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ملخص:

يتوقف ذماح أي نشااط سايا ع ى او راومر ة وىاة ماي اوعاايًن الشار ط الاا ااب مراىاتاا ى ياات
الرت يج السيا ع أبنواىها ،ماالختالف األنثر بولوجع اإلثنولوجع بٌن األمم اإلنسانية ىامال مهام ماي ىوامال إثارا
الساايا ة العاويااة انتعا ااها ،إال أن أث ااب الثقامااات اإلنسااانية اح يااة ال ر ااال رعاااه مااي الته اايذ اإلق ااا ا ا
راجع ل كثًن مي اوتغًنات اإلىالمية االجت اىية ك لك السياسية الا سامهت ىي ق د أ د ن ق اد رعطيال
مساىع رنشيط السيا ة الداخ ية رطوير ا.
ماهلاادف مااي ا ا الدراسااة ااو الع اال ى ااو عديااد اكليااات اإلىالميااة الك ي ااة ااداث ال ااريف ةااال
الدىم الرت يح وظا ر التناوع الثقاا داخال اعت عاات .ى او النذاو الا ي يشاجع بطبيعاة ا اال ا ااظ ى او القايم
السوساايوثقامية ،ااا أن ا ا البذااإ ينت ااع إ الدراسااات النظريااة مقااد ركااا ى ااو روباايف العالقااة الااا راربط بااٌن
اوتغًنات البذثية السابق ذكر ا كخطة أ لية مث ا لنا بعد ذلك استنباط النتائج مناقشتها بشكل نسيب مكنتنا
هناية الورقة الع ية مي طرح ة وىة مي التوبيات االقرتا ات اخلتامية.

كلمات مفتاحية :التنوع الثقا ؛ السيا ة الداخ ية؛ سائل اإلىالم؛ القيم السوسيوثقامية.

Abstract:
The success of any tourism activity depends on the availability of a set of
criteria and conditions that must be taken into account in tourism promotion
operations of all kinds. Anthropological and ethnological difference between
human nations is an important factor in the enrichment and recovery of global
tourism, but most local human cultures still suffer from marginalisation and
exclusion, and this is due to many media, social and political variables that have
intentionally or unintentionally contributed to hampering efforts to revitalise and
develop domestic tourism.
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The aim of this study is to work on the identification of media mechanisms
that can make a difference in the support and promotion of cultural diversity
within societies. In a way that naturally encourages the preservation of sociocultural values, and as this research belongs to theoretical studies, we have
focused on describing the relationship between the previously mentioned research
variables as a preliminary plan, final recommendations and suggestions.
Keywords: cultural diversity; local tourism; the media; sociocultural values.
__________________________________________

* املؤلف املرسل :الطيب ىيسا ي ،اإلمييلtabiscience@gmail.com :

 .1مقدمة:
يعترب التنوع الثقا مي اوظا ر اإلنسانية الا رساىد ى و عديد طبيعة اعت عات ،ذلك أن

ا

التنوع يتشكل ىي طريق ة وىة مي العوامل العنابر أمهها ال غة الديي إضامة إ اجلغراميا الطبوع
اووسيقية العادات الغ ائية .ثًن ا مي خ ائص الثقامية األخرى،
البشرية مإنه ميكي أن نستشعر التنوع الثقا
رنت ع إ نطايف جغرا

ىت داخل اعاالت اإلق ي ية اح ية ل ب دان الد ل الا

ضاري ا د.

ابلرجوع إ الت اانوع الثقا اح ع د را
التع ق أكثر

خضم

رنشياط السيا ة الداخا ية مإن مهم

ا الثنائية يتط ب

كامة الظر ف احيطة هب ا اإل كالية الا تدد معال رراك ية الرتاث اإلنساه (خماطر

العووة الثقامية) ىرب قر ن ،إال أن نالك بعض اوؤ رات الا ستسا م مستقبال
مي

ا التبايي بٌن األىرايف

ا ا إلرث الث ٌن اوت ث ة أساسا

احامظة ى و ما ربقو

اجلوانب السيا ية االقت ادية ل ناىات ا رف التق يدية

أيضا الطقوس القيم السوسيوثقامية ل تج عات اإلنسانية ،يإ يتو اإلىالم السيا ع كإسرتاريجية
اليوم مه ة الرت يج هل ا الثقامات الطقوس اح ية ى و اوستوى الد يل اح ع .ا قحقق التن ية السيا ية
اوستدامة يدىم مساىع ا اظ ى و التنوع الثقا لسنوات ىقود ىديدة مي الامي.
 .2حتديد املشكلة:
إن التنوع الثقا

و نتاج لس س ة مي

قات التغًن التارخيع االجت اىع ،ك ذ ة ك لك

ل ت رع الدائم لألىرايف القبائل الا انقس ت ى و بعضها البعض مع مر ر ا قب الامنية اوخت ة .األمر
ال ي أدى إ االختالف التدراع

أمناط العيذ الت اىل اخلاص ابلعادات اليومية ابلتايل بداية
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اختالط األلسي الراجع ل تباىد اوكاه اجلغرا بٌن خمت ف
البىن ال غوي ة األب ية

