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  الستاذا
  3جامعة اجلزائر  –كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية 

  
    :الملخص

دول هدف من هذا المقال، بمقاربة بالمقارنة ، البحث في المكانة التي تحتلها السیاحة في سیاسات الال
  .لقد اختلف تصور دور السیاحة في هذه الدول حسب ما هو منتظر منها. المغاربیة

/ هذا التصور اختلف اختالفا جذریا بین الجزائر التي أرادت جعل السیاحة وسیلة عمل بل ردع إیدیولوجي 
  .   سیاسي لتثبیت مكانتها و زعامتها على المنطقة المغاربیة

دول راحت في العقالنیة و أخرى في . انجاز جد مختلفة المغاربیة بوسائل ةلقد تطورت السیاحة في المنطق
  . العملقة و في انجازات هیكلیة سیاحیة مختلفة بین هذه و تلك

- أردنا من خالل هذا المقال دراسة العالقة بین السیاسة و السیاحة و درجة تسییس هذه األخیرة ألغراض جیو
ة توافر وسائل اإلقامة و المأوى في تنمیة السیاحة، و كذلك بین فتح الحدود الجغرافیة و كما أردنا مناقشة عالق. استراتیجیة

  .غلقها
لقد بقیت السیاحة في الدول المغاربیة، إلى زمن قریب، حبیسة الساسة و السیاسة، بشكل أكثر صالبة و تعنت 

ة أو ما أسمینهم في دراسات أخرى بالنخب قد نتفق مع هذا بالنظر إلى عالقة القاد. في الجزائر في السبعینات خصوصا
  (L’intellection). الحاكمة مع ما اعتمدته كنموذج في التنمیة السیاحیة من عملقة و نقص العقالنیة بل العقلنة) ة(

اهتمت بها سیاسیا  ،، النخب الحاكمة في الجزائر أساسا، لم تنشغل اقتصادیا بالسیاحة بلو خلص المقال أن 
 ،داة تعبیر سلمي عن نوایا قیادیة في المنطقة المغاربیة من خالل انجازات عمالقة تكلفتها تفوق حد المعقولو جعلت منها أ

 .   القصد منها ،البرهنة عن قوة المجموعة في المنطقة من خالل ما یمكنه الریع النفطي من تحقیق األحالم
 
Résumé : 

Le tourisme est un secteur accessible aux pays du Maghreb pour peu qu'ils 
disposent des moyens d'hébergement et d'équipement élémentaires…».Nous sommes tentés 
d'être d'accord avec une telle idée posée en forme d'égalité. L'ouverture des frontières est aussi 
perçue sous son angle strictement générateur de ressources, y compris en recourant à user de 
la triade des trois «S» empruntée de l’anglais (Mer – Ciel - Soleil). Nous sommes tentés 
d’accepter une telle approche. 
 Les politiques de développement du tourisme adoptées par les pays du Maghreb, et par-
delà les clivages d'ordre doctrinal et idéologique  étaient guidées essentiellement par des 
impératifs d'ordre géostratégique.  
De la restructuration à l'autonomie : quel changement ? 
 Le secteur du tourisme compte, de nos jours, une soixantaine d'établissements hôteliers 
toutes gammes confondues. L'ensemble de ce patrimoine appelé EGT est né de la 
restructuration de 1982. Le vocable «touristique» s'avérera strictement théorique.  
 La généralisation de l'autonomie «par assimilation», constituera le coup fatal pour un 
secteur extrêmement vulnérable aux aléas sécuritaires, politiques et conjoncturels. 
La décennie qui suivra la mise en œuvre de ces réformes, c'est-à-dire 1990 et plus, fera payer 
à ce secteur le prix fort du risque certain de la disparition de l'Algérie en tant que destination 
touristique. 
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  مقدمة

