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 : مقدمة
 الـسياحة فـي مختلـف دول المعمورة،قطاعـا صـناعيا ذا بعـد             تعد   

إستراتيجي،وظاهرة إقتصادية عالمية هامة،أثبتت نجاحا كبيرا،عندما إستفادت مـن         

 الطبيعية،والبـشرية،إلى جانـب      قنوات اإلتصال المتنوعة،وإعتمدت على الموارد    

معطيات أخرى بيئية،وهوما جعل الدول المتقدمة فـي أوروبا،أسـتراليا،والواليات          

 المتحدة األمريكيـة،تبحث عـن أسـواق جديـدة،وتتنافس لكـي تقـدم بـرامج،              

وخــدمات،ومنتجات ســياحية،ذات نوعيــة راقية،وقــدرة كبيــرة علــى جــذب 

 الذي تقوم به طيلة السنة،والذي يكون عن        السياح،لضمان إستمرارية المد السياحي   

 طريق تبني إتصال فاعل،وقادرعلى تصريف هذه المنتجات،وتكرار عملية بيعهـا،        

باإلعتماد على رسائل ترويجية وإشـهارية هادفة،ضـمن إسـتراتيجية تـسويقية            

 .متطورة،تسعى للوقوف في وجه المنافسة المتزايدة في السوق العالمية للسياحة

السياحة المغاربية أحد األسواق الواعدة،بفضل ما تطوره مـن         وتعد سوق    

متاحات سيـاحية،طبيعية،وثقافية،وبفضل اإلمكانيات التـي تمنحهـا للمـستثمرين       

 الخواص على المستوى الدولي،إضافة إلى األهمية التي توليها لجانب اإلعـالم و           

ة،ولهذا تهـدف   التسويق السياحيين،لوعيها بأن اإلتصال أصبح أداة وصناعة أساسي       

كل من تونس والمغرب،إلى تنمية وتطوير حظوظها فـي اإلنـدماج فـي سـوق               

يف بقـدراتها،وجودة   إتصالية جادة،للتعر  السياحة الدولية؛عن طريق تبني سياسات    

ع الخدمات التي تقدمها،أما بالنـسبة للجزائر،وبـالرغم مـن عـدد            منتجاتها،وتنو

ار السياحي،والشراكة الدولية،إال أنهـا     اإلجراءات التي قامت بها في مجال اإلستثم      

التزال تعرف عجزا واضحا،بالمقارنة مع ما توصلت إليه الـدول المجـاورة،في            

 بأن  مجال إستغالل التطور اإلتصالي الهائل في مجال السياحة،خاصة إذا ما علمنا          

إال بتوفير الحد األدنى من شروط اإلعالم،الحصول       ،جلب السياح،ال يمكن أن يكون    

التأشيرة،الحجز،اإلستقبال،النقل،اإليواء،والتنشيط،في حين أن المنتوج السياحي     على  

الجزائري،لم يتم في األصل التعريف به،وهو أكبر عائق أخر دخولها ومواكبتهـا            
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مجتمع اإلتصال الجديد الذي يعيشه العالم حاليا،والذي يعتمد أساسـا علـى قـوة              

ت هذا العـصر الجديد،الـذي تميـزه         تعد من أهم مكونا    التيالمعلومة والمعرفة،و 

 .وسيلة األنترنيت اإلتصالية المتطورة،و من أبرز رموز الثورة التكنولوجية

،ال تملك اليوم االختيار،بل الـدخول إلـى المجتمـع واإلقتـصاد            والجزائر

الجديد،أضحى حتمية ال مفر منها،فرضتها عولمة ال تنتظر أحدا،وهي ال يجب أن            

ن قنوات اإلتصال التكنولوجية الجديدة،التي تسيطر علـى        تفوت فرصة اإلستفادة م   

العالم،من أجل الوقوف في وجه التحـديات،والرهانات المفروضـة عليهـا،على           

 ما سينعكس بصفة مباشرة على تنميتهـا      ملسوق المغاربية أوال،ثم الدولية،   مستوى ا 

رك الوقـت   وكذا اختياراتها السياسية،من أجل تـدا     ،اإلقتصادية،اإلجتماعية،الثقافية

 .الضائع،والذي تسببت فيه عوامل وظروف متعددة

،ومنذ االستقالل،لم تولي    اإلقتصادية Arabiesحسب مجلة   ر،حيث أن الجزائ  "

 ، لقطاع السياحة مكانة هامة،بل ركزت جل توجهاتها علـى قطـاع المحروقـات   

عة بإعتباره القطاع األضمن آنذاك لجلب العملة الصعبة،وأهملت بذلك هذه الـصنا          

،التي عرفت فيه 1970أنها تداركت هذا التأخر في بداية سنوات     من  رغم  باللحيوية،ا

الجزائر تدفقا معتبرا للسياح األوروبيين،وسميت هذه الفترة بمرحلـة المركبـات           

السياحية الضخمة في كل من تيبـازة،سيدي فرج،وكذلك في الجنوب الكبير،وهي          

التي ،سنوات التسعينيات في  فت أحلك أوقاتها    مشاريع مولتها الدولة كليا،إال أنها عر     

خلفـت   أزمات عديدة،أوقفت كل مبـادرات التطوير،و       إلى  فيها الجزائر  تعرضت

على جميع المستويات،مما أثر سلبا على عجلة التنمية اإلقتصادية         واضحا  تدهورا  

ولكن التحسن األمني الذي عرفته في السنوات القليلة الماضية،كان بمثابـة           .)1("بها

المحرك الذي دفع بعجلة التنمية،وفتح آفاقا جديدة أمامها،حيث قررت الدولة عـدم            

اإلستثمار في القطاع السياحي،وفسحت المجـال أمـام المبـادرات االسـتثمارية            

يـة توجههـا وتـنظم      الخاصة،الوطنية واألجنبية،في إطار تشريعات وقواعد قانون     

 وزير  وضح حيثوح في األفق،  وقد بدأت بوادر هذه المالمح تل     ،حدودها ومالمحها 

لقـد   " :قائال، ةمة لمجلس األمالجلسة العا أثناء نورالدين بنوار،السياحة الجزائري

(1) : Brahim Ziane,"Marché du tourisme au maghreb", Arabies, n°175, juillet_aout  2001, p34  
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زيادات معتبرة في توافد الـسياح إلـى        نسبة  ، في السنوات القليلة الماضية    سجلت

سائح ،بنسبة زيـادة     222414توافد   2004بالدنا،حيث سجل في الثالثي األول لسنة       

 )1("2003مقارنة لما وصلت إليه في الثالثي األول مـن سـنة             66, 11%تصل إلى   

ألـف  166 سجلت قدوم أكثر من مليـون و       2003سنة  :"  أن وأضاف ممثل الحكومة  

 2002عدد السياح الذين قدموا إلى الجزائر سـنة         % 15سائح،وهو عدد يفوق بنسبة     

ح األجانب الـذين    بلغ عدد السيا  :"  أشار أنه  كما،"ألف سائح  966التي شهدت دخول    

سائح،وهوما يفـوق  74315 بلغ  2004قدموا إلى الجزائر في الثالثي األول من سنة 

التي تعد حسب ما قال الوزير سنة مرجعية        و،)2( "1991عدد السواح المسجلين سنة     

مرحلة  فيها الجزائر لقياس نسبة توافد السياح األجانب،باعتبارها السنة التي شهدت         

 .قتصاديا،وإجتماعياسياسيا،إ،إنتقالية

 : أنالسياحة روزي لعملة الصعبة من السياحة،فأشارأما فيما يخص مداخيل ا

مقارنـة  %17 مليون دوالر،أي بزيادة بلغت نسبتها 160سجلت دخول  2003 سنة "

 5, 95 بلغـت    2001مليون دوالر،إضافة إلى أن مداخيل      133: ب 2002بمداخيل سنة   

 )3 (."مليون دوالر

 ماليين سائح،من بيـنهم  3قطاع السياحة في الجزائر إلى الوصول إلى     بينما يسعى   

 مليون سائح أجنبي،ومليون جزائري مقيم بالخارج،وكذا جلب ما يفـوق مليـار             2

،وهذا ما اليمكن تحقيقه إال من خالل مشاريع إسـتثمارية          )4(  2013دوالر في سنة    

مشروع سـياحي    275،حوالي  2003إحصاء في سنة    متنوعة،حيث إستطاع القطاع    

ألـف   26 دينار وبطاقـة إسـتعاب تفـوق        مليار 41باإلنجاز،بتكلفة تقدر   في طور 

ألـف   50،وستساهم في خلق حوالي     % 60وصلت نسبة تنفيذ هذه المشاريع      وسرير،

ف منصب مباشر،كما أن عدة إجراءات اتخذت لتـشجيع         الآ 10منصب شغل،منها   

ويـرى  .ألعمـال والمـستثمرين   تقطاب رجال ا  اإلستثمار األجنبي في القطاع،وإس   

الخبراء اإلقتصاديون،أن السياحة هي الصناعة الكفيلة بدعم إقتصاديات الـدول،إذا          

ما إستغلت هـذه األخيرة،مقوماتهـا الجاذبـة مـن آثـار ومـزارات سـياحية                

طبيعية،تاريخية،وثقافية،وما تطوره من فنادق،مطاعم،مؤسسات الطيران،شـركات      
،ص 2004 جويلية 03، السبت 1116،جريدة الشروق، العدد "اجللسة العامة املخصصة لألسئلة الشفوية لس األمة"،)لسياحة السابقوزير ا(نور الدين بنوار):1(

02. 
 . نفسهراملصد:  (2) 

 . نفسهاملصدر  :)3(
(4) : République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du tourisme, « Projection decennale du 
developpement du secteur du tourisme 2013_2004 » ; p33   
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عن طريق إعتماد مخططات إتـصالية،تهدف إلـى        النقل وغيرها،أحسن إستغالل،  

 نـسبة ترقيـة     (OMT)ترقية هذه المنتجات،حيث حددت منظمة السياحة العالميـة         

،ويشكل اإلشهار أحد أهم هذه الوسائل      3%المنتجات السياحية في الدول المتقدمة ب     

 الترقوية السياحية،والنشاط الذي يستهلك الحصة األكبرفي النفقات،ثم وزعت النسبة        

الباقية على النشاطات األخرى،من معارض،ملتقيات ورحالت،العالقـات العامـة         

إسـتعالمات  (،اإلعالم الموجه للجمهـور   )رحالت مخصصة للصحفيين  (والصحافة

،  نـشاطات البحـث    ا، وكذ ..)مباشرة عن طريق الهاتف،األنترنيت،مراسلة السياح    

 إلى الجمهـور    ايهه،وتوج المعطيات الموجودة حول البلد المستقبل     ل، وتحلي عوجم

 )1(. أجل النهوض بالسوق السياحي الدولين، مفي من المصارا،وغيرهالسياحي

حيوية،وهو صناعة   ك تطورالبدأت تشق طريقها نحو     ،والسياحة في الجزائر  

ما يتطلب سنوات طويلة من العمل والجهد،وعلى جميع المستويات من أجل إحياء            

ود من طرف كل األطراف الفاعلة       زيادة مجه  فرضهذه الصناعة الضخمة،وهي ت   

 ، السياحة في الشبكة السياحية،ومن ذلك المجهود اإلعالمي،ودور وكاالت السفر و        

في جلب السياح األجانب،وتقديم بديل سياحي عبر تنظيم رحـالت إلـى مختلـف              

أرجاء الوطن الزاخرة بفضاءات طبيعية متألقة،وخالبـة،تنافس مـا تملكـه دول            

 . مجاورة

ة موضوع الرسالة في أنها تعالج إحدى الموضوعات القديمـة          وتكمن أهمي 

والجديدة في آن واحد،في مجال الصناعة السياحية،والمتمثل في اإلتصال السياحي          

في الجزائر،ألن الجديد في قطاع السياحة،يكمن في أن تـصب األبحـاث حـول              

ـ   ،وكذلك مستحدثاته إستخدام اإلتصال بمختلف أشكاله وتقنياته     صناعة ،في خدمـة ال

 .السياحية،من أجل تطويرها،وتسويق منتجاتها بأفضل السبل

ومن أجل معرفة أعمق،للظروف التي أدت إلـى تأخرالجزائرالواضـح،في      

بناء صناعة سياحية متينة،تستغل كمورد قوي لجلب العملة الـصعبة،إلى جانـب            

قطاع المحروقات،رغم كل ما يقال عن وجود مواقـع سـياحية مغريـة،وثروات             

مسامهة من أجل إعادة حتديد "،قتصاديةواإلجتماعية  اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،الس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،جلنة آفاق التنمية اإل(1):
.93-92،ص2000،نوفمرب16،الدورة"السياسة السياحية الوطنية
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،عن ما  قل في جماله،وفي قيمته    ي رة،وإرث حضاري،تاريخي وثقافي،ال  عية ساح طبي

نجحت في تطوير هـذه الـصناعة،وإستفاد       ) تونس والمغرب (تمتلكه دول مجاورة  

 التعـرف علـى     بهدفإقتصادها الوطني منه إيجابيا،فكرنا في إجراء هذا البحث،       

 أينارعبر خطوات، ،الوضعية هذه الصناعة في بالدنا،واألهمية التي توليها لإلتص       

ضرورة التطرق إليها من أجل معرفة مكانة اإلتـصال الـسياحي فـي الـسياسة               

 : سنبدأ بطرح اإلشكالية التاليةوالجزائرية،السياحية 

تطور بما هي مكانة اإلتصال في السياسة السياحية الوطنية،وما عالقته 

 تأخر هذا القطاع الحيوي ؟ أو

 : في اآلتيلا، فتتمثأما عن التساؤالت التي سنطرحه

بما يتالءم مـع    ، وترقية المنتوج السياحي الموجود    كيف تهتم الجزائر بتعريف   -

 متطلبات الزبون الحالي المتطلب؟

ماذا تعمل الجزائر في مجال تحسين الصورة المشوهة المقدمة عنها،بسبب ما           -

 ؟،لعشرية كاملةه وسائل اإلعالم عبر العالمتتناقل

  المقدمة،كافية لتطوير الصناعة السياحية في بالدنا ؟هل تعتبر المعلومات-

  ؟ة، وفاعلية المقدمة حتى اآلن تعتبر مقنعةهل الرسائل السياح-

 هل يعرف السياح بوجود مواقع سياحية في الجزائر تستحق الزيارة ؟-

لمعالجة هذا الموضوع،تبين لنـا اسـتخدام       المتبعة  أما فيما يخص المناهج العلمية      

ة حالة،وهو منهج،يتميزعن المناهج األخرى،بكونه يهدف إلى التعـرف    منهج دراس 

على وضعية معينة،والذي اعتبرناه الطريقـة األحـسن للوصـول إلـى نتـائج              

 .وهو يعتبر أحد أساليب البحث الوصفي،موضوعية

المنهج الذي يتجه إلـى جمـع       :"ومنهج دراسة الحالة حسب عبد الباسط حسن يعد       

 علقة بأية وحدة،سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا،البيانات العلمية المت

أو دراسة   اسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة،     روهو يقوم على أساس التعمق في د      
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جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحـدة             

 )1("المدروسة

مقة لنموذج واحد أو أكثـر لعينـة        دراسة متع :"ويعرفه عامر إبراهيم قندجيلي بأنه    

يقصد منها الوصول إلى تعميمات،إلى ما هو أوسع عن طريـق دراسـة نمـوذج               

 )2(."مختار

وبصفة عامة،فإن دراسة الحالة هي مدخل ينظر إلى أية وحدة اجتماعية نظرة كلية             

شاملة تستوعب هذه الوحدة تنميها،وهي أيضا طريقة تتبعيه أي أنها تعتمد اعتمادا            

 )3(. را على عنصر الزمن،ومن ثم فهي تهتم بالدراسة التاريخيةكبي

 ، على التساؤالت المدرجـة   نجيب  وحتى نبحث في اإلشكالية التي قمنا بطرحها،و      

 : تتضمن بــابيـن رئـيسـيينعلى خطة بحث  إعتمدنا

I- نتطرق فيه إلى تطور السياحة الدولية على العموم،هذه الصناعة          :الباب األول

د تطورا كبيرا عبر العالم،والتي أصبحت تعرف تنافسا دوليـا حـادا،بين            التي تشه 

العارضين الذين يتزايد عددهم في كل لحظة،خاصة مع ظهور اتجاهـات جديـدة             

للسياح في السنوات األخيرة،ومتطلبات جديدة،يسعى من خاللها السائح الجديد،إلى         

 .إكتشاف أسواق جديدة،غير معروفة،ويتضمن هذا الباب فصلين

 نتطرق فيه إلى اإلتصال السياحي كإتجاه،تسعى إلى اإلهتمام بـه           :الفصل األول -

معظم الدول في العالم،لما له من أثر على السياحة الدولية،ثم نعرج فـي المبحـث               

األول إلى صناعة االتصال،الذي أصـبحت صـناعة عالميـة،تعرف تطـورات            

 فقـد المبحث الثاني   أما  قطاعات،كبيرة،من خالل قنواتها،سياساتها،وعالقتها بباقي ال    

صناعة السياحة،تاريخها،ماهيتها،تفاعلها مع باقي القطاعـات،وهو مـا        ل خصصته

الـسياحة  ،ف في المبحـث الثالث    سيقودنا إلى الحديث عن صناعة االتصال السياحي      

وال زالت تستفيد من كل التطورات الحاصلة في ميـدان          ،استفادت،كصناعة جديدة 

عـل االتـصال الـسياحي عنـصرا ضـروريا لتطـوير            االتصاالت،وهو ما يج  

السياحة،وشرطا أساسيا في التعريف،الترويج،والتسويق للمنتجات السياحية،وهذا ما       

 .329،ص 1963 جلنة البيان العربية،ةمطبع: ، اإلمساعيلية "أصول البحث اإلجتماعي"،عبد الباسط حسن:   (1)
 .50_51 ،ص1979مطبعة عصام،: بغداد،"البحث العلمي"،عامر إبراهيم قنديلجي : (2)
 .327،ص 1983 دار املعرفة اجلامعية :، اإلسكندرية"تصميم وتنفيذ البحث العلمي" ،  سيد أمحدب غري: (3)
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سيكون مدخال للتعرف على السياحة اإلفتراضية،التي تجسد فعليا،إستخدام السياحة         

 .)األنترنيت(ألحدث وسيلة إتصالوإستغاللها 

الـسياحة  (فصل،للحديث عن السياحة االفتراضـية    هذا ال نا  خصص :الفصل الثاني -

لمختلف التقنيات اإلتصالية المتطورة    ،إستخدام السياحة  ،والتي يقصد بها  )على الخط 

التعـرف  من خاللها   ،حاولنا  هذا الفصل إلى ثالثة مباحث    نا  في عالم اليوم،وقد قسم   

لك لمـستويات،وكذ نترنيت،التي تعرف رواجا كبيرا وعلى جميـع ا       ألعلى وسيلة ا  

 ، وكاالت سـياحة  متعاملين الـسياحة،  (سياحيين جدد مرسلين  في ظهور  مساهمتها

وجهات و،)…مؤسسات الطيران،الفنادق،شركات النقل،عارضي المنتجات السياحية    

 .أكثرا درايةوجديدة،سياح جدد أكثر تطلبا

II- فكان للحديث عن تطور السياحة الجزائرية عموما،متاحاتها،ما        :الباب الثاني

 :،وقد خصصمن إمكانيات تملكه

المنجزات التي تمـت    أهم  للتعرف على واقع السياحة في الجزائر،      :الفصل األول -

في هذا المجال،العراقيل والعوائق التي أدت إلى تأخر تطور هذا القطاع الحيوي،و            

زائر،آلياته،في محاولة لمعرفـة    كان المبحث األول حول اإلتصال السياحي في الج       

 ، إستراتيجية خاصة باإلتصال في الـسياسة العامـة للـسياحة         إذا كانت هناك     ما

 تطورها،وكذا األشكال اإلتصالية المستخدمة ودورها في ترقيـة هـذه الـصناعة،      

المبحـث   كان   عالقتها المباشرة في تطور أو تدهور هذا القطاع الحيوي،ثم         لنعرف

عالم،مـا  وخطواتها نحو مجتمع االتـصال واإل     ،،نتوجه للحديث عن الجزائر   الثاني

الذي تقوم به للدخول في هذا المجتمع الجديد الذي تفرضه العولمة الـسائدة،ماهي             

فـي  كثر تطورا   نترنيت،باعتبارها الوسيلة األ  وسائلها،وكيف تستفيد من خدمات اال    

وسائل ترقية وترويج   سأتناول فيه   المبحث الثالث،  ،أما المجتمع اإلتصالي الجديد   هذا

جزأناهــا إلــى وســائل ماديــة وماليــة،وإمكانيات الــسياحة الجزائريــة،والتي 

 و  يعتمد عليها في تطـوير سـبل االسـتثمارات،         بإعتبارها الوسائل التي    بشرية،
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إلى مراحل تطور السياحة    تطرقنا  والشراكة،أما في المبحث الرابع فقد       الخوصصة

 :ن الجزائرية،منذ االستقالل إلى يومنا هذا،ما تم تحقيقه،وما ينتظر إنجازه،ثم كا

 محاولة يتم فيها الكشف عن ثروات الجزائر السياحية،       الذي يعتبر،  :الفصل الثاني -

 ، ،كعينة تعكس المدن السياحية في الجزائر     )والية جيجل (من خالل والية سياحية     

 التي تملك خصائص مشتركة،من حيث اإلمكانيات السياحية،من إرث حـضاري و          

ترويجيا بـشكل   و،إستغلت تـسويقيا  البة،تستحق إن هي    تاريخي،ومناظر طبيعية خ  

جيد،أن تحتل المراتب األولى في السوق المغاربية والعربيـة،وأن تأخـذ حـصة             

في السوق العالمية للسياحة،كما تستطيع أن تستفيد من قطاع السياحة فـي            ة  معتبر

تنميتها االقتصادية،باعتباره عامل تنموي مستقبلي من الدرجة األولـى،ومن أجـل           

 هـذه الواليـة،متاحاتها،واقعها الـسياحي،تقنيات اإلتـصال         ذلك،سنتعرف علـى  

 .المستخدمة في مجال السياحة لديها

 و وأخيرا،نضع خاتمة تشمل جميع النتائج واإلستنتاجات،التي تم التوصـل إليهـا،          

 .نتبعها بمجموعة من المالحق الضرورية

أساسـا   لفتتمث،   أما عن الصعوبات التي واجهتني عند القيام بهذه الرسالة العلمية         

 منها الـسياحة فـي      ة، خاص في صعوبة الحصول على المراجع الخاصة بالسياحة      

  بالـذكر  ص، وأخ  عدم توافرها بما فيه الكفاية     ببسب، مكتباتنا الجامعية  يف،الجزائر

 .المراجع الحديثة

،علـى  "جمال بـوعجيمي  "وفي األخير،أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف،      

 كل من األستاذين الكـريمين،    كما أشكر عي على إتمام المذكرة،   مساعدته لي،وتشجي 

 و ، على كل ما قدماه لي مـن مالحظـات        " بروانبلقاسم  "و ،"عبد القادرشعباني "

  . توجيهات قيمة
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 ة الدوليـتطور السياحة:الباب األول
لقد أصبحت السياحة الدولية؛بفعل العولمة؛أحد الرهانات األساسية للمنافسة        

ن ذات الطابع السياحي،وبين المتعاملين في هـذا المجـال الحيـوي،من            بين البلدا 

شركات الطيران،الشبكـات الفندقية،والمؤسسـات السياحية،وحـضيت بإهتمـام       

واسع من طرف مختلف الدول عبر القارات،لتزامنهــا مـع كـل التطـورات              

ـ          ا تعـد   والتغيرات التي يشهدها العالم،ليس باعتبارها موردا للتصدير فقط،بل ألنه

أيضا القطاع الذي يملك قدرات كبيرة في مجال توسيع فـرص إنـشاء مناصـب               

الشغل،السيما أن إحتياجات السياح اليوم،تتطلب استعماال مكثفا لليـد العاملـة،من           

 ...خدمات السكن،تنظيف المالبس،اإلطعام،النقل،الترفيه،وغيرها

 لليد العــاملة،حتى فـي      كما أنها تعتبر الصناعة التي تولد الحاجة المتزايدة           

ما سيكفل إيجاد الحلـول للعديـد مـن          خارج المناطق الحضرية والصناعية،وهو   

المشاكل المزمنة التي تعاني منها معظم البلدان منذ عقود،والمتمثلـة فـي مـشكل           

البطالة والنزوح إلى المـدن الكبرى،وبالتـالي المـساهمة فـي تعمـيم ونـشر               

 )1(ئن الحكومات بالعملة الصعبةالتنمية،باإلضافة إلى تزويد خزا

 أن تحتل الصدارة فـي      1998وقد استطاعت السياحة الدولية فعال،في سنة       

مـن مجمـوع    % 8مليـون أي بنـسبة       532بمبلغ    العالم، عبر نشاطات التصدير 

حيث أن عولمة أسواق الـرحالت أثـرت علـى قطـاع الخـدمات              الصادرات،

ضرورة خروج هذه الـصناعة     عموما،وقطاع السياحة على الخصوص،مما فرض      

 ، الهائل للوقوف أمام المنافسة الدولية التي بدأت تشتد خاصة،مع التدفق الضخم و          

لم كله،والتي  اللمعلومات والمعارف التي أصبحت سهلة التداول بين الناس عبر الع         

مـا دفـع     أدت إلى التطور الكبير الذي تشهده وسائل اإلعـالم واإلتـصال،وهو          

حيين إلى البحث عن أفضل السبل من أجل تحقيق معادلة الجـودة            المتعاملين السيا 

والسعر التنافسي،التي يفرضها إقتصاد السوق السائد في العالم،بهدف الوصول إلى          

(1) : Yana Constantinova, « la  communication touristique en bulgarie" ; Paris, sept denis 
diderot, france, 2003, p17. email : yanagk@yahoo .com.    
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 لتلبيـة   وكـذلك تنويع المنتجات السياحية وبالتالي كسب أكبـر مردوديـة ممكنة،         

 .)1( إحتياجات السوق العالمية

 ع المفضل بالنسبة للمستثمرين في العـالم،      ولعل قطاع السياحة أصبح القطا    

 أدركوا أن التطور التكنولوجي الهائل الذي تعرفـه وسـائل اإلعـالم و             الذيــن

اإلتصال،جعل المنافسة اليوم على أشدها بين مختلـف األسـواق الـسياحية،وفتح            

األبواب أمام كل المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال،الذين أصبحوا يتجهون إلى          

 ، ما يفرض البقاء فقط    ،وهو)INTERNET(الميين،بفضل وسيلة األنترنيت    زبائن ع 

لمن يستطيع تسويق رسائل قوية وفاعلة،في إقتصاد يشجع التعاون في ميدان إنشاء            

الشراكة بـين المؤسـسات الـسياحية        الشركات المختلطة ضمن حقل المنافسة،أو    

 الـصناعات العالميـة     والفندقية العالمية،من أجل النهوض بهذا القطاع في مصاف       

 )2(الضخمة وتبادل الخبرات والتجارب 

مـل  والبد من ذكر أن،تطور السياحة الدولية يرتبط بـشكل وطيـد بالعوا           

والسياسية،واالجتماعية السائدة في العالم،وهو ما تؤكده المنظمة الدولية         االقتصادية

الم،مقرهـا  منظمة تهتم بتطوير الصناعة السياحية فـي الع       (وهي  ،)OMT(للسياحة

 2003أن سـنة    ):"  تنظيم منتسب  300دولة،و 142من   مدريد اإلسبانية،وتضم أكثر  

عرفت أكبر نسبة إنخفاض للسياح في تاريخ السياحة الدولية،حيث بلغ عدد السياح            

 703،والذي بلغ   2002عما كان فيه في سنة    %)1,2إنخفاض بنسبة   ( مليون سائح  694

حيـث أن الحـرب فـي       ،2001يه في سنة     عما كان عل   %)2,7بإرتفاع  (سائح أي   

أحداث ،عدة أسباب أهمها   ةجيتنالعراق،وفترة الآلإستقرار التي تبعتها،والتي جاءت      

 و الهجمات التي تعرض إليها مركز التجارة العالمي بنيويـورك،        (2001سبتمبر11 

،والتي كانت سـببا مباشـرا فـي        )البنتاغون في الواليات المتحدة األمريكية     مبنى

أثـره لـيس    ظهروالذي  رض نفسه وفق المصالح الدولية،    الم نظام جديد،يف  معظهور

والمـصرفية  ،والتبادالت التجارية ، السياسي،بل وعلى االقتصاد   فقط على المستوى  

والشركات الكبرى في العالم،وخلف آثارا سياسية مباشـرة،برزت مـن          ،بين الدول 

ما تبعهـا مـن     خالل الحرب األمريكية على العراق،وسقوط نظام صدام حسين،و       
مسامهة من أجل إعادة حتديد "،  اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،الس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،جلنة آفاق التنمية اإلقتصاديةواإلجتماعية(1):

 .56،ص2000،نوفمرب 16،الدورة "السياسة السياحية الوطنية
       ، نوفمربالدار املصرية اللبنانية: ة القاهر،"تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات"، شعبان عبد العزيز خليفة:ادي، تقدميحممد فتحي عبد اهل):2(

 .219ص ،1997
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حاالت عدم االستقرار التي سادت العالم،ما بين مؤيد للحرب ومعارض لها،وهوما           

أثر سلبا على مستويات السياحة الدولية،حيث مس اإلنخفاض كل األسواق السياحية           

أمـا آسـيا،فقد    ،%1,4نخفاضـا بنـسبة     إوبة،فعرفت أوروبا الغربية    العالمية المطل 

في القارة األمريكيـة،اإلنخفاض     %) 9,3(مليون 12,3نخفض عدد السياح بها إلى      إ

وحدها فقد إنخفضت نسبة     ،أما أمريكا الشمالية  2002مقارنة بسنة   ،%1,2كان بنسبة   

 )1("  سببها عدم اإلستقرارالسياسي خاصة%6,7السياحة فيها إلى 

وحسب المنظمة الدولية للسياحة دائما؛فإن اإلتجاهات اإلقليمية والعالمية 

نت إعادة توزيع جديدة للسياح األجانب بإتجاه بلدان مستقبلة جديدة،حيث الجديدة،بي

أنه من المتوقع أن تضيع أوروبا حصة من األسواق السياحية لصالح مناطق أخرى 

 سنغافورة ، تايالندا ، ماليزيا ، الصين،هونغ كونغ(كبلدان شرق آسيا،والمحيط الهادي

 الجزائر، كينيا، المغرب، تونس، فريقيا،جنوب إ(،ونحو إفريقيا)…أندنوسيا،أستراليا

،وكذلك )مصر،إسرائيل،األردن ولبنان(،ونحو الشرق األوسط)…موريس زمبابوي،

 )2( دول جنوب آسيا

كما تتوقع المنظمة،أن إتجاهات جديدة سترتسم في السنوات القليلة القادمة،مع بروز           

 :عراقيل جديدة،تتمثل في 

 .المنافسة الحادة بين األسواق-

 . تطلبا وتشددار، وأكثمستهلكون أكثر دراية ومعرفة-

 .مكانة هامة للشركات المتعددة الجنسيات-

 .تحسيس متزايد بآثار السياحة على البيئة-

 .أهمية الموارد البشرية في مجال متطلبات التربية والتكوين-

ومن أجل مواجهة هذه التحديات،إقترحت المنظمة مجموعة من اإلجراءات؛تتمثـل          

 :ا يليفيم

 .إنشاء مواد وخدمات جديدة-

 .واإلستغالل،راك الجماعات المحلية في التنظيمإش-

 .إقامة الشراكة بين اإلدارة والمستثمرين في مجال البيئة-

(1) : « La crise mondiale du tourisme".Bienvenue; Alger : La sarl septi Diffision ; N° 00.Mai-Juin, 

P07. 
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 .إبعاد المتعاملين الغير المحترفين-

 .تحسين العالقة بين المضيف والسائح-

 .والترويج له،تطوير وترقية المنتوج السياحي-

لت توقعات منظمة السياحة الدولية إلى عودة السياح،وتوقعت إرتفاع عدد          وقد توص 

 .)1( سائحمليار 1,56 إلى 2020السياح في عام 

إلـى   1995،فإن الفترة الممتدة من        دائما وحسب توقعات المنظمة العالمية للسياحة    

رتفاع إات الجديدة للسياح بشكل واضح،مع      ،ستشهد ظهور هذه االتجاه   2020غاية  

داخليـة بنـسبة    الوالـرحالت   ،%5,4صناعة الرحالت للمسافات البعيدة بنسبة       في

وكل هذه المظاهر الجديدة المتوقعة،توحي بالمكانة التي ستحتلها الـسياحة          ،3,8%

 )2(.الدولية في العالم أكثر فأكثر

 

 

 

 

 

 

 

 .95 ، ص16الدورة ، "مسامهة من أجل إعادة حتديد السياسة السياحية الوطنية"  ،الس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي:  (1)

(2) :www.world -tourisme.org. Le 15.12.2003,  « Forte expension du tourisme", à 10h30. 
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 . اإلتصـال السياحي الدولي:الفصل األول
الهتمام بـالتطور اإلتـصالي،وأثره     لقد اتجهت معظم الدول في العالم،إلى ا      

الكبير على السياحة الدولية،وهو اتجاه فرضه التطور الكبير في تقنيات االتـصال            

واإلعالم،التي أدت إلى تفجر في المعلومات،وزخم كبير للمعارف،ولعل المـؤتمر          

من  ،الذي جرى في مدريد اإلسبانية      )توركوم(العالمي لالتصال في مجال السياحة      

،يعد أحسن حدث يظهر مـدى اهتمـام المجتمـع الـدولي            2003 جانفي 30 -29

باالتصال في مجال السياحة،وقد وصفته الدول المشاركة بالسابقة التي المثيل لهـا            

في تاريخ السياحة العالمية،والتي تجاوزت نسبة المشاركة فيه توقعـات المنظمـة            

 .للسياحةالعالمية 

وثيقة  800جنة المحضرة حوالي  ،استقبلت الل 2002ففي منتصف شهر ديسمبر   

دولة،وعبرت المنظمة الدولية للسياحة عن إرتياحها إلهتمام  90مشاركة من حوالي  

الدول،مديريات السياحة،مجالس السياحة والقطاع الخاص،وخاصة وسائل اإلعـالم      

في آسيا وإفريقيا،الشرق األوسط واألمريكيتين،باإلتصال في هـذا المجـال الهـام            

لسكرتير العام للمنظمـة الدولية،فرانسيـسكو فرانجيـالي فـي          جدا،حيث صرح ا  

إن اإلتـصال الفاعـل فـي ميـدان الـسياحة،سواءا الخـاص بالعالقـات               :"قوله

العامة،العالقات مع وسائل اإلعالم،التعريف بالمنتوج السياحي سيلعب دورا رئيسيا         

،تهـدف إلـى    هذه المبادرة التي إتخذتها المنظمـة الدولية      :"،وأن  "في تنمية القطاع  

الخاصة،لما لوسائل  –إضافة وسائل اإلعالم كطرف ثالث في تدعيم الشراكة العامة          

اإلعالم من أثر إيجابي على التدفق السياحي الدولي،وهو ما يؤكد على أن العالقات            

بين السياحة ووسائل اإلعالم تحتاج إلى قواعد جديدة تعتمد على إسـتقاللية كـل              

 )1(".لطرف،وعلى اإلحترام المتباد

،في إحدى عـشرة    2003ديسمبر 26ولعل الكارثة الطبيعية التي حصلت في     

ألـف  162 دولة في الجنوب الشرقي من قارة آسيا،والتي أدت إلى مقتل أكثر من  

شخص من بينهم عدد كبير من الـسياح األجانـب بإعتبارهـا منـاطق سـياحية                

 (1) www.world-tourisme.org« Tourcom, manifestation sans précédant  sur la communication en 
matière de tourisme», Madrid, le 17 décembre 2003. 
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توجيـه مـساعدات     وهي كارثة أرعبت العالم كله،وجعلته يتحرك بإتجـاه         مميزة،

،وقد أكـد المـسؤولون،على أن إسـتخدام        أكبر دليل على أهمية اإلتصال     للناجين

اإلتصال كان سيجنب الكثيرمن الخسائر،خاصة من جانب األرواح البشرية،وهو ما          

" كــوبي "فـي مدينـة     "خفض الكـوارث  "أكد عليه المسؤولون في أشغال مؤتمر     

بهدف ضرورة إيجاد وسائل لتقليـل      ،2005جانفي   18 اليـابانية،والتي انطلقت في  

 حجم المتأثرين بالكوارث الطبيعية،وقد أشرف نائب األمين العام لألمـم المتحـدة؛           

،على إفتتاح هذا المؤتمر،والذي أكـد فيـه أن المـشكل           "يـان إيجـلند "النرويجي  

،هـو قلـة وسـائل      2004الوحيد الذي يمكن تحميله مسؤولية ما وقع في ديـسمبر         

يثة،إلخبار السكان مسبقا بهذه الظاهرة قبـل وقوعها،وقـال نفـس           اإلتصال الحد 

المسؤول أن الناجين من الكارثة،هم األشخاص الذين كانوا يملكون وسائل إتـصال          

حديثة مكنتهم من الحصول على األخبار في حينها،األمر الذي مـنحهم الفرصـة             

بعيدا في شـرحه    لمغادرة المناطق قبل وصول األمواج العاتية،وذهب النائب العام         

من ضحايا الكوارث الطبيعية التي ضربت العالم،خالل الفترة        % 90عندما قال أن    

،يعيشون في بلدان فقيرة ال تتوفر علـى تكنولوجيـات          2003 و   1994الممتدة بين     

من المساعدات التي خصصت لضحايا     %  10االتصال الحديثة،واقترح تخصيص    

 )1(.المناطق األكثر عرضة للكوارثلتحديث وسائل اإلنذار في " تسو نامي"

ثم إن استخدام وسائل االتصال في معالجة قضايا متنوعة أصبح من بـين             

أهم الوسائل التي تستخدمها الدول المتقدمة،فقد قدمت الواليات المتحدة األمريكيـة           

،من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منحة بمائة وسبعة         2002مثال في أوت    

مليون دوالر لتطوير برامج تستخدم وسائل االتـصال والحمـالت فـي            وعشرين  

 مليون دوالر لتنفيذ مـشروع عـالمي        127وسائل اإلعالم،في الدول النامية،بمبلغ     

مدته خمس سنوات،بحيث يستخدم االتصال اإلستراتيجي في معالجـة عـدد مـن             

االتصال المشاكل،من أجل حشد المجتمعات،وقال بيان أصدره مركز برامج وسائل          

في جامعة جو نز هوبكنز أن المركز سيتزعم مجموعة من المنظمات التي ستعمل             

على وضع برامج بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،وقال مدير مشروع           

 .24، ص 2005 جانفي 18:ل ،4297  العدد  ،"ى اليتحول تسونامي إلى دمار شاملحت"،ريدة الخبرج:)1(
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أن مـشاركة فئـات مـن الـسكان         ":"جوزيه ريمون الثاني  "مركز جو نز هوبكنز     

ستتمكن الشراكة في   :"،وأضاف"رامجالمحليين عامل أساسي في تطوير مثل هذه الب       

 )1(."هذا المشروع من تطوير برامج جديدة خالقة 

وقالت مديرة مركز بـرامج وسـائل االتـصال فـي جامعـة جـو نـز                 

تظهر هذه المبادرة التزام الوكالة األمريكية للتنمية       :"هوبكنز،الدكتورة جين برتراند  

لميـة الموضـوعة،حيث أن     الدولية بضم االتصال اإلستراتيجي إلى البـرامج العا       

برامج اتصاالتنا مبنية على أساس األدلة والبراهين ،إنها قائمة على أساس أفـضل             

الممارسات في جميع أنحاء العالم،وهي تركز على اإلبداعات التـي تـؤدي إلـى              

التقدم،إننا نتطلع إلى هذا التحدي الجديد للمساعدة في تـشجيع بنـاء عـالم أكثـر          

شروع الجديد من خبرة مركز وسائل االتصال في تطبيـق          وسيستفيد الم ،)2("صحة

التدخل عبر وسائل االتصال لتغيير السلوك على نطـاق عـالمي،إال أن شـراكة              

االتصال العالمية الجديدة ستكون أوسع مدى إذ ستتعدى مجـرد تغييـر الـسلوك              

ـ          مـا يبـرز فعاليـة       والفردي إلى التأثير على األعراف المتبعة في المجتمع،وه

 . صالاالت

  

 

 

مشروع يستخدم اإلتصال لمكافحة ، نشرة واشنطن العربية الصادرة عن وزارة الخارجية األمريكية:  (1)

 .10، ص 2002 أوت  15، في المرض
 .12-11، ص فسه نع المرج: (2)
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   صناعة اإلتصال: المبحث األول
نعيش اليوم في عالم يعج باألقمار الـصناعية،والحواسب اآلليـة،والقنوات          

الغزيرة والهواتف النقالة،ووسائل اإلعالم الجديدة،بفضل الثورة التكنولوجية التـي         

وسـريعة فـي إمكانيـات      ،تصال،والتي عجلت بتحوالت مفاجئة   عرفتها وسائل اال  

 .ل،وحركت الوعي بأهمية هذه الصناعة في المجتمعاتاالتصا

صناعة من أهم الصناعات التـي تحتـل مكانـة          ،وقد أصبح االتصال اليوم   

واحتياجاتها،وهو ما ساعد علـى     ،قتصاديات الدول،من حيث مشروعاتها   كبيرة في ا  

السريع لمزيد من المعلومات،ومشاركة أوسع في التطور االجتمـاعي،من         نتشاراال

 أكثر معرفة،وأكثر يقظة،للحقائق المتغيرة عنه في أي وقت مضى،من          جانب شعب 

  وكـاالت األنبـاء،   فـة،من هيئـات اإلذاعـة والتلفزيون،      خالل المؤسسات المختل  

  )1(.شركات اإلعالن والعالقات العامةو،التحقيقات الصحفية

فطبيعة العالم الذي نعيش فيه؛هي طبيعة إتصالية بالدرجـة األولى،تزخـر           

ات تمثل في حقيقتها بداية عصر جديد،له أدواتـه اإلتـصالية،التي تعبـر             بمتغير

مجمل المعارف والخبـرات    :"عنه،من خالل تكنولوجيا االتصال،التي تعرف بأنها     

المتراكمة والمتاحة واألدوات،والوسائل المادية،والتنظيمية،واإلدارية المستخدمة في      

سترجاعها،ونـشرها،وتبادلها،أي  جمع المعلومات،ومعالجتها،وإنتاجها،وتخزينها،وا 

وجـود  :"كما يقصد بتكنولوجيـا االتـصال     ،)2(" توصيلها إلى األفراد والمجتمعات   

تغيرات واسعة في أنماط االتصال،مصادره وقنواته،وهوما أتـاح الفرصـة أمـام            

الدول األكثر تقدما في إحكام سيطرتها على عقول ومقدرات الدول األخرى،حيـث            

يرادات الخارجية في بعض الدول المتقدمـة،تأتي مـن         من اإل % 85أن أكثر من    

ولذلك بقيت سيطرة هذه الدول على تكنولوجيا اإلتصال في أوج          ،تسويق المعلومات 

سطوتها،بل وتسعى إلى إبقاء هذه السيطرة،والعمل علـى اتـساعها،عن طريـق            

 .)3("االستئثار بالمعلومات،ومصادرها

 .290،ص 1998دار المعرفة الجامعية،:مصر،"اإلتصال الجماهيري"، طه عبد العاطي نجم: (1) 

 1999،37العربي للنشر والتوزيع،:قاهرةال،"تكنولوجيا المعلومات وصناعة اإلتصال الجماهيري"، علم الديند محمو:(2)

 .32،ص1996دار الفكر العربي،:، مصر1،ط"تكنولوجيا اإلتصال "،  شكري المجيدد عب: (3)
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والتأثيرات الممتدة مـن    ،واإلنتشار،ه الثورة اإلتصالية،تتسم بالسرعة   إن هذ 

إلى الجماهير،داخـل المجتمـع الواحـد،وبين المجتمعـات         ،إلى الوسـيلة  ،الرسالة

 و المعاصرة جميعها،وتتميز هذه الثورة أيضا بنمو متزايد في عدد وسائل البـث،           

 االستقبال السريعة،وتنوعها مما أدى إلى هذه الزيادة الضخمة في إنتاج المعلومات          

 كالها،وارتبطت هذه التطورات بتغيرات تكنولوجية،إقتصادية،إجتماعية و     وتعدد أش 

ثقافية،وهي ثورة متداخلة ومتكاملة،استطاعت المزج بين أكثـر مـن تكنولوجيـا            

إتصال،تمتلكها أكثرمن وسيلة لتحقيق الهدف النهائي،والمتمثل في توصيل الرسالة         

 ية توصيل المعلومات كما و    اإلتصالية إلى الجمهور المستهدف،وبالتالي زادت عمل     

كيفا،مما أتاح انتشار الثقافات بين الشعوب،وعمقت مبـادئ حريـة اإلتـصال،في            

 .)1(محاولة لمواكبة الثورة الجارفة في مجال المعلومات

بل ويعد اإلتصال،حقا من حقوق اإلنسان،ألنه يمس ويعكس وضعية أي نظام                 

ن التفـاعالت والعالقـات بـين       قائم،ودرجة تطوره،وهو يضم مجموعة معقدة،م    

الفرد،ومكونات النظام اإلتصالي الذي يعيش في داخله،وتفاعالت أخرى معقدة بين          

النظم اإلعالميـة المختلفـة فـي البيئـة الدوليـة،لما تعكـس مـن صـراعات                 

إيديولوجية،وتناقــضات سياسية،وإقتــصادية،ألن اإلنــسان مــن حقــه معرفــة 

ات عنيفة،ومشاكل عويصة،وقد ظل الحوار     الحقيقة،وتجاهل هذا الحق يولد صراع    

متواصال حول الحريات اإلعالمية وتطبيقاتها مع كل تطور تقني يجد في مجاالت            

 .اإلتصال،إلى أن تم طرح مفهوم حق اإلتصال

ويعتبرالحق في اإلتصال من أبرز القضايا المحورية في عالم اليوم لـيس            

قضايا اإلتصـال ذاتها،ولكن ألنه   فقط ،ألنه يمثل بصورة مباشرة حقوق اإلنسان ،و       

يمس بصورة مباشرة أيضا سياسات اإلتصال بجوانبهـا الـسياسية و التنظيميـة             

والقانونية والفنية ،والسياق المجتمعي الذي يمكن أن يمارس فيه هذا الحق،بجوانبه           

)2(وأشكاله المختلفة،أي أنه يمس ويعكس وضعية أي نظام قائم ودرجة تطوره
. 