ا التغًنات ى و

ا الكيا ت يإ أثرت

ولتها إ لغات جديدة هلجات حم ية ،مع و سبيل اوثال ال غة الالرينية سب

ى ا ال سانيات ع م در جائع ألربع ثقامات أ ربية ديثة أال ع الثقامة ال رنسية الربرغالية إضامة
إ اإلسبانية اإليطالية يإ يط ق ى يها اسم االخوات األربع

ا الررباطها ب ور نسبية مت ا رة ابل غة

الالرينية األم ،ل لك مإنه ال ميكي االستهانة أبمهية ال غات ابىتبار ا األد ات األ
بٌن األ خاص أيضا لكون

لالر ال التوابل

ا األخًنة مع م رئيسع مي اوعامل الا رتشكل ى و إثر ا األ ىية ا ضارية

اوتع قة ابلتنوع الثقا ىرب العامل.
ميثل قطاع السيا ة موردا اما مي موارد االقت اد الد يل يإ يعول ى يه

ى يات رنويع

مداخيل الد لة ردىيم القواىد االقت ادية .ابلتايل رمع مستوايت الدخل ال ردي ال ي قحد مي جم
اكمات االجت اىية التعقيدات الس بية ذات ال ة ،ى يه مإن التخطيط السيا ع ينقسم إ ىدة
إسرتاريجيات أمهها التسويق اخلارجع ل ناطق السيا ية .أي أن

ا النوع مي ا الت موجه ب ة

حمددة إ األجانب لكي روجد ناك الكثًن مي األساليب الرت اية ل سيا ة مي بينها النشاطات
اإلىالمية الا رعىن ابلسيا ة الداخ ية ،ىط ا ى و ما مت ذكرا مالسيا ة اح ية أببذت ر عب د را مه ا
رنشيط ركة التجارة األسوايف الداخ ية

اك نة األخًنة

ا سب اوتابعٌن اخلربا االقت اديٌن،

مي بٌن األسباب الا أدت إ رس يط الضو ى و موضوع السيا ة الداخ ية و األزمة الوابئية
) (covid19الا يواجهها العامل مؤخرا الا ىط ت العديد مي اوشاريع االقت ادية التن وية الا كانت
مربةة بدرجة األ

ل قضا ى و اوشكالت االجت اىية التق يل مي نسب ال قر البطالة.

يتذدد البعد الثقا ل سيا ة الداخ ية ىندما رتومر اإلمكانيات القادرة ى و إبراز ال وائد اوادية
الا ميكي أن ذمنيها مي را محاية ررقية التنوع الثقا اح ع ،مت يم محالت الرت يج السيا ع ى و
النذو اوط وب قحتاج روظيف كامل الوسائط اوتا ة ى و ثرار سائل اإلىالم اجلهوية أبنواىها
ركنولوجيات االر ال ا ديثة .الا رعد مي اكليات اإلىالمية الا اب أن ررامق جهود احامظة ى و
التنوع الثقا اح ع أن رسا م ك لك

استغالل
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الا ار ،ذلك ابلطريقة الا ال ر غع القيم السوسيوثقامية األخالقية رراىع أيضا خ وبيات مقدسات
ا اعت عات اح ية ال جتعل مي مسألة السيا ة داخ ية إ كالية تدد مظا ر االستقرار االجت اىع
األمي اح ع.
إذن مي خالل ما سبق ذكرا ميكي بياثة التساؤل الرئيسع التايل :كيف ميكي ل ت اانوع الثقا
اح ع أن يساىد ى و رنشياط السيا ة الداخا ية؟
رندرج ى و إثرا التساؤالت ال رىية اكرية :
 -كيف رسا م اوؤسسات اإلىالمية الوطنية

التعريف ابوناطق السيا ية الداخ ية؟

 -ما ع القيم السوسيوثقامية الا اب مراىاتا

ى يات الرت يج السيا ع اح ع؟

 أيي رك ي مواطي التكامل بٌن التنوع الثقا اح ع مساىع رنشيط السيا ة الداخ ية؟لإلجابة ى و رساؤالت الدراسة مت رقسيم يك ة البذإ ى و النذو التايل:
احور األ ل :مدخل م ا ي ع نظري.
احور الثاه :منهجية البذإ.
احور الثالإ :اإلىالم الوطين عدايت الرت يج ل سيا ة الداخ ية.
احور الرابع :التسويق السيا ع اح ع إ كالية مراىاة القيم السوسيوثقامية.
احور اخلامس :طبيعة العالقة بٌن السيا ة الداخ ية مظا ر التنوع الثقا اح ع.
 .3مدخل مفاهيمي نظري:
 .1.3مفهوم الثقافة:
ىرمها اتي ور "ى و أهنا ذلك الكل اوركب مي اوعارف العقائد ال ي األخاليف القانون األىراف
كل ما اكتسبه اإلنسان ابىتبارا ىضو

اعت ع".

