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  عمران هدى محمد. أ

  الزاوية كلية اآلداب  - قسم الجغرافيا
   زاويةجامعة ال 

  :ةــمقدم
  تقع بـين دائرتـي عـرض     حيثعلى واقع السياحة في مدينة يفرن، هذه الورقة  تركز       

)15 32َ º 32و º (  شمال خط االستواء وخطي طـول)12َ 45º  12َ 30وº (   شـرق خـط
أما عن موضعها فيحدها من الغرب مدينة جادو ومن الشرق مدينة غريان بينمـا مـن    ،غرينتش

 كم جنـوب طـرابلس   175الزاوية وصرمان وعلى بعد الجنوب مدينة مزدة ومن الشمال مدينتا 
متراً عن مسـتوى سـطح    750 على ارتفاع نشأتأنَها كما  ²كم 2.66ـوتشغل مساحة تقدر ب

 ثاني المدن ارتفاعـاً  عدة أودية نحو سهل الجفارة لتكونوسة الذي تخترقه فوق قمة جبل نف البحر
حيث يبلغ  ،)1( شكلال ،متوسطيقترب من مناخ البحر الجعلها تتميز بمناخ جبلي  ممان بعد غريا
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ها بمميزات طبيعيـة وبشـرية   ، إن هذا الموقع أخصملم 272واألمطارْم  18.9المعدل للحرارة 
 بأنهـا "األباضية في موكب التاريخ في كتابه  )علي يحي(ذا وصفها المؤرخ هك أهميتهازادت من 

كما أشار إلى " عظيمة ذات تربة خصبة تزدان بحدائق غناء من األشجار والفواكه المختلفة مدينة
أما مـا يخـص    ،"وألطفها هواء وأعذبها ماء  موقعها يمثل أجمل مناطق الجبل وأخصبها تربة"

 على باإلضافة إلى قدرتهم يتكلمون األمازيغية )بربرية(صول أمازيغية أل معظمهميرجع سكانها ف
) قبيلـة تقربسـت  (ويتوزعون في محلتين حيث يسكن محلة القصر البربر   اللغة العربيةب التكلم 

القـراديين والمشوشـين   (وخليط من السكان العرب، أما في محلة الجديدة فيشغلها البربر فقـط  
 إيفران ومفردهـا إيفـرن   لذا فإن أصل تسمية المدينة ،)القصير والشقارنةوالمعنيين والبخابخة و

 التي تعرف محلياً باسم تيريت وبالعربيـة  مازيغية الكهف ؛ وذلك لكثرة الكهوف فيهاومعناها باأل
عاش فيهـا   تاريخياًوهي مدينة قديمة  ،الزمن حرفت فصارت يفرين ثم يفرن ومع مرور الغيران
اإلسـالمي  بي والروماني والعر آثار العصر الحجري القديم األوسطففيها  نينمنذ آالف الس البشر

 .)1(والعثماني واإليطالي، فهذه المعالم التاريخية شجعت السائح على مشاهدتها
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ـ    ـ  ةوتتكون المدينة ادارياً من يفرن المركز والقلعـة وأم الجرسـان والغنائم  ةوالخالنق
  .)3(2006نسمة سنة  37812ملة سكانها ، وبلغ ج)2(ويفرن القديمة ةوالمشاشي

ما هـو واقـع السـياحة ؟ وهمـا     : يبرز من خاللهما إجابة السؤال األعم وهو حددت مشكلتان
  -:كاآلتي

  ما أعداد السياح الزائرين للمعالم األثرية والسياحية ؟:المشكلة األولى
  ما واقع الخدمات السياحية ؟ :المشكلة الثانية
  -:وء المشكلتين المطروحتين كاآلتيعلى ض فرضيتانصيغت 

  .هناك تناقض واضح في مستوى جذب األماكن األثرية :الفرضية األولى
  .إن واقع الخدمات السياحية متباين من جهة ألخرى: الفرضية الثانية

  :اآلتي إبراز في  ومبررات االختيار األهميةتظهر         
معالم السياحية واألثرية ودقتها واستمرارية أعداد السياح وال ائياتإحصأهمية توثيق إظهار  -1

ـ    تسجيلها  ةوالتي من شأنها أن تثري أية دراسة خاصةً فيما يتعلق بوضـع الخطـط التنموي
مقومـات  "قصودة الموسومة بـعبداهللا ، ففي الدراسة السابقة للباحث محمد تنفيذها وأولويات

تناقض في بيانـات  جد و" دامس غ ،يفرن ،صبراتة -البيئة السياحية وأفضلية المكان لمدن 
األمـر   ،في الفترة نفسهامتكررين له في جدولين الجانب المتعلق بأعداد السياح ونتيجة تحلي

الواقع السياحي وقد تم مقارنة الرقم األقرب ألربع سـنوات أخـرى تـم    الذي يضعف تقييم 
تمـام بمتابعـة   مما يعني أن أعداد السياح أكثر مما أحصي خاصةً مع عـدم االه  هاؤإحصا

  .سجالت رصد السياح والزائرين
 تـى تحظـى  ح ها الجمالي للمهتمين أفضلية المعالم األثرية والسياحية للسياح ومظهرإظفاء  -2

