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 مقدمة 
بعد تناول بعض المفاھیم األولیة المتعلقة بالظاھرة السیاحیة والسائح، نتناول موضوع جغرافیة السیاحة 

والمشروعیة العلمیة لوجودھا وما ھي انشغاالتھا. بعد ذلك ننتقل للحدیث عن تاریخ الظاھرة السیاحیة، 

ما ھي تلك التحوالت العمیقة التي عاشتھا الدول وكیف وصلنا إلى ما یسمى السیاحة الجماھیریة. و

الرأسمالیة المصنعة، والتي تفسر حیثیات بروز ورسوخ السیاحة كظاھرة مجتمعیة وكنشاط اقتصادي ما 

فتئ یتطور كما وكیفا. بعد ذلك ننتقل للحدیث عن تمظھرات السیاحة في المجال، على مستوى التھیئة 

لعالمیة والتفاوت الموجود بین دول الشمال ودول الجنوب والمتعلق ا والتجھیزات والتیارات السیاحیة

بأعداد السیاح والحصیلة المالیة المترتبة عن األسفار والتنقالت السیاحیة. كما نتعرض لموضوع السیاحة 

ببعض بلدان العالم الثالث التي تبنت طریق التنمیة السیاحیة. ونتناول كذلك موضوع أشكال الوقع 

 المجال والمجتمع، وكیف تكون السیاحة مستدامة. السیاحي في
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:مفھوم السیاحة والسائح   

السیاحة شكل من الحركیة التي یقوم بھا األشخاص، لكن لیس كل تنقل سیاحة.   

 ولتمییز السیاحة عن باقي اشكال الحركیة والتنقل نعتمد على مؤشرین اثنین :

مدة االقامة،مؤشر  -  

مة السیاحیة،و دافع االقاأسبب مؤشر و -  

–سافة تكون مھمة وتكون الم -مجالیا–فالسیاحة تنقل اختیاري ال یضطر لھ السائح كما ان المسافة 

اكثر اھمیة.  -مكنة السیاحیةجتماعیة والثقافیة والتاریخیة لألاال  

نما اول اللغوي، بیكلمة سیاحة باللغة االنجلیزیة او الفرنسیة استغرقت وقتا حتى تستقر وتدخل في التد

"السائح ھو  في قاموس الروس 1875وقد ظھر تعریف مصطلح سائح في سنة  كلمة سائح سبقتھا.

 المسافر الذي یتوجھ الى بلد اجنبي بدافع حب االستطالع وبدون قصد للعمل الربحي"

یاحة وفي سیاق االزمة االقتصادیة واالنھیار المالي، بدأ البحث والعمل لتعریف الس 1929في سنة و

المنظمات  في وقعھا االقتصادي. كان ینبغي اذن تعداد السیاح وألجل ذلك وجب تعریفھم وقد كانتطمعا 

أعلن خبراء  1937في سنة ھكذا و الدولیة سباقة القتراح تعاریف عملیة تطبیقیة للسائح قبل السیاحة.

ل عن وتقساعة  24" كل شخص یسافر بھدف االستجمام وذلك لمدة تفوق  عصبة األمم ان السائح ھو

التعریف التالي :  احةالمنظمة العالمیة للسی أعطت 2000وفي سنة . "معتاد سنة بعیدا عن سكنھ ال  

« Les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours 

dans les lieux situés en dehors de leurs environnement habituel pour une période 

consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres 

motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité ». 

غیر أماكن السیاحة ھي مجموع العالقات والظواھر الناتجة عن تنقل وإقامة األشخاص في أماكن  -

 سكنھم الرئیسي الدائم وال مكان عملھم.

السیاحة ھي مجموع العالقات المنتجة لتیارات بشریة ومالیة وتجاریة وتكنولوجیة... إلخ.-  

وھي مجموع الظواھر من عمران سیاحي وأنشطة سیاحیة  وانعكاسات مختلفة ... إلخ.-  
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 تنقل + إقامة تلیھا عودة = سیاحة.

لمیة للسیاحة التعاریف التالیة :وتقدم المنظمة العا  

- Le visiteur est une personne qui se rend dans un autre pays que le sien pour une période 
n’excédant pas quatre mois, pour une autre raison que d’exercer une activité 
professionnelle. 

- Le touriste est un visiteur passant au moins une nuit ou plus de 24 heurs, dans le pays 
visité. Le motif peut être personnel (agrément, visite, à la famille ou à des amis ou 
professionnelle (mission ou réunion par exemple). 

- Le vacancier est un touriste voyageant pour motif d’agrément et dont le séjour dans le pays 
visité comporte au moins quatre nuit consécutives.  

- L’excursionniste qui reste moins de 24 h. 

- Le migrant qui est l’autre arrivant qui, fût-ce par l’intention, reste plus d’un an et ne peut 
être qualifié de touriste, quelque soit son titre de séjour. 

 

الزمن والنشاط.وھي المجال او المكان   ثالثة مكوناتحدث عن نتوفي میدان السیاحة     

كثیرة  وتجدر اإلشارة إلى كون مضامین مصطلحات السائح والسیاحة وأشكال السیاحة عرفت تطورات

 طیلة القرن العشرین. 
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:تاریخ الظاھرة السیاحیة  

لطبقة القن الثامن عشر، وكانت انطالقتھا االولى من انجلترا، على ید أفراد من اظھرت السیاحة خالل 

لیة من شباب االرستقراطیة آنذاك. خالل ھذا الزمن، أصبحت السیاحة سلوكا تثقیفیا وتربویا تقوم بھ أق

 توجد وأغنیاء "جنتلمان" بریطانیون، كانوا یتوجھون نحو أوروبا، خاصة نحو فرنسا وإیطالیا حیث

وكذا بعض  مواقع ذات أھمیة ثقافیة وجمالیة فنیة مثل روما ونابولي وفلورانسا وتوسكانیا ومنطقة األلب

عدد من المدن والعواصم األوروبیة. وكان لشعراء الموجة الرومانسیة مثل لورد بایرون وویلیام بالك و

ر إلى بعض الكبرى. فالسفالرسامین، دور في ولع االرستقراطیة البریطانیة بھذه الجوالت السیاحیة 

الفنیة. المدن اإلیطالیة كان فرصة أیضا القتناء التحف الفنیة والكتشاف المواقع األركیولوجیة و  

السفر  ت السیاحة تتنوع وتتطور: أسفار االستجمام، أسفار األعمال، زیارة الحامات،أبد 19قرن خالل ال

.غیة العالج من داء السل، آفة الوقت آنذاكإلى األماكن المشمسة الدافئة خالل فصل القر وذلك ب  
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اكن ومؤسسات أما البصمات البریطانیة على التنقالت السیاحیة آنذاك فتشھد علیھا إلى الیوم تسمیات أم

ل فندق مثل كورنیش اإلنجلیز بشاطئ مدینة نیس الفرنسیة وتسمیات فنادق بدول أوربیة عدة مث

ة الشتویة في وكان السیاح البریطانیون أول من دشن الریاضبریسطول وفندق كارلتون وفندق ماجستیك. 

 قریة زرمات السویسریة. 

دیدة ...)، سیاحة ھذه الفترة كانت نخبویة أساسا (أرباب المصانع وكبار التجار والطبقة المتوسطة الج

 تتغیا أھدافا ترویحیة وتكوینیة تثقیفیة. 