 .45 ،ص 2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : ، مصر1،ط"اإلتصال الدولي"،علي محمد شمو:  (1)

 .364ص، 1981لشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ا:الجزائر،"أصوات متعددة وعالم واحد"،شون ماكبرايد:  (2)
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فاعة التكنولوجية الـشديدة،ذات المـستوى التقنـي النـوعي          إن هذه اإلند  

الرفيع،باهضة التكاليف،وبحاجـة إلـى إسـتثمارات ضـخمة،تملكها وتـسيطر           

ــراهن لــصالحها   ــدولي ال عليها،وتوجههــا القــوى التــي يميــل التــوازن ال

إقتصاديا،عسكريا،ثقافيا وإتصاليا،هذه اإلندفاعة مكنت مالكيها من إيصال رسـائلهم     

ية،إلى المكان الذي يريدون،وإلى الشريحة اإلجتماعية التي يريدون بغزارة         اإلعالم

 .)1(وبطريقة جاذبة تخدم  مصالح مرسليها

 .135 ص المرجع نفسه سابق الذكر،،محمود علم الدين:  (1)
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 .ماهية اإلتصال: المطلب األول

إن مفهوم االتـصال يبعـث إلـى معـاني كثيرة،تـشير إلـى اإلنفتـاح                

القة الـشيء   والتواصل؛والتبادل؛وهو باللغة العربية يعني الوسط بين شيئين،أي ع       

 المـشتق   communicationبالشيء،وفي اللغة الفرنسية،كلمة إتصال يقابلها مصطلح       

مشتركة مع شخص "commun ،أي ما يقابلها بالفرنسية communisمن الكلمة الالتينية 

: ،مفاده إقامة رسالة مشتركة مع شخص آخر،وطبقا لذلك فإن اإلتصال يعنـي           "آخر

 )1(. معا في رسالة واحدةجعل المرسل والمستقبل يشتركان

ومفهوم اإلتصال يتعدى مجال تدفق المعلومات،أي أنه أوسع وأشـمل مـن            

مفهوم اإلعالم،ألنه يكون في شكل أخذ ورد،كما أنه يتعدى في مكوناته عناصـر             

المضمون التبادلي ووسيلة النقل والجمهور المستهدف،إلى عناصر أخرى تتعلـق          

ه؛واإلنـسان ومجموعتـه البشرية؛واإلنـسان      باإلنسان والطبيعة؛واإلنـسان وذات   

    )2(.والحضارة

 : ويرى الدكتور عبد اهللا سنومي،أنه يمكن تمييز ثالثة معاني لإلتصال

اإلتصال هو عملية تواصل،أي تبادل مع اآلخـر،فال وجـود لمجتمـع بـدون              -

إتصال،ويستحيل وجود أفراد بدون مجتمع،فاإلتصال هو حقيقة ونمـوذج ثقـافي           

 .يعني النقل وأيضا التفاعل مع فرد أو جماعةمعا،وهو 

 ، الهـاتف  التلفزيـون، (االتصال هو أيضا مجموعة التقنيات أو الوسائط التقنية         -

التي جعلت هذا النشاط يتم عن بعد،فالتقـدم        )…الراديو،المعلوماتية،الوسائل الرقمية 

واسطة هائل،والتطورات مدهشة،حتى أن التواصل المباشر من العالم وطرف آخر ب   

الصوت أو الصورة أو المعلومة أصبح أمرا حاصال ولم يعد يقتصر على الـدول              

 )3(.الغنية

واإلتصال أخيرا أصبح حاجة اجتماعية علمية،حتى بالنسبة للدول النامية،فمنذ أن          -

أصبح النموذج المهيمن هو نموج االنفتاح،سواءا كان على الـصعيد التجـاري،أو            

 .17، ص1999دار املعرفة اجلامعية، : مصر،"سيكولوجية اإلعالم واإلتصال"،عبد الفتاح حممددويدار: (1)
 .18 ،صهنفس املرجع: (2)
 .16دار النهضة العربية،ص:،بريوت2ط،"اإلتصال يف عصر العوملة"،العبد اهللا سنومي : (3)
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ماسية،فإن تقنيات اإلتصال اليوم أصبحت تـؤدي دورا        على صعيد التبادل والديبلو   

   )1(.إيجابيا وضروريا

 : ويمكن إستعراض نماذج من تعريفات علمية لإلتصال منها

تتضمن عملية اإلتصال المشاركة في األفكار والمعاني والمعلومات مـن خـالل            -

ركـة  الكلمات والكتابة وأحيانا بدون تبادل الكلمات،بـل برسـائل اإليحـاء والح           

 . واإليماءات وغيرها من الوسائل غير اللفظية

 .اإلتصال هو إرسال وإستقبال المعلومات بين الناس-

اإلتصال يحدث عندما توجد معلومات في مكان واحد أو لدى شخص مـا يريـد               -

 .توصيلها إلى مكان آخر أو شخص ما

  )2(.اإلتصال هو أي سلوك ينتج عنه تبادل المعنى-

أصـوات متعـددة وعـالم      (ل شون ماكبرايد في كتابه    وفي هذا الصدد،يقو  

أن اإلتصال أصبح اليوم صناعة من أهم الصناعات التي تحتل مكانا كبيرا            ):"واحد

في إقتصاد أي دولة،من حيث مشروعاتها ومتطلباتها من رأس المال،ويصدق هذا           

 )3(." على جميع  الدول دون استثناء

دخول طرفين أو أكثر في عالقة ":وفي األخير،يمكن أن نعرف اإلتصال بأنه

تبادل المعلومات،هو بذلك ظاهرة إنسانية أوإجتماعية،مرتبطة بجميـع النـشاطات          

الفردية وألهداف مختلفة،سياسية،إقتـصادية،علمية،إجتماعية،وهو بـذلك ظـاهرة        

  )4(".واسعة المجال

وكان هارولد السويل هو أول من حدد بدقة شتى العناصر التي تتألف منها             

،وصـفا  "النشاط اإلتـصالي  "لية اإلتصال،حيث رأى أنه ال يمكن للمرء وصف         عم

ـ       ،عـن طريـق أي     " مـاذا؟  قـال "،"مـن :"لة التاليـة  ئمالئما ما لم يجب عن األس

 )5(الذي أحدثه؟ " األثـر"،وما هو"لمن قاله"،"القنوات"

يجب أن يكون متفهما لما يريد نقلـه،ليحمي        ) المرسل(أي أن باعث الرسالة   

يجب أن تكون   ) الرسالة( من التشويش،أو التحريف،أوالتغييرالغيرالمقصود،و   رسالته

صياغتها واضحة دون لبس أوغموض،كأن تتـضمن األلفـاظ أو التعبيـرات أو             
 .18صاملرجع نفسه سابق الذكر، ، العبد اهللا سنومي ):1(

 .27، صاملرجع نفسه سابق الذكر «، حممود علم الدين:)2 (
 .201ص املرجع نفسه سابق الذكر،   ماكربايد،ن شو:(3)
 .24،صاملرجع نفسه سابق الذكر،  الفتاح حممد دويدارد عب:(4)
  12،ص1993دار الفكر العريب،: ، القاهرة1ط،"اإلدارة"، دين األزهري الي حم:(5)
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) المستقبل(المصطلحات التي تتفق مع الموضوع والهدف،كذلك مع طبيعة ومستوى        

ة،وقد يكون طرفا   الذي يعد الطرف الثالث في عملية االتصال،وهو مستقبل الرسال        

واحدا أوعدة أطراف،لذلك فإن عملية إستقبال الرسالة تختلف من شخص آلخر،من           

حيث أثرها،وهنا يكون دور المرسل في أن يأخذ في عين اإلعتبار كـل عوامـل               

 .اإلختالف

 فهي متعددة،قد تكون مقابالت شخصية،قرارات مكتوبة،) القناة(أما الوسيلة

 المجالت، ائط أو لوحة اإلعالنات،األفالم التسجيلية،وتقارير،ملصقات الح مذكرات

،وغيرها من الوسائل التي تتطور في كـل        …التلفزيون،اإلذاعة،االنترنيت،الجرائد

 .ويتم إختيارها وتحديدها وفقا لنوعية الرسالة،وهدفها لحظة

رجـع  (أما آخر طرف من األطراف التي تحـدد العمليـة اإلتـصالية،فهو           

لناتج عن أثر الرسالة الموجهة للمستقبلين،والذي قد يكـون         أي رد الفعل ا   )الصدى

 أو على المدى الطويل حسب الوسـيلة و       بيا أو إيجابيا،على المدى القصير    أثره سل 

 .هدف الرسالة

 ).تقنياته(ركائزاإلتصال:  المطلب الثاني
لقد إختزلت الثورة اإلتصالية المكان والزمان،وألغت كـل الحـدود بإسـم            

ولوجيا حديثة عولمت اإلنسان وجعلت العالم مجرد قرية صـغيرة          العولمة،في تكن 

مفتوحة األبواب،حولت وسائل اإلتصال والمعلومات،من وسائل بسيطة وتقليدية إلى        

 : إلى نوعينناهاقسم أكثر حداثة وتطورا،هذه الوسائل وسائل

  :وسائل اإلتصال التقليدية.1

همية كبيرة،حيث أطلق عليها    إعتبرت الصحافة منذ نشأتها األولى أداة ذات أ       

فـي دول متقدمـة     )الـسلطة األولـى   (في بعض الـدول،و   )السلطة الرابعة (تسمية

أخرى،ولعل التأريخ للصحافة المكتوبة يشير إلى أنها ظهرت ألول مرة في الصين            

 في القرن السابع الميالدي،وقد تميـزت بتعـدد    (TANG)في عهد حكم أسرة تانج

واعيد صدورها،مما يسمح للمتلقـي بإعـادة القـراءة         ماداتها وتنوعها،وإختالف م  
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وأول ،مهد التطـور  ،وقت يختاره،وعليه إعتبرت الـصحافة    بتمعن وتدقيق في أي     

إجـراء  ) مـاركوني (وسيلة من وسائل اإلتصال واإلعالم التقليدية،إال أن إستطاع         

،مما جعل الكثيرين يفكرون في أن هـذا اإلنجـاز          1895مراسلة بالالسلكي في عام     

،وهكذا كان إختـراع    )1(ينافس التلغراف كوسيلة إتصال تربط نقطة بنقطة أخرى       س

أهم إنجاز العقد األول من القرن العشرين،هذه الوسـيلة اإلتـصالية التـي            ،الراديو

مـا بعـد    إستطاعت اإلقتراب أكثر وأكثر من جمهور المستمعين،والتي تطورت في        

 إذاعـات   األخبـار، أو نوعيـة مثـل إذاعـات        ،لتصبح هناك إذاعات متخصصة   

 ، الدينية ،إذاعات األطفال،وإذاعات  األحزاب السياسية،و    الموسيقى،إذاعات المرأة 

وانتقل الراديو من وسيلة تسلية إلى وسـيلة إتـصال نافذة،إسـتعملت ألغـراض              

،وفي أواخر األربعينات ظهـر التلفزيـون جامعـا بـين الـصورة و              )2(سياسية

 الثانية،حتى إنتشر واستحوذ على جمهـور       الصوت،وما إن إنتهت الحرب العالمية    

واسع،وإنتقل بدوره من نقل األخبار المـصورة عبـر األقمـار الـصناعية،ونقل             

األحداث المحلية والدولية،إلى فرض هيمنته وسيطرته،بفضل قدرته على اإلقنـاع          

والتأثير،وإعتبر التلفزيون من أروع إختراعات القرن الماضي،وتبعه عـدد مـن           

رى،من جهاز الفيديو والكاسيت التي مكنت من عـرض المواضـيع           األجهزة األخ 

 .المسجلة والحية في الوقت ذاته معتمدة على الزمن

وأمام تزايد حجم المعلومات،وصعوبة التحكم فيها تلفزيونيا أوإذعيا،أصـبح         

العالم في مواجهة رهانات تكنولوجية منذ سنوات التسعينيات،وظهرت الحاجة إلى          

ة تضمن السيطرة على تدفق المعلومات،وبرزت بـذلك وسـائل          تكنولوجيا موازي 

 )3(.اإلتصال المتعددة الوسائط

 :وسائل اإلتصال المتطورة.2

إن ظهور تكنولوجيا اإلتصال الجديدة؛من كمبيوتر؛وحاسوب وغيرها مـن         

التكنولوجيات؛لم يقضي على أي وسيلة إتصالية أخرى،بل إستطاعت كل الوسـائل           

ن على كل وسيلة تواجهها وسيلة أخرى أكثـر حداثـة،وأكثر           أن تتعايش معا،وكا  

كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف اإلتصال،أن تواجه هذه المنافسة بابتداع أسـلوب            

 .243،صسه سابق الذكر، املرجع نفوليام يل،ريفرز وآخرون:  (1)
 .60،ص،املرجع نفسه سابق الذكر ايد شكريدعب:  (2)
 246 ص ،املرجع نفسه،" وليام يل،ريفرز وآخرون : (3)
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جديد،وتقنية جديدة،وأن تتكيف مع األوضاع  المنافسة،خاصة مع ظهـور النظـام            

ا في ما   الرقمي الذي ربط شبكات اإلتصال،بشبكات المعلومات،وهو ما جسد ميداني        

يعرف بالفاكس وشبكات الهاتف،وبالتالي دخل العالم عهدا معلوماتيا جديـدا،وثورة          

تقنية عارمة،أرست معالمها بدرجات متسارعة،لم يشهدها العالم من قبل،وسـميت          

أو " مرحلـة اإلتـصال متعـدد الوسـائط       "هذه  المرحلة من عمر التكنولوجيا،ب     

 Artificiel"أنظمة الـذكاء اإلصـطناعي  "ى ،والتي ترتكز عل"التكنولوجيا التفاعلية"

Inteligence  "  من الحاسبات اإللكترونية،واأللياف الضوئية وأشعة الليزر،واألقمـار

،واالتـصاالت الـسلكية    )الكمبيوتر(الصناعية،واالندماج بين الحاسبات اإللكترونية   

 والالسلكية،وإستخدام شاشات الفيديو كوسيلة تفاعل،وما ظهر معها مـن شـبكات          

وشبكات نقل اإلرسال التلفزيوني وغيرها،من     المتعددة،التلفزيون بقنواتها الفضائية    

  )1(.الوسائل التي أدت إلى التجاوب اإليجابي بينها وبين المستخدم

وهو ما جعل عالمنا اليوم يعج بالقنوات التلفزيونية الغزيرة والهواتف النقالة           

 .ووسائل اإلعالم العديدة الفائقة التطور

 .سياسات اإلتصال: مطلب الثالثال
إن تحرك وسير المعلومات،ال يتم بصفة عشوائية،بل البد له مـن إطـار             

ينظمه ويرتبه بشكل يساعد على توزيع هذه المعلومات بين مختلف المستويات،من           

: أجل أن تحقق األهداف المحددة،وهذا اإلطار هو ما يـصطلح علـى تـسميته ب              

 ".السياسة اإلتصالية"

الممارسات الواعية والمدروسة،والسلوكات   :"لسياسة اإلتصالية بأنها  وتعرف ا 

اإلتصالية في مجتمع ما،والتي تهدف إلى تلبية اإلحتياجات اإلتصالية الفعلية مـن            

 )2(."خالل اإلستخدام األمثل لإلمكانيات أو المصادر البشرية المتاحة في المجتمع

،تتناول النظام اإلتـصالي    والمقصود هو أن السياسات اإلتصالية بشكل عام      

بكل مكوناته،وهياكله،ووظائفه،وجوهره،مع األخذ بعـين اإلعتبار،كـل العوامـل         

 .249 ،صاملرجع نفسه سابق الذكر ،وليام يل،ريفرز وآخرون:  (1)
 .3،ص1986الطباعي العريب،:القاهرة ،"سياسات اإلتصال يف دول العامل الثالث"،ليلى عبد ايد :)2(
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ــشريعية،األخالقية،والتقنية ــي …السياسية،اإلجتماعية،اإلقتصادية،الت ،الموجــودة ف

 .وتحقيقها ألهدافها ،نجاحهابما يضمن ،المجتمع

 الـسياسة التنمويـة     ويجب ذكر أن السياسة اإلتصالية،عادة ما تدمج ضمن       

ال يعني هذا أن تكون مكتوبة أو معلنة في وثيقة ما،فعـدم وجـود هـذه                "العامة،و

الوثيقة،اليعني عدم وجود سياسة إتصالية،ولكنه يعني أن الصورة غيـر واضـحة            

المعالم،وهو ما يجب تجنبه وتفاديه،ألن الوضوح في الرسائل هو أهم شـرط فـي              

 .عملية اإلتصال

مجموعة :" العربية لدراسة مشكالت اإلتصال واإلعالم بأنها      وتعرفها اللجنة 

المبادئ والمعايير التي تحكم نشاط الدولة إتجاه عمليات التنظيم،إدارة،رقابة وتقييم          

نظم وأشكال اإلتصال المختلفة،على األخص منها وسائل اإلتصال الجماهيري،من         

 نمـوذج الـسياسي و    أجل تحقيق أفضل النتائج اإلجتماعية الممكنة فـي إطـار ال          

 )1(."واإلقتصادي الذي تأخذ به الدولة،اإلجتماعي

ال يمكن أن تـتم إال إذا تـم ربطهـا           ،و ما يؤكد أن السياسات اإلتصالية     وه

ومـات الدقيقـة    بخطط التنمية العامة،بشكل فعال،وصياغتها على أساس من المعل       

،وعناصر تأثيرهـا   والنظرية التي تتناول كل األبعاد اإلتـصالية      ،والبحوث الميدانية 

 .وتأثرها بالسياق الموجودة فيه

 واجباتهم، وتقوم السياسات اإلتصالية عادة،بتحديد حقوق القائمين باإلتصال،      

تحركاتهم،وكل ما يتعلق بالضوابط السياسية والتنظيميـة والعقابيـة،مع أن           مجال

الممارسة وحدها تبقى المعيار الوحيد لقيـاس هـذه الحقوق،وليـست النـصوص             

 )2(.مدونةال

تعـد  ،واألهداف ياسات اإلتصالية الواضحة المعـالم    ولعله،يجب ذكر أن الس   

جزءا ال يتجزء من سياسات الدول المتقدمة،وهو ما يفـسر نجـاح هـذه الـدول                

إتصاليا،أمافي الدول النامية،فتكاد تكون غائبة،وإن وجدت فهي تعاني من الضعف          

 كونها سوقا واسـعا للمنتجـات       وعدم الوضوح،حيث أن الدول النامية تشترك في      

حنو نظام عريب جديد لإلعالم "،مشروع التقرير النهائي للجنة دراسات قضايا اإلعالم واإلتصال ، العربية للتربية والعلومة املنظم: (1)
 .78،ص1985،تونس"تصالإلوا
.59ص املرجع نفسه سابق الذكر،،ليلى عبد ايد):2(
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اإلتــصالية التقنيــة للــدول المتقدمة،ومــسؤولية اإلمــتالك لوســائل اإلتــصال 

واإلعالم،غالبا ما تقع على عاتق الدولة بحكم ملكيتها للمرافق،كما يتسم توزيع هذه            

التقنيات بالمركزية الشديدة في العواصم والمدن الكبرى،وهو ما يخلق عدم التوازن           

 في سريان المعلومات على النطاق الوطني،وهاته العوائق تبقـي كـل            واإلختالل

وغير موجهة لتحقيق أهداف مرسومة ومحددة      ،مبادرات والجهود المبذولة مبعثرة   ال

 .مطلوب تحقيقها عن طريق  سياسات اإلتصال

 .تفاعل االتصال مع مختلف المجاالت:المطلب الرابع
ى بعده السياسي،فللسياسة إذا ما     إن فهم االتصال يعد صعبا بدون الرجوع إل       

استخدمنا معناها الحقيقي عالقة ال تنفصم عن االتصال،وفي هذا الصدد يقول شون            

الجدل العالمي الذي  يثار بشأن االتصال هو جدل سياسي ،وذلك لما            :" ماكبرايد أن 

والحجج من طبيعة  سياسية في المقام األول،وليس ثمـة          ،واألهداف، الهموم تتسم به 

وال ،إخفاء الطبيعة الحقيقيـة للمـشكالت     ب يمكن الحصول عليها عن طريق       مكاس

 )1(".باالمتناع عن االعتراف باألخطار التي تهدد الوضع القائم

تبعا للنتائج المباشرة أو غير المباشرة التي يمكن أن         ،يكون االتصال سياسيا  

ـ           اق بـين   يحدثها على النظام السياسي،والنظام السياسي مطالب بأن يـضمن االتف

الحكام و المحكومين،فكل حاكم يبحث عن موافقة لقراراته وكل محكوم يحاول أن            

يحدد حاجاته ،واالتفاق ما بين الصيغتين ال يمكن أن يتحقـق إال باالتـصال،وهذا              

االتصال ال يمكن أن يتحقق إال إذا عمل الطرفان بموجب قانون مشترك هو بمثابة              

تركة التي تسمح للمتعاملين بأن يلعبا دورهمـا        االتفاق على مجموعة من القيم المش     

كي يتعايشا، فاالتصال إذا هو عملية إشراك للقيم التي تسمح لمختلف الممثلين بأن             

 .يتفاهموا في إطار مجتمع سياسي

والسياسة حسب المنظرين تعد العملية التي بمقتضاها يتم توزيـع المـوارد            

دة اجتماعية كالمدينة الدولة،األمـة     النادرة بشرية كانت،مادية،أو روحية ضمن وح     

 .)2(أو المنظمة،وذلك بهدف إشباع الحاجات و إرضاء الرغبات البشرية

 .60 ، ص املرجع نفسه سابق الذكر، شون ماكبرايد: (1) 

  86، ص 1999األيام للطباعة والنشر والتوزيع، دار:، اجلزائر1، ط"اإلعالم واألزمات" ، خضورب أدي:(2)
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واألمر المؤكد،هوأن االتصال يتسم اليوم بقدر من األهمية يتعين معه على           

الدولة فرض قدرمن التنظيم حتى في المجتمع الذي تكون فيـه وسـائل اإلعـالم               

 الدولة أن تتدخل بكافة األساليب ابتداء من الـسيطرة          مملوكة ملكية خاصة،وبوسع  

السياسية الشاملة حتى اتخاذ تدابير لتعزيز التعدد،وتجد بعض الحكومات أنه مـن            

الطبيعي أن تمارس تحكما كامال في محتوى المعلومات مبررة ذلك باإليديولوجيـة    

حوار المستمر من   التي تعتنقها،لكن هذا النوع من األنظمة يعتبر غير واقعيا،ألن ال         

طرف واحد وصمت أصوات المنشقين،يؤدي إلى تدهور الثقة في وسائل اإلعـالم            

وتجعل الدولة تبدو وكأنها تخشى مجادلتهم،رغم أنه يوجد وسائل إتـصال أخـرى           

يمكن أن تلعب الدور المناسب ،فوسائل اإلعـالم األجنبية اآلن تخترق حصار كل            

 .اخل حدودهااالحتكارات التي تفرضها أي دولة د

ـ   ضروري لتسيير النظام الـسياسي     و، وه تصال إذا هو إمكـانية   فاإل  ل، ب

 ما أثبتته الدول المتقدمة أين يسمح االتصال غالبـا          ا، وهذ يعتبر شرطا أساسيا فيه   

 )1(.بوصفها وتمييزها

كما يتداخل االتصال مع االقتصاد ،ويعتمد عليه بعدة طرق،في بنيته و في            

تمر للمعلومات أمر حيوي للحياة االقتصادية وفضال على أنـه          محتواه فالتدفق المس  

قوة اقتصادية كبيرة لها إمكانيات ال يمكن تقديرها،فهو يعد عـامال حاسـما فـي               

 .التنمية

وقد أثبتت األحداث دوما أن وسائل اإلعالم تتعرض يوميا لقوى يمكـن أن             

و القـائمين   تخلط المعلومة وتشوشها سواءا عن طريق شـركاء هـذه الوسـائل أ            

باإلعالنات فيها،كما عرف االتصال عموما اندماجا كبيرا وتغلـغال المثيل له في           

العهد الصناعي ،ولم يتوقف هذا التغلغل عن النمو أكــثر فأكثر، وهـو مـــا              

 يظهر في إستراتيجية المؤسسة و المجتمع،مســتوى االستثمارات ومـصدرها،        

ة،وكل وسائل اإلعالم السمعية البـصرية      نصيب السوق الوطنية والدولية،المردودي   

 .64، ص   املرجع نفسه سابق الذكر شون ماكبرايد،: )1(
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أو المكتوبة،يمكن أن تتعرض لهذه الظاهرة مع األخذ بعين االعتبار طبعا مستوى            

 .تطور هذه الوسائل ومستوى تحررها من قبضة الدولة

ويبرز تغلغل االتصال في عالم االقتصاد واألعمـال بانـدماج المؤسـسة            

لي وهذا ليس ناتج عن تفـوق اإلشـهار         اإلعالمية ككل في النظام االقتصادي الما     

كشكل من التمويل،ولو أن اإلشهار عامل أساسي فيها،كما نجد أن االتـصال قـد              

أصبح قطاعا هاما في النشاط االقتصادي،حيث اتخذته عدة بلدان كفرع مهـم فـي    

اقتصادها الوطني،فإنتاج الكتب و المجالت في بعض الدول مثال له مكانة مهمـة             

 .)1( لدولة،وهو مصدر من مصادر الدولةفي ميزانــية ا

إن وسائل االتصال،هي التي تبشر بتحقيق أكبـر قـدر مـن النمـو فـي                

المجتمعات الصناعية،ويمكن اعتبارها محور إرتكاز االقتصاد العالمي ألنها التولي         

لموقع المؤسسة أهمية كبيرة،وتتيح نقل المصانع إلى مناطق نائيـة،أوإختيارأماكن          

ات وغيرها من أنواع النشاط كالتجارة وأعمال البنـوك وخطـوط           مختلف الصناع 

ويشعر اإلنسان العادي بالدور الحاسم الذي تقـوم بـه          .الطيران بمزيد من  الحرية    

وسائل االتصال و المعلومات في مجاالت االقتصاد حتى ولم تكـن لـه سـيطرة               

ترابطـة   عليها،ثم إن التغيرات الضرورية في مجال االقتصاديات واالتـصاالت م         

بصورة وثيقة باعتبارهما جزء من نفس المسيرة ،واالقتصاد سـواءا اعتبـر أداة             

للتنمية االقتصادية أو موضوعا من موضوعات البحث االقتصادي ،ولـيس ثمـة            

مجال للشك في الدور الذي ينبغي أن يلعبه االتصال في المستقبل االقتـصادي،وال             

 حجم الموارد التي ينبغي تكريسها له من        في مكانته في إستراتيجية التنمية ،وال في      

 .)2(قبل كل دولة ومن قبل المجتمع الدولي

 كان يعتبر ظـاهرة منعزلـة داخـل         ،حيث أن نظام االتصال في الماضي     

 وتنفصل بدرجة أو أخرى عن سائر جوانـب         ،المجتمع ترتبط أساسا بالتكنولوجيا   

 لمكانته في النظام السياسي     المجتمع،ونادرا ما كــان يولي قدر كافي من التفكير       

 واعتماده على الحياة الثقافية،لكنه حاليا يعتبر وعلى        ،والتقاءه مع البنى االجتماعية   

 .330ص ،املرجع نفسه سابق الذكر،  العاطي نجم عبده ط:(1) 

 .230ص  "املرجع نفسه سابق الذكر"،  العبد اهللا سنوي م: (2)
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نطاق واسع عملية اجتماعية يتعين دراستها من كل زاوية ،ليس بمعزل عن غيرها             

وإنما في إطار اجتماعي واسع إلى أقصى الحدود ،ففي العـالم الحـديث أصـبح               

فاالتصال في أي   .  الحلقات المترابطة أكثر انتشارا من أي وقت مضى        الوعي بهذه 

وجمع ، وهامة فهـو يـسمح أوال بـاإلعالم        ،نظام اجتماعي لديه وظائف متداخلة    

و الرسـائل واآلراء    ،والحقائق،والصور، والبيانات ،ونشر األنباء ، ومعالجة ،وتخزين

وصول إلـى وضـع     و التعليقات المطلوبة والتصرف اتجاهها عن علم ومعرفة لل        

واالتصال يلعب الدور الرئيـسي فـي التنـشئة         يمكن من اتخاذ القرارات السليمة،    

يمكن الناس من أن    ،االجتماعية،ألنه بواسطته يتم توفير رصيد مشترك من المعرفة       

ودعم التآزر والـوعي    ،يعملوا كأعضاء ذوي فعالية في المجتمع الذين يعيشون فيه        

نشطة في الحياة العامة،كما أنه باالتصال تخلـق        االجتماعي،وبذلك يكفل مشاركة    

ويتم تـشجيع االختيـارات     ،الدوافع ،وتدعم األهداف المباشرة والنهائية لكل مجتمع      

الشخصية لألفراد والجماعات لدعم أنشطتهم الخاصة المتجهة لتحقيـق األهـداف           

ل والعم،المتفق عليها؛كما يتم توضيح مختلف وجهات النظر حول القضايا العامـة          

على توفير األدلة المالئمة والمطلوبة لدعم االهتمام والمشاركة الشعبيين على نحو           

أفضل،بواسطة االتصال الذي يعمل على توفير الحــقائق الالزمة وتبادلها مـن           

 )1(.أجل إثارة الحوار و النقاش في كل األمور التي تهم الجميع محليا،وقوميا ودوليا

تمع وهي التربية التي تتمثـل فـي نـشر          ولالتصال وظيفة هامة في المج    

المعرفة على نحو يعزز النمو الثقافي وتكوين الشخـصية واكتـساب المهـارات             

والقرارات في مراحل العمر كافة،للنهوض بالثقافة ونشر األعمال الثقافية والفنيـة           

بهدف المحافظة على التراث ،و التطوير الثقافي عن طريق توسيع آفـاق الفـرد              

اله وإشباع حاجاته الجمالية وإطالق قدرته على اإلبداع ،وباالتصال تتم          ،وإيقاظ خي 

و المــسرحيات ،والموســيقى،واألدب،والفن،والرقص،إذاعــة التمثيليــات الروائية

 ،أو الصور ، األصوات ، والرموز ،واأللعاب من خالل العالمات   ،والرياضة،الفكاهية

تكامـل و   ي،وبهـدف ال  واإلمتاع على الصعيدين الشخصي والجماع    ،بهدف الترفيه 

لوصـول إلـى    ابما يكفل لهـم     ،األممو،والمجموعات،توفيرالفرص لكل األشخاص  

 .250ص ،املرجع نفسه سابق الذكر، مي العبد اهللا سنو : (1)
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إلى ظـروف معيـشة     والتعرف  ،والتفاهم،تحقق حاجاتهم للتعارف  ،رسائل متنوعة 

ووجهــات نظــرهم وتطلعاتهم،وهومــا يبــرز لنــا عالقتــه الوطيــدة ،اآلخرين

 )1(.بالمجتمع،والتنشئة االجتماعية والثقافية للشعوب

 .230ص ، المرجع نفسه سابق الذآر،  العبد اهللا سنوي م: (1)
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 صناعة السياحة :المبحث الثاني
وجدت السياحة منذ وجود اإلنسان،وإرتبطت بتحركاته وسعيه منـذ فجـر           

التاريخ،للبحث عن البيئات التي تتوافر فيها سبل الحياة والمعيشة،وسعيه إلى تحقيق           

معـات بـشرية،وتطورت الـسياحة      التعارف بينه وبين اآلخرين،والمعيشة في تج     

ل والمواصالت،وتعلقت برغبة اإلنسان،وحبه للمغامرة وبحثه      وسائل اإلتصا بتطور

من ، أشهر الرحالت التاريخيـة     خالل الدائم عن الجديد،وهذا ما يذكره التاريخ،من     

،التي شملت الكثير مـن التـنقالت       14الرحالة العربي في القرن     بطوطة   إبنرحلة  

ورحلة ،"األسفارتحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب       " التي سجلها في كتابه   

الذي ذاع صيته إعالميا،ثقافيا وسياحيا من خالل       ،13 اإليطالي في القرن     ماركوبولو

نشرمن المقاالت،واألبحاث،والمؤلفات عن رحلته الهامة إلى الصين،إلى جانـب   ما

،ووصوله إلى أمريكا،وإكتشافه أرضـا     15 في القرن    كريستوفر كولمبوس رحالت  

 يـوان ،والرحالة الصيني   16 البرتغالي في القرن   جالنماجديدة،باإلضافة إلى رحلة    

 في األدب اآلسياوي،بهدف المغامرة والرغبة العارمة في البحث،والمعرفـة          شانج

كما يسجل التاريخ أيـضا تحركـات       .والتمتع،والتعرف على بالد وثقافات اآلخرين    

نانيين اإلنسان القديم،وأصحاب الحضارات القديمة،من الفينيقيين،والمـصريين،واليو     

والرومانيين،الذين لم يتوانوا عن اإلتصال ببعضهم البعض ألغراض شتى،فنجد أن           

اليونان أنشأت منذ القديم أمـاكن للترفيـه،في الـضواحي البعيـدة عـن ضـجة             

المدن،أوعلى طول الساحل،حتى يتمكن األثرياء من الهروب من ضغوطات الحياة          

        )1(.غنياء فقطالروتينية في المدن وكان هذا محصورا عند األ

 (Marc Boyer ;Philipe Viallor)ويرى كل من مارك بويار وفيليـب فيـالور  

السياحة الحقيقية لديها تاريخ ومكان إزدياد،فهي ظهرت في إنجلترا في أواخر           :"أن

اإلنجليزهم أول من مارسوا النشاطات الـسياحية،بالتنقل       :"،وأكدا بأن )2("م18القرن  

خر بهدف زيـارة مـدن متنوعـة خاصـة منهـا بـاريس              من مكان إلى مكان آ    

 )3(."وروما،وهذا الهدف لم يتغير في أصله حتى اليوم،رغم مرور السنوات

 .19،ص1،2001دار ضة الشرق،ط:،جامعة القاهرةاإلعالم السياحي،فؤاد البكري: (1) 
(2) : Marc boyer, Philipe viallor; « La communication touristique »,1èdition, Paris : imprimerie des 
presses universitaires  de france, 1994, p17 
 (3) : Ibid, p19   
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من طـرف    1845يذكر أن أول شركة سفر وجدت في العالم،كانت في عام         

،في إنجلترا،حيث إتفق مع عمال سكك الحديد على نسبة (thomas cook)توماس كوك

للتذاكر،وبفضل إتصاله المباشر مع المسافرين أصـبح قـادرا         من الربح لقاء بيعه     

على تنظيم رحالت  تنظيم رحالت قصير بالقطار موفرا المتعة والتـسلية أثنـاء              

الرحلة،وكرر توماس كوك،هذا التعامل مع شركات السفن البخارية،وحتى يجنـي          

لى مسافات  المال أكثر،قرر تنظيم رحالت للطبقات الغنية التي كانت تهتم بالسفر إ          

،وبذلك إستطاع إنشاء وكالة السياحة التـي أطلـق         "دليل سياحي "بعيدة،والقيام بدور 

 )1(. المعروفة في كل العالم(Thomas Cook)عليها إسم 

 من الواليات المتحدة األمريكية،أول وكالة (Ward Foster)،أسس 1882وفي سنة

ق يكثرالتردد عليـه    سفر أمريكية،حيث كان يمتلك محل هدايا متواضع،بجانب فند       

بفلوريدا،وأصبح كل من يبحث عن نصيحة للسفر،أومعلومات حوله من ضـيوف           

،ثم أوجدت  (Mr Foster)الفندق،يتوجه إلى هذا المحل،الذي أصبح فيما بعد وكالة سفر

،شيكات للمسافرين،يحملونها معهـم عنـد   (American Express) شركة 1891في سنة 

بدأت وكاالت السفر تنتشر عبر العالم،وإنتشرت مـع        السفر،بدال من النقود،وهكذا    

صناعة الفنادق التي تلعب الدور الرئيسي في تنمية السياحة في أي بلد،وأول فندق             

،وتلى إفتتـاح  1919للحجز المؤقت في نيويورك سنة ( Tremont House) كان أمريكي

 Palace Hotel in San)هذا الفندق العصر الذهبي للفنادق،حيث بنيت العديـد منهـا   

Fransisco)       ظهرت أكبر ثالث سالسـل     1950 في مدينة سان فرانسيسكو،وفي عام،

،وسـيطرالهيلتون  (Hilton ;Sheraton ;Statler)هيلتون وشيراتون،وستالتر   :فندقية وهي 

 )2(. 1954على أسهم سلسلة ستاتلر في سنة 

احة الـسي ا اإلنجليز هم أول مـن إبتكـرو  :" فإن(Boyer et Viallor)وحسب 

الميـاه  (المتنوعة،حيث أن الشكل األكثر قدما،تمثل في السياحة الحماميـة         هابأشكال

،التي ظلـت ولـزمن طويـل شـعبية ومحليـة،لكن الجديـد أن              )المعدنية الحارة 

البريطانيون حولوا هذا النشاط إلى متعة بعدما كان ذا طابع إجباري،وهم أيضا من             

 )3(.السياحة في الريف"،و"لالجبا"في " السياحة على الجليد"اكتشفوا 
 .68ص 2000دار زهرا ن للنشر والتوزيع،:، األردناألسس العلمية يف إدارة املنشآت الفندقية ، النيب الطائي محيددعب :(1)
 .70ص ،هاملرجع نفس: (2)

(3): Marc Boyer, Philipe Viallor, OP.CIT, p73 
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وقد إنتشرت هذه األشكال من دولة متقدمة إلى أخرى،ومن طبقات إجتماعية غنية            

إلى أخرى أقل منها،خاصة مع التطورالكبيرالذي عرفته وسائل النقل واإلتـصال           

نظرا للعالقة الوثيقة بينهما،وبين صناعة السياحة والفنادق،التي يكمل كـل منهـا            

فكـل مـا    "ف إلى تقديم خدمات متكاملة للسياح في البلد المـزار،         تهدالتي  اآلخر،و

وغيرها مـن   ،والمعرفة،والتجارة،ئل النقل،رافقها تطور في الـسياحة     تطورت وسا 

 )1(."األمور الهامة

 .ماهية السياحة:  المطلب األول
وهو يدل على جملة من      )ساح(إشتقت كلمة السياحة من الفعل الثالثي     لغويا،

-مداومـة الـصوم   -لزوم المسجد -الذهاب والسير -يولة والجريان الس:المعاني هي 

 .تنميط الكالم وتخطيطه-الرجوع من مكان إلى مكان

التنقل من بلد إلى بلد آخر،طلبا للتنزه أواإلستطالع              :فهي تعني ،إصطالحا أما

 .)2(والكشف

والظواهر ،مجموع العالقـات  :" السياحة هوأنها  ولعل أنسب تعريف قدم عن    

وعلى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما،طالما أن هذه          ،رترتب على سف  التي ت 

أن هذه اإلقامة ال ترتبط بنشاط يدر ربحا         ال تتحول إلى إقامة دائمة،وطالما    اإلقامة  

األسـتاذين بجامعـة بيـرن      ،وكراف،،وهو تعريف قدمـه هونزيكير    "ألجنبيلهذا ا 

براء الـسياحة العالميين،وقـدم     وهونزيكير كان رئيسا للجمعية الدولية لخ     بسويسرا،

 )3(.1959تعريفه هذا في بحث نشر باأللمانية سنة 

ظاهرة من ظواهر النشاط اإلنساني،عرفت منـذ       :"كما تعرف السياحة بأنها   

فيتركون مواطنهم  القدم على أنها عمليات اإلنتقال الوقتية التي يقوم بها األشخاص،         

غراض غير اإلقامـة علـى سـبيل        أل،أو بالد أخرى  ،إلى أماكن ،أو مجال إقامتهم  

التي وضعت للـسياحة منـذ   ،من التعريفات الخاصة،،ويعد هذا التعريف  )4("اإلعتياد

 .بدايتها

            .70ص، املرجع نفسه سابق الذكر،  النيب الطائي محيدد عب:(1) 
 .484،عن املعجم الوسيط،ص 13ص،اإلعالم السياحي، البكريد فؤا:(2)
 .12 ،صه، املرجع نفس البكريد فؤا:(3)
 ).بدون تاريخ(. 13،صضة السياحة ومستقبلها،عن حسن رجب،11،صاإلعالم السياحي، البكريد فؤا:(4)
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عملية تغييـر المكـان      المرتبطة ب  ت، والخدما مجموع العالقات :"وهي أيضا 

 )1(". حرفيةو، أ ألسباب تجاريةس، وليا، وتلقائيتغييرا وقتيا

الحـساسية  نشاط شديد :" تعتبر Peter Grageيجوالسياحة كما عرفها بيتر جر

مات من ناحية،ونتيجـة    والسيطرة الحكومية،وتدخل الحكو  ،نتيجة للعوامل السياسية  

عنصرا أساسيا في النشاط السياحي،بمعنى أنه لكي يـستمر         ،لكون العنصراإلنساني 

ويتطور بشكل جيد،البد وأن يعود المسافر إلـى بـالده          ،النشاط السياحي في نموه   

 )2(".لمقيم بها مرة أخرى آمنا،مما يشكل حساسية خاصة لهذا النشاطا

  فقد عرفـه اإلتحـاد الدوليـة لمنظمـات الـسفر الرسـمي            ،أما الـسائح  

 « L.U.O.TO »   منظمة السياحة العالمية  ،والذي أصبح فيما بعد « W.T.O » يمـا  ،وقدم ف

فر عن الـسياحة والـس    ،الـذي عقـد فـي رومـا       ،بعد إلى مؤتمر األمم المتحدة    

 كل شـخص يقـيم      هو،السائح:"أن ،وهو1968الدولي،ووافق عليه المؤتمر في سنة    

على أن ال تتحول هذه     ،لفترة تزيد عن أربع وعشرون ساعة     ،خارج موطنه المعتاد  

 )3(."اإلقامة إلى إقامة دائمة

لتـي تتعلـق بالـسياحة      مجموع األنشطة ا  :"لنشاط السياحي فهو  وبالنسبة،ل

ـ  ،والمقصود بها  يئـات  واله،قويـه األجهزة  وت،واإلداري الـذي تقدمه   ،يالنشاط الفن

على أن  ،أو خاصـة   داخل الدولة سواءا كانت عامـة     ،والمنشآت السياحية المختلفة  

 )4(."وأذواقهم،وتشبع متطلباتهم، السائحينترضي

كل منطقة  تمتد فيها أراضي تتمتع بمزايا        :"أما مناطق التوسع السياحي فهي    

نية،مالئمة للسياحة،وقابلة لإلستغالل،وكذلك تنمية    وخصوصيات طبيعية،ثقافية،إنسا 

 )5(."هياكل سياحية معينة من أجل تطوير عدة أشكال ذات مردودية  للسياحة

من خـالل  طابعـه      ،كل مكان يقدم ميـزة سـياحية      :"حي هو الموقع السيا و

 ذات األهميـة التاريخيـة،    ،مبانيه المشيدة ياته الطبيعية،أو الجذاب،أسراره،خصوص

األسطورية،أوالثقافية،والذي يجب المحافظة عليه،وحمايته من كل التصدعات       الفنية،

 )6(." األخطار التي تتسبب فيها الطبيعة أو اإلنسان و
 .)27،ص 1990مطبعة زهران،: القاهرة(ولية السياحة الد ،صالح الدين عبد الوهاب:عن، 17ص ،اإلعالم السياحي، البكريد فؤا:(1)

   1970usa , rcgers un (radeTnternational I, ravelTnternational I : rageGeter P( :عن ، 12  ،صه، املرجع نفس البكريد فؤا:)2(
  G.Aschrnill, Tourism promotion, London, Tourism International  Press, 1977, p1 :عن ،13 ،صه، املرجع نفسفؤاد البكري.(3)
 .17 ،صهاملرجع نفس ، البكريد فؤا:(4)
 .2003 فيفري ،11،عدداجلريدة الرمسيةيتضمن حتديد املصطلحات، 03.01 ، مرسوم وزارة السياحة: (5)

 .هاملرجع نفس ):6(
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أو أداء  ،أي فعـل  :"ية،فقد إعتبرها البـاحثون   أما فيما يخص الخدمات السياح    

األطراف إلى طرف آخر،ويكون باألساس غير ملموس،وال ينجم عنـه          يقدمه أحد   

،وعرفـت  "لك شيء ما،وإنتاجه قد يكون أو ال يكون مقـرون بمنتـوج مـادي             تم

تهدف إلـى إشـباع الرغبـات       ،أوجه نشاط غير ملموس   :"احية بأنها الخدمات السي 

مقابل دفـع مبلـغ معـين مـن         ،ما يتم تسويقها للمستهلك النهائي    واإلحتياجات،عند

 )1(."المال،ويجب أن ال تقترن الخدمات ببيع منتجات أخرى

 إستهالكي  أو نشاط أدائي ينفذ للعميل،أو نشاط     ،مهنة:"عرفت أيضا بأنها  وقد  

أو ،ستخدام،ولكن ليس امـتالك لتـسهيالت     مثال في اإل  ،يتضمن مشاركة المستهلك  

 )2(."منتجات المنظمات السياحية

وتتميز الخدمات السياحية بخصائص وأشكال تتميز بها،فقد تكون خـدمات          

وسـمعتها  ،شهرتهاعلى أساس   ويتم إختيارها ،هاير ملموسة،أي خدمات يميل تقييم    غ

وتجربتها السابقة،أكثر من إختيارها على األساس المادي،ولذلك نجد الكثيـر مـن            

 المؤسسات تتبنى إستراتيجية إتصالية،تبرز فيها خصائص منتجاتها،ومدى نجاحها،       

بهدف تحويل الالملموس إلى ملموس،ولذلك نجد أنه عنـد شـراء الخدمـة،يقوم             

يج لها،وتسليط الضوء علـى     بتحضير بيانات عن الخدمات المقدمة والترو     ،المسوق

 زبائنه،ومع ذلـك  الذي يقدمها بدوره إلى،من أجل بيعها للمستخدم السياحي  ،مزاياها

لخدمة،قـد يعتبرهـا    يبقى نسبيا،ألن المستفيد من هذه ا     ،أو الفشل ،فإن توقع النجاح  

 السائح يـصعب عليـه    :آخر،فمثاللمعايير قد ال يعبأ لها عميل       ،أفضل من األخرى  

ومقارنة هذه الخدمات مع    ،من جهة  إال بعد التجربة  ،الحكم على خدمات مطعم معين    

 .خدمة أخرى مماثلة لمطعم ثاني

كما أن هناك صنف من الخـدمات،ال يخـضع للقيـاس،أي أن لـه حيـاة        

قصيرة،فكل شركة سياحية تعتبر أن ما تقدمه هو األفضل للسائح،كما أنـه توجـد              

شهر،في السنة تمتاز بالذروة وأخرى تمتاز بالكساد،وقد تكون هذه الموسمية خالل           أ

بـسعر  ،م سـيارات النقـل الـسياحية المؤجرة   أيام األسـبوع أو الـشهر،فإستخدا     

 .05،ص2000ر والتوزيع،احلامد للنش :،عمان1،طالتسويق السياحي والفندقي،أسعد محاد أبو رمان،أيب سعيد الديوجي: (1) 

.12 ،صهاملرجع نفس :(2) 
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واإلنتقال بها خـالل فتـرة      ،ة تبدو من عملية إستخدام السيارة     معين،تجعل  المنفع  

  )1(.إذا لم تستخدم هذه السيارةمعينة،ولذلك فإن المنفعة ال تظهر لها أي أثر 

 

 .تقسيم السياحة وأنواعها: المطلب الثاني
على تنمية المنتجات السياحية التي تخـدم        ،يعتمد قطاع السياحة في تطوره    

وقد قسمت وصنفت من طرف الباحثين،حسب معايير مختلفة ومتنوعـة،          . السائح

 :حيث قسمها البعض تاريخيا إلى ثالث مراحل رئيسية

 .مرحلة البحث عن الطعام واألمان واإلستقرار:لة األولىالمرح

أو عصر سياحة األغنياء واألثريـاء      ،(1760)عصر اآللة وتطورها  :المرحلة الثانية 

 .والمغامرين أي سياحة الطبقة الواحدة

والتي بدأت  ،أو عصر السياحة الجماعية   ،تتمثل في العصر الحديث   :المرحلة الثالثة 

،ونشأت في هذه الفترة المنظمات الدوليـة       (1939-1945)نية  بعد الحرب العالمية الثا   

دة،وكذلك اإلتحاد  التي تدعم السياحة مثل منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتح         

جامعة العربيـة باألنـشطة   وتدعمه ال،الذي يضم الهيئات الحكومية،العربي للسياحة 

 )2(.والتربوية،الثقافية

 :ة إلىكما قسم البعض اآلخر السياح

هي أوجه النشاط الذي يتصل بسفر المواطنين المحليين إلى المناطق         :سياحة داخلية 

 .السياحية الداخلية

 )3(.وهو النشاط الذي يعني بسفر األفراد إلى الخارج:سياحة خارجية

ومع التطور الذي حصل على جميع المستويات،بدأت تتغير صورة السياحة          

وعمالؤهـا،بظهور فئـات جديـدة ترغـب فـي          القديمة،ويتغير نمطها وتقسيمها    

واإلستمتاع،وقسمت تبعا للنشاط الممارس،وهي الـسياحات التقليديـة التـي        ،السفر

 : عرفت منذ البداية

 .13ص املرجع نفسه سابق الذكر،،أسعد محاد أبو رمان،أيب سعيد الديوجي:)1(
 .41ص املرجع نفسه سابق الذكر،،فؤاد البكري :(2)
 .44ص ،ه املرجع نفس:(3)
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وهي كل نشاط سياحي هدفه إكتـشاف اإلرث الثقـافي          :السياحة الثقافية .1

لحـدائق  الموجود في المدن التاريخية والمراكز الدينية القديمة من مساجد وكنائس،ا   

 .والتعرف على العادات المحلية والوطنية للمنطقة بالمشاركة في حفالتهم التقليدية

 والتي ينتقل إليهـا     :السياحة الخاصة بالحمامات الطبيعية والمياه الحارة     .2

السائح بهدف الراحة واإلستجمام،واإلستمتاع بالعالج الطبيعي والمنـاخ الـصحي          

 .المتوفر والخدمات المتنوعة

حيث يقضي السائح،بضعة أيام بعيـدا عـن   :احة األعمال والمؤتمرات  سي.3

 .مقره،ألسباب مهنية،أو لحضور مؤتمرات سياسية

وهي السياحة األكثر شـهرة وطلبـا،من طـرف         : السياحة الصحراوية .4

السياح اليوم،حيث أن السائح يجذبه سـحر الـصحراء الواسـعة،لما لهـا مـن               

إسـتغالل مختلـف    لدول على تطويره،عبردالالت،وهي منتوج تعمل الكثير من ا

 و إمكانيات المنطقة الطبيعية،التاريخية والثقافية مـصحوبة بنـشاطات ترفيهيـة،         

 .استكشافية لخصوصيات المنطقة

الشواطئ،حيث يتمتـع     وهي السياحة التي تكون عبر     :السياحة الشاطئية .5

سترخاء،وغالبا ما  تمنح لهم المتعة واإل   ،بالسباحة،وبنشاطات أخرى في البحر   السياح  

 .على مستوى المحطات الساحلية،وسهرات موسيقية،ات صيفيةتنظم مهرجان

 وهي كل النشاطات التي يقـوم بهـا الـسياح،بهدف           :السياحة الترفيهية .6

الراحة والترفيه،من خالل زيارة المواقع والمنـشآت الـسياحية،المواقع الجبليـة           

 )1( .والبناءات الثقافية والرياضية

 العوامل التي تدفع األفراد     ت، وتعدد أنماط وأنواع أخرى للسياحة   وظهرت  

 :  وفقت، فكانوقسمت السياحة تبعا لذلك إلى تقسيمات جديدة إلى السياحة والسفر،

 ر كـسف  ،جماعيـة فقد تكـون الـسياحة فرديـة أو         :عدد األشخاص المسافرين  .1

 .ة، شركعن، مصة، نقابة، مصلحي، نادة، جامع ترتبط بروابط معينةمجموعات

 .45،ص املرجع نفسه سابق الذكر، ، البكريد فؤا: (1)
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 :تابعة الموقع الجغرافي.2

والتي تحددت في   ،تنقل المواطنين داخل بالدهم   ،والمقصود بها :سياحة داخلية 

 .  ساعة24والتقل عن ،كم فأكثر100لمسافة ال تقل عن أن يكون السفر

 .المجاورةوهي حركة السفر إلى الدول :سياحة إقليمية

أو ، حدود الـدول المختلفـة     اإلقامة عبر و،وهي حركة اإلنتقال  :سياحة دولية 

 إجتماعية، إقتصادية، ويخضع هذا النوع من السياحة إلى عوامل سياسية،       ،راتالقا

 .تشارك في تنظيمه منظمة السياحة العالمية،وتنظيم يسود العالم حاليا،إلى إتفاقاتو

 .وكبار السن،ب، الشباقد تكون رحالت مخصصة لألطفال :سياحة تبعا للسن.3

 .أو نسائية، قد تكون رحالت رجالية:لجنسسياحة تبعا ل.4

  :سياحة حسب مستوى اإلنفاق والطبقة اإلجتماعية.5

 .م، ويخوتهم، وطائراتهوتكون بوسائلهم الخاصة:سياحة أصحاب الماليين

 إلـيهم   م، وتقد  مميزة ت، وخدما يستخدمون وسائل :سياحة الطبقات المتميزة  

 ).…رجة األولى في الطائرات الدد، مقاعفنادق خمس نجوم(التسهيالت الخاصة

 .أي سياحة الطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود:السياحة اإلجتماعية

 . جويةو، أ بحريةو، أفتكون الرحلة برية :السياحة تبعا لوسيلة المواصالت.6

 ،على الطبقات األرسترقراطية المحدودة العـدد      وبعدما كانت السياحة وقفا   

 ،ة،تغيرت الموازين،نتيجة لتغير شكل المجتمع العالمي  على دفع النفقات المالي   القادرة

طبقات إجتماعية أخرى،إضافة إلى التطور الذي طرأ على وسائل اإلتصال          ظهورو

والتلفزيون،جعل ،من عملية اإلنتقـال،وظهور اإلذاعـة     والمواصالت،والتي سهلت   

  )1(.العالم كرة صغيرة

.56ص ، المرجع نفسه سابق الذآر،فؤاد البكري: (1) 



- 38 - 

 

 .ةقواعد إختيار المراكز السياحي: المطلب الثالث
،يعتمد على مـدى قـدرة هـذه        أو موقع سياحي ما   ،إن إختيارالسائح لمركز  

إلى مزاياها ومقوماتها،وكيفية عرضها لمنتوجاتها السياحية،وما      ،على جذبه  المنطقة

واإلشهار بكـل   ،القيام باإلعالم ،ت متنوعة،وذلك اليتم إال من خالل     تمنحه من خدما  

التي تجعل مـن    ،ئح كل المستلزمات  ة،وأن تضمن للسا  والخارجي،نشاطاتها الداخلية 

 .ورحلته متعة كاملة،إقامته

، المكان الذي يتجه إليه السائح إلشباع رغباته      :"ويقصد بالمركز السياحي أنه   

 علـى  ر، تتـوف لزيارة أماكن ذات مقومات جذب سـياحي   ، ما يتطلع السائح   اوغالب

ثلة في تغييـر    المتم،جل تحقيق الرغبة السياحية األولى     أ ن، م أماكن إقامة ميسورة  

 .)1("المكان

بإحاطة هذه المراكز بشروط تمـنح رفاهيـة أكثر،وتعطـي    ،وقد تم التفكير 

أو المدن السياحية،التي تعتبر قنـاة  ، للمناطق المستقبلة،فأنشأت القرى مردودية أكبر 

اإليواء السياحي، وتعتبر هذه المدن أو القرى،ظاهرة حديثة أخذت تنمـو بـسرعة             

 .وناجح من برامج التنمية السياحية،ة كجزء أساسيحتى في الدول النامي

 ،عبارة عن مجمعات سياحية،مجهزة   :"ويمكننا تعريف المدينة السياحية بأنها    

هـدف تقـديم أفـضل      ومشيدة من المواد التي لها قابلية لإلستعمال لفترة طويلة،ب        

 .)2(للسائح،والفندقية،الخدمات السياحية

جما من المدينة السياحية،بل يمكن للمدينة      فتكون أقل ح  :" أما القرية السياحية  

أن تضم عدة قرى سياحية تابعة لها،وهو نوع يتوفر بصفة خاصة           ،السياحية الكبيرة 

في إيطاليا،فرنسا،سويسرا،والنمسا،وتعد نماذج سياحية حديثة،تحتوي علـى عـدة         

 .)3(منشآت فندقية منتظمة،وموزعة بشكل متناسق

عادة ما تتجه هذه القرى أو المدن نحو الـشواطئ          وهوما يؤمن للسائح جوا هادئا،و    

أو الجبال أو غير ذلك من مراكز اإلهتمام،كما يشترط أن تحتوي على غرف تطل              

 .99ص،ر املرجع نفسه سابق الذك،،محيد عبد النيب الطائي (1) 
 .103 ،ص هاملرجع نفس: (2)
 .106ص ،ه نفساملرجع: (3)
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شرفاتها على مناظر جميلة،ومتوفرة على لوازم صحية كاملة،بـشرط أن يراعـى            

التصميم الهندسي طابع المنطقة ومناخها،وعادة ما يتم ربطها بطـرق مواصـالت          

 باإلضافة إلى وجود سـاحة لموقـف الـسيارات الخـصوصية للـسياح،     حديثة،

والمقيمين،وبناء دور للحضانة وريـاض األطفـال،مع تـوفير كـل التجهيـزات             

 .المناسبة،وهي كلها عوامل تهدف إلى ضمان الراحة والمتعة للسائح

وألن السائح،يستطيع اليوم الذهاب إلى أماكن بعيدة عن موطنه األصلي،فإنه إحتاج           

يرشده ويعرفه على المكان الذي يزوره،لكن وفي عصر        ) مرشد سياحي (لى دليل   إ

،يبـرز أكثـر فأكثر،بفـضل وسـائل        )المرشد(الثورة اإلتصالية بدأ االستغناء عنه    

اإلتصال الحديثة من المطويات والبيانات الوصفية،وغيرها من الوسائل والتقنيـات          

لمعرفـة المزيـد مـن      اإلتصالية التـي توجـه الـسائح،وتثير فـضوله نحـو ا           

ا والخصوصيات الجاذبة في المنطقة السياحية التي يزورها،وكذلك إختيار م        ،الخبايا

 عدد من الـسياح،    والتي تسعى إلى كسب أكبر    ،يناسبه من خدمات سياحية متنوعة    

 . بمنتجاتها المتميزة للتمتع

 

 .األبعاد المتعددة للسياحة: المطلب الرابع
د صناعة قائمة بذاتها،بل تـرتبط بعديـد مـن          إن الصناعة السياحية،ال تع   

