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  حتديد مشكلة البحث                                                      :           الفصل األول
I- اإلشكالية:  
I -1- حتديد مشكلة ا لبحث:  
تعد السياحة ظاهرة من الظواهر اإلنسانية اليت نشأت منذ زمن طويل ، فهي قدمية قدم  

بني  ةنسان عرب أزمنة طويلة يف حالة ديناميكيحياة البشرية وعريقة عراقة التاريخ ، واإل
السفر والتنقل طلبا لألمن واالستقرار ، وسعيا لضمان رزقه معاشه، لتتحول ظاهرة 

حياته اليومية إىل ظاهرة  نانتقال اإلنسان لتحقيق رغباته واحتياجاته وخمتلف شؤو
  .اجتماعية وثقافية هدفها املتعة والراحة والتثقيف واالستجمام

تبط السياحة مع قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية، مما جيعل أمر حتديد تر
مفهومها خيتلف حسب اختالف التخصصات العلمية للجهات الدارسة هلذه الظاهرة، 
فمن وجهة نظر االقتصاديني تعترب السياحة نشاطا اقتصاديا فهي حاجة و سلعة يف آن 

والسياحة .عالقات إنسانية–احة عبارة عن هجرة أما االجتماعيون فريون أن السي،واحد
هي جمموعة األنشطة املتعلقة بالسفر، التنقل واإلقامة خارج مقر السكن ألغراض 
متعددة، كما أصبحت تعرف باسم صناعة القرن العشرين ، ملا حققته من نتائج 

لعملة وتطورات سريعة ، فهي تعترب صادرات غري منظورة ، وبالتايل حتقيق إيرادات با
الصعبة اليت تؤثر على ميزان املدفوعات ، تساهم يف خلق مناصب العمل ، على اعتبار أن 
السياحة تعتمد على العامل البشري بدرجة كبرية ، وبصفة عامة تساهم يف التنمية 

  .االقتصادية واالجتماعية
التعدوا  ومما سلف تظهر السياحة بأمهيتها الكبرية وجذورها املمتدة عرب التاريخ ، فهي

أن تكون تلك الظاهرة املرتبطة مبنح اإلجازة السنوية املدفوعة األجر للموظفني والعمال 
  .يف خمتلف القطاعات 

قدميا قام اإلنسان باألسفار من منطقة إىل أخرى ومن مكان إىل آخر، مهما اختلفت 
  دافع الفضول األغراض، سواء تعلق األمر بدافع التجارة أو تأدية الشعائر الدينية وحىت ب
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  حتديد مشكلة البحث                                                                  :                                                  الفصل األول
الثقايف ،ومن هنا ميكن إرجاع تاريخ السياحة إىل اليونانيني ،حينها شكلت املدينة عامل 

فراد واجلماعات طلبا للدراسة ، وازدهرت الفكرة مع جتسيد فكرة جدب يستقطب األ
األلعاب االوملبية اليونانية، خصوصا وان املدن اليونانية حينئذ كانت جمهزة بالفنادق 
واملرشدين الستقبال الزبائن،ويف القرن الثالث للميالد وعلى اثر الغزوات واحلمالت 

درية اليت صنفت يف خانة املراكز التجارية الصليبية ،ظهرت إىل الوجود مدينة اإلسكن
  .والثقافية اليت تكونت حوهلا مناطق سياحية بكل ماحتمله الكلمة من معىن

وقامت روما يف العهد الروماين بتجهيز املدينة مستلهمة الكثري من اإلسكندرية يف منط 
ياحية تقصدها البناء واملوقع باعتبارها مركزا حضاريا حماطا بتالل جمهزة تعد فضاءات س

  .الشرائح الغنية املدنية من اجل االستراحة
وأمثرت الفتوحات اإلسالمية بتكوين مدن ذات إشعاع حضاري وثقايف يؤمها األفراد من 
شىت أحناء العامل بغية طلب العلم والتجارة مثل البصرة وبغداد يف املشرق العريب وقرطبة 

  .  يف املغرب
ة اليت أعقبت الثورة الصناعية، وحتدد بصفة واضحة و تطور مفهوم السياحة يف الفتر

بالتركيز على عامل املتعة والتسلية، كما ارتبط هذا التطور بالتطورات احلاصلة على 
الصعيد العلمي والتقين وكذا التطور االجتماعي واالقتصادي السيما يف الدول 

السياحية  املصنعة،خالله شهدت أوروبا يف غضون نصف قرن فقط تشييد الفضاءات
الالزمة من فنادق ومطاعم وهياكل استقبال ذات خدمات متنوعة ، عمدت على إثرها 
إىل جتهيز السواحل ومراكز املياه املعدنية ، مدعمة إياها يكلة السياحة اخلارجية حنو 

وقام توماس كوك بإنشاء أول وكالة سفر ، كما فتح مكاتب ."خمتلف قارات العامل
 1863صص وسائل النقل ،الفنادق واملطاعم للسواح ، ويف سنة بلد وخ 68للسفر يف 

  )1(.نظم أول رحلة مجاعية منظمة إىل سويسرا، كما اخترع صكوك السفر
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1-Jean louis falcoz/.Investir dans le tourisme traité methodologique.financier.juridique 

fiscal.social.collection guides(sans date) p.15.  
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  حتديد مشكلة البحث                                                                                :                                  الفصل األول
ك عن طريق فتحه الفندق الكبري وتألق شارل ريتز منشئ الفنادق الضخمة واألنيقة، وذل

  )1."(، وهكذا حقق الراحة لفئة اجتماعية معينة1899مبدينة روما سنة 
وتوجهت الدول يف العصر احلديث إىل االعتراف بالسياحة كمورد من املوارد اليت جتلب 
العملة األجنبية، فمهدت السبيل حنو ذلك من خالل االهتمام أكثر من وقت مضى 

ي ، ودخلت على اثر ذلك جمال املنافسة الستقطاب الناس من الدول بالقطاع السياح
املصدرة للسواح، من خالل اعتماد سياساا السياحية على الدعاية وتوسيع نطاق 
اإلشهار، مع تبين سياسة التخطيط على املدى البعيد،وجتسدت إرادا ميدانيا من خالل 

تامة بالفضاءات السياحية الطبيعية شساعة نطاق اخلدمات املقدمة للسياح، من عناية 
  .والعمرانية والشواهد التارخيية

ومن املهم جدا اإلشارة إىل أن أهم موقعني سياحيني واألكثر زيارة حاليا يف العامل مها "
، أوهلما كان صحراء قاحلة   )ORLANDO (، وأورالندو ) LAS VEGAS( الس فيغاس

بتخصصه  متيز شكل اإلقامة فيه، ) LE Flamand rose(، قبل أن يعرف بناء نزل و كزينو
يف القمار أما الثاين فلم يكن سوى بركة قبل أن يتم إنشاء أوىل احلظائر اخلاصة 

  ).2"(بالعائالت واالقامات الفصلية
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1-Jean louis falcoz/.Investir dans le tourisme traité methodologique.financier.juridique 
fiscal.social.collection guides(sans date) p.15. 
2-Jean louis falcoz/.Investir dans le tourisme traité methodologique.financier.juridique 
fiscal.social.collection guides(sans date) p.15. 
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  حتديد مشكلة البحث                                                                                                              :      الفصل األول

من طرف السواح األجانب خالل مرحلة  االثروات السياحية مبكراكتشف  يف اجلزائر
ست جلنة االقامات ، تأس1897االحتالل السيما جانب االقامات الشتوية ففي سنة 

مت إنشاء جلنة السياحة  1916الشتوية وقد ساعدت بدعايتها يف تنظم اجلوالت، ويف 
أقيم 1918واليت كان من شأا املسامهة يف اجلهود املقدمة من طرف نقابة املبادرة ويف 

مت تأسيس  1919ديوان الدعاية وجلنة خاصة باحلفاظ على املناطق السياحية ، ويف سنة 
نقابة املوجودة آنذاك واليت كانت تتلقى ) 20(لية السياحة جتمع مابني العشرين فيدار

مساعدة مالية كما تأسست فيدرالية الفندقة، ويف السنة نفسها نظمت عدة جوالت يف 
والسياحية،  ةتأسس الديوان اجلزائري للحركة االقتصادي1931ويف سنة "،)1(الصحراء

الطبقة الثرية ،أما بعد احلرب العاملية الثانية  وكانت السياحة يف تلك الفترة جتلب
، ةظهر نوع ثان من مستهلكي السياحة بعد التشريع االجتماعي اخلاص بالتسلي) 1945(

هم السواح ذوي املرتبات الضعيفة، اثر ذلك ظهر يف اجلزائر نوع آخر من السياحة 
  )2."(خاصة باالقامات وأخرى خاصة باجلوالت

سرير واملوزعة  5922واملتمثلة يف  ،اجلزائر بعض املنشآت السياحيةبعد االستقالل ورثت 
التنمية يف اجلزائر لبلوغ  تضمن خمططا، ) 3(على املناطق احلضرية الصحراوية والساحلية

العصرنة على ضوء النمط الغريب أخذت السياحة بعني االعتبار، وأنشئ يف سنة 
ان من شأنه تسيري وترقية املنتوج الديوان الوطين اجلزائري للسياحة والذي ك1962

 .الدويل احمللي  السياحي على املستوى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Belkacem heddar. rôle socio économique du tourisme-cas de l’algerie. 
ed Enap.1987à1988.p.p57.58 
(2)Belkacem heddar. rôle socio économique du tourisme-cas de l’algerie. 
ed Enap.1987à1988.p.p57.58 

   
(3)- Belkacem heddar.Op-cit.p57.58  
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وسلم تسيري  ،(COGEHORE)تأسست جلنة تسيري الفنادق واملطاعم1963جوان 19ويف 
هذه املنشآت إىل الديوان الوطين للسياحة، كما مت االتفاق على ميثاق السياحة والذي 

   )1(من شأا تسيري املنشآت املوروثة ،استلزم تكوين مديرية سياحية لألعمال احلرفية 
،ومت تشريع قانوا رمسيا سنة  لسياحةل ويف نفس السنة أنشئت أول وكالة جزائرية

بتنظيم اجلوالت عرب  ت، وكان هدفها املشاركة يف تنمية اقتصاد البالد وكلف1968
اليت املؤسسات السياحية،   تسري ل تأسست وزارة السياحة 1964ويف سنة  (2).اجلزائر 

      وإدارى الشؤون الشبيبة والرياضة جتمع بني  وزارة كانت حتت إشراف 
وسلم  (COGEHORE)مت حل جلنة تسيري الفنادق واملطاعم  1966سنة يف و،)6(السياحية

تسيري هذه املنشآت إىل الديوان الوطين اجلزائري للسياحة، كما مت االتفاق على ميثاق 
  .لسياحة ، والذي استلزم تكوين مديرية سياحية لألعمال احلرفيةل
ألول دور الديوان الوطين اجلزائري فقد تضمن املخطط الرباعي ا1970أما يف عام  

للسياحة يف اجناز االستثمارات السياحية، وترقية املنتوج السياحي مث مت تكوين الشركة 
( والشركة الوطنية لالستجمام باملياه املعدنية)Sonatour(الوطنية للفندقة والسياحة

Sonatherm (والسياحة املناخية.  

حل اليت مرت ا السياحة يف بالدنا،كشفت ودون اإلطناب يف السرد الكامل للمرا
جزائري زاروا دوال  ونصف  إحصائيات لوزارة السياحة اجلزائرية أن أكثر من مليون

الف كانت وجهتم دولة تونس ااورة، كما أكدت 700منهم  2006أجنبية عام
الف توجهوا إىل اسبانيا، 80الف فضلوا فرنسا مقابل 400اإلحصائيات أن حوايل 

  .ألف كانت قبلتهم اجلماهريية الليبية  35تركيا و الف زاروا40و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Ordonnance n/68-135.13mai1968.journal official n/49.p.846)1( 

- Ordonnance n/68-135.13mai1968.journal official n/49.p.846)2( 
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وأرجعت الوزارة زيادة اإلقبال على تونس إىل قرب املسافة بني البلدين، واحلوافز اليت 
سعار، إضافة إىل السماح يوفرها قطاع السياحة يف هذا البلد خاصة فيما يتعلق باأل

القراءة األولية يف هذه األرقام توحي بوجود ،بدخول تونس بدون تأشرية للجزائريني
مشكلة حتول دون تطور وازدهار القطاع السياحي باجلزائر، ونصطلح عليها مبعوقات 

جتمع بني تالق  ،بةالنمو،فاجلزائر تتمتع بالكثري من املظاهر واملناظر الطبيعية اخلال
لخضرة والبحر واجلبل والصحراء إضافة إىل ما تسخر به من آثار حلضارة إنسانية ل

عرفتها اجلزائر، فالساحل اجلزائري البالغ طوله الفا ومئتا كيلو متر من الشرق إىل 
الغرب، هبة منحت للجزائر ألن تكون مقصدا وجماال لإلستجمام والبحث عن اجلمال، 

إرادة د ال تتطلب إال وجو اليت تلك اهلبة الربانيةل لي إال منوذجاوما الساحل اجليج
    .لتكون منوذجا لترقية السياحة و تطويرهااالهتمام 

ساحلية  واليةجيجل منطقة سياحية يشكو قطاعها السياحي العديد من معوقات التنمية، 
و تشتهر بكورنيش رائع اجلمال جيمـع   كلم 120، يبلغ طول ساحلها جلزائراتقع شرق 

، و توجد به مغارات عجيبة، والية جبايةبني البحر و اجلبال الصخرية املمتدة حىت حدود 
يف اجلنوب الغريب ذات )) جيملة((ومنطقة .الطاهري، امليلية، جيجل: من أهم مدن الوالية

خ عريق حيث تعتـرب مـن   التالل اجلميلة ، ومتتاز إضافة إىل مجاهلا الطبيعي الساحر بتاري
الدين حلوا ا وشيدوا املدينة  أقدم املدن اجلزائرية، إذ يرجع تأسيسها إىل عهد الفينيقيني

يف مكان اسـتراتيجي علـى    هاوجود ،)شوبا(وكذلك ميناء زيامة ) آثار منطقة الرابطة(
إىل حـني  ) اجلنونيني الرومان الوندال البيزنطيني(جعلها مطمعا لعدة غزاة  البحر املتوسط

وتعتـرب   موسى بن نصريسكان املنطقة رسالة اإلسالم على يد  حاملني إىل العربوصول 
وقد متكن سكان جيجل األمازيغ من  الدينمن أكرب املناطق الساحلية حمافظة على تعاليم 

  .االندماج مع الفاحتني العرب وبذلك خلقوا مزجيا ثقافيا مجيال
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ظلت جيجل عرب العصور مطمعا للمحتلني إىل غاية حتالف سكاا مع البحارين األخوين 
) جباية(املدن ااورة بعضفطردوا األسبان من املدينة و  ،التركيني بابا عروج وخري الدين

العاصـمة  (من حترير اجلزائر  أيضا وتكاثفت اجلهود يف بناء أسطول حبري قوي مكنهم،
ساهم سكان جيجل يف ،كماواشتدت قوة هذا األسطول يف كل البحر املتوسط  ،)حاليا

 ،صنع اد البحري اجلزائري بقسط هام حيث كانوا هم املقـاتلني وصـناع السـفن   
واكتسبوا من األتراك حينها حرفا بقيت متيزهم إىل يومنا هـذا خاصـة فـن الطـبخ     

 1827 "معركة نفـارين "طول البحري اجلزائري يف واحللويات واخلبز،وبعد ايار األس
  .من احتالل اجلزائر 1830يف اليونان متكنت فرنسا سنة 

كباقي مناطق اجلزائر إىل اشد أنواع االستدمار مـن طـرف    عانتجيجل هي األخرى 
بعدة ثورات فشلت ،ويف كل مرة تتعرض القبائل احملاربـة إىل اإلبـادة    افقامو ،املستعمر

  .غاية قيام الثورة التحريرية اليت هب إليها األهايل وساندوها بكل قوةوالطرد إىل 

ورغم هذه املؤهالت مافتئ القطاع السياحي جبيجل يشكو مجلة نقائص ، سيما يف   
  .جمال اخلدمات اليت تسيل لعاب السواح 

  :سؤال األساسي للبحث المن هذا املنطلق  حناول التعقيب عن 
  يل اليت حالت دون النهوض باخلدمات السياحية جبيجل؟ماهي املعوقات والعراق -

  : باإلضافة إىل ذلك هناك أسئلة فرعية مكملة ميكن صياغتها على النحو التايل
كيف تساهم السياحة يف التنمية احلضرية إلنعاش االقتصاد احلضري باملدينة اجلزائرية؟  -أ

  سياحية؟هل للعراقيل اإلدارية دورا يف تدين مستوى اخلدمات ال-ب
  دورا يف تدين مستوى اخلدمات السياحية؟  ةهل للثقافة احمللي-ج
  .وقد أخذنا منوذجا لذلك مدينة جيجل 
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I -2اب اختيار املوضوعأسب:  
يرجع أسباب اختيار موضوع الدراسة إىل أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، أما الذاتية 
فتتمثل يف االقتناع التام باملوضوع ملالءمته لطبيعة التخصص من جهة، ومن جهة أخرى 
 حبكم معايشيت ملثل هذه املشكالت احلضرية، خصوصا وأنين اقطن مدينة حضرية

  .لى صالحية املوضوع للدراسة النظرية وامليدانية، عالوة عساحلية
أما األسباب املوضوعية تكمن يف العالقة الوطيدة بني الناحية االجتماعية واالقتصادية 

، واليت أحلت على املشكلة بشدة للبحث فيها، -ظاهرة السياحة-هلذه الظاهرة احلضرية
االقتصاد احلضري باملدينة وذلك ألمهية اخلدمات السياحية ودورها الفعال يف إنعاش 

  .خاصة بعد االستتباب األمين الذي تشهده بالدنا عقب العشرية السوداء
فان أهم األسباب اليت دفعتين إىل اخلوض يف اال السياحي يف مدينة  ةمن وجهة مكمل

  عملي بقطاع اإلعالم واحتكاكي خالل - :جيجل كموضوع للدراسة ،نورد منها مايلي
تحقيقات بالوكاالت السياحية وأصحاب الفنادق واملخيمات واملركبات الربورتاجات وال

السياحية، ومعاناة هؤالء من عقبات كثرية تتقدمها العراقيل البريوقراطية، اليت حالت 
دون تطوير القطاع من ناحية اخلدمات، والسياسات احمللية املنتهجة يف سبيل تطوير 

ارتباطي الكبري -.ن أية تطور يستحق اإلشارةاملنتوج السياحي، واليت مل حتقق حلد اآل
مبدينة جيجل كوين اقطن مند مدة طويلة بأحد أحيائها املطلة على شاطئ الكيلومتر 
اخلامس، واحتكاكي املومسي مع املصطافني من أبناء الوالية وضيوفها من السواح 

املنطقة ، واملناظر واملصطافني، الذين أفادوين بالكثري من الشواهد التارخيية اليت حتوزها 
اخلالبة اليت متلكها ، واليت تبقى جماال خصبا للبحث جلذورها العريقة املمتدة عرب أعماق 

 2005احتضان مدينة جيجل لالحتفاء الوطين الفتتاح موسم االصطياف لعام - .التاريخ
   إىلساعدين يف اكتشاف الكثري من األماكن السياحية اليت تزخر ا جيجل،كما دفعين 
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 التساؤل حول واقع ومستقبل السياحة جبيجل، وماهي خصوصية اال السياحي ذه

  .الوالية الساحلية
احية املقدمة ، يف ظل الثقافة احمللية السائدة للمجتمع تدهور مستوى اخلدمات السي-

اجليجلي املعروف بطابعه احملافظ،جعلين أسعى إىل بلوغ أسباب هذا التدهور ،والدور 
  . الفعال الذي تلعبه هذه اخلدمات يف الرقي واالزدهار بقطاع السياحة

I-3 أمهية الدراسة:  
الوحيد للنفس البشرية ، والكفيلة بتنميـة   الخيتلف اثنان يف كون السياحة تعترب املتنفس

قدراا العقلية، من خالل الراحة اليت توفرها لإلنسان، السيما إذا ما توفرت الظـروف  
الطبيعة والتجهيزات السياحية املعينة على ذلك، خصوصا يف جمال اخلـدمات السـياحية   

عملة الصعبة ، فمـن  يف نفس السياق الننسى أن السياحة قادرة على استقطاب ال،املقدمة
الناحية االقتصادية هلا دورها اخلاص يف رقي وازدهار الشعوب،وتدخل ضمن السياسات 
اخلارجية املنتهجة لدى الدول ،دون أن مل دورها يف توفري وخلق مناصـب شـغل ،   
ولذلك شهدت تطورات مشهودة على مرور األزمنة ، خصوصا مع السياسات التنمويـة  

  .كومات يف شىت دول العاملاملتبعة من سائر احل
أن الراحة واخلروج من املـألوف وتنميـة املعـارف    :" "دومازيدية""Dumazedierيرى

الشخصية ،ميكن حتقيقها بصفة كاملة خالل العطلة أكثر من األنواع األخرى لنشاطات 
  .، من هذا املنطلق تتجلى أمهية السياحة من الناحية االجتماعية)1(التسلية

  الدراسة يف كوا تم بإحدى املشكالت احلضرية باملدينة اجلزائرية ، ولعلتتجلى أمهية 
  هذه الدراسة تساهم يف إلقاء الضوء على ماتعانيه املدينة من تكامل العالقة االجتماعية

  .االقتصادية ، لتباين الثقافات املختلفة يف أداء وظيفة اقتصادية واحدة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Dumazedier.sociologie emprique  -critique et contre critique de la civilisation du loisir  
.paris. le seuile.1974.p.4 
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وقد تساعد نتائج هذه الدراسة يف مساعدة املسؤولني يف املدينة على إجياد احللول الناجعة 
  .يف التعامل مع مشكالت السياحة واستغالهلا ووضع حلوهلا 

  يعد هذا البحث حماولة جادة قصد مشاركة أعمال سابقة تطرقت إىل املوضوع، وملا ال
  امهة يف إثراء التراث السوسيولوجي مبثل هذه املواضيع ، من خالل االستفادة مناملس 

  .املعارف النظرية وحماولة تطبيقها ميدانيا
حتاول هذه الدراسة إثارة بعض القضايا املتعلقة بواقـع اتمعـات احلضـرية وتأثرهـا     

  .مبشكالت املدينة
I-4-أهداف الدراسة:  

لباحث إىل بلوغها، وهذه الدراسة تسعى إىل حتقيـق  لكل دراسة علمية أهداف يسعى ا
  :مجلة من األهداف ميكن حصرها فيما يلي

  .يتمثل يف حماولة وصف وتقدمي تشخيص لظاهرة السياحة باملدينة: هدف علمي-
حماولة معرفة العالقة بني اخلدمات السياحية واالقتصاد احلضري باملدينة، وكيف تساهم -

  .احلضرية  األوىل يف تطوير التنمية
دف إىل تسليط الضوء على ظاهرة حضرية سريعة االنتشار يف الوسط : هدف عملي-

احلضري، وهذا من خالل البحث على أهم العوامل املتحكمة واليت مست بشيء احملـيط  
احلضري، األمر الذي حتم دراستها وتشخيصها باعتبارها إحدى الظواهر اليت حتتاج إىل 

  .دراسة علمية وموضوعية
  دف الدراسة إىل لفت القائمني على شؤون ومشاكل املناطق احلضرية  قصد وضع -

  .خطط مستقبلية 
يف مشاركة وإثراء التراث السوسـيولوجي خاصـة يف جمـال     املتواضعة جدا املسامهة-

  .الدراسات احلضرية
ٍٍٍ  
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  :الفرضيات-2
متاشيا وموضوع البحث فان فكرة الفروض تبلورت لـدينا مـن خـالل الدراسـات     
والبحوث اليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا، باإلضافة إىل الدراسات االستطالعية اليت قمنا ا 

دق املنتشرة عرب املدن الساحلية لوالية جيجل ، الشيء الذي سـهل  عرب جمموع من الفنا
  :كما يلي ةعملية كتابة الفروض،  ومن هذا املنطلق مت صياغة الفرضية الرئيسي

  .تلعب اخلدمات السياحية دورا أساسيا يف منو االقتصاد احلضري باملدينة-
  :وتندرج ضمن هذه الفرضية مجلة فرضيات جزئية نوجزها فيما يأيت

  .منو االقتصاد احلضري يتحقق يف حسن استغالل اخلدمات السياحية-
 العراقيل اإلدارية تؤدي إىل تدين مستوى اخلدمات السياحية -
 .القطاع غري الرمسي اخلدمايت يف منو االقتصاد احلضري-

  حةاملمارسات االجتماعية السائدة تساعد يف منو السيا
  :حتديد املفاهيم-3

مي من املفاهيم واملصطلحات العلمية ، حتدد من قبل الباحث استنادا الخيلو أي حبث عل
من الفروض املوضوعية لعنوان البحث، واليت يريد اختبارها وجتريبها بغية صياغتها علـى  
شكل قوانني ونظريات، مما حيتم عليه حجز حقل مستقل يف بداية حبثه لتعريف وحتديـد  

 حبثه، ليكون القارئ على دراية ا حىت يستطيع فهم معاين املفاهيم العلمية اليت تناوهلا يف
  .الفرضيات والنتائج النهائية اليت توصلت إليها الدراسة

ونقصد باملفاهيم جمموعة اآلراء واألفكار واملعتقدات حول أشياء حمددة ، كما تعرف 
  على األشياء اليت هي من صنف واحد ، وهي ليست ثابتة أو قابلة قكوا أمساء تطل

تتبدل طبقا لـتغري العصـر وكـذا تغـري      –ديناميكية -لتحول وإمنا هي أفكار حركيةل
   )1(الظروف املوضوعية واحلياتية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   42.41ص1982سنة 1ط/دار الطباعة ن بريوت. األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي: إحسان حممد احلسن -1
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وألمهية حتديد املفاهيم اليت تعد من أوىل اخلطوات اليت يقوم ـا الباحـث يف العلـوم    

ة دراسة أو حبث ، قمنا يف هذا الفصل ضبط أهـم املفـاهيم   االجتماعية عند إجرائه ألي
  ).االقتصاد احلضري(السياحة، التنمية احلضرية: املتعلقة مبوضوع حبثنا وهي 

  :تعريف السياحة-أ
لقد تعددت تعاريف السياحة ، وذلك يرجع إىل اختالف اجلوانب ووجهات النظـر     

  النواحي االقتصادية وما جتلبه من  فاالقتصادي يؤكد على.اليت ينظر إليها كل باحث 
موارد مالية وتأثري ذلك على الدخل القومي وميزان املدفوعات ، بينما رجـال اإلعـالم   
ينظرون إليها من وجهة نظر إعالمية ، ورجال السياسة ينظرون إليها من وجهـة نظـر   

منـها  و. سياسية حتقق إمكانية التعرف على قضايا وطنهم عن قرب باالحتكاك املباشـر 
  :برزت خمتلف التعاريف اليت من أبرزها 

  ).1(إن السياحة صناعة تعتمد على حركة السكان أكثر من البضائع-
السياحة هي النشاط احلضاري واالقتصادي والتنظيمي اخلاص بانتقال األفراد إىل بلد -

غري بلدهم وإقامتهم فيه ملدة التقل عن أربع وعشرين ساعة ،ألي غرض ماعدا العمل 
  )2(.لذي يدفع أجره داخل البلد املزار ا

  )3(السياحة ظاهرة اجتماعية وثقافية وهي صناعة ووسيلة إعالمية  -

السياحة ظاهرة من ظواهر هذا العصر تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحـة واىل تغـيري   
  ملتعةاهلواء، واىل اإلحساس جبمال الطبيعة ومنو هذا اإلحساس ، واىل الشعور بالبهجة وا

من اإلقامة يف منطقة هلا طبيعتها اخلاصة، وأيضا إىل منو االتصاالت على األخص بني 
 شعوب وأوساط خمتلفة من اجلماعة اإلنسانية ، وهي االتصاالت اليت كانت مثرة اتساع
  نطاق التجارة والصناعة سواء كانت كبرية أو متوسطة أو صغرية ، كما تعد نتيجة لتقدم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-BarierM.L.EtudeGeqraphiquedetourisme.revuedetourisme18eme annee.no1.paris19811  
3-BarierM.L.EtudeGeqraphiquedetourisme.revuedetourisme18eme annee.no1.paris19812 
  .205.ص.1987.بغداد.الد العاشر-افية العراقيةجملة اجلغر.اجلغرافيا السياحية: صباح حممود حممد-3
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  )1(.وسائل النقل

  

لدرجة األوىل اليت تترتـب علـى   هي كل الظواهر ذات الطابع االقتصادي با: السياحة-
وصول املسافرين إىل منطقة أو والية معينة وإقامتهم فيها ورحيلهم عنها وهي الظـواهر  

  .اليت تترابط بالتبعية
ترى األكادميية الدولية للسياحة بأن السياحة تعبري يطلق على حاالت الترفيـه، وعلـى   -

تحقيق هذا النـوع مـن الـرحالت    هذا األساس هي جمموعة األنشطة اإلنسانية املعبأة ل
ـ .الترفيهية، وهي صناعة تتعاون على سد حاجة السائح اـال هنـا لسـرد     عوال يتس

عبارة عن عملية االنتقـال الـوقيت   " التعاريف مجيعا، ولكن خنلص منها إىل أن السياحة 
لألشخاص من الوطن الذي اعتادوا اإلقامة فيه إىل أي مكان أخر خارج هـذا الـوطن   

ألي غرض غري العمل أو اإلقامة  ساعة و التزيد عن سنة و 24اء فيه مدة التقل عن والبق
مبعىن أن يندرج حتت األغراض السياحية أي غرض فيما عدا العمل الذي يـدر  ".الدائمة

  . على صاحبه دخال
( والعـالج واالستشـفاء  ) السياحة والترفيه( ومن هذه األغراض الترفيه واالستجمام 

السـياحة  ( ، واألغراض االجتماعية مثل زيارة األقارب واألصدقاء)جيةالسياحة العال
، واألغراض الثقافية بقصد زيادة املعلومات ومشاهدة املعـامل التارخييـة   )االجتماعية

، واألغـراض  )السياحة الثقافيـة ( واحلضارية واملشاركة يف املناسبات الثقافية والفنية 
العبادة واآلثار اإلسالمية، وزيارة مسجد الرسول الدينية واليت تتمثل يف زيارة أماكن 

 وقـد  ،)سياحة دينية( املدينة املنورة، وزيارة املسيحيني للقدس وللفاتيكان صلعم يف
سياحة (تكون بقصد ممارسة األلعاب الرياضية كاأللعاب االوملبية والبطوالت الدولية 

سـية الكـبرية مثـل    ، وقد يكون للمشاركة يف املناسبات واألحداث السيا)رياضية
  تتويج امللوك واالشتراك يف املؤمترات والندوات الدولية، كما حيدث حفالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13ص .1975.القاهرة.السياحة احلديثة علما وتطبيقا: حممود كامل-1
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نيويورك مقر األمم املتحدة، ومدينة جنيف اليت تضم العديد من املنظمـات الدوليـة ،   

 .والقاهرة اليت تضم بعض املنظمات الدولية 
بالسفر ملمارسة نوع واحد مـن أنـواع   ومما هو جدير بالذكر انه يندر أن يقوم السائح 
غريه، فالسائح قد يقوم مبمارسة عـدة   سالسياحة مستقال عن غريه من األنواع وال ميار

أنواع من السياحة يف آن واحد، فعند سفره حلضور مؤمتر سياسي يقوم بالترفيه عن نفسه 
بعقـد صـفقات   وبزيارة األماكن الثقافية والتارخيية، وقد يقوم بإجراء فحوص طبية أو 

  جتارية وممارسة نوع من أنواع الرياضة، وهو بذلك قد مزج بني عدة أنواع من السياحة 
وهذا يعين أن أنواع السياحة أحيانا تكون متداخلة ومترابطة ويصـعب  .يف رحلة واحدة 

  .  الفصل بينها
  :وهناك تقسيمات أخرى للسياحة حبسب طبيعتها على الوجه التايل

  السياحة الدولية والسياحة الداخلية: ائحنيتبعا حلركة الس-1
 السياحة الفردية والسياحة اجلماعية :تبعا لعدد السائحني-2
 السياحة الشتوية والسياحة الصيفية:تبعا ملومسية السياحة-3
سياحة السيارات والسـياحة البحريـة وسـياحة    : تبعا لوسيلة املواصالت-4

 الطائرات وسياحة السكك احلديدية
 .سياحة لفترة قصرية وسياحة لفترة طويلة:دة إقامة السائحتبعا مل-5

وعلى ضوء هذه التعاريف ميكن حتديد حجم احلركة السياحية وإنفاق السائحني والطلب 
على ذلـك مـن نتـائج اقتصـادية تتصـل       بالسياحي، والغرض السياحي وما يترت

  اريف تفترض وسيلة وهذه التع.باالستثمارات والعوائد والدخول والعمالة والتشريعات 
انتقال وأماكن لإلقامة، مث أماكن للزيارة أي كل اخلدمات ومقومات االستهالك الالزمة 

  .ألي إنسان ووسائل تلبية الرغبات للسائح
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وعلى ذلك فان السائح هو مستهلك ينتقل بنفسه إىل سلعة االستهالك ليحصـل عليهـا   

  .  مستمتعا يف ذلك مبتعة السفر وليشبع رغبة من رغباته
تلك الدولة اليت متلك من التراث " تعريف إجرائي للدولة السياحية بأاهنا تقدمي وميكن 

من تتبـع  -حمترفني وهواة-أو معامل فكرية وثقافية متكن الدارسني ةيآثارا تارخياحلضاري 
ويتسع هذا التعريف ليشمل الدول اليت تتمتع جبمال الطبيعة وسحرها مما ".قصة احلضارة

  .مينح زائريها متعة التتوافر يف غريها
وصناعة السياحة ختتلف عن غريها من الصناعات التصديرية األخرى من حيث طبيعـة  

  سة اليت تلقاها وآثارها ، فيما تدفع املنافسة األجنبية اليت تواجهها الصناعات املناف
التصديرية إىل إجراء تغيريات يف السلعة نفسها دف حتسني نوعها ملواجهـة املنافسـة   
الدولية، جند أن ماميكن عمله بالنسبة لصناعة السياحة يتمثل يف يئة أفضل الظروف اليت 

ينشدها، الن اهلدف األساسـي للدولـة    هلا اخلدمة السياحية اليتيتلقى السائح من خال
  .السياحية هو العمل على جذب اكرب عدد ممكن من السياح

ألن هلا أنـواع خمتلفـة،    ،بذاته أو صناعة السياحة ال تقف على تعريف واحد السياحة
  .تقوم من أجله الذيوتعريف كل نوع يعتمد على الغرض 

تكون  واليتالسياحية الثالثة الرئيسية اآلتية  العناصر يفسياحة لكن تتفق مجيع أنواع ال
 .الشعوب شعب من أيمفهوم السياحة لدى 

 :سياحيةاخرى لل مفاهيم-
الىت تستوعبها الدولة املضيفة صاحبة املعامل  وهى الطاقة البشرية :السائحون -1

 .سائح السياحية وفقاً ملتطلبات كل
ما لديهم من  تقدم خدمة السياحة لسائحيها بعرض كل اليتوهى الدول  :املعرضون -2

  .من أجل خلق بيئة سياحية ناجحة السائحني هذا اال تتناسب مع طلبات يفإمكانات 



 18

 د مشكلة البحثحتدي                                                                             :                                       الفصل األول
 أنواع السياحة يفتتمثل  واليتباختالف أنواعها ):املعامل السياحية(الثقافية  املوارد -3

   السياحة البيئية، السياحة العالجية،: وتقدمي التعريفات املختلفة هلا فنجد منها
 السياحة الرياضية، السياحة االجتماعية، سياحة التسوق، سياحة املغامرات، سياحة

  ، ئالشواط
 .اخل... السياحة الفضائية، سياحة اآلثار 

هناك منطني  أنتتكون منها السياحة، إال  اليتالثالثة عناصر السابقة  باإلضافة إىل 
 :األمناط السياحية أساسيني من

  تبادله ما بني الدول والسفر من  يتم الذي السياحيوهو النشاط  :السياحة الدولية -
 .حدود دولة ألخرى

 ،الدولة ملدا املختلفة مواطينيتم من  الذي السياحيالنشاط  وهو:الداخلية السياحة -
أن السياحة  أي ...الزيارةأو معامل سياحية تستحق  ،سياحييوجد ا جذب  اليتو

  .وال خترج عن نطاقها ،الدولة صناعة تكون داخل حدود هيالداخلية 
بعض الدول، فنجد أمريكا  خيتلف عند) مفهوم السياحة الداخلية(لكن هذا املفهوم 

فإذا كان ،املسافر  يقطعها اليتالسياحة الداخلية حسب مسافة الرحلة  انوكندا تعرف
بلغاريا وأملانيا  يفأما  ،كم أو أكثر بعيداً عن مقر إقامته يعترب سائحاً داخلياً 100كانت 

.. حمل إقامته أيام بعيداً عن  يقضى مخسة الذيعل أنه املواطن  الداخليفيعرفون السائح 
يقضى أربع  الذيالشخص  هو الداخليوجند عند البلجيك والربيطانيني يكون السائح 

 .العمل ليالٍ أو أكثر بعيداً عن سكنه لغري أغراض
 ."وجواً الركوب براً وحبراً"ونستخلص من ذلك التعريف العام للسياحة 

 :السياحة الدينية-:تعريفات السياحة املختلفة -
لزيارة األماكن املقدسة  ،دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها هو السفر من

  ، أو والثقايف الديينالتأمل  مزيج من فهي ،لإلنسان الروحيألا سياحة تم باجلانب 
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مصر ، وهى  يف ءخريي، على غرار سينا السفر من أجل الدعوة أو من أجل القيام بعمل

  سائح  أليوميكن ،الدينية الساحرة للديانة اإلسالمية واملسيحية  أرض زاخرة باملعامل
أعلى قمته كنيسة  يف توجد ،جبل موسى:سانت كاترين ومنها يفالسياحية  زيارة املواقع

درجاً من الصخر بعد منتصف الليل  750يقوم السائحون بتسلق اجلبل مث . وجامع صغرية
 .شروق الشمس لريوا

والكنيسة العليقة واملسجد  ومكوناته السياحية الكنيسة الكربى زيارة دير سانت كاترين
  .وكتبة الدير الفاطمي

  .ت كاترينمدخل مدينة سان عند وهارون صاحل النيبقرب 
  .توقيت بناء دير سانت كاترين نفس يف فريان وقد بين وادي يفويقع  دير البنات

 :السياحة العالجية-
   إلمتاعسياحة  هيالعالجية  ويتضح التعريف من اسم هذا النوع من السياحة، فالسياحة

اجلسد مع الترويح عن  سياحة العالج من أمراض هيأو  ،النفس واجلسد معاً بالعالج
 :النفس وتنقسم إىل قسمني

 :بالطرق احلديثة السياحة - أ
مبافيها من جتهيزات  وتعتمد السياحة العالجية على استخدام املراكز واملستشفيات احلديثة

الذين يلجأون إىل هذه  عالج األفراد يفتساهم ،طبية وكوادر بشرية لديها من الكفاءة 
  .املراكز
 :السياحة االستشفائية -ب

عالج املرضى وشفائهم مثل الينابيع  يفاالستشفائية على العناصر الطبيعية  احةتعتمد السي
بغرض االستشفاء من بعض األمراض اجللدية  ،والكربيتية والرمال والشمس املعدنية

  .وتطلق السياحة العالجية على كال النوعني والروماتيزمية،
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تتضمن عناصر السياحة العالجية على محامات املياه  :أمثلة على السياحة العالجية

 .العالجية املعدنية ومياه البحر واملصحات
فمن مواقع  ،واالستشفائية عالجيةتعترب األردن مشهورة مبناطق السياحة ال :األردن -

واملراكز الصحية البحر امليت  يهم السواح أكثر من املستشفيات الذي الطبيعيالعالج 
 .ومحامات عفرا

جنوب األردن ويوجد فيها  يف ةالطفيليكم من مدينة  26 يقع على بعد :محامات عفرا -
عالج العقم  يفتساهم  اليتن وحتتوى هذه الينابيع على املعاد .أكثر من مخسة عشر ينبوعاً

  .وفقر الدم والروماتيزم الشرايني وتصلب
العام لكن أشعة الشمس غري ضارة هناك  منطقة البحر امليت مشمسة طوال :البحر امليت

 .املعادنباألمالح و ود الغىنوميتاز البحر امليت بالطني األس
ومواقعها  الرئوياملصحات العالجية ملرضى التدرن  يفوهى من الدول املتقدمة  :لبنان -
  طويلة قد محانا حيث يقطنها املرضى لفترات ةومصح جبنس ةاجلبال ومنها مصح يف

 .تصل إىل العامني
ملعاجلة األمراض  :"Priory Hospital" إجنلترا يفمصحات اإلدمان واألمراض النفسية 

فيها مرضى من مجيع أحناء العامل لقضاء فترات عالجية طويلة  النفسية واإلدمان ويوجد
 .أشهر متتد إىل

أصبح ميثل جزءاً  لذيواأوربا  يفنطاق واسع  يفوهو متوافر  :دور العجزة واملسنني -
  .أوربا يف االقتصاديمن القطاع 

تتميز واحة سيوة مبصر مبناخها اجلاف طوال العام والرمال الساخنة :مبصر واحة سيوة -
 اليتوالعمود الفقرى، كما تتميز بكثرة عيون املياه  املفاصل آالم عالج يفتساعد  واليت

 .تندفع من باطن األرض
  .التنفسياالستشفاء من أمراض اجلهاز  يفالطقس اجلاف هناك يساهم  فعامل
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عـالج الرومـاتيزم    يفا إشعاعات تساعد " الدكرور"جببل  ةالساخنة املوجودالرمال  

، أما استخدام امليـاه السـاخنة فينقسـم إىل    اهلضميواجلهاز  الصدفيةوشلل األطفال و
ومياه ساخنة كربيتية حيث يتم معاجلة نوع خاص من الطـني   قسمني مياه ساخنة عادية
األمراض اجللدية ومشاكل البشرة باإلضافة إىل عالج اجلهـاز   ذه املياه ويعاجل كثري من

كـثري مـن    يفمصر على الرغم من أنه متوافر  يفحىت اآلن  ستخدملكنه مل ي التنفسي،
  .البلدان األوربية

  :السياحة االجتماعية-
  تواجد مثل هذا يفويطلق عليها أيضاً السياحة الشعبية أو سياحة األجازات،والسبب 

هذه التغريات أن حتدث  فكان البد من،كل ما يوجد من حولنا  يفالعاملية توجب التغري 
تضم السياحة أو تشرك  لكيمع السياحة لتواكب التطورات واملستحدثات العاملية  أيضاً

بإعداد  ،اإلمكانيات احملدودة متثل الغالبية العظمى من اتمعات ذوى اليتمعها الطبقات 
  .رحالت سياحية هلذه الطبقات غري الطبقات الثرية

ة حيث أعدت للعاملني دول الكتلة الشرقي يفأول ظهور للسياحة االجتماعية  وكان
خمتلف املناطق السياحية لتجديد نشاطهم وقدرام النفسية والبدنية على  معسكرات ىف

كثري من دول العامل حيث يتم  يفالسياحة االجتماعية اآلن نشطة  وأصبحت. العمل
السياحية اجلماعية بأسعار خمفضة وتسهيالت متعددة مثل توفري أماكن  تنظيم الرحالت

مثل بيوت الشباب والفنادق ثالثة جنوم أو األقل، أو ما يوجد مايسمى  الرخيصةاإلقامة 
  وقت على أن يتم  أي يففرد بالسفر  ألييتيح الفرصة  الذيبالتقسيط  بنظام السياحة

كذلك . الواليات املتحدة األمريكية يفعلى عدة أقساط وهذا متبع  تسديد نفقات رحلته
  ن املدخرون من ختصيص نسبة معينة من دخوهلم حيث يتمك السياحينظام االدخار 

. .النظامهذا  يفأجل السياحة وتعترب سويسرا رائدة  صندوق لالدخار من يفوإيداعها 
  .وغريها من األنظمة األخرى
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 :سياحة السيارات والدراجات-

السياحية اجلديدة حيث ختضع  تندرج سياحة السيارات والدراجات حتت األمناط
الدول مثل الطرق السريعة  عدد قليل من يفلظروف ومتطلبات معينة غري موجودة إال 

اخلدمة والصيانة ومراكز  تربط بني الدول وبعضها البعض، ومدى توافر حمطات اليت
 .النجدة واإلسعاف واالستراحات على هذه الطرق

  وبالضبط مبنطقة اخلليج العريبالسياحة منتشرة ىف دول أوربا واملنطقة العربية وهذه
 :سياحةاملعارض-

  املعارض الصناعية  وهى سياحة تشمل مجيع أنواع املعارض وأنشطتها املختلفة مثل
فمن خالهلا يستطيع الزائرون التعرف . ومعارض الكتاب الفنية التشكيليةووالتجارية 

تعترب من عوامل  واليتوالعلمية للبلدان املختلفة  على آخر اإلجنازات التكنولوجية
 الصناعيهذا النوع من السياحة بالتطور  وقد ارتبط. وتنشيطه السياحياجلذب 
  .خمتلف بلدان العامل يفحدث  الذيالكبري 

 :سياحة املؤمترات-
والسياسـية والثقافيـة    العالقـات االقتصـادية   يفارتبط هذا النوع بالتطورات الكبرية 

ويعتمد . بسياحة املعارض واالجتماعية بني معظم دول العامل وجندها ترتبط ارتباطاً وثيقاً
اعتدال املناخ، توافر املرافق  ر عوامل عدة مثلهذا القطاع على تواف يف السياحيالنهوض 

  لعقد االجتماعات، املطارات  ووسائل االتصاالت، وجود الفنادق، القاعات اهزة
 .ملثـل هـذه املـؤمترات    يوفر مناخـاً مالئمـاً   سياحيالدولية، موقع املدينة كمنتجع 

  عقدت هناك  اليترات أبرز املؤمت سياحة املؤمترات مبدينة شرم الشيخ املصرية ومن :مثال
مـارس   13 يفدول العامل  زعماء أكربمن  29حضره  الذيالسالم  لصانعي الدويلاملؤمتر 

  .1996عام 
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تشمل دراسات البيئة النباتية واحليوانيـة  اليت أو السياحة البحثية وهى :السياحة العلمية-
وهجراا العاملية، مثال على ذلك حمافظة  وكذلك دراسة حركة الطيور) الفلورا والفونا(

الريان بوجـود   وواديقارون  حبرييت يفالطبيعية  الفيوم مبصر حيث تتميز حمميات الفيوم
. فصل الشتاء وتتوافر آنذاك سياحة صيد الطيور يور املهاجرة خاصة خاللأنواع من الط

الصـقور   -البجـع   -الكوركى  -اخلضراوى ( الفيوم يفوأهم أنواع الطيور املهاجرة 
  )اخل... النادرة 

 وتنطبق علـى سـباقات السـيارات والـدراجات    :سياحة السباقات واملهرجانات-
 اهلجن حيث تعترب رياضة بدوية خالصة إىل سباقات باإلضافة.. واملهرجانات السينمائية 

 تشهد إقباالً هائالً من املشاركني والسياح كما يرتبط ا كرنفاالت واسـعة لألزيـاء  
 يفمشال سيناء مبصر وجنوـا خاصـة    يفللهجن  العامليالسباق : والفنون الشعبية مثال

  .فصل الربيع
  :واملغامرات "السفاري"سياحة -

يتجه إىل زيارة الوديان وعيون املاء،  ية ومغامرة تسلقها، والبعض اآلخرالسالسل اجلبل
 .املناطق املسموح فيها بالصيد يفتكون من أجل الصيد الربى  اليتوآخرها تلك 

 وهو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها من أجل:السياحة الرياضية- 
نشطة الرياضية باأل الستمتاعبعض الدورات والبطوالت أو من أجل ا يفاملشاركة 

   .املختلفة واالستمتاع مبشاهدا
 ممارسة رياضة الغوص يفاالستمتاع باألنشطة الرياضية املختلفة فنجدها متمثلة  وعن

 ممارستها توافر املقومات اخلاصة ا من يفواالنزالق على املاء والصيد، ويشترط 
 إذا كان الغرض  ت ومحامات السباحةالساحرة، باإلضافة إىل املالعب والصاال الشواطئ

  .إقامة الدورات واملسابقات الدولية
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 :سياحة التجوال-

منظمة سرياً على األقـدام إىل   دثة وتتمثل ىف القيام جبوالتمن أنواع السياحة املستح هي
الرب والتعـايش   يفخميمات  يفاإلقامة  مناطق نائية تشتهر جبمال مناظرها الطبيعية وتكون

  .مع الطبيعة
تسرى  وهى سياحة حديثة أيضاً تكون بغرض التسوق وشراء منتجات بلد ما :سياحة التسوق-

  .من كل عام بديبمثل مهرجان السياحة والتسوق  السياحيب عليها التخفيضات من أجل اجلذ
 :السياحة الترفيهية-

تعترب %. 80نسبة السياحة الدولية إىل  من أقدم األمناط السياحية وأكثرها انتشاراً، حيث وصلت
الترفيهية ملا تتمتـع  اجتذاباً حلركة السياحة  دول حوض البحر األبيض املتوسط من أكثر املناطق

تفرعت منـها   واليتاخلالبة  الشواطئباإلضافة إىل  قومات كثرية كاعتدال املناخبه من م
  .وغريها.. .والعالجية األنواع األخرى كالسياحة الرياضية

