الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال

دعوة الستكتاب جماعي:
تساؤالت حول االتصال العمومي والتسويق اإلقليمي في الجزائر
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ديباجة :
يُثير ُمحتوىُ مشروع ُهذا ُالكتاب ،مسألة ُالتفكير في الجوانب ُاالتصالية ُالمتعلقة ُبموضوعات

الديمقراطيةُالتشاركيةُ ،الحكمُالراشدُُ ،واالنفتاح ُعلى ُالفضاءاتُالعموميةُوالتنمية ُاإلقليميةُفي ُالجزائر
ومعالجتهاُبالدراسةُوالتحليلُ.ولعل اإلصالحاتُالسياسيةُوالمؤسساتية ُالتي ُأحدثتهاُالسلطاتُالعمومية

فيُهذاُالميدان،قدُطرحتُالعديد ُمنُمشاريعُاألقلمةُ،التشاور ُوالتشاركيةُبين ُالفاعلينُوالمواطنين ُعلىُ
ٍ
حد ُسواءُ .حيث ُنعتبر ُأنه ُفي ُالجزائر ُيمكن ُتطوير رؤية مشتركة لوضع استراتيجية للتسويق ُاإلقليميُ
نُ
ُأداةُلتنفيذُهذهُاإلصالحاتُ ،وهذاُعلىُضوءُماُقدُتمُتأكيدهُمنُقبلُبعض ُالباحثينُالذينُيرو ُ
تكون ُ
بأن ُ"أبحاث ُاالتصال ُالعمومي ُانتقلت ُمن ُالبحث ُفي ُالخلفيات ُالنظرية ُالتي ُيمكن ُأن ُتستند ُأفكارهاُ

الجديدةُإلىُبناءُنماذجُعمليةُواقتراحُاستراتيجياتُمتكاملةُمدعومةُبوجهاتُنظرُذاتُقوةُرصدُبليغة"ُ

(عواجُوآخرون )07ُ،2018ُ،خصوصاُ بعدُأنُأثبتُمنطقُالمركزيةُوالسياساتُالعامةُالنخبويةُحدوده

فيُهذاُالجانبُ،حيثُأنُهناكُمنُيشيرُإلىُهذهُاألهميةُبالقولُأنهُ"لطالماُكانُموضوعُتحسينُآلياتُ
هاناتُالرئيسيةُللمسؤولينُالعموميين"ُ(خنفيُ،بنُزروقُ.)2021ُ،
ُ
التواصلُبينُالدولةُوالمواطنُأحدُالر

وبالنظر ُإلى ُهذا ُالهدف ،يُجدُر ُبنا التساؤل ُعن مساهمة ُاالتصال ُالعمومي في ُتنفيذ هذه ُالمقاربةُ
اإلقليمية ُللسياسات ُالعامة ُالمبنية ُعلى ُدعم ُخصوصياتُاألقاليمُومشاركة ُالجهاتُالفاعلةُفي ُمختلفُ

البرامجُالتنمويةُ .
إن ُخاصية تطور ُالبحوث ُاالمبريقية ُواإلثراء ُالمفاهيمي ُفي ُمجال ُاالتصال ُالعمومي ُالمطبق ُعلىُ

مستمرة ُإلى ُيومنا ُهذاُ .فالتناول ُالمفاهيمي ُلمعالجة ُما ُيسمى"االتصال ُالجواري" ُبمختلفُ
األقاليم ُالزالت ُ

فروعه؛ ُاالتصال ُالمحليُ ،الجهويُ ،البلديُ ،قد سمح ُبتعزيز ُالمجاالت ُالموضوعاتية ُوالمهنية ُمثلُ
االتصالُاإلقليميُ) ،(Mégard, 2012 ; Deljarrieet al., 2010أو االتصالُالعموميُاإلقليمي(Cohen-ُ.
)ُ .Bacrie, 2008

ُوخدمتها ُكانت ُمحورُ
بالنظر ُإلى ُهذه ُالخاصيةُ ،فإن الم ُوضوعات المتعلقة ُباالتصال ُفي ُاألقاليم ُ

اهتمام ُالعديد ُمن ُالتخصصات ُوالتقاطعاتُ :كالعلوم ُالسياسيةُ ،الجغرافياُ ،التخطيط ُاإلقليميُ ،علمُ
االجتماعُالحضريُوالمناجمنت ،أينُأعتبرتُمسائلُاإلقليمُمجاالُ ُمتعددُالتخصصاتُ ،وغنيُبالمفاهيمُ
وأساليب ُالبحثُ ،ومن ُهنا يُجدُر ُالتساؤل مجدداُ حول طبيعة مساهمة ُعلوم ُاإلعالم ُواالتصال ُكميدانُ

