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        اءاءاءاءــــــــدعدعدعدع

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        """"ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي" " " " 

        سورة طهسورة طهسورة طهسورة طه    28اآلية  اآلية  اآلية  اآلية  

        ....اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنااللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنااللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنااللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنا                            

أغننا بالعلم أغننا بالعلم أغننا بالعلم أغننا بالعلم     اللهماللهماللهماللهم، ، ، ، دعاءنادعاءنادعاءنادعاءنا    وتقبلوتقبلوتقبلوتقبل، ، ، ، اللهم إذ أعطيتنا نجاحا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنااللهم إذ أعطيتنا نجاحا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنااللهم إذ أعطيتنا نجاحا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنااللهم إذ أعطيتنا نجاحا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا    

        ....بالتقوىبالتقوىبالتقوىبالتقوى    وأكرمناوأكرمناوأكرمناوأكرمنا، ، ، ، بالحلمبالحلمبالحلمبالحلموزينا وزينا وزينا وزينا 

        ....اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علمااللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علمااللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علمااللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما    

        ....اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا طيبا وعمال متقبالاللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا طيبا وعمال متقبالاللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا طيبا وعمال متقبالاللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا طيبا وعمال متقبال    

وأدخلنا وأدخلنا وأدخلنا وأدخلنا ،،،،وإن نعمل صالحا ترضاهوإن نعمل صالحا ترضاهوإن نعمل صالحا ترضاهوإن نعمل صالحا ترضاه، ، ، ، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت عليناأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت عليناأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت عليناأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينااللهم اللهم اللهم اللهم     

        ....برحمتك في عبادك الصالحينبرحمتك في عبادك الصالحينبرحمتك في عبادك الصالحينبرحمتك في عبادك الصالحين

        - - - - ا ا ا ا ــــاءناءناءناءنــــل دعل دعل دعل دعــــا تقبا تقبا تقبا تقبــــربنربنربنربن -

  

  

  

  

  

  

  



  

        شكر وتقدير شكر وتقدير شكر وتقدير شكر وتقدير 

دراسة هذا دراسة هذا دراسة هذا دراسة هذا بعد شكر اهللا وحمده الذي أمرنا بالعون والتوفيق ووهبنا القوة على بعد شكر اهللا وحمده الذي أمرنا بالعون والتوفيق ووهبنا القوة على بعد شكر اهللا وحمده الذي أمرنا بالعون والتوفيق ووهبنا القوة على بعد شكر اهللا وحمده الذي أمرنا بالعون والتوفيق ووهبنا القوة على 

        ::::العلم واثني بالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم بعدالعلم واثني بالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم بعدالعلم واثني بالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم بعدالعلم واثني بالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم بعد

        فأن الجهد ال يكتمل حتى ينسب لكل ذي فضل فضلهفأن الجهد ال يكتمل حتى ينسب لكل ذي فضل فضلهفأن الجهد ال يكتمل حتى ينسب لكل ذي فضل فضلهفأن الجهد ال يكتمل حتى ينسب لكل ذي فضل فضله                            

قداسة الحرف ومهدوا لنا طريق قداسة الحرف ومهدوا لنا طريق قداسة الحرف ومهدوا لنا طريق قداسة الحرف ومهدوا لنا طريق نا نا نا نا مومومومونتوجه بتحية شكر وتقدير إلى كل من علنتوجه بتحية شكر وتقدير إلى كل من علنتوجه بتحية شكر وتقدير إلى كل من علنتوجه بتحية شكر وتقدير إلى كل من عل    لذالذالذالذا

العلم إلى كل من كان له الفضل في إيصالنا إلى هذه الدرجة إلى أساتذتنا الكرام العلم إلى كل من كان له الفضل في إيصالنا إلى هذه الدرجة إلى أساتذتنا الكرام العلم إلى كل من كان له الفضل في إيصالنا إلى هذه الدرجة إلى أساتذتنا الكرام العلم إلى كل من كان له الفضل في إيصالنا إلى هذه الدرجة إلى أساتذتنا الكرام 

        ....حفظهم اهللاحفظهم اهللاحفظهم اهللاحفظهم اهللا

غانم محمد غانم محمد غانم محمد غانم محمد """"أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور األستاذ الكريم أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور األستاذ الكريم أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور األستاذ الكريم أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور األستاذ الكريم 

التخصص عموما ولنا بالخصوص ويعجز اللسان التخصص عموما ولنا بالخصوص ويعجز اللسان التخصص عموما ولنا بالخصوص ويعجز اللسان التخصص عموما ولنا بالخصوص ويعجز اللسان ومساعدته المتواصلة لكل طلبة ومساعدته المتواصلة لكل طلبة ومساعدته المتواصلة لكل طلبة ومساعدته المتواصلة لكل طلبة """"الصغيرالصغيرالصغيرالصغير

وإلى وإلى وإلى وإلى     """"سليماني سعادسليماني سعادسليماني سعادسليماني سعاد""""إيفاء حق الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة إيفاء حق الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة إيفاء حق الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة إيفاء حق الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة عن عن عن عن 

وإلى كل وإلى كل وإلى كل وإلى كل     """"بحرة ناديةبحرة ناديةبحرة ناديةبحرة نادية""""كما أتقدم بالشكر لألستاذة كما أتقدم بالشكر لألستاذة كما أتقدم بالشكر لألستاذة كما أتقدم بالشكر لألستاذة " " " " ليلى سليمانيليلى سليمانيليلى سليمانيليلى سليماني""""األستاذة األخت األستاذة األخت األستاذة األخت األستاذة األخت 

        ....أساتذة علم اآلثار عموما واآلثار اإلسالمية خصوصاأساتذة علم اآلثار عموما واآلثار اإلسالمية خصوصاأساتذة علم اآلثار عموما واآلثار اإلسالمية خصوصاأساتذة علم اآلثار عموما واآلثار اإلسالمية خصوصا

        ....الطيبة فهو مشكورالطيبة فهو مشكورالطيبة فهو مشكورالطيبة فهو مشكورولو بالكلمة ولو بالكلمة ولو بالكلمة ولو بالكلمة     ييييوساندنوساندنوساندنوساندني ي ي ي وكل من شجعنوكل من شجعنوكل من شجعنوكل من شجعن

        

        

        

        

        

        



        

        

        داءداءداءداءــــــــــــإهإهإهإه

        """"وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراوقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراوقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراوقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا:":":":"إلى من قال فيهما الرحمن إلى من قال فيهما الرحمن إلى من قال فيهما الرحمن إلى من قال فيهما الرحمن 

إلى إلى إلى إلى ،،،،إلى سنفونية اآلمال األمان التي تعزف ألحانها العذبة الشجية فوق غصن حياتيإلى سنفونية اآلمال األمان التي تعزف ألحانها العذبة الشجية فوق غصن حياتيإلى سنفونية اآلمال األمان التي تعزف ألحانها العذبة الشجية فوق غصن حياتيإلى سنفونية اآلمال األمان التي تعزف ألحانها العذبة الشجية فوق غصن حياتي

إلى التي كانت دون البشر إلى التي كانت دون البشر إلى التي كانت دون البشر إلى التي كانت دون البشر ،،،،ييييتتتتتحترق لتضيء محاولتحترق لتضيء محاولتحترق لتضيء محاولتحترق لتضيء محاول،،،،التي كانت شمعة تنير دربيالتي كانت شمعة تنير دربيالتي كانت شمعة تنير دربيالتي كانت شمعة تنير دربي

لمسة الحانية في حياتي إلى ألتي لمسة الحانية في حياتي إلى ألتي لمسة الحانية في حياتي إلى ألتي لمسة الحانية في حياتي إلى ألتي إلى الإلى الإلى الإلى ال،،،،اني في مرضي وتؤنسني في وحدتياني في مرضي وتؤنسني في وحدتياني في مرضي وتؤنسني في وحدتياني في مرضي وتؤنسني في وحدتيترعترعترعترع

لعبت دور األم تارة ودور األب في العديد من المرات إلى حبيبة قلبي إلى أمي لعبت دور األم تارة ودور األب في العديد من المرات إلى حبيبة قلبي إلى أمي لعبت دور األم تارة ودور األب في العديد من المرات إلى حبيبة قلبي إلى أمي لعبت دور األم تارة ودور األب في العديد من المرات إلى حبيبة قلبي إلى أمي 

        ثم أمي ثم أميثم أمي ثم أميثم أمي ثم أميثم أمي ثم أمي

        ....عوضا لها عن ماكابرته معي من مشاق علني أكون قد وفيتها حقهاعوضا لها عن ماكابرته معي من مشاق علني أكون قد وفيتها حقهاعوضا لها عن ماكابرته معي من مشاق علني أكون قد وفيتها حقهاعوضا لها عن ماكابرته معي من مشاق علني أكون قد وفيتها حقها

        

        



                                                               :                            املـقدمــــة

أ 

    :التعريف باملوضوع وأمهيته-1            

يعد امتدادا للماضي و ،يشكل التراث ثروة حضارية متثل قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد شعوب          

ساسي على ويعترب املورث األثري الشاهد األ،مشكال بذلك السمة املميزة لكل أمة عن غريها،يف جزئياته وتفاصيله

وألن التراث مبفهومه .أو قيم روحية اليت حدثت يف حقبة من زمن ما،والعلمية،والتارخيية ت الفكريةجممل النشاطا

احلاجة املاسة واملستمرة لتقييم  تربزهنا و،كان البد من التمسك بأصالته واحملافظة عليه،الواسع  ميثل هوية األمة

إن هذا التصور للتراث ،ري ألي أمة من األمم لكونه أحد املقومات األساسية لكشف العمق احلضا،وحالتهأمهيته 

هتماما إ حيث توليه الدول الكربى،ولالمادية هاالتراثية املادية من التنظيم احملكم للموارد على قد متت صياغته بناءا

ة أحد أهم وجوه النشاط ستثماره يف صناعة السياحة اليت شكلت ومنذ العصور القدميإوعناية خاصة يف حماولة 

ومن هذا املنطلق يربز بشكل جلي ،التنقل الوقتية والظرفية اليت عرفتها البشرية من مكان إىل آخر حبركات،يناإلنسا

فبعد أن كانت جمرد عمليات البحث عن ،دور السياحة يف التنمية وتطوير اجلوانب الثقافية واالقتصادية للدولة 

ولكن هل .يسي هو التنمية االقتصادية والثقافية الراحة واالستجمام هي اآلن تعرف توجهات جديدة دافعها الرئ

  حنن ندرك قيمة التراث يف دفع املسار السياحي؟

الزالت دراسة املوروث األثري معتربة ومقتصرة على ما خلفته الفترة االستعمارية من أدبيات تارخيية إىل            

على الرغم من وهذا ألسباب بديهية ،فظة عليهوكذلك فعل احملا،ستعمار مفهوم التراثورثنا من اإلأن ساد أننا 

حيث تكفلت اإلدارة ،اغته يف اال الثقايف األورويبقد مت صي له من املفيد التذكري بأن التراثلع،هلا حماولة جتاهلنا

ا من االستعمارية بترقية املواقع األثرية والصروح التارخيية بالتركيز على الفترة الرومانية أوال وقبل كل شئ وقصدو

وقد ،املراحل التارخيية األخرى ثانيا وراء ذلك إجياد صلة التواصل مع االستعمار الروماين الذي مر من هنا مث

 باعتباره جزء من أدجمت فيما بعد الدول املنبثقة عن االستقالل الوطين هذا املوروث األثري يف التراث الوطين

تنشئ الدولة الوطنية  لكي1982ان البد من االنتظار سنة وك،1976حبكم املرسوم الذي صدر سنة ،أمالك الوطنية

هل ميكن اعتبار هذا التاريخ بداية ف.ت واملعامل واملواقع التارخييةمديرية للتراث حمل مديرية املتاحف وعلم احلفريا



                                                               :                            املـقدمــــة

ب 

ن الدولة الكولونية نتقال مهمة احملافظة على املعامل واملواقع التارخيية مإاهتمام اتمع اجلزائري بأمور ماضيه؟ وكذا 

إىل الدولة الوطنية كبداية أيضا لتكفل اتمع اجلزائري بآثار ماضيه؟ وهل الوعي بأمهية التراث واحملافظة عليه 

غريبان عن جمتمعنا؟ هي أسئلة جعلتنا نتطلع لدراسة لتراث األثري والوقوف عند الدراسات األثرية الفرنسية اليت 

ية حيث كانت يف أغلب األحيان عبارة عن اكتشافات على يد أناس غري خمتصني تندرج ضمن السياسة االستعمار

و أ « O. Payen »وباين« Creully »يف التنقيب األثري وكانت عبارة على هواية جلنود عسكريني أمثال كرويل

سيتفان " األطلس األركيولوجي وحمامون ويكفي الرجوع إىل رحالة ومغامرين وهواة من أطباء ضباط أو

األثري بأولئك الذين كما ارتبط البحث ،الذي يقف عند هوية هؤالء اهلواة وانتماءام املهنية« S.Gsell »"زالق

 لأمثا ترميمهايتسىن هلم  حىت اكتشاف املعامل األثرية وراء عياواألرياف س جابوا املدن

 أخذت اليت« Libyca »جملة و« J.Lassus »2 أما عن السوس،« L.Leschi »وليشي« J.Baradez »1براديز

وقد جعلت هذه الدراسات . باملعامل والنقيشات الالتينيةفلم تم بالدرجة األوىل إال،على عاتقها تطور احلفريات

نظرة سلبية لعديد من املوارد التراثية ونتج عن ذلك فجوة تارخيية غامضة يف تاريخ اجلزائر واملغرب العريب تلك 

   . المي على حساب شواهدها األثريةل البيزنطي والفتح العريب اإلساملرحلة املمتدة مابني االحتال

ارتأينا أن نطرح هذا املوضوع من زاوية احمللية، للتنمية املستقبلية النظرة مع ،ومتاشيااالجتاه هذا ويف        

 املناطق وعن ساحليةال املدن عن ختتلف داخلية مدينة يف السياحي التراث يف املسار تنمية إمكانية يف البحثاختيار 

سـنة مـن   3000اليت عمرت حنو  دينةامل قسنطينة مدينة أم احلواضر وهي ية وتساهم يف تنمية السياحيةالصحراو

 مقومات من حتتويه وملا إقليمها يف اهلامة مكانتها حبكم اليتع يف موضع واحد هو الصخر العتيق التاريخ دون انقطا

 املراتـب  أوىل إىل ملدينـة با تسـمو  أن شأا من واليت الثقافيةالتارخيية وو يةوالعلم عديدة منها الطبيعية  سياحية

                                                           

1 - J. Barades, Fossatum Africa, Paris, Arts et Métiers graphique,1954 ; 

2- Lassus(J), L’Archéologie Algérienne en 1958, Libyca, ar .ep.VII ,2éme sem.1959 
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شكلت خبصوصـيتها فضـاءا    إذ أا.سليمة وعلمية عقالنية بطريقة استغلت ما إذا الوطين التراب على السياحية

 يف علم اآلثـار  دارسني وباحثنيوك ،خصبا للدراسة والبحث من قبل العديد من املختصني يف العديد من امليادين 

تراث ودراسات أثرية كتخصص  فقد اخترنا إحصاء املعامل األثرية  األكثر أمهية والتطـرق إىل  ،على وجه التحديد

 نالحظ  ذلك عوض لكن ولعل الشئ املثري أن التراث األثري ا متنوع ،مدى استغالل هذا املوروث يف  السياحة

اتقهقر وتشويهات حلق منوتعاين  تشتكي اأ هياكـل  أن إذ جوانبـه  مجيـع  من السياحي قطاعها ضعفو،ت 

 مـا  سـرعان  الـذين  الـزوار  من القليل إال يقصدها وال احلالية السياح متطلبات مع تتماشى وال قدمية استقباهلا

  . من املدينة دون التعرف على تراثها  احلضاري أو تارخيها ينصرفون

 احملافظـة  أجل من» السياحة«وليس» التراث«هي البداية ألن» السياحة«أو»التراث« هي القضية وليست

 االقتصـادي  التغـيري  قضـايا  يف واملشاركة، التقدم حنو ودفعه،احلاضر وتأصيل،الوطنية الثقافة يف االستمرار على

 فذةنا باعتبارها الدولية العالقات تنمية يف فعال دورا وللسياحة، وقومية ثقافية كمسؤولية البداية نقطة هو فالتراث

 البـديل  املصدر كوا هامة قوى ذات أا كما،الطبيعي مبجاهلا  والتمتع وتارخيها الشعوب ثقافات على لإلطالل

 وأصـبح  اهلامة الصناعية اتمعات تطور يوازي مستمر تطور يف فهي ولذلك،الدول ملختلف بالنسبة األموال لدر

 بالنسـبة  والصناعة الزراعة بعد أمهية واألكثر األرحب القطاع عتربت أا كما، بذاته مستقال عمال ميثل ا االهتمام

 ومهنا،السـياحية  املنشـآت  يف إدارية ووظائف مهنا لتصبح وفن كعلم ااالت هذه تطورات فتزايدت،لالقتصاد

 الكافيـة  اخلربة وجود ذلك يتطلب وقد،وغريها واهلندسة كالطب األخرى املهن شأن شأا التخصص إىل حتتاج

 االجتاهـات  لـتفهم  صاحلة جتعلها ممكنة كفاءة وبأعلى وجه أكمل على األنشطة تلك ملمارسة الالزم ستعدادواال

  .السائحني أو للمواطنني بالنسبة سواء السياحي السوق يف حتدث اليت والتطورات

 وضـوعي امل والعنصر اإلنسان وهو  الذايت العنصر،عنصرين من متكونة بأا أكثر تظهر السياحة فظاهرة    

 يف ونسـتطيع ،السياحة علم موضوع متثل العنصرين هذين بني مباشرة عالقة وهناك،السياحية التجهيزات يف يتمثل
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 الـدائرة  ويف السياحة جمال لتطوير العنصرين هذين بني اجلهود تضافر وراء الكامنة العوامل ندرك أن تقدم ما ضوء

 الصـعيد  على فعاال  دورا تلعب أيضا فهي االقتصادية التنمية مصادر من مصدرا كوا جانب ىلإف.بالذات الثقافية

 التـراث  إثراء يف تساهم عملية،متاحف إىل وحتويلها والقالع كالقصور التارخيية املعامل على احلفاظ ففكرة،الثقايف

 اخلـاص  ياملعمار الشكل على للتطلع املنطقة إىل السياح جلب بينها من متعددة امتيازات على حتتوى إذ، األثري

 الثقايف التأثري يتحقق وبذلك،املختلفة الشعوب بني الثقافات وتبادل لنقل اجتماعية حضارية وسيلة متثل كذلك،ا

 مركـز  بشكل التراث محاية قضية برزت لذلك ونتيجة.اتمع يف التنمية حماور من هاما حمورا ميثل الذي للسياحة

 لعقـد  املتحـدة  األمم رأسها وعلى املعنية الدولية اهليئات ودعت،النمو طريق يف واليت الكربى الدول يف وواضح

 الـدعوة  ظهـرت  وهكذا، والالمادية منها املادية التراثية املصادر على واحملافظة التراث صيانة أجل من املؤمترات

  .به التامة للعناية

 حـني  املنطقة تراث مع حونالسائ يتفاعل حيث باتمع وثيقا ارتبطا ترتبط فهي االجتماعي الصعيد أما     

 أخـرى  معامل وإنشاء ا السياحية واملعامل احلضارية بالقيم االرتقاء حنو العمل إىل دائما واالهتمامات األنظار تتجه

   .سياحية كدولة ا الالئق باملظهر الدولة تظهر لكي جديدة حضارية

 بل،حملي اجتماعي نسق جمرد ليست املدينة أن منا وإميانا والسياحة التراث يكتسيها اليت األمهية هلذه ونظرا     

 متلكه ملا اجلزائرية مدن أهم أحد قسنطينة مدينة وكانت النواحي مجيع من االهتمام يتطلب تارخييا موروثا أيضا أا

 حركـة  مـن  نصـيبها  أن إال، السياحي اجلذب عوامل أهم تعد وغريها... وثقافية تارخيية طبيعية خصوصية من

  .األخرى السياحية املناطق من بغريها قورنت ما إذا منعدما يكون ويكاد حمدود بينص السياحة

 جمـال  علـى  الطارئة التغريات خالل من السياحي التراث واقع أبعاد استطالع سأحاول الدراسة وذه    

 سنسـعى  كمـا ،فيها السياحي باجلذ عامل شكلي خاصة الطبيعي اال أن باعتبار، املدينة يف والسياحة التراث

  .السياحة يف التراث توظيف مدى ملعرفة
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  :وعـــاملوض ارــاختي ابــأسب-1

 قصـري  واحد حبث يف أيتي أن ميكن ال والسياحة يف مدينة داخلية كمدينة قسنطينة التراث عن احلديث إن

  :أمرين إىل أشري أن أريد ولكن الزمن حمدود

 عناصـر  وتفسـري  حتليل يف تتمثل حماولة يف وذلك االجتماعيةو العلمية الدراسات جمال يف املوضوع جدية:أوهلما

 املدينـة  وهـو  األسـاس  ونترك الفرع جهودنا بيتص أن لدرجة بالتراث باالهتمام املغاالة إىل ندعو وال ،التراث

  .التراث هلذا احلاوية

 التقـدم  إىل يستجيب وحىت،هوعناصر التراث وحتليل تسجيل أمهية جتاه العلمية وليةؤاملس إدراك إىل يرجع :ثانيهما

 التحضـر  مقومات من وغريها التعليم وتزايد االتصال جماالت واتساع املتواصلة التنمية ومشروعات،التكنولوجي

  .احمللي جمتمعنا على تطرأ اليت

 كاملؤسسـات  واملؤسسـات  اهليئات بني مربمج تنسيق وجود إىل عدم ةقلة الدراسات حول املوضوع باإلضاف-

 كـل  وتكـون  لآلخر مكمال منهما كل عمل ليأيت األخرى الرمسية الثقافة ووزارة،العايل التعليم زارةوو العلمية

 حيـث  األطـراف  كل دور فيها يبني اتفاقيات وفق التعاون ويكون واحدة سلسلة يف حلقاتعبارة عن  األعمال

  .وخصوصيته التراث أمهية جتاهل عن نبتعد

 بأمهيـة  الالوعـي  هذا كل ضل يف،للنظر ملفت ظاهرة قسنطينة مدينة يف احلضاري التراث إليه آل الذي الوضع-

  متزايـدة  اهتماما شهدت اليت ااالت أهم أحد يعد الذي السياحي املسار  حتريك يف يلعبه الذي والدور التراث

 رفع يف مسامهةلل عليها واملعول التنموية املوارد أهم أحد تشكل باعتبارها الدول ملعظم  الشاغل الشغل  وأصبحت

 فالسـائح  السياحة حركية برفع تقوم اليت  األساسية املوارد أهم أحد التراث يعد اإلطار هذا ويف االقتصادي النمو

 عنـد  الوقوف طريق عن وذلك وتارخيها املدن خبايا ملعرفة يتطلع وإمنا بلده يف عليها املعتادة األمور عن يبحث ال
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 اليـوم  واقع جله التركيز أن إال بالدنايف  السياحة عن الكثري احلديث من الرغمب أنه يالحظ ولكن،األثرية معاملها

 احلضاري موروثنا وكأن الغنائية املهرجانات على فريكز الثقافية اجلوانب أما واالجتماعي االقتصادي اجلانب على

 وغـىن  كـثرية  عاراتبش نفتخر أن الالئق من فليس،والسياحة التراث بني خلل يقع أن نستغرب ال لذلك.منعدم

 هـذا  يف يكفي وال،وصيانة محاية بدون ويضل إحياءه على العمل إىل ينتقل نفسه الوقت ويف األثرية مبعاملها مدننا

 املعامل فيه وتتعايش تسايره الذي الواقع يف النظر إعادة جيب بل، الوكاالت أو اجلمعيات أو الوزارات إنشاء اال

 ملناقشة الصفحة هذه فتح يف جعلتين اليت األسباب أهم ويعد للتلف ةومعرض واإلمهال العناية نقص من تعاين واليت

   ـ.السياحي بالقطاع امللحقة النشاطات يف كلي الشبه وغيابه التراث وضع

  :ةـــالدراس دافـــأه-3

 خاصة بصفة نيةواإلنسا االجتماعية العلوم يف عامة والبحث بصفة العلمي البحث أن هو فيه الشك مما            

 هـذه  حصر نوميك،وحتقيقها املسطرة األهداف لبلوغ سعيا كوذل،الباحث قبل من واالستعداد اإلعداد من ينطلق

  :يلي فيما األهداف

 :يــــعلم دفـــه - أ

 العلوم يف للمختصني بالنسبة العهد حديثة األشكال من شكل بأي اعتبارها ميكن ال اليت املسائل إحدى معاجلة - 

 االسـتقالل  عهد إىل االستعمارية الفترة منذ األثري البحث إطار يف وأشكاله طبيعته التراث مسألة إا، اإلنسانية

 عـرب  البحـث  يف لإلنسان إثارة مصدر يزال وال كان امليدان هذا أن إىل نظري يف هذا ويعود، بالسياحة وعالقته

 .متعددة عناوين حتت جيرى أن ميكن الا هذا يف والبحث،املعرفة أو باحلقيقة خباياه واكتشاف التاريخ

 منقـول  أو ثابـت  مـادي  أكان سواء منه جانب أي إمهال دون التراث جوانب مجيع على شاملة نظرة إلقاء- 

  .معينة ملرحلة وحضارات شعوب حياة يعكس تارخييا واقعا ميثل باعتباره
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 مبدينـة  األثـري  التـراث  وبـني  بنها عالقةال معرفة وحماولة السياحة وهي أال العصر يف ظاهرة أهم إىل التطرق-

  .ا التنمية تطوير يف تساهم وكيف،قسنطينة

  :عملي هدف -ب

 البحث خالل من"اإلمهال"األثري الوسط يف االنتشار سريعة ظاهرة على الضوء تسليط إىل الدراسة دف        

 أحد باعتباره وتشخيصه دراسته حتم الذي راألم األثرية املعامل من العديد مست واليت املتحكمة العوامل أهم على

  .وموضوعية عملية دراسة إىل حتتاج اليت الظواهر

  .  املدينة حتتويها إجيابية كنقطة واستغالله السياحي املسار يف دجمه بغرض ،املدينة هذه يف ةلتراثيا املوارد استكشاف- 

  :صعوبات البحث-4

 وجهة من وصعبة،ليس شاقة عملية قسنطينةمدينة  يف والسياحة ثالترا موضوع إىل التطرق إن العموم وعلى      

 هذا إخراج بأن القول وميكنين.القطاع هذايف  التراثية املوارد وصيانة تطوير على القائمني من وإمنا اإلشكال نظر

  : رئيسيني بعاملني أساسا املرتبطة والعراقيل الصعوبات من العديد عرف قد النهائي شكله يف العمل

 مرتبطة فهي والعلمية،املديريات بعض مع واجهتها اليت واملعلومات بالوثائق فتتعلق اإلدارية أما،وعلمية اريةإد

 واملصنف احملمي التراث  بأن منا وإميانا القطاع على الغبار بنفض منا إميانا ولكن منعدمة تكون تكاد اليت باملصادر

 يف العلمية الناحية من بالغة بقيمة  يتمتع كما،السياحي شاطللن أولية ومادة خام مورد عن عبارة مصنف والغري

  .واقتصادياا املدينة وجه تغيري على قادر كقسنطينة،فهو وتارخيية حضارية والية

  :وعــــاملوض إشكالية-5

   :كاآليت وهي األسئلة من ات تتمثل يف جمموعةإشكالي عدة  طرحأمام جند أنفسنا  الوضعية هذه مأماو 

لية تشكيل التراث واحملافظة عليه ليست بسيطة أو سهلة فما هي السبل الناجعة حول صيانة التراث إن عم -

  وتوظيفه؟

  ؟ن أن حيقق  تنمية شاملة ومستدامةدور املوروث األثري  يف إحداث املسار السياحي؟ وهل ميكهو ما  -
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 يف اـال  التراثيـة  اصـيته خصو سـتغل ت هلو ؟ قسنطينةمبدينة  السياحي والقطاع التراث وضع هو ما-

  السياحي؟

  تنميته؟ تعرقل اليت عوائقال هي ما و قسنطينة لوالية السياحي القطاع يف الضعف نقطة تكمن أين -

  :املوضوع حول السابقة الدراسات طبيعة-6

 لبنـة  إلضـافة  كمحاولة،الالمتناهية العلمية املعرفة حقل يف متواضعة كمسامهة جاء دراسيت موضوع إن    

 والتواصـل  التراكم ملبدأ خاصة العلمية املعرفة اعتبارات على،اال هذا يف سبقين ملن العلمية اجلهود إىل متواضعة

 حملاوالت متصلة حلقة عن هذا عمله بأن االقتناع حبث أو دراسة بأية القيام يف يفكر عندما باحث أي على يفرض

  .كثرية

 إىل التعرف فان وبالتايل ،سابقة دراسات شكل يف جمسدة أخرى جهود تكون أن البد علمي عمل فكل   

  . اآلخرين مبجهود اعتراف فانه الباحث مصلحة يف هو ما يقدر والتحليل بالعرض السابقة الدراسات

 هلـا  خمتلفة مناطق يف أجريت اليت العلمية والدراسات امليدانية البحوث جمموعة تعين السابقة والدراسات     

 العام وعنوانه صورته يف البحث موضوع و دراسته على أعمل الذي البحث مبوضوع مباشرة غري أو مباشرة عالقة

 التـراث  أمهيـة  فرغم، السابقة والدراسات األحباث إليه تتطرق مل املطروحة  بإشكاليته و،ومكانا زمانا العروض

 املدينـة  ـا  حظيـت  اليت املكانة رغمو، األمام إىل التنمية عجلة ودفع السياحي املسار حتريك يف واملعنوية املادية

 األمهيـة  مـن  هلا وملاالوطين  التراث ضمن تصنف جعلتها اليت واآلثار معامل  من خلفته وما،العصور عرب قسنطينة

 مـر  علـى  جعلها للمدينة اهلائل احلجم هذا، العثماين العهد يف الشرق لبايلك عاصمة كانت كما وطبيعية تارخيية

