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:الملخص
 بداً من التعريف بمفهوم ونشأة وتطور المتاحف والسياحة عالميا، هذا البحث يوضح أهمية العالقة بين السياحة والمتاحف
 فالدراسات،  والتأثير العميق والكبير للسياحة على المتاحف في العالم خاصة في الجوانب االقتصادية،ًومحليا
واإلحصائيات تشير إلى أن السياحة أصبحت اآلن صناعه ذات نمو كبير تعتمد عليها الدول في نموها االقتصادي
 ومن خالل، حيث يتدفق السياح بمعدالت كبيره تجاه المتاحف ومناطق الجذب السياحي األخرى،وتطورها االجتماعي
 يقل اهتمامها بالمقومات السياحية،الرصد الدقيق للمتاحف في الجزائر نالحظ أن معظم المتاحف في الجزائر وعلى قلتها
فهي تحتاج إلى الكثير من التأهيل والتطوير لكي تكون، داخلها من خدمات ووسائل جذب من اجل الزوار والسياح
 زيادة على أن جميع المتاحف في الجزائر تعاني من قلة أعداد زوارها مقارنة باألعداد الهائلة التي، متاحف سياحية جاذبه
.تزور المتاحف في دول العالم األخرى
. االقتصاد الجزائري، الجذب السياحي، المتاحف، السياحة:الكلمات المفتاحة
The Abstract:
This searching clarifies importance of the relationship between the tourism and the museums,
alternative from the definition in concept and origin and development of the museums and the
tourism is world wide and sweetener, and the deep and big impact for the tourism on the
museums in the world especially in the economic aspect, so the studies and statistical indicates
until the tourism became now of craftsman him big self of growth depends on her the states in her
economic growth and her social development , where the tourists in his averages of big towards the
museums and areas of the touristic attraction flow the other, and through the accurate observation
for the museums in Algeria notice that Most of museums in Algeria on decreased her , interest in
the touristic evaluators decreases her inside services and methods of attraction in order to the visitors
and the tourists, so it needs to a lot of the preparation and the development in order to formation
museums of touristic , increase on condition that all museums in Algeria suffer from shortage of
numbers Her visitors comparison in the huge numbers which the museums in countries forge the
world
the
other.
The Key words : The tourism, the museums, the touristic attraction, the Algerian economy

مقدمة:
لم تعد المتاحف في العالم كما في السابق تـدور وظائفهـا حـول الجمـع والتوثيق والعرض والدراسة فقط وانما تعددت مهامها
وتشعبت وأصـبحت تلبـي حاجات أكبر في المجتمع فقد كان زائر المتحف في السابق يبحث عـن معـارف بعينها وبالتالي
هو زائر من نوع خاص أما اليوم مع انفتاح المجتمع وتطور الحياة في كافة مناحيها أصبح المتحف مركز ومؤسسة شاملة
تجذب كافة أفراد الجمهور بثقافاته المتعددة وأعماره المختلفة وشرائحه المتنوعة فامتد احتياج الزائر للمتحف ألغراض
المتعة والترفية والتسلية وغيرها  ،ويالحظ التوسع واإلزدياد الكبير فـي إعداد المتاحف وبما أن السياحة تعتبر نـشاط
اقتـصادي مهـم وأصـبحت مـن المرتكزات االقتصادية الهامة تعتمد عليها كثير من الدول في زيادة دخولهـا مـن العمالت
الصعبة وفي دعم ميزانياتها فإن هدف السياحة األكبر أصبح موجهاً ناحية المتاحف أو ما يسمي بالسياحة الثقافية التي
تقصد مظاهر الثقافـة التـي تقـصد مظاهر الثقافة المختلفة من تراث ومناطق آثار ومتـاحف وغيرهـا ممـا حـدى بإدارات
المتاحف أن تغير من نظرتها التقليدية تجاه المتحف لتصبح أكثر إنفتاحـاً ومالءمة للنشاط السياحي المتنامي والمضطرد
تجاه المتحف .ويعتبر الجزائر من البالد النامية التي تحاول رفع مقدراتها االقتصادية بكافة الوسائل ونالحظ تنـامي قطاع
السياحة في السنوات االخيرة خاصة بقيام العديد الشركات ووكاالت السياحة المتخصصة في هذا المجال ،وتعتبر الجزائر
متحفاً مفتوحاً نـسبة لتعـدد بيئاتـه وثقافاته وتلعب المتاحف دو اًر أكبر وتكون دائماً هدف للسائحين وال ازئـرين ممـا
يتوجب على متاحفنا أن تلعب دو اًر أكبر في هذا النشاط السياحي المتنامي.
أسباب اختيار الموضوع :
 ال تزال المتاحف وعلومها لم تجد حظها المعقول من الدراسات والبحوث عن ماهيتها وكيفية عملها والمواضيعاألخرى المرتبطة بها مثل السياحة .
-

البحث في إمكانية إيجاد االطر النظرية والمعرفيـة للمتـاحف وطريقـة عملها بأساليب علمية ومنهجية.

 تجد المتاحف إهتماماً واقباالً عالمياً كبي اًر ما يـستوجب معـه الد ارسـة والبحث.أهداف الدراسة:
إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المتحف في السياحة .إلقاء مزيد من الضوء على المهام والوظائف المختلفة للمتاحف .تحليل إتجاهات السياح ودور المتحف ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم .إبراز الجانب االقتصادي والتنموي ما بين المتاحف والسياحة .إبراز دور المتاحف في الجزائر .تساؤالت البحث :
-ماذا عن واقع وحال المتاحف والسياحة في العالم ؟

ما هي مساهمة المتاحف الجزائرية في قطاع السياحة؟كيف يمكن أن تكون المتاحف الجزائرية جاذبة للسياحة؟المنهج المستخدم في الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن وذلك مـن خـالل وصف ورصد المتاحف في الجزائر وحركة السياحة
تجاهها مع التحليل والمقارنة.
المحور األول :مفهوم المتحف و تطوره
أوال :مفهوم وتعريف المتحف:

تتفق معظم أفكار الذين قاموا بتعريف المتحف وان إختلفت قليال حيث هنالك شبه إجماع حول المفهوم األساسي

والوظائف األساسية للمتحف ،ويعرف المتحف بأنه عبارة عن مبنى يحوي مجموعات من األشياء يفتح للمشاهدة والدراسة

والتسلية ،كذلك يعرف بأنه مبنى تحفظ به وتعرض األعمال الفنية واآلثار القديمة ويعرف المتحف بأبسط أشكاله بأنه عبارة

عن مبنى إليواء مجموعات من المعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع وقد تكون المعروضات منقولة من أطراف

