
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

إذا هظسها لبلدها الجصائس هجدها جصخس بئمكاهُاث طُاحُت هامت لعل مً 

أبسشها الترار الثلافي املادي والالمادي وامخداداجه في الصمان واملكان 

حظب الجغسافي للجصائس، فهي جمثل مخحفا زلافُا غىُا ومخىىعا وهرا 

اعتراف وجصيُف الهُئاث العاملُت،  كل هدا ًطسح علُىا طؤالا مفاده 

كُف ًمكىىا الاطخفادة مً جسازىا الثلافي املادي والالمادي املخىىع الري 

س الظُاحت الثلافُت  التي حعد مىزدا هاما  ص وجطٍى جصخس به الجصائس لخعٍص

خاصت البترول ال ًصول وال ًىضب على غساز املعادن والثرواث الطبُعُت 

منها؟   للد أصبحذ الظُاحت بكل أهىاعها حظاهم في عملُت الخىمُت 

الاكخصادًت في الكثير مً دول العالم، وبالخالي أصبح ًىظس إليها كأحد 

ع الخىمُت الشاملت، وأحد العىاصس  املىازد املهمت في عملُاث ومشاَز

  السئِظُت لخحلُم الىمى الاكخصادي.

ظُاحت لدي إلاوظان بالترار الثلافي الالمادي أو وغالبا ما ازجبطذ ال

املعىىي ، واملخلفاث الثلافُت املادًت، فىجىد الدزاطاث والبُاهاث عً 

الحضازاث اللدًمت، واكدشاف العىاصس واملكىهاث الثلافُت، وإكامت 

الصىاعاث الخللُدًت وابخكاز الفىىن وخلم املىاطباث وألاعُاد الدًيُت 

وزغم  لم كد أدي إلى ما ٌظمى الظُاحت الثلافُت.والىطىُت حىل العا

ت املخبعت التي كاهذ تهدف في امللام ألاول  الظُاطاث الظُاحُت الخىمٍى

للحصىل على إًساداث طُاحُت بالعملت الصعبت، غير أن عائداث 

اللطاع الظُاحي لم جصل إلى املظخىي املطلىب مً الخأزير في الاكخصاد 

 سطمُت.الىطني وفم إلاحصائُاث ال

إذا هظسها إلى املخصون الثلافي في شلُه املادي والالمادي  في الجصائس 

دا مً هىعه، إضافت إلى سحس  جا فٍس فُمكىىا اللىل بحم أهه ٌعخبر مٍص

املكان الري جخمخع به الكثير مً املىاكع الثلافُت، هرا باإلضافت إلى 

ججمع أبسش  العدًد مً املىاطم ذاث املىزور الثلافي والحضازي، كىنها

الصىاعاث الخللُدًت والحسفُت إضافت إلى املىزور الاجخماعي وال طُما 

 العاداث والخلالُد

يارة التعليم العالي والبحث العلمز و        
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غير أن اطخغالل هرا املىزور في عملُت الاطدثماز الظُاحي والدعاًت  

وإلاشهاز الظُاحي ال جصال دون املظخىي املطلىب شأنها شأن أوظاق 

اللطاع الظُاحي ألاخسي . ولهرا طيركص بحثىا على أبساش أهمُت  الترار 

ي شلُه املادي والالمادي وصُاغت آلُاث الحفاظ علُه، الثلافي ف

ت كبيرة في زجهاإدوكُفُاث  ، فئلى جاهب كىهه زأض مال وشبكت زمٍص

احيابعدها  ، أصبح  ٌشكل أًضا زكيزة اكخصادًت أطاطُت في العدًد لهٍى

مً البلدان التي أولذ أهمُت للترار الثلافي املادي والالمادي، ووضعذ 

ىض بالظُاحت خاصت الظُاحت الثلافُت منها، حُث اطتراجُجُاث للنه

لم ًختزل الترار الثلافي في بعده الجمالي والسمصي وإهما أصبح له إطهام 

 ت.اكخصادي مهم مً خالل الظُاحت الثلافُ

 
 ح و           

  

املظتتتاهمت فتتتي الحفتتتتاظ علتتتى التتتترار الثلتتتتافي اطتتتتراجُجُاث  -

 .الجصائسي املادي والالمادي وجسشُد وعللىت إدازجه

ص الىعي الظُاحي لدي آلُاث  - الفسد حشكُل وبىاء وحعٍص

 .الجصائسي 

 .مؤشساث اًجابُت عً همى وجطىز الفعل الظُاحيبىاء  -

وصىاعت جمثالث في ذهً الظائح خاصت بالثلافت 

ت ملازهت بغيرها مً املىاطم العسبُت أو مجال  الجصائٍس

البحس ألابُض املخىطط وذلك بئبساش البيُت الخحخُت 

تللثلافت الجصائ  .ٍس

إكامت السوابط بين الظُاحت والثلافت وذلك آلُاث  -

إلًجاد طُاحت زلافُت حعمل على  إبساش وجمُيز الثلافت 

ت،  الجصائٍس

 

املعالم الثقافية في الجسائر  بين الذالالت 

 الهوياثية والتثمين السياحي

 2222سبتمبر  22ثاريخ امللتقى: 
 جائحةاجراءت  ال  ذ . حالة استمراربتقىية التحاضر عً بع

 