وليس لغرض آخر ويـتم   وتكون السياحة الترفيهية بغرض االستمتاع والترفيه عن النفس 
اهلوايات مثل صيد السـمك   اممارسة األنواع األخرى من السياحة معها ويطلق عليها هن

،وكـذا  واجلبلية والزراعية والغوص حتت املاء واالنزالق والذهاب إىل املناطق الصحراوية
  .صيد ملوك اخلليج العريب لطائر احلبار يف الصحراء اجلزائرية

 ):السياحة األثرية والتارخيية(السياحة الثقافية -
سائحني على مستويات خمتلفة من الثقافة شرحية معينة من ال يهتم ذا النوع من السياحة
تتمتع مبقومات تارخيية وحضارية  اليتعلى زيارة الدول  والتعليم حيث يتم التركيز

  وجند هذا النوع من. من حركة السياحة العاملية %10 وميثل هذا النوع نسبة. كثرية
 :السياحة الشاطئية-

رملية  شواطئساحلية جذابة وا  طقتتوافر هلا منا اليتالبلدان  يفتنتشر هذه السياحة 
الكثري من بلدان العامل مثل دول  يفوتوجد . ناعمة ومياه صافية خالية من الصخور

  .الكارييبحوض البحر املتوسط ودول البحر 
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 :سياحة الغوص-

الساحلية، ويشترط قيام مثل  املناطق يفوهى سياحة هلا عالقة مباشرة بالسياحة الشاطئية 
  الساحلية وتوافر مقومات الغوص  توافر كنوز رائعة ذه املناطق السياحةهذا النوع من 

الدافئة طوال العام، يابس ساحر،  املياهالشعب املرجانية، األمساك امللونة، : ا مثل
   .وطيور أيضاً خلجان ينابيع، حيوانات وطيور ونباتات برية نادرة

  :اجلذب السياحي أو العرض-
ويشمل مجيع املقومات واملعطيات الطبيعية واحلضارية والتارخيية والثقافية والفنيـة لبلـد   

  البنية السياحية تكلها، وخدماخدمات البنية التحتية وهيا كالزيارة السياحية، وكذل
  )1(.األساسية يف ذلك البلد

  :الطابع السياحي-
وهو االنطباع الذهين احلاصل بفعل تأثر السائح باملوقع السياحي ومظهـره وعناصـره   
املختلفة ،من معلومات وختيالت ذهنية ومؤثرات فكرية ونفسية وعاطفية ووجدانية،واليت 

تقييمه له،مما يستدعي أن تكون هذه الصـورة أصـيلة و   ينظر من خالهلا الزائر للموقع و
ـ   إليـه   حأصلية صادقة وواقعية لتحوز الرضا والقبول لدى السائح وهو غاية مـا يطم

  )2(. القائمون على التنظيم السياحي

  :املنتج السياحي-
حيوانيـة وتشـكيالت   تربة ومناخ وغطاء نبايت وثروة  ويقصد به املعطيات الطبيعية من 

وطقس وموارد مائيـة يف   خة وجيومورفولوجية وخصائص املوقع اجلغرايف، ومناجيولوجي
من لغة وعقلية ذهنية وضيافة : اخل، وكذلك العوامل احلضارية والثقافية..أشكاهلا املتعددة

  )3.(وثقافة وعادات وتقاليد وفولكلور وفن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  37كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ص تالتراث الثقايف والسياحة، منشورا:د العزيز لعرجعب-1
  37ص التراث الثقايف والسياحة، مرجع سابق:عبد العزيز لعرج-2
  37التراث الثقايف والسياحة، مرجع سابق ص:عبد العزيز لعرج -3
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  :البنية التحتية واخلدمات السياحية-

كشبكة املواصالت ووسائل االتصال والطرق واملياه والكهرباء والفنادق وأماكن اإليواء 
  )1(.لعرض وما إىل ذلكوالتأهيل واالستراحات واملرافق الفنية من مسارح ودور ا

  :التعريف اإلجرائي للسياحة
  : ميكن تعريف السياحة بأا 

  هلـذا النشـاط   نشـاط السـفر ـدف الترفيـه ، وتـوفري اخلـدمات املتعلقـة       
ملسافة مثانني كيلـومترا   والسائح هو ذلك الشخص الذي يقوم باإلنتقال لغرض السياحة

  على األقل من مرتله
تشـعبت فروعهـا وتـداخلت و    بـل   ما كانت منذ سنواتمل تعد صناعة السياحة ك

ــدخل يف  ــبحت تــ ــاة   أصــ ــاالت احليــ ــم جمــ   معظــ
صغرية ويسافر إىل بلـد مـا    مل تعد السياحة ذلك الشخص الذي حيمل حقيبة..اليومية

ــد    ــال يف أحــــ ــدة ليــــ ــي عــــ   ليقضــــ
 تغري احلال وتبدل وختطت السياحة تلك احلدود..البلد األثرية الفنادق ويتجول بني معامل

  .كل مكان لتؤثر فيه وتتأثر به الضيقة لتدخل بقوة إىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التراث الثقايف والسياحة، مرجع سابق:عبد العزيز لعرج-1
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  :التنمية احلضرية-ب
  إيل نشأة كذلككما تشري  هي عملية تطوير اتمعات الريفية إىل جمتمعات حضرية

 . اتمعات احلضرية ومنوها
  يف الكيلونسمة  2000أيل زيادة كثافة السكان مبا يتعدى  وتشري التنمية احلضرية كذلك
  نسمة، واشتغال األفراد يف اإلنتاج10000مبا يزداد عن  متر مربع ، وكرب حجم املدينة

املهن التجارية والصناعية واخلدمات ،ووجود درجة عاليـة   وتوزيع التكنولوجيا وسيادة
االجتماعي ،وتنظيم التفاعل االجتماعي ، وترتبط التنمية بنمـو   من تقسيم العمل والتعقد

الضبط االجتماعي الذي ال يقوم علـى االجتاهـات االجتماعيـة     ومنو وتنسيقالدولة ،
ــيت  ــة الـ ــة والثقافـ ــدن  اإليكولوجيـ ــة املـ ــؤدى إىل تنميـ  . تـ

تعتري املدينة أو تشمل هذه التغريات  وتعىن التنمية احلضرية كذلك التغريات املوجهة اليت
ـ   املساكن وبناء العمارات الشاهقة وإنشاء الشوارع  )1. (رس األشـجار واألحيـاء وغ

للتنمية احلضرية فقـد كتـب    وىف النصف الثاين من القرن العشرين ظهر مفهوم جديد
الفسيولوجية واالجتماعيـة   م حبثا عن املشاكل احلضرية تضمن احلاجات 1969سكوت 

بربامج جتديـد املـدن ،    للمدن وأهتم باألحياء املتخلفة ،مث ظهرت أعمال أخرى تتعلق
والقرى يف بريطانيا عـام   وذجية ،ويتمثل ذلك يف حركة ختطيط املدنوبرامج املدن النم

اإلسكان،وهكذا ترتبط التنمية  ظهر نوع من التنمية يهتم حبركة 1968وىف عام ، 1947
 . بنمط استخدام األرض احلضرية بعملية التخطيط فهي تضع وسائل وأهداف ترتبط

املهـين وتكـاليف    للتـدريب  أن التنمية احلضرية تشمل وضع برامج" فورستر" ويرى
  )2(حيث إن هذه الربامج تؤدي إىل اخنفاض عدد العاطلني،اإلسكان املنخفضة 

  النفس وتعبئة وتعرف التنمية احلضرية بأنه جمموعة من العمليات اليت تعلم االعتماد على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  312-311، ص 1991تمع الريفي واحلضري ، املكتب اجلامعي احلديث االزاريطة اإلسكندرية ، ا حسن علي حسن ،-1
   115رشوان ، مرجع سابق ، ص  حسني/عن-  2
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  وتكنيكيا على كافة اإلمكانيات والطاقات والقوى وحتديد ألوجه التقدم،  استراتيجيا
  بني القوى ضوء التفاعل بني الطاقة الوظيفية منظور إليها يف تطويرها من ناحية و

 )1(املعاصرة والضاغطة، وكذا الواقعـة لنـا يف عـامل مـتغري مـن ناحيـة أخـرى        
  يشجع التنمية احلضرية متثل عمال مجاعيا تعاونيا دميوقراطيا إن:وترى منال طلعة حممود 

 ، وتشري هذه املشاركة وتنظمها وتوجهها حنو حتقيق وأحداث التغـيري مشاركة املوطنني
االجتماعي املطلوب، بقصد نقل اتمع احلضري من وضع اجتماعي معـني إىل وضـع   

  )2(.اجتماعيـا  ورفع وتنسـيق مسـتوى معيشـة النـاس اقتصـاديا و      ،أفضل منه
  أا عملية نشأه اتمعات احلضرية" التنمية احلضرية"حسني عبد احلميدرشوان "ويعرف 

اتمعات الريفية إىل حضرية ، والتغري املوجة الذي يعترى املدينة ،من  ومنوها ،وتطوير
يم الكثافة السكانية ،واالشتغال بإعمال غري زراعية وبدرجه عالية من التقس حيث ازدياد

والتعقيد االجتماعي ، وىف ضوء الضبط الذي ال يستند على أسس رقابية  العمل
  )3.(وإقامة املباين ،والتغري اجلوهري يف استخدام األرض  ،وكذلك جتديد

  :مفاهيم أخرى للتنمية احلضرية
  باعتباره العنصر الفعال يف التطوير اتمع التنمية احلضرية عملية موجهة إىل اإلنسان -1
من خالل املشروعات  داألفرامستوى دخول  التنمية احلضرية تستهدف رفع -2

   .االقتصادية

  .وموجهةإرادية  التنمية احلضرية عمليه-3
  املقصودة يف البشر وبالتايل أا العملية اليت عن طريقها حتدث التغريات االجتماعية -4

  هم من مشكالت حبيثيصادف يكتسبون القدرات والقيم اليت تساعدهم على مواجهة ما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2002ممارسة اخلدمة االجتماعية ، املكتب اجلامعي احلديث االزاريطة اإلسكندرية ،  حممد عبد الفتاح حممد ، االجتاهات التنموية يف-1
  186ص

  71، مرجع سابق ، ص  منال طلعت-2
  188اح ، مرجع سابق ، ص حممد عبد الفت-2
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ن التنمية احلضرية هـي  اوهكذا ف. التغريات يف البيئة اليت يعشون فيها إحداث يستطيعون

  .االجتماعية االقتصادية والصحية سعة تتناول كافة القطاعات واجلوانبتنمية وا
ذلك النشاط الديناميكي الذي يشمل هي  :التعريف اإلجرائي للتنمية احلضرية-

عمليات التبادل وتسويق السلع يف املدينة، وخمتلف األنشطة التجارية والصناعية وجممل 
  .ق دخل أفضل للفرد واتمعاهلادفة إىل حتقي ةاخلدمات على غرار السياح

الوحيد الذي يتطـرق إىل   لإن حبثنا هذا لن يكون بطبيعة احلا :ةالسابق تبعض احملاوال
،وحىت إن قموضوع السياحة باجلزائر،وإمنا هناك بعض احملاوالت اليت سبقتنا يف هذا السيا
ها،و مهمـا  كانت ختتلف يف طرحها عن مانصبوا إليه ،فإا ساعدتنا كلية أو يف جزء من

، وبعد االطالع على الدراسات السـابقة   ا غري أا هلا عالقة مبوضوعنااختلف مضمو
  . واملشاة ملوضوع حبثنا

واملتمثل يف أمهية القطاع السـياحي ودوره يف   ،أوىل العديد من الباحثني ملوضوع دراستنا
احلضرية باملدينة، وما  التنمية احلضرية ، سيما دور اخلدمات السياحية يف إنعاش االقتصاد

من مشكالت اجتماعية وثقافية واقتصادية جراء إمهال االستغالل العقالين واملنظم  بيترت
ملؤهالت القطاع السياحي ، ولذا فقد خاض فيه الكثري من الباحثني يف هـذا اـال ،   

رية وسندرج دراسات خمتلفة تناولت هذا املوضوع من جوانب متباينة لتبني األمهية الكـب 
والكشف عن جوانب متعددة لظاهرة السياحة وعالقتها بالتنمية احلضرية ، وانطالقا من 
هذا حاولنا قدر اإلمكان التطرق إىل بعض الدراسات ذات الصلة باملشكلة البحثية عـرب  

  :مقاربات متعددة حمليا ودوليا ، وهي كالتايل
ــت يف -أ ــة متنراس ــد مبدين ــم اآلثار،املنعق ــث لقس ــى الثال ــرة امللتق -17 الفت

  )1.(،لبحث دور اآلثار يف ترقية السياحة الثقافية2003ديسمرب18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

جامعـة اجلزائـر   –لـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة    سنوية منشورات كليـة الع  ف، جملة علمية نصةدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعي-1
  32-25ص 2003/2004السنة05،العدد
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اإلجراءات القانونيـة  :جامعة باتنة بعنوان-ونية،قسم العلوم القاننعيمة بلفراق/دراسة-1
  )1.(حلماية التراث اجلزائري

جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على مدى تطبيق النصوص القانونية اليت سـنها  
املشرع اجلزائري ملكافحة كل مظاهر التخريب وتسريب وريب اآلثار،ومن نتائج هذه  

  :الدراسة
  تفعيل النشاط السياحي التراث األثري عامل مهم يف-
  النشاط السياحي بدوره يساهم  بدوره باملسامهة يف دعم وإثراء اجلانب االقتصادي-
ضرورة محاية اآلثار بشىت الطرق ،ومنها الوسائل القانونية ألا متثل الذاكرة التارخييـة  -

  .للشعوب
 تقـع يف القطـاع   قانون العقوبات اجلزائري مل يول اهتماما باملخالفات او اجلرائم اليت-

السياحي،ومل حيدد كيفية التعامل مع املخالفني للقوانني املوضـوعة سـابقا يف املراسـم    
األخرى املتعلقة مبوضوع التراث،حيث اقتصرت النصوص التجرميية على مـادتني متـس   

  .بصفة غري مباشرة املخالفات املتعلقة ذا القطاع 
  . مابني النظرية والتطبيقهناك شرخ كبري يف مدى تطبيق هذه القوانني-
املراسيم املتعلقة بقطاع السياحة ومحاية التراث احتوت هي األخرى علـى نصـوص   -

قانونية عقابية نظريا بالنسبة للمخالفات املرتكبة يف إطار املساس ذا التراث الوطين على 
  .اختالفه وتنوعه

ـ - يت سـنها املشـرع   هناك نقص كبري وغموض، بل عدم تطبيق يف الواقع للقوانني ال
اجلزائري،رغم انه املعيار اهلام حلماية هذا القطاع من االنـدثار ،ممـا أدى إىل ريـب    

  .وتسريب وختريب املعامل التارخيية والقطع األثرية الثمينة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعـة  –لة علميةنصف سنوية منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جم-1
  32-25ص 2003/2004السنة05اجلزائر ،العدد
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  وضياع مئات القطع األثرية والتماثيل يف خمتلف املواقع باجلزائر يرجعه املختصون سرقة -
يف علم اآلثار إىل انعدام أدىن الشروط الدولية حلماية هذه اآلثار، واملنصوص عليها عـرب  

  .تشريعات وقوانني دولية كثرية
، رغـم أـا   تدهور القطاع راجع إىل ضعف امليزانية املخصصة حلماية اآلثار باجلزائر-

  .ميكن أن تكون مصدرا للعملة الصعبة، كما هو الشأن يف الكثري من دول العامل
جامعـة  –قسم اآلثار كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -لعرج زعبدا لعزي/دراسة د-2

  ).1(التراث الثقايف والسياحة:ناجلزائر، بعنوا
ملادي للمجتمع اجلزائري مـن  جاءت هذه الدراسة كمحاولة للربط بني التراث الثقايف ا

آثار قائمة يف املدن القدمية واملناظر الطبيعية واملنتجات الفنية والصناعية يف املتاحف، وبني 
،كما عملت على تشـخيص الواقـع    االسياحة الثقافية باعتبارها معيارا حضاريا معاصر

يف األوان ذاته شروط السياحي يف صورته السياسية وبنيته التحتية املادية والبشرية ،مربزة 
  .التنمية السياحية ومدى توفرها يف واقع البالد

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة مايلي
يرتبط النشاط السياحي بالثقافة ارتباطا كبريا ، لدرجة انه ميكن القول انـه السـياحة   -

  .بدون ثقافة أو تراث ثقايف 
وذلك العتماد السـياحة علـى   تتطلب التنمية السياحية توفري اإلطار البشري الكفء ،-

التوظيف اجليد ملصادر القوى البشرية املدربة، اليت متتلك القدرة على التصرف حبكمـة  
،والتعامل بطرق فنية يف العالقة اإلنسانية ،حبيث يضمن وجود الشـخص املناسـب يف   
املكان املناسب يف الوقـت املناسـب، علـى أن يشـمل ذلـك مجيـع املسـتويات        

  .للعملية ،وذلك على املستوى الوطين واحمللي واإلقليمي ةغيلية والتنظيمياإلدارية،التش:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعـة  –سنوية منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  فدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جملة علمية نص-1
  44ص 2003/2004السنة05اجلزائر ،العدد
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  البد من تقييم الوضع احلايل للموارد البشرية،وحصر مشاكلها وحتديد آفاا،وتقدير -

وياا وختصصاا ،وتشخيص متطلباا ،وذلك كله يسهل عمليـة وضـع   نوعيتها ومست
  .برامج التأهيل يف اجلوانب العديدة،إدارية وصحية واتصاالت وعالقات عامة

املعاهد العليا املتخصصة يف هذه العملية،كاملعهد العايل للفندقـة ومراكـز التكـوين    -
  يل علمية ونفسية ،متكن املتخرج منهااملتخصصة يف هذا اال ،عليها أن تلتزم بربامج تأه

على الكياسة وحسن املعاملة وحكمة التصرف  اأن يكون على درجة من اإلنسانية، حائز
  .اخل...مظهره وحركته وإشارته وفن االستقبال، يف

  .هذه املظاهر مازالت ناقصة يف بعض العمال مثلما يتضح حىت يف أفخم الفنادق-
اليت متلكها اجلزائر موزعة على مناطقها املختلفة ،واليت تعد  اإلمكانيات السياحية الكبري-

متاحفها ومواقعها األثرية والطبيعية نواة وقواعد لتلك اإلمكانيات وبىن حتتية كاهلياكـل  
  .واملرافق واملواصالت،مازالت يف حاجة إىل مزيد التوسع والتكوين والتنظيم

  .إلعداد والتأهيل،املوارد البشرية مازالت يف حاجة بدورها إىل ا-
القطاع اخلاص يلعب دورا هاما يف املشاركة الفعلية لالستثمار يف جمال السـياحة ،يف  -

نيتها التحتية،ويف بعث احلركة السياحية واملسامهة يف الصناعة السياحية ويف الدعاية هلـا  
  .واإلشهار

سـياحي يف  تطوير النشـاط ال :، مفتشة رئيسة يف السياحة،بعنوانجنادي سارة/دراسة-3
  .منطقة اجلنوب

يتمحور موضوع هذه الدراسة حول السبل الواجب إتباعها من اجل حتسـني السـياحة   
باجلزائر ،ألا تعد يف الوقت الراهن من القطاعات احليوية اليت تساهم يف إثراء االقتصـاد  

  :ومن أهم نتائجها )1.(الوطين لألمم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعـة  –سنوية منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  فدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جملة علمية نص-1
  46ص 2003/2004السنة05اجلزائر ،العدد
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  .ضرورة إتباع سياسة جديدة فيما يتعلق باالستثمارات السياحية-
إلسراع يف وجود حلول لتفادي النقص امللحوظ من حيث اإلمكانيـات والسياسـة   ا-

  .املتبعة يف القطاع السياحي
مناصب الشغل ،بل هي يف حد ذاا  للسياحة أمهية بالغة يف دعم اقتصاد البلدان وخلق-

نشاط اقتصادي قائم بذاته يتضمن العمليات االربعة 
اإلنتاج،التوزيع،التداول،االستهالك،وهي بالتايل تتطلب االستثمارات الثقيلة وإعداد :

  .الدراسات ،وكذا الكفاءات واملهارات وضرورة التكيف مع التطورات 
يدعو إىل التقارب بني الشـعوب رغـم كـل     السياحة متتلك بعدا حضاريا وإنسانيا-

ميزة ميكن استثمارها يف حتقيق السالم والتبادل،وذلك  هاالختالفات العرقية والدينية، وهذ
  .دون احلديث عن األمهية االقتصادية هلذا امليدان احليوي

من التنسيق بـني خمتلـف    دبغية الوصول إىل الغاية املرجوة من النشاط السياحي، الب-
والتهيئة العمرانية،  ء، والبنا)سلكية والالسلكية( عات األخرى من نقل ومواصالت القطا

  الثقايف والتربية والتكوين وخمتلف  ثواألمن والصناعة الغذائية، والترا ةوالنظاف
  اخلدمات االجتماعية،وهو ماينتج عنه بكل تأكيد حركة لألموال وخلق مناصب شغل

  .لية وما ينتج عنها من اجيابياتوبالتايل إنعاش عملية التنمية احمل
البد من التفكري اجلدي والدراسة املعمقة ،وختصيص االعتمادات املالية الكافيـة هلـذه   -

الدراسات ،لالستفادة من هذا القطاع احليوي خصوصا وأننا منلك مايؤهلنا لبناء صناعة 
  . سياحية ذات مستوى عاملي

ملناطق ذات االستقطاب الواسع للسواح،نظرا منطقة اجلنوب اجلزائري تعترب واحدة من ا-
ملا تتمتع به من متيز وتنوع فريد،وعليه فان أي نشاط جلذب السواح البد أن يتجـه إىل  

  .اجلنوب الكبري كذلك
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ميكن استغالل السـياحة الصـحراوية يف تطـوير منتوجـات أخـرى كالسـياحة       -

االستكشافية،سياحة املغامرات،السياحة الرياضية ،باإلضافة إىل السياحة الثقافية اليت تبشر 
العديد من التقديرات املقدمة من طرف املنظمة العاملية على كوا حمفز قـوي وجـذاب   

لسواح األجانب ،وبالدنا تزخر بتراث اثري وثقايف يؤهلها ملنافسة املنتـوج السـياحي   ل
  .العاملي

الغايات املرجوة من النشاط السياحي التتحقق إال بتحديد األهداف الكربى،والقـدرة  -
تثمني الطاقـات الطبيعيـة والثقافيـة والدينيـة     -:خالل نعلى تنفيذ الربامج املسطرة م

االهتمام باحمليط وبعث ثقافة بيئيـة بـني فئـات    -نوعية اخلدمات حتسني–واحلضارية 
التكوين اجليد واملتواصل لإلطـارات  -إعادة النظر يف اإلمكانيات الفندقية املتوفرة-اتمع

السياحية باملنطقة وخصوصا مع التوافد األجنيب ،والذي يستدعي من دون شك تزويـد  
  فتح قنوات االتصال-طلبات الوقت احلاضرهذه اإلطارات مبؤهالت جديدة تتوافق مع مت

  دور مجعية الوكاالت مبني كل األطراف املشاركة يف تنشيط القطاع السياحي، بتدعي 
  التشجيع اجلدي-السياحية وباقي اجلمعيات اليت هلا عالقة مبمارسة النشاط السياحي

  دور استراتيجيتطوير اإلعالم واالتصال ملا له من -االستثمار السياحي عواحملفز ملشاري
يف تطوير الصناعة السياحية،كون الرسائل اإلعالمية تقرب املنتوج احمللي مـن الزبـائن   

  .خصوصا األجانب منهم
السياحة الميكن أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق تنمية مسـتدامة ،كمـا   -

املدى البعيد،وان جيب أن يستند التطور السياحي إىل معايري دائمة اليؤثر على البيئة على 
يكون ناجحا اقتصاديا وعـادال بـني السـكان احمللـيني مـن الناحيـة األخالقيـة        
واالجتماعية،فالسياحة إذا ماتوفرت هلا الشروط الالزمة ميكن أن تلعب دورا اجيابيـا يف  

  .التوازن والتعاون والتفاهم املتبادل والتضامن بني كل الدول
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعـة  -،قسم اآلثارعزوق عبد الكرمي/دراسة أ-4
  )1.(سبل تطوير السياحة الثقافية باجلزائر:اجلزائر،بعنوان

ـ ركزت ه كـان لـه    اذه الدراسة على افتقار اتمع إىل الثقافة السياحية يف اجلزائر، مم
  ؛انعكاسا سلبيا على وضعية التراث األثري، ومن أهم نتائجها

  .العامل البشري سببا يف الوضعية السيئة اليت آل إليها التراث-
  :زائرهناك أحد عشرة عامل من شأنه املسامهة يف تطوير السياحة الثقافية باجل-
  .إدخال مادة التراث يف املنظومة التربوية وإجراء الدراسات التطبيقية يف املواقع األثرية-1
تنظيم أبواب مفتوحة على اآلثار،مبناسبة اليوم العـاملي لآلثـار املصـادف لشـهر     -2

  .ماي من كل سنة18افريل إىل 18الترامثن
  .إقامة معارض خمتلفة عرب املتحف-3
قافية يف تغيري مفهوم الثقافة لدى اتمع، والتنسيق مـع اجلهـات   دور اجلمعيات الث-4

  .املختصة يف احملافظة والتحسيس بقيمة التراث األثري
يئة املواقع األثرية الستقبال الزوار،وتوفري وسائل الراحة ـا،من فنـادق ومطـاعم    -5

  .حتما إىل تنشيط قطاع اخلدمات،امتصاص البطالة يومقاهي،مما يؤد
عالقات مع وزارة التكوين املهين والتمهني لتكوين حرفيني خمتصـني يف إحيـاء    ربط-6

  .املهن واحلرف التقليدية املندثرة،واليت يف طريقها إىل الضياع وإعادة االعتبار هلا
ربط عالقات مع وزارة ااهدين لالهتمام بآثار ثـورة التحريـر الكربى،وأثارهـا    -7

،قالع،سجون ومدن،فالعتماد عليها ضروري لكتابـة  مازالت باقية حلد اآلن،من أبراج
  .تاريخ الثورة الذي هو أمانة لألجيال

عـن طريـق   (أو عن طريق تصوير املواقع واملعامل األثرية) La publicité(دور اإلشهار-8
  خاصة يف فصل قعلى البطاقات،القبعات،املالبس،الصحون واألباري)السبونسورغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  75-74دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرجع سابق ص-1
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تسويق داخل الوطن،أو للمهاجرين واألجانب ألخذها خارج الصيف واملخصصة سواء لل
  .الوطن كذكرى

التعريف بأمهية اآلثار يف االقتصاد الوطين من خالل التحسيس عـن طريـق بـرامج    -9
  .تلفزيونية موجهة لألطفال على شكل رسوم متحركة

  .التعريف بالتراث األثري من خالل جملة خاصة موجهة للعامة-10
أن تؤديه من غرس السياحة الثقافية لدى اتمع،خاصة إذا  نوما ممك وسائل اإلعالم-11

علمنا أن جمال االهتمام باآلثار يف اجلزائر جديد واملختصون جدد،وذلك علـى شـكل   
السمعية من خالل إعداد حصص إذاعية حـول   لالوسائ:إعداد برامج خمتصة سواء ،يف 

رة وخصص خمتصـة بـاملواقع األثريـة    اآلثار أو الوسائل البصرية ،بتنظيم موائد مستدي
واملتاحف،وكذا السياحة من قبل املختصني،وأخريا الوسائل املكتوبة،من خالل الكتابة يف 

  .حول جماالت اآلثار  تخمتلف اجلرائد واال
ملحق باحلفظ واإلصالح بديوان حظـرية األهقـار   (نور الدين  بن عبد اهللا/دراسة -5

  )1.(تراث الشعيب،بعنوان السياحة وال)الوطنية
عاجلت هذه الدراسة باخلصوص يف شقيها األول مصـطلح السياحة،السـياحة الدينيـة    
واالقتصادية والسياحة العلمية والثقافية ،السياحة مبفهومها العام واليت يقصد ـا تشـيع   
الروح من خالل ماتقدمه له الطبيعة والتراث الثقايف واحلضاري،والذي يعد جـزءا مـن   

تمع واألمةثقافة ا.  
  :ومن أهم نتائجها

لتدعيم حركة السياحة الثقافية علينا السعي للحفاظ على تراثنا الثقـايف ،وذلـك مـن    *
  :خالل عدة إجراءات أمهها

  توعية مستعملي هذا املنتوج الثقايف بأمهيته كإرث حضاري يعرب عن االنتماء الذايت-1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75-74العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرجع سابق ص جملة دراسات يف-1
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  .والشخصي 

للتحسيس بأمهية املوروث الثقايف كمادة علمية إعالميـة   تكثيف احلمالت اإلعالمية-2
  .بقصد التسلية

  .إقامة املهرجانات وامللتقيات اخلاصة ذا اإلرث مبا يناسب قيمته العلمية -3
التعاون بني األجهزة املسؤولة عن قطاع السياحة والثقافة إلبـراز التـراث كقيمـة    -4

  .حضارية ذات جذب للزائر
ث الدائم يف عرض املنتوج الثقايف بالشكل اجلمايل الالئق ومبا اليغـري  التطوير والتحدي-5

  .من مالمح البيئة األصلية له
  من  كالتراث الشعيب يعد مادة دمسة بالنسبة للسائح سواء األجنيب أو الداخلي، وذل-

جانب الدراسة العلمية أو من جانب الترويح عن النفس ،الن التراث الشـعيب يتضـمن   
  .عاامليزتني م

للمحافظة على تراثنا الشعيب ،علينا أن نوليه شيئا من االهتمام مـن الناحيـة العلميـة    -
  .  والدراسية قصد تدوينه،وان يستغل كمادة إعالمية اشارية 

كلية العلوم اإلنسانية جامعـة اجلزائـر،   –اآلثار  م، قسحاجي ياسني رابح/دراسة أ-6
  .دور اآلثار يف تنشيط السياحة:بعنوان

هذه الدراسة دور اآلثار املهم يف تنشيط السياحة ،من خالل عرض بعض النمـاذج   تربز
،واهلضـاب العليـا   )مدينة تيقزيرت(احلية من خمتلف الوطن،على غرار اإلقليم الساحلي

،كما تعرضت ذات الدراسة إىل عرض وتطبيق )مدينة ودة(،والصحراوي)مدينة تيمقاد(
  .ة ببعض الدول العربية األخرى كالعراق مثالقانون محاية اآلثار باجلزائر مقارن
املواقع اآلثارية تعرضت إىل أحباث غري علمية يف الفتـرة  -:ومن أهم نتائجها نذكر مايلي

  االستعمارية ،وهذا بسبب اجليش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75-74رجع سابق صدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، م-1
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 نالفرنسي الذي استعمل املواقع ألغراض عسكرية ،فقد غريوا الكثري من األذلة األثرية ع

-1990جامعة اجلزائر حبفرية علمية مربجمـة سـنة  /من قيام معهد اآلثارمواقعها ،بالرغم 
  .يف نقاط معينة من املوقع األثري ملدينة تقزيرت1994

مفادها ضرورة إحياء املباين :38-37-33-32-31 املوادخاصة 04-98عدم تطبيق القانون-
ملقاييس املعمـول  واملعامل التارخيية بترميمها لتساهم يف السياحة جبردها وتصنيفها ضمن ا

ا يف تصنيف املواقع ،حسب أمهية آثارها،مع ضرورة تشهريها وإدماجها مثال يف منشور 
  .ودليل سياحي ووضعها ضمن إطار الربنامج السياحي والثقايف يف الوالية املعينة 

املواقع األثرية يقصدها سنويا اآلف السواح ،وسكاا يفتحون األحضـان السـتقبال   -
ن كل أحناء الوطن ومن خارجه،هذا يؤدي إىل خلـق مرافـق ومركبـات    املصطافني م

  سياحية جبانب اآلثار ،هذه املرافق سوف تنشط من حركة التنقل داخل املناطق األثرية 
  من زيارات موقعية بدورها ختلق مناصب شغل كل موسم صيفي،من مرشدين

  ة إىل السياحة،مما يساهماخل،وهو ماجيلب أمواال طائل..سياحيني،أعوان النظافة واألمن 
يف الدخل البلدي والوالئي وللوكاالت السياحية نفسها،أي الدخل خلزينة الـدول مـن   

  .أموال بالعملة الصعبة واحمللية
كل ماسبق يساعد يف االهتمام باآلثار والتعريف ا ،ومنه انتشار الـوعي يف اتمـع   -

-98ت كما ينص عليـه القـانون   بضرورة احلفاظ على اآلثار واإلبالغ عنها إن اكتشف
  .77يف املادة 04
إذا نشطت السياحة يعين خلق مناصب شغل مؤقتة ودائمة وهذا يعين التعريف واحلفاظ -

  .على اآلثار والعكس صحيح
انعدام الوعي وروح املسؤولية اجتاه تارخينا املمثل يف اآلثار املترامية هنا وهناك هو مـن  -

  اكرة الشعوب،وبالتايل عدم احلفاظ على اآلثار يؤدي إىل أعظم العوامل اليت تقضي على ذ
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،واألمثلة على ذلـك   عدم استغالل وتطوير وتنشيط اال السياحي يف املناطق السياحية

  .يف بالدنا كثرية
ر واإلبالغ عنـها  اثآلاملكافأة تلعب دورا هاما يف تشجيع الصاحل العام يف احلفاظ على ا-
  .ينعكس إجيابا على السياحة مما
ر وهـذا بـالتطبيق الصـارم    اثآلالعقوبات من شاا أن تلعب دورا يف احلفاظ على ا-

الفجائيـة  النهب وعدم التصـريح باملكتشـفات   للعقوبات على مرتكيب جرائم السرقة و
  .املكتشفة أثناء األحباث األثرية املرخص ا وعدم تسليمها للدولة واألشياء

تطبيق القانون وما جاء فيه بصرامة يساعد يف احلفاظ على اآلثار وأمنها وبالتايل تنشيط -
  .عدة جماالت أمهها السياحي

يف املتاحف بنوعيها املبنية واملفتوحـة علـى    ،نقولةعرض اآلثار سواء املنقولة أو غري امل-
تارخيية كانت أم طبيعية،يساعد يف توسيع اال املعـريف لـدى اإلنسـان     اهلواء الطلق،

ينـتج عنـه وعـي    مما  ونظرة جديدة يف احلياة، ااجلزائري مباضيه ويعطيه تفكريا جديد
  .متحضر و راق سلوك إىلسلوكه  ، ويعدل وإحساس باملسؤولية اجتاه تارخيه

بالعملتني الصعبة واحمللية،وهذا يؤثر يف  ييف حالة عدم االستقرار اليوجد استثمار سياح-
أي –يتضاءل الدخل وينعدم من جمال السياحة ،فهـي تعتـرب   حيث  احلالة االقتصادية ،

من العائدات الرئيسة املهمة يف الدول ااورة كتـونس واملغـرب األقصـى    -السياحة
  .درجة اقل مصر ،سوريا والعراقواألردن وب

االهتمام باآلثار يؤدي إىل االهتمام بالسياحة يف ظل سياسة حكيمـة تفـرض األمـن    -
  .واالستقرار يف البالد وتعطي للقانون قوته

األثرية،مما يساعد على االهتمام بصـيانة  ضرورة إعادة إحياء تنشيط السياحة يف املواقع -
وببقائها يبق التاريخ ،إذ تعترب املعـامل شـاهدا مـن     وترميم هذه اآلثار ويضمن بقاءها

  . تؤكد تاريخ أية امة من األممالشواهد األثرية اليت
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ملحق باحلفظ واإلصالح احلظـرية الوطنيـة لألهقـار،بعنوان    -ساقيين حممد/دراسة-7

  )1(التراث األثري حمرك لدواليب التنمية والتنشيط السياحي
تصنف هذه الدراسة اآلثار يف خانة الشواهد املادية على حقب وفترات تارخيية ،وهـي  

طيات تـدخل ضـمن   متثل أمهية بالغة من الناحية العلمية والفنية،ملا هلا من دالالت ومع
ذاكرة وشخصية تراثنا الوطين والعاملي الغزير،فهذا التراث احملمي واملصنف عبـارة عـن   
مورد ومادة أولية خصبة للنشاط السياحي،كما يتمتع بقيمة علمية تارخيية كـبرية مـن   

  .ناحية الذاكرة اجلماعية وكذا الثراء الفين
  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت ذكره

لثقايف الكبري هو يف احلقيقة كرتا اثريا يـروي يف صـمت أسـرار وحكايـات     الثراء ا-
  .حضارات مرت ببالدنا فهذا اإلرث الكبري يعترب تراثا خاما قابال لالستثمار السياحي

املوارد اخلام متثل أمهية بالغة من الناحية العلمية والفنية تنطوي حتت مصلحة وطنية مـن  -
األمهية تدخلها ضمن ذاكرة وشخصـية تراثنـا    هالفنية، فهذالناحية األثرية والتارخيية و

  .الوطين والتراث العاملي
كل ماحتويه مناطق بالدنا املختلفة من هاته الثروات األثرية والتارخيية وكـذا الطبيعـة   -

وحمج للكثري من الزوار سواء كـانوا خمتصـني   ، العذراء مدعاة للجذب السياحي وقبلة
أجانب أو نظرائهم من العرب واجلزائريني ،هذا كله يؤدي إىل  باحثني أم هواة ومغامرين

  .دفع دواليب النشاط السياحي والتنمية ببالدنا
  على الرغم من خمتلف اإلجراءات واجلهود املتخذة من طرف اهليئات املعنية العمومية-

  للحفاظ على هذا التراث الوطين واملصنف اغلبه كتراث عاملي ،إال أن شبح التخريب
  .طبيعي والبشري اليزال يهددهال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95-94دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرجع سابق ص-1
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  ضرورة تكثيف اجلهود ومواصلة التحسيس يف أوساط اتمع القريب والذي بإمكانه-

الوصول إىل هاته املواقع األثرية احلساسة أو اهلشة أحيانا لتفادي الضرر الذي قد يلحـق  
  . ذا التراث األثري احملمي نتيجة الصدف أو أشغال تنموية

مجيع اآلثار املنتشرة يف بالدنا موردا ومدعاة للجلب السياحي،وهذا مايسـمى إن  متثل -
  .صح التعبري بالسياحة التراثية

التدفق السياحي غاية نرجوها مجيعا قصد إنعاش اقتصادنا من جهة ،وقصـد إشـهار   -
وتطوير تراثنا من جهة أخرى،فمن بني أهم الفوائد اليت نتلقاها جراء هذا التـدفق مـن   

  :الزوار طرف
  .حتقيق سياحة تراثية وطبيعية حقة باستغالل الطاقة الكامنة للتراث-1
  .الترويج والدعاية اإلعالمية للتراث الوطين-2
  .جلب االستثمارات السياحية للقطاعني العام واخلاص-3
  .حتقيق موارد مالية خارج قطاع احملروقات لالقتصاد الوطين-4
تقنية حول خمتلف أوجه تراثنا السـياحي مبسـامهات    تدعيم اهلياكل التراثية بأحباث-5

  .الباحثني واألجانب والعرب واجلزائريني
التقليص من مشكل البطالة وذلك باستحداث مناصب شغل مؤقتة ودائمة للكثري من -6

  .املواطنني
  .الترويج للمنتوج التقليدي وهذا باحتكاك احلرفيني بالزوار على اختالف جنسيام-7
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إن ظاهرة السياحة تشري إىل األمهية االقتصادية واالجتماعيـة املـؤثرة يف احليـاة          
  .احلضري والريفي كاسات على أصعدة شىت يف اتمعنياحلضرية، ملا هلا من تأثريا وانع

وتعترب ظاهرة السياحة موضوعا هاما وحساسا يف الدراسات احلضرية ألن وجودهـا      
يعود إىل خلفيات طبيعة واجتماعية ، جغرافية وتضاريسية ، وتغـريات علـى مسـتوى    

ية جـراء مجلـة   حركة واستقرار السكان ، والتحوالت اليت تشهدها اتمعات احلضـر 
عوامل مؤثرة،على غرار الرتوح الريفي واهلجرة الداخلية الرهيبة سيما خـالل العشـرية   
السوداء ببالدنا، والنمو السريع على حساب املوارد الطبيعية للسياحة خصوصا باملـدن  
الساحلية باالستحواذ على الفضاءات السياحية اليت عادة ماتكون ملكا عموميا يف جيوب 

وأطرافها ، مما يعيق السري احلسن لنمو وتطر االقتصاد احلضري ، كما هلذا الفصل املدينة 
من أمهية قصوى يف توضيح بعض الرؤى وحتديد جمموعة مفاهيم حمددة ، وكـذا إبـراز   
أمهية املوضوع واألهداف املرجوة من خالل الدراسة واىل طرح املشـكلة البحثيـة يف   

  .املوضوع
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 :مفهوم التنمية احلضرية-1

التنمية احلضرية على املستوى الدويل  كرةقامت هيئة األمم املتحدة بدور فعال يف نشر ف
دراسة املراكز االجتماعية وتلك  م حينما عملت على1951حيث بدا هذا منذ عام 

كان االهتمام منصبا على اتمعات  العالقة بني اتمع احمللي واتمع القومي ولقد
اجلهود على تعاون السكان مع  الريفية حيث كان ينضر هلا على أا عملية تركز

ولكن تقرير احلالة االجتماعية  احلكومية دف التنسيق بني اخلدمات الزراعية والصحية
باتمعات احلضرية وبالتايل وجه  م أكد على ضرورة االهتمام1957لسكان العامل عام 

املتحدة وجاء يف أحدى نشرات مكتب  االهتمام إيل اتمعات احلضرية من جانب األمم
تنمية اتمع يف اتمعات احلضرية  م إمكانية استخدام 1958يطانية عام املستعمرات الرب

النامية وطبيعة التغري املوجه الذي بدا يعتري  نظرا لالهتمام املتزايد بنمو املدن يف الدول
السكانية واالشتغال بأعمال غري زراعية وكذلك حتديد  املدينة من حيث ازدياد الكثافة

حنو استخدام األرض شكلت يف جمموعها سلسلة من  ري املوجهوإقامة املباين والتغ
كافة مكونات البناء االجتماعي للمجتمع احلضري  التغريات البنائية والوظيفية اليت تصيب

االقتصادية والتكنولوجية واخلدمات االجتماعية  ويف تزويد احلضر بعدد من املشروعات
ف االرتقاء باملستوى احلضاري وذلك د وذلك مثل التعليم والصحة واملواصالت

املتخلف يف احلياة القومية مبا متكنه  والثقايف واالجتماعي واالقتصادي وإدماج احلضري
 ،. ( 1) من املسامهة بقدر املستطاع يف التنمية احلضرية

كما تشري  فالتنمية احلضرية هي عملية تطوير اتمعات الريفية أيل جمتمعات حضرية
تمعات احلضرية ومنوهاكذلك إيل نشأة ا . 