:حة ظھور السكك الحدیدیة ساھم في تطور وتنمیة السیا  

ر في نمو كان الكتشاف القطارات خالل القرن التاسع عشر وتوسع شبكات السكك الحدیدیة، دور كبی

وود ومیركایمب مدن ساحلیة بدأ یتوافد علیھا بشكل متصاعد، حضریون بریطانیون، مثل بالكبول وفلیت

سي وبرایتون ووایموث. -أون-إند-وساوت  

محلي  في أماكن محددة وبقیت مسافات االسفار ذات مدى وخالل قرن من الزمن بقیت السیاحة محصورة

ول الثقافي.وجھوي أساسا، أما السفر إلى الخارج فبقي حكرا على األغنیاء وبعض المثقفین ذوي الفض  

: 20و  19السیاحة االستعماریة خالل منعطف القرنین   

تجھ ألسفار السیاحیة تبدأ طبع ونشر كتب اإلرشاد السیاحي، وبدأت ا 1910 – 1890خالل المرحلة 

ركة صنع نحو المستعمرات الھولندیة بجزر مالیزیا وجزر الھند الشرقیة. بعد سنوات قلیلة أصدرت ش

العجالت المطاطیة (غودییر) خرائط، كما ظھرت فنادق فاخرة في ھذه المنطقة من آسیا، وتطورت 

ورة.الرحالت البحریة بین الجزر وفي اتجاه المستعمرة البریطانیة سنغف  

وشمال  بدأت السیاحة بالظھور كذلك في بعض المستعمرات الفرنسیة مثل فیتنام 20مع بدایة القرن 

  افریقیا.

ت بعد ذلك أما السیاحة بالمعنى العصري للكلمة، فلم تبدأ بالظھور إال خالل القرن التاسع عشر. وعرف

 تطورات كثیرة.

خالل  ریطاني طوماس كوك صاحب أول وكالة سفروكانت البدایة في ظھور الصناعة السیاحیة مع الب 

  القرن التاسع عشر أیضا.
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 تطورات قریبة العھد :

ادة من عطلة سنت  كل من فرنسا وبلجیكا قانونا جدیدا ینص على حق الشغیلة في االستف 1936في سنة 

ثم بلغت  9561سنویة یتقاضى خاللھا العمال أجورھم وھم معطلون. بلغت ھذه العطلة ثالثة أسابیع سنة 

. وعم ھذا األمر سائر الدول الصناعیة بأوروبا وأمریكا الشمالیة.1969أربعة أسابیع سنة   

لجماھیریة وقد نتج عن ذلك التحاق فئات اجتماعیة جدیدة بمیدان السیاحة. وبدأنا نشھد میالد السیاحة ا 

ول حكرا على مجتمعات الد ودمقرطة السیاحة. إال أنھ یجب التذكیر بأن ھذا األمر بقي ولوقت طویل

اللیبرالیة.الصناعیة. فالظاھرة السیاحیة ارتبط میالدھا أصال بالمجاالت الحضریة في الدول المصنعة و  

ئ جنوب في نفس اآلن، أي خالل ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، غزت الفنادق الضخمة شواط

ب ھذه القارة.أوروبا التي بدأت تستقبل وفودا سیاحیة قادمة من شمال غر  

ویة عن العمل سیاحة الجماھیر الشعبیة العریضة یقصد بھا نمط السیاحة الذي ظھر بعد تعمیم العطل السن

یة النشطة على في العدید من الدول الصناعیة وذلك خالل منتصف القرن العشرین. فحصول الفئات الشعب

یاحة سفار السیاحیة وفي دعم السھذا الحق ساھم بشكل أساسي في انخراط ھذه الفئات في ظاھرة اال

 كقطاع اقتصادي.

 سیاحة الجماھیر الشعبیة العریضة

Le tourisme de masse / Le tourisme de l’élite 

 

انخفاض وال ینبغي عزل ھذا االمر عن تطور وسائل النقل وتوسع وانتشار تجھیزات اإلیواء السیاحي و 

 تكلفة األسفار والعطل السیاحیة...

یقصد من  –اسا من الفئة الغنیة والنبیلة أس –ف االشكال الكالسیكیة للسیاحة حینما كان السائح وعلى خال

یاحة تتعلق خالل التنقالت واالقامات السیاحیة تحقیق غایات أدبیة معنویة وثقافیة  (سیاحة دینیة، س

و تحقیق ریة اتجھت نحبزیارة المواقع التاریخیة، اكتشاف المشاھد الطبیعیة،..)، فإن السیاحة الجماھی

االستمتاع غایات لھا ارتباط بالجسد أساسا، مثل سیاحة االستحمام بالشواطئ والتعرض ألشعة الشمس و

ر ااإلشھبالبحر عموما. وظھرت خالل ھذه الفترة عبارات "السینات الثالث" في الكتابات عن السیاحة و

 السیاحي.

(les trois S : Sea, Sun, Sund) 
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الث بمقاربة تطوریة للظاھرة السیاحیة (أركیولوجیا السیاحة ) تشمل ث ویمكن القیام
 مراحل :

غیاب البناء : الدراسات الجغرافیة كانت نسبیا قلیلة وتمیزت بمقاربة وصفیة وب 1950مرحلة ما قبل -1

عرج (قرن السیاحة) ومن 19وبدایة القرن  18المفاھیمي الخاص بالمادة. امتدت ھذه المرحلة طیلة القرن 

ط السیاحي.حیث توسع الحیز السیاحي واألسس الجدیدة الثقافیة واالجتماعیة للنشا 20والقرن  19القرن   

: جماھیریة السیاحة: 2-1950-1975    

لتالیة :بالطابع المجالي ودارت حول التساؤالت الرئیسیة ا أكثرالمقاربات  خالل ھذه الفترة تمیزت   

واجتماعیة تتطور السیاحة سواء من جھة الطلب او من جھة في ایة ظروف طبیعیة واقتصادیة  -

 العرض؟

أین تتطور السیاحة ووفق أي شكل ؟ -  

ما ھو الوقع الذي تحدثھ السیاحة على البیئة الطبیعیة واالقتصادیة والسوسیوثقافیة؟ -  

من ھم السیاح وما ھي دوافعھم وما ھي ممارساتھم ؟ -  

السیاحة -صر للسیاحة وظھور مواضیع جدیدة مثل : : التنوع المعاإلى الیوم  1975 - 3

یدة االیكولوجیة والسیاحة التراثیة ونمو الوجھات واألسواق السیاحیة الصغیرة والمقاربات الجد

 لالستھالك السیاحي، ...إلخ. 

طبیعیة  وجاءت السیاحة الجماھیریة (سیاحة الفئات العریضة من المجتمع الغربي الرأسمالي) كنتیجة
:ل عدة، مثل لعوام  

، وذلك ارتفاع المقدرة الشرائیة ووقت الفراغ لدى األجراء بالدول المتقدمة اقتصادیا ودیموقراطیا -

 بفضل النضاالت والمطالب النقابیة للعمال بھذه البلدان؛

السیاسات االجتماعیة التي اتبعتھا الحكومات المنتخبة في تلك البلدان؛ -  

الیة خالل خاء االجتماعي العام، اللذان تحققا بالبلدان المصنعة اللیبرالنمو االقتصادي الضخم والر -

الثانیة؛سنوات الطفرة االقتصادیة لما بعد الحرب العالمیة   
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ي وقت طیران فكبرى للشركات الالخصة وخصالتطور التقني في وسائل المواصالت واالتصاالت  -

؛ ...إلخالحق  

لثي ساكنة یعھا للسیاحة الجماھیریة. والنتیجة الیوم ھي أن ثفتحت األبواب على مصاركل تلك العوامل  

 أوروبا وأمریكا الشمالیة یشاركون في أسفار سیاحیة دولیة خالل السنة.

