النتائج التً من المؤمول الوصول إلٌها، وٌظم كذلن جملة 

من التوصٌات التً ٌُرتجى األخذ بها من لِبل مإسسات الدولة ذات العاللة وسٌُعتمد فً هذا البحث على المنهج الوصفً 

ج متوافك مع طبٌعة متضمنات محاوره واألهداؾ المراد الوصول إلٌها، ولد توصلت الدراسة والتحلٌلً حٌث أن هذا المنه

لجملة من االهداؾ أهمها أهمٌة العمل اإلعالمً السٌاحً فً بٌان الحالة الحضارٌة التً علٌها عدٌد الموالع األثرٌة 

ن اإلعالم والسٌاحة، ودور اإلعالم وانعكاساته على والحضارٌة كما من النتائج التً تم التوصل إلٌها العاللة االشتراطٌة بٌ

رفع مستوى الوعً للمواطن للحفاظ على المعالم األثرٌة التً ٌزخر به وطنه ودفع المسإولٌن لموصلة رفع مستوى حالة 

 الوعً وتمدٌم التشرٌعات والموانٌن التً تحمً تلن المعالم والموالع السٌاحٌة واألثرٌة.

 الكلمات المفتاحٌة:

 .الحضارة ،العصور التارٌخٌة، التنمٌة االلتصادٌة، المعالم الطبٌعٌة واألثرٌة، اإلعالم السٌاحً،  الحكم الرشٌد

mailto:naser_1123@yahoo.com


 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

77 

Abstract: 

The evidence for the tourism act and its relationship to the media work is not to deal with a 

topic that defines the conditional relationship between the tourism model and the media work 

to clarify the relationship on the one hand and the importance on the other hand. Therefore, 

the researcher has chosen a title for his research that defines and devotes the definition of that 

conditional relationship and gives an indication of its determinants. Addressing this topic 

requires the development and formulation of specific and linguistic vocabulary for a title that 

includes the contents of its content of titles that translate at the same time the state of action 

and the cognitive relationship and harmonize with that. Therefore, the researcher chose to 

have his research title tagged (tourism media and its role in supporting the national economy - 

natural and archaeological tourism - The model of the tourist act) and this linguistic 

formulation gives a special significance and specific importance to the topic, since the 

conditional relationship that its statement and standing on is nothing but an actual translation 

of it, and it is also included in the contexts of the problem that determines the background of 

the study, which may be one of the most important causes and motives for dealing with this 

topic with the same title and this in Reality equals the determinants of the relationship, the 

statement of importance, and such issues as a fact that needs study and research, defining the 

conditional relationship, as well as determining a specific definition In accordance with what 

has been presented, the researcher will divide his research according to his title into four main 

axes, the first axis in which the definition and concept of the term tourism and tourism media 

are presented, highlighting the cycle and its effectiveness and spreading the state of tourism 

awareness, while the second axis is devoted to monitoring the changes that may occur to 

economic actions resulting from The tourism act that will contribute to achieving the 

transition of the economy from rent to diversity and bringing about a change in the national 

income, while the third axis in which the researcher will be exposed to examples of natural 

and archaeological tourism and will focus on two important examples, namely natural tourism 

for geographical and geological formations and archaeological tourism embodied in some 

sites of architectural character And the moral, cultural and material significance that abounds 

in many regions in Libya, indicating their importance and the need to protect them according 

to legal formulas and effective legislation, and in the fourth axis it will include the results that 

it is hoped to reach, and also includes a set of recommendations that are hoped to be adopted 

by the relevant state institutions and will be adopted in this regard Research on the descriptive 

and analytical approach, as this approach is compatible with the nature of its implications The 

study has reached a number of objectives, the most important of which is the importance of 

the tourism media work in explaining the civilized situation on which many archaeological 

and civilizational sites have, as well as from the results that were reached, the conditional 

relationship between media and tourism, and the role of the media and its implications for 

raising the level of awareness of the citizen to preserve The monuments that abound in his 

homeland and pushing officials to continue raising the level of awareness and introducing 

legislation and laws that protect those monuments and tourist and archaeological sites. 

Keywords: 

Good Governance, Tourist Information, Natural and archaeological monuments, Economical 

Development, Historical Ages, Civilization. 
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 مقدمة 2.2

اتجهت أؼلب الحكومات الرشٌدة فً ٌومنا هذا لتنوٌع التصاداتها الوطنٌة خاصة تلن التً ٌَعتمد التصاد بالدها على 

لكً تخلك حالة من التنوع بهدؾ التعافً  المرادٌد الرٌعٌة أو حتى تلن ذات المرادٌد المالٌة وااللتصادٌة الضعٌفة؛ وذلن

الرٌعٌة وصوالً لتحسٌن  1والتنمٌة االلتصادٌة لبلدانها ومواطنٌها عبر تنوع التصاداتها وذلن سعٌاً لتؽٌٌر المدخالت المالٌة

الوضع االلتصادي وتحسٌن المستوى المعٌشً لمواطنٌها وتحمٌك االزدهار بإخراج التصاد أوطانها من أحادٌة التموٌل إلى 

 التعددٌة فٌه. 

ومن أجل ذلن ُجزئه أو ُكله عكفت حكومات تلن الدول الراؼبة فً إخراج التصاداتها من نفك مؤالت أحادٌة التموٌل فعمل 

تراعى فٌها كل األدوات التً من الممكن أن تحمك  2خبرائها االلتصادٌٌن على صٌاؼة خطط ووضع استراتٌجٌة تنموٌة

الهدؾ وفك نُظم والعٌة وأسالٌب علمٌة ناجعة وٌجب على الحكومة الطامحة والساعٌة للوصول إلى تعدد التموٌل فً 

أو  3أو مرئً أو عبر شبكات اإلنترنت وموالع التواصل االجتماعًمرادٌدها المالٌة أن ال تُؽفل أي ناتج إعالمً مسموع 

مالً أو خدمً كان أو تجاري من الممكن أن ٌُسهم فً التعرٌؾ بالمعالم الطبٌعٌة أو األثرٌة الممكنة التً باستؽاللها 

 ستنعكس اٌجاباً على تعدد وتنوع االلتصاد وصوالً إلخراجه من أحادٌة التموٌل إلى التعددٌة. 

من بٌن تلن المفاعٌل والنتاجات االلتصادٌة التً ٌجب أن تهتم الحكومات بها هً مفاعٌل الشواهد الطبٌعٌة واألثرٌة و

والتً تمثل ما لد اُصطلح الٌوم على تسمٌته بالصناعة السٌاحٌة وهً تُعد بحك من بٌن أهم روافد التنوع فً المجاالت 

لمالٌة لخزانة الدولة من ناحٌة وهً كذلن صناعة متجددة تمثل تنمٌة مستدامة االلتصادٌة كونها تُسهم فً توفٌر الموارد ا

 وتوافك متوازن مع متطلبات سوق العمل من ناحٌة أخرى.

ولنمو هذه الصناعة وازدهارها على الحكومات المتوجهة لالهتمام بها أن تضع  الخطط واالستراتٌجٌات مكتملة الجوانب 

وتربطها بمكٌنة إعالمٌة ذات لواعد ومنطلمات مهنٌة ال  4فً مجالً األعمار والمعلوماتٌةكتلن التً تإسس لبُنى تحتٌة 

 ٌهدؾ فمط بالتروٌج والدعاٌة بل تهدؾ للتعرٌؾ بالمٌم الحضارٌة عبر العصور والمراحل التارٌخٌة المختلفة. 

ة المختلفة والمتالحمة والتً تمثلها تلن فالتعرٌؾ بالمٌمة الحضارٌة والدالالت المعرفٌة خالل المراحل والعصور التارٌخٌ

ً بالتوافك التعددي لحالة مداخٌل الدولة فالسٌاحة والعمل  الشواخص األثرٌة هو بذاته صناعة سٌاحٌة لكونها مرتبطة والعا

 السٌاحً هو لٌس إال نٌع نابض ال ٌنضب لد ٌضعؾ لظرؾ معٌنه وأزمنة مإلتة لكنها ؼٌر منمطعة ومنتهٌه البته. 

ا لد تمدم عرضه والتنوٌه إلٌه فؤنه على حكومات البلدان التً تزخر أوطانها بالتكوٌن السٌاحً بمشتمالته )الطبٌعٌة من م

واألثرٌة( أن تسعى للعمل على تسخٌر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة إلظهارها والتعرٌؾ بها مع العمل على تعزٌز السلطة 

تلن التكوٌنات ونشر ثمافة الروح السٌاحٌة وتفعٌل وتعزٌز صناعاتها المندرجة  بؤهمٌة 5اإلعالمٌة لتبصٌر مواطنً بلدانها

 تحت عناوٌنها المختلفة. 

ً مع تلن األهمٌة فمد دفعت الحكومات الُمشرعٌن لسن لوانٌن وتشرٌعات ولوائح تُبسط الحماٌة  ونظراً لهذه الرؼبة وتوافما

العبث بها لكونها ثروة وطنٌة تخص كل الشعب وهً تُعد من بٌن أهم لتلن التكوٌنات السٌاحٌة وتُجرم االعتداء علٌها و

 مفاعٌل وأسس أمنها االلتصادي.

ً مع مواكبتها لمدركً الرؼبة فً تنوع التصاداتها وأهمٌة تكوٌنات معالم  6ووفك ذلن وجب على تلن الحكومات وتوافما

فك وهٌاكل وهٌئات إدارٌة وخدمٌة خاصة وعامة ٌُناط أوطانها األثرٌة وتنوعها وأهمٌتها أن تتجه للعمل على تؤسٌس مرا

 بها مهام حماٌة ورعاٌة تلن التكوٌنات السٌاحٌة لتتولى العملٌة التنظٌمٌة اإلشرافٌة العلمٌة والخدمٌة علٌها. 
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ً وفك رزنامة واحدة تفعل وتُحمى بموجب تشرٌعات ولوانٌن ولوائح نافذة ونظم إدارٌة بالمإسسة  وأن تُربط جمٌعا

إلعالمٌة المختصة بالسٌاحة وذلن للتوعٌة والتعرٌؾ بجوانبها المعرفٌة والتارٌخٌة والعلمٌة المختلفة وكذا لدفع المائمٌن ا

على تلن الهٌاكل والهٌئات والمإسسات اإلدارٌة لتحفٌزهم لتمدٌم مزٌد من الخدمات المناطة بهم وفك أسس وضوابط 

 ومعاٌٌر علمٌة وفنٌة ناجعة. 