  نسمة يف 2000زيادة كثافة السكان مبا يتعدى  إىل وتشري التنمية احلضرية كذلك
  نسمة واشتغال األفراد يف10000مبا يزداد عن  الكيلو متر مربع ، وكرب حجم املدينة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 70 – 69، ص ص  2001،  األزاريطة اإلسكندرية واتمع ، املكتب اجلامعي احلديث نميةمنال طلعت حممود ، الت - 1
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التجارية والصناعية واخلدمات ،ووجود درجة  املهن اإلنتاج ،وتوزيع التكنولوجيا وسيادة

االجتماعي ،وتنظيم التفاعل االجتماعي ، وترتبط التنمية  عالية من تقسيم العمل والتعقد
ال يقوم على االجتاهات االجتماعية  الذي االجتماعيالضبط  بنمو الدولة ،ومنو وتنسيق

  تؤدى إىل تنمية املدن والثقافة اليت االيكولوجية
تعتري املدينة أو تشمل هذه التغريات  التنمية احلضرية كذلك التغريات املوجهة اليتوتعىن 

 )1(واألحياء وغرس األشجار  املساكن وبناء العمارات الشاهقة وإنشاء الشوارع
للتنمية احلضرية فقد كتب  وىف النصف الثاين من القرن العشرين ظهر مفهوم جديد

الفسيولوجية  ضرية تضمن احلاجاتاملشاكل احل حولحبثا 1969 سنة سكوت
بربامج جتديد  واالجتماعية للمدن واهتم باألحياء املختلفة ،مث ظهرت أعمال أخرى تتعلق

والقرى يف بريطانيا  املدن ، وبرامج املدن النموذجية ،ويتمثل ذلك يف حركة ختطيط املدن
كذا ترتبط اإلسكان،وه ظهر نوع من التنمية يهتم حبركة 1968وىف عام ، 1947عام 

بنمط استخدام  التنمية احلضرية بعملية التخطيط فهي تضع وسائل وأهداف ترتبط
 . األرض

املهين وتكاليف اإلسكان  ويرى فورستر إن التنمية احلضرية تشمل وضع برامج للتدريب
   (2). حيث إن هذه الربامج تؤدي إىل اخنفاض عدد العاطلني،املنخفضة 

النفس وتعبئـة   جمموعة من العمليات اليت تعلم االعتماد على وتعرف التنمية احلضرية بأنه
وتكنيكيـا علـى    كافة اإلمكانيات والطاقات والقوى وحتديد ألوجه التقدم استراتيجيا

  بني القوى ضوء التفاعل بني الطاقة الوظيفية منظور أليها يف تطويرها من ناحية و
  )(3)) من ناحية أخرى املعاصرة والضاغطة وكذا الواقعة لنا يف عامل متغري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  312-311، ص ص 1991،  اإلسكندرية األزاريطة اتمع الريفي واحلضري ، املكتب اجلامعي احلديث حسن علي حسن ،-1
  115رشوان ، مرجع سابق ، ص  حسني-2
  186، ص 2002،  األزاريطة اإلسكندرية ممارسة اخلدمة االجتماعية ، املكتب اجلامعي احلديث التنموية يفحممد عبد الفتاح حممد ، االجتاهات  -3
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يشجع  دميقراطيالتنمية احلضرية متثل عمال مجاعيا تعاونيا وترى منال طلعة حممود إن ا

 وتشري هذه املشاركة وتنظمها وتوجهها حنو حتقيق وأحداث التغيري، املواطنني مشاركة
االجتماعي املطلوب بقصد نقل اتمع احلضري من وضع اجتماعي معني إىل وضع 

  )1.(اعيا ورفع وتنسيق مستوى معيشة الناس اقتصاديا واجتم أفضل منه
أا عملية نشاه اتمعات " التنمية احلضرية"رشوان  حسني عبد احلميد"ويعرف 

يعترى  الذياتمعات الريفية إىل حضرية ، والتغري املوجة  احلضرية ومنوها ،وتطوير
الكثافة السكانية ،واالشتغال بإعمال غري زراعية وبدرجه عالية  املدينة ،من حيث ازدياد

ال يستند على أسس  الذيوالتعقيد االجتماعي ، وىف ضوء الضبط  العملمن التقسيم 
  )2.(وإقامة املباين ،والتغري اجلوهري يف استخدام األرض  قرابية ،وكذلك جتديد

 احلضرية عوامل التنمية- 2
  : رئيسية صنف جون ديكي املتغريات اليت تؤدى إىل التنمية احلضرية إىل أربعة عناصر

 4. اليت صنعها اإلنسان البيئة _3 .الطبيعةالبيئة  2 . ماعاتاإلنسان واجل _:1
   )3(النشاطات 

يف أحدث التنمية احلضرية يف جمتمع الدراسة فقد  إن هذه املتغريات لعبت دورا رئيسيا
الطبيعة وهى الزلزال الذي فرض على اإلنسان واتمع  كان السبب الرئيسي هي الظاهرة

  وباإلضافة إىل ذلك تعود. الناس لكي متارس فيها نشاطام صنع بيئة جديدة موعة من
املدن إىل تقدم االختراعات الكفاءة املتزايدة يف تكنولوجيا النقل  التنمية احلضرية ، ومنو

 واملعرفة الكاملة بوسائل اإلمداد باملياه واهلواء واألرض واملصادر الطبيعية اليت واملوصالت
،  وكذلك التخصص والتكامل بني املناطق الريفية واحلضرية ،احلضريةحتتاج إليها التنمية 

  على التجارة كما إن النمو السكاين الذي صاحب الثورة احيث تعتمد املدن اعتماد كبري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71، مرجع سابق ، ص  منال طلعت -1
 188ق ، ص حممد عبد الفتاح ، مرجع ساب -2
 24، مرجع سابق ، ص حسني رشوان -3



 47

  التنمية احلضرية من وجهة نظر سوسيولوجية                                                                               الفصل الثاين   
 . العوامل اهلامة يف التنمية احلضريةالصناعية من 

اخنفاض نسبة الوفيات وينتج عن ذلك النمو إىل  فتكنولوجيا الصحة والعالج أدت
وتقسيم العمل ،متغريات تضم املهنة السائدة  السكاين زيادة قوة العمل ويضاف إىل ذلك

جديدة تتراكم فوق األعمال التقليدية ومع  إذا تنمو املدن نتيجة ظهور إعمال ومهنة
من السلع واخلدمات مما اليت حتتاج إىل مزيد  زيادة منو املدن تزداد املشاكل االجتماعية

 .(1) يؤدى إىل زيادة الكفاءة االقتصادية
 االجتاهات النظرية املفسرة لعملية التنمية احلضرية- 3

من كياا احلاضر ومؤشر ملا ستكون عليه أ تاريخ الظاهرة يشكل جزا اليتجز ألريب إن
البارز يف التفسري ،كما إن هذا التاريخ يكون بعدا معرفيا له قيمته وإسهامه  يف املستقبل

والتنبؤ والتخطيط ومن خالل هذه احلقيقة سوف نقوم باستعراض االجتاهات  والتحليل
 : حاولت تفسري التنمية احلضرية فيما يلي النظرية اليت

علماء االجتماع بالفروق امللحوظة والقائمة بني املدينة  اهتم: االجتاه الثنائي: أوال 
متباينة لوضع نظريات حول هذه الفروق وأدرك علمية  والريف كما بذلوا جهودا

إن املدينة ختتلف اختالفا كبريا يف أوجه النشاط  الفالسفة يف العصور القدمية أيضا
اجلهود احلقيقية واملنظمة اليت بذلت لوصف  االقتصادي عن الريف احمليط ا ولكن

حقيقية هلا أال نستطيع آن نعني بداية  وتفسري هذه االختالفات جاءت متأخرة حيث ال
الرابع عشر فقد كتب فصوال منظمة يف  يف عصر املفكر العريب ابن خلدون يف القرن

  الفروق يف مصادر اإلنتاج واملهنة ، التميز بني البدو واحلضر ولقد ارجع ابن خلدون
اختالف األجيال يف أحواهلم أمنا هو  اعلم إن(فكتب يف الفصل األول من الباب الثاين 

للتعاون على حتصيله واالبتداء مبا هو  فان اجتماعهم أمنا هو،لتهم من املعاش باختالف حن
  من يستعمل الفلح من ألغرس والكمايل،فمنهم يضروري منه وتنشيط قبل احلاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  26- 25مرجع السابق ، ص ، حسني رشوان -1
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أمرا بالبدو  ءاختصاص هؤال والزراعة ومنهم من ينتحل القيام على احليوان ،فكان

من ) 1(م ومعاشهم وعمرا هلم وكان حينئذ اجتماعهم وتعاوم يف حاجتهم اضروري
مث اتسعت أحوال هؤال  القوت وآلكن والدفء أمنا هو باملقدار الذي حيفظ احلياة ،

دعاهم ذلك إيل السكون ،  املنتحلني للمعاش وحصل هلم ما فوق احلاجة من الغىن والرفه
وتوسعة ،واملالبس والتأنق فيها  وتعاونوا يف الزائد عن الضرورة واستكثروا من األقوات

  .طاط املدن واألمطار للتحضرالبيوت واخت
ذلك أن ابن خلدون يصنف أشكال االستيطان البشري أيل منوذجني وجوه  ويتضح من

 )  2(املعاش والكسب
وسنرد فيما يلي  وباإلضافة إيل هذا املنطلق تأيت الثنائية اليت حتدث عنها علماء االجتماع

 : )3(بعض هذه الثنائيات
ميثل احد قطبية اتمع األوىل  الشهري والذي سيكيالكال) فردناندتونيز ( تصنيف - 1

بينما ميثل القطب األخر اتمع الذي تشيع فيه  الذي تسوده العالقات األولية والقرابية
  العالقات الثانوية والتعاقدية

 الشهرية اليت تقابل بني نوعني من اتمعات وفقا لشكل التضامن) دوركامي (ثنائية  -2
 . يقوم على التضامن اآليل بينما يقوم الثاين على التضامن العضوي ماأوهلاالجتماعي، 

الريفي أو  قدم دوركامي نظرته إيل العالقات االجتماعية يف اتمعني فقال أن اتمع
اتمع تلقائيا  حيث يتعامل أفراد ميكانيكيةاجلماعة املشاة له تتسم بعالقة متاسك 

ذات طابع  كما أن هناك على الطرف األخر عالقات ويستجيبون لبعضهم ميكانيكيا ،
 . عضوي تعتمد على تبادل املنفعة يف استجاباا ومتاسكها

  . بني النماذج التقليدية والنماذج العقلية) ماكس فيرب  ( يفرق 3–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم -1 ــوهري ، عل ــد اجل ــاع الري حمم ــة ،  االجتم ــة اجلامعي ــري ، دار املعرف ــي واحلض  181، ص 1997ف
  182السابق ، ص املرجع -2
 مرجع سابق:يعن حممد اجلوهر-3
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بني النموذج املقدس والنموذج العلماين حيث قدم مصطلحيه  )هواردبيكر( مييز "- 4

ويقصد )الريفية(اتمعات ذات الثقافات بطيئة التغري املنعزلة  هذين ليقصد باألول تلك
  )احلضرية(اتمعات ذات الثقافات سريعة التغري املتصلة بغريها من الثقافات  بالثاين تلك

 تمع الشعيب واتمع احلضاري ويرتكز مفهومفيميز بني ا) روبرت رد فيلد ( أما -5
املشاعر  الشعيب على املشاعر اجلمعية األولية اليت متيز الثقافة الشعبية يف مقابل اتمع

 .املدينةأو  ياتمع احلضار ىالفردية اليت تسم
الصطالحيه على اجلماعة األولية اليت تتصف بسيادة  ( تشارلز كويل( عرض  6– 

الثانوية اليت تتميز بالعالقات بني أفراد اجلماعة  ه بالوجه ،مقابل اجلماعةعالقة الوج
 . ومراعام لثقافتهم وهي ما تتسم به احلياة الريفية وتدعو أيل متاسكهم وتعاوم

املشهور الذي يقابل بني العائلية والتعاقدية كما يضيف  منوذجه) سوركن (يضع  7– 
 )1( "بني اجلماعات وهو التفاعل اإلجباري العالقات إيل ذلك منطا من أمناط

 : االجتاه التارخيي: ثانيا 
االجتاه  يصور االجتاه التارخيي تطور أشكال اتمعات احمللية احلضرية األوىل ويهتم هذا

واالنتشار الثقايف  ويتناول التطور،كذلك بدراسة حتول املناطق الريفية إيل مناطق حضرية 
  . احلضاري

ولوتش واوملان فقد ناقش  الجتاه يف كتابات كل من جراس وكريستالرويتمثل هذا ا
 وتنوعها وخصائصها وكان من هؤال العلماء اجلذور التارخيية للمناطق احلضرية وطبيعتها

حيث جنده حيدد بعض )تشيلد  جور دن(حماوالت االجتاه التارخيي تلك اليت قدمها  أشهر
هذه املالمح االستيطان الدائم  ومن بني) بكرة الثورة احلضرية امل(مالمح ما أطلق عليه 

الزراعية ، وفرض الضرائب  يف صورة جتمعات كثيفة ، وبداية العمل بالنشاطات غري
  ئالكتابة وتعلم مباد األموال ، وإقامة املباين الضخمة ، وتطور فنون سرؤو،وتراكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  101-100م ، ص1988الريفي واحلضري ، دار املعرفة اجلامعية ،  غريب حممد السيد ، والسيد عبدالعاطي السيد ،علم االجتماع /عن-1
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 . ومنو التجارة حلساب واهلندسة والفلك ، واكتساب القدرة على التعبري الفين ،ا

نفوذ الدين احلضري  تاريخ املدينة العتيقة وأرجعها إيل "فوستيل دي كوال نج"وتناول 
على منوها وكرب  وعرض لويس ممفورد املدينة من وجه النظر التارخيية ،وألقى الضوء

،مرحلة املدينة  مرحلة النشا ه(راحل ومناذج معينة هي حجمها وأشار إيل أا متر مب
التريانوبوليس ،مرحلة املدينة  ،مرحلة املدينة الكبرية ،مرحلة املدينة العظمى ،مرحلة املدينة

احلضرية اليت تعرض هلا العامل عرب  وقد حدد بوسكوف املوجات ) 1) (النيكروبولويس 
 : التاريخ أيل مايلي

بعد امليالد ،وهي  500قبل امليالد إيل سنة  450األوىل من سنة  املوجة احلضرية1 – 
للتحضر حيث ظهرت فيها املدن األوىل حول جماري األار وأوديتها  الفترة الكالسيكية

 . اخلصبة
م و قد تزامنت هذه املوجه مع 1800ايل سنة 1000املوجة احلضرية الثانية من سنة 2 – 

  . وقد ظهرت هذه املن لتؤدي وظائف جتارية أو دينيةيف أوروبا بالعصر املظلم  ما عرف
 م إيل الوقت احلاضر وقد ارتبطت هذه املوجة1800املوجة احلضرية الثالثة من سنة - 3

 بالنمو الصناعي املكثف الذي اثر يف منو املراكز احلضرية وساعد على اتساع نطاقها مما
 ملرسومة هلا وجعلها تعاين منأدى بالكثري من املدن أيل أن خترج عن نطاق وظائفها ا

  .املشاكلالكثري من 
 : التحضر اليت مر ا العامل وهي ال مبارد فقد ميز بني أربعة أشكال من أشكال )2"(إيريك"أما 
من قبل اإلنسان ساكن املركز العمراين  وحتدث فيه عن حماوالت عديدة:التحضر البدائي  1-

 . فيزيقية واالجتماعيةال بصفة عامة إلحداث التكيف مع البيئتني
التحضر ظهور املدن وتتحدد وظائفها  ويبدأ يف هذا الشكل من أشكال :املميزالتحضر  2–

  التحضر كان واضحا وتستبني خصائصها وتربز مشكالا وهذا النوع من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43– 42،مرجع سابق ، ص ص  حسني رشوان-1
  قالساب ععن املرج-2
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 .والعراقبالنسبة ملناطق مصر 

هذا  فيه قيود عديدة حول منو املدن وسكاا ويتسم وتظهر :الكالسيكيالتحضر 3 – 
الدول املدينة مثل أثينا وروما وهو ميثل بداية  لعاصمي وظهوراالشكل بالتمركز 

   .احلقيقياالستقرار احلضري 
وهو املرحلة األخرية من التحضر اليت بدأت تتضح مالحمهـا مـع    :الصناعيالتحضر -4

ى القرن العشرين حيث بدا سيل اهلجرة من الريف إيل املدن أمال يف احلصول عل بدايات
  .)1)) (أفضل وحتقيق مستوى معيشي أحسن فرص عمل

 :ثالثا االجتاه االقتصادي
 احلضرية وفقا هلذا التصور ، مرحلة متقدمة من مراحل التطور االقتصادي البشري ، متثل

 وبالتايل ارتبط التحضر والنمو احلضري حبركة انتقال وحتول إيل تنظيمات اقتصادية أكثر
أو  نتقال من حالة تقوم فيها احلياة االجتماعية على أساس العملتعقيدا ، أو مبعىن ابسط ا

الصناعي  األوىل كالصيد والزراعة ،إيل حالة تقوم فيها احلياة على أساس العمل اإلنتاج
املعيشة إيل  هي بعبارة ثالثة حالة االنتقال من اقتصاد أوواإلداري والتجاري واخلدمات ،

، أكدت كلها  هذا التصور يف صياغات وعبارات خمتلفةاقتصاد السوق ، والواقع لقد ترجم 
خاصة ، واليت  االجتاه الذي غلب على معظم الدراسات احلضرية الغربية ، واألمريكية بصفة

ولعل . التصنيع والتحضر اهتمت بدراسة االقتصاد املتروبولييت وأكدت االرتباط بني عملييت
حماولته استعراض التاريخ  يف )2"(جراس"ة من أهم األمثلة البارزة يف هذا اال ، دراس

مدخله التطوري ،  م لقد أوضح جراس يف1932االقتصادي للحضارة الغربية سنة 
التاريخ ، كما ربط طرق  عالقةالتطور االقتصادي بأمناط التوطن واالستقرار البشري على مر

  طان البشرياالستي لتكنولوجية من ناحية ، وبتطور أشكالاووسائل العيش بالتطورات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  93- 92م ،ص ص 2002جامعة قار يونس،  لوجلي صاحل الزوي ،علم االجتماع احلضري ، منشورات - 1
  مرجع سابق:لوجلي صاحل/عن  - 2
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متصل ميز جراس  ناحية أخرى ويف تارخيه للحضارة الغربية يف حدود إطار تصنيفي

اقتصاد  مرحلة اقتصاد اجلمع وااللتقاط ، فمرحلة: مخس مراحل تطورية أساسية هي 
الصغرى ، وأخريا  ينةالرعي ، يليها مرحلة اقتصاد القرية املستقرة ، مث مرحلة اقتصاد املد

 . مرحلة االقتصاد املتروبولييت
طريقة للمعيشة أهم العوامل اليت أدت إيل دخول  ولقد كان تطور الزراعة كأسلوب أو

التحضر ويتواىل هذا التطور يف نظر جراس  البشرية يف مرحلة أكثر تقدما على طريق
عداد احلرفيني وتطوير وسائل الزراعي وتزايد إ لتنمو املدن الصغرى نتيجة تزايد اإلنتاج
ظهور املتروبوليس بعد ذلك نتيجة الزمة  النقل وازدهار النشاط التجاري ، وكان
املصاحبة النتشار التصنيع وسيطرة االقتصاد  الرتباط التغريات التكنولوجية والتنظيمية

 )1(املتروبولييت
 : الدميوغرايف رابعا االجتاه

حجم السكان وكثافتهم  وغرايف أو السكاين ،واعتربوا أناهتم بعض العلماء باالجتاه الدمي
واهلجرة ذات أمهية كربى  املواليد والوفيات وأمناطوتوزيع اجلنسني والتركيب الساليل ،

النمو السكاين الذي  أنيف عملية التحضر والنمو احلضري ،فقد الحظ بعض الباحثني 
بوجه عام ،ووفقا ملا  ى السكانطرا على املدينة كان أعلى بكثري من ذلك الذي طرا عل

نسبة هوالء إيل  أمنا يشري إيل جتمعات سكانية من حجم معني ،آو إيل"هو حضري 
اخنفاض  إمجايل عدد السكان ويعود هذا إيل أن اتمع الصناعي احلديث أدى إيل

ملحوظ يف نسبة الوفيات يف الوقت الذي مل تسجل فيه نسب املواليد مثل هذا النقص 
اهلجرة إيل  ة احلتمية لذلك زيادة كبرية لعدد السكان ،هذا باإلضافة إيل عاملوالنتيج
  . املدن

  حجم السكان فاهليكل السكاين ألي جمتمع من اتمعات يفيد يف التعرف على
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  106-105، دار املعرفة اجلامعية ، السنة غري موجودة ، ص ص  احلضري السيد عبدالعاطي السيد ، علم االجتماع -1
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الطبيعية  وتوزيعهم وخصائصهم فيمكن التعرف على احلجم من خالل معدالت الزيادة
الغري طبيعية  ومعدالت الزيادة) الفرق بني معدل املواليد ومعدل الوفيات يف فترة حمدده(
فيمكن إدراكه من  أما التوزيع السكاين) الفرق بني معدل اهلجرة إيل مكان ومن مكان (

بالكيلومتر املربع فضال عن  نسبة السكان إيل املساحة املأهولة(خالل الكثافة السكانية 
اخل كما أن للهجرة دورا ... عهم طبقا لتوزيع املوارد الطبيعية ،وتوافر فرص العملجتم

اخلصائص السكانية فيمكن  أما.السكاينحيويا أخر فوق دورها يف حتديد احلجم 
واحلالة الزوجية واحلالة  حتديدها يف تركيب السكان من حيث النوع واجلنس والعمر

نوعية السكان طبقا موعة  اخل فهي تؤكد...لدخل التعليمية واحلالة املهنية ومتوسط ا
،وتساعد هذه املتغريات على حتديد  من املتغريات اليت خيتلف حياهلا السكان ويتباينون
التركيب الطبقي الذي ينتمون  البناء االجتماعي هلؤالء السكان وذلك من خالل

والزيادة والكثافة والوفيات  ن اخلصائص السكانية مثل معدالت املواليدأكما .إليه
والثقافية تزود الباحث مبعلومات  وحركة السكان الداخلية واخلارجية واخلصائص العرقية

السكان باخلطط أملشروعه املتصلة  قيمه تساعد على ربط حاجات اإلعداد املتزايدة من
املوارد والكفاءات البشرية والقوى  بالتنمية االجتماعية واالقتصادية واستثمار هذه

 . )1(ةامللعا
ينظر إيل التحليل النموذجي باعتباره جا قائما بذاته  : خامسا االجتاه النموذجي

طريق حتديد اخلصائص املالزمة ملوضوع أو ظاهرة معينة ، والوصول ا  ويتوصل إليه الباحث عن
 بصورااملنطقية وصورا الكاملة بغض النظر عن أمكان تتبعها يف الواقع أو وجودها  إيل ايتها

فيرب  ماكس املنطقية هذه يف مكان ما وهلذا من الصعب إن نلتمس واقعا جتريبا هلذه اخلصائص أراد
للظاهرة االجتماعية  وان يقف على الطبيعة اخلاصة يف مؤلفه املدينة أن يكشف منوذجا من التاريخ

 احلضرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-143ص ،ص 1985،  3يف علم االجتماع احلضري ،دار املعارف ،ط دراسة: احلسيين،املدينة لسيدا - 1
153  
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املدينة هي منطقة مزدمحة بالسكان  يت مؤداها إنولقد قبل الفكرة الشائعة يف وقته وال

حيدث يف أالماكن األصغر ،  حيث ال يعرف الناس كال منهم األخر على خالف ما
احمللي احلضري ومل يكن  ولكنه تفوق على غريه من السوسيولوجني بنظريته عن اتمع

انية ، ولكنه عبارة اإلنس اتمع احمللي احلضري عند فيرب جمرد مجع أو جتمعات للنشاطات
إن تظهر املدينة ذا املعىن  عن منط واضح حمدد املعامل من أمناط احلياة اإلنسانية ولكن

ولقد توفرت هذه . فقط حتت شروط خاصة ،ويف مرحلة معينة من مراحل التاريخ
هذه الشروط مل تكن  الشروط يف أوروبا يف مدينة ما قبل الصناعة وان فيرب قد اثبت إن

  )1( املدن على حنو دقيق يف كل أحناء أوروبا ، وينبغي حتديد الوقت احلقيقي لظهور موجودة
بني اإلنسان وبيئته االجتماعية وتتبلور  ويقصد به التفاعل:سادسا االجتاه االيكولوجي

بان جوهر املدينة هو يف تركيز عدد كبري من  مفاهيم وأفكار هذا االجتاه يف الرأي القائل
بشكل أخر دراسة تأثري حجم املدينة وكثافة  صغري نسبيا وهذا يعيناألشخاص يف حيز 

 . االجتماعية سكاا على بنائها وتنظيماا ومؤسساا
تؤدي إيل أنواع  فنمط معيشة السكان وطبيعة عالقام االجتماعية واستجابام البيئية

 . ا على حياة املدينةاخمتلفة من السلوك والتصرفات اليت تترك بصم
وبالتايل  ومن الواضح إن انتقال الفرد أو اجلماعات من القرية إيل املدينة يؤثر يف سلوكهم

االجتاه  يف طبيعة العالقات االجتماعية املترتبة على هذا التغري املكاين وهكذا يصبح
االيكولوجي يف علم االجتماع عبارة عن حماوالت لفهم التغريات والتنظيمات 

 )2(على منطقة ما نتيجة تفاعل السكان مع بيئتها االجتماعية اليت تطرأ 
 اتمع يف الكثري من علماء االجتماع إيل تفسري أجل : سابعا االجتاه السيكولوجي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  243منصورا محد ابوزيد ،مرجع سابق ،ص -1
- 75، دار املعرفة اجلامعيـة ، ص ص 1989د ، علم االجتماع احلضري ، حممد السي حممد عاطف غيث ، غريب -2

76  
  



 55

  التنمية احلضرية من وجهة نظر سوسيولوجية                                                                                 الفصل الثاين   
ودوره  الفرد وعواطفهضوء علم النفس االجتماعي وذلك بتركيز على ألذات واجتاهات 

 . يف العقل االجتماعي
أيل اكتشاف الضغوط السيكولوجية  ويرمي االجتاه السيكولوجي يف جمال التنمية احلضرية
املعقدة يف املناطق احلضرية على وجه  ومواقف األفراد يف حماولة لفهم الظروف اإلنسانية
املدينة بأا ذلك الشكل  ، فقد عرف اخلصوص ويعترب ماكس فيرب من أنصار هذا االجتاه

وميز جورج زميل يف  والتفرد االجتماعي الذي يسمح بظهور أعلى درجات الفردية
منوذجني من اتمعات على أساس العالقات  بني) املدينة واحلياة العقلية (مقال له بعنوان 

اطا ينخرط الفرد يف مجاعته الصغرية اخنر السيكولوجية يف كل منها ففي اتمع األول
 . بذاتيته وفرديته يف وجه القوى االجتماعية اهلائلة تاما ، ويف اتمع الثاين حيتفظ الفرد

سأكين احلضر يف حاجة ماسة إيل مزيد من الدقة والتوقيت  وكان زميل على يقني بان
   بالتزامام وسط هذه الشبكة املعقدة للوظائف احلضرية ، وان من  ليتمكنوا من الوفاء

التعقيد تطوير اقتصاد السوق وسيطرة العقالنية والعالقات الالشخصية ،  ج هذاأهم نتائ
فاإلنسان يف املدينة يشعر انه يعيش يف حالة ،بدوره على شخصية احلضري وهذا ينعكس
لتعدد جوانب احلياة فيها ،هذه احلالة النفسية هي اليت جتعل الناس يبتعدون  ضياع نظرا

 لتعقد احلياة احلضرية األمر الذي تصبح معه العالقات بني االستجابة العاطفية نتيجة عن
 . اإلنسان وأقرانه وبينه وبني البيئة عموما عالقات جزئية

انه يف حتليله للظواهر االجتماعية يرجعها إيل ظواهر نفسية من  ويؤخذ على هذا االجتاه
تمع أمور ال يصح فاتمع ليس له وجود ، واحلق انه حتدث يف ا صنع األفراد وبالتايل
معينني ، وذلك ألا تنشا من عالقات األفراد يف حالة االجتماع  إن ننسبها إيل أفراد

وتفاعل أفكارهم واحتكاك مشاعرهم وتوحد موقفهم ، هذا  وتبادل وجهات نظرهم
ظروف طبيعية وبيئية وتارخيية تصهرهم مجيعا يف بوتقة  إيل ما حييط م من باإلضافة

  للجامعة يوجهها ويرشدها وهذا العقل مستقل عن  إيل ظهور عقل جديدمجعية وتؤدي 
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 )1(األفراد
  : التنظيمي  االجتاه: ثامنا 

السكان وارتفاع  نمو احلضري يف هذا االجتاه على جمرد زيادة عددال يقتصر التحضر وال
وإمنا يعين يف  كثافتهم ، أو على تطوير نسق اقتصادي تدعمه تكنولوجيا صناعية متقدمة
تطوير وسائل  األساس االجتاه إيل تنظيمات اجتماعية أكثر تعقيدا ، يشتمل ذلك على

والتنسيق بني  اليت تسمح بإمكانية الربط االتصال وامليكانزمات االجتماعية والسياسية
انتقال  جماالت وكيانات متخصصة ومتمايزة ، بعبارة أخرى ، فان النمو احلضري هو

  والتعقد التحضر معناه تراكم التطور أنمن اتمع البسيط إيل صورة أكثر تعقيدا كما 
كنولوجية ويشمل النظامي بنفس الدرجة ويف نفس االجتاه الذي سارت فيه التطورات الت 

ذلك التقيد النظامي تارخييا على تطوير احلكومات املركزية القوية وتطويراألسواق احمللية 
والغري رمسية كالنقابات  واإلقليمية والعاملية وانتشار اإلشكال املختلف للتنظيمات الرمسية

من التنظيمات  واحتادات العمال وروابط أصحاب العمل ، إيل جانب تطوير عدد
، فضال عن  جتماعية لتقابل االحتياجات املتزايدة لنظام اقتصادي واجتماعي معقداال

كاألسرة  تلك التغريات اليت حلقت بناء ووظائف وحدات التنظيم القائمة بالفعل ،
 . واملدرسة واملؤسسات الدينية وأنساق املكانة والتدرج الطبقي وبناء القوة

 اث الذي يدور حول ما ارتبط بظهور املدنوالواقع إن هناك قدرا متراكما من التر
والنمو احلضري بوجه عام من مظاهر للتغري يف هذا اجلانب ، ويكاد يكون القاسم 

األعظم يف عناصر هذا التراث ذلك التأكيد على البريوقراطية والتدرج الطبقي  املشترك
تحضر والنمو وانتشار الروابط الطوعية كأهم ما ميكن إن تقاس به درجات ال االجتماعي

 ..)2(مقاييس أو مؤشرات  احلضري من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  83- 82،ص ص  م 1980 1، أزمة املدينة العربية ، وكالة املطبوعات الكويت ،ط عياشأبو  اإللهعبد -1
  50 -47حسني رشوان ، مرجع سابق ، ص ص -2
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 :االجتاه السياسي واإلداري: تاسعا 

دارسي علم االجتماع احلضري إيل املدينة من منظور سياسي إداري  ينظر كثري من
داريا وقد يكون دورها السياسي السياسي حمددا بكوا مركزا إ وذلك لكون بعدها

تتمركز فيها إدارات احلكم املختلفة ، وقد ألتكون املدينة هنا هي  لكوا مركزا للحكم
  . وإمنا كل مدينة هلا تأثري على املنطقة احمليطة ا العاصمة السياسية

ظاهرة احلضرية مع منو الوظيفة السياسية للمدينة ، فهذه  ومن الطبيعي إن تتواكب
األحيان ركنا أصيال ميثل السبب األصلي لنشأة املدينة كما انه  ظيفة متثل يف كثري منالو

وتطورها فضال عن انه حيول يف الغالب دون حماولة زحزحتها من  يعمل على منوها
 . موقعها

ن أإن نقدم حتليال لكيفية ارتباط البعد السياسي بنشأة املدينة فمن اليسري  وإذا أردنا
لة التتم إال يف املدينة ، اعظم االجتاهات السياسية والقوى احملركة هلا مسمنو م نأنكشف 

إن التنظيمات السياسية مبختلف إشكاهلا وصورها ال تنشا سوى يف املدينة ، فضال  كما
  املمارسة السياسية ذاا حيث تتخذ من املدينة ميدانا وجماال رحبا تصول وجتول فيه عن

يأيت من كون  ى اعتمادية املدينة أحيانا على البعد السياسي فهوإما النتائج اليت تترتب عل
السياسية هي البعد  املدينة عاصمة للدولة أو اإلقليم أو املقاطعة حيث تكون الوظيفة

العامل الثالث ، أما  احليوي للمدينة العاصمة ، وهي ظاهرة تتضح بشكل كبري يف دول
السياسي يرتكز على  السياسي فالتقسيمالبعد اإلداري فهو شديد االرتباط باجلانب 

احمللية وتكون حمددة  دراةدعامة تتمثل يف خضوع املنطقة حضرية كانت أم ريفية لال
 .)1(بنطاق إداري تصطلح عليه الدولة 

  : وخصائص احلضرية التركيز احلضري
 يا يفالسكان فيها يقل تدرجي تتركز احلياة يف عصرنا الراهن يف املدن ، وبينما يتزايد عدد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  102-101سابق ، ص ص  لوجلي صاحل ، مرجع-1
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املدينة وتنقل عنها بعض  حياة الريف بدأت تتأثر حبضارةكما يالحظ إن .... الريف 

  الزمن خصائصها حىت أصبح خيشى أالن زوال الظاهرة الريفية بتعاقب
 : ويرجع ذلك إيل عاملني هامني

  إيل هجرة كثري من القرويني من الريف  اتساع حركة التصنيع األمر الذي يؤدي - 1
 . يف القرى وبالعكس يف املدن العاملةإيل املصانع يف املدن وبذلك تقل األيدي 

العظمة والترفية وفرص العمل مما يدعو  املدينة هلا خاصية اجلذب مبا فيها من مظاهر -2
يطاق من وجهة نظر أصبح ال الذي الكثريين إىل التمسك حبياة املدينة وهجر الريف

مكانيات الواسعة الريف وتزويده باإل إصالحن املدينة اآلن اجتهت إىل أننسى البعض مث ال
 . اليت تعجله يتجه تدرجييا إىل احلضرية

يف املناطق احلضرية  نيتمركزووا أاإلحصاءات العاملية املتعددة على إن السكان بد وتدل
 فاألوىل بدا نطاقها يتسع والثانية بدا نطاقها يضيق حىت انه ميكن القول انه،الريفية  دون

حضرية  وتصبح احلياة كلها يف املستقبل حياة،يفية من اجلائز إن يندثر الريف حبياته الر
 قد ينشأ عنة مشاكل البد من دراستها حىت ميكن عالجها ، مثل مشكلة الذياألمر ،

 اإلسكان واملواصالت واخلدمات العامة والعمالة والصحة والوقاية من اجلرمية واالحنراف
 . وغريها

أا يف الوقع جمرد  انبثاقها من املدن إال واحلضرية وان كانت حتمل بني طياا اإلشارة إىل
متيزه عن غرية  سلوك له طريقته اخلاصة ومساته اليت أيطريقة يف السلوك وحسب ، 

متحضرا وسلوكه  وهى ليست تعبريا مقصورا على احلياة يف املدن فقد جند إنسانا...
وهو مع ال  الكلى حضري بينما يف الريف وجند أخر حييا يف أكثر إحياء املدن حتضرا

سلوك وليست  فاملسألة إذن مسألة،يزال قرويا يف تفكريه وطريقة معيشته بل وىف سلوكه 
السكانية أو من  وتتميز احلضرية بالتغري السريع سواء من حيث احلركة. مسألة مظهر

  القيم والعادات حيث التغري يف النظم االجتماعية أو االقتصادية أو من حيث التغري يف
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 : واهم خصائص احلضرية ما يلي،والتقاليد والنظرة إىل احلياة 

احلضرية تتناسب طرديا مع عدد السكان حبيث كلما ازداد عدد السكن يف مدينة  _ 
 . فيها نسبة احلضرية ارتفاعها ملحوظا رتفعتا

  بالرواسب الريفية، وأثارها تظل عالقة  املهاجرون من الريف للمدينة حيتفظون _ 
 فالحىت ختتفي يف اجليل الثالث وما بعدة  بسلوكهم أول األمر مث يتحررون منها تدرجييا
 .احلضريةمن الريفية إىل حىت ينتقل السكان  بد إذن من املرور على مراحل خمتلفة متعددة

 الذيالعالقات اليت تقوم بني الناس ونوع العمل  إن أهم مسة للحضرية هي شكل_ 
 . نطاقهاتساع  يقومون به والتخصص وتقسيم العمل ومدى

عدد سكاا  فقد جتد قرية من القرى يزداد، وليست املسألة يف احلضرية مسألة عدد
السكان ولكن  ليست بعدد ةفالعرب، قليلسكاا جتد أخرى عدد  دوق، جدازيادة كبرية 

 . بنوع العالقات اإلنسانية اليت متيز احلياة احلضرية عن الريفية
إن انتشار الصناعية يف اغلب اتمعات مييل إىل خلق مراكز صناعية مستقلة تصبح  _ 
بالتصنيع  أثرةوهلذا فاحلياة احلضرية اخلالصة ختتلط باحلياة االجتماعية املت ،حنيبعد  مدنا

 . حىت انه يصعب التمييز بينهما
اجلماعة وشدة متاسك أعضائها وتعاوم جتعل  إن احلياة الريفية وما فيها من روح _ 

أن األشياء اجلميلة أو اخلطأ الذي يقوم به  حىت، من اجلماعة فردا أو من الفرد مجاعة 
عة قد يقع على عاتق فرد تقوم به اجلما فرد تتحمل مسؤولية اجلماعة والعكس فان ما

مسئول عن نفسه فقط إن قام بشيء  فكل فرد،وعكس هذا حيدث يف املدينة ،واحد 
القول بأن احلياة احلضرية تتسم  وقد أسلفنا. يشاركة يف هذا سواءحسن أو اخطأ فال

   وحدها وإمنا إىل املسؤولية وحتملها ل إىل حد ال يقتصر على احلياة االجتماعيةباالستقال
  فرد يتخصص يف نوع معني من فكل، الفردبه  يقوم الذياملدينة حتدد نوع العمل  إن_
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راجع  اوهذ، الطبقي والترتيب للتقسيم املهين العمل حىت ميكن القول بأن هناك مطابقة

احلياة احلضرية أوسع نطاقا من الريفية ففي األوىل - . إىل كثرة عدد السكان يف املدينة
وحر فتة وسكتة وطريقة حياته اخلاصة والعامة بينما  يكون الشخص حرا يف نوع تعليمة

ر إىل تفرض على الشخص كثريا من أمناط السلوك يضط يف الريف جند الظروف العائلية
اإلطالق ولكنة مقيد بقيود العادات والتقاليد اليت  تنفيذها حبذافريها، فهو ليس حرا على

جبديد أو يقوم بالتعبري اخلالق فهو يدور يف  يأيتن أ وهو ال يستطيع...ختضع هلا قريته 
أي _احلضرية ففيها التجديد واخللق وإلبداع لذا فهي إطار ضيق حمدد متام بعكس احلياة

 فالفرد، السريعمتتاز احلياة احلضرية بالتكيف  -.استاتيكية ديناميكية وليست_ة احلضري
يستطيع التكيف سرعان ما يتخلف بل يتنبأ له الباحثون باملرضى  ال الذياجلامد 
السريع  فالتكيف، املدينةميكنه البقاء يف  الذياملتكيف املتفاعل هو  الفرد ولكن، النفسي

 احلياة احلضرية متتاز عن الريفية بأا مرنة غري - الناجحة للحياة احلضرية شرط أساسي
 وعالقات الناس فيها، وفيها التنقل الحيدمها مجود الريف ،جامدة فيها التغري السريع 

 تتسم باملرونة والقابلية للتغري والتكيف للمواقف املختلفة اليت قد تكون نتيجة لتغري
وميكن  وعلى هذا فالطبقات يف املدينة مفتوحة...م املراكز واألدوار اليت يقوم ا كل منه

 . القول بأن احلياة احلضرية متتاز بالدينامكية
احلضرية أوجزناها يف النقاط التسع السابقة ومع هذا فاحلياة  هذه بعض خصائص احلياة
  )1(مساا احلضرية أوسع من أن حتدد

 : التنمية احلضرية إستراتيجيةأهداف - 4
احلضرية مثل حتديث وسائل النقل واملواصالت وإصالح وصيانة الطرق  تنمية املناطق –

 –.والكهرباءاملياه  تواألحياء، وشبكاداخل املدن 
 .تنمية وحتديث الريف وخلق قوى جذب يف القرى –

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 98-95بية ،السنة غري موجودة ، ص ص العر حممد عاطف غيث ، علم االجتماع احلضري ، دار النهضة -1
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 .توطني الصناعات يف املدن الصغرية والضواحي السكنية خللق مراكز جذب لإلفراد – 
 ة للتغلب على الزيادة السكانية وتوجيه النمو احلضري إيل املدن الصغرىإتباع سياس – 

 .والقرى
 ,واملستقبلية االهتمام بالتخطيط العمراين للمدن بأسلوب يناسب املتطلبات احلالية –

التابعة منها او املستقلة  االجتاه حنو بناء املدن اجلديدة وبأسلوب ختطيطي سليم سواء – 
 .)1(و اإلقامةأسواء للعمل  كمراكز جذب لإلفراد

  : تعليق وتعقيب
  : حندد أهم عناصر املفهوم مبا يلي وىف ضوء التعريفات السابقة للتنمية احلضرية ميكننا إن

 .اتمعباعتباره العنصر الفعال يف التطوير  التنمية احلضرية عملية موجهة إىل اإلنسان _
من خالل املشروعات  دفرااألمستوى دخول  التنمية احلضرية تستهدف رفع _

 . االقتصادية
  . إرادية وموجهة التنمية احلضرية عمليه_
املقصودة يف البشر وبالتايل  أا العملية اليت عن طريقها حتدث التغريات االجتماعية _

يصادفهم من مشكالت حبيث  يكتسبون القدرات والقيم اليت تساعدهم على مواجهة ما
 . ت يف البيئة اليت يعشون فيهايستطيعون ، أحداث التغريا

 وهكذا فأن التنمية احلضرية هي تنمية واسعة تتناول كافة القطاعات واجلوانب
النظرة  أما عن االجتاهات النظرية يتضح لنا مدى قصور .االجتماعية االقتصادية والصحية

رى انه ن أيل التنمية احلضرية يف ضوء أي اجتاه من االجتاهات السابقة على حدة ، ولذلك
االقتصادية  عند حماولة حتليل منو التنمية احلضرية البد إن يستوعب هذا التحليل األبعاد

 . والنموذجية والسياسية والسيكولوجية والتنظيمية والدميوغرافية وااليكولوجية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص  1993اجلديدة ،رسالة ماجسـتري ،كليـة اآلداب ،جامعـة طنطـا،     ملدنآمال رشاد السيد حسن،التنمية وا -1
  13-134ص
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نبتدعها ألول مرة ،  حماولة جديدةولن نشري إيل إن حماولة اجلمع بني االجتاهات السابقة 

السكان والبيئة  فقد حاول بعض العلماء تفسري التحضر باالعتماد على متغريات
 . والتكنولوجيا والتنظيم

تفسري التنمية احلضرية االاننا نرى إن االجتاه  وبالرغم من أمهية كل هذه االجتاهات يف
 .لتنمية احلضريةوالفعال يف حدوث ا االيكولوجي كان العنصر الرئيسي

   :التنمية والتحديث- 5
يــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبفهــوم التحــديث  developmentإن مفهــوم التنميــة  

modernization  ا عملية مالزمة للتحـديثحممـد  ( حىت ان البعض يعرف التنمية بأ
أن التحديث يتضـمن انتقـال    lernerنقال عن )1984(webste، ويذكر )1995السيد

ليدي اىل اتمـع احلـديث مـن خـالل مـا أمسـاه اتمـع االنتقـايل         اتمع التق
transitional   تمعـاتالذي تعرض للتحديث من خالل عملية االنتشار الثقايف مـن ا

  )1(.األكثر تقدما يف العامل
فالتحديث هو العملية اليت ميكن من خالهلا إحداث تغيريات يف نظم اتمع االقتصـادية  

والثقافية وغريها إىل احلد الذي تتحول من خالله هذه النظم من  ياسيةواالجتماعية والس
النمط التقليدي إىل النمط األكثر تطورا، حبيث يسمح باستخدام األساليب التكنولوجيـة  
اليت تتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانيات هذا اتمع املراد النهوض به وحتديث أنظمته 

تنمية أا عملية تغيري جذري يف اتمع من نـواح  يف مفهومه لل szyman، ويشري زمين 
خمتلفة ، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غريها ، وبالتايل فان مفهـوم التنميـة   
واسع وعميق ، وقد اختلف فيه املفكرون واملتخصصون ، كما يذهب البعض اىل اعتبار 

  عوامل التخلف بتبنيها ما يالئمها  التنمية أداة أو وسيلة من خالهلا تستطيع الدول مواجهة
  من خصائص أو مسات اتمعات املتقدمة، يف يرى البعض األخر أن التنمية حتكمها رؤية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1.2السكان والتنمية البشرية،ص:عطوي  عبد اهللا-1
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شاملة تشمل الرؤى السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ، وان التنمية هي تنميـة  

الل األمثل املوارد االجتماعية واملعايري االجتماعية والتنظيم االجتماعي واإلداري، واالستغ
للموارد الطبيعية والبشرية ، وهي مجيعا مكونات وأنشطة كما أا تنميـة سـيكولوجية   

  .واقتصادية وسياسية وثقافية
  :إدارة عملية التنمية-6

إن عملية التنمية هلا مدخالت وخمرجات ، ومن ضمن مدخالت  عملية التنمية اإلنسـان  
داريو عملية التنمية من البشر على درجـة يف  واملتمثل يف إدارة عملية التنمية، فلو كان إ

أما دون ذلك فإا تشكو من عدم .الكفاءة ، فسوف حتقق خمرجات أعلى مبدخالت أقل
إتيان برامج التنمية لعوائدها املرجوة ، فاتمع يستطيع صنع مـوارد جديـدة مل تكـن    

وارده عامـة  موجودة من قبل ، حبسن استغالل مورده البشري يستطيع حبسن استغالل م
  .أن حيقق أعلى مستوى تنموي

وقد أرجع كثري من احملللني فشل كثري من برامج التنمية إىل املـوارد املاديـة والفنيـة ،    
متناسني البعد األساسي وهو املورد البشري االجتماعي أي اإلنسان ،فاإلنسان هو الذي 

أن يعمل بروح اللـوائح   ميكن أن يوجد اإلجراءات البريوقراطية املعقدة، وهو الذي ميكن
والقوة، وتتمثل خمرجات التنميـة أو عوائـدها يف كـل مـن الرخـاء االقتصـادي       

واألخري اليأيت إال بعدالة توزيع موارد التنمية بني القطاعـات  .الرضا النفسي.االجتماعي.
املختلفة من اتمع ، وبني خمتلف األفراد داخل قطاع، فمىت شعر اإلنسـان بالعدالـة يف   

يع مردود أي شيء سوف يقوم مبا هو موكول إليه بكفاءة عاليـة ، وبالتـايل مـن    توز
  .املمكن دخوله يف سلسلة من عمليات التنمية بروح مشاركة عالية وفعالة

وحمصلة القول انه ميكن نوفر للجهاز اإلداري عموما وألفراد اتمـع خصوصـا، مـن    
  وكفاءة من خالل مفهوم حملية التنمية الوسائل واألساليب للقيام بعملية التنمية بسرعة 
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واليت تعتمد أساسا على املشاركة الشعبية لكل القطاعات من السكان دون االعتماد على 

  .خطيط األعلىالت
فاهلدف أن تكون عملية التنمية عملية حملية يف جمملها فكرا وختطيطا وتنفيذا، مع إعطـاء  

: األولوية للمناطق الـيت مل تأخـذ كفايتـها مـن مثـل هـذه الـربامج خصوصـا        
واملناطق العشوائية باملدن ، لتقليل التباين احلادث بـني هـذه اتمعـات    .البدو.الريف

، خصوصا وأن النمو احلضري السنوي يف إفريقيا هو األعلـى اآلن  ة  واتمعات احلضري
باملائـة  20باملائة ، ويف الستينات من القرن العشرين كان حوايل 4يف العامل ، إذ يتجاوز 

، كمـا أن  1995باملائة عام 35من السكان يعيشون يف مناطق حضرية، وارتفع الرقم إىل 
املناطق احليطة باحلضر، بدون خـدمات ومرافـق   البنية األساسية احلضرية سيئة،وتتسع 

خمططة يف كثري من األحيان، وقطاع كبري من سكان احلضر يعيش يف مـدن متوسـطة   
إن التنميـة  ) 1. (القتصادية اليت تتسم ا املدن األكرب حجما ةاحلجم تفتقر إىل الدينامكي

سـتثمار ملـوارد   يف مفهومها األوسع تغري اجتماعي خمطط وموجه حنو الوصول ألفضل ا
اتمع دف رفع مستوى املعيشة املادية ألبنائه وحتسني نوعية حيام ثقافيـا وصـحيا   

وقد اتفق على استخدام اصطالح تنمية اتمع احمللي للتعـبري عـن   .وعمرانيا واجتماعيا 
العمليات املختلفة اليت جيري التخطيط هلا وتنفيذها على أساس تعاون اجلهـود األهليـة   

كومية لتحسني األحوال االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واتمعـات احملليـة     واحل
  ) 2.(الريفية

عن نشأة مفهوم التنمية املتواصـلة   :املناهج احلديثة املختلفة لتنمية اتمعات احمللية -7
على يد االحتاد العاملي حلركـة   1977، فقد ظهر مفهوم التنمية املتواصلة عام  اوتعريفا

  الزراعة العضوية ، على اعتبار ان التنمية املتواصلة عملية ديناميكية  منتظمة، ومتناغمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  401السكان والتنمية البشرية ،مرجع سابق ص: عطوي  عبد اهللا-1
  3ق صالسكان والتنمية البشرية ، مرجع ساب: عبد اهللا عطوي -2
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مع البيئة ، دف إىل حتيق النمو االقتصادي واستيفاء االحتياجـات األساسـية ألفـراد    

عية املتجددة ملخاطر االسـترتاف والنصـوب يف   اتمع دون تعريض قاعدة املوارد الطبي
األجل البعيد ، وترتكز على تنمية قدرات الفرد وإدارته ملوارده اإلنتاجية بشكل يضـمن  

إال أن االنتشار احلقيقي للمفهوم جاء بعد صدور تقرير برنتالند حتت .جتددها واستدامتها
، ومنـذ ذلـك احلـني    1987ية عام عنوان مستقبلنا املشترك للوكالة العاملية للبيئة والتنم

يف برامج التنمية يف دول العامل املتقدمة والنامية،  اأصبحت التنمية املتواصلة مفهوما حموري
وتعتمد عليه دراسات الكثري من العلماء ومتخذي القرار على حد السواء ، ولقد تعددت 

ويؤكد .انينات وحىت اآلنحماوالت تعريف التنمية املتواصلة منذ نشأة املفهوم يف بداية الثم
تقرير االحتاد العاملي للحفاظ على املوارد الطبيعية أن هدف التنمية املتواصلة هو الوصول 

والتنميـة املتواصـلة هـي إدارة    .احلاجات اإلنسانية يف األجلني القريب والبعيد عإلشبا
الية، يف واستغالل اإلنسان للمحيط احليوي ، بشكل يؤدي اىل تلبية حاجات األجيال احل

حني يضمن صيانة قدرة احمليط احليوي على مقابلة احتياجات األجيال املقبلة، علـى أن  
  .مع قدرا على التجديد ضيتم استغالل املوارد بشكل اليؤدي وال يتعار

تقرير برنتالند أن التنمية املتواصلة هي التنمية اليت تقابل احتياجات أفـراد اتمـع    ويشري  
املقبلـة   لجات األساسية ألفراد اتمع يف احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيا،خاصة االحتيا

مفهوم احلاجات : أوال: على الوفاء باحتياجاا ، والتنمية املتواصلة تشمل مفهومني أساسيني 
مفهـوم  : خاصة االحتياجات األساسية للفقراء واليت ينبغي إعطائها أولوية خاصة، وثانيـا  

ها وضع التنظيم االجتماعي ، والتكنولوجيا املتاحة على قدرة البيئـة علـى   القيود اليت يفرض
كما اهتم التقرير بعدة قضايا أبرزها اقتـراب مفهـوم   .الوفاء باحتياجات احلاضر واملستقبل 

التنمية املتواصلة من فكرة حتقيق املساواة االجتماعية مابني األجيال ، وضرورة امتداد هـذه  
  )1 .(لة االجتماعية بني أبناء اجليل الواحدالفكرة لتحقيق العدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  05مرجع سابق ص: عبد اهللا عطوي-1
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ختفيف : ويشري تقرير البنك الدويل إىل أن التنمية املتواصلة دف بشكل عام إىل كل من

املوارد بشكل متوازن يضمن جتددها ، وكذا  لآثاره، إدارة البيئة واستغال ةالفقر وحماصر
بع ويشري تقرير برنامج التنميـة التـا  .حتقيق النمو االقتصادي يف األمدين القريب والبعيد

يف الصفحة الثانية إىل أن التنمية املتواصلة التعين حتقيـق  1996لألمم املتحدة الصادر عام 
  :النمو االقتصادي فقط بل تركز على كل من 

  املساواة يف توزيع املنافع واملردودات بني أفراد اتمع-
  ضمان صيانة عناصر النظام االيكولوجي وإعادة جتدد املوارد الطبيعية-
األفراد من املشاركة يف برامج التنمية سواء يف حتديد األولوية يف اختاذ القـرارات  متكني -

  وتنفيذ النشطة وعدم ميشهم أو جتاهل قدرام
إعطاء األولوية للفقراء من خالل توفري الفرص والبدائل هلم من خـالل مشـاركتهم   -

  . واستدخاهلم يف عمليات التنمية
اكمة جيب أن تتبع مشروعات التنمية املتواصـلة سـت   وكذلك فانه وفقا للخربات املتر

  :خصائص رئيسة هي
توسيع فرص مشاركة مجيع أفراد اتمع احمللي يف حتديد املشاكل واختـاذ القـرارات   -1

  .وتنفيذ األنشطة
  التركيز على تنمية وتطوير مهارات وخربات وقدرات املورد البشري -2
ة اليت تواجه األفراد واستخدام امليزات التنافسية مواجهة املشكالت اإلنتاجية االقتصادي-3

  .للمنتجات احمللية
دعم قدرة األفراد على العمل ظروف عدم التأكد من خالل توقع وحتديـد فـرص   -4

  .اإلنتاج وإمكانية تسويقه 
  .تبين تقنيات مالئمة بيئيا ومقبولة اجتماعيا ومناسبة اقتصاديا-5
  يئة بالشكل الذي اليضر باملوارد الطبيعية يفالتعامل احلذر مع مجيع عناصر الب-6
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  .األجلني القريب والبعيد

املتواصلة هي إطار العمل الذي  إن التنمية) فاو(كما أكد تقرير ملنظمة األغذية والزراعة 
يتضمن العالقة بني كل من السكان والفقر والبيئة ،على اعتبار أن الظروف االجتماعيـة  

سوء توزيع املوارد والثروات بني أفراد اتمع، وكـذلك عـدم   ( أو االقتصادية للسكان
ملطردة وزيـادة  عدالة توزيع املنافع وعوائد األنشطة، ومن ناحية أخرى الزيادة السكانية ا

سوف تؤدي إىل ارتفاع معدالت الفقر وتدين مسـتوى الرعايـة   ) معدالت االستهالك
االجتماعية والصحية للفئات الفقرية ، ويف ظل ماسبق حتدث جمموعة من التغريات البيئية 
حتت ضغط زيادة الطلب على املوارد الطبيعيـة واالسـتغالل غـري الرشـيد للـنظم      