لجماھیریة، منذ مستھل النصف الثاني من القرن العشرین، والذي سجل بدایة ما یعرف بالسیاحة ا

یاحة الدولیة من قد ترسخت المكانة االقتصادیة للسأصبحت السیاحة عبر العالم تتوسع وتتطور باطراد. و

یة والتجھیزات خالل ما تتیحھ من فرص للشغل وإنشاء الشركات والمقاوالت السیاحیة ونمو البنیات التحت

ھ العالم من السیاحیة. فطیلة الستین سنة األخیرة، لم تتوقف السیاحة عن النمو والتنوع، رغم ما عرف

أحیانا.أزمات اقتصادیة ومالیة   

 أرقام ذات داللة :

 السنة عدد السیاح الدولیین

ملیون سائح دولي عبر العالم 25  1950 

ملیون سائح دولي عبر العالم 278  1980 

ملیون سائح دولي عبر العالم 35ملیار و  1  2012 

ملیون سائح دولي عبر العالم 87ملیار و  1  

ملیار سائح داخلي عبر دول العالم 6 – 5  

2013 

مملیون سائح دولي عبر العال 800ملیار و  1  2030 

 
أسمالي.بمفھومھا الحالي ظاھرة حدیثة نتجت عن الثورة الصناعیة والنظام الرویمكن القول أن السیاحة   

ول من قبل العقود األولى من القرن  العشرین كانت ظاھرة نخبویة (ارستقراطیة). وخالل النصف األ

)، ثم 1945والسیما بعد  1936مرت السیاحة من مرحلة انتقالیة (بعد  ین)(القرن العشر القرن الماضي

ستثناء ستصبح السیاحة ظاھرة جماھیریة خالل سبعینیات القرن العشرین، وظاھرة عالمیة، مع وجوب ا

اتجة عن جل سكان بلدان العالم الثالث من ھذا القول. ذلك أن بلدان العالم الثالث لم تعش التحوالت الن

ثانوي  ة الصناعیة انطالقا من الداخل. لذلك فإن ھذه البلدان ظلت أساسا مجاالت استقبال سیاحيالثور

سوسیو  وھامشي. فالسیاحة ظھرت بالدول المصنعة والمتمدنة وذات مستوى العیش المرتفع وذات بنیة
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ري للسیاحة جاسیاسیة لیبرالیة محضة وعتیدة. كما تطورت الظاھرة السیاحیة بفضل عملیة التنظیم الت

 كنشاط اقتصادي.

     La géographie du tourisme est une branche de la géographie économique  qui étudie 

la répartition des activités touristiques, et donc la manière dont ces différentes activités 

jouent dans l'organisation des espaces. La géographie du tourisme tente de définir les 

différents types d'espace de loisirs et les stations touristiques ainsi que les flux de 

touristes à l'échelle planétaire. 

 الصناعة السیاحیة :

مثابة نظام ي بالصناعة السیاحیة تعني مجموع األنشطة المرتبطة باإلنتاج واالستھالك السیاحیین. فھ

، وعلى متشابك من األفعال والقرارات في المیادین االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة

، أدوات المستویات المحلیة والجھویة والوطنیة والعالمیة. والصناعة السیاحیة تمتلك، منذ عقود خلت

لتدبیر عن بعد، تطورة في البیع واالعولمة : شركات متعددة الجنسیات تشتغل في إطار شبكات؛ تقنیات م

یات تتوزع في بفضل التقدم االلكتروني والمعلومیاتي، رسامیل متحركة، مركزیة سلطات القرار، تمثیل

  كل جھات العالم،... إلخ.

 جغرافیة السیاحة وبعض عناصر " مشروعیتھا" العلمیة :

جغرافیین بقي مغفال من قبل ال ھاضوعمورة مجالیة  وكنشاط اقتصادي فان رغم تقدم ونمو السیاحة كظاھ

 وغیرھم وظل  ھامشیا وذلك لفترة مھمة.

 ومن بین ما تنبني علیھ "شرعیة" جغرافیة السیاحة، ما یلي :

؛السیاحة عامل قوي في ھیكلة وتمایز المجال ( أھمیة االنعكاسات المجالیة علي كل المستویات )-  

اھي أنشطة اقتصادیة أخرى؛    النمو المطرد للنشاط السیاحي الذي أصبح یض-  

موضعھا نمو وانتشار وتطوراالنشطة السیاحیة في المجال سمح بالقیام بتصنیف المجاالت وحصر ت-

 وحدودھا عالمیا؛

ت المنشآ وامل الطبیعیة لالستقطاب +السیاحة ظاھرة تحقق دراستھا شمولیة المقاربة الجغرافیة ( الع-
 البشریة المرتبطة بالسیاحة).
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مكونات المقاربة الجغرافیة لظاھرة السیاحة:بعض   

النشأة : دراسة نشأة الظاھرة السیاحیة؛  -  

دراسة النمو والتطور (في الزمان) المتعلقان بالظاھرة السیاحیة؛ -  

دراسة التوزیع واالنتشار(في المجال ) لھذه الظاھرة؛ -  

دراسة أشكال وأنماط المجاالت السیاحیة؛ -  

مفسرة للتحوالت الناجمة عن النشاط السیاحي.   دراسة العوامل ال -  

:  بجغرافیة السیاحةبالظاھرة السیاحیة وبعض األسئلة الكبرى المتعلقة   

الھشاشة ماھو الیوم الدور االقتصادي للسیاحة؟ وكیف نفسر النمو المستمر لھذا القطاع الموصوف ب -1-

بالنسبة للدول  ھل تستطیع السیاحة حقا أن تمثلوبالحساسیة للتقلبات االقتصادیة واألحداث الدولیة؟  و

 الفقیرة أداة من اجل التنمیة؟  

إلرسال  لكبرىكیف ترتسم الظاھرة السیاحیة في المجال على الصعید العالمي؟ وما ھي المجاالت ا -2-

كة كونة للشبكیف تنتظم التیارات السیاحیة على الصعید العالمي وكذا األقالیم الم واستقبال السیاح؟

 السیاحیة العالمیة؟   

ب ظھور ماھي تجلیات وانعكاسات السیاحة في المجال محلیا وإقلیمیا وعالمیا؟ والسیاحة تمثل سب -3-

كم في ظاھرة مشاھد نوعیة وھي أصل لتحوالت عمیقة للمحیط البیئي وللتنظیم المجالي؛ فھل یمكن التح

ورة ة إلطار العیش والحیاة كما حصل مع الثبھذه القوة؟ و"الثورة" السیاحیة ھل ستكون أیضا مكلف

 الصناعیة؟.   

یة وعلى المستوى النظري، لكي تكون السیاحة ینبغي اجتماع العوامل االساس
 االربعة التالیة :

اإلغرابیة أو المجلوبیة والرغبة في اكتشاف ثقافات وحضارات أخرى، -  

( l’exotisme) 

ل واإلقامة،التوفر على المال لتغطیة تكالیف التنق -  

التوفر على وقت حر والتخلص من واجب الشغل وبقیة االلتزامات، -  
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اإلقامة. وجود بنیات تحتیة وتجھیزات ووسائل للمواصالت واالتصال تؤمن وتسھل السفر و -  

 

 عوامل  "االنفجار" السیاحي المعاصر :

دأت یاحي". خالل ھذه الفترة بمع نھایة الحرب العالمیة الثانیة عرف العالم نوعا من " االنفجار الس

ر اإلشارة تتحول السیاحة إلى ظاھرة مجتمعیة كما بدأت تتوطد دمقرطة السیاحة في بلدان الشمال ( تجد

 إلى أن جل ساكنة دول العالم الثالث ال تزال توجد خارج ھذه الحركة). ھذه العوامل ھي :

ح باالرتفاع الجوي مثال وانخفاض كلفتھ سمالعوامل التكنولوجیة خاصة تقدم وسائل النقل ( فالنقل - 

 السریع لعدد السیاح الدولیین كما ساھم في ظھور وجھات جدیدة وبعیدة).

