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النهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط
إندماج اإلقتصاد الجزائري في اإلقتصاد العالمي
د.صالح فالحً
كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
جامعة العقٌد الحاج لخضر ـ باتنة ـ

المقدمة:
بدا ٌة ٌمكن القول أن هذا الكوكب الذي نعٌش فٌه ملًء بالمجاهٌل ،فهو فً غاٌة من
التعقٌد والدقة واإلتقان .وبقدر ما نجد فٌه أوجه التشابه نجد فٌه أوجه اإلختالف أٌضا .وبقدر
ما ندعً أننا إكتشفنا أسراره وخباٌاه ،فإن الذي ال ٌزال مجهوال قد ٌكون أكبر بكثٌر مما
نعرفه.
ومن البدٌهً أن اإلختالف من سنن الكون ،إذ ٌجعل الحٌاة تتجدد والتنافس ٌستمر
والصراع ٌشتد ،مع ذلك ٌبقى األمل فً الوصول إلى ما هو أسمى هو الهدف المنشود
لإلنسان منذ فجر التارٌخ إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها .وسواء أكان هذا اإلختالف
فً الظواهر الكونٌة كالبحار والمحٌطات والجبال والصحاري ،أم فً اإلنسان وما ٌمٌزه
عن غٌره فً الشكل والسلوكات والمعتقدات ،كلها تجعل الكون واإلنسان مادة خاما لشرائح
عرٌضة من المجتمع البشري .فعندما نشاهد الٌابانً ٌقوم بحركات إٌمائٌة نابعة من ثقافته
وتارٌخه رغم تقدمه فً المجاالت المادٌة والتقنٌة ،وعندما نالحظ اإلفرٌقً فً أدغال القارة
السمراء ٌقوم برقصاته وٌطلق نغماته المتمٌزة ،فإن ذلك ال ٌعنً بالضرورة أننا أدركنا
حقٌقة شعوب هذه المناطق للوهلة االولى مثلما تتخٌلها هً.
وعموما ٌمكن القول بأنه حٌثما ولٌت وجهك تجد أصنافا من الثقافات المتباٌنة من
مج تمع إلى آخر ،وهذا التباٌن هو بمثابة عملٌة جذب لطرف ما إلستقراء ما للطرف اآلخر،
وهذا ما ٌؤدي إلى تفعٌل تصورات تتبلور فً مخٌلة الفرد لٌجسدها فً أنشطة متمٌزة ٌطلق
على البعض منها السٌاحة .وإذا كانت بعض الدول قد إهتدت إلى السٌاحة كوسٌلة لتحقٌق
غاٌات نبٌلة وطورتها وجنت من ثمارها ،فإن البعض اآلخر ،ومنها الجزائر ال زالت
مترددة .ولئن كان لهذا التردد ما ٌبرره خالل العقود الماضٌة ،فإن اإلستمرارٌة فً تجاهل
هذا القطاع قد ٌعد بمثابة تجنً عن المقدرات الوطنٌة التً بواستطها ٌمكن فتح نوافذ شتى
على العالم الخارجً واإلستفادة منه.
وفً ورقة البحث هذه سٌتم إزاحة اللثام على الوضع السٌاحً فً الجزائر من حٌث
واقعه وآفاقه ،محاوال اإلجابة على األسئلة التالٌة :هل للجزائر سٌاسة سٌاحٌة واضحة
المعالم؟ أو لٌست السٌاحة قطاع ال ٌقل أهمٌة عن غٌره من القطاعات اإلقتصادٌة االخرى
ومن ثم ٌمكن اإلعتم اد علٌه لضمان موطئ قدم على هذه المعمورة؟ وكٌف ٌمكن ترسٌخ
الثقافة السٌاحٌة شبه الغائبة فً بالدنا لضمان فعالٌة هذا القطاع؟ وفً هذا السٌاق ٌنبغً
التعرض لمحاور أساسٌة ،منها :مفهوم السٌاحة والشروط الواجب توفرها ،ثم أنواع السٌاحة
وأهمٌتها ،وفً الختام سٌتم تحدٌد بعض الضوابط الواجب تبنٌها إلرساء ثقافة سٌاحٌة
ناجعة.
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المعالم السياحية في الجزائر:
تتوفر الجزائر على إمكانات سٌاحٌة عظٌمة ،إال أن عدم اإلهتمام بها خالل مسارها
التنموي حال دون اإلستفادة منها والتعرف على مكنوناتها محلٌا ودولٌا .فباإلضافة إلى تنوع
التضارٌس من الشرٌط الساحلً إلى المرتفعات الداخلٌة إلى الصحراء الشاسعة ،وما تزخر
به كل منطقة من معالم سٌاحٌة متنوعة ،فللجزائر تراث تارٌخً عرٌق إستطاع أن ٌتحدى
تعاقب االحقاب كالكهوف( )1واألضرحة( )2والرسوم على الصخور( )3والتً تعود إلى عهود
ما قبل التارٌخ.
وعندما دخل الرومان الجزائر شٌدوا مدنا فً شكل حامٌات ال زالت تحتفظ
بإبداعاتهم فً الفن المعماري والتطور الثقافً ،من ذلك مثال آثار تٌمقاد (باتنة) ،جمٌلة
(سطٌف) ،قالمة ،تبسة ،شرشال وتٌبازة .كما تتوفر الجزائر على آثار إسالمٌة تعود جمٌعها
إلى الفترة السابقة لدخول اإلستدمار الفرنسً الجزائر ،وتتجلى فً المساجد( )4واألبراج
والقالع والقصور والزواٌا والقبب ،وكلها تعتبر آٌة فً الفن المعماري اإلسالمً ومعالم
ذات أبعاد حضارٌة .وتبدو الصناعات التقلٌدٌة كالزرابً والمنتجات الجلدٌة والنقوش
النحاسٌة كأهم الحرف الواسعة اإلنتشار فً المدن كالجزائر وقسنطٌنة وتلمسان.