كبير من حيث الزمان والمكان لييسر على رواده
األرض حيث يجمع المتحف تحت سقفه مادة كانت أصال متفرقة تفريقًاً ،1ا
رؤيتها والمتحف كذلك هو المكان الذي يجمع فيه روائع المنتجات اإلنسانية منذ فجر تاريخه وحتى اآلن ،سواء كانت هذه

ار
المنتجات فنية أو حربية أو حتى ما أنتجه اإلنسان إلستعماله الشخصي على مدار حياته اليومية ويكون هذا المكان مزًا
يقصده اإلنسان بقصد المتعة والدراسة والبحث واكتشاف القيم اإلنسانية المتمثلة في إبداعات اإلنسان في مختلف العصور
خصيصا من أجل أن يالئم طبيعة المعروضات
كل هذه التعريفات تدور حول المكان أو مبنى المتحف الذي يصمم
ً
والمواد التي سوف يحتويها هذا المبنى حيث تختلف طبيعة المواد المعروضة من حيث المكان والزمان والشكل والحجم

والنوع والتي يجعلها مبنى المتحف كلها في وحدة واحدة منسجمة وذات مضامين وأهداف مختلفة ،ويعرف جرمان بازين

المتحف بأنه معبد توقف فيه الزمن  ،أي أن كل عرض يعيش في محيطه المؤقت الخاص به  ،وفي اللغة االنجليزية وجد
مرادف لكلمة وهي عبارة عن غرفة مستطيلة  Galleryوهو القاعة ) (Museumمتحف لعرض الكتب والرسوم الملونة

الكبيرة والمنحوتات .2

ثانيا :نشأة المتاحف وتطورها:

إن فكرة إنشاء المتحف هي فكرة قديمة ولها إرتباط وثيق بالغريزة اإلنسانية الطبيعية المتعلقة بجمع األشياء وحفظها وانتقاء
كبير بالهدايا وحفظها وخاصة تلك الهدايا التي كانت تهدى
إهتماما ًا
الجيد منه وعرضه على اآلخرين ،وقد إهتم القدماء
ً
لآللهة ورجال الدين حيث كانت المعابد تمتلئ مخازنها بالكثير والعديد من الهدايا ،فالمعابد الفرعونية مثال توفر فيها
العرض واإلقتناء بالرغم من أنهم لم يكن لديهم مفهوم المتحف ،إال أنه يمكن القول بأن المعابد المصرية أشبه بالمتاحف.

بجانب تخزين الهدايا المختلفة كانت هذه المعابد تقوم بإقتناء القطع الفنية الجيدة وتزين المعابد بها إلضفاء ناحية جمالية

أيضا بدأت فكرة المتاحف في المدن والمعابد حيث
لهذه المعابد تترك األثر الجيد في نفوس زائريها ،وفي بالد اإلغريق ً
كثير من التماثيل واآلثار الفنية ،وكانت تنصب بإسلوب أخاذ لتزيين األماكن التي رتبت فيها
أقيمت متاحف جمعت ًا
لتنسجم مع المكان وال يتفق بعض القدامى على أن ترتيب تلك اآلثار في المعابد المذكورة كان الغرض منه الدراسة ،بل
هو للتجميل ال غير.3

وتشير المصادر إلى أن أول محاولة إلنشاء متحف تعود إلى سنة  290ق.م في عهد بطليموس ,حيث أنشأ متحف

عددا من الباحثين
اإلسكندرية األول وقد كان ذلك المتحف عبارة عن مؤسسة أبحاث تحت إشراف الدولة وقد كان يضم ً
وقسما لإلقامة ودير ومكتبة كما
فلكيا
اإلغريق ،وكان في محتويات مبنى ذلك المتحف صالة للمحاضرات وحديقة ومر ًقبا ً
ً

كبير من أنواع الحيوانات والنباتات والصخور والمعادن.
عددا ًا
ضم ً
في العصور الوسطى كانت للكنائس واألديرة دور كبير في نمو فكرة المتاحف حيث كانت كنائس تلك الفترة عبارة عن
متاحف ولكنها كانت متاحف للروح ألنها تصور الممارسة الدينية في صور فنية وكانت مجموعات من الكتب واألواني

والصور المقدسة تحفظ في الكنائس المسيحية المبكرة واستمرت األشياء الثمينة والغريبة تتراكم في خزائن األديرة وفي غرف

كنوز الكاتدرائيات خاصة الفاتيكان من تذكارات نصر شارلمان ومن سانت شابل في باريس إلى سانت مارك في فينيسيا.

في عصر الدولة اإلسالمية عرف المسلمون جمع التحف ،فاحتوت قصور األمويين على الكثير من األشياء الثمينة واهتم

العباسيون بجمع التحف واقتنائها في خزائنهم ومنهم من أنشأ خزائن خاصة لجمع التحف البللورية كما أن خلفاء األندلس
جمعوا الكثير من النفائس والتحف في قصورهم ،ويصف المقريزي في خططه كنوز الفاطميين وما كانت عليه في عهد

المنتصر باهلل ،وفي زمن الدولة األيوبية بنت الملكة شجرة الدر قبة لزوجها سنة  1250م ونقلت رفاته إليها ووضعت في

الخزانة الحائطية التي على جانبي المحراب سناجقه وبقحته وتركاشه وقوسه على حد قول المقريزي ،أي متعلقات السلطان

ضخما من بين مبانيه قبة
دينيا
الشخصية كي تستخدم كمتحف .وفي دولة المماليك بنى السلطان المنصور قالوون
مجمعا ً
ً
ً
دفن فيها المنصور قالوون ويذكر المقريزي أن بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم
أيضا خزانة بها ثياب ،وقد امتألت قصور األمراء والسالطين في عهد المماليك  ،باللطائف والنوادر التي تذكر
وبهذه القبة ً
4
أوصافها المصادر التاريخية.

المحور الثاني  /المتاحف و السياحة

أوال :تعريف السياحة و مفهومها

تتعدد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالسياحة حيث تعرف بأنها ذلك النـشاط اإلقتصادي الذي يعمل على إنتقال األفراد من
مكان آلخر لفترة من الزمن ال تقـل عن 24ساعة وال تصل هذه الفترة إلى اإلقامة الدائمة ،ويشمل النشاط الـسياحي كافة

أنواع العمليات واألنشطة التي تقوم بها هذه الوظيفة إبتداءاً من وكاالت السفر وشركات النقل والطيران والفنادق وشركات
السياحة والمطاعم وغيرهـا والتـي يتعامل معها السائح عند بدء تفكيره في الرحلة وحتى عودته منها ،وهنالك مفاهيم أخرى

للعمل السياحي؛ فالبعض يرى أنها هي العملية التي بموجبها يـتم تحقيـق اإلشباع واإلستمتاع لدى السائح سواء كان سائحاً

محلياً أو أجنبياً ،فهي فن تحقيـق المتعة المعنوية لدى السائح ،وتحقيق الرضا التام له ،وهـي أيـضاً فـن تعظـيم اإلستقرار
والراحة المعنوية ،وتقليل التوتر لدى هـذا الـسائح واشـباع رغباتـه ودوافعه .

