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خطورة الهيكلة المنفردة لشركات القطاع النفطي

ومازال المسيء هو الظلوم

ن�رشت �إح��دى ال�صحف خ�بر ًا مفاده «�أن �رشكة
نفط الكويت  KOCجتري �أكرب هيكلة �إدارية منذ
بناء على قرار
�إن�شائها» و�أن هذا القرار قد اتخذ
ً
جمل�س �إدارة �رشكة نفط الكويت يف �سياق خطة
م�ؤ�س�سة البرتول لإع��ادة هيكلة القطاع النفطي.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة نفط الكويت
�أن عملية هيكلة ال�رشكة قد �شملت �إعادة ت�سمية
ل�ل��إدارات واملديريات ونقل تبعية جمموعات
وف��رق العمل وتغيري م�سميات وظيفية وتعيني
كوادر جديدة بهدف رفع الأداء وحت�سني الإنتاجية
وتهيئة هيكلها الإداري لتنفيذ ا�سرتاتيجية !2040
ولنا املالحظات التالية:
 -1لي�س هناك ا�سرتاتيجية ،2040حيث �إن
اخلطط اال�سرتاتيجية ب�سبب التغريات االقت�صادية
وال�سيا�سية وال�صناعية والتكنولوجية ال�رسيعة
يف نظم املعلومات واالت�صاالت ،بل ميكن �أن تكون
هناك توجهات ا�سرتاتيجية �أو ر�ؤية ا�سرتاتيجية
� 2030أو .2040
 -2اخلطة اال�سرتاتيجية تكون مابني 3و� 5سنوات
يتم حتديثها ب�شكل دوري.
 -3يجب �أن تتم �إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل
وال تكون عملية �إعادة هيكلة كل �رشكة من �رشكات
القطاع النفطي منعزلة عن الأخ��رى لأن يف ذلك
زي��ادة يف التداخل والت�شابك يف االخت�صا�صات
وتكرار ًا للإجراءات وت�ضخم للتكاليف الإدارية
واملالية وزي��ادة يف العمالة وت�ضخم بالهيكل
التنظيمي على م�ستوى ال�رشكة وعلى م�ستوى
القطاع النفطي.
 -4يجب �أن ي�صدر قرار �إعادة هيكلة القطاع النفطي
ككل من قبل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة «م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية »Kuwait Petroleum Corporation