مفهوم السياحة:
كانت النظرة إلى السٌاحة تقتصر على السفر إلى أماكن معٌنة من أجل الراحة
واإلستجمام أو أداء الفرائض الدٌنٌة فً البلد نفسه أو خارجه .إال أن التطورات السرٌعة
والمتالحقة فً المجتمع الدولً المعاصر أدت إلى إحداث تغٌرات جذرٌة فً تصور السٌاحة
ومن ثم فً مفهومها .ومن هذا المنطلق لم تعد الشعوب المتحضرة تنفق أموالها فً أماكن
أخرى من أجل اللهو وضٌاع الوقت ،وإنما تفعل ذلك لتحقٌق غاٌات أخرى تتمثل فً
الوقوف على حقائق هذا الكون والتأمل فٌما أبدعه الخالق من لوحات فنٌة ٌقف أمامها
المخلوق عاج زا عن فك ألغازها .كما تتمثل هذه الغاٌات فً التعرف على الكنوز الثقافٌة
التً تراكمت عبر السنٌن ،ومحاولة إدراك أكبر قدر من الجوانب المتعلقة بحٌاة المجتمعات
البشرٌة من حٌث الفن والسلوك والتفكٌر والمعتقدات.
وفً حقٌقة االمر فإن ما تطالعنا به الوسائل السمعٌة البصرٌة من أشرطة حول
غابات االمازون والقطبٌن المتجمدٌن الشمالً والجنوبً ،وأدغال إفرٌقٌا عن الحٌوانات
المفترسة والطٌور المتنوعة والزواحف المرعبة واألسماك البدٌعة حٌنا والمثٌرة أحٌانا
أخرى ،معظمها مسجلة من طرف سٌاح باحثٌن و/أو مغامرٌن فً نفس الوقت .وبٌنماهم
ٌفعلون ذلك تجدهم ٌشعرون بنشوة وراحة نفسٌة بسبب مالحظاتهم واكتشافاتهم لهذه
الكائنات العجٌبة .ومن هذا المنظور أصبح مفهوم السٌاحة ٌعنً الترفٌه عن النفس بتوظٌف
العقل بدل تغٌٌبه وإزالة اللبس عن المجاهٌل بدل العمل على دٌمومة التعتٌم علٌها ،وتعنً
المغامرة من أجل المتعة واإلكتشاف.

الشروط الواجب توفرها لترقية السياحة:
تتطلب السٌاحة توفٌر شروط معٌنة وظروف مالئمة تجعل السائح ٌشعر بتحقٌق الحد
األدنى من األهداف التً رسمها فً مخٌلته .ومن هذه الشروط ما ٌلً:
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 -1الهياكل السياحية:
تعتبر الهٌاكل السٌاحٌة من األولوٌات التً ال غنى عنها لترقٌة السٌاحة وتطوٌرها
وجعل اإلستفادة من عائداتها أمرا ممكنا .وانطالقا مما هو معمول به فً بعض الدول
كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مثالٌ ،مكن تقسٌم هذه الهٌاكل إلى نوعٌن متماٌزٌن:
النوع األول ،وٌتمثل فً سالسل من الفنادق السٌاحٌة الضخمة وما ٌتبعها من تجهٌزات
ووسائل النقل واإلتصال ومرافق رٌاضٌة وترفٌهٌة .إن هذه الهٌاكل ونظرا لضخامتها
وارتفاع تكالٌف إنشائها تتواجد فً المدن الحضرٌة ذات الكثافة السكانٌة إلمكانٌة التوافد
علٌها من طرف أكبر قدر من الزوار األثرٌاء ورجال المال واألعمال المحلٌٌن واالجانب.
وٌمكن أن تستقطب هذه الهٌاكل أٌضا شرائح أوسع من السٌاح ومن مختلف الطبقات
اإلجتماعٌة متى كانت تكالٌف اإلستعمال مناسبة.
أما النوع الثانً ،فٌتمثل فً الهٌاكل األقل تكلفة من حٌث اإلنشاء مثل الموتٌالت
أومساكن منفصلة ٌراعى فً تصامٌم بنائها خفض التكالٌف ومن ثم جذب السائح لإلستفادة
منها بأسعار تتماشى مع دخله .وهذه األسعار ال تكون على حساب نوعٌة الخدمات المشار
إلٌها فً النوع األول .وفً الجزائر وبالرغم من إمكانٌة إنشاء مثل هذه الهٌاكل فً مناطق
مختلفة من الجزائر ،فإنها تتالءم أكثر مع المناطق الداخلٌة حٌث ٌقل السكان وتتسع دائرة
ذوي الدخل المتدنً والمتوسط والذٌن ال ٌقدرون على دفع مبالغ قد تبدو فً نظرهم
تعجٌزٌة فً الهٌاكل السٌاحٌة الضخمة .وعموما إذا ما تم التجاوب مع هذٌن النوعٌن فذاك
ٌعنً تلبٌة رغبات المواطنٌن من مستوٌات مختلفة لٌتمكن كل سائح من إٌجاد ما ٌناسبه.
