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 :ديباجة 

ُيُ  ُ محتوُىثير ُالكتابمشروع ُالتفكير ،هذا ُب في مسألة ُالمتعلقة ُاالتصالية  موضوعاتالجوانب
ُ ُالراشد، ُالحكم ُالتشاركية،  الجزائرالفضاءاتُالعموميةُوالتنميةُاإلقليميةُفيُُعلىُنفتاحالاُوالديمقراطية

 أحدثتهاُالسلطاتُالعموميةُالتيُةوالمؤسساتياإلصالحاتُالسياسيةُ ولعل.ُومعالجتهاُبالدراسةُوالتحليل
علىُُلمواطنينواالفاعلينُُوالتشاركيةُبينُتشاورالمنُمشاريعُاألقلمة،ُُطرحتُالعديدقدُ،فيُهذاُالميدان

ُ ُسواءحٍد ُأنُحيث. ُُهنعتبر ُاإلقليميُل استراتيجية لوضع ةمشترك رؤية تطويريمكنُُالجزائرفي لتسويق
ُالباحثينُالذينُيروُنُبعضلىُضوءُماُقدُتمُتأكيدهُمنُقبلُوهذاُعُلتنفيذُهذهُاإلصالحات،ُتكونُأداةُ 

ُ ُبأن ُالعمومي ُاالتصال ُأفكارهاُ"أبحاث ُتستند ُأن ُيمكن ُالتي ُالنظرية ُالخلفيات ُفي ُالبحث ُمن انتقلت



 

 

الجديدةُإلىُبناءُنماذجُعمليةُواقتراحُاستراتيجياتُمتكاملةُمدعومةُبوجهاتُنظرُذاتُقوةُرصدُبليغة"ُ
 بعدُأنُأثبتُمنطقُالمركزيةُوالسياساتُالعامةُالنخبويةُحدوده خصوصاُ  (2018ُ،07)عواجُوآخرون،ُ

آلياتُموضوعُتحسينُُن"لطالماُكاُإلىُهذهُاألهميةُبالقولُأنهأنُهناكُمنُي شيرُ،ُحيثُانبفيُهذاُالج
.ُ(2021ئيسيةُللمسؤولينُالعموميين"ُ)خنفي،ُبنُزروق،ُالتواصلُبينُالدولةُوالمواطنُأحدُالرهاناتُالُر

ُالهدف، ُهذا ُإلى ُبناجدُ ي ُ وبالنظر ُالعمومي عنُالتساؤل ر ُاالتصال ُتنفيذ مساهمة ُالمقاربةُ في هذه
ُالجهاتُالفاعلةُفيُ ُالمبنيةُعلىُدعمُخصوصياتُاألقاليمُومشاركة ُللسياساتُالعامة ُمختلفاإلقليمية

ُ.ويةالتنمُبرامجال

ُ ُعلىُ خاصيةإن ُالمطبق ُالعمومي ُاالتصال ُمجال ُفي ُالمفاهيمي ُواإلثراء ُاالمبريقية ُالبحوث تطور
ُ ُهذامستمُرتالزالاألقاليم ُيومنا ُإلى ُفة ُال. ُلمعالجةالتناول ُيسمىُمفاهيمي ُبمختلفُما ُالجواري" "االتصال
ُُفروعه؛ ُالبلدي، ُالجهوي، ُالمحلي، ُمثلُ قداالتصال ُوالمهنية ُالموضوعاتية ُالمجاالت ُبتعزيز سمح

-Cohen)االتصالُالعموميُاإلقليمي.ُ أو ،(Mégard, 2012 ; Deljarrieet al., 2010)االتصالُاإلقليميُ

Bacrie, 2008).ُ

ُ ُإلى ُالخاصيةبالنظر ُفإنهذه ُُو ضوعاتالمُو ، ُاألقاليم ُفي ُباالتصال ُالمتعلقة ُمحورُخدمتها كانت
ُوالُاهتمام ُالتخصصات ُمن ُتقاطعاتالعديد ُاإلقليمي،ك: ُالتخطيط ُالجغرافيا، ُالسياسية، علمُُالعلوم

غنيُبالمفاهيمُُو ،متعددُالتخصصاتُأينُأ عتبرتُمسائلُاإلقليمُمجاالُ  ،االجتماعُالحضريُوالمناجمنت
ُالبحث ُوأساليب ُهنا، ُالتساؤلجدُ ي ُ ومن ُُةمساهم طبيعة حول مجدداُ  ر ُواالتصال ُاإلعالم كميدانُعلوم

االتصالُاالقليميفيُالجزائرُوعنُسيرورةُتطورهاُورهاناتهاُفيُاإلمساكُبقضاياُإشكالياتُُتناولُفيخاصُ
ُ؟.فيُالوقتُالراهنليمُااألق