5

ثانيا :السائح:

يمكن تعريف السائح بأنه ذلك الفرد الذي ينتقل من المكان الذي يقـيم فيه بصفة دائمة إلى مكان آخر لغرض من أغراض

الزيارة المتعارف عليها لمـدة ال تقل عن 24ساعة وال تزيد عن 12شه اًر وينطبق على هذا التعريف كل أنواع السائحين
سواء كـانوا محليـين أو أجانـب والذين يتنقلون من دولة ألخرى أو داخل حدود الدولة أو المنطقة الواحدة 6،ومـن وجهة

نظر التسويق السياحي ،فإن السائح هو مستهلك للخدمات السياحية التي يقبل عليها ،أو التي يسعى للحصول عليها

ويعمل على اإلستفادة منها ،ومن هنا ينبغـي دراسة السائح والتعرف على خصائصه ورغباته ودوافعـه .

ثالثا :تاريخ وتطور السياحة:
قديما السفر واإلنتقال من أجل إستقرار
السياحة ظاهرة من الظواهر اإلنسانية التي نشأت منذ القدم .حيث عرف اإلنسان ً
حياته والبحث عن سبل كسب عيشه ورزقه ،حيث كانت حركة الرعي والبداوة والترحال هي سمة اإلنسان في ذلك العصر
القديم وفي مسيرته الطويلة عبر التاريخ تحولت اهتمامات اإلنسان في اإلنتقال إلى تحقيق غايات تهدف إلى الراحة

والمتعة والثقافة واإلستجمام ،فالسياحة بعد أن كانت في الماضي مجرد ظاهرة اجتماعية وانسانية تغيرت النظرة إليها في

العصر الحديث وتطورت وأصبحت صناعة مركبة من الصناعات الهامة التي تعتمد علىها كثير من الدول في تنمية

مواردها المالية لتحقيق التقدم اإلقتصادي و اإلجتماعي بها  ،وانتقل اإلنسان من الصحارى والجبال إلى وديان األنهار

حيث السهول الخصبة فتعلم الزراعة وعرف اإلستقرار ولكن الرغبة في التنقل من مكان آلخر ظلت راسخة في نفسه فظل
دائما إلى السفر والترحال استجابة لشتى الدوافع والرغبات اإلنسانية مما يمكننا القول بأن اإلنسان سائح بالفطرة،
يسعى ً
فأصبحت السياحة نشاط يرتبط باإلنسان في كل مكان وزمان وفي أي مجتمع من المجتمعات .
واستمرت السياحة كظاهرة إنسانية إجتماعية تقوم على اإلنتقال من مكان آلخر لتحقيق متطلبات اإلنسان األساسية من

مأكل ومشرب وكساء وأمن إلى أن تحولت إلى حركة إنسانية ثقافية هدفها الترويح عن النفس وتحقيق الصفاء الذهني
والمتعة النفسية واكتساب المعارف والثقافات وممارسة أنشطة عديدة .وقد حدث هذا التحول الكبير بعد الحرب العالمية

الثانية ،حيث كانت هنالك عدة عوامل ساعدت في هذا التحول الكبير في تاريخ السياحة منها التطور الكبير الذي شهده

العالم في كافة المجاالت اإلقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية ،كما كان إلشعاع آفاق الفكر في جميع اإلتجاهات أثره
أيضا هنالك التطور
في ترسيخ وتعميق المفهوم السياحي كنشاط له أسسه ومبادئه ونظرياته العلمية التي يقوم عليهاً ،
الهائل في وسائل النقل المختلفة الجوية ،البرية ،والبحرية والذي سهل من عملية اإلنتقال في مناطق واسعة حول العالم مما
ساعد في نمو حركة السياحة وتبادل الثقافات وانتقال الحضارات ،كذلك فإن إتجاه العالم بعد الحرب العالمية الثانية نحو

كثير من ويالت الحرب المدمرة فكانت السياحة الدولية رسوال للسالم والتفاهم والوئام بين شعوب
األمن والسالم حيث عانى ًا
مميز باعتبارها سبيال نحو السالم .
العالم مما جعلها تكتسب سمة فريدة ووصفًا ًا
وقد بدأت المرحلة األولى للسياحة والتي أرتبطت بوسائل نقل بدائية منذ القرن الخامس حتى ما قبل الحرب العالمية
الثانية ،ولم تكن الشعوب على دراية بمدلول السياحة بالرغم من التطور الذي ط أر على وسائل اإلنتقال حيث ظهرت

العربات التي تجرها الخيول والمراكب الشراعية والزحافات والقوارب وغيرها من الوسائل التي استخدمها اإلنسان في رحالته

العديدة التي كان يقوم بها بحثًا عن المجهول إلستكشاف مناطق جديدة ،ومن بين هذه الرحالت الرحلة التي قام بها
ماركوبولو في القرن الثالث عشر إلى الشرق األقصى حيث وصل إلى الصين ،كذلك رحلة كريستوفر كلومبوس التي
إكتشف فيها أمريكا سنة 1492م ،والجدير بالذكر أن السياحة الدينية قد عرفت منذ القدم حيث تفد مجموعات مختلفة من

الحجاج من شتى البقاع إلى بالد الحجاز في مكة المكرمة ألداء فريضة الحج ،كذلك فقد عرفت مصر السياحة منذ القدم

حيث كانت تربطها عالقات دولية منذ القرن الرابع عشر قبل الميالد مع بابلونيا وسوريا القديمة ،كما عرفت كذلك في عهد

اإلمبراطورية الرومانية وخاصة البطالمة  ،بعد الحرب العالمية الثانية استمرت السياحة في التطور وظهرت كيانات تهتم
بالنشاط السياحي وتدخلت الدول من أجل تطوير وسائل النقل والمواصالت ،وازدادت الحركة السياحية منذ عام 1952

وحتى  1955م ،فمثال في مصر كان عدد السائحين في عام  1952حوالي  200ألف سائح فتضاعف هذا العدد إلى

حوالي  400ألف سائح في عام  1952م وارتفع العائد اإلقتصادي من  9.2مليون جنية عام  1952م إلى  22.7مليون

جنية عام  1955م ،مما يتضح معه التطور الكبير والملحوظ في حركة السياحة في مصر( ومن خالل الرصد الذي تقوم

به منظمة السياحة العالمية يتضح أن الحركة السياحية في العالم في تزايد مستمر منذ العام  1950م وحتى عام . 1990