الدور الرئیسي للنقل ( عامل تقني) الظاھرة السیاحیة ال ینبغي فصلھا عن تاریخ وجغرافیة النقل. -أ

ل القرن التاسع عشر نمو السیاحة والتطور التاریخي للظاھرتین یبرز التوازي الوثیق بینھما. فخال

وانتشارھا عالمیا صاحبھ وضع شبكات السكك الحدیدیة وفتح الخطوط الكبرى للنقل البحري . فیما بعد 

أدى انتشار السیارة والطائرة إلى إحداث ثورة في المبادالت و إلى ظھور ما یسمى بالسیاحة  1960سنة 

 .  le tourisme de masse الجماھیریة    

من     ٪ 91في الوقت الراھن تتركز التیارات السیاحیة الكبرى بأوربا وأمریكا الشمالیة حیث توجد ( 

 من حركة النقل الجوي ).   70من السیارات  و    80شبكة الطرق السیارة عالمیا و

صر محدد عن   l’accessibilitéإذ أن الولوجیة     ׃النقل یعتبر اآلن مكونا أساسیا في المنتوج السیاحي  

لتقویم الموارد السیاحیة  وتدریجیا بدأت عملیات إعداد شبكات النقل تتكیف مع الطلب السیاحي وتعتبر 

الطائرة ھي الوسیلة الحاسمة لعولمة السیاحة  فعالوة على السرعة فإنھا فكت العزلة عن مجاالت جدیدة 

 ).م الثالثالعالوضمنت انتعاشھا السیاحي ( األرخبیالت البعیدة وبعض دول   

 ׃تشكیلة عریضة من المنشات اإلیوائیة   -ب

سفار السیاحة الدولیة. وبدأت الفنادق تتطور مع نھایة القرن التاسع الفندق األداة المفضلة بالنسبة ألیعتبر 

عشر بعد الحرب الثانیة تنوعت المنشات الفندقیة وتعددت تمركزاتھا مع بدایة القرن العشرین  ظھرت 

 1980دمجة التي ھي عبارة عن مجموعات  عمالقة احتكاریة تطورت نوعیا مند سنوات السالسل المن

 ثم أوربا فالیابان ثم انتشرت أكثر.  الوالیات المتحدة األمریكیةظھرت أوال ب
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 ׃وكانت غالبا شركات النقل الجوي أصل ظھور ھذه السالسل الفندقیة 

  Intercontinental  ھاأنشأت  Pan Am 

  La chaîne Nikko  ھاأنشأت  Japon Airlines 

 Méridien ) ھا أنشأت Air France 

وبھدف مواجھة المنافسة وتوسیع السوق فان ھذه السالسل المندمجة عمدت مؤخرا إلى التركز أكثر والى 

 ).Accor, Club Medالتنوع(   

 األوربي او األمریكي (في بلدان العالم الثالث، جل الفنادق الكبرى مراقبة من قبل الرأسمال الدولي 

Holiday Inn Méridien.( 

 : )أو ظھور الصناعة السیاحیة التنظیم التجاري للسیاحة وخدماتھا ( تطور المھن السیاحیة-

 ׃زخم تطور النشاط السیاحي أدى الي تنوع مھن السیاحة والى تخصصھا 

 Tours- opérateurs/ fabricants deوجد في أعلى السلسلة مایسمى بمنتجي األسفار / ی

produits touristiques  دا على حیث تتم عملیات تطور وانتاج منتوجات سیاحیة متنوعة اعتما

 بعدھا مباشرة تأتي مرحلة " اإلعالم السیاحي". ،وغیرھا   طرق حدیثة من دراسة السوق (الماركوتینغ)

)  Hôtellerieاع الفندقیة ﴿ قطو ،ع التذاكر اساسا ) تم قطاع النقلھناك كذلك وكاالت األسفار ( بی

 المطعمة و

 )Restauration .فالتنشیط السیاحي ( 

 یاحيإضافیة تتعلق بھا بخصوص االنفجار الس عوامل ھناك بالنسبة للدول المصنعة والمتقدمة  

  : ودمقرطة السیاحة

  ،1973-1945النمو االقتصادي السریع السیما فترة  -

سیاحي ( ھالك اللبلدان ومن تم التحاق فئات اجتماعیة جدیدة بسوق االستتحسن القدرة الشرائیة لساكنة ا -

 انتھى زمن سیاحة النخبة)؛

التي یتقاضى عنھا األشخاص أجورھم؛ زیادة مدة الوقت الحر والعطل  : عوامل اجتماعیة حاسمة -  
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رة؛المعاص بعیدا عن إكراھات الشغل وصخب الحیاة اللھو والرغبة في الھرب الطلب المتنامي على -  

ترابط قوي  وذلك بسبب منغصات العیش بالمدینة، إذ یوجدالتحضر الصاعد، ال سیما ببلدان الشمال،  -

 بین الحجم الدیمغرافي للمدینة وكم التنقالت السیاحیة لساكنتھا؛

: التحضر/ السیاحة ببعض دول أوربا الغربیةمستوى   :جدول   

لسنةنسبة من یقومون بسفر سیاحي خالل ا ريلحجم الدیمغرافي للتجمع الحضا   

15-30  ٪ نسمة 20000أقل من    

30-40٪ نسمة 100000 – 20000   

50-70 ٪ نسمة 500000 – 100000   

70-80 ٪  أكثر من ملیون نسمة 

 

لتي تعتبر اسیاحة المحطات االستحمامیة  - : " االنفجار السیاحي " تجلى كذلك في تنوع أشكال السیاحة
 حیث عدد السیاح عالمیا. كما ان ھذه المحطات تتمركز بھا غالبیة اإلقامات أول شكل سیاحي من

بتونس). وھناك عدة أجیال  ٪80بالمكسیك و  ٪85رتغال بالب  90 ٪والمنشآت السیاحیة (حوالي 
   ؛محطات االستحمامیة الشاطئیةلل

واالصطیاف یة شتوال ریاضاتوال السیاحة الجبلیة حیث األنشطة السیاحیة متعددة ( تسلق الجبال - 

؛حمویةوال  

السیاحة الریفیة ( القرویة)؛ -  

السیاحة الحضریة؛ -  

 ،نصالسیاحة الخضراء التي تتخذ عدة أشكال وتقوم على تنوع األنشطة ( قو -

...الخ). ،تجوال ،صید  

       ؛السیاحة الصحیة -

 -السیاحة الثقافیة و"الدینیة"؛

؛سیاحة رجال األعمال -  
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: سیاقات السیاحة في دول العالم الثالث    

ایة جدیا مع بد  مجال للحدیث عن دمقرطة السیاحة، انطلقتالسیاحة ببلدان الجنوب، حیث ال

ت الشمال الستینات من القرن العشرین. وعرفت ھیمنة واضحة للسائح األجنبي القادم من مجتمعا

 الرأسمالي.

خالف  یات اقتصادیة واجتماعیة ومالیة. فھذه الظاھرة، وعلىدول العالم الثالث راھنت علي السیاحة لغا

 ما حصل في بلدان الشمال، لم تكن نتاجا لتحول عام من داخل مجتمعات دول الجنوب. 