 إفريقيـا  األخـرى  الثقافية الساحات على لالنفتاح وجماال والسياحي احلضاري االتساع أقطاب من قطا العصور

  .ومتوسطيا،عربيا،
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ط 

 بعـض  إال، السـياحي  املسـار  ضمن ودجمه التراثية الدراسة من حقها تنل أن هلا يشفع مل ذلك أن إال

 بعـض  ونـذكر ، سـطور  بضع يف التراث إىل أشارت واليت وخاص عام مبوضوع السياحة مشلت اليت الدراسات

  :هي الدراسات

  اجلزائري التراث حلماية القانونية اإلجراءات بعنوان-باتنة جامعة– القانونية العلوم قسم،»بلفراق نعيمة« دراسة•

 ملكافحـة  اجلزائري املشرع سنها اليت القانونية النصوص تطبيق مدى على للوقوف كمحاولة الدراسة هذه جاءت

  :الدراسة هذه نتائج ومن، اآلثار وريب وتسريب التخريب مظاهر كل

  .الوطنية اهلوية جتسيد يف مهم عامل األثري التراث-

  .للشعوب التارخيية الذاكرة متثل ألا القانونية الوسائل ومنها، الطرق بشىت اآلثار محاية ضرورة-

   كيفية  حيدد ومل، السياحي القطاع يف تقع اليت اجلرائم أو باملخالفات اهتماما يول مل اجلزائرية العقوبات قانون-

 النصوص اقتصرت حيث،التراث مبوضوع املتعلقة األخرى املراسم يف سابقا املوضوعة للقوانني املخالفني مع التعامل

  .القطاع ذا املتعلقة املخالفات مباشرة غري بصفة متس مادتني على التجريبية

 اهلـام  املعيـار  أنه رغم اجلزائري املشرع سنها اليت لقواننيل الواقع يف تطبيق عدم بل، وغموض كبري نقص هناك-

  .الثمينة والقطع التارخيية املعامل وختريب وتسريب ريب إىل أدى مما، االندثار من القطاع هذا حلماية

 ، العاصـمة  اجلزائـر  جامعـة  – واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية اآلثار قسم-» لعرج العزيز عبد.د« دراسة• 

  .والسياحة الثقايف التراث وانبعن
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ي 

 واملنتجـات  طبيعيـة  ومناظر آثار من اجلزائري للمجتمع الثقايف التراث بني للربط كمحاولة الدراسة هذه جاءت

 التحتية وبنيته السياسية صورته يف اجلزائر يف السياحي الواقع تشخيص على عمل كما املتاحف يف والصناعية الفنية

  .البالد يف توفرها ومدى السياحية التنمية شروط ذاته اآلن يف مربزة ،والبشرية املادية

  :يلي ما الدراسة هذه نتائج أهم ومن

  .ثقافة بدون سياحة ال أنه القول ميكن ال أنه لدرجة بالثقافة كبريا ارتباطا السياحي النشاط يرتبط-

 ومسـتوياا  نوعيتـها  وتقـدير  هاآفاق وحتديد مشاكلها وحصر، البشرية للموارد احلايل الوضع تقيم من البد -

 وصحية إدارية، العديدة اجلوانب يف التأهيل  برامج وضع عملية يسهل كله وذلك،متطلباا وتشخيص،وختصصاا

  .عامة وعالقات واتصاالت

 يهاعل،اال هذا يف املتخصصة التكوين ومراكز للفندقة العايل كاملعهد، العملية هذه يف املتخصصة العليا املعاهد -

 املعاملـة  وحسـن  ، اإلنسانية من درجة على يكون أن منها املتخرج متكن، ونفسية علمية تأهيل بربامج تلتزم أن

  اخل...وإشارته وحركته مظهره يف االستقبال وفن التصرف وحكمة

 ومواقعهـا  متاحفهـا  تعد واليت، املختلفة مناطقها على موزعة اجلزائر متلكها اليت الكبرية السياحية اإلمكانيات-

 إىل حاجـة  يف مازلت، واملواصالت واملرافق كاهلياكل حتتية وبىن اإلمكانيات لتلك وقواعد نواة والطبيعية األثرية

  .والتنظيم والتكوين التوسع مزيد

  اجلنوب منطقة يف السياحي النشاط تطوير: بعنوان،السياحة يف رئيسة مفتشيه» سارة جنادي«دراسة• 

 الوقت يف تعد ألا،باجلزائر السياحة حتسني أجل من إتباعها الواجب السبل حول اسةالدر هذه موضوع يتمحور 

  :نتائجها أهم ومن لألمم الوطين االقتصاد إثراء يف تساهم اليت احليوية القطاعات من الراهن
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  .السياحية باالستثمارات يتعلق فيما جديدة سياسة إتباع ضرورة -

  .السياحي القطاع يف املتبعة والسياسة اإلمكانيات حيث من امللحوظ قصالن لتفادي حلول وجود يف اإلسراع-

 نقـل  مـن  األخرى القطاعات خمتلف بني التنسيق من البد،السياحي النشاط من املرجوة الغاية إىل الوصول بغية-

 وهو،جتماعيـة اال اخلدمات وخمتلف والتكوين والتربية ، العمرانية والتهيئة والبناء،)والالسلكية سلكية( وموصالت

 .احمللية التنمية عملية إنعاش وبالتايل شغل مناصب وخلق لألموال حركة تأكيد بكل عنه ينتج ما

 تنـوع  مـن  به تتمتع ملا نظرا،للسياح الواسع االستقطاب ذات املناطق من واحدة تعترب اجلزائري اجلنوب منطقة-

  .كذلك الكبري نوباجل إىل يتجه أن البد السياح اجلذب نشاط أي فإن وعليه،فريد

 املسطرة الربامج تنفيذ على والقدرة،الكربى األهداف بتحديد إال تتحقق ال السياحي النشاط من املرجوة الغايات-

  :خالل من

  .اخلدمات نوعية حتسني-

  .املتوفرة الفندقية اإلمكانيات يف النظر إعادة-

 دون مـن  يستدعي والذي،األجنيب التوافد مع وخصوصا باملنطقة السياحية لإلطارات واملتواصل اجليد التكوين-

  .احلاضر الوقت متطلبات مع تتوافق جديدة مبؤهالت اإلطارات هذه تزويد شك

 ، العاصـمة  اجلزائـر  جبامعة واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية– اآلثار قسم-» الكرمي عبد عزوق. د« دراسة• 

  باجلزائر الثقافية السياحة تطوير سبل: بعنوان

 وضـعية  علـى  سلبيا انعكاسا له كان مما،اجلزائر يف السياحية الثقافة إىل اتمع افتقار على الدراسة هذه تركز

  : نتائجها أهم ومن،األثري التراث
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 .التراث إليها آل اليت السيئة الوضعية يف سببا البشري العامل-

  :منها نذكر اجلزائرب الثقافية السياحة تطوير يف املسامهة شأنه من عامل عشرة احد هناك-

  التحسيس و احملافظة يف املختصة اجلهات مع والتنسيق،اتمع لدى الثقافة مفهوم تغري يف الثقافية اجلمعيات دور -

  .التراث بقيمة

  .األثرية املواقع يف التطبيقية الدراسات وإجراء التربوية املنظومة يف التراث مادة إدخال -

 التقليديـة  واحلـرف  املهـن  إحياء يف خمتصني حرفني لتكوين والتمهني املهين نالتكوي وزارة مع عالقات ربط -

  .هلا االعتبار وإعادة الضياع إىل طريقها يف واليت،املندثرة

 واألباريق،الصـحون ،املالبس، القبعـات ، البطاقات على األثرية واملعامل املواقع تصوير طريق أو اإلشهار دور -

 الـوطن  خارج ألخذها واألجانب املهاجرين أو،الوطن داخل للتسويق واءس واملخصصة الصيف فصل يف خاصة

  . كذكرى

 السـياحة : بعنوان،الوطنيـة  األهقـار  حظرية بديوان واإلصالح باحلفظ ملحق»الدين نور اهللا عبد بن«دراسة •

  .الشعيب والتراث

 العلمية والسياحة،االقتصاديةو،الدينية السياحة ،السياحة مصطلح األول شقيها يف باخلصوص الدراسة هذه عاجلت

 الثقـايف  والتـراث  الطبيعـة  له تقدمه ما خالل من الروح تشيع ا يقصد واليت العام مبفهومها،الثقافية والسياحة،

  .واألمة اتمع ثقافة من جزءا يعد والذي،الالمادي

  :نتائجها أهم ومن

  فيةالثقا املمتلكات على للحفاظ السعي علينا السياحة حركة تدعيم-
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  .عليها للحفاظ بأمهيتها السياحية اهلياكل مستعملي توعية-

  .للزائر جذب ذات حضارية كقيمة هقاراأل إلبراز والثقافة السياحة قطاع عن املسئولة األجهزة بني التعاون-

 وأن،نـه تدوي قصـد  والدراسـية  العلمية الناحية من االهتمام من شيئا نوليه أن علينا،الشعيب تراثنا على احملافظة -

  .إشهارية إعالمية كمادة يستغل

 يف املاجسـتري  شهادة لنيل مذكرة وهي» قسنطينة مبدينة السياحي اال«: عنوان حتت» دراج بن كرمية«دراسة• 

 قسـنطينة  جامعـة -والدميغرافيا االجتماع علم قسم واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية– احلضري االجتماع علم

 السـياحة  ظاهرة ذلك يف متناولة قسنطينة ملدينة السكانية والكثافة الدميغرايف الضغط هرةظا الدراسة هذه عاجلت،

 ركـود  إىل أدى تـدهورا  السياحي اال على احلضري اال تدهور انعكاس ربطت إذ، االجتماعية الناحية من

  .للمدينة سياحي

  :الدراسة نتائج أهم ومن

  .دينةامل تطور وبني احلضري اال تطور عالقة-

  .السياحية اخلدمة وختلف احلضري اال تدهور-

  .     قسنطينة ملدينة واالجتماعي املادي احمليط تدهور سبب مها السكانية والكثافة الدميغرايف الضغط-

 تـأثري  مـن  هلـا  ملا،الثقافيـة  احلياة يف املؤثرة واالجتماعية االقتصادية األمهية إىل تشري السياحة ظاهرة

 إىل يعـود  وجودهـا  ألن السياحة دراسة يف وحساسا هاما موضوعا التراث ويعترب،شىت أصعدة لىع وانعكاسات

 يف سيماال اإلمهال غرار على،مؤثرة عوامل مجلة جراء املستويات مجيع  على وتغريات، واجتماعية طبيعية خلفيات
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 املـدن  تشهده اليت والتحوالت  لسريعا النمو غرار على،العوامل من مجلة جراء احلضرية املدن يف  املتواجد التراث

  .االقتصادي لنمو احلسن السري يعيق مما،للسياحة والطبيعية التراثية املوارد حساب على الداخلية

  :منهجية البحث-7

  :التالية البحث النظري  والتطبيق املنهجية علىاخترنا لبحثنا 

  .وأثرية للمدينة  تارخيية  رةنظ خالل من القطاع، هذا تطور وقفت اليت األسباب عن البحث -1

 هذه تتمثل و املوضوع ختدم اليت املعطيات جلمع املديريات مبختلف باالتصال قمنا فيه و امليداين التحقيق -2

  :يف املديريات

  .قسنطينة لوالية التقليدية الصناعات و السياحة مديرية  •

  .قسنطينة لوالية الثقافة مديرية  •

  . ميلة و جيجل نطينة،قس لواليات األثرية الدائرة  •

 .سريتا الوطين املتحف  •

 . قسنطينة لوالية والبناء التعمري مديرية  •

 مراسيم و وقوانني أطروحات و ومقاالت كتب من البحث موضوع ختدم اليت و الالزمة املراجع عن البحث -3

  .تنفيذية

  .بيانية وأشكال خرائط يف متثيلها مث املعطيات تبويب -4

  .البحث مشروع حتقيق تعترض اليت والعقبات املشاكل إىل للوصول تاملعطيا حتليل -5

  .ذلك لتحقيق احللول بعض اقتراح حماولة -6
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تتضمن  اليت املذكرة هذه يف موثقةليتجلى ما سلف ذكره يف دراسة اخلطوات، هذه نتيجةهذا األساس و وعلى    

قة للموضوع وإشكاليته،والدراسات الساب وأسباب اختياره وأهدافهمقدمة عرفنا مبوضوع الدراسة وأمهيته 

  .:كاآليت وهي حمتواها، فهم تسهيل أجل من أربعة فصول وقسمت إىل ومنهجية البحث وخطته 

متت دراسة ملمة بكل من  التراث األثري ودوره يف التنمية السياحية أين: ويندرج حتت عنوان: األول الفصل-

 احلفاظ وسائل وإبراز به اآلثار علم وعالقة أنوعه التراث مفهوم إىل التطرق حماولة يف تتمثل مالمح التراث -

 للمدرسة األوىل االهتمامات بدأ منذ باجلزائر األثري التراث أوضاع إىل وصوال ومحايتها التراثية املوارد على

 التطور إمهال دون، واملستدامة الشاملة التنمية يف التراث إبراز  إىل باإلضافة،الوطنية التراثية باملوارد الفرنسية

  .  التراث تقدمي يف ودوره صلته والعلمي التكنولوجي

نشأا وتطورها  السياحة خصصته لضبط مفهوم" : السريورة التارخيية للسياحة"السياحة -بعنوان :الفصل الثاين

جتماعي والثقايف وإبراز أمهيتها يف كل من اال االقتصادي واال،وأهدافها،مقومتها،أنوعها،عرب احلقب التارخيية

رة االستقالل ورغم ضعف هذا القطاع يف بالدنا إال أنين تطرقت إىل هذا اال يف اجلزائر انطالقا من فت،والسياسي

تساؤل  ،فما هي املعوقات اليت توجه السياحة يف اجلزائر؟ على الرغم من تعدد مواردها السياحية ،إىل الفترة احلالية

كما تطرقنا ،ممارسة الدول النامية واملصنعة هلذا القطاع احليوي اليت هي يف غىن عنه جعلنا نعمق البحث يف دوافع

   .   إىل التطور التكنولوجي والدعم الذي يقدمه  للمجال السياحة

متت الفصل وانطالقا من هذا : املؤهالت التراثية لتنمية السياحية بوالية قسنطينة بعنوان:  الثالث أما الفصل 

التطور التارخيي حماولة إبراز أهم التحوالت اليت عرفتها للمدينة : هالت األثرية مبدينة قسنطينة املؤ  معاجلة

قسنطينة ابتدءا من فترة ما قبل التاريخ وصوال إىل الفترة اإلسالمية اليت بدت فيها مالمح املدينة كمقر عسكري 

ي الفترة العثمانية اليت دامت ما يقارب وصوال إىل أهم فترة ه،تارة ومنبع إشعاع فكري وحضاري تارة أخرى 
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متطرقني يف ،دون إمهال الفترة احلالية للمدينة ،إىل غاية الفترة االستعمارية الفرنسية ،)م1837-م1517(الثالث قرون

  .     ذلك إىل أهم املعامل األثرية واملؤهالت الثقافية اليت ميكن استغالهلا يف تنشيط القطاع السياحي

على واقع  السياحية  حاولت التركيز فيه جانب: املقومات السياحية مبدينة قسنطينة -بعنوان:لرابعالفصل ابينما 

دون ،تارخيية املتصلة باجلانب السياحيوإستراتيجية التنمية املتبعة يف  مدينة قسنطينة مطلعة يف ذلك على احلقائق ال

راز هياكل االستقبال من فنادق ومطاعم مع إب،إمهال خصوصية هذا اال الذي شكل ركيزة هذه الدراسة 

وكاالت السياحة واألسفار وانطالقا من مما أدرج يف املباحث السابقة مت حتليل وضعية القطاع السياحي والعوائق 

اليت تعترض التنمية السياحية يف هذه املدينة التارخيية وكآخر مطلب يف املبحث مت التطرق لبعض التوصيات وأهم 

 .لدمج التراث وإبراز دوره يف التنمية السياحية األعمال اهلامة

 من وصعبة،ليس شاقة عملية قسنطينة والية يف والسياحة التراث موضوع إىل التطرق إن العموم وعلى       

 إخراج بأن القول وميكنين.القطاع وهذا التراثية املوارد وصيانة تطوير على القائمني من إمنا اإلشكال نظر وجهة

  : رئيسيني بعاملني أساسا املرتبطة والعراقيل الصعوبات من العديد عرف قد النهائي شكله يف العمل هذا

 مرتبطة فهي والعلمية،املديريات بعض مع واجهتها اليت واملعلومات بالوثائق فتتعلق اإلدارية أما،وعلمية إدارية

 واملصنف احملمي التراث  بأن منا وإميانا اعالقط على الغبار بنفض منا إميانا ولكن منعدمة تكون تكاد اليت باملصادر

 يف العلمية الناحية من بالغة بقيمة  يتمتع كما،السياحي للنشاط أولية ومادة خام مورد عن عبارة مصنف والغري

  .اقتصادياا و  الوالية وجه تغيري على قادر كقسنطينة،فهو وتارخيية حضارية والية

 هذا إلجناز واملساعدة العون يد لنا قدم من كل إىل بالشكر نتوجه أن الإ يسعنا ال األخري ويف             

 على املشرف وهو»يوسف عيبش« الدكتور الفاضل األستاذ األول الفضل وصاحب،ألهله الفضل وأرجع،البحث

 من عنده مبا إمدادي يف وسخائه وكرمه علمه وغزير،يل توجهاته وسديد صدره لرحابة كان فقد، الرسالة هذه

 هلذا إجنازي أثناء صادفتين اليت والصعاب العقبات كل وتذليل األمام إىل دائما دفعي يف أثر أكرب،ومراجع ادرمص

 مديرية عمال كل شكر أنسى أن دون.والتاريخ لآلثار ودعامة للعلم زاخرا ويرعاه حيفظه أن اهللا وادعوا البحث

  .  العمل هذا يف اجللية ملساعدة قسنطينة لوالية السياحة

  .توفيقه و اهللا من بفضل الرسالة هذه إجناز مت  

  



  :الفـصـــل األول 
 التراث األثري ودوره يف التنمية السياحية

  راثـــالت حــــمالم -1

  راثــــالت مفهوم -2

  راثــــــالت أنواع -3

  التراث على باحملافظة وعالقته اآلثار علم -4

  ومحايتها التراثية املوارد على احلفاظ وسائل -5

   وطنية قضية راثـــــــــــالت -6

  ئراجلزا يف تراثــــــــال أوضاع -7

   املستدامة التنمية يف تراثـــــال دور -8

  التراث التقدمي يف ودوره صلته التكنولوجي التقدم -9
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 راثــالتـ حـــــمالم -1

تراث كل أمة هو رصيدها الباقي وذخريا الثابتة،ومدخراا املعرب عن مدى ما كانت عليه من تقدم يف        

والدافع القوي إىل تتبع خطوات األقدمني يف نشاطهم ،ز األولبل هو احلاف،كل جماالت احلضارة والثقافة

  .وثقافتهم وأداء واجبهم 

وما تقدمت أمة،وال ضت دولة،وال خطا شعب خطوات إال باالعتماد أوال على إحياء التراث ونفض      

تذى  يف بناء اجليل الغبار عنه،فهو إذا األصل الذي يرجع إليه يف بناء احلاضر مع إضافات العصر واملثل الذي حي

  . 1اجلديد 

طبيعة املوضوع هي اليت حتدد «القول بأن العلوم،لباحثني واملهتمني مبناهج ا دمدة،عنلقد صار مقبوال من     

وإذن فاخلطوة األوىل يف كل حبث علمي هي حتديد املوضوع والتعرف على طبيعته و تكتسي .»نوعية املنهج 

  2".التراث " علق األمر مبوضوع هذه اخلطوة أمهية قصوى عندما يت

فاألمة يف حاضرها هي حصيلة تطورها عرب العصور حبيث يتراكم يف شخصيتها نسيج املاضي املكون من     

  3.املؤثرات الثقافية املختلفة اليت توالت عليها فشكلت هويتها املتميزة حاضرا

  : مفهـوم التـراث  -2

مل يعرف يف أي عصور يف اللغة العربية،" تراث " لمة ن تداول كلعل أول ما ينبغي إبرازه هنا هو أ         

بل ميكن القول،إن املضامني اليت حتملها هذه الكلمة يف  ه الفترةالتاريخ العريب من االزدهار ما عرفه يف هذ

                                                           

 –، 1971 القاهرة ،) فهمي حممود(  حجازي وراجعه  األملانية عن)فهمي( الفضل أبو  ترمجة – العريب التراث تاريخ،  ) فؤاد(سزكني  - 1

  .)ط(ص
 1991 األوىل الطبعة، لبنان، بريوت ، العربية الوحدة دراسات مركز، مناقشات و...  دراسات احلداثة و التراث،) عابد حممد(اجلابري - 2

  .16ص،
، 1999 05 رقم العدد، اجلزائر جامعة،اآلثار معهد يصدرها أثار جملة تثمينه، يف  البحت دور و احلضاري التراث، ) البشري حممد(شنييت - 3

 .16.15. ص
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اإلشباع " الحظ أن نرى ميكن أن من جهة أخهذا من جهة و. وم،مل تكن حتملها يف أي وقت مضىأذهاننا الي

يف خطابنا العريب املعاصر جيعله غري قابل للنقل،بكل شحناته الوجدانية " التراث" لذي يتميز به مفهوم ا" 

  . 1ومضامينه اإليديولوجية إىل أية لغة أخرى

ديث الدعاء ويف ح"كما جاء يف لسان العرب "وأصل التاء واو " مصدر من ورث فلفظة التراث هي      

و كذا الورث واإلرث  2التراث ما خيلفه الرجل لورثته والتاء فيه بدل الواو  »وإليك مآيب ولك تراثي« :أيضا

هو أقل هذه املصادر »تراث«ولعل لفظ .3واملرياث ما ورث وقيل الورث واملرياث يف املال واإلرث يف احلسب

سياق قوله ووردت كلمة تراث يف القرآن الكرمي يف .4استعماال و تداوال عند العرب الذين مجعت منهم اللغة 

كال ال تكرمون اليتيم،وال حتاضون على طعام املسكني،وتأكلون التراث أكال ملا،وحتبون املال حبا « : تعاىل

بالتايل وذا هو معىن اللم،ه،و»اجلمع بني احلالل واحلرام«بـ » أكال ملا«قد فسر الزخمشري عبارة و.5»مجا

يف أكلهم بني نصيبهم يف املرياث ونصيب غريهم  أم كانوا  جيمعون» تأكلون التراث أكال ملا «فمعىن 

وهللا «: هنا املال الذي تركه امليت وراءه،فقد وردت يف القرآن الكرمي مرتني يف عبارة قوله تعاىل» التراث«فـ

مبعىن أنه يرث كل شيء فيهما ال يبقى منه باقي ألحد من مال أو غريه  6»مرياث السموات واألرض

اإلسالمي حيث عىن الفقهاء بعناية كبرية بطريقة توزيع تركة امليت على ورثته حسب  أما يف الفقه)الزخمشري (

باإلضافة » مرياث«ما قرره القرآن يف باب الفرائض فإن الكلمة الشائعة واملتداولة لدى مجيع الفقهاء هي كلمة 

  :طبعا إىل

                                                           

 . 16 ص، السابق املرجع، )عابر حممد(اجلابري- 1
  200،201، ص ص، 7 ج، 1955  بريوت،  صادر دار،  العرب لسان،)أبو الفضل مجال الدين األنصاري( منظور ابن - 2
  192ص2000 للكتاب العربية الدار،  القواميس كنوز من النفيس، )  حممد خليفة( التليسي - 3
 . 12 ص، 1990 للنشر التونسية الدار، واإلعالم الثقافة وزارة مع لتعاون با تصدر سلسلة، بالتراث تم كيف،  )سعد(غراب -  4
 . 20-18 اآلية،» الفجر سورة« ، الكرمي القرآن - 5
 .10 اآلية» احلديد سورة و«،190 اآلية،» عمران آل سورة« الكرمي القرآن - 6
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  .1على أثر يف خطام فال نكاد نعثر هلا»تراث«، أما لفظ..وريث،يرث،ورث،توريث،الوارث،الورثة 

أما يف احلقول املعرفية العربية واإلسالمية األخرى،مثل األدب وعلم الكالم والفلسفة فال حتظى فيها          

  . بأي وضع خاص،بل إننا ال نكاد نعثر هلا على ذكر» تراث«كلمة 

وال أي من » مرياث«مة وال كل» تراث«هذا وميكن أن نالحظ باإلضافة إىل ما تقدم أنه ال كلمة         

قد استعمل قدميا يف معىن املوروث الثقايف والفكري وهو املعىن الذي يعطي » ث.ر.و«املشتقات من مادة 

  .يف خطابنا املعاصر" تراث" كلمة 

ملعتصم باهللا يف الفلسفة كتاب الكندي إىل اباملعروفة  تهيف مقدمته رسالفعندما يتحدث الكندي مثال،        

ال يستعمل العبارة -الفلسفةجمال العلم و يف،ضرورة األخذ عنهمن فضل القدماء وواجب الشكر هلم وعاألوىل،

  .2»فكرهم  مثـــار ما أفادونا من«بل يستعمل تعابري أخرى»تراث األقدمني«الشائعة لدينا اليوم عبارة 

 –ما قبل اليقظة العريب خطاب يف اخلطاب العريب القدمي،» راثت«هذا بالنسبة لنوع حضور ولفظ          

احلديثة اليت عرفتها األقطار العربية منذ بداية القرن املاضي أما بالنسبة للغات األجنبية املعاصرة تلك 

لفرنسية واالجنليزية بصورة ترمجة وتعريبا وهي الغتنا وفكرنا، يدة علىاملصطلحات واملفاهيم اجلد

 ضامني نفسها اليت حتملها اليوم لكلمتنا العربية التراثال حتمالن امل  Patrimoine Héritageكلمةا،فخاصة

  .3معناها ال يكاد يتعدى حدود املعىن العريب القدمي للكلمة والذي حييل أساسا إىل تركة امليت إىل أبنائه

                                                           

 .17 ص، السابق املرجع، ) عابد حممد(اجلابري  - 1

 الفكر دار، 2 الطبعة،)ريدة أبو حممد(اهلادي وأخرجها حققها،الفلسفية يالكند رسائل،)إسحاق بن يعقوب يوسف أبو(الكندي-2

 34،ص القاهرة1978العريب
 18ص،نفسه،)عابد حممد(اجلابري-3
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بالفرنسية يف معىن جمازي للداللة على املعتقدات والعادات اخلاصة حبضارة Héritageلقد استعملت كلمة      

ولكن حىت يف هذه احلالة يضل معىن الكلمة فقريا جدا بالقياس إىل املعىن ،1»التراث الرومي « بكيفية عامة ما،و

  . يف اخلطاب العريب املعاصر"تراث " الذي حتمله كلمة 

إن مل يكن مناقضا ملعىن يب احلديث واملعاصر معىن خمتلفا،قد اكتسى يف اخلطاب العر»التراث« الواقع أن لفظ    

اث التركة اليت توزع على الورثة،أو نصيب يف االصطالح القدمي ذالك أنه بينهما يفيد لفظ املري»املرياث«دفهمرا

،أي إىل التركة الفكرية والروحية اليوم إىل ما هو مشترك بني العربيشري »التراث «أصبح لفظكل منهم فيها،

هو عنوان اختفاء »املرياث «أو» اإلرث«ان وهكذا فإذا ك.م لتجعل منهم مجيعا خلف خلري سلفاليت جتمع بينه

 قد أصبح بالنسبة للوعي العريب املعاصر عنوانا على حضور األب يف»التراث«األب وحلول االبن حمله،فإن 

  . 2املضمون  حضور املاضي يف احلاضر ذالك هواالبن أي حضور السلف يف اخللف،

ثقافية الثابتة منها و املنقولة اليت ورثها اجليل احلايل عن أما اصطالحا فهو يعرف بان مجيع املمتلكات ال         

عناه العام إذن مب،فالتراث 3ال ميكن تعويضها إن فقدت أو أتلفتقيمة ثقافية حضارية غري عادية و األسالف وهلا

ثرية الفكرية واألدبية والتارخيية واأليشمل كل ما خلفته لنا األجيال السابقة يف خمتلف امليادين الدينية و

 سلوكها بقطع النظر عن اختالف األديانأمناط عيشها وووآثار ذالك يف أخالق أمة ما ...واملعمارية

أما معناه اخلاص فانه يطلق على نتاج الفكر البشري الذي سبقنا،اإلنسان املعاصر يصبح هو بدوره ،واملذاهب

 .  4التراث بعد فترة قصرية  من

                                                           

Robert (Paul)، le petit Robert : Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la- 
1-langue 

française Paris =société du nouveau Littré 1970   
  2 ص نفسه،،)عابد حممد( اجلابري - 2
 . 16 ص السابق املرجع ،) البشري حممد(  شنييت - 3

 . 13 ص، السابق املرجع ،) سعد(غراب- 4 
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ا يضيف إليه توارثه أجيال األمة أي أمة من نتاج فكري وإجناز مادي ومإذن التراث هو جمموع ما ت         

هو ذا املعىن نشاط إنساين تراكمي متصل ومتواصل ومتواصل وثيق الصلة كل جيل من إسهامات،و

   1باحلضارة

واللوحات الفنية ويصف بعضهم التراث انه مجيع التخصصات الفنية ومنتوج احلرف لصناعات قدمية        

كان غريها مما وامللبوسات و» ...ت كتابا«األدوات ذات الطابع ألتوثيقي اخلزف واألثاث وملنحوتات ووا

املعامل األثرية مدنية  كانت أم ريفية و يشكل عنصرا حضاريا يف حيام مث املواقعيستعمل يوميا عند األقدمني و

دينية  أدبية أو علمية أو ثقافية أو فنية أو الية أووالصروح التارخيية اليت أنشأها اإلنسان وهلا قيمة تارخيية أو مج

  . 2التثمني  تستوجب احلماية و

 عدة ومنها تعريفاتفالتراث املفكرون من زوايا عدة ولذالك  أما التراث كقضية فكرية،فقد نظر إليه         

ولية تعريفيه إذ أنه وذلك لشم» أكرم  ضياء العمري«الدكتور املفكرين اإلسالميني املعاصرين،تعريف أحد 

زات هو ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة و ثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات وسائر املنج«: يقول على التراث

السنة الذي ورثناه على أسالفنا " القرآن الكرمي " بل إنه يشمل على الوحي اإلهلي األخرى املعنوية واملادية،

الرؤية املعاصرة وحسب احلاجة و  قفو الثقافية فإا قابلة لتوقيف وكذالك املنجزات البشرية احلضارية ....