 ,Merah, Meyer)ُالتظاهراتُوالمنشوراتُالعلميةُالسابقةفيُ تطرقنا وفيُهذاُالسياق،ُفقدُسبقُوأن

2015(ُ ،)Ghosn, Merah, Bendahan, 2020(ُ ،)Aoudia, Meyer, Merah, 2022) ُُوتأثير ُظهور إلى
ُواإلقليمي ُالعمومي ُالمحلية بمختلف المرتبط االتصال ُالفاعلة ُُ،الجهات ُمنظوروهذا ُمنطقةُُمن تثمين

ُمحددة ُ(2018)بوشاقور،ُجغرافية .ُ ُوراء فإنوعليه ُمن ُالكتاب الهاجس ُالتسويقيُهوُ هذا ُالبعد دراسة
لتثمينُاألقاليمُوتكييفهاُُراميالجهدُالباعتباره"Vincent Gollainُُبالمعنىُالذيُحددهُُ،لألقاليمُفيُالجزائر

لصالحه،ُعلىُسلوكُالجمهورُالمستهدفُبعرضُمختلفُوجذاب،ُُالتأثير،معُاألسواقُالتنافسية،ُبغرضُ
يجعلُُنمطعتبرُأيضاُبمثابةُ"يُا.ُكم(2014)"تكونُقيمتهُالمدركةُمتفوقةُبشكلُدائمُعلىُقيمةُالمنافسين

ُب ُالمقيد ُاإلقليمي ُالعرض ُتكييف ُالممكن ُالمعرفةُُغيةمن ُطريق ُعن ُوالضيافة، ُالجاذبية ُأهداف تحقيق
ُ.(Chamard et al., 2014)."ُالصحيحةُلبيئته



 

 

ُ ُفإننا ُالمنظور، ُهذا ُعنمن ُأيضا ُالواعيُُطبيعةُنتساءل ُباالتصال ُيسمى ُما ُإطار ُفي وجودنا
ارُالتيُتهدفُإلىُولُمنُخاللُهذهُالمناهج،ُوالذيُمنُشأنهُالمساهمةُفيُتطويرُاألنشطةُواألفكُؤوالمس

منُخاللُتسليطُالضوءُعلىُالتنوعُالذيُيميزُمواردها:ُالطبيعية،ُالتراثية،ُالرمزية،ُالتقنيةُُتثمينُاألقاليم
ُ،األرياف القرى،:ُالجزائروخاصةُالبشريةُكماُهوُالحالُفيُمختلفُالفضاءاتُوالمستوياتُاإلقليميةُفيُ

ُالمدن،ُالمناطقُالحضريةُوالضواحي.ُ

منُخاللُ حُبينُمنطقينُمشروعينُومتكاملين،يتأرجُيظلُ ُولُؤفإنُاالتصالُاإلقليميُالمسُ،ومنُثم
البحثُفيُاألخالقياتُُفيُ،ُومنُجهةُأخرُىهذاُمنُجهة إعادةُتنظيمُاألقاليمُبحثا ُعنُالتنميةُواالزدهار

ُالتيُيمكنُأنُتعززُالتواصلُبينُالفاعلينُالذينُيدافعونُعنُمفاهيمُالديمومةُواألصالة.ُ

ُتُ  ُوبالتالي، ُاألولوية ُالحديثةُُوعطى ُالتجريبية ُسياقهاللدراسات ُفي ُمساهمةُُالمعالجة بغرضُتوصيف
ُ)والمس ُالعمومي ُأداةُُؤاالتصال ُإلى ُاالتصالية ُالمقاربة ُتحول ُوإبراز ُاألقاليم، ُوتثمين ُجاذبية ُفي ول(

ُأمُال.ُُوصحافياُ ُإعالمياُ ُ،ُسواءُاستدعىُاألمرُبعداُ جزائرللتسويقُاإلقليميُفيُال

إلضفاءُالشرعيةُُيرُاستراتيجياتُالتسويقُاإلقليميتطُوُمحاولة الضوءُعلى كتابالُسلطُهذاي ُُ،وأخيراُ 
علىُاألقاليمُالصغيرةُوالمتوسطةُفيُإطارُالمركزيةُتحاولُفرضُنفسهاُالُسيماُمنُحيثُهيكلةُمشاريعُ

اريعُكماُمشمختلفُالدعمُواستشارةُالجهاتُالمعنيةُبالتنميةُالمحليةُفيُاإلعدادُالمشتركُلوكذاُالتنمية،ُ
ُوالعيشُ ُالتحضر ُفي ُالقريب، ُالمستقبل ُفي ُوبعدها، ُاإلقليمية. ُالتهيئة ُفي ُالصراع ُأو ُالنزاع ُحاالت في

