


 

المملكة وجھة سیاحیة
ضرورة إیجاد صورة إیجابیة للمملكة وتسویقھا لعشر سنوات مقبلة كوجھة للعلوم واألبحاث.

د.طالل أحمد المغربي

والعوامل التي تجذبني؟ ھنا تكمن صعوبة أقوم بزیارة تلك المدینة أو الدولة؟ ما الممیزات  لماذا  واألصعب ھو:  یبقىالسؤال األھم 
وبرامج تجذب السیاح للدولة أو للمدینة طوال العام، أو ما یسمىyear-round demand لوجود متغیرات بیئیة إیجاد خواص وممیزات 

ومناخیة وسیاسیة وأمنیة وغیرھا.
معھا إلحداث التوازن السیاحي: وھي Push Effect وھي عند قیام في منظومة السیاحة توجد ثالث نقاط استراتیجیة یجب التعامل 
مكتسب لكل السیاح في العالم للسفر بغرض االستجمام، إلى دول أخرى بغرض السیاحة بأنواعھا، وھي حق  المواطنین بالسفر 
ینتج عنھ إقبال على المناطق السیاحیة والفنادق في عادات وثقافات أخرى، والتأمل في عظمة الخالق، وھو ما  واكتشاف  والتعلم، 
الدول األخرى. في حالة Push Effect یكون ھناك ضعف في اإلقبال على المناطق السیاحیة، والفنادق، والمطارات الداخلیة، ومن ثمَّ
تسویق نفسھا ومنتجاتھا وخدماتھا لشرائح من خالل  جذب السیاح إلیھا  عن ذلك بما یسمى Pull Effect وھو  تقوم الدول بالتعویض 

المدن الرئیسة مثل لندن أو باریس أو جدة تقوم على نقل السیاح من  الثالثة ھي Derived Effect وھي  والنقطة  مختلفة طوال العام.
للمدن والمطارات الصغیرة األخرى، لكي تساعد على تنمیة الموارد المختلفة للمدن الصغیرة ومنتجاتھا وخدماتھا والریاض وجذبھم 

المختلفة.
حیث تتمتع بالمملكة العربیة السعودیة بترسیخ مفھوم السیاحة داخلًیا ولدول الخلیج،  واآلثار  تقوم الھیئة العامة للسیاحة 
المملكة العربیة السعودیة بمقومات سیاحیة عدة، منھا مقومات طبیعیة مثل المحمیات الطبیعیة للحیاة البریة والبحریة، والمناطق ذات



المملكة العربیة السعودیة بمقومات سیاحیة عدة، منھا مقومات طبیعیة مثل المحمیات الطبیعیة للحیاة البریة والبحریة، والمناطق ذات
والجزر الساحلیة، والشعاب المرجانیة، إضافة إلى التنوع الثقافي والعادات والتقالید، ومواقع الجمال الطبیعي مثل الربع الخالي، 
القصور والحصون التي تعود إلى عصور مختلفة. ووتعاون أثریة قدیمة من أبنیة حجریة، ورسومات صخریة، ومبان تراثیة، مثل 
الخطوط الجویة العربیة السعودیة والھیئة العامة للسیاحة واآلثار في التركیز على مناطق الجذب السیاحي من خالل زیادة الرحالت

وكذلك استثمارھا إعالمًیا من خالل مطبوعاتھا المختلفة.
نضًجا لكي یكون عامل الجذب السعودیة كدولة ومدن تسویقًیا كمنتجات وخدمات، ما المنتج األكثر  لو تعاملنا مع المملكة العربیة 
التي نرید غرسھا الذھنیة اإلیجابیة للمملكة حول العالم؟ ما الصورة الذھنیة والرسالة  الصورة  تسویقًیا ومقوماتھ موجودة لوضع 
بالتراث، ومزیج من العادات والتقالید، والجزر الساحلیة والشعاب المرجانیة، غنیة  حول العالم؟ ھل ھي أن السعودیة دولة 

والمتنزھات، والتعلیم والجامعات العریقة، واالحترام، والصداقة، واالستقرار، وكرة القدم والتسوق؟
International Colloquium الملتقى الدولي الثالث لتسویق المدن والدول في 
أقیم في الذي   on Place Management Marketing and Nation Branding
لینكولن في بریطانیا بتاریخ ٨-٩ سبتمبر ٢٠١١ قدمت مع البروفیسور جامعة 
تشارلز دینیز بروفیسور التسویق ومدیر مركز األبحاث في جامعة لینكولن
رؤیة واستراتیجیة  ITDA ومدیر األكادیمیة الدولیة للتدریب والتطویر
العربیة السعودیة باالستفادة من المتغیرات الحالیة وتحویلھا المملكة  لتسویق 
والدول كمنتج Product وتقسیم من خالل معاملة المدن  إلى فرص، وذلك 
على شرائح محددة لتحقیق والتركیز   Segmentation السوق لشرائح