 -2األمن:
من المتع ارف علٌه أن السائح ٌحتاج إلى ضمان أمنه وسالمة جسده وأمتعته من أي
مساس مادي أو معنوي سواء أكان صادرا من طرف القائمٌن على تسٌٌر المرفق السٌاحً
أو من عامة الناس .ولكً ٌزدهر النشاط السٌاحً ٌتطلب توافر األمن بمفهومه الواسع
لٌتجنب أشٌاء مثل الحوادث واألمراض المعدٌة والكوارث الطبٌعٌة .إن أي إخالل بهذا
الشرط سٌؤدي حتما إلى إلحاق أضرار مادٌة ومعنوٌة بلٌغة بالسٌاحة كتقلٌص مدة اإلقامة
المقررة سلفا أو عدم الرجوع إلى هذا المرفق ثانٌة أو اللجوء إلى اإلنتقام بإعطاء صورة
مشوهة ألقربائه والمتعاملٌن معه .وهكذا تطعن السٌاحة بطرق مباشرة وغٌر مباشرة.
إن توفٌر األمن واحترام السائح ٌستوجب التزود بقدر كبٌر من الثقافة السٌاحٌة،
ومتى توفرت هذه األخٌرة ،فإن أي فرد وفً أي موقع سٌكون واعٌا كل الوعً بالنتائج
السلبٌة التً ستنجم عن سلوكه تجاه السٌاح المحلٌٌن واألجانب سواء تجسد هذا السلوك فً
القول أو الفعل .إن التعامل باإلنفعال مثال أو إخفاء المفقودات أو محاولة إبتزاز السائح أو
التحاٌل علٌه ،كلها تعتبر من المظاهر الممقوتة ومن الرواسب المتخلفة التً ٌجب الحٌلولة
دون وقوعها إذا ما أرٌد أن تتطور السٌاحة وتعاد لها الحٌوٌة.
 -3الخدمات:
وتتمثل فً ك ل ما ٌعرض للسائح من حٌث نوعٌة اإلقامة والحرص على النظافة
وتوفٌر المٌاه والنقل وتنوع األكل ومالءمته من ناحٌة الكم والكٌف والسعر .إذ لٌس من
المرغوب فٌه أن تعرض هذه الخدمات مقابل تكالٌف باهضة فتدفع السائح بالشعور بالغبن
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واإلستٌاء .وثمة أنواع أخرى من خدمات التً تترك آثارا إٌجابٌة لدى السائح مثل :الهاتف
والتلفاز والطوابع والبطاقات البرٌدٌة والمنتجات التقلٌدٌة وأماكن ممارسة األلعاب الرٌاضٌة
ككرة السلة والتٌنس وكرة الطاولة ،وكلها ذات تكالٌف محدودة إال أن مردودٌتها فً جانبها
السٌكولوجً على السائح عظٌمة .وهكذا ٌحس السائح بأنه ٌتحصل فعال على منافع مقابل ما
ٌدفعه من أموال.
أنواع السياحة في الجزائر:
بعد هذا العرض الوجٌز للشروط الواجب توفرها فً تطوٌر السٌاحةٌ ،نبغً التمٌٌز
بٌن ثالثة أصناف من السٌاحة فً الجزائر ،وهً :السٌاحة الساحلٌة ،السٌاحة الجبلٌة،
والسٌاحة الصحراوٌة .وفضال عن هذه األصناف الثالثة ٌمكن اإلشارة إلى صنف رابع وهو
سٌاحة الحمامات المعدنٌة حٌث ٌوجد أزٌد من  202منبعا تتمٌز غالبٌتها بالخاصٌة
العالجٌة )5(.ولكل نوع من هذه األنواع خصائصه ونكهته التً لن ٌجدها السائح فً األنواع
األخرى .وفٌما ٌلً سٌتم عرض األنواع الثالثة األولى بإٌجاز.

-

 -1السياحة الساحلية:
من المعروف أن الساحل الجزائري ٌمتد على طول  1200كلم ،تتخلله شواطئ
بدٌعة ،وغابات أخاذة ،وسالسل جبلٌة ذات مناظر ساحرة على طول الشرٌط الساحلً.
وبالرغم من إنتشار الهٌاكل السٌاحٌة فً المناطق الساحلٌة ،إال أن فاعلٌتها ال تزال دون
المستوى المطلوب ،وذلك ألسباب عدٌدة أهمها غٌاب الرؤٌة الواضحة تجاه السٌاحة فً
الجزائر ،وغٌاب المنافسة ،وتهمٌش القطاع الخاص وقلة اإلعتمادات المالٌة المخصصة لهذا
القطاع .ولكً تحقق هذه األخٌرة األهداف المرجوة منها ال بد من توفٌر وتحسٌن الظروف
التً تتالءم مع طبٌعة المنطقة ،منها:
الحفاظ على نظافة الشواطئ وإشعار السٌاح بمراعاة ذلك عن طرٌق بث
الوعً بواسطة النشرٌات المختصرة والواضحة وبلغات متعددة.
الحٌلولة دون حدوث سلوكات منافٌة لألداب العامة من السٌاح ومن عامة
الناس.
إنشاء مساكن سٌاحٌة منفردة وعلى نسق مدروس بحٌث تتناسب مع السٌاحة
الفردٌة والعائلٌة وبكٌفٌة ٌمكن التحكم فً تسٌٌرها وتوفٌر األمن فٌها.
إنشاء مالعب للرٌاضات األكثر جذبا للسائح وتوفٌر القوارب الفردٌة
والجماعٌة والتجهٌزات الخاصة بالسباحة والغوص كأدوات للتسلٌة ومصادر للدخل.
توفٌر وجبات غذائٌة خفٌفة وكاملة وفقا للمقاٌٌس المعمول بها دولٌا وذلك
بالتنسٌق مع منظمة السٌاحة العالمٌة والمنظمات القارٌة والجهوٌة المتخصصة.
توفٌر محالت تجارٌة تعرض كل ما قد ٌحتاج إلٌه السائح خاصة الصناعات
التقلٌدٌة .وعموما إذا ما تم توفٌر مثل هذه األشٌاء سٌجد كل سائح وطنً أو أجنبً
ضالته وهواٌته المفضلة ،وفً نفس الوقت لن ٌجد الملل طرٌقا إلٌه.