  . 3»املصلحة

وتطلق لفظة التراث بصفة أخرى يف عصرنا هذا كمصطلح يف احلضارة العربية اإلسالمية من رصيد            

 إىلث إذن مرتبط من الوثائق املخطوطة املتصلة مبختلف فنون املعرفة العربية اإلسالمية، فضخامة رصيد الترا

 .4حد بعيد ينقل تاريخ أمة 

                                                           

  193 ص السابق املرجع، )حممد خليفة(  التليسي - 1
   17 ص السابق املرجع،  )البشري حممد(شننيت - 2
 12 ص،2007أكتوبر الثقافة وزارة،16 العدد،الثقافية دورية الة، عةوصنا فن،وعمارة عمران أألثري التراث - 3
 . 13 ص، السابق املرجع،  )سعد(غراب - 4
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 ت الناجتة عن سلوكيات اجتماعية واقتصاديةكما يرى البعض األخر أن التراث هو جمموع التراكما           

  ـفكرية وثقافية على مدى فترات زمنية معينة سادت فيها تلك السلوكيات ومهنية و

وى الكفاية يف زماننا قياسا متثل منوذجا مثاليا لبلوغ مست إن كثريا من عناصر املوروث احلضاري         

حضاري وهو ما جعلها تتصدى - مثل العمارة اليت بلغ ا أصحاا درجة االكتمال يف حميطها اجليو ،هابعصر

من تصبح موضوعة باألزلية ألا مل تعد تقبل مزيدا انتشرت منه حيت القيمة الفنية واجلمالية و الزمن الذي

إن حماولة البحث يف التراث هي سعي إىل كشف هذه امليزات اليت تشكل وديعة غالية تزداد .التنميقر والتطو

  .1قيمتها مبرور الوقت الذي تتناقص فيه قيمة األشياء و املتداولة

تفصلها عن احلاضر فترة زمنية تقع يف املاضي و" اثالتر"من ذالك هو اتفاق اجلميع بأن يهمناما فكل      

ومن هنا ينظر إىل ،زمنية ما تشكلت خالها هوة حضارية فصلتنا ومازالت تفصلنا عن احلضارة املعاصرة مسافة

على أنه شيء يقع هناك أي خارج عن احلضارة احلديثة فالتراث هو نتاج فكري وقيم روحية دينية و "التراث"

   2....أخالقية و مجالية

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 18 ص، السابق املرجع،)البشري حممد(شنييت - 1
 .  20 ص السابق املرجع، ) عابد حممد(اجلابري - 2
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  :راثـــواع التـــــأن -3

التراث إىل ثالث أقسام كربى حيتوي كل قسم منها على فروع عدة ال ميكن التطرق إليها ينقسم            

  : كلها يكفي اإلشارة إىل البعض منها

      Patrimoine immobilier -1     :التراث املادي الثابت: أوال

     Patrimoine mobilier -2    :التراث املادي املنقول: ثانيا

            Patrimoine immatériel -3      :  يالتراث الالماد :ثالثا

رخيي سواء مدنية كانت املباين القدمية ذات الطابع التا،ينطوي حتت العنصر األول أي التراث املادي الثابت   

  .1الكهوف واملغارات املهيأةاألثرية و املواقعالتارخيية وعسكرية وكذا املدن أو دينية و

الثابت يف املواقع األثرية مدنية كانت أم ريفية واملعامل والصروح التارخيية اليت أنشأها إذن فالتراث املادي        

   2.  والتثمني دنية تستوجب احلماية اإلنسان وهلا قيمة تارخيية أو فنية أو ثقافية أو أدبية أو

مارية ويكون باين من نقوش وزخارف معكل ما يتعلق بامليشمل أيضا عن األحياء القدمية و كما         

و املتاحف واملكتبات وما يتعلق ا،وكذا النقوش والرسوم على الصخور يف اجلبال وكذا املراكز التارخيية وثابتا،

   3ـإىل الرموز الوطنية الثابتة ذات األمهية للترات واليت تقرر الدولة أمهيتها 

                                                           

  17ص،السابق املرجع،وعمارة عمران األثري التراث، اآلثار عامل نظر وجهة من الوطين التراث على احملافظة، )الدين عز( ياويحيبو -   1
 . 17 ص، السابق املرجع، ) البشري حممد(شنييت - 2
، املؤمترات أعمال،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة، التراث إدارة يف سعود امللك جامعة جتربة  ،) الرمحان عبد ن الناصر عبد( الزهراين -  3

 – مراكش يف املنعقد  الثقايف التراث إدارة يف املعاصرة االجتاهات  ندوة ، أعمال و أوراق و حبوث الثقايف التراث إدارة يف عاصرةامل االجتاهات

 . 272 ص 2008 أغسطس.  املغرية اململكة
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وعها أو حجمها األدوات األثرية مهما كان نأما العنصر الثاين أي التراث املادي املنقول فيستعمل كل          

يف عملة عصر معني أو قطع خزفية نقود تتمثل حجارة مصقولة أو رؤوس سهام و منكاألدوات احلجرية 

  :منها نذكر إذن فهو كل ما ميكن نقله من مكان إىل آخر ،متثال ضخم أو باب مسجد أو منربهالفخار إىل و

  .كليا باليد أيا كانت املواد اليت رمست عليها أو استخدمت يف رمستها الصور واللوحات والرسوم املصنوعة - 

 . املنحوتات األصلية املتحركة أيا كانت املواد اليت استخدمت يف صنعها  - 

 . الصور األصلية املنقوشة أو املطبوعة على حجر منقول - 

وعات القدمية ذات وثائق واملطبالوالكتب و،املخطوطات النادرة والكتب املطبوعة يف عهد الطباعة األول - 

  . سواء كانت  منفردة أو يف جمموعات) اخل ...من الناحية التارخيية أو العلمية أو األدبية( األمهية اخلاصة

  . منفردة أو يف جمموعات ،ومياثلها طوابع الربيد و الطوابع املالية - 

  1. ائيةاحملفوظات مبا فيها احملفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينم - 

  2. قطع األثاث و اآلالت املوسيقية القدمية - 

أما العنصر الثالث أي التراث الالمادي الذي له من اخلصوصيات ما يفرض علينا أن نوليه أمهية          

التقاليد ملا حتمله هاتان الكلمتان من معان ريع التلف ونقصد بذالك العادات وفيمثل ما هو سهل وس ،خاصة

  من طبوع موسيقية وها التقاليد الشفوية من حكم و أمثال من شعر ملحون وموشحات سامية حتضن

يتعلق األمر كذالك باملعارف املرتبطة باملهن القدمية وملاذا ال األلعاب ،ماعية وأخالقيةغري مكتوبة وعادات اجت

  . 3القدمية جيب أن ندرك كل اإلدراك أن جمتمعاتنا ما تزال جمتمعات ذات تقاليد شفوية 

                                                           

   274 ص، السابق املرجع، ) الرمحان عبد بن الناصر عبد( الزهراين-  1
  65-64 ص،  م1985، الثقايف التراث محاية بشأن اليونسكو أقرها اليت التوجيهات و االتفاقيات - 2
 19ص،السابق املرجع،) عزالدين(بوحيياوي- 3
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واليت ال ،فالتراث الالمادي هو كل ما يتصل بالتنظيمات واملمارسات الشعبية غري املكتوبة وغري املقننة      

أجهزا التنفيذية السلطة السياسية و رمسي للدولة أوتستمد خاصية اجلرب واإللزام من قوة القانون والدستور ال

األعراف واملعتقدات املتوارثة،أو ما قد تفرضه الظروف و سواء ما يتصل منها بالعادات والتقاليد،املباشرة

هي مناذج جديدة ملظاهر السلوك الشعيب مبختلف أشكاله االجتماعية والتارخيية املتغرية،التحوالت االقتصادية وو

أعماهلم والعرب  يف أعمال الرحالة االنتروبولوجني،كما ما مهمالإفاجلانب الالمادي من التراث العريب نراه 

بني خمتلف املداخل األخرى  اما مشتتإعامة،و قيمة اليت ال تزال شبه مهجورة من قبل االجتماعيني بصفةال

تلفة من تاريخ احلضارة اليت حظيت بالربوز واالزدهار عرب مراحل خموياسية أو األدبية ،نية منها أو السيالد

قصور أمام املداخل االجتماعية  يشوا من ما تزال هي املصدر الوحيد لقراءة وتغيري التاريخ رغم ماالعربية و

 . 1وقعة يف قراءة وتفسري التاريخاملتواالقتصادية والتارخيية احلديثة و

والتراث الالمادي له دوره الفعال كبعد اجتماعي واستراتيجي هام ال جيب إغفاله يف عمليات التحديث         

التقدم إال انه ال خيلو يف بعض جوانبه من  التجديد وبكل ما حيمل من معاين إن احلاضرو،والتنمية املعاصرة

إن املشكلة ال تكمن مطلقا يف و،االرتقاء او يصنع التقدم احلقيقي للبشرية واملاضي مبا فيه التراث الالمادي فه

  .ذالك مستقبال فكل منهم  حياول أن ينتسب إىل نفسهماضيا وهذا حاضرا و كون ذالك

  

  

  

  

                                                           

 جامعة للنشر الكتاب عامل ، اليمين اتمع عن تطبيقية دراسة ، النامية البالد يف بالتنمية عالقته و الشعيب التراث، ) محودة(ألعوري - 1

  88،89 ص ص، 1981، 2صغاءالطبعة
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  احملافظة على التراثعلم اآلثار وعالقته ب -4

إن العالقة ما بني علم اآلثار والتراث هي عالقة اتصال وطيدة احدمها يكمل األخر إذ يعد علم اآلثار           

ال نقصد بذلك ساسي على دراسة اآلثار القدمية وهتماماته بشكل أإواحد من العلوم العملية الذي يركز جل 

لتاريخ القدمي فحسب،بل يبحث يف أية فترة تارخيية،وقد عرف هذا العلم ايقتصر على عامل ما قبل التاريخ وأنه 

اسة وتفسري تارخيي لكل اآلثار والشواهد والبقايا على أنه تقنية فهم املاضي من خالل قيامه بعملية حبث ودر

  .املخلفات املادية اليت تركتها لنا احلضارات املاضية يف األرض و

د لنا صحة ل دراسته للمخلفات العائدة للعصور القدمية ميكن أن ينفي أو يؤكمن خالو إن علم اآلثار         

ا عن الفترات ما قبل أو يدعم معطياتنإعادة بناء املعطيات التارخيية ،أو يساعدنا على ما منتلك من معارف،

ب لشعو طرق املعيشةن معرفتنا و يوسعها حول الفنون والتقنيات وهو يف الوقت نفسه يزيد مالتارخيية و

 هو باختصار يسعى إىل إعادة بناء احلياة كما كانت عليه يف املاضي،فعلمعاشت يف بلدان وعصور خمتلفة و

    1.ذالك اإلنسان الفاعل يف التاريخ و إمنا يدرس آثار نشاطاآلثار ال يدرس اإلنسان لذاته ،

لثقافة املاضي وال يتم الكشف عن هذا العنصر األساسي والرئيسي لبقايا افالتراث يعد املضمون احلي و         

   2. املاضي إال بواسطة الباحثني يف جمال علم اآلثار

فإثباتنا ملعطيات التارخيية استنادا لشواهد العصور املاضية بدأ أمرا يف غاية األمهية،ال ميكن ألي مؤرخ         

 للمشاكل اليت   ثر موضوعية للتصدياالستغناء يف عمله عن دراسة املخلفات املادية اليت تؤلف الشكل األك

  3.يطرحها التاريخ

                                                           

 و للنشر ،األوىل الطبعة )غنيم( خالد ، الدكتور إضافة و تقدمي و تعريب مشكالته و األثري البحث مناهج ،) رودريغو(غالن مارتني - 1

منهج البحث األثري والتارخيي، الطبعة األوىل ،دار الفكر )كامل(حيدر :أنظر أيضا. 7 ص، ، 1998 لبنان بريوت واإلعالم التوزيع

  .11، ،ص1990وت، اللبناين،بري
 .8 ص السابق املرجع، )عابد حممد(اجلابري - 2
  . 7 ص ، نفسه،) رودريغو(غالن مارتني  - 3
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ن قبل اإلنسان يف مأستغلت وهلذا فان اهلدف األول لعلم اآلثار وهو حتديد تلك املواقع األثرية اليت        

من تراث العصور واستخالص القيم الثقافية والعلمية  عن طريق استقراء الشواهد املادية،العصور املاضية

،وذلك بعد االنتهاء من حتديد املوقع األثري نصل إىل اهلدف املادي الثاين لعلم اآلثار أال وهو 1واجلمالية

أدوات أو مواد  ىعليتم العثور  اليت من خالهلا  التنقيب وما يتطلب تنفيذه من معرفة سابقة ملنهجيات التنقيبات

هنا أن علم اآلثار ما هو إال وسيلة من هلا قيمة تارخيية كبرية ومهمة وبالتايل نؤكد  لقىأو غري ذالك من 

  2.وسائل احملافظة على التراث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .14ص،1996،مدبويل مكتبة،والتطبيق النظرية بني اآلثار علم،)رزق حممد(عاصم -1
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  وسائل احلفاظ على املوارد التراثية ومحايتها  -5

وذالك عن طريق م عليه إدارة املوارد التراثية ،الذي تقو يعد منهج احلفاظ على موارد التراث األساسي       

فاحلفاظ على ،تتضمن التحكم يف احليز اجلغرايف الذي توجد فيه هذه املواردإتباع سياسة احملافظة املتكاملة اليت 

التارخيية والثقافية والفكرية والفينة بطرق ووسائل " التراث يتبع من احلفاظ على القيمة االستثنائية هلذه املوارد 

  .هلا العمل على معاجلتها ووضع احللول املناسبة ومن مث،شىت لتقليل واملخاطر اليت ددها

  : فإدارة التراث تعين يف املقام األول باحلفاظ على هذه املوارد من خالل 

  ا ــــتوثيقه -1

 ا ـــترميمه -2

 ا ـــصيانته -3

 ا ــــمحايته -4

  1العمل على تقليل املخاطر و الدمار الذي يتهددها  -5

أن نوجه اهتمامنا احملافظة هو واحد فيجب علينا اليوم أن اهلدف من الصيانة والترميم وإذا اعتربنا      

املقاييس املستمدة من تراثنا الفكري دون إمهال ما جاء به ذالك  عني االعتبار يفاملستقبلية حنو وسائلها أخدين ب

حاولت تقدمي وسائل على هذا األساس،،متنا اجلزائرية دورا فعاال فيهاالتراث العاملي عن قيم حضارية كان أل

أن نواصل التفكري يف وسائل  الترميم ويف إجياد آليات جديدة للتحكم يف  قابلة للتطبيق على،ثالث أراها فاعلة

  : من هذه الوسائل 2رصيدنا احلضاري الضخم
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 : ةــماية اإلداريـاحل-

  :ردــــاجل -1

 يعترب هذا اإلجراء أول شرط من شروط احملافظة خاصة ملا يتعلق األمر بالتراث املنقول ألنه يتعرض         

يبقى هذا العنصر ميثل األولوية يف احلماية اإلدارية ،حىت وإن كان اإلجراء يف حد ذاته علميهريب،للسرقة والت

  . 1جيب إخضاع كل التراث إىل بطاقات فنية حتمل موصفات وصور األثر حىت تسجل يف سجل التراث الوطين

  : خيية إىل ميكن تقييم العوامل املؤثرة على املدن و املباين التار: احلفاظ و احلماية -2

  .تأثر الطبيعة: أوال

  تأثري اإلنسان : ثانيا

ة أشكال بعضها يعتمد على إن تأثري الطبيعة اليومي على التراث واألثري يأخذ عد :تأثري الطبيعة: أوال

  : وميكن إجياز أهم هذه العوامل يفبعضها ينتج من الكائنات احلية، املناخ،و

  .وأشعة  وما يصاحبها من طاقة :األشعة الشمسية  -  أ

مابني  واالختالفوالنهار  الكبري يف درجات احلرارة مابني الليل التفاوت إن:احلرارة درجات تغيري -  ب

فهي تسبب ايار 2)البازلت،اجلرانيت(ويزداد هذا االختالف خطورة على األحجار النارية مثل فصول السنة

ايار مالط احلوائط وال ننسى كما تسبب  الترابط بني احلبيبات املكونة للطبقات اخلارجية من أسطح األحجار

 ـأثرها يف ضغط املياه داخل الصخور
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تعد األمطار الغزيرة من أخطر العوامل الطبيعية اليت تعمل على تفكيك وإذابة  املواد الرابطة بني :األمطار  -ج

السيول على حتريك  الكتل احلجرية املباين األثرية وتساقط مالط احلوائط وضياع النقوش واأللوان كما تعمل

أساسات املباين األثرية وتأثرياا املختلفة وخاصة عندما تتهاطل بكميات كبرية أو فترات متواصلة تؤدي إىل 

  . جرف أطالل املعامل األثرية اهلشة

الرياح والعواصف وما حتمله من موارد ضارة مثل الرمال واملواد الكيمائية والدوامات أهم  تعترب :الرياح  -د

  . سباب الرئيسية اليت هلا تأثرياا السلبية على املنشآت واألبنية التارخيية األثريةاأل

  . و تأثري األشعة البنفسجية :اإلضاءة -هـ

 ،التأثري البيولوجي للكائنات احلية واحلشرات والديدان واليت ما تكون غالبا سبب يف ختريب األخشاب -و

املدن واملباين التارخيية، ملواد اليت تصنع منها األسقف يف بعض وكما نعلم فإن األخشاب غالبا ما تكون ا

إذ أا تؤدي إىل ،لك ال ننسى تأثري النباتات وجذور األشجار وهي هلا دور سليب على األبنية التارخييةوكذ

  .تصدعها  تشققها،هذا إىل جانب تأثري الطيور وخملفاا 

عد من أقوى عوامل التلف اليت تصيب املباين بأضرار بالغة جلها ت: اهلزات األرضية والزالزل والصواعق -ز

املدى وبفعلها حتولت كثري من املدن واملعامل إىل أطالل وخراب أو تؤدي إىل هدم بعض األجزاء العليا من 

  .املباين كالقباب واملآذن والشرفات

ى البناء التارخيي ولكن على األقل ميكن إن النشاط اإلنساين عادة ما يكون تأثريه اجيابيا عل :تأثري اإلنسان: ثانيا

  :1حتليله واستيعاب أسبابه وميكن تقسيم هذا التأثري إىل
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" التدمري نتيجة  اجلهل ،،احلروب ن عن عمد مثل غياب الوعي الثقايفيف معظم األحيان يكو:تأثري مباشر -أ

توافر الصيانة  ،بب احتكاك الزوارالتآكل بس التعصب الديين، "تعمال أحجار األبنية التارخيية مثل إعادة اس

  .وأخريا اإلدارة غري العلمية للمواقع أو املناطق التارخيية  الدورية،غياب الترميم السليم ،

  :تأثري غري مباشر -ب

وينتج عادة بسبب األنشطة املختلفة لإلنسان مثل اهلواء اجلوي وما حيمله من غازات ومواد ضارة     

عي،وكذالك االمتداد العمراين للمدن و استصالح األراضي وما يصاحبها من تأثري وأتربة نتيجة النشاط الصنا

ارتفاع منسوب املياه  اجلوفية ، التصحر وزحف الرمال وخاصة يف املدن ،1 على املناطق التارخيية ااورة

اية البيئية السليمة لألبنية ما حتتويها من ثغرات ال تسمح باحلماين التارخيية املوجودة باملدن،وأخريا القوانني وواملب

  :هذا إىل جانب أن لإلنسان تأثريات أخرى على األبنية و اإلحياء التارخيية منها 2التارخيية

حيث يتم بناء منشآت ومباين حديثة مالصقة للمباين ذات الطابع ات املالصقة لألبنية التارخيية ،اإلنشاء - 1

ويؤثر بالتأكد على ما يسمى بالتلوث البصري للمكان،سبب فيكما ي ،التارخيي مما يؤثر على الشكل العام له

  . سالمة اإلنشائية املعمارية

إضافة ألوان ودهانات للمبىن التارخيي مما يشوه شكله اخلارجي ويغري من اإلحساس بقيمته الفنية والثقافية  - 2

 .وكذالك بتارخيه

نفسه مما يؤثر على سالمة املبىن  باإلضافة إىل ت سواء داخلية أو خارجية للبناء التارخيي لحقاإضافة  م  - 3

 . 3تغيري شكله اخلارجي و تشويه صورته الفنية

 .تغيري شكل البناء التارخيي و الواجهات و ذالك إما بإضافة و إغالق فتحات به  - 4
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 02ص،2006غرداية،وترقيته مزاب وادي محاية ديوان،الترميم أشغال دليل- 2
 210-209،نفسه،ص، ص)مصطفى عثمان(احلوات- 3
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 . عمل فتحات يف اجلدران لتثبيت املكيفات مما يؤثر على احلوائط و سالمتها اإلنشائية   - 5

أا أن من ش اليت ل مرافق مياه وصرف صحي كهرباء وإضافة أجهزة استقبال تليفزيوين،ومنها األمورإدخا- 6

وبالتايل عملت بعض الدول على استحداث أنفاق أرضية ملد األحياء واملباين التارخيية تؤثر على سالمة املبىن،

 . العام وسالمتها اإلنشائية جبميع هذه املستلزمات احلديثة اليت مل تكن ا دون تأثري على مظهرها

 .وضع الفتات إعالنية كبرية وتثبتها باملباين التارخيية مما يؤثر على سالمتها  - 7

  1.الضغوط على التربةو تأثري السيارات ووسائل املرور واالهتزازات  - 8

نه عملية عرف على أ1972من قانون البندقية لسنة 09الترميم حسب املادة رقم :الترميم و الصيانة  -3

دف إىل إبقاء على الطابع اخلاص للتحفة أو األثر التارخيي اهلدف من ورائها احلفاظ على القيم الفنية بشرط 

التجديد أو الصيانة أو التقوية هو عبارة عن عمل أو جمموعة من أعمال الفنية أو ،عدم املساس بالقيمة التارخيية

  .ألصل إىل حالته األصلية اليت كان عليها سواء كان مبىن أو اللقىاليت دف إىل معاجلة التلف بغية استرجاع ا

هذه املهمة اليت تشرف عليها مصلحة املعامل املالية اليت تستفيد منها املواقع األثرية عن تغطية مصاريف     

ملايل ال بأس به أما كان املبلغ ا،املوقع و تنظيف القطع األثرية وترميمها 2احلفريات،فإا تستغل املبلغ يف تنقية 

هذا فضال عن متابعة أشغال التهيئة العمرانية اليت كانت تتم يف الترميم كترميم صومعة اخلروب، فإنه يستغل

    3.بالقرب من املعامل األثرية حىت يتسىن هلا محايتها من األضرار اليت تلحق ا جراء األشغال العمومية

فهومها تبدل حسب الزمان و املكان وواكب مفهوم الصيانة عرفت صيانة املباين منذ زمن بعيد لكن م     

الترميم ختصصا قائما دخلت يف جماالت اإلنتاج الصناعي فأصبح جمال الصيانة والتطورات التقنية املتسارعة اليت 

  .بذاته دف إىل إعادة األصل إىل حالته األولية 
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ومن الضروف ،اهلزل بسبب تقاسم الزمنتق وباين التارخيية تعاين من العاملمن املعلوم أن املدن و    

 مما يعانيه من الرطوبة و مما يستدعي عملية ترميم خطوة خبطوة منظمة لتقليص املبىنشرية عليها،الطبيعية والب

إذ ،استعمال نفس التقنيات املتبعة لدى إنشاء املعلم نع مواد البناء األصلية أو إعادةو يتطلب حماولة إعادة ماهلدم،

  .سة املباين مبنهجية حبثية و عملية حذرة حتت أيدي متخصصة يف هذا اال تتم درا

وذا الصدد فاالستعانة ببعض خرباء و التعاقد معهم حلماية مدننا وتراثنا الثقايف،كما البد من لفت      

رميم والصيانة إىل قيبات وأعمال التننظر اجلهات املسؤولية عن التعاقد مع البعثات األجنبية يف جمال اآلثار والت

الفترات  ها واإلسالمية وليس فقط ملباينتوجيه أعمال الترميم والصيانة حنو املدن واملباين التارخيية العربية من

لعدة خطوات وختضع اليونانية والرومانية والبيزنطية فنجد عملية الترميم والصيانة يف املباين واملعامل التارخيية

   :رميم والصيانة منهاأساسية قبل أثناء عملية الت

  : أعمال الدراسة و التوثيق : أوال 

  . 1التصوير الفوتوغرايف - 1

 .املسح الضوئي  - 2

 .  جهاز معرفة األجسام املعدنية داخل الكتل - 3

 .اخلواص الطبيعية والكيمائية للمواد اإلنشائية املستخدمة باملدن واملباين التارخيية - 4

  : ترميم و معاجلة اجلدران: ثانيا 

  . والتدعيم التربيط - 1

 . احلقن - 2
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 .العزل - 3

  : أعمال  اخلشب و الرخام و الدهانات: ثالثا 

  . التعقيم - 1

 . التقوية - 2

 . املعاجلة - 3

 .العزل - 4

و كذالك تأمني املباين ااورة أثناء عملية الترميم خاصة املباين اليت كانت ذات طابع تارخيي وال 

   1. تستحمل األصوات القوية أو ما شابه ذلك

اخلاصة بكل أداة أثرية تبعا للمادة املصنعة منعا و كثري من هذه املعاجلات تتم يف املخرب  إذا فاملعاجلة

  : نذكر منها الفخار أو اخلزف

  : استخراج من املوقع األثري: أوال 

  . حفظ املواد يف أكياس مزودة بشرائح ورقية معلوماتية - 1

 .الرفع - 2

 .التقوية  - 3

 . التنظيف - 4

 .الترقيم - 5
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  : عاجلة الترميم و امل: ثانيا 

  .إلصاق األجزاء الفخارية املكسورة ووصلها - 1

 .ترميم األجزاء الناقصة - 2

 . إعادة اللون التقرييب - 3

 .   البطاقة التقنية - 4

   1.و نفس الشيء مع اخلزف 

إن عملية محاية التراث بوسائل بيداغوجية و مبناهج علمية يتطلب قبل كل شيء احملافظة : ةـاحلماية العلمي•

  2الطابع العلمي والبيداغوجي ورفع مستوى االهتمام بالتكوين املختصني يف امليادين علم على املؤسسات ذات

اخل وقد كان التقدم احلضاري داعيا إىل استخدام العلوم ...اآلثار يف الصيانة و يف الترميم وجمال تاريخ الفن

  .3والوسائل واألساليب احلديثة

أن مجيع األعمال اليت ،يإلدارة واحلفاظ على مناطق التراث التارخيإذ أثبتت التجارب واخلربات يف جمال ا       

متت دف احلفاظ كانت بدون األخذ بأسباب التقدم العلمي و التكنولوجي يف هذه ااالت أو التوجيهات 

  : العاملية اخلاصة لسياسات احلفاظ على التراث نذكر منها 

عمارة تصاد واجتماع واقوثقافة وآثار وبيئة و تاريختعدد التخصصات لتشمل كافة ااالت تضمن  - 1

ألن النقاش اجلانب القانوين وذالك ل األرضي اجليولوجيا واهلندسة والتخطيط وكذالك التمويل وواستعما

                                                           

 اإلعالم و التوزيع و للنشر بسيان ،) خالد( غنيم:  تعريب األثرية املواقع و األدوات وصاية اآلثار علم ،) بوثو ديل( باخه خبينا بري 1

  145-126 ص  2002، األوىل الطبعة  لبنان، بريوت،
 09ص،1979،الرياض جامعة مطبوعات هيئة،املتاحف ومقتنيات اآلثار وصيانة ترميم وأساليب وسائل،)القادر عبد إبراهيم(حسن - 2
 09نفســـه،ص- 3
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حلول مبتكرة تساعد على دعم أمهية رسالة مواقع  املفتوح بني اخلرباء متعددي التخصصات يؤدي دائما إىل

  . التراث التارخيي و الثقايف

 .استخدام ما ينتجه البحث العلمي من تقدم تقين وعلمي و هندسي يف هذه ااالت - 2

 1.التناسق و التوافق مع املعاهدات و التوصيات الدولية للحفاظ على األبنية واملدن التارخيية والثقافية - 3

  : احلماية القانونية• 

مفهوما حىت يطبق تطبيقا يكون ترض أن للتشريع دور فعال يف احلماية القانونية للتراث و لكنه يف     

املتعلق  98/04/1998إىل القانون رقم  67/271لقد انتقلت اجلزائر من احلماية عن طريق األمر رقم  .فعليا

  : إذن جند يف الباب األول 2حبماية التراث الثقايف 

  .احملافظة عليه  سن القواعد العامة حلمايته ون إىل التعريف بالتراث الثقايف ويهدف هذا القانو - 

املنقولة و ن مجيع املمتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصصأما يعد تراثا لألمة يف مفهوم هذا القانون  - 

يف الطبقات اجلوفية للمياه الداخلية واإلقليمية الوطنية  واملوجودة ،أرض عقارات األمالك الوطنية ىاملوجودة عل

 .لثقافية عرب العصوراملوروثة يف خمتلف احلضارات ا

 . كما تعد جزءا من التراث الثقايف أيضا املمتلكات الثقافية غري املادية الناجتة عن تفاعالت االجتماعية - 

نستخلص من هذا أن هناك إرادة سياسية واضحة املعامل للشكل بالتراث الوطين كونه مللك لألمة اجلزائرية  - 

 :تدعيم و حتضي على األقل بالنسبة حملورين اثنني و رغم ذالك يبقى هذا اإلجراء حيتاج إىل

خاص بالبحث العلمي يف اال التراث بصفة عامة وعلم اآلثار بصفة خاصة، ويكون مرتبط  :األول -

 .بالترميم والصيانة و التهيئة 

                                                           