ي ينعكس مرة أخرى يف صورة عدم التنظيم الذي يصاحبه عـدم  االيكولوجية، املر الذ
االتزان االجتماعي واملتمثل يف حدوث تغريات اجتماعية غري متوقعة تتعلق بإعادة ترتيب 

  . األولويات وكيفية حتقيق اهلدف
أن اخلصائص :  "ودانالب"بويس "ومن تعريفات االجتماعيني الريفيني فقد أكد كل من 

  :ة املتواصلة تتحدد يف كل منالرئيسية للتنمي
حيث يتم التركيز على اإلنتاج احمللي واإلقليمي ويـتم أداء العمليـات   : الالمركزية-1

الزراعية غري الكثيفة عن طريق السكان احملليني والمركزية التحكم يف املوارد املتاحة مثل 
  .ليا وإقليميااألراضي ورؤوس األموال وحتديد شكل اإلنتاج فضال عن تصنيع اإلنتاج حم

تعتمد التنمية املتواصلة على استخدام التقنيات املالئمة للبيئة والوحـدات  :االستقاللية -2
التأكيد على املعارف الشخصية واخلـربات  ( اإلنتاجية الصغرية ورؤوس األموال احملدودة 

قـة  ، وكذلك ترتكز على تقليل االعتماد على املصادر اخلارجيـة للطا )احمللية يف اإلنتاج
والتمويل واحلصول على مدخالت اإلنتاج، دف حتقيق املزيد من االكتفاء الذايت لكـل  

  .من الفرد واتمع احمللي
  يف حتقيق أهدافهم املشتركة دتقوم التنمية املتواصلة على التعاون بني األفرا:اجلماعية-3
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استنادا على الثقافة احمللية الريفية واالحتفاظ بالتقاليد الزراعية، حيث تعترب الزراعة طريقة 

  )1(.حياة جبانب كوا عمال جتاريا 
  :التنمية السياحية-8
  :شروط التنمية السياحية-1

ى الشروط األساسية لقيام سياحة رائدة،منها توفر مظاهر طبيعية متنوعـة  تتوفر بالدنا عل
،ومواقع اثرية خمتلفة ،ومناخ معتدل ،وهي شروط حمفزة لتنمية سياحية الشك اا ستعود 
على البالد مبردود اقتصادي ومايل معترب،فضال عن إسهامها يف تشرب عدد هام من اليد 

  .العاملة العاطلة حاليا
  :ياسة التخطيط السياحي املاضيةسلبية س-2

وإذا كانت سياسة البالد منذ االستقالل إىل اليوم مل تول عناية كافية للقطاع السـياحي  
لعم حاجتها إليه اقتصاديا وماليا،وبالتـايل عـدم اعتبـاره مـن أولويـات مشـاريع       

تكـوين  الدولة،ونشاطاا،وذلك بالرغم من احملاوالت اجلادة يف سبعينيات القرن املاضي 
بنية حتتية للسياحة إعدادا للمستقبل ،فان بناء هذه القاعدة التحتية مل تكتمـل ومل متـس   
مجيع النشاطات واملناطق املؤهلة الستقطاب السياح،فضال عن إمهاهلا الكامـل إلعـداد   

  .الفرد ضمن إعداد اتمع املتقبل للسواح األجانب والتعامل معهم
وضع يتسم بالنقص يف جوانب عديدة يف جمال التخطـيط  واليوم جتد بالدنا نفسها أمام 

  والتنمية السياحية يكاد خيلو من احلد األدىن من متطلبات السياحة من هياكل االستقبال
  وسائل املواصالت واالتصاالت امليسرة للحركة السياحية واىل اإلطار املؤهل لتسيري الكافية واملالئمة، إىل

  ملرافق الكافية املكملة للبنية التحتية ،واىل خطة ومنهج لصناعة اليد العاملة الفنية،مث إىل ا
  )2.(سياحية ثقافية،وإدارية وتنظيمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  431ص  1999صادر بتاريخ : تقرير ملنظمة الفاو -1
  38ق، صساب عيف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرج تلعرج، دراسا زعبد العزي-2
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  :أمهية تضافر جهود القطاعني العام واخلاص يف التنمية السياحية- 3
تقوم الدولة  نبل منهار، أومل يعد باإلمكان اليوم أمام الوضع املزري القتصاد هش "

الشروط املمكنة لبعث حركة سياحية نشطة،وهنا يستدعي األمر أن  وحدها بتوفري
يساهم القطاع اخلاص مسامهة فعالة بل وأساسية يف التنمية السياحية باملشاركة العملية 

من فنادق ومرافق ومواصالت،ميكن أن ميس ذلك :يف استكمال البنية التحتية لالستقبال
تلف جهات الوطن املؤهلة الستقطاب السواح ،مع إعداد العاملني يف قطاع السياحة خم

وتدريبهم ،يئة هلم لتقدمي خدمات متميزة مالئمة تساهم بدورها يف استقطاب السواح 
وتساعد على الدعاية للسياحة مما يدعو السائح الزائر لبالدنا من العودة لزيارا مرات 

العاملني يف جمال السياحة وتفهمهم للدور اخلطري املنتظر  أخرى،أن ذلك مرهون بوعي
منهم أن يلعبوه حبيث حيس الفرد منهم أن إرضاء والعمل على إسعاده وتوفري شروط 

  .راحته أمر مطلوب لتنمية سياحية رائدة
إن بالدنا اليوم وهي تواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا ضاغطا،فارضا عليها انفتاحا    

أن اندماجا شبه كليا يف املنظومة االقتصادية والتجارية الدولية ،وهي  اقتصاديا،بل
موعودة مع استثمارات دولية،ينتظر حلوهلا ببالدنا،والشك ان االنفتاح واستقطاب 
االستثمارات ،كالمها يتطلب شروط موضوعية عديدة لتحقيقها،وهي شروط يساعد 

،ويساعد على بعث النشاط بعضها قطاع السياحة يف االستفادة من تلك الشروط 
ان القطاع اخلاص يف الدول املتمرسة يف جمال السياحة،هو العمود الفقري .السياحي

للحركة السياحية،وهو الفاعل الرئيس القائم على بث احلياة واحليوية يف القطاع،ويقتصر 
ن دور الدولة فيها على التنظيم والتقنني واإلشراف والدعاية اخلارجية ،وهو مايرجى أ

  )1."(يلعبه القطاع اخلاص يف بالدنا يف هذه الظروف بالذات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  39سابق، ص عيف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرج تلعرج، دراسا زعبد العزي-1
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  :نشأة السياحة وتطورها :  أوال 
إن السياحة قدمية قدم اإلنسان، ألا ترتبط بغريزة حب االستطالع عند اإلنسان، فمنذ بدء 

  )1.(اخلليقة واإلنسان ينتقل من مكان إىل آخر مع اختالف األغراض
ني السياحة ، فقاموا بإنشاء السفن وإرسال البعثات االستكشاف لقد عرف قدما املصري  

وتوغلوا يف إفريقيا يف كل اجتاه يف ) الصومال( والبعثات التجارية ، فوصلوا إىل بالد بونت
رحالت عديدة سواء عن طريق وأدى احلمامات أو اهلضبة الشرقية ، أو عن طريق النيل أو 

قوش اليت وجدت على جدران معبد الدير البحري البحر األمحر، كما تشري إىل ذلك الن
باألقصر أو على املقابر الصخرية ألمراء اليفانتني على الشاطئ الغريب للنيل، وكما يبدو من 

كذلك عرف العرب يف اجلاهلية الرحالت والتنقل، وابسط مثال .الرحالت العديدة للفينيقيني
ا قريش بغرض التجارة بينهم وبني بالد اليت كانت تقوم )2(على ذلك رحلة الشتاء والصيف

وأيضا الرحالت اليت قام ا العرب بعد اإلسالم بغرض الدعوة للدين اإلسالمي .الشام واليمن
او حب االستطالع أو الكشف أو حبثا عن الرزق عندما حيل م اجلفاف أو هروبا من بعض 

  .القبائل األقوى
يف القرن العاشر ميالدي )*  Erich the red( لوكذلك قام األوربيون من الشماليني من أمثا

باإلحبار غربا حنو ايسلند وجرينلند، وتبعه ابنه يف رحلة انتهت به إىل الوصول لربادور 
ونوفاسكوشيا ونيو اجنلند بالشمال الشرقي ألمريكا الشمالية ، أو رحلة كريستوفر كولومبس 

" والربتغايل  1501االيطايل عام " جوامري"م ، ومثل رحلة  1493إىل العامل اجلديد يف عام 
يف أقصى اجلنوب، " تريادلفيوجو"الذي اكتشف الطريق اجلنويب ألمريكا وجزيرة " ماجالن

م الذي  1513يف عام " بلباو" والذي أمكن عن طريقه الوصول إىل احمليط اهلادي، ورحلة
  عرف برزخ بنما والذي كان أول من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1982-2جملة كلية اآلداب جامعة أسيوط، العدد–علي امحد هارون، السياحة كمورد اقتصادي -1
  كما ورد يف سورة قريش-2

  مرجع سابق:عي امحد هارون/عن *
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هنـا   لوال جمـا .الذي يفصل أمريكا عن آسيا) احمليط اهلادي( شاهد احمليط الشاسع 

لسرد تفاصيل تاريخ السياحة منذ زمن بعيد، ولكن يكفي اإلشارة إىل أن السياحة يف 
،  "3"وع من أنواع الترفيـه الفترة قبل احلرب العاملية الثانية كان ينظر إليها على أا ن

عصر سـياحة األغنيـاء أو   " ولذا انتشرت بني األغنياء حىت أطلق على هذا العصر 
  " .الطبقة الواحدة

فلم تكن السياحة أكثر نزهة استمتاع عرب البحار واحمليطات على ظهر السفن 
يف النقل  وأثناء احلرب العاملية الثانية برز استخدام الطائرات كوسيلة سريعة.والبواخر

والقتال، وركدت السياحة طوال فترة احلرب، وما أن وضعت احلرب أوزارها حىت بدأ 
الناس يفكرون تفكريا آخرا يسيطر عليه االقتصاد والتعمري والبناء، وظهر أن وسيلة النقل 

  املفضلة هي الطائرة اليت طورها اإلنسان وطوعها حىت صارت على
  .ة واحلجم الضخم العمالق ماهي عليه اآلن من السرعة املذهل

ومع االنتعاش وارتفاع املستوى املعيشي ، وتوفري وسيلة النقل بدأ 
اإلنسان يستعيد ماضيه يف التنقل ولكن يف ظل مفهوم جديد تسيطر عليه أمناطا جديدة 
من املعيشة والتعايش وظهور طبقة أخرى من املسافرين غري طبقة األغنياء، وهي الطبقة 

خذت تشكل اجلزء األكرب من حركة السياحة ، وساعدها يف ذلك تطور الوسطى اليت أ
وسائل النقل حبيث أصبحت أكثر سرعة واتساعا مما أدى إىل اخنفاض أسعارها، وبذلك مل 

كما .يعد األغنياء هم القادرون الوحيدون على حتمل نفقاا اليت كانت باهظة من قبل
كل .خمة اليتحمل نفقاا غري األغنياء ظهرت الفنادق الرخيصة بعد أن كانت قصورا ف

ذلك أدى إىل ظهر السياحة اجلماعية حبيث أصبحت تشمل أعدادا كبرية من الناس ، 
مليون  25وتزداد هذه األعداد باضطراد عاما بعد عام حيث ارتفع عدد السائحني من حنو 

  :يلم كما يوضحه اجلدول التا1995سائح عام  561إىل حنو  1950سائحا يف عام  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5ص  1979عام  44مصطفى زيتون، نشرة البحوث السياحية وزارة السياحة، العدد -3
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  1995- 1950الدولية ومعدل الزيادة السنوية للسياح  ةتطور السياح:  01جدول رقم

  الرقم القياسي  جمموع السائحني باملليون   السنة
1950  
1960  
1970  
1980  
1995  

25.3  
71.2  

196.00  
277.7  

561.00  

100  
281  
775  

1098  
2117  

  اجلزائر 5ص  1979عام  44لسياحة، العدد نشرة البحوث السياحية وزارة ا :املصدر

وقد أدركت احلكومات واهليئات أن السياحة مل تعد نزهة بل هي اقتصاد واستثمار 
وعمالة ودخول ووعاء ضرييب ، ومن هنا اجتهت الدول إىل التخطيط السياحي يف 

 وذا أصبحت.أوسع معانيه بعد أن وضعوا يف اعتبارهم األمهية االقتصادية للسياحة
السياحة علما وفنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر احلياة ختضع للدراسة والتحليل ، 

فهناك خرباء للتخطيط العمراين ، ويف .فظهر اخلرباء يف شؤوا يف شىت ااالت 
  .الدعاية ويف اإلحصاء السياحي ويف كل ما يرتبط بالسياحة

إىل أن احلركة السياحية وتشري اإلحصاءات اليت تصدرها منظمة السياحة العاملية 
الدولية تتزايد مبعدالت تفوق املعدالت اخلاصة ببعض األنشطة االقتصادية األخرى 

بأكثر من عشر مرات، يف حني  1985اىل 1950حيث تضاعف عدد السواح من 
  % .5.5بلغت نسب الزيادة يف قيمة صادرات املواد األولية حنو 

سياحة الدولية أن فرص النمو املتواصل ويتضح من دراسة االجتاه العام حلركة ال
متوافرة خالل املستقبل ، وان النمو الذي حتقق خالل السنوات األخرية سيستمر يف 
التصاعد حبيث من املتوقع أن يصل عدد السائحني إىل أزيد من ألف مليون سائح 

  :خالل سنوات األلفية الثالثة، ويؤسسون وجهة نظرهم على األسس التالية
دد السكان وارتفاع متوسط عمر اإلنسان مما يترتب عليه زيادة عدد زيادة ع-

  .املسافرين إىل اخلارج
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ل املصدرة للسائحني، وخاصة أمريكا الشمالية وأوربا ارتفاع الدخل القومي يف الدو-

واليابان، نتيجة زيادة دخول األفراد يف هذه الدول مما حيقق هلم فائضا يستطيعون 
  .توجيهه للسفر بقصد السياحة 

  .زيادة ملكية السيارات اخلاصة-
تقدم وسائل املواصالت مما أتاح للماليني من حمدودي الدخل السفر حبرا أو جوا أو -

برا ، فالزمن واملسافة واخنفاض تكاليف السفر كلها عوامل تساعد على زيادة 
  .السياحة

  .حتسن ظروف العمل لتخفيض ساعات العمل وزيادة اإلجازات املدفوعة األجر -
  .ملختلفة مما زاد الرغبة يف السفرارتفاع مستوى التعليم يف الدول ا-
التغيري الذي طرأ على التنظيم االجتماعي والعادات مما خلق رغبات جديدة يف -

  .استغالل أوقات الفراغ 
زيادة حاجة الشعوب إىل السياحة نظرا للضغوط النفسية والعصبية الناجتة عن التطور -

  .الصناعي والعمل داخل املصانع واملناجم وقتا طويال
االجتاه املستمر حنو التخفيف من القيود اليت حتكم إجراءات اجلوازات واجلمارك -

  .والنقد من الدول السياحية
زيادة الوعي لدى احلكومات واملؤسسات واألفراد بأمهية السياحة اقتصاديا واجتماعيا -

وثقافيا ، وتطور التشريعات العمالية وإطالة مدد اإلجازات السنوية وطرق االنتفاع 
  .بأوقات الفراغ لتحقيق الرفاهية والكفاية اإلنتاجية ، وزيادة النشاط الدعائي

تعميم وسائل اإلنتاج اآللية مما يؤدي إىل اخنفاض ساعات العمل وبالتايل زيادة أوقات -
  .الفراغ اليت ميكن قضاؤها يف السفر والسياحة
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  مقومات السياحة: ثانيا     

  .تعتمد السياحة على مقومات بعضها طبيعي واآلخر بشري
  :املقومات الطبيعية-1

اء وتتمثل يف الظروف املناخية كما حيدث يف مصر حيث تزداد حركة السائحني شـت 
كما .من سكان املناطق الباردة إىل املناطق الدافئة بينما تزداد السياحة إىل أوروبا صيفا

 .تصبح الشواطئ البحرية يف املناطق احلارة مناطق جذب سياحي صيفا
وقد تكون األار عامال على اجلذب السياحي بغرض الرحالت النهرية كما حيـدث  

عام بعد عام ، وقد تستخدم مياه البحـار أو   يف الرحالت النيلية يف مصر اليت تتزايد
األار يف الرياضة، وقد تكون املياه املعدنية عامل جذب بغرض االستشفاء مثل ميـاه  

وقد يتجه البعض إىل الصحاري أو الغابات حيث البيئـة الطبيعيـة   .حلوان املعدنية 
مارسة هوايـة تسـلق   ملمارسة الصيد والترته أو مجع الثمار ، أو إىل املناطق اجلبلية مل

  .اجلبال أو إىل املناطق الثلجية ملمارسة هواية االنزالق على اجلليد
  :املقومات البشرية-2

وتتمثل يف اجلوانب التارخيية كاآلثار الفرعونية يف مصر واآلثار البابلية أو األشورية أو 
ة يف اجلزائـر  الفارسية كما يف العراق وإيران، أو اآلثار الرومانية واليونانيـة املنتشـر  

أو اآلثار اإلسـالمية يف العـامل اإلسـالمي ويف    .األدىن واألوسط وأوروبا والشرقيني
اسبانيا،كما تتمثل يف الفنون الشعبية بصورها املختلفة، ويف ممارسة الرياضات املختلفة 

  .أو الثقافات املتعددة
ا تقدمه مـن  كما تعتمد السياحة على قدرات الدول املختلفة على تشجيع السياحة مب

تسهيالت ومستوى األسعار، وقدرة دعائية تسـاعد علـى جـذب السـائحني،     
ومواصالت سهلة ، وامن واستقرار، ورعاية صحية كافية ، وحسن معاملة، وقـدرة  

  .اجلوانب اليت م السائحني مبختلف فئام على إبراز مجيع
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  اآلثار الناجتة عن السياحة وأمهيتها: ثالثا 

مليون سائح عـام   25.3كما سيوضحه اجلدول التايل فقد قفز جمموع السائحني من 
، وهذا يعين أن 1995ام مليون ع 561م مث إىل حنو  1980مليون عام  278اىل حنو 1950

  .1950عن عشرين مرة عما كان عليه عام  دعدد السياح زاد مبا يزي
  تطور عدد السواح يف خمتلف دول العامل: 02جدول رقم
  اإلنفاق باملليون دوالر  عدد السياح باأللف  املنطقة

  30467  94159  منطقة البحر املتوسط

  4148  11152  أمريكا الوسطى

  3168  7440  أمريكا اجلنوبية

  12384  34926  أمريكا الشمالية

  721  2312  إفريقيا

  10396  16053  آسيا

  29028  70355  اوربا الغربية

أوروبا الشرقية واالحتـاد  
  )سابقا(السوفيايت

38719  1402  

  1039  2563  اوقيانوسيا

  92754  277679  اموع

  اجلزائر 5ص  1979عام  44نشرة البحوث السياحية وزارة السياحة، العدد  :املصدر
والسياحة كما ذكرنا ظاهرة تعين بانتقال املاليني من الناس من مكان إىل آخر لذلك 
البد هلذه الظاهرة من أن يكون هلا آثار من خمتلف النواحي االقتصادية أو االجتماعية 

  .أو السياسية أو الثقافية
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  :اآلثار االقتصادية-1
إن السياحة هي عملية انتقال العمالت من الدول املصـدرة إىل الـدول املسـتوردة    
للسائحني بواسطة السياح أنفسهم، لذلك كان البد أن تترك عملية انتقال األمـوال  
هذه بصماا على االقتصاد القومي ألي دولة باإلضافة إىل اآلثار اليت ختلقها السياحة 

  :كعملية إنتاج اقتصادي كما يبدو ذلك مما يلي
  :اثر السياحة على ميزان املدفوعات-أ-1

تعترب السياحة يف ميزان املدفوعات من الصادرات غري املنظورة وهي ترمي إىل عمليـة  
السائحني من بلد إىل آخر وذلك عن طريق اخلدمات اليت تؤدى  نقل األموال بواسطة

هلؤالء السائحني، لذلك فهي تؤثر تأثريا مباشرا يف ميزان املدفوعات مبا جتلبـه مـن   
عمالت أجنبية، وحتدد هذا األثر بالقيمة الصافية للميـزان السـياحي ونسـبتها اىل    

فإذا كان هناك عجـز  .م اجيابيةالنتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية أ
موجب يف ميزان املدفوعات وصايف امليزان السياحي فانه إما أن يقلل من العجـز أو  
يؤدي إىل حتقيق تعادل أو فائض يف ميزان املدفوعات ، وإذا كان هنـاك فـائض يف   

  .ميزان املدفوعات وصايف امليزان موجب فانه يزيد من الفائض
ن بنود التجارة الدولية فهي تعمل على إنعاشها، وتوسـع  وتعترب السياحة اكرب بند م

قاعدة االلتزامات املالية حنو اخلارج، ألنه كلما زادت موارد الدولة مـن العمـالت   
األجنبية نتيجة للسياحة فان قدرا تزداد على التعاقد مع اخلـارج وسـداد ديوـا    

  .اخلارجية
  :اثر السياحة على العمالة -ب-1

تنمية تشغيل األيدي العاملة والقضاء على البطالة، والسياحة حتقـق  إن هدف كل خطة 
جانبا من هذا الغرض ألا صناعة مركبة تشتمل على كثري من أوجه النشاط التجاريـة  

 وتتصل السياحة بالعديد من.اليت التزال تعتمد على العمل اإلنساين اعتمادا رئيسيا
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القطاعات اإلنتاجية ، وهي بالتايل تؤدي إىل خلق فرص عمالـة جديـدة يف كافـة    

  .القطاعات 
  :أثر السياحة على إعادة توزيع الدخل-ج-1

اطق جديدة، فالسياحة عادة تتجـه إىل منـاطق   تؤدي السياحة إىل تطوير وتنمية من
جديدة تتوافر فيها مزايا طبيعية أكثر منها عمرانية مثل اجتاه احلكومـة املصـرية إىل   
تعمري الساحل الشمايل وساحل البحر األمحر وسيناء، والشك أن السياحة يف هـذه  

لـدخل  املناطق البعيدة ختلق فرص عمل جديدة ودخول جديدة، فتعمل على توزيع ا
  .على كافة املناطق بدال من تركزه يف املراكز احلضرية الرئيسية 

  :اثر السياحة على السوق-د-1
يقبل السياح عادة على شراء بعض السلع اليت تشتهر ا الـدول كالسـاعات مـن    
سويسرا، واملالبس الصوفية من اسكتلندا، واملنسوجات احلريريـة مـن ايطاليـا ،    

والشـك أن  . وية من إيران وتركيا واهلنـد وأفغانسـتان  والسجاد واملنسوجات اليد
هذا باإلضـافة إىل أن  .الطلب على هذه الصناعات يؤدي إىل تنميتها ورفع مستواها 

  .السياحة تؤدي إىل قيام بعض الصناعات اليت مل تكن موجودة أصال
  :اثر السياحة على االستثمار األجنيب والوطين -ه-1

حة صناعة مركبة تتضمن جماالت خمتلفة لالستثمار مثـل  كما أسلفنا الذكر فان السيا
الفنادق واملطاعم واملالهي ومراكز الرياضة والترويح ومراكز االستشـفاء والبـواخر   
السياحية وشركات السياحة ووكاالت السفر والنقل ووسـائل النقـل السـياحي    

ـ  .باإلضافة إىل ختطيط مدن سياحية متكاملة وقرى سياحية وخميمـات  ان ولـذلك ف
السياحة تعد من املشروعات اإلنتاجية اهلامة اليت جتذب رؤوس األمـوال األجنبيـة   
واحمللية، وهذا من شأنه خلق جمال للتعاون الدويل يف هذا امليدان، وأن إقامـة هـذه   

  املشروعات سواء من جانب
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تتعامل معهم وهؤالء بدورهم يتوجهون إىل التعامل مع حلقة أخرى وهكـذا، ممـا   

  .يؤدي إىل زيادة االستهالك وزيادة املدخرات وبالتايل زيادة اإلنتاج
  :أثر السياحة على الدخل القومي -و-1

للضريبة اليت حتصلها احلكومة ، فهي متثل مصدرا للرسوم اليت  تعترب املشروعات وعاء
يتم حتصيلها عند بدء قيام املشروع مثل تراخيص البناء، وتراخيص وكاالت السـفر  

،كما متثل اإليرادات السياحية موردا من العمـالت األجنبيـة تتمثـل يف    ةوالسياح
من نقد أجـنيب، وقيمـة   السائح  هالتحويالت اليت تتم عن طريق املصارف، وما حيمل

رسوم تأشريات الدخول والنقل على الناقالت الوطنية من طائرات وسفن وقطـارات  
  .وسيارات ، وقيمة اخلدمات املقدمة إىل هذه الناقالت 

كذلك متثل اإليرادات السياحية قيمة اخلدمات املقدمة إىل السائحني داخل الدول من 
ات، وهي بنود تساعد علـى تنشـيط   إقامة ومأكوالت ومشروبات وهدايا ومشتري

املواد الغذائية واالتصاالت اهلاتفية والربيديـة  : االقتصاد القومي يف شىت ااالت مثل
والربقية ، وميتد أثرها إىل املنتجات الزراعية والصناعية ، كما تـؤدي السـياحة إىل   

ـ    الت زيادة األنشطة املصرفية من حيث املعامالت والتحويالت وبيـع وشـراء العم
  .األجنبية

وتؤدي السياحة إىل زيادة القدرة اإلنتاجية لألفراد نتيجة جتديـد قـواهم اجلسـمية    
والذهنية نتيجة الترويح عن النفس ، كما تعمل على زيادة النمو احلضـاري نتيجـة   
أعمال البناء والتشييد واملرافق والتسهيالت السياحية ملواجهة كل ما تتطلبه حركـة  

  .السياحة
السياحة إىل التوازن االقتصادي داخل الدولة الواحـدة، فعـادة ـرب     وقد تؤدي

السياحة من مناطق التركز الصناعي واالنتعاش التجاري إىل املناطق السياحية ، الـيت  
 .تكون مناطق التخلف االقتصادي واالجتماعي ، وبذلك حتل مشكلة هذا التخلف
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  :اآلثار السياسية-2

إن السياحة وسيلة للتآلف بني خمتلف اجلنسيات واألديان، لذلك فهي تعمل علـى أن  
ط اإلنسانية بـني  يسود السلم العاملي، وان تزدهر العالقات الدولية ، وان تنمو الرواب

خمتلف الشعوب، فالسياحة عبارة عن انتقال أفراد وتبادل سلع وخـدمات ، وهـذا   
االنتقال يؤدي إىل تبادل الثقافات والفنون املختلفة باإلضـافة إىل تبـادل املظـاهر    
احلضارية واملعرفة بني خمتلف الدول مما يزيد من روابط الصالت بينها ، كما تعمـل  

حدة التوتر العاملي ، وعلى أن تسود روح اإلنسانية والتعـاطف   السياحة على ختفيف
كما تعهد السياحة وسيلة فعالة لتكوين تصور واقعي ألية دولة يف .يف الشؤون العاملية 

فال شك أن املشاهدة على الطبيعة تعد أقوى وسيلة لإلقناع، ومن مثة فهـي  .اخلارج
وكسب التأييد، فهي يف هذا شأا شأن أقوى العوامل اليت تؤثر يف توجيه الرأي العام 

التجربة املباشرة حيث تستطيع الدولة السياحية أن توجه اهتمام أفواج السائحني حنو 
  .ماتريد التركيز عليه يف اإلعالم ولو مل تكن هذه املعامل أصال يف برنامج السائحني

  :اآلثار االجتماعية والثقافية-3
قت الفراغ ملا هلا من آثار اجيابية على الفـرد،  تعترب السياحة أحسن وسيلة لتمضية و

لذلك فهي ظاهرة اجتماعية تعمل من خالل انتقـال األفـراد مبختلـف ثقافـام     
وأجناسهم وديانام وأذواقهم على إجياد نوع من التوافق االجتماعي بني هؤالء، ممـا  

و علـى  يؤدي إىل إجياد نوع من التوازن االجتماعي سواء على املسـتوى الـدويل أ  
وتؤدي السـياحة  ،مستوى الدولة الواحدة ، كما تؤدي إىل تنمية األذواق والثقافات

إىل جتميل املدن ونظافتها والعناية بالطرق وبكافة املرافق األخرى لكي يكون للسياحة 
اثر اجيايب يف الدعاية للدولة مما يؤدي إىل رفع املستوى االجتماعي واحلضـاري واىل  

  ،دى األفراد واىل محاية البيئة من التلوث منو الذوق السليم ل
  كما تؤدي السياحة إىل تبادل الثقافات والفنون املختلفة واىل تبادل مظاهر احلضارة
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واملعرفة بني خمتلف دول العامل، مما يزيد من الصلة بينها واىل التقارب بني الثقافـات  
واملظاهر احلضارية املختلفة، كما تعمل على إحياء و إنعاش التقاليـد الـيت تصـلح    

ويف الظروف العادية نالحظ أن الدخل السـياحي    ،كعناصر جلذب احلركة السياحية
االقتصادية من نفقات للسياح، سلع، خـدمات، فنـادق،    يدخل يف كافة القطاعات

مما يكون له أثر واضح يف االقتصاد احمللي ، هذا على الرغم مـن    .اخل...ومواصالت
ولرمبا هلذا األمر عدة أسباب، منها . عدم استغالل القطاع السياحي بالطريقة األفضل

رب نقاط العبور، لكن مـن  ما يتعلق باألمر السياسي بالنسبة لتسهيل دخول السياح ع
األسباب أيضاً ضعف التخطيط للمشاريع السياحية واليت من شأا تطوير السـياحة  
من وجهة نظر فلسطينية، كذلك احملافظة على املواقع السياحية األثريـة والتارخييـة   
واإلشراف على الصناعات اليت تغذي القطاع السياحي، واليت باتت يف طريقهـا إىل  

ذلك ال بد من توفري اخلدمات الالزمـة للسـياح وبشـكل حضـاري     ك. االندثار
وال ننس جانب الوعي الثقايف األثري من أجل خلق قيمة اجتماعية تصـبح  .مدروس

تربية جمتمعية للمحافظة على األماكن األثرية واالهتمام ا من قبل اجلمهور ضـمن  
خريتني وبسـبب األوضـاع   ولكن يف السنتني األ.ممارسات واعية هلذه اآلثار وأمهيتها

األمنية السيئة شلّ هذا القطاع، وكان الضرر على اإلسرائيليني أيضاً رغم إمكانيـام  
الكبرية وسيطرم الكاملة على املعابر ودعايتهم يف اخلارج، إال أن قطـاع السـياحة   
عندهم تعرض هلزة مل تسبق هلا مثيل، ألن السياحة حتتاج إىل استقرار وأمان وتكامل 

 رغبة السواح الوصول إىل األماكن األثرية اليت هي أصالً جـزء مـن الشـعب    يف
هنا،عن املرحلة القادمة  ونتساءل.الفلسطيين ومتثل وجدانه ضمن بيئته وطبيعته املتميزة

  هل ستفرض علينا حتديات جديدة يف القطاع السياحي؟

قطـاع  هل علينا وضع اخلطط والربامج واالستراتيجيات مـن اآلن لننـهض ب  ! 
  السياحة
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يف حال تغري الوضع السياسي وأصبح للفلسطينيني حرية التحكم باملعابر واألماكن 
ن نفكر يف ظل الظروف الصعبة ملا سيكون عليه احلال يف ؟هل علينا أ.واخلطط والدعم

الظروف األقل صعوبة أو يف الظروف العادية؟ ومل ال؟ مل ال نتحدى ونفكر للمستقبل، 
ألنه حتماً يف املستقبل سـيكون للفلسـطينيني     .نلملم جروحنا ونبين آفاق للمستقبل

، هذا اال الذي كان فيه أماكن وآلية للتنسيق واإلدارة يف اال السياحي  إستراتيجية
إن قطاع السياحة قطاع .تارخيية فريدة من نوعها انطالقاً من أرحيا أقدم مدينة يف العامل

حيوي إمنائي، ويف حالة استقرار سياسي يف املنطقة، سينعكس بشكل واضـح علـى   
ون فالتعـا   .القطاع السياحي يف منطقة متميزة ضمن مناطق متجاورة متميزة سـياحياً 

والتنظيم والتنسيق بني الدول املعنية يف املنطقة ستكون له ضروريته يف انتعاش سـياحي  
  .له مردوده االقتصادي هلذه الدول
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  :باجلزائر من وجهة تارخيية ةظاهرة السياح:واقع السياحة يف اجلزائر :رابعا

من طرف السواح األجانب خالل  االثروات السياحية يف اجلزائر مبكرلقد اكتشف 
، تأسست جلنة 1897مرحلة االحتالل السيما جانب االقامات الشتوية ففي سنة 

مت إنشاء جلنة  1916ساعدت بدعايتها يف تنظم اجلوالت، ويف االقامات الشتوية وقد 
السياحة واليت كان من شأا املسامهة يف اجلهود املقدمة من طرف نقابة املبادرة ويف 

مت  1919اقيم ديوان الدعاية وجلنة خاصة باحلفاظ على املناطق السياحية ، ويف سنة 1918
نقابة املوجودة آنذاك واليت كانت  )20(ن تأسيس فيدارلية السياحة جتمع مابني العشري

تتلقى مساعدة مالية كما تأسست فيدارلية الفندقة ويف السنة نفسها نظمت عدة 
 ةتأسس الديوان اجلزائري للحركة االقتصادي1931، ويف سنة )1(جوالت يف الصحراء

عاملية والسياحية وكانت السياحة يف تلك الفترة جتلب الطبقة الثرية أما بعد احلرب ال
ظهر نوع ثان من مستهلكي السياحة بعد التشريع االجتماعي اخلاص  )1945(الثانية 
، هم السواح ذوي املرتبات الضعيفة، اثر ذلك ظهر يف اجلزائر نوع آخر من ةبالتسلي

  .السياحة خاصة باالقامات وأخرى خاصة باجلوالت

نشآت السياحية واملتمثلة بعد االستقالل ورثت اجلزائر بعض امل:السياحة بعد االستقالل
 توضمن خمططا )2(سرير واملوزعة على املناطق احلضرية الصحراوية والساحلية 5922يف 

التنمية يف اجلزائر لبلوغ العصرنة على ضوء النمط الغريب أخذت السياحة بعني االعتبار ، 
 الديوان الوطين اجلزائري للسياحة والذي كان من شأنه تسيري1962وأنشئ يف سنة 

  .وترقية املنتوج السياحي على املستوى الدويل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Belkacem heddar.role socio économique du tourisme-cas de lagerie. 
ed Enap.1987à1988.p.p57.58  
2)- Belkacem heddar.Op-cit.p57.58  
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وسلم تسيري  (COGEHORE)تأسست جلنة تسيري الفنادق واملطاعم1963جوان 19ويف 
حة والذي هذه املنشآت إىل الديوان الوطين للسياحة، كما مت االتفاق على ميثاق السيا

  . )4(استلزم تكوين مديرية سياحية لألعمال احلرفية اليت من شأا تسيري املنشآت املوروثة
، وكان 1968ويف نفس السنة أنشئت أول وكالة جزائرية ومت تشريع قانوا رمسيا سنة 

  ،(5).بتنظيم اجلوالت عرب اجلزائر  تهدفها املشاركة يف تنمية اقتصاد البالد وكلف
تأسست وزارة السياحة السياحة واليت تسري مجيع تلك املؤسسات  1964 ويف سنة 

على  السياحية بينما كانت قبل وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة هي اليت تشرف
 (COGEHORE)مت حل جلنة تسيري الفنادق واملطاعم  1966ومن سنة ،)6(الشؤون السياحية

جلزائري للسياحة، كما مت االتفاق على وسلم تسيري هذه املنشآت اىل الديوان الوطين ا
  .ميثاق السياحة ، والذي استلزم تكوين مديرية سياحية لألعمال احلرفية

فقد تضمن املخطط الرباعي االول دور الديوان الوطين اجلزائري 1970اما يف عام  
 للسياحة يف اجناز االستثمارات السياحية، وترقية املنتوج السياحي مث مت تكوين الشركة

والشركة الوطنية لالستجمام باملياه املعدنية Sonatourالوطنية للفندقة والسياحة
Sonatherm والسياحة املناخية.  

 بوالتنسيق يف سري وتنصي ةاستغالل كل الوحدات السياحي Sonatourكان هدف 
  انشئت الشركة الوطنية1971يف سنة ).7(الوحدات السياحية وضمان املتاجرة السياحية

  واهلدف من إنشاء هذه املؤسسة هو استغالل وضمان تسيري  S.N.ALTOUR للسياحة
  ).8(القطاع السياحي العام باستثناء قطاع احلمامات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (4)- Belkacem heddar.Op-cit.p57.58  
(5)Ordonnance n/68-135.13mai1968.journal official n/49.p.846  
(6)Belkacem heddar.Op-cit.p101  
(7)Belkacem heddar.Op-cit.p59  

Ordonnance n/71-74.10-111971..journal official n/101.p.1350 -8(  
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أسندت اخلدمات التجارية للشركة الوطنية للفندقة والسياحة  1974ويف عام  
Sonatour إىل الوكالة السياحية، كما مت يف السنة نفسها إحلاق نادي السياحة اجلزائري

TCA بوزارة السياحة.  
ة وعجزا ماليا هاما نتج عن اجناز خمططات التنمية يف القطاع السياحي تقهقرا يف النوعي"

،سنة دخول املخطط اخلماسي 1980حيث بقيت اهلياكل املذكورة على حاهلا إىل سنة 
حيز التنفيذ ،حينذاك مل تعد تلك اهلياكل تليب متطلبات القطاع السياحي الرامية إىل 

  :التحكم اكرب يف جهازه، على اثر ذلك تغيري يف املؤسسات السياحية
-) S.N.ALTOUR(تها حمددة يف تسيري الوحدات الساحلية والصحراويةأصبحت مهم  
-) Sonatherm( والسياحة املناخية توسعت مهمتها حيث أسندت إليها وحدات مناخية

  )S.N.ALTOUR( كانت مسرية من طرف
( أما الديوان الوطين اجلزائري للسياحة فأصبح مقتصر على ترقية املنتوج السياحي -

  )تنشيط.إشهار.إعالم
  :سات أخرى إىل القطاع السياحي وهيوأضيف مؤس

  )SNHU(الشركة الوطنية للفندقة احلضرية-
 )ENET( املؤسسة الوطنية للدراسات خمتصة جبميع الدراسات السياحية-

 -،S.N.ALTOUR،SNHU (حل املؤسسات1983بعد ثالث سنوات من التطبيق مت يف سنة 

Sonatherm( ملستوى الوطين بأكمله مؤسسة جديدة وزعت على ا 19، اثر ذلك تكونت
  .)1(تطبيقا ملبدأ الالمركزية 

للسياحة من قانون إنشائه ليصبح متعامل  يغري الديوان الوطين اجلزائر 1985ويف سنة 
  ). (Tour operateur سياحي

  مت استبدال وزارة السياحة بالديوان الوطين للسياحة، أما املؤسسة الوطنية1989ويف سنة 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)K.O:Tourisme lacune et…”. El moudjahid n : 730.mardi20juillet.1993.p16 
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  .فتغريت مهامها) ENET (للدراسات خمتصة جبميع الدراسات السياحية

مس كل من الديوان الوطين اجلزائري للسياحة ونادي السياحة اجلزائري  1991يف سنة 
  .مشروع تطبيق استقاللية املؤسسات

وأعتربت منذ تلك الفترة أن أبرز املؤسسات يف تسيري وتنظيم وتنفيذ الربامج السياحية  
  .يف اجلزائر حتت وصاية الديوان الوطين للسياحة

ضربة قوية للسياحة بصفة عامة وأصبح من غري املمكن 1991لقد أعطت حرب اخلليج 
االعتماد على املتعاملني السياحيني األجانب للترفيه والتعريف مبنتوجنا السياحي، وأصبح 

إىل البالد، فعرفت من املعروف أن اإلعالم املوضوعي وحده قادر على جلب السواح 
تطور  أيالسياحة ركودا تلك السنة كذلك مع االضطرابات السياسية مل تعرف السياحة 

 .مذكور
يف فيفري أدرجت مهام التسيري السياحي إىل وزارة النقل اليت أصبحت تدعى بوزارة 

يف إطار استقاللية )EGT(النقل والسياحة، وأنشئت مؤسسات التسيري السياحي 
وسط والشرق والغرب واجلنوب واليت من شاا تسيري املركبات والفنادق املؤسسات لل

  .السياحية التابعة هلا
أعيد إنشاء وزارة السياحة وأضيف إليها الصناعات التقليدية، كما  1992ودائما يف 

أنشئت أيضا فيدارلية وطنية للسياحة تعمل بالتنسيق مع الديوان الوطين للسياحة حتت 
  .ياحة والصناعات التقليديةإشراف وزارة الس

وضمن سياسة إعادة هيكلة املؤسسات، برجمت خصخصة املؤسسات  1994ويف سنة 
االقتصادية العمومية التجارية منها والسياحية وإدراج تنفيذها يف السداسي الثاين 

 )1(ضمن اتفاق عقد مع بعثة املختصني لالحتاد األورويب 1995لسنة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)APS(Algerie presse service).’’le commerce et le tourisme ».el moudjahid 
n/9009.lundi20 juin1994.p7 
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وإضافة إىل مشروع اخلصخصة، اختذت وزارة السياحة منهج تشجيع  1996يف سنة "

االستثمار سواء بالنسبة للمتعاملني الوطنيني أو الدوليني، فشرع يف تنظيم الصالون الوطين 
هذا الصالون االستثمار،  لوالدويل للسياحة، لعرض املنتوج السياحي اجلزائري وفتح جما

  .2006الذي حافظ على استمراريته إىل غاية ماي 
يعد هذا املسار التارخيي لظاهرة السياحة وكيفية تغيري مفهومها من خالل الظروف 
التارخيية واالقتصادية للمجتمعات املختلفة واجلزائر باعتبارها جزء من تاريخ هذا العامل 

د نسق اجتماعي حملي ، تابع لنسق اجتماعي ومبا أن املدينة ليست فقط جمر.تتغري بتغريه
أا تتأثر  أيقومي ألا أيضا وحدة أساسية من الوحدات املكونة للبناء العاملي الشامل، 

  .العاملية اخلارجية  تبالتحوال
  :ةيف جمال السياح ةاملنتهج ةالسياسة اجلزائري-4

ومدى تأثريها من ناحية يعترب أول وثيقة أبرزت أمهية السياحة : 1966امليثاق الوطين 
توفري مناصب الشغل ، وجلب العملة الصعبة ، كما وضحت شروط الترقية السياحية ، 
يف إطار مجلة من التوصيات وخمططات العمل، وجتلت من خالهلا أمهية السياحة من 

  :منطلق املتطلبات والتأثريات ، إذ امليثاق املذكور متطلبات السياحة يف ثالث نقاط
  .العتبار للثروات الطبيعية والثقافيةإعادة ا- 1
  التهيئة العصرية واستعمال أفضل التقنيات السياحية ويئة البالد"التقدم التقين - 2

  باملنشآت القاعدية
باعتبار أن تطور السياحة سيسمح لفئة من أفراد اتمع "ضرورة الرقي االجتماعي-3"

ة على تفتح الذهنيات على باكتساب مهارات حديثة وتصورات جديدة للحياة زياد
  .العامل واألمناط احلياتية للدول األخرى

  :كما حدد ذات امليثاق تأثريات السياحة يف ثالث نقاط
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عامل مهم للتوسع اجلهوي والتوازن االقتصادي الداخلي من خالل "تعترب السياحة-1

  "منع الرتوح الريفي وخلق التبادالت االقتصادية الداخلية
إن هذا املظهر من مظاهر "إن السياحة مورد هام للعملة الصعبة لكن يقول امليثاق-2

سبة لبلد كاجلزائر ميلك مصادر أخرى ترقيه السياحة ليس دائما هو األهم خاصة بالن
  ..."للعملة الصعبة أكثر أمهية، كالبترول، الغاز، واإلنتاج الزراعي

تكمن أمهية السياحة القصوى يف كوا "إن السياحة أيضا مصدر خلق ملناصب العمل-3
على أن السياحة معروفة بكوا نشاط "عامل خلق للشغل بصفة خاصة يف بلد كاجلزائر

  .عدد الكبري من اليد العاملةيتطلب ال
، فان الشروط الضرورية اليت حددها لترقية السياحة  1966واستنادا إىل امليثاق الوطين 

  :نوردها كمايلي
ثروات ثقافية ذات منفعة تارخيية، -2وجود مواقع طبيعة وظروف مناخية مناسبة-1

- 4مة، االتصال والنقل توفر وسائل اإلقا-3أثرية، معمارية، تقليدية فلكلورية أو دينية،
تسهيالت -6سياسة أسعار جاذبة - 5خدمات نوعية، وضرورة تكوين العاملني يف اال 

إشهار -7اخل...متنوعة إىل تسهيل يف اإلجراءات اإلدارية، دعم الوقود،قيمة تبادل مقبولة 
االستقبال اجليد للسكان -9استقرار اجتماعي وسياسة تضمن أمن السواح - 8فعال

  توفري هياكل التسلية والترفيه-10احملليني
  تدخل السلطات العمومية يف عمليات التخطيط، التنظيم، وتقدمي املساعدات املالية- 11
إن اختيار سبل التسيري "يف اختيار طريقة التسيري املركزي أو الالمركزي أكد امليثاق- 12

ن يقترب من البد وا: فيما خيص جمال السياحة والفندقة جيب أن يستجيب لضرورتني 
  "سالسة وفعالية التسيري اخلاص ، لكن مع السماح برقابة وتنسيق السلطات العمومية

أيضا املوجود منها يف اجلزائر ، وما من الضروري السعي  1966كما حدد ميثاق سنة 
  :خللقه وإجياده ، وميكن اختصار هذا يف اجلدول التايل
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نوعية اخلدمات -4
  ومستوى عمال القطاع

غري كافية على 
  العموم

تكوين تطبيقي -نخلق مراكز للتكوين بوهران وقسنطينة على شاكلة مركز بن عكنو-تكوين يف اخلارج-
خلق دفعة للسياحة باملدرسة الوطنية للتجارة لتكوين تقنيني يف التسيري -على مستوى الفنادق الكربى

خلق معهد للفندقة -خلق دفعة فندقية يف الثانويات التقنية على مستوى التراب الوطين -السياحي 
  والسياحة على شاكلة املدارس الكربى لتكوين اإلطارات العليا

مرتفعة جدا كي   ألسعارا-5
  تكون منافسة

تقدمي مكافآت ومنح - حذف القيمة املضافة وحقوق اجلمارك على بعض اخلدمات واملنتوج السياحي -
  تشجيع للمؤسسات اتهدة يف ختفيض األسعار واستمالة الزبائن االجانب

إنتاج الرحالت -6
  واألسفار

إسهام الوكاالت إىل غاية متركزها يف عمليات بيع تنظيم - ائرية دعم إمكانيات الوكالة السياحية اجلز-  حمدود جدا
  وإنتاج األسفار

  
على  لغري موجودة، مشاك  تسهيالت خمتلفة-7

مستوى اجلمارك يف مكاتب 
الصرف، عدم دعم وقود 

  السيارات

لتوسيع اهلياكل اجلمركية احلدودية  1964التدخل على مستوى جلنة التسهيالت املنشاة سنة -
اىل 48متديد السماح بالتوقف دون تأشرية من -موظفيها ومضاعفة مكاتب الصرف وزيادة

  اختبار إمكانية بيع لسندات الوقود السياحية بأسعار منخفضة-ساعة72

متقطعةوعمومية -ةغريكافي-  اإلشهار-8
  إمكانيات غري كافية-جدا

سات اليت تقدم جيب أن يتفتح اإلشهار لتوجيه السواح لالماكن واملؤس-منح مالية هامة-
  خدمات ذات نوعية 

االستقبال -9
  )مجارك احلدود(اإلداري

نقص يف -بطئ اإلجراءات-
السالسة والدبلوماسية يف 

  التعامل

  تنظيم حماضرات وملتقيات التوعية ملوظفي القطاعات املعنية

عدم -مشكل السرقة-  استقبال املواطنني-10
  االكتراث بالظاهرة السياحية

  أحزاب،بلديات، مقاالت صحفية، حصص إذاعية:مبختلف الوسائل توعية املواطنني

  ترقية النشاطات الثقافية والرياضية- مع تطوير السياحة ةالترفيه موازا-ترقية وتطوير التجهيزات-  غري كاف  التنشيط السياحي -11
  وضع خمطط وحتديد مناطق التوسع السياحي  غياب برامج التهيئة  التهيئة السياحية-12
  املعنية تإنشاء جلان بني الوزارا-إنشاء جلان جهوية-إنشاء جلنة وطنية للسياحة والفندقة    لتنظيماتا-13
  ختصيص نسبة من الفوائد، قروض دون فوائد-    متويل االستثمارات-14

  مساعدات ضريبية-
  ضمانات من الدولة-

  1966شروط ترقية السياحة يف اجلزائر حسب ميثاق : 03جدول رقم
  2003le tourisme en algerie jeux et enjeux:املصدر

  

  التوصيات  تشخيص الوضع  شروط ترقية السياحة
قوة لكنها على "نقطة   وط طبيعية وثقافيةشر

  "حالتها الطبيعة
ضرورة حصر -ضرورة تسهيل الدخول إليها -ضرورة محايتها من احلفاظ عليها والعناية ا وتثمينها -

-وضع مقاييس محاية الصناعة التقليدية الفنية -وضع قوانني خاصة ا-وتصنيف هذه املواقع الطبيعية
  ةالفنون الفلكلوري وضع مقاييس احلفاظ على