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السياحة الجبلية:
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إذا كانت السٌاحة الساحلٌة قادرة على جذب أعداد معتبرة من السٌاح ،فإن األمر
ٌختلف بالنسبة للسٌاحة الجبلٌة ،خاصة فً الظروف االمنٌة الراهنة .ومهما كان األمر ،فإن
األمل فً اإلست قرار وعودة السلم قائما .ومن هنا فإن التفكٌر فً وضع إستراتٌجٌات
للسٌاحة الجبلٌة تستوجب أن تكون الٌوم ولٌس غدا .فالعالم ٌتقدم بخطى حثٌثة ،ومن البالهة
أن نقف حٌث نحن!
تحتوي مناطقنا الجبلٌة على ثروات سٌاحٌة هامة مثل المناظر الطبٌعٌة الخالبة
والمغارات والكهوف ا لتً أوجدتها الطبٌعة منذ العصورالجٌولوجٌة الغابرة .ولألسف نقف
الٌوم غٌر مبالٌن بها ،وأصبحت النظرة إلى السٌاحة الجبلٌة تكاد تنعدم وتقتصر فقط على
التزحلق على الثلج فً منطقة تٌكجدة (والٌة البوٌرة) ،وتالغٌلف (والٌة تٌزي وزو)
والشرٌعة (والٌة البلٌدة) .وهذا تقزٌم لللسٌاحة الجبلٌة لسببٌن أساسٌٌن :أولهما ٌتمثل فً
الواقع المناخً فً الجزائر حٌث أن كمٌات الثلوج المتساقطة محدودة جدا مما ٌجعل
إستغاللها ظرفً ،ومن ثم أصبح لزاما علٌنا أن نركز على المعالم الدائمة .وثانٌهما أنه من
الخطأ حصر السٌاحة الجبلٌة فً التزحلق فقط ،فهناك كهوف ومغارات طبٌعٌة تمتد على
مسافات طوٌلة ال نعرف عنها شٌئا بالرغم من إستفادة أجدادنا القدامى منها واستغاللها
المكثف من طرف مجاهدي الثورة التحرٌرٌة بإستعمالها كمستشفٌات لعالج المرضى
وأماكن للراحة وإنتاج وتخزٌن بعض السلع كالمالبس واألحذٌة واألسلحة.
إن خب اٌا المناطق الجبلٌة ال تقتصر على المغارات والكهوف فحسب وإنما هناك
ثروات أخرى لها أهمٌتها للسائح مثل الحٌوانات المتنوعة والطٌور النادرة والٌنابٌع المائٌة
العذبة والتً تتمٌز بالبرودة صٌفا والفتورة شتاء ،وكل هذه تعتبر بمثابة عوامل جذب
للسٌاح إذ تثٌر فٌهم الفض ول والرغبة فً إكتشاف المكنونات السٌاحٌة التً تتوفر علٌها
مختلف مناطق الجزائر.
وفً الواقع ،ال تحتاج السٌاحة الجبلٌة إلى إستثمارات ضخمة وهٌاكل مكلفة ،مثلما
هو الحال للسٌاحة الساحلٌة ،وإنما ٌكفً أن تحدد المواقع التً لها جاذبٌتها للسٌاح باالعتماد
على اإلشهار و تقدٌم األشرطة حول هذه المواقع وضمان سالمة السٌاح .ومن غٌر المعقول
أن نجد السٌاح المحلٌٌن ٌعرفون الكثٌر عن مرتفعات البٌرو وجبال اآللب وقمم همالٌا،
بٌنما نجدهم ٌجهلون ما فً جبال األوراس وجرجرة والونشرٌس والهقار.
 -3السياحة الصحراوية:
تتوفر الجزائر على صحراء شاسعة بها كل المقومات الضرورٌة إلقامة سٌاحة
ناجحة .ومن هذه المكونات واحاتها المنتشرة عبر أرجائها ،ومبانٌها المتمٌزة بهندستها،
والسالسل الجبلٌة ذات الطبٌعة البركانٌة فً الهقار حٌث تتجلى عظمة الطاسٌلً الشاهد
على الحضارة الراقٌة والمجسدة فً الرسوم المنقوشة على صخور ال زالت تروي لألجٌال
المتعاقبة حكاٌات شٌقة وانماط عٌش متمٌزة لإلنسان الترقً( )6فً تلك االزمة الضاربة فً
أعماق التارٌخ .وثمة عامل آخر ٌلعب دورا حٌوٌا فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة والتظاهرات
الثقافٌة وهو ما ٌعرف بسفن الصحراء (الجمال) التً تثٌر حب الفضول فً السائح الغربً
لرؤٌته و/أو لركوبه.
إن إتساع الصحراء الجزائرٌة تستلزم تبنً إستراتٌجٌات تختلف عما ٌمكن تبنٌه فً
المناطق الشمالٌة .وإذا كانت هناك عوامل قد ٌقع علٌها إجماع مثل الهٌاكل واألمن
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والخدمات ،فإن هناك قضاٌا أكثر إلحاحا بالنسبة للسٌاحة الصحروٌة أهمها النقل البري
والجوي .ولتجاوز هذا المشكل ٌستوجب تخصٌص إستثمارات كافٌة لترقٌة المرافق
الضرورٌة كشق الطرق وتخصٌص طائرات للرحالت الداخلٌة بٌن المناطق التً ٌتوافد
علٌها السٌاح ،وفتح خطوط دولٌة مباشرة لتسهٌل تنقل المسافرٌن من وإلى هذه المناطق.