ي،" العر املغرب لبلدان ا ضرور و ا حيو قطاعا السياحة توافرعت طة قامةشر

ساسيةو  الفكرة معنتفققد 1 ."املعدات اذه ح اق لال تطرح٬معادلة ش ا بدور ال

العالقة حول ساؤل توافرال ن قامةب  ؟السياحةومرافق

من املعادلة ذه أخذنا ةإذا الزاو و٬ذه السياحة تنمية و تواجد مجال نضيق قد فإننا

ب شدة و، ا ط بر قامة توافرذا فإننا.مرافق كذلك، ة الزاو ذه من السياحة إ تطرقنا إذا

نوعية ل تجا الوسائل س نوعيةذه و املوفرة، االسياحة وأخ دمات، ا املعروضة جودة و .املتاحة

رتباط سئلةلنايو ٬ذا  :مدىللنظرعض

 ؟املعادلة ذه املغرب  السياحة تطور  ارتباط 

 ثمارات اعتماد ا  أنجزت، ال س ا ٬و مضمو  ؟صارم اقتصادي منطق ع محتوا

 ر سياسةالعالقة  السياحة؟ بتطو

 ان الر مية   ؟البلدان ذه  السيا القطاع يمثلھ أن يمكن الذي (l’enjeu) أ

ا اعتمدنا سئلة ذه ع لإلجابة ا نتعرض نقاط سبع  من   :  ي ما ع التوا ع ف

غرافية -1 ا دود با السياحة   عالقة

السياسية -2 الصراعات سة حب  السياحة

قتصادي -3 باملنظور  السياحة

املخططات -4 تضمنتھ فيما رقام  عض

زائر  السياحة -5 خي املالحظات عض - ا  ةالتار

املجتمعية -6 عتبارات و  السياحة

لة إعادة من -7 ي  ؟التغي يكمن أين   :ستقاللية إ ال

 

غرافية )1 ا دود با السياحة   عالقة

ب ذ القد وعض السياحة ر تطو ن ب العالقة ط لر للدول ٬اء، غرافية ا دود و.ا

بالذاتحول النقطة العديد٬ذه السياحة نجاح أن فتحنقول و ا ارتباك عدم ارتبط البلدان من

ا عابر ن ب تمي دون ا حالة. حدود بصدد ل ثانية، نحن السياحةش ن ب غلقمساواة، أو فتح و

دود مختلف.ا ل ش املعادلة، ذه ل طرفينظر يمن العر املغرب بلد٬بلدان إ بلد وجھمن ع

صوص  .ا
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إ خرون ينظر دو  قد ا موارد، د،فتح من توفره مما ضيق وء بمنظور بال إ ح

بالاستخدام س ثالوث) الشمس  –سا –البحر(   Le triptyque des 3 S  ثالوثما

السياحة مح معھ  .يتعامل

نمت ي، السياحة، لقد العر املغرب ا دول ضعف نقاط خالل أشده. من ع الصراع ان

ن الذينب السياحة عون يتوق أولئك خاللعودة واستغاللمن مشيدين جداد،تقاليدو  إرث استخدام

اب يرونو ،فضائل الذين الأولئك أش من ل ش مجرد ديد السياحة ا منعامال  أو، ستعمار

للثوراتالعوامل سبة امللوثة   .املك

دائما السيا املنظور تحصلتمن أن منذ و ا، استقالل ع املغرب  لسياحةفا،دول

ا عمقتتجاوز و فقطالفجوةالسياسة س ل ن، ببعضب ا ام ولكن،عض ا ن م ب .أنفس

السياحة اختالف دور بع)قد( تصور االمني ذا السياسية للنخب السياسية   .ثقافة

السياسية )2 الصراعات سة حب   السياحة

ن ذلكب السياحة رفض الفقري القناعة قتصاديةالتن  العمود ان( مية حالكما

زائر ة،)ا ج ماليةأل السياحةواختيار من س و املغربحالة( واقتصاديةسباب أخري،)تو ة ج من ،