جدول رقم  :15الحركة السياحية في العالم 1990 -1950

عدد السائحين بالمليون

السنة

نسبة التغير السنوي

1950

25.3

-

1960

71.2

%281

1970

169

%137

1980

278

%164

1990

420

%151

المصدر :إحصائيات منظمة السياحة العالمية ،صبري عبد السميع 1994، 24
هذا ويوضح الجدول النسب السابقة التطور الهائل الذي حدث في مجال السياحة وعدد السائحين ،حيث أصبح عصرنا

الحديث هو عصر السياحة نسبة لفوائدها اإلقتصادية والثقافية الجمة ،ومما أدى إلى نمو السياحة وتطورها في هذا العصر
خاصة في أوروبا؛ إزدياد الشعور والرغبة لدى أفراد المجتمع األوروبي إلى إزالة القيود السياسية والتطلع إلى تكوين وحدة

أوربية شاملة ،فكان ذلك بمثابة حافز قوي لنمو وتقدم السياحة .كذلك اهتمام المجتمع الدولي بالسياحة كنشاط إنساني
أيضا ظهور الرغبات واإلحتياجات اإلنسانية كاألغراض الترفيهية والثقافية وغيرها .
وتطور وسائل النقل واإلتصالً ،
رابعا :أنواع وأنماط السياحة:

7

تتعدد أنواع وأنماط السياحة وتنقسم أنماط السياحة إلى نوعين رئيسيين هما:

السياحة الدولية ،وهي النشاط السياحي أو الحركة السياحية التي تتم بين الدول المختلفة وهنالك السياحة الداخلية ،وتعني
حركة الزيارات السياحية التي يقوم بها المواطنون داخل دولهم  ،وللسياحة أنواع مختلفة حيث يمكن تصنيف أنواع عديدة
8

من البرامج السياحية وفقًا لعدة أسس:
األساس األول :وفقًا للغرض من البرنامج السياحي مثل السياحة الترفيهية وقضاء اإلجازات والسياحة العالجية بغرض
العالج واإلستشفاء حيث تركز العديد من الدول جهودها في العناية بالجانب السياحي العالجي مثل المملكة األردنية

وكذلك في السودان يذهب الكثيرون إلى بعض المناطق التي تتوافر فيها بعض المقومات العالجية الطبيعية كما هو الحال

في المنطقة حول دنقال ،وهنالك السياحة بغرض التعليم والتدريب حيث يتم تنشيط حركة السياحة من خالل توفر

الجامعات والكليات والمعاهد العلمية ،ومن أنواع السياحة تلك التي تكون بغرض الرياضة وتجديد الحيوية  ،وهنالك

السياحة بغرض زيارة األماكن التاريخية والتي تتمثل في مواقع الحضارات القديمة المختلفة كما هو الحال في مصر
والسودان وغيرها من الدول وهي تعتبر سياحة ثقافية تشمل كذلك المتاحف والمعارض والمسارح وباإلضافة للندوات
والمسابقات الثقافية المختلفة.

األساس الثاني :تصميم البرامج السياحية وفقًا لعدد السياح وهذه تشمل إقامة برامج سياحية فردية وأخرى جماعية .
األساس الثالث  :تصميم البرامج السياحية وفقًا للمرحلة العمرية للسائح فهناك برامج سياحية لسياح أعمارهم مختلفة مثل
الطالئع والشباب والناضجين وهنالك سياحة ما بعد سن العمل أو المتقاعدين.

األساس الرابع :تصميم البرامج السياحية وفقًا للمدة التي يستغرقها البرنامج السياحي وتشمل السياحة التي تستغرق عدة
أيام  ،السياحة الموسمية  ،السياحة العابرة والسياحة شبه المقيمة .
األساس الخامس :تصميم البرامج السياحية وفقًا للنطاق الجغرافي وتشمل نوعين أساسين هما برامج السياحة الداخلية
وبرامج السياحة الخارجية .
األساس السادس :تصميم البرامج وفقًا لجنسية السائح وتشمل هذه البرامج السياح األجانب والمواطنون غير المقيمين
أيضا البرامج السياحية الموجهة للمواطنين المقيمين والذين يعملون بالداخل. 9
والذين يعملون بالخارج و ً
خامسا :نظرة مسؤولي المتاحف تجاه السياحة والسائحين:

لقد أصبحت السياحة حقيقة كبرى وتزايدت معدالتها خالل السنوات األخيرة وتترك السياحة آثار عميقة عديدة الجوانب
جاذبا رئيسي وهام ألي
ودائما المتاحف تجذب إليها السائحين حيث أنها تعتبر
ومتبادلة على المتاحف والتراث الثقافي
ً
ً
سائح سوي كان وافد أو محلي ولكن ما هي نظرة مسوؤلي وأمناء المتاحف تجاه هذا النشاط وكيفية إستيعابهم لألعداد
المتزايدة من السياح والزائرين؟ لعل كثير من خبراء المتاحف ومسؤوليها ينظرون إلى السياحة والسياح نظرة شك وغير

متفائلين بشأن العالقة بين المتاحف والسياحة حيث ظل كثير منهم على والئهم للمفهوم التقليدي للمتحف وهم يعتبرون هذه

التغيرات بمثابة إعتداء على المهنة  ،وعلى ممارساتها المعتادة وأخالقياتها .

ومنذ القرن التاسع عشر قال القس اإلنجليزي وكاتب الىوميات  Robert Francis Kilvertروبرت فرانسيس كيلفرت

ضررا ،وقد يجد بعض الخبراء وأمناء المتاحف صعوبة في انجاز
دون كل الحيوانات الضارة يكون السائح أعظمها
ً
متطلبات واحتياجات المتحف األساسية من صيانة وامن ومتابعه وخالفه في ظل الزيارات المكثفة للمتاحف من قبل الزوار
حيث يقول محمد صالح المدير السابق للمتحف المصري بالقاهرة في نشرة المجلس الدولي للمتاحف كيف يمكن لنا

سنويا وقد كتبت جريدة
التوفيق بين السياحة الثقافية وبين متطلبات الصيانة واألمن في متحف يزوره  2.5مليون فرد
ً
لوموند الفرنسية في أحد أعدادها في فبراير  1992م " أن تهميش المتاحف وافقار محتواها الثقافي يحولها بدرجة بصوره

أو أخرى إلى أداة لهو أو مرفق شعبي ترفيهي إلرضاء رغبة اآللة السياحية  ،ومن أجل اإلستجابة للمتطلبات اإلقتصادية.
ولكن إلى أي مدى تزحزت الصورة التقليدية لدي خبراء المتاحف وتغيرت نظرتهم تجاه السياحة والسائحين ؟ إن اإلبتكارات

التقنية الحديثة والتحوالت اإلجتماعية الكبرى والتأثيرات اإلقتصادية كلها أثرت في التطور الطبيعي لعمل المتاحف لتكون

النظرة أكثر واقعية وشمولية تجاه ما يحدث من تطورات وتحوالت فبجانب النظرة التقليدية لبعض خبراء المتاحف فهنالك

آخرون يرون أن المتاحف بإعتبارها مؤسسات عرضة للتأثر بالتغيرات والتحوالت اإلجتماعية فلذلك ال بد لها من المواكبة
والمسايرة لما يحدث من حولها.