ىرمها كوينسع رايت ى و أهنا" :ذلك الن و الرتاك ع ل تقنيات العادات ،اوعتقدات لشعب مي
الشعوب يعيذ

الة ار ال مست ر بٌن أمرادا ينتقل

اكاب ىرب الع يات

الرتبوية( .دمحم أمٌن)2013 ،
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 .2.3مفهوم التنوع الثقايف:
أما التنوع الثقا ميعرمه اليونيسكو

اوادة األ

مي إىالهنا العاوع بشأن التنوع الثقا سنة

 2001ى و أنه " رتخ الثقامة أ كاال متنوىة ىرب اوكان الامان ،رتج و

ا التنوع

أبالة رعدد

اهلوايت او ياة ل ج وىات اعت عات الا رتألف منا اإلنسانية ،التنوع الثقا بوب ه م درا لتبادل
التجديد اإلبداع و ضر ري ل جنس البشري ضر رة التنوع البيولوجع ابلنسبة ل كائنات ا ية ،هب ا
اوعىن مإن التنوع الثقا
ا اضر اوستقبل.

و الرتاث اوشرتك لإلنسانية ينبغع االىرتاف به التأكيد ى يه ل احل أجيال

(اليونيسكو)2001 ،

نعين به رعدد األ كال الا جتريها اجل اىات اعت عات ىي ثقاماتا ،و يعكس االختالمات
الناجتة ىي اخليارات ال ردية ،مالتنوع الثقا ميثل مكرة التعايذ أكثر مي مظهر ثقا داخل ن س الوسط
اعت عع ،ىندما يكون لدى اعت عات جود لتغًنات ثقامية متنوىة مإمنا ذلك ينعكس

ظهور

ديناميكية ةت عية خمت ة بٌن ر ك الكيا ت الثقامية ،مع ذلك مإن التنوع الثقا أببح قح ل قي ة
ةت عية.
ِّ
َّاس إِّ ا اخَّ ْقناا ُك ْم
مهناك أتبيل هل ا التنوع مجيع األداين يإ جا قوله رعا  " :ااي أاي اها الن ا
ِّم ْي ِّذ ْك ٍر اأُنْاثاو جع ناكم عواب ا قااباائِّ ال لِّتاا اع اارمُوا إِّ َّن أ ْكارام ُك ْم ِّىْن اد هللاِّ أرقاكم إِّ َّن هللاا اىِّ ايم اخبِّ اًن " ا جرات.
اكية  ، 13مالتنوع البشري

ال ورة ال كر الع ل و مًناث اإلنسانية مجعا ينبغع االىرتاف به

التأكيد ى يه ل احل أجيال ا اضر اوستقبل.

(بو بي ة)2019 ،

 .3.3السياحة احمللية:
رعرف السيا ة اح ية أبهنا النشاط السيا ع ال ي يتم مي مواطين الد لة ودهنا اوخت ة الا يوجد
هبا جدب سيا ع أ بناىة ركون داخل د د الد لة ال خترج مي نطاقها لكي
ىند بعض الد

ل ( .شام

ا او هوم خيت ف

سٌن ،د.س)

ك ا رعرف أيضا ى و أهنا انتقال اوواطي مي مكان إقامته اوعتاد إ مكان الاايرة ل رتة ال رقل ىي
 24ساىة ال رتجا ز ستة أ هر ألي ثرض ن األثراض ميها ىدا التكسب أ اهلجرة.
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ل لك مإن السيا ة الداخ ية ع السيا ة الا رعت د مقط ى و ما رومرا البيئة اح ية مي مناطق طبيعية
خ ائص ثقامية االجت اىية .الا ركون متنوىة ثرية
التارخيية األ داث او

أث ب األ يان

ا راجع ل كثًن مي اوتغًنات

ية الا أدت مع مر ر الوقت خل ق طبوع ىادات حم ية متعددة.

 .4.3مفهوم الرتويج السياحي:
" و ى ية إ داث اوعرمة لدى السائح ىي ركة براةها إ داث الت اىل االاايب بٌن السائح
بٌن اوع ومات الا يتذ ل ى يها ىي طريق اجلهود الرت اية رشجيعه ع ياا ى و القيام بس وك ااايب
حمورا التعاقد ى و أ د الربامج السيا ية الا رقدمها الشركة أ خ ق ط ب كامي لديه يشعرا ابلتورر
الق ق ىت يقوم

باىه".

(دمحم)2016 ،

يعرف أيضا ى و أنه "التنسيق بٌن جهود البائع السائح
اونتج

إقامة منامد ل ع ومات لتسهيل بٌن

السائح"( .متيذة)2018 ،

 .4منهجية البحث:
مي ا خيص اجلانب اونهجع استخدم البا إ

ا الدراسة اونهج الوب ع و طريقة لدراسة

الظوا ر أ اوشكالت الع ية مي خالل القيام ابلوبف بطريقة ى ية ،مي مث الوبول إ ر سًنات
منطقية هلا دالئل برا ٌن متنح البا إ القدرة ى و ضع أطر حمددة ل شك ة ،يتم استخدام ذلك
عديد نتائج

البذإ( .د.م ،اونهج الوب ع ،رعري ه خ ائ ه)2021 ،

قد اىت د

ا البذإ ى و اوال ظة البسيطة رعترب اوال ظة ا دة مي أد ات مجع

البيا ت يإ رقوم ى و مجع اوع ومات ىي طريق مراقبة ظا رة الت اانوع الثقا اح ع ع يل الع ا اوامل
القادرة ى و رنشياط السيا ة الداخا ية ،د ن إخ ا أي ىن ر أ إمهاله يإ يتم مي خالل