الظلم �أيها ال�سادة ظلمات يوم القيامة ،ودعوة املظلوم
لي�سبينهاوبنياللهحجاب،وقدقالالنبيعليهال�صالة
وال�سالم�« :إن الله ليملي للظامل حتى �إذا �أخذه مل يفلته»،
ثم قر�أ «وكذلك �أخذ ربك �إذا �أخذ القرى وهي ظاملة �إن
�أخذه �أليم �شديد»-هود -102-ذكر الزخم�رشي يف ربيع
الأبرار �أنه وجد حتت فرا�ش يحيى بن خالد الربمكي يف
�سجنه بعد وفاته رقعة مكتوب فيها:
وحق الله �إن الظلم ل�ؤم
ومازال امل�سيء هو الظلوم
�إلى ديان يوم الدين من�ضي
وعند الله جتتمع اخل�صوم
ويف رواية ثانية للبيت الأول:
وحق الله �إن الظلم لوم
و�إن الظلم مرتعه وخيم
وعن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه �أن النبي �صلى الله
عليه و�سلم قال« :دعوة املظلوم حتمل على الغمام
وتفتح لها �أب��واب ال�سماوات ويقول ال��رب تبارك
وتعالى :وعزتي لأن�رصنك ولو بعد حني» ،ويف هذا
ال�صدد يقول الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضوان الله
عليه:
ال تظلمن �إذا ماكنت مقتدرا
فالظلم مرتعه يف�ضي الى الندم
تنام عينك واملظلوم منتبه
يدعو عليك وعني الله مل تنم
�أما البيت الذي �أ�رشت �إليه يف البداية فيقوله �أبو
العتاهية �إ�سماعيل بن القا�سم بن �سويد العيني
ال�شاعر العبا�سي املفلق ،وك��ان قد دخ��ل على
هارون الر�شيد فقال له :عظني ،فقال:
ال ت�أمن املوت يف طرف ويف نف�س
و�إن ت�سرتت بالأبواب واحلر�س
واعلم ب�أن �سهام املوت قا�صدة
لكل مدرع منها ومرت�س
ترجو النجاة ومل ت�سلك طريقتها
�إن ال�سفينة ال مت�شي على اليب�س
فبكى هارون حتى بل كمه بدموعه ،وعلى ذكر الظلم
فقد �شكا �أهل الكوفة واليهم �سعد بن �أبي وقا�ص الى عمر
بن اخلطاب ر�ضي الله عنهما حتى قالوا �إنه اليح�سن �أن
ي�صلي ،فعزله عمر ،و�أر�سل �إليه فقال :يا �أبا �إ�سحاق
� ،إن ه�ؤالء يزعمون �أنك الحت�سن �أن ت�صلي؟ فقال �سعد:
�أما �إين والله كنت �أ�صلي بهم �صالة ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم� ،أطيل يف االوليني و�أخفف يف الأخريني ،قال
عمر :ذاك الظن بك يا �أبا �إ�سحاق« ،وكان �سعد م�ستجاب
الدعوة» ثم �أر�سل عمر معه رجال الى الكوفة ف�س�أل �أهلها
عنه ،ف�أثنوا على �سعد خريا ،حتى دخل الرجل م�سجدا
لبني �سعد فقام رجل منهم يقال له � :أ�سامة بن قتادة،
يكنى �أبا �سعدة فقال� :إن �سعدا الي�سري بال�رسية ،وال
يق�سم بال�سوية ،وال يعدل يف الق�ضية ،فقال �سعد� :أما
والله لأدعون بثالث ،اللهم �إن كان عبدك هذا كاذبا قام
رياء و�سمعة ف�أطل عمره واطل فقره وعر�ضه للفنت،
ف�أ�صابت الرجل دعوة �سعد ،فكان الرجل يقول بعد ذلك:
�شيخكبريمفتون�أ�صابتنيدعوة�سعد،وكانحاجباهقد
�سقطا من الكرب على عينيه و�إنه ليتعر�ض للجواري يف
الطرق يغمزهن ،وكان �أحد وزراء بني العبا�س ا�ستولى
على مزرعة لعجوز ،فرفعت اليه �شكوى و�شفعت اليه
فلم يلتفت اليها ،فقالت للوزير :والله لأدعون عليك،
فقال لها الوزير ب�سخرية :عليك بالثلث الأخ�ير من
الليل ،ف�إن الدعوة فيه م�ستجابة ،فدعت عليه العجوز
فلم ميهله الله تعالى �سوى �سبعة �أيام حتى �أنزل فيه
عقوبته فنكبه اخلليفة وامر بقطع يده ،ثم �أمر بقتله ،
فمرت به العجوز ووقفت ثم �أن�شدت:
�إذا جار الوزير وكاتباه
وقا�ضي الأر�ض �أجحف يف الق�ضاء
فويل ثم ويل ثم ويل لقا�ضي الأر���ض من قا�ضي
ال�سماء ،،وال�شعر لأبي الف�ضل الريا�شي.
ودمتم �ساملني.

ماذا أعددنا للمستقبل؟

ويكون هذا القرار معتمد ًا من املجل�س الأعلى
للبرتول.
 -5يجب �أن يكون هناك تن�سيق وتكامل بني �إعادة
�رشكات القطاع النفطي ويف وقت واحد و�أن ال تتم
عملية �إع��ادة هذه ال�رشكات النفطية يف �أوقات
خمتلفة ح�سب ر�ؤية كل جمل�س �إدارة كل �رشكة من
�رشكات القطاع النفطي.
 -6يف�ضل �أن تكون اجلهة الإ�ست�شارية التي تقوم
بعملية �إعادة هيكلة القطاع النفطي مطلعة على
طبيعة العالقات التنظيمية بني �رشكات القطاع
النفطي ،وخبرية باملجال الإداري والتنظيمي
ومتلك القدرات واخل�برات يف جمال ال�صناعات
النفطية والتوجهات امل�ستقبلية للنفط والغاز
وال�صناعات النفطية والبرتوكيماوية.
 -7يجب اال�ستفادة من التجارب واخلربات العاملية
يف جم��ال �إع���ادة الهيكلة وال�صناعة النفطية
والبرتوكيماوية �سواء على امل�ستوى اخلليجي �أو
العاملي.
�إن اال�ستعجال يف �إعادة هيكلة كل �رشكة من �رشكات
القطاع النفطي ومبعزل عن التوجهات اال�سرتاتيجية
للقطاع النفطي يعزز توجهات و�سيا�سة اجلزر
املعزولة يف �رشكات القطاع النفطي وفيه كثري من
املخاطر واملحاذير على اخلطة التنموية للدولة
وال ت�صب بامل�صلحة العامة.
هذه هي بع�ض املالحظات يف عجالة ،و�أمتنى �أن ال
يتعجل البع�ض يف �إعادة هيكلة هذا القطاع احليوي
واملهم ،لأن��ه قوت يومنا وع�صب احلياة لهذه
الدولة وال��ذي ي�شكل �أكرث من  %90من دخلها،
حيث �إن االقت�صاد الوطني حتت رحمة تطورات
القطاع النفطي.
ودمتم �ساملني.