سادسا :النمو االقتصادي للسياحة والمتاحف:
نموا في العالم الحديث 1995م ليقفز من  ، 70 -وقد ازداد عدد
تعتبر المتاحف والسياحة من بين المؤسسات األسرع ً
سنويا وارتفع إنفاقهم من  6900مليون
السائحين عبر العالم في الفترة 1960مليون فرد إلى أكثر من  500مليون فرد
ً

دوالر إلى  334000مليون دوالر في السنة وتوقعت منظمة السياحة العالمية  750مليون فرد راحلين عبر العالم في عام

2000م وان يرتفع هذا الرقم إلى بليون فرد بحلول عام  2010وقد تنبأ عالم المستقبليات األمريكي هيرمان كان بأن

السياحة ستصبح واحدة من أعظم الصناعات في العالم  ،وعندما يضاف إنفاق السياحة المحلية إلى إنفاق السياحة

سنويا  ،وحيث أن السياحة الثقافية والتراثية
العالمية تصبح لدينا بالفعل صناعة ذات إنفاق يربو على  2000مليون دوالر ً
نموا فإنه يتوقع إزدياد أعداد زوار المتاحف  ،وقد إزداد عدد المتاحف في الواليات
من بين قطاعات السياحة األسرع ً

المتحدة األمريكية منذ الستينات إلى أكثر من خمسة عشر ضعفًا ومحتمل حدوث ذلك في اليابان والدول الصناعية
إسبوعيا في الواليات المتحدة أعداد من الناس أكبر من أولئك المشاركين في
األخرى  ،ويذهب اآلن إلى المتاحف
ً
األحداث الرياضية مثل كرة القدم والبيسبول ،وكانت هناك موجه قوية لبناء متاحف وكذلك تحديث وتجديد المتاحف القائمة

في أوربا في بعض المدن في هولندا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا وايطاليا  ،كما أن المتاحف إزدادت في دول العالم الثالث
بمعدل أسرع وذلك إستجابة لحاجات السياحة وللتعبير عن الهويات المحلية والوطنية .

المحور الثالث :المتاحف في الجزائر

يوجد بالجزائر كثير من المتاحف تجمع بين المتاحف الحكومية والمتاحف الخاصة باألفراد ،موزعة على كل ربوع التراب
الجزائري ،تغطي عدداً ًً من المواضيع المختلفة مثل اآلثار  ،الفنون  ،الصناعات التقليدية القديمة ،التاريخ الطبيعي،
العلوم وغيرها ،وهي تدل بذلك على الثراء الذي تزخر به الجزائر ،الضارب في عمق التاريخ والحضارة،س وتتمثل هذه
المتاحف واألروقة فيما يلي:
أوال :المتحف الوطني للجيش :
هذا المتحف أنشأ في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ،وكان مقره باألبيار،ثم تم تحويله إلى رياض الفتح سنة 3891م،
وقد تم تدشينه برياض الفتح بالعاصمة الجزائرية من طرف الرئيس الجزائري األسبق الشاذلي بن جديد ،ويحتوي المتحف
على المرافق التالية:
 القاعة الكبرى للعرض  ،قبة الرحمة ،نادي االنترنت ،مكتبة. الحضيرة  ،قاعة المحاضرات ،البهو  ،مكتبة إدارية.ونشاط مهام المتحف الوطني للمجاهد ،هي كالتالي:
1ـ جمع الوثائق و الشهادات و األشياء و األعمال و اآلثار المرتبطة بفترة ثورة التحرير الوطني.
2ـ حفظ و ترميم كل ما يجمعه المتحف ،وفق المقاييس المعمول بها في هذا المجال.
3ـ جمع المراجع و تبادل المعلومات العلمية و التقنية مع الهيئات المتخصصة الوطنية و األجنبية.
4ـ نشر المعلومات عن طريق المطبوعات و المجالت و الكتيبات و وسائل اإلسناد السمعية البصرية.
ثانيا :المتحف الوطني للفنون الجميلة:
واحد من إحدى وأرقى المتاحف في شمال إفريقيا وهو متواجد بالعاصمة الجزائرية .هو ليس فقط متحفا في حد ذاته ولكنه
معلمة معمارية أيضا ،بني في القرن الثالث عشر  ،وبما أنه كان يستعمل كقصر فلقد تم تجديده وترميمية ،ولقد توسع
عبر مئات السنين ليصبح مثاال مذهال لما يعتبر األفضل في عالم الهندسة العربية المسلمة.
تعرض في المتحف أثريات نفيسة من كل أجزاء التراب الجزائري تشير إلى أهم الحقبات الزمنية في تاريخ وثقافة البالد ما
قبل التاريخ ،ويوجد فيه كذلك مزيج رائع من فخار ومجوهرات القرون الوسطى اإلسالمية ،ويتمتع كل زائر للمتحف من