المجاالت،حيث تعتمد بعض الدول على مداخيل الصناعة الـسياحية،في إنعاشـها           

اإلقتصادي،وتبذل جهودا كبيرة لتنمية اإلستثمارات في هذا القطاع الحيوي،وتنمية         

 المـدن   وإقامة فنـادق فـي    ،وقرى سياحية ،دمات المرتبطة بها،من إنجاز لمدن    الخ

 .والمدن العتيقة،لية،المحطات الجبليةالساح

حيث تساهم السياحة،في اإلنعاش اإلقتصادي للدول،ألنها تعتبر مصدرا هاما         

للعملة الصعبة،والتي تساهم في تغطية عجز ميزان التجارة الخارجية،وكذا إلى دفع           

 النشاطات اإلقتصادية األخرى،لمساعدة قطاع السياحة في نهوض النقـل البـري،          

بحري،والقطاع الحرفي،كما تعمل على تنـشيط اإلقتـصاد الجهـوي،في          الجوي،ال

والمـاء  ،ي المـوارد،من خـالل مـدها بالطرقات       األقاليم التي تعرف محدودية ف    
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ما تطمح إليه كل    العاملة،وتحسين الدخل القومي،وهو  والكهرباء،وخاصة تشغيل اليد    

 .الدول

،خاصة الصناعات  كما أن السياحة تعطي فرصة الترويج للمنتوجات المحلية       

الخاصة،وتنـشط  التقليدية،للمناطق السياحية التي تهدف إلى التعريف بمنتوجاتهـا         

 القيام بمهمة حفـظ     على الحمامات المعدنية،والبحرية،إلى جانب   المناطق التي تتوفر  

 ،والثقافي المتنوع للدول،وتحقيق التنمية في المنـاطق األثريـة        ،اإلرث الحضاري 

 .دتها المستمرة بإستمرار الحركة السياحيةمن خالل عائ،والسياحية

  بعين اإلعتبار،البعد اإلقتصادي،   (OMT)وقد أخذت المنظمة العالمية للسياحة    "

ـ      "قانون العالمي ألخالقيات السياحة   ال:"اإلنساني،والثقافي للسياحة،من خالل سنها ل

مبـادئ   (10)الشيلية،وحددت فيه عشرة    (Santiago)،بمدينة سانتياغو 1999في أكتوبر 

 :هامة،تمثلت في

 .والمجتمع،واإلحترام المتبادل بين اإلنسان،قات التفاهمفي عال،مساهمة السياحة-

 .والجماعي،ة،إتجاه حقيقي نحو التفتح الفرديالسياح-

 . تنمية مستديمةل، عامالسياحة-

 . في إثراءهم، وتساهوالحضاري إيجابيا،الثقافي،السياحة تستغل اإلرث اإلنساني-

 .وذو مردودية للدول المستقبلة،ة،نشاط إيجابيالسياح-

 .بالنسبة لمنشطي التنمية السياحية،وواجب،السياحة،إلتزام-

 .السياحة حق من الحقوق-

 .حرية التنقالت السياحية واجبة-

 .حقوق عمال ومتعاملي الصناعة السياحية مكفولة-

 )1(."مبادئ القانون العالمي ألخالقيات السياحةبمباشرة العمل -

 إطارا مرجعيا للتنمية    وتعتبر المنظمة العالمية للسياحة،أن هذه المبادئ تعد      

والدائمة للسياحة على مشارف األلفية الجديدة،وأخذه بعين اإلعتبار،يعـد         ،العقالنية

أمرا ضروري من أجل تحقيق سياسة سياحية ذات بعد إنساني،ألنها تبرز بوضوح            

(1) www.world -tourisme.org/madrid/ le 30 janvier 2003  
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 اإلحتياجات السياحية،ال ينبغـي أن تلبـى        األبعاد المتعددة لهذه الصناعة،حيث أن    

واإلقتصادية،لـسكان المنـاطق    ، تلحـق الـضرر بالمـصالح اإلجتماعية       بطريقة

السياحية،والحفاظ على هذه المواقع ضـروري باعتبارهـا جـزء مـن تـراث              

 )1(.اإلنسانية

 

 .205،ص1995مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوت2،طإنقاذ كوكبنا،ة كمال طلبى مصطف:(1) 
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 . اإلتصال السياحيصناعة:المبحث الثالث
تراتيجي في تطوير الـصناعة  من البديهي،أن يكون لتقنيات اإلتصال دورإس    

السياحية،كما كان لها دور في تطوير كل القطاعات األخرى،وتعتبر المنـشورات           

 و البصرية، المكتوبة،والسمعية اقات،المطويات،اإلعالنات،الصحافةاإلعالمية،البط

غيرها،من الوسائل التي وضعت في خدمة السياحة في كل البلدان التي تسعى إلى             

عة،بهدف التعريف بمنتجاتها،وتعزيز سمعتها في ظل المنافـسة        تطوير هذه الصنا  

العالمية التي يفرضها التطوراإلتصالي التكنولوجي الجديد والسريع،والذي وضـع         

 .الدول أمام تحديات عديدة

وتتطلب وظيفة التسويق السياحي،تعاونا وثيقا بين المسوقين،حيث يتوقـف         

يق القادرعلى تصريف هذه الثروات     نجاح الدول في جذب السياح،على نشاط التسو      

السياحية،عن طريق إمـتالك وسـائل متطـورة للتـرويج الـسياحي،وفي هـذا              

 88  (المجال،تتصدر أستراليا دول العالم من حيث قائمة الترويج الـسياحي،وبمبلغ         

 مليون ( 73،ثم فرنسا في المرتبة الثالثة ب)مليون دوالر( 79، إسبانيا )مليون دوالر

،بينما تصدرت فرنسا الالئحة من حيـث المردود،فحـصلت         2000نة  ،في س )دوالر

 319،مقابل كل دوالر أنفقته في مجال الترويج،وتلتها إسـبانيا ب           ) دوالر 375 (على

 من مجمـوع ميزانيـة      % 56دوالر،فضال من أن اإلنفاق الترويجي إستحوذ على        

 )1(.اإليرادات السياحية الوطنية في العالم

 و ، اإلتصال صورة جديدة من صور   تصال السياحي ك  وهنا،يظهرمفهوم اإل 

واإلعالم،التي جعلت العـالم    ،أهميته تبرزأكثر مع تطورتكنولوجيات اإلتصال     بدأت

 و ، في سباق مع الوقت،تلعب فيه المعلومة الدور الرئيسي في إحداث التغيـرات           

من يملك  التحوالت في مختلف المجاالت،حيث أن العالم إنفتح إقتصادياوماليا،أمام         

قوة المعلومة والمال،وألغيت الحدود الجغرافية،وإختزلت المـسافات،وتم القـضاء         

 تدريجيا على قدرة الحكومات في السيطرة على نظامها،وتغيرت المفاهيم والقـيم،          

 و ، "بمجتمع المعلومـات  "السلوكات اإلجتماعية تتوحد،وظهرما يسمى     حيث بدأت   

 .06دار زهران للنشر والتوزيع،ص:، عمانأسس التسويق السياحي والفندقي، الكحلى ياسني:(1)
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،وأحدث التكنولوجيـات اإلتـصالية هـي       أصبحت الدول التي تملك قوة المعلومة     

اإلتصال،لتشهد مولد بيئة جديدة،لها أدواتها اإلتصالية      لت صور المسيطرة،ألنها إستغ 

الجديدة،وفي هذا الصدد،حدثت عدة لقاءات بين مسؤولي الدول الصناعية الكبـرى           

اإلجتماع الذي حدث في    "المالكة للمعلومة حول ضرورة إبقاء سيطرتها عليها،نذكر      

،وهـو مـن أولـى      1995في نهاية شـهر فيفـري       ) العاصمة البلجيكية (وكسلبر

اإلجتماعات التي تعقد لهذا المجال،وقد خصص لبحث تأمين إنتقال المعلومات فائقة           

السرعة،عبرما يسمى بـالطريق الـسريع للمعلومـات دون عوائق،وتجنـب أي            

جيا،وشارك فـي   إختالفات محتملة،قد تعرقل تطوير الشركات الكبرى لهذه التكنولو       

ومسؤولوا كل مـن كندا،ألمانيا،اليابان،إنجلترا،فرنـسا،وطبعا      ،وزراء، اإلجتماع هذا

الواليات المتحدة األمريكية،التي تناظل من أجل إستمرار سيطرتها على تكنولوجيا          

اإلتصال،أمام المتغيرات المستمرة والسريعة،خاصة مع إزدياد شدة منافسة بعـض          

ليابان التي تحاول أيضا فـرض سـيطرتها،كما تحـاول          الدول لها،وعلى رأسها ا   

الصين أيضا إحتالل مكانة هامة في هذا المجال،ويمثل كل ذلـك تحـديات أمـام               

 )1(.شعوب يمكن أن تعيش في القرن الجديد،أو تحرم من دخوله

 

 .ماهية اإلتصال السياحي: المطلب األول
 فـي الـصناعة     واإلعالم،إستخدام وسائل اإلتصال  :"اإلتصال السياحي،هو 

السياحية،من أجل التعريف،الترويج للمنتجات السياحية،وضمان بيعها من خـالل         

 و والتجارة،وبنظرة إتصالية،فإن المرسل هـو مـصدر اإلتـصال،        ، البيع تقنيات

التي تكمن غالبا فـي المنتوجـات       ،هو الذي يستقبل الرسالة السياحية    المستقبل  

 لمستقبلة في آن واحد،السياحية التي تقدمها الدول المرسلة،وا

أما مرسل اإلتصال السياحي فيعد هو المستقبل فـي السياحة،ومـستقبل نـشاط             

 .)2("اإلتصال السياحي يعد هو المرسل في السياحة

هذه الفكرة ذات الطرح المزدوج،تقوم بتقوية الفكرة األساسية التي طرحهـا     

رن األفراد في المجتمـع   صاحب المدرسة اإلتصالية،الذي يقا  (palo alto)باولوآلتو

 .33ص،  املرجع نفسه سابق الذكر، ايد شكريد عب: (1)
(2) : Marc Boyer et Philipe Viallon, OP.CIT; p20.       
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بأعضاء فرقة األوكسترا،والتي يقوم كل فرد فيها،بدوره المناط به،وهو مهتم بمـا            

مـستقبل   وبـين    مرسـل مـستقبل   يفعله بقية األفراد،أي أن له دور مزدوج بين         

 )1(.مرسل

، تريد أن تروج لكل ماتنتجه    ، الدول التي تملك منتوجات سياحية     فقد أصبحت 

هر إهتماما أكبر بتهيئة كل شروط إنجاح إقامة السياح،وتوفر         وأن تبيعه،وأخذت تظ  

ليقوم بدور المرسـل الـسياحي      ،راحة والرفاهية،لتعد السائح نفسه   لهم كل أسباب ال   

ة وغيرها،يحتفظ في   فهو يرسل بطاقات،يأخذ الصور،يقتني مواد تذكارية مادي      ،  لها

ه،وبالتالي يـصبح   وأدهشته،يتحدث عنها عند عودت   ،ومناطق زارها ،ذاكرته بأسماء 

تظهرهنا األهمية القصوى لضرورة حسن االستقبال،الذي يجب أن تركز         ومرسال،

ئح،وأن تهـتم بتقـديم كـل       عليه الدول،لترسخ صورة إيجابيـة،في ذاكـرة الـسا        

والمعلومات الهامة بالنسبة إليه،باستخدام مختلف وسائل اإلتـصال،من        ،التوضيحات

 ات توضح مختلف االتجاهات الممنوحـة، مطويات تعرف بالمنتجات المقدمة،ونشر 

أو المشاكل  ،أي نوع من العراقيل   مع  ،إحترافية في التعامل  كما يجب أن تكون هناك      

واألزمات ،ى إعادة التـوازن للوضـعيات الحرجـة       التي قد تطرأ فجأة،والعمل عل    

 .المفاجئة

فية،تقوم وتهـتم   والثقا،ا،أن عددا من المجالت اإلقتصادية    ومن المالحظ حالي  

بالقيام بمقابالت مطولة مع سائح زار بلدا معينا،أو يقوم أحد السياح،بنشر مقـاالت             

في إحدى المجالت،يروي فيها رحلته الممتعة،أهم ما لفت إنتباهه،ثقافـة وعـادات            

السكان المختلفة،في شكل وأسلوب مشوق،يثير فـضول القراء،أوقـد تقـوم قنـاة             

 رحلة لسائح أجنبي يقوم بزيـارة للبلد،فيـصبح مرسـال           تلفزيونية لبلد ما،بمتابعة  

 .سياحيا،للمنطقة المزارة،وهو ما أصبحت الدول تهتم بإلقاء الضوء عليه

 في مجال االتصاالت الحديثة،   ،لتطور الذي تعرفه الدول المتقدمة    حيث أن ا  

عالة،تستطيع أن تقوم بكـل     جعلها تنتبه إلى ضرورة تبني سياسة إتصالية سياحية ف        

ــي ،ألدوارا ــخمة الت ــياحية ض ــناعة س ــتغالل ص ــسمح بإس ــر ،ت تنافس أكب

(1) : Philipe Cabin,  la communication, état des savoirs, Edition  Sciences Humaines.Aurex, 1998, p31  
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ـ  ، ال يمكن التحدث عن سياسة سياحية      الصناعات،وتفطنت ألنه  ا مـع   دون إدماجه

 .ونجاحها،سياسة إتصالية تضمن تحقيقها

المستورد اإلقتصادي الحقيقي للعملة الـصعبة،وعامال      ،حيث يصبح السائح  

بين الدول،واإلستثمارات التـي تـنهض      أساسيا يشجع على تطوير فرص الشراكة       

 .بصناعة سياحية حقيقية

 

 .أشكال اإلتصال المستخدمة في مجال السياحة: المطلب الثاني
الـسياحة،تعتبر  في مجـال     إن األشكال اإلتصالية التي يمكن اإلستعانة بها      

وجماهيرها المختلفة،وقد رأى الـدكتور فـؤادة       ،بين أي منشأة  ،بمثابة همزة الوصل  

كامل وسـائل   أنه ومن خالل اإلعالم،الدعاية،اإلعالن والعالقات العامـة،تت      بكري،

لتركيزها ،عا لتحقيق أهداف الحملة الـسياحية     والدعاية،وتتعاون م ،واإلعالن،اإلعالم

 :على

 .ا ودوره، السياحةة، بأهميتنمية الوعي السياحي-

ـ  ، الثروة الـسياحية   و، نح تدعيم سلوك الجمهور الداخلي   - ملـة   حـسن معا   و ونح

 .السائحين

 )1(.وزيادة أعداد السياح المرتقبين،التأثيرفي الجمهور الخارجي-

فاإلعالم عبارة عن رسائل تبثها وسائل اإلعالم،وتنقلهـا إلـى الجمـاهير            

معطيات تهم  ،رسالة اإلعالمية في مجال السياحة    المستهدفة،لذلك يجب أن تتضمن ال    

تظـر زيارتـه،مع إحتـرام    السياح،بأسلوب يتناسب مع خـصوصية المكـان المن     

خصوصية الوسيلة التـي ستنقله،وخـصوصيات الجمهـور المـستهدف،وأخيرا          

،كما يجـب أن توضـع الرسـالة        )إعالم،توعية،جذب(خصوصية الهدف المسطر  

اإلعالمية السياحية،في شكل إخراج وتقديم مناسـب،ألن شـكل تجـسيد المـادة             

ا جوهريا،وفـاعال فـي     اإلعالمية،وأسلوب إخراجها،وطريقة تقـديمها،يلعب دور    

 . وفعاليتها،د تأثيرهاالتكوين البنيوي للرسالة،وبالتالي في تحدي

 .43ص، املرجع نفسه سابق الذكر،فؤاد البكري:  (1)
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 في مجال السياحة،يعتبر وسيطا ناجحا بين المنتج من جهـة،وبين           واإلعالن

البائع المشتري من جهة أخرى،وبهذا المعنى،فإن اإلعالن السياحي هو الذي يقـدم            

و الذي يقدم للجمهور رحلـة،أو زيـارة        المنتوج السياحي بمميزاته،وخصائصه،وه  

محددة المعالم،بحيث تتضمن بيانات باألماكن التي سيتم زيارتها،والوسائل الخاصة         

 هذه الخدمات،ويعد   نظير،والتكاليف الخاصة ،والمقابل المدفوع ،ودرجة الفندق ،بالنقل

إلى ذلك  بالسفر  ،بالنسبة للسائح   نجح في التأثير في إتخاذ القرار      إذا،اإلعالن ناجحا 

نحو السفر  ، قرار السائح  التي تتدخل في  ،أو ذاك،حيث يبرز المؤثرات الخاصة    البلد  

 .ويركز عليها

واإلعالن يساعد،عند القيام بالحمالت اإلعالميـة،حيث يتنـاول األهـداف          

لرسـالة إلـى الجمهـور      اإلعالنية من الناحية اإلقتصادية،ويركز على توصـيل ا       

إختيار التصميمات المالئمة   ،والجاذبية،امل التشويق لما يتضمنه من عو   ،وإقناعهم بها 

أو ،سواءا كانت صحفا يوميـة    ،أيضا الوسيلة اإلعالنية المناسبة   لكل سوق سياحي،و  

 .أو تلفزيون،ولنجاحه البد من تكراره ،أو راديو،مجالت

ومعلومـات،يكون  ،السياحة،فتعني محاولة نشر بيانات    في مجال    الدعايةأما  

 بهدف العمل على إستقطاب السائح المرتقـب،      ،فوس الجماهير لها وقع إيجابي في ن    

بحيث يكون قراره مبنيا    ،ومساعدته على اإلختيار  ، إتخاذ القرارالمطلوب  وحثه على 

 .على واقع ملموس،وليس على مجرد تصور

تتميز بأربع  ،ومخططة،عملية مستمرة :" فقد عرفت بأنها  العالقات العامة، أما  

،مما يعني  "والتقويم  ،المعلومات،التخطيط،اإلتصالوجمع  ،هي البحث ،مراحل أساسية 

،مع مراعاة كل شـروط     من دوره في التخطيط لهذه العملية     أن المرسل السياحي يك   

 .وجذب أعداد أخرى منهم،من أجل خدمة السياح،نجاحها

 تبعا لنموذج هارولد السويل من خمسة عناصر،      ،وتتكون العملية اإلتصالية  

وهو العنصر األول،وهم المعنيون بمـسؤولية      )لمصدرا(وهي عادة،ما تبدأ بالمرسل   

بـشكل  ،مهمـة بـث الرسالة    ،لسياحة،الذي يحملون على عاتقهم   العمل في مجال ا   
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بغية تحقيق الهـدف المحدد،والمرسـل      ،فاعل وجذاب،يضمن إرساال ناجحا   واضح،

،يسعى من  …السياحي قد يكون شركة سياحية،أو وكالة أسفار،فندق،مؤسسة طيران       

األشـكال إلـى    ،،مستخدما قنوات اإلتـصال المتعددة    ترويجية متكاملة خالل شبكة   

 .إيصال رسائله إلى الزبائن

 يقوم بعملية اإلتصال مع الجماهير العامـة و       ،فندق مثال،باعتباره مرسال سياحيا   فال

 أو بمـساعدة مؤسـسات و     ،والعاملين في الفندق أنفسهم   ،من خالل اإلدارة  الخاصة،

لتفعيل ،تطوير الوسائل الترويجية الفعالة   ية الترويج،و وكاالت متخصصة للقيام بعمل   

 .وجمهوره،ال ما بين الفندقعملية اإلتص

يقـوم الوسـيط    والوسطاء مثال،وبدوره   ،الفندق يقوم باإلتصال مع العمالء    فنجد أن   

ـ      ،باإلتصال مع العمالء   ديم المعلومـات   وترويج الخدمات الفندقية لهم،من خالل تق

وغيرها مـن النـشاطات     ،مات المقدمة،كذلك األسـعار   والخد،الالزمة حول السلع  

 العمالء،ويقـوم العمـالء     للتخلص من حالة التردد التي قد تنتاب بعـض        ،الفندقية

عملية للتأكـد   على بعضهم البعض من خالل الكلمة المنقولة،وهكذا تستمر ال        بالتأثير

 )1(."قد حقق األهداف المرسومة،من أن نظام اإلتصال

 العـام للتـرويج المتمثـل فـي إيجـاد الوعي،وإقنـاع             يدخل هذا ضمن الهدف   

العمالء،والتأثير على سلوكهم،والمساعدة على خلق األجواء المالئمة التي تـساعد          

 .على تقبلهم للخدمات الفندقية المقدمة

التسويقية،للتأثير علـى   أو،يكون من يتلقى الرسالة الترويجية    أما المستقبل السياحي،ف  

 .اه المرسل ونشاطاتهاتجاهاته،وسلوكياته،اتج

 
 

 .قنوات اإلتصال السياحي: المطلب الثالث
بداية لإلتصال في العـصر الحـديث،وكان       ،يعد تاريخ إختراع آلة الطباعة    

، في الفكر،والمعرفـة  ،ي جمعت رصيدا كبيرا من المعلومات     الكتاب هو الوسيلة الت   

 .05ص،1999 وائل للنشر ،ردا: ،عمان 1،ط"الترويج الفندقي احلديث، مقابلةد خال: (1)
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  الرومانية و،واإلغريقية،والمصرية،والهندية،وفي حضارات مثل الحضارة الصينية    

الكتب،ظهور نشرات في موضوعات رئيسية في القرن السابع عشر،ثم         وتبع ظهور 

والسلع ،أولها توفر المعلومات عن التجارة    ظهرت الصحف بعد ذلك،التي كانت في       

من أجـل   ،كما إهتمت فيما بعد بتعبئة الرأي     وما شابه ذلك،  ،وحركات الشحن بالسفن  

ة،وإستمرت هـذه   الراديو في أحضان الـصحاف ،ومن ثم ولد)1(مساندة قضايا معينة 

 وظهرت تقنيات أخرى شهدها العصر الحديث،من تلفزيون و       ،الوسائل في التطور  

 ).األنترنيت(فيديو إلى غاية ما يعرف اليوم

ـ          ه اليـوم،إال أن    ورغم التطور التكنولوجي اإلتصالي الكبيـر الـذي نعرف

تصالية لخدمتها،بل تعتمد على كل     أو تقنية إ  ،لم تستثني أي وسيلة   ،الصناعة السياحية 

ومن أهم قنوات اإلتصال    ،در المستطاع من مزاياها   وتحاول اإلستفادة ق  ، التقنيات هذه

 :السياحي نجد

 :الوسائل الورقية).أ

 وهو نوع من اإلتصال المكتوب الذي يترك أثرا،وهي وسـيلة ورقيـة             :الوثائق.1

ألول بعد الميالد،وفي العالم    قديمة،حيث بدأ إستعمال الورق في الصين في القرن ا        

العربي في القرن الثامن،وفي أوروبا في القرن الرابع عشر،وتكمن أهميـة هـذه             

متخصصون في الـسياحة مـن أجـل    الوثائق كونها وسيلة حفظ هامة،إستخدمها ال 

وعرض معلومات تقدم للسائح،وتمنحه إجابات وافيـة عـن تـاريخ           ،وجمع،تدوين

ؤالت العامة التي عادة ما يطرحها الـسائح،وتعد        وخصوصيتها،وعن التسا ،المنطقة

الوثائق،ورغم التطور التكنولوجي الحديث،أداة فاعلة وإيجابية حتى فـي عـصرنا          

 .الحالي،وتستخدمه أغلب المؤسسات السياحية المرسلة

 وهي شكل ورقي،يقدم بطريقة جميلة وجذابة،تستهوي السائح وتعطيه         :المطويات.2

ل صورا عن متاحات المنطقة المـستقبلة،بألوان وأشـكال         طابعا إيجابيا،فهي تحم  

تستلزم نوعية جيدة من الورق،لكنها تمتاز بقصرعمر إستخدامها،أي أنها تـصلح           

 .لإلستخدام لفترة معينة دون فترة أخرى

 .13،ص املرجع نفسه سابق الذكر،، ماكربايدنشو:  (1) 
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 لديها نفس شروط المطوية،ولكنها تتميز باحتوائهـا علـى صـفحات            :الكتيبات.3

ا الكتاب،ومدة استعمالها تكون طويلة،قد تصل      متسلسلة الترقيم،وهي تشبه في شكله    

ـ         االت الحجز،حيـث   إلى سنة كاملة،ويستعملها خاصة المتعاملون الـسياحيون لوك

 الوجهة، كنماذج تظهر كل المعلومات التي يحتاجونها فيما يخص،       ،يقدمونها للزبائن 

بر مدة السفر،تاريخه،لكن ما يعيب هذه الكتيبات،هو كثرة تكرار هذه المعلومات ع          

 .صفحاتها،رغم أنها تهدف بذلك إلى التوضيح أكثر

من أقدم وسـائل التـرويج الـسياحي،وتتطلب         وهي تعتبر  :اإلعالنات الملصقة .4

اإلهتمام أكثر بالجانب الجمالي لها،من صور وأشكال وألوان جذابـة،أما الطـابع            

،بأحجام وجود هذه الملـصقات   اإلعالمي،فتجعله ثانويا،وغالبا ما يلفت إنتباه الزائر       

وأشكال متنوعة خاصة في الصالونات أو المعارض السياحية،والمنافسة في         ،مختلفة

ن تبـرز   تـسعى أل  ،،فأصبحت كل وكالة أو شركة سياحية     هذا المجال تتزايد كثيرا   

قات الـشركة أخرى،ألنهـا     والجودة على حساب ملص   ،ملصقاتها من حيث النوعية   

 )1( .صورتها ومكانتها،أو بآخر تعكس بشكل

 : الوسائل اإللكترونية.)ب

وقـد  ، )2( ذهنيـة أو مشاعر تخلق صـورا      ، هو صوت يعبرعن حركة    :الراديو.1

 إستغلت السياحة هذه الوسيلة،لبث رسائلها عن طريق اإلعالنات،حول المنتجات و         

 و الخدمات السياحية التي تقدمها،حيث شعرت بأهمية ذلك في جلـب المهتمـين،           

على سلوكاتهم،وتغييرإتجاهاتهم،مما جعل العديـد     ،من أجل إرضائهم والتأثير   جذبهم

 وبرامجهـا اإلذاعيـة،   ،نشآت الفندقية تتنافس بإعالناتها   من الشركات السياحية،والم  

 .محاولة في ذلك إثارة فضول أكبر عدد من السياح والزوار

  وهو أكثر أجهزة اإلتصال الجماهيرية تأثيرا،ألنه يخاطـب العـين و           :التلفزيون.2

  مـن معلوماتـه عـن        % 90بالصوت والصورة،فيحصل اإلنسان على     األذن معا، 

  )1( . عن طريق الحواس األخرى% 2 عن طريق السمع، و% 8طريق العين،

(1) : Marc Boyer et Philipe Viallon, OP.CIT, p33    .   
 .67،صاملرجع نفسه سابق الذكر، ايد شكريد عب:(2)
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 و ويعد التلفزيون وسيلة إلكترونية لنقـل األخبار،واألفكار،والمعلومات،والثقافـة،       

 و عمار مختلفة، واأل، اإلعالمية إلى خليط من الثقافات     والعلوم،ويقدم رسائله  الفنون

هو ما إستخدمته الصناعة السياحية،من خالل القيام بإعالنات،وتقـديم معلومـات           

وتاريخ منـاطق   ،لمستهدف،وكذلك عن طريق عرض ثقافة    حول المنتوج السياحي ا   

عبر ،ر قنوات تلفزيونية فضائية متنوعـة     بهدف الترويج لها،خاصة مع إنتشا    ،معينة

 دة،بل أن بعض الشركات الـسياحية القويـة،       العالم مما جعل الكون في غرفة واح      

أنشأت قنوات متخصصة،تعرض فيها كل متاحاتها والعروض التي تمنحهـا فـي            

شكل متطور،يعتمد على أحدث التقنيات وموجه للعالم كله،وتدعو السياح لزيـارة           

واإلذاعة،وهو ،نية متداولة في وسيلتي التلفزيون    مواقعها،ولعل اإلشهار يعد أكثر تق    

ا يحقق نتائج ملموسة،ولكن هذا يبقى معتمدا على طبيعـة الـسوق،موسمية            عادة م 

 .النشاط السياحي،والوسيلة المستخدمة بشكل أساسي

 التلفزيون،بإخراج  بالتنسيق مع ، يقوم المتخصصون اإلتصاليون   :األفالم الوثائقية .3

ومنتجات سـياحية   ،ة لجمهور مستهدف،تعرض فيها خـدمات     موجه،أفالم وثائقية 

 .وزيارة مواقع مثيرة،وتشجع بها الناس على السفرة،متنوع

،لتسجيل البـرامج التلفزيونيـة     1956 ظهر شريط الفيديو في سنة       :شريط الفيديو .4

،حتى أصبح التسجيل على الفيـديو      1961على شرائط مغناطيسية،وما أن جاء عام       

أمرا شائعا،وحل محل التسجيالت الـسينمائية،وقد إسـتخدم كوسـيلة لإلتـصال            

تعرض على السياح،مثال نزالء فندق ما،يجهلون أشياء كثيرة عن الموقع          ،  لسياحيا

الذي إختاروه،فيقوم الفندق بالتعاقد مع الشركة السياحية المرشدة،وعرض شـريط          

فيديو،يضم كل الجوانب الخفية،ويقدم صورة حية عن المنتوج الـسياحي المـراد            

 )1( .تطويره

ورا،إستخدمت كتقنية من تقنيات اإلتصال     ثم إنه هناك وسائل أخرى أكثر تط      

السياحي،مثل األنترنيت،التي سنتطرق إليها الحقا،وباإلضافة إليهـا نجـد قنـوات           

ومنتوج ،التي تقام عادة من أجل عرض أفكار      سياحية أخرى،مثل المعارض الدولية     

 .67بق الذآر،ص، المرجع نفسه سا المجيد شكريد عب:(1) 
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موجهة للجمهور العريض،وغالبا ما تستخدم هـذه الوسـيلة فـي           ،وتقنيات جديدة 

 . الدوليةالصالونات

 

 .اإلتصال السياحي في حالة حدوث أزمة:المطلب الرابع
إن إنتهاج نشاط اإلتصال السياحي،ال يكون فقط فـي الحـاالت المـستقرة             

للدول،ألن  تبني سياسة إتصالية سياحية يكون حتى في حاالت األزمات التي تخلق             

وضــعيات حرجــة،في أي وقــت،وفي أي دولــة،ومهما كانــت نوعيــة هــذه 

ات،سياسية،إقتصادية،أو بسبب الطبيعة،يجب التحضير الدائم لكـل طـارئ         األزم

واإلستعداد لمعالجته عبر كل الوسائل المتاحة،فكيف تتصرف دولة سـياحية فـي            

 حاالت األزمات ؟وما هو دور اإلتصال في حماية الوضعية السياحية لديها؟

رنسية،هذا  الف (AQUITAINE)ولعل أحسن مثال،هو ما حدث في منطقة أكيتان         

الموقع السياحي الجذاب،الذي حضي لسنوات طويلة بتدفق سـياحي معتبر،ولكنـه           

،مع اقتراب الموسـم الـسياحي،إلى فيـضان رهيـب          2003تعرض في شهر ماي     

وأدركت السلطات فيه فورا ضرورة التحـرك السريع،لـضمان موسـم سـياحي             

 التـدخل سـريعا   عادي،وعيا منها بحجم الخسائر التي يمكن أن تحدث إذا لم يـتم          

للتحكم في األزمة،بالتخلص من اآلثار البيئية السلبية التـي خلفهـا الفيـضان،وما             

لك يترتب عنها من أضرار إقتصادية،وبيئية،قد تمس بالصورة السياحية للمنطقة،ولذ        

 ، الحتواء األزمة عن طريق إتصال سياحي فاعل      ،جندت جميع اإلمكانيات الالزمة   

عجالية،من أجل تشكيل مخطـط إتـصالي تطهيـري         ورسمت سياسة إتصالية إست   

 طارئ،وتم من أجل ذلك جمع كل محركي قطاع السياحة وفاعليه في هذه المنطقة            

لإلتفـاق  ) …الديوان السياحي،التجمعات المحلية والمهنية وغيرها من التنظيمـات       (

حول نوعية السياسة اإلتصالية التي يجب إتخاذها،وسيتم العمل بهـا،عن طريـق            

 .المعلومات،والنشاطات في تكامل وتنسيق تامتوحيد 

 .76ص، المرجع نفسه سابق الذآر،عبد المجيد شكري : (1)
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ووضعت المنطقة نفسها كاملة في خدمة الجمهـور العريض،كمرسـل ذو           

فه كل ما يتصل بالمنطقـة مـن        مصداقية في بث المعلومات،ووضعت تحت تصر     

وإنجازات،وخدمات،وما وصلت إليه من أشغال تجدد يوميـا،وتعرض كـل          ،أخبار

 . المخطط اإلستعجاليالنشاطات التي تحصل في إطارهذا

 و كما وضعت مواقع على األنترنيت،تشمل أهم المحطات السياحية للمنطقة،        

 و بتطويق مباشر للوضعية،بشكل يتجدد بصفة دائمة،حول حجـم الكارثـة،         ،تسمح

لإلجابة ،،إضافة إلى تكريس رقـم أخـضر      )مانيةإنجليزية،فرنسية،أل(بلغات مختلفة 

 .،بمستوى عالي من الموضوعية والدقةعلى كل إنشغاالت وتساؤالت الجمهور

وفي نفس الوقت،بثت المنطقة حملتها اإلشهارية الوطنية،التي تهدف إلـى ترقيـة            

 )1(.الشخصية المحلية للمنطقة

وبالتالي،فإن القاعدة األساسية لإلتصال في وقت األزمات،ترتكز على وضع         

فة إلى إستغالل   المنطقة المتضررة كمرسل ذو مصداقية في بث المعلومات،باإلضا       

شبكات اإلتصال الهاتفي،وتكريس عناوين إلكترونية في موقع األنترنيت،لتقديم تقييم        

يومي لنتائج األشغال،لطمئنة السياح بأن كل شيء سيكون على ما يرام في الموسم             

،كما أنها لم تفوت إطالق شعارات      " أكيتان"السياحي القريب،وهو تماما ما قامت به       

أما شـعار الحملـة     تظهر للسياح مدى مصداقيتها،   ل،"و الذي يتكلم  أكيتان،القلب ه "

 ، )2003جـوان   18 ماي إلى    22من  (اإلشهارية المصورة،التي قامت بها،والتي بثت    

شـواطئ أكيتـان مـستعدة      "،و"أكيتان،انظروا إليها كما عرفتموها دائمـا     "فكان  

 )2(".إلستقبالكم

قة أكيتان،أن تحافظ على    وبفضل هذا التجند والوعي الكاملين،إستطاعت منط     

 و زوارها،وإنجاح موسمها السياحي،بشكل طبيعي،محت فيه كل آثـار الفيـضان،         

على أعلى المستويات بفضل سياستها اإلتـصالية       ، في هذه األزمة الطبيعية    تحكمت

 .واألطراف،وهو ما أكسبها نجاحا تستحقه، الهدفالمحددة

 

(1) : http//: www.google.com / « la mission communication /développement touristique »  / le 15.12.2003 à 11h30 

(2) : http//: www.google.com / « la mission communication /développement»  / le 15.12.2003 à 13h00 
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 :خالصة وإستنتاجات
،أن معظم دول  في هذا الفصلونستنتجه مما تقدمصه،ما يمكن أن نستخل        

العالم،إتجهت نحو اإلهتمام باإلتصال السياحي،كصورة من صور اإلتصال 

إيجابيا على  يؤثرأساسي،كطرف واإلتصال،المتعددة،بهدف إضافة وسائل اإلعالم 

هذا القطاع في مجال التدفق السياحي الدولي،ويلعب دورا رئيسيا في تنمية 

 . بالمنتوج السياحي،والترويج له،وبيعه للسياح عبر المعمورةالتعريف

كما أن إستخدام وسائل اإلتصال في معالجة قضايا متنوعة،أصبح من        

نظرا المشاريع الكبرى التي تسعى الدول المتقدمة،إلى تطويرها على نطاق عالمي،

عبر العالم،حيث للسرعة التي يتميز بها إنتشارها،وإستعابها من طرف المستخدمين 

سهل اإلتصال إنتشار المزيد من المعلومات،من خالل المؤسسات المختلفة،من 

 .هيئات اإلذاعة،التلفزيون،وكاالت األنباء،شركات اإلعالنات،والعالقات العامة

أثبتت ظاهرة إقتصادية،وصناعة ذات بعد إستراتيجي،السياحة،فهي  أما      

أكبر عدد من المتنوعة،من أجل جذب  إلتصالعندما إستغلت قنوات انجاحا كبيرا،

 برامج،وخدمات ومنتجات إلعتمادها علىالسياح،وضمان إستمرارية المد السياحي،

ى تصريف هذه عل متنوعة ومتطورة،عن طريق تبني إتصال فاعل وقادرسياحية

المهمة األساسية  وهي إستراتيجية تسويقية متطورة،المنتجات،وبيعها،ضمن 

إبتداءا من الصحف ووسائل متعددة،والتي يقوم بها،عبر قنوات ي،السياحإلتصال ل

أحدث ما وصلت إليه وصوال إلى وسيلة األنترنيت،والمجالت،الراديو والتلفزيون،

مجتمع (لمجتمع جديدوأسست جعلت الكون إفتراضيا،التي تكنولوجيا اإلتصال،

حتويه من ،بكل ما ي)كتروني،أوإلفتراضيإقتصاد إ(جديدوإقتصاد ،)المعلومات

بالسياحة اليوم ما يعرف في خضمه  ظهرالذي وتفاعالت،وتغيرات 

كيف إستغلت الصناعة السياحية وسيلة فماهي السياحة اإلفتراضية؟واإلفتراضية،

 األنترنيت ؟ 
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 .السياحة عن طريق األنترنيت:الفصل الثاني
إن التغيرات والتحوالت التي أحـدثها ظهـور األنترنيـت،وعلى جميـع            

الت،كانت كبيرة وعميقة،وقد إستفادت الصناعة السياحية،بشكل كبير من هذه         المجا

الوسيلة التفاعلية،حيث فسحت المجال أمام ظهور السياحة اإلفتراضية؛التي أخـذت       

حيزا كبيرا في الدول المتطورة تكنولوجيا،وأصبحت واقعا معاشا،تحول فيه السائح          

سعار،يكتـشف المنتجـات الـسياحية      إلى زبون فاعل،يختار المواقع،يقارن بين األ     

الجديدة المعروضة في كل وقت،يتفاوض مباشرة وبدون وسـيط مـع المرسـلين             

،يتعاقد على الخط،يحجز التذاكر، يدفع علـى       )…الفنادق،وكاالت السياحة (السياحيين

،دون أن يتحرك من مكانه،وهو ما جعل السياحة اإلفتراضية شكال جديـدا            …الخط

 .ى الدول التي تستخدمه،أثبت مدى فعاليته لد

،أن مبيعات تـذاكر الـسفر      (Travelocity)فقد أعلنت وكالة األسفار األمريكية    

مليون تذكرة مخصصة لرحالت الطيران،وإسـتطاعت       20عبر الخط،قد تجاوزت    

،أي بزيادة قـدرت  2001مليار دوالرفي سنة  2,79 2السياحة اإلفتراضية أن تحقق 

 29,83،فقد وصلت إلى 2002،أما في سنة 2000سنة مقارنة بما حققته في %  39,2:ب

مـن األمـريكيين   %91 كمـا أن  ،%38,27،إلى نسبة 2004دوالر،لتصل سنة مليار 

 .اليوم،يستـقون معلوماتهم حول السفر اإلفتراضي عبر األنترنيت

أما في فرنسا،فقد إستطاعت المواقع اإللكترونية الخاصة باألسفار أن تجذب          

ئر في الشهر الواحد،وبالتالي فإن هذه المواقع تحتل المرتبـة           ماليين زا  2متوسط  

الثالثة بعد مواقع التوزيع والمالية،وإستطاعت في مواقـع التجـارة اإلفتراضـية            

-SNFC,Lafnak,Lastimineteالعشرة،أن تخصص ثالث مواقع للسياحة واألسفار وهي      

Dikriftour،     وأبرمت تعاقدا مع المسافرين على الخط(XBIDIA)ققت رقم أعمـال    ،وح

منها،أمـا  %85 و 80،وتمثل تذاكر بيع القطـار    2001 أورو،في سنة     مليون 126,3

  )1(. من مجموع التجارة اإلفتراضية في فرنسا%31الرحالت واألسفار فتمثل 

 ومن المتوقع،حسب دراسة قامت بها منظمة السيـاحة الدولية،أن تسيطر األنترنيت

(1) : Guy Raffour, « L’impact des nouvelles technologies de l'information  et de la  
communication dans le secteur du tourisme » ; mars2002, P19 
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السياحة فـي سـنة     /السفر/اكر وسائل النقل  من المجموع العام لحجز تذ     %25على  

2005.  

األنترنيت بإعتبارها وسيلة إتصال،أصبحت في متنـاول       : في مجال الطيران مثال   

 )Boeing(ذو جودة عالية،فاستطاعت البوينـغ    ) connexion(الرحالت بفضل ربط  

 Federal Communication(األمريكية،الحصول على شهادة اللجنة الفدرالية لإلتصال 

Commision(،      وفي أوروبا قامت بالتجربة مؤسسةLufhtansa   حيث منحت  2002 سنة،

كذلك إمكانية اإلستفادة مـن     للمسـافرين إمكانية الربط مع األنترنيت،أثناء السفر،و     

،وكذلك إستخدام  )…تلـفزيون،راديو(webالترفيهات التي يمنحها الـواب      مختلف

جات المخففة من الرسوم أيـضا،وحجز   البريد اإللكتروني،وعقد طلبات حول المنتو    

 تذاكر أخرى إلتجاهات مختلفة،كل هذا وضع قطاع السياحة أمام تحدي المنافـسة،           

بما يتالءم والعروض والمعلومات المقدمة،بأشكال مختلفة،وفرصا أخرى من أجل         

 .وإتمام هذه العمليات إلكترونيا ،ارية العروض الخدماتية للمسافرينتطوير إستمر

أن نفتح باب التصورات والتوقعات،في مجال  التحـديات التـي            ونستطيع  

بالقيام بهذه العمليات تجاريـا،والتي تفتـرض       ،عاملون المكلفون محليا  يواجهها المت 

ومع الموزعين،حيـث   ،فاقيات مع منظمة السياحة الدولية    تسجيل عدد أكبر من اإلت    

ر األنترنيـت فـي    من تذاكر الطيران عب%8 2أنه من المتوقع تحقيق نسبة شراء 

 )1(.السنوات القليلة المقبلة

(1) : Guy Raffour.IBID; p14. 
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 .  مع التكنولوجيا الجديدة السياحةتكيف:المبحث األول

قطاع السياحة يعتبر قطاعا يستهلك الكثيرمن المعلومات،من أجـل تـسهيل        

وإبرام العقود الغير ملموسـة،وهو يـستغل وسـيلة          سبل القيام بعمليات اإلتصال   

مات،وفي جميع المراحل التي يمـر بهـا المنتـوج          األنترنيت في أفضل اإلستخدا   

السياحي،أي قبل البيع،وفي مرحلة البيع،عن طريق اإلتصال المباشر،وفي مرحلـة          

 .ما بعد البيع،بالعمل على كسب زبون دائم

وقد أعلن المجلس المهني لمنظمة السياحة العالمية،عن توقعاته في السنوات القليلة           

من مجمـوع المبيعـات الـسياحية       % 25 إلى   20ي  أن حوال :" القادمة،حيث يقول   

 ."لألسواق الرئيسية ستكون عبراألنترنيت

وتشجع األنترنيت اليوم التبادالت والمبيعات عن بعد،كما تمنح للــحرفيين          

إمكانيات الحصول على المعلومات المالئمة ؛مـن أجـل تحـضير العـروض و              

ـ       .تقديمها ام بأبحـاث تمهيديـة مـع       كما يستطيع المسؤولون عن الشراء أيضا القي

الممولين وتكوين مجموعة عروض للمنتجات السياحية،خاصة وأن لألنترنيت أثـر   

كبير على الممـولين فيما يتعلق بمراحـل ما قبـل البيع،وكـذلك مـن الناحيـة               

التسويقية بعد البيع،عن طريق اإلتصاالت المحددة لكـل الـشروط،والعــروض          

..) اإليجار،اإليواء،الزيارات،المؤتمرات(لواسعالتي تكمل الرحالت فـي مفهومها ا     

 .من أجل ضمان كسب ثقة الجمهور المستهدف

مؤسـسات  (في السياحة اإلفتراضية،هم عادة الناقلين في       ) المرسلين(وأهم الفاعلين 

 ،..)الموانئ المطارات، شبكة الطرقات، (،ومالك الهياكل )…الطيران،شركات النقل 

،وكذلك المـالكين للمعلومـات     )…ت اإلتصالية، الشبكا(مؤسسات اإلتصال عن بعد   

المرشـدين الـسياحيين،وكاالت    (التاريخية المؤعلمة،الموزعين للمعلومات التجارية   

 أخيـرا،  و ،..) دواوين السياحة (،الموزعين الجدد للمعلومات غير التجارية    )السفر

 ..).ب، األبوامحركات البحث( الجدد للمعلوماتالموزعون
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رنيت تطرح لكل المؤسسات السياحية شروطا؛من أجل التواجـد         وبالتالي؛فإن األنت 

 :في السوق اإلفتراضية،ولضمان نجاحها وتتمثل في

عقد شراكات ومتابعتها وحمايتها،وكذلك تحضير قاعدة بيانات ومعلومات خاصة         -

 ).التسويق التفاعلي(بالزبائن

اء،واإلتـصال  العمل بطريقة تكاملية،واإلعتماد على اإلتصال الخارجي مع الشرك       -

 .الداخلي

،في دراسة قدمتها لها هيئـات      )OMT(وقد أكدت المنظمة العالمية للسياحة      

،والتي كانت فـي  "Les Organismes de gestion des destinations,OGD"تسيير الرحالت

السابق المصدر الرئيسي للمعلومات التي تسهل العالقـات مـا بـين الـسياح و               

 .فأكثر بالصفقات الملموسةالمؤسسات،أنها ستلتزم أكثر 

ونستطيع مالحظة أن مؤسسات الطيران،هي من الهيئات األكثر حـضورا          

،وهي تتنافس على هدف مربح بل األكثر ربحا فـي التجـارة            )NET(على النات   

ليار دوالر،حققت السياحة اإلفتراضية فـي الواليـات         م 18اإللكترونية، فمن رقم    

،باعتبار هذا البلد أكبر مستهلك     2001ر في سنة    مليا 14,5المتحدة األمريكية وحدها    

 مليون شخص إشتروا على األقل مرة رحلـة         27للرحالت الداخلية،وأكثر من ذلك     

،أما في أوروبا،فقد عرفـت     2000مليون سنة    21مقابل  ،2001على الخط في سنة     

 دوالر  مليار10,9 إلى 2000 دوالر سنة مليار2,9 السياحة على الخط إرتفاعا من 

؛وقد عرفت السياحة اإلفتراضية نموا ملحوظا فـي        2002لسياحة على الخط سنة     ل

،هاتـه العملـة التـي دعمـت قطـاع          )األورو(أوروبا تزامنا مع توحيد العملـة     

السياحة،بتنوعه،حيث سمح األورو للمستهلكين ســواءا كـانوا مـن الجمهـور            

 )1(.ية أكبرالعريض أو رجال األعمال،بمقـارنة مختلف األسعار المعروضة بحر

 
 

 

(1) : Guy Raffour, IBID .pp16_17  
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 .ضرورة التكيف السريعتفرض المنافسة  :المطلب األول
 

لقد كان لإلتحاد األوروبي دورا حيويا في ميدان السياحة اإلفتراضية،مثلما          

،ألنه إستطاع خلق أبواب تعطـي      )OMT(تؤكده معطيات المنظمة العالمية للسياحة    

 الثقافيـة، (ـاحية  لدول العالم فرصة التعرف على جميع نـشاطات الـدول الـسي           

،وقام بإسـتحداث بـرامج     )…الرياضية،اإليكولوجية،اإلرث التاريخي،النقل،الفندقة 

 و أوروبية،وإمكانيات مالية،من أجل توجيه الفاعلين في ذلك المجال اإلستراتيجي،        

عرض مـواقع في األنترنيت وفق شروط سهلة الوصول،مقروءة بلغة كـل بلـد             

 والنصائح المراد إتباعها في إطار قواعد       ،معلوماتمستعمل،وإحاطة الزبائن بكل ال   

 .منظمة،وإمكانية اإلتصال معهم عن طريق البريد اإللكتروني

 ،يعد شكـــال خاصا وجديدا في اإلتصال،     )E-MAIL(والبريد اإللكتروني   

ويشكل قسما هاما في شبكة اليوم،ألن المتفحــص للبريد يوميا،ينتظر دائمـا ردا             

 .يتفاعل مع طلباته

وقد أدى التقدم الكبير في تكنولوجيا اإلتصال إلى بروز إتجاه واسع،سـمح            

خاصة في المملكة المتحدة وفرنـسا،وكذلك الواليـات        ،الموظفين في بيوتهم   قاءبب

المتحدة األمريكية،باستخدام أجهزة الكمبيوتر المتصلة بمراكـز العمـل ومراكـز           

 )1(.على التنافس المعلومات،وهو األسلوب الذي ساعد قطاع السياحة 

وإسـتقبال  ،من خالل هذه الخــدمة إرسال    ،حيث يستطيع المشترك في األنترنيت    

ل دولـة   ومن جميع أنحاء العالم،في لحظات معدودة،حيث تملك ك       ،رسائل إلكترونية 

رمزها الخاص،كما يتيح إرسال رسالة واحدة إلى عدد        ،أو هيئة متصلة باألنترنيت   

 .كبير من األشخاص في وقت واحد

 وقد مكن األنتـرنيت العائالت؛من مشـاهدة الرحـالت الموجودة معا،ومنـاقشة       

طيع المكلف بالرحالت في    مع المواقع المعروضة،وبنفس الطريقة يست    وخلق الحوار 

ومناقشتهم في أمور الرحلة،ثم التحدث وإعطـاء       ،الحوار مع العارضين  ،مؤسسة ما 

 .110ص املرجع نفسه سابق الذكر،، علم الديند حممو: (1)
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السفر؛وكذلك عرض اإلختيارات   كل المعلومات الضرورية للزمالء الذين يريدون       

الذي يستطيع من خالله السائح القيـام       " القرب اإلفتراضي " المقترحة عليهم،بفضل 

 )1(.برحلة إفتراضية تسبق الواقع

ا للمــهتمين أن  يقومـوا     وال يقتصر األمر على المواقع السياحية،بل يمكن أيض       

ـ        بتحضير أنواع الموسـيقى   جوالت بيئية،أو تنظيم برنـامج موسيقي يشرك فيه ك

إكتشاف (الكالسيكية،كذلك متابعة النشاطات الكروية،كذلك القيام بإكتشافات تاريخية      

 …،وغيرها من األحداث المختلفة)Vulcaniaإكتشاف حديقة (،وتدشين حديقة )كهف

 اإلداريـة  كما غيرت هذه التكنولوجيا نوعية العالقات التعاقدية والتجارية و        

والذي كان مرهونا فـي الـسابق بالوقت،وسـائل         )عينلوجه،الهاتف،الموز وجها(

اإلتصال،توفر األشخاص الفاعلين،أما اآلن ومع دخـول األنترنيت؛تحولـت هـذه          

يسمح بحجـز ودفـع   مثال  ) Chateau et Hotels de France(العالقات،فأصبح موقع 

غرفة الفندق،وهو يســجل مئات الطلبات الشهرية من عدد من السياح تصل إلى            

 فهرسـا   WEBالتي وضعت على    ) Interhome( في الشهر الواحد،نجد أيضا       25%

 (Les Gites de Franceرات مجددة وجاهزة للبيع،كما عرفـت  منتوج،تأجي:20000 ـل

من الحجز سنة   %  22عرفت نجاحا كبيرا عن طريق األنترنيت،وصلت إلى         التي

2001.)2( 

 

 .اإلفتراضية المكتبة السياحية: المطلب الثاني
،جعل تنظيم  )الميلتيميديا(إن الظهور المفاجئ للتكنولوجيات المتعددة الوسائط     

،وقع الـرئيس   1996المكتبات في الواليات المتحدة األمريكية يضطرب،ففي فيفري        

األمريكي بيل كلينتون،في قاعة المطالعة الكبرى لمكتبة الكونغرس،معاهـدة رفـع       

،وفـي هـذه   )The Telecommunication Act(القيود القانـــونية عن اإلتـصاالت  

بإسـتقدام المعـارف    ،ة اإلعالم قد تمكن كل طفل أمريكي      ثور: " المناسبة أعلن أن  

،أطلقت مكتبة الكـونغرس    1994،ومنذ العام   "المتجمعة في هذه القاعة إلى صالونه       

 .73،ص1994 جامعة قاريونس،تمنشورا: ، ليبيا 1ط،"التقنية وإدارة املعلومات"،يونس عزيز : (1)
(2): Guy Raffour, OP.CIT; p28.     
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ماليين وثيقة،من أجل نشر اإلرث 5 برنامجا واسعا لترقيم محتواها،وكان يصل إلى 