فجأة السياحة ن أصبحت ب سياسية صراعات ينة اكمة ر ا بعالخيارات. النخب من ت فقط

ة تنمو اتيجيات أطماعبل، مدروسة اس اكمةمن ا قبلل 2 النخب من خار دعم ع صول

آنذاك املصنعة  .الدول

السياحية التنمية سي تم منلقد خالل من الدول بذه أسمينھ ما عن  "ابتعد

نفسھ عن ٬بل«L’intellection»٬"التعقل اكمة٬املنطق ا النخب لت تجا انات بحيث م

االسياحية متناول انت ا أ معا .مع أمام جيونحن ةاملسي  جديدة سياسية-ي التنمو ع شار

االغلبة السياسيةلل"ف من"سلوكيات ا نفوذ و ا قو ستمد الدول ذه من دولة ل أن بحيث، ،

زم" ا"ار ام  .ح

السياحة مثلت االت(لقد ا ال٬)عض ة ا٬ا ورا يمنة٬من نوايا النخب اختبأت

خر  ع اكمة اختلفت٬بالفعل. ى ا للسياحة،ذهنظرةلقد ة النخب املقار بمع.الظرفيةحسب

آخر٬آخر إ بلد من مختلفة و متفاوتة بدرجات للسياحة قتصادي بالدور تمام تكيف ׃لقد
ما مع مقارنة مالية إيرادات من توفره ال ملا زائر ا اقل منبدرجة ي النفطييتأ ع بصرامةالر وو

رتباط اشدة ل ملا توليدالا ع الصعبةالقدرة بالعملة سو  املغرب حالة( عائدات   )تو

وراء و شقاقات من بية ة/ الديمقراطية :يديولوجيةاملذ أو الدكتاتور اكية، /  ش

اليةال دليةثنائيةالأو،لي ن)بدية(ا ستخلفال/ التنميةب وضعت لقد التنميةياسات،
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بلدان السياحية ا اعتمد سيما(املغرب ال زائرال ب، )ا أسمينھ ما ا أعي ات "نصب  " الضرور

يو اتيجية-ا بمعإس ا٬، وجود فرض ع العمل راحتضرورة عمالقة ات"بانجازات متا

ذا٬"جنونية يومنا إ صا عو اال إش ا سي   . بات

الن ذا إطالقاال،إن رأة٬عكس ا القوةإال استعراض الرغبة فو اراللتخو ا بلد

ت.لردعھ٬بل بلسي السياسة دخلتلقد تحولھ درجة إ السيا إ٬القطاع لھ ق تحو سو أداة

سنة)(Un outil marketing دعائية غاية إ اكمة ا النخب يد ،2000. 

ال السياحة دور حإن و ية املغار إندول الدول و ذه اناتبتمتعت ة، سياحية إم كب

افان اتيجيا ة اس ،املجالالتنمو تو اختلفتالسيا فقط ٬تباي س حيث ٬ل  التوقعات من

حيث،قتصادية من ل املصا ولكن، االسياسية نفس اكمة ا سياسية. لنخب أنظمة بصدد نحن

السلطة مع بمتداخلت و، ائز ر ع ند س سياسية أنظمة ست ل ا، أ بل أسسع ٬إيديولوجية

نفسھ، الوقت السلطة ، ، ال حاكمة لتفرضنخب السياسية ا صالحي تتعدى ما عادة، ، ال

قتصاد ع و ا   .منطق

السياحة الوقت٬أصبحت صراع": بمثابة٬بمرور نحلبة ماعاتب وا تلك. 3 " فراد

اتيجية-جيوصراعات عاس ا عد التقليديةأ ا م م شافاملتمثلةالكالسيكيةن وك التعارف ،

ارة٬بالفعل.التبادل ا الدول ن ب العالقات ة وت السياحة مت سا أحيانالقد عادية أك ٬، لتتعقد