أشكال مختلفة من النقش وأساليب هندسية معقدة.
ثالثا :المتحف الوطني للمنمنمات والزخرفة وفن الخط:
مق ـره بالعاصمة الجزائرية ،يحتوي على لوحات فنية إضافة إلى مجموعات من فن الخط ، ،ويهتم باقتناء المخطوطات
وترميمها وحفظها.
رابعا :المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر:
مقره بالعاصمة الجزائرية ،يحتوي على مجموعات من تحف الفنون الحديثة المعاصرة ،مثل الفنون التشكيلية والفنون
التخطيطية وفن التصوير وفن الفيديو ووسائل اإلعالم الجديدة واإلبداع الصناعي والفنون التالؤمية.
خامسا :متحف أحمد زبانة:
يقع هذا المتحف بوهران ـ غ ـ ــرب الجزائر ،وأحمــد زبانـ ــة هـو أول شهيد للثـورة الجزائريــة ،وقد تم إعدامـه على ي ـ ــد سلطات
االحتـ ـالل الفرنسي ،يحتوي على أرشيف كبير لتاريخ الجزائر القديم والحديث والمعاصر ،ويحتوي كذلك على اآلثـار القديمة
اإلسالمية و الرومانية و آثار ما قبل التاريخ .والهدف من وراء تدشينه هو الرغبة في الحفاظ و حماية التحف الموجودة
في المواقع األثرية .
سادسا :المتحف الج ازئري لآلثار القديمة والفنون اإلسالمية:
يتنــاول هذا المتحف مختلف الحضارات التي تعاقبت على الجزائر  ،ويعتبر أول متحف من نوعــه في الجزائر وافريقيا.
سابعا :متحف محمد راسم :
يحتوي متحف محمد راسم على لوحات في الفن التشكيلي ،جلها من وضعه ،كما يحتوي على مخطوطات قديمة.
ثامنا :المتحف الوطني نصر الدين دنية:
هذا المتحف متواجـ ــد بالعاصمة الجزائرية ،وقد دشن وافتتح رسمياً سنة 3881م ،يعتبـر مــن المتاحـف الجديدة ،والتي
تحتوي على كثير من اآلثـار واللوحـات التشكيلية.
تاسعا :متحف سيرتا:
أنشأ متحف اآلثار لقسنطينة بمبادرة من جمعية اآلثار لمدينة قسنطينة التي تأسست سنة  3981من طرف السادة،
كرولي ،لـ روني ،و شربونو ،و يعود الفضل إلى هؤالء السادة في الحفاظ على المعالم و اآلثار التي تعبر عن تاريخ
المدينة و المنطقة .
غيــاب إحصــائيات دقيقــة تســجل عــدد الــزوار الج ازئـريين للمتــاحف ســنويا يصــعب مــن تحديــد وقيــاس مــدى إقبــال أو ت ارجــع
الجزائريين عن هذه المؤسسات الثقافية التي تختزن التاريخ وتجارب األجداد في حين يؤكد بعض المسؤولين على المتاحف
إقبــال الج ازئ ـريين علــى المتــاحف يقــر آخــرون بانعــدام ثقافــة متحفيــة ويتجــاوز ذلــك النفــور الفئــات اإلجتماعيــة البســيطة ذات
الد خل المحدود نحو النخبة التي يقع على عاتقها مسؤولية ربط القيم المتوارثة واإلرث الوطني مع مستجدات الحداثة ويبـدوا
أن ثقافــة الفايســبوك ووســائط الشــبكة العنكبوتيــة قــد ألقــت بضــاللها فــي العش ـرية األخي ـرة علــى ســلوك الج ازئ ـريين بمختلــف
مستوياتهم حيث أصـبح زيـارة المتحـف مـن المعجـزات وبمناسـبة اليـوم العـالمي للمتـاحف قمنـا بزيـارة ميدانيـة لـبعض متـاحف

العاصــمة التــي تكتنــز فــي زواياهــا  7متــاحف وطنيــة للوقــوف عنــد واقــع زيــارة الج ازئ ـريين للمتــاحف التــي تكتنزهــا العاصــمة
المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية عدد الزوار وصل عام  1232إلـى  33181ازئـر بمـا فيهـا  8897فـي السداسـي
األول من السـنة ومـا عـدده  6999فـي السداسـي الثـاني وهـم أصـال مـن السـياح األجانـب وطلبـة المـدارس بمختلـف أطوارهـا
فـي حــين ال يــزوره أبنـاء الحــي مــن الشـباب إال وهــم يقــدمون المســاعدة لألجانـب ممــن يريــدون إكتشـاف متحــف حــي القصــبة
العريق فـي حـين أن أبنـاء الحـي األصـليين مـن الكبـار يـزورون دوريـا دار خـداوج العميـاء إلسـترجاع ذكريـاتهم والتقاليـد التـي
اندثرت وبالتالي الزيارة هي لشم رائحة زمان كما أن اإلقبال مرتبط بنـوع المتحـف ومـا يعرضـه مـن تحـف أي ثمـة تخصـص
فــي اإلهتمامــات فــالمتحف الــذي نحــن فيـه اآلن يقــع بقلــب القصــبة ويعــرف عنــد العامــة بقصــر خــداوج العميــاء لكــن لألســف
هناك من يجهل بوجوده رغم توسطه قلب سـاحة الشـهداء التـي تعـرف حركـة بشـرية قويـة ونابضـة يوميـا لكـن هنـاك مشـكل
يعترض الزيارات الدورية لتالميذ المدارس منها غياب التكفل بالنقل ومواقـف آمنـة للسـيارات كمـا يخـاف الـبعض التوغـل فـي
القصبة بأزقتها لكن ذلك كله مفتعل ألن األمن موجود وال خوف أبدا ألن المتحف يقع في منطقة سكنية مكتظة وقد سـجلنا
ترجع الزيارات المبرمجة مع المؤسسات التربوية العمومية لغياب التكفل التـام وانعـدام تمويـل الـرحالت المتحفيـة مثلمـا كانـت
ف ــي ب ــدايتها وه ــو م ــا ي ــوعز غي ــاب تقاليـ ـد زي ــارة المؤسس ــة المتحفي ــة ف ــي المدرس ــة الجزائري ــة رغ ــم أن س ــعر ال ــدخول رم ــزي
و المدارس الخاصة تخصص جوالت لمنتسبيها لتوعيتهم بأهمية التراث والشواهد التاريخية لبناء شخصيتهم وهويتهم حيـث
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراث إقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب لنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطات لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمها المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف.
من جهته مصدر بمركز الفنون والثقافة بقصـر ريـاس البحـر حصـن  11يـرفض مقولـة عـدم وجـود زوار للمتـاحف الجزائريـة
حيــث يســجل عــدد الــزوار بمؤسســته ســنويا مــا يفــوق  18ألــف ازئــر مــن مختلــف فئــات وجهــات لــوطن إنطالقــا مــن الوفــود
األجنبية الرسمية التي يشكل الحصـن مسـلكا لهـا إلـى دفعـات التالميـذ وطلبـة مختلـف الم ارحـل التعليميـة مـن خـالل الزيـارات
األسبوعية المنظمة كما يوعز إقبال لزوار على قصر رؤساء لبحر إلى حيويته وحركيته باعتباره مؤسسة ثقافية نشيطة تقدم
برنامج ثقافي وفني على مدار السنة ما يستقطب الجميع فضال على موقعه اإلستراتيجي المصنف ضمن التراث الـوطني
وباعتب ــاره نم ــوذج ن ــادر للعم ــارة الجزائري ــة وخصوص ــية نمطه ــا الهندس ــي العري ــق ال ــذي حف ــظ عل ــى جماليات ــه تركيب ــة البي ــت
الج ازئــري خــالل القــرن  39وهــو مــا يغــري ويــدفع إلــى إكتشــافه كمــا يســجل أعلــى نســب لــزوار مــن لطلبــة المختصــين فــي
الهندســة لمعماريــة والتــاريخ وعلــم اإلجتمــاع وأضــاف المصــدر أن دخــول المتحــف ال يســتنزف جيــب الطلبــة والــزوار بــل
العكس فسعر الدخول ال يتجـاوز  12دج لل ازئـر العـادي و 8دنـانير للطلبـة ويشـير مصـدر آخـر بخصـوص زيـارة المتـاحف
أنــه بالنســبة للفتـرة الســابقة ومقارنــة بــالفترة الحاليـة ثمــة إســتفاقة واقبــال مــن طــرف الج ازئـريين الــذين تحمسـوا لزيــارة لمتــاحف
وذلك بعد قطيعة دامت عشـرية كاملـة بسـبب مرحلـة اإلرهـاب ،خاصـة أمـام إقبـال أطفـال لمـدارس والمؤسسـات التربويـة لكـن
لألسف تعثرت التجربة التي جمعت بين و ازرتي الثقافة والتربية الوطنية بسبب عدم تمكين و ازرة لتربية للوسـائل واإلمكانيـات
الكفيلــة باســتمرار زيــارة التالميــذ للمتــاحف منهــا تخصــيص حــافالت وتكفــل بمصــاريف الرحلــة نحــو المتحــف وبالت ـالي علينــا
تشجيع المؤسسة التربوية بمنحها الوسائل ويضيف أن الجزائيين ال يمتلكون ثقافة متحفية وال يتعلق األمر بالفئات البسيطة
والمهنيــين بــل حتــى أصــحاب الــديبلومات الجامعيــة والد ارســات العلي ـا وربمــا تضــافرت عوامــل عديــدة أدت لهجــرة الج ازئــري
للمتحــف مرتبطــة باألس ـرة والمدرســة واإلعــالم والمؤسســة الســياحية وهنــا تشــير المصــدر أنــه ال يوجــد تنســيق بــين المؤسســة