 210املرجع السابق،ص،)عثمان مصطفى( احلوات -1

 .الثقايف التراث على واحلفاظ  حبماية املتعلق 1998  جوان15 يف املؤرخ 4-98 رقم قانونية اجلزائرية ،اجلريدة الرمسية للجمهور- 2 
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  .له عالقة مباشرة باألمن الوطين وما يترتب عن ذالك من حماربة ريب التراث املنقول :الثاين  -

ف يتطبيقية من جهة و نصوص متخصصة حسب التعار االنصوص التشريعية املوجودة حاليا نصوص ينقص

أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها وهي عملية ترتيب وتصنيف   كما تطرح إشكاليةالسابقة من جهة أخرى،

قد و.يل التهيئة العمرانيةاجم املعامل األثرية املتواجدة داخل النسيج العمراين، حيث كثريا ما تطرح جتاوزات يف

 2003اعتمد املؤمتر العام لليونسكو اتفاقيات محاية التراث الثقايف غري املادي ودخلت حيز التنفيذ يف أكتوبر 

يف آسيا ويف إفريقيا 9يف أوروبا و  16دولة منها  47بلغ عدد الدول األعضاء اليت صادقت على االتفاقية  و،م

اليونسكو منظمة كما عززت االتفاقيات الدولية اليت ترعاها  ،الدول العربية  من 6يف أمريكا ألالتينية و 7و

االستثنائية للدول  1ماية التراث حيث مث االتفاق على محاية التراث الثقايف غري املادي يف اجلمعية العامةحل

اللجنة  قد مت انتخاب دولة اإلمارات كعضو دائم يفمقر اليونسكو باريس و يف09/11/2006األطراف يف

  2.اجلزائر بعضوية مؤقتة ملدة سنتانفازت كل من سوريا وسنوات و04احلكومية ملدة

من ) ج(نشري إىل الفقرة الفرعيةإذ ،تعمد للتراثاملوإزاء تزايد أعمال اإلمهال والتدمري املتعمد منه وغري     

حفظ املعرفة وعلى تقدمها « :على من املادة األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسكو اليت تنص)2(الفقرة الثانية

وانتشارها بالسهر على صون ومحاية التراث من الكتب وغريها من اآلثار اليت هلا أمهيتها التارخيية أو 

اخلاصة حبماية 1954على أحد املبادئ األساسية الواردة يف ديباجة اتفاقية الهاي لعاميأكد امليثاق و،»...العلمية

أن الضرر الذي يلحق املمتلكات التراثية لألي «:والذي ينص 3ية يف حالة وقوع نزاعاملمتلكات الثقافية واألثر

                                                           

 مركز والطبعة الثقافية العاملي التراث حلماية احلكومية الدولية اللجنة العاملي التراث اتفاقية التنفيذية التوجيهية املبادئ 2005 اليونسكو 1

  http: //whc.unesco .org/ en/guidelines االنترنت على موقع،13ص ، العاملي التراث
 13نفسـه،ص- 2
ركزت التوصيات على دراسة التراث املادي الفلسطيين كنموذج للحماية من االندثار، وهي نفس الرؤى اليت حاولنا تطبيقها على التراث  3

 اجلزائري 
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نظرا ألن كل شعب يسهم بنصيب ،شعب من الشعوب إمنا يعترب ضررا أصاب التراث الثقايف لإلنسانية مجعاء

    . 1»...يف ثقافة العامل

دويل املتعلقة باالعتراف بأمهية التراث رمسيا كما يأخذ بعني االعتبار تطور مبادئ وقواعد القانون ال           

  .    ومكافحة كل ما يدمره عن عمد بأي صورة من الصور حىت ميكن نقل هذا التراث إىل األجيال القادمة

                                                           

 13نفسه،ص، 2005 اليونسكو- 1
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  راث قضية وطنية ـالت  -6

من  وكذلك التراث الالمادي هو جزء ال يتجزأ،التراث الثقايف،التراث احلضاري،إن التراث مبعناه الواسع     

وقدميا قال ،هذه اخلصوصية جاءت من تعرضه لإلمهال واالندثار.التراث الوطين يف إطاره العام،ألن له خصوصية

وهل من ،أن من ال يفهم تارخيه يبقى جاهال إىل األبد«:»شيشرون«أحد مشاهري السياسة واألدب الالتيين 

  »  1سبيل إىل فهم التاريخ من غري مساءلة شواهده وهي شهوده؟

إن تأمني التراث احلضاري واحلث على العناية به هو دعوة إىل إنعاش الذاكرة اجلماعية لألمة        

وتذكري أفراد اتمع مبسؤوليتهم إزاء ما ورثوه عن أسالفهم من قيم مادية و معنوية فيها دروس وعرب هلم وملن 

   2. يأيت بعدهم

فالتراث حضارة حتمل يف طياا كل ،لني عنهؤوا وحنن مستراثنا هو قضية وطنية ألنه جزء من واقعن          

إذ أنه يعطي  ومسؤولية التراث تشعرنا باالنتماء وبأننا جزء منه ،شيء فهو جزء من ثقافة الباحث الوطنية

وتربز ،وتراث اآلباء واألجداد،هذا يعين أن تراثنا هو فخرنا وعزنا،جتانسها املفقودلثقافتنا الوطنية وحدا و

ولئن هذا التراث يكسبنا الشعور ،3»ال يصلح هذه األمة إال ما صلح به أوهلا «كثرية حول هذا القول معاين

الطرق وتوجيه لشعور  حيملنا مسؤولية  محايته واحلفاظ عليه بشىت الوسائل وباالعتزاز واالفتخار فإن هذا ا

جارب واملمارسات بأشكاهلا املختلفة حصيلة ضخمة من الت على أنهأن ننظر إليه و،4به الباحثني إىل االهتمام

 . 5ميادينها املتعددة بل هو الذي مييز أمة من غريها من األمم ، كما يربط شخصية اتمع مباضيهو

                                                           

  16 ص السابق عاملرج ،)البشري حممد(شنييت - 1
 17 صنفسه ، - 2
  25-23 ص،2000مصر، األوىل الطبعة  ولتوزيع للنشر الفجر دار ، التجديد و التراث، )حسن(حنفي - 3
  217 ص 1976 4 عدد العربية الثقافة جملة ، العريب التراث جممع مقترحات ،) الوهاب عبد(النور أبو - 4
 جامعة ، االجتماعية اإلسالمية بالدراسات صتخت علمية دورية ، املعيار جملة ، اإلسالمي ثالترا لإلحياء علمي منهج،) كمال( لدرع - 5

 . 120،ص 2006،  15 العدد ، قسنطينة ، اإلسالمية العلوم القادر عبد األمري
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مل ضروري وهذا العحسب ختصصه وإمكانياته، كل1فاالهتمام بالتراث هو مسؤولية يشترك فيها اجلميع   

يسري إىل األمام  بقدم راسخة و ثابتة إال إذا وعى هذا اتمع  هو ال ميكن له أنلتطور اتمع و ضته،و

   2. جذوره وقيمته يف تراثه مث ربط ذالك  حباضره  ليتطلع إىل املستقبل

وبالنسبة إلينا كجزائريني فإن وطننا غين مبوروث حضاري شديد التنوع بالغ الثرى إىل درجة أن      

األثرية اليت ال  الشواهدة على كثافة املواقع واملعامل وء الطلق كنايبعضهم وصف اجلزائر بأا متحف يف اهلوا

ة الثمينة مل حتظ باالهتمام املناسب ألسباب ورغري أن هذه الث ،سواء يف بالد التل أو الصحراءخيلو منها مكان،

 ومعروف كذالك أن تراثنا األثري يشكل من خملفات متنوعةحها وأغلبها معروف لدى اجلميع،يطول شر

  .اهلوية احلضارية و يغطي أحقابا ضاربة يف القدم 

هي أن ملكية األمة اجلزائرية هلذا ث جيب أن تؤسس على قناعة واضحة وومن مث فالنظرة العلمية إىل هذا املريا

وأنه على اجليل احلاضر محاية هذا اإلرث كيتها للثروات الباطنية يف أرضها،التراث احلضاري هي يف مرتبة مل

  .3وتبليغه باعتباره أمانة ورسالة من املاضي إىل مجيع األجيال املتعاقبة الثقايف 

 البحث األثري يف ميدان الكشف عن اعتبار التراث قضية وطنية تتعلق باملسامهة املنتظرة منوب          

وتغيري  ،4السياحي ور حول صيانته وتوظفيه يف االوتد،تارخيها الوطين هامة من فترات ختص تارخيية معطيات

نظراتنا القدمية إىل اآلثار بكوا معامل مقدسة معزولة عن حميط العام الذي نشأت فيه نظرة ضيقة تستدعي 

إعادة النظر يف اإلجراءات القانونية واإلدارية والعملية اليت يتطلب العمل من أجل تضيف وترميم وترقية التراث 

  .ب أن نسعى إليه وهذا ما جيباره جزءا من مقوماتنا الوطنية ،باعت

  
                                                           

 235ص،1989األوىل الطبعة،لبنان-بريوت-الفارايب دار، منهجية نقدية نظرة العريب التراث عن حبثا،)سالم(رفعت- 1
 . 122ص السابق املرجع،)كمال( لدرع  - 2
 . 48 ص السابق املرجع ،) البشري حممد( شنييت  - 3
 . 19 ص، نفسه - 4
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  رـي اجلزائــراث فــاع التـــأوض -7

من أجل مسايرة التطورات السريعة للمجتمع اجلزائري يف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية        

كان الزما على الدولة إعادة النظر يف السياسة الثقافية بصفة عامة وتثمني وترقية ومحاية التراث الثقايف بصفة 

  : قايف يتمحور حول العناصر التالية إعداد ملف يتضمن سياسة التراث الثمتاصة،ويف هذا اإلطار خ

  :  محاية التراث الثقايف و يضم -أ

  لقانون املتعلق حبماية التراث امشروع  - 1

مشروع محاية و تثمني التراث التارخيي األطلسي الصحراوي الذي يبلغ طول ملساحة املقترحة أكثر  - 2

كلم و تضم مواقع لعصور ما قبل التاريخ وبقايا مجيع احلضارات اليت  100ويزيد عرضها عن  كلم 700من 

 .تعاقبت على مشال إفريقيا 

  : حتديد سياسة جديدة للمتاحف - ب

لغرض  ،املقر الثابت الذي تقدم من خالله خدمات للمجتمع يعترب املتحف ذلك املكان املعلوم أو        

حمصور تقصده اخلاصة والعامة من الناس للتعرف  ا أنه كذلك جمال أو فضاء مفتوح أوكم.التطوير حنو األفضل

أو االطالع على املسار التارخيي واحلضاري لألمم والشعوب عن طريق تلك التحف واملبتكرات ذات القيمة 

  .1العلمية والفنية الفكرية واملادية ولكل ما توصلت إليه املعرفة اإلنسانية

تحف فضاء ربط وتواصل وتربية بني خمتلف األجيال حتفظ به أدوات ووسائل ذات قيمة تارخيية يعترب امل      

سامية أو مقدسة غري مسموح للبعض منها بالتعرف عليها أو مشاهدا إال من خالل املعارض املومسية أو 

وأحد ) سيدة اجلبل(السبع وهو اسم ألحد اآلهلة)ميزا(وتعود كلمة متحف إىل العصر اليوناين.التظاهرات الثقافية

أما باللغة العربية فهو ذلك املكان احملصن الذي جتمع فيه التحف الثمينة النادرة ذات القيمة ،ربات الفنون التسع
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واملتاحف عموما هي خزائن حلفظ الذاكرة  اإلنسانية واحلضارية ،املرتفعة املتزايدة يف القدم ومع مرور الزمن

  .بقرية الفكرية ملختلف املراكز التارخيية واحلضارية لألمم والشعوبواملعرفية الشاهدة على الع

ومن أجل  ،كالوطنية واجلهوية ،خمتلفة املصادر واالختصاصات ،واملتاحف اجلزائرية متنوعة املواضيع          

املعمول ا دوليا املقاييس وجعل املتاحف تنفتح على احمليط والتأقلم مع املتطلبات وإحياء التراث الثقايف املنقول 

تقرر إعادة بب ثراء املخزون التراثي العريق وكذلك بس،والنمط العاملي احلديث ووفق املنظور الثقايف والعلمي

  .محاية حقوق املبدعقانون وو يف يف التصنيف احلايل للمتاحف،و،النظر يف التنظيم املعمول به

  : مشروع إعادة هيكلة قطاع التراث -ج 

باقي العمليات األخرى البحث العلمي ووضوع الفصل بني البحث التطبيقي وصة ميتناول بصفة خاو

  :  متالترميم والتحسيس و يف هذا اال كالصيانة و

  .إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لآلثار بإنشاء مؤسسيت األوىل للبحث العلمياقتراح  -   

  .افية إنشاء خمرب وطين لترميم و صيانة املمتلكات الثقاقتراح  -   

  . اقتراح إنشاء فروع جديدة باجلامعات و يف املؤسسات التكوين املهين -   

يف موازاة ذالك مت العمل على إعادة النظر يف التشريع املتعلق بالبحث العلمي حيث مت التوقيع على و

ث العلمي والبح التعليم العايل االتصال والثقافة ووزارة زارةوبني ،املرسوم إنشاء اللجنة الوزارية املشتركة

وكذا إعادة ،1ييم وترقية البحث العلمي القطاعيتقوم هذه اللجنة باقتراح ومناقشة وتق،ووزارة التربية الوطنية

يف املناهج املتبعة واالعتمادات املمنوحة لتمويل املشاريع يف إطار قانون لنظر يف اإلشكالية العامة للبحث وا

 .جديد للبحث العلمي 
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  . 1ار مث رفع اإلعتمادات و امليزانية املمنوحة للبحث العلمي و مبوجب هذا القر

   :أوضاع التراث  أثناء االحتالل • 

 »بريبروجر« بدأ اهتمام الفرنسي بالتراث األثري اجلزائري غداة احتالهلم للجزائر يذكر السيد          

»A.Berbrugger«شرعوا يف إدخال نظمهم 1830ذأول رئيس للجمعية التارخيية اجلزائرية،أن الفرنسيني من

قائد اجليش  ،Berthezene»«»بريتزين«أذن1831سنة ففي.والفنية والدراسات التارخييةواألدبية  العلمية

بالتنقيب عن اآلثار يف مجيع أرجاء اجلزائر رغم ،عامل أثريوصف كالذي  «sciavi»»شيايف«للسيد،الفرنسي

فإم ،وافتقارهم يف إىل الذوق الثقايف بعمليات احلملة واالحتاللجهلهم بواقع اجلزائر وتارخيها ورغم انشغاهلم 

  :متوازيةثالثة جماالت يف اجتهوا يف البحث 

  .نشر اآلثار القدمية عن اجلزائر - 1

  .إنشاء اللجان العلمية ومنح الرخص لألفراد للقيام بعمليات البحث والتعريف باآلثار التارخيية - 2

  .لصحف والدوريات اليت حتفظ املكتشفات التارخيية وتعرف ا املهتمنيوا،تكوين اجلمعيات املختصة- 3

كتب الرحالت واالنطباعات اليت كتبها األوروبيني عن  1830 منذ تويف نطاق اال األول نشر            

 »Haydo«»هايدو« ، »Ronodo«»رونودو« ،»Bananti«»بانانيت«مثل ،اجلزائر خالل العهد العثماين

كما نشروا غزوات عروج وخري الدين مترمجة عن النسخة  »Vantordi Baradi«» بارادي ديفانتور«،

وعادوا إىل كتب املؤرخني والرحالة العرب  .2العربية واهتموا بالوثائق العربية حلملة شارل اخلامس على اجلزائر

هم ومن جهة وغري،»حسن الوزان»«البكري»«ابن خلدون«:مثلجزئيا أو كليا ،وشرعوا أيضا يف نشرها

  .أخرى نشروا مراسالت دايات اجلزائر مع حكام فرنسا
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  .دخوهلم فترة باإلضافة إىل ذلك أبدوا عناية بالوثائق العثمانية اليت وجدوها يف اجلزائر واليت ضاع كثري منها

 سنة ائرجند أن اللجنة األفريقية اليت زارت اجلز، )اللجان العلمية إنشاء( وخبصوص اال الثاين         

ية عن اجلزائر يف خمتلف ليت انتهت أعماهلا بتقارير وحماضرات غن،ابقصد التحقيق يف مصري اجلزائر1833

اكتشاف اجلزائر « ت الوزارة احلربية جلنة باسمأأنش 1837ويف سنة،والسيما االقتصادية والثقافية،ااالت

 وكذلك ،والعلوم الطبيعية والفنون والتاريخ وقد قامت بنشر دراسات هامة يف عدة أجزاء عن اآلثار.»العلمي

وطبائع ،والنظم تعن اللهجا احمللي التاريخ يف األفراد بالبحث ونشر أعماهلم من قام العديد

  .وقد ظهرت من ذلك جمموعة من الدراسات واالنطباعات اليت كتبها عسكريون.اخل...والزوايا،السكان

جوان 26فمنذ ،هو اآلخر منذ بداية االحتالل فقد ظهر) الصحفاجلمعيات و(أما اال الثالث            

ألن أول جريدة ،تكن صحافة باملعىن الدقيق للكلمة ولعلها مل،ولدت الصحافة باجلزائر يف سيدي فرج1830

وكانت تم باإلضافة إىل القرارات واإلعالنات »املرشد اجلزائري«حقيقية أسسها الفرنسيني يف اجلزائر هي

الذي كان له دور يف إدخال كثري «A.Berbrugger»»بريبروجر«وكان على رأسها،لتاريخ احملليالرمسية با

كانت جريدة سياسية إخبارية ،1839سنة"األخبار"مث صدرت جريدة ،من مظاهر احلضارة األوروبية إىل اجلزائر

ا حبركة الكشوفات اليت وكان أوائل املهتمني ذا امليدان متأثر.1إىل جانب كوا تم باألحباث التارخيية

شرق غلبها جنوب وانطلقت من أوروبا مواكبة حلركة االستعمار واهليمنة األوربية على أقاليم حضارية يقع أ

وخصوصيا لكوا  2تصرف على ماضي الشعوب وثقافتهاحوض املتوسط،وكانت تلك احلركة دف إىل ال

لكون أوطاا حتتفظ مبعامل بارزة عن ،وها من جهةت سيطرا أو نفوذم األوربية وواقعة حتمخمتلفة عن األ
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ماضيهااحلامل باألجماد احلضارية من جهة أخرى،وكانت شواهد ذالك ماثلة إىل أعيان يف شكل معامل شاخمة 

  1ـأثرية وحتف نادرة صروح  و

لتني رئيسني حناول تقيم البحث األثري يف اجلزائر يف هذه احلقبة التارخيية جند أنه عرف مرح ولو          

ختتلفان من حيث األهداف واملنهجية واهليآت املشرفة عليه لكنهما تكمالن بعضهما البعض من حيث 

يف التعريف باملعامل التارخيية والتراث  اجليش مسامهة كبرية لرجال1880-1830عرفت األوىل يف،املنجزات

احلفريات األثرية عوض الرحالت بوجود حبث أثري حقيقي يعتمد على 1960-1880األثري،ومتيزت الثانية

  .االستكشافية اليت ميزت املرحلة األوىل

كانت القاعدة األوىل اليت انطلق منها البحث األثري يف اجلزائر تعود إىل مطلع القرن  املاضي،إذ كان         

ها ضباط اجليش يدرجون ضمن تقاريرهم العسكرية وصفا شامال للمدينة أو املنطقة املختلفة وملعامل

 le moniteuruniversel *إىل جريدة 1942سنة»Negrier«كالتقرير الذي أرسله اجلنرال  نغريي،األثرية

كما اهتم بعض القادة باجليش تشكيل جلان جتريبية مكونة من الثكنات ،املعامل األثرية ملدينة تبسةالذي يتناول و

دون أن 1935ببجاية سنة »  de larochette«للبحث عن املعامل األثرية كتلك اليت أسسها العقيد دوالروشت

اليت تعرف خالهلا على بإقليم اجلزائر،و"  rozet"ننسى الرحالت االستكشافية الفردية مثل اليت قام ا النقيب

  .  2املهام  األثرية لربج  البحري

  :اجلمعيات و املؤسسات اليت أولت اهتماما بالبحث األثري كما ذكرنا سلفا مثلأما اللجان و  

 مجعيات حملية غري حكومية تسهر على مجع التراث األثري وحفظ التعريف به،أسستها عناصر عسكرية   - 

 1852ومدنية متخصصة يف البحث األثري،كاجلمعيات اجلغرافية واألثرية لإلقليم القسنطيين اليت تأسست سنة 
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 التأسسي الس مناقشات لنشر  Panckoucke نكوك اب أسسها 1789 سنة  le moniteur universel جريدة أسست -*

  الفرنسية الرمسية اجلريدة 1948 سنة يف لتصبح ، املراسيم و القرارات نشر من 1799 سنة من ابتداء ختصصت مث ، الفرنسي
 26 ص،السابق املرجع ،) خدجية(منصوري -2
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» بونوشري«و »Brosselad« »بروسالد« والضابط «Creully» »كرويل« الضابط طرف من

»Chirbono«  حوليةفقد كانت هذه اجلمعية تصدر منذ عامها األول »Annuaire « فيما بعد إىل  تحتول

،اجلمعية التارخيية اجلزائرية واملالحظات املتعلقة بتاريخ مدينة قسنطينة من الدراسات»Recueil«جمموعة

 »دونوفو«و »Dislane« »ديسالن«و «A.Berbrugger»»بريبروجر« من مكونة 1856سنة

»Deneveu« بريسين«و« »Bresnier«  الة األفريقية،وإن اهتمت بالدراسات التارخيية إال إاليت أصدرت ا

 واجلمعية اجلغرافية و األثرية 1862نشرت النتائج اليت توصلت إليها بعض احلفريات، أكادميية هيبون سنة

1878سنة
1.  

شكلت مبوجب ،فيها ابارز ادور»A.Berbrugger«»بريبروجر«لجلنة مكونة من جيش االحتالل كان  - 

مل تلبث أن ضمت بعض العناصر املدنية ،1837أكتوبر سنة23يف »Danrémont«قرار أصدره اجلنرال دانرميون

ومجع املخطوطات والنقوش ،مهمتها استكشاف املناطق اليت مر ا جيش االحتالل،)اخل...جراح،طبيب(

ورسم خرائط ،ووصف الطرق العسكرية القدمية وتتبع آثارها،عامل األثريةودراسة امل،والقطع األثرية القدمية

  2ودعمت هذه اللجنة بلجنة أخرى يف أواخر،للمواقع وحتديد املسافات الفاصلة بينها

اللذان » Ravoisie« ورافوازيه »Délamare«جمموعة من العناصر من بينهم ديالمار نشطت فيها،1839 سنة

  . ملدن القدمية والقطع األثريةنشطا يف رسم خمططات  ا
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لتوىل مهمة إحصاء املعامل التارخيية  1847سنة» «Charles Texierتعني املهندس املعماري شارل تكسي - 

،لكنه  وقسنطينة قام على أثرها بزيارة تفقدية هلذه املعامل بكل من اجلزائر وسكيكدة،وتفقد املباين العمومية

  . 1 1848 سرعان ما أعفى من هذه املهام سنة

أسست » «Service des Monuments Historiques de l’Algérieمصلحة املعامل التارخيية للجزائر - 

الذي يسريها طيلة أربعني »A .Ballu«تولت إدارا جمموعة من املهندسني املعماريني أبرزهم بايل،1880سنة 

  .مهمتها القيام باحلفريات وحفظ وصيانة املعامل التارخيية،سنة

حتولت بعد مرور حوايل ثالثني سنة على تأسيسها  مث1880أسست سنة،املدرسة العليا لآلداب مبدينة اجلزائر - 

إىل جامعة اجلزائر كان هلا دور هام يف البحث األثري السيما بعد استقباهلا ألساتذة اآلثار والتاريخ شاركوا 

الذي كان أول من » S .Gsell«ستيفان قزيل من بينهم ،زيادة على التدريس يف الكثري من احلفريات األثرية 

  .1890عني كأستاذ مكلف بالدروس لتدريس علم اآلثار سنة

نصبت بوزارة املعارف بباريس سنة ،«Commission de l’Afrique du nord»جلنة مشال إفريقيا  - 

  .2مهمتها التعريف بنقوش وآثار مشال إفريقيا،1883

وكانت البعثة ،عثات األثرية اليت أرسلتها إىل اجلزائر للقيام باحلفريات األثريةمتوين املدرسة الفرنسية بروما للب - 

  . بعثة أرسلتها هلذا الغرض أول1889يف سنة » Auguste Audollent «اليت شارك فيها أوقسط أود والن

حبيث أسندت إىل ويلمانس ،أكادميية برلني اليت مل تم باحلفريات بقدر ما اهتمت جبمع النقوش - 

«G.Willmans»  لد الثامن من سجاللنقوشمهمة مجع النقوش اليت وجدت يف اجلزائر والتحضري لنشر ا

فخلفه مومسن  ،لكنه تويف قبل أن ينهي عمله» «Corpus Inscriptionum Latinarumالالتينية 

 Th.Mommsen » « لد سنة1881ونشر هذا ا.  
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يات تركت بصمتها يف هذا اال بعضها عسكرية أمثال  أمساء لشخص األثريكما ارتبطت بالبحث       

الذي جاب رفقة  "«Rovoisie»رافوازيه  واملهندس املعماري»demaeght«دمياط و»Creully« كرويل

اهتم خالهلا بوضع خمططات ، 1844-1840طيلة أربع سنوات ) القسنطيين(القطاع »Délamare«ديالمار

املهندس املعماري و"اخل . ..بد،فسيفساء،منحوتات كنائس،معا"اليت شاهدها  املدن القدمية ورسم املعامل األثرية

دوره بي لذا  »Gsell»،Sوالباحث األثري ستيفان قزيلي نقب يف مدينة تيمقاد القدمية،الذ»A. Ballu«بايل

اليت شارك يف العديد من احلفريات سجل خالهلا كل ما شاهده ورسم خمططات املباين القدمية و كذا اخلرائط 

  .1تضمنها األطلس األثري

أما بالنسبة لألهداف املبتغاة من وراء االهتمام الذي حظي به التراث آنذاك فهي متنوعة و متفاوتة األمهية       

  : بعضها علمية و أخرى مرتبطة بأنشطة خمتلفة تندرج ضمن السياسة االستعمارية نلخصها يف األيت

  : أهداف عسكرية* 

حىت بدأت اخلوض يف أعماق ماضي اجلزائر حبثا عن معامله 1830أ الفرنسيني ارض اجلزائرما إن وط         

التارخيية التنقيب عن اآلثار اليت خلفتها الشعوب واحلضارات القدمية اليت توافدت عليها ،سواء كان ذلك من 

األثرية احمللية املشار خالل الرحالت االستكشافية العلمية اليت قام ا ضباط اجليش أو من خالل اجلمعيات 

فإم يف نفس الوقت ،وإذا كان الساسة الفرنسيني ال ينفون مسامهة هذا البحث يف إثراء العلوم اإلنسانية،إليها

السيما فيما يتعلق برسم اخلرائط املتضمنة للمواقع ،يدركون مدى أمهية اخلدمات اليت يقدمها إلدارة االحتالل

هذه اخلرائط واملعلومات اليت استعان ا ، تقارير حول الطرق العسكرية القدميةواملسافات الفاصلة بينها وتقدمي

اجليش يف حتركاته مثلما اعتمدت عليها القيادة  العسكرية عند وضع اخلطط العسكرية الرامية إىل أحكام 

  . العسكرية على البالد 
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  .دفنوا فيهاواستحضار أرواح أسالفهم من خالل مقابرهم و التمسك باألراضي اليت  

 : أهداف عمرانية*

وهذا بفضل املعلومات اليت مجعها الباحثون حول  ،ساهم البحث األثري يف اإلسراع بإعادة التهيئة العمرانية    

وفعال جند أن حركة .1املواقع األثرية اليت كانت مهيأة أكثر من غريها الستقبال اهلياكل االقتصادية واالجتماعية

سيما يف بداية االحتالل قد نشطت باألماكن اليت تتوفر فيها اإلمكانيات الضرورية اليت البناء و التعمري ال

هذه األماكن اليت ما هي يف الواقع سوى مدن قدمية أرادت إحيائها مستغلة  ،تتطلبها التجمعات السكانية

 .احلجارة اليت توفرها معاملها األثرية

  :أهداف دينية  *

 الذين شجعوا البحث األثري»  «lavigerirأمثال الكاردينال ال فيجريكثريون هم رجال الكنيسة     

وشاركوا يف التقنيات األثرية حبثا عن بقايا الكنائس و عن رفات األساقفة حريصني كل احلرص على إحياء 

أن  حبجة،خملفات املسيحية باعتبارها القاعدة اليت يعتمدون عليها يف حركتهم التبشريية إىل تنصري اجلزائريني

   .ا بدأه القديس أوغسطني وغريه من القديسني واألساقفة يف القدميموجودهم ضروري ملواصلة 

  : أهداف سياحية *

اجلزائرية ال كان البحث األثري دورا هاما يف تنشيط عدد كبري من السياح حبيث حظيت املعامل األثرية        

إذ بلغ عدد السياح الذين زاروا املعامل .اخلزينة املاليةترميمها مما ساهم يف زيادة مداخل سيما بعد صيانتها و

و كذالك وصل "7860"سبعة أالف ومثان مائة وستون زائر 1954األثرية ملدينة مجيلة على سبيل املثال من 

  2.شخصا  589- 108عدد السياح الذين زاروا املعامل األثرية لتمقاد 
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ودائما يف نفس السياق يذكر أن الرسوم اليت كانت تدفع عن زيارة املواقع األثرية جبميلة وفرت هلذه املدينة 

  .1فرنك فرنسي أي مليون سنتيم و هو مبلغ كبري يف تلك الفترة  10360مبلغا قدره  1934سنة 

  : أهداف علمية  *

الذين قادهم فضوهلم العلمي ورغبتهم يف إبراز  حظيت األهداف العلمية باهتمام كبري لدى الباحثني        

التراث احلضاري للحضارات القدمية اليت توافدت على اجلزائر باعتباره جزء من التراث احلضاري العاملي إىل 

يف و.ليت عرفتها اتمعات القدمية واستنطاقها لتسليط الضوء على خمتلف التطورات،عن خملفات املادية البحث

