دور وسائل اإلعالم واآلثارفي تنشيط وتطوير القطاع السياحي
بالمناطق الصحراوية -الجزائر أنموذجا-
بوزيـاني زبيدة

()1

بوزيـاني فاطمة الزهراء

( )2

 نظرا لتعاظم دور وسائل اإلعالم وسيادهتا يف رلال عرض األفكار

مقدمـة:

ونشرىا ،فإن األفراد يف اجملتمع يعتمدون عليها دون مقارنتها مع
الواقع.
 تساىم ىذه احلقائق يف عمليات التغيَت يف اجملتمع  ،و يتأثر هبا

لقد أصبحت وسائل اإلعالم بالنسبة للمجتمعات ادلعاصرة

ضرورة ال ديكن االستغناء عنها ،فهي تساىم يف التعبَت عن رغبات
الناس وتطلعاهتم وميوالهتم واىتماماهتم  ،ويلعب االتصال الدويل

أفراده يف البناء الثقايف و االجتماعي.

دورا بارزا يف نقل قيم وأفكار ومعتقدات وثقافة اجملتمعات.

( )5

ومن خالل التلفزة

والراديو ديكننا تغيَت ذىنية األفراد بالتوجو ضلو ادلناطق السياحية

إن التحرير اإلعالمي يعٍت إعداد وسائل واقعية موحدة تبث لتصل

الصحراوية وبأهنا توفر نفس أجواء ادلناطق التلية حيث ادلناخ
ادلالئم وادلواصالت وما إىل ذلك ،سواء أكان ذلك بالنسبة لألفراد

إىل إعداد كبَتة من الناس .دبعٌت أن الوسائل الواقعية ىي ربرير
أعالمي يعتمد على رلموعة األخبار وادلعلومات اليت تدور حول
األحداث وتنشرىا الصحف وتذيعها اإلذاعة وبقية وسائل اإلعالم،

احملليُت من سلتلف الواليات أو األجانب .
 وعليو فهو يِؤثر يف ادلعرفة والسلوك ويؤثر على الفرد واجلماعة
والنظام االجتماعي للمجتمع ( )6مثل طريقة التعامل مع السياح .

لذلك صلد أن لإلتصال دور مهم يف التعريف باآلثار وتنشيط
السياحة الصحراوية؟ وكيف نوظف وسائل اإلعالم واالتصال يف
زبقيق ىذا اذلدف ؟ وما ىي سبل تطوير وذبسيد السياحة بادلناطق
الصحراوية ؟.
للخوص يف ىذا ادلوضوع البد من الوقوف على العديد من ادلفاىيم

 تصحيح الفكرة الشائعة لدى اجملتمعات الغربية اليت تنظر
للمجتمعات العربية على أهنا رلتمعات إرىابية لذلك فقد سجل
تراجع يف عدد السياح ،وعليو البد للدول العربية من إعادة إنعاش
القطاع السياحي من خالل تصحيح احلقائق الزائفة اليت تغَتت
واليت روجت إليها أمريكا مثل العراق .وبالنسبة للجزائر فقد عاشت
عشرية سوداء ،ولكن حاليا تغَتت األمور من خالل االستقرار
السياسي واألمٍت ما يدعو إىل ضرورة تغيَت كل األفكار اليت ارتبطت
ومجعت بُت اجلزائر واإلرىاب جللب السياح وطمأنتهم والنهوض
بقطاع ديكن أن حيسن معيشة العديد من األفراد من خالل مناصب
الشغل.

اليت تربز لنا كيفية االىتمام بالقطاع السياحي و زلاولة إجياد بعض
احللول لالرتقاء بو.
إن االتصال أو التواصل ىو انتقال ادلعلومات من فرد أو مجاعة إىل
أخرى سواء عن طريق الكالم واحلديث أو من خالل وسائل أخرى
()3
كالتلفاز وادلذياع والصحف واالنًتنت.