  إفراغ العاصمة من جمموعات الطريان األجنبية  عتوسيع مطار العاصمة وتشجي  جيدة  هياكل النقل-2
ناقصة جدا وكثريا   وسائل اإلقامة -3

  ماتكون خمربة
  بناء جممعات كبرية للفنادق السياحية

ة كل الفنادق املوجودة يف مناطق يئة وعصرن-اختيار الفنادق، املقاهي، املطاعم ذات الطابع السياحي -
ترميم فيالت االصطياف الواقعة على - .التوسع السياحي أو على خمتلف الدورات السياحية املنظمة

  .الساحل
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  املزايا السياحية للجزائر:1976امليثاق الوطين 

ذا اال مبزايا متنوعة وإمكانيات عديدة ميكن أن يؤدي استثمارهاإىل تتمتع اجلزائر يف ه"
ميالد صناعة سياحية واسعة ومزدهرة، وتتمثل هذه اإلمكانيات يف مجا مناظرها وتنوع 

اجلبلية ، واملناطق الصحراوية ،  تمعاملها الطبيعية اليت تشكلها الشواطئ البحرية واملرتفعا
ياه املعدنية ذات اخلاصيات املتعددة اليت تتيح فرصا عديدة كما تتجلى أيضا يف مراكز امل

على  1976،يؤكد ميثاق )1(."الستغالهلا سواء  للعالج الطيب أو للراحة واالستجمام
  :ضرورة تطوير السياحة ألربعة أسباب 

ارتفاع احلاجة االجتماعية للتسلية والترفيه ، اليت فرضها عمل فئات مهمة من افراد - 1
  .اتمع

  ارتفاع حركات األعمال وتواصلها مع التوسع االقتصادي للجزائر- 2
  نتائج السياحة الدولية على املستويني االقتصادي واالجتماعي - 3
  خلق مناصب الشغل وحتسن مستوى املعيشة - 4

أعطى أمهية كبرية للسياحة اجلماهريية ، أو السياحة  1976يتضح من خالل ماسبق أن ميثاق 
اجلزائريني الذين ميلكون " عات ووضع حدودا للسياحة الدولية فهو يؤكد أنالداخلية للجما

الرغبة يف اكتشاف بلدهم ، سيجدون أينما توجهوا هياكل االستقبال اخلاصة، وستوضع لذلك 
هناك إجراءات مكملة ملا ستقوم  إجراءات تضمن رقي وتطور خاصة السياحة الداخلية وستكون

راكية يف هذا اال واليت ستسمح بتوسع السياحة اجلماهريية لصاحل به املؤسسات السياحية االشت
الوطنيني ، وذا سيجد العمال وعائالم إمكانية االستفادة من ترفيه يتماشى 

ملهمة القطاع السياحي يف جلب العملة الصعبة من خالل البحث "وأما بالنسبة)2"(وإمكانيام
 ليت حتفظ اتمع اجلزائري من النتائج السلبية واألمراضأجانب فتبقى مربوطة باحلدود اعن سواح 

  )3"(االجتماعية املصاحبة للسياحة واليت تتعرض إليها الدول السائرة يف طريق النمو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  266ص : 1976امليثاق الوطين -1
2-Hachimi Madouche.OP-cit.p63 
3-Hachimi Madouche.OP-cit.p63 
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  )4(:1980توصيات اللجنة العامة حلزب جبهة التحرير الوطين سنة

جنة العامة حلزب جبهة التحرير الوطين يف دورا الثالثة لسنة خالل اجتماع الل
  :،قدمت التوصيات األساسية التالية1980

  إاء ماتبقى من املشاريع يف اقرب اآلجال- 1
  ضرورة حصر ومحاية مقومات السياحة الوطنية ووضعها يف خريطة-2
  وضع خمطط رئيس للتهيئة السياحية حيدد مناطق التوسع السياحي -3
  المركزية االستثمارات وتعددية املتعاملني-4
  حتسني تسيري املنشآت السياحية-5
  تعزيز مؤسسات التكوين يف اال السياحي-6
  ترقية سياسية للترفيه والتنشيط-7
  تطوير اجلانب اإلعالمي واإلشهار السياحي-8
  تعزيز إمكانيات الدراسة والتنفيذ-9

  شاطات القطاع السياحيتوجيه التوفري الوطين اخلاص حنو ن-10
  تعزيز اجلانب القانوين الفندقي والسياحي-11
  "مسار خاص وأصيل للعطل الوطنية" تطوير السياحة الوطنية حسب -12

اجلهود "حيث أكد أن  1976دعم هذا امليثاق ماجاء به ميثاق سنة  :1986امليثاق الوطين 
نني والشباب مبا يوافق قدرام البد أن تبذل خلدمة السياحة الداخلية واحتياجات املواط

بترقية سياحة الشباب كما وسع مهام  1986ومقارنة بني امليثاقني، اهتم ميثاق 1"وإمكانام
إىل ترقية الثقافة، الصناعة التقليدية والتراث الوطين بشكل عام وكذلك تعليم "السياحة 

ذلك الصبغة الثانوية  كما حدد بعد2"حماربة األمراض االجتماعيةوحتسني املستوى املعيشي
  تشكل السياحة يف جمال العالقات اخلارجية" للسياحة الدولية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hachimi Madouche.OP-cit.p64 -1  

2-Hachimi Madouche.OP-cit.p64 
2-Hachimi Madouche.OP-cit.p64 
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وسيلة انفتاح على العامل والتواصل مع باقي الشعوب ورغم أن السياحة الدولية تأيت يف املرتبة 

واحلفاظ على  ا البد أن تتطور وفق ماتقتضيه ضرورة احلمايةالثانية بعد السياحة الداخلية ، إال أ
اتمع اجلزائري من كل خماطر السواح األجانب وعلى السياحة اخلارجية لفائدة املواطنني أن 

لكن القراءة املتأنية  ،(1) "تأخذ وجهة الدول الشقيقة والصديقة يف شكل تبادالت مفيدة للطرفني
يعطي انطباعا مفاده أن اجلزائر  86- 76-66به مواثيق  تللواقع السياحي ضمن ملا جاء

مع  ةأدركت األمهية العظمى للسياحة للنهوض باالقتصاد احلضري والتنمية احلضرية، موازا
، غري أا توجهها اإليديولوجي  مامتلكه من إمكانيات وقدرات سياحية الطبيعية منها والتارخيية

مل جتعلها من أولويات اهتماماا االقتصادية، بل أعطاها وضع سياستها السياحية يف اطر ضيقة، و
القلق فغال أن إبراز االجيابيات اليت ناقشتها سياسة  وما يثري.صبغة الثانوية كمصدر للعملة الصعبة

بعد االستقالل ، خصوصا املتعلقة مبسائل التكوين والتوجيه والنوعية ضلت جمرد حربا على 
د االستقالل متبوعة بسياسة احلزب الواحد، وجزائر التعددية ، ورق،كما أن تعاقب الفترات بع

  .مل يعط إضافة لتطوير السياحة يف اجلزائر
  :حمتويات برامج احلكومة

يف صمت، وأشري إليه بنصف كلمة يف سنة  1991بعد أن مر موضوع السياحة سنة
حكومة تقدم )1.(1994، احتل مكانة مهمة يف برامج احلكومات ابتداء من سنة 1992

انه خالل هذه املرحلة " وتؤكد" مورد جديد للتراكم"مقداد سيفي السياحة على أا
االنتقالية البد من تضافر عمليات كثرية إلعادة حتريك قطاع السياحة ودلك يف إطار 
املخطط الشامل للتنمية، وهذا ي تستفيد البالد من مصادر جديدة لتراكم العملة الصعبة 

وإذا رغب املتعاملون الوطنيون .. يف التنمية االقتصادية الوطنية اليت ستساعدنا حتما
واألجانب يف االستثمار يف اال السياحي فعلى الدولة أن تتخلى على جمال التسيري من 

  .)3("خالل وضع إستراتيجية للخصخصة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-3-Hachimi Madouche.OP-cit.p65 -1  
2-Hachimi Madouche.OP-cit.p65 
3-Hachimi Madouche.OP-cit.p65  
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اقترح هذا الربنامج احلكومي " صناعة سياحية حقيقية "اءومن أجل السماح بظهور ومن

  محاية املواقع ومناطق التوسع السياحي - 1:)1(مايلي
  يئة وتعمري املناطق األساسية-2
  تطوير إمكانات فندقية جديدة ، وتنويع املنتوج السياحي -3
  تعزيز إمكانيات تكوين وتأهيل وظيفي قطاعي الفندق والسياحة-4
ود االتصال واعتماد سياسة التسويق مع الزبائن واملستثمرين من اجل ترقية تكثيف جه-5

  .صورة السياحة الوطنية
إثراء اجلانب القانوين فيما خيص التطبيق ومراقبة النشاطات مع االهتمام اخلاص حبماية -6

  .املستهلك واعدة هيكلة مهنية السوق السياحية والفندقية
سائل النقل واالتصال، اجلانب األمين للمواقع السياحية ، تطوير احمليط السياحي خاصة و-7

  . التنشيط الثقايف وترقية الصناعات التقليدية
برناجمها الذي أكد ضرورة انسحاب الدولة ) أوحيي(قدمت احلكومة اجلديدة  1996ويف سنة 

ياة القطاع السياحي الذي البد أن خيصخص ، كما أسند للسياسة القطاعية مهمة إعادة احل نم
للسياحة ويئة ظروف الدخول للعقار السياحي وتطوير إمكانيات جديدة من هياكل 

بالنظر إلمكانيات اجلزائر " االستقبال، وتنويع املنتوج السياحي، وما جاء يف هذا الربنامج 
  .الطبيعية والثقافية ، البد أن جتد هلا مكانة يف سوق السياحة والصناعة التقليدية

لفترة طويلة حمتكرا من قبل املؤسسات العمومية ، ومل حيظ يف واقع األمر لكن القطاع ظل 
  .  باالهتمام أو بوضع إستراتيجية واضحة املعامل ، سيما يف جان السياحة الدولية

إن التحوالت األخرية وحركات االستثمار األوىل يف هذا القطاع ، اهلادف إىل إدماج "
 يف عملية خلق مناصب العمل، والتخفيف من األعباء السياحةوالصناعة التقليدية بشكل اكرب

أخذت مكاا على املستويني اخلارجية زيادة على ذلك فمؤسسات تأطري هذه النشاطات 
  املركزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
P67. 1-hachimi madouche.OP-cit  
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واحمللي،والنصوص التشريعية يف طريقها إىل التكيف ،كما مت إنشاء وسائل ترقية مناطق 

  .التوسع السياحي واملصادر املعنية
عن  ك، ستتوجه اجلهود إىل خصخصة احلظرية الفندقية وذل ةسياحيوعلى مستوى املادة ال

  .طريق خمتلف األساليب املمكنة تنازالت كانت أو عقود إدارية
وستسمح هذه املسرية بتطوير مستوى خدمات اهلياكل ،وكذا إدماجها يف الشبكة التجارية 

ياكل ذات مستوى العاملية، كما ستشجع القطاع اخلاص والشراكة األجنبية على إنشاء ه
عاملي وتزويدها بكل الوسائل الضرورية، كما أن رأس املال اخلاص سيشجع هو اآلخر على 
تطوير اهلياكل السياحية والساحلية والوجهة خاصة لالحتياجات الوطنية، دون نسيان طبعا 

  .دور واقامات الشباب اليت ستحسن مستوى اخلدمات فيها
ك إمكانيات هائلة والتركيز فيها سيكون يف بناء جتهيزات وفيما خيص اجلنوب ، فاجلزائر متل

خاصة وتنظيم دورات سياحية صحراوية ،ويف هذا اال سيخصص الصندوق اخلاص 
بتطوير اجلنوب أمهية بالغة لدعم وتطوير السياحة الصحراوية ، ومن جهة أخرى سيشجع 

  بعض الفاعلني 
ترقية الصناعة السياحية يف اجلنوب، كما  يف النقل اجلوي، وقطاع احملروقات للمشاركة يف

يف جمال تشغيل الشباب سيويل كل األمهية خللق كل  ةأن دعم ترقية االستثمار خاص
  ".  النشاطات واخلدمات املصاحبة للسياحة

القراءة املصاحبة ملا ورد يف برامج احلكومات املتعاقبة يؤكد دائما مدى إدراك اجلزائر ألمهية 
در للعملة الصعبة وخلق مناصب شغل، وأا احد الركائز الرئيسة السياحة كقطاع م

لالقتصاد العاملي احلايل، خصوصا وان أزمة النفط اليت عاشت على وقعها اجلزائر سنوات 
الثمانينات فرضت السياحة على أا ضرورة وحتمية فرضتها هذه التحوالت العاملية اجلديدة 

النفط ثروة ليست يف كل األحوال دائمة ، وحان  يف ظل العوملة، وأعطت بذلك درسا بان
  .الوقت للتنقيب عن البديل وعن موارد أخرى  
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  :يف اجلزائررابعا واقع السياحة 

كشفت إحصائيات لوزارة السياحة اجلزائرية أن أكثر من مليون ونصف املليون 
الف كانت وجهتم دولة تونس 700جزائري زاروا دوال أجنبية العام املاضي منهم 
الف 80الف فضلوا فرنسا مقابل 400 ااورة، كما أكدت اإلحصائيات أن حوايل

ألف كانت قبلتهم اجلماهريية الليبية ،  35ركيا وت االف زارو40توجهوا إىل اسبانيا، و
وأرجعت الوزارة زيادة اإلقبال على تونس إىل قرب املسافة بني البلدين، واحلوافز اليت 
يوفرها قطاع السياحة يف هذا البلد خاصة فيما يتعلق باألسعار، إضافة إىل السماح 

  . بدخول تونس بدون تأشرية للجزائريني

 هذه األرقام توحي بوجود مشكلة حتول دون تطور وازدهار القطاع القراءة األولية يف
السياحي باجلزائر، ونصطلح عليها مبعوقات النمو،فاجلزائر تتمتع بالكثري من املظاهر 
واملناظر الطبيعية اخلالبة اليت قد الجندها يف أوروبا أو حىت يف أمريكا واستراليا ، ومن 

ها نقص اخلدمات وتسهيالت السفر الداخلية ، بني املعوقات اليت حنن بصدد حتديد
ناهيك عن نقص اإلعالنات اليت تعرفنا مبناطق السياحة ببالدنا عالوة على عنصر األمن 

  .يف اآلونة األخرية  بولو انه بدأ يف االستتبا–

احلب يتجلى يف  قصة حب عنيفة مل تعرف اية سعيدة إىل حد اآلن،... السياحة واجلزائر
يف األخذ واجلذب بني  ن وقصة أزمنة غابرة ضاربة يف عمق التاريخ واملعضلة تتمثلروعة املكا

العزلة وتوجيه املطارات الوطنية  خيار فتح االستثمار دون بريوقراطية وعراقيل مالية، أو خيار
واملغتربني من أهل الوطن حنو بلدان  واملوانئ اجلزائرية حنو خدمة العبور للسياح األجانب

فحصة اجلزائر من سوق السياحة  .أوروبية جماورة للجزائر وحلوض املتوسطأفريقية و
  ألف  81االستقبال اليت ال توفر حاليا سوى  ضئيلة جدا بسبب العجز يف هياكل العاملية
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من احلظرية الفندقية باجلزائر ال  % 90 ألف تابع للقطاع العام، وأن 36سرير، منها 

اليت تشرف على ترقية " أوروميد"شبكة  تستجيب للمقاييس الدولية، وفق دراسة أعدا
وزارة السياحة أشارت إحصائيات  ويف نفس السياق.. االستثمار باملنطقة املتوسطية

منها غري مصنفة، معربة على  % 80 ألف سرير، 81اجلزائرية أن القطاع ال يوفر سوى 
 4اليت ستمكن البالد من استقبال  2015القطاعية إىل غاية سنة  اإلستراتيجيةتفاؤهلا من 

مليون سائح  24األبيض املتوسط  ماليني سائح، يف حني سيبلغ عدد سياح حوض البحر
 .2020سنة 

السياحي حبذر  ولتدارك هذا العجز، تشدد اجلهة الوصية على ضرورة التعامل مع العقار
تداخل خمتلف  نظرا حلساسيته الكبرية، كون قطاع السياحة يعترب قطاعا أفقيا حيتاج إىل
وأن أولويتها  القطاعات خاصة منها قطاع األشغال العمومية الذي يوفر البنية التحتية،

احلديث عن  تعامل مع القطاع تنصب على توفري وتأهيل اهلياكل مثاألوىل حاليا يف ال
به حاليا  ويف ظل هذا التوجه املعمول. اخلدمات من خالل التكوين واإلعالم واالتصال

االستقبال من  تشهد املرحلة الراهنة تسارع يف جمال التنافس دف الرفع من قدرات
 طلب 800إىل وجود أكثر من خالل تشيع االستثمارات حيث تشري أخر األرقام 

 استثمار على مستوى الوزارة داخل مناطق التوسع السياحي غري أا مل ترق ألن تكون
 40، وأن ''طلب االستثمار ليس بالضرورة استثمارا''استثمارات يف مستوى القطاع، 

مشروع استثمار سياحي  300استثمار سياحي فقط لقي ردا إجيابيا، فيما يوجد  طلب
ألف  20بزرالدة بـ'' سيدار''مناطق التوسع السياحي، منها استثمار لشركة  ارجينجز خ
سرير لنفس الشركة بزموري ومشاريع ضخمة خلليجيني مبنطقة العقيد  آالف 5سرير، 

 .تيبازة عباس يف
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 املتوسط اجلزائر أضعف وجهة سياحية يف منطقة-1

 أشار تقرير صادر عن عدد كبري من اخلرباء حتت إشراف فابريس هامت، ومشاركة
 % 10الوكالة الفرنسية لالستثمارات الدولية، أن القطاع السياحي مبنطقة املتوسط ميثل 

اجلزائر؛  لناتج احمللي اخلام، إال أنه يظل حتت املستوى يف عدد من الدول من بينهامن ا
. املتاحة اليت يبقى القطاع فيها غري مستغل بصورة كبرية مقارنة بالقدرات والفرص

من  % 3,9 واستنادا إىل إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة، فإن القطاع السياحي ميثل
. احمللي اخلام من الناتج%  8,1من نسبة االستثمارات املنتجة و%  9,5قيمة الصادرات و

من جمموع  147 وتصنف اجلزائر من حيث حصة السياحة يف الناتج احمللي اخلام يف الرتبة
أما عن مستوى  .(42يف الرتبة (واملغرب  )39يف الرتبة (دولة، بعيدا وراء تونس  174

نسبة  من%  6,5عامل وميثل حوايل  ألف 200التشغيل، فإن القطاع يشغل أكثر من 
 مليون 23,1ومل تسجل اجلزائر، حسب التقرير، سوى . التشغيل املباشر وغري املباشر

وإن سجل، حسب التقرير، حتسن خالل . دخول كسائح، ثالثة أرباعهم من املغتربني
 من التدفقات%  2,0املاضيتني، إال أن احلصة اجلزائرية ال تزال تقدر بـ  السنتني

ملصر  "أورو "مليار 9,4مليون أورو مقابل  105وجنت اجلزائر عائدات بلغت  .السياحية
من إمجايل نفقات %  8,4ومتثل نفقات السياحة يف اجلزائر . أورو للمغرب مليار 1,3و

وحدد التقرير نقاط الضعف والقوة يف السياحة اجلزائرية، مشريا بأن .املنطقة السياحة يف
تنافسية، والقدرة على التكيف من الناحية النوعية والكمية ضعيفة، اخلدمات غري  نوعية

مشريا بأن قدرات اإليواء مل . اإليواء متواضعة، يضاف إىل ذلك قلة االحترافية وعروض
وال يزال وزن . ألف يف املغرب 150ألف يف تونس و 230ألف سرير مقابل  81 تتجاوز

أيضا، وإن امتلكت اجلزائر قدرات سياحية وثقل ووزن اإلدارة يشكل عبئا  القطاع العام
  )1(.معتربة ووسائل مالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65مرجع سابق،ص:اإلنسانية مدراسات يف العلو-1
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  عامليا 138وحتتل الرتبة %  1نصيب اجلزائر من السياحة العاملية ال يتعدى -2

للسياحة، يف امللتقى  أوضح السيد طالب الرفاعي األمني العام املساعد للمنظمة العاملية
الذي انتظم '' السياحة تهدفة للنوعية يفوضع وتدعيم النظم التنافسية املس''الدويل حول 

الصناعة السياحية العاملية  برتل األوراسي بالعاصمة اجلزائرية، أن جمموع املقبوضات من
استجماع األرقام املتعلقة  مليار أورو، والرقم مرشح لالرتفاع عند 500بلغ  2004سنة 

نصيب اجلزائر من  عن بالسنة املاضية، لكن هذا الرقم يقود بالضرورة إىل احلديث
استراتيجية سياحية من شأا  املاليري، وحتما النتيجة تكون عكسية، كون اجلزائر مل تتنب

نور الدين موسى، عبر عن  وزير القطاع السيد. أن تفتك نصيبا من مداخيل السياحة
 ال يعقل أن تبقى''، قائال ''السوداء إرادة اجلزائر يف تدارك ما ضيعته خالل العشرية''

اليت متكنها من افتكاك مكانة يف  اجلزائر على هامش التطور السياحي، مع املؤهالت
مليون سائح،  800السنة املاضية  ، وبلغة األرقام، سجلت بلدان العامل''حوض املتوسط

رقم قدمه الوزير يف مناسبات  حازت اجلزائر من بينهم على مليون ونصف مليون، وهو
من السياح إىل اجلزائر، حسب %  2ويتجه ما نسبته .املزيد خمتلفة على أنه مشجع وهناك

جامعة تولوز الفرنسية، وهي نسبة ضعيفة، وهو ما استدعى  السيد فرانسوا فيالس، من
يعمل على رفعها من خالل التشريعات والتدابري املتخذة يف  بوزير السياحة إىل القول أنه

االستثمار يف القطاع، ومشدد باملقابل املتعاملني من أجل  هذا السياق، موجها نداء إىل
، من جهته يؤكد ''من تسول له نفسه املساس حبق الزبون على كل''على تطبيق القانون 

اجلزائر ''التنمية االجتماعية واالقتصادية بسويسرا، إن  السيد رميوند سانر، مدير مركز
ي انتظم جبنيف مثلما علق عليها املنتدى االقتصادي الذ 2003عرفت تطورا منذ سنة 

تونس واملغرب، وأمجع املتدخلون على أن السياحة يف  مؤخرا، لكنها تبقى بعيدة عن
وبتسونامي وعديد األمراض العاملية لكنها  2001سبتمرب  11العامل تأثرت بفعل أحداث 

   يف اجلزائر مرهونة بالتسهيالت
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 البنكية والتعامالت االقتصادية اليت جيب أن تواكب العصر وال جتعل من يفكر يف

االستثمار السياحي أن يسبق ذلك بالفرار من تلك الفكرة مبجرد ختيل اللهث وراء 
كل "و" إىل يستنا خري من إىل يتمىن"متناهية والعقلية السائدة اطية الالوالبريوقر البنوك
 .للعاطلني ألن العامل يتحرك بصورة رهيبة وال مكان فيه" فيها خرية عطل

 والتهريب؟ أثار اجلزائر الرومانية مل تسلم من السرقة حىت-3
 ري الذي تتميز بهل كل هذا الالوعي بأمهية املوروث الثقايف واإلرث التارخيي الكبظ يف

 اجلزائر الكربى من كل أمناط التنوع السياحي ويف ضل هذه الفوضى يف العقار متكنت
 مؤخرا مصاحل الشرطة الدولية من العثور على مخسة رؤوس أثرية رومانية مبدينة

 وقد. بالواليات املتحدة األمريكية، كانت معروضة للبيع يف املزاد العلين'' نيويورك''
 اليت تسلمت'' األنتربول''آلثار، ومت إخبار مكتب التنسيق للشرطة الدولية حجزت ذات ا
 حيث تسلمت ذات املصاحل يف اجلزائر تقريرا مفصال من مصاحل الشرطة. القطع األثرية

 .الدولية حول عمليات السرقة، قصد متكني السلطات اجلزائرية من فتح حتقيق يف القضية
 هي عبارة عن رؤوس لبعض الرموز والشخصيات وقد متت سرقة القطع األثرية اليت

مارك ''من بينها رأس اإلمرباطور الروماين  1996من متحف سكيكدة سنة  الرومانية
مت التبليغ عنه من قبل السلطات اجلزائرية بعد التأكد من ريبها للخارج  ، والذي''أورال

خطار مكتب الشرطة تونس، حسب التحريات األولية ملصاحل األمن، كما مت إ عن طريق
من : بالقضية والسؤال املطروح على السلطات الوصية على اآلثار '' األنتربول'' الدولية
إىل مكانه  "أورال"حبدوث هذه العملية اإلجرامية ؟ وهل سيعود حقا رأس امللك  مسح

 laبعنابة وقرن غزال الصيد أوغسطنيأم سيحدث له كما حدث لصقر القديس  املنوط به

Dianne أطرافها بعنابة، أم أن النسيان والالمباالة ستجعلنا خنسر تارخينا بعدما  وأحد
أخالقنا اليت من املفترض أن توقض ضمائر الكل لصيانة هذا التاريخ وهذا الوطن  خسرنا

   املليون ونصف املليون من شهداء الوطن ماتوا من أجل اجلزائر وكل مميزاا الثقافية ؟ إن
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فهل من ضمري ...ومورثها عرب كل احلضارات اليت تعاقبت عليها وهي جزء ال يتجزأ 

 ؟ يستيقظ
ب اآلثار  ئر بسن قانون حلماية وتفاديوأمام تنامي ظاهرة ريب اآلثار قامت اجلزا

اليت تتعرض فيه  علما أنه ليست املرة األوىل. 1998جوان  15املؤرخ يف  89وهو القانون 
أملانية كان يريد  توقيف رعية 2003جانفي  19الذاكرة الوطنية للسرقة؛ حيث مت يف 
تربع على مساحة ت وتعد حظرية الطاسيلي اليت. سرقة مزهرية تعود للقرن السابع عشر

األمنية إىل  وهو ما دفع بالسلطات. أكثر املناطق عرضة لنهب اآلثار 2ألف كلم 20
 .املفتوحة تكثيف احلراسة ذه املنطقة

مشاكل البريوقراطية واإلمهال أحد العوامل الرئيسة يف غياب سياسة واضحة املعامل  تعد
ن الكربى خاصة الساحلية مسؤولية كل طرف يف النشاط السياحي ويئة املد حتدد

) جوهرة الشرق اجلزائري( جيجلاملصطافني وكعينة هلذا املشهد تشهد مدينة  الستقبال
ميدانية إىل شواطئ  خالل زيارة" املدن السياحية هذه الفوضى، حيث أعاب  إحدى أهم

بعض املنتخبني بالس الشعيب الوالئي أزيد من سنتني، مما  ، ، حسبجيجل بلدية 
كثريا من املستثمرين االستفادة من مشاريع االستثمار  لشاطئ لإلمهال وحرمعرض ا
بعض املواطنني عن استيائهم من تغاضي اجلهات املعنية  عرب جيجلويف بلدية . السياحي

من التلوث، ويذكر السكان بأن املياه القذرة املتدفقة من  كتامةعن محاية مياه شاطئ 
وحرمت السكان من السباحة يف مياه البحر، فيما  تلوث الشواطئتسببت يف  الوديان

مصاحله اضطرت إىل السماح للمصطافني بالسباحة يف مناطق دون  أكد مدير البيئة بأن
وحيدث هذا يف الوقت الذي أبدى فيه كثري من املواطنني ختوفهم من  .أخرى على

  املصاحل  استمرار جتاهل
  .طافني يف الشواطئ احملروسة البلدية تطبيق اإلجراءات اخلاصة حبماية املص

  



 101

 األمهية االقتصادية واالجتماعية للسياحة يف اجلزائر:                                                                                 الفصل الثالث
 البلدية يف وضع احلزام األمين حذرت مصادر أخرى من خطورة تقاعس املصاحل

"Balisage" ''وأمام كل هذه املتغريات الراهنة اليت  اخلاص بتحديد نقاط السباحة'' باليزاجال
تقوم هلا قائمة مادام الكل يعول أميا تعويل على البترول النافذ  تتوافر باجلزائر فإن السياحة لن

يؤكده اخلرباء، غد للبيئة السليمة والسياحة الطبيعية بعيدا عن فوضى  إن الغد كما... ؟
 ال معىن هلا وال تناغم فيها باجلزائر، وهل حنن نعد اجلزائر الستقبال عهد البيئة اليتالعقارات 

هادفا  املستدمية أم حنن بيئة غري مستدمية وال سياحية ؟ وهل أعددنا برناجما اجتماعيا وطنيا
للسائح ال  جيعل عقلية املواطن اجلزائري يتزحزح عن كربيائه املتعجرف ويصبح مواطنا متقبال

باستطاعتنا احلديث عن  ؟ إذا أصبنا هذا اهلدف، نعتقد آنذاك أننا...فرا وال متعاليا عليهنا
 أعلن مستثمرون يف السياحة خالل لقاء ، مبقر احتاد التجار واحلرفيني ،كماالسياحة

املركبات  بالعاصمة، أن القطاع يعيش وضعية متدهورة بسبب الفوضى الكبرية اليت تعمل فيها
عددا من  اليت تسري'' عدن''فندقية، وهو ما أكده املدير التجاري لسلسلة واملؤسسات ال

وعزوفهم  الفنادق السياحية يف منطقة الغرب، حيث قال بأن أحد أهم أسباب نفور السياح
ا عامليا، على  عن زيارة اجلزائر، هو افتقار املركبات السياحية إىل أدىن الشروط املعمول

فندقية، ال يبحث على النوم  فالسائح الذي حيجز يف مؤسسة''والثقافية، غرار املرافق الترفيهية 
وهو ما مت تداركه يضيف ذات  ،''واألكل والسباحة فقط، وإمنا هو حباجة إىل تكفل تام به

أضعاف السياح الذين يدخلون  شهريااملتحدث يف البلدان ااورة اليت أصبحت تستقطب 
واحلرفيني، احلاج بو النوار، إىل أن عدد  ل احتاد التجارمن جهته، أشار ممث·اجلزائر سنويا

مليون، ومل يتجاوز عدد  6,1 يعادل السياح الذين زاروا اجلزائر العام املاضي كان
بالنظر إىل الطاقات اليت متلكها  حسبه،'' كارثي''ألف سائح، وهو أمر  478األجانب 

باملائة من حجم الصادرات  20 اجلزائر يف هذا اال، حيث ال ميثل هذا الرقم سوى
مؤسسة فندقية  60خارج احملروقات،ويف هذا اإلطار، كشف ذات املتحدث عن وجود 

  فندق، مخسة 165مسرية من طرف الدولة، وحتصي العاصمة لوحدها
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باملقابـل إن   فندق ألسباب خمتلفـة، وقـال   35منها من طراز مخس جنوم، فيما مت غلق 

قطاع السياحة حاليا، يقف وراءه أيضـا أصـحاب الوكـاالت     الوضع الذي آل إليه
السفر بعيدا عـن   راألخرية إىل مكاتب لبيع التأشريات وتذاك السياحية الذين حولوا هذه

وكالـة،   800والبالغ عددها  االحترافية، فربع الوكاالت املوجودة على املستوى الوطين
  1.أمام مرأى السلطات'' البزنسة ''متارس

  :إطار املخططات التنموية االستثمارات السياحية يف اجلزائر يف-4
  :1969-1967املخطط الثالثي-1

سرير خمصصا للسياحة الشاطئية والصحراوية  13081لقد مت برجمة خالل هذا املخطط 
اية املخطط منحت األولوية  دف تطوير املنشآت القاعدية لالستقبال السياحي، ويف

سرير مربمج 6766سرير مت يئتها من بني 2406باملائة أي 35إلجناز املشاريع الشاطئيةب
سرير  10135قدر ببسبب جودة الشواطئ اجلزائرية،ويف اية هذه الفترة سجل عجز ي

باملائة ويعود الفارق بني املقدر واملنجز إىل ضعف قدرات اإلجناز واملشاكل 77.5أي بنسبة
  )2(.اإلدارية

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2007جوان 4، 5030العدد :جريدة اخلرب - 1
  68إلنسانية واالجتماعية،مرجع سابق،صيف العلوم ا تباللطة مبارك، دراسا- 2
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  توزيع األسرة املربجمة حسب أنواع املنتجات السياحية:04اجلدول رقم

  ./.النسبة  األسرة  املنتجات السياحيةنوع 
  ./.52  6766  الشاطئية

  ./.13  1650  احلضرية

  ./.14  1818  الصحراوية

  ./.22  2847  محامات معدنية

  ./.100  13081  اموع

  2001مديرية اإلحصاءات-وزارة السياحة والصناعات التقليدية:املصدر
  حصيلة املخطط الوالئي: 05اجلدول رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2001مديرية اإلحصاءات-والصناعات التقليدية وزارة السياحة :املصدر 
  

  

سرة األ  العمليات
  املربجمة

عدداألسرة   %النسبة 
املنجزة 
1969  

  العجز          %النسبة
  العددوالنسبة

احملطات 
  الشاطئية

6766  51.7  2406  35.5  4360  
65%  

احملطات 
  احلضرية

1650  12.6  254  15.4  1396  
85%  

احملطات 
  الصحراوية

1818  13.9  286  15.7  1532  
84%  

احملطات 
  املعدنية

2847  21.8  00  00  2847  
%100  

  10135  22.5  2946  100  13081  اموع
77.5%  



 104

  جتماعية للسياحة يف اجلزائراألمهية االقتصادية واال:                                                                                          الفصل الثالث
  :1973-1970املخطط الرباعي األول-2

اهلدف املسطر خالل هذا املخطط هو رفع قدرات اإليواء لتصل ما بني 
- :سرير خالل نفس الفترة دف35000سرير يف اية العشرية وبرجمة90000و70000

  .تلبية متطلبات السياحة الداخلية والدولية
محامات معدنية لكن يف اية  08ابق وإضافة ميزانية أخرى الجناز استكمال الربنامج الس-  

  .سرير26000سرير بعجز يقدر ب9000املخطط مت اجناز 
  :1977-1974املخطط الرباعي الثاين-2

إن هذه الفترة عملت على متابعة عمليات التهيئة السياحية غري املنجزة خالل الفترة 
  سرير،25000ضافية يف إطار برنامج جديد لبلوغالسابقة ،والشروع يف اجناز املنشآت اإل

هذه املرحلة على تنظيم املبادرات الفرديـة   ت، واعتمد1980سرير قبل اية سنة 60000
،حيث يالحظ حتسن بالنسبة للمخططـني  %41وتشجيعها ،بلغت نسبة األهداف املادية 

  %33،%20السابقني واليت كانت تقدر ب
  1990-1980ل الفترة االستثمارات السياحية خال:ثانيا

مع انطالق املخطط اخلماسي األول أظهرت حصيلة هذا القطاع ضـعفا فيمـا يتعلـق    
مبنشآت االستقبال حيث مت حتديد أهداف جديدة وإستراتيجية جديدة للتنمية السـياحية  

  :ترتكز على مايلي
  .املخططات السابقة-إاء الربنامج الذي هو يف حيز التطبيق-
  .الوطنية ومحايتها من اجل وضع خريطة املنشآت السياحية يف اجلزائرإحصاء القدرات -
  .إقامة خمطط رئيسي للتهيئة السياحية -
  .تعزيز قدرات الدراسة واالجناز -
  .المركزية االستثمارات السياحية-
  .ترقية الصناعات التقليدية-
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  .تشجيع السياسة الوطنية املتعلقة بالتنشيط والترقية السياحية-
  .تشجيع السياحة الدولية وترقيتها-
  .إعادة االعتبار ملهنة الفندقة والسياحة-
  .ية املوارد السياحية الطبيعية والتارخيية للبالدتعزيز التشريع والتنظيم الرامي إىل محا-

  1984-1980املخطط اخلماسي األول
  :تناول هذا املخطط العمليات اآلتية

  برجمة مشاريع الفندقة احلضرية-
  توسيع الفندقة الصحراوية-
  يئة مناطق التوسع السياحي واعتمادها من طرف اجلماعات احمللية والقطاع اخلاص -

شاريع املستقبلية ،كما مت اقتراح مبالغ الجناز مشاريع ولكنها مل تنجز بسبب كأمناط يف امل
  .ايار أسعار البترول يف الثمانينات

  1989-1985املخطط اخلماسي الثاين
خالل هذا املخطط أعطيت األمهية للسياحة الداخلية والشروع يف تنفيذ برامج خاصـة  

  :خطط إىلالستقبال السياح األجانب وكان يهدف هذا امل
  .تطوير احلمامات املعدنية واملراكز املناخية-متابعة سياسة التهيئة-
  .المركزية االستثمارات وتنويع املتعاملني-
  .التحكم يف الطلب املتنوع-

  :السياحة يف فترة االنتقال إىل اقتصاد السوق:ثالثا
مـابني سـنة   18000اىل 359895خالل هذه الفترة اخنفـض عـدد السـياح مـن     

آثار سـلبية علـى النشـاط     1991،كما كان حلرب اخلليج يف سنة 1996سنةو1990
  السياحي 

-1990تطور عدد السياح القادمني إىل اجلزائر خالل الفترة :واجلدولني املواليني يوضحان
2000  
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  :على التوايل2000اىل 1991وتطور سعة الفنادق حسب النوع من 

مما سبق يالحظ أن السياحة يف اجلزائر مل تلق االهتمام الذي تستحقه،ومل تكن عنصـرا  
ة تظهـر  أساسيا يف التنمية االقتصادية،ولكن انطالقا من املخطط الثالثي بدأت السـياح 

عـرب خمتلـف    ةضمن بنود االستثمار كقطاع اقتصادي،وتواصل االهتمـام بالسـياح  
املخططات التنموية،ولقد أصبح إنعاش وتنمية الطاقات والقدرات السياحية مـن ابـرز   
انشغاالت الدولة،وذلك دف تنمية تلبية الطلب اخلارجي،خاصة مع تنظيم املبـادرات  

  -1980ات األوىل إلعادة اهليكلة يف الفترة املمتدة مابنيالفردية وتشجيعها وتطبيق العملي
وتبين إستراتيجية جديدة للتنمية السياحية دف إىل دعم هذا القطاع وترقيته من  1990

  . خالل مناطق التوسع السياحي
  2000- 1990توزيع السياح خالل الفترة :06اجلدول رقم 

  اموع  األجانب  السنة
1990  685815  1136918  
1991  722682  1193210  
1992  624096  1119548  
1993  571993  127545  
1994  336226  804713  
1995  97648  519576  
1996  93491  6049689  
1997  94832  634752  
1998  107213  678448  
1999  147611  755286  
2000  175538  865994  

  2001تمديرية اإلحصاءا- وزارة السياحة والصناعات التقليدية: املصدر
عرفت اجلزائر تراجعا ملحوظا يف عدد السياح الوافدين إليها خالل فترة التسعينات،هذه احلقبة من 
تاريخ البالد اليت تشهدت تدهورا يف الوضع األمين،مما اثر بشكل مباشر يف التراجع املسجل،و أمام 

ار للقطاع السياحي األمين،وانتهاج سياسة إعادة االعتب بالسياسات املتعبة بعد حصول االستتبا
على اعترب انه مصدرا للعملة السياحية وليس مبعثا للترفيه فقط،بدأت اجلزائر تسترجع مع مرور 

  . األعوام زوارها



 107

  للسياحة يف اجلزائراألمهية االقتصادية واالجتماعية :                                                                                          الفصل الثالث
  يوضح تطور سعة الفنادق حسب الصنف:07اجلدول رقم 

  
  اموع  مناخي  معدين  صحراوي  ساحلي  حضري  السنة
1991  26286  18972  5026  3696  1006  54986  
1992  26928  18972  5026  3714  1284  55924  
1993  27874  19272  5146  3714  1284  57290  
1994  29304  20263  5415  3903  1350  60235  
1995  29689  19410  7615  3934  1352  62000  
1996  30980  20254  7946  4105  1410  64695  
1997  30828  20395  8663  4308  1510  65704  
1998  32777  23000  9000  4629  1575  70981  
1999  30213  15395  8390  6434  1844  62276  
2000  31506  19723  7679  63335  1844  67087  

  2001مديرية اإلحصاءات- ارة السياحة والصناعات التقليديةوز :املصدر
أن تطور سعة الفنادق خالل عشرية كاملة،مل تكن بالشيء املراد حتقيقه  07نقرا يف اجلدول رقم

وراء تطوير القطاع السياحي باجلزائر،السيما ما تعلق بالفنادق الساحلية اليت مل تواكب يف واقع 
املعدنية وكذلك  قحتسني اخلدمات،على عكس ما سجلته الفناد األمر التطور احلاصل يف جمال

الصحراوية،هذه األخرية ورغم الطاقة احملدودة إال أا شهدت نوعا من الزيادة يف حجم طاقة 
االستيعاب،مما يوحي بأن اجلزائر يف حاجة إىل مراجعة جذرية وفعلية لواقع التنمية السياحية 

بالتحديد وجوب توسيع وزيادة طاقة استيعاب الفنادق وتطوير ا،وباخلصوص يف جمال اخلدمات و
  .ويتماشى مع التطور احلاصل دوليا يف هذا اال
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  :نبذة تارخيية-1
  

الساحلية، اليت حتتل والية جيجل منها موقعا استراتيجيا “ جيجل”تعترب منطقة          
ملتقى عدة حضارات وال   ،- كلم شرق العاصمة  400   ل الشرقي للجزائريف الشما

تزال العديد من املنمنمات األثرية شاهدة على ما خلّفه الرومان والفينيقيون والقرطاجيون 
واملطلة على  2كلم، 398.2املتربعة على مساحة قدرها “ جيجل”وغريهم، بصورة جتعل 

كلم، غنية باألحداث  120احلي ميتد على مسافة البحر األبيض املتوسط مشاال بشريط س
  التارخيية وملحمة حية على أحد أهم روافد الذاكرة اجلمعية اجلزائرية

وهو تعبري جيد “ إجييلجيلي”نسمة، من لفظ   206407اسم املدينة اليت يسكنها  وينحدر
وائل، الذين جذوره يف احلقبة التارخيية إىل زمن تواجد الرومان، بل إىل الفينيقيني األ

أشاروا يف خمطوطام، إىل وجود شبه جزيرة على الساحل الشمايل الشرقي للجزائر، 
نسبة إىل حيز صخري مستدير، وقد تغري اسم “ جيل جيل”كان يطلق عليها مسمى 

  بتعاقب مراحل التاريخ، “ جيجل”
القرن  فتحولت من إجييلجيلي إىل جيجيلي ويف األخري جيجل، ويعزى تأسيس املدينة يف

السادس قبل امليالد إىل القرطاجيني، وصارت تسمى إجييلجيليس حني أصبحت مستعمرة 
مث صارت جزءاً من مملكة “ أغست”تابعة لإلمرباطورية الرومانية يف عهد اإلمرباطور 
  ميالدي،  290موريتانيا، عندما انفصلت هذه األخرية عنها عام 

ريق بري، وكان هلا عالقات عديدة حبرية وقد كانت املدينة موصولة مبدينة جباية بط
وبرية أسهمت يف ازدهارها إبان القرنني الثالث والرابع، وكان ميناؤها حمطة إلنزال 

اآلتية من منطقة سطيف، ولقد  القوات الرومانية ومرفأ لشحن حماصيل القمح
بلية التدهور التدرجيي لإلمرباطورية الرومانية إىل حترر الرببر يف املناطق اجلأدى

  واسترجاعهم
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وإذا كان املؤرخون ال يذكرون شيئا عما ،شيئا فشيئا لعادام املوروثة عن أسالفهم
القرنني اخلامس والسادس امليالديني، فإنّ فريقا من الباحثني خالل “ جيجل”شهدته 

أحرق الونداليون ودمروا  باملدينة، حيث“ االحتالل الوندايل”يرجع ذلك إىل ما فعله 
الو كل ما عثروا عليه على منوال ما فعله هوالكو ببغداد، فيما أكمل البيزنطيون خمطط 

صر الفتوحات اإلسالمية، مطلع القرن ، إىل أن جاء ع“جيجل”، لدى احتالهلم لندا
، فإنّ الفاحتني حتملوا مشقة عبور إستراتيجيةالسابع امليالدي، وملا كانت املدينة هلا مكانة 

مركزا عربيا تابعا للقريوان حتت حكم “ جيجل”املغرب العريب وإسبانيا، وجعلوا من 
الكربى باملنطقة اجلنوبية “ كتامة”يف بدايات القرن العاشر انضم أهايل قبيلة .األغالبة

م،  913ملدينة جيجل إىل الفاطميني، وحتالفوا معهم للقضاء على احلكم القريواين عام 
قبل أن يستقروا مبدينة القاهرة مبصر، وبعد رحيل الفاطميني، وقعت مدينة جيجل حتت 

ريا م، وأخ 1007مثّ احلماديني عام   م، 963السيطرة املتعاقبة لزيريي القريوان سنة 
، “روجر الثاين”  دخل النورمانديون بقيادة 1145م، ويف سنة  1120املوحدين سنة

غري أنّ التدفق الغريب مل يتوقف عن املدينة،   ميالدي،1155ولكنهم أخرجوا منها سنة 
البندقية وجنوة والبيان، قد بنت ضتها البحرية ونشطت :فاجلمهوريات اإليطالية الثالث

قدموا على وجه   املوانئ وبسبب ضعف احلكم العريب، فإن البيانينيجتارا انطالقا من 
السرعة واستقروا جبيجل وأزاحوا عنها أهل جنوة، واستمر وجودهم إىل غاية الفتح 

أسطوله حنو سواحل جيجل “ بابا عروج بربروس”حني وجه القائد  1514التركي عام 
ليحررها من االحتالل “ جباية”اديني ليقيم ا قاعدة لقواته انطلق منها حنو عاصمة احلم

وبسبب كثرة    م،1611م، مث توجه لتحرير مدينة اجلزائر سنة1515اإلسباين سنة 
أرسلوا أسطوال  األسبانهجمات اجليش االنكشاري جبيجل على سواحل إسبانيا، وتذمر 

 إىل جيجل قام حبرقها، لكن املدينة استرجعت وجهها“ سانتا كروز”بقيادة املاركيز 
  .وعمقها يف السنة نفسها من حتطيم سفنهم
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م، قدمت محلة فرنسية إىل جيجل بقيادة الدوق دي بوفور  1664يوليو من سنة  23ويف 
لكنها دحرت   ،“لويس الثامن”وذلك يف عهد امللك الفرنسي “ هنري الرابع” حفيد

سنوات  9أي بعد  1839مايو  13بتاريخ   وردت على أعقاا يف أكتوبر من العام نفسه،
من احتالل مدينة اجلزائر، وبعد سنتني من احتالل مدينة قسنطينة دخلت القوات 

ايل هلذه القوات باهلجمات اليت نظموها يف الفرنسية إىل جيجل وقد جتلت مقاومة األه
الذي “ كرمييو”م أدى صدور مرسوم  1871م، ويف سنة  1845 - 1841الفترة ما بني 

منحت مبوجبه اجلنسية لكافة يهود اجلزائر إىل انتفاضة شعبية، ولقمعها قامت قوات 
 أقصى شرق افر وغريمها إىلعاالحتالل بنفي سكان الدواوير الثائرة كبين فوغال وبين 

وعلى غرار باقي واليات الوطن فإن والية جيجل قد أسهمت برجاهلا يف احلركة . البالد
الوطنية وحرب التحرير فكانت قلعة منيعة أثناء الثورة، ومن األبطال الكثريين الذين 

“ رويبح حسني”خنص بالذكر الرائد   ضريبة غالية لقاء احلرية،“ جيجل”   قدمتهم
، إضافة إىل فرحات عباس الذي كان رئيسا للحكومة املؤقتة “تاردخلي خم”والشهيد 
  .م، مثّ رئيسا للجمعية الوطنية اجلزائرية 1961إىل  1958بني سنيت 

من   %82حيث تشمل اجلبال وحدها   وتنفرد جيجل الشهرية بتضاريسها الوعرة،
هة حبرية طويلة، كما مساحتها اإلمجالية، مبوقعها اجلغرايف االستراتيجي، واليت تطبعها واج

، أقطاب اقتصادية مهمة داخل اجلزائر، “عاصمة الكورنيش“تتوسط املدينة امللٌقبة ب
وعلى مقربة من مدن دول جنوب حوض البحر املتوسط، على غرار نابويل اإليطالية، 

مما جعلها الرواق املفضل للنقل األورو إفريقي، . مرسيليا الفرنسية وبرشلونة اإلسبانية
  .و أهل جيجل على أن تلعب دورا مهماً يف خمتلف التبادالت القارية واإلقليميةعلى حن

  سنة األخرية، 13اليت عانت كثريا من ويالت العنف خالل ال“ جيجل”كما متتلك 
  إمكانات سياحية رائعة ومتنوعة، يف صورة عشرات املناظر واألماكن اخلالبة واملتنوعة،

  وعجائب طبيعية كالكورنيش الذي يتميزمن شواطئ وجبال وغابات ومغارات 
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باألجراف الصخرية املالمسة للبحر واملمتدة من جيجل إىل زيامة منصورية والكهوف 

لعجيبة اليت عملت فيها الصواعد والنوازل حتفاً ونقوشاً طبيعية رائعة، وتوفر كل من ا
، مرايا طبيعية عاكسة لشىت املعامل التارخيية “بين بلعيد”حظرية تازة واحملمية الطبيعية 

  .واألثرية لعدة حضارات تعاقبت على املنطقة
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  :واقع اال السياحي جبيجل-2