طت منذ وقت مبكر اجلمعيات األثرية واملؤسسات العلمية كاجلمعية األثرية إلقليم القسنطيين هذا اإلطار نش

حفظها مبكان سواء يب والبحث عن املعامل األثرية ومجيع القطع األثرية واليت أخذت على عاتقها مهمة التنق

املعامل التارخيية للجزائر وواصلت مصلحة ،كان متحفا أوحديقة حلمايتها من الضياع مث دراستها والبحث فيها

بل قامت أيضا بتوعية اجلزائريني ،واهتمت زيادة على ما قامت به املؤسسات عند هذا احلد،هذه املهمة

  . 2والفرنسيني املقيمني باجلزائر بضرورة احلفاظ على املعامل التارخيية والتحف األثرية 

  :املتبعة املنهجية -

وبصورة خاصة األهداف العلمية تطلب إتباع منهجية معينة اختلفت الشك أن حتقيق هذه األهداف         

وأول ما يلفت انتباه الباحث املهتم بالبحث األثري يف .باختالف األهداف واهليآت املشرفة على هذا النشاط

 اجلزائر يف عهد االحتالل ذلك االختالف بني الطرق املتبعة يف هذا اال يف املرحلة األوىل وبني تلك اليت

حبيث اقتصر نشاط ،ففي املرحلة األوىل مل خيضع البحث األثري ملنهجية دقيقة.استحدثت يف املرحلة الثانية 

ووصف املعامل التارخيية اليت كانت ال تزال واضحة ،املهتمني باآلثار على الرحالت االستكشافية للمواقع األثرية
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وها خالل تلك الرحالت أو اليت عثر عليها صدفة أثناء ومجع النقوش والقطع األثرية املختلفة اليت صادف،للعيان

وإذا ما ظهرت يف تلك املرحلة بعض ،بناء الثكنات وشق الطرقات وغرس األشجار أوغريها من األنشطة

ومل يطرأ أي تغيري على الطرق القدمية إال بعد تأسيس ،فإن ذلك مل يؤد إىل حفريات منتظمة،اجلمعيات األثرية

وبعد شروع ،1923والسيما بعد فتح فرع خمتص باآلثار سنة 1880ارخيية للجزائر سنة مصلحة املعامل الت

وكانت النتيجة أن .للقيام باحلفريات باملواقع األثرية اجلزائرية 1املدرسة الفرنسية بروما يف إرسال البعثات األثرية

ليشمل أكرب عدد ممكن من استحدثت منهجية جديدة ساعدت على توسيع اإلطار اجلغرايف للتنقيبات األثرية 

وأصبح البحث األثري منذ ،وجعلت النتائج املتواصل إليها أكثر دقة مما كانت عليه يف السابق،املواقع األثرية

أواخر القرن التاسع عشر والسيما خالل النصف األول من هذا القرن يتم وفق منهجية علمية منظمة تدلنا 

  :ة املعامل التارخيية أو تلك اليت نشرا جملة ليبيكا نلخصها يف اآليتعليها تقارير احلفريات اليت نشرا مصلح

  .القيام برحالت استكشافية علمية منظمة انطالقا من املعلومات اليت توصل إليها ضباط اجليش -

  .انتقال الطوبوغرافيني إىل املواقع األثرية لرسم خرائط حتدد فيها املواقع املكتشفة والطرقات اليت تربطها -

مث تقسيم البالد إىل دوائر أثرية تابعة لقسم اآلثار مبصلحة ،ألثرية اليت ستجري فيها احلفرياتإحصاء املواقع ا -

وتعمل بكل ،تضم جمموعة من املواقع يشرف عليها مدير احلفريات،املعامل التارخيية يسريها رئيس كل دائرة

  . رئيسه ل أماموؤكل مس،موقع جمموعة من األشخاص حتت إشراف رئيس املوقع

القيام بتحريات أولية حول املوقع الذي ستجري فيه احلفريات حىت يتسىن تصنيفه إما ضمن املواقع اليت  -

مث تتوىل مصلحة املعامل ،جتري فيها احلفريات لفترة حمدودة أو ضمن املواقع اليت يكون فيها البحث بشكل منتظم

  .لق احلفرياتالتارخيية مهمة استئجار األرض أو شرائها لتنط
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كما ،هذه الطريقة اليت استغلت لدراسة مدرج مدينة تبسة،االستعانة بالصور اجلوية لدراسة املعامل األثرية -

  .الكثري من املقابر الليبية باألوراس» Lassus «كشفت لالسوس

يف ختصص فرق يف البحث األثري يف أعماق البحار كتلك اليت نشطت بامليناء احلديث لربج البحري  -

  1.منتصف هذا القرن

ظهور خمابر علمية لدراسة القطع األثرية دقيقة ضمن اإلطار الذي وجدت فيه بدء بالدراسة اجليولوجية  -

  . للطبقات األرضية إىل غاية البحث عن مكنات املادة اليت صنعت منها وقياساا وتقنيات صنعها

   :أمثلةمنها  كثرية نذكر فهياالستعمارية أما من املنجزات اليت حتققت أثناء الفترة 

رف والتع،هذا ما تفيدنا به تقارير احلفريات والكشف عن معاملها التارخيية  على املواقع األثرية التعرف - 1

 ،قسنطينة اليت صنفت ضمن املواقع األثريةعلى العديد من املدن كتمقاد وتبسة ومجيلة وتيبازة وشرشال و

  .يتسىن هلا محايتها وأحلقت  مبصلحة املعامل التارخيية حىت

الكشف عن جمموعة من املباين العمومية كاملسارح،واحلمامات والكنائس واألسوار بالكثري من املدن  - 2

 . اخل...اجلزائرية من بينها جباية وسطيف 

حسب اإلمكانيات عليها مصلحة املعامل التارخيية  هذه املهمة اليت أشرف،ترميم املعامل األثريةصيانة و - 3

فإا ،ففي حالة عجز امليزانية املالية اليت يستفيد منها املوقع األثري عن تغطية مصاريف احلفريات،يهااملتوفرة لد

وإن كان ،1957تنظيف القطع األثرية مثلما حدث بتمقاد سنة غ يف تنقية املوقع من األعشاب وتستغل املبل

ترميم الدير البيزنطي بتبسة سنة  أو،روباملبلغ املايل ال بأس به فإا تستغله يف الترميم كترميم صومعة اخل

1957. 2  
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1957تأسيس املتاحف األثرية حلفظ القطع األثرية  مثل متحف قاملة  - 4
 1838متحف اجلزائر و،1

 . 2 1855ومتحف قسنطينة  1855متحف شرشال و

 : التعريف بالتراث و مت ذلك بالعديد من الوسائل والطرق   - 5

الت األثرية والعلمية والدولية فضال عن منشورات مصلحة املعامل نشر تقارير احلفريات والدراسات با -  أ

التارخيية املتضمنة نتائج احلفريات اليت أشرفت عليها،أو من خالل الدراسات اليت أجنزها الباحثون حول املدن 

 .ومعاملها األثرية 

 «طني يف هذا االمجع النقوش وتصنيفها حسب املدن اليت وجدت فيها ونشرها يف جمالت و كان الناش -  ب

« Reboud روين"مجع ونشر النقوش الليبية و "l.Renier» «سجل النقوش  الذي نشر النقوش الالتينية يف

صاحب الد الثامن للنقوش » Mommsen«و مومسن » G.willmans«ويلماس الرومانية للجزائر و

   .الالتينية

لنقود بالد  »  «Mullerكالسجل الذي نشره  مجع القطع النقدية و التعرف على تاريخ ضرا و نشرها -  ت

 "  نقود إفريقيا القدمية " املغرب القدمي املعروف باسم 

حبيث قام هذا األخري بإحصاء  »Gauckler«مجع لوحات الفسيفساء يف سجالت و نشرها مثلما قام به   -  ث

ليها السيما تلك اليت كل لوحات الفسيفساء اليت اطلع عليها ونشرها حىت يتمكن الباحثون من اإلطالع ع

 . ضاعت

وترفق  "اخل ... خزفيات زجاج ، نقوش" وضع فهارس للمتاحف،تصف فيه البقايا األثرية حسب نوعيتها  -  ج

 .  3ببطاقة لكل قطعة

                                                           

J.Lassus، l'Archéologie algérienne en1958-libyca،tome VI،2éme
semester1958،p225  -  

1
  

Ibid. p 249  
2
  -            
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تعرف للفي الدور الذي قام به البحث األثري يف اجلزائر يف عهد االحتالل نويف األخري إذا كنا ال ن       

ائري اتسمت انتها إال أننا ال ميكن أن نتجاهل أن حركة الكشف عن التراث األثري اجلزاملعامل األثرية وصي

تكريس أبعاد السياسة الفرنسية الكامنة وراءه وقد جتلى بالسمة االستعمارية،فكانت ترمي خلدمة االحتالل و

م وهو منهج يتم عن اثهم و اكتشافام و مؤلفاذالك يف املنهج الذي اتبعه القائمون بتلك األعمال يف أحب

يف قناعات إيديولوجية سائدة كان هدفها ترسيخ االحتالل الفرنسي بشمال إفريقيا باعتباره منطلقات فكرية و

الل وافق فيها مع سياسة االحتتتالعناية جبوانب و عاملواضينتقاء إذالك يتجسد يف نظرهم،حلقة تارخيية حتمية و

إبراز الشواهد الروماين وة بأساليب التحكم يف األهايل أثناء االحتالل أهدافها احلضارية البعيدة مثل العنايو

ياكل ذات اهلرية على معامل املدن الرومانية وهكذا انصبت عناية املهتمني باآلثار اجلزائو،1البارزة آنذاك

  . 2الردومهت العناية إىل إزالة األنقاض واجتالوظائف االستعمارية،

واصل مع االستعمار املعامل اآلثار اإلسالمية  قصدوا وراء ذالك إجياد وصلة الت يف املقابل دمي بعضو      

إعادة تركيب وختطيط تلك اهلياكل وكذا مجيع الوثائق املتعلقة مبجتمعاا من ،و3مر من هنا  الروماين الذي

نظور املنهجي ،وكان املى إعادة تصور أمناط احلياة فيهاأدوات متنوعة مما يساعد علة وحتف ونقوش كتابي

منصب على األساليب املختلفة اليت ميكن من إعادة تركيب ماضي تلك احلواضر و املنشآت تركيبا ذهنيا 

   4.يتطابق و تطلعات تلك السياسة 

ت إليه الكثري من جهة أخرى ال ينبغي أن ننسى مسامهة تراثنا يف إثراء متحف اللوفر بباريس الذي نقلو      

ولة عن حفظ التراث اجلزائري عن التصدي ؤاهليئات املسقطع األثرية ،وعجز الباحثني ومن التحف الفنية وال
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ي لعملية النهب اليت تعرضت له املعامل األثرية حيت استغلت كذا حماولة االستعمار طمس التراث اإلسالمي الذ

  .طمس معاملها بشىت الطرق يعد عمود الدولة اجلزائرية و

  : »ما بعد الفترة االستعمارية« تالل أوضاع التراث ما بعد االح -

فمعظم التدخالت كانت  ،لقد عرف ميدان البحث األثري امليداين ركودا خالل هذه الفترة ألسباب عديدة

  : عبارة عن حفريات إنقاذ ، أو تدخل يف إطار املسح األثري و أمهها

  :  1995سنة  - 1

  . العثور على مقربة رومانية مبدينة احلر وش 1995جوان  - 

 .جباية  دينةالعثور على نقشتني مب 1995وان ج - 

 . سطيف دينةاكتشاف ضريح روماين مب 1995أوت  - 

 . سطيف مبدينةاكتشاف تابوتني من احلجر يعودان اىل فترة الرومانية و آثار معمارية  1995أكتوبر  - 

 .العثور على قنوات ضخمة للمياه مبطار عني الباي بقسنطينة  1995أكتوبر  - 

 .  1لعثور على جدار بيزنطي قرب باب بسكرة مبدينة سطيفا 1995ديسمرب  - 

تنظيم حفرية مبنطقة منخور بالطاسيلي بالتنسيق بني فروبينيوس األملانية واملركز الوطين للبحث يف عصور ما  - 

 1995قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ  مبنطقة أين مت مسح جيولوجي ملنطقة التتادرارت اهولة يف خريف 

 .الطاسيلي  أين مت  العثور على مقربة جوا ميس  ،2افقتهم جمموعة احلظرية الوطنية و ر

 . القيام بدراسة وافية للكتابيات األثرية العربية اليت تعود للعصر اإلسالمي األول باخلط الكويف - 
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  :  1996سنة  - 2

 .1االنتهاء من النقيبات األثرية مبوقع الالهم باجلزائر 1996أفريل  - 

 .العثور على مقربة رومانية وشواهد دنية باحلمادية بربج بوعريريج  1996أفريل  - 

 . اكتشافات أثرية مبدينة قسنطينة 1996جويلية  - 

 . مشروع ترميم -متر12العثور على طريق بأسفل بناء اجلامع الكبري باجلزائر بارتفاع  1996أوت  - 

 . العثور على شاهد يعود إىل الفترة اإلسالمية بسطيف 1996أوت  - 

 . العثور على مقربة رومانية ببلدية تازوقاغت والية خنشلة 1996بتمرب س - 

 . آثار رومانية ،اكتشافات أثرية مبنطقة تنس 1996أكتوبر  - 

 .بأم البواقي " دوملن " العثور على مدافن  1996نوفمرب  - 

  : 1997سنة  - 3

 ،خور،مشروع املسكوكاتحفرية من:مواصلة أعمال البحث املندرجة يف إطار الربنامج الوطين للبحث مثل  

  :مشروع السجاد و الزرايب و الكتابات األثرية لالنطالق يف مشاريع 

  . الفن الصخري بالطاسيلي - 

 . دراسة للفخار القدمي واإلسالمي - 

 :أما عمليات البحث اإلنقاذية فقد أسفرت عن - 

 . العثور على كرت يعود إىل العصر الروماين بوالية قاملة - 
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 . 1أعيان مدينة مخيس بوالية سوق أهراس العثور على متثال ألحد - 

ورد االعتبار وترقية التراث الثقايف واألثري تواصلت أعمال ،دائما يف إطار احلفاظ على املعامل األثريةو   

 : لصيانة والترميم للمواقع التاليةا

العروض مؤقتة االنتهاء من عملية ترميم قصر الرياس و برجمته كمركز ثقايف يضم متاحف ورشات و قاعات  - 

 . مع احلفاظ على خصوصيات العمارة التقليدية اليت تعود إىل القرن السادس عشر

 ". بسكرة " االنتهاء من عملية ترميم مسجد سيدي عقبة  - 

 . انطالق أشغال عملية ترميم اجلامع العتيق مبدينة تنس - 

  .انطالق أشغال ترميم املسجد الكبري ببلدية مستغامن  - 

  . عملية ترميم قصر الباي أمحد بقسنطينةالشروع يف - 

  : و باإلضافة إىل هذه العمليات مث تسجيل عدة عمليات أخرى تتعلق ب

    .والية تلمسان –دراسة ترميم اجلامع الكبري بندرومة  -

  .دراسة ترميم اجلامع الكبري و اجلامع اجلديد اجلزائر  -

  .قاملة  مبدينة دراسة ترميم املسرح الروماين - 

  " .املدن التارخيية الصحراوية " دراسة و انطالق أشغال ترميم قصور بشار  - 

  . اجلزائر –دراسة ترميم جامع كتشاوة  - 

  .دراسة ترميم زاوية الشيخ حداد جباية  - 

  . دراسة ترميم دار األمري عبد القادر مليانة - 
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  .دراسة ترميم معامل و مواقع مدينة تلمسان  - 

  . ب كركال و املسرح الروماين بتبسةدراسة ترميم قصر با - 

  .1) ضريح اجلارية وذياب اهلاليل( –دراسة ترميم سيدي ياس خنشلة  - 

  ).ورقلة(دراسة ترميم موقع سدرا ته - 

  :منهاباإلضافة إىل ترقية و إنشاء مؤسسات ختدم التراث وحتاول احلفاظ عليه نذكر

  .بتبسة آخر و  تلمسان متحف إلنشاء دراسات إعداد - 

  . دراسة ترميم املتاحف الوطنية - 

ترميم و توسيع املتحف الوطين لآلثار القدمية و املتحف الوطين للفنون و التقاليد الشعبية و ترميم متحف  - 

 . 2008باردو و متحف سرتا بقسنطينة سنة 

 . إعداد دراسة حول اجناز مركز البحوث لألهقار - 

 .2ترميم متحف مجيلة  - 

  :راثــع احلايل للتــالوض-

وبغرض التفعيل احملكم هلذا اال احليوي مت وضع خطط تنموية وبرامج نظرا حالة احلفظ الرديئة    

إعادة االعتبار للمواقع األثرية واحملافظة على اإلرث احلضاري  قصد،2015عملي شامل على املدى املتوسط 

هذا السياق جيدر بنا التساؤل عن وضع ويف . والتقليل من آثاره،واحلد من الدمار الذي يتعرض له،للمدينة 

  وعن دور الذي خيصه مشروع تنمية التراث بقطاع السياحة يف اجلزائر؟  ،التراث احلايل
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انتهت مجيع التظاهرات العلمية واملهنية املتعلقة بقطاع الثقافة إىل ضرورة احلفاظ على املوارد التراثية      

ودراسته وتوثيقه وتصنيفه  برنامج العناية بالتراث العمراينارة ومن أبرز أنشطة الوز،بشىت الطرق والوسائل

وال يزال مستمرا إىل  1967واالستفادة منه وقد بدأ هذا الربنامج  الذي وضعه الراحل هواري بومدين سنة 

عاملية وهو النمط العاملي احلديث الذي سلكته اجلزائر وفق املنظور الثقايف والعلمي للمنظمات الثقافية وال. اليوم

كاملتحف الوطين للفنون .وكذلك بسبب ثراء املخزون التراثي العريق الذي تكترته متاحف الوطن" اليونسكو"

الذي يعترب أغىن متحف يف القارة اإلفريقية والذي يغطي مراحل الفنون للعديد من 1923اجلميلة الذي أسس 

تا وما جيمعه من خمزون تارخيي وحضاري تعرب عن متحف سري،املدارس اإليطالية واهلولندية والفرنسية واجلزائرية

والذي يعترب من أقدم املتاحف 1835واملتحف الوطين لآلثار القدمية ،خمتلف املراحل اليت عرفتها املدينة 

اجلزائرية الذي يضم بني أجنحته خمتلف اللقى والتحف الفنية واألثرية للعديد من احلضارات املتعاقبة على 

الوندالية  ،الرومانية،اليونانية النوميدية ،كالليبية ،التاريخ إىل منتصف اية القرن التاسع عشراجلزائر منذ فجر 

 احلفصية واملوحدية املرابطية ،احلمادية ،الزيرية،األغلبية الرستمية العباسية اإلسالمية كاألموية وكذا والبيزنطية

وإذا كان من املالحظ أن  1ت بالقارة اإلفريقيةوالديانات اليت ساد أنواع أخرى من املعتقداتواملرينية و

املتاحف اجلزائرية قد تأسست أثناء الفترة اإلستعمارية فإا كذلك خضعت للمنظومة التشريعية كالفرنسية 

روحا وشكال ومضمونا مما جعلها متاحف تعرب يف معظمها عن املسار التارخيي الفرنسي واألورويب والشئ 

حيث بقيت تدور يف حلقة القانون الفرنسي املتعلق ،خيي اجلزائري احلضاري األصيللتارالقليل عن املسار ا

ومحاية املواقع  واملتعلق باحلفريات 20/12/1967املؤرخ بيوم 281-67باملتاحف إىل حني صدور األمر رقم

إىل املتاحف اليت  ةلاملنقو ومجع التحف األثرية ون شرع يف محاية املواقعواملعامل التارخيية وبناءا على ذلك القان

موضعية وقد  بعض املقرات والبنايات إىل متاحفوحتويل )1970(ومتحف شرشال،سطيف تشيدها كمتحف

تزايدت احلركية املتحفية يف التأسيس واإلنشاء ومجع وجلب التحف من قطاع الثقافة وقطاعات أخرى ذات 

                                                           

 02دليل املتحف الوطين لآلثار القدمية،اجلزئر،ص-1
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تاحف إىل وطنية وجهوية ومتخصصة امل 1حيث أحدثت وصنفت،الصلة بالتراث الوطين التارخيي واحلضاري

مماحذا 2008إىل1985قربت من العشرين متحفا وطنيا منها أربعة جهوية مبراسيم تنفيذية صدرت منذ أواخر 

املؤرخ يوم 04- 98بوزارة الثقافة أن تعيد النظر يف تعديل األمر املذكور بصدور القانون رقم 

ضافة إىل سن القواعد العامة حلماية وحفظ وتثمني املمتلكات املتعلق حبماية التراث الثقايف باإل،15/06/1998

و املوروثات الثقافية املادية والغري املادية املنقولة أو الثابتة وكل ما يعرب عن اهلوية الوطنية عرب خمتلف املراحل 

شة يف امل األثرية واملنقووجتذر اهلوية اليت تشهد عليها بصماته احملفورة يف املع،مة اجلزائريةلألالتارخيية واحلضارية 

الصناديق والوجهات باملتاحف احملصورة  واحلظائر واحملميات تلك اليت تكدست يف احلجر وعلى التحف الثمينة

واملفتوحة بالداخل واخلارج دون التعرض للدراسة والتحليل والتحقيق والتثمني إال القليل ذي الصبغة العاملية 

ة املعاصرة والقدمية القليلة واليت تعود مسبباا إىل العجز يف النصوص املوحدة كالتحف واإلبداعات الفني

 والقرارات املتعلقة بالتنظيم والتسيري املتحفي  والتراث بصفة عامة إىل حلول األلفية الثالثة وبالتحديد

بأول 05/07/1962تقدمت وزيرة الثقافة ألول مرة ومنذ استرجاع السيادة الوطنية يف  حيث،ـ2007عام

تقرير مسحي شامل  بتعني اجلزائر عاصمة للثقافة العربية أين مت التأكيد على محاية التراث اجلزائري  ودأبت 

الوزارة على تنفيذ سياسة وطنية وقطاعية خاصة املتعلقة بالتراث أين أفضت إىل صدور مرسوم تنفيذي يوم 

27/05/2007
ريها  واستغالهلا وترشيد رسالتها يقر من خالل حتديد مهام املتاحف وكيفية تنظيمها وتس2

التارخيية واحلضارية يف إبراز كل ما يتعلق باهلوية الوطنية من خالل اآلثار والتحف والوثائق واملسكوكات 

وغريها من الوسائل املعربة عن ثراء تراث اجلزائر وذلك املرسوم املرجعي الذي أحدث ثورة يف إنقاذ التراث 

ن خمتلف أوجه وأشكال اإلمهال والسطو واالعتداء الذي أحلق بالعديد من املراسيم الثقايف واحلضاري ومحايته م

                                                           

والعلوم  األنثروبولوجيا يف زائريةاجل الة إنسانيات، اجلزائر يف املعماري احلضاري التراث مسألة)توفيق(الفروج - 1

   75ص،317 الد،12العدد،االجتماعية

   75نفسـه،ص-2
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تفعيلية  بل و،التنفيذية األخرى أكثر من أربعني مرسوما وما يعادهلا من قرارات تطبيقية توضيحية وتفسريية

  :ديدة نذكرمبختلف أنواع التراث املادي وميادين البحث والدراسة وبكل ماله صلة بالتراث كإصدارات ج

عقد ملتقيات وطنية للبحث األثري والدراسات التارخيية اهلدف منها اجلمع بني خمتلف شرائح البحث  - 

العلمي واملعريف واألثري بصفة عامة واالحتكاك بني الفعاليات الوطنية املؤثرة يف تاريخ اجلزائر احلديث والقدمي 

امليدانية ودراستها فيما بينهم والتعرف على أحدث والتطرق إىل أمهية الدراسات ،وعصر ماقبل التاريخ 

  .التطورات يف امليدان

إصدار دوريات ثقافية إبداعية ختصص فضاء للدرسني والباحثني اليت تنطوي بعض تفسريام وحتليالم منها  - 

الدورية نذكر الة . وتطوير البحوث إىل أرقى ما ميكن أن حيققه الباحث ،أفكار وتوجيهات لتثمني الفكر

هدفها األول  2007أكتوبر،16فن وصناعة يف عددها  ،وعمارة عمران .التراث األثري«الثقافية حتت عنوان 

هو التطرق إىل التراث باعتباره يشكل خمزونا مثينا يعرب عن هويتنا وقيمنا اجلوهرية اليت تدفع بنا إىل محايته 

  .وترقيته إىل أعلى املستويات

االهتمام باملواقع املصنفة دوليا كحظرية الطاسيلي وحظرية األهقار اليت تعترب أكرب  باإلضافة إىل تفعيل    

قصبة ،وغريها من احلظائر واملواقع األثرية املصنفة دوليا كجميلة وتيمقاد ،متحف يف اهلواء الطلق يف العامل

لصحراوي وتندوف وأخرى وطنية ذات أمهية إستراتيجية تراثية كاألطلس ا،وادي ميزاب،تيبازة،اجلزائر

واحملميات األثرية احملفوظة كاجلزائر وقسنطينة وتلمسان اليت عينت مؤخرا كعاصمة للثقافة اإلسالمية 

إىل غري ذلك من املتاحف الوطنية وغريها من املواقع األثرية اليت تتعدد وتتنوع ،وتنس ودلس وندرومة ،2011

ية اجلديدة فقد أصبح املرسوم النموذج وقاعدة  والذي حددته النصوص التشريع،على مستوى اجلزائر ككل

تشريعية حمفزة حنو تفصيل وتثمني تلك املعامل واملواقع واملراكز واملقرات احلافظة للكنوز والتحف وثروات 

  .احلظائر واحملميات تستدعي بالضرورة التوجه إىل التأكيد على أمهية التراث واحلفاظ عليه وصيانته
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  .تظاهرات الثقافية اخلاصة بالتراثأهم ال) 01:(جدول رقم
 املعنيني األهداف املكان التاريخ التظاهرة 

إنشاء قسم سياحة يف كليات 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

 خاصة املدن الكربى

  قسنطينة /

  وهران

 اجلزائر

تقدمي برامج أكادميية نظرية وتطبيقية مواكبة -

ألحداث االجتاهات األكادميية يف جماالت 

  .لسياحة واآلثارا

توظيف إمكانيات الكلية وكوادرها من اجل  -

إعداد الطالب املتخصص وتطوير اخلربات العاملة 

وإكساا املهارات الفنية واملعرفية الالزمة مما يسهم 

يف إعداد قوى بشرية مؤهلة للعمل يف جماالت 

  .السياحة والتراث واآلثار

ساسية األ اإلسهام يف البحث العلمي والدراسات -

والتطبيقية املتعلقة بالتخصصات الكلية وربطها 

 .التنموية باالحتياجات

الكليات اجلامعية املختصة  -

كلية العلوم اإلنسانية (

 )واالجتماعية

  البحث عن دور اآلثار يف ترقية سياحية متنراست 17/18/2003 امللتقى الثالث لقسم اآلثار

هيكلته   وإعادة بهاالهتمام بالتراث والعناية  - اجلزائر 2007 اجلزائر عاصمة للثقافة العربية

 .من جديد

متكاملة من قبل وزارة الثقافة  سياسة   إعداد -

 وإبراز دوره يف االني الثقايف والسياحي

 

 

االجتماع االستثنائي لوزراء 

عن الشؤون الثقافية للوطن 

 العريب

اإلحساس حبماية التاريخ  التأكيد على تأمني  - اجلزائر العاصمة 2007/نوفمرب/25

 .والتراث العريب

-  

 وزارة الثقافة

افتتاح األيام الدراسية حول 

محاية التراث األثري حتت 

إيقاظ الوعي " عنوان 

  "الوطين

ضرورة محاية التراث التارخيي واألثري  - جيجل 2008

مبشاركة مصاحل األمن اليت تساهم بدور كبري 

 .يف محاية املوروث الثقايف

دهور التراث واسترجاع اليت حياول مكافحة ت -

 .البعض ريبها اىل خارج البالد

مديرية الثقافة لوالية  -

 .جيجل

مصاحل الدرك الوطين  -

 .واجلمارك

وزارة الثقافة حبضور  -

 .ممثليها

املركز الوطين للبحث يف  -

ما قبل التاريخ 

 االنثروبولوجيا والتاريخ
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تنظيم املتحف الوطين 

ومعهد جامعة " سريتا"

اآلثار "يعة  حتت عنوان بوزر

  وإبراز اهلوية الوطنية

  

  

  

.ماي.17/18

2009 

  قسنطينة

 ميلة

معرفة املكانة السليمة للتراث ودوره يف معرفة  •

تارخينا والقدرات اليت يقدمها لكل منطقة من 

اجل بعث وخلق حركة سياحية خالل تنوع 

 .املوارد االقتصادية

بعث البحث األثري يف املنطقة وعرض حال  •

 .قدم األحباث األثرية يف بالدنالت

وضع خطة تقييمية ألفاق املدرسة اجلزائرية يف  •

 هذا اال

املتحف الوطين سريتا  •

 .قسنطينة

باحثني من خمتلف  •

 اجلامعات 

 مديرية الثقافة لوالية ميلة •

تنظيم املتحف الوطين سريتا 

أيام عرض مفتوحة 

للمقتنيات األثرية للفترة ما 

املمهد  قبل التاريخ والعهد

  .للتاريخ

  

25/30.  