أهمية السياحة:
لو لم تكن للسٌاحة أهمٌتها ما كانت لتحتل مكانة متمٌزة فً السٌاسات التنموٌة للدول
المتقدمة والنامٌة على السواء .وفٌما ٌلً سٌتم التعرض لألهمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
والسٌاسٌة للسٌاحة.
 -1األهمية اإلقتصادية:
تعتبر السٌاحة المفتاح األساسً للتدفقات المالٌة بالنقد األجنبً للبلد.وفً هذا السٌاق
تشٌر األرقام إلى حصول المغرب على  1.2ملٌار دوالر من السٌاحة سنة  )7(1998وتونس
على  1.33ملٌار دوالر سنة  )8(1997ومصـر على  3.8ملٌار دوالر سنة  )9(1997وتركٌا
على  6ملٌار دوالر سنة  )10(1996وتحصل برٌطانٌا على  9ملٌار دوالر سنوٌا من السٌاح
العرب فقط )11(.ولم تأت هذه المبالغ الضخمة بطرٌقة عفوٌة وإنما جاءت كثمرة جهود
مستمرة فً تشجٌع اإلستثمار السٌاحً وفً ترسٌخ الثقافة السٌاحٌة فً هذه المجتمعات.
ومن هنا ٌتضح الدور الحٌوي للسٌاحة فً دفع عجلة التنمٌة اإلقتصادٌة ،إذ تشكل
موردا هاما للعد ٌد من الدول فً العالم مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،إٌطالٌا ،إسبانٌا،
فرنسا ،برٌطانٌا ومصر والهند وغٌرها .وٌمكن القول أن السٌاحة أخذت بعٌن اإلعتبار من
طرف صانعً القرار السٌاسً فً معظم الدول النامٌة منذ النصف الثانً من القرن
الماضً .إال أن النجاح لم ٌكن ح لٌف كل الدول فً إستقطاب أكبر عدد من السٌاح من
الدول المتقدمة.
وٌعود اإلهتمام بالسٌاحة إلى عامل أساسً وهو توفٌر إحدى الطرق السهلة
والسرٌعة للحصول على النقد األجنبً مقابل الخدمات التً تعرض للسٌاح األجانب .إضافة
إلى هذا تعمل السٌاحة أٌضا على توفٌر النقد المحلً للخزٌنة العمومٌة إلنفاقها فً مجاالت
ذات النفع العام .وتساهم فً تطوٌر القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة كالصناعة والنقل
()12
والمواصالت.
وبالرجوع إلى األرقام التً قدمتها منظمة السٌاحة العالمٌة The World Tourist
 ،Organizationفإن هناك حوالً  60ملٌون سائح من العالم المتقدم ٌزورون الدول
النامٌة كل سنة .أما العدد اإلجمالً للسٌاح فً العالم فقد قدرتها بـ  450ملٌون سائح سنة
 ،1990وفً سنة  1997وصل العدد إلى  613ملٌون شخص ،وتتوقع أن ٌرتفع الرقم إلى
 650ملٌون سائح سنة  2000وإلى ملٌار سائح سنة  2010وإلى  1.6ملٌار سائح سنة
 2020وإنفاق أزٌد من  2000ملٌار دوالر )13(.والسؤال الذي ٌفرض نفسه هو :ماذا تعنً
هذه األرقام؟ وما نصٌب الجزائر منها؟ إنها ببساطة إشارة واضحة إلى أن الكثٌر من
المطارات ستشٌد وعدد أكبر من الطائرات ستكون فً اإلستعمال ،وأعداد معتبرة من
الفنادق سٌتم تشٌٌدها )14(.وكل هذا لن ٌكون إال فً الدول التً لها القدرة على جذب أعداد
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كبٌرة من السٌاح إلٌها .ومن ناحٌة أخرى ،فإن هذا القطاع ستزداد حٌوته وسٌدر مبالغ مالٌة
هامة على الدول التً أدركت أهمٌة هذا القطاع وطورته.
وإذا حاولنا إستقراء مدى مساهمة السٌاحة فً التنمٌة اإلقتصادٌة فً الجزائر ،فإن
أول ما ٌصطدم به المرء هو ضعف هذا القطاع من حٌث المردودٌة اإلقتصادٌة ومن حٌث
الهٌاكل المتنوعة أٌضا .فقد تم تهمٌشه من طرف الحكومات المتعاقبة .وهنا تشٌراألرقام إلى
أن عدد السٌاح الوافدٌن للجزائر سنة  1992قدر بـ  1119548لٌتراجع إلى  604968سنة
 )15(.1996وبسبب عدم اإلستقرار السٌاسً والتدمٌر الذاتً الذي تعرضـت له البالد منذ
 1992إنخفض عدد السٌـاح بشكل مذهل لٌصـل  94832سنـة  )16(.1997وبالمـوازاة مع
ذلك تقلصـت المداخٌـل من  105ملٌون دوالر سنـة  )17(1990إلى  20ملٌون دوالر سنة
 )18(.1997وإذا كانت إحتٌاج ات الجزائر ،فٌما مضى ،أمكن تغطٌتها باإلٌرادات البترولٌة،
التً تفوق  % 95من اإلٌرادات الكلٌة ،فإن الضرورة تقتضً اإلقرار بشٌئٌن :اوال ،إن مادة
البترول آٌلة للنفاذ .وثانٌا ،أن البحوث تجرى على قدم وساق إلكتشاف البدائل للطاقة .وقد
نستٌقظ فً ٌوم من األٌام على أخب ار تجعل مادة البترول غٌر مرغوب فٌها .فما عسانا أن
نفعل بها حٌنئذ؟ وبأي شًء نطعم أفواه المالٌٌن؟
ولذا فإن المصلحة الوطنٌة تستوجب الٌوم أكثر من أي وقت مضى اإللتفات إلى هذا
القطاع وتثمٌنه وتطوٌره وتغٌٌر ما تبقى من الذهنٌات الغرٌبة عن مجتمعنا والتً تختزل
السٌا حة فً الرقص والخمر ونحوهما ،أو كما عبر عنها الدكتور قٌصر مصطفى "السٌاحة
لٌست وترا وكأسا وإمرأة" )19(.ولذا ٌستوجب أن تحتل الثقافة السٌاحٌة مكانتها الالئقة بها
فً ضمائر المسؤولٌن القائمٌن على القطاع أوال وفً المجتمع ثانٌا ،وعندها تكون إمكانٌة
النهوض بها والق ضاء على الرداءة واردة ،ونستطٌع إعادة القطار إلى سكته .وهكذا ندعم
إقتصادنا من السٌاحة مثلما تتدعم إقتصادٌات الدول األخرى منها ونوفر أحد الشروط التً
بواسطتها تستطٌع الجزائر أن تندمج فً اإلقتصاد العالمً.