  :هياكل االستقبال-1-2

تشكل اإلقامة ركنا من أركان اخلدمة السياحية يف أي دولة أو إقليم سياحي،حيث ":الفنادق- ا
دقية ،حجم اإلقامة، نوعيتها ومستوى خدماا شاهدا على درجة االهتمام بصناعة تعد الطاقة الفن

 اوتعترب الفنادق من أشهر أشكال اإلقامة، وأوسعه) .1"(السياحة ومؤشر على مستوى رواجها
على توفري  مانتشارا وأقدمها عهدا إذ ترجع إىل احلضارة الفرعونية فاإلغريقية والرومانية، وتقو

  .وإيواء وأماكن خاصة للمسافرين بالء من طعام، شراحاجيات الرت

  )7املادة(2000يونيو 18الصادرة يف 35للجمهورية اجلزائرية اعدد  ةوورد يف اجلريدة الرمسي

، االقامات السياحية لالفنادق،قرى العط:املنشور الذي يرتب هياكل االستقبال كمايلي
،املنازل  ةيفي،الشاليهات،الرتل العائليالرتل الر) موتيل أو حمطات( املخيمات،نزل الطريق

العائلية واملنازل السياحية املفروشة،وتضم والية جيجل صنفا واحدا من هذه اهلياكل 
فندقا ،يف توجد  15باملائة منها تتمركز وسط املدينة ،حيث يبلغ عددها 60فندقا، 25تعد

عبد  سيدي.األمري عبد القادر.الطاهري:بقية الفنادق يف كل من بلديات 
العزيز،امليلية،خريى واد عجول،العوانة وزيامة منصورية،ويستند هذا التمركز يف وسط 
املدينة إىل أسس منطقية وموضوعية، كون مدينة جيجل تضم معظم املرافق املكملة 

هذه األخرية للسواح من خدمات  هللعالقة بني السياحة واملدينة ملا تضمن
  نف فنادقوتص...).مصرفية.صحية.ثقافية(متعددة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع .جنوم5ترقية السياحة احلضارية يف والية قسنطينة،توطني فندق فاخر من "أمينة بن اات ،وداد بن ثابت وريان عجاب،-1
  .51ص 2002ينة،جوانجامعة قسنط.لنيل شهادة مهندس دولة يف التهيئة اإلقليمية ،كلية علوم األرض 



 114

  واقع وآفاق السياحة جبيجل                                                                                                    :الفصــل الـرابع

األكثر جذبا للسواح،موازاة  قاجلزيرةوالنسيم،يف خانة الفناد.لويزة.باصورة.اإلقامة.كتامة
  .وبوحنش مقية الفنادق تفتقد إىل اإلقبال الكبري كفندقي السالمع ذلك تبقي ب

سرير،وهي غري كافية 1885تقدر ب بوكل فنادق الوالية غري مصنفة بطاقة استيعا
  .مقارنة بعدد السواح الذي تسجله شواطئ الوالية سنويا

 بالوالية يف اجلدول التايل، مع العلم أن معظم هذه لوميكن تدوين هياكل االستقبا
الفنادق يضطر إىل غلق أبوابه يف غري موسم االصطياف،نتيجة ندرة الزبائن خصوصا يف 
فصل الشتاء أين تنعدم حركة السواح ائيا، والزوار القادمون إىل املدينة يف مهمات 

  .عملية أو اضطرم رحالم إىل املدن األخرى للميت
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  بالوالية لقائمة هياكل االستقبا: 11جدول رقم

  ةمتوسط األفراد بالعائل  قعدد الفناد  عدد الغرف
10 -30  14  05  
30 -60  08  05  
60 -90  03  05  

  2007لوالية جيجل  ةمديرية السياح:املصدر-  

بأن والية جيجل بالفعل تشهد نقصا فادحا يف هياكل  11تؤكد املعطيات املدرجة يف اجلدول رقم
االستقبال،و أن املوفور احلايل غري كاف متاما،حيث اإلمجايل كما سبق احلديث عنه فيما يتعلق 

جدا مقارنة مباليني  لسرير،وهو ما يعترب ضئي1862بطاقة االستيعاب اإلمجالية اليت التتعدى 
املصطافني الذين حيطون الرحال بشواطئ الوالية،ويضطرون من جانب أخر إىل كراء شقق 

اليت تصل عشرة آالف دينار لليلة الواحدة يف غياب  قاخلواص،إما لغالء تسعرية اإلقامة بالفناد
 يزيد عن  اإلطعام ولشخصني على األكثر،على عكس اخلواص الذين يؤجرون غرفهم مقابل ما ال

دينار ولكل العائلة مع توفري كل الضروريات من تلفزة وثالجة ولوازم النوم ،مع إمكانية  2000
الطهي لتوفر املطبخ على كل الضروريات ،مما جيعل العائلة املصطافة تنفر من الفنادق لربح أموال 

نادق الوالية إضافية حتتاجها يف مآرب موسم االصطياف املختلفة،ومن جهة أخرى نسجل أن ف
كلها تفتقر إىل التصنيف ،مما خيلق انطباعا مسبقا يوحي بعجزها عن مسايرة موجة التحضر 

  . املسجلة يف جمال اخلدمات السياحية ،دون احلديث عن افتقارها للكثري من الضروريات
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  "عمر أوصديق:"دار الثقافة-2

،تعتر مكسبا 2006مؤسسة كلفت ميزانية الدولة أمواال ضخمة،فتحت أبواا يف جوان 
صرحا ثقافيا،يتماشى مع خصوصيات الوالية السياحية،تقع بأعايل مدينة  الوالية باعتباره

عنوان من خمتلف املؤلفات والكتب،إضافة إىل 660،حتتوي على "لعقايبمنطقة "جيجل 
توفرها على مكتبة خاصة األطفال،والورشات البيداغوجية،لبعث التربية الثقافية ،إلنتاج 
املبدعني وصنع الدوق،منها ورشة املوسيقى،حتتوي على جتهيزات ضخمة،قادر على 

ة هي ورشة املسرح اليت تعني على الفرق أهم ورش.ايقاض واقع الثقافة من سباته العميق
اهلاوية ،اليت تؤمها استمرار يف غيا تام وحمري للجمهور،رمبا لغياب النشاطات الثقافية 

  .من قبل اجلهات القائمة على العملية ةاملربجم

  :متحف كتامة-3

 عن األصول التارخيية للوالية،حاول العديد من األساتذة والباحثني بقصد تشجيع التنقي
يف منتصف الثمانينات إجياد فضاء مناسب جلمع اللقى األثرية  ،وبعض املهتمني

اليت من شأا أن تكون نافذة ،نستطيع من خالهلا الوقوف على أهم  ةواملعلومات التارخيي
املخططات التارخيية لوالية جيجل،اليت مازال جزء كبري من ماضيها جمهول لدى شرائح 

اليت " مبارك امليلي"تامة مثرة جمهودات أعضاء مجعية اجتماعية كبرية،كان متحف ك
  .سامهت يف تسليط األضواء على جزء من تاريخ املنطقة الذي ميتد إىل اآلف السنني

،وينبغي هنا أن  01/02/1989املؤرخ يف 89/13تأسس متحف كتامة بالقرار الوالئي رقم 
واألثرية  ةرك مليلي التارخييمن طرف مجعية ما تنسجل وإنصافا للحقيقة ،اجلهود اليت بذل

من  ةيف اية الثمانيات ،فكان متحف كتامة هو مثرة جهد هذه اجلمعية اليت ضمت خنب
  مثقفي الوالية من تارخييني وأساتذة وهواة ،اخذوا على عاتقهم مهمة مل تكن أبدا
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بالسهلة ،وهي البحث عن تاريخ ويف تاريخ هذه املدينة العريقة اليت تعود إىل اآلف 

  : يجهود اجلمعية فيما يل تالسنني،وقد تركز

  .محاية املعامل واملواقع األثرية والتارخيية من خالل توعية املواطن وتنمية حسه التارخيي-

  .عليها من التلف والضياع  ظمجع اللقى األثرية اليت يتم العثور عليها واحلفا-

تنظيم ملتقيني تارخييني وطنيني .*تنظيم معارض تارخيية للتعريف بتاريخ جيجل وتراثها
  .حول تاريخ جيجل 

وقد كان كل يوم مير يزداد معه الشعور عمق تاريخ املدينة وأصالتها،وتزداد معه قناعة 
وليني وكل املثقفني بضرورة إنشاء متحف كتامة يربز ما خلدته احلضارات املتعاقبة املسؤ

الفرد على  فعلى هذه املنطقة،وتقدميها إىل اكرب عدد ممكن من اجلمهور ،حىت يتعر
ماضيه العريق ومصادر عامله الواسع،فكان تأسيس متحف جيجل وأطلق على امسه كتامة 

  .عرفتها جيجل وكانت وراء تأسيس الدولة الفاطمية نسبة إىل القبيلة الرببرية اليت

الشيخ عبد "للبنني والبنات،أسسها  ةواملقر احلايل للمتحف هو يف األصل مدرسة ابتدائي
نزل احللفاء ا وأثناء الثورة التحريرية حتولت  1941ويف عام 1939عام" احلميد بن باديس

ستقالل عادت املدرسة لنشاطها إىل مقر املكتب الثاين للمحتل الفرنسي ،وبعد اال
،ويف عام 1993األول،مدرسة لصغار الصم والكم إىل غاية حتويها إىل متحف عام 

،وخيضع 1995مارس 18عمليات ترميم وجتديد،ليتم فتحه رمسيا يوم  فعرف املتح1994
  .حاليا لعملية توسيع كبرية تليق بسمعته 

عن زيارات أجنحته،من تالميذ  لكن مايالحظ على املتحف ،هو عزوف جيل االستقالل
  .وطلبة ودارسني ،ألسباب تبقى جمهولة
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،يعرف إقباال واضحا 2005فضاء حيوي متنوع مت فتحه يف اية :حديقة احليوانات-3
،لكنه يفتقر إىل خمتلف أنواع احليوانات اليت  ة،وكذا أبناء الوالي للسواح واملصطافني

  .تستقطب املزيد من الزوار

العديد من العائالت اجليجلية أصبحت ترفض التفسح ذا الفضاء عدما حتول إىل مرتع 
  .لفساد والسلوكات اليت متس باآلداب العامة

يقع يف مدخل املدينة ،يعرف خالل موسم االصطياف حركة متميزة : والديسميناء ب-4
  . ،مما جيعل امللل يصيب الزوار ة،لكنه يفتقر للنشاطات الثقافية والفني

تعترب قليلة جدا داخل املدينة،حتاصرها الفضالت من كل :املساحات اخلضراء -5
  .ةجانب، تتجنبها العائالت يف اغلب األوقات لدواعي أخالقي

يواجه املستثمرون الوطنيون واألجانب الراغبون يف جتسيد مشاريع سياحية مبنطقة "
جيجل عراقيل أضحت تعيق حتقيق طموحام، وذلك بالنظر إىل التأخر املسجل يف يئة 

مناطق التوسع السياحي، اليت بإمكاا استقطاب أكرب عدد من املرافق اخلدماتية 
  . تعانيه عاصمة كتامة يف هذا االواستدراك العجز الكبري الذي 

أبدى رجل األعمال جياليل مهري، قبل أيام فقط، أثناء زيارة قادته إىل والية جيجل،  
رغبته يف إجناز مركب سياحي من مخس جنوم باملنطقة يف إطار الشراكة مع سلسلة 

ين عدة قد عا'' ماليزيا''وقبلها كان وفد من رجال األعمال من . الفرنسية'' أكور''
  .مناطق سياحية بسواحل الوالية وأبدى استعداده إلقامة مشاريع باملنطقة

وكشف سفري مجهورية املكسيك، على هامش حفل افتتاح األسبوع الثقايف املكسيكي 
باجلزائر، والذي نظم مبدينة جيجل مع اية شهر أوت املاضي، عن عدة مشاريع سياحية 

  .تها باملنطقةينوي عدد من رجال أعمال بلده إقام
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األمريكي قد قدموا مشروعا ضخما، حيث وقع '' بانوراما''وكان مسؤولو جممع 

قامة قرية سياحية وميناء للرتهة بغالف مايل اختيارهم على قطعة أرض بساحل العوانة إل
وغريهم من املستثمرين اجلزائريني واألجانب الذي أبدوا . مليون دوالر 500يفوق 

يف وقت كانت فيه مصاحل مديرية السياحة بالوالية، قد . استعدادهم لالستثمار باملنطقة
اريع استثمارية ينوي ملفا ملش 30كشفت خالل األشهر املاضية، عن استقباهلا ألزيد من 

  . أصحاا جتسيدها عرب الشريط الساحلي للوالية
وباملوازاة مع ذلك، تبقى أغلبية مناطق التوسع السياحي اليت تتوفر عليها الوالية تسبح يف 

  الفوضى وتفتقر للتهيئة الضرورية وعدم وضوح الوضعية القانونية لألراضي، مما يعيق

  . املشاريع املقترحة وفق طلبات وخيارات املستثمريناالنطالق يف اإلجراءات لتجسيد 
ويف هذا اإلطار، يتساءل املهتمون بالقطاع السياحي على مستوى الوالية عن أسباب 

عليها تأخر االنطالق يف مشروع يئة منطقة التوسع السياحي بالعوانة، اليت يعلق 
غربية للوالية، خاصة وأن واملنتخبون آماال كبرية يف تطوير السياحة باجلهة ال نالسكا

هكتار واليت خصصت  167املنطقة املذكورة اليت تتربع على مساحة إمجالية تصل إىل 
بني فيالت ومقصورات سياحية وسبع فنادق ومرافق ترفيهية، استفادت  193الستقبال 

مليار سنتيم إلجناز أشغال التهيئة ا، على  100من غالف مايل يقارب  2005خالل سنة 
شبكة الطرق، املياه، الكهرباء والغاز، إضافة إىل تعويض مالك األراضي اليت مشلتها  غرار

إال أن املشروع ظل .. الفرنسي'' إزيس''الدراسات التقنية اليت كان قد أجنزها مكتب 
منذ قرابة سنتني على مستوى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، دون أن يتم جتسيده 

سبة ملناطق التوسع السياحي األخرى املمتدة على الشريط وهو الشأن بالن. ميدانيا
دار ''الساحلي اليت تبقى دون يئة وغري حممية من غزو البنايات الفوضوية، خاصة مناطق 

  اليت استفادت مؤخرا من مشاريع لدراستها'' تاسوست''و'' عربيد علي''، ''الوادي
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وقد تسببت حالة اإلمهال وسوء التخطيط الذي يعاين منه الشريط الساحلي للوالية منذ 
سنوات، يف تسجيل تراجع يف عدد مناطق التوسع السياحي على مستوى الوالية اليت 

هكتار، خاصة بعد منح  4878هكتار من مساحتها اليت تقدر بـ  1500فقدت أزيد من 
العديد من القطع األرضية ملستثمرين مزيفني، واحتالل أخرى بالبنايات الفوضوية، إضافة 
إىل إجناز مرافق عمومية سرعان ما أدت إىل التقليص من أمهية بعض املناطق كما حصل 

دت مساحات كبرية بعد مترير خط السكة مبناطق سيدي عبد العزيز والقنار اليت فق
  )1"(.احلديدية فوق أجزاء منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :واقع السياحة جبيجل-3

عشرية كاملة مبصطلح  جيجل،هذه املدينة املضيافة اليت كثريا ما ارتبط امسها على مدار
ظلت دائما تتطلع  اإلرهاب، هاهي تودع سنوات اجلمر لتستقبل ذاك األفق الرحب الذي

مسمى يف نظر  طة الومهية اليت جعلت جيجل امسا بالإليه يف غياب أي رسم لتلك اخلري
املرة اليت  إا جيجل هذه..القارئ، عكس ما استلهمت يف قلوب السياح من ذكريات 

جيجل، كتامة،  تفتح أبواا، وقد زال من الذكريات اآلسنة الكثري من املشاهد احلزينة،
سترسم  هذه املرة ولكنوالكهوف العجيبة، والصخر األسود، وأشياء أخرى لن حتتضر 

 .حضورها، يف صيف أكيد أنه سيكون أروع من سابقيه

هذه املرة يف  عكفت السلطات احمللية بوالية جيجل هذه السنة على أال تفوت الفرصة
الصيف  والية تعتكف كل الفصول من أجل أن تبدو مجيلة يف فصل واحد هو الصيف،

املاضية  ثري من أسرار مجاهلا طيلة العشريةشيء آخر بالنسبة هلذه الوالية اليت فقدت الك
 وهاهي ذي رويدا، يراها السائح قد استرجعت الكثري من مجاهلا، من سالمها، من
 استسالمها للغوص يف أحالم سنوات اد، أين كانت جيجل، أحد املنتجعات اليت ال

ة تتطلع وحسب مديرية السياحة بالوالية، فإن هذه األخري. تستبدل مهما كان املقابل
السنة إىل احلد من العجز يف هياكل اإليواء، حيث قامت املديرية حبث املستفيدين  هذه
حقوق االمتياز باستغالل مساحات التخييم من أجل إاء األشغال حتضريا ملوسم  من

  خميمات جديدة، إضافة إىل خميمني جديدين متت  )7(ناجح، وهذا بسبعة  اصطياف

قرار والئي خالل السنة املاضية قصد استغالهلما هذا املوسم، مبوجب  املصادقة عليهما
 70استغالل فندق جديد بعاصمة الوالية طاقة استيعابه تقدر بـ موازاة مع إمكانية

  .سريرا
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كتامة هذا الرتل خبدماته املتعددة، ليس هذا فقط، فقد ارتبطت السياحة  ال أحد ينكر
لسنوات كثرية ذا الرتل، ويطل على شاطئ كتامة الذي فتح أبوابه أمام  بوالية جيجل
ينتفض هذه املرة وقبل حلول الصيف باستقبال  مدة طويلة، شاطئ كتامة املصطافني منذ

األسبوع، برازيليا جيجل هكذا يسميه البعض ممن التقيناهم صدفة  ف السياح طيلةآال
آالف السياح الذين حيجون إليه كل موسم لقد استرجعت وأنا أمر  ذا الشاطئ إنه قبلة

كالم أحد األصدقاء الذين زاروا املنطقة منذ سنتني ألول مرة قال  ذا الصرح السياحي،
يبدو جمرد صورة أسطورية لسياحة مل ولن تكون أبدا يف والية  قد إن هذا املكان‘‘:يل 

اهلمجي، الذي أفسد كل الصور اجلميلة، أتذكر ذلك قبل  كانت معقال لإلرهاب
من عنابة لقضاء يومني، فاضطر للبقاء أسبوعني كاملني،  قدم‘‘ ناصر‘‘عامني، كان امسه 

إنه نزل ‘‘ ح آخر تفرط فيك حلظة، وها هو صر هكذا جيجل حني تستقبلك، لن
أمال يف استبقاء ..الشاطئ وأشعة الشمس لآلفلة  خبدماته الراقية يداعب رمال‘‘ كتامة‘‘

ذات الوجه الواحد، بال نفاق أو أية مراوبة،  احللم الذي ظل يراود سكان هذه الوالية
األخضر واألزرق أخضر يعانق جبل بوخش،  إا لوحة السياحة، اليت مجعت بني

األزل ذات وجه واحد رغم  رق يعانق املكان هكذا عرفت جيجل منذوقروش، وأز
عذراء كما هي رغم  حماولة البعض الختالق أوجه متعددة هلذه الوالية اليت بقيت

 .بورصة البزنسة السماسرة واملفسدين يف األرض الذين حولوا جزءا من عقاراا إىل
بالوالية متت يئة أربعة  سياحةخالل هذه السنة وتبعا للخرجات امليدانية ملديرية ال

شاطئ :السنة املاضية وهي  شاطئا مت فتحه أمام املصطافني 19شواطئ جديدة، إضافة إىل 
  ببلدية جيجل‘‘ بونار أوالد‘‘وشاطئ  ببلدية زيامة منصورية‘‘ تازة‘‘و‘‘ ملمش‘‘

 تأهيل أوسع لشاطئ موازاة مع‘‘ خريي وادي عجول‘‘ببلدية ‘‘ بين بلعيد‘‘وشاطئ 
توجيهية لتحديد  كسري ببلدية العوانة، ويئة عدة حظائر للسيارات، ووضع إشارات
  املاضية، وكذا  األماكن قصد تفادي الفوضى اليت كانت تعرفها سواحل الوالية املواسم
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كتامة، تازة، املنار  أوالد بونار، ملمش، بين بلعيد،(توفري املياه الصاحلة للشرب بشواطئ 
احلماية املدنية بكل الوسائل املادية  ، هذا باإلضافة إىل تزويد مراكز)الكبري، التربة احلمراء

انب حتديد عدد املتاجر املومسية لكل ج والبشرية، وحتديد أماكن األلعاب املائية إىل
صارمة للجانب اجلمايل للمتجر،  شاطئ مع حتديد النشاطات التجارية، ووضع شروط

 .املاضية على عكس الفوضى اليت كانت سائدة يف مواسم االصطياف
تعترب إحدى  املعروف عن والية جيجل ورغم القدرات الطبيعية اليت تتوفر عليها أا

انطلى على  وهو املصطلح الذي‘‘ خامة‘‘دى املناطق السياحية اليت بقيت الواليات أو إح
إليها كل سنة  قدرات االستيعاب اليت تبقى ناقصة بالنظر إىل عدد السياح الذين حيجون

يف جمال  مليون سائح وتعترب جيجل إحدى املدن ذات احملدودية 16واملقدر عددهم بـ
 استيعاب ال تتعدى فندق بطاقة 23والية تتوفر على اهلياكل السياحية ففي جمال الفنادق ال

يعترب فندق  من طاقة اإليواء املهيئة إذ% 11.70سريرا، وهو ما ميثل نسبة  1862
بعاصمة  أحد أهم األقطاب السياحية بالوالية خاصة من خالل موقعه اهلام‘‘ كتامة‘‘

يعترب  تامة، الذيوهو شاطئ ك  الوالية وقربه من أهم الشواطئ بالسواحل اجليجيلة،
إىل أن   بالوالية وتشري أرقام مديرية السياحة. املالذ ملاليني السياح طيلة موسم االصطياف

ألف سائح، وهو  33الفنادق املذكورة استقبلت خالل موسم االصطياف املاضي أكثر من 
أن السياحة تشري إىل  رقم كبري، بالنسبة لقدرات هذه الوالية خاصة وأن تقارير مديرية

العيب الذي ظل يعاب على  اخلدمات املقدمة حتسنت كثريا مقارنة بالسنوات املاضية إال أن
 الفادح يف هياكل والفين نظرا للنقص هذه املؤسسات السياحية هو نقص التنشيط الثقايف

الزبائن، جلأت مديرية السياحة حتت الضغط إىل  اإليواء إذا قورن بالطلب املرتفع من قبل
  ،املخيمات مؤقتة الستغالل العديد منإعطاء رخص 

اخلاصة  خاصة تلك املخيمات اليت كانت جاهزة ومل يتمكن أصحاا من حتضري امللفات
  خميما  21باالستغالل يف وقتها، وهو اإلجراء الذي مت من خالله رفع عدد املخيمات إىل 
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 من طاقة اإليواء% 31.41سريرا، وهو ما يعادل  4999: بطاقة استيعاب تقدر بـ
 35051أن املخيمات استقبلت خالل موسم االصطياف املنصرم زهاء  ويذكر. اإلمجالية

اليت  ياف التابعة ملديرية الشبيبة والرياضة الشجرةإىل جانب هذا تعترب مراكز االصط .فردا
 تغطي الغابة شأا شأن خميمات الكشافة اإلسالمية واجلمعيات املختلفة إضافة إىل
 املؤسسات التربوية اليت تلعب دورا كبريا يف ملء النقص يف اهلياكل السياحية، ويف

 سريرا، 9055إمجالية تقدر بـمركزا بطاقة استيعاب  52جمملها فقد بلغ عدد هذه املراكز 
  .ألف شاب 15وقد استقبلت يف موسم االصطياف املاضي أكثـر من 

السياحية وعجز املخيمات واملؤسسات التربوية طفت يف اآلونة  يف غياب اهلياكل
هلا األثر يف امتصاص العجز، هذا مع االعتراف سواء من  األخرية، ظاهرة أخرى كان
بأن ما يطلق عليه باإلقامة عند القاطن، أصبح شكال  سؤولةطرف السياح أو اجلهات امل

القانون ذا الشكل، يف حني الواقع يقول أن  من أشكال اإليواء رغم عدم اعتراف
الذي يغطي ما عجز عنه املسؤولون عرب  إدراج هذا الشكل من اإليواء أصبح الصرح
دون اللجوء إىل الترقيع مهما  قطبا سياحيا، احلقب املختلفة يف جعل هذه الوالية اجلميلة،

شقة رغم أن الدالئل تشري  2120إحصاء ما يقارب  وقد مت خالل السنة املنصرمة .كان
ذات اإلطار تشري اإلحصاءات اليت قامت ا  ويف. إىل أن الرقم أكرب من هذا بكثري

وذلك  الوالية حتوز على أكرب عدد من هذا النوع مديرية السياحة بالوالية إىل أن عاصمة
شقة وبلدية  245شقة مث بلدية العوانة بـ 320العزيز بـ شقة تليها بلدية سيدي عبد 600بـ

فبلدية العوانة  أن العدد أكرب من هذا بكثري فعلى سبيل املثال واحلقيقة 190زيامة منصورية بـ
شقة، وهو ما  650البلدية قد تفوق عدد الشقق اليت يتم كراؤها  وحدها حسب مصادر من

  .السياحة يف االجتاه املعاكس  أن أرقام مديريةيعين
املتوافدين على هذا النوع من اهلياكل يقدر  وإذا كانت مديرية السياحة تشري إىل أن عدد

  غائبة، خاصة وحنن نعلم أن الظاهرة استفحلت  سائح فإن احلقيقة تبقى ألف 30حبوايل 
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الساحلية، ونقصد ا زيامة والعوانة وجيجل  بشكل يثري االنتباه بأغلب البلديات
األمر الذي يتطلب من السلطات املعنية  وسيدي عبد العزيز وخريي وادي عجول، وهو

ماليني  7أن السائح وحيبذ كراء شقة بـ رة، خاصة وأن الواقع يثبتالنظر يف هذه الظاه
بفندق بعاصمة الوالية يفتقر يف كل  سنتيم كما هي احلال بالعوانة مثال، على الرتول

‘‘ بالرة‘‘املنطقة احلرة ‘‘ لوهم‘‘كما حدث )  1.(احلاالت إىل أبسط أجبديات السياحة
ول هي األخرى إىل جمرد وهم ، وهذا ليس صناعية أو قد تتح اليت ستتحول إىل منطقة

كربت باألوهام طيلة الثالثني سنة املاضية ، غري أا عندما  غريبا يف والية جيجل اليت
من جنتها املوعودة ولو أبسط حديقة عمومية يف مستوى  وقفت على حقيقتها مل جتد

يتربع على  الذي‘‘ جن جن‘‘يعد ميناء .األوهام  مجال طبيعتها على األقل الجترار
هكتارا  15م ومساحة  769بطول  مرافئ، األول هكتارا وحيتوي على عدة 70مساحة 

أما . هكتارات 9هكتارات و الثالث بـ  7.5م ومساحة مقدرة بـ  250والثاين بطول 
مقدرة  إمجاليةم مبساحة  300م وعرضه  1060 املرفأ الغريب وهو األهم بامليناء فيبلغ طوله

‘‘ جن جن‘‘م، كما يعترب ميناء  18.20 م و 10.5تراوح عمقه بني هكتارا، وي30بـ 
الستقبال أكرب البواخر، غري أنه ومنذ افتتاحه سنة  األعمق بني موانئ اجلزائر، وهو ما يؤهله

يعمل يف حدود العشر ة يف املائة أو أقل من طاقته وهي  ما زال هذا الصرح الكبري 1993
 اعتبار أن املاليري اليت صرفت على هذا الصرح طيلة ماب الوضعية اليت عدت كارثة للبعض
كان ينتظر أن يقدمه هذا امليناء، الذي رشح يف وقت  يقارب العشر سنوات مل تأت مبا
بلدان مثل أوروبا وإفريقيا الوسطى ، وذلك باعتبار أن  سابق ألن يكون مهزة وصل بني

وموريطانيا على مبوانئ السينيغال مقارنة ‘‘ جن جن‘‘مايل والنيجر أقرب بكثري من ميناء 
  احمليط األطلسي ، وهو ما دعا عدة شخصيات إفريقية مبا فيها رئيس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2006جوان 21بتاريخ  1727العدد:جريدةآخر ساعة -1
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يكلف ‘‘ جن جن‘‘املنطقة، معترفا بأن تعامل بالده مع ميناء  حكومة النيجر إىل زيارة
الذي أقيم على أساس ‘‘ جن جن‘‘وإذا كان ميناء . بإفريقيا ربع ما تكلفه موانئ أخرى

، وهو الوهم نفسه الذي وقع فيه مشروع السكة ‘‘ بالرة‘‘امللغاة  ملنطقة احلرةارتباطه با
بال حركة منذ عدة سنوات، فإن ما مل يؤخذ جبدية وقتئذ هو عدم  احلديدية ، الذي يبقى
طرقات حديثة وهي اإلشكالية اليت طغت اليوم كعقبة خاصة بعد  ربط هذا امليناء بشبكة

الذي كان ينتظر أن يكون مهزة وصل بني امليناء و  77رقم  أن أصبح الطريق الوطين
مليارا اليت صرفت  120مهمال هو اآلخر يف آخر حلظة رغم  اهلضاب العليا وإفريقيا ،

أخريا أنه لن يصلح إال يف فك العزلة عن بعض البلديات  على هذا الطريق والذي ظهر
ء منه يف السنتني التلف الذي حدث بعدة أجزا والقرى بني تاكسنة وجيملة، رغم

الذي كان يعول عليه يف إخراج جيجل  77 وقد أتبثت الدراسات أن الطريق. األخريتني
اقتصادي وجتاري بالنظر إىل كثـرة  من عزلتها لن يصلح ألن يكون طريقا ذو بعد

وهي اإلشكالية اليت انكب عليها  املنعرجات ومروره على عشرات التجمعات السكانية،
سنة ونصف خللق طريق بديل  نذ قدومه إىل الوالية منذ أكثـر منالوايل اجلديد م

املسار اجلديد هلذا الطريق حيمل  بإمكانه أن حيقق ما فشل فيه املشروع األول باعتبار أن
حتلم به الوالية لفك عزلتها اليت  بصمة الطريق التجاري واالقتصادي الذي طاملا كانت

من جهة أخرى، موازاة مع هذا .امليناء عزلة عندامت منذ االستقالل إىل اليوم، وفك ال
يربط الوالية بواليات الوسط سيفتح  الذي 43فإن إعادة االعتبار للطريق الوطين رقم 

وإزالة النقاط السوداء به يفتح بابا  بعد انتهاء أشغال النفق على مستوى الكهوف العجيبة
دوم املستثمرين وتشييد املنطقة وقبل ق أخرى للوالية وامليناء على السواء، لكن قبل ذلك

معلما يقول مسؤولوه أن املهم هو أن  ’’ جن جن‘‘الصناعية املزعومة، يبقى ميناء 
 5امليناء الغنب عن أكثـر من  يتقاضى العمال أجورهم، يف وقت كان يفترض أن يرفع

  . واليات وعدة دول إفريقية
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  العراقيل و الصعوبات وآفاق السياحة -4

يعترب قطاع السياحة من بني أهم القطاعات اليت تساهم يف دفع عجلة التنمية ، وذلك ملا 
ونظرا للمتاحات اليت تتوفر . الصعبة ميكن ان يوفره من تشغيل لليد العاملة ودر للعملة

عليها والية جيجل فقد أولت السلطات احمللية اهتماما خاصا للقطاع ضمن استراتيجية 
شاملة للتنمية، وقصد حتقيق قفزة نوعية وتسريع وترية التنمية أعطت اهتمام خاص 

 28حيث يوجد حاليا . لالستثمار من أجل إعادة تنشيطه وخاصة املشاريع املتوقفة
  :مشروعا طور االجناز حصلت على االعتماد سواء

: 12/07/1988املؤرخ يف  25/88و21/08/1982املؤرخ يف  82/11يف إطار القانون -
  مشروع11

يف إطار - مشروع11:(calpi)يف اطار- مشروع 02:يف إطار اللجنة التقنية الوالئية -
  06:االستثمار السياحي اخلاص

  :حصيلة طلبات االستثمار
رير حلصيلة طلبات االستثمار صادر عن مديرية السياحة لوالية جيجل يف كشف تق

  :مشروع منها 28،ان عدد املشاريع االستثمارية يف الوالية يقدر ب2005نوفمرب 
  :مشاريع األشغال ا متواصلة 03
  طبيبل مجال الدين/فندق للسيد-
  عمرية بومجعة /فندق للسيد-
  لمدرك علي ب/مركز خدمايت جتاري وحريف للسيد -
   شروع متوقفة ا األشغال22- 

  :مشاريع معتمدة مؤخرا من طرف الوزارة وهي كالتايل03-
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مت جتميد ملفه من طرف بلدية جيجل : بأوالد بوالنار قيدوش يوسف/مشروع السيد-

  .اىل غاية االنتهاء من دراسة خمطط شغل األراضي أوالد بوالنار 
من طرف الوزارة  داملشروع أعتم: جداعي عبدالعزيز بأوالد بوالنار /مشروع السيد-

  .ورفض من قبل مديرية البيئة
  بعد  مل تنطلق به األشغال: بلهول مصطفى/مشروع السيد-

أو من خالل اللجنة التقنية الوالئية  82/11هذه املشاريع اعتمدت سواء يف اطار القانون 
CTW) (أو اللجنة الوالئية ملساعدة وترقية االستثمار(CALPI)  اغلبها متوقف، لعدة

  :أسباب منها
  .عدم القدرة املالية هلؤالء املستثمرين-
إىل إفالس العديد منهم، وأصبحوا غري  مما أدى 1991اخنفاض قيمة الدينار بعد سنة -

  .قادرين على مواصلة اجناز مشاريعهم
بعد االنفتاح الذي شهدته الوالية يف السنوات اخلرية واالهتمام اخلاص الذي مت إعطائه 

  .ملف 37لقطاع السياحة، مت تسجيل العديد من طلبات االستثمار بلغت اىل حد اآلن 
  :هذه الطلبات تنقسم إىل

  33:ختصيص أرضية الجناز مشاريع سياحية وبلغت طلبات -
  طلبات قيد الدراسة 04طلبات رخص البناء ، وتوجد -
  :قطع أرضية صطلبات ختصي-
داخل مناطق  33بلغ عددها :طلبات االستثمار داخل مناطق التوسع السياحي-1

وهي  مناطق أخرى للدراسة )3(التوسع السياحي، ونظرا للطلب املتزايد مت برجمت ثالثة 
:  

تاسوست، عربيد علي، دار الواد، باإلضافة إىل العوانة اليت ستنطلق أشغال التهيئة ا 
  .هكتار 287املناطق حوايل  هقريبا ، وعليه تصبح املساحة القابلة للتهيئة ذ
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وأنشئت هلذا الغرض جلنة على مستوى وزارة السياحة تم بدراسة مشاريع االستثمار 

  :ملف17دراسة  2005السياحي ومت إىل غاية اية 
  ملف يف انتظار إمتام الدراسات15أعطيت املوافقة املبدئية ل -
ت القطاع اليت دف إىل رفع طاقة رفض ملف واحد لكون املشروع اليتطابق وتطلعا-

  .اإليواء
  .بسبب نقص املعلومات املطلوبة يف البطاقة الفنية  )1(تأجيل البث يف طلب واحد-

  ).أوالد بو النار( كما مت دراسة مشروع يقع خارج أراضي مناطق التوسع السياحي 
  :طلبات االستثمار خارج مناطق التوسع السياحي-2

  )3(مناطق التوسع السياحي ثالثة  يبلغ عدد الطلبات خارج
  )بري احللوف(منطقة بوحنش-1
  )مت ختصيص األرضية بالتنسيق مع مصاحل بلدية برج الطهر( منطقة برج الطهر-2
منطقة أوالد بوالنار أعطيت املوافقة املبدئية للمشروع يف انتظار إعداد الدراسة التقنية -3

  .للمشروع وتأكيد الضمان املايل ةاالقتصادي
  :وميكن تلخيص مشاريع االستثمار اخلاص يف اال السياحي يف اجلدول التايل

عرفت عملية االستثمار االنطالق بداية الثمانينات وبالضبط اثر صدور قانون االستثمار 
، وكانت انطالقة حمتشمة وغري واضحة املعامل، اذ مل  21/08/1982واملؤرخ يف  11/82

فوق جيوب عقارية غري مهيأة ، وقد عرفت هذه  تسجل سوى بعض املشاريع اغلبها
 27.2هكتار منها 33.5مشروع مبساحة إمجالية تفوق  18املرحلة بوالية جيجل تسجيل 

  .هكتار يف اال السياحي

قصد تدارك النقائص  1992صدور نصوص قانونية خالل  11/82وقد تال القانون 
  الثانية اليت مبوجبها أنشئت اللجنة التقنية املسجلة يف املرحلة السابقة ، والتأسيس للمرحلة 
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 4هكتار منها 7مشروع مبساحة تفوق  11، مت خالل هذه املرحلة منح )CTW( الوالئية

  .ه مل ينجز منها إىل غاية إىل اليوم أي مشروع 6.4ريع سياحية تتربع على مشا

يلعب موسم االصطياف دورا هاما يف تفعيل احلركية االقتصادية والتجارية للمدن 
الساحلية من جهة، وتوفري الراحة واالستجمام الآلف العائالت اليت تنتظر موسم 

  .عمل املضين من جهة أخرىاالصطياف بفارغ الصرب طيلة سنة كاملة من ال

مميزا مقارنة بالسنوات السابقة ،  2005وانطالقا من ذلك كان موسم االصطياف لسنة 
فقد سهرت السلطات على توفري الظروف املالئمة ملوسم ناجح، سواء من حيث 
االستغالل اجليد مليناء بوالديس ، أو من حيث يئة الواجهة البحرية ملدينة جيجل اليت 

ى املدينة صورة تليق مبقامها كمدينة ساحلية ، ناهيك عن الترويج اإلعالمي أضفت عل
لوالية جيجل من خالل إقامة حفل االفتتاح الرمسي الوطين ملوسم االصطياف ا، والذي 

  .اال السياحي للوالية فتح آفاقا جديدة يف

دة، مع إعطاء ولعل االجيابيات سجلت يف جمال تزويد الشواطئ باملياه وفتح أخرى جدي
وجه جديد للواجهة البحرية على أمل تعميم الفكرة على كل البلديات الساحلية، وكذا 
استغالل ميناء بوالديس طيلة موسم االصطياف كفضاء للنشاطات الثقافية والترفيهية، 

  .أعطى ديناميكية جديدة للموسم وحتسني صورة الوالية

  :يجيل مجلة من النقائص نوجزها فيما يللكن الواقع يف امليدان سجل غري ذلك بعد تس

جديدة ، إال أن  ئعدم إيصال املياه إىل كل الشواطئ املفتوحة بالرغم من فتح شواط-
  .يئتها مل تكن يف املستوى املطلوب

سوء التحكم يف عملية منح حق االمتياز الستغالل الشواطئ نظرا لعدم وضوح -
  ).احة واملستغلنيمديرية السي..البلديات( صالحيات كل طرف 
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نقص النظافة باملدن والبلديات الساحلية بالرغم من التجهيزات اليت توفرت هلذا الغرض -

رغم العدد اهلائل لوسائل النقل واخلطوط املومسية املفتوحة إال أن -.ولةواهودات املبذ
التزال سائدة يف هذا اال، إذ نسجل عدم احترام استغالل هذه اخلطوط  ىالفوض

عدم يئة معظم املسالك املؤدية للشواطئ  - والتوقف املبكر وغري املربر ألغلب الناقلني 
زيز، والكيلو متر الثالث ببلدية جيجل، وشاطئ مثل شاطئ صخر البلح بسيدي عبد الع

بعض .".....نقص يف مواقف السيارات وفوضى استغالهلا -.بازول ببلدية الطاهري
هي اليوم عبء على ...) االستثمارات وخاصة يف ميدان السياحة وبدرجة أقل الصناعة

وبالرغم من تبجيل أصحاب هذه ...مفهوم االستثمار وأمهيته يف والية جيجل
عن غريهم من املستثمرين حيث مت منحهم أراضي ذات أمهية يف -رمبا–االستثمارات 
إال أا مل جتسد ، وبعضهم مل ينطلق أصال إىل يومنا ) أي املساحة(املوقع والرقعة

إذ البد من تطهري للوضع باملوازاة مع مستقبل االستثمار بالوالية ويتعلق األمر .....هذا
يت استنفذت آجال االمتياز ا ومل جتسد، أو اليت صدرت بشأا هنا بتلك االستثمارات ال

هذا النوع من ...-بعضها ائي وبعضها حيمل صيغة التنفيذ–أحكاما قضائية 
االستثمارات ينبغي إخراجه من مدونات االستثمارات بالوالية والتعجيل مبحو بعض 

عة للدولة يف التوثيق والواقع، آثاره يف امليدان وحترير األرضيات لتكون بالفعل أراضي تاب
إىل تقدمي طلبات استثمار طبقا للقوانني الصادرة يف ذلك -إن رغبوا -مع توجيه أصحاا

وتشمل االستثمارات اليت اليالم أصحاا يف عدم .....كغريهم من املستثمرين الوافدين
عت فيها جتسيها نتيجة دخوهلا يف منازعات قضائية سببها باألساس األخطاء اليت وق

مؤسسات الدولة وإدارا سواء يف اال التقين أو اإلداري ، ويتعلق األمر هنا خاصة يف 
إدارة مسح األراضي اليت أخطأت يف حتديد طبيعة األراضي القانونية وماحلقها من أخطاء 

إىل  مكل ذلك جنم عنه دخول أصحاا يف منازعات عطلت استثمارا...يف حترير العقود
  وع هذا الصنف فعلى الدولة حتمل مسؤولياا كاملة واملبادرة حبل الرتاعات . يومغاية ال
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ص استثمار يف مناطق بديلة عن تلك القائمة وديا وذلك عن طريق متكني أصحاا من فر

لكن امليدان يضيف بعض الوضعيات األخرى املعيقة ) 1.."(اليت منحت هلم خطأ
  :لالستثمار نوجزها فيما يأيت

بعض االستثمارات التتناسب مع املساحة املمنوحة هلا ، إذ توجد مبالغة يف املساحة -
هذه املساحات الفائضة من شأا لو  سواء بالنسبة للمشاريع املنجزة أو يف طريق االجناز،

  .منحت الستثمارات أخرى أن تساهم يف توفري املزيد من اخلدمات

بعض االستثمارات األخرى خرج أصحاا أثناء جتسيدها عن حدود الوعاء العقاري -
املخصص هلا يف العقد واملخططات التقنية امللحقة ا، ولو أا ختتلف فيما بينها من ناحية 

لتعدي إىل خارج العقار املمنوح، كما ختتلف يف الطبيعة القانونية للعقار ااور حجم ا
  .املعتدي عليه

  .تسجيل حاالت التسيب يف احملافظة على األمالك اخلاصة والعمومية للدولة -

مشروعا مبساحة إمجالية تقدر  25مما سبق جند أن قطاع السياحة استفاد من اعتماد 
بينما  ةمنها فقط التجسيد الفعلي ، وهي اليوم منجزة وعملي مشاريع03عرفت  ه47.2ب

مشاريع استرجعت  07مشاريع ،بينما مت إحصاء  08انطلقت األشغال وتوقفت يف 
أراضيها بناء على قرارات قضائية، وذلك خالل كل املراحل االستثمارية بداية من سنة 

هكتار، أي حصة 103الـ  مشروعا استثماريا مبساحة إمجالية فاقت 68، من أصل  1982
  .باملائة من إمجايل االستثمار بالوالية36.76:قطاع السياحة هي

  على الرغم من حمدودية هياكل :2005طاقات اإليواء املستغلة خالل موسم االصطياف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2006مارس  ير حول واقع وآفاق االستثمار بوالية جيجل، الدورة العادية األوىلتقر: الس الشعيب الوالئي لوالية جيجل-1
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ا بالطريقة األمثل لذلك تشمل كل اإليواء يف الوالية إال انه مت يئتها واستغالهل

الفنادق،املخيمات،مراكز االصطياف،املؤسسات التربوية،اإلقامة عند القاطن،دور :من
  .الشباب

استغالل كل الفنادق املتوفرة بالوالية واليت يبلغ عددها  2005مت خالل سنة :الفنادق.1
طاقات اإليواء  من./.11.70سرير أي ما ميثل  1862:فندق بطاقة استيعاب تقدرب 23

  .ليلة74655:فرد قضوا33180ومت خالل املوسم استقبال .املهيأة

لكن رغم اخلدمات املقدمة واليت شهدت نوعا ما حالة حتسنا إذا ماقورنت بالسنوات 
الفائتة ، فان مايعاب عليها هو نقص التنشيط الثقايف والفين خالل املوسم موازاة مع 

  .صف الثاين من شهر جويلية إىل اية شهر أوتنشاطها الذي يزداد خصوصا يف الن

  : املخيمات-2

أمام النقص الفادح يف هياكل االستقبال قامت مديرية السياحة بإعطاء رخص مؤقتة 
الستغالل العديد من املخيمات اليت كانت جاهزة ، ومل يتمكن أصحاا من حتضري 

شهادة :الوثائق يف امللف مثلامللفات اخلاصة باالستغالل يف وقتها، حيث طلب منهم أهم 
املطابقة للحماية املدنية والصحة وكذا التأمني على املخيم مع املراقبة املستمرة ملفتشي 

سرير أي 4999:خميما بطاقة استيعاب تقدرب 21السياحة هلا، وعليه مت رفع املخيمات إىل 
  .باملائة من طاقة اإليواء اإلمجالية 31.41مايعادل 

  ليلة140203:فرد قضوا35051وسم استقبلت خالل امل
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  :مراكز أخرى-3

شافة اإلسالمية تتمثل يف مركز االصطياف التابع ملديرية الشبيبة والرياضة ، خميمات الك
مركز بطاقة  52واجلمعيات وكذا املؤسسات التربوية ، حيث بلغ عدد هذه املراكز 

سرير، موزعة على طول الشريط الساحلي وتستغل يف 9055: استيعاب إمجالية تقدر ب
  .فرد من األطفال والشباب15416السياحة الشبانية، استقبلت خالل املوسم 

  :دور الشباب-4

على بيتني للشباب يتموقعان بالغريانة والطاهري، بلغ عدد املتوافدين عليهما تتوفر الوالية 
  :ليلة موزعة كمايلي4508شخص قضوا644

  بعلى دور الشبا نعدد الوافدي: 08جدول رقم 

  عدد الليايل  نعدد املتوافدي  طاقة االستيعاب  املؤسسة
  3388  484  سرير80  دار الشباب الطاهري

  1120  160  سرير80  دار الشباب الغريانة

  2006مديرية السياحة لوالية جيجل مارس:املصدر

يف الواقع مل يتم إدراج هذا الشكل من اإليواء سابقا، إال أن :اإلقامة عند القاطن-5
الواقع حتم اعتبارها كهياكل إيواء، نتيجة انتشارها والطلب الذي أضحى متزايدا عليها 

  .يف قدرات اإليواء من حول ألخر، إضافة إىل كوا متتص العجز

  :شقة موزعة على البلديات كالتايل2120اكثر من 2005مت إحصاء خالل موسم 

  )أنظر اجلدول املوايل( 
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  يف اخلدمات السياحية غري الرمسية ةعدد الشقق املستغل: 09رقم  جدول

متوسط   عددالدورات  عددالشقق  البلدية
  االفراديف العائلة

  عدد املتوافدين

  9000  05  03  600  جيجل

  2220  05  02  222  الطاهري

  2850  05  03  190  زيامة منصورية

  3675  05  03  245  العوانة

  2500  05  02  250  القنار

  500  05  01  100  تاكسنة

  750  05  02  75  قاوس

  300  05  02  30  الشقفة 

  50  05  02  10  وجانة

  4800  05  03  320  سيدي ع العزيز

  400  05  02  40  خريى واد عجول

  750  05  02  75  االمري ع القادر

  27795      2157  اموع

  2006مديرية السياحة لوالية جيجل مارس:املصدر

نظرا للتأثري الكبري هلذه الشرحية من املواطنني على :منيالسكان األصليني غري املقي-6
جمريات موسم االصطياف، مت إدراجها ضمن املتوافدين على الوالية كسواح ، نظرا 

حسب مايعكسه اجلدول .لعددهم الكبري وملسامهتهم يف تنشيط الدورة االقتصادية للوالية
املغتربني والعائالت القاطنة يف التايل ذو التقديرات التقريبية ، اليت تشمل األشخاص 

  . الواليات األخرى
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  ناإلقامة عند القاط: 10جدول رقم 

  عددالوافدين  ةاد بالعائلمتوسط األفر  عدد العائالت  البلدية
  4250  05  850  جيجل

  2250  05  450  امليلية

  1000  05  200  الطاهري

  2500  05  500  تاكسنة

  1000  05  200  زيامة

  1750  05  350  العوانة

  500  05  100  جيملة 

  300  05  60  بن ياجيس

  250  05  50  وجانة

  250  05  50  القنار

  1250  05  250  الشقفة

  375  05  75  الشحنة

  325  05  65  االمريع القادر

  500  05  100  سيدي ع العزيز

  425  05  85  العنصر

  500  05  100  سيدي معروف

  250  05  50  السطارة

  300  05  60  خريى واد عجول

  17975    3595  اموع

  2006مديرية السياحة لوالية جيجل مارس:املصدر
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عملية مراقبة لكل هياكل االستقبال املتواجدة 216قامت مصاحل مديرية السياحة ب
متابعات قضائية 04حماضر نتجت عنها 04انذارات وحترير05بالوالية أسفرت عن توجيه 