ن التكوٌنات السٌاحٌة )الطبٌعٌة واألثرٌة( واإلعالم فً الوالع تُعد عاللة اشتراطٌة والزمة فً الولت ذاته فال فالعاللة بٌ

ٌمكن أن ٌوجد أشخاص وداللة معرفٌة لتلن المكونات السٌاحٌة إال ضمن اطره ففً ظل وجود إدارة إعالم متخصصة 

د من الموارد المالٌة التً تضخ فً خزانة الدولة عبر الصناعة مهنٌة فاعلة وحمٌمٌة ستسهم فً تسلٌط الضوء عن أهم مور

فً معادلة صعبة ضمن رزنامة التصادٌات البلدان كافة سواًء المتمدمة أو تلن  7السٌاحٌة فهً موارد مهمة وأرلام فاعلة

 النامٌة على حد سواء. 

األول الداللة المعرفٌة  والتارٌخٌة والحضارٌة  هذا المتضمنات والعناوٌن المتداخلة فً الوالع لها عاللة بمإثرٌن هامٌن

التً تُظهرها الشواهد المعمارٌة واألثرٌة الظواهر الطبٌعٌة السٌاحٌة للدارس والمهتم مستوى أثرها على االلتصاد من 

إلعالم خالل دورها فً الجذب السٌاحً والثانٌة توظٌؾ تلن الداللة والمعرفة إلبراز مشتمالت المإثر األول من خالل ا

السٌاحً إذاً هنا البحث الفعلً والحمٌمً فً هذٌن المإثرٌن وهذا ما ٌجعل الصعوبة مإتاه فً عملٌة البحث لتحمٌك إنجاز 

العلمً رصٌن من خالل تواتر العرض وتناسمه للوصول لحمٌمة العاللة بٌن التارٌخ والحضارة من جهة وبٌن اإلعالم من 

 .جهة أخرى خالل عملٌة توظٌفٌة خاصة

ولكً ٌتحمك ما تم عرضه ٌجب على الباحث أن ٌختار عنوان لدراسته ٌشتمل بالضرورة مفردات تعكس متضمنات 

)اإلعالم  المحطات الرئٌسٌة المتداخل التً ٌرؼب البحث فٌها فكان أن صاغ عنوان خاص بدراسته أوسمها به وهو

فاستعراض ما ٌتضمنه  أنموذج الفعل السٌاحً( -ثرٌة السٌاحة الطبٌعٌة واأل -السٌاحً ودوره فً دعم االقتصاد الوطنً 

عناوٌن )تارٌخٌة والحضارٌة ومعمارٌة وسٌاحٌة طبٌعٌة وإعالم سٌاحً( البد وأن تكون هذا العنوان من متضمنات و

منطلمة وفك متعلمٌن هامٌن األول بٌان الحالة الحضارٌة واألثرٌة والطبٌعٌة وكذلن النتاج الفكري والمعرفً التً انتجها 

 ن وبٌان أثر ذلن على االلتصادي. والثانً بٌان دور اإلعالم السٌاحً التخصصً والمهنً فً إبراز المتعلمٌ

ووفك ما تمدم فهذا البحث كعنوان ومضمون ٌُعد ذا أهمٌة خاصة حٌث أنه محاولة لتسلٌط الضوء على بعض أهم المكونات 

السٌاحٌة فً لٌبٌا وهو كذلن ٌتطرق لتعٌٌن وتحدٌد العاللة بٌن اإلعالم والصناعة السٌاحٌة وإظهار ما إذا كان بالضرورة 

حداث مكون إعالمً خاص بالسٌاحة مادته اآلثار والمشاهد المعمارٌة والطبٌعٌة السٌاحٌة المتنوعة والمتعددة والتً من است

تمثل أهمٌة التصادٌة خاصة لو صٌػ لها خطط واستراتٌجٌات ٌروج لمادتها ودواعً صٌاؼتها وإلرارها عبر اإلعالم 

عن زٌارة السواح لها بشكل مباشر فً تعدد موارد خزانة الدولة وتنوع  السٌاحً فإنها لد تُسهم مرادٌدها المالٌة المتحصلة

 التصادها ومن بٌن تلن األهمٌة السٌاحٌة الحضارٌة التً من الممكن االستثمار فٌها السٌاحة الدٌنٌة. 

رجمة وٌهدؾ الباحث من خالل محاور بحثه هذا التً صاؼها للوصول لثالث أهداؾ رئٌسٌة تمثل جدوى الدراسة وهً ت

لحمٌمة البحث ودافعه ووالعه وأولها إبراز دور اإلعالم السٌاحً فً إظهار الكنوز السٌاحٌة كترجمة حمٌمٌة لما ٌسمٌه 

المختصٌن والمهتمٌن بالسٌاحة واإلعالم السٌاحً بالصناعة السٌاحٌة من خالل التعرٌؾ بها وإزهار أهمٌتها المعرفٌة 

ً تلن األهداؾ إٌضاح درجة االسهام السٌاحً فً التروٌج والدعاٌة لتلن الكنوز والثمافٌة والحضارٌة والتارٌخٌة وثان

السٌاحٌة وأما ثالثها فهو إبراز اإلعالم السٌاحً فً تنمٌة االلتصاد الوطنً من خالل تبٌان األهمٌة الحضارٌة بشمٌها 

 المعنوي والمادي ودرجة إبهارها مما ٌعطٌها برٌك فاعل فً الجذب السٌاحً.



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

80 

الماثلة فً )وادي  8)مار مرلس اإلنجٌلً( سان ماركوالنموذج اللٌبً نرى ما تمدم متمثالً فً ممار إلامة البطرٌرن وفً 

مرلس( المتواجدة بإللٌم برلة فً منطمة الجبل األخضر فهً تُعد رمزاً دٌنٌاً خاصة ومعتبراً فً نفوس مرٌدي البطرٌرن 

 ُمعتمدي مذهب المسٌحٌة األرثوذكسٌة. الذي ٌُعد أحد أهم النُسان والحوارٌون حسب 

هذه الممار فً طبٌعتها ومضمونها تُعتبر سجل حوى بعضاً من تفاصٌل نهج وأسلوب حٌاة البطرٌرن وهً تعد مإشر عن 

مستوى ودرجة االضطهاد الدٌنً وترجمة حمٌمٌة لما تعرض له البطرٌرن مار مرلس اإلنجٌلً، وكذلن أتباع المسٌحٌة 

  9اإلمبراطورٌة الرومانٌة خالل المرنٌن الثانً والثالث المٌالدي.فً مناطك نفوذ 

خلفٌة الباحث عن ما هو مطروح فً  هذا العرض الذي تضمنته بداٌات متون الممدمة ٌدفع بضرورة عرض متداركات

سٌاحً ورصد الموضوع المحدد لتعٌٌن العاللة بٌن الشواهد األثرٌة وااللتصاد وتنوعه من خالل إبراز دور اإلعالم ال

المدرة المهنٌة لتحمٌك نتاج خاص على الصعٌدٌن المعرفً وااللتصادي خاصة فً المتعلمٌن المشار إلٌهما فً أول الممدمة 

نظراً لوجود العدٌد من األسئلة الملحة التً كان البد من طرحها وإٌجاد أجوبة لها حٌث أنه هنان العدٌد من التوصٌفات 

بالسٌاحة ضمن مشتمالتها المادٌة الشاخصة عبر معامٌرها المختلفة من جهة واإلعالم  والمتضمنات التً لها عاللة

 السٌاحً ودوره فً التعرٌؾ بها والدعوة لالستثمار فٌها من جهة أخرى.

وما اُستعرض فً خلفٌة الدراسة تفرض ضرورة التنوٌه عن مشكلة البحث والتً تكمن فً صعوبة تحدٌد المتؽٌر فً 

المفاهٌم المتعلمة باألهمٌة التً تُعنٌها المشاهد السٌاحٌة معمارٌة كانت أم طبٌعٌة ألفراد المكونات المجتمعٌة التً تمع ضمن 

ً السٌاحً عن دوره وبالتالً ٌنعكس ذلن على مستوٌات الوعً المعرفً بٌن تلن محٌطها وبٌئتها إذا تخلؾ العمل اإلعالم

المكونات المجتمعٌة بالمٌمة الفعلٌة للمشاهد السٌاحٌة أثرٌة كانت أم طبٌعٌة وهذا فً حد ذاته إشكالٌة للبحث البد من تناولها 

ظٌؾ الجٌد لها لبٌان انعكاسه على االلتصاد فٌه للولوؾ على مستوى الوعً المجتمعً ودور اإلعالم ومراجعة حالة التو

وزٌادة الدخل المومً وهذه إن لم ٌتم بالصورة العلمٌة البحثٌة سٌخلك الكثٌر من المعلومات المتداخلة والمشوشة وفً أحٌان 

ً تمثل ؼٌر الحمٌمٌة والستجالء هذا التشوٌش البد من استعراضات منفصلة لتلن المتؽٌرات لتلن المفاهٌم المتؽٌرة الت

 محور رئٌسً من محاور الدراسة. 

أنموذج  -السٌاحة الطبٌعٌة واألثرٌة  -)اإلعالم السٌاحً ودوره فً دعم االلتصاد الوطنً والوالع إن دراسة موضوع 

سٌحاول الباحث من خالل متضمنات عناوٌنه اإلجابة عن مجموعة من التساإالت التً ستترجم والع الفعل السٌاحً( 

ة ومن بٌنها: مدى دور اإلعالم السٌاحً فً بٌان أهمٌة النتاجات الحضارٌة وإسهامه فً مستوى وعً مشكلة الدراس

وانعاش الذاكرة الجمعٌة للمجتمع؟ وما هً مستوٌات مسإولٌة المواطن والدولة فً الحفاظ على تلن الشواهد وحماٌة 

هر الطبٌعٌة السٌاحٌة دور فً االلتصاد الوطنً؟ وأن المظاهر الطبٌعٌة السٌاحٌة؟ وهل لألثار والمعالم الحضارٌة والظوا

 كان ذلن فإلى أي مستوى؟.

وسٌُمسم هذا البحث وفك عنوانه ومضمونه ألربعة محاور رئٌسٌة المحور االول ٌُعرض فٌه التعرٌؾ والمفهوم لمصطلح 

 السٌاحة واإلعالم السٌاحً وإبراز دورة وفاعلٌته ونشر حالة الوعً السٌاحً. 