ا األداة

مهم الظا رة حمل دراسة بطريقة ام ة هبدف أتطًن ا ل ذ ول ى و النتيجة الا يهدف البذإ وعرمتها،
مي بٌن أ م الس بيات الا جع ت مي مسألة التنوع الثقا نق ة ى و اعت ع اجلاائري مثال أ داث
العشرية السودا الا أدت إ رقويض مظا ر التعايذ االجت اىع بٌن خمت ف التيارات ال كرية ابلتايل
تديد بنية اعت ع إضامة إ اإل كاليات اوتع قة أب داث الربيع األمازيغع الا سعت اهلوة بٌن منطقة
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القبائل اوناطق األخرى سامهت بطريقة أ أبخرى
الا رعرب ىي اوؤ الت السيا ية اح ية
رت ثل أمهية

ا البذإ

ىال

ا اونطقة الرتاثية الثرية ابلعادات التقاليد

اجلاائر مث ها مثل ابقع اوكتسبات ا ضارية اجلاائرية.

ا لع ل ى و عديد انعكاسات التنوع الثقا اح ع ى و الة السيا ة

الداخ ية ل بالد ،أتثًن اكليات االىالمية القيم السوسيوثقامية ك لك ى و اجلو السيا ع العام كيف
ميكي رسخًن

ا العنابر لت عيل التبادل الثقا

ا ضاري ىي طريق طرح االنشغاالت اوقرت ات

بشكل نظري الا رعاجلها سائل اإلىالم اح ية أ بعض الدراسات اوتخ
ماهلدف مي

ة

التاريخ الرتاث.

ا الدراسة و السعع ل بذإ ىي اكليات ا ول التنظي ية اوناسبة القادرة ى و

رغًن األ ضاع الس بية الا رعيشها منظومة التنوع الثقا اح ع ثًن ا مي اوكتسبات ا ضارية االخرى
مثل اوناطق الطبيعية اوواقع األثرية استغالهلا ا قحقق او احل االقت ادية ألنشطة السيا ة الداخ ية
رنويعها ،ذلك طبعا مي خالل جتنيد خمت ف التقنيات اإلىالمية أيضا االستعانة ابوالمح السوسيوثقامية
ل جت عات اح ية ى و النذو اوط وب.
يإ أن منظور ا الدراسة متثل

البنائية الوظي ية الا رعترب مي أ م اونظورات أكثر ا اقعية،

ابىتبار ا رنظر ل ظوا ر االجت اىية كشبكة مي األنسايف الا رتكون مي ة وىة مي البنا ات العالقات،
حبيإ أن است رار

ا التنظيم جودا يعت د ى و مدى التوامق االنسجام

ى و إثر ا مثال م هوم التنوع الثقا اح ع ،مي مث مإن دراسة
الداخ ية ى و مستوى الكيا ت التج عات اح ية

بكة العالقات الا ينشأ

ا التنوع ىالقته بتنشيط السيا ة

ظل البنائية الوظي ية ،يضع له د را حمددا

الربط

التنظيم ا قحقق اجلد ى ال عالية

األدا عقيق الرؤى اوستقب ية ول ما ميكي أن يضي ه التنوع

الثقا اح ع لالقت اد الوطين خابة

ةاالت رنشيط السيا ة الداخ ية ابلتايل التق يل مي بور ال قر

اجلرمية ثًن ا مي اإل كاليات األخرى.
 .5اإلعالم الوطين وحتدايت الرتويج للسياحة الداخلية
لإلىالم د ر كبًن ام ابىتبارا سي ة إىالمية مجا ًنية سي ة امة إل داث التأثًن التغيًن لدى
اجل هور اوستهدف ،ل ا أببح مي الضر ري روظي ه استغالله ل نهوض ابلرت يج السيا ع ل ب د وا راخر
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به مي أماكي طبيعة خالبة ثقامة ثرية لكع يت كي السائح مي التعرف ى و دمياات اوناطق السيا ية
البد مي االىت اد ى و آلية ل رت يج ىت ركون سيا ة معالة ى رية ،ذلك مي خالل االىت اد ى و
خمت ف سائل اإلىالم لتقدمي أهبو ال ور ىي السيا ة اح ية هبدف إقناع السائح مي أجل ختطع خمت ف
التذدايت الا يواجهها اإلىالم خالل الرت يج ل سيا ة الداخ ية الرت يج البد مي رومر ة وىة مي
اوتغًنات ن كر منها:
 ض ان معالية أكرب لسياسة الرت يج ذلك مي خالل إىداد إسرتاريجية رر اية ختص كل مئة مستهدمة( اوقي ون ،مغرتبون ،أجانب) رضع لكل ا دة منها أد اتا.
 مد قنوات التوابل مع اإلىالم ق د رومًن اوع ومة السيا ية ل ج يع الا رعترب ركائا سياسة الرت يج ،رشكيل اوواقع اإللكرت نية اوخت ة

السيا ة ابىتبار أن مواقع التوابل االجت اىع أداة إسرتاريجية

بكل اوقاييس ل رت يج ل سيا ة.
 -رطوير ال ناىة الثقامية رشجيع التظا رات مي خالل اال ت ام ابلرتاث الثقا