ان العامل مير مبتغريات كبرية من
النواحي االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والريا�ضية ونحن ك�أننا
يف جزيرة معزولة عن العامل ال نت�أثر
وال ن�ؤثر يف �أي من هذه املتغريات،
وك�أننا يف �سبات دائم وال نريد �أن نغري
من حالنا وك ��أن الدخل الوحيد من
النفط �سوف يدوم �إلى الأبد وال نحتاج
�إل���ى �أي م��ن امل��ت��غ�يرات املوجودة
يف العامل ،ف�صار الكل من مواطنني
وحكومة وجمل�س ال ي�شعرون بهذه
امل�شكلة ،وال يريدون �أن يعملوا على
تغيري �أو البحث �أو التفاعل معها حللها
من �أجل هذا الوطن وم�ستقبله وم�ستقبل
اجياله املقبلة ،انهم ن�شطون يف
الدرا�سات وامل�ؤمترات واعداد اللجان
املتكررة للبحث والدرا�سة ثم نقف
عند التنفيذ وك�أننا نخاف من التقدم
ولو خطوة واحدة �إلى الأمام متمتعني
بالوفرة النفطية امل�ؤقتة وال�رصف
والتبذير من دون وع��ي ،وك�أننا يف
حلم ال نعلم متى نفيق منه ،ان املتابع
للمجتمع الكويتي وطريقة حياته غري
الهادفة ي�شرتي �أي �شيء حتى من دون
احلاجة ل��ه ،بل ملجرد حب التملك
حتى االره��اق يف امليزانية العائلية
مما خلق جمتمع ًا مت�شابه ًا يت�ساوى به
الغني باملتو�سط والفقري يف املباين
وال�سيارات وال�سفر واللب�س وكله يف
االعتماد على الدعم احلكومي يف اف�ساد
طريقة حياة النا�س .ان هذه املقدمة
الوا�ضحة امل��ع��امل وط��ري��ق��ة حياة
املجتمع الكويتي غري عادية على
م�ستوى ما هو موجود يف املجتمعات
الأخ��رى يف العامل ،فكيف نخرج من
هذا امل�أزق والى العودة �إلى احلياة
الطبيعية املبنية على التخطيط
العلمي ال�سليم ،الذي يراعي احلا�رض
وامل�ستقبل ويعمل على تطبيق القانون
والتعليم الذي يراعي خمرجات جادة
تفيد املجتمع يف م�سرية بلدنا وهو
�أ�سا�س لأي جمتمع متقدم ،والتعليم هو
البذرة الأ�سا�سية ملقيا�س �أي جمتمع يف
تقدمه �أو ت�أخره ،اننا �أهملنا التعليم
ملدة طويلة ونحن جنني خمرجاته
غري احلميدة ،وهي التي و�ضعتنا يف
امل�أزق احلايل مبجتمعنا يف كثري من
الأم��ور ال�سيئة والعديدة اننا اليوم
نحمل امل�س�ؤولية لكل االطراف التي
و�ضعتنا يف هذه احلالة ال�صعبة وال
تعمل على �إ�صالحها .وخا�صة �أن
عامل الزمن لي�س يف �صاحلنا ف�أي
ت�أخري يف الإ�صالح و�إع��ادة املجتمع
�إلى الو�ضع املطلوب وال�سليم �سوف
يجعلنا يف حالة الي�أ�س و�صعوبة
العودة �إلى الو�ضع املطلوب ،ان هذه
املقالة نابعة من القلب ملحاولة
تنبيه كل م�س�ؤول يف هذا املجتمع �أن
يفكر �ألف مرة بحال البلد وم�ستقبله
وي�ضع �ضمريه �أمامه و�أمام الله يف �أن
ي�صحو من هذا احللم الكريه ويعي�ش
يف الواقع لإ�صالحه ويخرجنا ويخرج
االج��ي��ال املقبلة م��ن املجهول ،ان
الكويت ت�ستاهل �أكرث من واقعها فيجب
ان نعمل جميع ًا ملا فيه خري هذا البلد
الطيب .والله امل�ستعان.