خاصُفيُتناولُإشكالياتُاالتصالُاالقليميفيُالجزائرُوعنُسيرورةُتطورهاُورهاناتهاُفيُاإلمساكُبقضاياُ
األقاليمُفيُالوقتُالراهن؟ُ .
وفيُهذاُالسياقُ،فقدُسبقُوأن تطرقنا فيُالتظاهراتُوالمنشوراتُالعلميةُالسابقة ُ( Merah, Meyer,

 )Aoudia, Meyer, Merah, 2022(ُ ،)Ghosn, Merah, Bendahan, 2020(ُ ،)2015إلى ُظهور ُوتأثيرُ
االتصال ُالعمومي ُواإلقليمي المرتبط بمختلف الجهات ُالفاعلة ُالمحليةُ ،وهذا ُمن ُمنظور ُتثمين ُمنطقةُ

جغرافية ُمحددة ُ(بوشاقورُ .)2018،وعليه ُفإن الهاجس ُمن ُوراء هذا ُالكتاب هو ُدراسة ُالبعد ُالتسويقيُ

لألقاليمُفيُالجزائرُ،بالمعنىُالذيُحددهُُVincent Gollainباعتباره"ُالجهدُالراميُلتثمينُاألقاليمُوتكييفهاُ

معُاألسواقُالتنافسيةُ،بغرضُالتأثيرُ،لصالحهُ،علىُسلوكُالجمهورُالمستهدفُبعرضُمختلفُوجذابُ،

تكونُقيمتهُالمدركةُمتفوقةُبشكلُدائمُعلىُقيمةُالمنافسين")ُ.(2014كماُيعتبرُأيضاُبمثابةُ"نمطُيجعلُ
من ُالممكن ُتكييف ُالعرض ُاإلقليمي ُالمقيد ُبغية ُتحقيق ُأهداف ُالجاذبية ُوالضيافةُ ،عن ُطريق ُالمعرفةُ

الصحيحةُلبيئتهُ .(Chamard et al., 2014)ُ".

من ُهذا ُالمنظورُ ،فإننا ُنتساءل ُأيضا ُعن ُطبيعة ُوجودنا ُفي ُإطار ُما ُيسمى ُباالتصال ُالواعيُ
والمسُؤولُمنُخاللُهذهُالمناهجُ،والذيُمنُشأنهُالمساهمةُفيُتطويرُاألنشطةُواألفكارُالتيُتهدفُإلىُ
تثمينُاألقاليمُمنُخاللُتسليطُالضوءُعلىُالتنوعُالذيُيميزُمواردهاُ:الطبيعيةُ،التراثيةُ،الرمزيةُ،التقنيةُ
وخاصةُالبشريةُكماُهوُالحالُفيُمختلفُالفضاءاتُوالمستوياتُاإلقليميةُفيُالجزائرُ:القرى ،األريافُ،

المدنُ،المناطقُالحضريةُوالضواحيُ ُ.

ومنُثمُ ،فإنُاالتصالُاإلقليميُالمسُؤول ُيظلُ ُيتأرجحُبينُمنطقينُمشروعينُومتكاملين ،منُخاللُ

إعادةُتنظيمُاألقاليمُبحثاُعنُالتنميةُواالزدهار هذاُمنُجهةُ،ومنُجهةُأخرىُُفيُالبحثُفيُاألخالقياتُ
التيُيمكنُأنُتعززُالتواصلُبينُالفاعلينُالذينُيدافعونُعنُمفاهيمُالديمومةُواألصالةُ ُ.

ُوالمعالجة ُفي ُسياقها ُبغرض ُتوصيف ُمساهمةُ
وبالتاليُ ،تُعطى ُاألولوية ُللدراسات ُالتجريبية ُالحديثة ُ
االتصال ُالعمومي ُ(والمسُؤول) ُفي ُجاذبية ُوتثمين ُاألقاليمُ ،وإبراز ُتحول ُالمقاربة ُاالتصالية ُإلى ُأداةُ

للتسويقُاإلقليميُفيُالجزائرُ،سواءُاستدعىُاألمرُبعداُُإعالمياُُوصحافياُُأمُالُ ُ.