فاألمر بمثابة ترويج للسياحة والذي يخلق زيـادة   ،في أولويات خطط التنميةخاصة بمكانة 
   .في جذب السياح
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بما فيها النشاطات السـياحية التـي يمكـن     ويرهاة وتطالخدمات السياحي إبراز أهمية دعم -3
في توفير فرص  بدورها والتي تساهم  ،كرياضة تسلق الجبل ومغامرات الكهوفممارستها 

  .إلى جانب تنشيط حركة السياحة كونها نشاط اقتصادي يدفع بعجلة الدخل القومي عملال
تـاريخ معـالم   تم التعرف عـن  حيث   د المنهج التاريخيعتماُ ونظراً لما ورد ذكره         

وذلـك باسـتخدام   المنهج اإلحصـائي   تبعاُكما  ،لتثبيت حقائق عنهاالمدينة وحركة السياحة فيها 
مقومات البيئة السياحية وأفضلية المكـان  "بـقصودة المعنونة عبداهللا دراسة الباحث محمد  بيانات
رضها في عو سنوات تالية فقط ألربع بيانات سجالت الفندقو" غدامس  ،يفرن ،صبراتة -لمدن 
   .وتمثيلها بيانياً وتحليلها باستخدام النسبة المئوية جداول

 : واقع السياحة
خدمات سـياحية  و رية   تتمتع المدينة بإمكانيات سياحية بما في ذلك مقومات طبيعية وبش       

اح علـى الصـعيد   ضئيلة نسبياً ومتفاوتة من جهة ألخرى مما ساعد على اجتذاب أعداد من السي
، حيـث  فهي إحدى المدن القديمة التي تتعدد فيها المعالم األثريـة والسـياحية   ،المحلي والعالمي

المتباينة األشـكال كمـا    الصخرية هاتكويناتب عات جبل نفوسةارتفا )2(شكل  يتجلى من موقعها،
مدينـة   فنـدق هذا وتطل غـرب ال ، الواقعة أسفل فندق يفرن القديم) 3(، شكلعين تامديت توجد
األراضـي   ، و تظهـر يقة إلى حـد التالصـق  القديمة ببيوتها وشوارعها وأزقتها الض تبستقر

وجود إلى جانب  ،ر والبخابخة والمشوشين وتاملوتيالزراعية الفاصلة بين قرى الشقارنة والقص
يخيـة  التار  والمسـاجد  ،)4( لشـك  ،ي بمعالمها الواضحةآثار القلعة المشيدة أسفل المرتفع الجبل

لمشيد ضريح هنشير صفيت اها برزسالمي والتركي، وكذلك األضرحة وأالمشيدة خالل العهد اإل
 ،كم شرق المدينة والذي يطل على أطالل مزرعـة محصـنة   15في العصر الروماني على بعد 

 وجـود  سنة و 2000ره إلى أكثر من باإلضافة إلى المعابد كمعبد أتامهان ودستر الذي يرجع عم



 هدى محمد عمران. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  م2013 -المجلد الثاني -عشر الخامس العدد – ةالجامع المجلة  -  293 -

  
  

 
 
 
 

م، ومـن أبـرز   ن اليهوديتين اللتين يعود تاريخهما إلى ما قبل ميالد المسيح عليه السـال الكنيستي
الكهوف الجبلية المنتشرة في محيط منطقتـي الشـقارنة وتاغمـة     المعالم األثرية والسياحية هي

الرومي القـديم المشـيد   ق والفند ،)5( لشك منطقة أوالد بوموسى،ب البيوت القديمةو) المغارات(
يتيـح بنمو بعض الذي مظهر السطح ما بين مرتفع وسهل و كما يجذب السياح ،)4(جبلية بمنطقة

التوت على امتـداد المناطق المتضرسة بينما تظهر بعض مظـاهر  أشجار الزيتـون والنخيل و
ـ )5(الزنتانمن نهاية المدينة نحو الرياينه والنشاط الزراعي عند االنتقال  م عرضـه  ، وتبعاً لما ت

  :يجها كاآلتييمكن تدر
  : عالم األثریة والسیاحیة والخدمیةَماْل:أوًال

مـن إجمـالي   % 68.4في يفرن المدينة بواقع  والخدمية تتركز المعالم األثرية والسياحية       
التوالي من إجمـالي   على% 9.0و% 22.6المعالم ويتوزع الباقي على القلعة وأم الجرسان وهي

   :ويمكن تفصيلها كاآلتي) 1(حسب ما يظهر من الجدول ماً، لَعم 177المعالم البالغ 
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هموقع مدينة يفرن فوق جبل نفوس )2( شكل               عين تامديت) 3(شكل 
                                                               

                                                                                             

               
          

 
                               

 
 
 

        

  

بمنطقة أوالد بوموسي في يفرن قديمةالبيوت ال) 5(شكل           القلعة المشيدة في يفرن  )4(شكل  
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  )1(جدول 

بمدينة يفرنوالخدمية األثرية و السياحية واألماكن المعالم  
  المعلم     

  
  الجهة

  العــــــــدد

ــرى   اإلجمالي الق
  القديمة

لقصــور ا
  واألبراج

المساجد 
  والمعابد

ــة  األودي
  والعيون

ــاكن  األم
  الخدمية

األماكن 
  األثرية

ــاكن  األم
  السياحية

أماكن يمكـن  
  استثمارها

مناطق أثريـة  
ــى  ــاج إل تحت

  حفريات
  121  6  16  13  -  16  13  13  *21  22  المدينة رنيف

  40  -  9  4  8  5  4  3  -  7  القلعة
  16  -  -  9  4  -  1  -  3  أم الجرسان

  177  6  25  34  25  17  17  21  32  جموعالم
  100.00  3.39  14.12  19.21  19.21  9.61  9.61  11.86  18.08  %النسبة 