أخرى  صراعات٬أحيانا من يمنةسلسلة مخططات دولة تخفي ل ل خرى حقيقية   .ع

السياق نفس الثالث٬نضيف الدول ا ٬أن آمال ل علق وسيلةالسياحةعلم

مجرد ٬بلللتنمية بالسياحة تمام العظ  "العاطفيةامليول"لكسب"تكتيك" ان منللقوى آنذاك

اخالل اقتصادية اعتماد ة تنمو خطط القو ع و ى الك الدول خطط تطابق ما عادة باسم، ة

املصا "الدفاع" العن ا٬املتبادلة عن"وست"بدور تبحث راحت و سيماتوسعمساحات، ال أك

ل الواعدة املنطقة املغرب عدةمنطقة أطماع و  ..فوائد

مثل ن الدولت فان ذلك، إ لعبت،و  املغربباإلضافة س، سيمااتو منتصفال

تكتيكيا ونا م دورا نات، عل الست يةدعمصول الغر فقطالدول س ل السياحة، ر ولتطو

ر لكن، التنمية لتطو الشاملة خطط املساعدة قتصادية من ستفادة والدعم و علاملا الفنية ،

عد،السياحة، الرأسمالية"  من"و" الضامن" "وكيلال"فيما حلبة ذلكللدخول الذي، صطالح

آنذا مشاعا   .كان

قتصادي )3 باملنظور   السياحة
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قتصادي الصعيد وع أن، من الرغم الثالث ع دائما( تمتلكانتالدول تزال ال ) و

طبيعية انات السنواتوإم تحصل تكن لم ا، أ إال ، امة نفس سياحية ع ا استقالل من و

نفس و ونفسيرادات الدخل، ات شر مستو ال ارات الالزمة ةامل القطاع والتقنية ذا ر ما٬لتطو

التنمية تنفيذإ ٬باملقابل٬أدى دولة خطط من مختلف، ل أخرى،ش ةإ وت املواردوفق توافر

آنذاكالطبيعية التفاوت... املحروقات  :الرائجة املوارد ٬ذا حيث كب ٬من حد إ قةو٬ٲثر، بطر

السياحة ٬سلبية س غربامل تنمية  . ..وتو

زائر ا لت تجا قتصادي لقد اتيجية الدور إس ألسباب للسياحة. للسياحة ا تصور ان

ا٬بدليلسياسيا، ا٬أ عت ا"انت كب الفتية ''اسبملخطرا ا    ."ثور

اختيار لقد أن زائر با تمت ا ال الدراسات معظم من(Le gigantisme )"  العملقة"اتفقت

سياحيةلخال تحتية ا٬ال ٬مةب أ لو ا٬و عصر جانب من آنذاك ا ألوا سابقة  انت

(Modernité) أماكن مواقعو، بالو عالقة ذات الغالب، ال ا، خانجاز انھ،٬تار ستعراضاإال

قليلل املستوى ع السمعة... قوة قتصاديةطغت الفعالية    .ع

ذه بدأت عدةلقد ل مشا من و ش الوسائلنجازات لنقص عالالزمة نظرا

ن واملادي املستوى شري طرف.ال من ما دعم بأي ستفد لم و، عرف لن نجازات، ذه أن كما

سنة منذ   .1978الدولة

أن ات الوقت، تماماتبمرور اكمة(  ا ا التغي،)النخب ا فرض أخرى أمور ت انص

مجاملس امل    .ار

ناك و نا القصور أوجھ برزت حيثإما ٬لقد التحتية من الب حيثحالة من جودةأو،

دمات ا ا بنوعيةنفس ح و ة، شر ال نقائص.املوارد و عيوب ا من٬ل العديد اج بام تأتت

التنظيمية القانونية العوامل و ذهوالسياسية خالل من ا إل التطرق سنحاول ،  .الدراسةال