حور الثانً سٌرصد فٌه الباحث بمدر اإلمكان التؽٌرات التً من الممكن أنها ستطرأ على األعمال االلتصادٌة  أما الم

 الناتجة عن الفعل السٌاحً التً ستُسهم فً تحمٌك انتمال االلتصاد من الرٌع إلى التنوع وإحداث التؽٌر فً الدخل المومً. 

السٌاحة الطبٌعٌة واألثرٌة وسٌركز فٌه على مثالٌن هامٌن وهما السٌاحة  بٌنما المحور الثالث سٌتعرض البحث ألمثلة من

الطبٌعٌة الخاصة بالتكوٌنات الجؽرافٌة والجٌولوجٌة والسٌاحة األثرٌة المتجسدة فً بعض الموالع ذات الخاصٌة المعمارٌة 

 والداللة المعنوٌة الثمافٌة والمادٌة التً تزخر بها عدٌد المناطك فً لٌبٌا. 
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ً المحور الرابع سٌتضمن النتائج التً من المؤمول الوصول إلٌها، وٌظم كذلن جملة من التوصٌات التً ٌُرتجى األخذ وف

 بها وتهٌئة وتؤسٌس مرافك وآلٌات لمتابعتها من لبل الدوائر والمإسسات المعنٌة بالدولة اللٌبٌة. 

ً تتداخل فٌها الدراسات التارٌخٌة والحضارٌة تفرض طبٌعة الدراسة والموضوعات والعناوٌن التً تتضمنها والتو

منهج ٌتٌح له رصد تفاصٌل متضمناتها وعناوٌنها المختلفة والمتداخلة فكان أن باإلعالم وااللتصاد على الباحث أن ٌتبع 

اهدات المائم أوالً على جمع الحمائك التارٌخٌة من مصادرها الكتابٌة والمشأعتمد المنهج التارٌخً والوصفً التحلٌلً 

ً ذان المائم على الوصؾ والتحلٌل  المعمارٌة األثرٌة وإرجاعها لمصادرها الكتابٌة وتمارٌرها العلمٌة المتخصصة وثانٌا

للولوؾ على دواعً تؤسٌسها وبٌان مستوٌات الفن والذوق والحضارة والفكر وتعٌٌن مبتؽٌاتها وأهدافها ومدى تؤثٌرها 

تحلل معطٌاتها للوصول إلى هدؾ الدراسة ونتائجها لوالعة والظاهرة التارٌخٌة ووتؤثرها فهذه المناهج الدلٌمة تصؾ ا

 المرجوة.

 اإلخبار اإلعالمً وعالقته بفعلٌة العمل السٌاحً الداللة اللفظٌة والمفهوم 2.0

ن العاللة تجري العادة فً األوراق البحثٌة للموضوعات العلمٌة ذات التناول المتعدد فً االختصاص والمتداخل فً مضامٌ

المباشرة وؼٌر المباشرة أن ٌتم التطرق للموضوع بشكله العام كتوطئة وصٌاؼة ألرضٌة معرفٌة عامة عن جزئٌات 

 ومضامٌن الموضوع المطروح للبحث. 

هذا هو السٌاق الذي سٌعتمده الباحث فً دراسته هذه حٌث أنها لٌست استثناء ولم تكن كذلن حٌث سٌتعرض بالدراسة 

والبحث فً مواضٌع متداخلة ذات عاللة مباشرة وؼٌر مباشرة فاإلعالم السٌاحً هو جزء من عنوان عرٌض لإلعالم 

بٌن أهم منابرها الدعائٌة واإلعالنٌة كترٌج من ناحٌة وتعرٌؾ بشكله العام وهو منبر العملٌة السٌاحة أو فً الوالع من 

 باألهمٌة الداللة الحضارٌة من ناحٌة أخرى. 

وانطاللاً مما تمدم فؤنه من بدٌهٌات التناول العام فً أولى مدركات عنوان هذا البحث الموسوم باسمه هو تعرٌؾ اإلعالم 

ومن بٌن أهم روافده وجب التطرق لإلعالم والسٌاحة بشكلٌهما العام فً  عامة والذي ٌعد اإلعالم السٌاحة فرعاً من فروعه

 الدراسة وإن كان بشكل موجز وسرٌع.

 موجز التدلٌالت العامة عن اإلعالم والسٌاحة  0.0

 اإلعالم بمفهومه العام فً اللفظ والداللة هو ذلن الفعل النملً كخبر محرر أو مصور عبر الوسائل المختلفة المسموعة أو

 11فٌها جمٌعاً أو فً بعضها تجسٌد واضح لمجاالت ومشتمالت الحٌاة المختلفة. 10المرئٌة أو المكتوبة

وبتطور التكنولوجٌة وتعدد النواحً الحٌاتٌة ذات العاللة باإلنسان موضوع الحٌاة ومحورها األساسً وجب أن تستحدث 

ٌد الوالعً لتؽطً بعض الجوانب العامة التً تتعلك وسائل ومرافك وهٌئات عامة وخاصة تتولى عملٌات التوصٌؾ والتجس

 عاللته المباشرة بجؽرافٌته وبمحٌطه. 12بحٌاة اإلنسان

وتوظٌؾ اإلعالم كمنبر فً خدمة  تجسٌد مجاالت ومشتمالت الحٌاة العامة والخاصة التً تدخل ضمن اهتمامات اإلنسان 

خاصة تلن التً تُثري معرفته  13حٌاته حاضراً ومستمبالً المختلفة بمحٌطه وعالمه وتساعده فً اإلحاطة بكافة جوانب 

وتُنمً لدراته وتُسهم فً تطور مشتمالت جوانب حٌاته المعنوٌة المتمثلة فً الناحٌة المعرفٌة والثمافٌة والفكرٌة والعمائدٌة 

االلتصادٌة والشواخص واالعتمادٌة وتلن المادٌة والمتمثلة فً الناحٌة الحسٌة المتعلمة بالمال واألعمال والمشارٌع 

 المعمارٌة.

أما تعرٌؾ السٌاحة ففً الوالع رؼم تعددها وتنوعها لتعدد تنوع منطلماتها ولواعدها الفكرٌة االعتمادٌة العمائدٌة إال أنه من 

عرٌؾ األلمانً الممكن أن ٌُعتد فً هذا البحث باستعراض بعض تعارٌفها التً تتوافك مع عنوانه ومضمونه ونبدأ بت

G.E.FREULER  والذي ٌُعد أول تعرٌؾ لها حٌث أورد أن السٌاحة ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثك  م2021سنة
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من الحاجة المتزاٌدة إلى الراحة وإلى تؽٌٌر الهواء وإلى مولد اإلحساس بجمال الطبٌعة ونمو هذا اإلحساس وإلى الشعور 

 14أٌضا إلى نمو االتصاالت على األخص بٌن شعوب مختلفة.بالبهجة والمتعة من اإللامة فً مناطك لها طبٌعتها الخاصة و

بؤنها أي نوع من الحركة التً بممتضاها ٌمٌمون بها مجموعه من األفراد ألي  COLDENعرفها  م2090فً سنة 

  15ؼرض فً مكان خارج بالدهم بشرط عدم اعتبار هذه اإللامة ألؼراض الكسب الدائم أو المإلت.

أنها هً مجموعة التنمالت البشرٌة و األنشطة المترتبة علٌها و الناتجة عن ابتعاد اإلنسان عن وهنان من عرؾ السٌاحة 

  16موطنه تحمٌما لرؼبة االنطالق الكامنة فً كل فرد.

ومن بٌن تعرٌفات السٌاحة أنها تلن الحالة المعنٌة والمرتبطة بالفعل اإلنسانً الفردي أو الجماعً بهدؾ تحمٌك المعرفة 

 أو ذلن الفعل الذي ٌُصور جوانب حٌاتٌة لإلنسان كممارساته المٌثولوجٌة االعتمادٌة الترفٌهٌة. 17الثمافٌة

وما ٌُلحظ على التعرٌفات أجماالً أنها تتضمن عملٌة توظٌفٌة ضمن ُمدخلٌن األول ٌصؾ مكونات الفعل السٌاحً كفعل 

 حٌة واإلعالم. جذب والثانً ٌبٌن العاللة االشتراطٌة بٌن مفاهٌم ومكونات السٌا

إذ ال ٌمكن أن تتحمك المعرفة وتُتبٌن حالة ومستوى الرفاهٌة وتوضح حمٌمة وكٌفٌة المشاعر اإلٌمانٌة من دون الفعل 

واإلعالم السٌاحً كاختصاص فنً أصٌل مهمته تسلٌط الضوء على مشتمالت  18اإلخباري الذي ٌموم به اإلعالم بِعمومهِ 

تعلمة بالسلون والنهج اإلنسانً وتلن التً تتعلك بمحٌطه وبٌئته المشتملة على كثٌر من الجوانب الحٌاتٌة اإلنسانٌة الم

الشواخص المعمارٌة الماثلة ضمن األطر الطبٌعٌة والتكوٌنات الجٌولوجٌة التً تُهم السائح لمعرفتها والولوؾ علٌها 

 دة ومتالحمة مر بها اإلنسان. الستشفاؾ مستوى درجة التطور الحضاري الذي كانت علٌه عبر أطر زمنٌة متعد

ومن هنا فإن الربط بٌن اإلعالم بموضوعه األشمل والسٌاحة بذات الشمولٌة ٌوجب التطرق لهما كما ٌوجب تعٌٌن العاللة 

ً بمدر ما هو إلران العرض ولبٌان حالة التوظٌؾ وهذا حالة خاصة فً استعراضات  ً فلسفٌا بٌنهما وهذا لٌس كالما

ة للعلوم وعطفاً على ما تمدم فإن عملٌات الفعل اإلعالمً كممارسة ماثلة متعدد الجوانب واالتجاهات التكوٌنات المعرفٌ

وجوانب أخرى مهتم بالتوثٌك وثالثة معنٌة بالترفٌه مع إرسال  19والتً منها تلن المعنٌة باإلخبار والمعرفة وببٌان الثمافة

مافٌة والداللة المعرفٌة التً تبٌن أهمٌة الفعل المستخدم سواًء كان رسالة ٌمتضً فهمها واإلمعان فٌها من حٌث المٌمة الث

 20ممروء أم مكتوب أم مسموع أو مرئً.