فندقية بدون ترخيص مسبق من طرف اإلدارة املكلفة بسبب استغالل مؤسسات 
  .بالسياحة
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    :تمهيد
  
  

تناولنا يف الفصول السابقة خمتلف األدبيات اليت تتناول ظاهرة السياحة ودورها يف التنمية 
احلضرية انطالقا من تباين املنطلقات املنهجية واملعرفية وكذا السياق االجتماعي املتضمن 
ألية ظاهرة حبثية ، واىل جانب هذا تطرقنا إىل املشكلة البحثية بأبعادها املختلفـة وكـذا   

اإلطار التصوري للدراسة الـذي قادنـا    ااألهداف والفروض املرتبطة ا ، كما حددن
بدوره إىل ضرورة حتديد اإلطار املنهجي الذي تتمكن من خالله تبيان الصدق االنربيقي 

  .لفرضيات الدراسة
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  :مجال الدراسة- 1

إن جمال الدراسة هو النطاق الذي جيري فيه البحث، حيث يقول الكثري من املهـتمني      
لبشـري  ا.مبناهج البحث االجتماعي، أن لكل دراسة ثالثة جماالت وهي اال اجلغـرايف 

  .والزمين
انطالقا من خصوصية الدراسة ، فان اعتمادنا على البحث يف املوضوع من خالل جمـال  

ضروري جدا لفهم وضعية السياحة ودورها يف التنميـة  ) اال اجلغرايف( حضري معني 
ـ  السـلبية   ااحلضرية يف اجلزائر كجزء من الكل تتطابق فيه السياسة احلضرية ومظاهره

ذلك أخذنا جمال جغرايف حمدد، عرف العديد من الظـواهر واملشـكالت   واالجيابية،  ك
احلضرية وتطبيق السياسات املختلفة منذ االستقالل إىل يومنا هذا ، اال املعين بالدراسة 
هو مدينة جيجل واليت تعد من املدن السياحية الساحلية ، من حيث الشـواطئ اخلالبـة   

توسط، وجاء اختيارنا هلـذه املدينـة بالـذات    على الشريط الساحلي للبحر األبيض امل
معرفيت املباشرة ذا اال ، وثانيها هو أن مدينة جيجل وموقعها : العتبارين أساسيني مها

قرا ( ومؤهالا السياحية ، وارتباطها باحملاور األساسية للنقل واملواصالت  ياالستراتيج
، وكذلك درجة اجلدب الـذي متارسـه   )من ميناء جن جن أكرب موانئ القارة اإلفريقية

على إقليمها املباشر وغري املباشر، جيعلها مؤهلة أكثر من غريها على جذب الكـثري مـن   
السواح واملصطافني من خمتلف البلديات والواليات والدول الصديقة والشقيقة ، ذلـك  

ـ  واح ومنـوا  ماجعل املدينة تشهد يف الفترة األخرية والسنوات األخرية إقباال واسعا للس
ملحوظا للفنادق وخمتلف اهلياكل ذات اخلدمات السياحية املختلفة على غـرار املطـاعم   
واملراقد، ومبختلف األحجام سواء كان داخل احمليط العمـراين ويف أمـاكن وجيـوب    
عمرانية كانت خمصصة لالستعماالت، سواء كانت مهيـأة للمسـاحات اخلضـراء أو    

حاولنا أخذ التركيز على أهم الشواطئ اليت تستقطب ألغراض أخرى، وانطالقا من هذا 
  .املزيد من السواح، وتنتشر ا أعداد كبرية من الفنادق واملطاعم واملراقد واملخيمات
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  جي للدراســةاإلطار الـمنه                                                                                              الفصل اخلامس        

 :عينة البحث-2  
العينة هي الفئة املمثلة تمع البحث وتشمل معظم خصائص اتمع ملا هلا مـن أمهيـة ،   
جتعل البحث سهال وممكنا ولو انه من الصعب على الباحث يف املوضوع املتعلق بالسياحة 

ظـاهرة  والتنمية احلضرية ان يشمل كل أفراد جمتمع البحث ،  خاصة وان دراسـة أي  
اجتماعية البد من توفر املعطيات اليت تستشف من صانعي الظاهرة ، وذلك بغية مساعدة 
الباحث االجتماعي ي اختاذ أي قرار أو حكم مناسب حيال هذه الظاهرة،وقبل البحث 

  .عن املعطيات ينبغي حتديد بعض أألوعية اليت يدور يف فلكها البحث االجتماعي
  )دراسةإطار ال:( جمتمع الدراسة2-1

عن حتديد جمتمع الدراسة هو من األمهية مبكان ، حيث أنه يسـاعد يف تشـكيل          
األسلوب العلمي أألمثل للدراسة ، وحصره يف جمتمع صغري ومميز ميكن الباحـث مـن   
التعرف عليه كليا مما يضمن عدم تشتت العينة، وجمتمع الدراسة يف هذا البحـث هـو   

مدينة جيجل ، وميكن بسهولة التعرف عليه كمـا يشـمل   الفنادق املنتشرة عرب شواطي 
على مجيع عناصر ومفردات الظاهرة قيد الدراسة ، وألنه من الصعب الوصول إىل مجيـع  
املفردات املشكلة تمع الدراسة ، فقد تطلب ذلك استخدام العينة بـدال مـن املسـح    

  .الشامل
  :العينة 2-2

إىل اجلزء أي نسبة العدد اجلزئي مـن العـدد   يشري مصطلح العينة يف علم اإلحصاء     
الكلي للحاالت تتوفر فيها خاصة أو عدة خصائص معينة، وتتكون العينة من عدد حمدود 
من احلاالت املختارة من قطاعات جمتمع معني لدراستها ، وجدير بالـذكر أن معظـم   

كلي للمجتمـع،  األحباث السوسيولوجية تتعامل مع عينات أكثر مما تقوم بدراسة العدد ال
  ويف هذا الصدد تصبح التعميمات القائمة على بيانات العينة ، قابلة للتطبيق على العدد 
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ذي سحبت منه، وذلك طبقا للطريقـة املسـتخدمة يف اختيـار    الكلي تمع البحث ال

وقد أفاد استخدام املسح بالعينـة إىل تقلـيص   ).1(احلاالت اليت تشمل عليها وحجمها
العديد من مراحل اجلهد، فان قيام احلصر الشامل ملعرفة خصائص جممع معـني مكلـف   

ستغرق وقتا طويال يف مجـع  جدا يقتضي جتنيد العديد من الوسائل البشرية واملادية، كما ي
  .2املعلومات وحتليلها باإلضافة إىل أنه غري ضروري يف الكثري من احلاالت 

فالعينة تقنية أسهل من الدراسة الشاملة ألن بواسطتها يتحكم الباحـث يف مسـار       
دراسته ، ودف إىل بناء منوذج مصغر من اتمع الكلي بغية الوصول إىل نتائج قابلـة  

م ، وهلذا كانت عينة هذا البحث مثلت جمتمع مدروس يف كل خصائصه، إذ أـا  للتعمي
مل تتعد اإلطار اجلغرايف احملدد وكذا اإلطار العيين، وقد اختريت دون أدىن حتيز أو ميـل  
ملنطقة أو فندق دون غريها، اذ الفرصة أمام اتمع قيد الدراسة كانت متكافئة ودون أي 

  ".عينة عشوائية بسيطة"نف ضمن خانة تكرار، وهذا ماجعلها تص
  :وحدة العينة2-2-1
هي الفندق الواقع ضمن احلدود اجلغرافية للشاطئ ، اذ من مجلة الفنادق اختريت فنادق  

مثلت اتمع، وتشكلت العينة بشكل عشوائي ، حيث جييب على أسئلة االستمارة فـرد  
املسري أو احملاسب أو أخر إن كان  واحد من الفندق ممثل يف مدير الفندق ويف حالة غيابه

مسؤوال، حىت وان كان الفندق يشتمل على أكثر من مسؤول أو مسـري فـان ايـب    
  .واحدا فقط تفاديا للتكرار

  :حجم العينة- 2-2-2
  باملائة من اتمع األصلي ومت30ودراستنا هذه اعتمدت على العينة العشوائية وبنسبة 

 %30=60/100*18:ذلك كمايلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  396القاموس ص : عاطف غيث -1
  141ص 1999أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ، منشورات جامعة قسنطينة: فضيل دليو وعلي غريب وآخرون-2
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 :منهج الدراسة-3

يعترب املنهج من العناصر األساسية اليت ينبغي توفريها يف أية دراسة ، ولذلك فانه مـن غـري   
املعقول أن خيلو أي حبث علمي من منهج يتبعه الباحث للوصول إىل حتقيق موضـوعي مـن   

حتها، إال انه يعترب من العسري اختيار منهج معني لدراسة ما ، فاملنـهج  الفرضيات وتأكيد ص
العلمي هو أسلوب للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها ، وبالتايل 
الوصول إىل نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة ، وإذا كان املنهج حمكوما 

لظواهر فان الظواهر ذاا هلا منطقها اخلاص ا، والذي سلم نفسه ملنج مبنطق معني يف دراسة ا
دون أخر، مبعىن أن يكون هناك تكافؤ منهجي بني املنهج املتبع والظاهرة املدروسة ، كما أن 
تبين منهج معني اليعين أن الظاهرة ميكن تسلم انقيادها هلذا املنهج فقط ، ويعرفـه الـدكتور   

لى أنه الطريق أو السبيل للبحث الذي يستند إىل عدد من املميـزات  ع" مصطفى عمر التري"
الرئيسية أمهها أن الظواهر ومكوناا والعالقات بينها موجودة بشكل مستقل عن الفرد وعن 

  آرائه واجتاهاته وتصوراته 
التوصـل   وأن هذه الظواهر ختضع لقوانني ثابتة تتحكم فيها وتوجهها بانتظام وانه باإلمكان

  1معرفة خصائص هذه القواعد وأساليب تأدية وظائفها إىل
  :واعتمدت الدراسة على

خاصة يف جانبها النظري ملا تعرضنا لعرض مراحل تطور ظاهرة السـياحة  : املنهج التارخيي-
  .املراحل التارخيية املختلفة  عرب
لـك  وقد مت االعتماد عليه باعتباره منهج رئيسي يف هذه الدراسـة وذ :املنهج الوصفي-

العتبارات علمية أمهها طبيعة املوضوع يف حد ذاته الذي يستلزم الوصـف والتحليـل ،   
ويصنف هذا املنهج من املناهج املتبعة يف البحوث وهـي املنـهج التـارخيي التجـرييب     

  2-والوصفي
اجلزائر –توزيع عني مليلة منهجية العلوم االجتماعية ،مطبعة دار اهلدى للطباعة والنشر وال: بلقاسم سالطنية،حسان اجليالين-1

  28ص2004
  19ص4دار الشروق للتوزيع والطباعةط-املرشد يف كتابة األحباث االجتماعية: صاحل نحلمي حممد فؤاد وعبد الرمح-2
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ويعرف على انه طريقة من طرق التفسري والتحليل بشكل علمي منظم من اجل الوصول 
إىل وصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومـات املقننـة عـن    

كمـا حيـدد هـدف    ،)1(-املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها إىل الدراسة احلقيقة
الوظائف الواقعية من خالل موضوع حبث معني وهلـذا تبـدو    البحث الوصفي بتحديد

الضرورة إلقامة األحباث باعتبارها دف إىل مجع وحتديد مثل هذه الوقائع االجتماعيـة  
امللموسة كاملشـكالت االجتماعيـة الـيت تظهـر بصـورة جليـة داخـل احملـيط         

ده يف حتليـل  ،كما تكمن أمهية هذا املنهج بالنسـبة للدراسـة العتمـا   )2(االجتماعي
  .وتشخيص ظاهرة السياحة ودورها يف التنمية احلضرية

فقد اعتمد هذا املنهج بشكل واضح على هذا املنهج يف الدراسة امليدانية من اجل وصف 
الظاهرة مث حتليلها وتفسري البيانات واملعلومات احملصل عليهـا ميـدانيا،ويقوم املنـهج    

أو نوعية يف فترة  ةحدث معني بطريقة كمي الوصفي على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو
زمنية معينة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو احلدث من حيث احملتـوى  
واملضمون، كما يعترب املنهج الوصفي طريقة منتظمة لدراسة حقائق جديدة أو التحقـق  

اجلوانب اليت من صحة حقائق قدمية ، وأثارها والعالقات اليت تتصل ا وتغريها وكشف 
وقد مت يف هذه الدراسة تصوير الوضع الراهن، وحتديد العالقات القائمة بني ).3(حتكمها 

السياحة واحلياة االقتصادية يف اال احلضري، إذ وبعد املالحظة املباشرة وغري املباشـرة  
لكل ماهوموجود يف الشاطئ املدروس ، على املسـتويني االجتمـاعي واالقتصـادي ،    

ل مايتعلق باألوضاع والتنمية احلضرية ، وكذلك مظاهر استغالل اخلـدمات  ووصف ك
  املؤهالت السياحية واملقومات ودرجة توظيف وتوفري اخلدمات السياحية ، حيث كان

  استخدام هذا املنهج مبثابة مسح اجتماعي لكل ماهو موجود يف الشاطئ كحالة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  113ص1980سنة2املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ط-دليل الباحث يف املنهجية والرسائل اجلامعية: عمار بوحوش-1
  133ص1994البحث السوسيولوجي العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة اجلزائر:بودراع امحد-2
   168مرجع سابق ص-بلقاسم سالطنية،حسان اجليالين-3
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اخلدمات ، ويف نفس الوقت اعتماد الباحث على وثائق وخرائط الـيت تـوفرت علـى    
اخلاصة بالعمران ، واعتمادا مستوى البلدية أو مديرية السياحة بالوالية، وكذا املديريات 

والوثائق يسهل للباحث املعرفة والوصـول إىل األمـاكن واجليـوب    على هذه اخلرائط 
علـى  العمرانية اليت كانت خمططة واستغلت يف غري جمال اخلدمات السـياحية، عـالوة   

ـ  راملصاد ة اإلحصائية اليت صدرت عن اهليئات املختصة ، والتقارير العامة واملتابعة اليومي
وكـذلك  .ملوضوع اخلدمات السياحية اليت بات يتطور مستوى كما ونوعا من يوم ألخر

دراسة وضعياا املزرية بانعدام وانقطاع الكهرباء وانعدام املياه الصاحلة للشرب والعراقيل 
  .اإلدارية ، ومعضلة التمويل مما حال دون توسيع طاقة االستيعاب ، وانعدام النظافة 

يتم من خالل استعمال األرقام واملعادالت كرموز ومؤشرات لقـيم  : ياملنهج اإلحصائ-
وظواهر معينة يقوم الباحث بتفسريها وحتليلها، كما يعني الباحث على تصميم نتائج حبثه 
على العديد من العينات ، وحتدد وظائف املنهج اإلحصائي  حسب ما جاء به األسـتاذ  

  :كمايلي)يكاأستاذ اإلحصاء االجتماعي يف أمر( باللوك 

  وظيفة وصفية تقوم بتلخيص املعلومات امعة حبيث ميكن تلخيصها بسهولة-

  وظيفة استنتاجية تتضمن وضع التصميمات حول جمتمع البحث طبقا ملعطيات البحث-
  .صياغة قوانني عامة مستنبطة من مالحظات متعددة-

ات واألرقام اإلحصائية ويف هذه الدراسة ميكن مالحظة املنهج اإلحصائي من خالل البيان
اليت اعتمدت يف حتليل نتائج البحث والنسب املئؤية اليت استعملت لتدعيم نتائج البحـث  

  .وذلك فيما خيص اجلانب التطبيقي للدراسة

أما اجلانب النظري فقد استخدم هذا املنهج لتدعيم الدراسة وكان على شكل معطيـات  
  .إحصائية ونسب مئوية وجداول مقارنة
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إن جناح البحث يف حتقيـق أهدافـه   : األدوات املستخدمة يف مجع البيانات-4

يانات ، مقابـل  يتوقف على االختبار الرشيد ألنسب األدوات املالئمة للحصول على الب
اجلهد الذي يبدله الباحث يف هذه األدوات وجعلها على أعلى مستوى مـن الكفـاءة،   
ومعىن ذلك أنه من الضروري أن تتحقق درجة معينة من الثقة يف البيانات الـيت حيصـل   
عليها عن طريق األدوات ، ومبعىن أخر جيب إبراز مدى صدق األداة اليت نسـتخدمها يف  

يرى علماء املنهجية انه بقدر ماميكن للباحث االسـتعانة  ،وراد دراستها قياس الظاهرة امل
مبجموعة من األدوات واملناهج بقدر مايتم التوصل إىل نتائج موضوعية ودقيقة ، ومبا أن 
طبيعة املوضوع هي اليت تفرض على الباحث نوع املنهج فإا وتبعا إىل ذلك تفرض عليه 

 مجع املعطيات واحلقائق من امليدان لذلك اعتمدت نوع األدوات الواجب استخدامها يف
  :الدراسة على األدوات األتية

إحدى الوسائل جلمع البيانات ويستعملها الباحث بغرض مجع احلقـائق  : املالحظة4-1
وبواسطتها يكون اتصاله مباشر بالظاهرة اليت يدرسها فتسمح له بالتفاعل معها ، وقـد  

ن أهم الوسائل اليت يستعملها الباحثون االجتمـاعيون  بأا م: عرفها إحسان حممد حسن
والطبيعيون يف مجع املعلومات واحلقائق من احلقل االجتماعي والطبيعي الذي يزود البـاحثني  

وتعرف أيضا بأا من األدوات الرئيسة املستخدمة يف البحـث العلمـي ،    ،)1(باملعلومات 
املالحظـة   ت الالزمة، وميكن القـول أن ومصدرا أساسيا للحصول على املعلومات والبيانا

العلمية مبا تتميز من خصائص تصبح مصدرا أساسيا من مصادر احلصول على البيانات ، وغري 
ختتلف عن املالحظة غري العلمية ، ألن العقل يف هذه األخرية يقوم بنصيب كـبري يف حتليـل   

على احلواس فقـط ، بـل    قتصرالظواهر وإجياد العالقات بينها، كما أن املالحظة العلمية الت
تتطلب أدوات علمية دقيقة للقياس ولعل أمهية املالحظة تكمن يف أـا الوسـيلة األسـهل    
واالجنح يف مراقبة السلوك اإلنساين، وهي ختدم الكثري مـن أهـداف البحـوث فـيمكن     

ــض  ــاف بع ــتخدامها يف استكش ــني   اس ــلوك مع ــار بس ــواهر أو اإلبص  الظ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  93ص1982سنة 1دار الطليعة بريوت ط -األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي: إحسان حممد حسن-1
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كما أا تلقي الضوء على البيانات الكمية ، ومتثل يف هذه احلالة حمكا خارجيـا ميكـن   

  .)1(االحتكام إليه يف التثبت من مدى صدق البيانات
واملالحظة يف البحوث االجتماعية شأا شأن املقابلة ، وقد قمت مبالحظات عامـة       

وساعد ذلك على زياريت اليومية ملدينـة   حول الشواطئ مع استقاء العديد من البيانات ،
جيجل ، مما أمكن من رصد العديد من السلوكيات اليت جتلت يف الثقافة احمللية السـائدة  
يف جمال عرض اخلدمات السياحية ، والفئات املشتغلة يف القطاع السـياحي ، كمـا مت   

كن تصـنيف  رصد أهم النقائص املسجلة وكذا العراقيل امللموسة ، ومن جهة أخرى مي
  :أنواع املالحظة اليت مجعت ا البيانات إىل

  :املالحظة البسيطة- 4-1-1
وهي اليت اعتمدت فيها على املواقف الطبيعية للشواطئ، ومل تستخدم فيها أدوات للتأكد 

  .من دقة هذه املالحظات ومن مناذجها
  : املالحظة البسيطة بغري مشاركة-
مالحظة مواقف اجتماعية دون املشاركة الفعلية  حيث مل يكن هناك احتياج ألكثر من   

يف صنع احلدث، أو املظهر االجتماعي، واستخدام مالحظات اآلخـرين مـن خـالل    
اخلرائط والصور الفوتوغرافية حيث تعترب اخلريطة ذات أمهية كبرية من الدراسة التطبيقية 

  :كوا تسمح ب
  مقارنة املعلومات املوجودة على اخلريطة -
  .بني مايالحظ على اخلريطة وواقع الدراسة امليدانيةالربط -
  .لتوضيح املعاين يف الدراسة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 272-271مرجع سابق ص :حسان اجليالين .بلقاسم سالطنية-1
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وقد مت احلصول على خرائط متثل مدينة جيجل وتبني من خالهلا الشكل املرفولوجي منذ 
سنوات واالمتداد الفيزيقي للمدينة بعد ذلك ، وكذا اسـتخدام األرض ، أمـا الصـور    

ان لتسجيل ظواهر من الصعب رسم خريطة أو وصفها الفوتوغرافية فهي أخذت يف امليد
  .وصفا دقيقا

  :  املالحظة البسيطة باملشاركة-
وهي اليت تتطلب مشاركتنا الفعلية يف حياة األفراد كاالستفادة من التنقالت اليوميـة     

عرب شواطئ املدينة وفنادقها ، ومقابلة رؤساء الفنادق واملسؤوليني احملليني ، وكذا سكان 
الية وضيوفها من مصطافني وسواح، لالستفادة من معلومات دقيقة حـول وضـعية   الو

  .القطاع السياحي السيما من ناحية اخلدمات 
  :املالحظة املنظمة-4-1-2

أا امتداد طبيعي للمالحظة البسيطة حيث اعتمدت فيها اىل االشتراك مع السكان يف     
ملالحظة التـنقالت اليوميـة والسـلوك     أنشطتهم اليومية يف جمال اخلدمات السياحية ،

العفوي والتضامين لدى فئات الشواطئ واملقبلني عليها، وذلك ماميكن من مجع بيانـات  
فعلية عن وضعية احلياة االجتماعية يف الشاطئ، والوضعية القانونية للباعة املنتشرين عـرب  

ستفسار عـن دوافـع   شواطئ املدينة،وقد التزم التعامل مع كل الظواهر باملوضوعية واال
بعض أمناط السلوك ومعرفة بعض جوانب املوضوع املدروس ومؤشراته دون إثارة الشك 

  .والريبة يف النفوس
  :املقابلة الشخصية-4-2

وتعترب من بني الوسائل اهلامة جلمع البيانات واملعطيات عن موضـوع الدراسـة ،        
حث واملبحوث ، وقد مت خالل اجنـاز  وتعترب استمارة شفوية ، إذ ماهي إال حوار بني البا

املشروع مقابلة أشخاص من فئات خمتلفة، ويرجع حتديـد األشـخاص الـذين قمـت     
  مبقابلتهم حسب وظائفهم وأعماهلم ودرجة أمهيتهم يف تطوير 
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اخلدمات السياحية ومسامهتهم يف النهوض بالقطاع السياحي وحتريك عجلـة التنميـة   
احلضرية مبدينة جيجل ،وكان استخدام املقابلة كتقنية للحصول على ماتعذر حصوله من 

ـ  دف األول هـو  خالل الكتب والوثائق واالستمارة املوزعة على أفراد العينة، وكان اهل
احلصول على وصف كمي وكيفي ومجع العديد من املعطيـات والبيانـات واألفكـار    
والتصورات واألرقام املرتبطة بالزيادة اليومية لعدد الوافدين على شواطئ املدينة ، ومـن  
خالل املقابالت اليت أجريناها مع املصاحل اإلدارية والتقنية وكذلك اخلرباء الذين شـكلوا  

ورا أساسيا يف البحث، على اعتبار أم فاعلني اجتماعني أساسيني ومهنيني ذوي لدينا حم
  .خربة يف ميدان املراقبة واملتابعة اليومية لوضعية الفنادق والشواطئ مبدينة جيجل

وهكذا أجرينا عدة مقابالت متكررة مع مسؤوليني دامت كل مقابلة تقريبـا سـاعة      
ية يف التعامل مع املستجوبني خاصة املسؤوليني، ويف كثري نظرا للظروف املتميزة هلذه التقن

من األحيان اضطررنا إىل تكرار املقابالت مع البعض من املستجوبني أو تأجيلها مـرات  
عديدة، حسب الظروف احمليطة باملقابالت كانعدام الوقـت الكـايف بالنسـبة لـبعض     

احمليطة بالبحث، شكلت لنا املسؤوليني وكثرة انشغاالم ، وكل هذه األمور والظروف 
يف الواقع صعوبات مباشرة يف احلصول على هذه املعطيات املختلفة ، حينها الشيء الذي 
دفعنا يف الكثري من األحيان إىل اإلحلاح واستعمال تقنية املقابلة ، ويف بعـض األحيـان   

مـرات   خارج إطار العمل كماهو احلال مع بعض اخلرباء ، وهذا اإلجراء حاولنا تكراره
عديدة قصد احلصول على اكرب قسط من املعلومات واآلراء واألفكار حـول مشـكلتنا   
البحثية بغرض التحقق من خمتلف احلقائق املرتبطة باملدينة ومشكالا ، خاصة إذا تعلـق  
األمر جبانبها املورفولوجي والذي أضحى صورة مشوهة بفعل تلك األحيـاء املتخلفـة   

  .حملليوكذا ارتباطها بالواقع ا
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ومن هنا حاولنا طرح بعض األسئلة وكانت لنا مقابلة حمـددة وجـادة ونوعيـة مـع     

احل الدائرة ومديرية السياحة ومسؤويل الفنادق وبعـض  البلدية ومص( املسؤوليني احملليني
وحتصلنا من خالهلا على معلومات حول الوضـعية الـيت   ) اخل...املشرفني عن التخطيط

توجد عليها اخلدمات السياحية يف مدينة جيجل ، واملشاكل املصاحبة هلا والعراقيل الـيت  
ى التنمية احلضرية، والواقـع أن  تعترض طريق ازدهار القطاع السياحي للتأثري االجيايب عل

هذه املقابلة قد استنفدت قدرا كبريا من الوقت واجلهد، ذلك أن عقـد جلسـة مـع    
املبحوثني تتطلب يف كثري من األحيان وسطاء من جهات خمتلفة خاصة لدى العاملني يف 
مقر بلدية جيجل ومديرية السياحة، السـيما مصـلحة اإلحصـاءات الـيت أمـدتنا      

حول وضعيات الفنادق والشواطئ ، وحرصت أن يعـاجل كـل سـؤال     باإلحصائيات
مشكلة واحدة أو ظاهرة معينة مع جتنب تكرار األسئلة وعدم التطرق ألكثر من مشـكلة  
أو موضوع واحد يف نفس السؤال ، كما جاءت األسئلة اليت تدور حول موضوع معني 

أن حمتـوى األسـئلة   مع بعضها البعض، وهذا لتجنب تشتيت املبحوث مع التأكد من 
تنطبق على مجيع أفراد العينة واعتمدت يف ذلـك علـى طبيعـة السـؤال واجلـواب      

  .املغلقة أو احملدودة اإلجابة ةاملرجو،وكذلك طبيعة العينة تتراوح بني األسئل
حيث مت حتديد اإلجابات املمكنة أو املختلفة لكل سؤال وما من شأنه أن يقيـد حريـة   

قف حرج أثناء اإلجابة مما يسهل املقارنة بوجود هذه اإلجابات املبحوث أو يضعه يف مو
احملددة واملوحدة وكذلك سهولة عملية تصنيف وتبويب وحتليل اإلجابـات ، كـذلك   
توفري الوقت ووضوح املعاين ، وكذلك سهولة التعامل مع األسئلة الـيت حتتـوي علـى    

  ....طاقة االستيعاب ، تاريخ الفندق : إجابات أرقام مثل
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  :األسئلة املفتوحة أو احلرة1-2
يف هذا النوع من األسئلة تركت حرية اإلجابة للمبحوث ليجيـب بطريقتـه ولغتـه       

خلاصة وكذلك األسلوب الذي يراه مناسبا ، وهذا قصد احلصول على معلومات معمقة ا
  حول الظاهرة مثال على ذلك ماهو سبب قلة طاقة استيعاب الفنادق؟

  :أسئلة النهاية املفتوحة-2-3
وقد استخدمت يف هذه احلالة صعوبة حصر اإلجابة يف خيارات حمدودة مثل هل أنتم    

قانونية لنشاطكم؟، ومن هذا النوع يسهل على املبحـوث التقيـد   على علم بالوضعية ال
  .بكل صراحة رغم أن البعض اآلخر يتحايل 

  :األسئلة املغلقة املفتوحة-3-4
فقد مت يف هذا النوع من األسئلة طرح سؤال يغلق يف البدايـة مث حنـدده يف اإلجابـة      

  .....ال...السنة نعمهل الفندق يشتغل طول :املطلوبة مث يتبعه سؤال مفتوح مثل 
  يف أي فصل بالضبط؟ ويف الفصول األخرى مامصري الفندق؟

وتعترب املقابلة من أهم الوسائل اليقينية جلمع املعلومات والبيانات من امليدان االجتماعي ، 
كما تستعمل يف األحباث امليدانية اليت ترمي إىل مجع البيانات األصلية من وحدات جمتمع 

  )1(النظرية  ةكن التوصل إليها عن طريق البحث املكتيب  أو الدراسالبحث اليت المي

ورغم ما لالستمارة من أمهية يف مجع املعطيات حول الظاهرة االجتماعية إال أـا يف     
لتفسري املعطيات التقنية وتفسري اإلحصاءات من طـرف املصـاحل    ةهذا البحث تعد أدا

ت يف هذه االستمارة على التوزيع املباشر أي عـن  ينة جيجل، وقد اعتمدداملعنية التابعة مل
طريق اليد، وذلك لطبية املوضوع اىل جانب سهولة وقلة تكلفة الطريقة، مـع توضـيح   
بعض األسئلة اليت الميكن أن يطرحها على املبحوث ،وكـذلك تغطيتـه كـل فنـادق     

  قتصاديةوشواطئ الوالية، ومعرفة جوانب املوضوع ومالحظة الوضعية االجتماعية و اال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  102ص1998دار النهضة العربية بريوت سنة -البحث العلمي واخلطوات العلمية إلعداد البحوث: حممد شفيق 1
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  .للمدينة

  :االستمارة-4-3
وباعتبار االستمارة هي األداة الرئيسة جلمع البيانات فإننا اعتمدنا على املالحظة البسيطة 
كأداة ثانوية، وقد سامهت يف العمل على التأكد مـن صـحة املعلومـات املدجمـة يف     

تعد من أكثر األدوات اسـتعماال يف البحـوث   :االستمارة. *هااالستمارة وتدعيم نتائج
العلمية حيث يستعملها الباحثون املبتدئون لسهولة تطبيقها وكذا قصر مدة استخدامها ، 
كما أا نسب الطرق جلمع املعلومات واملعطيات املتعلقة بالبحث بشكل منظم يفـرض  

  .ره مبضامينه وأهدافهعلى الباحثني التقيد باملوضوع وعدم اخلروج عن إطا
تعد من أكثر األدوات استعماال يف البحـوث العلميـة حيـث يسـتعملها     :االستمارة-

الباحثون املبتدئون لسهولة تطبيقها وكذا قصر مدة استخدامها ، كما أا نسب الطـرق  
جلمع املعلومات واملعطيات املتعلقة بالبحث بشكل منظم يفرض على البـاحثني التقيـد   

  .عدم اخلروج عن إطاره مبضامينه وأهدافهباملوضوع و
وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة تدور حول املوضوع تقدم موعـة مـن األفـراد    

إىل شرح إضايف وجتمع معا يف شكل  جلإلجابة عنها، وتعد األسئلة بشكل واضح ال حيتا
نات من امليـدان  استمارة ، ويف هذه الدراسة جلانا إىل االستمارة كأداة رئيسية جلمع البيا

األداتني السابقتني لإلحاطـة بـه والوصـول إىل     هوذلك لطبيعة املوضوع الذي ال تكفي
معطيات وبيانات تسمح بقياس وكشف مدى حتقق فرضيات الدراسـة ، ويف تشـكيل   
هذه األداة حددت الدراسة العناصر األساسية اليت تشكل حمتوى املوضوع مث ترمجت إىل 

من طرف املبحوثني وبعدها جربت على جمموعة من املبحوثني لقياس أسئلة قابلة لإلجابة 
درجة وضوح األسئلة الواردة فيها، وبعدها أجريت بعض التعديالت عليها مـن حيـث   

وبعـد تعديلـها   . بعض األسئلة،وترتيبها والبعض منها الغي بعدما تبني انه مكرر ةصياغ
  :اور التاليةصيغت االستمارة يف شكلها النهائي واشتملت على احمل
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  وضعية هياكل االستقبال بالوالية-1
  وضعية الفنادق -2
  الفنادق تمتطلبا-3
 دقاآلفاق املستقبلية للفنا-4

ـ    لإن اإلطار املنهجي مبثابة السالح للباحث يعتمده عند نزوله إىل امليدان، وهـو الكفي
بالوصول إىل األهداف املرجوة من وراء الدراسة والبحث وذلك من خالل مجلـة مـن   

املعطيات مـن امليـدان والـيت     علىالوسائل تشمل األدوات اليت يعتمد عليها للحصول 
 .االجتماعية االستغناء عنه على وجه اخلصوص الميكن ألي دراسة يف العلوم
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I-عرض وتقدمي نتائج الدراسة  

  :املقابلة-1

هي الوسيلة الثانية اليت اعتمدنا عليها يف مجـع البيانـات واملعطيـات املتعلقـة     
باملوضوع، وقد تساعد يف حتليل نتائج البحث الواردة يف االستمارة وتعني علـى  

وتفسريها، ويف هذا البحث اخترنا مقـابالت مـن مجلـة     فهم بعض املعطيات
أصحاب الفنادق ومسريها والقـائمني  املقابالت اليت أجريناها مع املبحوثني، مع 

على خمتلف اخلاصة باخلدمات السياحية،كما كانت لنا مقابلة مع مديرية السياحة 
السـواح  اليت تعترب الشريك األساسي يف معاجلة هذا املوضوع، ناهيك عن بعض 

واملواطنني،وان كان جل اهتمامنا انصب حول دور الفنادق يف توفري اخلـدمات  
ولنا خالل هذه املقابالت طـرح  اوح،الراقية ،للنهوض بالقطاع السياحي جبيجل

مجلة من األسئلة وكانت مقابالت حمددة وجادة ونوعية مع املسـؤولني املعنـيني   
رية السياحة ،وحتصلنا من خالهلا ،سواء على مستوى الفنادق او على مستوى مدي

على معلومات حول واقع اخلدمات السياحية والظروف احمليطة ا،ناهيك عـن  
الوقوف على أهم العراقيل اليت حالت دون النهوض ـذا القطـاع وتطـويره    
ليواكب التحسنات اليت طرأت على اخلدمات السـياحية يف دول العـامل ،الـيت    

  .يرقدرت قيمة السياحة أحسن تقد
  :إجراءات توزيع االستمارة:االستمارة-2

  من قبل الباحث نفسه ةاستمارة عينة الدراس18مت توزيع -
مت توزيع االستمارة خالل فترة الصباح لوجود مسـريي ومسـؤويل الفنـادق    -

مت توزيع االستمارات يف فترات لصعوبة إكماهلم يف يوم واحد -.مبكاتب عملهم 
  .عد املسافة بني الفنادق أحيانا أخرىأحيانا ولب ، لغياب املعنيني
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ـ - ت غـري  بعد إمتام مجع االستمارات وفرزها،تبني أن عدد االستمارات أرجع

  .منقوصة
خالل توزيع االستمارة مثة جمموعة من الصعوبات يف توزيعها،إذ هناك من يري -

  . وغريها من العراقيل.أننا نعمل لصاحل جهة معينة 
I I -مناقشة وحتليل نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات  

   وضعية هياكل االستقبال:تفريغ بيانات احملور األول-ا
  

  الفنادق يبني ملكية:01جدول رقم 
  

  %النسبة     التكرار        امللكيةنــوع    
  %94   17  ملك خاص

  %06  01  ملك للدولة

  %100  18  اموع

  

  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر
  

ملتغري امللكية فان معظم فنادق املدينة ذات ملكية خاصة،وهو ماتعكسه  ةأما بالنسب
الذين استثمروا أمـواهلم   صواجهم من اخل قالفناد ي،أي أن مالك %94.44نسبة 

يف جانب الفندقة،وبالتايل يتحملون مسؤولية ماتؤول إليها مستويات اخلـدمات  
  .املقدمة يف جان هياكل االستقبال

،ويوجد فندق واحد من أفراد العينة ملكيته تعود ةمن الفنادق ملك الدول05.56%
قص فنـادق القطـاع   إىل جلنة اخلدمات االجتماعية لعمال التربية،وهذا مايفسر ن

العام ،لعدم االعتناء باجلانب السياحي من قبل السلطات مـن جهة،ولتجسـيد   
  .من جهة ثانية  ةسياسة اخلصخص
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                        يبني عدد الغرف بالفنادق:02جدول رقم 

  %ةالنسب  التكرار  عدد الغرف
0-10  01  05%  
10-20  03  17%  
20-30  04  22%  
30-40  04  22%  
40-50  03  17%  

  %17  03  50اكربمن

  %100  18  اموع
  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر

أن عدد الغرف اليت تتوفر مبعظم الفنـادق،يفوق   يتنب02من خالل اجلدول رقم
من بقيـة الغـرف   %50،يف حني %05.55غرف ،وهو ماتعكسه نسبة 10

  .%16.66فمافوق بنسبة50اىل40غرفة،20اىل10يتراوح مابني 
  غرفة50اىل 30من عدد الغرف ينحصر بني45%
كشف أصحاب الفنادق يف هذا اجلانب،أن قلة عدد الغرف بالفنادق،نقطـة  وقد
ب التوقف عندها ،باعتبار أن طاقة االستيعاب غري كافية،لكنها ختتفـي أمـام   جي

خدمات القطاع الفندقي غري الرمسي،حيث يستغل سكان املدينة فرصـة حلـول   
موسم االصطياف،لكراء شققهم مببالغ أقل مـن تسـعرية الفنادق،باعتبـارهم    

الـذين أبـدوا   اليدفعون الضرائب حسب حتليالت الناشطني يف القطاع الرمسي ،
  .قلقهم الشديد من هذه الوضعية ،خاصة أمام صمت السلطات

السواح من جهتهم وجدوا يف هذه الفرصة مناسبة لتمديد عطلة االصطياف على 
أن شقق املواطنني تضمن هلم املبيت ملدة أسبوع مببلغ ال  رقارعة الشواطئ، باعتبا

ئلة،عكس الفنـدق الـذي   أفراد العا ةمليون ونصف املليون سنتيم، ولكاف قيفو
  .يستهل فردان من العائلة املبلغ السابق يف ظرف ثالث أيام
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يبني عدد األسرة بالفنادق:03جدول رقم   

% النسبة  عدد األسرة التكرار 
33%  06 0-50  
44%  08 50-100  
06%  01 100-150  
17%  03 150-200  
100%  اموع 18 

  2007وتأحتقيق ميداين :املصدر
 

سريرا أي مايعادل 50نسبة عالية من األسرة اليت تتسع هلا الفنادق تقل عن 
  .وهو مايعكس العدد احملدود لغرف الفنادق،33.33%
حني ينخفض  سرير، يف100اىل50األسرة الغرف يتراوح مابني  من عدد44.44%

أن عدد  اكم ،%05.55يف هذا اال لسريرا، ويشك150العدد كلما اجتهنا حنو
  .%16.66وهو ماتعكسه النسبة يعترب ضئيال100اىل 150 األسرة مابني

هذا السياق أبدى العديد من أصحاب هياكل االستقبال الرغبة يف توسيع  يف
النية الصادقة للمسؤولني ،يف تسريح مساعدات وإعانات  تدق،إذا ما توفرالفنا

يف سبيل تطوير الفعل السياحي باجلهة،والتوسط هلم لدى البنوك إلزاحة العراقيل 
اليت تواجههم يف هذا الصدد،حىت يتمكنون من امتصاص العجز املسجل يف جمال 

  .االستقبال
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قوضعية الفناد:احملور الثاين  
 

كل الفنادق املتوفرة باملنطقة غري مصنفة،مما يوحي أا مل ترق بعد إىل املستوى 
  .فندقية والسياحية املقدمة وتنويع اخلدمات النياملرجو يف جمال حتس

أن اخللل يكمن يف غياب  كما أفادت املقابالت اليت أجريناها مع مالكيها، تبني
جهود القطاعني العام واخلاص للنهوض باجلانب اخلدمايت،  دسياسة واضحة، توح

بل الوالية بأكملها المتلك فندقا مصنفا،أو يليق مبؤهالا السياحية،يف  ةفاملدين
ات حتفيزية وتسهيالت لفائدة الراغبني يف إقامة مشاريع استثمارية يف غياب إجراء
  .هذا اجلانب

تفتقر جل الفنادق املوجودة عرب تراب الوالية إىل النشاطات الثقافية والفنية الـيت  
ميكن هلا أن ختلق للسائح جوا جديدا خيرجه من حالة الروتني اليت حيياها يوميـا  

اق أجنزت السلطات حديقة للحيوانات والتسـلية  هذا السي على شاطئ البحر، يف
مل تعـوض   اكلم عن عاصمة الوالية، لكنه25بالقرب من بلدية العوانة على بعد
لعدم متكن السواح من التنقل إليهـا ،سـيما    االنقص املوجود يف هذا الشق، نظر

  .ةسيارات،والنقل عرب احلافالت يكلفهم املزيد من األتعاب املادي نالذين ال ميلكو
ويبقى نزل الصخر األسود الوحيد الذي يوفر هذه النشـاطات خـالل موسـم    
االصطياف،لكنها عرفت نوعا من اجلمود يف السنوات األخرية بسبب الظـرف  

  األمين،ووقوعه يف منطقة تفتقر إىل احلماية الكلية 
تتوفر جل فنادق الوالية على شبكة الصرف الصحي للمياه القذرة،لكن املالحظ 

التناقض الصارخ يف الواقع  سعض منها يصب يف البحر،وهو ما يعكأن الب
واآلفاق،فمن جهة يسعى مالكو الفنادق إىل خدمة السياحة،لكنهم باملقابل 

  .يسامهون يف تلويث الشواطئ
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املطروح هو الفاتورة املرتفعة  لالكهرباء متوفرة جبميع هياكل االستقبال، واملشك
اليت تتكبدها هذه الفنادق جراء استهالك الكهرباء،مما يضطر البعض منها إىل 

  ".سونلغاز"وضع أجندة لتسديد املستحقات لفائدة مؤسسة 

بغرفها الثالجات واملكيفات  رتتوف يف واقع األمر، الذكره أن الفنادق  بوما جي
  .اهلوائية ،إال بالعدد القليل منها وبالتايل فاملشكلة ليست مطروحة بشكل عام

 

بالغرفيبني مدى توفر املاء:04جدول رقم  
%النسبة   املاء التكرار 

 متوفر 07 39%
 منعدم 11 61%

 اموع 18 100%
 

2007حتقيق ميداين اوت:املصدر  

وجود مشكلة عويصة  سإىل املاء بالغرف،وهو ما يعكتفتقر  غلب الفنادقأ
،خاصة خالل موسم االصطياف،وتضطر بعض الفنادق أمام جفاف احلنفيات إىل 
  .االستنجاد بالصهاريج،وماقد يصاحب هذا من خطورة على صحة نزالء الفندق

 ةهلذه لوضعيكما أن أصحاب الفنادق يطالبون السلطات املعنية بضرورة حد 
  .،بتوفري املياه بشكل مستمر خالل فصل الصيف
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أو املرش يبني مدى توفر احلمام:05جدول رقم  
%النسبة  كرارالت   اخلدمات 

 متوفر 05 28%
 منعدم 13 72%

 اموع 18 100%
 

2007وتأحتقيق ميداين :املصدر  

على مرش لالستحمام،بسبب عدم توفرها على املاء  رمعظم الفنادق ال تتوف
بشكل مستمر،وهو سبب ساهم يف تغيري السواح الوجهة إىل واليات جماورة 

ام خفيف بع انقضاء فترة ،باعتبار أن املصطاف يتوجب عليه أخد مح
السباحة،للتخلص من األمالح اليت تلتصق جبلده جراء مالمسته ملياه البحر 

  .املاحلة،وخمتلف الشوائب
حني  هذه العامل يقلق الكثري من القائمني على هياكل االستقبال بالوالية، يف

 القليل فقط من الفنادق اليت تتوفر فيها هذه امليزة،لكن بنسبة ضئيلة تقدر
  %27.77ب
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يبني مدى توفر املطعم بالفندق:06جدول رقم  
%النسبة   اخلدمات التكرار 

 متوفر 05 28%
 منعدم 13 72%

 اموع 66 100%
 

2007وتأحتقيق ميداين :املصدر  

غري أن ذلك ،%27.77نسبة هما تعكس تتوفر بعض الفنادق فقط على املطاعم ذلك
مل يطرح مشكل لدى السواح واملصطافني،باعتبار أن الوالية تشتهر بأجود أنواع 

مل بأغلب الفنادق  مالسمك املطهية ،يف خمتلف املطاعم وبالتايل عدم توفر املطاع
  يطرح حبدة لدى ضيوف الوالية 
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ةيبني اشتغال الفنادق على مدار السن:07جدول رقم  

 مدة العمل التكرار %النسبة
ةالفنادق املشتغل 04 22%  
 الفنادق املتوقفة 14 78%

 اموع 24 100%
  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر

معظم فنادق املدينة إىل التوقف عن نشاطها يف خمتلـف فصـول السـنة،     تضطر
باملائة ،توصد أبواا،وقـد ارجـع   78موسم االصطياف،وتقريبا نسبة  ءباستثنا

غياب الزبائن الذين يتقلص عددهم إىل أن ينعدم مع آخر يـوم   أصحاا ذلك إىل
من موسم االصطياف،كما طرحوا قضية أخرى تتعلق بغياب اإلنصاف يف توزيع 
الوفود القادمة إىل الوالية ألغراض خمتلفة طيلة أيام السنة ،على الفنـادق حـىت   

املتبقية املقـدرة   تضمن هذه األخرية استمراريتها يف تأدية نشاطها املعهود،والنسبة
متثل فقط هياكل االستقبال اليت تربطها عالقات مع مؤسسات أجنبية  %22.22ب

أو وطنية تنجز مشاريع ببلديات الوالية ،ومن جهة مكملة حتظـى بـدعم مـن    
  السلطات باستقبال للوفود السالفة الذكر
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سم االصطيافايبني اشتغال الفنادق طيلة مو:08جدول رقم  

 مدة العمل التكرار %النسبة
 طيلة موسم االصطياف 18 100%

 باقي أيام السنة 00 %00
 اموع 18 100%

2007 حتقيق ميداين اوت:املصدر  

عن النشاط سوى تلك  بتغي كل الفنادق تشتغل خالل موسم االصطياف، وال
اليت يقوم أصحاا إىل عملية ترميم واسعة،أو تعرضت إىل الغلق من طرف جلنة 
التأهيل واملراقبة املوفدة من طرف مديرية السياحة،أو خمتلف اجلهات املخول هلا 

.باخلدماتقانون ملراقبة الفعل السياحي يف شقه املتعلق   
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متطلبات الفنادق للقيام بوظيفتها:احملور الثالث-  
نادق يف جمال التعاون مع السلطاتيبني العالقات اخلارجية للف:09جدول رقم  

%النسبة   العالقات التكرار 
%83 التوجد عالقات تعاون  15 

 وعمل
%17 توجد عالقات تعاون  03 

 وعمل
 اموع 18 100%

 

  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر
 

 83.33وتعاون مع السلطات أي بنسبة لمعظم الفنادق التربطها عالقة عم
العدالة يف توزيع ضيوف  بمن غيا قن يف هذا السيا،كما أن أصحاا يشتكو%

السياسية واالقتصادية،يف حني يستفيد من هذه امليزة ثالثة  دمن الوفو ةالوالي
.املعنية تفنادق فقط ،رمبا لتوفرها على بعض املقاييس حسب حجة السلطا  
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يبني الدعم املقدم للفنادق من طرف السلطات:10جدول رقم  
%النسبة   اإلعانة التكرار 

%17  استفاد ة 03 
%83  عدم االستفادة 15 

 اموع  100%
  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر

 16.66%املقدم لعدد قليل من الفنادق أي بنسبة يقتصر الدعم 

من الراغبني يف أن تربطهم عالقة عمل وتعاون مع السلطات واملؤسسات،على 
إيواء ضيوف الوالية خالل الزيارات الرمسية،أو أثناء عقد املؤمترات واللقاءات 
 الدولية أو الوطنية،كتلك اليت تنظمها الوالية أو اجلامعة أو خمتلف املصاحل

  .األخرى
يف حني تبقى بقية الفنادق تنتظر مبادرة من قبل السلطات،حىت تستطيع تغطية 

  .الفراغ الرهيب الذي يتركه غياب السواح واملصطافني يف غري موسم االصطياف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 166

 الفصل السادس                                                                                                         حتليل نتائج الدراسة
 

اآلفاق املستقبلية:احملور الرابع-  
يبني الرغبة يف استمرار الفنادق :11جدول رقم  

 
 

%النسبة    الرغبة التكرار 
%33  االستمرار يف العمل 06 
%67  التوقف عن العمل 12 
%100  اموع 18 

  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر
الوضعية املعقدة اليت آلت إليها فنادق الوالية ،جراء توقفها عن العمل يف غري أمام 