  .أبراج وأماكن حراسة 10 ،قصور قديمة 11*            

منشورات جامعة  ،يليةسياحية، دراسة جغرافية تحل مدن  مقومات بيئية، - السياحة في شمال غرب الجماهيرية،قصودةعياد محمد عبد اهللا : المصدر
  .بتصرف ،324 ،104ص ص ،2007 ليبيا، مطبعة جامعة الفاتح، طرابلس، الفاتح،

  

    : المعالم األثرية والسياحية - أ
لماً في يفـرن المدينـة   عم 70يوجد حيث ،من إجمالي المعالم% 49.15يأماً لَعم 87تشكل      

   -:كاآلتيتصنيفها ن ويمك ،لماًعم 17 القلعة وأم الجرسان بينما تضم
قرية فـي يفـرن    22منها  ،قرية 32أي من إجمالي المعالم % 18.08تمثل : القرى القديمة -1

وقد وجدت أطاللها باقية فـي القلعـة   فقط في أم الجرسان،  3قرى في القلعة و 7و المدينة
وقرى أخرى موزعة فـي   أت الحارات ومجريان وأتقربوست،ووتاغمة وأتوغاسرو  القديمة

تحوي معاصر الزيتـون التقليديـة   و وهي عبارة عن بناء تقليدي مشيد بالجبسطق عدة منا
 .المشيدة في كهوف تحت األرض
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تتركز في يفرن من إجمالي المعالم % 11.86لم يتبقَ منها إال ما نسبته : واألبراجالقصور  -2
ور التخـزين  والتي ما تزال تقاوم فعل العوامل الطبيعية والبشرية، ومن أهمها قص، المدينة

وأيضاً قصر الجزيرة الروماني والقصر الجديـد وقصـر أوالد    ،)وماجر أغاسر(بن نيران 
أحمد  تيكقصب علي والقصر األصفر وغيرها، وكذلك األبراج الدفاعية والمراقبة والحراسة

 .وعكا، وأيضاً قصبة اصفيط الرومانية

لماً فـي  عم 13منها  ،لي المعالممن إجما% 9.61تشكل : القديمة المساجد والزوايا والمعابد -3
ومن أمثلتها  ،ومعلماً فقط في أم الجرسان هو جامع السدرة معالم في القلعة 3يفرن القديمة و

الفتح اإلسالمي، وهناك أمرصـالون ونانـا زورغ   بعد د يمسجد ناناحوا وهو أول مسجد شُ
التـي مـا   ارات العلمية اقول وهي أقدم المن، وزاوية البوالمرابط وأبي ساكن عامر الشماخ

أهـم   أمـا  ،القبلـي والبحـري   الكنيسـيين زالت تؤدي وظيفتها، ومن أمثلة المعابد القديمة 
 .األضرحة التي تقام فيها مهرجانات سنوية هي مزار الدويب وبن محفوظ وسيدي ازريق

وحدة  13جد من إجمالي المعالم حيث يو%  9.61تمثل وحدة و 17وهي  :األودية والعيون -4
يخترقها ويتجـه نحـو سـهل     فوادي األثل مثالً ،)6(وحدات في القلعة 4يفرن القديمة وفي 

جد وأسفل الفندق تو )7(وادي الروميةالجفارة وتشرف المدينة على وادي سكفل المتفرع من 
ح الجبل حيث تنمو بعض األشـجار المختلفـة مـن النخيـل     فمنتصف س عندعين تامديت 

8(اًسياحي اًسبها طابعا يكوالزيتون على جانبيها مم(.    
                                      : األثرية والسياحية األخرى األماكن -ب  

أمـاكن أثريـة   % 19.21منهـا   ،من إجمالي المعالم% 36.72أي  وحدة 65وهي تشمل       
إلضافة با وصهاريج وخزانات آثار مسكن وبقايا معاصر بها  تتمثل في األماكن التي ووسياحية 
، أم الجرسـان وتقل فـي  القلعة و في يفرن المدينة ظر الطبيعية والمغارات حيث تتركزإلى المنا
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بمـا   مناطق أثرية تحتاج إلى حفريات % 3.39و ااستثمارهأماكن يمكن % 14.12بينما صنفت 
  . يوحي بوجود خدمات سياحية مخطط لها وأن هناك مواضع عجز أو تعطيل في أدائها

  : السياحية الخدمات - ج
 وحدة في يفرن المدينة و 16السابق، فهناك  يتباين وجود األماكن الخدمية كما في الجدول      

ن إجمـالي  وهذا يعني إ ،التوالي  على وحدات  4و 5 يتوزع الباقي على القلعة وأم جرسان وهي
ا في يفـرن  من إجمالي المعالم والتي يظهر تركز أغلبه% 19.21وحدة أي 25األماكن الخدمية 

السـكان وتـوفر    نوحركة واسـتيطا  ؛ ويعزى ذلك إلى تركز المعالم السياحية واألثرية المدينة
إذ يوجد بها فندقان فقط األول فندق الرومي  ،بينما يوجد عجز في مناطق أخرى مقومات الخدمة