مة املسا حول ن قتصادي عض آراء مع اتفقنا ما منإذا للسياحة لة ز ال و الضعيفة

من ب تق ا ةأ ال من أساس فيھ إالصفر، عود ذا ل ف ، : 

 ؟ اعتماده تم الذي  التنموي  النموذج 

 التحتية الب  ؟عملقة

 ة املوارد كفاية عدم شر  يا؟عامل ا املعمول  معايلل ال

 ل و طبيعة ات ع املفروض التنظيمي النموذج ش  ؟ السياحة عن املسؤولة الشر

 اآل نظرا للسياحة نفسھ املجتمع رفض  ؟ املجتمع ع السلبية ثار

 ق وسائل ضعف سو زل ال ال ة صورة تعز ة السياحية الوج زائر  ؟ ا
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  : املخططات تضمنتھ فيما رقام عض )4

م ش الصادرة ر  نالبيانات اعية خططاتاملتقار سيماالر ال ي، الثا تم ٬املخطط انھ

ل43 خصيصت ثمارات س من يع٪ ذلك،. لتص ة  السياحة ستفدلمبمقابل الف  ب إال،نفس

و1.4 صة٬بالتا٬٪، با و املخططات من مقارنة  .٪2.5 صغر

حيث )4.1   :نجازات من

وت أن البيانات خالل من ن نجازات ةيت زائر ب عديداملجاورة والدول  ا ع تحتوي

الثغرات ا من عت منظور٬ال من لل ٬تارو نھتأخر مصدرا نب كما تھ وت تراكمت   :التاال

 ،زائر ا ا س من أقل و جدا افية غ فندقية طاقة لد  واملغرب؛ تو

 ،س را   000 80تتوقع انت تو زائر، أما ،1976  سر انت  ا را  000 42  تتوقع ف   سر

 ؛1977

 زائري  املخطط توقع ر 30000 انجاز ا ا يتم لم ٬أنھ إال ٬ 1973 سنة لغاية سر  د انجاز

 .الساعة

املتاحةبلغتكما يعاب س عادل1973عام  طاقة ما را، 381 10، ا سر أك متمركزة

ا 4371: ب العاصمة  تل ر، ر 1304׃ب رانو سر    .سر

ال ا، ف يعاب س طاقات فإن الفخمة، الفنادق عن ر 552 تتجاوز  أما  تتمركز ٬سر

با.العاصمة ةأما ثانو ت اعت ا فإ نوب ا مناطق مستوى ع سيما ال املتواجدة   .الفنادق

تتعلق  التأخر اكم ل سية الرئ   : بأساسا سباب

 البناء؛ نقص  مواد

 وء اجةا ي  للنقل الوطنية الشركة خدمات إ ل  بحكم ذاتھ الوقت  وال ،SNTRال

ا ة وضعي ار ا يكن لم حت قة بنفس الطلبات جميع مع التعامل بوسع  ؛الطر

 ا تم ال املعدات سليم  التأخ ارج  شراؤ ب ( خصوصا ا اد رخص   س  ست

صول  الصعب من بات ال  ؛)اعل ا

 ات ندرة اتو  املختصة الشر تمة الشر نوب؛  بناء  امل  ا

 اليف ا من أع البناء ت  أخرى؛ بلدان  مثيال

 ب  مالئمة أك لالنجاز املادية الظروف ن منافسة وجود عدم س ات ب  .الشر

    

زائر  السياحة )5 خية املالحظات عض - ا   :التار
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استقالل غداة زائر ا ورثت االقد ٲغل يتمركز متباينة و قديمة امة فندقية ل يا ،

لة املؤ العاملة لليد تفتقر سياسة. مدن غياب بحكم السياحة عن ديث ا الصعب من ان لقد

املجال ذا ة ت. وا ش أ القطاع، الغرض1962سنة٬لتاط ذا مؤسسة أول و٬، و ٬أال

زائري الوطالديوان شاء٬احةللسي ا إ غاية إ امھ م تجميد تم أنھ   . 1964  السياحة وزارةإال