وأخي اُرُ ،يُسلطُهذا ُالكتاب الضوءُعلى محاولة ُتط ُويرُاستراتيجياتُالتسويقُاإلقليمي ُإلضفاءُالشرعيةُ

علىُاألقاليمُالصغيرةُوالمتوسطةُفيُإطارُالمركزيةُتحاولُفرضُنفسهاُالُسيماُمنُحيثُهيكلةُمشاريعُ
التنميةُ،وكذاُدعمُواستشارةُالجهاتُالمعنيةُبالتنميةُالمحليةُفيُاإلعدادُالمشتركُلمختلفُالمشاريعُكماُ
في ُحاالت ُالنزاع ُأو ُالصراع ُفي ُالتهيئة ُاإلقليميةُ .وبعدهاُ ،في ُالمستقبل ُالقريبُ ،في ُالتحضر ُوالعيشُ

المشترك ُالذي ُيستدعي ُاستخدام ُالتكنولوجيات ُالرقمية ُعلى ُنحو ُمتزايد ُسعياُ ُلترشيد ُالخدمة ُالعموميةُ
باالعتمادُعلىُاإلدارةُااللكترونيةُ(بوعمامةُ،رقادُ.)2015ُ،حيثُأصبحتُاألقاليمُالرقميةُتزدادُأهميةُ

فيُمجالُاالتصالُالعموميُمنُخاللُممارساتُمواطنةُجديدةُمنُالمفترضُأنُتجلبُحلوال ُللتفاوتاتُ
االجتماعيةُواالقتصاديةُوالبيئيةُوكذلكُبظهورُماُيسمىُالمدنُالذكيةُ .
أهداف المؤلف:
يستهدفُهذاُاالستكتابُالجماعيُ،المتعددُالتخصصاتُ،كلُمنُالباحثينُفيُعلومُاإلعالمُواالتصالُ
والتخصصات ُاألخرى ُللعلوم ُاإلنسانية ُوالعلوم ُاالجتماعية ُالتي ُتتبنى ُمقاربة ُاتصالية ُتتمحور ُحولُ

هذاُالمؤلفُلتحقيقُاألهدافُالتاليةُ ُُُ:
ُ
األقاليمُ،تثمينهاُ،وممثليهاُمنُالفاعلين،حيثُيسعىُ

 .1تركيز ُاالهتمام ُعلى ُالتفاعالت ُبين ُمختلف ُالفاعلين ُخاصة ُتلك ُالتي ُتجمع ُبينُ :المكلفينُ
باالتصال ُالعمومي ُلدى ُالمؤسسات ُاإلقليميةُ ،ناشطي ُالحركة ُالجمعويةُ ،األطراف ُالفاعلةُ

والصحفيينُالذينُيعالجون ُمستجداتُالتنميةُاإلقليميةُ .حيثُيكون ُهذاُالمؤلفُالجماعيُبمثابةُ
نُفيُمجالُاالتصالُالعموميُعلىُحدُسواء.
ٍُ
دليلُعلميُيستفيدُمنهُالطلبةُالجامعيينُوالممتهني

ُ .2التساؤلُحولُالتطوراتُالمحتملةُفيُاالتصالُالعموميُواإلقليميُفيُالجزائرُ.كماُسيتمُالتركيزُ
أيضاُعلىُالعملُالبحثيُفيُعلمُالبيئةُ،التهيئةُاإلقليميةُ،تأهيلُالمنتجاتُالثقافية ُأوُالحرفيةُ،
حفظُوترميمُالمواقع ُبغرضُالترويجُالسياحيُ،المدنُالذكيةُواستخدامُالتكنولوجياُالرقميةُلصالحُ

المواطن.
محاور االستكتاب:
 -1تحقيقُهويةُللمكانُوللمواطنُ ُوتعزيزُالشعورُباالنتماءُوتصنيعُالمدينة-العالمةُ.
 -2االتصالُالبيئيُبينُالتحولُاالجتماعيُوالتنميةُالمستدامةُلألقاليمُ.

ُ،الماديُوالالمادي.
ُ
 -3التثمينُوالتسويقُالسياحيُللتراثُالطبيعيُوالثقافي
 -4أخالقياتُاالتصالُاإلقليميُالمسؤولُ.