التارخيع ال ين ذلك

قامة العديد مي اوهرجا ت ال نية التق يدية اوتنوىة.
 ر ضيل السيا ة االنتقائية الا عرتم الثقامة البيئة اح ية ر يب رط عات مجهور معٌن يبذإ ىياوسا ات او تو ة اوقابد اجلديدة.
 الع ل ى و ركويي موارد بشرية متخالتذكم

ة

رقدمي اخلدمات ل سياح الوامديي مي نا أييت د ر

ال غة مي خالل زايدة أدا العام ٌن إرقاهنم لبعض ال غات الا متكنهم

معرمة أديف ا

التخاطب مع السياح

تياجاتم ( .كري امساىيل)2020 ،

 .6التسويق السياحي احمللي ومراعاة القيم السوسيوثقافية:
لإلىالم د ر كبًن

مدى ذماح الرت يج ل سيا ة الداخ ية أ اح ية السي ا مع ظهور التقنيات

ا ديثة لإلىالم أ ما يس و ابلوسائط التكنولوجية ا ديثة وا هلا مي ظائف دمياة خابة

التأثًن ى و

آرا ثقامات الناس ذلك مي خالل را يد م ابوع ومات األخبار

كل اعاالت سوا مي ا يتع ق

ابألنشطة الثقامية أ السيا ية اوخت ة أ األنشطة اوخت ة األخرى

ا ما يس و ابلتسويق السيا ع
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ابألخص السيا ة الداخ ية مي خالل التعريف ابوقومات اونتجات السيا ية اوتنوىة اوور ث الثقا
ا ما اع نا نت سائل ىي العالقة اووجودة بٌن التسويق السيا ع اح ع مدى مراىاة القيم

اح ع،

السوسيوثقامية لب د معٌن ىي كي ية معاجلة اإلىالم ل واضيع السيا ية اح ية؟ ل احتوى اإلىالمع
السيا ع موازي ل قيم السوسيوثقامية اح ية أم يتناىف يتعارض معها؟.
متثل بناىة السيا ة ركن ا أساسيا مه ا مي أركان االقت اد العاوع ليس مي اوستغرب أن يكون
هل ا ال ناىة م س تها التسويقية مداخ ها اوتع قة بكل ىن ر مي ىنابر مااها التسويقية ،دما ال ك
أن السيا ة اح ية رؤثر أتثًنا اضذا ى و االقت اد يإ أهنا ر عب د را أساسيا دمياا

اقت ادايت

العديد مي الد ل ى و اىتبار أهنا م در دميا جل ب الع ة ال عبة خ ق مرص الع ل الدائ ة التشغيل
اوومسية ،ك ا رعرف السيا ة اح ية ى و أهنا " :ركة اوواطنٌن مح ة جنسية الب د داخل د د الب د
السيا

ية"( .نسيبة)2013 ،

ك ا جتدر اال ارة ى و أن االختالف بٌن السيا ة الداخ ية اخلارجية يك ي

كون ته األخًنة

رتعدى ا د د اجلغرامية السيا ية لب د اإلقامة ،يإ رستطيع العديد مي الد ل أن عقق ىائدا
القت اد ا وا راخر به مي موارد سيا ية سوا كانت طبيعية أم بشرية

زمي جيا.

نظ را دة التطور ال ي هد القطاع السيا ع خابة اح ع منه ال ي أببح له مبادئه أسسه
أركانه أجهاره اوخت ة ،نتيجة اال ت ام ابوقومات السيا ية انتشار اونشآت السيا ية

كل مكان

جعل الد ل رتسابق لتقدمي التسهيالت السيا ية أتمٌن ل بىن التذتية اوناسبة دما است ام ضر رة جود
نشاط رسويقع معال يسعو إيل جدب أكرب ىدد مي السياح حبيإ يشبع اجاتم رثباتم لتومًن أكرب
ىائد دمكي

الوقت ال ي يسعو القائ ٌن ى و

القي ع السائد
السيا ع خ وبا

ا األنشطة التسويقية

اعت ع ال ي ميثل وية أبالة ر ك اونطقة

ا اظ اال ت ام ابوور ث

ا نظرا لد ر اإلىالم ى وما اإلىالم

الرت يج ل قيم السوسيوثقامية الا رعد مي أ م الركائا الا ربىن ى يها اعت عات رقام

ى يها األمم مي أ م الر ابط الا رربط بٌن أمراد اعت ع مهع الض انة الستقرار اعت عات ازد ار ا،
ل لك مإنه مي الط ريف السبل لتعايا

ا القيم ا اظ ى يها و جود إىالم ادف اعل مي
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القيم مبد ا مي مبادئه دما مي أ دامه

ن س الوقت ناك العديد مي األساليب الا جع ت مي القيم

رغيب ررتاجع داخل اعت ع م ع ظهور خمت ف األنشطة التسويقية خابة

القطاع السيا ع اح ع بر ز

ركنولوجيات االر ال ا ديثة أببذت اوضامٌن اإلىالمية خابة الرسائل اال هارية الرت اية منها رقدم
قي ا موازية ان مل نقل معارضة لقيم اعت ع منجد خمت ف ا الت اإلىالمية ظا راي رتجه رمو رسويق
القيم األخاليف.