 .1تأثير ودور وسائل اإلعالم في المجتمع:
إن البحث عن أدوار وسائل اإلعالم يف بناء احلقائق االجتماعية
وتقدديها للناس يف صور قد زبتلف عن الواقع احلقيقي ،فيدركو
الناس على ىذا األساس ،ومن ىذا ادلنطلق يكون لوسائل اإلعالم

 .2وظائف اإلعالم في مجال التنمية :إن لوسائل االتصال وظائف
تنموية ضرورية لالتصال اجلماىَتي منها:
 نقل األخبار والتزويد بادلعلومات.
 الربط والتفسَت واذلدف منو ربسُت نوعية فائدة ادلعلومات وتوجيو
الناس دلا يفكروا بو وما يعملوه (.لذلك ديكن جعلهم يفكرون
على األقل بادلناطق الصحراوية).
 اإلعالن والتسويق والًتويج لعدة قطاعات ورلاالت ،حيث يقوم
خبدمة وتنشيط احلركة االقتصادية والتجارية الوطنية خاصة لدول
العامل الثالث ،فإن لو فوائد اقتصادية كثَتة للمساعدة يف توسيع
السوق( )7(.مثل االىتمام باحلرف اليدوية لتسويق ادلنتجات).

القدرة على تزييف احلقائق االجتماعية و تزييف
ادلعاين وتقدديها للناس من منظور مالك الوسيلة وليس من منظور
احلقيقة ،حيث تقوم الصحافة بالتأثَت على الرأي العام برسم صور
زائفة عن الواقع واألحداث ما يؤثر يف سلوكهم ذباه ىذه الوقائع
واألحداث .وذلذا يلعب رلال االتصال دورا كبَتا يف الًتويج
( )4
للقطاعات السياحية.وذلذا صلده يف عدة نقط أال وىي:
 نشر ادلعلومات وتوزيع ادلعرفة.
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 ونرى أن االتصال يقوم دبجموعة أساسية من الوظائف ،واليت

البيض وتاغيت ببشار اليت ال يوجد هبا إال فندق واحد واذلقار

ربقق رلموعة من التأثَتات ادلتنوعة والبعيدة النتائج سواء على

والتاسيلي وسبنراست وسبيمون وغَتىا من واليات اجلزائر الصحراوية).

مستوى الفرد أو اجلماعة أو اجملتمع.
 اإلسهام يف التبادل العلمي و الثقايف و نشر الوعي.
ديكن االعالم الشعيب من االنفتاح على احلضارات والثقافات.
ً 

أغلب ادلدن الصحراوية تفتقر للمطاعم والفنادق الضخمة
ووسائل ادلواصالت (رباعية الدفع وغالية الكراء) إىل جانب

()8

ادلرشدين السياحيُت ادلعتمدين من الدولة أو احلاصلُت على
شهادات بعلم اآلثار.

 .3مجال السياحة عبر اإلنترنت:

 .4استخدام تقنيات االتصال بقطاع السياحة:

نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العامل اليوم ربرص

كافة وزارات السياحة على مستوى العامل على ربط ادلنشآت
السياحية يف رلتمعنا بشبكة اإلنًتنيت ووضع معلومات سياحية عن
ادلناطق السياحية يتضمن معلومات وافية عن التاريخ احلضاري

ىناك ذبربة مت استخدامها باألردن ولبنان وفلسطُت ومصر
وسوريا ،سنوات  ،2113-2111مع طلبة من ادلؤسسسات
الدراسية البحثية إلجراء سلسلة من الدراسات ادليدانية هبا ،من

للمعامل السياحية وكيفية حجز الفنادق واستئجار السيارات
السياحية و كل ما يلزم السائح من أمساء ادلراكز الثقافية وعناوينها

خالل رفع تقنية ادلعلومات ،ما أدى لتنشيط قطاع السياحة
()52
وقطاعات أخرى.

وأرقام ىواتفها ،وأمساء األماكن السياحية وأيام عطلها مع الصور
الفوتوغرافية ،وخرائط األماكن األثرية وحركة ادلطارات وادلوانئ
تروج للمجتمعات اخلارجية ،لذلك
وادلواصالت ،وىذه ادلعلومات ٌ

 .5سبل تطوير النشاط السياحي في منطقة الجنوب الجزائري:
ادلعروف عن السياحة أهنا تدعم القطاع االقتصادي وتساىم
يف خلق مناصب الشغل ،و ىي كذلك نشاط اقتصادي يعتمد على
اإلنتاج و التوزيع و االستهالك و إعداد الدراسات والكفاءات
البشرية الالزمة للتكيف مع التطورات الراىنة يف عصر أصبحت
تقاس حضارة اجملتمعات دبا سبتلكو من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
وحسن استغالذلا و توظيفها يف كافة اجملاالت كاجملال السياحي،