النمو محركا حقیقیا  في تلك الفترة قال مدیر البنك الدولي "تمثل السیاحة بالنسبة للدول السائرة في طریق

".  19الثقیلة بالنسبة ألوربا في القرن  للتنمیة مثلما كانت الصناعة  

العالم الثالث  التفاوت كبیر بین الدول المصنعة (البلدان الرأسمالیة العتیدة) ودولیمكن القول بأن 

یر بخصوص الظاھرة السیاحیة واألسفار السیاحیة، إذ أن الطلب على السیاحة كان وال یزال غ

وى تیارات نعة واللیبرالیة تبقى واضحة على مستمتكافئ بین المعسكرین؛ فھیمنة الدول المص

لدولیین عدد السیاح ا¼) السیاح ( إرساال واستقباال). أما دول الجنوب فال تحصل إال على ربع ( 

صف اإلیرادات. ھذه الدول ھي باألساس الدول القریبة من مصادر اإلرسال الكبرى بن(¼) و ربع 

ا   ھونغ بآسی -الدول المتاخمة للبحر األبیض المتوسط   -دول منطقة الكاریبي   ׃الكرة الشمالي 

كا بعض دول أمری -الھند  -بعض دول إفریقیا جنوب الصحراء   -كونغ  سنغفورة  تایالند 

 الجنوبیة. وتبقى الدول األكثر فقرا ھي األكثر ھامشیة على المستوى السیاحي. 

متقدمة، فة لدى ساكنة الدول الصناعیة الإذا كانت السیاحة قد أصبحت ظاھرة مجتمعیة عادیة ومألو

ي بمثابة فإن عولمتھا ال تخفي طابعھا الالمتكافئ بین المجتمعات. فتیارات السیاحة الدولیة ھ

یأخذون مؤشرات للتفاوت بین دول الشمال ودول الجنوب. أما المنتجون الكبار لألسفار الدولیة ف

ا بینھا تیارات االت الدول المتقدمة اقتصادیا فیمفیما تقتسم مج نصیب األسد من الكعكة السیاحیة،

 .السیاحة الدولیة إرساال واستقباال
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لة الصعبة وإذا كان ال ینبغي نسیان كون السیاحة أصبحت الیوم المصدر األول للحصول على العم

جد تلك البلدان  بالنسبة للكثیر من دول العالم الثالث، فإنھ ینبغي كذلك أن نقول بأن ثمن ذلك على

 .مكلف وعلى مستویات عدة

في المائة من ساكنة  60عولمة الظاھرة السیاحیة وجماھیریتھا تحمالن مفارقات : فإذا كان حوالي 

ین" لتلك األسفار دول الشمال تتمتع بالقیام بأسفار سیاحیة عبر العالم سنویا، فإن نسبة غیر "المؤھل

 لسیاحة ال تزال حكرا على أقلیة عددیة منفي المائة.  فا 99و  80في دول الجنوب تتراوح بین 

".) من سكان العالم، ال تتمتع بھذا "الحق6/7)، بینما البقیة (1/7ساكنة األرض تمثل السبع (  

یة من القطاع السیاحي محتكر عالمیا من قبل بضع شركات ضخمة تنتمي لدول الشمال. ونسبة عال

ھذه النسبة إلى  رة للسیاح. فعلى سبیل المثال، تصلعائدات النشاط السیاحي تعود للدول المصنعة المصد

في المائة في جزر الكاریبي؛  80في المائة بالنسبة للدول األقل تقدما ونموا في إفریقیا؛ وتصل إلى  85

في المائة في الھند. واألمر في تونس من ھذا القبیل. 40في المائة في التایالند؛ وإلى  70وإلى   

 

   يمغربلا السیاحي لمجالا    

ھد اإلرھاصات والمالمح األولى للظاھرة السیاحیة بالمجال المغربي بدأت في البروز منذ الع

 ). خالل ھذه الفترة كانت السیاحة أساسا سیاحة عبور تتم في إطار جوالت1956-1912االستعماري (

ا في بعض غل كثیرسیاحیة یقوم بھا سیاح قادمون في معظمھم من فرنسا. كانت ھذه الجوالت الفردیة تتو

. المجاالت الھامشیة مثل الواحات والجبال، كما ھمت المدن القدیمة مثل فاس ومراكش ومكناس والرباط

ض المدن وكانت الزیارات ذات مضامین سیاحیة ثقافیة واضحة. أما سیاحة اإلقامة فانحصرت آنئذ في بع

نت السیاحة اإلستحمامیة كا ن السیاح.مثل الدار البیضاء وطنجة لمدد إقامة قصیرة وبأعداد محدودة م

مقیمون بالمغرب. مواقع الشاطئیة یؤمھا أجانب جلھم محدودة جدا ومنحصرة في بعض ال  

بعد ذلك، ومع اعتماد الحكومة  .20دامت ھذه الحالة عموما إلى غایة نھایة ستینیات القرن 

ى حة قطاعا یحظأصبحت السیا 9671-1965المغربیة للمخطط الثالثي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

ألبیض د. خالل ھذه الفترة كان المغرب وجھة ریادیة بجنوب البحر اباألولویة ومفتاحا للتنمیة بالبال

:ألسباب عدة، أھمھا اختار المغرب السیاحة الدولیة كأولویة اقتصادیةوقد  المتوسط.  

 السیاحة تجلب العملة الصعبة؛ -

 األداءات؛ السیاحة تساھم في توازن میزان -
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 السیاحة توجد الشغل وتحسن المداخیل؛ -

 یا على بقیة القطاعات االقتصادیة؛تؤثر إیجاب السیاحة -

 وھي الیوم عامل مھم لالندماج العولمي. -

: ھي مبررات ذلك االختیار وكانت   

العناصر الطبیعیة لالستقطاب السیاحي وممیزات المغرب الجغرافیة والتاریخیة أھمیة وغنى  -

 ؛ةوالثقافی

 ؛النمو المضطرد للسیاحة العالمیة -

 ؛األھمیة السیاحیة للبلدان المتاخمة للبحر األبیض المتوسط (أسطورة البحر األبیض المتوسط) -

 ؛النجاح السیاحي إلسبانیا منذ نھایة الخمسینیات -

 ؛الموقع الجغرافي للمغرب بالنسبة ألھم الدول المصدرة للسیاح -

 طاع السیاحي؛الداعمة للق توجھات البنك الدولي -

 كل ھذه العوامل بررت االختیار السیاحي للمغرب

:كاآلتي  تجلت السیاسة السیاحیة الجدیدة على أرض الواقعوقد    

 ؛تشریعات محفزة للقطاع الخاص -

 ؛القطاع العام لعب دورا أساسیا (إیجاد البنایات التحتیة والتجھیزات المختلفة) -

لویة خاصة (خلیج طنجة ـ الساحل التطواني ـ خلیج تھیئة أربعة مواقع سیاحیة أعطیت لھا أو -

 ؛الحسیمة ـ خلیج أكادیر)

 ONMT-CDG-CIHظھور مؤسسات فندقیة بنتھا مؤسسات عمومیة وشبھ عمومیة مثل  -

 ؛تقنین المھن السیاحیة -

                 كان من نتائج ھذه السیاسة السیاحیة الجدیدة:                                    و        

بل بروز مھیمن لسیاحة اإلقامة الشاطئیة االستحمامیة في إطار رحالت منظمة ومراقبة من ق -            

  الدولیین؛ كبار منتجي األسفار

 ؛غیره من مكونات  المنتوج السیاحي المغربي لبة منتوج الشاطئ والشمس والبحر علىغ -

 ؛سیاحة اإلقامة استمرار سیاحة العبور (جماعیة وفردیة) إلى جانب -
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سیاحیة على شواطئ المتوسط (طنجة ـ الحسیمة ـ الساحل التطواني)  "محطات"ظھور  -

 ؛ومحطة أكادیر على المحیط األطلنتي

زاد التركیز المجالي والزمني للظاھرة السیاحیة، كما  20 بعد نھایة السبعینیات من القرن -

بع بكونھ لمجال السیاحي المغربي انطسیطرت سیاحة اإلقامة على السیاحة المتنقلة، إال أن ا

  .مجاال لسیاحة اإلقامة  وقتمجاال لتنقالت سیاحیة وفي نفس ال

تونس تتمیز بكونھا مجاال لسیاحة اإلقامة الشاطئیة إذ التركز على ومن باب المقارنة نجد أن 

 .% 90الساحل یصل إلى 

یات متباینة على مستوى أصناف نشیر إلى أن الشكالن السیاحیان (اإلقامة والتنقل) لھما تجل

 السیاح وكذا االنعكاسات المجالیة.