ا ا و عشية ن ب تحل ل املشا انت السياحة صدور  حدواليكلقد عام ميثاق

املسؤولون . 1966 ان ن٬لقد ا أن٬ذلك ود عتقدون ا ل السياحة توظيف يؤدي ٬نحو ال قد

بل حسنة يجة ن ايقد٬إ خط أمرا السياحة.ون أن عرضة٬كما م، نظر ة وج  للتقلباتمن

باألزمةالظروفو  ذلك ندين مس ا السياسية و أ1962عام السياسية ال٬وآنذاك تلك

ا د صش أمثلة1974عامق ت، طاب أ ال.أك السيا ا ٬السياسيةذه

غذت ومات ترسانةأخرى طل ا الشديدر عبا للسياحة الضعف ةلوقا الدور   .قتصادية

إن الفعل، السياح انخفاض و املتوسط  عدد بيض البحر ببلدان س و 4  1973 أزمة،

السياحة، من املتأتية املالية يرادات انخفاض اقتصادياتكذا ع ترتب ما ذه و البلدان عض

لوض اختيار عزز  آنذاك اتيجيةاملسؤولون إس أسس قتصادية ع االتنمية    .الصناعةأساس

املجتمعية )6 عتبارات و   السياحة

تفسر أخرى أطروحات بت ذ عن لقد تنمويالسياحة ختياراالتخ  العتباراتكعامل

أوو)   Considérations sociétales et sociologiques( مجتمعية بمع ٬اجتماعية

من رفض زائري ا اليوميأن قوتھ مصدر السياحة استقاللھ٬جعل ع ما،غيور  ستقبل غالبا

الالمباالة من بنوع ي)بالتا( رافضا " السياح اي"عدنجنات"الغ بلدهمنجعلأن   5 .الفقراء خدم

تاجا من يحمل ست با ذا نص يومنا إ قيقة   ..ا

ألسباب فقط ذلك عود أم اجتماعية ل فقط خفية٬وثقافية أسباب   ؟ نالك

ساؤل  ال ذا ع لإلجابة املجال سع ي ال   .قد

لة إعادة من )7 ي ؟ يكمن أين   :ستقاللية إ ال   التغي

السياحة قطاع عيحتوي اضر، ا ستون الوقت فندقية)  60( حوا من مؤسسة

ذا.الفروع جميع اث س قبل ال ات من الشر من والفنادق املنتجعات املتخصصة العديد

ةاملتواجدة ضر ا صوص، املناطق ا وجھ سع من تواجھال ال أش دواليكالتنظيم، عدة

نامج ل التطبيق ح وضع لةح ي العام إعادة العملية. 1982عام القطاع ذه أدت إلقد

من خلق سي العديد ال ات ال(EGT) السيا شر الذي، عاتالتھكرس شعار أشر تلك، غرقتھ
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أصبحن املؤسسات أن درجة إ حبدليلنظري،شعارمجرد "السياحية" مصطآخر الر أن

ع  ساد ع،   .نفسھ"السيا"داءالسر

فندقة ال و سياحة دمة .ال ا ب جودة س املالية تضاؤل  تضاءلت، ن املوارد و . سان لت

تم ات الشر ذه ااست"نفس عد " دعاء ا. لالستقاللية فيما م بحكمالبعض و ا،  موقع

اتي" أ"س خرى  دت، أما امة، جد يخدمات عا بلتواجھو، الصعاب خطر٬عض من و ش

الذي منطقا٬الزوال بدوره منطقأولد و و بدوره،جديدا الذي من) كذلك(البقاء، د املز ستلزم