الذي ٌموم به الفرد أو الجماعة ضمن منظومة  21أما العمل السٌاحً فهو تبٌان لكل المدركات المحركة للفعل السٌاحً

 رٌة والدٌنٌة وهً جمٌعاً تدخل فً دعم وتنوع االلتصاد الوطنً. مكتملة من األعمال المتمثلة فً السٌاحة الطبٌعٌة واألث

ومن هنا وجب إدران الربط الفعلً والحمٌمً وبٌانه وتعٌٌن مشتمالته التً تعٌن والع وحال العاللة بٌن اإلعالم والسٌاحٌة 

اإلعالم السٌاحً وتجعله  وهذا ما ٌوصى به ضمن مدركات المعرفة والثمافة التً تُثري إدران الفرد فً مجتمعه ألهمٌة

 متفاعل مع أي عمل سٌاحً.

وبتطور التكنولوجٌة وتعدد الجوانب الحٌاتٌة ذات العاللة المباشرة بموٌل وسلون اإلنسان وتعمٌدها وجب أن تستحدث 

لتؽطً أو تحاول  22وسائل ومإسسات وهٌئات ووحدات عامة وخاصة تتولى عملٌات النمل اإلعالمً بمضامٌنها الشاملة

ن تؽطً بعض الجوانب العامة التً تتعلك بحٌاة اإلنسان من حٌث العاللة واالهتمام وذلن لٌس بدافع الدعاٌة فمط بل أ

  23بوجوب التعرٌؾ بمستوٌاتها المعرفٌة.

وهذا الدافع الواجب حمٌمة فرض تجسٌد خوادم ومحركات ومنابر له تجسد الحمٌمة المعرفٌة الحالة التوظٌفٌة كما هً 

بشكل فعلً ومباشر نطور المعرفة وإظهار دالالتها بؽرض التبسٌط والتحمك من اصالها ووالع الحال لتهٌئة وتواكب 

 فرص الخوض لمباشر بالتعامل معها.
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  اإلعالم السٌاحً الداللة اللفظٌة المفهوم 9. 0

 المشتمالت السٌاحٌة التً ٌزخر بهااإلحاطة والتعرٌؾ بكافة  هو ذان الفعل المإسسً الذي ٌتولى مهمة السٌاحً اإلعالم

 متعلك آخر مظهر أي أو دٌنٌة أو خدمات سٌاحٌة أو 24أو تارٌخٌة أثرٌة أو طبٌعٌةتلن المشتمالت  كانت سواء الوطن

 .ومنابرها المتعددة اإلعالمٌة الوسائل كافة باستخدام وذلن السٌاحً، الجذب بمجاالت

ً كونه هو المحرن الفعلً والحمٌمً لتفعٌل حالة الرواج السٌاحً واإلعالم السٌاحً فً الوالع ٌلعب دوراً  ً هاما محورٌا

ً ولكن ال ٌجب أن ٌُناط باإلعالم السٌاحً الدعاٌة والتروٌج فمط إذ ٌجب أن ٌتخطى دوره ذلن لساهم فً  داخلٌاً وخارجٌا

لموالع والموارد السٌاحٌة وحث السلطات الدفع بالسلطات التشرٌعٌة إلصدار الموانٌن التً من شؤنها المساهمة فً حماٌة ا

 25.والتنفٌذٌة ومتابعتها للمٌام على ما ِمن شؤنه أن ٌطور البنى التحتٌة المعنٌة بالخدمات السٌاحٌة والرفع بها

اإلعالم السٌاحً بدوره الشمولً والخدمً ذان )الدعائً والتروٌجً السٌاحً والمتابعة والحماٌة السٌاحٌة( ٌعد بحك ف

صارت السٌاحة  تحمٌك وتوفٌر مرادٌد مالٌة كبٌرة بالذات بعد أنمن شؤنه أن ٌسهم فً  26مٌمٌة لفعل وطنًصناعة ح

صناعة مهمة ورئٌسٌة على النطاق المحلً واإلللٌمً والدولً من خالل ما توفره تلن الصناعة من ماكٌنة فعلٌة فً سوق 

 الته المختلفة الخدمٌة والتجارٌة. العمل وما ٌعكسه ذلن السوق من الناحٌة اإلٌجابٌة على مجا

وما برهن عن ما تمدم عرضه هو حالة النمو المتواصل لهذه الصناعة ومساهمتها فً زٌادة مداخٌل العملٌة االلتصادٌة 

فً الدفع بالتعرٌؾ بهذه الصناعة للكافة  السٌاحً اإلعالم ومواكبة ووضوح دور للدول التً تتبنى سٌاسات الدعم السٌاحً

فً االزدهار ضمن أطر عملٌات فعل  27السٌاحٌة الصناعة المهتمٌن بالفعل السٌاحً كما أن له دور مباشر فً محورٌةمن 

 اإلعالم السٌاحً ودافعٌته لزخم العمل السٌاحً وهً تتمحور فً النماط التالٌة:

فك برامج ومهٌآت مهنٌة خاصة إعداد برامج خاصة بالفعل اإلعالمً السٌاحً وتطوٌر الوسائل اإلعالمٌة المختلفة و :2

تتولى إثاره المحرن السٌاحً )الفرد أو الجماعة( للمكون السٌاحً بشكله المجمل وهنا ٌُناط بالكادر الفنً المهنً 

 28.والمختص عملٌة توجٌه ذلن المحرن السٌاحً وفك لواعد المهنٌة

ق توجٌهات ٌجب التمٌد بها على أن ٌكثؾ عرضها تعرٌؾ وتبصٌر المواطن والسائح بالموالع واألماكن السٌاحٌة وإرفا :0

ضمن وسائل إعالمٌة محلٌة ودولٌة وأن ٌكون ذلن ضمن عروض خاصة ترفك فٌها المدرجات الفنٌة وحالة المٌمة 

 29المعرفٌة لمن ال ٌعرفها وٌرؼب فً اإلحاطة بها.

سواء تلن الطبٌعٌة أو األثرٌة ضمن صٌاؼات ذات جذور من حٌث النواحً التارٌخٌة  30إبراز المسمٌات السٌاحٌة :9

وتسلسل أحداثها وهنا البد من استشارة أهل االختصاص وإلحامهم فً لجان صٌاؼة تلن المسمٌات وذلن لتتوافك الحالة 

 اإلعالمٌة مع الوالع التارٌخً واألثري.

وضبطها ضمن لجان مختصة تمدم للجهات المعنٌة بالدولة سواًء تلن  التراح مسودات لانونٌة ٌوصى بتنمٌحها :4

التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة وترفك مصوؼات خاصة بتحدٌد العاللة والمسإولٌة سواء تلن الفردٌة التً ٌكون االلتزام بها على 

 عاتك المواطن أو تلن التً تعنى بها مإسسات الدولة.

ً منوط به فمط التروٌج والدعاٌة السٌاحٌة لٌتولى ترسٌخ وخلك ثمافة التوافك الخروج من فكرة إن اإلعالم السٌاح :1

 31والمعاضدة فً المصد السٌاحً من خالل أدوات متطورة منها الشبكات االتصال الدولٌة وموالعها اإللكترونٌة المختلفة.

كوٌن باإلعالم الخارجً وفك لوانٌن تصدر اإلعالم السٌاحً لواجهة اإلعالم الخارجً أو لنمل ٌناط به ربط حالة الت: 6

 . وتشرٌعات ولوائح تنظم العمل والعاللة

هذه الفعلٌة لإلعالم السٌاحً لو ُسلمت لذوي االختصاص والخبرة الحمٌمٌة ولٌس للهواة اإلعالمٌٌن ستكون بمثابة ماكٌنة 

ً وفك الموانٌن والتشرٌعات و اللوائح الصادرة من اإلدارات ذات إعالمٌة حمٌمٌة وفاعلة ذات جدوة وسلطة ضبطٌة طبعا
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االختصاص بالدولة لحماٌة الموالع والمناطك والمراكز السٌاحٌة المختلفة، ومع الولت ستطال هذه األعمال حال المشاركة 

فً المكون الفعلً للعمل اإلعالمً بشكله العام واإلعالم السٌاحً بشكله الخاص ألن الهدؾ فً الوالع لٌس فمط اإلخبار 

بمدر ما هو اإلسهام فً التعرٌؾ بها وال ٌكون ذلن إال وفك خطط فعلٌة من ذوي االختصاص تحت رعاٌة الدولة عنها 

 ومإسساتها المناط بها ذلن.

ونورد مثالٌن لحالتٌن فً لٌبٌا وهو عبث وأعمال تخرٌب ممنهجة كانت أو عشوائٌة لام بها أفراد عابثٌن حدثت فً  

للٌبً وهو تحرٌش وطالء لبعض النموش والصور والدالالت الفنٌة الرالٌة التً تجسد مستوى أهم الموالع األثرٌة بالوطن ا

 32فكري ومعرفً وحضاري رالً مرت بها المكونات المجتمعٌة التً سكنت تلن الموالع فً كل من تدررات األكاكوس

األسد فً وادي مرلس اإلنجٌلً وموالع من تٌسٌلً وكذلن بعض المشاهد فً مدٌنة لورٌنً )شحات( وتهشٌم تمثال رأس 

مرت على هذه األفعال اإلعالم ؼٌر المتخصص بشكل عابر ولم ٌموم ذلن اإلعالم رؼم جهوده بمكاثؾ الفعل من خالل 

 النشر فً الوسائل المختلفة وإن لام بذلن كان محدود. 

لحدث ودون تفصٌل ضمن تمارٌر جسامة الجرم والفعل إال أن العرض السرٌع لهذا امستوى ورؼم وعً المائمٌن علٌه ب

علمٌة تصدر من متخصصٌن وبشكل كما للنا فً ؼٌر محورٌة االهتمام مر األمر تمرٌباً مرور الكرام ومن هنا نولً لتولً 

 مهام إعالم سٌاحً مثل هذه األمور وؼٌرها أهمٌة كبرى وذلن للحفاظ على ممدر مهم من ممدرات االلتصاد الوطنً.

 ودوره فً تغٌرات المرادٌد االقتصادٌة وتطور وتحفٌز االقتصادي اإلعالم السٌاحً 4.0

ولإلعالم السٌاحً بشكل خاص دور وأهمٌته كبٌرة فً توعٌة الناس عند التعامل مع المعالم  33فً الوالع لإلعالم بعمومه

رفً للمجتمع من خالل إبراز األثرٌة والثروات الطبٌعٌة والتنوع الثمافً كونه هو المائم على فعلٌة التعرٌؾ الثمافً والمع

دور ومكانة تلن الثمافة المحلٌة والتً هً عنوان الحضارة للمجتمع التً تسود فً الدولة فمن خالل النشر والتبصٌر 

  34والتوعٌة تخلك حالة اإلحاطة بالمعرفة وتعطً مإشر للرلً الفكري المادي والمعنوي.