مواقع

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

شكر وتقدير للعقيد أحمد الكندري
قال الله تعالى «و�أما بنعمة ربك فحدث» .كثريا
ما �سمعت من العلماء واملف�رسين لهذه الآية
من التنزيل والذكراحلكيم وهم يقولون بتف�سري
هذه الآية ب�أنه من التحديث وال�شكر بنعم الله
ال�شكرلأهل الف�ضل من النا�س الذين يوالون نعمة
الله يف خلقهم و�أخالقهم و�سجاياهم ولي�س �أدل على
ذلك من العقيد احمد الكندري رئي�س ق�سم القيادة
يف الفروانية :حقيقة الداخلية من حيث املبد�أ
العام �أهم �سلطة تنفيذية يف املجتمع لأنها ت�رشف
على حتقيق الأمن والأمان بكل جوانبه كما تعزز
تطبيق القانون واللوائح والنظم بكل تغرياتها
ولكن يف و�سط وقلب هذه امل�س�ؤوليات اجل�سام
لوزارة الداخلية يقع يف و�سط ذلك كله االن�سان
الذي يحمل �رشف االنتماء لهذه امل�س�ؤولية �سواء
كان من الرتب امليدانية �أم من رتب القادة لأنه
�أ�سا�سا قادم من املجتمع الكويتي ومن املجتمع
االهلي ،وحينما يحمل �رشف االنتماء للم�س�ؤولية
فهو ي�ضيف �إليها قيما اخالقيا وان�سانية كما
هي امل�س�ؤولية ت�ضيف اليه قيمها الأخالقية

والإن�سانية هذه هي العالقة اجلدلية التالزمية
والتي جتد جت�سيدها وعنوانها يف �شخ�ص يف رجل
يف ان�سان وبعد ذلك يتابع العقيد احمد الكندري
مراجعيه بكل التفا�صيل ويناق�شها وفق اللوائح
والنظم ويتخذ الأمر االداري املمكن بحيث يحافظ
على القواعد القانونية امل��ق��ررة للمعامالت
ويتخذ الأمر االداري الذي يوافق القيم االن�سانية
واالخالقية ومينح املراجعني االنطباع ب�أنه
م�س�ؤول ولكن وظيفته ان يجعل امل�س�ؤولية مبد�أ
للتو�سط بني االئحة القانونية وبني االن�سانية
واذا ما ا�ستلزم تواجده يف ميدان عمله واطالعه
بنف�سه على جميع معامالت املراجعني وتدقيقه
للمعامالت فهذا يجعلنا مطمئنني ب ��أن البالد
بخري حينما تلتقي بقيادات يف الداخلية بهذا
احل�س االن�ساين واالخالقي للم�س�ؤولية ونحن �إذ
ن�شيد بالعقيد احمد الكندري نعلم ب�أن وزارة
الداخلية كانت ومازالت حت�سن اختيارالرجال
ال��ذي��ن ينت�سبون ال��ى ��شرف ه��ذه امل�س�ؤولية
وخ�صائ�صها.