وال يجابية دمةالنتائج ا جودة حساب ع إال ا، تحقيق يتم لن عليھ.،   : و

ا املرجوة النتائج صالحات ذه حققت  ل -    ؟م

ت ل - ن  ن ات يوميات تحس  ؟السياحية الشر

كثب عن و املالحظة التنظيمية تأث٬عند لاملنا الس من أن، م، نف النماذجأن ذه

يونفذت املختلفة،التنظيمية أد تدخل حياةلم ات تحسن الشر أمام.ذه أصبحت، نحن ات شر

ي، قانو غي مؤسسات، ، التغي من موجة الرغمخضم ع و منطقمن الذي، يندرج أنھ

لداثةا ا يقدم لم انھ إال ات ٬بصدد٬نحن.سب، امستقلة شر رأسمال أن بيد للدولة،  !.!!ملك

وم مف غامضيبقى أن. ستقاللية التماس ٬كما خط وجود ماعدم ن خاص ب و و

نعمومي، القطاع ن ب العالقة بالفعل.عقد ا ات٬إ الية عمل شر اللي املؤسسة ن قوان ا إطار مثل

ة السنو املراقبة عمليات خالل من يتج ما للدولة عة تا ا أ بيد اص، ا القطاع  .مثل

ال يبقى سبق، سيمامما ال تضررا ك ، السيا سمن٬قطاع ما تداب خالل

سياحة.    باالستقاللية لمؤسسات ا وج ا نفس معوجدت املؤسساتالسوق وجھ مثل ا مثل ،

منية....نتاجية الظروف عن يك نا بالسياحة لھ عالقة ال   ....محيط

التنظيمية النظر ة وج ومن عن، النظر س غض تنظيم مخطط اعتماد ارعال  إعادة

لة ي السياحة املؤسسات وإعادة لقطاع عة املتبع٬التا املن و٬فان جغرافية معاي ع اعتمد

محضة أليسياسية ستجيب ال انھ إال ما، وقت ما ملنطق استجاب إن نموذج ، ة عشائر ح و

اضر ا الوقت   . منطق

املنتظرة الفعالية أن إطالقا٬كما تتحقق لم التنظيم، ذا خالل املرجو. من دف ال أن كما

ة الالمركز من سع م تحقيق الفعالية عن النظر غض و ات، التغي تلك ل عن٬من عيدة بقيت

منظور  خالل من تتم لم ة الالمركز أن بحيث التنظيم، ذا ل قيقي ا و النظري و املغزى ل تحو

القر  اتخاذ سلطة بلنقل القاعدة إ القمة من ة٬ار و ا إ ة املركز السلطة   . من
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ذلك، إ لةنفإباإلضافة ي ال ة إعادة ستقاللية،و٬العضو عد من لم،فيما تخفف

املتبادلة ثقل ن العالقة م ب منو  الشركة أثقلت ولكن، ا، أكترا العالقة ذه إ وزن ساع بالنظر  ا

غرا املنطقة الا الوصيةفية املؤسسة ا ف ع    .ت

و خاصة ة م ستقاللية وم ملف ان ما ة إعطاءإذا ر ا من د و  املز املبادرةالعمل

ا أ إال التجاري شاط ال ينة"أنجبت٬ممارسة ا"مؤسسات إطار السيا ا شاط يتعد لم ،

غرا اختفاء. ا إ أدى التنظيم، ذا أن منكما و ة ج من ا نفس املؤسسات ن ب فقية العالقات

ثانية ة ة٬ج شر ال املوارد من مر جعلت يتعلق ملا سيما، ال وقراطية، ب إجراءات سة حب خرى