تعرٌؾ الحالة الحضارٌة التً ٌجب أن تُكرس لها المٌام وفك التخصص  حًباإلعالم السٌاووفك ما تمدم فإنه ٌجب أن ٌُناط 

وساحة للمنالشة الداخلٌة والخارجٌة ألهمٌة والجدوة التً تكون علٌها الموالع  35الجهود كونه منبر للدعاٌة والتعرٌؾ

 والمراكز الطبٌعٌة واألثرٌة.

 36الحدٌث متجاوزة الحدود والجؽرافٌةأو تلن كما لإلعالم السٌاحً بمختلؾ أدواته المتاحة من تلن اإلخبارٌة البدائٌة 

والتً لد تكون ألل تكلفة وأكثر فاعلٌة كاإلنترنت وؼٌرها من شبكات التواصل دور لد ٌكون مباشر فً الضخ المالً 

أو تلن التً  37ٌة للدول سواًء تلن التً تسعى لتعدد مداخٌلها االلتصادٌةوالحفز االلتصادي وتنوع وتعدد المرادٌد المال

ترؼب فً إبراز وإظهار دورها الثمافً والحضاري حٌث ٌلمى درجات عظٌمة من األهمٌة عند كافة الدول خاصة تلن 

منها لواعد الفعل  التً تسعى لخلك تعدد فً الموارد االلتصادٌة وتسعى لخلك تنمٌة مستدامة تموم على لواعد متعددة

 السٌاحً. 

ولد زاد من أهمٌة اإلعالم السٌاحً فً العالم بعمومه عندما اتجهت بلدان عدة تتوافر فٌها المعالم واألثرٌة والحمب 

المختلفة لنمل حالة االعتماد على مرادٌد مالٌة من ثروات وطنٌة لد  38التارٌخٌة ومشاهدها الحضارٌة والثمافٌة والسٌاحٌة

ع مرور الزمن اللتصادات مستدامة التموٌل بفعل الدعاٌة والحرفٌة اإلعالمٌة المناط بها العمل السٌاحً والتروٌح تستنفذ م

 والدعاٌة له والحماٌة الفعلٌة. 

التً لد تكون تزخر  39من هذا المنطلك زادت عملٌة االهتمام بتلن المواد الوطنٌة المتمثلة فً السٌاحة الطبٌعٌة واألثرٌة

بها بعض البلدان وسخرت لها اإلعالم السٌاحٌة كماكٌنة ال تتولى عملٌات الدعاٌة والتروٌج فمط بل تتعداها للحماٌة 

 والرعاٌة والتعرٌؾ بمكانتها التارٌخٌة واألثرٌة والحضارٌة.
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م حضارٌة خاصة لد تكون حمٌمة ولد انتهجت بعض البلدان سٌاسة خاصة وتبنة فعلٌة وحالة ترسٌخ المعرفة لمفاهٌ 

ولد ال تكون فً الذاكرة اإلنسانٌة لتربط حاالت المكون الحضاري بالحٌز المكانً ولد نجحت العدٌد من تلن البلدان فً 

 40سٌاستها تلن وصارت تسخر لها إمكانات المعرفة المادٌة ألول لتوظٌفها فً مرادٌد الفعلٌن الحضاري وااللتصادي.

ً هدفها تكرٌس ُمجمل ثمافً واجتماعً عام وهذا ما نسمٌه ف ً علم الحضارات توظٌؾ المعرفة بحالة افتراضٌة حضارٌا

 ٌعمل على تحمٌمه فً الذاكرة الجمعٌة اإلنسانٌة. 

ورؼم شبهات الداللة فً التوظٌؾ إال أنه صار ضمن المكون المعرفً وبالتالً كان اسماطه عملٌة فعلٌة خاصة فً تنوع 

تنوع والتعدد المعرفً واألمر الثانً تواترٌه الحالة المعرفٌة للسٌطرة على العمل وضخ حالة معرفٌة فً أمرٌن األول ال

 الذاكرة الجمعٌة لخلك تطور خاص وعام على حد سواء فً حالتً االلتصاد والمعرفة. 

ضمن عملٌات التوظٌؾ واألمر هذا فً حد ذاته عمل فٌه الحمل اإلعالمً السٌاحً أعمال الدالالت المعرفٌة الخاصة 

 وبمجرد أن تحمك ذلن إي الداللة المعرفٌة المتعلمة بالفعل السٌاحً كانت عملٌات الحفز االلتصادي تعمل لنهضة االلتصاد. 

وما تمدم بالمجمل هو بٌان توظٌؾ اإلعالم فً السٌاحٌة خدمة لاللتصاد وهذا فً الوالع هو الدور األصٌل الذي ٌباط بفعله 

احً وهو ٌعد هدؾ مباشر من أهدافه حٌث أن اإلعالم السٌاحً بتعرفٌه الخاص والعام بالمرافك والمراكز اإلعالم السٌ

  41السٌاحٌة واظهار حالة الحماٌة سٌسلط الضوء عن فرص استثمارٌة ٌتنافس علٌها المستثمرٌن فً المناطك السٌاحٌة.

ض عبر إعالمها السٌاحً فتخلك مشارٌع استثمارٌة سٌاحٌة وهذه المنافسة ستؤتً بالفائدة على التصادٌات الدول التً تعر

ذات تنوع فكري وتوظٌفً وتسوٌمً تسهم فً توفٌر فرص عمل وضخ مالً فً التصادٌات تلن الدول ناهٌن عن 

التعرٌؾ الثمافً والحضاري والذي أعده استثمار معرفً وفكري فً حد ذاته ٌرفع من مستوى الفكر والمعرفة واالعتزاز 

 طن بتارٌخه ووطنه وثمافته.للموا

أو  42ومن خالل ذلن سٌتطور االلتصاد وتتنامى المرادٌد المالٌة وتتعاظم ولو بشكل متدرج وبالتالً ستتحمك التنمٌة الدائمة

تلن التً ٌمال عنها المستدامة والتً فً الوالع هً عملٌات تطورٌة خاضعة للمالحظ والمتابعة من لبل العالم عن طرٌك 

اإلعالم السٌاحً ولد تستؽرب أن معدل النمو لهذه الصناعة )أي الصناعة السٌاحٌة( من حٌث المرادٌد فً عدد من البلدان 

التً كانت تُحصل أو تُجبى من المرادٌد االلتصادٌة نتٌجة رٌع  43ة الدخول السابمةثالثة أمثال لٌملد وصل إلى أكثر من 

ِشرت معلومات عنها من خالل الدعاٌة واإلعالن أو الموالع السٌاحٌة بسبب تدفك السواح على تلن المراكز السٌاحٌة التً نُ 

بالذات عبر وسائل االتصال اإللكترونً وهو  من خالله توثٌك تلن المراكز السٌاحٌة وتوضٌح أهمتها ودالالتها السٌاحٌة

 والتً تُعد أسرع وسٌلة اتصال بالمستهلكٌن وهم فً هذه الحالة هم السواح. 44شبكة اإلنترنت

عبر الوسائل الحدٌثة بالذات الشبكات اإللكترونٌة وحتى تلن التملٌدٌة من مرئٌة ولهذا تتضح أهمٌة الفعل السٌاحً 

ط بها أو تتولى مهمة التعرٌؾ بالصناعة السٌاحٌة من خالل اإلعالم السٌاحً وتتضح كذلن والتً ٌناومسموعة ومكتوبة 

المساهمة فً نمو االلتصادٌات من خاللها العاللة الشرطٌة بٌن اإلعالم السٌاحً والصناعة السٌاحٌة ودورهما المهم فً 

 الوطنٌة للبلدان النامٌة وحتى تلن المتمدمة.

العالمً  االلتصاد فً السٌاحة حالة مساهمة العالمٌة السٌاحة منظمة تمرٌرعن  وإٌمان العلمً عبود زرلٌن،كل من  وٌنمل

 ملٌون  200 السٌاحة نحو وفرت  المحلً ولد اإلنتاج مجموع من % 11 بنسبة كانت العشر سنوات األخٌرة خالل

عام  فً خلك فرص عمل حتى السٌاحةكما إن مساهمة  العالم فً العمل فرص مجموع من %8 بمعدل أي عمل، فرصة

ً  عمل فرصة ملٌون 5,5 حسب التمرٌر كان بنحو م2010 المالً والمرادٌد المالٌة من خالل العمل  الدخل بلػو سنوٌا

 45.دوالر ملٌار762 و بلٌون 462 نحو م0226إلى عام  م 2001عام بنشاطاته المختلفة فً الفترة من السٌاحً
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 السٌاحة، مع المحلً المجتمع تفاعل زٌادة إلى السٌاحٌة المجتمعات فً والتملٌدٌة الحرفٌة الصناعات تطور أدىكما 

 من األول النصؾ خالل %5 بنسبة العالم حول السٌاح عدد ارتفع ولمد لالمجا هذا فً العمل فرص زٌادة إلى باإلضافة

إن  46م2013 وبداٌة العام بنهاٌة الملٌار حاجز الرلم ٌتجاوز بؤن تولعات وسط سائح، ملٌون 467 لٌبلػ ،م 2012عام

هذه األرلام ذات اعتبار خاص فً عملٌة تطور االلتصاد العالمً واتجاهه للعمل السٌاحً ودعمه لمساهمة الفعل السٌاحً 

 الواضحة فٌه.

دوافع  وبرهنت أهمٌة العمل السٌاحً وبالذات من خالل فعل اإلعالم السٌاحً أنها ذات أثر ممٌز وهو دافع مهم من 

فهنان دول بالعالم لم تموم نهضتها إال عبر االهتمام بالعمل  47اإلثراء الثمافً واالزدهار المعٌشً والرفاهٌة االلتصادٌة

السٌاحً أو على األلل باهتمامها بشكل مباشر على العمل السٌاحً فسخرت مكٌنات إعالمٌة محلٌة ودولٌة للتروٌج 

لت األنشطة السٌاحٌة أهمٌة خاصة دولة مالٌزٌا التً لم تزدهر وتتعدد مداخٌلها المالٌة السٌاحً ومن بٌن هذه الدولة التً أو

التً أثرت التصادها إال من خالل الفعل السٌاحً إعالمه المصاحب عبر مإسسات إعالمٌة ترعاها الدولة وتحت 

  48إشرافها.