تلعب شبكة اإلنًتنت دورا يف تغيَت طرق األداء االقتصادي يف
اجملتمع )9(.وبالنسبة للمواقع الشبكية لإلنًتنت ،فهي دبثابة مكتبة
وسلزن ولوحة إعالنات يف الوقت نفسو .وعليو فاحملتوى ىو البضاعة
الرئيسية (إشارة البدء) ،وىي ما جيب أن ديتلكو ادلرء ليحقق النجاح
على الشبكة ،مثل الوكاالت السياحية اليت تعطي معلومات عنها،

لذلك البد من:

وما ينشر إالً أقل من القليل.
واألقطار العربية الوحيدة اليت نشرت معلومات على الشبكة
العادلية للمعلومات كانت حىت 5995م بالكويت و ادلملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية ادلتحدة ،بعدىا دول عربية أخرى مثل
()51
لبنان واجلزائر.
وإن من يبحث عن ىذه الربامج اخلاصة بالسياحة
الصحراوية ال جيد منها إال القليل بسبب غياب اسًتاتيجيات
التسويق علما أن القطاع السياحي مصدر من مصادر الدخل

 ربسُت نوعية اخلدمات السياحية من خالل ادلراقبة والتفتيش،
والتطبيق الصارم للقوانُت ،و فتح ادلخيمات السياحية مع وسائل
االتصال.
 االىتمام باحمليط و بعث ثقافة بيئية بُت فئات اجملتمع مع إعادة
النظر يف اإلمكانيات الفندقية ادلتوفرة(وىذا ماال يتوفر دبناطقنا
السياحية).
 تكوين اإلطارات السياحية.
 فتح قنوات التواصل مع األطراف ادلشاركة يف تنشيط القطاع
السياحي كجمعية الوكاالت السياحية ،اليت ذلا عالقة دبمارسة
()53
النشاط السياحي.
 يلعب القطاع السياحي دورا ىاما يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية للدولة ،لذلك صلد أن من خصائصو استثمار ادلوارد
()54
الطبيعية و البشرية ادلتاحة بادلنطقة كاألماكن التارخيية و األثرية.

القومي بالدول  ،حيث حيتل الصدارة األوىل بادلغرب و تونس،
وذلك يلعب اإلعالم دورا مهما يف ترويج وتنشيط القطاع السياحي
عامة و الصحراوي خاصة.
إىل جانب اإلعالم و االتصال ىناك عامل ادلمتلك الثقايف أو
اآلثار اليت ذبلب الباحثُت لدراستها كالتاسيلي أو لتنقيبها أو للًتويح
عن النفس من خالل السفر ذلذه ادلواقع السياحية .لذلك البد من
()55
اإلحياء الوظيفي إما من خالل الشكل أو الوظيفة.
ىناك العديد من القصور الصحراوية اليت أصبحت اآلن يف
حالة يرثى ذلا بسبب غياب عملية اإلحياء الوظيفي(كبعض قصور
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ذبهيز اخلرائط اخلاصة بادلواقع األثرية لتسهيل حركة السياح  ،وأحسن ذبربة على ذلك ،الدول الغربية اليت يتجول سائحوىا دون احلاجة
للمرشد السياحي للتجوال حبرية أكثر أو يف حالة عدم تواجد ادلرشد.
ربسيس األفراد بقيمة ادلدخول السياحي ،من خالل احلصص التلفزيونية اليت ال تُنشط ىذا القطاع وال ربسس بو إال دبوسم الصيف الذي
جيلب الناس للمواقع البحرية ما جيعل ادلواقع الصحراوية مهملة.
تنظيم ادلهرجانات بشكل مكثف أكثر ،إىل جانب تنظيم ادللتقيات الدولية اليت حيضرىا باحثون من دول سلتلفة ما يساىم يف التعريف هبا.
تنظيم ادلسابقات الرياضية الكبَتة كسباق السيارات الذي تنظمو ادلغرب" من ادلملكة ادلغربية إىل أبيدجيان".
دعوة ادلستثمرين اجلزائريُت والدوليُت وربفيزىم إلقامة بعض ادلشاريع كبناء الفنادق وأماكن للًتفيو.