  2011جانفي

  

  

  

  

 

التعرف على الرصيد التارخيي للجزائر املتجسد يف  • العاصمة اجلزائر 

 .الشواهد املعروضة

 .متحف سريتا الوطين •

مديرية الثقافة لوالية  •

  اجلزائر العاصمة

 

تعني مدينة تلمسان كعاصمة 

  2011الثقافة اإلسالمية 

 .على تاريخ املدينة احلضارية التعرف • تلمسان 2011فيفري .14

املسامهة اليت قامت به تلمسان يف إطار  •

 .التطور التارخيي للحضارة اإلسالمية

ترميم العديد من املعامل األثرية والعثور على  •

االكتشافات اجلديدة اليت وجدت خالل 

ترميم قصر املشور، واليت هي عبارة عن 

هياكل اصلية للقصر، تدل على ثراء وتنوع 

 .راث الزياين باملدينةالت

 .وزارة الثقافة •

مديرية الثقافة لوالية  •

 .تلمسان

دولة  14باإلضافة إىل  •

 .مشاركة

 15تنظيم امللتقى الوطين 

  للتاريخ واآلثار

افريل  .17/18

2011 

ماي  08جامعة 

1945 

  قاملة

خيص  الكشف عن التراث املكتوب الذي

 .اجلزائر عموما وقاملة خصوصا

 .هوية التراث وأنواعه حتديد أماكن وجود -

اخلاصة  مجع عدد من البحوث والدراسات

بالتراث ، الرحاالت اخلاصة باجلزائر ومنطقة 

 .قاملة

مجعية التاريخ واملعلم األثرية 

بالتنسيق مع مديرية الثقافة 

 .قاملة ملدينة
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  دور التراث يف التنمية املستدامة -8

اهلامة يف تكوين األمم واليت تعمل على استقرارها الن  مما الشك فيه أن التراث يشكل احد العوامل      

التراث يف بدايته ميثل نتاج جهد حدث يف حقبة من الزمن ومكونا ألي أمة تتمسك به األجيال الالحقة وتعتربه 

  .1احد مكوناا األساسية

ع تارخيية ثابتة تؤرخ إن التراث بشقيه املادي والالمادي ألي جمتمع ال يقتصر األمر فيه على جمرد وقائ      

وتسجل فقط وإمنا جيب أن يسعى كل واحد منا حنو محايته وتفعيله لكي يكون له أثرا ملموسا حنو حتقيق 

  .التنمية املستدامة بكافة أبعادها االجتماعية واالقتصادية والثقافية وخدمة كل ما حييط ذا التراث

خمتلفة وعلى األخص السياحة حيث " صناعات"باعتبار أن للتراث دور كبري يف تنشيط حركات       

والبعض ،يسعى العديد إليها أينما كانت باذال املال و الوقت لتحقيق تنوع ثقايف له سواء كان فردا أو جمتمعا

  2.اآلخر يسعى إىل أن يكون مورثه عامل جذب ال عامل نفر

تاركا األهداف األساسية  البعض يضع التراث يف نطاق ضيق وجيعل منه تلك النصوص املعروفة      

رض الواقع وبذلك ختطو خطوات واسعة حنو استشراف أواجلوهرية اليت ينبغي االطالع عليها وجتسيدها على 

  .املستقبل بدروس املاضي وبدائل ختدم التنمية املستدامة

الدور فانه جيب أن نسلط الضوء على أمهية  ،3وإذا كان التراث كما ذكرنا يربط حاضرنا مباضينا     

  .الذي ميكن أن يلعبه التراث يف حتقيق التنمية املستدامة 
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  :التنمية مفهوم-أ

 ،تعرف التنمية لغويا بأا عملية منو طبيعية تسري يف مراحل متتالية أو تعىن التطور يف مراحل متعددة        

 اتمع وحتدث عن طريق والتنمية قد تعرب عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات الوظيفية يف

  . والتوجيه لطاقات اتمع البشرية لتفاعلها مع الواقع دف زيادة قدرة اتمع على البقاء،التدخل اإلداري

تبدأ هذه العملية يف زيادة مؤشر معني ،تعد التنمية تغيري شامل للقوى االجتماعية واالقتصادية والثقافية      

ا حتتاج أيضا جبانب ذلك إىل عوامل متعددة أخرى حىت تأخذ جمراها إال أ. هو متوسط دخل الفرد

هي عملية تغيري مقصود تقوم ا سياسات حمددة وتشرف عليها هيئات مسئولة تعاوا هيئات إذن ف،الصحيح

إعادة توجيهها أوتستهدف إدخال نظم جديدة أو خلق قوى جديدة مكان القوى القدمية ،على املستوى احمللى

  . جديدة ويئة الظروف املتعددة هلذا اجلانب من التغيري بالتنمية  بطريقة

دف التنمية يف األساس إىل حتقيق تطور االقتصاد العام من حيث االستخدام اجليد للموارد بشكل          

ة الدخل القومي إىل ترقيفعال ووفق إستراتيجية معينة وختطيط مرسوم  لتحقيق األهداف املرجوة من زيادة 

  .اجتماعيا كالتعليم والصحة واألسرة ومن مث الوصول إىل تغري البنيان األساسي للدولاإلنسان 

 وهلذا تكون التنمية هي التحريك العلمي املخطط موعة من العمليات االجتماعية واالقتصادية اليت        

أقصى درجة ممكنة فالتطلع إىل زيادة فإستراتيجية التنمية تقوم على التوسع ب،دف إىل حتقيق التغري املستهدف

للتمويل يف  االستثمارات هي بذاا الزيادة يف املدخرات اليت يوفرها التقدم االقتصادي ويعىن إجياد مصدر

إىل أي مدى ميكن استخدام :السؤال الذي يواجهنا اآلن هو. 1املستقبل يسمح بدوره باستثمارات جديدة

  التراث كمقياس لتنمية ؟
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  :م التنمية املستدامةمفهو -ب 

 إىلتؤدي  أنتعمل على تلبية احتياجات احلاضر دون :لقد عرفت اللجنة العاملية للتنمية املستدامة بأا         

  .تدمري قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا اخلاصة

ل ملختلف اجلوانب إذن هي عملية تتناول خمتلف مقومات احلياة معتمدة يف ذلك على ختطيط شام       

من خالل هذا التعريف للتنمية املستدامة وقتصادية إجتماعية للمجتمع ودف لتحقيق تنمية االقتصادية واال

 .ظهرت احلاجة امللحة إىل السعي حنو حتقيقها مبا خيدم التراث وحيافظ عليه

  :العالقة بني التراث والتنمية - ج

دي واالقتصادي من جهة والبشري واإلنساين من جهة أخرى حتمل يف إذا كانت التنمية بقسميها املا         

طياا مرتكزات أساسية تؤدي إىل حتقيق خدمة للمجتمع فان التراث كذلك حيمل يف طياته أيضا عوامل 

فثراء اجلزائر بالتراث املادي والالمادي من حيث ،خادما للمجتمع أساسية حتقق هذه التنمية وبالتايل يكون

  .بأس اال ة االقتصادية حمققا بذلك عوائد فيل أن يسهم بالقسط الوافر يف التنميمصادره ك

ما تشكله من ديد للخصوصيات املطروحة للتصدي خلطر العوملة و احد البدائل هو هوباعتبار             

ومد اجلسر الرابط بني ما احد الركائز األساسية للدفاع عن اهلوية الوطنية  اعترب التراث،الثقافية وكذا التارخيية

تركه األجداد إىل األجيال حىت يتم استغالله وفق أسس ومبادئ تساهم يف فتح جمال السياحة التراثية اليت تعد 

ويتم ذلك عن طريق استكشافه من قبل اآلخرين ،من ضمن الروافد األساسية يف املسامهة يف عملية التنمية

ولذلك جند العالقة وثيقة بني التراث والتنمية ،ساهم أيضا يف عملية التنمية بالزيارات املتواصلة والقيام بتسويقه ي

  .1بل الرابط ال ينقطع
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  :إمكانية حتقيق التنمية بالتراث-د

إن التراث يشكل احد املوارد اهلامة اليت خلفها املاضي وتوىل شاا  األجيال احلالية وبالتايل البد أن       

  .وحتقيق التنمية املستدامة هلذا التراث،ايرة املستقبل تكون هذه املوارد مؤهلة ملس

حسن استغالل التراث سواء أكان مادي أو غري مادي حيقق عائدا ال باس به من الناحية فإن لذلك       

استعمال اآلثار املتنوعة واحلفاظ عليها والتنقيب عنها ويئتها لكي تكون مزارات  من خالل ،االقتصادية 

وكذلك مجع التراث غري املادي ،مناسب حيفظ قيمتها وحيقق فائدة للمجتمع  يبأسلوب إدار علمية وسياحية

ر مظاهر يظه،تفادة من إعادة تأهيله ليكون حياوتدوينه وعدم تركه عرضة للضياع وطغيان العوملة عليه واالس

حفاظا على ،نامية يف حتقيقها فذلك بتأكيد حيقق تنمية مستدامة اليت تسعى إليها الدول ال،احلياة اليت كان عليها

  .األجيال القادمة من فقدان هويتها

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة العديد من املبادئ اليت "فقد عززت منظمة اليونسكو      

 تسعى إىل حتقيق التنمية املستدامة من خالل حسن استغالل التراث وذلك من خالل االتفاقية اخلاصة بذلك عام 

احلفاظ على :"،ومبدأ التنمية املستدامة الذي ينص على 2003وكذلك محاية التراث غري املادي عام   1972

  .1"التراث شرطا أساسيا لتحقيق لتنمية املستدامة لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة

  :لتنميةاراث وـائج املترتبة عن التـأهم النت -و

  :اديةـية االقتصــاألمه-

دون مهية االقتصادية للتراث من خالل احملافظة عليه واستثماره استثمارا يتيح جتديد قيمته تعود األ      

الذي يزيد اهتمامه بالتراث خصوصا ، يستفاد منه يف الترويج السياحيحىت،املخاطرة به وتعريضه لإلمهال

  اإلقتصاديةــاألمهية 
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لك عن طريق إعداد إستراتيجية يتم تنفيذها ميكن للتراث أن يتعدى البعد الوطين إىل العاملي وذ كما     

  :كاآليتإحصاء أمهية التراث االقتصادي  ضمن أسس تساهم أيضا يف عملية التنمية وميكن

  .يساعد يف التنمية االقتصادية وذلك من خالل زيادة الدخل القومي -

  1.إقامة أسواق تقليدية على املستوى احمللي و الدويل -

جية تستخدم يف إدارته وفقا خلطة تنموية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ورفع خضوع التراث إلستراتي - 

  .        مستوى املعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل

استغالل املعامل زيادة االستثمارات يف املواقع وفاالطالع إىل إشراك التراث ضمن احلركة االقتصادية وذلك با - 

   .2ته زيادة يف املدخرات اليت تساهم يف التنمية املستدامةيعد بذا،أحسن استغالل

  :األمهية االجتماعية - 

يعترب التراث الرابط األساسي الذي يدعو إىل االستقرار والتفاهم بني األفراد وذلك عن طريق إحياءه           

ع نفسه ميثل الركيزة األساسية فان اتم،كل هذا يبعث روح املسؤولية يف األفراد ،من االندثار ،وصونه ومحايته

 مت  ةقدميأثرية ومن هنا وجب تغري نظرته إىل التراث باعتباره جمرد معامل ،3ملا ميكن أن يتم السعي فيه حنو التقدم

إىل نظرة يراها اتمع يف كوا أداة ختدم حاضره ومستقبله ويستفاد منه ،تداوهلا يف فترة ما ومت نسياا

نا هذا التراث ميثل الكيان االجتماعي فان الوعي ذا التراث والتدريب على االهتمام به وإذا اعترب،بالتنمية

  :وبذلك تأيت الفوائد التالية،وتطوير املناطق و املواقع احمليطة به تشكل معامل جاذبة للسياح والوفود إليها

  .تعميق جذور اتمع وربط احلاضر باملاضي -
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  .خالل نقل املهارات و الفنون العمل على استمرار التراث من -

  .توعية اتمع ومشاركته يف احملافظة على تارخيه وهويته من خالل احملافظة على تراثه -

  :األمهية السياحية -

ملنافسة يؤهلها   ن بالدنا تزخر بتراث اثري وثقايفإن التراث عامل من عوامل التنمية املستدامة خاصة وا       

   .1إذ ما توفرت له الشروط الالزمة ميكن أن يلعب دورا اجيابيا يف تطوير السياحة ملياملنتوج السياحي العا

  :من خالل هذا يتضح لنا أمهية التراث سياحيا يف

  .التعريف بالتراث األثري من خالل السياح األجانب - 

  .االهتمام بالتراث ونفض الغبار و السعي للحفاظ على قيمته اجلوهرية كإرث حضاري- 

  .شيط احلركة السياحية مما يعين خلق مناصب شغل مؤقتة ودائمةتن -

وبتايل احلفاظ على تراثنا يؤدي إىل استغالله و تنشيطه يف ،نشر الوعي وبث روح املسؤولية اجتاه تارخينا  -

  .املناطق السياحية 

  .2القتصاديةتنشيط االستثمار السياحي خاصة يف املواقع واملعامل التارخيية يساهم يف التنمية ا - 

تؤكد تاريخ أي امة من األمم فاالهتمام ا  كالشواهدباعتبار أن املواقع األثرية و املعامل التارخيية و       

  السياحة يف ضل سياسة حكيمة تسريهيؤدي إىل االهتمام ب

إن الدور ،من خالل ما سبق يتضح لنا إن التراث يأيت يف مقدمة األولويات اليت تفتح أفاق التنمية         

وهذا إذا أحسن استخدامه ميثل عائدا ،األصيل الذي ميكن أن يقوم به يف  حتقيق هذه التنمية ال ميكن جتاهله
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وكذلك العمل على زيادة الوعي  ،ويشجع على مكافحة البطالة ،ثقافيا ،وحيقق استقرار اجتماعيا،اقتصاديا

  .ايته من االندثاروصونه ومح،وروح املسؤولية اجتاه تراثنا الترامي األطراف
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  راثـــولوجي ودوره يف إدارة التــالتطور التكن -9

رخ بذلك اجلذر الذي ميتد يف املاضي ليؤو ويعترب،يشكل التراث السمة املميزة لكل امة عن غريها       

وهنا .وقيم روحية ،ويتضمن املوروث بشقيه املادي والالمادي على معلومات مجالية وتارخيية وعلمية.هاأجماد

  1.تربز احلاجة املستمرة لتقيم حالة التراث والدور الذي يلعبه يف التنمية االقتصادية التكنولوجية

وباعتبار اجلزائر متلك تنوعا ثقافيا ومواقع تراثية معروفة ومميزة علميا إال أا تواجه حتديات متنوعة منذ        

وهنا تربزا حلاجة ،هم هذه التحديات هي صيانته ومحايته والترويج لهحد أأفترة طويلة يف العديد من اجلهات و

املاسة للتطور التكنولوجي إلدارة مواقع التراث اليت تشكل قيمة عاملية وضمان تنمية مستدامة يف ضل العوملة و 

 2ل هذا التطورفانه يتطلب إعادة النظر يف كيفية استغال،التطور التكنولوجي الذي يعيشه العامل يف الوقت الراهن

واعتباره من األساليب احلديثة اليت تساعد يف ،يف خدمة وتوظيف التراث بأفضل شكلبكافة آلياته املختلفة 

توثيق وتسري التراث ومن هذه األساليب اإلعالم الذي يعد بال شك من أفضل ما ميكن توظيفه يف خدمة 

   3.دميوالوسيلة املثلى للتعريف بالتراث وتقدميه أحسن تق،التراث

وذلك يف إطار ما شهده العامل من حتول يف مجيع ااالت وتطورت التقنية واالتصاالت حىت صار             

وصار التقدم التكنولوجي هو دليل التحضر الذي جعل ،العامل قريبا جدا وتقلصت املسافات بني مجيع الدول

لثقافية فتحولت املعلومة وتقنياا إىل حمور العملية احلياة تتغري على مجيع األصعدة االقتصادية واالجتماعية وا

فيما نضل حنن نالمس هذا التطور بنسب متفاوتة حماولون بذلك اللحاق بركب التحول العاملي مما ،االقتصادية

مع وذلك بوسائط يعطي صفة حضارية تترك أثرها يف مجيع ااالت واألبعاد وتعيد تشكيل ثقافة ات

                                                           

 .1،وآخرون،نظم املعلومات وأثرها على تطوير السياحة والترويج هلا يف ضل الثورة الرقمية ،املرجع السابق،ص) هاشم عبود(املوسوي -1
 .84يف التنمية املستدامة ومدى مسامهته يف حتسني حياة اتمعات احمللية،املرجع السابق،ص ،دور التراث الثقايف) سالمة سامل(سلمان -2
  .186، اإلعالم صلته ودوره يف تقدمي املصادر التراثية، نفسه، ص)حممد(رفيعة املرغي -3
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وب يف مقدمتها بعلومه وتطبيقاته واستخداماته املتعددة األمر الذي احدث نوعية يف تطوير يدخل احلاس،عصرية

  .التقنية اليت استجابت حلاجتنا امللحة اليت متليها علينا التطورات العاملية املتسارعة

دام وذلك من خالل الطرق احلديثة الستخ،مل يترك جمال إال ومشله تكنولوجيإن هذا التقدم ال          

  .كما دخلت يف إعادة قراءة املوروث احلضاري،احلاسوب الرقمي يف عمليات ترميم اآلثار واملباين التارخيية

جتمع بني تراث غين ال غىن عنه وتطور علمي ينبغي أن نسعى إىل توظيف التكنولوجيا وفنون  يولك     

 .وة دافعة للمشاريع تنمويةاالتصال يف إدارة التراث بنوعيه وذلك حرصا على محايته وتطويره كق

وعلى هذا األساس يعترب أي جزء من التطور التكنولوجي الذي هو بدوره يساهم خبدمة كبرية            

للتراث ومكوناته ومفاهيمه وهو اإلعالم الذي أضحى أداة إستراتيجية وعامل من عوامل التنمية احلقيقية يف 

يف اقتصاد كل بلد لتدخله يف العديد من ااالت فاملعلومات اليت  خمتلف بلدان العامل حيث حيتل مكانة كبرية

يقدمها من أساس كل حترك اقتصادي أو اجناز وال يستطيع أي بلد يف العامل االستغناء عن املعلومات اليت 

  .1تساهم يف بناء اقتصاد وطين أساسه عدم إمهال جذوره التارخيية

مثل احلصص ،ث وتغطية العديد من مواضيعه وتقدميه كإنتاج إعالمييعىن جبمع الترا فاإلعالملذا          

كل  طريق حلقات تبث فيها عراقة وتاريخ وآثار وعواصم تسرد عن والربامج اليت تعىن حبكايات مدن

وهلذا فإن اإلعالم يؤثر مباشرة على عملية التنمية ،أسهمت بالفعل يف منو إدراك املشاهد بثراء تراثه وقد،مدينة

  . 2ث إن استخدم استخداما صاحلا حنو توجيه األهداف التنموية اجتماعية وثقافية واقتصاديةللترا

فهي ،واملالحظ أن الدول النامية اليت تم بوسائل االتصال احلديثة ليس من باب التطور التكنولوجي فقط     

  .تسعى إىل ما خيدم ثقافتها وترسيخ حاضرا

                                                           

 .17،ص1977،اإلعالم الدويل ،مكتبة غريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،) أمحد(بدر -1
 .61،ص1979،إشكالية اإلعالم التنموي يف العامل العريب ،دار الفكر العريب،القاهرة و) عواطف(انعبد الرمح -2
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ومتثل هذا الدور يف العديد من اإلصدارات اليت مجعت ،ن هلا دور مهم يف التراث ونأيت إىل الطباعة اليت كا     

إذ لوالهم لكان التراث ،كما حفظت لنا جهود الباحثني والكتاب املهتمني به،دراسات تم بالتراث بأنواعه 

وحتقيقها مل نتمكن من محايتها  فقد فقد التراث بفقدان كتب واملخطوطات،مفقود أكثر بكثري مما وصلنا

مناطق عديدة يف بالدنا ومؤسسات جامعية  وحبثية ومراكز تبحث أما اآلن فهناك جهود خملصة يف ،وتوزيعها

  .وتوثق وحتفظ التراث

يف احلقيقة إن للمطابع دور كبري يف احلفاظ على التراث وتشجيع طباعة أي كتاب مهتم بالتراث إذ حنن      

  .1املطابع يف خدمة التراثاآلن أحوج من أي وقت مضى إىل توظيف 

إن توظيف التقدم التكنولوجي يف تقدمي التراث بأنواعه خلق إرادة التغري والتطوير وحتقيق تالحم بني     

  .2املاضي واحلاضر واملستقبل

 رباللتطور وجمارات العصر مع التج ةقابلأثري و تشري التحوالت األخرية أن أي امة متتلك موروث      

 عمل مفيد ميتتيح إمكانية تقديف املرتبة األوىل حىت تأيت املؤسسات اإلعالمية وشبكة االنترنت و يثةالعلمية احلد

ولكن ، إلعالم حنو تقدمي التراث والترويج له إعالمياا لوسائلمستفيدين من التأثري الفوري  يف تقدمي التراث

 ،مل مع التراث بأسلوب علمي وعمليشرط أن تتوىل هذا املوضوع مؤسسات تراثية وإعالمية وان يتم التعا

  .السياحييف التنشيط وإبراز دوره 

                                                           

 .192،املرجع السابق،ص) حممد(رفيعة املرغي -1
 .221ص 1992،التخلف والتنمية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت) عمر(حمي الدين -2



  
  

  وعالقتها باملوارد التراثية ةيالسيـاحالتنمية  :الثاينالفصل 
  التارخيية السريورة -1

  السياحة أنواع -2

  السياحة صناعة -3

  السياحية التنمية -4

  السياحة ممارسة دوافع -5

  اجلزائر يف السياحة -6

     السياحة تطوير على وآثره التكنولوجي التقدم -7
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  السريورة التارخيية للسياحة -1

 لسياحةا تعريف-أ

  :ياللغو ملفهوما

 وسـار  ذهـب  تعـين  األرض يف سـاح  عبـارة  أو، األرض يف جال أي، التجوال سياحة لفظ يعين       

 يف وسـاح .الترهيـب  أو للعبـادة  ارض يف الـذهاب  السياحة:العرب لسان على ،وجاء1األرض وجه على

 وتـرك  الـرباري  نوسـك  األمصـار  مفارقـة  والسـياحة  ذهب أي،وسيحانا وسيحا سياحة يسيح األرض

 الليـل  أدركـه  فامنـا  يـذهب  كـان ،األقاويل بعـض  يف السالم عليها مرمي بن املسيح ساح وقد.اجلماعة

 لفـظ  أمـا  ويـدور  جيـول  أي to tourأن جنـد  االجنليزية اللغة ويف.2 الصباح حىت وصلى قدميه صف

tourism 3.الالتينية اللغات يف مستحدث لفظ فهو 

  :االصطالحي املفهوم

 السـياحة  ويعـرف  م1905 عـام "برفرديلـر  جـون "األملـاين  للباحث كان احةيللس تعريف أول        

 بالبهجـة  والشـعور  اهلـواء  تغـري  واىل للراحـة  املتزايـدة  احلاجة من تنبثق عصرنا ظواهر من ظاهرة بأا

ـ  بـني  األخـص  علـى  االتصـاالت  منو إىل وأيضا،اخلاصة طبيعتها هلا مناطق يف اإلقامة من واملتعة  عوبش

  4.والصناعة التجارة نطاق التساع مثرة كانت اليت االتصاالت وهي اإلنسانية اجلماعات من،خمتلفة

                                                           
 .7ص،2006 القاهرة اجلامعية املعرفة دار، السياحية للقرى تقوميية دراسة االجتماعية التنمية يف السياحة ردو،)وفاء( إبراهيم زكي -1
 .15ص،1978والتوزيع للنشر للبنانية الدار،وعالقات صناعة السياحة،)حسن( احلسن -2
 .7ص،نفسه،وفاء إبراهيم زكي -3
 .21ص،2002، 2 لطبعةا،والتوزيع النشر دار،السياحي اإلعالم،)منري( حجاب -4
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 علـى  تقـوم  اجتماعيـة  وظـاهرة  إنسـاين  نشـاط :"بأا السياحة فتعرف العاملية السياحة منظمة أما    

 تقـل  ال مؤقتـة  لفتـرة  جمتمعـام  خـارج  أخـرى  مناطق إىل هلم الدائمة اإلقامة أماكن من األفراد انتقال

1."والعمل الدراسة ماعدا، املعروفة السياحة أغراض من لغرض كامل عام عن تزيد وال
 

 السـياحة :"كـارلو  مونـت  يف املعقـود  للسـياحة  الدويل اتمع خاصة السياحية املؤمترات وعرفتها      

 يكـون  أن فيـه  سيشـترط  نتقـال اال وهـذا ،آخر مكان إىل املعتاد أو الدائم قامته مقرا من املرء انتقال هي

 واالسـتراحة  واالنشـراح  التسـلية  وتـوفري ، شخصـية  ملـذة  عـن  البحـث  غايتـه  تكون وان،مؤقتا

  ".والعلم والتنقيب والدرس،واالستطالع

 كـل  إليهـا  ينظـر  الـيت  النظـر  وجهـات  حسـب  كـل  السـياحة  تعـاريف  تعـددت  لقد        

 اإلعـالم  رجـال  بينما،ماليـة  مـوارد  مـن  جتلبـه  ماو االقتصادية الناحية على يؤكد فاالقتصادي،باحث

 إمكانيـة  حتقـق  سياسـية  نظـر  وجهـة  من إليها ينظرون والساسة، إعالمية نظر وجهة من إليها ينظرون

  .املباشر باالحتكاك قرب عن وطنهم قاضيا على التعرف

  : منها نذكر

 يف وإقامتـهم  بلـدهم  غـري  لـد ب إىل األفـراد  بانتقـال  والتنظيمي احلضاري النشاط ذلك هي السياحة -

24عن تقل ال مدة
  .املزار البلد داخل أجره يدفع الذي العمل ماعدا غرض ألي ساعة.2

 أيضـا ، اهلـواء  تغـري  واىل الراحـة  إىل املتزايـدة  احلاجة من تنبثق العصر هذا ظواهر من ظاهرة السياحة -

 السـياحة  بـان  للسـياحة  دوليـة ال األكادمييـة  تـرى  كما،الشعوب بني األخص على االتصاالت منو إىل

 3.احلاجة سد على تتعاون صناعة وهي ،الترفيه حاالت على يطلق تعبري

                                                           
 .22ص،نفسه -1
 .12ص،2007، اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان،التسويق،) منري( ألنوري -2
، 2001املغرب،42 ألعدد، الصناعية التنمية جملة،العريب الوطن يف التقليدية والصناعات السياحة تطوير متطلبات و واقع،)علي( ألعبادي -3

  .151،ص
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 بلـدهم  غـري  بلـد  إىل األفـراد  بانتقـال  خاص وتنظيمي واقتصادي حضاري نشاط عن عبارة السياحة -

 خـل دا أجـره  يـدفع  الـذي  العمـل  ماعدا غرض ألي،ساعة وعشرين أربع عن تقل ال ملدة فيه وإقامتهم

  1.املزار البلد

  2.إعالمية ووسيلة صناعة وهي وثقافية اجتماعية ظاهرة السياحة -

 السـياحة  صـناعة  ظهـرت  هنـا  ومن،حضـارته  وازدهار اإلنسان بتقدم السياحة مفهوم تطور وقد      

 ديةاالقتصـا  التنميـة  دعـم  يف االسـتراتيجي  لدورها نظرا العامل يف أوىل كصناعة اجلديد مبفهومها الثقافية

 اللقـاء  فرصـة  تتـيح  أـا  علـى  عالوة،إنسانية وحضارية أثرية مبعامل تزخر اليت النامية الدول يف وخاصة

 اخلطـط  ضـمن  األولويـة  إعطاؤهـا  جيـب  مثة ومن املعمورة أبناء بني والتقريب اإلنساين الثقايف واحلوار

  3.ألولا عصبها اإلنساين والتارخيي األثري التراث يكون اليت خاصة و التنموية

  :تطورها ومراحل السياحة نشأة -ب   

 حتركاتـه  وزيـادة  حضـاراته  بتعاقـب  وتعاقب،وتنقالتـه  اإلنسـان  الزم طويـل  تـاريخ  للسياحة      

 وثقافيـة  اجتماعيـة  ظـاهرة  إىل العصـور  مـر  علـى  اإلنسـان  انتقـال  ظاهرة حتولت وبذلك،وغاياته

  .واقتصادية

 وامتـدت  والزمتـه  اإلنسـان  مـع  نشـأت ،البعيد املاضي يف تضرب جذور ذات،قدمية ظاهرة فالسياحة  

 عناصـرها  تتعـدد ف األخـرى  والتحـوالت  التطور وسائل مع تتطور واسعة حركة فأضحت،احلاضر إىل

  .والتنوع بالتعدد توصف وأجهزة وأركان أسس هلا فأصبح نتائجها توتباين

                                                           

M-L. BARIER،ETUDE GEQRAPHIQUE DE TOURISME –REVUE DE TOURISME ، 18
eme -1  

  ANNEE N°:1،PARIS 1983.p18 
 .205،ص،1987 بغداد-العاشر الد، العراقية اجلغرافية جملة، السياحية اجلغرافيا،)صباح(حممد حممود -2
 العلـوم  كلية قسنطينة منتوري جامعة،لآلثار لوطينا املتحف حوليات،األثري التراث على للمحافظة عامل الثقافية السياحة،)أمحد(رفاعي -3

 .84ص2001،،10 العدد،االجتماعية اإلنسانية
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  :هي مراحل بثالث السياحة مرت لقد

  أفضل حميط اجل من حالوالتر التنقل:  األوىل املرحلة

 عـن  والبحـث  الرعـي  بقصـد  وذلـك  األرض أرجاء يف ترحال عن عبارة البداية يف السياحة كانت    

 الصـحراء  جـاب  حيث،الضـرورية  احتياجاتـه  وتـوفري  معيشـته  شـؤون  ولتحقيق،األمن ومن الرزق

 الـدواب  علـى  تقتصـر  بدائيـة  وسـائل  علـى  ذلـك  يف معتمدا،1اخلصبة السهول إىل وصوال واهلضاب

  .والثبات االستقرار إىل وتوصل الزراعة بذلك وعرف،فقط

  التجارة: الثانية املرحلة

 السـياحة  يعرفـون  املصـرين  قـدماء  وكـان ،للتجارة وسيلة السفر أصبح القدمية احلضارات قيام عند    

 امللكـة  نضـمتها  الـيت  الـرحالت  أوىل وتعـد  التجاريـة  البعثـات  وإرسـال  السـفن  بنشـاء  قاموا إذ

 جـدار  علـى  سـجلت  وقـد  حاليـا  الصـومال  وهي"بونت"إىل م.ق سنة آالف مخسة منذ"حتشبسوت"

 نالفينيقيـو  وكـان ،2والسـياحة  والسـالم  التجارة اجل من الرحلة وكانت األقصر يف البحري الدير معبد

 الـيت  العـرب  رحـالت  إىل إضـافة ، 3املتوسـط  البحر حوض يف واسع نطاق على بالتجارة مهتمون أيضا