التاريخ األمريكي بصورة أفضل وأصبح باإلمكان وبفـضل التكنولوجيـا          الثقافي،و

 )1(.اإلتصالية الحديثة نقل جميع الوثاق تلفازيا وهي محررة من الرسوم

في فرنسا،ال يزال هذا المفهوم غير ناضج،حتى ولو كانت مهمة مكتبة فرا نـسوا              

 جميـع   ميتيران الجديدة هي أيضا إنشاء مكان غير مادي،حيـث يجـري تـرقيم            

واليوم من الممكن   ،وقد أعيد النظر في المشروع األول     مجموعات المكتبة الفرنسية،  

وكذلك الفهـرس علـى قـرص الـذاكرة         ،ط معاينة الوثاق السمعية البـصرية     فق

،أصـبحت إعـارة    1998المضغوط،وعلى األنترنيت،وبعد النصف الثاني من سنة       

طالعة،وأصبح اإلتـصال   الكتب تجري إنطالقا من مــراكز قائمة في قاعات الم        

ممكنا،من حوالي مائة مركز بمجموعة مرقمة،تضم الكتب النادرة والمواقع األكثر          

،وإنمـا  )مكان المكتبة "(ـبياكتول"طلبا،فالهدف هو تقديم ليس فقط إتصاال محليا من         

كـاب  :إتصاال عن بعد بواسطة األنترنيت،وقد لجأت أيضا إلى شركاء مثـل           أيضا

)2(يليبس أوراكل،إي بي أم،آتافيليبس،بول،أوراكل،ف
, 

هذه اإلنجازات و أطلقت بدورها مكتبتها      (OMT)وقد إستغلت منظمة السياحة الدولية    

 التي تعتمد على معطيات مفهرسـة كليـا،ويتم         (www.wtoelibrary.org)اإلفتراضية

 ألكثر من   ،اإلسترشاد بها عن طريق مراجع متقاطعة،تتكون من مطبوعات كاملة        

 دولة عضوة في    142ته المنظمة،وهي مجانية اإلستخدام ألكثر من       مؤلف نشر  250

المنظمة،وتمنح إمكانية اإلشتراك بأسعار مختلفة؛تمنح لألعضاء المنتمين،للمكتبات       

 .المتخصصين و

،أهم )Ingenta(هذا المنتوج الذي أطلقته منظمة السياحة الدولية،كان بفضل مؤسسة          

والمهنيـة  ،والدراسات الجامعية ،،التوزيعة مختصة في مجاالت النشر    مؤسسة عالمي 

 .على الخط

ئق الجديـدة التـي   الوثاو،ة،أصبحت كل المنشوراتومنذ إنطالق هذه المكتب   

آثـار  "وتنشر،وهي تحتوي أيضا علـى زاويـة معنونـة ب           ،تخص المنظمة تبث  

لـدول  ،ول على اإلحصائيات المجددة يوميا    ،وهي أداة بحث تسمح بالحص    "السياحة

 .ةومناطق مختلف

 . 33ص،1998دار الثقافة العلمية،:،اإلسكندريةصناعة املعلومات، ساملي شوق:(1) 
 .37،ص وسائل اإلتصال املتعددة،فؤاد شاهني: لسلي،نقوال ماكرايز،ترا فرانسو: (2)
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،رئيس قسم النشر في منظمة السياحة العالميـة  Dirk Glaesserوقد صــــرح 

ة هامة،حيث أن تحقيـق هـذا       مع المكتبة اإلفتراضية ،إستطعنا تجاوز مرحل     :"أنه

 ،يضمن ألول مرة على األنترنيت،مدخال دائما بدون قيود، لكل نشريات و          المشروع

 والمعلـــومات المدققـة،   ،ات المنظمة،وهي وسيـلة مثلى إلرسال الدراس     وثائق

وللماليين من الخـواص  ،دولة منتمية للمنظمة 142ـ  ومتحكم فيها،ل ، سريعة بطريقة

 )1(."المهتمين بهذا المجال في جميع أنحاء العالم

(1) : http://www.wtoelibrary.org/madrid ,15 décembre 2003.à 11H30.   
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 .األنترنيت،ذروة تكنولوجيا اإلتصال: المبحث الثاني
 لقد أصبح العالم مجتمعا معلوماتيا كبيرا،يقوم على أساس التركيـز علـى           

العمل الذهني وتعميقه،من خالل إبداع المعرفة وحل المشكالت وتنميـة الفـرص            

المتعددة أمام اإلنسان،وانفجار كم هائل من المعلومات؛وهو ما أدى إلـى تطـور             

واسع في تكنولوجيا االتصال،التي أضحت تعتبر األكثر أهمية مما أنتج فـي كـل              

 .تاريخ البشرية

ما أفرزته هذه التكنولوجيـا،فهي وسـيلة       وتعد وسيلة االنترنيت،أحد أحدث     

جعلت الكون افتراضيا،بكل ما يحتويه من تفاعالت،وإقترب العالم من بعضه أكثر           

ماك (فأكثر،ولم يعد مجرد قرية صغيرة،كما وصفه رجل االتصاالت الكَندي الشهير         

،بل أصبح الناس يعيشون في غرفة واحـدة،فتم إلغـاء المكـان والزمـان              )لوهان

،واأللياف الضوئية  (Câbles)ر الكون في لحظات،عبر الكبالت األرضية     معا،وإختص

،وشــبكات نقــل البيانــات فائقــة الــسرعة،وأشعة (Fibres Optiques)البــصرية 

،ودوائر األقمار الصناعية والذي نتج عنه تحقق وجـود         (Microwave)الميكروويف

الحاسبات اآلليـة   ؛وكذلك  (Multimédia)الغرف اإللكترونية؛واالتصال متعدد الوسائط   

(Computers)           ؛التي أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان،خاصة مع اسـتحداث

 (Personnel Computer)الحاسبات اإللكترونية صغيرة الحجم،و الحاسبات الشخصية

،ذات االرتبــاط الوثيــق بالعمــل اإلعالمي،والحاســبات ذات االســتخدامات )1(

توفر على كمية كبيرة من المعلومات؛التي تتميز       المتعددة،والحاسبات الرقمية،التي ي  

بدقة كبيرة وسرعة فائقة،وغيره من برامج النـشر المكتبـي والـصحفي،وقواعد            

البيانات،والفاكس ميلي والبريد اإللكتروني،وهي تتكامل  مع كل وسائل االتـصال           

المطبوعة والمسموعة،والمسموعة المرئية،وتلعب دورا أساسيا في تطوير العمليـة         

 )2(.اإلتصالية،وتحسينها وتسريعها

وهذا ما يعني؛أننا اليوم نعيش مرحلة إنتقالية،جعلت المؤسسات والتنظيمات         

تصل إلى مستوى تفاعلي كبير،وأصبح المـستهلك فـاعال ومتطلبا،يبحـث عـن             

 .32 ص،1991مرآز دراسات الوحدة العربية،أوت   ،1،ط" الوطن العربياإلتصال واإلعالم في"، محمدلالجما: (1)
 .28، المرجع نفسه سابق الذآر،ص المجيد شكريد عب:(2)
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معلومات أكثر؛ومعارف أوسع،وبشروط معينة؛هذه المعلومات توجد بشكل كبيـر         

 .ة للجمهور العريـضفي مواقع متنوعة؛وهي متاح

القـائم علـى    (هذا االنتقال المهم من االتصال الذاتي إلى االتصال المتفاعل        

،يقترح علـى عارضـي الخـدمات أو المعلومـات،مجهودات للتكـوين            )الحوار

،من أجل الوقوف أمام كل التحديات الجديدة التي     )التكوين عن بعد  (المستمرإفتراضيا

ومناسب لتجنـب   ،ل،في زمن قيـاسي  التفاعقد تظهر من حيث النوعية،الحضور و     

وكفاءة فـي   ،لصالح عارضين آخرين أكثـر سـرعة      ،تضييع حصص في السوق   

 . االستجابة لهذه الطلبات

 و تعـالج، ، ن المرتكزات اإللكـترونية الموجودة،بإمكـانها أن تخزنكما أ

تتبـادل المعلومات،تمزج الصوت والمعطيات والصور الثابتـة أو المتحركـة،مع          

وأصل هذا التطور،هو تحويل الصوت والصورة إلـى        .مستويات من األمان،والدقة  

أعداد،وهو ما يسمح بمعالجتهـا ونقلها،وتخزينها،وكـذلك ترجمتهـا،أي ترجمـة           

المعلومة إلى لغة عددية،ويستطيع الحاسوب اآللي قراءتها،وظهرت على إثر ذلـك           

ذ الخصائص الوظيفية   ،الذي أخ (DVD)األقراص المضغوطة،القرص العددي المتغير   

 )1(.،والقرص المسموع،وقرص الفيديو(CD ROM)للسيد يروم 

كما استطاعت االنترنيت،أن تواكب كل التطورات العالمية الحاصلة،بل إنها         

يوم،أي أن المـستخدم  7/7  سا،و24/24تعد أحد دعائم هذا التطور،فهي تتواجد اآلن 

 كل وقت،وأن يزور عدة أماكن      وفي،ن يستفيد من خدماتها بشكل متواصل     يستطيع أ 

،وتبادل )…مكاتب،مدارس،جامعات،منازل،أصدقاء،مواقع سياحية، (في زمن قياسي  

الرسائل عن طريق البريد اإللكتروني،وتحويل الوثائق،وكـذلك المـشاركة فـي           

 حوارات ونقاشات،وبالتالي المساهمة في مختلف النشاطات اإلقتصادية من تجارة،        

 )2(.ط ،لتصبح بالفعل،أفضل وسيلة إتصال في عالم اليومسياحة،المبيعات على الخ

 .199،ص1991املنظمة العربية للثقافة والعلوم،:تونس،اآلثار الثقافية عرب األقمار الصناعية، أمحد رشيتن جيها: (1)
(2) : Guy Raffour, OP.CIT, p19  
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  .تاريخ األنترنيت:المطلب األول
،هي اليوم بمثابـة ذروة     (Internet)إن شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم     

تكنولوجيا اإلتصال في هذا العصر،ونافذة عريضة يطل منها ماليـين البـشر؛من            

ر،من أجل الغوص فـي فـضاء واسـع مـن      مختلف القارات؛عبر شاشة الكمبيوت   

المعلومات المتنوعة،والمعارف المتعددة الصادر،والثقافات المختلفـة؛فهي شـبكة        

 .عمالقة تشارك في إعادة صياغة حياة اإلنسان،وحياة المجتمعات بأسرها

وعكس الكثير من االختراعات العلمية،لم يكن الهدف من إنشاء االنترنيت علميا أو            

 نتاج تخوف أمريكي من ضربات نووية سوفياتية تـدمر مراكـز            تجاريا،بل كان 

 .الكمبيوتر الحربية

تمكن من نقل المعلومـات     ، الحاجة إلى البحث عن وسيلة     تهنا، تولد ومن              

 وكالـة   ء، بإنشا  اقتراح وزارة الدفاع األمريكية    ن، وكا إلى مراكز كمبيوتر مختلفة   

لتــدعيم البحــث العلمــي ، A.R.P.A"(Advanced Research Projects Agency)آريــا 

 )1( .ألغراض عسكرية

،بجامعـة  1969 في سـنة  ” ARPANET”واستطاعت هذه الوكالة إنشاء أول شبكة

كاليفورنيا بلوس أنجلس،ربطت أربعة أدمغة آلية ألربع جامعات بالواليات المتحدة          

 و ،ومنذ ذلك التاريخ، (Stanford, Los Angeles,Sart a barbara,salt lake city)األمريكية

 ،إلى المدنيين ARPANET،منح الجيش األمريكي،وكالة    1981بالضبط في بداية سنة     

 تطـورت  و ،(INTERNET)الذين غيروا اإلسم إلـى      ) الباحثين والطلبة الجامعيين  (

، فرنسا ،في واتسعت،لتشارك فيها العديد من الدول،التي سارعت الستغاللها       الشبكة

والسويد،ثم انتـشرت بعـد ذلـك فـي كـل أنحـاء             نيارويج،بريطاكندا،اليابان،الن

 (2).المعمورة

 ،إن محتوى االنترنيت الغني والمتنوع،من خالل ما يتوفر عليه من مواقع مختلفـة            

 .في تكنولوجيا االتصال الحاليةتمثل قمة التطور،يجعلها بحق

 .29دار هومة،ص:،اجلزائر1،ط"األنترنيت و عصر املعلومات"، لعقابد حمم:(1) 
 .29 نفسه،ص عاملرج : (2)
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ي تعرف فجوة لكن ما يجب ذكره؛هوأن الفرق ال يزال شاسعا في الدول النامية،الت 

 تكنولوجية كبيرة،وهذا يعود إلى أن أغلبية شبكــات االنترنيت تتركز في الدول

 ما يدفعنا لإلعتبار أن وجود هذه الشبكات مرتبط بالثراء و الكبرى في العالم،وهو

 التكنولوجية،وهو ما يمثل تحديا أمام الشعوب في الدول النامية،حتى تقرر، التربية

القرن،أم أنها ستحرم من دخوله،علما بأن هذه التكنولوجيا إن كانت ستدخل هذا 

ليست ميسورة المنال،بسبب تنوع العراقيل والعوائق التي تقف أمام استخدام 

وقد أجمع المتخصصون على أن السبب شبكات االنترنيت في غالبية هذه الدول؛

 امج،البر الرئيسي يتمثل في السعر المرتفع إليصال الشبكة،من حيث المعدات،

ورسوم الهاتف المطبقة،وخاصة االفتقار إلى الهياكل المناسبة،وهو ما أدى ،التمويل

ما يلزم م؛ن الدول المتقدمة والدول الناميةإلى بروز الفجوة الحضارية الموجودة بي

السلطات العمومية في الدول النامية بضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحسين 

تحسين شبكات اإلتصاالت،وفسح المجال أمام ثم  أوال،البنيات والهياكل الهاتفية

المستثمرين الخواص للعب الدور المناسب؛من أجل تهيئة األجواء إلحتواء أفضل 

 لهذه التكنولوجيات اإلتصالية،لما لها من أثر كبير على التنمية اإلقتصادية و

 .)1(اإلجتماعية

أنترنيت (ي قامت بهاويبقى مشكل اللغة أيضا مطروحا،فحسب اإلحصائيات الت

  هي باللغة اإلنجليزيـة،(WEB)صفحات الواب من%80أكثـرمن  ،فإن)سوسايتي

األنترنيت  فقط من مستخدمي النات يستعملون هذه اللغة،كما أن %57مع العلم أن 

 .23دار الطليعة للطباعة والنشر،ص:،بريوت1،ط"العامل الثالث والتحدي التكنولوجي الغريب"،حممد عبد الشفيع عيسى : (1)
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 للدول النامية القدرة على التواصل وهي التي تشتكي من العزلة اإلقتصادية، تمنح

 و تيح لها فرصة التعرف على التطوراإلقتصادي الرقمي،والفقر في المعلومات،وت

إلى أرقى ما وصل إليه العالم اإلفتراضي في كافة المجاالت،بما فيها مجال 

 )1(.السياحة 

ومن جهة أخرى،يمكن أن يمثل األنترنيت حلبة صراع بـين الثقافـات،من            

نيت الجديـدة   خالل تقديم أساليب جديدة للتعامل وعادات إستهالك،فثــقافة األنتر       

هي مجموعة متكاملة من التفاعالت النوعية، فنجد الفنون والزخرفـة والعمـارة،            

 .الموسيقى،واألدب،الشعر،السينما،المسرح،واللغة والتراث الشعبي،الحرف

 ماذا نقصد باألنترنيت؟:المطلب الثاني 
لقد تنوعت تـسميات شـبكة األنترنيـت،من شـبكة الـشبكات،الموسوعة            

الـسريع للمعلومـات،إلى الـشبكة الكونيـة أو العالمية،وجامعـة           الحية،الطريق  

 :المستقبل،وكلها تسميات لمسمى واحد،فهي

 . بين آالف الشبكات المختلفة األحجامط، يربنسيج عنكبوتي ضخم-

مليــون حاســوب،موزعة علــى الكــرة  50تجمــع األنترنيــت أكثــر مــن -

 .TCP/IP:األرضية،وتستخدم بروتوكول مشترك لإلتصال يسمى

 .مليون مستخدم لألنترنيت،في العالم 190،أكثرمن 2001يوجد إلى غاية -

 . يملكها أحد، والهي نظام غير مركز وغير منظم-

 نـصوص بـسيطة،إلى بـرامج       ن، م وسيلة تبادل لكل أنواع المعلومات الرقمية     -

 .وقواعد معطيات متعددة الخدمات

 )2(.قرية إفتراضية عالمية-

 أن تصل فـي أربـع   World Wide Web  (WWW)وقد إستطاعت من خالل

مليون مـستخدم،وهي   50سنة،أي 75 سنوات فقط،إلى ما حققه الهاتف التقليدي في 

(1) : Ministère des postes et télécommunication; journée mondiale des 
télécommunications ; « projection ISP des postes et télécommunications », Melle Houadria ghania, le 
17mai 2001, p 02   
(2) : IBID.p02 
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باختصـار وسيلة إتصال،تقدم خدمات كبيرة،وشبكة خدماتية معلوماتيـة عـابرة          

 :للقارات،تتمثل أهم هذه الخدمات في

ين لألنترنيـت فيمـا      يتم اإلتصال بين المشتركين أو المتعرض      :اإلتصال.1

بينهم،من خالل عملية تبادل الرسائل واآلراء والتجارب،وخالل جلـسات النقـاش           

والحوار حول مواضيع مختلفة،تشغلهم وتدفعهم لتشكيل فرق وحلقات نقاش وتبادل          

للبريد اإللكتروني،وكذا الوصول إلى بنوك المعلومات والمعطيات،واإلستفادة مـن         

 .لمخزنة فيها مع إمكانية النسخ عن بعدكل المعلومات المتوفرة وا

لقد أتاحت األنترنيت للمـشتركين،فرصة التعلم،وبالتـالي منحـت       :التعليم.2

الفرصة للطلبة،والمتمدرسـين بتـوفير معلومـات ومعـارف تتحـصل عليهـا             

الجامعات،والمعاهد وكذا المدارس،والثانويات من اإلرتباط باألنترنيت،كما تـستفيد        

 -Tele"اضــرات عــن بعــد،من بلــد للبلــد آخــر عبــرمنهــا بمتابعــة المح

Conference"        والمشاركة في حلقات النقاش ونتائج البحوث،وتقدم األنترنيت برامجها

التعليمية المختلفة مثل التربية والتعليم،التسلية والترفيه،اإلعالم واإلتصال بـسرعة         

 .فائقة وفعالية

ت الكثيرين،إلستفادته من   لقد ظهر الترفيه اإللكتروني،وشغل أوقا    :الترفيه.3

،بواسطة الوسائط المتعـددة،حيث نجـد   "Réalite virtuelle"الواقع التخيلي اإلفتراضي

مـدن  (التخيلية  المتاحف اإلفتراضية المفتوحة األبواب للزائرين،كما نجد السياحة        

 .باإلضافة إلى عروض المؤسسات المختلفة واأللعاب المتوفرة،) ومطاعم وفنادق

 األنترنيت عدة خدمات منها اإلشهار والدعاية ونشر المعلومات         كما تقدم .4

وتتـيح كـذلك    ،) …وثائق،منـشورات،كتالوجات (والشركات  المتعلقة بالمؤسسات   

 )1( .فرصة تلقي المحاضرات والدروس لمن يطلبونها

وما تجدر اإلشارة إليه،هو أن الصورة المتواجدة في األنترنيـت تـشكلها            

لمها حسب طبيعة الرسائل التي تحررها وتمررها؛وكـذا        غرف متنوعة؛ تظهر معا   

الصحف بمختلف مؤسساتها ووسائلها،مؤسـسات     :وفق األهداف المسطرة آنفا،فنجد   

 .47ص، المرجع نفسه سابق الذآر،محمد  الجمال :(1)
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 اإلعالم السياحي،غرف التجارة،مواقع المجالت والدوريات،منافذ بيـع الكتـب و         

 .أشرطة الكاسيت والفيديو والموسيقى 

 

 .يتالتسويق عبر األنترن: المطلب الثالث
لقد أدخلت المعامالت على الخط،التجارة إلى تطور سريع،يشبه تطور إنشاء        

المخازن الكبرى في الستينيات،وهو األمر الذي حول عادات المستهلكين وكـذلك           

عادات التجار،والقطاعـات األولـى التـي إسـتفادت مـن ذلـك هـي قطـاع                 

قق نسبا كبيرة   ،التي إستطاعت أن تح   )…كتب،أسطوانات(السياحة،وقطاعات الترفيه 

،ومن خالل بـرامج    (Minitel)من مبيعاتها عبر األنترنيت،والباقي بواسطة المينيتال     

 )1().يمكن أن تشحن على الخط(المعالجة التي يمكن أن تسلمها مباشرة على الخط

 وزوجته وهما مواطنـان مـن   Jeff Begos،توصل كل من 1995وفي صيف 

ستثمار كل ما لديهم من أموال مـن أجـل          الواليات المتحدة األمريكية،إلى قرار إ    

التجارة عبر شبكة األنترنيت،وقام كل منهما بفتح مكتبة لبيع الكتـب عبـر هـذه               

،وبعد مضي  حـوالي سنتين،وصـل       www.amazon.comالشبكة،في الموقع المسمى    

 شخص،ووصلت عناوين الكتب،التي يتم     300عدد العاملين بهذه المكتبة إلى حوالي       

 مليون عنوان،وبالتالي فإنه يمكن إعتبـار       25ا الموقع إلى أكثر من      تداولها عبرهذ 

 .WEBهذا الموقع من أكثر المواقع شهرة في األعمال التجارية ونجاحا على شبكة 

إن إستخدام األنترنيت في األعمال التجارية للشركات،ساعد على إكـسابها          

تسويق والمبيعات يكمن   الخبرة،ولهذا فقد أدركت العديد من المؤسسات أن مستقبل ال        

في األنترنيت،وسارعت إلى اإلستثمار في هذا المجال التكنولوجي،وهو مايتطلـب          

كفاءة عالية،ومرونة كبيرة،فمثال يقوم أحد مشتري الفواكـه بالجملـة،في وسـط            

أوروبا،بإصدار إستمارة إلكترونية يقدم فيها عطـاء لـشراء مـائتي طـن مـن               

على أن يتم التسليم خالل يوم واحد،فتتم ترجمة        البرتقال،من نوعية وحجم محددين،   

هي مهمة سهلة بسبب معـاني      (إستمارته اإللكترونية على الفور إلى لغات مختلفة      

،وبمجرد ظهورها أما البائعين المهتمين بمثل هذه       )مواد المعاجم المتفق عليها سلفا    

 .51ص  ، المرجع نفسه سابق الذآر،عبد المجيد شكري:  (1)
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بالرد علـى   الصفقات،يقوم البائعون بمراجعة أمر الشراء،في الوقت الذي يقوم فيه          

الفور في نفس اللحظة تقريبا،ليتم إنهاء الصفقة بعد ذلك في دقائق معدودة،وحسب            

الدراسات الموجودة،فإن العارض،يجب أن يتمتع بشروط معينة،من أجل أن يقنـع           

الزائر بزيارة موقعه على األقل لمدة ثالث دقائق،وهذا ما يعتمد على نوعية صفحة             

ـ      ثانية،وبعـدها يقـرر إن كـان سـيتفحص     15دة اإلستقبال التي تشد الزائـر لم

الموقع،لذلك فإن طريقة عرض المنتجات والسلع والمعلومـات واألفكـار مهمـة            

جدا،وتعتمد على الخبرة في طـرق العرض،وتعتمـد كـذلك علـى المعلومـات              

المقدمة،ألن الزبون يحتاج دائما إلى اإلطالع على ما هو جديد،ومميز،ويـستاء إذا            

قديمة ومعروفة،ولذلك يتطلب العرض على األنترنيت،التجديـد       ما وجد معلومات    

الدائم والمستمر،والمالئم لكل ظرف،وحدث سواءا كان هذا الظـرف إيجابيـا أو            

 )1(.سلبيا

وقد أصبحت بعض المؤسسات العالميـة الـضخمة،تعتمد فـي حمالتهـا            

في الترويجية والتسويقية،وحمالت العالقات العامة علـى وسـيلة األنترنيت،لتـض         

لنفسها مكانة مميزة في السوق اإلفتراضية،وتأخذ حصصا كبيـرة مـن نـشاطات       

اإلقتصاد اإلفتراضي،لكن ورغم ذلك،تبقى العديد من اإلستعماالت مقتصرة علـى          

طلبات إستعالمية،أكثر منها طلبات شراء،بينما تـستخدمها شـركات ومؤسـسات           

سعار،وتقديم معلومات  أخرى من أجل تحسين صورتها التجارية،أو توزيع قوائم األ        

حول منتجاتها،ألن الشكل القانوني للتبادالت التجارية اإلفتراضية لم يحسم بعد،وال          

تزال هناك بعض المخاطر التي ال يمكن تجاهلهـا،حول تبـادل بطاقـات الـدفع               

،إال أن الـدفع يمكـن أن يكـون         (E-Cash)الخاصة،أو أوامر الـدفع اإللكترونيـة     

 )2(.إلكترونيا،واإلمضاء أيضا

لقد منح األنترنيت إلقتصـاد الدول المتقدمة،إمكانيات المساهمة في بنــاء          

،الذي يساهم مباشـرة فـي النمـو        NETاإلقتصاد الرقمي،من خالل التسويق عبر    

ساهمت في تطويرالعديد   ) التجارة اإللكترونية (اإلقتصادي بها،حيث أن هذه الوسيلة    

واإلعالم،المالية،كما أن  ،خدمات النشر عالم اآللي،العقارات من قطاعات المعدات،اإل  

 .43ص ، املرجع نفسه سابق الذكر، عبد الشفيع عيسىد حمم: (1)
 48،ص1999 مدبويلةمكتب:  ،القاهرة1،ط"السوق العربية املشتركة يف عصر العوملة" ،سليمان املنذري :(2)
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هذا التسويق اإلفتراضي،نبه إلى أثره اإليجابي الكبير على الصناعة السياحية،التي          

،كمـا أن   1997فـي سـنة      من مجموع النشاطات التجارية       %20-30وصلت إلى   

،إضافة 2002 مليار دوالرفي سنة     9المبيعات على الخط في هذا القطاع وصلت إلى         

 على خدمات المالية،حيث عددا من البنوك أصبحت تمنح خدماتها البنكية           إلى أثره 

عبر شبكة األنترنيت،لتمكين الزبون من تسوية فاتورته،واإلطالع على رصيده،أو         

 )1(.القيام بتحويل أمواله

أما في المؤسسات؛فإن التجارة اإلفتراضية،سمحت بتطوير اإلنتاج،وتقليص       

لة الدخول إلى السوق،وتوفر المعلومـات،واإلطالع      تكلفته،وتكلفة اإلستغالل،لسهو 

على آخر ما وصلت إليه المؤسسات المنافسة،من أجل تحسين نوعيـة الخـدمات             

 )2(.المعروضة على الزبائن عبر العالم كله،وبالتالي خلق مصادر جديدة للمداخيل

ولذلك فإن على الدول النامية التي تسعى إلى الترويج لتجارة إلكترنيـة،أن            

وم بمواجهة على جبهتين،وعلى مدى قصير،من جهة تطوير هياكـل اإلتـصال            تق

وإمكانية الحصول عليها،ومن جهة أخرى،تبني قواعد قانونية،مالية وتموينيـة،بما         

،أما على المدى الطويل،فيجـب     (Cyber-Commerce)يتناسب مع المعطيات الجديدة ل    

ـ         تطـوير مـستوى   :ورة،مثالعليها تقييم الشروط األساسية للتجارة الدوليـة المتط

 .الدراسات والمعارف اإلعالمية

 

 

 .28ص ، المرجع نفسه سابق الذآر،فؤاد شاهين :تعريب فرانسوا لسلي، :(1)
 .33ص  المرجع نفسه ،:(2) 
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 .مستقبل السياحة اإلفتراضية: المبحث الثالث
إن التساؤل حول مستقبل السياحة اإلفتراضـية،يبقى مــهمة صـعبة،ألن     

قانون النتائج الغير المتوقعة؛كان يحكم كل الثورات التكنولوجية من قبل،فقد أتـاح            

تطور الثقافة المكتوبة،والتقدم في العلـوم،بروز الثـورة        نظام المطبعة الذي سببه     

الصناعية فيما بعد،ولهذا فإن كل تجديد أساسي ينقلنا من عصر إلـى آخر،فقبـل              

الكتابة،كان الناس يعتمدون على ذاكرتهم،وقبل الهاتف،كثيرون هم الـذين كـانوا           

قبـل  يشعرون بلذة كتابة وإستقبال الرسائل،من صديق معـين،أو قريـب معين،و          

 .التلفاز،كان الناس يشعرون باإلنتماء إلى مجموعة معينة،أو عائلة معينة

،فـي قلـب    (Internet)واليوم أصبحت وسيلة اإلتصال واإلعـالم الجديـدة         

البيوت،وإتسع حقل العمل إلى الكرة األرضية،وإعتبر الكثيرون أن مجيء برنامج          

فـرص إتـصال    ،جعل كـل شـيء ممكنـا،فهو يقـدم لنـا            (Software)المعالجة  

كبيرة،ومتنوعة،وأتاح لنا وجود،مصارف عن بعد،تجارة إلكترونية،فيـديو علـى         

الطلب،وجملة من الخدمات التي تحررت مـن اإلتـصال المـادي والـدائم مـع               

 )1(.اآلخر،كما لوكان المستقبل سينتمي إلى حضارة اإللكترونيك والالمادي

قع،واألنترنيت أبعـدت   إن التلفاز جعلنا نفضل الصورة المعروضة على الوا       

الحدود المادية القديمة للزمان والمكان،وقادتنا إلى الـسفر إلـى أمـاكن متعـددة              

األلوان،دون أن نترك مقاعدنا،فكل شيء أصبح ممكنا،نعقد صداقات جديدة،نتصل         

برواد الفضاء الذين يدورون حول األرض،نتبادل نتائج مخابر معينة مع زميل في            

ط،نقرأ أسعار البورصة،نـشتري المالبس،نبقـى خـارج        الجانب اآلخر من المحي   

المكتب مع إمكانية متابعة األعمال عن طريق الحاسوب،وهو ما حول المكاتب،إلى           

،هذا ما حققه لنـا المجتمـع       مكاتب إفتراضية،عالقات إفتراضية،ورحلة إفتراضية   

ت أكثـر   لقد ولدت بالفعل،حقيقة جديدة،فالتكنولوجيا الجديدة تعدنا بمعلومـا       يد  الجد

فأكثر،وفرص نجاح أكبر،وهو ما إسـتفادت منـه بطريقـة مباشـرة الـصناعة              

السياحية،من منح المستهلك لسلطات جديدة،كان يفتقدها من قبل،وتسهيل اإلتـصال          

 .127ص،،املرجع نفسه سابق الذكر فؤاد شاهني: لسلي،نقوال ماكاريز،تعريبا فرانسو:(1)
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المباشر مع زبائن عبر العالم كله،أي أن الزبون اليوم،لم يعد يقتصر على حـدود              

ته السياحية في أي مكـان مـن        معينة،بل هو زبون عالمي،وتمكينه لتحضير رحال     

العالم يختاره،في مدة زمنية قياسية،إلى جانب العديد من المتاحات التي ال تكـون             

 )1(.ممكنة إال في هذا  المجتمع الجديد

وبالتالي،فإنه لم يحدث أن إستطاعت وسيلة إتصالية أن قضت تمــــاما           

ش معا،وكان على كل    على وسيلة إتصالية أخرى،فقد إستطاعت كافة الوسائل التعاي       

وسيلة تواجهها وسيلة أخرى أكثر حداثة،وأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهـداف            

اإلتصال،أن تواجه هذه المنافسة بابتداع أسلوب جديد وتقنية متطورة تتكيـف مـع       

األوضاع التنافسية الجديدة،وهكذا رأينا الراديو الـذي يعتبـر وسـيلة إتـصالية             

مي،إال أن إصدار الصحف لـم      ه لفورية التدفق اإلعال   جماهيرية وبالرغم من تحقيق   

؛بفضل تكيفها وتعايشها مع الراديو،فما من أحد إسـتغنى عـن الـصحيفة             يتوقف

وتحليالتها وتعليقاتها،وقد إستـــطاعت المجالت المصورة أيضا أن تتعايش مع         

ـ           ة الراديو،الذي إستطاع بدوره الصمود في وجه التلفزيون،عندما تحول إلى المحلي

والتخصص؛حيث إنتشرت اإلذاعات النوعيـة،مثل إذاعـات األخبـار وإذاعـات           

الموسيقى وإذاعات المرأة واألطفال،وإذاعات األحزاب السياسية والدينية،وهو نفس        

ما إتجه إليه التلفزيون،من خالل برامج وقنوات فضائية متعددة،وهو بدوره أصبح           

ــح من الممكن مـشاهدة مـا       يواجه تحديات ومنافسة أشرطة الفيديو؛ حيث أصب      

تبثه تلفزيونات العالم مباشرة دون الحاجة إلى محطات أرضية لإلتصال باألقمـار            

الصناعية بمجرد تحديـد القنـاة المطلوبـة والـضغط علـى مفتـاح القنـوات                

المطلوبة،وهوما يعرف بالبث المباشر،ولذلك كان علـى التلفزيـون أن يتعـايش            

،والتحــول أيضا إلى المحليـة؛وتحقيق فوريـة       ويتكيف بتطوير برامجه وتقنياته   

التحرك إلى مواقع األحداث ،وتحقيق التفاعل المستمر بين المشاهد والتلفزيون،وقد          

أصبح المسرح أيضا ُيدار باألزرار التي تجعلنا نشاهد قطـارات تتحرك،وخـشبة            

مسرح تدور وترتفع وتتحرك،وأصبح يقدم مسرحيات تصلح للعرض على شاشـة           

ون،وعن طريق الراديو بوضع ميكروفونات على خـشبة المـسرح،وهكذا          التلفزي

 .60، المرجع نفسه سابق الذآر،صعبد المجيد شكري: (1)
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تعايشت جميع الفنون اإلتصالية في عملية أخذ و عطاء واقعي بين جميع العـاملين   

 .في تلك األجهزة مستغلة في ذلك التكنولوجيا الخاصة بها

وجاءت بعد ذلك األنترنيـت،التي إسـتطاعت الجمـع بـين كـل هـذه               

خصائص كـل هـذه الوسـائل،لتقدم لنـا شـكال إتـصاليا             الوسائل،فربطت بين   

جديدا،وأكثر من ذلك فقد أتاحت تكنولوجيا العصر المتقدمة صدور طبعات دوليـة            

 .في أي مكان من العالم،في نفس الوقت الذي تصدر فيه في موطنها األصلي

  

 .سلطات جديدة للمستهلك: المطلب األول
دة سلطات لم يكن يملكهـا مـن        لقد وفرت األنترنيت،للمستهلك السياحي ع    

قبل،ومنحته السياحة اإلفتراضية فرصة إضافية لممارسة نوع من الـسلطة؛فأصبح          

أكثر جرأة،أكثر مقارنة،أكثر إستكشافا،وأكثر فعالية،ألنـه أصـبح يملـك قاعـدة            

بيانات،وقاعدة معلومات،تمكنهم مـن اإلسـتعالم،واإلطالع علـى األسـعار،التي          

سين،كما تتوفر المواقع المختلفة على ميـزات خاصـة،ال         يستعملها مختلف المتناف  

توفرها أي وسيلة أخرى،ألنها تتيح إمكانية عـرض منتوجات،وإضـفاء ميزاتهـا            

الجديدة في كل لحظة،وتتولى هذه المواقع شراء كل المعلومات الالزمة من أجـل             

 .إثراء العروض التجارية التي تقدمها،وتلبية إحتياجات الزبائن

ا الصدد أيضا عددا من الشركات التي تولت المبيعات عبر الخـط،أي            ونجد في هذ  

 (Ryanair) المبيعات اإلفتراضية كشكل ناجح،للقيام بنشاطاتها،فنجد الشركة الفرنسية

مقعد،بعد أن كانت في نهاية سنة 801000 ،بيع 2001التي إستطاعت إلى نهاية سنة

يعـت عبـر األنترنيـت     من تذاكر الطيران ب%91 أن  مقعد،أي 2000،609000

 عـرف إرتفاعـا   Easy jet،أما الشركة البريطانية 2001 سنة في% 4 8 بمتوسط 

،وقد وصـلت هـذه   )مقعد 670390 (2001لعدد مسافريها في ديسمبر %  36,5:ب

 .من التذاكر تم الحصول عليها عبر الخط% 88,5الشركة إلى تحقيق 
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ليـة البحـث عـن       خـالل عم   ن؛ م السلطة الجديدة للمستهلك تظهر أيضا    

ـ  المعلومات التي تسمح له بضمان أيام سياحية ذات نوعية          إذا مـا كـان      ة، خاص

 . أكثر ما يطلبه السائح اليومو، وهالمكان المختار بعيدا وغير معروف

ومن أجل تحقيق ذلك،سيتجول في عدة مواقع،يستعلم مـن خاللهـا عـن              

 يـسردون تجـاربهم     الندوات،المحادثات،مع الذين وجدوا أحسن العروض،والذين    

من " مكاتب الذكاء اإلقتصادي  "ورحالتهم؛وظهرت عبر ذلك عدة جمعيات جديدة،و     

 ينتقـدون،  يعبـرون،  أجل محاولة فهم هذه اإلتجاهات،ألن مستخدمي األنترنيت،      

 )1(.يحضرون قيمة مضافة للمولين والمستشارين

 

 .سهولة التواصل مع الزبائن الدوليين:المطلب الثاني
ـ    دفق المعلومـات والمعـارف التـي تعيـشها المجتمعـات           في مرحلة ت

المتقدمة،تعتبر وسيلة األنترنيت محركا فعاال وممتازا للمعارف،لما تتصف به مـن       

إمكانية التجديد اليومي  للمعلومات في كـل المجـاالت،وهو مـا يـستفيد منـه                

المستهلكون والعارضون في آن واحد،من حيث إمكانية اإلطـالع علـى القواعـد             

انونية والنصائح واإلرشادات التي يبثها متخصصون وخبراء في المجال،وهو ما          الق

 .كان غير متاحا سابقا

فبالفعل،إستطاعت األنترنيت تسريع وتفعيل اإلتصاالت مع الزبـــائن المنتشرين  

في مناطق مختلفة من العالم،حيث أصبح الزبون يـستطيع اإلطـالع واإلتـصال             

ين،بعدما كان في الـسابق يعتمـد علـى وسـطاء           مباشرة مع العارضين السياحي   

في أماكن محدودة يسيرون ويقيدون العالقـة       ) وكاالت،مؤسسات وشركات سياحة  (

 .بين العارض والزبون

لكن هذا اإلتصال ال يعتبر ناجحا بصفة مطلقة،ألنه ما زال يواجه بعـض             

لفـة،حيث  العراقيل التي يعرفها أطراف هذه العملية،أولها هو عامـل اللغـة المخت           

يصعب للعارضين مناقشة عروضهم مع زبائن ذوي ثقافات متنوعة،وتبرز أيـضا           

(1) : Guy Raffour, OP.CIT, p20  
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عراقيل قانونية تدور حول كيفية إبرام الصفقات والعقود،كذلك السرعة الفائقة التي           

تجري فيها هذه العملية،وصعوبة متابعتها في حال وجود مشكل،ولذلك بدأت تتخذ           

ل الـسياحي،كترجمة المعلومـات     بعض اإلجراءات لتـسهيل عمليـات اإلتـصا       

المعروضة إلى لغـات مختلفة،والتـذكير الـدائم بالقواعـد والقـوانين المطبقـة              

ومصدرها،كذلك خـلق أبواب مخصصة لإلجابـة عـن مختلـف اإلنـشغاالت            

والتساؤالت التي يطرحها الزبون السياحي حـول المواقـع الـسياحية مميزاتهـا             

علومات التي تهم هؤوالء الزبـائن بـشكل      ،خصائصها،تكاليفها،مع إدراج كامل للم   

بيداغوجي يساعد على الفهم الجيد،وتجنب أي غموض قد يكـون مطروحا،كـذلك            

تقديم بطاقة  فنية،حول المواقع السياحية المعروضة،أهم مراكزها،عوامل الجـذب          

فيها تقاليدها وعاداتها،كذلك فتح باب الحوار مع الذين هم في إتـصال مباشـرمع              

ن أجل مساعدتهم على تطوير معلوماتهم ومعارفهم الخاصة بـالموقع          األنترنيت م 

 )1(.الذين يزورونه

 
 

 .؟ساعة واحدةفي  تنظيم رحلة سياحية مفاجئة:المطلب الثالث

مع القليل من التنظيم،والحصول على بعض العناوين في األنترنيت،أصـبح          

على وسطاء أو من الممكن التحضير لرحلة سياحية في آخر لحظة وبدون اإلعتماد       

 ".إيميلي"وكالء سياحيين،ومن أجل ذلك سنحاول عرض تجربة 

هي مواطنة فرنسية،أرادت التمتع بإجازتها الغير متوقعـة،والتي حـصلت          " إميلي"

عليها في آخر لحظة،والقيام برحلة سياحية ناجحة،إبتداءا من الغد،لكنها لـم تكـن             

 الـذي يناسـب إمكانياتهـا       تعرف إلى أين يجب اإلتجاه،وخاصة المكان الجميـل       

المسافرون "المادية،وفي نفس الوقت هي تعلم بأن السياحة اإلفتراضية متوفرة،وأن          

" إميلـي "موجودون،فبمجرد الضغط على زر المواقع السياحية،غرقت       " على الخط 

في جملة من العروض المتنوعة،واإلتجاهات المختلفة المتوفرة في أي وقت يختاره           

أيام في أندونيـسيا  10 وجدت عرض ،) www.Degriftour.com(السائح،على موقع 

(1) : Guy Raffour, IBID, p33.     
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 أورو،وبضمان  1400مع كل ما يملكه هذا البلد من مقومات جذب سياحية،بحوالي           

 500حجز تذاكر الطيران،فندق فخم،وجبات غذائية متنوعة،بأسعار معلنة تصل إلى          

 .أورو

ـ          " إميلي"ثم إتجهت     15دة  إلى عرض آخر،يعرض منتوجـا سـياحيا رياضـيا لم

أورو،ثم واصلت بحثها إلى أن عثرت علــى 2400 : ب ) Andes)  Lesيوم،في

،وهو موقع يقارن بين العـروض الخاصـة        )www.voyagermoinscher.com(موقع  

باألسفار؛والذي يتضمن متخصصين وخبـراء فـي قطـاع الـسيـاحة،يقترحون           

 .عروضا عديدة،بمـا تتناسب مع كـافة اإلمكـانيات والمعطيات

،وهو موقع خاص بالتظاهرات الموسيقية     ).com www.GBEARS(ا في موقع  أم

المهرجان الخاص باإللكتروبوب ،إلى جانب الـرحالت       " إميلي"األوروبية،وجدت  

" إميلـي "،لكنها لم تجذب إهتمام "easy jet" أو" "Low cost:التي تنظمها شركات مثل

 ) paris -glasgow(التي عثرت أخيرا على ما كانت تبحـث عنـه،إختارت رحلـة    

 ،) (www.RYANAIR.comأورو في موقع الخطوط الجوية ريـان       140:ذهاباوإيابا،ب

ذهابا وإيابا،وبقي لها أن تجد سيارة،وهنا أيضا الطلب موجود،حيث ذهبـت إلـى             

 80أكبــر المواقــع المتخصــصة فــي كــراء الــسيارات،المتواجدة فــي أكثــر

 اليابانية،ومع ذلك   )BANCO(ن سيارة    أيام،على مت  3أورو لمدة    122:دولة،والنتيجة

أسبوعا كامال،فضلت أن تقضيه تحت أشعة الشمس،ومن أجل ذلـك          " إلميلي"بقي  

 ،وجدت عدة إختيارات،في الدول الواقعة على ضفاف البحر األبـيض المتوسـط           

 بأسـعار مناسـبة،فاختارت الجـزر       اوكله) …اليونان،سيسـيليا،المغرب،تونس(

 . أورو؛تتضمن تذاكر الطيران والفندق2870لي بحوا) Cap Vert( الخضراء

إجـراء عمليـة    " إميلـي "وبعد ماتم إختيار إتجاه الرحلة بكل تفاصيلها،بقي على         

الحصول على التأشيرة،وهنا كان اإلتجاه نحـو زيـارة موقـع وزارة الـشؤون              

ــع  ــي موق ــة ف ــاب ) (WWW.DIPLOMATIE.FRالخارجي ــاه ب ــات "،بإتج توجيه

ع زودها بكل الخطوات التي يجب أن تتخذها للحصول علـى           ،هذا الموق "للمسافرين

والحصول أيضا على معلومات إضافية حول المنطقـة المـراد          ،) VISA(التأشيرة  
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بطباعة كل صفحات " إميلي"زيارتها،الدفع كان على الخط،وكإجراء إحتياطي قامت    

 التأكيدات التي حصـــلت عليها،وهكذا إستطاعت وبفضل األنترنيت أن تكـون         

فاعلة،وأن تحضر لرحلة سياحية وبالشروط المناسبة لها وهي في منزلها،دون بذل           

 ولم يبقى عليها سوى تحضير الحقائب و،) ساعة واحدة(قياسي أي جهد،وفي زمن 

 .اإلستعداد لبداية الرحلة

يمكن أن نذكر أيضا أنه يمكن للسائح اليوم أن يقوم،برحلـة فعليـة حـول               

ــد الحــضارات الموجــودة  فــي ا لعــالم فــي ســتين يوم،مــصر القديمة،هن

،رحلـة حـول    أزتـاكالمهاراجاس،صين القصور الضخمة،حضارات اآليـا،أنـكا،   

 باللغـة التـي     مرشـد العالم كله في ستين يوما،يـستقبل الـسائح فـي كـل بلـد               

 )1(  (www.vdm.com )  .يختارها،ويمضي ليلته في الفندق الذي يختاره،عبر موقع

(1) : Sabine Singer, « Internet, comment j'ai booké un mois de vacances en une heure ou   
presque », NEWbiz, n°23, juillet_aout 2002, p91   
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 :خالصة وإستنتاجات
إن ظهور وسيلة األنترنيت أدى إلى تغيرات وتحوالت جذرية في جميـع            -

 بـشكل كبيـر علـى       الذي يعتمـد  ،بما فيها قطاع الـسياحة    ،المجاالت والقطاعات 

المعلومات،وظهرت السياحة اإلفتراضية كشكل جديد أثبت فعاليته،لدى الدول التي         

 . تستخدمه

ات،وسـاهمت فـي    األنترنيت،جعلت الكون إفتراضيا،فإختصرته في لحظ    -

جعل السائح زبونا فاعال،يختارالمواقع،يقارن بين األسعار المعروضة،يتفاوض مع        

ـ    ة، مباشر ...)الوكاالت السياحية،الفنادق (المرسلين السياحيين   ز وبدون وسيط، يحج

 . على الخط،وفق إمكانياته،بما يتناسب مع طلباتهع، يدفعلى الخط

 :األنترنيت،قادتنا إلى- 

 .متعددة األلوان،دون أن نتحرك من مقاعدنازيارة أماكن 

  .مشاهدة رحالت معروضة،والقيام بجوالت إفتراضية

 .خلق حوار،ومناقشة مع مواقع سياحية متنوعة

 .اإلتصال برواد الفضاء الذين يدورون حول األرض

 .تبادل نتائج مخابر معينة،مع زميل في الجانب اآلخر من المحيط

  .قراءة أسعار البورصة

 

ا بإختصار،ما حققه لنا العالم الجديد،فما موقع الجزائر من هـذا العـالم             هذ

  الجديد،وماهي مكانة اإلتصال في سياستها السياحية؟
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 .تطور السياحة الجزائرية:  الباب الثاني
إن أهم ما يميز السياحة في الجزائر،هو مـا يمكـن وصـفه بالتنـاقض                

 ، كبيرة،تسمح بالقيام بنشاطات متنوعة   فمن جهة نجد لديها قدرات سياحية       ،الحقيقي

ومن جهة أخرى،نجد ضعفا وعجزا بارزين في نوعية الخدمات المقدمة،إمكانيات          

تكوين المتخصصين،ونوعية اإلستقبال،حيث أن النشاط السياحي هو عملية         اإليواء،

 ممتدة،متشابكة ومتداخلة،يتعذر فهمها بمعزل عن السياقات المختلفة التي يتم فيهـا،     

 130( البداية في الجزائر،كانت منذ اإلستعمار،الذي إمتد تواجده ألكثر من قـرن          و

وبعد ،هوما سبب تخلفا وتأخرا على جميع األصعدة،بما فيها مجال السياحة          ،و )سنة

لم تضع الحكومات الجزائرية المتتابعة هذا القطاع رغم حيويته،في قائمة          ،اإلستقالل

،بـل   ) المغرب تونس و (إهتمام الدول المجاورة  أولوياتها،ولم تهتم به بنفس درجة      

الذي إعتبرته آنذاك   وهو قطاع المحروقات،  ،إنحصر تركيزها فقط على قطاع واحد     

وتحقيق التوازن في ميزانيتها،رغم أن     ،الكفيل بجلب العملة الصعبة   ،المصدرالوحيد

المؤهالت السياحية في الجزائر ال تقل عن تلك الموجـودة بـالجوار،فهي تحتـل              

ـ  على المستوى المغاربي واإلفريقي،وعلى مستوى البحر     ،ركزا محوريا م يض األب

ووضع طبيعتها  ،اإلجتماعية ومميزاتها الثقافية و  ،المتوسط،بفضل طابعها الجغرافي  

وهوماجعلها ملتقـى للتيـارات الحـضارية القويـة         ،ومواردها المتعددة ،الساحرة

ن تـاريخ اإلنـسانية فـي       عبر العصور،والتي شكلت فيما بعد جزءا م      ،والمتنوعة

 .العالم
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 على مـساحة قـدرها      ع؛ وتترب فالجزائر دولة تقع بوسط المغرب العربي الكبير      "

كٌم،لها إمكانيات طبيعية هامة،وثروات نباتيـة وحيوانيـة؛تتنوع مـن           2.381.471

منطقة إلى أخرى،حسب التشكيالت الرئيسية الثالثة التي تمتد مـن الـشمال إلـى              

بسهوله الخصبة وجباله الشامخة،والهـضاب العليـا بمناطقهـا         فنجد التل   .الجنوب

السهبية،وجنوبها الكبير بصحرائه الواسعة وواحاتـه الخـضراء،وساحل خـالب          

  )1( ."كم 1200بشواطئ تطل على البحر األبيض المتوسط والممتدة على طول 

 وهي تقدم مناظر حضرية،ومجموعة من المعالم تعكس حضارات الشرق األوسط،         

ريقيا،والبحر األبيض المتوسط،من صخور،أنـصبة حجرية،أضـرحة لملـوك         إف

بربريين،مدن رومانية،تحف إسالمية،هياكل هندسية حديثة،تمنح لها سحرا ورونقا        

 .خاصا

والقول بأن الجزائر،لم تضع قطاع السياحة في قائمة أولوياتها،ال يعني أنها           

 كانت غير كبيرة نحو تطوير وإن،لجانب تماما،بل كانت هناك توجهات  أهملت هذا ا  

والـسياحية  ،وإصـالحات للهياكـل الفندقية    ، القطاع،حيث أحدثت أشغال ترميم    هذا

،وأدرجت مشاريع في جدول أعمال     (1962)التي خلفتها فرنسا بعد اإلستقالل    ،القديمة

الحكومة آنذاك من أجل تطوير هذا القطاع،وخاصة فـي فتـرة الـسبعينيات،التي             

عتبـار أن مالمـح الدولـة       وير الـسياحة فـي الجزائر،بإ     عرفت توجها جادا لتط   

بدت أكثر وضوحا مما كانت عليه،وأصـبحت تمثـل دولـة مـساندة             ،الجزائرية

 تستقبل وفودا فللحركات التحررية في العالم،ومنبرا هاما للدول المغاربية والعربية،       

ل ما أدى إلى ضرورة توفير هياكل إسـتقبا       وهورسمية من دول مختلفة من العالم،     

ذات نوعية تليق بإستقبال الوفود،وتخضع للمعايير الدولية،إضافة إلى بـدء          ،ياحيةس

إهتمام السياح األجانب بمعرفة هذا البلد الثوري،وإتجاه أعداد هائلة من الجاليـات            

الجزائرية الموجودة في الخارج،خصوصا تلك الموجودة في فرنـسا،إلى قـضاء           

طوات إنشاء هياكل إسـتقبال وإيـواء،من      عطالتها في بلدهم األم،ومن هنا بدأت خ      

فنادق ومركبات،تركزت معظمها على مستوى المدن الكبرى،وساعدها على ذلـك          

التنوع الثري إلمكانيات الجزائر السياحية؛وإمكانية القيام بعدة نـشاطات سـياحية           

(1) : « L’algérie entre le passé et le présent », Bienvenue, n°00, La sarl septi diffusion, 
mai_juin 2004, p05   . 
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منطقـة   174:"حسب المصادر الرسـمية    عبر عدة أقاليم تتوفر عليها،والتي بلغت     

 منطقة توسع سياحي في الواليـات  13والية شاطئية،14 قسمت علىتوسع سياحي،

مـن واليـات   08  منطقة توسع مركزة على مـستوى  20وأعالي السهول، الداخلية

 مـصدر للحمامـات     202الجنوب،والجنوب الكبير،إضافة إلى توفرها على حوالي       

 )1(".المعدنية ذات خصائص فيزيوكيميائية عبر مختلف واليات الوطن

ولعدة سـنوات،تقوم بنـشاطات سـياحية متنوعـة،ولكنها         الجزائر،وبقيت  

بدأت تتطور لتشمل عـدة منتجـات        بعد ذلك    ،ولكنها)شاطئية(تكون أساسا محدودة،

سياحية،خاصة بعد التعثر الذي عرفته خـالل عـشرية كاملة،بـسبب الظـروف             

السياسية،واألمنية،والتي إستطاعت تجاوزها في السنوات األخيرة،بعـد التحـسن         

الـسياسية،واألمنية،وأصبح  المالحظ في جميـع المجاالت،اإلقتصادية،اإلجتماعية،    

مشاريع تنموية في مجال السياحة،ال تنتظر سـوى التجـسيد علـى أرض             للجزائر

 .الواقع

التي تبثها األجهزة الرسمية المسؤولة عن السياحة       ،فحسب التقارير الرسمية  

 :ير عدة منتجات سياحية مميزة،أولها    في الجزائر،فإن الجزائر تسعى اليوم،إلى تطو     

التي تتـوفر علـى     )خصوصا في تمنراست،جانت،تيميمون  (السياحة الصحراوية "

خصوصيات تميزها عن باقي المنتجات السياحية،والتي من المتوقع أن تجذب أكبر           

عدد من السياح األجانب،لما تتوفر عليه من جمـال المنـاظر الطبيعية؛الخاصـة             

 و،وأسـاطير ،ت تحمل في طياتهـا أسرارا     ،ولما لها من دالال   بالرمال أو بالصخور  

وأصـالة الـشعوب    ،والثقافات،نها تمثل أيضا،لقاءا بين العادات    أبعاد روحية،كما أ  

كن تصنيف أشـكال الـسفر فـي        الصحراوية عموما،والتوارق بصفة خاصة،ويم   

 ،من جهة،نجد الرحالت التي تـتم علـى ظهـور الجمـال           :إلى صنفين ،الصحراء

الدورات السياحية بالسيارات مـن نـوع       ،هة أخرى ال على األقدام؛ومن ج   والتجو

4x4،  أو أسابيع رفقة دليلهم السياحي،    ،يبقى المسافرون خالل أيام   ،وفي كلتا الحالتين 

،ويبقى أن هـذا    )2("حمـاليهم،سائقيهم،وطباخيهم،وتنشأ بينهم روابط وطيدة ومميزة    

(1) :Http://www.google.com : « Tourisme en Algerie » .Le 15.12.2003, à 10hh05. 