موسم االصطياف،عرب الكثري من مالكيها عن نيته يف التوقف عن العمل ،وهو ما 
باملائة،وأكد البعض منهم أن عمل الفندق يغادرونه مباشرة بعد 66.66نسبة هتعكس

أبوابه يف املواسم األخرى إمنا يعمل  اختتام موسم االصطياف،والفندق الذي يفتح
.طمعا يف كسب دنانري لتسديد حقوق الكهرباء واملاء وحىت الضرائب  
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يبني الرغبة يف توسيع أو ترميم الفنادق  :12ول رقمجد  
%النسبة   ةالرغب التكرار 

%33  ترميم الفندق 06 
%67  توسيع الفندق 12 
%100  اموع 18 

  2007حتقيق ميداين اوت:املصدر
نشاطها خالل أيام  فرغم الوضعية املزرية اليت حتياها العديد من الفنادق، لتوق

موسم االصطياف،إال أن أصحاا يعلقون آماال كبرية على السنة باستثناء دائما 
املساعدات،اليت ينتظروا من الدولة اجلزائرية،اليت وجهت جل اهتمامها يف 
السنوات األخرية حنو النهوض بالقطاع السياحي،لعلهم يتمكنون من جتاوز هذه 

 ها متثلالوضعية،من خالل استغالل اإلعانات يف ترميم الفنادق وتوسيعها،وهو م
  33.33 % النسبة اليت ترغب يف ترميم الفندق واملقدرةب
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بعد عرض أهم املفاهيم املتعلقة بواقع التنمية السياحية ،تبني الدور الكري الذي 
تلعبه السياحة بشكل عام واخلدمات السياحية على وجه التحديد،يف منو االقتصاد 

املزري  عاحلضري ،باملدينة اجلزائرية،كما اتضح من خالل هذه الدراسة الواق
ادة على ذلك جند صورة أخرى الذي يتخبط فيه قطاع السياحة جبيجل،زي

يل تطوير اخلدمات بللصعوبات اجلمة اليت تواجهها التنمية السياحية يف س
  .السياحية 

العمراين الذي شاهدته البالد بصورة عامة،ومدينة جيجل بشكل  لأدى التحو-
خاص ،خاصة على هامش العشرية السوداء إىل استغالل السكان للمجال بشكل 

طيط وعدم احترام خمططات التعمري،مقابل نزوح رهيب فوضوي،يف غياب التخ
حنو املدينة ،إىل فقدان هذه األخرية جلماليتها،وحتولت املدينة اثر ذلك إىل جممع 

ذلك من ترييف  بللبنايات الفوضوية واألكواخ القصديرية ،وما صاح
ا أنتج ،ممةللمدينة،نظرا للطابع املميز هلؤالء القاطنني اجلدد،وفق تصورام البسيط

عمرانا متخلفا،يفتقر ألدىن ظروف املعيشة املالئمة،بغض النظر عن افتقاره 
ملقاييس التعمري ،بافتقار اخلصائص العمرانية إىل شكة الطرقات وانعدام تام لشكة 

 ة،وحماصرة املياه القذر ءاملياه الصاحلة للشرب،وتزود عشوائي خطري بالكهربا
وات الصرف الصحي،وجنم عن ما سبق خلل للبنايات واألكواخ بسبب انعدام قن

على استيعاب عدد أكثر من السكان،  ةبالنسبة للمدينة اليت أصبحت غري قادر
يف املاضي  تفعل التوسع العمراين على حساب أراضي سياحية، شكل كوذل

  .القريب امللتقى للهاربني من ضجيج املدينة
لقصدير ألطراف وتعترب ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية وحماصرة ا-

،نتيجة مباشرة لالحتالل الفرنسي،وانعكاس خمططاته بشكل سليب على ةاملدين
  ،حيث أحصت لاملدينة من جهة،واىل اهلجرة الريفية املتجهة حنوها بعد االستقال
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  .كوخا قصديريا1200مدينة جيجل لوحدها أزيد من 
إىل تشويه صورة املدينة،اليت انعكست سلبيا على املنظر  ةأدت الظاهرة السابق-

السياحي للطابع السياحي للمنطقة،ومن مثة تبني أن التحدي الكبري الذي تواجهه 
لتحكم يف التحضر يف تسيري املراكز احلضرية،بسبب اتمعات املعاصرة،يتمثل يف ا

الظواهر العمرانية الكثرية املرتبطة به،من بينها مشكالت التحضر واالندماج 
احلضري مث مشكالت استخدام األرض ،واألحياء الفوضوية اليت أصبحت أحد 
الصور املالزمة ألي جتمع حضري يف بالدنا،كما يوجد يف والية جيجل على 

  .ديدوجه التح
وتفيد اإلحصاءات احمللية أن مدينة جيجل،شهدت خالل العشرية السوداء -

باجلزائر نزوحا رهيبا،يف غياب تام للسلطات،الذي أستغله النازحون يف 
االستحواذ على اال،لتشييد بنايات فوضوية وأكواخ قصديرية،وتفشت حينها 

ملكيتها للدولة اجلزائرية،مما  ظاهرة املتاجرة يف األراضي الزراعية ،واليت يف احلقيقة
العمرانية على املدينة اليت تغري وجهها بشكل كبري ،مقابل  ىأضفى طابع الفوض

  . االقتصادي  اعجزها عن استقبال املزيد من النازحني لضعف طاقاا ومستواه
من جهة أخرى ونتيجة النمو احلضري العشوائي ،وقفت السياسات احلضرية -

اجزة عن وقف هذا املد من التوسع على حساب املساحات برباجمها الضعيفة ع
اخلضراء،والشواطئ ذات املناظر اخلالبة،حيث قضت األحياء اجلديدة ذات 
الطابع الفوضوي على الكثري من املناطق اخلضراء ،وحرمت بذلك الكثري من 
السكان من التمتع جبمالية املكان ،كما أن جلوء السلطات إىل إقامة مؤسسة 

التربية مبدخل املدينة على قارعة شاطئ الكيلومتر الثالث يعترب قمة  إلعادة
  ،ويعكس غياب الدراسات احلكيمة لالستغالل احلسن من قبل يالتخطيط العشوائ

  املسؤولني،وهو مثال يضرب هنا ليثبت انتهاك السلطات حلرمة السياحة ،ممايعطي 
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  .أوليا أن انتهاكات املواطن ليست حمدودة اانطباع

ويف سياق احلديث عن الفوضى اليت يشهدها اال احلضري،يتبني أن الربامج -
ولوجية االشتراكية ،مل تتسم اليت انتهجتها الدولة اجلزائرية ،اليت اعتنقت اإليدي

بالتوازن يف شقها االقتصادي والفالحي،بغية تقليص الفوارق بني الريف واملدينة 
املثال الذي نضربه يف  همن جهة،وبني خمتلف املدن من جهة أخرى،وما حيمل

سرير مسري من طرف 23963على ذلك،ومن بني  لاال السياحي خري ذلي
،استفادت والية اجلزائر وحدها 1983سنة ةمؤسسات وزارة السياح

،وهران  %10.8بالبليدة ب ةباملائة،متبوع44.5سرير،بنسبة تقدر ب10670ب
 ةوالية ،بنسب19مقسم على %33.9والباقي املقدر ب %4.5،عنابة %3.2ب

،واضعف نسبة بالويرة  %3.2أقوى على والييت قاملة وبسكرة بنسبة
سبع واليات مل تستفد بأي سرير ،مع اإلشارة أن الواليات األخرى أي %0.2ب

  ).1(مهما كانت نوعيته
وبالنظر إىل احلظرية الفندقية ملدينة جيجل نستنتج أا كانت ضمن الواليات 

  .الشبع اليت مل تستفد أي سرير
، املستفيدة وتلك احملرومة تكما يوضح ذلك الفرق الشاسع املوجود بني الواليا

زيع املشاريع السياحية،كنتيجة حتمية يعكس عدم التكافؤ امللحوظ يف تو امم
،اليت تعترب دليال آخر على الغياب 1966للسياسة السياحية اليت جاء ا ميثاق 

  .الكلي للدراسات وخمططات التهيئة السياحية
كمصدر أول أساسي جللب العملة الصعبة  طعلى النف كما أن اعتماد اجلزائر

اجلزائرية،ومل جيعل  ةامات الدولاقتصادية،جعل السياحة يف آخر اهتم ةوكدعام
  .منها خيارا استراتيجيا ل صنفها دائما كقطاع ثانوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-Belkacem heddar.role socio économique du tourisme-cas de L.ALGERIE. 
ed Enap.1987à1988p69 
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مدينة جيجل تعكس الوضعية الوطنية يف منوذج مصغر،كوا مل تستطع حلد -
اآلن على التحكم يف النمو احلضري السريع،يطبعه تسيري حضري ضعيف يسيطر 

وقراطي،مل تستطع من خالله أن جتد منفذا من أزمة سكن عليه اجلهاز البري
حادة،حتل ا أزمة اال احلضري وانعكاساته على خمتلف الوظائف احلضرية 

أوالد "للمدينة اليت توقفت عن أداء دورها التثقيفي،واستحوذ القصدير على أحياء 
  ".احراثن"و " ةالرابط"،"عيسى 

األمين ببالدنا ،والذي ألقى بظالله على يف هذا السياق أن الوضع  ىوال ننس-
مدينة جيجل لعشرية كاملة،خلف دمارا شديدا يف بعض القرى واملداشر،جنم عنه 

األمين الذي شهدته املنطقة،توجهت  بهجرة رهيبة كما أسلفنا،وبعد االستتبا
أنظار املسؤولني حنو إصالح وترميم ماميكن ترميمه يف سبيل متهيد الطريق إلعادة 

،ومن جهة أخرى تسبب ذات الوضع يف عزوف السواح ياة إىل جمراها الطبيعاحلي
عن االصطياف بشواطئ الوالية،مما جعل التفكري يف دور جيجل السياحي خيتفي 
متاما من اهتمامات السلطات والقائمني على شؤون الوالية،وما يعكس هذا 

غلق أبواا بعد رحيل  اليت تضطر إىل ةاليت آلت إليها فنادق الوالي ةالطرح الوضعي
آخر مصطاف من املدينة،وطيلة أيام السنة األخرى تعمد للحفاظ على نشاطها 

  .إىل حتويل الفنادق ملمارسة املمنوع يف سرية تامة
هذه الوضعية شجعت ممارسي السياحة على عدم السعي جللب السواح وبعث 

لك نشاط الوكاالت احلركية السياحية املنتظرة من الدور املنوط م،فيقتصر بذ
السياحية على تنظيم رحالت احلج والعمرة،والرحالت حنو الدول الشقيقة 
والصديقة،بعرض أسعار تنافسية،فيما حتاول الفنادق بعيدا عن االحنراف السياحي 
إغراء املتزوجني اجلدد لقضاء عدة أيام مقابل خدمات أخرى جمانية يضمنها 

  يف حال إقامتهم بالفندق مدة تقارب الفندق،كمنحهم اية أسبوع جمانية 
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األسبوع،مع تسجيل إشهار حمتشم هلياكل االستقبال بالوالية يف خمتلف وسائل 
غياب ثقافة اإلشهار لديهم،أمام وجود الكثري ممن التربطهم أية اإلعالم،نظرا ل

  .عالقة عمل باجلانب السياحي
وأمام سوء وضعية الفنادق غري املصنفة صفة كلية،الميكن احلديث عن فئة فندقية 
متمهنة ومتكونة،مما يضمن توفر عامل االحترافية،فاالعتقاد السائد لديهم أن 

م عبارة عن جتارة ميكنها أن تواجه عدة مشاكل الفندقة أو السياحة بشكل عا
  .،مما ينكس سلبا على الدور الفعال للمؤسسة الفندقية

تدهور الواقع احلضري باملدينة وانعكاساته السلبية على الفعل  عكما دف
السياحي،إىل انتهاج السلطات يف السنوات القليلة األخرية سياسة جديدة،تقضي 

حتترم على األقل السائح،وإنشاء مناطق التوسع بإنشاء فنادق جديدة مقاييس 
السياحي يف حماولة خللق انطالقة فعالة للتنمية السياحية بالوالية،كما تقوم بعض 
اجلمعيات مببادرات لتنظيف األحياء والشواطئ يف حماولة للحفاظ على نظافة 

ية ومجالة املدينة ذات املناظر السياحية اخلالبة،باستغالل املؤهالت السياح
املتوفرة،اليت ميكن هلا أن تؤسس لسياحة علمية بعد االنتهاء من بناء مسجد 
األنصار احد أضخم املساجد باجلزائر،واملسجد الثقايف اإلسالمي،والسياحة 

ببلدية جيملة،ناهيك عن السياحة " بوعفرون"الرياضية مبرتفعات الوالية كمنطقة 
  .ا ملناظرها اخلالبة التثقيفية والتارخيية واالستكشافية أيضا نظر

واعتبارا هلذه األفكار كمرجعية يف افهم والتحليل وانطالقا من دراستنا امليدانية 
  :فقد توصلنا إىل التحقق من فرضياتنا على النحو التايل

  نتائج الدراسة على ضوء فروضها:أوال
  ةتلعب اخلدمات السياحية دورا أساسيا يف منو االقتصاد احلضري باملدين:الفرضية
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أكدت الشواهد الكلية واحلقائق امليدانية صدق الفرضية،إىل حد كبري وذلك 
و االقتصاد احلضري،وأن هذه بالدور الفعال الذي تلعبه اخلدمات السياحية يف من

احلقيقة وقفنا عليها يف حتليل الفرضية من خالل الدراسة امليدانية مبدينة جيجل،من 
خالل ماملسناه بعد اكتشافنا لواقع الفنادق واملستوى احلقيقي للخدمات السياحية 
اليت تقدمها،واليت تبقى ضعيفة مما انعكس بطريقة غري مباشرة على تباطؤ منو 

صاد احلضري والتنمية السياحية بشكل خاص،كما حتققنا من وجود بعض االقت
املعوقات اليت حالت دون تطوير مستوى اخلدمات السياحية،لغياب التشجيع 

يف غفلة من الدولة،اليت جتعل السياحة آخر  ي،وحتايل املستثمرين يف اال السياح
  .اهتماماا،يف خمتلف املشاريع التنموية

  :ئيةالفرضيات اجلز
 .يتحقق منو االقتصاد احلضري يف حسن استغالل اخلدمات السياحية •

الدراسة امليدانية أكدت صحة الفرضية اجلزئية األوىل،فاالقتصاد احلضري 
مبدينة جيجل يعاين الركوض من هذا اجلانب،نظرا للهوة الكبرية املسجلة يف 

   جمال استغالل اخلدمات السياحية وتطويرها،الذي يبقى جد ضعيف
 تؤدي العراقيل اإلدارية إىل تدين مستوى اخلدمات السياحية  •

هذه الفرضية منحتنا فرصة االطالع على الصعوبات والعراقيل اليت تواجه 
الراغبني يف االستثمار،حىت أن املهاجرين من أبناء الوالية ،كشفوا لنا أم 

لوا ذهبوا ضحية العراقيل اإلدارية والبريوقراطية،الرغم من كوم مح
مشاريع استثمارية ضخمة ،تعود باإلجياب على االقتصاد احلضري املدينة 
وأبنائها،كما أم اضطروا إىل العودة إىل ديار الغربة بعد الوعود الكاذبة 
املقدمة هلم من قبل السلطات،مما حرم القطاع السياحي من استثمارات 

  .هامة
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 .يساهم القطاع غري الرمسي اخلدمايت يف منو االقتصاد احلضري •
سامهت اإلقامة عند القاطن كما ذكرنا يف الفصل الرابع يف ختفيف من 

شقق اخلواص أن  أزمة نقص هياكل االستقبال بالوالية،كما استطاعت
تليب رغبات مئات العائالت اليت عجزت عن تسديد تكاليف اإلقامة 
بالفنادق،خاصة وأن اإلقامة عند القاطن مسحت للمصطافني باستغالل 
الشقق للطبخ وتوفري املأكل،وبالتايل استغالل النقود املوفرة يف اقتناء 

ذه املسامهة حاجيات أخرى،أو متديد فترة اإلقامة أليام أخرى،رغم أن ه
من القطاع اخلدمايت غري الرمسي شكلت حمل احتجاج أصحاب 

يفقدون اآلف  مالفنادق،الذين يرون فيها ضررا كريا على مهنتهم،باعتباره
الزوار،كما يدفعون الضرائب مثنا للخدمة،يف الوقت الذي تعود فيه 

                                         .                                  األرباح على النشاط غري الرمسي
 تساعد املمارسات االجتماعية السائدة يف منو السياحة •

بالرغم من الطابع احملافظ الذي تنفرد به مدينة جيجل،واليت جتعل سكاا ينفرون 
من كل هو أجنيب،إال أن املمارسات االجتماعية غطت على بعض النقائص،حيث 

أكوالت اخلفيفة،اليت ترتفع أمثاا مبطاعم وحمالت تكفل األطفال بتوفري امل
املدينة،وذلك دون احلديث عن الظروف غري الصحية اليت تسوق فيها،واليت 
تشكل خطرا كريا على صحة املصطاف،واألوساخ املنجرة عن ذلك واليت تزيد 

  من تلوث الشواطئ،خاصة يف ظل افتقار معظمها إىل املراحيض العمومية،
ستغالل مواسم االصطياف لتسويق بعض املنتجات ذات الطابع إضافة إىل ا

  .يقبل عليها السائح للذكرى التقليدي، واليت
  والبحوث املشاة تنتائج الدراسة على ضوء الدراسا:ثانيا

  النتائج اليت توصلت إليها دراستنا الختتلف يف واقع األمر مع ما توصلت إليه 
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الدراسات السابقة،بل هناك أكثر من ذلك مجلة من النتائج اليت تشابه يف جوانب 
الدراسات،رغم االختالف الوارد بطبيعة احلال يف جوانب  كعديدة تل

ا إىل اإلشارة منذ البداية إىل التوافق شبه الكلي مع بعض أخرى،وهذا ما يدعون
  .احملاوالت اليت مت عرضها،خالل هذه الدراسة

من النظرية احلضرية ةموقع الدراسة الراهن:ثالثا   
أن نضع دراستنا يف سياق الدراسات احلديثة لعلم  ةلقد حاولنا مند البداي

 توظيف املرجعيات النظرية يف االجتماع وفقا ملعطيات وأولويات ،كما سعينا إىل
االيكولوجية يف  ةفهم احلقائق احمللية،وذا كشفنا بأسلوب أو بأخر عناصر النظري

البحث والتحليل،ومقاربات نظرية خمتلفة يف تفسري واقع التنمية السياحة مبدينة 
جيجل كظاهرة اجتماعية،نذكر منها نظرية القطاع احلضري غري الرمسي ،نظرية 

احلضرية واألحياء املتخلفة ودور األبعاد الثقافية يف تطوير اال احلضري  اهلامشية
.  
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دينة مرآة املستوى احلضاري لألمم،وفضل معاملها تعرف قيمة البلدان تشكل امل

والدول،ومن هذا املنطلق فان التحديات الكربى اليت تواجه اتمعات احملاصرة 
تتمثل يف التحكم يف التحضر،ويف تسيري الواقع احلضري ،خاصة يف جمال 

عن تفاعل عوامل  استخدامات األرض ،كما أن الظاهرة احلضرية احلديثة الناجتة
كثرية مت التعرض إليها يف عدة جوانب من هذا البحث تؤكد ماسبق ذكره،ومنها 
ظاهرة السياحة اليت انعكست آثارها السلبية ليس على التنمية احلضرية فحسب 
،وامنا على التنمية الشاملة للمجتمع بصفة عامة،واجلزائر ابلغ مثال على 

ممارسة السياحة،لكننا المنارسها كما ذلك،فنحن حناول تقليد األجانب يف 
حقها كما يفعلون،بل أكثر من ذلك نعتربها جتارة  اميارسوا،وال نعطيه

فقط،حنقق من خالهلا أرباحا كما قد نتكبد خسائر،ويف هذا السياق حاولت هذه 
الدراسة تشخيص أسباب املرض،واقتراح بعض الوصفات ملعاجلة التدهور اليت 

زائر،بإبراز العوائق واملشوهات،والسياسات تشهده السياحة باجل
الفاشلة،واملخططات العاجزة والفقرية إىل املعايري امليدانية،وحتولت يف غضوا 
السياحة إىل ممارسات جتارية حبتة،غابت عنها األبعاد السياحية وحلت حملها 
تسويق كل شيء باسم السياحة،وتفضيل السياحة اجلنسية على حساب األنواع 

ى،يف توجه خطري حيصر الفعل السياحي يف استغالل أوقات جتمع البشر األخر
الرذائل حتت غطاء السياحة،يف اعتقاد خاطئ بأن ذلك السيل املؤدي إىل  ةملمارس

استقطاب السواح وتطوير السياحة،وهو ماحيصل حاليا يف الكثري من املدن 
  .اجلزائرية

طين وبديال حقيقا لقطاع إن إدراك أمهية السياحة يف تطوير االقتصاد الو
 احملروقات أمر يف غاية األمهية،وتشخيص األزمات والوقوف على مكمن الداء 
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ن أوىل األولويات املطروحة على الدراسات احلضرية والسعي إىل معاجلته بات م

  .يف علم االجتماع ومجيع العلوم املهتمة مبشكالت املدن 
لكن كيف ميكننا تطوير اخلدمات السياحية حتسبا لتطوير القطاع السياحي 
باجلزائر؟ و أين تكمن عوائق التدهور الكبري يف مستوى اخلدمات السياحية،واليت 

اع السياحي باجلزائر ،على عكس ماهو حاصل يف دول رهنت مستقبل القط
  .اجلوار؟

ولتبقى هذه األسئلة مطروحة رمبا لبحوث أخرى من شاا أن تصل إىل إجابة 
  .واقعية تشخص الداء وتضع الوصفة العالجية املناسبة

  االقتـراحـات والتـوصيـات
  آفاق السياحة جبيجل

 تعيشها التنمية السياحية،كما لقد أوضحت هذه الدراسة عمق األزمة اليت    
من  ابينت الفوضى اليت تعيشها املدينة يف ظل االستغالل العشوائي للمجال،اعتبار

خلفيات ومعطيات وأسباب سامهت يف تفاقم الوضع،وتتمثل األزمة يف اإلمهال 
الكبري الذي ميز االهتمام بقطاع السياحة،وجعله آخر اهتمامات السلطات،رغم 

حة يعترب بديال حقيقيا يف منو االقتصاد احلضري،باعتبار مدينة أن قطاع السيا
 ةجيجل سياحية ،استغالل مؤهالا يف هذا اجلانب كفيل بإحداث الوثب

التنموية،واملسامهة يف حل العديد من املشاكل االجتماعية والظواهر،ويف مقدمتها 
هذا املنطلق من .ظاهرة البطالة اليت تفشت بشكل مقلق يف أوساط شباب املنطقة

جيب أن نعطي للسياحة حقها الفعلي يف املخططات التنموية،بل وجب منحها 
يف حتقيق تنمية الوالية سياحية بالدرجة األوىل كما أسلفنا،طمعا  تاألولوية مادام

املعامل ومنسجمة  ةسياسة واضح تدين يف هذا اجلانب،وذلك بانتهاجمستدامة للوضع امل
  ياحية،وإعادة هيكلة وتأهيل فيما خيص االستثمارات الس
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  حتليل نتائج الدراسة                                الفصل السادس                                                                         
لتفعيل وظيفته،بوضع إطار وطين للمتابعة واالقتراح يف جمال  هاملوجود منها وحتديث
السياحي ،وحىت إن أمكن إعداد دراسات حول تطور ومنو النهوض بالقطاع 

التنمية السياحية مبختلف املدن اجلزائرية،باحترام قوانني البناء والتعمري والتخطيط 
،وإعطاء الفرصة للخرباء النتهاج سياسة هادفة،لتطوير السياحة وجعلها حتاكي 

عات زمنية يف خدماا السياحة العاملية،من خالل دراسات حمكمة ذات توق
لرسم حتديات املستقبل ومسايرة عوملة التمدن واملدينة،تليها رسم سياسة  ةمضبوط

صورة اتمع والسياحة تعرب عن  يتنموية أكثر مشولية وهادفة،باعتبار املدينة ه
  .واقع املدينة

  وينبغي أن نستغل التخصصات املتوفرة يف اجلامعة يف علم االجتماع وعلم النفس
عمارية ،وغريها من الشعب املتصلة بالدراسات اإلنسانية واملعمارية واهلندسة امل

والتهيئة احلضرية ،أن توظف حبوثها يف رسم رؤى مستقبلية للتغريات االجتماعية 
  .والتنموية يف املدينة

كما جيب على اجلماعات احمللية وخمتلف السلطات أن متنح العناية الكاملة لقطاع 
 ةبديال لسالح النفط يف جلب العملة الصعب السياحة،باعتباره مستقال

للبالد،وبالتايل ضرورة معاجلة ابسط املشاكل اليت تعترب عقبات يف وجه تطوير 
هذا املسار التنموي،والعمل على تشجيع املبادرات واالستثمارات،وتقدمي 
املساعدات وتوزيع اإلعانات بشكل تطبعه العدالة بني مالكي الفنادق وخمتلف 

بالتفرقة،فيضطر  س،حىت يشعر اجلميع بالدور املنوط به،وال حيلستقباهياكل اال
متعمدا أو عكس ذلك إىل حتويل األموال احملصلة يف جمال االستثمارات السياحية 

  .إىل وجهة أخرى،أو ينحرف عن أخالقيات املمارسة السياحية
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  حتليل نتائج الدراسة                                                        الفصل السادس                                                 
ميكن كذلك استحداث مسابقات وطنية تتعلق مبستوى اخلدمات السياحية 
املقدمة ،على الصعيد الوطين،واختيار أحسن الفنادق الرائدة يف جمال الترويج 

  .جلدب اكرب قدر من السواح
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  حــقالــمال
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ــة   يشغل  املوقع  املشروع  الرقم طاق
  اإليواء

ملكيـــة 
  األرض

  مالحظات

 منطقة التوسع السـياحي   نزل طريق  01
  األشواط الطاهري

ــك   40  16 ملـ
  للدولة

املشروع متوقف بسبب نـزاع  
  قضائي

 منطقة التوسع السـياحي   نزل  02
  بلدية العوانة

ــك   80  68 ملـ
  للدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ــك   74  15  الطاهري  زلن  03 ملـ
  للدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ــك   72  20  سيدي معروف  نزل  04 ملـ
  "خاص

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ــك   110  35  امليلية  نزل  05 ملـ
  خاص

  املشروع متوقف ألسباب عائلية

 منطقة التوسع السـياحي   نزل  06
  كتامة جيجل

ــك   40  10 ملـ
  البلدية

التهيئـة   يقوم حاليا بإمتام أشغال
  الداخلية للطابق العلوي

ــك   64  20  الرابطة جيجل  نزل ريفي  07 ملـ
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

س  منطقة التوسع السياحي  مطعم  08
  ع العزيز

ــك   64  20 ملـ
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ــة   09 حديق
  تسلية

 منطقة التوسع السـياحي 
  تاسوست

ــك   -  38 ملـ
  الدولة

  توقف ألسباب مالية املشروع م

ــك   60  12  الرابطة جيجل  نزل   10 ملـ
  الدولة

-املشروع متوقف ألسباب تقنية
ــرام   ــدم احتـــ عـــ

قنوات .البحر.الكهرباء:االتفاقات
  ...صرف املياه القذرة

مقصورات   11
  سياحية

 منطقة التوسع السـياحي 
  تاسوست

ــك   282  10 ملـ
  الدولة

املشروع متوقف ألسباب ماليـة  
بدأ األشغال إال إعادة  هوال ميكن

  بعد االنتهاء دراسة املنطقة
 منطقة التوسع السـياحي   نزل   12

  كتامة
ــك   70  14 ملـ

  البلدية
-املشروع متوقف ألسباب مالية
  اجلزء األول من املشروع مستغل

 منطقة التوسع السـياحي   نزل   13
  كتامة

ــك   70  14 ملـ
  الدولة

املشروع متوقف ألسباب ماليـة  
  وعائلية

 طقة التوسع السـياحي من  نزل ريفي  14
  تاسوست

ــك   102  30 ملـ
  الدولة

املشروع متوقف إىل غاية دراسة 
  املنطقة

ــك   120  33  الطاهري  نزل   15 ملـ
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ــب   16 مرك
  سياحي

 منطقة التوسع السـياحي 
  برج بيلدة العوانة

ــك   230  36 ملـ
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

س  التوسع السياحيمنطقة   نزل  17
  ع العزيز

ــك   144  18 ملـ
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية
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ملـــك   140  60  19560  امللية  نزل  18
  الدولة

املشروع متوقف بسبب نـزاع  
  حول األرضية

-بلغيموز  نزل  19
  العنصر

ملـــك   70  15  1484
  الدولة

صاحب املشروع غري موجـود  
وحياول تغيري املشـروع عـن   

جة عـدم  طبيعته اىل سكنات حب
  جدوى املشروع

ملـــك   25  15  500  الطاهري  نزل ريفي  20
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

م ت س   نزل طريق  21
افتـــيس 

  العوانة

ملـــك   40  10  7534
  الدولة

  املشروع متوقف ألسباب مالية

ملـــك   72  20  4684  امليلية  جنوم 4نزل   22
  الدولة

املشروع توقف بسبب توقـف  
  املنطقة احلرة

املشروع توقف مؤخرا ألسباب   ملك خاص  68  15  325  جيجل  نزل  23
  مالية

األشغال متواصلة مع إمكانيـة    ملك خاص  70  20  225  جيجل  نزل  24
ــم   ــالل موس ــتغالله خ اس

  االصطياف
- خدمايت:مركزجتاري  25

  حريف 
م ت س 
  تاسوست

ملـــك   --  15  17.438
  الدولة

  األشغال متواصلة

م ت س   نزل  26
  كتامة

املشروع هو إعادة يئة مسكن   ملك خاص  104  20  260
  إىل فندق

م ت س   مقصورات سياحية  27
اوالد 
  بوالنار

حتصل على املوافقة املبدئية مـن    ملك خاص  52  15  1320
ــق   ــياحة ومل تنطل وزارة الس
األشغال ألسباب تقنية وطلـب  

  منه تغيري املشروع
م ت س   نزل   28

سيدي ع 
  العزيز

ملـــك   120  11  16.500
  الدولة

األشغال انتهت والرتل مستغل 
  حاليا

 

  
  :أبطاقة مشاريع االستثمار اخلاص
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حمتــوى   الرقم
  املشروع

  املساحة  املوقع 
  متر مربع

ملكية 
  االرض

ــة  طاق
  التشغيل
احملدثة 

أو 
  املتوقعة

ــاريخ  تــ
احلصول على 

  ةعقد امللكي

ــاريخ  تــ
احلصول على 
  رخصة البناء

تــاريخ 
االنطالق 

ــي  الفعل
  للمشروع

ــل  العراقي
الصعوبات و

  واحللول

ي .ت.م  فندق  01
  تاسوست

ملـك    5000
  للدولة 

ــع   --  25/12/90  12/03/86  15 مت بيـ
ــية  االرض
ــاحل  لصـ
-السيد ب

ب 
س .ت.،م

  حمل دراسة
ملـك    1484  بلغيموز  فندق  02

  الدولة
صــاحب   --  14/01/85  31/12/85  15

ــروع  املش
غري متواجد 
ــارض  بـ

  الوطن
مركب   03

  سياحي
س .ت.م

بليــدة 
  العوانة

  

ملـك    30800
  للدولة

مشـــكل   1988  22/08/84  06/08/88  36
  التمويل 

اجلـــزء 
االول مــن 
ــروع  املش

  مستغل
س .ت.م  فندق  04

بليــدة 
  العوانة

ملـك    7850
  للدولة

مشـــكل   1989  22/07/89  19/09/89  20
  التمويل 

نــزل    05
  طريق

ملـك    6800  األشواط
  للدولة

نزاع على   1987  27/07/87  13/12/87  16
  االرضية

ــى م  06 قه
  ومطعم

س .ت.م
س عبد .

  العزيز

ملـك    450
  للدولة

مشـــكل   1994  07/05/94  14/02/93  08
  التمويل 

ــاريخ  تـ
ــول  احلص
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على خصة 
البنـــاء 

1987  
نــزل    07

  طريق
س .ت.م

  افتيس
ملـك    3000

  للدولة
مشـــكل   --  --  05/08/92  10

  التمويل
ملـك    834  الطاهري  فندق  08

  للدولة
مشـــكل   1996  16/02/96  08/10/95  33

  مويلالت
حديقة   09

  تسلية
س .ت.م

  تاسوست
ملـك    50000

  للدولة
مشـــكل   1997  31/03/97  24/02/97  38

  التمويل
ملـك    4000  الطاهري  فندق  10

  للدولة
مشـــكل   1997  29/11/97  07/12/96  15

  التمويل
  

ــوى   الرقم حمتـ
  املشروع

  املساحة  املوقع 
  متر مربع

ملكية 
  االرض

ــة  طاق
  التشغيل
  املتوقعة

تاريخ عقـد  
  ةلكيامل

تاريخ احلصول 
على رخصـة  

  البناء

ــاريخ  تـ
االنطالق 

ــي  الفعل
  للمشروع

العراقيـــل 
والصــعوبات 

  واحللول

ــك   2267  امليلية  فندق  11 مل
  للدولة 

نــزاع علــى   1997  16/08/97  10/03/97  35
  االرضية

مقصورات   12
  سياحية

ــك   28171  تاسوست.س.ت.م مل
  الدولة

ــكل   1997  14/12/97  31/03/97  10 مشــ
  التمويل

  جيجل-الرابطة  فندق  13
  

ــك   1600 مل
  للدولة

  مشكل تقين  1997  29/11/97  29/06/97  12

  جيجل-الرابطة  نزل ريفي  14
  

ــك   600 مل
  للدولة

ــكل   1997  29/11/97  31/03/97  20 مشــ
  التمويل 

ــك   4684  امليلية  فندق  15 مل
  للدولة

ينجز يف اطار   1998  18/05/98  25/03/97  11
  املنطقة احلرة

ــك   500  الطاهري  نزل ريفي  16 مل
  للدولة

ــكل   1997  15/09/97  31/03/97  15 مشــ
  التمويل 

  
سســيدي ع .ت.م  نزل   17

  العزيز
ــك   1200 مل

  للدولة
ــكل   1997  13/05/97  16/05/97  18 مشــ

  التمويل
ــك   2583  كازينو.س.ت.م  فندق  18 مل

  للدولة
ــكل   1989  06/06/89  13/05/97  18 مشــ

  التمويل
ــك   650  كازينو.س.ت.م  فندق  19 مل

  دولةلل
اجلزء .التمويل        14

  مستغل لاألو
ــك   918  سيدي معروف  فندق  20 مل

  خاص
ــكل   1997  09/11/97    20 مشــ

  التمويل
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  جدول ميثل بطاقة مشاريع االستثمار

حمتــوى   الرقم
  املشروع

  املساحة  املوقع 
  متر مربع

ملكية 
  االرض

ــة  طاق
  التشغيل
احملدثة 

او 
  املتوقعة

ــاريخ  تــ
احلصول على 

  ةعقد امللكي

ــاريخ  ت
احلصول 

ــى  علـ
ــة  رخص

  البناء

ــاريخ  ت
النطالق ا

ــي  الفعل
  للمشروع

ــل  العراقي
والصعوبات 

  واحللول

ملك   -  امليلية  فندق  21
  للدولة 

مشـــكل   ---  ---  ---  15
  التمويل

  جيجل  فندق  22
  

ملك   298
  خاص 

10    2000  2006  -  

  جيجل  فندق  23
  

ملك   225
  خاص

20  2001  2001  2006  -  

-س.ت.م  فندق  24
  كازينو

  

ملك   1200
  البلدية

مشـــكل   -  1989  31/03/97  10
  التمويل 

-س.ت.م  فندق  25
  تاسوست

  

ملك   5000
  للدولة

31  1999  1999  -  -  

اوالد -س.ت.م  فندق  26
  بوالنار

ملك   706
  خاص

ــدم   -  -  -  18 عــ
االنتهاء من 
ــة  دراسـ
خمطط شغل 
ــي  االراض

اوالد 
  بوالنار

  
مقصورات   27

  سياحية
اوالد -س.ت.م

  بوالنار
ملك   1320

  خاص
ــة   ---  ---  ---  10 مديريـ

ة ابدت البيئ
الرأي بعدم 

  املوافقة
ــزل   28 نـ

ــياحي  س
  مفروش

ملك   340  كازينو.س.ت.م
  خاص

12  ----  -----  ---  -----  

-  ----  ------  162660  -  505          
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  :قائمة مشاريع االستثمار-
  

 طاقة االستيعاب  ملكية األرضية  عدد املشاريع  نوع املشروع
  ةاالمجالي

متوقف السباب 
  مالية

متوقف السـباب  
نزاع ..تقنية(اخرى

ــائلي ــدم ..ع ع
  احترام االتفاقيات 

ملــك %80  25  نزل
  للدولة

ــك  20% مل
  للخواص

2319  13  
  

12  

  
  

  جدول ميثل مشاريع االستثمار
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  :بطاقة مشاريع االستثمار اخلاص-

العراقيل والصعوبات  عدد املشاريع
 واحللول

النطالق الفعلي تاريخ ا
 للمشروع

  نوع املشروع االرضيةملكية 

 فندق ملك للدولة 1987 نزاع على األرضية- 01

  مشكل التمويل  01
اجلزء األول من املشروع 

 مستغل

 مركب سياحي ملك للدولة 1988

 فندق ملك للدولة 1989 مشكل التمويل - 02

 فندق ملك للدولة 1996 مشكل التمويل - 01

مشكل  09
  لتمويلا

 مشكل تقين
نزاع 

 االرضية

 فندق ملك للدولة 1997

ينجز يف إطار املنطقة  - 01
 احلرة

 فندق ملك للدولة 1998

 فندق ملك خاص  2006 مشكل التمويل - 02

 

  بطاقة مشاريع االستثمار: جدول
  
  24/04/2005:طلبات االستثمار السياحي اليت متت دراستها من طرف اللجنة الوزارية بتاريخ-

  طلبات االستثمار: جدول 
قدرات االيواء   املوقع  عطبيعة املشرو  الرقم

  -سرير
  رأي اللجنة الوزارية

منطقة التوسـع    ومجن 04فندق   01
  العوانة يالسياح

ضرورة إعداد دراسة تقنية اقتصادية -موافقة مبدئية  400
  للمشروع وإعادة النظر يف تكلفة املشروع

منطقة التوسـع    جنوم 04فندق   02
  العوانة يالسياح

ضرورة إعداد دراسة تقنية اقتصادية -موافقة مبدئية  520
  للمشروع 

منطقة التوسـع    فيال 20  03
  العوانة ياحالسي

رفض املشروع لعدم تطابقه مع تطلعات القطـاع    -
  خبصوص رفع قدرات اإليواء

منطقة التوسـع    مركب سياحي  04
  افتيس يالسياح

إعداد دراسة تقنية اقتصادية  -تقدمي الضمان البنكي  380
  للمشروع
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  31/08/2005:طلبات االستثمار السياحي اليت متت دراستها من طرف اللجنة الوزارية بتاريخ -

ــواء  املوقع  طبيعة املشروع ــدرات االي -ق
  -سرير

  رأي اللجنة الوزارية

ـ   206  رأس العافية  مركب سياحي ي لتحويـل  موافقة مبدئية على املشروع مع ضرورة إصدار قرار والئ
  األرضية من الديوان الوطين لإلشارة البحرية

  موافقة مبدئية مع ضرورة إمتام امللف  392  تاسوست  قرية سياحية
تقدمي دراسة -تقدمي الضمان البنكي-موافقة مبدئية مع ضرورة إمتام امللف  684  س ع العزيز  مركب سياحي

  تقنية اقتصادية للمشروع
  لف إىل الدورة املقبلةتأجيل امل  50  بوبالطن  نزل طريق

تقدمي دراسة تقنيـة اقتصـادية   -تقدمي الضمان البنكي-موافقة مبدئية   -  س ع العزيز    نزل
  للمشروع

ــزل  نـــ
  ومقصورات 

موافقة مبدئية مع ضرورة رفع قدرات اإليواء وإعادة النظر يف املسـاحة    180  عدوان علي 
  املطلوبة

  بدئية مع ضرورة رفع قدرات اإليواءموافقة م  210  أوالد بوالنار  قرية سياحية
تقـدمي  -تقدمي دراسة تقنية اقتصادية للمشروع-تغيري املشروع إىل فندق  60  اشواط  نزل طريق

  ضمان بنكي
  تقدمي ضمان بنكي-تقدمي دراسة تقنية اقتصادية للمشروع  -  تاسوست  مركب سياحي
  كيتقدمي ضمان بن -تقليص املساحة املطلوبة  -  تاسوست  مركب سياحي
  تقدمي دراسة تقنية اقتصادية للمشروع -مشروع ضخم  2760  عربيد علي  مركب سياحي

  اعادة النظر يف تكلفة املشروع-تقدمي دراسة تقنية اقتصادية للمشروع  250  العوانة  فندق
  تقدمي بيان القدرات املالية-تقدمي دراسة تقنية اقتصادية  102  تاسوست  فندق

 املدروسة رتثماقائمة طلبات االس ميثل جدول
  

 
  طلبات رخصة البناء-

  -سرير-قدرات اإليواء  املوقع  طبيعة املشروع 
  32  السياحي  أوالد بوالنار.التوسع.منطقة   فندق
  40  السياحي  أوالد بوالنار.التوسع.منطقة   فندق

  30  السياحي  أوالد بوالنار.التوسع.منطقة   نزل ريفي
  104  جتزئة احملطة جيجل  فندق

  طلبات رخص البناء ثلميجدول 
  :طلبات ختصيص قطع أرضية لالستثمار السياحي يف انتظار الدراسة-

  مالحظات  -سرير-قدرات اإليواء  املوقع  طبيعة املشروع
    60  بوبالطن  فندق
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    1468  منطقة التوسع السياحي العوانة  مركب سياحي

    380  دار الواد   مركب سياحي

    80  سيدي ع العزيز  جنوم 03فندق 
    168  تاسوست  ندقف

    400  منطقة التوسع السياحي كازينو  مركب سياحي
    140  منطقة التوسع السياحي القنار  فندق

    80  س ع العزيز  نزل طريق
    100  منطقة التوسع السياحي العوانة  جنوم 3فندق 

    380  منطقة التوسع السياحي العوانة  مركب سياحي
    330  نةمنطقة التوسع السياحي العوا  مقصورة  55

    146  زس عبد العزي  مركب سياحي
  يف انتظار الدراسة اخلاصة باملشروع  -  بئر احللوف قروش  فندق

  امللف أودع مؤخرا  250  رأس العافية  قرية سياحية
  امللف أودع مؤخرا  1810  رأس العافية  مركب سياحي

  21/11/2005:امللف مت إيداعه بتاريخ  330  العوانة  قريةسياحية 
    12316  اموع  ///////////

  ختصيص قطع أرضية لالستثمار السياحيجدول ميثل طلبات 
  1988جويلية12املؤرخ يف25/88و21/08/1982املؤرخ يف82/11القانون:ملفات معتمدة يف إطار -

  مرجع رخصة البناء  مرجع امللكية أو مقرر االمتياز  املوقع  النشاط  الرقم
  14/01/1985  31/12/1985بتاريخ09  بلغيموز العنصر  نزل سياحي  01
  22/08/1984  06/08/88بتاريخ10  الصخر األسود العوانة  مركب سياحي  02
  25/12/1990  12/03/86بتاريخ03  تاسوست  نزل سياحي  03
  22/07/1989  19/09/1989بتاريخ227  كسري العوانة  مقهى ومطعم-نزل  04
  20/02/1989  17/06/89بتاريخ166  الشقفة  وحدة إنتاج اجلنب  05
  ////  03/08/91و30/11/90بتاريخ 410  قاوس  حمطة خدمات  06
  /  06/06/89بتاريخ149  العوانة  مركب سياحي  07
    17/07/89بتاريخ197  دار الواد زيامة  مركب سياحي  08
    08/06/97بتاريخ141  سيدي عبد العزيز  مقهى ومطعم  09
    23/03/1987  سيدي عبد العزيز  نزل سياحي  10
    28/01/1987بتاريخ11  تتاسوس  نزل سياحي  11

   امللفات املعتمدة جدول ميثل
  

  ) C.T.W( امللفات املعتمدة من طرف اللجنة التقنية الوالئية-
  أو مقرر االمتياز)امللكية(مرجع عقد البيع  املوقع  طبيعة املشروع  الرقم
  07/05/94بتاريخ295  العوانة  جمموعة سياحية  01
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  22/02/99اريخبت37  افتيس العوانة  مركز استجمام  02
  29/09/95بتاريخ282  كيسري  مركب سياحي  03
  05/01/94بتاريخ408  الكلم اخلامس جيجل  مركب سياحي  04
  07/05/94بتاريخ173  سيدي عبدالعزيز  مقهى ومطعم  05
  03/11/94بتاريخ15  العوانة  مقهى ومطعم  06

  امللفات املعتمدة  جدول ميثل
  CALPIمدة من طرف جلنة ترقية ومساعدة االستثمارات مشاريع االستثمار الوطين اخلاص املعت-
  املوقع  طبيعة املشروع  الرقم
  -مركز-الطاهري  نزل حضري  01
  تاسوست  حديقة تسلية  02
  تاسوست  نزل سياحي  03
  مركز-الطاهري  نزل حضري  04
  -مركز-امليلية  نزل حضري  05
  تاسوست  مقصورة سياحية57  06
  الرابطة جيجل  نزل سياحي  07
  مركز-امليلية  نزل سياحي  08
  سيدي عبدالعزيز  نزل راقي  09
  جيجل-العقايب  مسكن ترقوي20  10
  جيجل-العقايب  مساكن فردية10  11
  الرابطة جيجل  بيت الشباب متعدد اخلدمات  12
  الطاهري  بيت الشباب  13
  الطاهري  عمارة متعددة اخلدمات  14
  تاسوست  مركز جتاري ثقايف وحريف  15
  كيسري العوانة  مقصورة سياحية15حينزل سيا  16
  امليلية  مسكن ترقوي16  17
  جيجل  مسكن ترقوي، مركز أعمال ونزل 252  18

  ميثل مشاريع االستثمار الوطين اخلاص املعتمدة جدول 
 

  :مالحظات مسجلة من وجهة قانونية
مت منح حق االمتياز جلميع األوعية ملك للدولة بناء على مقررات صادرة عن -1

ية أمالك الدولة بدل قرارات والئية وهذا مايتناقض مع النصـوص اجلـاري   مدير
  .العمل ا ، علما وان بعض املقررات التتضمن حىت املساحة
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وزيـر املاليـة إىل   /مبراسلة موجهة من السيد 2003العملية مت تعديلها خالل سنة
  .وايل الوالية/السيد

األوعية ملك الدولة بعد تقـدمي   وبدل القيام بعملية التنازل عن2003حىت غاية -2
شهادة املطابقة ، وإاء األشغال كان حق التنازل مينح بناء على تعليمـات مـن   

باملائة من األشغال وهو مايتناقض صـراحة مـع   30باملائة إىل 20الوالية بعد اجناز 
دفاتر الشروط النموذجية للقرارات الوزارية اخلاصة باللجنة التقنية للوالية وجلنـة  

  .الستثمارا
العديد من األوعية العقارية املمنوحة أو جلها تقع يف مناطق التوسع السـياحي  -3

أو ضمن األمالك العمومية البحرية أو الغابية ،إذ أن حق االمتياز أو البنـاء إمـا   
  .أو مينع قانونا البناء فيها)  ANDT(مقيد بإجراء قانوين خصم

نيا املعـايري املعمـول ـا يف جمـال     املساحات املمنوعة للمشاريع تتجاوز تق-4
  .مساحات املشاريع الضرورية 

بعض املشاريع مت اجنازها أو منح حق االمتياز يف مستثمرات فالحية فردية او  -5
  .مجاعية دون تدخل مديرية املصاحل الفالحية

بعض املشاريع مت منح سندات االمتياز يف أوعية عقارية ملك خاص ممـا قـد   -6
  .ىل تعويضات مالية يعرض الدولة إ

مل تتم متابعة رخص البناء املسلمة من طرف املصاحل التقنية أو املصاحل الوصية -7
  :مما مسح للمستثمرين ب

  .التعدي على مساحات غري مذكورة يف العقد والبناء فيها-أ
  تغيري املشاريع إىل سكنات فردية وحمالت جتارية -ب
فظ عند تسليم رخص البنـاء حلمايـة   ب الكثبان الرملية إذ كان جيب التح-ج

  .األمالك العمومية
  .العديد من املشاريع عبارة عن هياكل إمسنتية داخل احمليطات احلضرية-8
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  :صور فوتوغرافية للجمال السياحي لوالية جيجل
   

  
  

  ناألخوين بابا عروج و خري الدي ةسفين:01الصورة رقم     
  
  
  
  
  

  
  
  



 195

  
  مقر البلدية معلم تذكاري أمام:02الصورة رقم 

  
  

  

  
  

  ميناء بلدية زيامة منصورية:03الصورة رقم 
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  فندق كتامة:04الصورة رقم 
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  مغارة الكهوف العجيبة) ةجزائرية وأجنبي(علمية تبعثا:05الصورة رقم 
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  شاطئ زيامة منصورية) ةجزائرية وأجنبي(علمية تبعثا:06الصورة رقم 
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  بوالنارشاطئ :07الصورة رقم 
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  شاطئ بوالنار من زاوية أخرى:07الصورة رقم 
  
  
  
 

  
  السوق األسبوعية للمدينة:08الصورة رقم 
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