السياحية والمتحفيـة فـي الج ازئـر مثـل مـا هـو عليـه للحـال فـي تـونس والمغـرب ومصـر الـذين أسسـوا لعالقـات وطيـدة وحيويـة
بحكم أن الزوار هم في األساس مـن السـياح وبالتـالي علـى الوكـاالت السـياحية عنـدنا اإلنخـرط فـي تشـجيع السـياحة الثقافيـة
والترويج لها وتشجيع السياحة الثقافية الداخلية الوطنية في إنتظر السواح األجانب ويعترف المكلف باإلتصال على مستوى
المتحــف الــوطني بســطيف أن اإلقبــال علــى للمتــاحف م ـرتبط بالمناســبات فقــط ولــيس بتقالي ـد ارســخة فــي الممارســة اليوميــة
الجزائرية كما شهد متحف سطيف الوطني طيلة شهر التـراث وعبـر البرنـامج الثـري إقبـاال واسـعا ومتنوعـا يشـمل كـل الفئـات
فضال على تخصيص خرجات ميدانية ألهم المواقع األثرية والتاريخية بالمنطقة وهي ثرية وتلعب إذاعة الهضاب دو ار هاما
فــي التحسـيس بضــرورة زيــارة المتحــف حيــث أصــبح الطفــل يجبــر وليــة بمرافقتــه لزيــارة المتحــف ويضــيف أن برنــامج الحقيبــة
المتحفية الذي تبنـاه المتحـف منـذ سـنوات إنفـتح لجميـع القطاعـات مـن مـدارس ومؤسسـات أمنيـة حيـث أخرجنـا المتحـف مـن
جد ارنــه .وتعــرف حديقــة التجــارب بالحامــة باعتبارهــا متحفــا طبيعيــا مفتوحــا إقبــال العــائالت خاصــة نهايــة األســبوع مــن أجــل
التنفــيس فــي الخض ـرة بعــد أســبوع مــن العمــل وهــي فســحة فــي حــين يجهــل ســكان بلكــور ورويســو مــثال أن ح ـيهم يحتضــن
المتحف الوطني للفنون الجميلة بأعالي الحامة ويحتضن أعمال ألكبر الفنانين العالميين .1236

المحووووووووور الرابووووووووع :كيفيووووووووة االسووووووووتفادة موووووووون المتوووووووواحف الجزائريووووووووة فووووووووي إنشووووووووا صووووووووناعة سووووووووياحة رائجووووووووة

تعتبر الجزائر بلد جاذبـا سـياحياً بشـكل كبيـرا ،حيـث انـه مفتوحـاً نــسبه لتعــدد بيئاتــه ومناخاتــه وطبيعتـه المختلفـة مـن انهـار
وجبال وبحار وصحاري وتعدد اثنـي كبيـر فـي القبائـل واللغـات والعـادات والتقاليـد وتـاريخ قـديم ازخـر بالحضـارات مـن خـالل

الكثيــر م ــن المواق ــع األثريــة فالبــد أن يــتم التعامــل مــع اآلثــار والت ـراث والمتــاحف  ،كمعلوم ــات معرفيــة وكمــاده علميــة يــتم
اعـدادها وتنظيمهــا لتناسـب احتياجــات وتوقعـات مجموعــات علميـة وثقافيــة ومنهـا فئــة السـياح ببـرامج معينـه وخطــط محــدده

تساهم فى جذب المزيد من هـذه الفئـات  ،وكـذلك االسـتعانة بالمنظمــات الدوليـة مثــل اليونسـكو والمنظمـات األهليـة العالميـة

للمســاعدة فــي االهتمــام بالمتــاحف وبعمليــات التــرميم واعــادة تأهيــل اآلثــار الجزائريــة وحمايتهــا مــن عوامــل التعريــة الطبيعيــة
والبشرية وكذلك المساعدة المباشرة وعـن طريـق االسـتنفار العـالمي لجـذب واستقطاب الجهات المعنيـة وذات العالقـة العلميـة
والمهني ــة إلدراجه ــا ض ــمن خي ــاراتهم الس ــياحية وق ــد ب ــدأت حرك ــة المتـ ــاحف حـ ــديثاً فـ ــي النمـ ــو والتط ــور الس ــتيعاب ك ــل ه ــذه

المكونــات التــي يمكــن ان تجعــل مــن الج ازئــر بلــداً ســياحياً كبي ـ اًر يســاهم فــي ترقيــة الــبالد ونموهــا االقتصــادي واالجتم ــاعي

،والمتـاحف اآلن محتاجة للتطوير والتحديث وضرورة مواكبة العصر لكي تـساهم فـي صـناعة:10
أوال :تصميم وبنا المتحف :