 -2األهمية اإلجتماعية:
ال ٌختلف إثنان فً أن التطور اإلقتصادي فً أي بلد ٌؤدي حتما إلى إحداث تطور
مماثل فً الجانب اإلجتماعً ،بمعنى أن العالقة بٌن القطاعٌن طردٌة .وٌفترض أن ٌساهم
القطاع السٌاحً فً توفٌر النقد األجنبً لخزٌنة البلد وٌساهم فً نفس الوقت فً تخفٌف حدة
البطالة وتحسٌن المستوى المعٌشً للمواطنٌن .وٌنبثق هذا الطرح من كون السٌاحة تعتمد
على اإلستعمال المكثف للٌد العاملة فً مختلف الخدمات المتعلقة بالسٌاحة كالنقل واإلسكان
واإلطعام واإلتصال والبٌع ونحوها.
وفً الجزائر تشٌر اإلحصائٌات بأن نسبة المستخدمٌن فً إدارات القطاع السٌاحً
تصل  ،%24بٌنما ال ٌنبغً أن تتجاوز هذه النسبة  %7وفقا للمعاٌٌر المعمول بها دولٌا.
ٌضاف إلى ذلك أن نسبة  %50من المستخدمٌن ٌفتقدون إلى المؤهالت ،فً الوقت الذي
()20
ٌفترض أن ال تتجاوز هذه النسبة .%20
-3
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إن السٌاسة الناجحة هً التً تنطلق من إستراتٌجٌات مدروسة وهادفة مما ٌؤدي فً
النهاٌة إلى التجسٌد الفعلً لألهداف المسطرة .وإذا كانت السٌاحة الناجحة تفعل فعلتها فً
المٌدانٌن اإلقتصادي واإلجتماعً ،فإنها من ناحٌة أخرى قد تحقق أهدافا سٌاسٌة إذا ما
رغب صانعو القرار السٌاسً فً ذلك.
ولو تأمل المرء قلٌال ،فإنه سٌدرك وببساطة أن تنقل األشخاص ضمن البلد الواحد
تفسح المجال واسعا للتعارف والتحاور وبلورة التصورات اآلنٌة والمستقبلٌة فً مختلف
المجاالت السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة .فضال عن ذلك ،فإن اإلحتكاك بٌن أشخاص
من جنسٌات مختلفة سٌكسبهم ال محالة قدرا كبٌرا من الفهم واإلدراك والوقوف على ثقافات
اآلخرٌن وعاداتهم ومعتقداتهم ونمط حٌاتهم .وهذه كلها تعمل على مد الجسور بٌن شعوب
ذات ثقافات متباٌنة لٌس بٌن األفراد فحسب وإنما بٌن التنظٌمات المختلفة والحكومات أٌضا.
وهنا تتشكل تصورات تنطلق من معطٌات أقرب إلى الحقٌقة منها إلى التخمٌن.
السياحة واإلندماج في اإلقتصاد العالمي:
مما سبق ٌتضح بأن السٌاحة فً الجزائر لم تحظ بأي قدر من األهمٌة .فقد راهنت
الجزائر فً مسٌرتها التنموٌة خالل السبعٌنٌات من القرن الماضً على الصناعة التً تم
تصورها آنذاك كما لو أنها المهدي المنتظر الذي سٌخلص البالد من مخالب الفقر والتخلف.
إ ال أن الحقٌقة سرعان ما انكشفت وأصبحت الجزائر تواجه أوضاعا فً غاٌة من الخطورة
والتعقٌد بل وجدت نفسها فً مستنقع قد ٌتطلب الخروج منه أجٌاال .وفً نفس الوقت إتضح
بأن الجزائر أصبحت منطقة نفوذ للقوى الغربٌة والفرنسٌة على وجه التحدٌد.
إن النهوض باألوضاع اإلقتصادٌة تعد ضرورة ملحة ومطلبا ال ٌمكن اإلستهانة به،
وأن المصلحة اآلنٌة والمستقبلٌة فً ظل تزاٌد هبوب رٌاح العولمة واإلندماج السرٌع
إلقتصادٌات العالم تستوجب تجنٌد اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتاحة لضمان موقع لها
على هذا الكوكب .فما هً البدائل المطروحة أمام الجزائر بعد اإلحباط الذي أصابها فً
تجربتها التنموٌة وبعد أن أصبحت سوقا لمختلف أنواع المنتجات األوروبٌة وغٌر
األوروبٌة؟
لقد وقعت الجزائر على إتفاقٌة الشراكة مع اإلتحاد األوروبً وسٌكلفها ذلك خسائر
ال تقل عن  1.4ملٌار دوالر مقابل مساعدات قدرها  700ملٌون دوالر من اإلتحاد
األوروبً )21(.وأن اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمٌة سٌؤدي بها إلى خسائر تتراوح بٌن
 1.5ملٌار دوالر إلى  2ملٌار دوالر )22(.وهذا ٌؤكد هشاشة اإلقتصاد الجزائري وعجزه
عن تلبٌة اإلحتٌاجات المحلٌة واقتحام األسواق الدولٌة المهٌمن علٌها من طرف الشركات
المتعد دة الجنسٌات التً تعود ملكٌتها إلى الدول الغربٌة األقوى إقتصادٌا وتكنولوجٌا
وإعالمٌا وحضارٌا.