للسٌاحة فً مالٌزٌا لدعم العمل السٌاحً بها ثم أطلمت العنان للعدٌد من أصحاب الشركات اإلعالمٌة الخاصة للتروٌج 

ولكن ضمن خطط مدروسة ٌصٌؽها مختصون محترفون فً العمل السٌاحً وتصاحب بحزمة من الموانٌن والتشرٌعات 

واللوائح المعنٌة بتنظٌم العمل السٌاحً واإلشراؾ علٌه وٌوكل لإلعالم السٌاحً التعرٌؾ بها والترٌج لها أٌضاً ضمن 

  وفعلٌة توتً أوكلها وتحمك الؽرض المبتؽى فً نهضة العمل السٌاحً. خطط والعٌة 

وفً لٌبٌا رؼم إننا لم نطلع على دور جلً وواضح من لبل مإسسات الدولة اللٌبٌة منذ نشؤتها لإلعالم السٌاحً الممنهج 

ل اإلعالمً والسٌاحً من والمحترؾ إال أنه فً فترة الثمانٌات وأواخر التسعٌنٌات من المرن الماضً بدأت بواد العم

خالل لٌام بعض األلسام االكادٌمٌة المتخصصة بمباشرة العمل فً هذا المجال لكن على شكل صفة التعٌٌن البحثً 

  49األكادٌمً فمط ٌموم به عدد من الطالب تحت إشراؾ أساتذتهم.

ألكادٌمٌة نتائج وتوصٌات ذات لٌمة والوالع رؼم جهود الرعاٌة المتواضعة لها فمد تمخض عن هذه األبحاث والدراسات ا

علمٌة إال أنه لألسؾ لم تإخذ تلن النتائج والتوصٌات بعٌن االعتبار كدراسات ٌُعد من خاللها خطط لبلورة العمل المإسسً 

اإلعالمً بشكل عام والسٌاحً بشكل خاص للرفع من مستوى الدعم االلتصادي وتعدد الموارد فً التصاد الدولة إال مع 

األلفٌة الجدٌدة حٌث حاولت الدولة ضمن رإٌتها الجدٌدة أن تؤطر لمإسسات خاصة ذات نفع عام تهتم برفع مستوى بداٌة 

 مداخٌل الدولة من السٌاحة. 

ووجهت عدٌد اإلمكانٌات المتاحة للمإسسات اإلعالمٌة لتخصص بعض الفمرات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة العامة وشبه 

ة اإلعالمٌة أو تلن التً تحت رعاٌتها لتؽطٌة األنشطة الثمافٌة والسٌاحٌة فؤهتمت الخاصة التابعة ألجهزة الدول

بالمهرجانات الثمافٌة ذات الطابع المحلً فً بعض مناطك لٌبٌا كما ؼطت بعض الملتمٌات والندوات والمحاضرات الثمافٌة 

عض المإسسات العلمٌة أو الفنٌة كالجامعات بوباحات التً تُعمد فً أرولة  50ذات المواضٌع التراثٌة واألثرٌة والسٌاحٌة

والمإسسات التعلٌمٌة المختلفة ومركز دراسة جهاد اللٌبٌٌن ضد الؽزو اإلٌطالً ومصلحة اآلثار أو ؼٌرها من المإسسات 

 ذات العاللة.

ة والفنٌة ورؼم الجهود الُمخلصة والصادلة التً حركت ودفعة وواكبة عمل أولئن المائمٌن على هذه المإسسات العلمٌ

ً فً برامجها الفنٌة والعلمٌة إال أنه شابها الكثٌر من المصور وبالتالً أثر ذلن سلباً على مداخٌل الفعل  والمساهمٌن علمٌا

السٌاحً المرجوة وذلن لعدد من االعتبارات اهمها عدم وجود نصوص تشرٌعٌة واضحة تحدد العاللة بٌن تلن المإسسات 
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لٌه أن تكون األعمال تلن مجرد تؽطٌة إعالمٌة مإلتة ألحداث ومشاهد عابرة تنتهً بمجرد والعمل اإلعالمً مما ترتب ع

  .نهاٌة الحدث

كما أنه بسبب عدم تخصص إدارة بعٌنها منوط بها اإلعالم السٌاحً مدعومة بسند تشرٌعً من لبل المشرعٌن فً الدولة 

الت االختصاصات وتعددت الجهات االعتبارٌة والطبٌعٌة الؽٌر ولها تراتبٌة إدارٌة وذمة مالٌة فً أجهزتها التنفٌذٌة تداخ

متخصصة فً فعلٌة العملٌة السٌاحٌة بالدولة لمرالبتها أو لتمدٌم الخدمة فٌها مما أثر ذلن سلباً على الفعل السٌاحً الدعائً 

 أو الخدمً وهنا فً الوالع كان مكمن الخلل. 

لتالً تؽٌر تبعٌاتها اإلدارٌة والفنٌة خاصة تلن التً تكون لها عاللة مباشرة وكان كذلن لتؽٌٌر اإلدارات شبه المستمر وبا

  51بالجانب التنفٌذي المسإول مالٌاً وإدارٌاً عن أي دعم أو نشاط متعلك بالجانب السٌاحً ساهم فً إربان العمل السٌاحً.

وفر البُنى التحتٌة الخدمٌة أو الترفٌهٌة كما ساهم فً تندنً مستوى الخدمة الواجب مواكبتها لألعمال السٌاحٌة ولعدم ت

 المستوجب وجودها لمواكبة الفعل السٌاحً دور فً التملٌل من الموارد والمالٌة وتضائل نسب الزٌادة المالٌة فً 

الدخل من العمل السٌاحً رؼم وجود عدٌد الممومات السٌاحٌة الطبٌعٌة واألثرٌة ذات الجذب السٌاحً الخاص والبالػ 

من النواحً السٌاحٌة كافة والتً لو تم االهتمام بها وتعٌٌن خطط عمل مدروسة ومواكبة لفعل اإلعالم السٌاحً  األهمٌة

 .52لكن لمإشر الدخول المالٌة للدولة مٌزان تراكمً اٌجابً

 أمثلة من السٌاحة الطبٌعٌة واألثرٌة فً لٌبٌا 9.2

التكوٌنات الجؽرافٌة والجٌولوجٌة والحضارٌة والتارٌخٌة التً انتجتها تعج األراضً اللٌبٌة بكافة ألالٌمها بالعدٌد من 

العملٌة اللٌبٌة ومن آثر العٌش باألراضً اللٌبٌة فؤثر وتؤثر فً بٌئته ومحٌطه الزاخرٌن بمشاهد الحضارة وشواخص 

حاالت التداخل المعرفً المعمار ذات الفن الرالً والممٌز الناتج عن الفكر والنضوج فٌه وبالتالً ٌُلحظ العدٌد من 

 والحضاري إذ أن سمة العصر الفكرٌة والمعمارٌة هً واحدة المٌاس فمط هو لٌاس نسبة التطور ودرجة االتمان. 

ومن هنا كانت درجات ونسب التطور بٌن األمم التً عاصرت بعضها أو متماربة زمنٌاً تجدها لحد ما متماربة مع مالحظة 

ً وهذا من دون تن الض فً التوصٌؾ السابك من حٌث وجود تطور وٌُلحظ هذا لدا ساكنً كل حوض البحر الفارق طبعا

فعناوٌن الفعل السٌاحً متجسدة بعمومه بموالع أثرٌة معمارٌة وطبٌعٌة سٌاحٌة ذات داللة حضارٌة ثمافٌة مادٌة  53المتوسط

 وهً فً الوالع عناوٌن ومضامٌن وافرة بدرجة كبٌرة فً عدٌد المناطك بلٌبٌا. 

 السٌاحة الطبٌعٌة 9.0

ومن بٌن الطبائع الجٌولوجٌة التً تعج بها لٌبٌا تلن الرمال الملونة والدلٌمة والتً توجد كبطائح فً سفوح رملٌة متدرجة 

فً مناطك من الجنوب اللٌبً بشكل عام وبالذات حول مناطك الجنوب الؽربً خاصة ؼات وصوالً إلى تدررات 

  54ه الرمال تدرج ألوانها تعددها ودلة مكونها الجزئً.األكاكوس وتسٌلً ومن مٌزات هذ

كما إن من بٌن معالم التكوٌن الجٌولوجً فً لٌبٌا مشتمالت عدة كالسهول والفٌافً والصحاري منها مثالً فً هذا الممام ال 

توجد فً حصراً عدداً من المنخفضات والواحات كواحة الجؽبوب ومراده والكفرة ومنخفض أو بحٌرة لبر عون التً 

النطالات الجنوبٌة الشرلٌة والوسط الجنوبً الشرلً للٌبٌا ومن بٌن المشاهد والمعالم الطبٌعٌة واألثرٌة بتلن المناطك المٌاه 

العذبة كعٌن وشالل درنة والسوالً والمساطب والمنوات التً تشك لتصل لعدٌد مناطك االستمرار البشري ذات البُعد 

  55متدرجة تارٌخٌاً وممثلة لمراحل وعصور تارٌخٌة متعددة ومختلفة.التارٌخً والتراثً إذ أنها 

ولد ساهم المولع الجؽرافً المتوسطً الخاص والممٌز للٌبٌا والذي ٌمع بٌن مناطك مهمة من العالم فً أن تلعب األراضً 

ال مناخها وسهولة جؽرافٌتها اللٌبٌة حلمة وصل طبٌعٌة بٌن شمال وجنوب المارة األفرٌمٌة مع لارة أوروبا وكما ساهم اعتد
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وتعدد معالم طبٌعٌة التكوٌن الطبٌعً والجٌولوجً ألراضٌها فً جذب السواح لمضاء أولات ببعض مناطمها ومراكزها 

الجؽرافٌة فمتمثالت السطح والتضارٌس فٌها ؼٌر متطرفة وعاصفة وحادة بل تتمٌز األراضً اللٌبٌة بتجانس تكوٌنها 

 هٌؤ لوجود عدٌد 56سطح أرضها أو علم تضارٌسها( متوافك مع عناصرها الطبٌعٌة والبشرٌةأي )سمات  الطبوؼرافٌا

التكوٌنات الطبٌعٌة بها كسلسلة الجبال دائمة الخضرة بمناطك الجبل األخضر وأودٌتها الخمائلٌة كثٌرة الؽابات الطبٌعٌة 

 ومتنوعة األشجار والنباتات والمزروعات. 