انتماء

مالحظة

فراس الحمداني

غادة عمر قاسم

Firashamdani57@yahoo.com

طوابير الهابطين إلى الجحيم
ارحموا عزيز قوم ذل .هذا املثل تكرر دائما ويف كل زمان من �أزمنة
العراق امل�ستباح الذي ت�ؤدي فيه التقلبات يف �أحوال النا�س ب�شكل
يثري الغرابة ،حيث ت�صعد فئة من احل�ضي�ض �إلى القمة وهي ال متتلك
�أي م�ؤهالت �إال النفاق والوالء ،وتهبط فئة من القمة �إلى القاع رغم
�أنها متتلك كل امل�ؤهالت ،ويف املقدمة من طوابري الهابطني �إلى
اجلحيم هم ال�شعراء والأدباء واملثقفون والفنانون.
واليكم تفا�صيل هذه امل�رسحية احلياتية التي ما زلنا نعي�ش يف
ذروتها الدرامية من  2003حتى قيام ال�ساعة .كنا وحتى الأم�س
القريب نت�أمل �أحوال الفنانني والأدباء وال�صحافيني ون�شعر بالأ�سى،
لأن النظام ال�سابق قد �ضيق عليهم وح��اول توظيفهم يف الدعاية
ال�سيا�سية ور�صد �أنفا�سهم  ،فمن كان يتمادى بالتلميح ولي�س
بالت�رصيح ليعرب عن ق�ضية ما يجد نف�سه يف ق�رص النهاية �أو يف
املقابر اجلماعية  ،وكلنا يعلم كيف �آلت عليه �أحوال املبدعني من
املثقفني يف �سنوات احلروب العجاف وما تلتها من �سنوات احل�صار
وكيف �أكل فيها ال�شعب حتى النفايات املخلوطة يف طحني احل�صة
التموينية.
ولكن كل الذي جرى كان مربرا ويكفي �إننا ن�صف النظام بالدكتاتوري
والقمعي واال�ستبدادي وهذا احلكم معناه �أن النظام الدميقراطي �سوف
يفتح �أبواب اجلنة للعراقيني ،ولكن واقع احلال والوقائع اليومية
ت�ؤ�رش لنا زيف الدميقراطية وتقلباتها اخلطرية بتطبيقاتها اخلاطئة،
وهيمنة فئات كانت متعط�شة للرثوة واملنا�صب والوجاهات ،فركبت
ح�صان الدميقراطية م�ستعينة بالع�شائرية واحلزبية والطائفية
ف�أ�صبحت الدميقراطية مثل انح�سار مفردات احل�صة الغذائية.
نعم ،فقد �صعدت �إلى دنيا ال�سيا�سة فئات كان همها الأول والأخري
التعوي�ض عن حرمانها ومظلوميتها هي فقط ،ولي�س ال�شعب،
ف�أ�سكنت نف�سها يف القمة وتركت ال�شعب يف القاع يعاين الأمرين من
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تركة النظام ال�سابق وف�ساد النظام الالحق  ،وبني هذا وذاك �أ�صبحت
�أحوال املثقفني وعموم املبدعني ال تقارن ب�أ�سو�أ حال عرفته البالد
�أو البالد الأخرى يف الهند وال�سند �إلى اليابان وحتى يف ال�صومال،
مازال املثقف العراقي هائما على وجه يف الغربة يبحث عن لقمة
العي�ش ويط�أط�أ ر�أ�سه ملن هب ودب ع�سى ان يوفر له فر�صة عمل
يقتات منها �أو تتاح �إليه فر�صة ليقول كلمته يف هذا الزمن العجيب.
ومتتد معاناة املغرتبني الأدباء واملثقفني و الفنانني لأمور �أبعد من
االقت�صاد وال�سيا�سة ولعل �أخطرها ،وهو ما يحز بنف�س كل مثقف نبيل
ومبدع هو اغرتابه من عراقيته وتهمي�شه ،مما ولد له ال�شعور ب�أنه
ال ي�ساهم من بعيد �أو قريب يف بناء جتربته الدميقراطية �أو احل�صول
على ح�صته ال�رشعية من خريات البالد التي ذهبت �إلى زيد وعمر وما
بينهما من �سيدات و�سادة احتلوا الربملان واخرتقوا كل �أجهزة الدولة
ونهبوا كل ما ميكن نهبه ومبختلف كل الطرق لال�ستحواذ على ال�سلطة
متاما كما كان يفعل ال�سابقون رمبا كان �أكرث �سوءا.
ولي�ست �أحوال املثقفني الذين بقوا قابعني يف مدن العراق يف �أح�سن
حال من الذين هاجروا �أو هجروا فهم �أي�ضا �أغراب ومهم�شون لأن
ال�سيا�سيني ا�ستولوا على اجلمل مبا حمل ومل يرتكوا لل�شعب �إال
الفتات  ،والأنكى من ذلك ان ه�ؤالء ال�سا�سة الذين ال يعرفون �شيئا
يف ال�سيا�سة ن�صبوا �أنف�سهم �أم��راء وخلفاء على الطريقة الأموية
والعبا�سية و�أ�صبحوا ينظرون �إلى كل ال�شعب وخا�صة املبدعني ومن
�سار على دربهم ب�أنهم مثل اجلواري عليها �أن تغني وترق�ص وتتغنج
وتتملق لهم وك�أنهم ال�سالطني اجلدد ع�سى �أن مين عليهم بدرجة
وظيفية �أو مكرمة رئا�سية �أو حزبية  ،وقد يكون الأمر �أبعد من ذلك
هو احل�صول على عفو للإبقاء على حياتهم دون ان تتعر�ض حياتهم
للخطر ،وتعرب هذه الأجندات عن �سعادتها حني تقتن�ص �شاعرا
وفنانا �أو �صحافيا حاول �أن يغرد خارج ال�رسب.