وفً هذا السٌاق تشٌر األرقام بأن هناك  11000شركة عمالقة تدٌر  82000شركة
فرعٌة سنة  ،1975وارتفع هذا العدد إلى  37000شركة تدٌر  207000شركة فرعٌة سنة
 )23(.1990وهنا قد ٌتساءل المرء كٌف تستطٌع الجزائر أن تجد ضالتها فً هذا الزخم
الكبٌر من الهٌمنة الغربٌة فً التجارة والمال واألعمال والمعرفة ،فً وقت ال تملك فٌه
المٌزة التنافسٌة فً منتجات تستطٌع ان توازن بها معامالتها مع العالم الخارجً .وكل هذا
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ٌستوجب تبنً إستراتٌجٌات مدروسة بعناٌة للحفاظ على مصلحة البالد والعباد فً عالم ال
ٌرحم.
ومن البدائل الممكن إستغاللها أو القشة التً تستطٌع الجزائر أن تتمسك بها للتخفٌف
من متاعبها وضمان تماسكها واستمرارٌتها تتمثل فً اإللتفات إلى القطاع السٌاحً وإعطائه
األهمٌة التً ٌستحقها .إنه القطاع الذي ٌتطلب إستثمارات ٌمكن التحكم فٌها واإلستفادة منه
فً مدد قٌاسٌة إذا ما قورن بالقطاعات اإلنتاجٌة األخرى شرٌطة توفٌر سبل النجاح من
إرادة صادقة واستقرار سٌاسً وثقافة سٌاحٌة.
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الخاتمة:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مما سبق ٌتضح أن للسٌاحة غاٌات من الممكن إدراكها بسهولة .فهً القطاع األكثر
ج ذبا لإلستثمارات األجنبٌة المباشرة ،وهً القطاع الذي ٌمكن أن ٌسهم فً تطوٌر القطاعات
األخرى .ولذا نرى أن السٌاحة فً بعض الدول تحتل مكانة مرموقة من بٌن القطاعات
األخرى فً اإلقتصاد إنطالقا مما تدره من النقد االجنبً .وفً الحقٌقة إذا كما أرٌد أن تكون
للسٌاحة مكان تها الالئقة بها فً الجزائر ،فإن الطرٌق المؤدٌة إلٌها ال تزال فً بداٌتها ،ومع
ذلك فالوصول إلى الهدف لٌس مستحٌال إذا تكاثفت الجهود واستمرت .ومن هذا المنطلق
نرى من الضروري تقدٌم بعض الضوابط الواجب تبنٌها إلرساء ثقافة سٌاحٌة فعالة ،منها:
تسخٌر وسائل اإلعالم للتعرٌف بالكنوز السٌاحٌة المتنوعة التً تزخر بها
بالدنا.
وضع إستراتٌجٌات سٌاحٌة ترتكز على المنطق وتنبثق من واقع الجزائر
وتنفتح على الثقافات السٌاحٌة فً العالم تأخذ أحسنها وتترك أسوأها.
إنشاء معاهد متخصصة فً السٌاحة تعمل على إرساء ثقافة سٌاحٌة لدى
القائمٌن على المرافق السٌاحٌة المختلفة كل فً موقعه ولدى المواطنٌن بواسطة
اإلشهار للتمكن من إستمرارٌة الجهود وتجسٌد االهداف بتكلفة أقل وربح أكبر.
صٌاغة نموذج لكل منطقة من المناطق السٌاحٌة ،بحٌث ٌنفرد كل نموذج
عن اآلخر بما ٌتالءم وطبٌعة كل منطقة وما تزخربه من إمكانات سٌاحٌة.
إتقان اللغات األجنبٌة األكثر رواجا فً العالم كاللغة اإلنجلٌزٌة من طرف
المرشدٌن إلمكانٌة التحاور والتفاهم وتجنب الحرج الذي قد ٌنجر عن إستعمال لغة
ال ٌفهمها السائح.
وجوب التحلً باللٌاقة األدبٌة فً التعامل مع السٌاح ،محلٌٌن كانوا أم
أجانب .وال ٌمكن أن ٌ حدث ذلك إال باإلختٌار الدقٌق ألشخاص إعتمادا على معاٌٌر
موضوعٌة.
إعتماد الصدق فً الكلمة والتفانً فً العمل والحفاظ على األمانة والرزانة
فً التعامل.
وأخٌرا ٌمكن إبداء مالحظتٌن أراهما على قدر من األهمٌة:
المالحظة األولىٌ ،نبغً توخً الحذر من بعض السٌاح إذ قد ٌكون من بٌنهم من ٌمتهن
الجوسسة ،ومنهم من ٌحمل أمراضا فتاكة وعن قصد ،ومنهم من ٌنشر أفكارا هدامة .أما
المالحظة الثانٌة فهً أن السٌاحة كانت وما تزال حساسة أمام ظاهرة العنف المنظم وغٌر
المنظم .ولعل ما تمر بالجزائر أحسن دلٌل على ذلك .إال ان هذا األمر مع ما ٌنطوي علٌه
من آثار سلبٌة على مقدرات البالد وآالم للعباد ،فإن ذلك لن ٌحول دون المضً قدما لوضع
إستراتٌجٌات مدروسة لتطوٌر السٌاحة على أن تسند المهمة إلى ذوي الكفاءات واإلرادة
الجادة لتجسٌدها إنطالقا من اإلمكانات المادٌة والبشرٌة والقٌم الحضارٌة .وأي تجاوز لهذه
المنطلقات سٌصبح بمثابة القفز فً المجهول.