 : ظھرت استراتیجیة جدیدة تتعلق بالتھیئة وبالتنمیة السیاحیة 1997منذ 
وقعت الدولة المغربیة والمھنیون في قطاع السیاحة "اتفاقیة إطار" ھدفھا  2000في سنة ف

 . 2010ملیون سائح سنة  10الوصول إلى 

ست الذي یشمل  Plan Azurتیجیة الجدیدة تجلت فیما عرف بالمخطط األزرق االستراھذه 

محطات سیاحیة شاطئیة جدیدة (السعیدیة، العرائش، الوالدیة، الصویرة موغادور، تاغازوت، 

 .) مشروع متوقف الشاطئ األبیض

جبلیة االستراتیجیة الجدیدة تضمنت أیضا برامج تخص السیاحة الریفیة (القرویة) والسیاحة ال

 .مثل فاس ومكناس سیاحیة المتعلقة بالمدن القدیمةوالسیاحة الصحراویة، وكذا تقویة الوجھات ال

 % 84,4بإضافة المحطات الست الجدیدة ستصبح الطاقة اإلیوائیة المصنفة متمركزة بنسبة و

 .ادیة) المجالیة واالقتص (littoralisationبالمجال الساحلي، مما یؤدي إلى مزید من السوحلة 

 

 : المجال السیاحي الساحلي الفرنسي
 عرف المجال الفرنسي عموما، نموا معبرا للسیاحة ( شكال و حجما ). - •

 انعكاسات مختلفة السیما بالمجال الساحلي؛  •

 ظھور ضرورة وجود سیاسة لحمایة البیئة. •

 لیب بسمات بالتدریج تطورت أسالیب حمایة المحیط من آثار السیاحة، وقد اصطبغت ھذه األسا - •

 عموما :   1960المراحل الكبرى للتحوالت االقتصادیة والسیاسیة التي عرفتھا فرنسا منذ   •

: (الحمایة من خالل التنظیف) تمیزت بنمو صناعي و  1974 -1962المرحلة األولى : ٠   •

 حضري قوي، وخاللھا وضعت السیاسات واألدوات الرئیسیة للتھیئة الترابیة.
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 قتصادیة.للوظائف اإلجھوي الذي یركز على التخصص الترابي ظھر التخطیط ال•  •

وسیلة للحد من وقع السیاحة، وتجلى ذلك في أوراش أو "عملیات  le zonageأصبح التنظیف • •

 .1970-1963كبرى" ظھرت خالل 

 لوكندوك روسیون •

 األكیتان  •

 كورسیكا •

 األلب الشمالیة •

 المتنزھات الشمالیة •

  Languedoc – Roussiillonلونكدوك روسیون :  •

إن لم یكن ھذا المجال الساحلي یوفر العناصرالضروریة التي تمكنھ من منافسة اإلقلیم السیاحي  •

فإن إرادة الدولة الفرنسیة في تنمیة ھذا اإلقلیم (أزمة زراعة    la Côte d’Azurللشاطئ األزرق

 ي الوطني.الكروم وضعف الصناعة) مكنتھ من احتالل مكانة مھمة على الصعید السیاح

كلم في وسط سلبي ومعیق لنمو وازدھار السیاحة  200یمتد ھذا الساحل على ما یقرب من  •

 (مستنقعات، انتشار الذباب).

 من الناحیة البیئیة تضمن إعداد ھذا المجال :  •

 la تحسین المحیط الطبیعي الطارد للحضور البشري و ذلك من خالل برنامج واسع لمحاربة الذباب •

démoustification   والتشجیر و خلق بنیة تحتیة (الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف

 الصحي). 

مصادرة األراضي من طرف الدولة و ذلك من أجل التحكم في الوضع والقضاء على المضاربة  •

 العقاریة

تركیز المباني والمنشآت في  إطار وحدات سیاحیة كبیرة وذلك بھدف إنجاز خمس وحدات سیاحیة  •

 وت بعض المحطات القدیمة .جدیدة احت

 المآخذ التي صدرت تجاه ھذا المشروع السیاحي الكبیر: •

كونھ ركز على شریط سیاحي ضیق ولم یتم دمج الظھر الداخلي، مما أدى إلى نوع من العزلة  •

 واإلنغالق على المحیط ؛

 مشروع ضخم نتج عنھ استھالك كبیر للمجال؛  •

ضعیفة نظرا للنقص في استعمال التجھیزات السیاحیة  مردودیة مالیة واقتصادیة واجتماعیة ظلت •

 المنجزة.
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•  

•  
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  : تدفقات السیاح وأشكال السیاحة

نموه  إلى یومنا ھذا، عرفت السیاحة الدولیة تقدما تابثا بلغ مستوى 1950منذ 

لیة.المعدل یفوق مستوى المبادالت التجاریة الدو في المائة سنویا، وھذا 6،5  

میة ملیون سائح دولي عبر العالم مباشرة بعد الحرب العال 20إلى  01انتقلنا من 

ملیون سنة  200، ثم 1950ملیون سائح دولي سنة  50الثانیة، ثم وصلنا إلى 

 808، ثم 2002ملیون سنة  700، ثم 1995ملیون سنة  500، ثم 1975
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ن ی. وتقول المنظمة العالمیة للسیاحة أن عدد السیاح الدولی2005ملیون سنة 

ملیون سائح دولي. 600ملیار و  1إلى  2020سوف یصل سنة   

اد، وتھیمن كل من أوروبا وأمریكا الشمالیة على الحصص الكبرى من ھذه األعد

في المائة من المجموع العالمي) أو على  70وذلك على مستوى إرسال السیاح (

لمائة سنة في ا 66و  1990في المائة سنة  76مستوى استقبال السیاح الدولیین (

2005 .(  

 

2004-1950تطور أعداد السیاح الدولیین خالل مرحلة   

 حسب إحصائیات المنظمة العالمیة للسیاحة

 

 :؛ فترتب عن ذلك ملیون سائح 1087بلغ ھذا العدد  2013سنة 

 شبكة كثیفة لتیارات السیاح عبر العالم وانتشار وتوسع للظاھرة السیاحیة؛  - 
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یاحیة ظھر أوال نطاقان سیاحیان كبیران ھما نطاق أوربا الغربیة المتوسطیة من نتیجة للتنقالت الس - 

جھة ثم نطاق أمریكا الشمالیة مع ملحقاتھا الكاریبي والمكسیك من جھة ثانیة. وخالل ثمانینیات القرن 

 العشرین ظھر الحوض السیاحي لدول جنوب شرق آسیا.