منتجات خدمات ابطنها يرركا ى و رغيًن ائل
ي عب الرت يج السيا ع اليوم د را حموراي
أداة معالة

السياسات السيا ية ل د ل

ضل ما يشك ه مي

رسم اخلريطة السيا ية دما عتويه مي أنشطة داخ ية أ رستخدمه مي أساليب اإلاثرة التأثًن

اإلقناع اجلدب التشويق بطريقة موضوىية مشوقة
اونط قات الا رسا م

ن س الوقت ،ل لك مإن له ة وىة مي اوبادئ

إي ال الرسالة اإلىالمية بشكل جيد اضح الا رت ثل :

( زارة السيا ة،

د.س)

 االلتاام بادئ أ كام الديي اإلسالمع ا نيف قواىد الشريعة الغرا . التقيد ابألطر القانونية اونظ ة ألنشطة القطاع السيا ع بناىة السيا ة. -اىت اد لغة اضذة

إي ال رسالة اإلىالم السيا ع.

 اال رتام الكامل ل قيم العادات التقاليد اورىية ل ب د. -اىتبار او ذة الوطنية الع يا ثاية أساسية

النشاط اإلىالمع السيا ع.

 .7طبيعة العالقة بني السياحة الداخلية ومظاهر التنوع الثقايف احمللي:
ميكي أن رؤدي السيا ة

ظل العووة إ رغيًنات أ مقدان اهلوية القيم االجت اىية عوهلا إ

س عة ختتال التقاليد الدينية العادات اال ت االت اح ية

بور رتسق مع روقعات ميول السائذٌن

إلرضا رثباتم ،ابلتايل رغًن مالمح اخل وبية الثقامية ل جت عات اوضي ة .مالبيئة اح ية رتومر ى و
ىوامل ظوا ر مسات يرترب ى و جود ا استجاابت معينة مي جانب األمراد ،رظهر

ا االستجاابت

(دمحان ،د ر السيا ة

التن ية االجت اىية

مدى ركيف األمراد مع طبيعة العوامل البيئية رومًن اجاتم.
الثقامية)2016 ،
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ل بيئة الطبيعية أيضاً د ر كبًن

رشكيل اعت عات مي يإ النظم السائدة بٌن أمراد ا،

كل ثقاماتم ىاداتم رقاليد م ،مع و سبيل اوثال مإن الثقامة “البوذية”
ماليٌن مي الاائريي إ منطقة (اهلي االاي) ،ليس مقط لتس ق ق م

الغرب كانت جت ب

ا اجلبال ك ا كان

السابق لكي

لاايرة األماكي الدينية ضور ا ت االت البوذيٌن التعرف ى و منط ياتم ،إال أن إرضا السائذٌن كان
سبباً

رغيًن مظا ر اال ت االت

س وك السياح

اونطقة ماامحة سكاهنا ،دما أدى إ زايدة كا ي األ ايل مي سو

األماكي اوقدسة ر مر م مي ا الوضعية .مضالً ىي ذلك ،مإن استع ال التكنولوجيا

ا ديثة عول اعت عات مي ك ها التق يدي إ ةت عات ديثة يؤدي إ التذول التدراع ىي النظم
األمناط القيم االجت اىية األب ية السائدة

ا اعت عات مي مث اكتساهبا أ كاالً أمناطاً جديدة

ر رضها التكنولوجيا ا ديثة ،دما يؤدي إ ط س اوالمح العامة خل وبيات اعت ع ال ارية الا رشكل
ىاداره رقاليدا ،ابلتايل القضا ى و اوغرايت السيا ية االجت اىية لعل أبرز مثال ى و ذلك و التخ ع
ىي ا رف التق يدية
السابق.

كثًن مي اوناطق االىت اد ى و س ع السويف بدالً مي اإلنتاج التق يدي ك ا كان

(دمحان ،د ر السيا ة

التن ية االجت اىية الثقامية)2016 ،

مالكثًن مي د ل العامل أدركت القي ة ا قيقة ل سيا ة الداخ ية أببذت رعت د اىت ادا ك يا ى يها
لغرض دىم دخ ها القومع مياان مدموىاتا ،أببذت السيا ة ليست ررميها بناىة طنية يتم
استغالهلا استث ار ا ل احل الب د اوواطنٌن .مي ا ي ع بعض الطريف الوسائل لتطوير بناىة السيا ة
الداخ ية.
 الع ل ى و رشجيع إقامة السياح ألطول مرتة دمكنة. القضا ى و السويف السودا -رشجيع االستث ار

التعامل ابلع ة ال عبة.

بناىة السيا ة ال ناديف.

 رطوير قطاع النقل السيا ع. نشر الوىع السيا ع. أتسيس جهاز متكامل لتشجيع مساندة بناىة السيا ة ا يالئم متط بات البيئة.195
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 -اال ت ام ابلتسويق اإل

ا السيا يٌن.