.Niche Market األھداف
المملكة حالًیا لدیھ عناصر التسویق متكاملة نظرنا إلى أقوى عنصر في  لو 
یكون من أھمھا التعلیم العالي لتكون المملكة العربیة السعودیة واجھة للعلوم
والتعلیم العالي نحو واألبحاث، حیث بلغ ما تم تخصیصھ لقطاع التعلیم العام 
في العالم. النفقات المعتمدة بالمیزانیة لعام ٢٠١٠-٢٠١١ وھي من أضخم المیزانیات  من  150 ملیار ریال، ویمثل نحو %26 
مجھزة بأحدث التجھیزات التقنیة والمباني وتغطي مساحات ومناطق إضافة إلى ذلك وجود أكثر من ٢٨ جامعة حكومیة وخاصة 
یضاف إلى ذلك وجود أكثر من ٤٥ جمعیة علمیة مسجلة لدى التعلیم العالي جغرافیة مختلفة وغنیة بعاداتھا وثقافاتھا داخل المملكة. 
مع وجود أكثر من ١٥٠ ألف طالب العلیا  العدد الكبیر من الطالب في المراحل الجامعیة والدراسات  مختلف التخصصات.  في 
فالفكرة ھنا إلیھا المواطن السعودي بغرض السیاحة.  في أفضل الجامعات حول العالم في دول قد ال یصل  وطالبة مبتعث یدرسون 
سیاحًیا كوجھة وواحة للعلوم مقبلة  بوضع صورة ذھنیة إیجابیة للمملكة خارجًیا وتسویقھا لعشر سنوات  في العمالستراتیجًیا 
واألبحاث، ویكون ذلك بإیجاد حزمة تحتوي على مجموعة متكاملة من األنشطة والمؤتمرات العلمیة والمعارض سنوًیا وطوال العام
لجذب شریحة الباحثین والمثقفین والمھتمین وصناع القرار. ولو نظرنا إلحصائیات الحج والعمرة من عام 1927 إلى اآلن نجد أن
مكة والمدینة، ویساعد على ذلك المشاریع الضخمة التي تقوم أعدادھم في ازدیاد كبیر لتأدیة فریضة إسالمیة وزیارة المشاعر في 
إلى التطور الكبیر في صناعة المواصالت والنقل الجوي بھا حكومة خادم الحرمین الشریفین في خدمة ضیوف الرحمن، إضافة 
تنافسیة أتاحت لشرائح أكبر أن تطلب السفر للمملكة العربیة السعودیة بغرض الحج والعمرة، والمتوقع لألعداد عالمًیا ووجودأسعار 
من ھذه المالیین ھناك المسؤول والدكتور واألكادیمیورجل األعمال والطالب، ویمكن أن تصل إلى ١٥ ملیون زائر في عام ٢٠٢٠. 
سنوات الماضیة لنقوم الخارجیة والحج لتحدید نسبة الزوار القادمین للحج والعمرة خالل الخمس  عمل دراسة سریعة مع وزارة 
٪ من قاصدي العمرة للمشاركة في مؤتمرات ومعارض ذات عالقة باستھداف شرائح مھنیة محددة Niche Market من ٥٪ إلى ١٠
البترول، ورغم ما یواجھ ذلك لدى المملكة توصف لدى العالم ببلد  ولكون جدة بوابة الحرمین الشریفین، وألن  بتخصصات مختلفة. 
استغالل المخاطر وتحویلھا لفرص إیجابیة لزوار المملكة جمعیات حمایة البیئة من صورة سلبیة للتلوث البیئي، أعتقد أنھ یمكن 
على غرار المتحف البریطاني أو متحف العلوم أو جدة  العام من خالل إنشاء متحف وطني عالمي في مدینة  طوال  وأبنائھا 
أرامكو، بالتعاون مع وزارتي التعلیم والتعلیم العالي، تبادر  والتاریخ في لندن، وھو مطلب ملح، حیث یمكن أن  الطبیعة  متحف 
الجویة العربیة السعودیة، بإنشاء وجامعة الملك فھد للبترول والمعادن، وھیئة السیاحة واآلثار والخطوط  وجامعة الملك عبداهللا، 
واستخداماتھ اإلیجابیة، وكیفیة المحافظة وأنواعھ،  متحف یعرض تاریخ المملكة، وتاریخ استكشاف البترول، ومراحل تكریره، 
علیھ، وما تقوم بھ المملكة لحمایة البیئة بطریقة علمیة تعلیمیة، ودور المملكة اإلیجابي على مر الزمن. الفوائد عدیدة لتسویق المملكة
والمھتمین من المنتج األقوى الذي تتوافر فیھ عناصر التسویق والجذب للباحثین  ألنھا  ومدنھا من خالل الجامعات والمؤتمرات، 
ربط الجامعات المحلیة بالعالمیة، وأیًضا، تتیح للمبتعثین على  الخبراء حول العالم لمؤتمرات ومعارض طوال العام، تساعد 
إثراء البحث العلمي بخدمات الجامعات والجمعیات العلمیة السعودیة، واألھم من ذلك ھو  والمشاركة لترتقي  ومشرفیھم الحضور 
عندما یقوم الباحثون عالمًیا بتسمیة مراجع ألبحاثھم من األبحاث التي قدمت الذي منھ تقدم االستراتیجیات والحلول التطبیقیة العملیة 

ونشرت في مؤتمرات المملكة العلمیة ومجالتھا لتكون فرصة تسویقیة السم المملكة وجامعاتھا ومدنھا وعاداتھا من خالل العلم.

 