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الهوامش:
 -1بالرغم من وجود عدد كبٌر من المغارات والكهوف ،فإن ما هو مستغل منها
سٌاحٌا هً الكهوف العجٌبة بوالٌة جٌجل وبمحاداة الساحل.
 -2كثٌرة هً األضرحة المنتشرة فً مناطق مختلفة لمشاهٌر الملوك ورجال
الدٌنٌ ،مكن ذكر منه ا ضرٌح إمدغاسن ،ملك نومٌدٌا (قرب مدٌنة باتنة) فً
أواخر القرن الثالث قبل المٌالد؛ وضرٌح ماسٌنٌسا ،ملك سٌرتا (قسنطٌنة)
من  203إلى  148قبل المٌالد .ولمزٌد من المعلومات ،أنظر ،د .محمد
البشٌر شنٌتً ،التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية في المغرب أثناء اإلحتالل
الروماني (الجزائر :المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،)1984 ،ص.162 .
 -3فً منطقة الطاسٌلً (جنوب الصحراء) توجد رسوم بدٌعة على السالسل
الصخرٌة جسدت أنماط حٌاة التوارق وعاداتهم والحٌوانات التً كانت تتوفر
فً منطقتهم.
 -4قامت فرنسا الصلٌبٌة بتشوٌه دور المساجد إذ حولت جامع سٌدي أبً الحسن
(شٌد سنة  ) 1296إلى مخزن ثم إلى متحف ،أنظر ،د .رشٌد بوروٌبة" ،جولة
عبر مساجد تلمسان" فً األصالة ،عدد خاص ،السنة الرابعة( ،جوٌلٌة/أوت
 ،)1975ص175 .؛ كما حولت جامع كتشاوة بمدٌنة الجزائر إلى إصطبل ثم
إلى كنٌسة وأبدلت جامع علً بتشٌنً وجامع علً خوجة إلى كنائس .أنظر،
المهدي البوعبدلً" ،اإلحتالل الفرنسً للجزائر ومقاومة الشعب فً المٌدان
الروحً" فً األصالة ،العدد  8السنة الثانٌة (ماي/جوان  ،)1972ص.308 .
 -5من هذه الحمامات :بوحنٌفٌة (معسكر) ،الشاللة (قالمة) ،بوغرارة (تلمسان)،
الصالحٌن (بسكرة) ،القرقور (سطٌف) ،ورٌغة (الشلف) .الوكالة الوطنٌة
للنشر واإلشهار ،الجزائر :الدليل اإلقتصادي واإلجتماعي ( ،)1989ص.
.347
 -6الترقً نسبة إلى التوارق وهم من سكان القدماء فً جنوب الصحراء
الجزائرٌة ،وتتمٌز هذه الساللة البشرٌة بنمط حٌاتها ولغتها ولونها المائل إلى
الزرقة.
 -7اإلقتصاد واألعمال ،عدد خاص (ماي  ،)1998ص.107 .
 -8المسافر ،العدد ( 36مارس  ،)1998ص.6 .
 -9المسافر ،العدد ( 3ماي/جوان  ،)1998ص.3 .
 -10نفس المرجع ،ص.45 .
 -11المسافر ،العدد ( 37أفرٌل  ،)1998ص.6 .
 -12المؤسسة العربٌة لضمان اإلستثمار ،تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية
( 1977الكوٌت) ،ص.216 .
Graham Norton, ‘‘The Vulnerable Voyager: New Threats for Tourism‘’ in
The World Today (December, 1994), P. 237.
Ibid.
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نفس ا لمرجع .ومما ٌالحظ أن ثمة ضبابٌة حول األرقام التً تعطى عن
السٌاح الوافدٌن إلى الجزائر ،إذ تتضمن فً معظم الحاالت الجزائرٌٌن
المقٌمٌن بالخارج والذٌن ٌقضون عطلهم فً الجزائر .فمثال قدر عدد السٌاح
فً الفترة الممتدة من جانفً  1999إلى أوت من نفس السنة بـ  ،554192من
هؤالء  %17.55فقط أجانب والباقً  %82.45من الجزائرٌٌن.أنظر ،جرٌدة
اليوم ،العدد  16( 203نوفمبر .)1999
الدٌـوان الوطنـً لإلحصـاء ،المجموعـة اإلحصائيـة السنويـة للجزائـر
( ،)1994ص.310 .
اإلقتصاد واألعمال ،المرجع السابق.
د .قٌصر مصطفى ،رئٌس مكتب شمال إفرٌقٌا للدلٌل السٌاحً العربً فً
حوار مع جرٌدة اليوم ،العدد  31( 230أكتوبر  ،)1999ص.15 .
المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً ،ملف السياحة ( ،)2001ص.40 .
الخبـر ،العدد  9( 3343دٌسمبر )2001؛ والخبر ،العدد  20( 3351دٌسمبر
.)2001
الخبر ،العدد  3( 2700نوفمبر .)1999
د .مٌهوب غالب أحمد ،العرب والعولمة :مشكالت الحاضر وتحدٌات
المستقبل ،فً المستقبل العربي ،العدد ( 256حزٌرانٌ/ونٌو  ،)2000ص.
.65
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