 عسٌن روسيع اهليكل األساسع خلدمات السيا ة ىي طريق زايدة استيعاب اوطارات اووانئ مراكاا د د الربية عسٌن أجهاة السيطرة ى و ا ركة اجلوية ،الربية

البذرية( .إهلام اجلياليل)2019 ،

 .1.7واقع النشاط السياحي ابجلزائر:
بنف رقرير ديإ ل نتدى االقت ادي العاوع لداموس لسنة  2017اجلاائر ض ي الب دان
اإلمريقية األقل رنامسية

اعال السيا ع يإ جا ت

الرتريب  118ىاويا ،ض ي  136د لة مش تها

الدارسة ،ى و مستوى مشال إمريقيا ،جا ت اجلاائر

اورربة الرابعة بعد اوغرب م ر رونس ،كانت

اونظ ة العاوية ل سيا ة ،قد أدرجت قطاع السيا ة

اجلاائر كأ د الدىائم األساسية ل نهوض ابالقت اد

الوطين خ ق رن ية مستدامة ،نظرا لإلمكانيات اووارد الا رتومر ى يها ،أ ادت
اجلاائر أل ل بر مج خيص رعايا القدرات اإل

رقرير ا طاليف

ائية اإلق ي ية ،مؤكدة أن ا كومة اجلاائرية أبدت التاامها

خل ق سيا ة جد رنامسية ،ذكر رقرير ل نظ ة العاوية ل سيا ة ،أن بر مج رعايا القدرات اإل

ائية

ال ي أط قته اجلاائر ،يهدف إ رسهيل رطوير اإل

ا ات السيا ية ا يت ا و مع معايًن األمم اوتذدة

ى و اوستوى اإلق ي ع ،التن ي التدراع وشر ع اإل

ا ال رىع ل قطاع ،او تد ى و مدار اثلإ سنوات

، 2019-2017ك ا يهدف إ معاجلة الوظائف اإلدارية ل سيا ة الوطنية مكارب اإل
البنوك م احل اهلجرة مي ا أدرج ر نيف  bloom consultingاجلاائر

ا

ىت

اوركا ال 26أمريقيا،

ررريب ج ب الب دان ل سياح خالل سنة .2018
مع الرتاجع األخًن ألسعار الن ط

األسوايف العاوية ،برزت الضر رة او ذة إ رنويع م ادر

الدخل الوطين ،جدت ا كومة ن سها أمام عدايت كربى لتذويل اإلمكا ت السيا ية إ ىر ض
سيا ية قادرة ى و ر بية متط بات األسوايف العاوية مواكبة اجتا اتا ،و التذدي ال ي ظ ت ا كومات
اوتعاقبة ررمعه د ن رطبيق م وس ،كان آخر ا اىت اد ا كومة سنة  2008اسرتاريجية ل نهوض ابلسيا ة
إ ثاية آمايف  2030ررركا ى و دىم ياكل االستقبال ك ا نوىا ،الع ل ى و االررقا ابخلدمات إ
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مستوى اوعايًن الد لية ،ى رنة اونظومة التكوينية رشجيع االبتكار إىداد الربامج االر الية الرت اية
الع رية.

(إهلام اجلياليل)2019 ،

 .2.7إجيابيات وسلبيات التنوع الثقايف:
ل تنوع الثقا

رعدد الثقامات ىرب العامل ااابيات بعض الس بيات ن كر ا

ما ي ع:

 .1.2.7إجيابيات التنوع الثقايف:
 -التعرف ى و الثقامات األخرى

اعت ع

 -االىرتاف بشرىية الثقامات األخرى

الد ل األخرى  :ىاداتا  ،رقاليد ا قي ها.

اعت ع أبهنا مركب جا ال يتجاأ مي اعت ع.

 اال رتام اوتبادل بٌن الثقامات رطور النقد ال ايت عقيق ال ات ل رد الثقامة -إىطا مربة جديدة رض ي عقق ا رايت اوسا اة بٌن الثقامات اوخت ة

اعت ع.
اعت ع مثل سي القوانٌن

اية ا التنوع ا رتامه.
 .2.2.7سلبيات التنوع الثقايف:
 -ميكي أن يؤدي لت كيك اعت ع

دره النسيج االجت اىع بداخ ه مي بح اعت ع كال سي سا ألن

لكل ثقامة ىاداتا رقاليد ا منط ياتا.
 ميكي أن يؤدي إ ىدم استقرار اجت اىع موضو اجت اىية أبنه ال يوجد قوانٌن مو دة لكل الثقاماتبسبب االختالف
 قد رساىدمينتج ىدة د ل

القيم العادات مال روجد ثقامة بذيذة.

انغاليف الثقامة ى و ن سها ركويي إطار خاص هبا بعيدا ىي اإلطار اوشرتك و الد لة
د لة ا دة

ا يؤدي إ ر كيك اإلطار اوشرتك.