الشاهمة والشاهدة على مراحل التارٌخ الجٌولوجً فً لٌبٌا سلسلة الجٌل الؽربً ذات االمتداد ومن بٌن المكونات الطبٌعٌة 

الجٌولوجً لسلسلة جبال أطلس الممتدة من شمال ؼرب المارة األفرٌمٌة التً رؼم عدم كثرة أشجارها وخضرتها إال أنها 

الفعل السٌاحً خاصة األلوان الطبٌعٌة التً ٌمكن أن ٌتم استؽاللها بشكل ٌخدم  57ذات مكونات وثروات طبٌعٌة خاصة

توجد فً بعض سفوح الجدار الصخري لبعض السالسل الجبٌلٌة بالذات عند مرتفعات ٌفرن وؼرٌان إذ ٌُلحظ تؽٌر ولو 

 نسبً فً لونها.

ً كان وجودها منذ ما لبل الزمن  كما تمثلت فً لٌبٌا عدٌد المكونات الطبٌعٌة ذات الوجود الجٌولوجً السحٌك زمنٌا

عدد من البحٌرات والسبخات والبرن الكبرٌتٌة والٌنابٌع الفوارة خاصة تلن التً تمع فً  58الجٌولوجً الرابع البالٌستوسٌن

فً وسط الساحل اللٌبً وبحٌرة تاورؼاء وفوار منطمة تاجوراء  59بحٌرة تاثموسؼرب وجنوب الؽرب اللٌبً وأهما 

وبحٌرة لبر عون التً تمع فً عمك الصحراء اللٌبٌّة، وتحدٌداً فً وادي اآلجال إلى الجنوب من لٌبٌا، وبما ٌحٌط بهذه 

ً ؼاٌة فً األهمٌّة ٌستمطب  والواحات والبحٌرة والعٌون من أشجار النخٌل والرمال الساحرة جعلها وجهة وممصداً سٌاحٌّا

  السٌّاح من جمٌع أرجاء العالم.

هذه الموالع وجدت بفعل ظروؾ التؽٌرات الجٌولوجٌة التً حدثت لألرض عبر أزمنة مختلفة منذ األزمنة الجٌولوجٌة 

ً حٌث لكنها أنتجت مكونات طبٌعٌة ساهمت فً إظهار المكون السٌاحً الطبٌع 60األولى انتهاًء بالزمن الجٌولوجً الرابع

والوالع إن عمل اإلعالم السٌاحً وإن كان فً الوالع لعب والزال ٌلعب دور مباشر ومهم فً عملٌات الفعل السٌاحً. 

محدود فً األلفٌة الجدٌدة لكنه كان له دور ممٌز فً الدعاٌة والتروٌج إال أن الدولة التزال تعانً فً عملها بهذا المجال 

 الوسائل اإلعالمٌة السٌاحٌة المختلفة دور مهم فً إظهارها لعالم السٌاحة. ولد ركزت لصوراً واضحاً وعمٌماً.

 السٌاحة األثرٌة 9.9

تمع فً جنوب  صخرٌة التوائٌة جبال أكاكوس هً تدرارت أو أكاكوس جبالبلٌبٌا ومن بٌن النتاجات السٌاحٌة 

وفٌها ٌتمثل التكوٌن الطبٌعً ذا الداللة السٌاحٌة واألثري ذا المكون الحضاري الخاص إذ ٌوجد  فزانبإللٌم  لٌبٌا ؼرب

ولائع على الجدار السطحً لتلن المكونات الجبلٌة نموش ورسوم مثلة لمة التذوق الفنً وؼاٌة درجة االتمان التصوٌري ل

حٌاة تلن األلوام التً سكنتها بكهوؾ ومناطك تلن السلسلة الجبلٌة إذ تُرجم فٌها سلوكٌاتهم وعبرت تلن اللوحات الجدارٌة 

 الفنٌة عن أوعٌة أفكارهم وما تدور فً مخٌالتهم. 

لملونة واأللواس وٌوجد فً جبال تدرارت أكاكوس لوحات سٌاحٌة مختلفة من المناظر الطبٌعٌة، منها الرٌاح الرملٌة ا

ومن أهم الموالع فً المنطمة لوس افازاجار ولوس  التً تترامى فً األودٌة التً تحٌط بها الصخرٌة واألحجار الضخمة

وتشتهر منطمة وادي اآلجال بكهوفها المتعددة المزدحمة والؽنٌة بمجموعة كبٌرة من المنحوتات والرسومات 61)تن خلجة(

 المنموشة والمرسومة على صخور جبالها المتسلسلة والمتدرجة فً الحدة واالرتفاع. 

المرصع بها ٌة والنمشٌة ومن أهمٌة الداللة الحضارٌة والفنٌة والجمالٌة التً تضمنتها موضوعات تلن اللوحات الرسوم

موالع  تعتمدها فً سجالتها من بٌن م2091التابعة لهٌئة األمم المتحدة عام  الٌونسكوجدران تلن الجبال جعلت منظمة 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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وكذلن صور األحصنة و والنعام والفٌلة الزراؾكرسوم ونموش لحٌوانات متعددة تلن اللوحات تتضمن  التراث العالمً

 والجماع. والرلص الموسٌمى لمجموعة من الرجال والنساء تجسد مناحً الحٌاة المختلفة لإلنسان كالعزؾ

      
 رسومات ملونة على الصخر فً كهوف أكاكوس فً لٌبٌا          القوس الصخري )تن خلجة( فً تادرارت أكاكوس               

 

وضمن ما تزخر به مناطك لٌبٌا موالع األثرٌة ومراكز حضارٌة ذات دالالت سٌاحٌة لو وظفت بشكل سلٌم ومحترؾ 

وممنهج أمكن به تحمٌك مرادٌد مالٌة ضخمة ستسهم فً تحمٌك نهضة تنموٌة مستدامة ذات حٌوٌة فً المجالٌن البشري 

الطبٌعً وهذه الموالع هً حمٌمة تلن التً تتعلك بالناحٌة الدٌنٌة والمادي إذ أنها مناطك جاذبة حتى بتكوٌنها الجٌولوجً أو 

 أي تلن التً تمثل السٌاحة الدٌنٌة. 

وخٌر من ٌمثل هذه الناحٌة تمثٌالً حمٌمٌاً هو كهؾ أو دٌر مار مرلس الذي ُكشؾ النماب عنه فً مناطك الجبل األخضر 

هذا المكان الذي هو وُعرؾ مكان وجوده بوادي مرلس أو وادي مرلس اإلنجٌلً  62وتحدٌداً فً منطمة وادي اآلثرون

عبارة عن ممر لمدٌس مسٌحً عاصر المسٌح عٌسى بن مرٌم وأسمه سمعان بن أرسطوبولس اللٌبً الموطن والوالدة وذو 

  63األصول الكنعانٌة.

اإلٌمان من أجل دٌن هللا ومناصرة الحك فاتخذ من ذلن  وهو أحد المإمنٌن به ولد واجه المعتمد الوثنً وجابه الكفار بُمعتمد

 الوادي وأوشازه ملجؤ للتحصن به ضد بطش معارضٌن الدٌن من الرومان وؼٌرهم من الكفار المناصرٌن لهم. 

وهذا الممر عبارة عن وشز معلك بوادي بداٌته عٌن للمٌاه تسمى عٌن العسل من الممكن أن التسمٌة أطلمت لصفة اتصفت 

طعم مٌاه العٌن وضمن ممار مرلس بوادٌه صهرٌج لحفظ المٌاه ومساطب مائٌة وبعض الحجر المنحوتة فً األوشاز بها 

  64وعثر على رأس منحوت األسد ٌمال أنه رمز لمرلس.

وفً تمدٌر الباحث أن رأس األسد هذا ؼٌر معاصر لمار مرلس كون أنه ٌحمل دالالت وثنٌة وال ٌعبر عن حالة اإلٌمان 

 مة التً عرفت عن سمعان بن أرسطوبولس.المطل

 
( تمثل بداٌات مدخل وادي مرقس2صورة )
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( تمثل قنوات ومصاطب المٌاه بوادي مرقس0صورة )

66
 

 

 
( تمثل مدخل مغارة مرقس9صورة )

67
 

 

)مار مرلس( مكانة دٌنٌة لدا جمٌع المسٌحٌٌن لكونه ٌعتبر أهم الرسول لسمعان بن أرسطوبولس فً الوالع أن 

 األرثوذكسٌٌن وهو مدون لإلنجٌل الذٌن ٌعتمده وٌإمن به اتباع الدٌانة المسٌحٌة. 

ومن هنا ولالعتبارات السالفة الذكر أن مجرد فتح باب السٌاحة فٌه والتؤطٌر اإلعالمً والدعاٌة له واإلعالن عنه والذي 

ٌجب أن ٌناط باإلعالم السٌاحً تخصصاً من حٌث التعرٌؾ بهذا المولع األثري وبٌان أهمٌته وتوثٌك مراحله التارٌخٌة 

انٌن والتشرٌعات واللوائح التً ٌجب اتباعها واألخذ بها له وفك لوانٌن وتطوراته المعمارٌة وتبصٌر السواح بالمو

وتشرٌعات الدولة سٌكون رافد من روافد العملٌة السٌاحٌة وسٌسهم هذا فً دعم مداخٌل الخزانة اللٌبٌة بسبب تدفمات 

 الحجٌج المسٌحٌٌن لممر إلامته. 

ا التً ترجع للعصور الحجرٌة المتعددة وللعهود اإلؼرٌمٌة والرومانٌة ومن بٌن الموالع والمعالم األثرٌة التً تتواجد فً لٌبٌ

الممابر المنتشرة التً واإلسالمٌة وهً منتشرة فً طول وعرض البالد على سبٌل المثال ال الحصر ٌمكن أن ٌذكر منها 

ت صؽٌرة متناثرة فً ترجع لعصور ما لبل التارٌخ ومراحلها ونماط تحولها الحضارٌة المختلفة وهً على هٌئة أهراما

كٌلومتر باتجاه الجنوب الشرلً منها ومناطك الواحات الخارجة  42مناطك الجؽبوب وعلى بعد منها ٌصل لحوالً 

  68الجنوبٌة الشرلٌة ومناطك الهروج والتً دفن فٌها المٌت بوضع المرفصاء وبجانبه وضع ما لد ٌحتاجه فً حٌاته اآلخرة.

ولفهم ولفلسفة اعتمادٌة خاصة توجد البحث والدراسة للوصول الستنتاجات تعطً مإشر والع وهذا فً حد ذاته دلٌل لرلً 

 معرفً خاص لتلن االمة التً سكنت الوطن اللٌبً.