 -5إدارةُالصراعاتُفيُالتخطيطُوالتهيئةُاإلقليمية.
 -6تطورُالمدنُالذكيةُوإدماجُالتكنولوجياتُالحديثةُفيُاألقاليمُ.
النصوص المقترحة:
يرجىُمنُالراغبينُفيُالمشاركةُتقديمُاقتراحاتهم ُفيُشكلُنصُكامل عبرُالعنُوانينُالبريديينُالتاليينُ:

ُ )ismail.bendebili@univ-bejaia.dz((nacer.aoudia@univ-bejaia.dz),في ُموعد ُأقصاهُ
ُ30سبتمبرُُ .2022
تواريخ مهمة:
•ُُ30سبتمبرُُ:2022الموعدُالنهائيُإلرسالُالمقاالتُفيُحدودُُ34000إلىُُ35000رمزُ .
•ُ30نوفمبرُُ:2022اإلعالنُعنُنتائجُالتقييم؛ ُ
•ُُ30ديسمبرُ:2022إرسالُالمقالُالنهائيُباألخذُبعينُاالعتبارُنتائجُالتقييم.

ُ

رئيس اللجنة العلمية
أ.د مراح عيسى
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية
أعضاء اللجنة العلمية
أ.د .الحاج سالم عطية
جامعةالجزائر 3

أ.د .بلعربي سميرة
جامعة أكلي محند ولحاج ،البويرة

أ.د .بوعمامة العربي
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم

أ.د .بودهان يامين
جامعة قطر

أ.د .رضوان بوجمعة
جامعة الجزائر 3

أ.د .سعدي وحيدة
جامعة باجي مختار ،عنابة

أ.د .كمال حميدو
جامعة قطر

أ.د .مخلوفي عبد الوهاب
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

أ.د نصر الدين بوزيان
جامعة عبد الحميد مهري ،قسنطينة 2

أ.د بن غربية فلة
جامعة أحمد بن بلة ،وهران1

أ.د مومن المية
جامعة باجي مختار ،عنابة

د .بوشعالة نبيلة
جامعة كيبيك-كندا

د .أودية ناصر
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .بوصابة عبد النور
جامعة ملود معمري ،تيزي وزو

د .بن عيشة عبد لكريم
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .سوالمية عبد الرحمن
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .حمزاوي حكيم
المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم

د .عرايبية محمد كريم
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .ذهبية أيت قاسي
جامعة عمار ثليجي ،األغواط

د .لعالوي خالد
المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم.

د .شامي طارق
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .لونيس باديس
جامعة الحاج لخضر ،باتنة 1

د .فريد لعجوزي
جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

د .مجاهدي مصطفى
مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

د .لعليجي محمد األمين
جامعة علي لونيسي ،البليدة 2

د .نور الدين هميسي
جامعة محمد أمين دباغين ،سطيف2

معايير كتابة النصوص:

ُ.1يكتبُالنصُفيُملفُُ Word
ُ.2بندُالنصSimplifiedArabic 14ُ:
ُ.3مساحةُماُبينُاألسطرُ ُ1.5ُ:
ُ.4مساحةُالهوامشُ2.5ُ:منُكلُالجهات ُ
ُ.5تتركُمساحةُبينُالفقرات ُ
ُ.6عنوانُالنص(SimplifiedArabic 16 ُ:بندُغليظ)ُ ُ
ُ.7اسمُالكاتب(ُSimplifiedArabicُ14ُ:بندُغليظ) ُ
ُ.8عنوانُ،وظيفةُومؤسسةُانتماءُالكاتبُُ SimplifiedArabicُ14
ُ.9ترقيمُالصفحاتُ:أعلىُالصفحةُعلىُاليسارُ .
ُ.10العناوينُالفرعية(ُSimplifiedArabicُ14ُ:بندُغليظ)ُ .
ُ.11الُيتعدىُعددُصفحاتُالملفُُ25صفحةُ،بقائمةُالمراجعُ .
ُ .12يكتب ُالملخص ُباللغة ُالعربية ُخط ُُ ،SimplifiedArabicُ 12وباللغة ُالفرنسية ُبخطُ
ُ،Times New Romain 11حيثُالُيتعدىُالملخصُُ800رمزُ ُ.
ُ.13توثيقُالمرجعُيكونُفيُالمتنُبشكلُ(ُ APAعجوةُ،2016ُ،صُ )15ُ:
ُ.14أنُالُتتعدىُقائمةُالمراجعُُ3صفحاتُ .
ُ.15التوثيقُفيُقائمةُالمراجعُيكونُعلىُشكلُAPA
ُ .16تكونُ ُالصورُ ،األشكال ُوالجداول ُواضحة ُمع ُمراعاة ُمساحة ُالملف ُ(تفادي ُاستعمالُ
األلوان)ُ .
ُ.17يوثقُمصدرُالصورُ،األشكالُوالجداولُ .
ُ