 بـالد  وبـني  بينـهم  التجـارة  لغـرض  قـريش  ا تقوم كانت اليت والصيف الشتاء برحلة عرفت كانت

 واكتسـاب  والتعـارف  التـنقالت  يف األوفـر  الـدور  املقدسـة  األماكن إىل للحج وكان، 4واليمن الشام

  .اجلديدة اخلربات

  

  

                                                           
 .92ص،السابق املرجع،) وفاء( إبراهيم زكي -1
 46ص،1992مصر،الزقازيق جامعة،والسياحة الترويج جغرافية،)الدين عز( كامل فاروق -  2

 .46صنقسـه، -3
 .قريش سورة يف ورد كما -4
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   واملعارف الثقافة من اهول معرفة يف الرغبة:الثالثة املرحلة

 علـى  كانـت  التجـارة  اجـل  مـن  ـا  يقومون برحالت األوائل اليونانيون اشتهر املرحلة هذه يف     

 املستكشـفني  بعـض  قـام  الوسـطى  العصـور  إىل العـامل  وبانتقـال  م.ق،3800اىل ترجـع  واسع نطاق

 يف"بلبــاو" ورحلــة"مــاركوبولو" وااليطــايل،1493يف، 1"كولــومبس كريســتوفر" أمثــال واملغــامرين

 ابـن "،"بطوطـة  ابـن "،"خلـدون  ابـن  الرمحـان  عبـد "،"جـبري  ابن" بينهم من العرب ومشاهري،1513

 الشـعوب  وحيـاة  والـنظم  اآلراء لدراسـة  الرحالـة  واملثقفون العلماء هؤالء سفر كان،"البريوين"،"حوقل

 أسـفرت  الـيت "شـانغ  يوانـغ "والصـيين ،"هريودوت"اإلغريق أيضا املؤرخني ومن،اآلثار ودراسة األخرى

  .لعاملل خدمات عن رحالم

 وتقـدم  اآللـة  تطـور  أمههـا  مسـات  بعدة متيزت إذ السريع النمو يف السياحة اخذت17القرن حل وعندما

 مشـاهدة  اجـل  مـن  الكـربى  العواصـم  إىل يتوافدون الناس من طائفة فبدأت،واملواصالت التنقل وسائل

 مت أيـن  بفرنسـا  خاصـة  اتـدرجيي  السـياح  عـدد  تزايد وقد،اهلامة الثقافية املراكز وارتياد امللكية القصور

 وتشـمل  وقصـورها  أثارهـا  علـى  بـالتعرف  إليها القادمني ليساعد،1672عام سياحي دليل  أول إصدار

  .2فرنسا من الغريب اجلنويب اجلزء

  :مها قدميا سياحيا املشهورتني املنطقتني أما   

 بالفنـادق  جمهـزة  آنـذاك  اليونانيـة  املـدن  وكانـت ،م.ق776االوملبيـة  بألعاـا  اشتهرت إذ: اليونان

  3.الزائرين الستقبال واملرشدين

                                                           
 .93ص،السابق املرجع،)وفاء( هيمإبرا زكي -1
 94،95ص،ص،نفسه -2
  التقليديـة  الثقافتني إطار يف اجلزائر يف  السياحة ملمارسة ميدانية سوسيولوجية دارسة،السياحية ممارسة عرب الثقافية الثنائية،)فتيحة(حراث -3

 2000،2010اجلزائر جامعة، ةاالجتماعي العلوم كلية،االجتماع علم قسم،املاجستري شهادة لنيل رسالة،والعصرية
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 حيـث ،)إفريقيا،آسـيا ،أوروبا(قـارات  الـثالث  عـرب  الرومانيـة  اإلمرباطوريـة  رقعة اتساع مع: الرومان

 امليـاه  منـاطق  إىل غريهـم  وذهب،عظمتـها  يستشـرفون  إليها املسافرون واجته، الرومانية الطرق ازدهرت

  .الكربيتية املعدنية

 حـب  آنـذاك  دافعـه  وكـان  األوىل العصـور  منـذ  مارسـها  إذ اإلنسان على جديدة تليس فالسياحة 

 واكـب  الـذي  التطـور  خـالل  مـن  للسـياحة  جديد منظور أعطي مث،الترحال يف والبحث االستطالع

 يقومـون  الـذين  االرسـتقراطية  الطبقـة  شـباب  على اجنلترا يف سائح كلمة أطلقت حيث،الصناعية الثورة

 وسـيلة  إىل والتسـلية  املتعـة  دافـع  مـن  السـياحة  حتولت تدرجييا مث1800سنة لكوذ الطويلة بالرحالت

 اخلـربة  باكتسـاب  العليـا  املناصـب  لتـويل  االرسـتقراطية  الطبقة إعداد تأثري هلا وأصبح اقتصادهم تنعش

  .السياحة خالل من واملعرفة

 التطـور  إىل راجـع  وذلـك  كـربى  أمهيـة  ذات السـياحة  أصـبحت  أيـن  العشـرين  القرن ويعد    

 لالمـاكن  والتشـويق  اإلثـارة  يف دورهـا  لعبـت  الـيت  باجلمـاهري  املختلفة االتصال وطرق التكنولوجي

  1.البعيدة

 كافـة  يف سـريع  منـو  حتقيـق  األوروبيـة  الدول استطاعت الثانية العاملية احلرب من العامل خروج وبعد    

 األمـم  حيـاة  يف عديـدة  أبعـاد  ذات وأصـبحت  السـريع  بنموه متيز الذي السياحة بينها ومن القطاعات

 للـدخل  حيويـة  مصـادر  بإضـافة  وذلـك  كبرية مشاكل حل يف عظيم دور هلا وأصبح ومنت والشعوب

   2.خمتلفة قطاعات أمام عمل فرص وإجياد الوطين

 السـياحة  خيـص  وفيما،الدوليـة  واملنافسـة  للتوسـع  قابل اقتصاديا وسوقا دخان بدون كصناعة وبروزها

 فيمـا  أصـبحت  للسـياحة  رمسيـة  جلـان  تكـوين  اجلها من مت العامل دول مجيع يف انتشرت واليت الدولية

 لعـام  عـام  السـياح  عـدد  قـدرت  الـيت )O.M.T( للسـياحة  العامليـة  املنظمة تدعى 1975 سنة يف بعد
                                                           

 .101ص،السابق املرجع،)وفاء( إبراهيم زكي -1
 .102،نفسه -2
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 اقتصـادي  نشـاط  أول السـياحة  تصـبح  سـوف ،2015حبلـول  انه يتوقع و مليون،927 إىل وصل،2010

 فهـي  السـياحية  الـدول  علـى  كـبرية  عائـدات  من هلا ملا الطاقية باملواد التجارة حىت ويتعدى العامل يف

  1.الصعبة العملة جلبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ORGANISATION MONDIAL DU TOURISME،FAITS SAILLANTS DU TOURISME ، EDITION-
1 2003  

WWW،WORLD-TOURISME،ORG 
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  ةـالسياح واعـأن -2

 االحتياجـات  وحتركهـا  خلفهـا  تكمـن  الـيت  املختلفة والرغبات للدوافع تبعا السياحة أنواع تعددت     

ــيت ــبعها ال ــر وهو،تش ــي أم ــق طبيع ــات يتف ــي ورغب ــهم احالس ــة وإمكانيت ــتويام املادي  ومس

 للسـياحة  األنـواع  هـذه  وتتعـدد ،1املتنوعـة  الفكريـة  واجتاهام،والعلمية الصحية وخصائصهم،الثقافية

 ألنـواع  وفقـا  املتبعـة  اإلعالميـة  واألسـاليب  الوسائل وختتلف والتروحيية التنشيطية الربامج تعددت كما

 إدمـاج  لنجـاح  األساسـية  املقومـات  مـن  يعـد  وحتليلها احةالسي أنواع فدراسة وهلذا،املقصود اجلمهور

  :للسياحة املختلفة األنواع حندد أن ميكننا املختلفة التصورات ضوء وعلى، السياحة ضمن التراث

  :املسافرين األشخاص لعدد طبقا -1

  .  عائلة أو اثنني أو  واحد شخص سفر تتضمن:فردية سياحة - 

 كـوم  مثـل ،البعض بعضـهم  مـع  بالسـفر  األشـخاص  من جمموعة ا يقوم اليت هي:مجاعية سياحة - 

  .شركة أو،جامعة أو مدرسة أو مجعية أو،نادي يف أعضاء

  :املواصالت لوسائل طبقا -2

  رية أو حبرية سياحة - 

  جوية سياحة - 

  2 )،..حافلة،حديدية سكك،سيارات( برية سياحة - 

  

  

                                                           
ــة -1 ــد( مقابل ــة صــناعة الســياحة،)خال ــة، عاملي ــة،األنباء جمل ــة،الريموك جامع ــاراآل كلي ــدد،واالنتروبولوجيا ث  اخلــامس الع

 .19ص.2003االردن،اربد،والعشرون
 .47.ص،السابق املرجع،) منري( حجاب -2
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  :للسن وفقا -3

  1.تعليمية مرحلة وهي سنة14اىل7عمر من طفالباأل ترتبط:الطالئع  سياحة - 

 مسـتويات  وحتقيـق  املعـارف  عـن  بالبحـث  تم سنة21اىل15من بالشباب تتعلق:الشباب سياحة - 

   2.واستطالعية ثقافية

 خـالل  وإرهاقـه  العمـل  عنـاء  مـن  لالسـترخاء  سـياحة  وهـي 60اىل12من:الناضجني سياحة - 

 منـاطق  مـن  وغـريه  والريـف  واجلبـال  والصـحراء  الشواطئ بسياحة مرتبطة هنا فالربامج ولذلك،العام

  االستجمام

  . انتعاشا التقليدية السياحة أنواع من هي:الشيوخ أو املتقاعدين أو السن كبار سياحة - 

  :السائحني جلنسية وفقا -4 

 انتقـال  وهي،أساسـية  ضـرورة  احلاضـر  عصـرنا  يف الداخليـة  السياحة أصبحت: الداخلية السياحة -

 سـتة  تتجـاوز  وال سـاعة 24عـن  تقـل  ال لفتـرة  الزيـارة  مكـان  إىل املعتاد إقامته مكان من املواطن

 فـرص  وتزيـد ، ناحيـة  مـن  السـياحية  العمالـة  استقرار يف مساعدا عامال الداخلية السياحة وتعد،شهور

 واحملافظـة  للمـواطنني  اكـرب  وعـي  خلـق  على يساعد كما، السياحية املنشآت  3تشغيل مستوى حتسني

  4.اتمع يف السائدة والقيم والتقاليد لعاداتا غلى

 سـياحية  أمـاكن  يقصـدون  الـذين  السـياح  علـى  التعـبري  هذا يطلق: أو الدولية اخلارجية السياحة  

 الراحـة  يف بعضـه  أو فـراغهم  أوقـات  قضـاء  السـياح  غـرض  يكـون  حيـث ،األم وطنـهم  خارج

 حيـث  موجبـة  األخـر  بعضـها  ويف لبةسـا  األحيان بعض يف اخلارجية السياحة تكون وقد،واالستجمام

                                                           
 49ص،نفسه -1
 .19ص،السابق املرجع،)حسن( احلسن -2
 .49-48ص ص،نفسه،)منري( حجاب -3
 .50،49،ص،ص،نفسه -4
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 داخـل  وفرهـا  صـعبة  عملـة  وينفقـون  اخلـارج  إىل للسـياحة  املواطنـون  يذهب عندما تكون السالبة

 يف تسـاعد  صـعبة  عملـة  وينفقـون ، معينـة  دولة إىل أجانب مواطنون حيضر عندما حتصل واالجيابية،البلد

  1.الوطين الدخل

  :السفر لدواع وفقا السياحة أنواع-5

 بالنسـبة  واسـتخداما  شـيوعا  األكثـر  هـو  الرحلة من للهدف وفقا للسياحة ألنواع تصنيف يعد        

  :التالية أنواع إىل التصنيف هلذا وفقا السياحة وتنقسم،عام بوجه السياحي للنشاط

 الـنفس  عـن  والترفيـه  االسـتمتاع  الغـرض  مـا  لفتـرة  اإلقامة مكان تغري وتعين: الترفيهية السياحة - 

 أكثـر  جتـذب  إذ انتشـارا  األكثـر  كما،السـياحة  أنـواع  أقـدم  من النوع هذا ويعد،آخر ضلغر وليس

 األبـيض  البحـر  حـوض  دول تعتـرب  حيـث 80إىل الدوليـة  السـياحة  نسبة وصلت،السياح من75من

 2. الترفيهية السياح حلركة اجتذابا املناطق أكثر من املتوسط

 أو كـاحلج  الدينيـة  الواجبـات  بعـض  ألداء املقدسـة  األماكن زيارة ا يقصد واليت: الدينية السياحة-

 تزخـر  الـيت  املنـاطق  زيـارة  إىل إضـافة ، 3األماكن تلك يف بالتواجد للتربك أو،احلرام اهللا بيت إىل العمرة

 مـن  مـزيج  فهـي  كـربى  دينيـة  مناسـبات  إلحياء أو تارخيية ومعابد كربى مساجد من الدينية باملعامل

  .الثقايف و الديين التأمل

 حمـددة  أمـاكن  يف حلصـرها  نظـرا  املهمة السياحة أنواع من وتعد: اإلستشفائية أو العالجية لسياحةا- 

 كاحلمامـات  خـاص  منـاخ  ذات معينـة  أمـاكن  إىل باالنتقـال  املرضـى  يقوم حيث،الدول        من

ـ  املنـاطق  هـذه  وتكون،العالجيـة  باخلصـائص  تتميـز  الـيت  وغريها والرمال   والكربيتية املعدنية  زةجمه

                                                           
ـ  املؤسسة، التسويق يف اإلعالن دور،) القادر عبد( مصطفى -1  األوىل الطبعـة ،لبنان بـريوت ، والتوزيـع  للنشـر  للدراسـات  ةاجلامعي

 .48،ص،2003،
 .53،ص،نفسه،)منري( حجاب -2
 .54ص،نفسه -3
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 بالسـياحة  اخلـارج  يف الـدول  اهتمـام  أدى وقـد ،1الكفاءة هلا بشرية وكوادر طبية ومراكز باملستشفيات

 ومركزهـا  واملنـاخ  للحيـاة  الـدويل  االحتـاد  إىل مجيعهـا  تنضـم  حمليـة  احتادات تكوين إىل العالجية

  .بسويسرا"بادن"

 املشـاركة  اجـل  مـن  خارجهـا  أو الدولـة  داخل اآلخر إىل مكان من السفر وهي:الرياضية السياحة -

 االسـتمتاع  أو املختلفـة  الرياضـية  باألنشـطة  االسـتمتاع  اجـل  من البطوالت أو الدورات     بعض يف

 وتسـلق ، شـراعية  وزوارق غطـس  من،والنهريـة  البحريـة  والرياضـيات ، القدم    كرة: مثل مبشاهدا

  .اجلليد على والتزحلق،اجلبال

 يف الكـبرية  بـالتطورات  املرتبطـة  اللقـاءات  جـراء  حتـدث  الـيت  السـياحة  هي: املؤمترات سياحة - 

   .2واالجتماعية والثقافية والسياسية االقتصادية       العالقات

 النـدوات  حبضـور  املهـتمني  السـائحني  مـن  ضـخمة  حركـة  يسـتقطب  السـياحة  هـذه  ومنط    

 الـدورة  هـذه  لتنظـيم  معينـة  دولـة  اختيار ويتم، املماثلة ااالت وبعض املهنية أو  العلمية واالجتماعات

  .نشاط من يصاحبها وما

 التجاريـة  الصـفقات  بـبعض  الهتمـام  األعمـال  رجـال  نشـاط  متثـل  وهي: االقتصادية السياحة -

 األخـرية  السـنوات  يف أمهيتـه  زادت السـياحة  مـن  النوع هذا أن غري، التجارية املعارض  يف ولالشتراك

 وهـذه  املؤقـت  العمـل  سـياحة  نطاقهـا  يف ويـدخل ،دوليةال السياحة حركة حجم من 20 ميثل وأصبح

 حـني  يف األمـاكن  أو األنشـطة  بعـض  يصـيب  الذي الدوري والكساد الركود ظروف يف كثريا تنتشر

 مـن  العاملـة  القـوى  بعـض  انتقـال  إىل يؤدي مما،وانتعاش رواج حباالت األخرى واألماكن األنشطة متر

   ـ3واالنتعاش الرواج تنعم ليتا املناطق إىل الكساد تعاين اليت األماكن

                                                           
 .48ص،السابق املرجع،)القادر عبد( مصطفى -1
 .53ص،نفسه،)منري( حجاب -2
 .55ص،السابق املرجع،)منري( حجاب -3
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 علـى  الـدول  مـن  كـثريا  تعمـل  حيث،النشـاط  شديدة السياحة أنواع احد تعد: املشتريات سياحة - 

 مـن  للسـائح  يتسـىن  حـىت  ومتقاربـة  مناسـبة  جتارية مناطق بإعداد وذلك رائجة جتاريا سوقا تصبح أن

  1.وباريس،ميالنو،دنلن سوق:مثل،منخفضة وبأسعار  حيتاجه ما كافة شراء جتوله خالل

 الـيت  السـياحة  أشـكال  احـد  الثقافيـة  السياحة وتعد):والتارخيية األثرية السياحة(: الثقافية السياحة - 

 واحلضـارية  الثقافيـة  املعلومـات  دائـرة  وتوسـيع ،2املعرفـة  رغبـة  إشباع دف السائحون إليها يسعى

 ـذا  ويهـتم  واملعرفـة  الذهنيـة  املتعـة  اجـل  من سياحة أيضا تعترب بذلك وهي، السائح لدى والتارخيية

  .التعليم و الثقافة من خمتلفة مستويات على السائحني من معينة شرحية السياحة من النوع

ــادة  ــا وع ــاطق الســائح ملجــأ يكــون م ــة املن ــة التارخيي ــل واألثري ــوار، املســارح: مث ، األس

 علـى  التركيـز  أن الشـديد  لألسـف  لكـن  واحلديثة القدمية احلضارات خمتلف من اخل...التماثيل،القصور

  ميثل ال السياحة من النوع هذا

 االعتبـار   بعـني  تأخـذ  سـياحية  إسـتراتيجية  رسم من البد حيث،العاملي السياحي النشاط من10سوى

  .السياحة يف ودجمه بالتراث االهتمام

  :السياحة من أخرى أنواع

 وزيـادة  احلديثـة  االآلت خدامواسـت  الصـناعة  جمـال  يف العلمـي  التقـدم  تيجـة :اإلجازات سياحة-

 األجـر  مدفوعـة  إجـازات  يف حقهـم  العمـال  وأخذ األجور زيادة وبالتايل،اإلنتاج زيادة وبالتايل،النشاط

  .3والسياحة السفر يف البعض يستغلها

 الطاسـيلي :مثل،الصـحراوية  املنـاطق  يف يوجـد  السـياحة  مـن  نوع:والواحات الصحاري سياحة - 

  .واملتميزة الرائعة مبناظرها تتميز اليت ياجلزائر باجلنوب واهلقار
                                                           

 .140.ص،السابق املرجع،) وفاء( إبراهيم  زكي -1
 .139ص،نفسه -2
 57ص،نفسه،)منري( حجاب  -3
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 أو تارخييـة  قـالع  علـى  للتعـرف  احلالـة  هـذه  يف السائح يتنقل):العسكرية( احلربية املواقع سياحة - 

  .حربية معارك احتضنت عسكرية أماكن

 للدولـة  القوميـة  باألعيـاد  حتتفـل  الـيت  الـدول  إىل السـائح  يذهب حيث:القومية األعياد سياحة - 

 .والتقاليد العادات من معني طابع ذات بعروض تقوم حيث،وللشعب

 الـدول  وتتفنن،السـياحي  للجـذب  أساسـية  وأداة وسـيلة  املهرجانات متثل إذ :املهرجانات سياحة - 

 السـياحي  واجلـذب  التشـويق  عناصـر  بكافة وتزويدها،هلا والدعاية عنها اإلعالن و املهرجانات إقامة يف

   1.مجيلة ومهرجان،تيمقاد مهرجان:مثل السائحني ملختلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 57ص،هــنفس -  1
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  صناعة السياحة -3

 مـن  جمموعـة  علـى  تنطـوي  فهي الدولية التجارة من رئيسا عنصرا السياحة تعد :السياحة مقومات -أ 

 السـياحية  املقومـات  االقتصـاديون  قسـم  وقـد  السياحي اجلذب عناصر من كعنصر تعترب اليت املقومات

 :إىل

 سـياحي  نشـاط  أي جنـاح  أن كمـا  السـياحة  جـوهر  الطبيعيـة  العناصر تعترب :الطبيعية املقومات - 

 علـى  احلفـاظ  أصـبح  فقـد  لـذا ،به والتمتع برؤيته السائح يرغب الذي السياحي املقصد بيئة على يعتمد

 مواردهـا  يف تتمثـل  الـيت ها عناصـر  مـن  للعديـد  وميكـن ،السـياحية  التنمية حمور الطبيعية املقومات

 فيـه  وتـتحكم  بـل  السـياحي  اجلـذب  ختلـق  أن،وشواطئ صحاري من بيئةوال،التضاريس تنوع،املائية

 عـن  عبـارة  الطبيعيـة  احملميـات  وكذلك،واالسـتجمام  للترفيه يهدف الذي الطلب ذلك خاصة ما ملنطقة

 واحلضـارية  الطبيعيـة  املقومـات  علـى  وللمحافظـة ،الطبيعي التـراث  حلمايـة  الدولـة  ختصصها مناطق

 مبنظومـة  اإلخـالل  عـدم  بشـأن  صـارمة  قواعـد  تضع أن السلطات على جيب فانه،باحملميات املوجودة

 هـذه  داخـل  النقـل  وسـائل  حركـة  وحتديـد  النباتـات  مجع أو األشجار قطع منع مثل احملميات هذه

 الطيـور  مراقبـة :مثـل  الزائـرين  مـن  العديـد  جتذب اليت السياحية األنشطة بعض ا تتم حيث،احملميات

 اجليولوجيـة  التكوينـات  علـى  والتعـرف  الغابـات  يف التجـوال  ضـة ريا وممارسـة  الربية واحليوانات

  .1الطاسلى مثل املختلفة العصور تعاقب على الشاهدة والصخرية

 مـن  تقـاس  الـيت  هـي  واحلضـارية  التارخيية املقومات أن املعروف من :واحلضارية التارخيية املقومات -

 احلضـارة  هـذه  آثـار  مـن  البلـد  ميلكه ما روبقد الزمان مرور على البلد هذا حضارة أمهية مدى خالهلا

 غـري  السـياحي  املقـوم  هـي  تضـل ،احلضارية والثـروات  التذكاريـة  واملباين،قصور من منها تبقى وما

 األثريـة  الثـروات  هاتـه  مـن  املختلفـة  بالدنا مناطق ماحتتويه وكل،للمنافسة القابل أو املتشابه أو املتكرر

                                                           
 .265ص،2007،  األوىل الطبعة اإلسكندرية، اجلامعي الفكر دار، والبيئة السياحة،) حممد( الصرييف -1
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 هـواة  أو بـاحثني  خمتصـني  أكـانوا  سـواء  الـزوار  مـن  للكثري وقبلة السياحي للجذب مدعاة والتارخيية

 أسـرار  صـمت  يف يـروي  ثريـا  كـرتا  احلقيقـة  يف هـو  واحلضاري التارخيي فالثراء،أجانب ومغامرين

 هـؤالء  وسـفر  تنقـل  يف األساسـي  احملـور  مها والرغبة املعرفة وألن،وتركت مرت حضارات وحكايات

  . األثرية واملناطق واملكتبات واملساجد قصوروال املتاحف إىل يتجهون الذين السائحني

 للعـرض  أألساسـية  الركـائز  أهـم  أحـد  مـن  تعـد  واحلضـارية  التارخيية املقومات أن القول وميكن  

 مفتـوح  متحـف  مبثابـة  بالدنـا  يف املنتشـرة  التارخييـة  ومبانينا مدنناف، 1استغالهلا أحسن ما إذا السياحي

  .   العصور عرب وظروفها تقاليدها فقو متعاقبة أجيال لبناته وضعت،للعيان

 ـا  يتميـز  الـيت  واخلصـائص  السـمات  مـن  جمموعـة  يف املقومات هذه تتمثل :االجتماعية املقومات

 واملـودة  والوفـاء  واألمانـة  االسـتقبال  وحسـن  الضـيافة  كرم:مثل اتمعات باقي عن اجلزائري اتمع

 يف كـبرية  اختالفـات  وجنـد  السـياحية  ملقومـات ا أهـم  من تعترب ذاا حد يف فهي،والبشاشة والصدق

 األفـراد  جـذب  مقومـات  متثـل  االختالفـات  وهذه اتمعات خمتلف تتبعها اليت والنظم وتقاليد عادات

 واالسـتقرار  األمـن  وهـو  مالئمـا  اجتماعيـا  مناخـا  يتطلـب  إنساين نشاط أي ألن، األخرى الشعوب

 وكـرم  سياسـي  واسـتقرار  باهلـدوء  تتمتـع  أا إال اثاألحد بعض من وبالرغم واجلزائر، املعاملة وحسن

  .معتربة سياسية دولة جيعلها ضيافة

 الـيت  املتطـور  املعمـاري  الطـراز  ذات والضـخمة  احلديثة واملنشآت األبنية يف وتتمثل :احلديثة املقومات

 تـدفع  إذ،السـياحي  البلـد  يف خمتلفـة  مبناطق قامت إذا الضخمة املشاريع وكذلك،العامل يف وجودها تندر

ــر ــع الزائ ــاف للتطل ــن وهناك،واالكتش ــميها م ــات يس ــة باملقوم ــل التجهيزي  يف وتتمث

ــارات،الطرق،الفنادق ــة 2املط ــياحية مركبات،الدولي ــخمة س ــوافر ومدى،ض ــدمات ت ــة اخل  املكمل
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 علـى  املختلفـة  الـدول  قـدرات  علـى  السـياحة  تعتمـد  كما والتسلية الترفيه ومراكز،اإلطعام،كالربيد

 اإلعـالم  وسـائل  خمتلـف  علـى  دعائية وقدرة األسعار ومستوى تسهيالت من تقدمه مبا ةالسياح تشجيع

 وقـدرة  املعاملـة  وحسـن  كاملـة  صـحية  ورعاية واستقرار أمن،سهلة مواصالت السائحني جذب على

  .ورغبام فئام مبختلف السائحني م اليت واخلصوصيات اجلوانب مجيع إبراز على

  :ةالسياحي التنمية أهداف -ب

 يف حمـور  أول وأن السـياحية  املـوارد  يف ومتوازنـة  مستمرة زيادة حتقيق إىل السياحية التنمية دف      

 عليـه  احلفـاظ  علـى  يسـاعد  مـا  كـل  تـوفري  إىل بالسعي مطالبة الدولة فإن هلذا، التراث التنمية عملية

  .السياحي املسار ضمن وإدراجه

ـ  السـياحة  وتطوير تنمية عملية إن         الصـناعة  يف اسـتخدامها  ميكـن  الـيت  املصـادر  جبـرد  ونتك

 ال الـيت  األثريـة  األمـاكن  أو،السـائحني  إليهـا  جتذب قد جديدة مناطق إجياد بل علمي بشكل وتقوميها

 املنافسـة  للـدول  السـياحية  املنتجـات   مـع  وتقوميها،للسـياحة  خصوصا املبنية األماكن أو قائمة تزال

 أهـداف  حتديـد  يف األسـاس  يعـد  والـذي  العاملي السياحي الطلب وخصائص اجتاهات على واعتمادها

  .1السياحي االستثمار تشجيع عرب السياحة

 يف العاملـة  واجلهـود  واإلمكانيـات  العناصـر  كافـة  تعـاون  إىل حباجة السياحي النشاط تنمية إن      

 لـذلك  تلفـة خم اقتصـادية  ونشـاطات  عديـدة  مرافق يضم اقتصادي قطاع السياحة الن،السياحي القطاع

 األمـاكن  اسـتخدام  أجـل  مـن  بـرامج  وضـع  إىل يهـدف  أن جيـب  السياحية للتنمية ختطيط أي فإن

 أكـان  سـواء  السـائحني  إليهـا  جتـذب  ممتازة سياحية مراكز لتكون تطويرها مث،سياحيا واملواد واملناطق
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 السـياحية  ميـة التن أهـداف  إن،التسـويقي  االتصـال  مـزيج  من أوغريه السياحي اإلعالن عرب أو مباشرة

  :التايل النحو على وهي مراعاا من البد اعتبارات عدة حتكمه

  الطبيعـة  علـى  يعتمـد  قـد  املنـاطق  هذه إىل السياح جذب الن، السياحية املواقع حقيقة على احملافظة -

  .السياحية املنطقة به تتميز آخر عامل أي أو التاريخ أو

 إذا وفيما،املقترحـة  السـياحية  لالسـتثمارات  قتصـادية اال اجلـدوى  مـن  للتأكد شاملة دراسة إجراء -

  .ال أم أرباحا سيدر االستثمار كان

 ذلـك  ويكـون  السـياحية  الـربامج  تنفيـذ  يف اخلاص القطاع معاونة عرب، السياحي للقطاع الدولة دعم -

  . متكاملة تسويقية إعالنية خطة عرب

ـ  نوعيـة  معرفة أجل من،احمللية السياحي السوق دراسة -  مـا  اإلمكـان  قـدر  وتأمني،الوافـدين  ياحالس

  .إليه حيتاج

 خاصـة ،الرغبات منـاذج  ولكـل  الـدخل  أشـكال  مـن  شـكل  لكل املناسبة الفنادق من شبكة توفري -

  .األغنياء على مقتصرة تعد مل السياحة فحركة،احملدد الدخل لذوي املناسبة

ـ  دورا يؤديـان  ألما السياحية اخلدمات و النظافة مستوى رفع-  يـتم  فحني،السـياحة  تطـوير  يف امهم

 حبيث،السـياحي  اجلـذب  عوامـل  مـن  وغريها األثرية األماكن وخاصة والشواطَئ الشوارع على احلفاظ