ُمتزايد ُنحو ُعلى ُالرقمية ُالتكنولوجيات ُاستخدام ُيستدعي ُالذي ُالعموميةُُسعياُ ُالمشترك ُالخدمة لترشيد
أصبحتُاألقاليمُالرقميةُتزدادُأهميةُ.ُحيثُ(2015باالعتمادُعلىُاإلدارةُااللكترونيةُ)بوعمامة،ُرقاد،ُ

ُللتفاوتاتُ فيُمجالُاالتصالُالعموميُمنُخاللُممارساتُمواطنةُجديدةُمنُالمفترضُأنُتجلبُحلوال 
ُالمدنُالذكية.ُماُيسمىُاالجتماعيةُواالقتصاديةُوالبيئيةُوكذلكُبظهور

 : لفؤ  أهداف الم
الباحثينُفيُعلومُاإلعالمُواالتصالُكلُمنُ،ُالمتعددُالتخصصات،ُستكتابُالجماعييستهدفُهذاُاال

ُحولُ ُتتمحور ُاتصالية ُمقاربة ُتتبنى ُالتي ُاالجتماعية ُوالعلوم ُاإلنسانية ُللعلوم ُاألخرى والتخصصات
ُ:ُُُاألهدافُالتاليةلتحقيقُُلفهذاُالمؤُ يسعىُحيثُ،منُالفاعلينُوممثليهاُ،األقاليم،ُتثمينها

ُمختلف .1 ُبين ُالتفاعالت ُعلى ُاالهتمام ُالمكلفينُُتركيز ُبين: ُتجمع ُالتي ُتلك ُخاصة الفاعلين
ُا ُباالتصال ُاإلقليمية، ُالمؤسسات ُلدى ُالفاعلةُُشطيانلعمومي ُاألطراف ُالجمعوية، الحركة

حيثُيكونُهذاُالمؤلفُالجماعيُبمثابةُُوالصحفيينُالذينُيعالجونُمستجداتُالتنميةُاإلقليمية.
 سواء.ُنُفيُمجالُاالتصالُالعموميُعلىُحدٍُدليلُعلميُيستفيدُمنهُالطلبةُالجامعيينُوالممتهني



 

 

سيتمُالتركيزُكماُ.ُالجزائرالتساؤلُحولُالتطوراتُالمحتملةُفيُاالتصالُالعموميُواإلقليميُفيُُ .2
اُعلىُالعملُالبحثيُفيُعلمُالبيئة،ُالتهيئةُاإلقليمية،ُتأهيلُالمنتجاتُالثقافية أوُالحرفية،ُُأيض 

،ُالمدنُالذكيةُواستخدامُالتكنولوجياُالرقميةُلصالحُسياحيبغرضُالترويجُالُحفظُوترميمُالمواقع
 المواطن.

 : االستكتابمحاور 

 العالمة.ُ-تعزيزُالشعورُباالنتماءُوتصنيعُالمدينةُوتحقيقُهويةُللمكانُوللمواطنُ -1
 .ُلألقاليمُالتحولُاالجتماعيُوالتنميةُالمستدامةُبيناالتصالُالبيئيُ -2
 مادي.الال،ُالماديُُووالثقافيُالطبيعيلتراثُوالتسويقُالسياحيُلتثمينُال -3
 االتصالُاإلقليميُالمسؤول.ُُالقياتأخ -4
 .والتهيئةُاإلقليميةالصراعاتُفيُالتخطيطُإدارةُ -5
 .ُوإدماجُالتكنولوجياتُالحديثةُفيُاألقاليمالذكيةُُدنالمتطورُ -6

 : النصوص المقترحة

ُ:يينُالتاليينبريدالنينُاُوعنالعبرُ كاملفيُشكلُنصُُاقتراحاتهمالمشاركةُتقديمُيرجىُمنُالراغبينُفيُ
),bejaia.dz-nacer.aoudia@univ((bejaia.dz-ismail.bendebili@univ)ُُ ُأقصاهُفي موعد

ُ.2022ُسبتمبر30ُ

 تواريخ مهمة: 

ُرمز.35000ُإلى34000ُُإلرسالُالمقاالتُفيُحدودُ:ُالموعدُالنهائي2022ُُسبتمبر30ُ•ُ

ُ:ُاإلعالنُعنُنتائجُالتقييم؛2022ُنوفمبر30ُ•

 .خذُبعينُاالعتبارُنتائجُالتقييماألبُالمقالُالنهائيُإرسال:2022ُديسمبر30ُ•ُ
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