 ׃أصناف التیارات الكبرى للسیاح 

 اخلیة بالدول المصنعة بأوربا الغربیة وأمریكا الشمالیة تیارات د -  

 تیارات دولیة تربط ھاتین المجموعتین فیما بینھا. -  

تیارات ذات مدى متوسط تتجھ غالبا من الشمال نحو الجنوب( من أمریكا الشمالیة نحو منطقة  -  

 لمحیط الھادي).من أوربا نحو المنطقة المتوسطیة؛ ومن الیابان نحو أسیا ا ،الكاریبي

 التیارات البعیدة تبقى ثانویة وتتجھ نحو :

جنوب البحر األبیض  ،أسیا الجنوبیة ،الشرق األوسط  ،أمریكا الجنوبیة إفریقیا جنوب الصحراء

 الجزر المداریة للمحیطین الھادي والھندي. ، ،المتوسط

 

 
 أعداد السیاح الدولیین عبر العالم (بالمالیین)

	

 
جھات العالم وفق 
تحدید المنظمة 
	العالمیة للسیاحة

2013	 2012	 2010	 2005	 2000	 1995	 1990	 	
1.087	 1.035	 948	 807	 677	 528	 434	 	العالم
563,4	 534,4	 484,8	 448,9	 388,2	 304,0	 261,1	 	أوروبا
248,1	 233,5	 204,9	 153,5	 110,1	 82,0	 55,8	 آسیا والمحیط 

	الھادي
167,9	 162,7	 150,6	 133,3	 128,2	 109,1	 92,8	 	األمریكتان
55,8	 52,9	 49,9	 34,8	 26,2	 18,7	 14,7	 	افریقیا
51,6	 51,7	 58,2	 36,3	 24,1	 13,7	 9,6	 	الشرق األوسط
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:أما الحصیلة المالیة المترتبة عن األسفار السیاحیة الدولیة  

 الحصیلة المالیة تعني

« Les recettes du tourisme international proviennent, dans les pays de 

destination, des dépenses d’hébergement, restauration, transport local, 

achats et autres biens et services ». 

لدان لیون یصنف ضمن خانة صادرات البمن وجھة النظر االقتصادیة، ثمن ما یستھلكھ السیاح الدو
 المستقبلة للسیاح االجانب، كما أنھ یصنف ضمن واردات البلدان المرسلة للسیاح. 

عبر العالم. 2013ملیار دوالر أمریكي) وذلك سنة  159ملیار یورو (بلیون  873بلغت ھذه الحصیلة   

في  5لغت ید، ونسبة النمو السنوي بمؤشرا عدد السیاح والحصیلة المالیة للسیاحة الدولیة في تزا← 

 المائة.

ملیار  368، (2013في المائة من الحصیلة اإلجمالیة للسیاحة الدولیة سنة  42أوروبا حصلت على ← 

ملیار دوالر أمریكي). 489 –یورو   

اء قطاع السیاحة الدولیة ھو خامس اضخم قطاع للتصدیر عالمیا وذلك بعد المحروقات والكیمی← 

الغذائیة والسیارات.والصناعة   

أثر باألزمة اإلحصائیات التي تنشرھا المنظمة العالمیة للسیاحة تبین أن أعداد السیاح الدولیین لم تت
في  47في المائة) و  53، وأن أكثر من نصف ھؤالء یصلون جوا (2008المالیة التي بدأت سنة 

 2في المائة عبر البحر و  5ریق و فیى المائة عبر الط 40المائة یصلون عبر المواصالت األرضیة ( 
 في المائة عبر القطار).

 إیرادات (إیراد) السیاحة الدولیة :

في المائة  4ملیار یورو، بزیادة  837بلغت الحصیلة المالیة لقطاع السیاحة الدولیة  2013خالل سنة 
.2012مقارنة مع سنة   

قھا في حجم المداخیل المالیة.قد تسبق دولة ما دولة أخرى في عدد السیاح ولكنھا ال تسب←   

.2008بمضاعفات أزمة  2013أوروبا لم تتضرر سیاحیا سنة ←   
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سنوات آسیا المحیط الھادي عرفت نموا كبیرا ألعداد السیاح وللحصیلة المالیة السیاحیة خالل ال← 

 الخمسة االخیرة.

 2013ة لسیاح الدولیین سنالسیاحة الدولیة ظاھرة حضریة: والمدن العشرة األولى األكثر استقباال ل
 ھي :

 

 اسطنبول
 

بانكوك 
 (تایالند)

 

 دبي
 

ھونغ 
 كونغ

 
كوااللمبور 

 (مالیزیا)

 
 سنغفورة

أنطالیا 
(جنوب 

غرب 
 تركیا)

 
 نیویورك

 
 لندن

 
 باریس

 

	المدینة

 

6,9 

	

 

7,2	

 

8,3	

 

8,4	

 

8,9	

 

9,2	

 

9,2	

 

9,7	

 

14,6	

 

15,1 

 

	

عدد 
السیاح 

سنة 
2013 

	(بالمالیین)
	

 

 * التفاوت كبیر بین الدول كلھا وال سیما بین الدول المصنعة ودول العالم الثالث: 

 وھو مزدوج التركز: مجالیا بالدول المصنعة، وزمانیا جل التنقالت ،الطلب على السیاحة غیر متساو -

طئیة استحمامیة).السیاحیة تتم خالل الصیف (السیاحة الجماھیریة ھي أساسا شا  

 *تیارات السیاح :

شبكة كثیفة لتیارات السیاح عبر العالم وانتشار للظاھرة السیاحیة ←    

 نتیجة للتنقالت السیاحیة ظھرت ثالث نطاقات (مجاالت) سیاحیة كبرى :

نطاق أوربا الغربیة المتوسطیة  -  

أمریكا الشمالیة مع ملحقاتھا الكاریبي والمكسیك -  

حي آلسیا المحیط الھاديالحوض السیا-  

׃ثالثة أصناف للتیارات الكبرى للسیاح   

تیارات داخلیة بالدول المصنعة بأوربا الغربیة وأمریكا الشمالیة؛  -  
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تیارات دولیة تربط ھاتین المجموعتین فیما بینھا -  

ة تیارات ذات مدى متوسط تتجھ غالبا من الشمال نحو الجنوب( من أمریكا الشمالیة نحو منطق -

من أوربا نحو المنطقة المتوسطیة من الیابان نحو أسیا المحیط الھادي). ،الكاریبي  

 التیارات البعیدة تبقى ثانویة وتتجھ نحو :

أمریكا الجنوبیة، -  

  ،إفریقیا جنوب الصحراء -

  ،الشرق األوسط -

، ،جنوب البحر األبیض المتوسط-  

الجزر المداریة للمحیطین الھادي والھندي. -  

نة الدول المصنعة تبقى واضحة على مستوى تیارات السیاح ( إرساال واستقباال).ھیم  

 ھیمنة أوربا واضحة من خالل عدد  الوصوالت ومن خالل العائدات المالیة.                

اإلیرادات (¼) عدد السیاح الدولیین و ربع ¼) دول الجنوب ال تحصل إال على ربع(   

طقة دول من׃ ول القریبة من مصادر اإلرسال الكبرى بنصف الكرة الشمالي ھذه الدول ھي باألساس الد

 –الھند  –بعض دول إفریقیا جنوب الصحراء  –الدول المتاخمة للبحر األبیض المتوسط   -الكاریبي  

بعض دول أمریكا الجنوبیة. –الشرق األوسط   

إرساال واستقباال.  وتبقى الدول األكثر فقرا ھي األكثر ھامشیة على المستوى السیاحي  
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=============== 

 

المجاالت السیاحیة، مسارات نشأتھا وتطورھا ودینامیتھا، أنماطھا وتوزیعھا 
 وتمركزاتھا وتمایزاتھا، ونماذج لمجاالت سیاحیة :

 كیف یتحول مجال ما إلى مجال سیاحي 

     La Touristicité ou la mise en tourisme d’un espace  



31	

	