 .20_21،ص2002،ماي16اجلزائر سياحة،نشرة إعالمية،رقم ،"السياحة بالصحراء"، الوطين للسياحةنواالدي :(2)
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 و ن من طرف السياح األجانـب،     وإهتماما كبيري ،يعرف رواجا ،النوع من السياحة  

 .يتوقع له مستقبل زاهر في الجزائر

كما تسعى الجزائر إلى تطويرمنتوج سياحي آخر،يعرف نسبة كبيـرة مـن      

،حيـث تستـضيف شـواطئ      السياحة الشاطئية اإلقبال في كل سنة،والمتمثل في      

م الساحل الجزائري ماليين المصطافين الباحثين عن الراحة والترفيه،وهذا بـالرغ         

 الواضح في الهياكل السياحية الغير كافية أمام الطلبات المتزايدة سنويا،         من النقص   

مع ومن طرف مختلـف الطبقـات اإلجتماعيـة،       ،إذ أن هذا المنتوج مطلوب بكثرة     

 ، ضرورة ذكر؛أن فترة االصطياف تعرف خروجا كبيرا للعاملين لقضاء العطالت         

 على الشواطئ الجزائرية،  ،الخارج الكبير زائرية المقيمة في    وكذا إقبال الجاليات الج   

فإن اإلعتقاد يتجه نحو فكرة،أن السياحة الشاطئية يمكن أن يعول عليهـا            ،مع ذلك و

 1800كم،المغـرب   1400بشكل كبير،ألن الساحل الجزائري،إذا ما قورن بتونس مثال       

 .           كم،وبالنظر إلى التهيئة التي يتمتع بها،يجعل المنافسة صعبة

ما يعول كثيرا على تطويره    ،وهوسياحة األعمال والمـؤتمرات   د أيضا، ونج

على المستوى الرسمي،حيث أن مداخيل هـذا النـشاط         ، السنوات القليلة القادمة   في

 التي تحتل المراتب األولى سياحيا فـي العـالم        ، جزءا هاما من مداخيل الدول     تمثل

ت بهدف تفعيل النـشاطا   ) سبانيافرنسا،الواليات المتحدة األمريكية،ألمانيا،إيطاليا،إ  (

الخارج،بـسبب  العديدة من جهة،وتوطيد عالقتهـا مـع         واإلجتماعية،اإلقتصادية

من جهة أخرى،ومع ذلك مـازال علـى   ،والليبرالية اإلقتصادية،اإلنفتاح على العالم  

وضـعيفة  ،ن اإلمكانيات الحالية قليلة كميا    الجزائر العمل كثيرا في هذا المجال،إذ أ      

مركزة في غالبها على مـستوى العاصـمة،مما يبقيهـا بعيـدة عـن         نوعيا،وهي  

 ، وهران( والمستقبليـة،فثالث أكبر مدن مثل   ،جابة للمتطلبات السياحية الحالية   اإلست

 )1(.أي هياكل إستقبال ذات مستوى عالي،ال تملك حتى اليوم)،وقسنطينةعنابة

الدوليـة  ،والتي وحـسب المنظمـة      بالسياحة الثقافية نجد أيضا ما يعرف     

للسياحة ستحتل المكانة األكبر في السنوات المستقبلية،وإمكانيات الجزائر في هـذا           

(1) :Ministère du tourisme, « Projection decennale du dèvelopement du secteur du 
tourisme2004_2013 »,p08 
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 تاريخيـة  المجال ثرية ومتنوعة،من خالل ما تملكه من إرث إيكولوجي،ومتـاحف   

 واأللعاب التقليدية، ،اطات حرفية،وكذلك الفنون الشعبية   ونش،وثقافية،وأقطاب إنتاجية 

ث الثقافي الكبير ما يزال يحتاج إلى تثمين،وهوما سعت         والحفالت المحلية،هذا الترا  

،متعامـل الـسياحة الوطني،بـشبكة      ONATإلى تحقيقه المؤسسة الوطنية للـسياحة     

ن وبالشراكة مع عدة شركاء أجانب،م    ، الموزعة عبر كامل التراب الوطني     وكاالتها

عـرف  ،الذي  "مسار القديس أوغستين  :"مثل نشاط ،أجل تسويق منتجات ثقافية جديدة    

 بمجموعة أولى تضم وفد رسمي أمريكي،وفـود ديبلوماسـية،        ؛2002إنطالقته في 

 و ممثلين عن الفاتيكان بالجزائر وتونس،ووفد عن الكنيسة البروتستانتية األمريكية،        

 و غاية وفاته،  قد شملت هذه الرحلة مدينة عنابة التي كان بها أوغستين قديسا إلى           

تي أجرى بهـا دراسـته اإلبتدائيـة،وهي        سوق أهراس مسقط رأسه،وكذا تبسة ال     

ومسارات سياحية مشتركة،بدأت إنطالقا من تونس،وقد القت هذه الرحلة         ،الترح

   )1(. وإعجابا كبيرين من طرف المشاركين،نجاحا

لى ترقية منتوجـات أخـرى      ،عONATكما تعمل المؤسسة الوطنية للسياحة    

،التي وبالرغم من أن    الحماميةالسياحة  مع مختلف الشركاء الدوليين،فنجد     بالتعاون  

مـصدر حمـامي،إال أن إمكانيـات اإلسـتقبال          200الجزائرتتوفرعلى أكثر مـن   

المخصصة لها؛تبقى زهيدة مقارنة بالطلب القوي للمحطات الحمامية،وخاصة منها         

 التي تعد منتوجا سـياحيا      الرياضية السياحةوهناك أيضا   .الموجهة للعالج الصحي  

بصفة خاصة إلى فئـة الشباب،لتـشجيع       ،لنشاطات الموجهة ومدعما لتنمية ا  واعدا،

 والنشاطات الرياضية،اإلستكـشافية،الهوايات،والبحث عـن الراحـة و       ،المبادالت

 من خالل رحالت الصيد،والغوص فـي البحار،واأللعـاب الرياضـية و           الرفاهية

  .يةالترفيه

 

 12،ص2003 12،ص 2003،جويلية25، نشرة إعالمية،العدد الجزائر سياحة،"السياحة الثقافية" الوطني للسياحة،ن الديوا:(1) 
(2) : Ministère du tourisme, « Projection décennale du dèvelopement du secteur du tourisme2004_2013 », 
pp8_9 
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 الـسنة،عبر   ويستطيع السائح في الجزائر،إختيارممارسة كل هذه النشاطات طوال       

الشريط الساحلي،قمم األوراس،منطقة القبائل،وادالميزاب،الهوقاروالطاسيلي،التوات     

 )2(.والقورارة،أو واد سوف

في الجزائر،تتوفر على كل العناصر المطلوبة من أجل خلـق          ن  فالسياحة إذ 

صناعة ضخمة،تدعم ميزانية الدولة،باإلضافة إلى قطاع المحروقات،وتجلب العملة        

 بل وتخلق مناصب الشغل،وما ينقصها هو اإلستغالل األمثل لكل طاقاتهـا            الصعبة

ومتاحاتها المتنوعة والمتعددة،خاصة وأن الواقع اليوم يؤكد على أن زمن اإلعتماد           

على القطاع الواحد ال يكفي ولن يستمر،ألنه قطاع زائل،والحاجة اليوم ملحة إلـى             

ة والجدية في تحقيق كل المشاريع      طاقات أخرى،باإلضافة إلى ضرورة توفر اإلراد     

المدرجة في جدول األعمال،والسهر على مراقبة السير الحسن لجل هذه المشاريع،           

من أجل ضمان تحقيق األهداف المحددة،وكذا التخلص من كل العراقيل التي تقف            

ضد التنمية السياحية،وإستغالل التطور الذي تعرفه تكنولوجيات اإلتصال،من أجل         

من تجارب الدول التي نجحت في تطويرهـذه الـصناعة،وإستطاعت أن           اإلستفادة  

تجعلها موردا أساسيا من مواردها اإلقتصادية،وهذا ما سنحاول قياسه من خـالل            

 .عرض مكانة هذا القطاع في الجزائر
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 . واقع السياحة الجزائرية: الفصل األول
ما نشر في   لعل أحسن عرض للواقع الفعلي لمكانة السياحة في الجزائر،هو          

جلس الوطني اإلقتصادي   واإلجتماعية،التابعة للم ،إلقتصاديةتقريرلجنة آفاق التنمية ا   

 رفتع،لمؤسسات العمومية للتسيير المالي   أغلبية ا : "والذي جاء فيه أن   ،واإلجتماعي

عجزا ماليا،ومعظم هياكلها تستلزم إصالحات كبيرة،من أجل تكييـف المنتجـات           

 ،والتي أصبحت تطالب بالمبادرة بما ال يتوقعه السائح،    السياحية مع متطلبات السوق   

خاصـة  ،والفاعلية،إال المنظمات التي تتسم بالكفاءة    ،هذا العمل ال يقدر على أدائه     و

وأن الجزائر تتجه نحو أسواق شديدة التنافس؛إذ أن المؤسسات الموجودة،تفتقر إلى           

سياحة،فإن تـرميم   حسب وزارة ال  الوسائل المادية إلجراء مثل هذه اإلصالحات،و     

 مليـار   50 يكلف الدولة    فقطالمؤتمرات بنادي الصنوبر من الدرجة الخامسة،     قصر

  )1(".سنتيم 

 ليـست كافيـة   ،نادق التي تمتلكها الجزائر حاليا    والف،كما أن الهياكل القاعدية   

ة ما يجب تداركه،حيث أن هناك مناطق عديـد       والفندقي،وهو،لتنشيط العمل السياحي  

 جـاء   حيثرغم أنها تعتبر وجهة سياحية مميزة،     ،لهياكل الفندقية تعرف نقصا في ا   

 ، شـيراتون ( )نجـوم  5(ال تملك سوى ستة فنادق      :" في نفس التقرير أن الجزائر    

عدد ضئيل جدا؛بالمقارنة مع مـا      ،وهو)جزائر،سوفيتال،مركور،هيلتوناألوراسي،ال

يـضا مـع    هو موجود في المدن الكبرى والعواصم المتوسـطية؛وهوما يتنـافى أ          

بها في كافة المجـاالت؛والتي     توجهات الجزائر المستقبلية،والتغييرات التي تحدث      

     )2( ."من خاللها إلى إستقبال رجال األعمال،الخبراء،وفود رسمية،ومتعاملين       تسعى

ضعفا كبيـرا    ثرواتها السياحية،ال تزال تعرف      فالجزائر،وبالمقارنة مع ،ورغم ذلك 

فنـادق  الومعظم  خاصة منها الفـاخرة،   ،ا الحضيرة الفندقية  ت اإليواء،منه في إمكانيا 

ومناسبة ،وإمكانيات إيواء مالئمة  ،البد من توفير هياكل   ،كان  صغيرة،لذلكالموجودة  

على المنتوج السياحي الوطني،من أجل ضمان تسويق سـياحي         ،للطلبات المتزايدة 

ـ ،،هياكل اإليواء في بالدنـا   1980جيد،خاصة إذاعلمنا أنه ومنذ      رف تطـورا  لم تع

مساهمة من أجل إعادة تحديد السياسة "،المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي،لجنة آفاق التنمية اإلق و اإلج: (1) 

 .59،ص2000، نوفمبر 16الدورة ،"السياحية الوطنية

 .62 ،ص هالمرجع نفس: (2) 
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الذي كان سائدا آنـذاك،وحتى علـى مـستوى         ،امملحوظا على مستوى القطاع الع    

القطاع الخاص بعد اإلنفتاح على إقتصاد السوق،رغم وجـود القواعـد القانونيـة             

 ال ، 2003ال يزال فادحا،فعاصمة الجزائر في سنة       والعجز،إال أن النقص  المشجعة،

 سرير،وهذه الحضيرة18000 زة بفندق من كل الفئات،وهي مجه 140تملك سوى 

تدارك األمـور فـي     ورد اإلعتبار،و   ،عد حضيرة قديمة تستدعي التجديد    الفندقية ت 

، منصب 7000أقرب وقت ممكن،مع العلم أن العجز في مناصب الشغل يرتفع إلى            

تظهـر إال    النقائص ال :"فإن  ،،وحسب السيد حداد نور الدين    )1(وهو رقم جد مرتفع   

لمريرة التي عاشـتها    انية،وعمليات التوعية،خاصة بعد السنوات ا    بعد التجربة الميد  

  .)2("والتي أثرت كثيرا على جميع مستويات تنميتها المستديمة،الجزائر

ـ   ،صبح من الضروري للـسلطات العمومية     وبالتالي،أ      ع أرض  تخـصيص قط

يير لجعلها في مستوى المعا   ،في تصنيف أغلبية الفنادق   ،لمنشآت جديدة،وإعادة النظر  

فنـادق،والتي  الدولية،عن طريق إحداث الشراكة مع المجموعات الدولية لتسيير ال        

وفورية،من تحسين للشغل،عن طريـق اإلسـتغالل األمثـل         ،تولد إمتيازات عديدة  

وقدرتها علـى   ،المستخدمين،وتحسين أداء المؤسـسات   لإلمكانيات المتوفرة،تكوين   

عن طريق إستعمال شـبكات     ،الصعبةحسين رقم األعمال بالعملة     التنافس،وبالتالي ت 

عن ،ة في تطوير صورة البالد السياحية     جديدة للتوزيع والتسويق،وخاصة المشارك   

واإلحترافية في الترقية،وهوما يعتمد على تطبيـق       ،طريق تحسين نوعية المنتجات   

 تعرف تطورا ضخما،وحسن    سياسات إتصال فاعلة،وإستخدام تقنيات اإلتصال التي     

نحه من إمكانيات الحصول على معلومات متنوعة،ومفيدة من أجل         لما تم ،إستغاللها

بالتالي خلق صناعة   والمعارف،و،والخبرات،قاعدة متينة،قائمة على المعلومات   بناء  

ولعل أكبـر مـشكل تعرفـه الجزائر،هـو مـشكل النـدرة فـي               ،سياحية حقيقية 

ضـعيات  المعلومات،واألبحاث الميدانية،وهو ما ينجم عنه صعوبة التعامل مع الو        

 .المتغيرة،وعدم القدرة على إتخاذ القرارات المدروسة

على  السابق،السيد نور الدين بنـوار،     لسياحةاوزير،وقد أكد في هذا المجال    

يجب فهم أن هناك قانون عالمي واحد يحرك النشاط السياحي،وهو قانون قائم            :"أنه

 .19،ص2003،فيفري23جلزائر سياحة،رقم ،ا"قوانني جد منتظرة"،،ممثل مديرية والية اجلزائر الدين حدادر نو: (1)

 .63 ، ص ه المرجع نفس:(2)
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 أو،ور الحـامي  الدولة ال تستطيع لعب د    المنافسة والنوعية،و  :على إقتصاد السوق  

على ما هو منصوص عليه فـي       ،الموزع للمساعدات المالية،إذ أصبح دورها يعتمد     

 ضرورة اإلهتمام بالبيئة في     عن كما تحدث الوزير  ،)1("المعايير الدولية المعمول بها   

السياحة تعتمد أيضا على البيئة،ألننا ال نستطيع جلب السياح،وعزلهم في          :"أن،قوله

 فإنه المطلوب من كل الجهات المعنية،أن تقوم بدورها فـي         مركبات أو فنادق،لذلك  

والنظافة،ألننا ال نستطيع النهـوض بالـسياحة فـي مواقـع تحـيط بهـا               ،ئةالتهي

 )2(."القاذورات

 والشراكة منذ سنوات،  ،في عملية إعادة الهيكلة،والخوصصة   الشروع  ،وقد تم بالفعل  

اإلحترافيـة،زيادة إلـى    لكن تطبيقها واجه صعوبات بيروقراطية،ونقص كبير في        

أن يأخـذ   ،والذي لم يسمح لهـذا القطـاع      أنماط التمويل الذي كانت تعتمده البنوك،     

 .مكانته المنتظرة

وال ،ئل القديمة،التي أصـبحت ال تـتالءم  على عدد من الوسا تتوفرر،ثم إن الجزائ

في سـلك   ،احية من تطور،رغم التحسن الملحوظ    تنسجم مع ما تشهده الصناعة السي     

 ، مـوانئ ( والالسلكية،وفي مجال تطوير المنشآت القاعديـة     ،صالت السلكية الموا

ومجهودا كبيرا في   ،بقى تطورا غير كافي،ويستلزم عمال    ،إال أنه ي  )طرقات،مطارات

 .هذا اإلتجاه

 من أجـل    ل، والعم  من كل ممارسات الماضي    ص، التخل وهذا الواقع يفرض عليها   

 تستطيع الجزائر   ا، بم للرأي العام الدولي   الثقة   ة، وإعاد تطوير المعلومة الضرورية  

 .السياحية توفيره للسائح

(1) :Nouredine Benouar, Ancien ministre du tourisme, Interview fait au Magazine Algèrie 
tourisme, Bienvenue, n°00, p8  

  .12ص ، 2002ربيسمرب،،نوفم 21 اجلزائر سياحة،رقم،"الفندقة يف اجلزائر"، الوطين للسياحةن الديوا: (2)
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 .اإلتصال السياحي في الجزائر: المبحث األول
وخدمة،أصبحت تعد من القطاعات التي تتطلـب وضـع         ،السياحة كصناعة 

وأشكاله ، لها،كما أن وسائل اإلتصال    ترويجوال،خطط مناسبة لإلعالم عنها،اإلعالن   

ة الـسياحية،حيث أن    في مجال اإلتصال فـي الـصناع      ،لأضحت تساهم بدور فعا   

تلعب دورا حيويا في عالمنا المعاصر،كما تـساعد فـي تـسهيل            ،وسائل اإلعالم 

اإلتصال بين مختلف قطاعات المجتمع الواحد من جهة،وبين المجتمعات بعـضها           

ومعارف،تؤثر في الـوعي    ،ومعلومات،ن جهة أخرى،لما تتداوله من أخبار     بعض م 

 . جماهيري،وهو أهم ما يحتاجه قطاع السياحةوالرأي ال

ودور اإلتصال السياحي،سنذكر مـصر التـي       ،رف على أهمية  أما إذا ما أردنا التع    

 و تعتبر من الدول المصدرة للسياحة،ومن البلدان التي تعرف تطورا سياحيا كبيرا،          

يعود بالدرجة األولى،حسب المسؤولين المتخصصين في مـصر،إلى أنهـا          ما  هذا  

 50(  مجال ترقية منتوجها الـسياحي،     وت بمجهودات كبيرة في مجال اإلعالم،     قام

تمـنح  ف،أما المغرب   )مليون دوالر،تنفق على اإلعالم في قطاع السياحة في مصر        

فقد أنفقت من أجل الترويج لمنتوجهـا       ، دوالر للترويج لسريرواحد،أما اليونان    230

ـ    وهو ما )1(،1975في سنة   ) مليون دوالر  600(السياحي ي توليهـا    يبرز األهمية الت

 .والتسويق السياحي،الدول السياحية لإلتصال

والثري الذي تتمتع به،تقوم    ،أن تصدر المنتوج السياحي المتنوع    أما الجزائر، فبدل    

 مثال،إحتل السياح الجزائريون المرتبة الثانية فـي        2001بتصدير السياح،ففي سنة    

 )2( . للفرنسيين418.000مقابل ،ليلة327.000 إتجاه تونس بعد الفرنسيين،ب 

وهنا يكمن دور الوكاالت السياحية،التي يجب عليهـا أن تـروج للمنتـوج             

ألجانب للتمتع بما تـوفره     السياحي،بما يتوافق مع متطلبات السياح،وجلب السياح ا      

يجـب  :"من تنوع،وحسب الوزير السابق للسياحة،السيد بنوار نورالدين فإنه       الجزائر

للوكاالت السياحية في الجزائر،ألنها المنفذ الحقيقي لكل مخططـات         إعادة اإلعتبار   

وإستراتيجية،لكن من يقوم بجلب السياح     ، السياحي،فنحن نقوم بوضع سياسة    النشاط

(1) : Brahim Ziane, OP.CIT; p30. 
الجالية الجزائرية في فرنسا،ما مدى مساهمتها في التنمية :"،مشروع تقرير حول اإلقتصادي واإلجتماعيس المجل:(2)

 07 ،ص2003،ماي 22،الدورة العامة "اإلقتصادية واإلجتماعية
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هي الوكالة،حيث أن زمن وكالة السياحة التي تقوم بيع التذاكر،وإنتظار السياح في            

ترقية،واإلتصال مع الخارج   ،وتقوم مكانه سياسة    طوىالمطار بالحافالت،يجب أن ي   

وما يعتمد بالدرجة األولى علـى الدراسـات        )1(".من أجل تطوير المنتوج السياحي    

وتدرس المعلومات الالزمة عن إحتياجات سـوق الـسياحة         ،التي تجمع التسويقية،

،وكذلك المشاريع المستقبلية    في ذلك اإلطار التشريعي الموجود     الجزائرية، يساعدها 

 …المنتظر تحقيقها 

وأشـكال اإلتـصال    ،ة،تحتاج إلى إستخدام أمثل لوسائل    ولذلك،فإن الجزائر السياحي  

 له،في سـوق تمتـاز      والترويجالمتاحة لديها،من أجل التعريف بمنتوجها السياحي،     

بالمنافسة الشديدة،والخصائص المشتركة بين المنافسين،وهو ما يدفعها لـضرورة         

عن غيره من المنتوجات    ،ها السياحي ضافية التي ستميزمنتوج  البحث عن القيمة اإل   

لم يتم تقديمه التقديم المناسـب لحـد        ، السياحي الجزائري  المنافسة،حيث أن المنتوج  

من أجل تطوير هذه الصناعة،ألن السائح عندما يتخذ        ،وهذه تعتبر خطوة هامة   اآلن،

 و،قد قام بعملية مقارنة بين مميزات     قراره بزيارة بلد أو منطقة من المناطق،يكون        

سيتجه إلى العرض الذي     كل العروض الموجودة في السوق السياحية،و     ،خصائص

ووسائله،من ،قرار المناسب له،وهو دور اإلتصال    يشجع رغبته،ويساعده في إتخاذ ال    

وأكثر ،انب القيام بدور يعـد أكثـر حـساسية        أجل خدمة األهداف السياحية،إلى ج    

،نـشر الـوعي الـسياحي      )حيةالثقافة السيا (إلحاحا،والمتمثل في التثقيف السياحي   

س قيم جديدة تتطلبها هذه     القيم اإليجابية،وغر  لمساندة التنمية الشاملة،وكذلك ترشيد   

 . والمنافسة الشديدة في هذا المجال،لمواجهة التحديات،الصناعة

 ، اإلتصال وسائل النقل و  يرتبط كذلك إرتباطا كبيرا،بتطور   ،وتطورالسياحة

ساهم مع غيرها من العوامـل      تسكك الحديدية،التي   وال،والمواصالت،إنشاء الطرق و

قد أثر  ،،مما يعني أن تقدم وسائل اإلتصال     والنقل،هيل حركة األسفار  وتس، تيسير في

ساهم في تقـدم حركـة      تالتي  ،السياحة،إلى جانب العوامل األخرى   على تقدم   يؤثرو

ت أن  إسـتطاع  ،ورغم أن الجزائر   .)…التلغراف،الراديو،التلفزيون(واألسفار،النقل

وجوية كثيفـة،إال   ،ت نقل برية،بحرية  في مجال إنشاء شبكا   ، إنجازات معتبرة  تحقق

 (1): :Nouredine Benouar, Ancien ministre du tourisme, Interview fait au Magazine Algèrie 
tourisme, Bienvenue, n°00, p9 . 
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 موقـع ال فحـسب  بإنجازات بنفس المستوى في الميدان الـسياحي،      ،لم تدعمها  أنها

تتوفرعلى شبكة طرقات   ، بوزارة السياحة،فإن الجزائر   الخاصالسياحي اإللكتروني، 

 محطة في   200كم،كما تملك    3500د   كم،وبلغ طول شبكة سكة الحدي     000. 90بلغت  

عرفت الهياكل القاعدية الخاصـة     وفيما يخص النقل الجوي،فقد     شمال البالد وحده،  

عبر التراب الوطني،وهو قطاع ،مطار  35تنمية متميزة،ظهرت من خالل إنشاء،به

يناء متعـدد    م 13يبقى مفتوحا على المستثمرين الخواص،أما النشاط البحري،فيضم      

والترفيه،مع ضـرورة ذكـر أن      ، من الموانئ الـصغيرة للـصيد      وعددالخدمات،

 .المبادالت التجارية في الجزائر تكون أساسا عبر المجال البحري

كما أصبحت شبكة الهاتف،حسب نفس المـصدر،تغطي مجمـوع التـراب           

أصبحت تخضع للنظام الرقمي،وتم فـسح      ،من اإلمكانيات الموجودة   96%الوطني،و

الذي يعرف تطورا كبيرا في السنوات األخيـرة        ،ف النقالة المجال أمام سوق الهوات   
تسعى الجزائر إلى تحسين صورتها في الخارج،فحسب تقرير اليوم العالمي          كما  ،)1(

ببث مختلـف  ،من خالل إشراك سفاراتها:"ها تقوملإلتصاالت السلكية والالسلكية فإن  

ك هي تعمـل    ذلالمعلومات الخاصة بها،بما يتناسب خصوصيات البلد المستضيف،ك      

ثلـي  وبثها على الشبكة،من خالل الربط بـين مم       ،وطنية على خلق بنوك معطيات   

والتي تستطيــــع المساهمة بقسط كبيـر فـي        ،الجالية الجزائرية في الخارج   

للمعطيات ،لجزائري،من خـالل شـبكة إرسـال خاصـة        تطويرالقطاع السياحي ا  

في السفارات لتسريع   ، أكفاء كذلك القيام بتكوين عاملين   والمتجددة يوميا، ،الضرورية

خدمـة  فـي   ووضعها  ،تصالية المتطورة لمختلف التقنيات اإل  ،تسهيل إستخداماتها و

 )2(.السياحة الجزائرية

يحتاج إلى كل هذه الشروط من      ،فإن التطوير في الصناعة السياحية    وبالتالي  

لتي  في تأسيسها،وجعلها قادرة على المنافسة الشديدة ا       ة،والمساهمأجل النهوض بها  

 .السوق السياحية العالمية تفرضها

 

(1) : http:// www.google.com : « tourisme en algérie », le13.01.2004, à 11h30   .  
(2) :http://www.google.com : « tourisme en algérie », le 18.01.2004, à 10.00.    
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 .تطور اإلتصال السياحي في الجزائر:المطلب األول
ستعطي للجزائر،مجـاال أكبـر     إن اإلتصال اليوم،يعتبر األداة األمثل التي       

 ، ترقيته في السوق الدولية للسياحة،من أجل التعريف بمنتوجها السياحي،و       للظهور

إتجاه أصحاب رؤوس األمـوال     ،ت إستثمار رض ما تطوره من إمكانيا    من خالل ع  

مع إعطاء ضمانات تخضع    ،والخوصصة،اكةأوال،واإلعالم عن فتحها لفرص الشر    

والمستثمرين السياحيين،وجذب  ،بهدف جذب أكبر عدد من المتعاملين     لمعاييردولية،

فية التـي سـتميز     أكبرعدد من السياح من جهة أخرى،ومن ثم إبراز القيمة اإلضا         

في السوق المغاربية على األقل،من أجل ضمان إستمرارية وفاء         ،ئريالمنتوج الجزا 

مع ضرورة التحسين المتواصل لمستوى الخـدمات       ،"للوجهة نحو الجزائر   "السياح  

 .المقدمة،من أجل كسب زبائن جدد

 ، يتطلب تحديد إستراتيجية إتصالية متطورة    ،كن الوصول إلى تحقيق هذه األهداف     ل

جزائري،حيـث يقـع علـى عـاتق        ويجية للمنتوج ال  وتر، حمالت إعالمية  تتضمن

ما تقدمه من جديد،وإزالة ضرورة تحسين صورتها في الخارج،والتعريف ب،الجزائر

قد يمثل عائقا أمام توافد الـسياح،السيما بعـد الـسنوات           ،أو أي لبس  ،أي غموض 

وجانبها األمني،وهو ما لم تتـوانى وسـائل       ،الكة التي ميزت خريطتها السياسية    الح

ـ  ،ر سنوات،مما أثر سلبا على صورتها     عالم الدولية في تناقله عب    اإل د وسمعتها كبل

 واألمني،وما ترتب عنه مـن آثـار      ،أثرعميقا بعدم اإلستقرار السياسي   ت،إستراتيجي

على جميع المستويات اإلقتـصادية،اإلجتماعية،وحتى الثقافيـة،مما جعـل         ،مباشرة

 .الجزائر بلدا معزوال لعشرية كاملة

 متاحاتها، إمكانياتها، تتطلب دراسة للسوق الجزائرية،   ، اإلستراتيجية وعناصر هذه 

،بمناسـبة اليـوم    ،عمر ميدون لوكالة األسفار لتلمسان  ،ما أكد عليه المدير العام    وهو

فـي قولـه،     وضـح  في مدينة وهران،حيـث      جرىالذي  ، حول السياحة  الدراسي

ر فـي إسـتراتيجية     للتفكي،رتنا،أن تعطي اإلمكانيات الآلزمـة    يجب على وزا  :"أنه

،وهومـا  )التـرويج (إتصالية حقيقية،تساعد على تطوير سياسة في مجال الترقيـة        
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يص رئيس الجمهوريـة    وليس غيرها،من خالل تخص   ،تدعمها الدولة ،يتطلب جهودا 

 )1(."لتغطية الضعف الموجود في مجال اإلتصال،لظرف مالي خاص

طـرف كـل    وتزكية مـن    ،شجيعوهو إقتراح يعتبر منطقي،ويحتاج إلى ت     

 مـا هـو     علىزائر،ألن الوضع ال يمكن أن يستمر     عن السياحة في الج    المسؤولين

 إلـى وزارة الـسياحة،والتي تمثـل الجهـاز           قمنا بها  اآلن،فمن خالل زيارة  عليه  

ـ           لطة إتخـاذ القـرارات     الرسمي الممثل السياحة في بالدنا،والكيان الـذي لـه س

ال  الـوزارة ، لحـد اآلن    أنه جدنفي مجال حيوي مثل مجال السياحة،     ،اإلستراتيجية

 هـو   تى على خلية لإلتصال،وكل ما يوجـد      على قسم للعالقات العامة،وال ح    تتوفر

 المـسؤول عـن     صـرح واإلتصال بمسؤول واحد،وقـد     ، تختص بالتعاون  مديرية

أعمل في هذا المجال لوحدي،ومنذ سنوات،وأحيانا      :"  أنه "بن صافية "اإلتصال السيد   

 و ،وليس أكثر،أهتم بالجانب اإلتصالي لهذا القطاع،     يكون معي شخص واحد أديره    

لم،وال توجد أي سياسة    :"كما أكد أنه   ،"مهامي تقتصر على نشاطات معينة،أقوم بها     

أو إستراتيجية واضحة في هذا المجال،أوعلى األقل في إطار ما هو مدون            ،إتصالية

ة،وتعتمـد  ولحد اآلن تجري بطريقة عفوي    ،بل أن هذه النشاطات اإلتصالية    ورسمي،

على سنوات التجربة المكتسبة في هذا المجال،وهذه الوضعية ليـست مؤقتـة،بل            

 .)2("مستمرة منذ عدة سنوات

قطـاع  و ، بمستوى الوزارة ،كيف يمكننا تصور جهاز رسمي    ونتسائل هنا، 

وضعفا في مجال التعريـف     ،حيوي بمستوى السياحة،في بلد ال يزال يعرف تأخرا       

ـ   ما زال يعتمد علـى      وبنفسه، د،وعلى تجربـة هـذا الـشخص،في       شـخص واح

هذا الوضع إن   فموضوعية،دقيقة،وتفتقر لدراسات   ة  بصور،تسييرالجانب اإلتصالي 

 .مكانة اإلتصال في أجهزتنا الرسميةتغييب واضح لفهو مؤشر،دل على شيء

في مداخلته إلى المطالبـة     عمر ميدون، ديرالعام لوكالة األسفار بتلمسان،   موذهب ال 

 و الترويج  وزارة السياحة،تهتم بعنصر الترقية،    خاليا على مستوى  ضرورة تشكيل   ب

يجب أن تشكل خاليا تفكير،على مستوى      :"،وذلك بقوله للمنتوج السياحي الجزائري  

(1) : Omar Midoun, « journée d'études sur le tourisme /oran », Bienvenue, n°00, p14  

  .14.30،سا2004جوان 13،مسؤول اإلتصال بوزارة السياحة،يف مقابلة يف مكتبه،يوم الثالثاء بن صافيةد السي: (2)
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وزارة السياحة،من أجل خلـق مخـابر حقيقيـة توضـع فـي خدمـة الترقيـة                 

 )1("ذين العنصرين الهامين،الشيء ممكناواإلتصال،ألنه وبدون توفير ه

وترقية القطـاع بفعاليـة،يجب     ،حيإذا أردنا تشجيع الترويج السيا    :" قوله أيضا  وفي

على الدولة أن تتوقف عن التردد في اإلختيارات التي يجب أن تقوم بها،وأن تأخذ              

تشجيع وكاالت السفر على    بعين اإلعتبار إنشغاالت المتعاملين السياحيين،وخاصة      

 و،التي تمنحها اللقاءات الدولية   ،ل المزايا نحاء العالم،وإستغالل ك  في جميع أ  اإلنتشار

المعارض السياحية،خاصة إذا علمنا أن المشاركة في تظاهرة دولية واحدة تحتـاج            

 اإليـواء،  النقل،( يساوي الربح المحقق خالل سنة من النشاطات      ، إنفاق ضخم  إلى

 و ،وكذلك خلق وعلى المستوى الجهوي،    )المطويات،وغيرها من النشاطات اليومية   

رمزية أو،أسعار منخفضة  مخصصة للتوزيع ب   ت وصاية وزارة السياحة،مطبعة   تح

،وقد أعطى الـسيد    "ومختلف الوسائل األخرى  ،ومطويات،إلصدار نشرات سياحية  

أرقاما يستعرض فيها المبالغ التي يتم صرفها عند المشاركة         في هذا الصدد،   نميدو

 :في تظاهرة دولية واحدة

 .دج=650000  مطوية X 10000 دج65الوثائق 

 . دج000. 40 الجوي نقلال

 . دج(Stand)300.000 مساحة العرضو، أالموقع

 . دج50.000اإليواء 

 . دج30.000تكاليف أخرى 

 ، ،أي ومن خالل هذه األرقام التقريبية     )2( . دج 1.070.000:والمجموع يكون حوالي  

ا،بل تحتـاج   فإن مبالغ كبيرة مثل هذه،اليمكن للوكاالت السياحية لوحدها أن تدفعه         

حقاإلى دعم الدولة،وهو ما يؤدي إلى التأكيد،إلى أن مسؤولية اإلهتمام باإلتـصال            

 السياحي في الجزائر،يقع على عاتق الدولة،ألنها من يتحكم في كل منافذ اإلتصال،           

 .واإلتصال ،تسيطرعلى كل أجهزة اإلعالمو

(1) : Omar Midoun, « journée d'études sur le tourisme /oran », Bienvenue, n°00, p14 

(2) : Omar Midoun, IBID, p15  
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 لجزائراإلطار التنظيمي الحالي لإلتصال السياحي في ا:المطلب الثاني
ـ             ى إن االهتمام بترقية الصناعة السياحية في أي بلد،ال يجب أن يقتصر عل

ودعمها،وتكوين الموارد البشرية من حيث العدد      ،تطوير فرص اإلستثمارات المالية   

 اإلتصال التـي أصـبحت      والنوعية فقط،بل يجب أن يكون اإلهتمام كذلك بصناعة       

 و  تنفيذ السياسة السياحية المسطرة،    وإتجاها هاما لتحقيق النجاح في    ،شرطا أساسيا 

تطويرمفهوم ترقية المنتوج السياحي،أمام زبائن يطلبون معلومـات وافيـة حـول            

 تعتمد أيـضا    اليوم أصبحت ،مقدمة،كما أن المنافسة اإلشهارية   العروض السياحية ال  

الـسياحة علـى    (مع الزبون النهائي بفضل وسيلة األنترنيت     ،على اإلتصال المباشر  

التي يجب أن ال تفوت هذا      بالنسبة للجزائر ،وما يجعل المنافسة صعبة جدا    ،وه)الخط

الذي تعرفه التكنولوجيا اإلتصالية الجديدة،وأن تستفيد مـن تجـارب          ،تطورالكبيرال

كأداة فعالة في تطوير هـذه      ،تي نجحت في اإلستفادة من اإلتصال     الدول السياحية ال  

 .الصناعة

 إذا تزامنت مع إستراتيجية إتصالية متطـورة،      تحقق،إال  تهذه الشروط،ال يمكن أن     

 من أجـل  تتضمن حمالت إعالمية،وترويجية حقيقية للمنتوج السياحي الجزائـري،       

قد يقف عائقا أمام توافد السياح،من خـالل وضـع          ، أي غموض،أو أي لبس    إزالة

قوانين منظمة،تضع حدا للفوضى وعدم اإلنسجام في التنمية السياحية،وهذا اليعني          

خاصة باإلتصال في قطـاع الـسياحة،ولكنها       ،تفتقر إلى قواعد قانونية   زائرأن الج 

تفتقرإلى تطبيق هذه القوانين،ومراقبة سيرها ومدى تنفيذها،وكذلك تثمين المتاحات         

الطبيعية والحضارية للبالد،حيث أن معدالت الترقية والتشغيل في مجال السياحة،لم          

ئرعلى العالم من خالل دخولها إقتـصاد       يعرف زيادة كبيرة،حتى أثناء إنفتاح الجزا     

ال تزال تدمج ضـمن     ،فسة،حيث أن حصة ميزانيات الترقية    السوق القائم على المنا   

 )1(.الميزانيات العامة للمديريات الوطنية للسياحة

وقد تم تسطير قواعد قانونية تحدد نظام اإلتصال واإلعالم الخاص بقطـاع            

وطنية في هذا المجال،حيث حددت وزارة      السياحة،وهو نظام ينسجم مع السياسة ال     

 1423 ذي الحجـة     23 المؤرخ في    76-03السياحة من خالل المرسوم التنفيذي رقم       

مسامهة من أجل إعادة :" اإلقتصادية واإلجتماعية،مشروع التقرير حول،جلنة آفاق التنمية الوطين اإلقتصادي واإلجتماعيسال: (1)
 .92،ص2000،نوفمرب16لدورة ا،"حتديد السياسة السياحية الوطنية
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،في تنظيم اإلدارة المركزية مديرية خاصة بالتعاون       2003فبراير سنة   24الموافق ل   

 :واإلتصال،تكلف هذه المديرية بما يلي

والمتعدد األطـراف   ، الثنائي عاونوبرامج الت ،ضمان مشاركة القطاع في نشاطات    -

 .المرتبطة بالقطاع

 التكنولوجيـات   تنفيذ سياسة اإلتصال للقطاع،باللجوء إلـى إسـتعمال ال سـيما          -

 .واإلتصال،اإلعالمية الحديثة

والمفاوضات ضـمن الهيئـات     ،ي مختلف أطوار التحضير للمحادثات    المشاركة ف -

  .الدولية

 .نفيذهاوت،ضمان تصور مخططات اإلتصال للقطاع-

 .وتنفيذها،وتصورها،رة ببرامج ترقية الصورة السياحيةالمباد-

 من المرسوم التنفيذي    10ودائما،وفيما يخص اإلعالم واإلتصال ووفقا للمادة       

 : لنفس التاريخ،تم تحديد صالحيات وزير السياحة فيما يلي03-75رقم

 .ي هذا المجال مع السياسة الوطنية فم، ينسجيضع نظاما إعالميا خاصا بالقطاع-

ـ   المعلومـة  ر، ونـش  ع، وتوزي يدعم النشاطات التي تهدف إلى إنشاء     -  ق، والتوثي

 .المرتبط بنشاطات القطاع

 )1(.يتصور مخططات اإلتصال واإلعالم،يسهر على إنجازها ونشرها-

وكما هو واضح،تعتبر هذه الصالحيات،من المهام التي تم تحديدها على المـستوى            

ـ   ا بتمعن،سـنجد أنهـا سـطحية جدا،وعامـة،تفتقر إلـى           الرسمي،وبالنظر إليه

التدقيق،وتنقصها التفاصيل التي من المفروض أن تتوفر في صناعة،مثل صـناعة           

 اإلتصال،فال توجد إشارة إلى تقنيات اإلتصال التي ستستخدم لتحقيق هذه المهـام،           

احية كيفية نشر المعلومات،اإلجراءات المتخذة من أجل تحسين الصورة السي        والإلى  

 و  ،،و بالتالي فإن غياب سياسة إتصالية واضحة      للجزائر،وغيرها،من النقاط الهامة  

 .محددة المعالم يبدو واضحا

 .12،ص2003 فيفري 26، 13 لتنظيم اإلدارة املركزية،اجلريدة الرمسية،العدد03_76،مرسوم رقم وزارة السياحة: (1)
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 أشكال اإلتصال المستخدمة في السياحة الجزائرية: المطلب الثالث
 ، في تنشيط التسويق   كفاءتها يتوقف نجاح أي دولة من الدول سياحيا،على        

عـدم وجـود سياسـة      ،أما  عها بإستمرار وبي،السياحيةالقادرعلى تصريف ثرواتها    

يؤثر سلبا خاصة على السياحة الدولية،إذ أنه       سومدروسة في مجال اإلتصال،   ،ةدقيق

ال يمكن جلب السياح،إال باإلستخدام العقالني لكل المعلومات الضرورية،كما أنـه           

 يـف و  يجب اإلدراك بأن نوعية المنتوج السياحي،هي التي تتحكم في فكـرة التعر           

 في مجال السياحة، بمثابة      األشكال اإلتصالية المستعان بها    تعتبروالترويج للمنتوج، 

 .وجماهيرها،بين الهيئات السياحية،أو همزة الوصل الوسيط

والجزائر،إستخدمت في هذا المجال العديد من الوسائل،والتقنيات اإلتـصالية،بهدف         

 فـي ذلـك،طرق اإلعـالم       جذب السياح،وزيادة عدد السياح المرتقبين،مـستعملة     

وخاصة فـي الـسنوات     ، الصحف،والمجالت،حيث بدأنا نالحظ   المختلفة،من خالل 

والخاصة،بحمالت ترويجية سياحية،تهدف   ،إقدام الصحف الوطنية العمومية   األخيرة،

واإلمكانيـات الـسياحية،عبر مختلـف المنـاطق        ،لى تعريف القارئ بالمنتجات   إ

 .الموجودة في التراب الوطني

حصر اإلعالم السياحي في الجزائر،على الصحف،بل كان أيضا عن         ولم ين 

 طريق الملصقات،التي تعتمد عليها الجهات المسؤولة عـن الـسياحة،من وزارة،          

ووكاالت السياحة،في شكل مناسب،إخراج مميز،صور جذابة،شـعارات       ،مديريات

مغرية،باإلضافة إلـى المطويـات والكتيبات،وبطاقـات الزيـارة التـي تقـدمها             

والمعارض الدولية الخاصة بالسياحة،والتي    ، الصالونات لزبائن،خاصة في مناسبات  ل

أصبحنا نالحظ فيها مستوى عالي من المنافسة بين المتعاملين الـسياحيين،خاصة           

وحـسب  ، وإقباال كبيـرا،لكن هـذه التقنيات      وأن هذه المناسبات تعرف مشاركات    

ها،وإقتصارها فقط علـى    المتخصصين،تتطلب مبالغ ضخمة،وهو ما يفسر محدوديت     

 . بعض المناسبات

 أدركت ككل الدول،أنـه     وبسبب تنوع وسائل اإلتصال الحديثة،فإن الجزائر     

وسيلة اإلعـالن   كذا إختيار   إيالء اإلهتمام الكافي لهدف اإلعالن،و    ،من الضروري 
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،وهذا ما يتطلـب إعـداد خطـة        سطرةالفعالة التي تساهم في تحقيق األهداف الم      

وحاجاته،الوسيلة ،دفتتـضمن تحديـد األهداف،الـسوق المـسته       إعالنية محكمة، 

،وكـذلك  التكاليف،والجودة للسوق المستهدف من حيث      للوصول،األنسب اإلعالنية

الميزانية اإلعالنية،وهذا يتضمن إعتبـار الخطـة       تحديد  و،اإلستراتيجيات الالزمة 

ميز من حيث   اإلعالنية،جزء أساسي من الخطة التسويقية،إذ يعتمد اإلعالن على الت        

محتويــات  الرئيــسية،الحجم،مكان اإلعالن،والصوت،الموسيقى،الــشعار،العناوين

من مدى تحقيقه   الرسالة،كما أن إختيار الوقت المناسب لإلعالن يزيد من فعاليته،و        

يعتمد على طبيعـة الـسوق،موسمية النـشاط الفندقي،والوسـيلة          ما  وهذا  ه،ألهداف

مدارس لفندق القيام بحمالت إعالنية،لطلبة ال    المستخدمة،بشكل أساسي،فمثال يمكن ل   

 الحملة اإلعالنية،ولكن ورغم    نجاحبوقت بسيط لكي يحقق     ،قبل بدء العطلة الصيفية   

ذلك،ال نكاد نرى في شاشات التلفزيون،أو نسمع عبر أصـوات الراديـو،حمالت            

على الترويج لمناطق   تروج للمنتوج السياحي الجزائري،وإن وجدت،فهي تنحصر       

وتبريـر ذلك،حـسب     )…تونس،المغرب،تركيا،اليونـان،قبرص (ل معينـة   دو من

المسؤولين عن السياحة،يكمن في نقص اإلمكانيات الالزمة إلستقطاب الـسياح،من          

الـضرورية،إلنجاح  فنادق،إمكانيات إستقبال وغيرها من الشروط       إمكانيات إيواء، 

تطلب دراسة  ييقية،،كما أن هذا النوع من البحوث التسو      الرحلة،أو الموسم السياحي  

  فـي   المـواطنين،  رأيبهدف معرفة   ، الرأي إستطالعاتالقيام ب السوق الجزائرية، 

 وهـذا مـا    في اإلمكانيات السياحية المتاحة لحد اآلن،     والمواقع السياحية الجزائرية،  

ؤخذ بعين  يال   هذا غير متوفر في الجزائر،و     لكنساهم في تنشئة الثقافة السياحية،    سي

هذا ما يعود غالبـا إلـى        القصوى،و من األولويات،رغم أهميته  رعتبياإلعتبار،وال  

 . لدى أغلب المسؤولين لديناي،السياحوعي نقص ال

ورغم ذلك،فإن الجزائر إهتمت بإستغالل،وسائل اإلتـصال الخـارجي،من         

  العالقات العامـة، كوسيلة هامة من وسائل  ،السياحية في المعارض    مشاركةخالل ال 

وتقنيـات  ،ل التعريف بالمنتوج،أو عـرض أفكار     من أج مثل هذه المعارض،  و تقام   
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جديدة،وهي موجهة للجمهور العريض،وقد تكون هذه المعارض دولية،أو مجـرد          

  .ة تثقيفياتصالون

 خالل مشاركتها فـي     وقد سجلت الجزائرحضورها على الساحة الدولية،من     

ـ        ،مختلف المعارض  رة والصالونات الدولية،والتي بقيـت مـستمرة حتـى فـي فت

 .واألمنية، السيـاسيةتهاالتي شهدت فيها أزم،تسعينيـاتال

مناسـبة سـنة الجزائـر      )1(،تمثلت في   م المشاركات التي سجلتها الجزائر    ولعل أه 

يدعم تواجـده مقارنـة بـسنوات       ،،والتي جعلت قطاع الـسياحة    2003بفرنسا سنة   

  مختلف التظاهرات التي نظمت على كامل التـراب الفرنـسي،          من خالل الماضي،

 ث سجل القطاع حضوره في عدة مواعيد،كالصالون التقليدي للسياحة ببـاريس،         حي

 أفريل  30وذلك في كل من مرسيليا ومونبلييه،وكذا المعرض الدولي لباريس ما بين          

 بباب فرساي،وكانت هذه المناسـبة فرصـة لترقيـة صـورة            2003مـاي   11و

 ألكثر  اإلستقباله،)رنساف(في البلد المصنف األول في قائمة الدول السياحية       ،الجزائر

من %37أول الدول المرسلة للسياح نحو الجزائر بنسبة        ي  مليون سائح،وه  76من  

إلعالم المحترفين الفرنـسيين    أيضا  فرصة  كانت هذه المناسبة،  مجمل التدفقـات،و 

في مجال إنعاش السياحة،لكن هذا العمل يجب       ،لمحاور الكبرى للسياحة الجزائرية   با

،إال أن  1998د،فرغم العودة المـالحظة للسياح إبتـداءا مـن       أن يتواصل بدون ترد   

 مواصـلة   باتجاه بالدنا بقيت دون المستوى،وبالتالي فإن     ،تدفقات السياح الفرنسيين  

 )2(.هو أمر جوهري،الجهود باتجاه هذه السوق

في الدورة العاشرة مـن     " كما شاركت الجزائرالسياحية،وللعام الثاني على التوالي،     

 ، 2003 مـاي  9و6 ،مـا بـين   )اإلمـارات العربيـة  (لعربي،بـدبي سوق السفر ا

مطار دبي،وهو يعد أحد أهم التظـاهرات الموجهـة لترقيـة           في  بقصرالمعارض  

اإلستثمار السياحي في العالم العربي،والمنظمة من طرف الشيخ محمد بن راشد آل            

ـ ،ع،وقد إرتاد على الجنـاح الجزائري     مكتوم،ولي عهد دبي ووزير الدفا     ة مجموع

