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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  
 السادة الباحثني والقّراء.

قاملة بهذا املولود اجلديد من  ماي  تتقّدم مديرية النشر جلامعة 

، وقد جتّسد يف عدد خاّص حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

خارج اإلطار الدوري النصف سنوي، وهو ما يعكس كثافة املادة العلمية من جهة. 

ويعكس التحّدي الكبري الذي أخذته على عاتقها هيئتا النشر والتحرير، ومن خالهلما 

السادة الباحثني الذين وضعوا ثقتهم الكاملة يف احلولية، واقتنعوا بها منربا للتحاور 

 طريق نشر جتاربهم وأحباثهم. عن

لقد اختارت هيئة حترير اجمللة يف هذا العدد جتربة جديدة برتكيزها على  

، وقد الحظنا يف هذا االختيار وْعًيا جديًرا باالحرتام السياحةملف واحد هو 

والتشجيع؛ ألّن كثافة التفكري يف امللّف الواحد وتنّوع الطروحات من شأنه أن يلفت 

إىل أهّمية امللف، ويعّزز حظوظه يف إمكانية تبّنيه وثيقَة عمٍل من طرف االنتباه 

 املعنيني باألمر.

َاضف إىل ذلك أّن السري بالنشر العلمي حنو التخّصص الّدقيق من صميم  

املسار الذي انتهجته مديرية  -منذ البداية  –اهتمامات البحث العلمي؛ لذلك باركنا 

حتّقق زادًا جيد فيه القّراء ما يشبع نهَمُهم من العلم النشر جلامعتنا أماًل يف أن 

 واملعرفة.

االقتصادي من املفيد أيضا أن نشيد بهذا االختيار العلمي يف جانبه  

وقد ظهر من خالل تنّوع الطروحات موضوعا جديرا باالهتمام  املتعّلق بالسياحة،

الثروة، والبحث  تنويع مصادريف الوقت الّراهن، حيث أصبحت احلاجة ماّسة إىل 



 ب

 

لتخفيف الضغط  عن جماالت أخرى المتصاص البطالة وتنشيط اليد العاملة

 االجتماعي وتيسري سبل العيش.

حوليات جامعة قاملة للعلوم وحنن نصّدر هلذا العدد اخلاّص من  -إّننا  

نظّل حنرص على املهّمة املزدوجة للجامعة يف اهتمامها  -االجتماعية واإلنسانية 

 البيداغوجي من جهة، وتنشيطها للبحث العلمي من جهة ثانية. بالشأن

ويهّمنا كثرًيا أْن نرمَي بالبحث العلمي يف أحضان اجملتمع، ألّنه املعيّن به  

وبنتائجه أّواًل وأخريًا، لذلك ندعو، باستمرار، إىل مواكبة التطورات احلاصلة يف 

ث العلمي إىل تقديم احللول احمليط الطبيعي واالجتماعي لإلنسان، وأن يتجه البح

 الناجعة ذات الفاعلية اجتماعّيا واقتصادّيا.

حوليات جامعة قاملة وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد اخلاص من  

 ؛ ونأمل أن حيّقق املبتغى.للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 -تقديرنايف -وال يسعنا يف اخلتام إال أن ُنَثّمَن هذه اجلهود اليت أحسنْت  

االختيار يف اهتمامها بهذا القطاع احلّساس. وجنّدد شكرنا للسادة الباحثني واخلرباء 

 على ما يبذلونه باستمرار.

وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 السادة الباحثني، السادة القراء.

حيلو حلوليات جامعة قاملة أن تتجّلى يف هذا العدد على َنْحٍو خاّص؛  

نتقّدم فيه إىل القارئ الكريم بهذا امللّف األكادميي الذي ِشيَئ له أن يّتجه حنو 

يف صلب الراهن االقتصادي  ممارسة هيكلية تنظيميةاقتصاديات الّساعة؛ باعتبارها 

الّساعي إىل خلق الثروة، وتنظيم العمل  والتنظيم املؤّسساتيبشكل عاّم، 

 وتفعيل آليات التشغيل بشكل خاّص.

ال شّك أن حركّية اجملتمع، يف إطار النمط املركزي الثروة ) ذي البعد  

الواحد ( ال يستجيب للمطالب املستجّدة واملتنوعة يف ظّل منّو دميوغرايف 

 ضرورة تفعيل التفكر وضغط اجتماعّي، تتجاوز اهتماماُته حدوَد املتوّفر إىل

والتنظيم االقتصاديني؛ بتجسيِد هياكَل تنظيميٍة والتأسيس ملنظومة قانونية مرافقة 

حتفظ املال العاّم وتستثمر فيه، باعتباره رصيدًا اجتماعيًّا مشرتًكا. وتضمن احلدود 

الّطبيعية لإلنسان من حيث هو كائٌن أحّق حبياة كرمية، فمن الواجب أن يتمتع 

 صياته اإلنسانية، وبتفجر طاقاته وتكييفها على الّدوام مع الزمان واملكان. خبصو

تنويع املمارسات االقتصادية بهدف تنويع مصادر لقد بات من الضروري  

؛ لتتجاوب مع املعطيات البيئية املختلفة، ولتتفاعل مع املوارد البشرية املتآلفة الثروة

وتلك ضرورة ُتْمليها الظروف املتطّورة معها طبيعّيا ) جغرافّيا ( وثقافّيا، 

 واملتسارعة ِحياَل خمتلف أنواع املنافسة، وتزايد احلاجات وتنّوعها.