ويقـع  غرفة أما الثاني فمازال تحت التشـييد   20وهو قديم يرجع للعهد اإليطالي ويحتوي على 
 ،لسائح مبيته في بيـوت الشـباب  شمال الفندق القديم بجانب قرية تاملوت القديمة وأحياناً يقضي ا

عين الرومية والحديقة اللذين يتميزان بـالتزاحم الشـعبي فـي فتـرة      هما مقهيان فقطكما يوجد 
  .لمساءا

  : حجم السياح:ثانياً
في الجبـل   ة نشأتنيمدوتاريخية ك ياحيةبإمكانيات س من الجدول السابق، أنها تتمتعيالحظ      

 عبـداهللا  محمـد (كر الباحـث  وفي هذه يـذ دول العالم،  وجهة للسياح من بعضفكانت الغربي، 
 سـائحاً  178لم تتجـاوز  2000إلى  1990الفترة من  ن أعداد السياح فيفي دراسته إ) قصودة

وي؛سائحاً في نفس الفترة  127ر في أخرى إن عددهم لم يزد عن كر هم درجع السبب في تردوي
واستكمال الفنـدق  فندق يفرن القديم  ميمرت مشروع تعطللوذلك  السيئة اإليواءلزيارتها لظروف 

 الفندق القديم وجمعية بيوت الشـباب  لبياناته التي قام بتجميعها من سجالت ، وبالرجوع)9(الجديد
:وجد اآلتي) 2(في الجدول 
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سائحاً وهذا يعني إن هناك  127بينما الرقم المذكور كان  168إن مجموع أعداد السياح هو  -1
مما يوحي بعدم دقة بيانات السـجالت وقلـة   ؛ سائحاً  41حيث كان الفارق بينهما  ،اًتناقض
    .بتدوين تحركات السياح ماالهتما

 إن أعداد السياح متذبذبة ما بين زيادة ونقصان حيـث  لعة قراءات الجدول أدناهيتبين من مطا -2
ــنوات ــت الس ــارب  1992و 95و 94و 2000 ،مثل ــا يق  10.12و  13.69و 14.88م

من % 7.74و  4.17بينما انحصرت في السنوات األخرى مابين  ،على التوالي%10.71و 
   )2(جدول 

2000 – 1990أعداد السياح إلى مدينة يفرن للفترة ما بين  
 

  السنة
 

  %النسبة   العدد
  الجنسية

1990  /  12  7.14  
1991  /  13  7.74  
1992  /  18  10.71 

1993  /  09  5.36 

 13.69  23  بريطاني -نمساوي  -فرنسي  -ألماني   1994

 11.90  20  ألماني -بلجيكي  -هولندي   1995

 10.12  17  ألماني  1996

 6.55  11  ألماني  1997

 7.74  13  مغربي -مصري  -جزائري   1998

1999  /  07  4.17 

 14.88  25  مغربي -إيطالي  -جزائري  - سويسري  -كرواني  -ني ألما -مصري  -تونسي   2000

  100  168  المـجمــوع

    .بتصرف ،105ص  ،مصدر سابق ،قصودةعياد محمد عبد اهللا : المصدر
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مسـتوى  علـى  % 1يمثل أقل من  2000كما إن العدد المسجل في سنة ، إجمالي السياح
مليـون  75.5(فرنسـا  سـياح  على مستوى ورن سياح البالد قُ وإذ ما ،)سائحا 962.559(البالد 
) مليون18.9(ألمانياو) مليون41.2(ايطاليا بينما  فقط من إجمالي سياحها% 1.3فإنها تمثل ) سائح
وهي من الدول األكثر اهتماماً بالسياحة ولهذا كانت لها  مامن إجمالي سياحه% 5.1و% 2.3فهو

السياسـة   ،إلـى  التذبذب في حجم السياح ويعزى  ؛وليبيا بصفة عامةسياح يفرن نصيباً في عدد 
الداخلية المتبعة في البالد بما فيها صعوبة إجراءات وتكلفة التأشيرات والتذاكر باإلضـافة علـى   

ت تركزت عضوإن و 1996قلة الخبرة واالهتمام بالسياحة ووضع خطط التنمية الذي تأخر حتى 
للبرنامج الخماسـي   2003-1999العام  ومنها، المرحلة األولى من احلية على المدن الس

   .وكذلك ضعف وسائل اإلعالم واإلرشاد السياحي ،والتي لم تنفذ
 مـن  القصـيرة  سائحاً في الفتـرة   260بلغ  ن مجموعهمإ ،)3(جدولالبينما يظهر من

ويبدو من سائحاً  92ات فكان الفارق مقارنةً بالفترة السابقة البالغة عشر سنو ،2009إلى  2006
بمتوسـط   2009سائحاً سنة  82واضح حتى وصل مضطرد و ، إن عددهم في تزايد)6(الشكل 

سائحاً مثلت فيـه تايلنـدا مـن دول     159ن أغلبهم من األجانب بعدد جد إو و ،10.6زيادة بلغت
 9.62و 10.38من إجمالي السياح ثم الـدول األوروبيـة فكانـت    % 14.23جنوب شرق آسيا 