فً لٌبٌا  70من معالم ومشاهد أثرٌة مثلت حمب التواجد اإلؼرٌمٌة والبونٌمً والرومانٌة 69ومما تزخر به األرض اللٌبٌة

مسارحها وروالات أنفورماتها وإؼوراتها ومعبدها ودورها  71بطولٌماٌسمجنا وأبولونٌا ومنها مدن لورٌنا ولبتس 



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

91 

وتماثٌلها ولوحات فسٌفسائها  72وصهارٌجها ومصاطب ولنوات مائها وممابرها وألواس النصر فٌها ولالعها المحصنة

ً أن أؼلب تلن المعالم وما ٌثٌر االنتباه ومن حسن  73المتناثرة المتعددة التً جسدت فكر واعتماد ساكنٌها الحظ أٌضا

 والمشاهد األثرٌة والتارٌخٌة والتراثٌة لائمة ومحافظة على رونمها وجمالها.

وهً فً الوالع بما تحتوٌه من موضوعات ومضامٌن تمثل حمب تارٌخٌه متالحمة ومتواترة من الممكن أن تمام من خاللها 

للدراسة والبحث األكادٌمً والتزال عناوٌن للعدٌد من الدراسات العلمٌة  ما ٌسمى بالسٌاحة التعلٌمٌة إذ أنها الزالت تحتاج

المتخصصة ذات الطابع العلمً والداللة المعرفٌة التً حتماً ستضٌؾ للمعرفة اإلنسانٌة مزٌد من الحمائك العلمٌة التً 

 ستكون عنوان للٌبٌا ولمواطنٌها.

لفعل السٌاحً ٌتطلب استؽالل كل الممومات الحضارٌة واألثرٌة وأخٌراً ولٌس آخراً أن االهتمام الحمٌمً والجدي با

والسٌاحٌة الماثلة فً الوطن اللٌبً والتً تم عرض بعضها مثاالً ال حصراً وفك لواعد علمٌة وركائز مهنٌة حمٌمٌة كما 

تحت هٌؤة أو إدارة  ٌستوجب األمر كذلن إسناد الفعل السٌاحً وعملٌاتها المتعددة لذوي االختصاص والمهنٌة وأن ٌكونوا

أو مإسسة تتولى العمل الخدمً والرلابة من جهة على أن ٌكون لها أذرعتها اإلعالمٌة المختصة فً العمل السٌاحً 

 والدعاٌة واإلعالم السٌاحً من جهة أخرى.

االستفادة منها وتُسهم فهذه المعالم والمشاهد األثرٌة والتراثٌة والطبٌعٌة الماثلة والشاخصة على األرض اللٌبٌة لكً تتحمك 

فً زٌادة المرادٌد المالٌة وتعدد وتنوع االلتصاد وإخراجه من األحادٌة فً التموٌل للتعددٌة ٌجب أن تُفعل ماكٌنة إعالمٌة 

 مختصة ٌُناط بها مهام الدعاٌة واإلعالن وفك ضوابط ولوانٌن وتشرٌعات خاصة بالعمل السٌاحً. 

ح ونظم عمل الفعل السٌاحً الخدمً أو اإلعالمً سٌُتٌح إمكانٌة العمل المإسسً بشكل فاالهتمام بموانٌن وتشرٌعات ولوائ

ٌجعل العملٌات السٌاحٌة تسٌر بشكل سلس ووفك برامج والعٌة وحمٌمٌة سٌكون لها األثر المباشر فً إظهار العملٌة الثمافٌة 

الحضارٌة ما تزخر به مناطك الوطن من معالم والمعرفٌة لحضارة األمة وتارٌخها وسٌضع على خوارط العالم التراثٌة و

 تارٌخٌة وحضارٌة وتراثٌة وطبٌعٌة مما سٌُسهم ذلن فً زٌادة الدخل المومً واالزدهار االلتصادي للوطن والمواطنٌن.

 

 النتائج والتوصٌات  2.4

ل البحث وهً بذلن النتائج والتوصٌات هً حصٌلة ما تم التوصل إلٌه وما اتضح من ضرورة وُجب التنوٌه له من خال

 تؤتً كحصٌلة للدراسة ونتائج ٌستعرضها الباحث وتوصٌات ٌُنوه إلٌها وهً مشتملة تتمثل فً اآلتً:  

 النتائج  0.4

مما تمدم عرضه من مادة علمٌة ٌتضح من خالل الدراسة عدة نتائج تتمحور فً أنه هنان عاللة مباشرة بٌن اإلعالم 

والثمافة والمعرفة والداللة الحضارٌة والبد وفمها من خلك أسس حمٌمة وممنهجة تكون على لواعد راسخة تبٌن حالة العمل 

طٌة الزمة بٌن السٌاحة واإلعالم من جهة والموالع الطبٌعٌة واألثرٌة من اإلعالمً فً جانبه السٌاحً ووجود عاللة اشترا

 جهة أخرى. 

وتبٌن من خالل الدراسة كذلن أن اإلدماج بٌن الفعل اإلعالمً والوالع السٌاحً من خالل التجسٌد األثري والحضاري هو 

 لٌس إال إدماج لمناتً عمل تصب فً النهوض ببٌان الحالة الحضارٌة.

ئج الدراسة كذلن أن تعاضد المائمٌن على اإلعالم السٌاحً لتبٌان الوالع السٌاحً هو لٌس إال خدمة واجبة ال ٌمؾ ومن نتا

عند مسؤلة التروٌح والدعاٌة فمط بل ٌجب أن ٌتخطاهما لفرض الحماٌة والرلابة مدعومة بموة المانون والتشرٌع وأن 

بهم الحمٌمً سٌُسهمون فً إظهار الوجه المشرق للتارٌخ والحضارة المائمٌن على اإلعالم السٌاحً عندما ٌموموا بواج

 عنوان الوطن واألمة من ناحٌة. 



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

92 

ومن ناحٌة أخرى سٌلعبون دور مهم ومباشر فً زٌادة مداخٌل الدولة وازدهار التصدها من خالل جذب السواح ودفعهم 

باشر أو ؼٌر مباشر فً زٌادة المدخول الفردي للمٌام بدفك األموال التً من شؤنها أن تخلك فرص عمل وتُسهم بشكل م

 والمجتمعً.

 

 التوصٌات 9.4

ٌجب على الدولة ومإسساتها ذات العاللة واالختصاص وأصحاب المرار فٌها أن ٌُسهموا فً خلك حالة التوازن بٌن 

النهوض بالمطاعٌن الخدمً مراكز الخدمات العامة ومتطلبات الفعل السٌاحً كونهم المسإولون مسإولٌة مباشرة عن والع 

والسٌاحً وبالممابل البد للمائمٌن على اإلعالم السٌاحً من أن ٌكونوا ضمن مهام وعملٌات الحماٌة للموالع األثرٌة 

والحضارٌة التً تشكل مكون مهم من مكونات عنوان األمة وكما ٌجب أن ٌناط بهم التراح الموانٌن والتشرٌعات واللوائح 

 والدعاٌة والتروٌج للموالع السٌاحٌة. باإلضافة للمتابعة

ومما ٌوصى به فً هذه الدراسة وفك نتائجها أن البد من االهتمام بالبنى التحتٌة والخدمٌة ونمل الخدمة والربط اإلعالمً 

وجعل منظومة االتصال الفضائً فً ألصى درجات السٌطرة والتحدٌث المستمر لكً تربط الخدمة السٌاحٌة والمعالم 

ة والمشاهد الطبٌعٌة بمراكز الدعاٌة والتروٌج بالعالم بشكل عام وبالمإسسات العلمٌة والمعرفٌة والحرفٌة ذات العمل األثرٌ

 االختصاصً بمجال اإلعالم والسٌاحة لتكون نافذة لما ٌزخر به الوطن على العالم.

الفعل اإلعالمً والسٌاحً كما من ضمن توصٌات الدراسة ضرورة العمل على تؤسٌس مإسسات أكادٌمٌة متخصصة ب

تكثٌؾ البرامج وذلن لخلك كادر متعلم ومإهل للعمل فً المإسسات المناط بها فعلٌة العمل السٌاحً واإلعالمً وٌجب 

التوعوٌة من خالل النشرات اإلرشادٌة حول الوعً السٌاحً الداخلً ورفع مستوى المعرفة، توصً الدراسة بالرفع من 

 لعاملٌن بمطاعً السٌاحة واإلعالم ومواكبة العملٌات التطورٌة فً مجاالتهما المختلفة.الكفاءة المهنٌة لجمٌع ا

 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً: المصادر

1: Pliniuis Sicundus. Nat. Hisst. V. IV. 28. The Loeb Classical Library.  

2: Youssef,A.A. 1964, (Merenptah's Hourth Year Text Amada), A.S.A. Lviii.  

 التقارٌر ثانٌاً: 

، صادر عن امانة اللجنة الشعبٌة العامة للثمافة واإلعالم، اللجنة التحضٌرٌة 2009: تمرٌر عن مهرجان ؼات، 1

 للمهرجان.

 

 ، لناة لٌبٌا روحها الوطن. 12/2018/ 12: تمرٌر مرئً، 2

  
 

 ثالثاً: المراجع العربٌة

 ، فن العاللات العامة واإلعالم، مصر، المكتبة االنجلو مصرٌة.1968إبراهٌم إمام،  :2

1' :ii mamir 'irar i 1661  , al an ana aa an araa ,an'ii nar i ri'm i anraeaa aa anailaina 

ri'miaa.  

  ، بحوث التسوٌك، عمان، دار حامد للنشر.2000أبً سعٌد الدٌوه جً ، :0

2' :a i 'a iy anyai,m ai i 2222  , ima,am anaa',i  i  arral i yam mariy ninla'mmm.  
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 .، دراسات فً جؽرافٌة السٌاحة، الماهرة، عالم الكتب للنشر1998أحمد الجالد،  :9

3' :amray anaanaay i 1661  ,yima'aa  i aakmma iaa an'iiamaa i an amma i  anar aneaaa  ninla'mm.  

 ، معالم ومشاهد من لٌبٌا، طرابلس، منشورات أمانة اللجنة الشعبٌة العامة للثمافة واإلعالم.1997أحمد علً حافظ،  :4

4' :amray  ani ma ia i 1661  ,ra anir ,ara'mamiy ril ni ia i aama ana' i ral'mamaa 'aralaa 

annaalaa an araa ninama a aa ,an'ii nar.  

، طرابلس، الدار الجماهٌرٌة للنشر 1، التارٌخ السٌاسً وااللتصادي للمدن الثالث، ط1993شة، أحمد دمحم أندٌ :1
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