 المكونات الطبیعیة المختلفة للموقع  -

 ...ٳلخ. ،منشات مختلفة ،معمار  ،حضارة ׃المعطیات البشریة -

 بنیات تحتیة وتجھیزات سیاحیة ومرتبطة بھا. -

عبارة عن مواد أولیة ( خام)یتم تصنیعھا وتحویلھا إلى " منتوج سیاحي"( ← 

 التسویق).عملیات التحویل تتم من خالل اإلعالم واالستثمار و

 یصبح  المنتوج " قابال" لالستھالك← 

 ׃األشكال الرئیسة للمجال السیاحي  

 محطات سیاحیة ( ھي بمثابة أقطاب للتنمیة السیاحیة)                 -

 أقالیم سیاحیة ( مجموعة من المحطات السیاحیة) -

 ׃ھناك أصناف من المحطات 

 ؤشر الزمن ).حسب تاریخ النشأة ( أجیال من المحطات / م-

 حضري، داخلي...). ،شاطئي ،حسب طبیعة المجال ( جبلي -

 ׃  الساحلي األشكال المجالیة لإلعداد السیاحي

المجال الساحلي مجال ضیق بطبیعتھ ومن أكثر المجاالت استقطابا لألنشطة  

االقتصادیة والسیاحیة ومختلف االستعماالت البشریة. لذا فھو مجال لرھانات شتى 

 ات متنوعة.ولصراع

 ׃مراحل التھیئة السیاحیة الساحلیة ( مراحل احتالل الساحل ) 
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 الى الحرب العالمیة االولى :  1750المرحلة الریادیة  من حوالي ●

 ( سیاحة االرستقراطیة االنجلیزیة).     Brightonظھور محطات مثل نیس و ←

 ظھور القطار خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ← 

 حركة السیاحیة لتشمل شواطئ المانش والباسك واالزوردي .ال←

 ׃بدایة السیاحة الجماھیریة خالل ثالثینیات القرن العشرین ●

 بدایة دمقرطة السیاحة. -   

 بدایة ھیمنة الصیف والشاطئ كقیم سیاحیة جدیدة. -   

مالیة بدایة نمو المحطات االستحمامیة الشاطئیة السیما بأوربا وأمریكا الش -   

 وھوامشھما.

خالل ھذه المراحل ظل تدخل الدولة غائبا ولم ترقى السیاحة  الى فرصة ←

 لتنمیة جھات ظلت بعیدة عن التصنیع.

 ׃االنفجار الحالي الذي بدأ مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة ●

 المحطات الشاطئیة القدیمة في تحول وظھور محطات جدیدة. -

ل السواحل( سیاحیا) وتجلى ذلك في شكل انتشار االتجاه نحو عولمة احتال -

االبنیة واالسمنت المسلح السیما حول شواطئ البحر األبیض المتوسط " 

Manhattan balnéaire  ." 

باسبانیا ظھر السكن الفردي والجماعي والفنادق والتجھیزات التجاریة وذلك في  -

 Laتجلي ذلك في سیاق عملیات عقاریة كبرى الحتالل الشاطئ.  وبایطالیا 
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Costa Smerlda   وفي البرتغالAlgarve    وبفرنساBaie des 

Anges & Port Grimaud   ھناك أیضا شواطئ فلوریدا وكالیفورنیا حیث

ظھرت منشات سیاحیة ضخمة على مقربة من میاه الشواطئ، ظھر ذلك أیضا 

اكادیر  بمنطقة الكاریبي ( محطات سیاحیة جدیدة) وبدول العالم الثالث مثل

 وجربة.

الى غایة نھایة الخمسینات من القرن العشرین ظلت السیاسات السیاحیة 
 ׃محدودة 

تم مخطط كوصطا  1953في اسبانیا تم إعداد المخطط الوطني للسیاحة سنة 

 . 1960برافا في سنة 

 .1957تحدید النطاقات السیاحیة بایطالیا وذلك سنة 

 . 1957سنة  إنشاء شركة التجھیز السیاحي لكورسیكا

 وظلت كلھا عملیات غیر كافیة لضبط التنمیة السیاحیة الساحلیة.

خالل الستینات والسبعینات من القرن العشرین انخرطت الحكومات أكثر في 
 ׃التھیئة السیاحیة الساحلیة وذلك في إطار إعداد جھوي 

وفیاتي الدول الشرقیة مثل یوغوسالفیا سابقا ورومانیا وبلغاریا واالتحاد الس -

 سابقا بدأت تھتم بتھیئة محطات شاطئیة 

بالدول اللیبرالیة تم تبني مقاربة تنمیة السیاحة الساحلیة بشكل مندمج كما ھو  -

وفي ایطالیا منطقة     Plan Deltaشان ھولندا مع          

)Mezzogiorno  وشواطئ جورجیا بالوالیات المتحدة األمریكیة  ولونكدوك (
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الكیتان بفرنسا .( ھذه العملیات كانت عموما مندمجة أي أن روسیون وساحل ا

السیاحة عنصر ضمن عناصر أخرى في التنمیة ال سیما عملیات لونكدوك 

 رسیون ) 

 ׃* تنوع المنشات السیاحیة الساحلیة 

 ׃لتصنیف المحطات السیاحیة الشاطئیة ھناك عدة مؤشرات تؤخذ في االعتبار

  قامة او حجم المنشاة السیاحیة

 أھمیة الوظیفة االستحامیة مقارنة بالوظائف األخرى

 طبیعة الروابط التي تربط المحطة بمحیطھا. 

وعلى أساس ھذه المعاییر توجود ثالث مجموعات كبرى للسیاحیة االستحمامیة 
 ׃(الشاطئیة) 

وھي على شكل حبیسات  ׃الوحدات االستحمامیة البسیطة (األولیة)  -1-

الت المبنیة وھي تعیش منغلقة عن محیطھا  السیما متخصصة بعیدا عن المجا

بدول العالم الثالث ( محطات الشاطئ التطواني التي ظھرت أواخر ستینیات 

 القرن العشرین وبقیت على ذلك الحال حتى منتصف الثمانینات).

تحتل عموما مجاالت شاسعة لمختلف األنشطة (ریاضة  ׃القرى السیاحیة  -

 وغیرھا ).

انتشرت بالدول المصنعة اساسا وھي عبارة عن ׃  Les Marinasمارینا  -

مجمعات سكنیة أنشئت حول میناء ترفیھي . وقد یتحول میناء قدیم الى میناء 

 بمرسیلیا . vieux portترفیھي كما حصل مع   
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وھي إما محطات أنشئت لغرض  ׃المحطات االستحمامیة المتخصصة  -2-

ا الى الوظیفة السیاحیة التي أصبحت مھیمنة سیاحي وقد تكون مدنا تحولت تدریجی

وھنا فان موسمیة النشاط السیاحي تؤثر كثیرا على التجھیزات الفندقیة والتجاریة 

التي غالبا ما تكون ذات أحجام كبیرة لكي تلبي طلبات موسمیة قد تفوق عشر 

 مرات عدد السكان المحلیین.

ائیة متنوعة بما في ذلك  مارینا لھا بنیة ایو ׃المحطات االستحمامیة المتوسطة  -

 وبنایات تحتیة.

محطات استحمامیة صغرى متعددة على شواطئ جزر المحیط األطلسي او  -

البحر األبیض المتوسط. كانت في األصل عبارة موانئ صید او قرى أقامت 

 تجھیزات لإلیواء وھي جد حساسة لتقلبات النشاط السیاحي.

ھنا السیاحة تعتبر نشاطا  ׃التخصصات  المحطات االستحمامیة متعددة -3- •

ضمن أنشطة أخرى كالوظیفة الصناعیة والخدماتیة ویتجلى تعدد 

التخصص في تنظیم المجال الحضري الذي یتوزع الى أنواع متمایزة. كما 

 أن ھذه المحطات تكون أقدر على تحمل تقلبات الظرفیة السیاحیة.

حتفظ بأنشطة ساحلیة وضمن ھذا الصنف ھناك المحطات الصغرى التي ت •

نوعیة مثل زراعة البقولیات والصید والمالحة البحریة وقد تجمع بین 

) أما المحطات المتوسطة الحجم فھي  La Ciotatالسیاحة والصناعة  (  

 أكثر تنوعا على الصعید الوظیفي.  

اسیا المحیط  –الكرایبي  –األحواض السیاحیة الكبرى (االبیض المتوسط 
 الھادي)
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