 .6مقارنة بين استخدام االنترنت بمواقع مغربية و جزائرية:

من خالل ادلوقع الرمسي لوزارة السياحة ادلغربية صلد أن اذليكل التنظيمي لوزارة السياحة بو عدة أقسام ،ولكل واحد منها مهام منها

مهام مديرية اإلسًتاتيجية و التعاون اليت تقوم بإصلاز الدراسات واألحباث اإلسًتاتيجية وضمان رصد إسًتاتيجي للرفع من تنافسية القطاع
السياحي وكذا تثمُت أثر القطاع السياحي على االقتصاد الوطٍت و نشر ادلعلومات ادلتعلقة بالقطاع السياحي وإقامة وترسيخ عالقات
التعاون على الصعيد الثنائي ومع ادلؤسسات الدولية ادلتخصصة.
ووصلت عائدات األسفار دباليُت الدراىم بالقطاع السياحي ادلغريب ،يف أبريل  2151م إىل  4526مليون درىم.
ويف أبريل  2011م بلغت  4214مليون درىم وىذا دليل على قيام الوزارة بالتنسيق مع سلتلف فروعها لتدارك أي مشاكل شلكنة
حدى ،مع اإلشارة للفنادق والنقل
احلدوث .وهبذا ادلوقع ىناك العديد من ادلواقع اليت تعرض السياحة الصحراوية والريفية واجلبلية على َ
()55
وادلطارات واحلالة اجلوية ،ما يسهل ويساعد حركة األجانب أثناء تواجدىم بالبلد.
وبالنسبة دلوقع وزارة السياحة اجلزائرية ( )56فيضم مجيع األمور اليت حيتاجها السائح منها الفناذق وادلطاعم والوكاالت السياحية ويف
حالة مل يكن للسائح معرفة باللغة العربية فلديو خيارات أخرى دلعرفة زلتوى ادلوقع تضمنت اللغة الفرنسية واللغة االصلليزية ،ما جيعلو ربت
تصرف مجيع السياح ،وباألخص اللغة االصلليزية لغة العصر.
فما بُت سنة 5991م وسنة5996م ،اطلفض عدد السياح من 359895إىل ،58111مثلما ىو مبُت يف اجلدول التايل:
األجانب