 ،من إجمالي السياح لكٍل من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا بالترتيب النسبي% 7.69و 8.46و
غيرهم مـن  ألمازيق مع ل جة عالقات التصاهر؛ وهذا العدد جاء إما نتيسائحاً عربياً 101مقابل 

ـ راخاصةً كبار السن واآل) مصر ،لمغربا ،تونس ،ليبيا(العرب  ة مل فتواصلت الزيارات العائلي
ضـافة  باإل العربية واألصدقاء أو للعشابة وهي تجميع األعشاب الطبية كالزعتر واإلكليل والشيح

والزجـاج  د من الصوف وصناعة الجبس رجوالْ ءالحلفالوجود صناعة السالل والورق من نبات 
بأنها حركة مؤقتة لألفراد إلى " )ماتيسون وال(عرفها  ، فالسياحة كماواالسمنت والخزف والفخار
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، بينما وضعت األمم المتحدة تعريفاً لها في عـام  "جهات بعيدة عن أماكن عملهم وإقامتهم العادية
سبب من األسباب ويغطـي   بأنه الشخص الذي يزور أية دولة غير موطنه األصلي ألي" 1963

المتنزهـون  فراغ أما الثانيـة  قضاء وقت الن بغرض وار مؤقتهم زووالسياح األولى  ،فئتين هما
: ، جاء في قوله تعالىث اللغة العربيةومن حي ،)10(الزوار المؤقتون المسافرون العابرونتشمل و
دامالْح ونابِدالْع ونونوالتاَِّئبالَّساِئح ن)11( الرسـول عليـه   لقـول   ،فالسائحون هنا الصائمون

المفسرون إن السائحين هم المسـافرون للجهـاد أو    ويقول" سياحة أمتي الصوم"الصالة والسالم 
في كتابه األباضية في مواكب التاريخ  ) علي يحي(، وفي لخصوص يذكر المؤرخ )12(طلب العلم

زاوية الشماخي ومن بعدها زاوية الباروني كانت تعج بطالب المعرفـة كمـا يعـج قصـر     "إن 
  .ال غرب ليبيايعني إنها مقصد لطالب العلم من كل أنحاء شم"الحكومة 

  )3(جدول 

     2009 - 2006أعداد السياح إلى مدينة يفرن للفترة ما بين  
  الجنسية

  السنة
  اإلجمالي  الـــعــــــــد د

  مصري  مغربي  جزائري  تونسي  سويسري  بريطاني  ألماني  فرنسي  بلجيكي  ايطالي  تايلندي

2006  10  6  3  4  /  /  /  10  8  /  9  50  
2007  12  10  12  /  6  /  /  9  /  8  /  57  
2008  3  6  10  /  10  7  8  12  10  5  /  71  
2009  12  /  /  8  11  9  12  30  82  

  260  101  20  16  27  12  25  22  37  اإلجمالي
  100  38.85  7.69  6.15  10.38  4.62  9.62  8.46  14.23  %النسبة 

  .22/3/2010استناداً إلى سجالت الفندق القديم، يفرن،  ،إعداد الباحثة: المصدر
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  )6(شكل 

    2009-2006أعداد السياح إلى مدينة يفرن للفترة ما بين 

  
  ).3(اعتماداً على الجدول  ،عمل الباحثة: المصدر      

  

هذا باإلضافة إلى الرحالت المدرسية والزيارات العائلية أو الفردية المحلية، وإن أكثـر  
علـى  المساجد والمساكن القديمـة  قلعة وعين تامديت واألماكن األثرية التي تجذب السياح هي ال

وقيمـة   ،يومـاً  14إلى  7ن متوسط إقامتهم تتراوح ما بين إ كما ،وكذلك المناظر الطبيعية الجبل
 :وهـي  )14(العائـد السـياحي  معادلـة   وبتطبيق ،)13(٭دوالر 120الدخل المستهلكة للفرد يومياً هي 

D×L×R=N حيث إن R العائد السياحي، N 260( أعداد السياح(، L  معدل فترة البقـاء )10.5(، D   معـدل

    .2009إلى  2006دوالر للفترة من  327600كان العائد السياحي نحو   )120(اإلنفاق اليومي
  : إلى اآلتي  المضطردة في حجم السياح ةعزى الزيادتو      
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تـم   2000شـامل  ففـي المخطـط ال   ،االهتمام بوضع خطط استخدامات األراضي والتنمية -1
مساحتها كان من بينهـا   من ²كم 2.26الحضري من جملة  لالستعمال ²كم 2.39تخصيص 
، وهذا ماأكده الباحـث  )15( ²كم 0.104وللصحة والضمان االجتماعي   ²كم 0.05الخدمات 

بـأن هنـاك   " الوظيفة الصحية لمدينة يفـرن  "في دراسته المعنونة بـ) عمار سالمة إمحمد(
ظروف الصحية وأوضاعها وزيادة عدد المرافق الصـحية واالهتمـام بتـوفير    في ال اًتحسن

فئة الفنيين والممرضين غير أنهـا التتفـق مـع توزيعـات     العناصر الطبية الوطنية خاصةً 
، وخير دليل على ذلك القيام بحملة موسـعة  )16(التجمعات السكانية من حيث الحجم والموقع 

شمل مناطق الجلدية  ذباب الرمل الناقل لمرض الليشمانياللطفيل و القوارض الخازنة لمكافحة
تازمريت ستهدف القلعة وأم الجرسان وخشة يفرن وحيث اُ 2008شمال غرب ليبيا في سنة 