 قد يؤدي ل راع ىنيف بٌن الثقامات ىند احا لة خل ق قوانٌن مو دة دستور مو د ل د لة السيادةميها ر ا قد ينتهع األمر حبرب أ

ية( .ىبد ا يد)2016 ،
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 .8نتائج الدراسة:
مي خالل ما مت رنا ل روب ت

ا الدراسة إ ة وىة مي النتائج ول التنوع الثقا اح ع

ىوامل رنشيط السيا ة الداخ ية -اكليات اإلىالمية القيم السوسيوثقامية ،الا ميكي ىرضها ك ا أييت:
 -التنوع الثقا ال يستغل دائ ا

االت ظر ف معينة،

ى يات الرت يج السيا ع الداخ ع إال

ذلك أن أث ب الد ل الا رت يا ابالختالمات العرقية الثقامية رعيذ نوىا مي الالستقرار السياسع األمين
رشيع ميها النااىات ا ر ب األ ية.
 -نالك دائ ا ا ت ام بثقامة حم ية بدرجة أكرب مقارنة مع الثقامات الداخ ية األخرى،

ا راجع لعدة

أسباب أمهها العوامل التارخيية السياسية رداخل او احل الن وذ.
 -ثياب الوىع الثقا

اعت عات يؤثر س با ى و مظا ر التعايذ اإلنساه ،ابلتايل زايدة مؤ رات

ال راع ى و الس طة مراكا بناىة القرار بٌن اورجعيات الثقامية اوخت ة.
 السيا ة الداخ ية كقطاع اقت ادي حم ع عتاج وكونٌن أساسيٌن مها اوواقع السيا ية الرتاث الثقااح ع ،إال أن ذماح

ا القطاع يتط ب استقطاب السياح اح يون ال يي ي ض ون

الغالب الوجهات

السيا ية اخلارجية.
 -الرتا ث اإلنساه يعاه اليوم مي ربعات العووة الثقامية الا تدد مالمح التنوع الثقا

العامل رقضع

ى و الكثًن مي الطقوس اإلنسانية النادرة إضامة إ انقراض ة وىات كام ة مي ال غات ال هجات اح ية.
 -ى و مستوى التخطيط اإلسرتاريجع اووجه ل تسويق السيا ع مإن اوال

و أنه يتم اال ت ام مي قبل

ا كومات ابلرت يج السيا ع اخلاص ابلسائح األجنيب ى و ساب التعريف ابوناطق السيا ية الداخ ية.
 .9التوصيات واالقرتاحات:
 رعايا اوور ث الثقا اح ع مي خالل رشجيع اونتجات ال ناىية الاراىية اح ية م نوىات ا رفالشعبية لتقدميها أ بيعها ل سياح ابىتبار ا نشاطات رك ل رن ع النشاط السيا ع الداخ ع.
 الع ل ى و إىداد أت يل السكان احيطٌن ابوناطق السيا ية ثقاميا رعري هم أب م س وكياتاألخالقيات الناجذة

استقطاب السياح جدهبم.
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 -أت يل كوادر

ركات سيا ية حم ية قادرة ى و رنظيم ر الت منتظ ة ل سياح اح يٌن األجانب الا ار

إ معامل أثرية ضارية مع إىداد برامج متنوىة ررميهية هلم.
 اال ت ام حب اية البيئة الطبيعية رن ية موارد ا ذلك مي خالل التنسيق بٌن زارة البيئة ل ذ اظ ى واوور ث ا ضاري ا خيدم السيا ة اح ية اوستدامة.
 -ركويي إىالم متخ ص

القطاع السيا ع مي خالل ردريب كوادر إىالمية تتم ابلرت يج السيا ع

اح ع كل ما خيص السيا ة الداخ ية .
 دىوة سائل اإلىالم اوخت ة القوى السياسية منظ ات اعت ع اوده ابستشعار مسؤ ليتها ىيهال قيام بد ر التعريف الرت يج أبمهية السيا ة كنشاط مورد اقت ادي مهم.
 رطوير أد ات التسويق الرت يج السيا ع مي خالل استغالل التقنيات ا ديثةد ر اإلىالم اورئع اوكتوب

الرت يج ك لك ر عيل

الرت يج ل سيا ة اح ية.

 الع ل ى و رس يط الضو بشكل أكرب ى و اوقومات ال ريدة اووجودة ابلب د مي خالل إلقا الضوى و اوعامل األماكي السيا ية الرت يج هلا.
 رطوير اوناطق احيطة ابوواقع األثرية التارخيية را يد ا بكامة اخلدمات ال و ات اإلر ادية اوط وبة. الع ل ى و زايدة الوىع السيا ع ى ل بر مج دىائية ىي األماكي السيا ية ما راخر به مي مقوماتسيا ية متنوىة بطريف أساليب ى ية مبتكرة متطورة.
 .10خامتة:
إنه مي الضر ري اليوم استغالل كامة الوسائل اوتا ة ل تعريف ب ور التنوع الثقا داخ يا
خارجيا ،يإ أن مه ة اهليئات الثقامية السيا ية رتذدد بدرجة األ
روظيف اوؤسسات اإلىالمية ك لك اونظ ات الرتاثية الد لية اح ية
كل ما ميكي أن يق ص مي ج ه أ يق ل مي أتثًنا ى و بنية اعت عات،
الرتاكم الثقا

اإلنساه الا ال ميكي جتا ها

مي خالل السعع اجلاد
اية التنوع الثقا

حما لة جتنيبه

ا الىتبارا قاىدة مي قواىد

ى يات ر يم اسرتاريجيات الرت يج السيا ع اح ع.
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مضال ىي االستعانة ابلوسائط اإلىالمية ركنولوجيات االر ال ا ديثة
الثقامية الا رراىع

مرامقة ال عاليات السيا ية

األساس القيم الثقامية ل تج عات السكانية اح ية.
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