أخرى  إ مؤسسة من   .بالتنقل

عن تمخض ما تداعيات من عانت ا أ شارة، ب ي ة، شر ال املوارد سي ة زاو من

حسابستق ع ارت ا ختصاص، نفس ذات املؤسسات ن ب فقية العالقات أن بحيث اللية

ا تصور النظر إلعادة املؤسسات ذه اج بدوره، الذي املا املنطق و و ديد ا املنطق

البعض عند ائيا ا إيقاف بل ا ع مشار برمجة إعادة و  .   املستقب

ديدالنمطذا أمل٬ا ديدةالذي ا عتبارات من،تھ د قلل ثمار ج يفسره٬س ما

وجودالبعض افية قدرات عدم التداب.الزمةومالية ذه أن ع٬كما املسؤولة املؤسسات ت  أج

النظروالفنادق السياحة اتإلعادة عيد. ولو ديد ا املنطق ذا أن ثانيةكما النقاش عنطرح

جتما ال  للشركة الدور و زائر ثمر ٬ا س أن التدابعوض فخ للوقوع تفاديا ا نتائج ر ت و

باإل  املتعلقة ت" فالس،القانونية ع" ص فاظ ا ا ود مج جتما ل القبيل.السلم ذا من و

مفاده سؤ اننا بأذ بادر   ׃ي

تناقض؟ ذا اعتبار يمكن مدى أي  .إ

املالحظة   اجع،عند ال من ء و ا اعتماد تم ال التنظيمية املنا ذه لتداعيات كثب عن

للمؤسسات ملموسة تائج ب تأت لم املعتمدة التنظيمية املنا ل أن، م نف أن ل الس أن. من يبقى

ستقاللية تداعيات من ضررا ك و السياحة  .   قطاع

ع السر ح الر التص٬منطق ع ط ،الذي املستقب روحًاور دون سرع ال روح فرز

ال. املنافسة غرا ا ا موقع من املستوحاة بالسمعة تتمتع ال املؤسسات منھ استفادت املنطق ذا

ه غ و ورا فندق مثل ا مثل ى الك املدن املتواجدة تلك ال.  سيما خرى املؤسسات أما

العتبارا ، ال املناطق القانونيةتتواجد التداب فخ تقع و، تزول أن ادت خاصة، أمنية ت

ا م العديد إبقاء تم آخر، بمع ، باإلفالس املتعلق التجاري للقطاع(للقانون عة التا تلك سيما ال

اجتماعية) السيا ألغراض ا حال  .سياسية/ ع
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ا دف من حولت املؤسسات أن بحكم سياسية ألغراض عدبدليل. نقول لم املؤسسة أن ،

املصا من ن نوع ن ب صراع حلبة أصبحت بل، وة ال فيھ تخلق الذي ان امل أو،: ذلك الفردية

املحلية ماعة ا أي املؤسسة مصا و اصة   . ا

السياحية املؤسسة أن نقول آخر، الذي٬بتعب ديد ا املنطق ب س ظا با ثمنا دفعت

فيھ رف. تواجدت من ا منع سيمامنطق ال نقراض و الزوال حافة إ ا أدى بل، التحدي ع

ارة ا الدول مثل ا مثل مقبولة سياحية ة وج زائر ا عد لم حيث سعينات ال ة  .عشر

املخططات خالل من الدولة طرف من مساعدة ى بأد ل يا ال تلك جملة ستفد لم

منذ ة طرف1978التنمو من بھ القيام تم ما عدا ماليةما انات بإم تتمتع ال املؤسسات عض

ا بنفس ا إليھ. نفس آلت ما سبان ا يضعا لم ي، الثا و ول ن ماسي ا ن املخطط أن آخر، بمع

مما الدولة اب ا كيفية حول يدور ان ، شغال أن باعتبار الفندقية، السياحية املؤسسات تلك

لإل  ضة العر سطر ع عبئا ل ش نقد املخطط ا تخلل ال اتيجية   .  س

تاج   ست

بل بالسياحة اقتصاديا شغل ت لم اكمة، ا النخب أن، نج س سبق ما ل ا٬من تمت ا

عمالقة انجازات خالل من املنطقة قيادية نوايا عن سل عب أداة السياحة من جعلت و سياسيا

املعقول  حد تفوق ا لف ،ال٬ت ا م عالقصد الر يمكنھ ما خالل من املنطقة املجموعة قوة عن نة

حالم تحقيق من   .   النفطي
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