عياد وماجاورها كالمشاشية والزنتان والرياينه وجـادو ومـزدة   وتاغمة وأوالد عطية وبئر 
وتجنـب منـاطق أخـرى    الحـاالت  وغيرها من المناطق الموبؤة والذي ساهم في انخفاض 

بدأ االهتمام فـي السـنوات    ، كما)17(وهذا البرنامج اعتبرته منظمة الصحة نموذجياً  خطرها
األخيرة بالسياحة ووتنميتهـا علـى مـدى عقـد     عت الهيئة العامة للسياحة مخططاً عاماً لض

وم في منـاطق  خاصةً في مجال إنشاء الفنادق وتهيئة غرف الن ،2003من عام  ونصف ابتدأ
ليفرن  دوهناك ثالثة بن) إقليم طرابلس التخطيطي(ففي مقترح تنمية المناطق الغربية  ،)18(عدة

والمباني التاريخية المهمة من الناحية الثقافية في يفرن المدينـة والقلعـة   ترميم المواقع منها 
 في المدينة القديمةاحية كالفنادق واالستراحات والمطاعم والمقاهي وكذلك إقامة المرافق السي

واإلقامـة  واألهم تطوير وتسويق منطقة الجبل الغربي سياحياً لقضاء العطالت األسـبوعية  
  .)19(القصيرة واالستراحة أثناء الرحالت السياحية بالنسبة للمواقع األثرية والمناظر الطبيعية 

تنـوع جنسـيات   وجود نشاط في حركة السياحة وتوسعها على مستوى دول العالم مما أدى ل -2
السياح من أسيا وأوروبا والعرب من خالل تطور العالقات الدبلوماسية الدوليـة واسـتقبال   
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دراسات السياحية وقسـم  وقسم ال الهيئة العامة للسياحة واألهم إنشاء الوفود وتبادل الزيارات
م وعمل مجالت ودليل وكتيب إحصائي باإلضافة لقيـا والشركات السياحية  لإلرشاد السياحي

والمشاركة في المعـارض السـياحية  بهـدف    وورش عمل الملتقيات والمؤتمرات والندوات 
العدد الثالـث   **حيث صدر في مجلة األولى،االستفادة من تجارب اآلخرين وتطوير السياحة

تنظيم قسم الدراسات السياحية بكلية اآلداب ورشـة عمـل    ،26في صفحتها  2009صيف 
وفـي   ،دورها في خدمة القضايا التنموية بهدف الوعي السياحيبعنوان الدراسات السياحية و

كانت عن الندوة المشتركة الليبية التونسية في مجال الصناعات التقليدية تحـت   30صفحتها 
التي عقـدت بمدرسـة الفنـون والصـنائع     شعار تنمية وترويج منتجات الصناعات التقليدية 

بينمـا صـدر عـن صـحيفة      ،لتـرويج من تجارب اآلخرين وا ةبطرابلس بغرض االستفاد
عنوان ورشة عمل ليبية تونسـية   10في صفحتها 2009مايو  29 الزاوية العددب ***الجامعة

غاربية الواحدة بصـالة قصـر   مفي مجال االقتصاد واالستثمار السياحي على خطى اللحمة ال
ـ نستير مسقاس بوالية ال ار جديـدة  بتونس من أجل التواصل وتبادل الزيارات الذي يخلق أفك

لدعم وتطوير السياحة وتفعيل البرامج بين الشركات السياحية الليبيـة والشـركات والفنـادق    
قسـم   حفتـت ُأ ،3في صفحتها  2009يوليو  31 العددنفسها السياحية التونسية وفي الصحيفة 

سـنة   35بينما فـي عـددها    ،2005-2004ه سنة السياحي بكلية اآلداب صبرات لإلرشاد
أكد قيام أعضاء القسم باستقبال مندوب الديوان الوطني للسياحة التونسية  ،7 الصفحة 2010

  .ين وتعاونها مع الشركات السياحيةبليبيا لغرض تفعيل وإثراء الحركة السياحية بين البلد
 في تناقض  عرضه عن البيانات المتعلقة بأعداد السياح في الفترتين وجود سبق ايتضح مم

 10.6األولى متذبذبة أما الثانية في تزايد مضطرد بمتوسط زيـادة بلغـت   ة الفترففي  ،همداعدأ
األمر الذي يعكس واقع  ،يرجع لطريقة تسويق إمكانياتها األثرية والسياحيةوهذا  ؛وبشكل بطيء 
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بيعـة األمـاكن   جاذبية األماكن األثرية والسياحية الذي يأخذ صفة التذبذب والذي يعكس بدوره ط
التي من الممكن أن تكون خدماتها من القلة لتؤدي وظيفة السياحة ومن خاللـه  ة الخدمية المتباين

فـي تهيئـة   عشر سنوات فرنسا استغرقت  فإذ ،الذي يبدو أنه في طور النمويظهر واقع السياحة 
فإن ليبيا ستستغرق عشرات أضعاف هذه السنوات لتصل إلى نجاحهـا فـي ظـل    شعبها سياحياً 

بمعـرفتهم  لسـكانها  لتحقيق الوعي السـياحي  ) اإلعالم واإلرشاد(حية غياب ركني الثقافة السيا
في صفحتها  2009ففي مجلة األولى العدد الثالث صيف  ،مقومات بالدهم ومدى تقبلهم للسياحةل