ووكالء األسفار من الجمهور العريض،لإلستعالم عن الفرص       ،كبيرة من الصحفيين  

 .06،ص2003،جويلية 25اجلزائر سياحة،رقم ،"معارض وصالونات"، الوطين للسياحةن الديوا:(1)
 .املرجع نقسه):2(
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رحالت السيما في الجنوب،أين    الممنوحة في بالدنا في المجال السياحي،بنية تنظيم        

واإلجراءات التحفيزية  ،فإن فرص اإلستثمار في القطاع    ،ذلكالمواقع زوارها،ل تسحر

وتنمية الـشراكة مـع     ،الخاص باإلستثمار ،ديلية المتضمنة في التشريع الجدي    والتسه

 .المتعاملين األجانب،كان محل إهتمام المتعاملين اإلمارتيين

ين ــفي الفترة ما ب   ،السوق المتوسطية الدولية للسياحة    شارك قطاع السياحة،في     و

تم فيها عرض التوجهات الجديدة فـي المجـال         التي  و بتونس، 2003 ماي   17و14  

ذكـر أن الحـضور فـي       ضرورة  ،مع  2010الحكومة آلفاق   السياحي،وإستراتيجية  

نفسها في الفـضاء     فرصة للتعريف بالوجهة الجزائرية،من أجل فرض        ،كانتونس

والتعاون مـا بـين الـدول       ،واإلفريقي،وكذا تـدعيم التـشاور     المتوسطي العربي 

 جلب تدفقات السياح التونسيين،وتجدر اإلشارة إلى أن تونس،        و،وتشجيعالمغاربية،

،تدفقات كبيـرة للـسياح الجزائـريين       2002ت خالل موسم اإلصطياف لسنة      عرف

 )1(. سائح80.000وصلت إلى 

،والسابع فـي   2004باإلضافة إلى إستضافة الجزائر للصالون السياحي السادس في         

،ولكنها تبقى جهودا مبعثرة،تحتاج إلى دراسات عميقـة للـسوق الـسياحية            2005

 .الجزائرية

فهي تحتل مكانة هامة عند المختصين فـي        ،م الوثائقية األفال أما فيما يخص  

العالقات العامة،فهم لديهم السلطة لإلشتراك مع التلفزيون لتحقيـق المقـابالت،من           

واألفكـار،وهي موجهـة لجمهـور       العملبين  أجل تحقيق التوافق بين المتفرج و     

 را كثي خطوط النقل الجوي،تستعمل  :ض،مثالخاص،وقد يكون أيضا للجمهور العري    

 وأحداث ثقافية تشجع الناس على الـسفر،      ،مواضيعفي ذلك    خدمةمستهذه الوسيلة، 

وهذا ما قد يكون ذا فائدة كبيرة لدى الجمهور،وهي خطوات بدأنا نـشاهدها عبـر    

حول منـاطق سـياحية     ،م أفالم وثائقيـة   يتقديتم  شاشة التلفزيون الجزائري،حيث    

والمتخصصون في الـسياحة    ،لونخل فيها المسؤو  دمتنوعة،عبر التراب الوطني،ويت  

 .25،ص25اجلزائر سياحة، رقم ،"2003صيف تالقي "، الوطين للسياحةنالديوا: ) 1(
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العوائق التي تقف أمـام     كذلك  و،ت التي يقدمونها  خدماالعرض منتجاتهم،و محاولين  

 )1(.تحقيقهم ألهدافهم

أو المالي  ،الدعم المادي يمكن إعتبارها   ف،Sponsoringالرعاية التجارية      وعن       

مرتبطة فـي    تكون غير    لبعض النشاطات في العادة تكون فنية،أو رياضية،والتي      

ة هـذا الـشكل     إزدياد أهمي ،شاط الراعي التجاري،ويالحظ حديثا   بنأو،الغالب بعمل 

 .في برامج الترويج الفندقي خاصة،وإستخدام أساليب الرعاية التجاريةاإلتصالي،

 ،وتقدم مجموعة ،وطنية،أوعالميةمحليةعدة أشكال،  التجاريةتأخذ الرعاية ،العادة فيو

 بين العمالء،كما تساعد على تعزيز    ة،وتسيير العالقات   من المنافع،من تغطية إعالمي   

 )2( . الربط بين النشاطات الترويجية،مثل البيع واإلعالنو،معنويات العاملين

وعلى المستوى الرسمي،إتجهت الجزائر في برنامجها المستقبلي للسياحة،إلى إعادة         

ارسات الماضية  وإحداث القطيعة مع المم   ،وتطويرهابناء صورتها السياحية المهتزة،   

 .التي أهملت الدور الفعلي لإلتصال في الترقية السياحية

التي تملـك طلبـا   (نحو األسواق القوية،والدول المرسلة للسياح هذا البرنامج،  وجهو

،حيث أن النشاطات المتوقعة،حسب مخطط وزارة السياحة آلفـاق         )كبيرا للسياحة 

وتطوير صـورتها   ،إعادة بنـاء  سعي الجزائر إلى    :" أن التنمية السياحية،تشير إلى  

 ستحدد األشكال اإلشـهارية     هذه المهمة والسياحية،عبر مخطط إتصالي مؤسساتي،   

المتخصصون بصورة مباشرة،من   ،تكفل بها المتعاملون اإلقتصاديون   التي سي ،البحتة

بقيـت لحـد اآلن     أجل دعم مختلف أشكال السيـاحة الموجودة في بالدنـا،والتي         

حتى بالنسبة للجزائريين أنفسهم،عن طريق إسـتخدام       ،ملةومه،مجهـولة في أغلبها  

 )3(".كل وسائل اإلتصال المتاحة

بتحديد مخططات إتـصالية    ،نفس المخطط   قامت الدولة الجزائرية،وفي إطار    ولذلك

إلى تغطية النقص الموجود،ودعم المؤسسات الوطنيـة       ،ف على المدى القريب   تهد

 :والدولية المتخصصة من خالل

 .لإلتصال واإلعالم،يم التقنيات الحديثةوتعم،تبني-

 .25،ص25اجلزائر سياحة، رقم ،"2003صيف تالقي  "، الوطين للسياحةنالديوا: ) 1(
 .9،صاملرجع نفسه   الوطين للسياحة،ن الديوا:(2)

(3) : Ministère du tourisme, « Projection décenale du développement du tourisme  2004-2013», pp25-26. 
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 بإدخال التقنيات كوذل،والسمعية البصرية،الكتابية)المستقبالت(تطويرالركائز-

 . والبثذالتنفي،الجديدة لإلخراج

 .ونشرات متخصصة، روبوتاجات في قنوات التلفزيونوبث،تحقيق-

 حية وعلى مستوى األقطاب السيا،وإكتشافية،إعالمية ورحالت،تحضيرأسفار-

 .عـن طريق صحافة متخصصة، الترقية السياحية،والتعبير عنهامناطق

 و في المواقع السياحية كالهوقار،، تظاهرات ثقافية ذات مستوى عالميتنظيم-

،مـن أجل خلق حركية …وغيرها   " Sons et Lumière" تفاالتمهرجان تيمقاد،وإح

 .دائمة طوال السنة

 .تخصصةقية ميسوتودراسات ،القيام ببحوث-

 .و المنظمات المهنية في الترقية السياحية،إنخراط الحركة الجمعوية-

،ألنها تعد من  وسائل )1(مشاركة القطاع في الصالونات السياحية في الخارج -

التي ستركز عليها الدولة مجهوداتها،ومن أهم أنواع اإلتصال ،احيةالسي الترقية

 إسبانيا، ياح،خاصة منها فرنسا،الخارجي،الموجهة إلى دول أوروبية مرسلة للس

ألمانيا،إيطاليا،بلجيكا وهولندا،وتسعى الجزائر إلى توسيع هذه المشاركات نحو 

إنجلترا،روسيا،إسكاندينافيا،كما أن دول الخليج،تعتبر من األسواق التي تسعى إلى 

يجب أن تدعم ببرنامج إتصالي مستمر ،استثماراتها،ومثل هذه المشاركات كسب

لسنة،بهدف إدماج الجزائر في المدارات التجارية الدولية للسياحة،ولكن على طول ا

 . أيضا جذب رؤوس األموال والشراكة في القطاع

 أما على المستوى الداخلي،فتهدف الدولة إلى تشجيع التظـاهرات الثقافيـة،          

والمواقع السياحية،إلى جانب ضـرورة     ،من أجل تثمين المناطق   ،والتقليدية المحلية

وهي خطوات تحتاج،إلى جديـة فـي        )1(.مام بالتقديم الديبلوماسي في الخارج    اإلهت

 التنفيذ،وتحتاج إلى دعم مالي كبير،يمكنها من تحقيق كـل األهـداف المـسطرة،            

مستعينة في ذلك،بخطواتها نحو مجتمع اإلتصال،بهدف اإلسـتفادة مـن تقنيـات            

سباقة إلستغالل آخر ما    اإلتصال المتطورة،خاصة وأن الجزائر تعتبر من البلدان ال       

 (1) :Ibid. P26. 
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تنتجه تكنولوجيات اإلتصال من تقنيات ،وال يمكن الحكم علـى نجاحهـا،إال بعـد              

التجربة الميدانية،التي ستظهر لوحدها النقائص والثغـرات الواجـب سـدها،وكذا           

 .التغييرات والتعديالت المتوقعة
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 .الجزائر ومجتمع اإلتصال: المبحث الثاني
صاالت،التي يشهدها العالم منذ سـنوات،أدركت      في ظل إنطالقة ثورة اإلت     

العديد من الدول أهمية ودور التكنولوجيا الجديدة لإلتـصال،في تطـوير جميـع             

 إلعتمادهـا الكبيـر علـى       القطاعات اإلقتصادية،اإلجتماعية،الـسياسية،والثقافية  

 ومحرك أساسي لجميع النشاطات اإلنسانية الراهنـة،     ،كمورد،والمعارف،المعلومات

  هذه المعلومات أصبحت مادة خاما لعديد من المجاالت،من مجال اإلقتصاد،          وكون

والتسويق،إدارة األعمال،المحاسبة،البنوك،مؤسسات الجرائد،شركات التـأمين،إلى     

ارض وغيرها،وكلهـا مجـاالت ال      قطاع السياحة،الفندقة،مؤسسات الطيران،والمع  

 )1(.وال تعتمد إال على ما تملكه من قوة المعلومة،تقوم

إلتصال والمعلومات،إال بعد أن    ،لم يصل إلى مجتمع ا    "المجتمع الجديد "وهذا  

بمراحل تمهيدية لثورة من المعلومات،والتي بدأت منذ أكثرمن قرن مـضى،و            مر

تسببت في ظهور تكنولوجيات اإلتصال المتطورة؛من أجل استيعاب هذا الكم الهائل       

 .واللغات،والتخصصات،ددةلزخم الكبيرمن المعارف المتعمن المعلومات،وا

من ،تفادة مما تتيحـه هـذه التكنولوجيـا       من الدول التي تسعى لإلس    ،تعتبروالجزائر

والتقدم في مجاالت اإلتصال،بهدف الولوج إلى مجتمع اإلتـصال         ،إمكانيات التطور 

الجديد،الذي يشترط على الدول الراغبة في اإلستفادة من متاحاته،مجموعـة مـن            

ساعد الدول النامية على تسجيل نفسها فـي الحركـة العالميـة            العوامل المتكاملة،ت 

لتنمية مجتمع المعلومات المتفجر،وما يترتب عنه مـن إسـتخدام وسـائل            ،السائدة

 .اإلتصال المتنوعة

 شـروط ومعطيـات إقتـصادية،       النامي،تحتاج إلى توفير   وهي كبلد ينتمي للعالم   

 ،و حاصل في تقنيـات اإلتـصال     ،إجتماعية،وثقافية جديدة،تناسب التطور ال   ةسياسي

أساليبه،حيث أن الخدمات الممنوحة حتى اآلن،ال تزال لم ترقـى إلـى المـستوى              

حـسب  ،المطلوب،ويعود هذا البطئ في تطور المجتمع اإلتـصالي فـي الجزائر          

 :المتخصصين في مجال تكنولوجيا اإلتصال إلى عاملين،هما

 .9  ، ص املرجع نفسه سابق الذكر ،عبد ايد شكري : (1)
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 مواطن ذو الدخل المتوسط،   التي ال يستطيع ال   ،تكلفة التجهيزات اإلعالمية  1.

 .أن يحصل عليها

والبحث العلمـي،وبين   ،ومستمرة بين القطاع الجامعي   ،غياب عالقة دائمة  .2

)1( .إقتـصادية من جهة أخرى -القطاعات السوسيـو
" 

تنظيم عملي منسق،وإمكانيات بشرية ذات كفاءات عالية،من أجـل         وهوما يتطلب، 

في توفيره،يعرقل تبـادل    وير،ألن النقص   اإلستخدام األمثل لمنتوجات البحث والتط    

بين المتعاملين اإلقتـصاديين،والمواطنين بـصفة عامـة،أو        ،والمعارف،المعلومات

 . يمنعه

 الواقـع   )CERIST(مركز البحث للمعلومات العلمية والتقنية       أن،ويجب ذكر 

عكنون،يعد الهيئة العلمية الوحيدة التـي إسـتطاعت اإلنفتـاح علـى البيئـة               ببن

تسمح بإيجـاد حلـول     ،دية،وإستطاعت أيضا أن تطور برامج    اعية واإلقتصا اإلجتم

 .)2(لعدد من المشاكل في المجتمع

ى إلى تجاوز كل العراقيل في      وحسب ما تردده الجهات الرسمية،فإن الجزائر تسع      

اإلصالحات التي تقوم بها في ميدان اإلتصال،ألن تنمية المنـشآت األساسـية            إطار

ساسيا لتطوير اإلستثمار في كافة المجاالت،وكذلك تحسين       لإلتصاالت يعد شرطا أ   

لتكون ،جل ذلك،البد أن تبذل جهودا كبيرة     نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين،ومن أ    

في مستوى الرهانات التي تضعها أمامها تكنولوجيا اإلتصال،ألن األثـر سـيكون            

 .على التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية مباشرا

 

  .طواتها األولى نحو مجتمع اإلتصالخ: المطلب األول
 إن وضعية الجزائر المتأخرة في مجال اإلتصال،ال ينبغي أن تشكل عائقـا،           

والـضعف  ،أمام تقدمها نحوه،ألنها تستطيع أن تطمح،إلـى تـدارك هـذا التأخر           

الموجود،من خالل ما قامت به من مبادرات وخطوات إيجابية،مستغلة في ذلك،مـا   

 مادية،تقنية وبشرية،هياكل اإلتـصاالت الـسلكية والالسـلكية         تملكه من إمكانيات  

(1) : www.InternetenAlgérie.com//le  24.01.2003, à 12. 30, « L’accés à Internet  reste difficile en  

algérie ». 

(2) : IBID. p2. 
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 و المتوفرة،عدد المهندسين الذين يتوافدون إلى سوق العمل الوطنية في كل سـنة،           

خاصة تعطش الجزائري لكل ما يقدم من تقنيات إتصال جديـدة،وهو مـا يفـسر               

وكذلك علـى  ،(Parabole) اإلقبال الكبير للعائالت الجزائرية،على الهوائيات المقعرة

سوق الهواتف النقالة،والمنافسة بين المتعـاملين الخـواص األجانـب فـي هـذا              

 )1(.الميدان

، 2004وفي هذا الصدد،وحسب الوزير المكلف بتكنولوجيا اإلتصال في سنة          

الدنـا،هو إنعـدام    أهم مشكل كان يواجه قطاع اإلتصال في ب       :" السيد عمارتو،فإن 

 " .ت المادية،التي شكلت عائقا أمام تطور القطاعأواإلمكانيا،الموارد المالية

منـذ   ات التي بدأت الجزائر فـي تطبيقهـا       مجموعة من اإلصالح  ،وطرح الوزير 

 :والتي تمثلت في، أجل الوقوف في وجه هذه العراقيلسنوات،من

 .فتح السوق الجزائرية للمنافسة .1

 .تشييد مجتمع الجزائر للمعلومات .2

 .ات العالميربط الجزائر مع مجتمع المعلوم .3

 .في المناطق المعزولة،فك العزلة عن السكان .4

 و لصالح المؤسسات اإلقتصادية،،واإلتصال،تكنولوجيات اإلعالم تنميةوإستعمال .5

 .كذلك بالنسبة لتسهيل حياة المواطنين

 إحتكارية،بفصل الجانب الذي كان مسيرا بصفة، هذا القطاعإعادة هيكلة .6

 .عن الجانب اإلداري،اإلقتصادي

 ).تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال(طالق مشاريع كبرى في هذا المجالإن .7

(1) : www.InternetenAlgérie.com//le  24.01.2003.
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.        % 36,70دعم اإلنعـاش اإلقتـصادي    ،برنامجالعلى الدولة في إطار مخططات       .8

: ،فنجـد مـثال    بين عدد من المتعاملين    ظهرت المنافسة ، لهذه اإلصالحات  كنتيجة و

 )1(.ار متعاملين آخرينفي إنتظ)الوطنية الكويتية،بريد الجزائر،الجزائر تليكوم(

 والتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال،السيد بوجمعة هيشور،    ، أما وزير البريد  

لتنمية اإلتـصاالت   ،الحفلة اإلفتتاحية للمؤتمرالجهوي   في إطار ،فقد كشف للصحف  

 :،أن،في فندق الشيراتون2005ماي 18 - 15في ، العربيةالسلكية والالسلكية للدول

ادي،من أجل  ملياردج،في إطار مخطط اإلصالح اإلقتص     3, 16  الدولة خصصت " 

 50 خـصص وتكنولوجيات اإلعالم،ومن جهـة أخرى،ست    ،تنمية شبكة اإلتصاالت  

  أجـل    مـن ،مفي مجـال تكنولوجيـا اإلعال     ،لمختلف النشاطات المقررة  دج  مليار

واإلعالم ، تكنولوجيـا اإلتـصال    م المعلومات والمعرفة،التي تمنحه   الدخول إلى عال  

إلهتمام الجزائر بالتكنولوجيات الجديـدة     ،عتبر مؤشرا واضحا  و ما ي  ،وه)2(."دةالجدي

 .لإلتصال

عدد :عدة أرقام تشير إلى تطور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال،مثال       ،وقد قدم الوزير  

مليون ونصف في سنة    1 إلى   2000سنة في   10.000مستخدمي األنترنيت،وصل من    

 إلـى   2000 في سنة    5,28%غطيته من   ،وفيما يخص الهاتف الثابت،وصلت ت    2005

 ويعد هذا المؤتمرالجهوي،مؤتمرا تمهيديا للمؤتمر .)3( .2005 في نهاية أفريل %31

 .2005 ماي15إلى 7العالمي لإلتصال السلكي والالسلكي المقررإنعقاده في قطر من

واألرقام المقدمـة،فإننا سـنتفاءل     ،اإلصالحات المقترحة ، قمنا بتقييم  وإذا ما 

من ،ننا بدأنا لمس مؤشرات هذا التطور     بل إتصالي واعد في الجزائر،ورغم أ     بمستق

في أغلب شبكات   خالل إتساع سوق الهواتف النقالة،إنتشار خدمات النظام الرقمي         

والالسلكية،تطور عدد مقاهي األنترنيت،إسـتقبال الجزائـري       ،اإلتصاالت السلكية 

أن نتناسى أن كل    إال أننا اليمكن    لآللف من القنوات الفضائية المنتشرة عبر العالم،      

وبعض المدن  ،قة محصورة فقط على مستوى العاصمة     هي في الحقي  ،األرقام المقدمة 

تكنولوجيا اإلتصال في "، بعنوان )منتدى الصحافة(في حصة تلفزيونية،)وزير إتصال سابق( توعمار :  (1)
 .2004 ،جويلية 3تقديم صوريا بوعمامة،على الساعة  ،"الجزائر

(2) : Boudjemaa Haichour, « Les Promesses de Haichour »", Infosoir, Le  16-17 Mai 2005,n°571,p 05. 
(3) :IBID .p05. 
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تفتقر إلى  ،تبقى أغلبية مدن الجزائر العميقة    ،بينما  )…وهران،قسنطينة،عنابة(الكبرى

 يبقي كـل الخطـوات المبذولـة        أدنى مستويات مؤشرات مجتمع اإلتصال،وهوما    

 إلى المصداقية،ألن الجزائر ليست فقط الجزائر العاصمة،بل هي كل          وتفتقر،ناقصة

 .متكامل،يجمع مناطق مختلفة تحتاج إلى التوجه نحوها،واإلهتمام بترقيتها

حـسب مؤشـر    متوسطةمرتبـة (2005) والقول بأن الجزائر تحتل في سنة 

حسب  في المغرب،  0,43 في تونس و   0,43 مقابل   37, 0تكنولوجيات اإلتصال بمعدل    

 85 ,0 إلـى  2004ما نشرته الصحف،علما أن هذه النسبة في السويد وصلت العـام  

يعتبر من المغالطات التي يجب تجنبها،وتجنب      ،)1(والتي تعتبر أعلى نسبة في العالم     

يزال الوقوع فيها،ألنها تناقض بشكل واضح الواقع الفعلي،حيث أنه وحتى اليوم،ال           

م إستخدام وسيلة األنترنيت من مجال بحـوثه      ن  ،اليستطيعوأغلب الطلبة الجامعيين  

ستخدام األنترنيت،فإذا  كافية إل لعلمية،ألنه وببساطة ال تتوفر الجامعة على قاعات        ا

ف يمكـن الحـديث عـن       كان هذا حاصل في جامعات تقع في عاصمة البالد،فكي        

لمرتبة متوسطة في مجال تكنولوجيا اإلتصال،تقارب تلك الموجودة        إحتالل الجزائر 

،وهماعـصرنة قطـاع البنوك،وتـسهيل      ينطو شر وهي التوفر أهم  ،!!ي السويد ف

الوصول إليه،وأيضا توفير خدمة األنترنيت على نطاق واسع للسكان،وهما شرطان          

لم تحققهما الجزائر لحد اآلن،حيث يتداول المستثمرين الخواص دائما،سواءا كانوا          

التي تقـوم بهـا البنـوك       ،ةعاضهم من العراقيل البيروقراطي   أجانب أو وطنيين،إمت  

ع اإلسـتثمارية،وفي مجـال     أو إنهاء المـشاري   ،،والتي تعرقل بداية تنفيذ   الجزائرية

البنـوك  :"خالد هويـسة،أن  أشارمديرمؤسسة دوبيار أفريكا للسياحة،السيد     السياحة  

التي ،لإلسراع في مضاعفة وتيرة النمـو     ،ال توفر كل الظروف الالزمة    ،الجزائرية

 ،ت في قطاع السياحة،بالرغم من أن قوانين اإلستثمارات الجديدة        تعرفها اإلستثمارا 

هناك مـشاكل تعرقـل     :"كما شدد على أن   ،)2("والتشجيعات،توفر العديد من المزايا   

الشركات األجنبية في تحويل أرباحها،بحيث بحيث إشتكت العديد من الشركات من           

أن النشاط السياحي   تماطل هذه العملية على مستوى بنك الجزائر،خاصة إذا علمنا          

 .06،ص 4404،العدد 2005/05/26،جريدة الخبر،في "البنوك تعرقل اإلستثمار في قطاع السياحة"،رحماني.أ: (1)

 .06،ص 4404،العدد 2005.05.26 جريدة الخبر،ل،"البنوك تعرقل اإلستثمار في قطاع السياحة"،سمية.ي: (2)
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ات األخرى الهامـة،ويتعين    على غرار النشاط  ، عامال إقتصاديا إستراتيجيا   أضحى

 )1("وغيرها من الخدمات أن تساير هذا التطور،على قطاعات مثل البنوك،بالتالي

فإن الحديث عن تطور مجتمع اإلتصال فـي الجزائـر،ال يـزال            ،وبالتالي

في ،كـب التطـورات الكبيـرة الحاصـلة        توا مبكرا،ألن ذلك يحتاج إلى تغييرات    

 ،بفضل مساهمتها في تأسيس هذا المجتمع،     "المجتمع الجديد "مجتمعات وصلت إلى    

 . وليس فقط في إمتالك وسائله

ودائما،وفي إطار البرنامج الوطني لتنمية مجتمع اإلتصال فـي الجزائر،فقـد تـم             

بـة عـن هـذه      إقتراح عدد من الخطوات من أجل اإلستفادة مـن المنـافع المترت           

 :التكنولوجيات المتطورة،وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي

بين المتعـاملين   ،من خالل تسهيل سـريان المعلومـات      ،تطوير اإلدارة العمومية  .1

  قطاع،وشبكات داخلية لكل إدارة،للك(intranet) أنتراناتبخلق شبكات العموميين،

تخزين،معالجـة،وبث  من  تطورة،كذلك تشجيع تكوين المستخدمين لهذه التقنيات الم      

 .المعلومات

عن طريق تحسين نوعية اإلرسـال،وتطوير       تطويرهياكل اإلتصال،وهذا يكون  .2

 تعمـيم إسـتخدام هـذه       تقنيات حمايـة المعلومات،الـشبكات والكمبيوتر،كـذلك      

 .من خالل تشجيع إستخدامها في كل المؤسسات،التكنولوجيات

ـ      .3  تحريـر،  وتر كـأداة لتفكيـر،    وضع محتوى تعليمي،من خالل إستخدام الكمبي

 .وبحث في كل الميادين،مع إدخال تقنيات السمعي البصري في التكوين،إتصال

 .ترويج اإلرث الثقافي،والسياحي.4

تطويرإستخدامات األنترنيت،مع تطوير شبكة المعلومات،في المؤسسات الصغيرة       .5

 .والمتوسطة،وخلق مكتبات إفتراضية للتزويد بإحتياجات البحث

 .لتطورمجتمع المعلومات في الجزائر،وضع أجهزة مراقبة.6

 . نفسهع المرج:)1(
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وضع إمكانيات التعاون بين الدول في هذا المجـال،ومن األمثلة،نجـد اللجنـة             .7

األوروبية بوضع عدة نشاطات التعاون،فأصبحت الجزائر عضوا فاعال في عـدد           

درة نجد مبـا  ،في هذا المجال الحيوي،وكذلك    والتمويل، نشاطات التعاون،التبادل  من

(Eumedis)        من أجل تنمية مجتمع المعلومات األورومتوسطي،هذا المشروع الذي،

من أجل التعاون،وغيرها مـن المبـادرات       ،عى إلى تحقيق مشاريع بعيدة المدى     يس

 )1(.الفعالة التي تستحق التشجيع

من العمل الفعـال اإليجـابي،في      ،لك،تحتاج الجزائر إلى سنوات أخرى    ولذ

ثل لوسائل اإلتصال،وإدماجها ضمن كل المـشاريع التنمويـة         إتجاه اإلستغالل األم  

 .الراهنة والمستقبلية

 

 في الجزائر األنترنيت:المطلب الثاني
 إن بداية إستخدام األنترنيت رسميا في الجزائر،تعود إلى فترة الثمانينـات،          

بقيت محصورة إلى غاية نهاية سنوات التسعينيات،أي أنها سـجلت تـأخرا             لكنها

طئا واضحا من حيث إنتشار إستخدامها،وهو ما أكد عليه التقريـر الـذي             وب،كبيرا

كان ربـط   :"والذي جاء فيه    جاء في اليوم الوطني لإلتصاالت السلكية والالسلكية،      

،مقتصرا علـى بعـض     الثمانيناتبوسيلة األنترنيت اإلتصالية،في سنوات     الجزائر

يكـل جـامعي    أول ه (CERIST)والمعلومات العلميـة  ،وكان مركز البحث  الجامعات،

، 1999وفي أوت   ،إستخدام وسـيلة األنترنيـت     1998إلى غاية سنة   إحتكر عمومي

فتحت الحكومة مجال تيسير اإلستخدامات لممولين خواص وأجانب،وتم اإلعتراف         

منهم فقط،باشروا نشاطاتهم،من بينهم نجـد  15 ولكن ،متعامل خاص 70بأكثر من 

(L’ Eepad)   و ،عـن بعـد   وهي مؤسسة للتكـوين المهنـي(GECOS)"General 

Computing  System"2(.،ونجد أيضا تنظيم متخصص في التعليم عن بعد( 

للجريدة الرسـمية    257-98من خالل المرسوم القانوني     ،وكان الدخول الرسمي لها   

،وبدأت مؤشرات دخـول الجزائـر إلـى ممـرات     1998أوت 25 لتاريخ 63 رقم 

(1) : Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, « Moussa Benhamadi »,Mai 
2000,p 10. 
(2) : Ministère des postes et télécommunication ; Journée Mondiale des Télécommunications.Projet ISP 
des postes et tèlècommunication « L"internet  en Algèrie", Houadria ghania; le 17 mai 2001.p 3. 
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     ألنترنيت تزداد بوضوح،فعلى مجمـوع  المعلوماتية،يتضح أكثر،وسرعة دخول ا

، مستخدم لألنترنيت  200.000إلى   2001مليون ساكن،وصلت الجزائر حتى سنة      30

وهم مجرد أفراد،بعيدين عن العائالت الجزائرية،فأغلبية المـستخدمين هـم مـن            

حسب بعض مكاتب و، (Cyber Cafes) اإللكترونيةأو المقاهي ،والشركات،المؤسسات

  تجـاوز إنطالقا من هذه المقاهي     ،عدد مستخدمي األنترنيت  فإن  ،لمختلفةالدراسات ا 

 مـستخدم  000 .500،وهو ما يعني أن عدد المستخدمين عموما قد وصل 000 300

 "دائم في الجزائر

تبدو منخفضة جدا مقارنة مع الدول الغربية،ولكن إذا ما أخذنا بعـين            ،هذه األرقام 

ا،فإننا سنالحظ أن الجزائر قد حققت خطـوات         األنترنيت في إفريقي   تطور،اإلعتبار

 و ، معظم المدن الكبيرة  "معتبرة في هذا الميدان،حيث أن الشبكة،اآلن متواجدة في         

المؤسسات العمومية،الشبكات الجامعية،ومراكز اإلستشفاء الجامعي،وكذلك عـددا       

ة،  الموجـود  000 .20من المدارس التعليمية الثانوية،وألف مدرسة إبتدائيـة مـن  

  )1( ."إرتبطت أيضا بالشبكة

، يـزال يعرف صعوبـات كبيـرة   ال، الحقيقة،هي أن إنتشـاراألنترنيت   لكن

،وهو مشكل يتحدث عنه المتعاملون بكثرة،ومن أجـل اإلسـتفادة          املحوظا  وتأخر

الفعلية من هذه الوسيلة اإلتصالية الفعالة،وحسب نفس المصدر،فإن الدولة قامـت           

من أجل مساعدة المؤسسات في الحصول ،(PME  Change)بوضع برنامج نشاطات 

إلنـشاء   مليون دوالر  130،وخصص مبلغ   INTRANET،وشبكة  WEBعلى مواقع في  

،للمؤسسات المبتكرة في المدينـة الجديـدة لـسيدي عبـد           (Technopole)قطب تقني 

 .كم من الجزائر العاصمة30 اهللا،على بعد 

ائر فـي مواكبـة تطـورات       ولعل أهم العراقيل التي تسببت في تأخر الجز       

 :CERISTالمجتمع اإلتصالي السائد،تعود إلى ما طرحه 

 التي تبقى بعيدة عن المعايير الدولية،حيث أن المستخدمين لألنترنيـت           :الهياكل.1

 بسبب قدم وترهل الخطوط الهاتفيـة، ،(Connexions) الربطيشتكون دائما من صعوبة 

 (1) :IBID. p0 3. 
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 الـدول    خطوط،في حين تـوفر     6وىسالجزائر  ساكن،ال توفر    100حيث أنه من    

 خط هاتفي،أما فيما يخص األنترنيت،فإن الدول األكثرحظا        90لنفس العدد   ،المتقدمة

التي تسعى إلى رقمنة كـل      ،قمية،وهوما بدأ يتعمم في الجزائر    تتوفرعلى شبكات ر  

 .خطوطها الهاتفية،بفضل خطوط األلياف البصرية

 ائر،يستعملون معدات كمبيوتر قديمـة،     إن أغلبية المستخدمين في الجز     :المعدات.2

مـرات   7,5دج،أي ما يعادل 60.000 حيث أن سعرإقتناء الجهاز يكون في حوالي 

  دج 600مبلغ الراتب األدنى،إضافة إلى سعر الربط مع شبكة األنترنيت التي تبلغ 

(5 euros)  لعشرين ساعة،ولهذا فإن األنترنيت اليوم،التعد من إهتمامات العـائالت 

تعرف إقباال كبيرا   ،اتها،رغم أن المقاهي اإللكترونية   زائرية األولى،والمن أولوي  الج

 .ومتزايدا

الذي يبقى مرتفعا،وما زال في إرتفاع متواصل،آخره كان فـي          :سعر اإلتصاالت .3

  واإلتـصال ،وتكنولوجيات اإلعالم ،،وهو ما أرجعه وزير البريد    2004بداية سبتمبر   

  مرات 5إلى   1 ،والذي سيكرس مضاعفة من   "لتوازنمحاولة لتحقيق ا  "إلى ما سماه    

وهو ما أدى   ،)Fournisseurs(الخواص  وهو ما يهدد بطريقة مباشرة عمل الممولين        

 )1( .بسبب السعر المرتفع للربط،ل العديد من المقاهي اإللكترونيةإلى إقفا

مستمر،ولكنه واإلتصال في الجزائر  ،ي األخير،فإن تطور مجتمع اإلعالم    وف

هي الضمان الوحيد لتطور هذا     ،ارات في هذا المجال   غير كافي،وتبقى اإلستثم  يبقى  

 و ،(Microsoft) القطاع،مثل اإلستثمارات الموقعة مـع األمريكيـة ميكروسـوفت        

وفي إطـار التطـورعلى     ،،وهي من األمثلة المـشجعة    Wanadoo)وانادو(الفرنسية

 ،)(france tèlècom بالمستوى المغاربي،فإن وانادو،هذا الفرع لألنترنيت الخـاص 

 )2(.مليون في الجزائر في السنوات الخمسة القادمة 20ستستثمر 

 

(1) http: //www.google.com: « L’accés à Internet reste difficile en algérie », le24.01.2003 .à 10h22. 
(2) : IBID. 
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 إستخدامات األنترنيت في قطاع السياحة بالجزائر: المطلب الثالث
لت محل  في توسيع شبكة األنترنيت،التي ح    ،إن التطور التكنولوجي المجسد   

تـسيير المعلومـات    ،ويةتسويق الخـدمات السياح   سمح ب وسائل اإلتصال التقليدية،  

بالنـسبة  ،وهو ما جعل المنافسة صعبة جدا     ،عبر شبكة األنترنيت   الخاصة بالسياحة 

 غيـاب   التي ال تتوفر على إستراتيجية متطورة في مجـال اإلتـصال،ألن          ،للبلدان

يؤثر سلبا،خاصة على مستوى السياحة الدولية،في      ،سياسة واضحة في هذا المجال    

 .إال بتوفير شروط اإلعالم،اليمكن جلب السياحنه فإ،،وبالفعلالظروف الراهنة

إن أول ما نالحظه،عندما نطلع على الموقع الخاص بالـسياحة الجزائريـة فـي              

 تقـوم بعـرض بعـض       التي،ي تعده وتشرف عليه وزارة الـسياحة      األنترنيت،الذ

المعلومات،حول الجزائر السياحية،هو عدم جاذبية الموقع،بألوانه الباهتة،وصـوره        

،حيث أن مـا     والدقة مة،وخاصة المعلومات المعروضة التي تفتقر إلى التجديد      القدي

المتغيرات التـي   ، بعد شهر،وال تؤخذ بعين اإلعتبـار      نقرأه اليوم ونراه،نجده نفسه   

ال نجد في هذا المجـال      والدولية،كما  ،لى مستوى السوق السياحية الوطنية    تحدث ع 

 وجود لعمليات ترويجية تـسويقية      والدراسات دقيقة،للسوق اإلقتصادية الجزائرية،   

ا للمنتوج السياحي الجزائري،وفق المعايير المعمول بها دوليا،وهو ما يفقده        ،تجارية

 .من أهم شروط نجاح العملية اإلتصاليةعتبري ذيالمصداقية لدى المستخدمين،وال

من إنشاء مواقع علـى األنترنيـت،يكمن فـي التعريـف           ،الهدف الحقيقي ف

مستمر،تقدم فيه إمكانيـات     والفني،من خالل تقديم يخضع لتجديد       بالمنتوج الثقافي 

السياحية،بصور جميلة تجذب المستخدمين،كما تمنح إمكانية اإلجابـة عـن       الجزائر

 عرضا تفصيليا للتـراث     قدمفي الوقت المناسب،ودعمه بنوافذ أخرى ت     ،التساؤالت

تزويد المـستمر   والثقافي لمناطق مختلفة،إضافة إلى ال    ،واإلرث الحضاري الوطني،

 .باألبحاث حول مستقبل السياحة في الجزائر
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كما أن موقع األنترنيت،الخاص بصناعة السياحة،يجب أن يمثل صورة الجزائـر           

في الخارج،وأن يقدم مختلف النشاطات التي تقوم بها الـوزارة المعنيـة،ومختلف            

ك جل المعلومات،من خالل خلـق بنـو      والرحالت،وضمان توفير ،وكاالت األسفار 

 .معطيات،تبث عبر الشبكة،وتساهم بقسط كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي

إن ما نالحظه جليا،هو عدم توفير الجزائر لشروط جدية،تصل بها إلـى مـستوى              

السياحة اإلفتراضية،التي تعرفها المجتمعات المتقدمة،وهذا راجع إلى عدم وجـود          

لتعامالت اإلقتصادية،وتربط  أسس بناء إقتصاد إفتراضي،وتجارة إفتراضية تسهل ا      

المستهلك النهائي،بالعارض مباشرة،تيسر عمليات البيع  والدفع علـى الخط،كمـا           

 .يفعل السياح عبر العالم،وهو ما يتطلب سنوات من العمل الجدي في هذا اإلطار
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  .وسائل ترقية وترويج السياحة الجزائرية:الثالث المبحث
ل في المؤسـسات العموميـة،في بدايـة        إهتمام الدولة باإلعالم واإلتصا    بدأ

،وقبل هذه السنة،لم يكن هناك مجال للحـديث        1994التسعينيات،وبالتحديد في سنة    

ألن عنصر المنافسة   عن اإلتصال،كأداة ضرورية،لترقية وتنمية مختلف القطاعات،     

بين المؤسسات كان غائبا،بإعتبارتوجه الجزائراإلقتصادي،كان قائما على اإلقتصاد        

،وكانت الدولة تقوم بجميع المـشاريع وتقـوم بـدعمها ماليـا،و            )المخطط(الموجه

إنحصرالعمل فقط،بأساليب اإلتصال الداخلي الرسمي داخل المؤسسات،واإلتـصال        

الخارجي بين المؤسسات بعضها ببعض،وبين الدولة ومؤسساتها،ثم جاء التغييـر          

عد على تحقيق   كحتمية،فرضت ضرورة توفير كل التسهيالت والضمانات التي تسا       

ـ            وين التقدم اإلقتصادي بكل نشاطاته،أما بشريا،فيكون عن طريـق اإلهتمـام بتك

واإلعالم شرطا أساسيا،ووسيلة هامة من وسـائل        تطويراإلتصال الكفاءات،وإعتبر

 .الترقية

على مـستوى  ،رسمي،يطرح ضرورة وضع خاليا إتصال  فكان أول إقتراح    

فـي سـنة    " مقداد سـيفي  "ومة السابق   كل مؤسسات الدولة،هوما قدمه رئيس الحك     

وذات ،سيضمن للحكومة معلومات نافـذة    ،اإلهتمام باإلتصال :" الذي أكد أن  ،و1994

تحقق فـي أغلـب     ،خاصة وأن الممارسات البيروقراطية   مصداقية إتجاه المواطن،  

أو تالعبات،وهو مـا ال يٌمكـن مـن    ، نقصا في المعلومات،وإقامة حواجز  األوقات

بضرورة ،،وقد طالب رئيس الحكومة   )1("وذات مصداقية ،قعيةظرة وا الوصول إلى ن  

ينشطها مختصون في اإلتصال،ذوي مـؤهالت وكفـاءة فـي          ،وضع خاليا إتصال  

ال فـي   أو،والواليات،هذه الخاليا تتمثل مهامها   ،على مستوى كل الوزارات   القطاع،

اصة واإلمكانيات الموجودة،بالتنسيق مع خلية إتصال خ     ،تحديد كل المتاحات المحلية   

 :برئيس الحكومة،ويكون لها دور هام في التنشيط،حيث تتولى

 .متابعة النشاطات الوزارية-

 .إعداد مقاالت رئيسية في الصحف-

إىل مجيع الوزارات يف املؤسسات،يف ،) رئيس حكومة سابق(سيفي رمسية حول اإلتصال،قدمها مقدادة وثيق:(1)
 .1994سنة 
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المعلومات،العالقـات العامة،نـشاطات    (وضع إطار لتوجيه النـشاط اإلتـصالي      -

 ).…الوزير،الوالي

 .تحرير النشرات الرسمية-

 .ابالتوالمق،التحضير للمؤتمرات الصحفية-

 ).وتحقيقات حول الرأي العام،دراسات(اد مذكرات خاصة بكل خلية إعد-

 )1(. تسيير العالقات مع الصحافة-

ويبقى الهدف األساسي المطلوب من اإلتصال،هو تقريب المـواطن إلـى           

وهي وثيقة  ،غاالته،من طرف مراكز صنع القرار    إدارته،واألخذ بعين اإلعتبار بانش   

سـمي  ات،وإعتبرت كأول مؤشـر لبدايـة اإلهتمـام الر        قدمت إلى مختلف الوزار   

كأداة ووسيلة ترقية لجميع القطاعات،بمـا فيهـا        ،بضرورة اإلعتماد على اإلتصال   

أنها بقيت مجرد حبـر     مكلف باإلتصال في وزارة السياحة،    كد ال يؤقطاع السياحة،و 

 .على ورق

امل اإلهتمام باإلتصال في مجال السياحة،ال ينفصل عن ضرورة توفير عو         ف

واإلمكانيات ،بر،والتي تتمثل في تهيئة الموارد    أخرى تدعمه،وتعطي لدوره أهمية أك    

يحتاج إلى وسـائل بـشرية      ،لمالية،ألن اإلتصال كأداة وصناعة   وا،،البشريةالطبيعية

وتكوينـا  ،ن في مجال السياحة،يتلقون تأهيال    وتسيره،ويتطلب متخصصي ،تتحكم فيه 

ة في العمل،باإلضافة إلى الوسـائل الماديـة        في هذا المجال،يوصلهم إلى اإلحترافي    

المتمثلة في توفير رؤوس األموال من أجل دعم المشاريع اإلستثمارية،والعمل على           

توفير اإلطار الذي يسهل جذب المستثمرين إلى الجزائر،من أجل تثمين الثـروات            

السياحية،وهوما يعني ضرورة تظافر كل هذه الوسائل؛من أجل النهـوض  بهـذه             

اعة المتأخرة في بالدنا،وبناء قاعدة متينة تمهد لصناعة سياحية قوية،ولـذلك           الصن

 . سنرى ما قامت به الجزائر في هذا الصدد،حتى يكون التقييم أكثر موضوعية

 

 .هاملصدر نفس:  (1) 
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  .ادية والماليةائـل المــالوسـ: المطلب األول
 :في مجال السياحة،فنجد،سبابا ممتازة تشجع على اإلستثمارأ،تملك الجزائر

 .ومحمية،ضاءات متنوعة،واسعةف •

 . للسنة12 ما يسمح بالسياحة في األشهرو، وهة، ومتكاملأقاليم مختلفة •

 .وإرثية مميزة،ثروات طبيعية •

 .قربها من األسواق األكثر طلبا •

 .على المستوى اإلفريقي،شبكة طرقات جيدة •

 .وخصبة،سوقا جديدة جاذبة •

 )1(.طلب داخلي معتبر •

القائمة ،ي بلد يخضع لقوانين إقتـصاد الـسوق       فوإذا كان نجاح أي صناعة،    

على المنافسة الشديدة،يحتاج إلى رؤوس أموال ضـخمة،لدعم المـشاريع،وضمان          

 أصـحاب رؤوس    أمـام كـل   الباب  تنفيذها،فإن مجال اإلستثمار في الجزائر،فتح      

األجانب،لتشغيل أموالهم،وتحقيق األرباح،وقطاع السياحة يعد      أو الوطنييناألموال،

التي تحتاج بشكل خاص إلى اإلستثمارات المالية الكبيرة،وهوما        ،القطاعاتبر أك من

لما وصلت إليـه  ،ت قليلة،مما يجعلها متأخرة قياسا    بدأت الجزائر تعمل به،منذ سنوا    

 و دول أخرى في هذا المجال،بسبب ضعف النمواإلقتصادي،وتقلص سوق الشغل،        

 طويلة،وهوما أثـر بـشكل      أزمة السكن،وتدهور الوضع األمني،الذي ساد لسنوات     

يتردد فـي   ) جنبيالوطني واأل (سلبي على آفاق اإلستثمارات،وجعل القطاع الخاص     

قـع مناسـب لجلـب      تتمتع بمو ،التوجه لإلستثماربقطاع السياحة،وبما أن الجزائر    

على مدار السنة،كان عليها أيضا وضع حد لإلختالل الموجـود          ،التدفقات السياحية 

،إلرتباط هذه العوامل الشديد ببعـضها      …ل،المياه،والنظافةفي هياكل اإلستقبال،النق  

،عميد وكاالت الـسفر والـسياحة،والمدير      "ميدون عمر "البعض،وهوما أكده السيد    

أول وكالة سفر خاصة في الجزائر،وأول وكالة معتمدة        (العام لوكاالت زناتة للسفر   

.                            .3011à . .2004.0713le , com.» tourisme en algèrie «.www //com.google.www: )1(
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م به مـع مجلـة   في حوار قا Jata et Atafمن طرف الجمعيات الدولية للنقل الجوي 

Bienvenue،    وعزلهم ،بطة بالبيئة،فال يمكن جلب الـسياح     السياحة مرت :"حيث قال أن

 و مخيمات صحراوية،بل يجب تظافر جهود كل الجماعات المحليـة،        أو،في فنادق 

والتطهير ،ية،من أجل القيـام بحمـالت التنقيـة       خاصة في المدن السياح   ،المتعاملين

 .)1(" تللمواقع التي تعرف تراكما للمهمال

المـشاريع  "وترقية اإلستثمارات،فإن    حسب معطيات الوكالة الوطنية لدعم    و

أي بنسبة 1999 ديسمبر30 حتى مشروع 1,243 بلغت ، في القطاع السياحيالمدرجة

ناعة،يتطلب إنعاش هذه الـص   :" ،وحسب نفس الوكالة فإن   "من إجمالي المشاريع  4%

وإعادة تهيئتهـا   ،تثمارنـشيطة ياسات إس من خالل وضع س   ،تحسين نوعية المنتجات  

 لخضر صرح وزير السياحة السابق،وفي هذا الصدد،)2("وإصالح المناطق السياحية

 مجلس تكمن مهمته في إعطاء      وهو(،في إجتماع للمجلس الوطني للسياحة    ضرباني

 و،نية للسياحة،وإقتراح كل التدابيرالتي من شأنها تطوير      حول السياسة الوط  ،الرأي

من طرف الدولة    ستثمارات السياحية،قد تم إنجازها   أغلبية اإل :" أن ،)السياحة ترقية

من ، الثمانينات،لم يتبعه محيط مالئم    السبعينيات،ولكن تخلي الدولة الذي بدأ منذ      في

  الدولة،كما أن مشاريع اإلستثمار    الخاص،أن يعوض تخلي  أن يسمح لإلستثمار   شأنه

 عقـار  احي،بسبب عدم توفر  تمت خارج مناطق التوسع السي     ) مشروع 385(الحالية

  )3( ."مشروع،بما في ذلك مشاريع إستثمار أجنبية176 مهيأ،وهوما أدى إلى تجميد 

وفي بداية التسعينات،وكتجسيد فرضته مقتـضيات إقتـصاد الـسوق،قامت     

التي تشجع اإلسـتثمارات والـشراكة،وفتحت      ،بإصدار سلسلة من القوانين   ،لجزائرا

 قانون ترقية الشراكة واإلستثمار   اية التسعينيات،فكان   المجال أمام الخواص،منذ بد   

 بين المـستثمرين الـوطنيين و     ،،الذي منح نفس الحقوق والواجبات    1993أكتوبر في

األجانب،وإلتزم بحماية اإلستثمارات،أما في حالة وجـود خالف،مـنح للمـستثمر           

ت قـانون لخوصـصة المؤسـسا     اللجوء إلى التحكيم الدولي،ثم كان هناك        إمكانية

صصة الفنادق،فإن الدولة دفعـت     فيما يخص مجال خو   أما  ،1995في سنة   العمومية  

 من خالل إنشاء جهازان عموميان لدعم هذا الـسعي،        نحواإلستثمارفي هذا المجال،  

(1): Midoun omar, OP.CIT. p14.  
اجلالية اجلزائرية يف فرنسا،ما مدى مسامهتها يف التنمية اإلجتماعية :، جلنة اجلالية اجلزائرية يف اخلارج،مشروع تقرير حول اإلقتصادي واإلجتماعيس ال:(2)

 .37،ص  واإلقتصادية
 .21،ص23اجلزائر سياحة،رقم،"الس الوطين للسياحة يدرس مسألة العقار السياحي"،) حة سابقوزير سيا(ضرباين  رخلض: (3)
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اضـي  كانت الوكالة الوطنية لتنمية الـسياحة،المكلفة بتهيئـة األر   1998 ففي سنة 

 فـي  ANDTطنية لتنمية اإلستثمارات  ثم الوكالة الو  للمشاريع،وزيادة فرص نجاحها،  

 الفندقـة و   ظـيم نبت،خـاص   1999،كما تم تبني قانونين آخرين في سنة        2001سنة  

قانون ،من أجل كسب إحترافية أكثر في هذا المجال،وجاء بعد ذلك  وكاالت السياحة 

ـ  03للمرسوم التـشريعي رقـم      اإلستثمار   المتعلـق بتنميـة     2001 أوت   :20 لـ

ركزت مهام الوكالة الوطنية لتنمية اإلسـتثمارات،على       ،خالله ،ومن)1(اإلستثمارات

ضــرورة ضــمان ترقية،تنميــة ومتابعــة اإلستثمارات،إستقبال،إعالم،مــساعدة 

 مقيمين،وتسهيل إتمام اإلجراءات المنظمة للمؤسـسات،     والغير،المقيمين المستثمرين

مزايـا  مع الموافقة علـى كـل       ،ها للمشاريع عبر القروض الممنوحة    وكيفية تحقيق 

إللتزاماته وكذلك التأكد من إحتـرام المـستثمر      وتسيير الدعم المالي لها،   ،اإلستثمار

 )2(.خالل الفترة المحددة

فيمـا يخـص ترقيـة      :"ة أنـه  للديوان الوطني للسياح  ،وقد أكد المدير العام   

على تثمين  ،كومة إلى تشجيع ظهور سياحة مبنية     السياحي،فيهدف عمل الح  اإلستثمار

بهـا البالد،وتعمـل     التي تزخر  والحضارية،والثقافية،عيةات الطبي والقدر،الطاقات

 و والشراكة إلى تحديد مخطط تهيئـة،     ،في سبيل تنمية اإلستثمار السياحي    الحكومة  

 )3("على وجه الخصوص، مناطق التوسع السياحيإعداد

لألسـس الحقيقيـة للـصناعة الـسياحية،بما        وبالفعل،ومن أجل تدعيم أكبر   

بتقديم ثالث  ،اإلدارة المركزية لوزارة السياحة   عايير الدولية،بادرت   مع الم  يستجيب

قوانين خاصة بالتنمية المستديمة،مناطق التوسع والمواقع السياحية،وكذلك إستعمال        

وإستغالل الشواطئ،وكذا وضع الوسـائل اإلدارية،التقنية،المالية،والتـشاور،والتي       

ديوان الـوطني للـسياحة،صندوق     الوكالة الوطنية لتطوير الـسياحة،ال    تتمثل في   

وقد تمت المصادقة على هذه     ترقية اإلستثمار السياحي،والمجلس الوطني للسياحة،    

هو اإلستغالل العقالني للموارد الـسياحية  ،،والهدف منها2003فيفـري   القوانين،في  

ال الآلحقة،وقد ألح وزير    بغرض اإلستجابة للطلب الحالي،دون رهن مستقبل األجي      

 6 و5 والصناعات التقليديـة يـومي  ،مدراء المحليين للسياحةإجتماع الفي ،السياحة

(1) : Brahim Ziane, « L'algérie : nouvelle législation »Arabies, juillet_aout 2001, n°175, p35  
(2) : IBID ,38   