مما ال �شك فيه �أن الإعالم ال�سياحي هو املروج
الأول والواجهة الدعائية لل�سياحة ،والإعالم
ال�سياحي بوجه عام و باخت�صار كل �إعالم
يخت�ص �أو ي��روج لكل ما يتعلق بال�سياحة
و�ش�ؤونها ومنها التنقل والت�سوق.
وال �شك �أن ال�سياحة يف وقتنا احل��ايل مل
تعد قا�رصة على ال�سياحة التقليدية وهي
زيارة املعامل الأثرية والتاريخية ،و�أماكن
الرتفيه و�أماكن �إقامة ال�سائح «الفنادق» و�إن
مازالت املحور الأ�سا�سي لل�سياحة والإعالم
ال�سياحي.
ورغم ازدهار وتقدم التكنولوجيا التي باتت
ت�ؤثر �سلبا �أحيانا على الإع�ل�ام ال�سياحي
التقليدي بقدر ا�سهامها يف الرتويج على نطاق
وا�سع ف�أ�ضحت معامل العامل الأثرية والتاريخية
ت�شاهد ولو ب�شكل غري مبا�رش عرب الإنرتنت.
كذلك ف�إن ال�سائح مل يعد ذلك ال�شخ�ص املرتف
الذي مي�ضي الوقت للمتعة فح�سب �أو العا�شق
للآثار واملعامل ال�سياحية فقط ،بل الهادف
لتحقيق �أه��داف معي�شية مادية ي�ستفاد منها
ب�شكل فعلي مع ال�سياحة فظهرت ال�سياحة
العالجية ،وال�سياحة التعليمية وبالتايل
تنوع جماالت الإعالم ال�سياحي لي�شمل كافة
جماالت ال�سياحة و�صورها احلديثة.
ومل��ا �سبق �أ�ضحت ال�سياحة عماد اقت�صاد

الدول ب�شكل مطلق و�أ�صبح الإعالم ال�سياحي
�إعالم «اقت�صادي» بامتياز ويف هذا ال�صدد ف�إن
اجلوائز الت�شجيعية من امل�ؤ�س�سات واجلهات
�أو امل��راك��ز الإع�لام��ي��ة ال�سياحية العربية
والعاملية القليلة ،خطوات بناءة لتطوير
الإع�ل�ام ال�سياحي ،ويفرت�ض امل��زي��د من
املبادرات واملراكز بهذا ال�ش�أن ،ومازال هناك
جوانب جوهرية وحديثة وجمدية �أخرى مهملة
يف االقت�صاد والإعالم وال�سياحة ومنها عنا�رص
اجلذب ال�سياحي املروجة �إعالميا «علم النف�س
ال�سياحي والإع�لام» ومنه الأث��ر النف�سي عن
االنطباع العام للأماكن ال�سياحية لبلد ما
�أو تعقيدات الفيز ال�سياحية فيها �أو بح�سب
االنطباع الإعالمي عرب و�سائل الإعالم املختلفة
عن ال�سائح واحلديث الطيب عن الزائر لبلد
املعلم ال�سياحي .كما ينبغي �إعطاء اهتمام
وح��واف��ز لأوائ����ل التخ�ص�صات ال�سياحية
و�إعالمها مثل درا�سات الآث��ار ،وتكنولوجيا
الإعالم ال�سياحي وهي تخ�ص�صات مازالت كرث
من الدول العربية املروجة لل�سياحة يعزف
مواطنيها عن درا�ستها .فتميز الإعالم ال�سياحي
هو باال�ستقطاب الإع�لام��ي الأم��ث��ل لل�سائح
بفكره ونف�سيته لأي مظهر �أو معلم �أو علم
جمال ال�صناعة ال�سياحية وحتقيق �أكرب عائد
اقت�صادي.