فـي قسـم الدراسـات السـياحية      )ليلى المنتصـر (عمل أفادت فيها األستاذة  ةورشعنوان  26
بالمواقع السياحية الجذابة التـي تميزهـا    حة وهي غنية جداًبأن ليبيا أرض بكر للسيا"بطرابلس، 

الهيئـة العامـة    ة أعطـى مـدير  من المجلنفسه لعدد ل 28، وفي الصفحة "عن باقي دول العالم 
 ن ليبيا والمغرب الزالتـا إ"المغرب نبذة عن السياحة مفادها  من خالل اجتماعه بوفد من للسياحة

ن تونس والجزائر مغرب األسبق وإن البعاد السياحية رغم إحي من حيث األفي بداية النمو السيا
، وقد أظهر تقريـر صـحفي أصـدرته صـحيفة     "ومصر سبقتنا في مجاالت السياحة المتنوعة 

من بينه ليبيا والجزائـر   2008نيويورك تايمز األمريكية عدداً من الوجهات السياحية خالل سنة 
ليبيـا المرتبـة    جلتحيث س ،من مقومات سياحية لنظراً لما تتمتع به هذه الدو ؛وتونس ومصر

كمقصد سياحي بدأ يشهد تزايداً مستمراً لما تمتلكـه مـن    نهافإ ،وجهة أو منطقة 53من العاشرة 
ت السـياحية وينبغـي أن   مقومات تاريخية وطبيعية أصبحت ضمن اهتمامات العديد من الشركا

الزاويـة  ،الجامعة من صـحيفة (راكز اإليواءمقامة الفنادق والمزيد من السياح بإ الستقبال تستعد
السياحي في وضع خطـط   ومما سبق تظهر أهمية اإلحصاء ،)5صفحتها  2008سنة  18العدد 
 ، إفـادة 27في صـفحتها   2009العدد الثالث صيف ،من خالل مجلة األولىؤكد ذلك وت ،التنمية
العالمية فـي زيارتـه للهيئـة     الممثل اإلقليمي األوسط لمنظمة السياحة )عمر عبد الغفار(السيد 
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بأهمية اإلحصاء السياحي موضحاً دور التنمية البشرية والتي تـأتي  في طرابلس العامة للسياحة 
تخطيط "المعنونة بـ  32وفي صفحتها  ،ضمن اهتمام السياحة العالمية لتطوير المراكز السياحية

ار ينطلـق  هذا العمل الجب"بإن ) محمد سعيد معيوف(يشيد من خاللها " القطاع السياحي في ليبيا 
ة للعمل فـي  رة ومؤهلمن خالل بناء قاعدة وطنية للمعلومات السياحية وإعداد كوادر وطنية قاد

   ."ودراسة تجارب الدول األخرى القطاع السياحي 
 )إقامة قصـيرة (محطة استرخاء منطقة عبور ومدينة يفرن  دتععرضه  سبقعلى ضوء ما      

فيها تتـراوح   السياحفمتوسط إقامة  ،من الشمال نحو الجنوب حالت السياحيةأثناء الر خصوصاً
وهذا ما يظهر من تحليل فترتي أعداد السياح  ،ساعة 24تزيد عن  يوماً وأحياناً ال 14-7مابين 

وتوزيع األماكن السياحية والخدمية والذي يعطي صـورة   2009-2006و 2000-1990من 
فـي دراسـته    )قصـودة عبـداهللا  محمد (داً على بيانات الباحث استنا ،واضحة عن واقع السياحة

وبيانات " غدامس  ،يفرن ،صبراتة -مقومات البيئة السياحية وأفضلية المكان لمدن "الموسومة بـ
  : ومن خالله تم الوصول إلى النتائج اآلتية  ،القديم ألربع سنوات أخرى قالفند

-1990تـرة مـن   متذبذبة في الف ية والسياحية جاءتاألثر إن أعداد السياح الزائرين للمعالم -1
وتنـوع فـي    10.6بمتوسط زيـادة بلـغ    وبطيءفي تزايد مضطرد  بينما أضحت ،2000

األماكن والذي يجسم حالة تناقض في مستوى جذب   2009-2006جنسياتهم في الفترة من 
   .تسويق السياحة إستراتيجيةد ذلك إلى روم؛ الطبيعية  والمناظراألثرية 

ي وظيفتهـا  التي قد تكون مـن القلـة لتـؤد   خرى يتباين وجود األماكن الخدمية من جهة أل -2
حيث يظهر أنهـا   ،األمر الذي يؤثر على مستوى جذب األماكن األثرية والسياحية ،السياحية

 إجمـالي ماً سياحياً من لَعم 121فيفرن المدينة بها  ،تأخذ صفة التذبذب مابين زيادة ونقصان
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الخدمات بينما يتوزع الباقي علـى   إجماليمن % 64لماً وتستحوذ على عم 177م البالغ المعال
                  .القلعة وأم الجرسان

  :وصى باآلتي ي ،ا تم استنتاجه عن واقع السياحة في مدينة يفرنمن خالل م     
جانباً كبيراً من الـوعي   الذي يحققلسياح وبتصنيف المعالم السياحية االهتمام بتوثيق أعداد ا -1