 .      03 ،ص2002،أكتوبر20اجلزائر سياحة،رقم،"اإلستثمار السياحي"،عبد العايل طري:(3) 
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ستحد مـن دور  ،هذه القوانين:"ياحة باألوراسي،أنبالمعهد العالي للس،2003 مارس

الدولة من اآلن فصاعدا،وسيقتصر دورها فقط على ميـادين التـشريع،التأطير و            

الدولة :"لوزير أيضا أن   ا ويقول ،"المراقبة،ومن هنا أنشئ المجلس الوطني للسياحة     

،وذلك بهدف تنمية القطـاع     عن اإلستثمار السياحي لفائدة القطاع الخاص      ستتخلى

حجر الزاوية في   الذي يشكل   ،كما أسندت مهمة العقار السياحي    ،)1("وترقيته،السياحي

 .إلى الوكالة الوطنية لتطوير السياحة،التنمية السياحية

القانونية،تزيح كل العراقيل التي    أن هذه النصوص    هو،وما نستطيع مالحظته  

طية اإلحتياجات  أوقفت من قبل اإلنعاش السياحي في البالد،وتبقى مرحلة التنفيذ لتغ         

 .هي الضمان الوحيد،لنجاح هذه القوانين في تنمية سبل اإلستثمار،الكبيرة المنتظرة

 يبقى، الفندقة،وهياكل اإليواء السياحي   والشراكة في مجال  ،كما أن اإلستثمار  

األولويات األولى،ألنه المجال الذي يعرف العجز األكبر في قطاع السياحة في            من

بل الرئيسي في تنميـة     ،منا أن الفنادق تلعب الدور األول     الجزائر،خاصة إذا ما عل   

وأطول مدة في الفنادق،التي ،في العـالم،ألن السائح يقضي أكبرالسياحة في أي بلد    

،كذلك فإن ما ينفقه السائح في الفندق،يقدر عـادة  تعطي له أول انطباع في هذا البلد     

 نصف مجموع نفقاته في البلد الذي يزوره،بل وقد تصل في بعض الدول             منبأكثر

 وطعام من خالل الخدمات الموجهة لهذا السائح من إقامة،       أكثر من ذلك بكثير،   إلى  

 وشراب،وخدمات تكميلية،من تسلية،وترفيه،وخدمات صحية،وخدمات اإلتصاالت،    

 .…والخدمات المصرفية،إلخ

ندقيـة فـي جامعـة      وبهذا الخصوص يقول جيرالد التين،أستاذ اإلدارة الف      

المدينة لـن تـصبح ذات قيمـة        :" اإلدارة الفندقية أن   في كتابه ،كورنيل األمريكية 

وكرم ،للتأثير على زوارها بعظمتهـا    ،إذا كان بها فندق واحد على األقل      كبيرة،إال  

 .)2("ضيافة مجتمعها

 .16،ص2003،فيفري 23اجلزائر سياحة،رقم ،"التقنني السياحي،موضوع نقاش"،) وزير سياحة سابق(ضرباين  ر خلض:(1)
 .07،ص2000دار وائل للنشر،:عمان ،1ط،"الترويج الفندقي احلديث"،  مقابلةد خال:(2)
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ولذلك فهي تعكـس    ،حسب جيرالدالتين صناعة متغيرة   ،د صناعة الفنادق  عوت

إذا في الحال أي تغير يطرأ على السياحة،فإذا ركدت الـسياحة خلـت الفنـادق،و             

 .)1("في األفكار،وطرق العملنشطت إكتضت،فهي تخضع للتغييرالمستمر

ومجاراة ،تماما كالسياحة،إذا بقي ثانويا تدهور،فالبد مـن التطورالمـستمر        ،والفندق

فليس هناك سـياحة    (أساليب العصر،باستحداث أساليب إدارية جديدة تساير الزمن      

ألية ،أنهمـا شـديدتا الحـساسية      ،كما)ياحةبدون فنادق،وليس هناك فنادق بدون س     

 نـادق والـسياحة،واألمن و    تؤثر على الف  ،حداث سياسية،فاألزمات وخطر الحرب   أ

على  لفنادق بالسياح،وبالتالي تأثيرها   ا ومأل،يساعدان على تنشيط السياحة   ،اإلستقرار

 )2(.الوضع اإلقتصادي في ذلك البلد 

باب معينة،منها ما فرضـتها     وفي الجزائر،ظهرت المجمعات السياحية ألس    

من عدد  ،نت تتكون في بداية عهد اإلستقالل     مثال،والتي كا )موريتي(كقرية  ،الظروف

كا للدولة،وأسـندت إلـى     من الفيالت الخاصة،تركها أصحابها شاغرة،فأصبحت مل     

وزارة السياحة مهام إصالحها،واإلستفادة منها،ومنها ما كان منشئا مـن طـرف            

وتيبـازة  ،الشروع في إنشاء مجمعات سـيدي فرج      وزارة السياحة الجزائرية،فقبل    

مثال،إعتمد على جمال المناظر من جهة،ومن جهة أخرى قربها من المـدن،طرق            

وكاالت السفر بالمناطق المتـوفرة علـى        فلشغكذلك،،والمستشفياتالمواصالت،

والقرى ،هجية،فقد تبين أن سياسة المجمعـات     البحروالشمس معا،أما من الناحية المن    

بوسائل اإليواء،وأحسن طريقة لجلب أكبر     ،حية هي أسرع وسيلة لتجهيز البالد     السيا

ن واإلنتقال في هذه المجمعات أكثر،م    ،ن من السياح،الذين يفضلون الحركة    عدد ممك 

 )3(. على المستوى التجارياء في النزل،وهوما يضفي ربحا آخرمجرد البق

 مفتوحة أمام المبادرات المتنوعة،ومستعدة لتدعيمها و     ،وتبقى الجزائر اليوم  

،فحسب اآلفاق المستقبلية التي سطرتها وزارة السياحة،فإنه من المنتظـر          اتشجيعه

لعمل بها،أو تلك التي أوقفت المشاريع الجاري التكملة 2004-2007 تخصيص فترة 

   55.000أخـرى األشغال بها ألسباب مختلفة،والتي تهدف إلى تنفيذ هياكل إيـواء  

.15 املرجع،صسنف: (1) 
 39  ،ص1998دار وائل للنشر والطباعة،:،عمان1ط،"إدارة الفنادق ورفع كفاءاا اإلنتاجية"، أمني السيد عليد حمم:(2)

(3) : Ministère du tourisme, «Projection décenale du développement du tourisme2004_2013 »,  p16. 
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 -2013فـي نهايـة المـدة،أما فتـرة          ملياردج   82,5سرير،وسيكلف ذلك حوالي    

وإستثمارات ،يدة،التي ستنطلق منها عقود شراكة    ،فستكون فترة المشاريع الجد   2008

القروض البنكيـة التـي ستمنح،األراضـي،وكذلك النـشاط         أجنبية مباشرة،بفضل   

 ،وينتظـر تحقيـق   2008،وبداية 2007الترقوي الذي سيقوم به القطاع،في نهاية 

 / مليار دج  2,5مليار دج،بمتوسط   150:طريق إستثمار يقدر ب   عن  ، سرير 60.000

 232,5: فترة تحقيق المشاريع السياحية ب     2004-2013سرير،وبالتالي ستكون فترة    

 )1( .لم يتم تحديدها،العلم أن سعر الحصول على األراضي،مع ملياردج

 

 .الوسـائل البـشريـة: المطلب الثاني
والمراكز المتخصصة في التكوين السياحي،سيساهم  ،إن تكثيف شبكة المعاهد   

بصفة أكيدة في إعادة اإلعتبار،وإنعاش النشاطات السياحية،ألنه يزود المـستثمرين          

تساهم في تحـسين الخـدمات      ين بيد عاملة مؤهلة،وذات كفاءة،    يوالمسيرين السياح 

 .الممنوحة،وتطوير الصورة العامة للسياحة

سـوى مركـز    ،1966لم تكن تملك بعد اإلستقالل وإلى غايـة         " والجزائر،

التكوين السياحي ببن عكنون،الذي كان يضم عددا صغيرا من الشباب الجزائـري            

ا المركز،لم يكن كافيا لمستوى تطلعات      ،إال أن هذ  )خدمات و مطبخ  (في تخصصين 

السوق الوطنية،ولذلك،ومن أجل سد الفراغ الموجود،قام المسؤولون آنذاك بإعطاء         

منحات دراسية لمجموعة من الطلبة،بإتجاه دول لديها تجربة ناجحة فـي مجـال             

ما ساعدهم في إكتساب الخبرة في      سويسرا،فرنسا،تونس،إسبانيا،وهو: مثلالسياحة،

 .سياحة،ومعرفة أساليب العمل التي أثبتت التجربة نجاحهامجال ال

 و وتم بعد ذلك،إنشاء مركزين للتكـوين الفندقي،في كل مـن وهــران،          

 لتكوين متخصصين محترفين،ثم تم إنشاء معهـد الدراسـات الفندقيـة و           ،قسنطينة

 300العـاصمة،بإمكانيات إسـتقبال تـضم       في فندق األوراسي بالجزائر    السياحية

بهدف تكوين أفـراد ذوي كفـاءة عاليـة،إطارات ومعلمين،فـي مختلـف             ،طالب

(1) : Ministère du tourisme, « Projection décennale du développement du tourisme 2004_2013 »,  
p16.17     
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شأتان جديدتان في كـل     خلقت من ،في نفس الوقت  التخصصات الفندقية والسياحية،و  

 و ، طالب،لتكوين يدوم سـنتين     260وبـوسعادة،واللتان  تستقبالن  ،من تيزي وزو  

 . )1(.إطارات سامية

دما في إنـشاء الهياكـل      تق زائر فيها الج  ت، حقق  أهم فترة  ن، أ ومن المالحظ 

 سـنحاول   ك، لـذل   السبعينات ة، وبداي  في نهاية الستينات   ت، كان السياحيةو الفندقية

 .لهذه اإلنجازات السياحية منذ أواخر الستينات،إبرازالتسلسل الزمني

 .إفتتاح مركب زرالدة:1968أوت -

أو ،لـساورة ن،الذي يسمح بزيارة موقع ا    تيميمو-فتح طريق القليعة  :1969فيفري  -

 .الواحة الصحراوية التي تقدم مناطقها للسياحة 

 .صحراوي (chars a voile)حدوث أول رالي:1969مارس -

 .في مدينة األغواط" مرحبا"إفتتاح فندق :1969مارس -

للمدرسة الفندقية ببوسعادة،هذه المدرسة تعمـل      ،تدشين الحجر األول  :1969ماي  -

موظفين مباشرة بعد التخرج،وموجهين لتكوين تلميذ،250 وتستقبل ،1971أكتوبر منذ

وإطارات متوسطة،وهوما تـزامن مـع   )Des Agents de maitrises(مراقبي األعمال

 158 و ،غرفة 79 نجوم،وسعة 3 لبوسعادة،هذا اإلنجازذو ثالث" قـايد"إفتتاح فندق 

 .يتضمن مطاعم،نادي ليلي،مسبح،ومحالت تجارية سرير

 .في وهران،"ندلساأل"ن مركب تدشين أول حجرم1969:جوان -

 كم  20،على بعد   "بوغرارة"أول حجرفي محطة المياه المعدنية لحمام       :1969جوان  -

 .من تلمسان

 )2(.إفتتاح المركب الضخم لتيبازة:1969جويلية -

العديد من اإلنجازات إلى غاية سنوات الثمانينـات،التي عرفـت توجهـات             وتلتها

التـسعينات   جازا يذكر،ثم أتت سنوات   السياحة إن أخرى،لم يشهد فيها قطاع      سياسية
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طاع السياحة المرتبط على قأحلك مراحلها،وهوما أثر سلبا   ،عرفت فيها الجزائر   التي

 .واإلقتصادي للدولة ،والسياسي،بالوضع األمني،بصفة مباشرة

 السياحية، ن الوسائل الهامة،لترقية الصناعة   أن اإلهتمام بالعنصر البشري،يعد م    كما

م اإلهتمام بهذا الجانب،مؤخرا،في البرنامج المستقبلي للجزائـر،أين أعطـي          وقد ت 

إهتماما أكبر بالعامل البشري،والذي سيستفيد من نشاطات هامة،تتمثل في إعــادة        

إدراج برامج تكوينية وتجديدها،والسعي وراء الحصول على وسـائل بيداغوجيـة           

كمون في تقنيات متطورة    متطورة،واإلستعانة في ذلك بمتخصصين في القطاع،يتح     

في تسيير النشاطات،والخدمات السياحية،ويكون ذلك بعد الحصول على بكالوريـا          

تقنية،وهذا يعني أن الذين سيعملون في المجال السياحي،مستقبال،سيكونون من ذوي          

 وإنشاء المركبات السياحية،يظل ناقصا إذا لم يتبـع،       ،ألن بناء الفنادق  اإلختصاص،

 .وإحترافية في التعامل،كفاءةيرين ذوي ومس،بتوفيرموظفين

كما أنه،سيتم فتح فرع إقتصادي للسياحة في الجامعات،تتواصل فيه الدراسة إلـى            

والتربية ،في النظام الوطني للتكوين المهني    ،الماستر،كما ستدمج مواد سياحية    غاية

وسيتم إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين في مجـال السياحة،وخلق  برنامج          ،الوطنية

 .مع مؤسسات تكوينية دولية ، بتبادل الخبراتاصخ

  مليـار دج  31,32له ظرفا ماليا يصل إلى       وكل هذه النشاطات،سيخصص  

 :هيكلت هذه المنظومة حسب مستويات وفروع وتخصصات مختلفة،تتشكل منوقد 

،المتواجدة في الجزائر العــاصمة،وهي    المدرسة الوطنية العليا للسياحة   

ارات،وكوادر في التسيير السياحي والفندقي،ولكن موقعها      متخصصة في تكوين إط   

،حسب تقرير وزارة السياحة،لم يعـد يالئـم اإلنـشغاالت          )فندق األوراسي (الحالي

البيداغوجية للقطاع،ألن اإلمكانيات الموجودة فيه لم تعد كافية،وسعر التكوين فيهـا           

وزها مـن خـالل     اقيل سيتم تجا  ،وهي عر …إلخ،وإستقاللية التسيير محدودة  مرتفع،

  )1(.موقعها مستقبالتغيير

(1) : www.google.com « .tourisme en algérie+ formation en tourisme  », le15.12.2003 à 10h30.  
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واجد بوالية تيزي وزو    مت،وهوالمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية    

 .والسياحة ،تقنيون سامون في الفندقة،ويتخرج منه

،بمدينة بوسعادة،وهو متخصص في المهن القاعدية      السياحةمركز الفندقة و  

 ).ونالفندقة،وأعوان مؤهل في السياحة،وتقنيون(

لطلب المتزايد على التكوين فـي      وا،العدد المحدود للبقع البيداغوجية   وبحكم  

على المستوى الرسمي،تستحق التنويه،على مستوى شـبكة        بدأت تحركات القطاع،

، في عدة مراكز للتكوين المهني    لى إدماج مهن السياحة   للتكوين المهني،التي تسعى إ   

 حة في والية الطارف،كما ينتظرفي مهن السيا،وسجل إستحداث مركز مختص كليا    

 ).عين بنيان(والعاصمة،بواليتي بومرداس،مركزين مماثلينإنجاز

،المبادرات التي بدأ يقوم بها القطاع الخاص،من خالل اإلستثمار         إلى ذلك ويضاف  

. اليومخلق مؤسسات صغيرة،يالحظ إنتشارها   والفندقي،و كوين السياحي الت مجال في

تكوينا في مهن الطبخ،والفندقة،وتقدر طاقـة      ،المؤسساتيث يتلقى الطلبة في هذه      ح

تحداث مركز مماثل   بقعة،وفي نفس الباب مثال،تم إس     260اإلستقبال فيها بأكثر من     

 )1(.و السياحة ص في التجارةخصمت،بوالية الجزائر

 18_19،ص2002،سبتمرب 19،اجلزائر سياحة،رقم "التكوين يف السياحة،منشآت جديدة " ، الوطين للسياحةن الديوا :(1) 
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 .تطور السياحة في الجزائر: المبحث الرابع
  فقط يد الماضي القريب  جزائر،لم يكن ول  الثروات السياحية في ال    إن إكتشاف 

 كانت دائما مطمعا للغزاة، و     موجودا منذ القدم،والتاريخ يظهرأن الجزائر     ولكنه كان 

المستعمرين،لما عرفوا بها من تنوع في الثروات،وجمال في المواقع،فـضال عـن           

 ، عبر التـاريخ  ،تتمتع به،فتعرضت إلى غزوات عديـدة     الموقع اإلستراتيجي الذي    

 و يين،الغزو الروماني،وإجتياح الوندال،إلى غـزو البيـزنطيين،      إبتداءا من النوميد  

بقيادة عقبة بن نافع فـي القـرن الـسادس؛والحاملة          ، العربية اإلسالمية  الفتوحات

ادس عـشر،الذين بـسطوا     لحضارة جديدة،ثم فترة دخول األتراك في القرن الـس        

إلى ،1830ة  وسيطرتهم تدريجيا،إلى غاية دخول اإلستعمار الفرنسي في سن       ،نفوذهم

مقاطعـة  للسيطرة العثمانيـة،وأعلن الجزائر   األراضي الجزائرية،والذي وضع حدا     

طمـس   الحضارة والثقافة الجزائرية،و  كل آثار  سنة،محو132فرنسية،وحاول ولمدة   

 )1(.1962كل مقومات الشخصية الوطنية،إلى غاية اإلستقالل في سنة 

الفرنـسي،وقبل الحـرب    كما أنه البد من ذكر،أنه وخالل فتـرة اإلستعمار        

 و ،سجل توافد عدد كبير من السياح األوروبيين إلى الجزائر،        1914األولى   العالمية

وإحتياجات ،يفكر في ضرورة وضع هياكل تتناسب     ،ما جعل اإلستعمار الفرنسي   هو

وغير معروفـة،وعن   ،وا يبحثون عن مناظر طبيعية جديدة     هؤالء الزبائن،الذين كان  

،وهو تماما ما كانت توفره طبيعة الجزائر الخـصبة،وفي         معتدل في فترة الشتاء   جو

هذه الفترة،إعتبرت واليتي الجزائر وبسكرة،الموقع األفضل للسياح األوروبيين،من        

 .أجل قضاء عطالت ممتعة

وبعد الحرب العالمية األولى،ظهرت فترة السياحة عبر الصحراء الكبرى،ثم         

ي أوقفت كل هذه النـشاطات،وظهر      الت)1939-1945(جاءت الحرب العالمية الثانية   

 نوع جديد من السياح،بعد الحرب،فبعد أن كانت السياحة مخصصة لألغنياء فقـط،           

الـذين كـانوا    ،ت فئة الزبائن ذوي الـدخل المحدود      ورمزا للرفاهية والثراء،ظهر  

 :يشجعون التنزه والتجوال،وبرز منها نوعان

(1) : « L'algérie entre le passé et le présent", Bienvenue, alger : la sarl septi-diffusion, n°00, mai_juin 
2004, p05.   
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  (Tourisme de Séjours)سياحة اإلقامة -

 (Tourisme de Circuit )مداراتالسياحة -

 ؛عرف عدد السياح المتوافدين إلى الجزائر     1950وفي هذا اإلطار،وفي سنة     

 ألف سائح،ومن أجل إستعاب هـذا       150محسوسا،حيث وصل إلى أكثرمن      إرتفاعا

اإلرتفاع الذي كان يتزايد يوما بعد يوم،وضعت السلطات الفرنسية برنامج توسـيع            

،والذي تم فيـه     1957ودة،في إطار مشروع قسنطينة لسنة      للهياكل السياحية الموج  

ــد  ــادق حــضرية،وضعت  17200تحدي ــة لفن ــة %17غرف ــي والي ــا ف  منه

 )1(.والحمامية،فة في المحطات البحرية،اإلقليميةغر1130الجزائرالعاصمة،وعدد 

 .1962على إستقاللها في سنة إلى غاية حصول الجزائر،ذلك وإستمر

 

(1) :Belkacem Heddar, « Rôle Socio-économique du tourisme, cas de l'algérie »,coédition en 
A.P_OPU_ENAL,p30.           
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  )1990-1962( البناء واإلصالحمرحلة:المطلب األول
،لم يكن هناك مجال للحديث عن نشاط       1962عندما إستقلت الجزائر في سنة      

سياحي آني؛حيث أن إمكانيات اإلنتاج التي تركها اإلستعمار كانت ضـئيلة،وأغلبها      

كان قديما وغير مناسب،وقد قسمت هذه اإلمكانيات آنذاك حسب نـوع المنتجـات             

 : كمايلي

 المجموع إقليمية حمامية صحراوية ريةحض المنتجات

 5922 090 2969 486 2377 عدد األسرة

% 40 08 50 02 100 
 
  . 1963DES  de Memoire,  et Development economiqueTourisme, Leon.ch : Source    

مـن  %) 50(مالحظتـه مـن خـالل هـذا الجـدول،هو أن             يعوما نستط 

الحمامي البحري،بما كان يتناسب مع الزبـائن       كانت موجهة للمنتوج    ،اإلستثمارات

فقد كان لخدمـة إحتياجـات النـشاطات        ،%)40(األوروبيين،أما المنتوج الحضري  

وأصـحاب رؤوس   ،التي شكلت زبائن من رجال األعمال     ،اإلستعمارية اإلقتصادية

 .األموال

على تحديـد   ،قتصرت الدولة الجزائرية في عملها    ولذلك،وخالل تلك الفترة،إ  

 :تمثلت في،)ZET(ناطق كبيرة للتوسع السياحي ثالث م

 ).موريتي،سيدي فرج،تيبازة(منطقة غرب الجزائر العاصمة-

 ).األندلس(منطقة وهران-

،وتعـداد عـشرين محطـة      )،القالة"عنابة"،سيرايدي"بجاية"حماديت(منطقة الشرق -

 .حمامية،عبر كل التراب الوطني

مركزة علـى   ،ية الـسياحية  اإلنشغاالت حول التنم  كانت  ،وخالل هذه الفترة  

 .حول مناطق التوسع السياحي،وحمايته،وجمع معلومات أكثر،الحفاظ على التراث
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،  لميالد النشاط السياحي الرسمي في الجزائـر       ا تاريخي ا، موعد 1966وكانت سنة   

 : فيها األهداف التاليةت، حدد تم وضع أول إستراتيجية للتنمية السياحيةثحي

 كهدف أساسي،جلب العملة الصعبة،خلق مناصب الشغل و      النشاط السياحي،لديه   .1

 .إدماج الجزائر في السوق السياحية الدولية

 .اإلستثمارات السياحية،تكون مركزية.2

 )1( .وضع نظام تكوين فندقي وسياحي.3

بـدأت  :"وعلى ضوء هذه األهداف،وحسب التقرير الرسمي لوزارة السياحة       

 الدولة الجزائرية،وإستطاعت أن تحقق نسبة      المشاريع اإلستثمارية،بتمويل كامل من   

ووصل رأس المال   ،)1967-1969(من األهداف،خالل مرحلة المخطط الثالثي    20%

  أي 1964،أربعة أضعاف ما كان عليه في سنة        1966المخصص للسياحة في سنة     

 . مليون دج92مليون دج إلى  20من 

وية للسياحة  الذي أعطى األول  ،)1970-1973(ووضع المخطط الرباعي األول   

على حساب  ،ريف بالمنتوج الجزائري في الخارج    الدولية،وركز على ضرورة التع   

 90000السياحة الداخلية التي إعتبرت حاجة غير أولوية،كما حدد ضرورة إنتـاج            

ألكثر من مليون سائح منتظر خالل العشر سنوات القادمة،من أجـل جلـب            ،سرير

 مـن   %33حقق على إثر ذلك نسبة      العملة الصعبة،وخلق مناصب شغل محتملة،وت    

 .المحددة األهداف

فقد وجه المبادرات األولى إلـى      ،)1974-1977(أما المخطط الرباعي الثاني   

والوضـع  ،سن مستوى معيشة المواطن الجزائري    السياحة الداخلية،مبررا ذلك بتح   

اإليجابي الذي إتسم به قطاع المحروقات في تلك الفترة،وبرز ذلك في قانون سـنة              

،أمـا  "ومطورة من أجل اإلستجابة إلى الحاجات الوطنيـة       ،السياحة موجهة :" 1976

% 41،وقد تم تحقيـق     "السياحة الدولية فلديها طابع مكمل مقارنة بالسياحة الداخلية       "

من أهداف هذا المخطط،أما فيما يخص مناصب الشغل،فقد خلق القطاع العام حتى            

(1) : Conseil national économique et social, « contribution pour la redifinition de la politique 
nationale du tourisme »,16ème session, novembre, p13_14. 
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ع العـاملين فـي القطـاع       فقط من مجمو   %1أي  ،)منصب دائم 7252(1977سنة  

 )1(".العام

 و فإن فترة السبعينيات،كانت مرحلة التدفق السياحي المعتبر،      ،وبصفة عامة 

 و السياحية الضخمة،غير أن الهياكل الفندقية بقيت تعرف عجزا واضـحا،          الهياكل

توزيعاغير متوازن بين المناطق،وغير قادرة على تلبية مستوى متطلبات الـسياحة      

،بمتوسـط  )1977-1970مـن   (300000 يتجاوز عدد السياح األجانب      الداخلية،ولم

 )2(. سائح في السنة240000

 التوجهات الموجـودة  ي، ف كانت ال تكاد تذكر   ه، فنشاطات لخاصأما القطاع ا  

 ترقيـة قطـاع     ي، ف بالدور الرئيسي  الدولة كانت تقوم     ن، أل في مخططات التنمية  

 .السياحة

تراتيجية جديدة للتنميـة     األهداف،وإس مجموعة من ،كما حددت الدولة أيضا   

من خالل  )1985-1989)(1980-1984(في المخططين الخماسيين األخيرين   ،السياحية

 :،والذي حدد فيه)بداية فترة اإلصالحات(1980قانون 

من أجل وضع بطاقة تثبيت السياحة      ،لوطنيةوحماية اإلمكانيات السياحية ا   ،إحصاء.1

 .في الجزائر

وتسييري،يحدد نوعية السياحة المختارة،ويشيرإلى دورها     وضع مخطط تنظيمي    .2

التي تهدف إلى تعريف    ،م التركيزعلى السياحة اإلجتماعية   في التنمية الوطنية،وقد ت   

بالمناطق التي شهدت معـارك ثـورة التحريـر         ،وخاصة منهم فئة الشباب   ،السكان

 .وعائالتهم،ى تلبية الحاجات المتنوعة للعمالالوطني،كما تهدف إل

يـدمجها فـي الـسوق    ،الصحراوية،وإعطاءها طابعـا تجاريا  اإلهتمام بالسياحة   .3

بهدف الحـصول علـى     ،قطاع الفندقة في المناطق الحـضرية     الدولية،واإلهتمام ب 

في ،فندقية على األقل   وضع وحدة     على إيرادات مالية إضافية،وتشجيع سياسة قائمة    

 .منطقة،وفنادق على خارطة الطريق كل

(1) : Conseil national économique et social, « contribution pour la redifinition de la politique  
nationale du tourisme »,16ème session, novembre, p15_16. 
(2) : IBID, p17  
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 أصبح أمرا ضروريا  ،يث أن تعدد المتعاملين السياحيين    ستثمارات،حالمركزية اإل .4

واإلستجمام،هؤوالء المتعاملين يمكن أن   ،سيسمح بدمقرطة الوصول إلى الراحة    ألنه  

 .يتمثلوا في المؤسسات اإلجتماعية،التنظيمات اإلجتماعية،والتجمعات المحلية

 ة، وبـسع  فة تنصيب منشآت سياحية خفي    ى، عل وقد ركزت هذه الفترة أيضا    

 )1(. تسييرهال، وتسهي أجل تقليص تكاليف التنفيذن، مصغيرة لكل أنواع السياحة

 األرقام المقدمة وحتى نهاية فتـرة       ت سجل د، فق أما عن نتائج هذه المشاريع    

 :الثمانينات ضعفا بارز في التنفيذ

وعلى غرار كل المؤسسات    ، وضعية المؤسسات  ت، تميز ففي ميدان الشغل  -

 .ومؤهالت غير كافية،اقي القطاعات بالعجز لبالعمومية

 منهــا بالمــصيفات 21000( ســرير48302إمكانيــات اإلســتقبال،بلغت -

،وهوما صنف الجزائر في موقع ضـعيف بالنـسبة   1989 في نهاية سنة) الشاطئية

 69850إلى تحقيق 1985 والمغرب اللتين وصلتا في سنة،إلمكانياتها،ومقارنة بتونس

 . على الترتيب58044و

ومركزا علـى   ،ص في التهيئة السياحية،بقي ضـعيفا     مشاركة القطاع الخا  -

أو صعوبة إستثمارهم في    ،هوما يعكس عدم إهتمام المستثمرين    القطاع الحضري،و 

 .مناطق التوسع السياحي

مقارنة بالمرحلة السابقة،حيث تراوح ما بين      ،التدفق السياحي بقي مستقرا   -

 . سائح324000،بمتوسط سنوي بلغ 400000 و250000

عن ،لم يكف عدد السياح المتـوجهين إلـى المغـرب          وخالل نفس الفترة،  

،وهـو مـا   مليون3,6  إلى مليون3,2 ،وصل من 1989إلى 1987 التزايد،فمن سنة 

حتى فـي فتـرة اإلصـالحات     ،لنشاط السياحي الواضح في الجزائر    ضعف ا  يبرز

 )2(.المفترضة

 

(1) : Heddar Belkacem, « Rôle socioéconomique du tourisme,cas de l'algérie » ,p50 . 
(2) : Conseil national économique et social, comission perspectives de dèveloppement economique et 
social, « contribution pour la redifinition de la politique national du tourisme", p16  
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 )2000-1990.(واإلقتصاديةمرحلة التحوالت السياسية : المطلب الثاني
إن إقتصاد السوق الذي دخلته الجزائر في بداية التسعينات،كان مـن أهـم             

المراحل التي ميزت مسارها اإلقتصادي،بكل ما لهذا المجال من تأثير على بـاقي             

القطاعات الثقافية،اإلجتماعية،والسياسية،حيث عرف اإلقتـصاد الوطني،عمليـات       

نظمة السائدة،دعمته حركية العولمة التي كان لهـا        خوصصة كبيرة،وتغييرا في األ   

األثرالكبيرفي التحول الذي حصل،والصناعة السياحية تعد ميدانا مفضال،لممارسة        

 .نشاطات الخوصصة والشراكة وكل اآلليات التي يفرضها إقتصاد  السوق

لذلك،كان على الجزائر أن تتحرر من التمويل اإلقتصادي،وهو ما يستوجب                

ـ          تش ابع النـصوص التنظيميـة     جيعها للقطـاع الخـاص،ولكن أيـضا تغييـر ط

 التي كانت غير مكيفة مع البيئة الجديدة،وتم فتح أبـواب اإلسـتثمار و            ،والتشريعية

الشراكة مع المجموعات السياحية الدولية،وكذا ترقية المنتوج السياحي الجزائـري          

ويج،بمـا يـساهم فـي      عن طريق إستعمال شبكات جديدة للتوزيع والتسويق والتر       

 .تحسين الصورة السياحية للبالد

تدهور الوضع األمني،وعدم اإلستقرارالسياسي الذي سـاد عـشرية         "إال أن         

كاملة،إنعكس في شكل مصاعب بيروقراطية،وعراقيل تعيق حصول المـستثمرين         

في مجال السياحة على األراضي،والقروض البنكية،مما أدى حسب تقريـر وزارة           

  سائح في سـنة     359895إنخفاض مستوى التدفق السياحي،فمن دخول    :"ة إلى السياح

   %)95(،وبلغت نسبته ا،أي أن اإلنخفاض كان كبير    1996 في سنة    18000إلى  1990

،إستقبلت مدينة مـراكش لوحـدها   )المغرب األقصى(وإذا ما قارناه مع بلد مغاربي    

 ) ساكن 000 500ي  وهي مدينة يقطنها حوال1990سائح في سنة  000 700(حوالي

 .أن عدد السياح تجاوز عدد السكان أي

أما مداخيل العملة الصعبة،فلم تصل أبدا إلى مستويات عالية،بل قلت بصفة           

مليون دوالر  20لى   إ 1990مليون دوالر في سنة      105خاصة في هذه المرحلة،من     

ع وهذا ما يعني أنه كان متقارب م      ،81%،أي بإنخفاض بلغت نسبته     1998في سنة   
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ـ          ،وليبيـا  )مليـون دوالر  (13ما حققته دولتين كانتا تحت الحصار وهما العراق بـ

 )1(."1998في سنة ) مليون دوالر18(

وفي السنوات األخيرة من التسعينيات،شهدت الجزائـر تحـسنا ملحوظـا           

للوضعية األمنية واإلقتصادية،وعرفت دفعا جديدا في إتجاه تحسين صورة الـبالد           

ة محاوالت للتنسيق بين الدول العربية في مجال النشاطات         وبرزت عد "في الخارج، 

السياحية من أجل إزاحة العراقيل الموجودة وترقية هذه الـصناعة الواعدة،ترقيـة            

في مؤتمر بالجزائر   ) المنظمة العربية للسياحة  (حقيقية،وهو ما ذهبت إليه مناقشات    

ات أن معظم الدول    ،والتي إتفقت فيها األرقام واإلحصائي    2000العاصمة في جوان    

العربية أهملت هذه الصناعة،على الرغم مـن أهميتهـا اإلسـتراتيجية،وإرتباطها           

بمسار التنمية الوطنية،كونها ركزت على قطاع المحروقات،الـذي أصـبح يمثـل     

جزءا من العقبات التي تقف أمام تنوع النشاطات اإلقتـصادية،بإستثناء دول مثـل             

 )2("ناعة السياحية وزنا أكثر جدية مصر،تونس والمغرب التي أعطت للص

كما أن تحسن الوضع األمني،حسب تقرير وزارة السياحة،بدأ يعطي ثماره          

في الفصل األول مـن      11298من خالل اإلرتفاع الملحوظ في مناصب الشغل،من        

ما عجلة اإلستثمار والشراكة أ،2000منصب في الفصل األول من سنة       12514سنة  

حسنا بفضل القوانين الجديدة التي شجعت المـستثمرين        عرفت ت  فقد   والخوصصة،

 وكالـة سـياحية تهـدف إلـى     00 8الوطنيين واألجانب،حيث أنـشأت حـوالي   

التعريف،إكتشاف وإعادة إكتشاف الجزائر الجديدة،رغم أن ما نالحظه،يشير إلـى          

العكس تماما،ألن النشاط اإلتصالي للوكاالت عندنا يقتصر على الترويج للـسياحة           

 الخارج،ويشجع على زيارة مواقع متنوعة من العالم بإستثناء الجزائر،مـع أن            نحو

الهدف من تواجدها،يكمن في تحسين الصورة الجزائرية،وكذلك توفير المعلومـات          

عن طريق إستخدام تقنيـات اإلتـصال المتطـورة،والتي تبـث للـرأي العـام               

بلـدا مفتوحـا علـى      العالمي،رسائل سالم وأمن،تبرز لهم فيها أن الجزائر أصبح         

المنافسة،لما تملكه من منتجات سياحية طبيعية رائعة،وإرث كبير،وأنهـا أحـدثت           

قطيـعة حقيقية مع ممارسات الماضي،من خالل التـسهيالت الخاصـة بتأشـيرة            

(1) : Conseil national économique et social, « contribution pour la redifinition de la politique 
nationale du tourisme »,16ème session, novembre, p15_16  
(2) : IBID, p17                    
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الدخول إلى الجزائر مثال،ونوعية اإلستقبال في القنصليات،والتعامالت على الحدود         

 .رغم ذلك بقي عدد السياح ضعيفاالتي أصبحت أكثر مرونة،ولكن و

 :تطور عدد السياح في الدول المغاربية

 تونس المغرب الجزائر السنة
1997 634752 3071668 3271623 
1998 678448 3227537 4795201 
1999 755286 3184014 4874126 

 .  وزارة السياحة:المصدر

 و د الوطني، ضرورة ملحة لإلقتصا  ،د أصبح النهوض بالصناعة السياحية    لق

 تكون حاسمة،كان البد من تحديد سياسة تمحي كل المقاربات المطروحة سابقا           لكي

ومختلف الخدمات التي قد تخدم القطاع،والتي أظهرت أن رقم األعمال المخصص           

دج،أي بإرتفـاع بلغـت نـسبته    مليون 3622,1 ،بلغ 2000لفرع السياحة في سنة 

ا اإلرتفاع،صحبه إرتفـاع آخـر فـي        ؛هذ1999مقارنة بنفس الفترة من سنة      26%

 12514إلى 1999 في الفصل األول من سنة 11298مناصب الشغل،الذي وصل من  

للتدفق السياحي إلـى  ،وهو ما يؤكد األثر اإليجابي،2000في الفصل األول من سنة    

 .الصعيد الوطني

 لم تعـرف تطـورا  فورغم قوانين اإلستثمار الممنوحة، أما إمكانيات اإليواء،  

      ،حـسب وزارة الـسياحة،  2000،حيث بلغت إمكانيات اإلستقبال في سـنة  كبيرا

 سرير يستجيب إلى المعايير الدوليـة،      5000،منهم  )عمومي وخاص (سرير67087

منها فقط مصنف في فئة  %1وليست مصنفة، (71%)أن ثالث فنادق من أربعة       حيث

 )1().نجوم5(الخمس نجوم

مني،كان له األثر السلبي على آفاق      إن األزمة السياسية،وعدم اإلستقرار األ    

اإلستثمارات التي كانت منتظرة في تلك المرحلة،وعلى تطوير الهياكل الموجـودة           

 .أيضا،وهو ما حاولت الجزائر في المرحلة القادمة تغييره

 

املسامهة يف إعادة حتيد السياسة السياحية ،جلنة آفاق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،الس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي :(1)
 .25،صالوطنية
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 )2013-2000(فترة المشاريع الضخمة:المطلب الثالث
ألكثر نجاعـة   يلة ا هي الوس ،الصناعة السياحية :"رة السياحة أن  إعتبرت وزا 

رية دامية،وعليه فإنه   من األزمة التي تخبطت فيها خالل عش      ،من أجل إخراج البالد   

 على كـل العراقيـل التنظيمية،القانونية،المالية،الماديـة و        القضاء،من الضروري 

وتعكس إرادة  ،سـتراتيجية البشرية،وهي تعد أحد اإلقتراحات التي تضمها هـذه اإل        

 )1("عة سياحية حقيقيةفي الترويج لصنا،الدولة

وإستراتيجية للتنمية  ،،ضرورة وضع سياسة  2000وإقترحت إبتداءا من سنة     

بتنمية ،أو الغير مباشرة  ،ذات العالقة المباشرة  ،تشارك فيها كل المؤسسات   السياحية،

 النشاطات السياحية،لما لهذه الصناعة من إرتباطات وثيقة مـع بـاقي القطاعـات            

 )2().…حةالنقل،اإلتصال،البيئة،الص(

أكتوبر 14 من طرف مجلس الوزراء بتاريخ ،وقد نوقشت هذه اإلستراتيجية"

مخطط النشاطات مـن أجـل التنميـة        "،وقدمت في شكل وثيقة تحت عنوان       2001

ا دائما إطارا مرجعي،إعتبرتها الوزارة،و"2010 المستديمة للسياحة في الجزائر،آفاق 

 )3("ياحيةوتنسيق كل برامج التنمية الس،من أجل توجيه

والعوامل من أجل إنجاحهـا     ،حددت مجموعة من الشروط   ،هذه اإلستراتيجية 

 :وهي

 .يهدف إلى التنمية المستديمة للسياحة،وضع إطار سياسي عام-

وترقيتها ،المناطق السياحية المراد تطويرها   تعيين مخطط واضح،يقسم كل     -

يره،عن  منطقة تطـو   بالدرجة األولى،ثم اإلهتمام بنوعية المنتوج الذي تستطيع كل       

 .ومتاحاتها،طريق إبراز كل إمكانياتها

 .ة، وعقالنيتحديد قوانين واضحة-

ى المـستويات    أجل الحفاظ عل   ن، م  خاصة بالقطاع  د، وقواع وضع قوانين -

 . حيث الجودة والنوعيةن، مالمراد الوصول إليها

(1) :www.google.com «.tourisme en algèrie », le 09.12.2003.à 11h15  

  .15،ص 2003،فيفري23اجلزائر سياحة،رقم،"التقنني السياحي موضوع نقاش"، الوطين للسياحةن الديوا:(2)
(3) : Conseil national économique et social, « contribution pour la redifinition de la politique  
nationale du tourisme »,16ème session, novembre, p15_16   
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خطة وضع مع ، تحقيق مشاركة المواطنين في كل مستويات التخطيط-

 )1(.وإعطاءها الوزن الحقيقي،ترقية الموارد البشريةتهتم ب

 إلى تحقيقها على مدى ى، تسعمجموعة من األهداف،وقد سطرت هذه اإلستراتيجية

 :في تتمثل ي، والتهذه السنوات العشر

 و رفع إمكانيات اإلستقبال واإليواء السياحي،وتنويع المنتجات السياحية ،.1

 .ة في الخارجخاصة تحسين صورة الجزائر السياحي

في كل المساحات ،"Destination Algerie""اإلتجاه نحو الجزائر"إتخاذ شعار.2

 .التجارية السياحية في العالم

 .إعادة اإلعتبار للفنادق الموجودة.3

 .رفع مستوى تدفق السياح نحو الجزائر،وتنويع مداخيل العملة الصعبة.4

 .وزيادة عدد مناصب الشغل،خلق.5

 : فيل، تتمثتراتيجية أرقاما تسعى إلى تحقيقهاحددت هذه اإلسو

 .سرير50.000 ـل )الفندقة(السياحي إلمكانيات اإليواء ،تحقيق حصة إضافية .1

 .مليار دج75تصل إلى ،إلستثمارات في المشاريع السياحيةتحديد حصة ل .2

ة سنمليون سائح في 1,2نحو الجزائرإلى،رفع التوافد السياحي األجنبي .3

 ).سياحة داخلية(زائر 980000 ،و2010

 . غير مباشربمنص75000، و منصب شغل مباشر25000خلق  .4

إلى 2010 بمجموع تقديري يصل في سنة ،تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة .5

 )2( .ملياردوالر1,2

وعليه،فإن الجزائر تقف أمام رهانات سوسيوإقتصادية،وتحديات فرضتها األجواء 

 ات،وأن تحقق النجاح المطلوب،فيالعالمية،وعليها أن تكون في مستوى التطلع

إال بالقضاء على كل العراقيل والعوائق ،عصرالعولمة السائدة،ولن يتم ذلك

(1) : Conseil national économique et social, « contribution pour la redifinition de la politique 
ationale du tourisme »,16ème session, novembre, p15_16  
(2):www.google.com « tourisme en algèrie », le10.06.2004,à 13h30  
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وانه،ولكن يمكن لنا أن نالحظ الموجودة،ولذلك فإن تقييم هذه الفترة يبدو سابقا أل

للمستثمرين وانين تشجيعية،من ق،مالمح قيام صناعة سياحية حقيقية بعض

ال،وتحسن الوضع األمني والسياسي،وكذلك من خالل وأصحاب رؤوس األمو

مشاركات الجزائروإستقبالها لمعارض وصالونات سياحية متنوعة،وهوما أدى إلى 

 1.019.489 ،زيارة 2001إرتفاع ملحوظ في توافد السياح،حيث سجل في سنة 

،وإستطاعت أن تحقق )الجالية الجزائرية(وتونس ،والمغرب،مقيم بأوروبا مواطن

ألف سائح إلى بالدنا،حسب مسؤول خلية اإلتصال في 20  وصول 2003ة في سن

الجزائر،وفي أحلك أوقاتها،لم تفوت فرص :"وزارة السياحة،الذي أكد أن 

المشاركات في الصالونات الدولية،لتقول فقط أننا هنا،وأننا قادرون على تطوير 

 .وهوما يجعلنا نتفاءل بمستقبل سياحي أفضل)1(هذه الصناعة

 أكد الـسيد حمـوش بلقاسـمي،مدير الـديوان الـوطني الجزائـري              وقد

مستقبل السياح أصبح أكثر إشراقا في بالدنا،وقد كان علينـا          :"أن) ONAT(للسياحة

العمل بكل جدية،لكي نستطيع الصمود أمام ما عرفته الجزائر من أزمات،رغم أن            

لكن اليوم،فـإن   نظيم رحالت، إقتصرعلى كراء الحافالت،بيع التذاكر،ت   سابقا،عملنا  

قد تحركت نحو األحسن،وخاصة فيما يخص السياحة الصحراوية،وإستطاع        األمور

،ويعتبر 2002سائح بإتجاه الصحراء في سنة      18000الديوان لوحده أن يحقق دخول      

 )2("الفرنسيون من السياح األوائل،ثم يليهم األلمان

ـ      ا بالـصناعة   فإسترجاع األمن،وتحريراإلقتصاد كانا عامالن إيجابيان،دفع

تلـف الوكـاالت    السياحية إلى سير أفضل،وهي اآلراء التـي سـجلت مـن مخ           

التي شاركت في الصالون السادس للسياحة واألسـفار،الذي        ،والمؤسسات السياحية 

،حيث أبدى 2004 ماي 21إلى 17 إحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري من 

رغبـتهم  )متعامل أجنبي 110(المتعاملون األجانب الذين حضروا بقوة إلى الصالون      

 ، في إقامة رحالت سياحية للجزائر،التي إعتبروها من البلدان الغنية طبيعيا وثقافيا          

بعد تعرفهم على المتعاملين،وتأكدهم من عودة األمن واإلستقرار،كما شـارك فـي       

دول 10دولة إفريقيـة،   11 دولة من جميع أنحاء العالم،منها       50الصالون أكثر من    

 .2.30 على الساعة2004 جوان13،مسؤول اإلتصال يف وزارة السياحة،يف مكتبه،الثالثاء "ةبن صافي" مع السيدة مقابل:(1) 
 .14،ص2003،صيف25،رقم"السياحة الثقافية"،اجلزائر سياحة،) ONAT( لالرئيس املدير العام (بلقامسي  ش محو:(2)
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 200 من أمريكا،فضال عـن حـضور   4ودول من آسيا، 7د أوروبي،بل19 عربية،

الفولكلورية والفرق  ،إعجابا كبيرا بالنشاطات الثقافية   متعامل وطني،وأظهر األجانب    

أعطـت بـصمات عـن      التي صنعت أجواء إحتفالية مميزة،و    ،واألغاني األمازيغية 

 )1("مما يشجع على اإلستثمار في هذا المجال الخصب،الثقافة الجزائرية

 

لم،بمناطق على أهمية مثل هذه التظاهرات،في تعريف العاما يدل،وهو             
 .جديدة،تستحق اإلستثمار

ماي 18 زيارة إىل الصالون السادس للسياحة و األسفار، و جولة عرب كل املساحات اخلاصة مبعضم الدول املشاركة،يوم  يف:(1) 
 .2.30 على الساعة 2004
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 .خالصة وإستنتاجات
    إن أهم ما نستطيع إستنتاجه من خالل بحثنا في موضوع السياحة في              

وفي برامجهـا اآلنيـة      الـسياحي فـي واقعهـا،      الجزائر،وعن مكانة اإلتـصال     

 :ستقبلية،قادنا إلى إستنتاج مايلي والم

ـ السياحية  حقيقي تعرفه الجزائرمشكلأكبر-  تـوفر  م، وعـد  العزلـة و، ه

 . معلومات عنها

اليمكن الحديث عن تطوير الصناعة السياحية في الجزائر،في ظل تغييب          -

 .اإلتصال دور

ينصب خاصة علـى تـوفير هياكـل        على تطوير هذه الصناعة،    التركيز-

 عبيد الطرقات بال للسياح،توسيع شبكة النقل الجوي، البري، والبحري،ت      استق وإيواء،

ودور اإلتصال،يبقى غائبـا    ،في مجال السياحة والفندقة    بالتكوين االهتمام  كذلكو ،

 .ترافق كل هذه المشاريع،وأداة يجب أن رغم أنه طرف هاممغيبا، أو

مـوال  على رؤوس األ  اإلتصال،هي األداة،أو الوسيلة التي نحـصل بهـا،       -

 .وحقيقية،من أجل بناء صناعة سياحية متينة، السياح ثانياثم جلبأوال،
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 اإلتصال السياحي بوالية جيجل:الفصل الثاني
من الشمال إلى الجنوب،ومن الشرق إلى الغرب،تطور الجزائـر صـورا           

،نصل إلى األطلـس    "السـيق"متنوعة،متعددة وكذلك متناقضة،فمن وديان وسهول      

كم،ومـن الهـضاب العليـا والجـسور     125 كم،وعرض  1000 طول التلي على

القسنطينية،إلى األطلس الصحراوي والصحراء،التي تـضم بحـرا كبيـرا مـن            

،وكلها خصائص تمثل صورا فريدة،تسحر الزائر،وتدفعـه       ) مليون كم  2( الرمـال

 )1(.إلى ضرورة زيارتها مرات ومرات متعددة

رسمي،بضرورة وضع سياسة جديـدة     ومن هنا،بدأ التفكير على المستوى ال     

للنهوض بالصناعة السياحية،وتقديم الصورة الحقيقيـة للجزائـر الـسياحية فـي            

الخارج،وكذلك جذب المستثمرين،وإحداث عمليات الشراكة مع أصـحاب رؤوس         

األموال،للدخول في السوق الدولية للسياحة،وإدماج المنتـوج الـسياحي الـوطني            

 .ضمن الدائرة التجارية

 فقـط بمـا تملكـه مـن         معروف،أن التطور السياحي ألي بلد،ال يرتبط     وال

ثقافية،وحضارية،بل تستوجب أيضا تـوفير الهياكـل،والتجهيزات       ،متاحات طبيعية 

والمرافق الضرورية لإليواء واإلستقبال،مع تحسين مستوى الخدمات التـي تقـدم           

ل القيام بعدد من    ن خال والحماية لهؤالء السياح،م  ،وتوفير كل أجواء الراحة   للسائح،

الرامية إلى تعزيز اإلستجمام عبر كل المناطق السياحية الموجودة عبر          ،اإلجراءات

 .الوطن

 التي من المنتظر أن تخلق صناعة سـياحية فعالـة،         ،ن المناطق الواعدة  وم

إلحتالل المراكز األولـى علـى      ،تية،التي تعد من المواقع المرشحة    والية جيجل الف  

واألجنبية مـن   ،ستطاعت جلب رؤوس األموال الوطنية     إ  هي االمستوى اإلقليمي،إذ 

أجل اإلستثمار السياحي،وإذا رافقتها بإنتهاج سياسية إتصالية واضحة،وفعالة مـن          

أجل التعريف بها على المستوى الوطني أوال،ثـم المـستوى الـدولي،من خـالل              

هـا علـى    مثال،للتعريـف بمنتجات  )األنترنيت(إستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة     

(1)http:// www.google.com « Présentation de l’ Algèrie »
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الصعيد الدولي،ومحاولة إستغالل التطوراإلقتصادي عبر الخط،المعمول بـه فـي          

،والتي تـسمح   "ةالسياحة االفتراضي "الدول التي تتوفر على صناعة سياحية حقيقية        

بطريقة مباشـرة،ألنه   ،اصل مع المنتوج السياحي الجزائري    بالتو،للسياح عبر العالم  

 .الطريق الذي تفرضه العولمة الحالية

ولنتعرف أكثر على وضعية اإلتصال في مجـال الـسياحة بجيجـل،وفي            

والمـستقبلي،والذي  ، الحالي وأهمية اإلتصال فـي برنامجهـا     ، إلبراز دور  محاولة

إعتبرته معيارا يقاس به مدى تطور السياحة بهذه الوالية،أومدى ضعفها،ومن ثـم            

  تعتبـر  يـدان،ألنها مستقبل هذه الصناعة،في السنوات القادمة،قمت بزيارة إلى الم       

أحسن وسيلة للتعرف على الوضع عن قرب،والتعرف على ما تم إنجـازه علـى              

 .أرض الواقع بعيدا عن التقارير الرسمية

 

 :والية جيجلبطاقة فنية ل :أوال
تقع مدينة جيجل على الساحل الجزائري في الشمال الـشرقي للبالد،علـى            

قروش،تامنتوت،المـاء  :  منهـا غابات،أهمهـا  85 % متـر مربـع،  2398مساحة 

البارد،بوحنش،القرن،بني فرقان،وغيرها من الغابات التي تمتاز بمناظرها الخالبة        

 . كلم120وتنوع غطاءها النباتي والحيواني،إضافة إلى إمتداد طبيعي على طول 

إلى وادي الزهور شرقا،نجد تزاوجـا مـذهال        ،فمن زيامة منصورية غربا   

 تناسق وتجانس تام،وهو ما أطلق عليه إسـم         لخضرة الجبال،مع زرقة البحار في    

،وقد تعددت تسميات هذه المدينة بعدد الحضارات المتنوعـة التـي           شاطئ السفير 