إّن إنشاء األطر الضرورية املواكبة للتطّور احلضاري، وحتديث آليات األنشطة  

يتجاوب مع االقتصاد يف اجلهد ومنهجته وتفعيله االقتصادية وتنويعها مبا 



 

 

كمة املوارد البشرية، بصفتها الرأمسال الفعلي املؤّسس لديناميٍة ، وحووظيفيًّا

ينبغي  –مهما كانت طبيعتها  –حقيقيٍة للّنمّو والتطّور، يؤّكد أّن املمارسة احلياتية 

تؤّهلها ألداء وظيفتها على الوجه امُلْرتَضى على أقّل  مبيزة تنافسيةأن تتمّتع 

بنية اجتماعية حمكومة بالتوازن يف تقدير. ذلك يعين أّننا بصدد التأسيس ل

توظيف الطاقات البشرية حبسب اهتماماتها يف توزيع مهاّمها، وتنظيم املصاحل 

 احملّققة ألدنى عناصر االنسجام والتماسك االجتماعيني.

( حلوليات جامعة  العدد اخلاّص ) الرابع عشر يف هذا اإلطار يثر هذا  

نية ملّف السياحة باعتباره مشروًعا اقتصادّيا قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسا

تستدعي أهميته ضرورة احتوائه على الوجه املقبول؛ فلم تعد السياحة  واجتماعّيا،

ضربًا من التسلية واملمارسة الرتفيهية وحسب، وإّنما تتحقق يف الّراهن نشاًطا 

 ( حمكومًا ببعدين اثنني:  علمّيا ومنهجّيامعرفيًّا ) 

باعتباره نشاطًا وظيفّيًا ) براغماتيًّا ( يتأّدى يف الواقع ألغراض اعيٌّ بْعٌد انتف 

مطلب إنسانّي وسواها؛ فهي على ذلك  ثقافية وعالجية واجتماعية وإنسانية

 مشروع.

وطاقة أساسية يف خلق الثروة  بصفته موردًا اقتصادّيا ،بعٌد استثمارّي  

والتشغيل؛ فهي ) أي السياحة ( من هذا الباب مطلٌب أساسّي يف إطار التنمية 

 االقتصادية والتنمية االجتماعية وتنمية املوارد البشرية...

نشاط براغماتي  –من وجهة نظر حياتية  –وحيسن أن نؤّكد أّن السياحة  

؛ مّما يهيئ إىل تضافر القيم اإلنسانية شعوبجوهره حوار احلضارات والتقارب بني ال

التواصل بني الشعوب واألجناس البشرية على النحو وتآزرها. ومن ثّم رفع درجة 

ومعرفِة خصوصياته الثقافية: مْن قيٍم وعاداٍت وتقاليَد وسواها،  القاضي بَقُبول اآلخر



 
 

أكثَر الّشعوب توّترا  . ولعلَّاالستئناِس فاألمِن واالطمئناِنلضمان احلّد األدنى من 

  تعاُرًفا َوَتثاُقًفا.أقّلها نشاطًا سياحّيًا، وأيسَر طرق التقّدم واالزدهار أكثرها 

وجتدر اإلشارة إىل أن العمق الثقايف للسياحة واجلاري يف إطار معرفة  

معرفِة الذات اآلخر يستلزم بالضرورة نوعًا من التحصيل الواعي الذي يؤّدي إىل 

باعتبارها كيانًا مستقالًّ له  ِهُمُه إمكانيَة الوقوف على مقّوماته الشخصيةمعرفًة ُتْل

خصوصياته اإلنسانية والثقافية واحلضارية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، وغر 

 .يؤّسس لرسِم مالمِح اهلوّية واإلّنّية والفرادة والتمّيز ذلك مّما

ثقافة العالقة بني الواقعي سيخ إّننا بهذا االختيار املنهجي نسعى إىل تر 

إمياًنا مّنا بأّن اجلامعة إحدى مؤّسسات اجملتمع املدني، وهي بهذه  واألكادميي

باحتوائها قضايا اإلنسان  دوٍر تنويريٍّ ُمَؤسٍَّسالّصفة موكوٌل هلا االضطالع بأداء 

 واهتماماته، وتقنينها ضمن الفضاءات واألطر القانونية. 

ذا االختيار القاضي بتأكيد النسيٍج العالِئِقيٍّ بني الواقعّي نأمل أْن َيحظى ه 

واألكادميّي بالتوفيق وتطوير الّرؤية، وأن جيد القارئ الكريم يف هذا العدد ما يثر 

 قلقه املعريف.

 

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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