السنة
5991
5995
5992
5993
5994
5995
5996
5999
2111

()57

اجملموع

685855
722682
624196
575993
336226
97648
93495
547655
575538

5536958
5593251
5559548
527545
814753
559576
6149689
755286
865994

الجدول رقم :11توزيع عدد األجانب خالل الفًتة 5991م2111-م.
وبالنسبة للنصوص التشريعية اليت هتدف لًتقية ىذا القطاع ،بالقوانُت اجلزائرية نذكر ادلرسوم التنفيذي رقم  384-18ادلؤرخ يف يوليو
سنة  2118والذي يتضمن تأسيس ادلهرجان الدويل للسياحة الصحراوية باجلزائر ،ما جيعل ادلناطق السياحية قبلة للفنانُت والصحفيُت ورجال
األعمال ،وىنا ديكن نقل صورة ثراء اجلزائر بالصحراء ألفراد ليست ذلم معرفة سابقة هبا.
وبالنسبة لبلدنا فتحتل فيو الصحراء مساحة كربى من ادلساحة العامة ذلذا ال بد من خلق اسًتاتيجيات جديدة تغَت وتُوظف ىذا
القطاع كمورد بديل عن النفط .إذ للجزائر تراث وسلزون أثري ال زال يف قيد اإلمهال ،لذلك البد من وضع اسًتاتيجيات جديدة ومبتكرة
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لتنميتو والتعريف بو كًتاث غٍت خبصائص وشليزات ال ديكن إجيادىا بدول أخرى ،إضافة إىل ما لو من عالقات كثَتة مع قطاعات أخرى
كاالتصال والثقافة وتشغيل الشباب ،وال ديكن ربقيق ىذا اذلدف إال باالىتمام بقطاع اإلعالم واالتصال بأنواعو .
علما أن بالدنا تتوفر على الشروط األساسية لقيام سياحة رائدةهبا نظرا لتوفر ادلظاىر الطبيعية ادلتنوعة ،وادلواقع األثرية ادلختلفة،
وادلناخ ادلعتدل ،وىي شروط زلفزة لتنمية سياحية ال شك أهنا ستعود على البالد دبردود اقتصادي ومايل معترب ،فضال عن إسهامها يف
تشرب عدد ىام من اليد العاطلة عن العمل  ،وتتطلب السياحة توفَت اإلطار البشري الكفء ،وذلك العتماد السياحة على التوظيف اجليد
دلصادر القوى البشرية ادلدربة ،اليت سبتلك القدرة على التصرف حبكمة ،والتعامل بطرق فنية يف العالقات االنسانية ،حبيث يضمن وجود
الشخص ادلناسب يف ادلكان ادلناسب ويف الوقت ادلناسب ،على أن يشمل مجيع ادلستويات :اإلدارية والتشغيلية والتنظيمية للعميلة ،وذلك
على ادلستوى الوطٍت واحمللي واإلقليمي )58(.ويف جانب االستثمار ديكن أن تتخذ الدولة بعض اإلجراءات احملفزة بادلنطقة تتمثل يف:
تسهيل اجراءات القروض ادلالية والتخلص من العراقيل البَتوقراطية ،وتقوية عملية الًتويج للمنتوج الساحي احمللي ،وهتيئة ادلسالك ادلوجودة
لتسهيل عملية التنقل واختصارىا ،غلى جانب تزويد السياح باحتياجاهتم من ادلاء والبنزين ،على طول الدورات السياحية بالصحراء.
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الهوامش:
.5

أستاذة بعلم االجتماع /جامعة تلمسان.

.2

أستاذة بعلم اآلثار/جامعة تلمسان

.3

أنتوين غدنز ،علم االجتماع (مع مداخالت عربية)،تر:فايز الصباغ  ،ط ،15:مؤسسة ترمجان ،األردن ،2115 ،ص515

.4

نفسو ،ص515

.5

بلقاسو بن روان،وسائل اإلعالم والمجتمع ،دار الخلدونية ،األردن،2112 ،ص.45-36

.6

صاحل خليل أبو اصبع ،االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة،دار اجملدالوي  ،االردن ،2114 ،ص.221

.7

نفسو ،ص.214،216

.8

نفسو ،ص.215،219

.9

زلمد علي البدوي ،دراسات سوسيو-إعالمية ،دار النهضة العربية ،لبنان ،2116 ،ص.252،256

 .51مي العبد اهلل ستو ،االتصال في عصر العولمة والتحديات الجديدة ،الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع ،بَتوت-لبنان ،5999 ،ص.536-535
 .55بوزار حبيبة ،حماية و ترقية قطاع اآلثار تلمسان أُنموذجا ،ع ،13:صدى اجلامعة ،رللة جامعية شهرية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،2119 ،ص.55
 .52أنتوين غدنز ،مرجع سابق ،ص.553
 .53صلادي سارة ،تطوير النشاط السياحي في منطقة الجنوب ،ع ، 15:م.علمية نصف سنوية ،منشورات جامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلزائر،2114-2113 ،
ص.47-46
 .54خالد كواش ،السياحة مفهومها،أركانها،أنواعها ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2117 ،ص.43-14
 .55ادلوقع االلكًتوين الرمسي لوزارة السياحة ادلغربية  www.tourisme.gov.maأو webmaster@tourisme.gov.ma
 .56ادلوقع االلكًتوين الرمسي لوزارة السياحة اجلزائريةwww.tourisme.dz ،

 .57باللطة مبارك ،االستثمارات السياحية في الجزائر ،ع ،15:م.علمية نصف سنوية ،منشورات جامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلزائر،2114-2113 ،ص75
 .58لعرج زلمود عبد العزيز  ،الثرات التقافي والسياحة ،ع ،15:م.علمية نصف سنوية ،منشورات جامعة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،اجلزائر ،2114-2113 ،ص-53
.55
 .59صلادي سارة ،تطوير النشاط السياحي في منطقة الجنوب ،ع ، 15:م.علمية نصف سنوية ،منشورات جامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلزائر،2114-2113 ،
ص.48
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