 و تعاقبت عليها،من زيزيري،زيجيري،إيغيل،جيجري،إجيلجيلي وصوال إلى جيجل،     

المقصود بها من ربوة إلى ربوة،وتكرار الكلمة يوحي بتتـابع الـسالسل الجبليـة              

 )1(.رخينحسب المؤ

وتشير بعض الدراسات،إلى أن تأسيس مدينة جيجل يعود إلى فترة ما بـين             

القرنين الخامس والثاني قبل الميالد،من طرف الفينيقيين،وموقعهـا اإلسـتراتيجي          

 )مطوية(جيجل ،الحي اإلداري،"جيجل ،من زارها يوما عاد إليها حتما"، السياحة لوالية جيجلةمديري: (1)



- 141 - 

 قبـل   13جعلها مطمعا لكثير من الغزات،من الرومان الذين إستولوا عليها سـنة            

 منصورية،أين يصب وادي الزيامة الذي      الميالد،وأقاموا منتزهات بشواطئ زيامة   

يستمد إسمه من كلمة زيميس،وهي قبائل بربرية سكنت هذه الـسواحل،كما شـيد             

الرومان بجانب هذا الوادي بلدة شوبا المنـصورية حاليـا،إلى جانـب غـزوات              

الوندال،البرابرة،النوميديين،البيزنطيين،ثم الحـضارة اإلسـالمية خـالل القـرن         

لمدينة على يد موسى إبن نصير،وكان لسكانها من كتامة دور          السابع،حيث سلمت ا  

ـ              حاولـت  ،دة دول هام في إنجـاح الـدعوة الفاطميـة،وبقيت الواليـة طمعـا لع

،وبهذا تعد  1514وخير الدين سنة    ،حيث إستنجد السكان باألخوين عروج    إستعمارها،

تعمر ،تم إحتاللها من طرف المس    1839جيجل أول مدينة يدخلها األتراك ،وفي سنة        

،وتعاقب 1856وبشرية بالمنطقة كزلزال    ،ورغم مرور عدة عوامل طبيعية    الفرنسي،

 و ، سكونها و ، عدة حضارات على ترابها،إال أن جيجل إحتفضت بعذرية جمالها        

 )1(.خضرة جبالها،التي ال تفارق البحر أبدا

 

 :متاحاتها السياحية :ثانيا
ة هائلـة،تبرز الطـابع     على إمكانيات ومتاحات سياحي   ،تحتوي والية جيجل  

المتوسطي للمنطقة،ويعد طول الكورنيش الجيجلي،معجزة حقيقية،فنجد مناظر تضم        

 األلوان،جزيرات،كهوف،غابات،شواطئ،إنحدارات،قمم،رؤوس جبلية،شبه جـزر،   

أودية إلى جانب روائع أخرى،ومن أبرز متاحاتها الطبيعية نجد الكهوف العجيبـة            

من سقف الكهـف فـي      ،عمدة من ترسبات متدلية   عية،تشكل أ التي تعد معجزة طبي   

 :وفريد من نوعه،إضافة إلى إمكانيات إيكولوجية كبيرة ،ديكور مميز

 هكتـار،و تتميـز   0000 5والتي تتربع على مـساحة  ،حضيرة الوطنية لتازةكال-

والحيوانية،بفضل التساقطات الكبيرة لألمطـار     ، كبير في المجموعات النباتية    بتنوع

 .كزا مهما لهذه الثروة التي جعلتها مر

 كلم،ونباتاتها وحيواناتها   5المحمية الطبيعية لبني بلعيد،بشاطئها الممتد على طول        -

 .النادرة

 )مطوية(جيجل ،الحي اإلداري،"جيجل ،من زارها يوما عاد إليها حتما"، السياحة لوالية جيجلةمديري: (1)
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،وهي منارة مرفوعة في شبه جزيـرة كثيـرة   )Grand Phare Le(المنار الكبير-

،تشرف على خليج صغير،وقد أسسها     )رأس العافية (الحصى،هذه المنارة التي تسمى   

 .1865في حوالي ) ناقش صخور(لباشارل سا

،فـي سـنة   4الكهوف العجيبة،والتي تم إكتشافها عند فتح الطريق الوطني رقـم          -

،وهي تتموقع في المسالك الصخرية الضيقة،بين بلديتي زيامـة منـصورية           1917

والعوانة،وتقدم تحفة رائعة الجمال،وتعد منطقة تحضى بإقبال أعداد كبيـرة مـن            

  .في التمتع بأشكال هندسية طبيعية فريدةالزائرين،والراغبين 

من أهم هذه المواقع،نجـد     منطقة توسع سياحي خالية من كل ظواهر التلوث،        19-

مواقع إقليمية في تامانتوت،غابة غروش،الماء البارد،برج طهار،ومواقع حماميـة         

 .بحرية في العوانة،األفتيس،زيامة،واد زهور،تاكسانة،رأس العافية،بني بلعيد

ة الميناء الضخم جن جن،الذي يتوافق مع أعلى التقنيات الجديدة في قطاع            مؤسس-

النقل البحري،وهو يعد أحد أكبر الموانئ في إفريقيا،ويجاور هذا الميناء المنطقـة            

،الذي يخضع لعمليات توسـيع     )فرحات عباس (الصناعية للطاهير،ومطار األشواط  

ممتـاز،ومن المنتظـر أن     كبيرة،تحمل كل المقاييس الضرورية لضمان نقل جوي        

يكون مطارا دوليا،كما نجد مشروع المنطقة الحرة الذي سيجعل من مدينة جيجـل             

 )1(.نقطة عبور هامة ورئيسية إلى أوروبا والشرق األوسط

ثم إن هناك الكثير من المهتمين بصيد المرجان،من يجهل أن له فرصة تحقيق ذلك              

الوالية التي تخفي طبقات جبليـة      في والية جيجل،خاصة في المناطق الغربية من        

هامة،كما تحضى تربية األسماك بمكانة كبيرة لدى الجيجليين،لما تتوفر بـه مـن             

 ).…أصداف،بلح البحر(ثروة مائية وتنوع في األسماك،وأغالل البحر

كما تتـوفر جيجـل علـى مـوارد معدنيـة هامة،خاصـة فـي مـا يخـص                   

 مـن مواردهـا      %10ي الماء   ،ويغط..الصلصال،الصخور الكلسية،الرمال،الجبس 

الطبيعية،مما يجعلها تتوفر على عنصر هام من عناصر اإلستثمار،وأهم شـواطئها         

، شـاطئ أوالد    2،الخلـيج الـصغير   1المنار الكبير،الخليج الصغير  :المعروفة نجد 

بونار،شاطئ كتامة،شاطئ الكلومتر الثالث،ومن أهم الحرف التي يقوم بها السكان          

 .اعة الفلين،وصناعة الجلودنجد الصيد البحري،صن

(1) : DIRECTION DU TOURISME DE JIJEL .DONS ET MERVEILLES, LE 23.04.2005 (Dépliant). 
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ــصخر    ــا ال ــذكر منه ــن الفنادق،ن ــدد م ــى ع ــة عل ــذه الوالي ــوفر ه وتت

األسود،البصرة،كتـامة،لويـزة،الزمرد،النسـيم،السـالم،القالسي،األفتـيس،شـو

،ونجد أيضا هيئات سياحية تساعد السائح على إختيار وجهته،فنجـد          …بة،بوحنش

،النـادي الـسياحي الجزائري،وكالـة      "ليإجيلجي"وكالة الكـاالش،الديوان السياحي  

 )1(.الكورنيش للسياحة واألسفار

 مقصورة بشاطئ بنـي بلعيـد بـواد         11وفيما يخص المقصورات السياحية،نجد     

 مقصورات بالصخر األسود،أما مراكز اإلصطياف فهناك مركز وكالة         10عجول،و

ANALJ      والتي )  عجول بلدية واد ( بالعوانة،إلى جانب المخيمات الصيفية ببني بلعيد

بلدية (تستمر سهراتهم ونشاطاتهم الثقافية إلى غاية ساعات متأخرة من الليل،الولجة         

 ، )بلدية زيـامة منـصورية   (،بوبـالطن)بلدية العوانة (،مريـغة)زيامة منصورية 

 ).بلدية القنـار(المزا ير
 

 (1) : Office tourisme idjildjili ;la ville de jijel vous souhaite la bienvenue   ;CIAJ  rue emir 
abdelkhader   
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 واقع السياحة في جيجل :ثالثا

والية،هو نظافة شواطئها التي لم     إن أول ما يمكن أن يالحظه الزائر لهذه ال        

تعرف التلوث،مما يجعلها من اإلتجاهات المفضلة للسياح الراغبين في إكتشاف كل           

ما هو جديد،وال يزال يحافظ على صورته الطبيعية،وهو ما دفعهم إلـى زيارتهـا              

بقوة في السنوات األخيرة بعد إستتباب األمن،بهذه المنطقة التي عرفت سنوات من            

د  زاروها بقوة هذه السنة ومنذ بداية شهر جوان،رغم أن الكثير ال يزال              الرعب،وق

لم ينجز بعد،في اإلتجاه الذي يسعى إلى جعلها منطقـة تقـوم بـصناعة سـياحية                

حقيقية،تبيع منتجاتها وتهدف إلى الدخول في دائرة السياحة الدولية،كما تقوم بدور           

 .المرسل والمستقبل السياحي على أكمل وجه

رق البالد وغربه،ومن الشمال إلى الجنوب،إستقبلت جيجـل هـذه الـسنة            فمن ش 

الماليين من المصطافين،رغم أشغال توسيع الطرقات الفاصلة بينها وبـين واليـة            

،حسب مدير السياحة السيد ياحي عبد النور،الذي كان لنا لقـاء معـه فـي               بجاية

ا ملحوظا،بـالنظر   السياحة في هذه الوالية تعرف تأخر     : "مكتبه،حيث صرح لنا أن   

مع إمكانياتها وطاقاتها الطبيعية،وهي تعد الوالية األقل حظـا مـن حيـث حجـم               

 .)1("اإلستثمارات اإلقتصادية على العموم

ورغم أن عدد السياح المقبلين عليها يعد مشجعا،إال أنها وبالمقارنـة مـع             

واليات أخرى سياحية مجاورة تعرف نقـصا واضـحا فـي هياكـل اإلسـتقبال               

يواء،مما يجعل الحركة الـسياحية بهـا ضـعيفة وتفتقـد إلـى الديناميكيـة               واإل

المطلوبة،وهو ما عايناه بشكل ملحوظ،من خالل تجولنا فـي المنطقـة،في إطـار             

محاولتنا لمعرفة الوضع الحقيقي للسياحة بهذه الوالية،ومعرفة األسـباب الحقيقيـة           

 دور اإلتصال في تطوير     التي أخرت هذا القطاع ومنعته من التطور،وكذا  معرفة        

السياحة في  :"،أكد لنا السيد مدير السياحة بأن     الصددهذه الصناعة بالوالية،وفي هذا     

جيجل لم تعش لحد اآلن عصرها الحقيقي،ونحن نحضر لسنواتها القادمـة،أي أن            

 .صباحا15: 9،على الساعة 2005.07.24،مدير السياحة لوالية جيجل،يف مقابلة معه يف مكتبه،يوم  ياحي عبد النوردالسي: (1)
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العمل الحقيقي لم يبدأ إال منذ سنوات قليلة،وهو عمل يتطلب جهدا ووقتا قد يـدوم               

هو األمر الذي نستوعبه تماما،ونحن نعد بأن المـستقبل سـيكون           لسنوات أخرى،و 

واعدا بالنسبة لوالية جيجل،نظرا لما تمتلكه مـن إمكانيـات وثـروات سـياحية              

الزائر لوالية جيجل فـي هـذه الـسنة،سيجد ورشـة أعمـال      :" أن  فوأضا،)1("

نقالت مفتوحة،الطرقات مفتوحة واألشغال جارية لحد اآلن،وهو األمر الذي عرقل ت         

الزوار وأعاق تحركاتهم،وهذا عامل حسب حسابه في هـذه الـسنة،ولكن ورغـم             

ذلك،فإننا فوجئنا بالعدد الكبير للمقبلين على الشواطئ الجيجيلية،مع ضرورة تسجيل          

 يجعلنا نتفاءل،ونؤكد بأن المـستقبل سـيكون    السنة الماضية عرفت إقباال أكبر    بأن

 )2(".للسياحة في جيجل

مـشكل  :"يسي نبيل،وهو مفتش بالمديرية،فقد أوضح لنا بـأن       أما السيد لعو  

 منها عبارة   85%العقار واألراضي،هو أهم مشكل يواجه السياحة في جيجل،إذ أن          

عن غابات،وهو ما يجعل عملية التحويل إلى ملكية األراضي صعبا على المستوى            

من رئاسة  القانوني،ثم على المستوى الميداني،ألن هذا يحتاج لقرار رئاسي،يصدر         

الجمهورية،ويتطلب وقتا كبيرا وجهدا أكبر،مما يشكل عائقا جديا أمام التنمية فـي            

 .)3("كل المجاالت بهذه الوالية 

ظروف عمل المسؤولين عن السياحة جيـجل،يقول الـسـيد        ،فيما يخص و

ليس من الممكن حاليا توقع نتائج فورية،في ظـل الظـروف           :" نبيل لعويسي أنه    

أن المديرية الوحيدة الموجودة على مـستوى الواليـة،والتي مـن           الموجودة،حيث  

 المفروض أنها تمثل الصناعة السياحية،لم تصل لحد اآلن إلى الهيكلة الضرورية،          

والتنظيم الضروري لصناعة بمثل هذا الثقل واألهمية،وال تتوفر إال علـى ثـالث             

 الجهـد   مفتشين على مستوى الوالية،وهو ما يجعل العمـل صـعب جـدا،ويجعل           

هو ما تتسم به التنميـة الـسياحية        أن اإلرادة متوفرة،إال أن التأخر    مضاعفا،ورغم  

 بجيجل،ونحن نتوقع مستقبال أكثر إشراقا،في ظل المبادرات التي تقوم بها الوالية،          

خاصة في السنوات األخيرة،تحت إشراف الوالي مباشرة،والذي يعطي دفعا جديدا          

الشخصي بها،والـذي نرجـوا أن يـسهر علـى     لهذه الصناعة،من خالل إهتمامه     

 .صباحا15: 9،على الساعة 2005.07.24لسياحة لوالية جيجل،يف مقابلة معه يف مكتبه،يوم ،مدير االسيد ياحي عبد النور: (1) 
 .هاملصدر نفس: (2)

 . صباحا9،على الساعة. 302005.07،مفتش مبديرية السياحة ،يف مقابلة معه يف مكتبه،يوم لعويسيد السي:(3)



- 146 - 

 المسطرة  إستمرار كل المشاريع المدرجة في البرنامج التنموي،لنصل إلى األهداف        

في بناء قاعدة سياحية متينة،خاصة وأننا نـرى اإلهتمـام الـذي            ،والمتمثلة عموما 

 والمستثمرين األجانب في اآلونة األخيرة،    ،من طرف المسؤولين  ،تحضى به الوالية  

 ."ا تأكدوا من تحسن الوضع األمنيبعدم

إن واقع السياحة في والية جيجل؛يحتاج بالفعل إلى سـنوات أخـرى مـن              

العمل الجاد،والجهد المتواصل،خاصة فيما يتعلق بضرورة تـشجيع اإلسـتثمارات          

ــسياحية، ألصــحاب رؤوس األمــوال ،والــضمانات القانونية،وتقديم التسهيالتال

من مناظر وإمكانيات،أي أن الوقـت يبـدو        ، الوالية بين في إستغالل ما تقدمه    الراغ

لـسياح يقبلـون    ،عةمبكرا للحديث عن صناعة سياحية،تقدم منتجات وخدمات متنو       

 .على كل ما هو جديد ومميز
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 تقنيات اإلتصال المستخدمة في قطاع السياحة بجيجل :رابعا
ل فـي مراحلهـا     إن صناعة السياحة في بالدنا،هي صناعة جديـدة،التزا       

األولى،أما تقنيات اإلتصال،فتعرف إقباال كبيرا،ومن كل شرائح المجتمع المتعطش         

 في مجال اإلتصال،لذلك،إعتبرها المرسل السياحي فـي      ةلكل المستحدثات المتطور  

الدول المتقدمة من أهم األدوات التي تساعد على بيع المنتوج السياحي،وإكتـساب            

إستخدام مختلف التقنيات المتوفرة،وهي قاعدة إتفـق       زبائن جدد دائمين،من خالل     

عليها من قبل كل المتعاملين والمستخدمين في مجال السياحة،ولكن اإلختالف فـي            

 .الواقع يكون في درجة اإلهتمام بهذا الجانب،أو مدى إهماله

وبخصوص ذلك،كشف لنا مفتش مديرية السياحة لوالية جيجل دائمـا،عن          

ووعيهم بأهميتـه ودوره فـي      احيين  بالجانب اإلتـصالي،    ولين سي إهتمامهم كمسؤ 

التنمية اإلقتصادية على العموم،والسياحية على وجه الخصوص،ووصف مناسـبة         

 بالمناسـبة الهامـة    (2005)إفتتاحية الموسم السياحي فـي جيجـل هـذه الـسنة    

والمميزة،والتي كانت فضاء واسعا لإلتصال،ألنها فتحـت األبـواب أمـام هـذه             

وساهمت بشكل كبير على التعريف بها،لدى الكثير من األجانب الذين كانوا           الوالية،

يجهلون وجود مناطق ساحرة غير معروفة لديهم من قبل،والمثال على ذلك السفير            

الكندي بالجزائر،الذي قام بزيـارة خاصـة للمدينـة وألول مرة،وبهـر بجمـال              

لتنمية واإلستثمار فـي    طبيعتها،وسحر شواطئها وغاباتها،وكشف عن إهتمام بلده با      

مثل هذه المناطق الساحرة،التي يمكن أن تحقق نتائج رائعة إن تم إستغاللها أحسن             

إستغالل،في المجال السياحي،وقد تـم عـرض هـذا اإلفتتـاح عبـر شاشـات               

التلفزيون،وشاهده الماليين من المتفرجين في الوطن،وكذلك الجاليات الجزائريـة         

،الـذي  )بوالديس(ن العرض تم من المرسى الجديد       المتواجدة في الخارج،خاصة وأ   

يعد هو أيضا تحفة حقيقية،تعرف عليه الجمهور عبر الشاشة،وكان فرصة إلستقبال           

 )1(.العديد من التظاهرات،الثقافية،والفنية،من خالل مشاركات محلية،وطنية،ودولية
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وفي سؤال عن مدى إهتمام مدينة جيجل بجانب اإلتصال فـي مـشاريعها             

الوالية ال تملك   :"حية الماضية،الحالية والمستقبلية،صرح لنا مفتش المديرية،بأن     السيا

لحد اآلن تجهيزات خاصة باإلتصال،وأن كـل المـوارد الماليـة مـستمدة مـن               

الوالية،التي تقوم بكل  المهام من تمويل،ودعم،إلى جانب الدواوين والجمعيات التي           

إن هذا ال يعني أننا ال نهتم       :"وقال،)1(" تمثل الوالية في المعارض الوطنية والدولية     

بجانب اإلتصال في مجال السياحة،بل إننا قمنا بالعديد من المبادرات،لوعينا الكبير           

بأن جلب المستثمرين السياحيين،يعتمد بالدرجة األولى على اإلتصال كقاعدة تستمد          

ي بعد أن يتم    منها المعلومات الضرورية،لرجال األعمال أوال،ثم السياح فيما بعد،أ       

 .)2("تحقيق الهدف األول

،المبادرة األولى التي تم القيام بهـا فـي هـذا    "JIJEL INFO"وتعد جريدة 

الجانب منذ سنوات،من خالل ما تقدمه من معلومـات حـول إمكانيـات جيجـل               

السياحية واإلقتصادية،متـاحاتها،تقاليدها وعاداتها في األفراح والمناسبات،وأطباقها      

ي صحيفة محلية تصدر شهريا،وينتظر تطويرها أكثر،ليتم توزيعهـا         المتنوعة،وه

 .على المستوى الوطني،وتحتاج من أجل ذلك إلى دعم مالي كبير

بعنوان ،2005في جوان   ،(CD)قرصا مضغوطا وقد أصدرت المديرية مؤخرا     

وهي وسيلة إتصال متطورة،تحمل كل المعلومات      ،"جيجل،عاصمة السفير األزرق  " 

ية،بصور جميلة،تبرز أهم معالم المدينة التاريخية والمعاصـرة،وهو        الخاصة بالوال 

لكافة المرسـلين   سيوزع إلى السفارات الموجودة على مستوى العاصمة الجزائر،و       

  ،بداية بمديريـة الـسياحة بـالجزائر      )المتعاملين السياحيين (السياحيين عبر الوطن  

ONT    ة إلى الزائرين   نوعة،إضاف،ووكاالت األسفار المختلفة،ومديريات السياحة المت

 .،وهذا القرص سيكون مصاحبا لهذه الدراسةالرسميين للوالية

والتـي  ،(Les affiches)الملـصقات كما إعتمدت المديرية ومنذ سنوات،على 

تعتبر تقنية من التقنيات الهامـة لإلتـصال،رغم أن إصـدارها وحـسب الـسيد               

لخاصة بالتعريف بواليـة    لعويسي،اليتم بصفة مستمرة،أي أن إصدار الملصقات ا      
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جيجل،قليلة قد تكون مرة في السنة أو السنتين،وهذا راجع لنقص الغالف المـالي             

والمعارض ،تصالية،رغم أهميتها في الـصالونات    المخصص لمثل هذه الوسائل اإل    

المحلية،وما تلعبه من دور إيجابي في التعريف بالمنطقـة،وذكر محاسـنها،وجلب           

 .السياح إليها

مع ، تنميـة العالقـات    فتخصة اإلتصالية األخرى المعتمد عليها،    أما الوسيل 

والخاصـة،وهي رغـم بـدايتها      ،عبر كل الجرائد العمومية   ،المراسلين الصحفيين 

يزودون ،حيث أصبح للوالية مراسلين صـحفيين     المحتشمة،تعرف تطورا ملحوظا،  

و سيما ما يخص مجال السياحة،وه    الصحف بجل المعلومات الخاصة بالوالية،وال      

وخاصة في بداية الموسم    ،ل على أرض الواقع،ففي صحف متنوعة     الحظناه بالفع  ما

لواليات عديـدة سـياحيا،وتقديمها،وهي مـن    ،الحظنا تنـاول الـصحف   ،السياحي

 .الخطوات التي يجب تشجيعها جدا في بالدنا

 حسب مفتش المديرية دورا كبيرا،فـي عمليـة         الجمعيات المحلية كما تلعب         

سياحي،من خـالل عالقاتهـا بمختلـف الجمعيـات المحليـة وطنيـا             الترويج ال 

ودوليا،والقيام بعملية تبادل الخبرات والتجارب،فيما بينها من أجل إكتساب الخبـرة           

 .الالزمة

،فتعد أيضا وسيلة إتصال هامة،ألنها تجمع بين كـل         التظاهرات المحلية أما  

 و واإلتصال فيما بيـنهم،   المهتمين بمجال الترويج السياحي،وتسمح لهم بالتعارف،     

،والذي يعـد تظـاهرة     "عيد السمك "التبادل،ووالية جيجل تحتفل في هذا المجال ب      

محلية بدأت في اإلتساع،لتعرف وطنيا،وهو الهدف الحقيقي، تـتم أثنـاء الموسـم             

السياحي أي في حوالي شهر أوت،يتم فيها التعريف باألطباق الجيجلية،ويتم فيهـا            

يستغل فيها تواجد الـسياح والـزوار للواليـة،من أجـل            ، تنظيم مسابقات وألعاب  

دوليـا  -المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية،بهدف إعطاءها طابعا وطنيا،وإقليميـا        

  على المدى الطويل،حسب السيد لعويسي ،وهي تعد وسيلة فعالة للتعريف بالمنطقة          

ال،يروج للمنتوج  وعاداتها وعادات سكانها،أي أن التظاهرة تعتبر مرسال سياحيا فعا        

 .قيته يكون في الموسم السياحيرالسياحي على المدى الطويل،خاصة وأن ت
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 بالترويج للمنتجات السياحية،بالرغم مـن عـددها        وكاالت السفر كما تقوم   

القليل،وهي نقطة ضعف الوالية التي تفتقر للوكاالت التي يمكن لها أن تلعب دورا             

،وأعجبت "الكورنيش"كالة السياحة واألسفار  مهما،كوسيلة إتصال،وقد قمت بزيارة لو    

المطـل علـى    " كتامة"بموقعها،حيث أنها تقع في وسط مدينة جيجل،بمحاذاة فندق         

،وفـي حـوار مـع أحـد        "بوالديس"شاطئ البحر،القريب أيضا من الميناء الجديد       

إن عمـل   :"العاملين بها،حول السياحة في جيجل،ومكانة اإلتصال السياحي بها،قال       

لسياحة بهذه الوالية،محدود جدا،وال يرقى إلـى مـا يجـب أن يكـون              وكاالت ا 

عليه،حيث يقتصر عمل الوكاالت هنا على بيع التذاكر وتنظيم الرحالت،رغم أنـه            

من المفروض أن تقوم مثل هذه الوكاالت بدور المرسـل الـسياحي،الذي يـساهم              

ا،ونحتاج من أجـل    بشكل كبير في تحقيق الترقية السياحية،وهي الثقافة الغائبة لدين        

  )1("ذلك إلى موارد مالية،وثقافة سياحية،تكون مع التنشئة اإلجتماعية

 Les،و   Les dépliantsللمطويـات كما ذكر لنا مفتش المديرية إسـتخدامهم  

brochures      فعالة،والتي تعمـل    ،التي تنتجها في الغالب مديرية السياحة،كأداة إتصال 

 على سبيل تقديم صورة مصغرة،عن المنطقة       على جذب السياح والزوار،وتقدم لهم    

 .المزارة،وهي وسيلة يستعملها كل المرسلين السياحيين

،هي أن نقص اإلمكانيـات     نامن المعطيات التي قدمت ل    ناه  إن أهم ما الحظ   

المادية يبقى دائما مطروحا،وهوما يسبب عدم اإلنتاج الدوري لمستجدات المنتجات          

ى عند اإلصدار تكون محدودة،مما يمنعها من القيام        السياحية للوالية،وخدماتها،وحت 

بدورها المناط،ويصعب تحقيقها للهدف الذي أنتجت من أجله،رغم أنها تعتبر مـن            

الوسائل األكثر إنتشارا في ميدان اإلتصال السياحي في الدول المهتمة باإلتـصال            

 .السياحي

شاركة فـي   كما أن والية جيجل،لم تغب حتى في العشرية السوداء عن الم          

،رغم على المستوى الدولي  و على المستوى الوطني     المنظمةالصالونات السياحية   

ظهورها المحتشم والذي ال يعكس حسب رأيي وزنها الحقيقي،إال أنها إسـتطاعت            
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أن تبرز وجودها،وتسجل حضورها كوالية تسعى لبناء مستقبل سياحي قوي،بـل           

 .يعد األقوى على المستوى الوطني

،فإن ذلك يـتم عبـر      إذاعة وتلفزيون ل اإلتصال األخرى من     أما عن وسائ  

مبادرات هذه األخيرة،حيث يصرح السيد المفتش،أن اإلتجاه للقيام بإشهار للمنتوج          

السياحي بجيجل،يتطلب تكاليف عالية،هم في غنى عنها اليـوم،وبرر ذلـك فـي             

اسع وعبر  لن أقوم باإلشهار ألشياء ال نملكها،فإنني إن روجت على نطاق و          :"قوله

 ، مناظرها عن واإلذاعة،عن المنتوج السياحي الذي تنتجه والية جيجل،       التلفزيون

،رمالها،غاباتها،كهوفها،تاللها،فهذا كله جميل،ولكن بالمقابل،مـاذا سـأقدم       شواطئها

للزائرين إن هم توافدوا،إمكانيات اإليواء قليلة،وهياكل اإلستقبال ال تزال ضـعيفة           

 العمل،بل أفضل أن أستغل اإلمكانيات المتوفرة لـدي اآلن،        لمثل هذا المستوى من     

من أجل تحسين كل هذه المرافق،وتوسيعها وتطويرها وفق ما هـو معمـول بـه               

عالميا،وهو ما سيتطلب وقتا وجهدا كبيرين،ولن أجازف بالترويج لمنتوج ال يزال           

 ، آلنفي بداياته،ألن ذلك لن يخدم المنطقة،بل بالعكس سيضرها،ويكـسرها،نحن ا         

نستغل تقنيات اإلتصال المتنوعة لندعو المستثمرين الوطنيين و األجانب،لإلستثمار         

وهـي   )1( "بهذه المنطقة الغنية بالثروات،بعد ذلك سيكون لدينا ما نقدمـه للـسياح           

وجهة نظر واقعية لهذا المسؤول،إذ أننا في الجزائر اليوم وليس فقط فـي منطقـة               

صال السياحي لجذب المـستثمرين،وأصحاب رؤوس      معينة،نحتاج إلى إستخدام اإلت   

األموال،ثم بعد ذلك،يتم الحديث عن الترويج للسياحة في بالدنا،ألنها اليوم أصـال            

 .ضعيفة تحتاج إلى إرادة،ودعم شديدين

 . صباحا9،على الساعة . 2005.07 30،مفتش بمديرية السياحة ،في مقابلة معه في مكتبه،يومالسيد لعويسي :(1)
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 :خالصة وإستناتاجات
 

 : التاليةجإن أهم ما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل، النتائ

،يؤكد إحتياجها إلى عـدة سـنوات مـن العمـل           واقع السياحة بهذه الوالية   

 .الدؤوب،في مجال توفير الهياكل السياحية،وإمكانيات اإليواء واإلستقبال

تشجيع اإلستثمارات،يجب أن يكون من األولويات من أجل النهوض بهـذا           

 .القطاع،وإعطاءه الوزن الحقيقي

جلـب  يجب اإلعتماد على تقنيات اإلتصال وأشكاله في الوالية،من أجـل           

 .المستثمرين أوال

 .يتم اإلعتماد على اإلتصال في جلب السياح ثانيا

الوقت اليزال مبكر للحديث عن صناعة سياحية في الوالية،تقدم منتجـات           

 .وخدمات متنوعة،وتستجيب لطلبات السياح 
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 :خاتمة
وأختتم هذه المذكرة،بعرض جملة من اإلستنتاجات العلمية التـي توصـلت           

من الواضح أن الجزائر قد سجلت تـأخرا علـى          لبحث والدراسة،ف إليها من خالل ا   

 المعتبرة التي بذلتها الدولة مـن أجـل         خطواتمستوى الخدمات السياحية،رغم ال   

منـذ عـدة    ترقية المنتوج السياحي في بالدنا منذ اإلستقالل،ورغم فتحها األبواب          

نا نجد الضعف ال    سنوات أمام المستثمرين ورجال األعمال المهتمين بالمجال،إال أن       

يزال متواصال،والصناعة السياحية بقيت متأخرة،ولم ترقى بعـد إلـى المـستوى            

المطلوب،وهوما ال يعكس اإلمكانيات الحقيقية للجزائر،سواءا فيما يتعلق بالثروات         

،أومن حيث اإلمكانيات المادية،و    التي تملكها الطبيعية ،التاريخية،السياحية والثقافية    

 . الموجودة لديهاةالكفاءات البشري

ومن خالل الدراسة التي قمنا بها حاولنا معرفة وإبرازالمـشكل الحقيقـي            

 غياب مفهوم الثقافة    ه هو الحظناأهم ما   للضعف الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي،و     

 تغييـب دور اإلتـصال فـي        ه إلى السياحية من قاموسنا اليومي،والذي يعود سبب     

مكانيـات المتـوفرة تفتقـر اإلسـتراتيجيات        الميدان السياحي،حيث أنه ورغم اإل    

والسياسات الوطنية المبرمجة إلـى مخططـات أو سياسـات اتـصال واضـحة              

 .مجهودات أكبرغير كافيا ويحتاج إلى  ما يجعل القيام بأكبر المشاريع وفعالة،وهذا

حيث أن المنتوج السياحي بحاجة،إلى التعريف،الترويج،والتسويق،للتـشجيع       

 تشجيع  من ثم  من أجل اإلستثمار فيه،مع تقديم كامل الضمانات،و       على اإلقبال عليه  

السياح على زيارة مختلف هذه المواقع،والتعرف عليها بعد إبراز أكبر العناصـر            

الجاذبة فيه،أي إبراز القيمة اإلضافية أو الخـصوصية الموجـودة فـي المنتـوج              

ألخرى،وهـي  الجزائري،والغير موجودة في المنتوجات التي تعرضها األسـواق ا        

 بإعتبـارهم الطـرف الملـم بجميـع         تقع على عاتق المرسلين الـسياحيين     مهمة  

 .المعلومات حول المنتوجات المراد تسويقها
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 قطاع السياحة فـي بالدنـا،هو التغييـب،ألن المـواطن           يعرفهإن أكثرما   

 يجهل األماكن السياحية الموجـودة فـي بالده،لعـدم اإلهتمـام            اليزالالجزائري،

بها،ولجهله بوزنها الحـضاري،والثقافي،والتاريخي،فإذا كـان أبناءنـا        بالتعريف  

يفتقرون ألدنى المعلومات المتصلة بمواقعنا الـسياحية وهـي كثيرة،فـي زمـن             

المعلومات واإلتصاالت،فكيف نسعى إلى البحث عن سياح أجانب،خاصة إذا علمنا          

ياحية منظمـة،بل   أن السائح األجنبي عندما سيأتي،لن يكتفي بفندق فخم،وأنشطة س        

سيسعى إلى التعرف على عادات وتقاليد هذا الشعب ببساطته وعفويته،وأن يكتشف           

 ،لدى هذا الشعب    نقاط التميز لديه،لذلك يجب اإلهتمام أوال بغرس الثقافة السياحية          

 تقنيات اإلتصال المتاحة،والبداية تكون مـن التنـشئة         اتاستخداموهو شيئ سهلته    

يعـد  أصـبح  فأن يعرفوا ما تملك بلدهم من ثروات وإمكانيات         اإلجتماعية ألطفالنا، 

عدادهم ليصبحوا بأنفسهم مرسـلين     المعلومات الكافيةإل أمرا ضروريا،لتكون لديهم    

سياحيين فاعلين،وهذا لن يتم إال عبر تزويدهم بتكوين معرفـي جيد،يأخـذ بعـين              

بارعا،ومن االعتبار كل الخصوصيات الموجودة في بالدهم،ليكون مرسال سياحيا         

موجهة لـسياح يرغبـون فـي       فعالة  ثم مستقبال سياحيا ناجحا،يحسن  بث رسائل        

معرفة الكثير عن بلد سياحي يتشبع شعبه بكل القيم الثقافية والحضارية الموجـودة             

،ويستطيع أن يكون مستقبال سياحيا من الدرجة األولى،ألن حرارة اإلستقبال،وكرم          

قاليده المعروفـة منـذ     لشعب،بل هو من شيمه وت    الضيافة ليس غريبا عن قيم هذا ا      

 . لذلك فإن المهمة في هذا المجال لن تكون صعبةقديم الزمان

ثم إن الجزائر ورغم توفر اإلرادة واإلمكانيات، التزال ال تعـرف كيـف             

تصدر منتجاتها،وال كيف تستورد السياح األجانب،ألنها تفتقـر إلـى الدراسـات            

ومات الدقيقة،ورغم المجهودات التي بـذلت،إال أن       الموضوعية،والمعطيات والمعل 

صورتها السياحية ال تزال غيرمعروفة،ومجهولة لدى األجانب،وإن وجدت فإنهـا          

غالبا ما تكون خاطئة أو مـشوهة،للظروف الـسلبية التـي مـرت بهـا خـالل                 

ـ الصورة الـسياحية الحقيق   ي شوهت الواقع،بمزايدات ال تعكس      سنوات،والت ة وال  ي

إتجـاه المـواطنين لقـضاء      و يشجع في تعميق هذه الفكرة       ها الفعلي، تعطيها وزن 
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عدم ل،وهي مسؤولية تقع على عاتق صانعي السياحة في بالدنا،        عطلتهم في الخارج    

 حيـث أن  اهتمامهم بتوفير المعلومات الالزمة وتنمية وتربية الثقافـة الـسياحية ،      

فة،والوسـائل اليـوم    االتصال يقوم على امتالك المعلومة التي هي أسـاس المعر         

متوفرة وهي تسمح بجمع ومعالجة وتخزين ونـشر المعلومـات إلـى مختلـف              

أو الوقـت بفـضل     ،بدون عوائق أو عراقيل فـي المـسافة       اإلتجاهات المطلوبة،و 

 .تكنولوجيا اإلتصال المتطورة،وما ينقص هو إرادة فعلية تهتم بهذا المجال

عـد أحـسن حـل لجميـع        فعلى الجزائر أن تتبنى إتصاال سـياحيا،ألنه ي       

المشاكل،وإعداد مخطط إعادة تنظيم شامل لقطاع السياحة بأكمله ومراجعة البرامج          

تنمية اهتمامـاتهم بـإرثهم     مع  الدراسية ألطفالنا واإلهتمام بالثقافة السياحية لديهم،     

التاريخي والثقافي والحـضاري،في زمـن المعلومات،الـذي يفـرض ثقافـات            

ر عالمي،ال تفصله الحدود،وهذا شرط أساسي يجب        لجمهو موحدةمختلفة،ورسائل  

على الجزائـر أن تأخـذه بعـين اإلعتبـار،في سـبيل دخولهـا إلـى مجتمـع                  

وتـستفيد  ،ارة لتكون في مـستوى الرهانات     المعلومات،وعليها أن تبذل جهودا جب    

التي توفرها هـذه المنظومـات الحديثـة فـي مجـال            ،لتالي من المزايا الهائلة   با

في بناء مجتمع اإلتـصال     ل على فرض إتصال قوي،والمساهمة      االتصال،وأن تعم 

 .اتوالمعلوم

إتجاها إيجابيا في هذا المجال،حيث سجلنا      ،وقد الحظنا في السنوات األخيرة    

ظهور برامج تحسيسية حول السياحة في بالدنا،إعالنات تقدم صـورة مختـصرة            

 سياحية في بالدنا،  حول منتجاتنا السياحية،وإهتمام الصحف بإبراز بعض المعالم ال       

ول بعض المواقع في    وروبورتاجات ح ،الل نشر بعض المعلومات التاريخية    خ من

عه وتدعيمه لخدمة الجمهـور     ،ولكنه يبقى إتجاها ضعيفا يجب تشجي     واليات مختلفة 

حـصول علـى العملـة      ،في ال واهتمامه إلى أولوية بالدنـا    ،ولفت انتباهه ،العريض

وتعاونه من أجل تقديم صورة     ،كسب تأييده ير مناصب شغل جديدة ،و    وتوف،الصعبة

 .إيجابية للسياحة في وطننا
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وال الثقافة السياحية   ،،هو أننا ال نملك السلوك الحضاري     المشكل األساسي إذا  

وال حتى أبسط أبجديات أساليب التعامل مع السائح  سواءا،كان سـائحا محليـا أو               

 ألن تكون مقصدا لطـالبي  دناأجنبيا،وال نتوفرعلى القواعد والمبادئ التي تؤهل بال   

ت ويملـك جيراننـا اإلنـسان       والمؤهال،الراحة واإلستجمام،فنحن نملك اإلمكانيات   

وتوفير جميع األسباب التي تـساعد علـى        ،واستقطاب السائح ،القادرعلى اإلتصال 

 .راحته،وهو أهم ما ينقصنا

وارتأينا طرح بعض االقتراحات التي نراها مناسبة للنهوض بهذا القطـاع           

الحيوي،من خالل بناء مخطط إتصالي فاعل،وهذا اليستطيع أن يكون إال من خالل            

تحليل دقيق وشامل لوضعية السياحة في بالدنا،مـاهي الخلفيـات التـي تـسببت              

فيها،العوامل التي أثرت فيها،حيث أن البداية كانت منذ إستقالل الجزائر،أي مـن            

ذا القطاع،ولم توليه اإلهتمـام     السياسات واإلتجاهات التي أختيرت آنذاك أقصت ه      

الالزم،فاعتمدت الدولة الجزائرية على قطاع المحروقات كمصدر وحيـد للـدخل           

القومي،في حين اعتمدت الدول المجاورة على قطاع السياحة،مع أنـه كـان مـن              

إن هي اهتمت بتطوير القطاع عبر تحديد أطراف عملية         هذا التأخر، الممكن تجنب   

ديد المرسلين الـسياحيين مـن وزارة الـسياحة،وكاالت         اإلتصال السياحي،أي تح  

األسفار،عمالء،وكل مرسل سياحي يسعى إلى التعريف والترويج للمنتوج السياحي         

الجزائري بإتجاه المستقبلين المحتملين،مع تحديد العراقيل المحتملة،واإلهتمام أكثر        

السياحة،من بتحريرالتقاريرالصحفية،حول ما يخص اإلجراءات المتخذة في مجال        

قوانين جديدة وعقود ومشاريع موقعة ومتابعتها على الدوام،كما يجب اإلهتمام أكثر           

بالتكوين في المجال السياحي،تطوير نوعية المنتوج السياحي من خالل إنشاء فنادق        

ومركبات سياحية،واالهتمام بتحسين شبكة الطرقات عبـر كـل نقـاط التـراب             

سياحية في كل والية من والياتنا،مع ضـرورة        الوطني،ونشر مديريات ووكاالت ال   

إمدادها باإلمكانيات الالزمة للتقييم الدائم ألعمالها في مجـال التعريـف وترقيـة             

المنتوج السياحي بها،ونفض الغبار عن مواقعها الغير معروفة لرفعها إلى مستوى           

اف المنافسة الوطنية،وجلب إنتباه الزبائن وتلبية حاجاتهم ورغبـاتهم فـي إكتـش           
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المنتوج السياحي الوطني،ولتحقيق ذلك يجب اإلعتماد على مختصين في اإلتصال          

يستطيعون تحقيق األهداف المرجوة من خالل استعمال تقنيات االتصال المتنوعـة           

إعطاء صورة فاعلة وجذابة ألكبـر عـدد مـن الـسياح            عن طريق   والمتطورة،

 .وإختيارالكلمات القوية التي تؤثر عليهم

نيت ذروة تكنولوجيا اإلتصال في عصرنا الحالي،إذ أصـبحت         وتعد االنتر 

الوسيلة المثلى للتعريف والنهوض بقطاع السياحة في أي بلد وقطاع السياحة يعـد             

المجال األكثر نشاطا في التجارة اإللكترونية،إذ أن مستخدمي األنترنيت يبحثـون           

المعلومات في عن المعلومة عبر الواب من أجل التحضير لرحلة أو الحصول على        

أن تبحث  بالجزائر  السياحية  نشاطات  الدول المتقدمة،ولذلك فمن الضروري اليوم لل     

عن فهم سلوكيات ومتطلبات مستخدمي األنترنيت،الذين من المنتظر أن يزيد عدد           

اشتراكهم عن المليون في السنوات األربع القادمة على المستوى الوطني،ولهذا يعد           

ون المعلومات التي يوفرها المرسلون السياحون قوية من        من أولويات األمور أن تك    

 .أجل االستجابة لمتطلبات الزبون،مع تثمين وتقييم دائم للمعلومات المعطاة

 جدا،وهذا هاما عاماليعتبر ،ماد على الصحافة الوطنية اليوميةاإلعتكما أن،

ة،من تتناسب مع الصحافة اليومي،لزم وجود إستراتيجية إتصال جديدةلوحده يست

حيث إختيار العنوان بما يتناسب مع الجمهور المستهدف،فباإلضافة إلى بيعها 

يستطيع قطاع السياحة إستغاللها ،ية فإنها تعد أيضا وسيلة إعالميةلصفحات إشهار

مع ضرورة ،لسياحي لدى الجماهير المستهدفةمن أجل تطويره وتنمية الوعي ا

لسياحة في بلد يعرف خطواته األولى في اإللتزام بأخالقيات ا،األخذ بعين اإلعتبار

بما يتناسب مع عادات وتقاليد ،كماأنه يجب تطوير هذا القطاعالمجال، هذا

الجزائريين،ألن هذا سيعطيهم اإلحساس باألمان مما يؤدي إلى المساهمة في بيع 

المنتوج السياحي،كما يستطيع المرسل السياحي الجزائري االعتماد على تقنيات 

 من أجل إنشاء قاعدة سياحية قوية مبنية على أسس متينة،واإلستفادة إتصال أخرى

من التطور الهائل الذي تعيشه المجتمعات الجديدة،بفضل التقدم الكبير الحاصل في 

.مجال تكنولوجيا اإلتصال المتطورة
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 المالحـــق
 
 ): 1(رقم لحق امل

2013Evaluation des principales actions à l’horizon  
 

Planning de réalisation Rubrique Nbre
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Coût 103 
DA 

1- Développement : 
 Etude de délimitation des zones d’expansion et 
site touristiques 1 *                            40,000  
 Etude d’aménagement de zones d‘expansion 

touristique(ZET). 100 20   20   20   20   20          450,000  
 Viabilisation de ZET. 70 19   20   15   16        24,000,000  
 Etude du schéma directeur d’aménagement 

touristique. 1 * *                        400,000  
 Etude du bilan thermal. 1   * *                        30,000  
 Dotation budgétaire pour le fond d’appui à  

l’investissement. 10 * * * * * * * * * *    6,400,000  
S/TOTAL                        31,320,000  

 2-Promotion 
 Réalisation siège de l’Office National du 

Tourisme(ONT). 1     * *                    300,000  
 Réalisation de succursales de l’ONT au niveau  

des pôles touristiques en Algérie : 
 Alger,Oran,Constantine,Annaba, Béjaia 

,Telemcen ,Ghardaia,Timimoun,Tamanrasset, 
Djanet  10   4 2 4                    500,000  
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 Ouverture de représentation de l’ONT à 
l’étranger ( France, Allemagne, Italie, Espagne, 
Autriche, Belgique , Suisse, Angleterre, USA , 
Japon, Pays du golf). 11   2   3   4   2            165,000  

 Etude de marché touristique 1   * *                        20,000  
 Compagne institutionnelle de promotion et de 

communication     * * * * * * * * *        400,000  
S/TOTAL                          1,385,000  

3-Formation : 
 Réalisation et équipement de quatre 

établissements de formation en tourisme 4     2   2                  660,000  
 Réalisation de l’école Nationale Supérieur du 

Tourisme 1     * *                    600,000  
 Renouvellement des équipements et du 

matériel pédagogique des trois établissements 
existants 1     * * *                  150,000  

S/TOTAL                          1,410,000  
TOTAL Général                        34,115,000  

 
.وزارة السياحة: المصدر
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 ): 2(امللحق 
 

2002-1985  ENTREES AUX FRONTIERES DES TOURISTES -1-NNEXE A 
 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Total des touristes étrangers 407393 347725 272705 446906 661159 685815 722682 624096 571993 

des étrangers dans le total%  41,40% 40,93% 35,08% 46,22% 54,78% 60,32% 60,57% 55,75% 50,73% 

%Evolution annuelle  - -14,65% -21,57% 63,88% 47,94% 3,73% 5,38% -13,64% -8,35% 

Algériens résident à l’étranger 576674 501747 501723 520000 545706 451103 470528 495452 555552 

des algériens résidents à l’étranger % 
dans le total 58,60% 59,07% 61,92% 53,78% 45,22% 39,68% 39,43% 44,25% 49,27% 

%lle Evolution annue - -12,99% 0,59% 3,03% 4,94% -17,34% 4,31% 5,30% 12,13% 

Total Général 984067 819472 777428 966906 1206865 1136918 1193210 1119548 1127545 

%Evolution annuelle  - -13,68% -8,48% 24,37% 24,82% -5,80% 4,95% -6,17% 0,71% 

 
.وزارة السياحة: المصدر
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 ): 3(امللحق 
 
 

2002-1985  ENTREES AUX FRONTIERES DES TOURISTES -1-UITE ANNEXE S 
 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total des touristes étrangers 336226 97648 93491 94832 107214 140861 175538 196229 251145 

des étrangers dans le total%  41,78% 18,79% 15,45% 14,94% 15,80% 18,82% 20,27% 21,77% 25,42%

%Evolution annuelle  -41,22% -70,96% -4,26% 1,43% 13,06% 31,38% 24,62% 11,79% 27,99%

Algériens résident à l’étranger 468487 421928 511477 539920 571234 607675 690446 705187 736915 

des algériens résidents à l’étranger % 
e totaldans l 58,22% 81,21% 84,55% 85,06% 84,20% 81,18% 79,73% 78,23% 74,58%

%Evolution annuelle  -15,67 -9,94% 21,22% 5,56% 5,80% 6,38% 13,62% 2,13% 4,50% 

Total Général 804713 519576 634752 678448 748536 865984 901416 9888060  

%Evolution annuelle  -28,63 -35,43% 16,43% 4,92% 6,88% 10,33% 15,69% 4,09% 9,61% 

  Source :Direction génération de la sûreté nationale 
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 ):4(امللحق 
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 ): 5(امللحق 
 

-ANNEXE 22013EVOLUTION DES FLUX TOURISTIQUES  À L’HORIZON  - 
 

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NOMBRE 1086966 1195553 1315108 1446619 1591281 1758365 1951785 2176240 2437389 2742063 3098531

TAUX D’EVOLUTION 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 

 
 

 

.وزارة السياحة: المصدر
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 ): 6(امللحق 
 

-ANNEXE 22013EVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES ETRANGERS À L’HORIZON  - 
ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NOMBRE 306397 373804 456041 556370 678772 804344 953148 1129481 1338434 1586045 1879463

TAUX D’EVOLUTION 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 

 

 

.وزارة السياحة:المصدر
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 ): 7(امللحق 
5-ANNEXE   -1712013EVOLUTION DES CAPACITES D’HEBERGEMENT À L’HORIZON  -  

 

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NOMBRE 83000 94000 105000 116000 127000 137000 147000 157000 167000 177000 187000

TAUX DE  
CROISSANCE 15,28% 13,25% 11,70% 10,48% 9,48% 7,87% 7,30% 6,80% 6,37% 5,99% 5,65% 

 

.وزارة السياحة:المصدر
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 ):8(امللحق 
 
 

2013PROGRESSION DES RECETTES TOURISTIQUES ANNUELLES EN DEVISE À L’HORIZON  -6-ANNEXE  
en million de  dollars US 

ANNEE 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

RECETTES 118 105 84 74 73 49 32 45 28 74 80 96 100 133 
  Source : Banque d’algérie. 
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 ): 8(امللحق 
 
 

2013PROGRESSION DES RECETTES TOURISTIQUES ANNUELLES EN DEVISE À L’HORIZON  -6-ANNEXE  
En millions de dollars US 

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes annuelles 160 200 252 316 397 485 592 722 882 1076 1313 

Cumulé des recettes 160 360 612 928 1325 1810 3124 3124 4006 5082 6395 

 

 
 

.وزارة السياحة:المصدر
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 19--------------------------------------------------ماهية اإلتصال: املطلب األول
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 39--------------------------------------------.األبعاد املتعددة للسياحة: املطلب الرابع
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 43--------------------------------------------.ماهية اإلتصال السياحي: املطلب األول
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 53--------------------------------------:خالصة وإستنتاجات
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 73------------------------------------------.سلطات جديدة للمستهلك: املطلب األول
 74---------------------------------------.سهولة التواصل مع الزبائن الدوليني:املطلب الثاين
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 104-------------------------------------.خطواا األوىل حنو جمتمع اإلتصال: املطلب األول
 109-----------------------------------------------يف اجلزائر األنترنيت:املطلب الثاين
 112-----------------------------إستخدامات األنترنيت يف قطاع السياحة باجلزائر: املطلب الثالث

 114-------------------.وسائل ترقية وترويج السياحة اجلزائرية:املبحث الثالث

 116---------------------------------------.الوسـائـل املــادية واملالية: املطلب األول
 121--------------------------------------------.الوسـائل البـشريـة: املطلب الثاين

 125---------------------------.تطور السياحة يف اجلزائر: حث الرابعاملب

 127------------------------------------)1962-1990(مرحلة البناء واإلصالح:املطلب األول
 131--------------------------)1990-2000.( واإلقتصاديةمرحلة التحوالت السياسية: املطلب الثاين
 134-----------------------------------)2013-2000(فترة املشاريع الضخمة:املطلب الثالث

 138-------------------------------------.خالصة وإستنتاجات

 139------------اإلتصال السياحي بوالية جيجل:الفصل الثاني

 140------------------------------------------------:والية جيجلبطاقة فنية ل: أوال
 :----------------------------------------------------141ا السياحيةمتاحا: ثانيا

 144------------------------------------------------واقع السياحة يف جيجل: ثالثا
 147---------------------------------تقنيات اإلتصال املستخدمة يف قطاع السياحة جبيجل: رابعا

 152-----------------------------------------------------:خالصة وإستناتاجات

 153-----------------------:خاتمة

 158----------------:قائمة المــراجع

 164-------------------المالحـــق