يعتبر تصميم وبناء المتحف في غاية األهمية لجعل المتحف جاذباً للـزوار ومناسباً لحفظ وعرض المقتنيات المتحفية
بمختلف أنواعها وأحجامهـا وأشـكالها فكيف يصمم المتحف ويبني لكي يكون مالئماً ؟ يالحظ أنه في معظـم المتـاحف القديمة
وفي بداياتها كان االتجاه السائد هو إستخدام المبـاني التاريخيـة القائمـة كمتاحف مثل القالع القديمة والقصور وذلك ألهمية
هذه المبـاني نفـسها كقيمـة تاريخية وتراثية ولكن عند تحويل هذه المباني التاريخية إلى متاحف ال بـد مـن توافر المقومات
المتحفية فيها وضرورة مالءمتها للقطع المتحفيـة التـي سـوف تعرض فيها ويذكر عياد موسي العوامي أن معظم دارسى التاريخ
يفضلون بقـاء المباني التاريخية كما هي عليه دون أي تغيير ويرون أن تفتح هذه المباني لكـي يزورها الناس فيستشفوا منها
ذكريات الماضي ويري العوامي أن تحويل المبـاني.11

ثانيا :صاالت العرض والدواليب
إن تصميم صاالت العرض وتجهيزها بالصورة المثلي التي تتناسب مع المقتنيات المعروضة من األهمية بمكان لكي يكون
المتحف جاذباً وممتعاً لزواره .والمتحف الذي تكون صاالته بنفس الحجم والشكل ربما يكون رتيباً بعض الشيء خاصة إذا
كانت هذه الصاالت في صف مستقيم الواحدة تلو األخرى فال بد من خلق نوع من اإلثارة ولفت االنتباه من خالل
تقسيمات الصاالت المتباينة وكيفية توزيع المساحات في الصالة الواحدة وتتيح هذه الطرق المختلفة للزائرين التحرك داخل
العرض من غير رتابة بحيث تكون هنالك إثارة وتشويق لكل ما هو موجود داخـل صـاالت العرض.12
ثالثا :اإلضا ة :
اإلضاءة ووسائلها المختلفة عامل مهم ألى متحف إلبراز القطع المعروضة داخل الخزن والدواليب أو إلبراز واضاءة
صاالت المتحف ومم ارتـه ككـل .وهنالـك مصدرين أساسين لإلضاءة مصدر طبيعي وهو الشمس ومصدر صـناعي وهـو
الكهرباء أو المصابيح الكهربائية وتفضل الكثير مـن المتـاحف نـوع اإلضـاءة الصناعية المعتمدة على الكهرباء  ،حيث أنها
أكثر ثباتاً وأسهل في الضبط والتحكم بها.13
رابعا :خدمات الجمهور :
نعني بالخدمات التسهيالت ووسائل ال ارحـة التـي تقـدمها المتـاحف للجمهور الزائر وتعتبر من الوسائل الجاذبة للجمهور من
بينهـا وجـود حديقـة وباحات ومساحات خضراء تشكل متنفساً لإلسترخاء واإلستمتاع اثناء و بعد زيارة المتحف خاصة لزوار
المتحف الصغار والكبار  ،أيـضاً فـإن وجـود كافتيريـا بالمتحف لتناول الوجبات والمشروبات أمر في غاية األهمية حيث ال
بـد مـن أن تعكس الكافتريا أيضاً الجانب الحضاري.14
خامسا :الترويج واإلعالم :
يعتبر الترويج واإلعالم من أهم الوسائل التي تـربط ال ازئـر بـالمتحف وتجذبه تجاهه وهي عملية مهمة للتعريف بالمتاحف
ومعرفة برامجها وأهـدافها  ،ويمكن أن تقوم بعملية الترويج واإلعالم المتاحف نفسها من خالل أقسام العالقات العامة
واإلعالم أو الجهات الحكومية األخرى ذات الـصلة.
سادسا :المهرجانات والمعارض المؤقتة :
إقامة مواسم ومهرجانات للسياحة تهتم باستقطاب الـسياحة الداخليـة وان تكـون المتاحف كمرتكز ومحور رئيسي لها ،وانشاء
واقامة المعارض المؤقتـة بـصورة راتبة ودورية عن مواضيع متحفية مختلفة من شـأنها جـذب جمهـور إضـافى ومختلف
للمتاحف  ،كما يمكن إقامة بعض الفعاليات المجتمعية األخـرى التـي ال عالقة لها بالمتحف مباشرة مثل معارض الفنون
واحتفاالت المؤسسات الخاصـة واقامة المؤتمرات مما يلفت االنتباه للمتاحف.
سابعا:اإلرشاد السياحي :
يعتبر اإلرشاد السياحي داخل المتاحف من األنشطة الهامة المكملة للنشاط السياحي عموماً بالمتاحف لماله من أهمية فى

التعريف والتثقيف للجمهور ال ازئـر بمحتويات المتحف وكل ما يتعلق به ،واإلرشاد السياحي داخـل المتحـف لـيس بالشيء
السهل حيث يتطلب كفاءة ومهارة علمية ومعرفة بعلوم مختلفة في التاريخ والجغرافيا والحضارات واللغات.15
ثامنا  :اإلدارة :
تعتبر اإلدارة ركن أساسي ومهم في هذا المتحف حيث منوط بهـا ادارة وتنفيـذ خطط المتحف وبرامجه وتتبع منهاجاً حـديثاً
فـى اإلدارة ومواكبـه للتغيـرات المجتمعية واالقتصادية  ،واقترح ان يتكون الهيكل االدارى للمتحف مـن مجلـس اداره يضم
القطاع الخاص وبعض الشخصيات االعتبارية باإلضافة إلى مختـصي المتاحف.
تاسعا :االستثمار :
إنشاء إدارات متخصصة في جانب االستثمار فى المتاحف من شأنها أن تعد وتنفذ برامج خاصة فى مجال التسويق
واستغالل مساحات المتحـف المختلفة إليجاد التمويل الكافي من أجل تطوير وترقيـة المتـاحف.16
خاتمة:
رغم أن الجزائر عبارة عن متحف مفتوح يشمل في زواياه مختلف الحقب التاريخية منذ مرحلة ما قبل التاريخ وموجات
الحضارة اإلنسانية يفتقد الجزائري لثقافة زيارة المتاحف بسبب المشاكل اليومية المادية المنغصة لصفوه  ،وغياب ثقافة
متحفية لدى الجيل الجديد بسبب عدم تشجيعها في الوسط العائلي والتربوي الذي تخلى عن الدور التثقيفي للتلميذ حيث
تعرف المتاحف الجزائرية التي تحيي كغيرها من دول العالم اليوم المصادف لـ 39ماي اليوم العالمي للمتاحف نفو ار حيث
يرتبط مفهوم الجمود بفضاءات المتحف وهي أفكار مسبقة سلبية كما يرجع ذلك إلى عدم تجديد بنية وواجهات العرض
المتحفي التي تجاوزت في الدول األخرى أشواط كبيرة من حيث تقنيات العرض وتحديثها وتوظيف الوسائط اإللكترونية
لجذب الجمهور ومراعاة الجانب الجمالي والفني.
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