  .السياحي
التأكيد على السير قدماً بالخطط التنموية السياحية بشكل عام سواء المتعاقـد عليهـا أو قيـد     -2

مخطـط إقلـيم   تنفيذ بشكٍل خاص ب والدفع، على كافة أنحاء البالدالتنفيذ أو ما هو مخطط له 
مل على تطويرها مستقبالً بناء على والع ،ل المناطق الغربية بما فيها يفرنطرابلس الذي يشم

  .قاعدة بيانات سياحية دقيقة
  

 :البحث هوامش
 الدوليـة للطباعـة،   غرافية المـدن، فاطمة محمد سليمان المعلول، مدينة يفرن دراسة في ج )1(

 .149 - 1 ص .ص ،2006 ،1مصر، ط القاهرة،
 .9/3/2010 ،مدینة یفرن ،مكتب السجل المدني )2(

  .16، ص2006النتائج األولية للتعداد العام للسكان،  مة للمعلومات،الهيئة العا) 3(
 مـدن   مقومـات بيئيـة،  " السياحة في شمال غرب الجماهيرية محمد عبد اهللا عياد قصودة،) 4(

 مطبعة جامعة الفاتح، طرابلس، ، منشورات جامعة الفاتح،"سياحية، دراسة جغرافية تحليلية
 .208 - 103ص.ص ،2007 ليبيا،

ع األشجار ال      ،علي عبد السالم جراد  )5( اني لتوزی این المك ل التب رن   متحلی ة یف دراسة     ،ثمرة بمنطق

ة ة الزراع ي جغرافی ورة  ،ف ر منش تیر غی الة ماجس ا، ،رس م الجغرافی ة اآلداب، قس ة  كلی جامع

 .125-50ص .ص ،2002 لیبیا، ،الزاویة السابع من إبریل،
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  .324 - 104ص.بق، صسا صدرم ،محمد عبد اهللا عیاد قصودة )6(
اب،   جغرافیة لیبیا، عبد العزیز طریح شرف،) 7(  ،3ط مصر،  اإلسكندریة،  مركز اإلسكندریة للكت

  .235ص ،1996

  .33ص سابق، صدرم ،فاطمة محمد سلیمان المعلول )8(

 .324 - 104ص.سابق، ص صدرم ،محمد عبد اهللا عیاد قصودة )9(
رون، جغرا  )10( یم، وآخ د الحك بحي عب د ص ر  محم ریة  للنش و المص یاحة، دار األنجل ة الس فی

 .3، ص2001والتوزیع، القاھرة،  

 .)113(اآلیة من  - سورة التوبة) 11(
كندریة،      )12( ة، اإلس ة الجامعی الم، دار المعرف ي اإلس یاحة ف د أود، الس اري محم د الب ، 1996عب

    .15ص
 .مع ارتفاع التسعیرة وعدم ضبطھا ،مستوى الرفاھیة* 
 .22/3/2010ت الفندق القدیم، یفرن، سجال) 13(
ري،   قن ،68سابق، ص  صدرم ،محمد عبد اهللا عیاد قصودة )14( ى طھ الحری ، وآخرون  ًال عن مثن

   .175ص ،2001 عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، السفر والسیاحة، مبادئ
رفیس    )15( ركة بولیس ق، ش ة للمراف عبیة العام ة الش دفا -اللجن و بولن رابلس"،ادیكووارس یم ط  -إقل

 .62ص ،1980 ،71تقریر رقم ط ن  ،"بلدیة یفرن، التقریر النھائي عن المخطط العام 

عمار سالمة أمحمد، الوظيفة الصحية بمدينة يفرن، دراسة في جغرافية المـدن، رسـالة    )16(
كلية اآلداب، جامعة السابع من أبريـل، الزاويـة،    ،ماجستير، غير منشورة، قسم الجغرافيا

  .68-1ص .، ص2004يبيا، ل
ار )17( دین النج امج     ،بدرال ا البرن ام بھ ي ق ل الت اب الرم ة ذب عة لمكافح ة الموس ن الحمل ذكرة ع م

وطني لمكافحة مرض اللیشمانیا لسنة       وطني لمكافحة األمراض الساریة       ،2008ال المركز ال

  6-1ص.ص ،2008 ،لیبیا ،طرابلس ،والمتوطنة ومكافحتھا



  واقع السياحة في مدينة يفرنــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  
  م2013 -المجلد الثاني -عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  -  308 -

  
  

 
 
 

 -الواقـع  –اإلمكانات  السياحة الصحراوية في الجماهيرية الليبية،"ثي، صبري فارس الهي) 18(
، مجلة الجغرافي العربي، األمانة العامة التحاد الجغرافيين العرب، العـدد الثالـث   "الطموح

 . 20ص ،2009سورية،  دمشق، والعشرون،

عربيـة للنشـر   ، دار النهضـة ال سعد خليل القزيري، التخطيط للتنمية السياحية في ليبيـا ) 19(
  .88ص  ،2006، 1ط والتوزيع، بنغازي، ليبيا،

ة،     **  یاحیة إعالنی ة س ة خدمی ھریة ثقافی ة ش ریعة،      مجل رق الس دمات الط ركة خ ن ش در ع    تص
  .لیبیا ،طرابلس

 .لیبیا ،الزاویة ،صحیفة شھریة شاملة تصدر عن مكتب اإلعالم بجامعة الزاویة*** 