  . 1البلد هذا إىل العودة يف يرغب السائح جتعل

 املـوارد  يف ومسـتمرة  متوازنـة  زيـادة  حتقيـق  إىل ـدف  السياحية التنمية أن تقدم مما القول إىل نلخص

  :ة السياحية يفالتنمي أهداف حتدد وباختصار، يةالسياح

  مالية تنمية حتقيق:اقتصادية أهداف -
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  خمتلفة جماالت يف والتعاون،العامل شعوب مع التعارف حتقيق:اجتماعية هداف -

  السـياحية  الـدول  يف احلكومـات  بـني  السياسـية  العالقـات  وجتسيد االنفتاح حتقيق:سياسية أهداف -

  .كثب عن متيزهاو البالد هذه ليعرف

  الشعوب بني الثقافات وتبادل واسعة أصلية ثقافية معرفة السائح اكتساب:ثقافية أهداف -

  هلا املشددة احلماية إجراءات ووضع تدهورها ومنع البيئة احملافظة:بيئية أهداف -

  1.للسياح بالنسبة والترويج الرفاهية حتقيق:تروجيية أهداف -

  :السياحة أمهية-ج

 أدى ولقـد ،ااالت مـن  كـثري  يف عديـدة  مزايـا  وحققت،إنسـاين  كنشاط السياحة تطورت      

 يف عائـداا  زيـادة  علـى  والعمل،بالسـياحة  سـواء  حد على والنامية املتقدمة الدول كل اهتمام إىل ذلك

 للسـياحة  أصـبح  وبـذلك  أفضـل  مسـتقبلي  وضع إىل احلايل الوضع من لالرتقاء كوسيلة ااالت خمتلف

 مـن  العديـد  قبـل  مـن  بالسـياحة  االهتمام تزايد وقد،واألمم الشعوب حياة يف خمتلفة أبعاد ذو فعال دور

 وكليـات  اجلامعـات  يف ـا  خاصـة  أقسـام  وافتتاح العامل دول معظم يف بالسياحة املتخصصة الوزارات

 مـن  رجوةامل،واالجتماعية،االقتصـادية  اآلثـار  نتجاهـل  أن ميكننـا  وال،والفندقة بالسياحة ختتص ومعاهد

 :منها عدة جمالت يف السياحة أمهية جوانب ومتثل،السياحي اال تطوير

  :االقتصادية األمهية -1

 هـو  إداريـة  وأسـاليب  نظـم  قواعـد  علـى  بناءهـا  وتشـيد  السياحة إقامة من األساسي اهلدف إن   

 ارداملــو محايــة مــع للمــواطن بالنســبة الصــناعة هلــذه االقتصــادية النتــائج أعظــم إىل الوصــول
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 عـن  بعيـدا  تنمـو  قـد  إذا السـلبية  العوامـل  بفعـل  التـأثري  من وقوته وعاداته جمتمع وتقاليد،السياحية

  .الرشيدة والتنمية التخطيط

 السـياحة  أن ـا  موثـوق  منظمـة  وهـو ،1994عـام  والسياحة للسفر العاملي الس أعلن إذ

 ففـي . اللكترونيـات وا والصـلب  السـيارات  صـناعات  متخطيـة ،العامل يف صـناعة  أضـخم  أصبحت

 دوالر ترليـون 3.4إىل واخلـدمات  السـلع  مـن  الصـناعة  هلـذه  العاملي أإلمجايل الناتج وصل1994عام

 مـدا  عـن  يبتعـد  ال الـرقم  مليارفهـذا 12،30إىل السـياحة  خيل مدا وصلت1997 عام ويف،1أمريكي

 العـاملي  الـس  قـدر  اكم،زائلـة  احملروقـات  ثروة أن العلم مع السنة نفس يف احملروقات يف اجلزائر خيل

 القطـاع  يف العـاملني  عـدد  أن إىل تشـري  فاإلحصـائيات  التشغيل بفرص ثري نشاط السياحة أن للسياحة

 فهي،العـامل  يف العاملـة  اليـد  قـوى  مـن ℅ 11إىل وصـل  مباشـرة  غـري  أو مباشرة بصورة السياحي

  2.العاملة اليد تشغيل حيث من األوىل الصناعة

 الـيت  التجـاري  النشـاط  أوجـه  مـن  كثري على تشتمل مركبة صناعة األ البطالة على والقضاء

 مـا  إىل أيضـا  للسـياحة  االقتصـادية  األمهيـة  وترجع،رئيسـا  اعتمادا أإلنساين العمل على تعتمد تزال ال

 يف أثـر  للسـياحة  كما،الضـرائب  إيـرادات  إىل باإلضـافة  أألموال رؤوس يف االستثمار من وتشجعه جتلبه

 السـائحني  بواسـطة  األمـوال  نقـل  عمليـة  إىل ترمي وهي املنظورة غري الصادرات نم املدفوعات ميزان

 يف مباشـرا  تـأثريا  تـؤثر  فهـي  لـذلك ،3والسائحني هلؤالء تؤدى اليت اخلدمات طريق عن آخر إىل بلد من

 فهـي  الدوليـة  التجـارة  بنـود  مـن  بند أكرب السياحة وتعترب،أجنبية عمالت من جتلبه مبا املدفوعات ميزان

 مـن  الدولـة  مـوارد  زادت كلمـا  ألنـه ،اخلارج حنو املالية االلتزامات قاعدة وتوسيع،إنعاشها على عملت

  .اخلارجية ديوا وسداد اخلارج مع التعاقد على تزداد قدرا فإن للسياحة األجنبية العمالت
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 مركبـة  صـناعة  فإـا  والـوطين  األجـنيب  أالستثمار على أثرا أيضا للسياحة فإن ذلك على عالوة 

 االستشـفاء  ومراكـز  الرياضـة  ومراكز،واملطـاعم ،الفنادق على االستثمار زيادة يف خمتلفة جماالت تتضمن

 سـياحية  مـدن  ختطـيط  إىل باإلضـافة ،النقـل السياحي  ووسـائل  السفر ووكاالت السياحية والشركات

  1.احملليةو األجنبية األموال رؤوس جتذب اليت عيرااملش من تعد السياحة فإن ولذلك،متكاملة

 اقتصـاد  علـى  تأثريهـا  لقـدرة  نظـرا  الدول من الشديد للتنافس ميدانا اليوم السياحة أصبحت لذلك    

 الـوعي  أن والشـك ، األجـنيب  النقـد  يف ملحـوظ  نقـص  مـن  تعاين واليت النامية الدول وخباصة الدول

 .      الشاملة التنمية قحتقي يف تلعبه الذي الدور تعظيم على يساعد وحيويتها السياحة بأمهية الكامل

  :االجتماعية األمهية -2

 لدولـة  االجتماعيـة  البيئـة  مـع  السـائحون  يتفاعـل  حيث باتمع وثيقا ارتباطا السياحة ترتبط    

  :مثل اهلامة اجلوانب بعض يف تتمثل إذ خمتلفة اجتماعية آثار النهاية يف ينتج لكي املزارة

 دخـول  لزيـادة  نتيجـة  الـبعض  بعضـها  مع االجتماعية قاتالطب تتقارب حيث :االجتماعي التوازن -

  .اتمع توازن إىل يؤدي مما مباشر بشكل السياحيالقطاع  يف والعاملني  األفراد

 االرتقـاء  العمـل  إىل دائمـا  األنظـار  تتجـه  حيث،املتزايدة السياحية للحركة نتيجة :احلضاري النمو -

 بـاملنظر  الدولـة  تظهـر  لكـي  جديدة حضارية أخرى معامل نشاءوإ،2ا السياحية واملعامل احلضارية بالقيم

 مـن  احلضـاري  الرقـي  أسـباب  مـن  سـببا  تعترب بذلك هيف، العاملي وزا هلا سياحية كدولة ا الالئق

  .باجلزائر السياحية املناطق معظم يف املنتشرة األثرية السياحية باملقومات االهتمام حيث
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  :السياسية األمهية -3

 الـبعض  بعضـها  مـع  الـدول  تعامـل  مـن  مباشـر  فعل كرد للسياحة السياسية األمهية حتتض     

 تعمـل  أصـبحت  حبيـث  الدوليـة  العالقات يف السياحة دور يربز وهنا،بينهم املتبادلة السياحية والزيارات

 األمـين  االسـتقرار  علـى  وتعمـل ،1الـدول  بني تنشأ اليت الدولية واخلالفات الصراعات حل على جاهدة

 العـامل  لـدول  والعقائـد  املـذاهب  يف وتبـاين  اخـتالف  مـن  الرغم على سياسي استقرار من يتبعه وما

 الخــتالط وســيلة فهــي متــاح الشــعوب بــني التفــاهم وجعــل التقريــب يف وســامهت،املختلفة

 تلـك  حتكـم  الـيت  والعادات،والتقاليـد ،القيم علـى  التعرف وبالتايل املختلفة اجلنسيات ومعايشة،الشعوب

  . لآلخر منهم كل احترام يف يسهم ذلكو الشعوب

  :الثقافية األمهية-4

 تنقـل  يتحقـق  طريقهـا  فعـن  للسـياحة  اإلجيابيـة  التأثريات أهم أحد الثقايف بالتبادل الوعي يعد

 السـياحة  احلركـة  طريـق  عـن  الثقافـة  ألوان مبختلف الفنون وكذا واألدبية الفكرية واملعتقدات،اللغات

 الفنيـة  واملعـامل  اجلماليـة  بـالقيم  االهتمـام  إىل تؤدي كما،أيضا هي وتتأثر ثقافيا فيها فتؤثر إليها الوافدة

 غـري  تـراث  مـن  ـم  اخلاصـة  واملهـارات  الفنون خالل من ذلك ويكون،2للسياحة املستقبلية الدول يف

 أو التارخييـة  التقاليـد  إحيـاء  إىل باإلضـافة  هـذا ،3والكرنفـاالت  واالحتفـاالت  شعيب رقص من مادي

  .السياح جيذب حيث ةالديني
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  :راثـــبالت االهتمام-

 العـامل  أحنـاء  يف واألثريـة  التارخييـة  املواقـع  حتظـى  حـني  بالتراث االهتمام إىل السياحة تؤدي

 صـناعة  يف السـتثمارها  حماولـة  يف خاصـة  وعنايـة  اهتماما واحلكومات الدول توليها حيث كربى بأمهية

 وميكـن  األمهيـة  يف غايـة  أثريـة  مواقـع  بالدنـا  تضـم  حيث،لشـعوا  ثقافية مكونات وإبراز السياحة

  .املستدامة السياحة جماالت يف استثمارها

 وتأهيلـه  وصـيانته  التـراث  مواقـع  بـإدارة  خاصـة  إستراتيجية إعداد يف إجيابيا أثرا السياحة تؤدي كما

 يف خمتصـني  ادإعـد  كـذلك ،تراثية أو أثريـة  مواقـع  أو تارخييـة  مباين املواقع هذه أكانت سواء،سياحيا

  .1السياحيني للمرشدين الالزمة واملهارات املعرفية باألسس ملمني السياحي اال

 فعن،الشـعوب  بـني  واحلضـارات  الثقافـات  وتبـادل  لنقـل  حضارية وسيلة عن عبارة فالسياحة       

 األثـر  يتحقـق  وبـذلك  وحضـارة  ثقافـة  من السياحية الدول بني احلضاري الثقايف التبادل يتحقق طريقها

 .   اتمع يف التنمية حماور من هاما حمورا ميثل الذي للسياحة الثقايف
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  ةـالسياحي ةـنميـالت -4

 العامليـة  السـياحية  املؤسسـات  مـن  العديـد  عليه تقوم وأسلوبا منهجا السياحية التنمية أصبحت   

 وسـيلة  اقتصـادية  يـزة رك وتعتـرب  بالصـناعة  تنعـت  أصبحت إذ اليوم السياحة مكانة إىل راجع وهذا،

 وتـوفري  املـدفوعات  ميـزان  حتسـني  علـى  قدرة من ملا واالجتماعية االقتصادية التنمية والن، األمهية بالغة

 االجتماعيـة  احليـاة  ومنـط  أسـلوب  حتسـني  يف املسامهة عن فضال للدخل مدرة فرص وخلق عمل فرص

  .والثقافية

 وضـع  يف والفاعـل  األول اإلطـار  الدولـة  مـن  جيعـل  اإلسـتراتيجي  القطاع ذا االهتمام إن    

 مسـتدامة  تنميـة  حتقيـق  إطـار  يف يصـب  ذلك وكل القطاع هذا يف العقالين لالستثمار املناسبة اآلليات

 للتنميـة  وبالنسـبة  الدولـة  متلكهـا  الـيت  املـوارد  استغالل حسن خالل من وذلك القطاعات مجيع متس

 تقتصـر  أن ميكـن  وال،السـياحية  املـوارد  يف املتوازنـة  ةاملسـتمر  الزيادة حتقيق إىل دف فهي  السياحية

 يف تنتشـر  سـياحية  فنـادق  ببنـاء  وذلـك  منه أجزاء أو فقط السياحي العرض تنمية على السياحية التنمية

 لتحقيـق  ومبـاين  مـدن  مـن  التـراث  تنمية ليشمل السياحية التنمية معىن ميتد أن جيب وإمنا،خمتلفة مناطق

  .1 حقبها مبختلف احلضارات بني التالقي لتحقيقو مستدامة سياحية تنمية

 السـياحية  التنميـة  وتتطلـب  واحتياجاـا  السـياحية  باخلدمات والتوسيع االرتقاء هي السياحية فالتنمية 

 النمـو  مـن  ممكـن  معـدل  أكـرب  حتقيـق  يسـتهدف  علميـا  أسلوبا باعتباره السياحي التخطيط تدخل

 مـن  ضـرورة  تعتـرب  السـياحي  فـالتخطيط  هنا ومن،ستطاعم وقت أقرب ويف ممكنة كلفة بأقل السياحي

 .الدولية السياحية السوق يف املنافسة ملواجهة الرشيدة السياحية التنمية ضرورات
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  :السياحي  التخطيط -أ

 العامليـة  احلـرب  بعـد  إال وحمـدد  واضـح  بشـكل  السـياحي  التخطيط مفهوم يتبلور مل:هــمفهوم  

 جانـب  إىل السـياح  أعـداد  وتزايـدت ،وكثيف سـريع  بشكل الدولية السفر حركة تطورت حيث،الثانية

 وقـد  وخصائصـها  وظائفهـا  واختلفـت  السـياحية  املناطق وتعددت،واالستجمام السياحة أشكال تنوع

 هـذه  وتوجيـه  لضـبط  احلاجـة  وظهرت،السـياحية  واألنشـطة  بالسـياحة  االهتمام زيادة إىل هذا أدى

 النفـع  درجـات  أقصـى  وحتقيق،والبيئـة  اتمـع  علـى  يةالسـلب  آثارهـا  من احلد أجل من النشاطات

 كـثري  يف أساسـي  دخـل  ومصـدر  صناعة أا على السياحة إىل ينظر أصبح أن بعد خصوصا،االقتصادي

 مـن  جمموعـة  عـن  عبـارة  وهـو  التنموي التخطيط أنواع من نوع السياحي والتخطيط.العامل الدول من

 أمثـل  واسـتخدام  اسـتغالل  حتقيـق  إىل ـدف  الـيت  شروعةوامل واملنظمة املقصودة املرحلية اإلجراءات

 هلـذا  وضـبط  وتوجيـه  متابعـة  مـع  املمكنة املنفعة درجات أقصى وحتقيق املتاح السياحي اجلذب لعناصر

  .واملنشودة املرغوب دائرة ضمن، إلبقائه االستغالل

 دولـة  يف السـياحي  للنشـاط  مسـتقبلية  تقديريـة  صـورة  رسم بأنه يعرف السياحي فالتخطيط   

 أهـداف  حتديـد  أجـل  مـن  الدولـة  يف السياحية املوارد حصر ذلك ويقتضي،حمددة زمنية فترة ويف معينة

 يتصـف  متناسـق  برنـامج  وتنفيـذ  إعداد خالل من ومنتظمة سريعة سياحية تنمية وحتقيق السياحة اخلطة

  1.السياحية الدولة ومناطق السياحي النشاط فروع بشمول

 وإمنا،الرمسيـة  اجلهـات  علـى  مقصـور  ميـدان  أنـه  على السياحي التخطيط إىل ينظر أال ينبغي       

 لـذا ،واألفراد اخلـاص  والقطـاع  احلكوميـة  اجلهـات  بني مشترك عمل برنامج أنه على إليه ينظر أن جيب

 واجلهـات  السـياحي  للقطـاع  املنظمـات  مجيـع  بـني  مشتركة عملية السياحي التخطيط يكون أن جيب

ــة ــرفة احلكومي ــى املش ــذا عل ــدمي،القطاع ه ــدمات ومق ــياحية اخل ــتهلكني الس ــذه واملس  هل

                                                           

Noureddin Hermez.op-cit p1-
1   
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 وانتـهاء  حتقيقهـا  املـراد  األهـداف  صـياغة  مرحلة من بدءا للسياحة املضيف واتمع،)السياح(اخلدمات

  .السياحية اخلطة لربامج التطبيق التنفيذ مبرحلة

  :هي عوامل عدة على السياحي التخطيط جناح يعتمد

   االقتصادية للتنمية اإلستراتيجية اخليارات كأحد السياحي القطاع تنمية اعتبار يتم أن -

  التنمية عملية يف والعام اخلاص القطاعني من كل دور حتديد -

 علـى  باحملافظـة  ذلـك  عالقـة  وحتديـد  العام االقتصادي بالنشاط السياحية التنمية عالقة على التركيز -

  1.البيئة

 بكـل  حتـيط  واعيـة  دراسـة  ودراسـته  لـه  التخطـيط  جيرى ذيال املوضوع أو املشكلة معامل حتديد -

  ـ جوانبه

 البيانـات  حتليـل  مث،جوانبـها  كافـة  مـن  باملشكلة تتعلق اليت واإلحصاءات والبيانات املعلومات جتميع -

  .البحوث إجراء طريق عن لالستخدام وإعدادها،وتقيمها،وتصنيفها،امعة

 مـن  أكثـر  لـه  يكـون  أن ميكـن  الواحد اهلدف حتقيق نال األهداف تتحقق حىت البديلة احللول وضع -

  ـ ممكنة الغري أو املتاحة املوارد االعتبار يف أخذنا إذ لتحقيقه طريق

 أسـباب  أكانـت  سـواء  التنفيـذ  عنـد  اخلطـة  تتطلبـه  تصحيح أي إجراء وجيب، اخلطة تنفيذ متابعة -

  2.ال أم اخلطة تعرقل

 أو نوعهـا  كـان  أي سـياحية  خطـة  كـل  يف بوضوح طيةالتخطي اخلطوات تلك تظهر أن ذلك يعين وال

 أساسـا  يقـوم  السـياحي  التخطـيط  فـإن  هنـا  ومن،مغزاها ويفهم موضوعية تكون أن ويكفي مستواها

  . السياحية للمواقع األصلية القيم على احملافظة على
                                                           

Hermez, op-cit p15  -
1
   Nourddin                                                                                     .  
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  :مها أساسني مبدأين على يقوم أن جيب سياحي ختطيط كل:السياحي التخطيط مقومات -ب

 لكافـة  شـاملة  دراسـة  وإجـراء  ـا  هـتم امل املنطقة خلصائص تفصلي مبسح القيام جيب:األول بدأامل -

 لتنميتـها  السـياحية  واإلمكانيـات  السـياحي  اجلـذب  مواقـع  حتديد يتم مث املنطقة حتتويها اليت املقومات

  ـوتطويرها

ـ  مبنيـة  وهي،السـياحي  للقطـاع  املستقبلية التوجيهات دراسة:الثاين املبدأ -  مـن  حتـدد  تنبـؤات  ىعل

 الطلـب  يف اجلديـدة  االجتاهـات  متيـز  ميكننـا  وبالتـايل  السـياح  ومتطلبـات  مميـزات  وبدقة خالهلا

  ـالتنموية االستراتيجيات وضع عند االعتبار بعني وأخذها،السياحي

  :  السياحي التخطيط أمهية -ج

 منـهجا  لكونـه  وذلك،السـياحي  النشـاط  تطـوير  يف األمهية بالغ دورا السياحي التخطيط يلعب    

 الختـاذ  مشـترك  عمـل  إطـار  يـوفر  فهـو  وأمناطه عناصره جبميع السياحي النشاط وإدارة لتنظيم علميا

ـ  اجلهـات  ويزود السياحية املوارد  إدارة يف القرارات  مما،سـلكها ت أن جيـب  الـيت  االجتاهـات ب ولةؤاملس

ـ  الوحـدات  مجيـع  هـود ج توحيد على يساعد فهو الضائع اجلهد من كثريا ويوفر عملها يسهل  ولةؤاملس

 مما،املختلفـة  واألنشـطة  القـرارات  ازدواجيـة  مـن  ويقلـل ، عملها وتنسيق السياحي القطاع تنمية عن

  . 1النشاط هلذا واحملددة العامة األهداف اجناز على يساعد

 تـأثره  مـن  أكثـر  والطبيعيـة  واالجتماعيـة  السياسية بالتقلبات يتأثر السياحي التخطيط فإن هلذا

 بأسـلوب  األخـذ  تتطلـب  الـيت  والفوائـد  املزايـا  أهم ومن املختلفة االقتصادية والقوى اإلنتاج واملبع

   السياحي التخطيط

  : يلي ما نذكر املستويات كل على
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 مناسـب  بشـكل  منـها  واالسـتفادة  السـياحية  املوارد وصيانة على السياحية للتنمية التخطيط يساعد -

  .واملستقبل احلاضر الوقت يف

 علـى  األخـرى  القطاعـات  مـع  السـياحي  القطـاع  وربـط  تكاملية على السياحي التخطيط اعديس -

  .مستوياا كل على واالجتماعية االقتصادية للتنمية العامة السياسات أهداف   حتقيق

 يـد  حتـت  ويضـعها ، والتقـارير  واملخططـات  واخلـرائط  واإلحصـائيات  والبيانات املعلومات يوفر -

  .طلبيها

  :السياحي تخطيطال أهداف -د

 االقتصـاد  تنميـة  إىل ويهدف،السـياحية  التنميـة  اسـتراتيجيات  وضع على السياحي التخطيط يعمل     

  :طريق عن وذلك،األوىل وبالدرجة الوطين

 ووضـع  السـياحية  السياسـات  رسـم  وكـذلك ،املدى والبعيدة القصرية السياحية التنمية أهداف حتديد -

  .تنفيذها إجراءات

       ذلـك  كـان  أينمـا  السـياحية  التسـهيالت  جمـال  يف االستثمار على واخلاص العام اعنيالقط تشجيع -

  ضروريا

  .السياحية املناطق يف املطلوب بالشكل وتوفريها العامة اخلدمات تنظيم - 

  .املناسبة العلمية اإلجراءات وتنفيذ وضع خالل من البيئة على احملافظة -

  .السياحية التنمية لعمليات الالزم جواخلار الداخل من التمويل توفري -

  .1تكاملي بشكل األخرى االقتصادية األنشطة مع السياحية النشاطات تنسيق -
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 حـىت  والالمـادي  املـادي  بشـقيه  التـراث  وإحياء،الثقافيـة  والنشاطات اليدوية باملصنوعات االهتمام -

  .سياحي جذب عنصر يكون

 القادمـة  واألجيـال  احلاضـرة  األجيـال  تسـتوعب  بأـا  تتصـف  اليت املستدامة التنمية على التأكيد -

  بـالتراث  التمتـع  يف األجيـال  هـذه  وحق،معـا  ولالقتصـادية  الثقافيـة  الظـروف  احلسبان يف وتأخذ

  .الوطين احلضاري

 عـن  ختـرج  وال والطمـوح  اإلمكانيـات  حـدود  أهدافه تتجاوز ال أن أي،للتنفيذ وقابل واقعي ختطيط -

  . .وبشرية ومالية طبيعية موارد من وكامن متاح هو ما دائرة

 التـأثري  وميكن،حمـددة  وخمرجـات  وعمليـات  ت مـدخال  له نظام أا على السياحة مع يتعامل ختطيط -

 .  1وتوجيهها التكوينات هذه يف

  :  ومكوناا السياحية التنمية -هـ

 هـذه  بـني  قـات العال وطبيعـة  السـياحية  بالتنميـة  كـبري  بشـكل  السياحي التخطيط فهم يرتبط      

 يف متغلغلـة  بـدورها  وهـي  املتعـددة  التنميـة  أنواع من ظهر ما أحدث هي السياحية التنمية إن،املكونات

 التنميـة  مقومـات  هـي  الشـاملة  التنميـة  مـع  متطابقـة  تكـون  وتكـاد ، املختلفة التنمية عناصر كل

      2.السياحية

 إىل ـدف  كوا،املعاصـرة  القضـايا  من،لعـامل ا دول مـن  كثري عند السياحية التنمية قضية تعترب لذلك   

 القـومي  للـدخل  الرئيسـية  الروافـد  أحـد  تعتـرب  وبالتـايل ،احلقيقي الفـردي  الدخل زيادة يف اإلسهام

 ،واملاديـة  واإلنسـانية  التارخييـة  الطبيعيـة  املقومـات  لكافة شاملة حضارية تنمية من تتضمنه مبا وكذلك

 .االقتصادية للتنمية ةوسيل السياحية التنمية تكون هنا ومن
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 :أمهها عدة عناصر من تتكون: السياحية التنمية عناصر -

 التارخييـة  األثريـة  واملواقـع  كاملتـاحف  اإلنسـان  صنع من عناصر وتشمل: السياحي اجلذب عناصر -

 بصـفة  تـدخل  فاملتاحف،السـياحي  اجلـذب  يف فعـال  دور من هلا ملا بالسياحة وثيقا ارتباطا مرتبطة فهي

 فحسـب  تنحصـر  ال العمـل  يف أرصـدا  الن بـالتراث  تتعلق اليت األوسع القضايا هذه عمق يف رئيسية

 املتـاحف  أن علـى  عالوة،فيهـا  توجـد  الـيت  للبلد الكلي اإلرث يف بل تقتنيها اليت األثرية اموعات يف

 احلضـارات  مـن  ولعديـد  واحـد  حيـز  يف املتنـوع  احلضـاري  التراث من أكربكم على حتتوي عموما

 معـه  والتفاعـل  التـراث  فهـم  علـى  الزائرين تساعد واليت املشوقة العرض طريقة إىل وباإلضافة،ملختلفةا

 الطـرق  تبـاع  بـا  عليـه  املشـرفون  قام ما إذا،القادمة األجيال من للعديد والبقاء االستمرارية له يضمن مما

 هـذا  يف جديـد  هـو  مـا  كـل ل الدائمـة  ومواكبتهم والعرض 1والصيانة احلفظ يف دائما املتطورة العلمية

 املتحـف  يف واملمتثلـة  للـوطن  احلضـارية  الثقافـة  وتـذوق  فهـم  على الزائرين يعني الذي احليوي اال

 متـاحف  وتـأيت ، التـراث  متـاحف  وخاصـة  الزائـرين  جلذب املتاحف بعض يف جديدة طرائق وابتكار

ـ  السـياحي  اجلـذب  عوامل يف الثانية الدرجة يف األثرية املواقع  دعـوة  وقبل،السـياحية  الثقافيـة  ةوالتربي

 يـأيت  هنـا  ومـن  ومحايتـها  عليهـا  احلفـاظ  ضـمان  الضروري من يكون األثرية املواقع لزيارة اجلمهور

   .2اآلثار بعلم السياحة ارتباط

 ـم  الـيت  والضـوابط  القواعـد  حتـدد  اليت واإلدارية التنظيمية بالعوامل تتعلق اليت هي:تنظيمية عناصر -

  ـ السياحي القطاع أو الثقافة وزارة سواء يالسياح النشاطب

 عمـال  مـن  السـياحي  اـال  يف والعـاملني  السـياحي  النشـاط  بإدارة املتعلقة وهي: إدارية عناصر -

  .السياحي بالعمل واإلملام والفاعلية الكفاءة فيهم تتوافر أن جيب حيث وإداريني ومهندسني
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 الـيت  اخلـدمات  :مثـل  العامـة  خطتـها  يف وتضعها لةالدو تقدمها اليت اخلدمات وتتضمن: عامة عناصر-

 مسـاندة  تسـهيالت  ومن،حبريـة  أو جويـة  أو بريـة  أنواعها مبختلف النقل وسائل من،سياحة لتنمية تقدم

 . وغريها ومجركية سياحية ومشاريع السياحي كاإلعالن أنواعها جبميع

  :منها دةمتعد أشكاال السياحية التنمية تأخذ :السياحية التنمية أشكال -ز

 تعـرف  وإلجـازات  العطـل  سـياحة  علـى  يركز التنمية من النوع وهذا:السياحية املنتجعات تطوير -

 متعـددة  وخـدمات  خمتلفـة  سـياحية  أنشـطة  فيهـا  وتتـوفر  الذايت االكتفاء  توفر اليت املواقع أا على

 .1األغراض

  :املدن منتجعات-

 البعـد  إمهـال  عـدم  مـع ، األراضـي  عماالتاسـت  بـرامج  دمـج  املنتجعات من النوع هذا يتطلب     

 إقامـة  وحتتاج،املنطقـة  يف...)اسـتراحات ،فنادق(للمشـاريع  االسـتثماري  اجلذب يوفر الذي االقتصادي

 عالجيـة  سـياحية  أنشـطة ،شاطئ وجـود :مثـل  مميـز  سـياحي  نشاط وجود املنتجعات من النوع هذا

  .دينية أو أثرية مواقع،

 مجيـع  يف املفضـلة  السـياحية  مـن  املنـاطق  مـن  املنتجعـات  من عالنو هذا أصبح:  العزلة منتجعات -

 عـن  بعيـدة  منـاطق  يف مواقعهـا  اختيـار  يـتم  وعادة ختطيطها ودقة حجمها بصغر تتميز، العامل مناطق

 الطـرق  أو،الصـغرية  املطـارات ،القوارب إليهـا  الوصـول  ويتم، صغرية جزر اجلبال:مثل املأهولة  املناطق

  .الضيقة الربية
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 األمـاكن  يف وتوجـد ،واملعروفة الدارجـة  السـياحة  مـن  النـوع  وهـذا  :احلضـرية  السياحة تطوير -

 اإلطـار  مـن  جـزءا  والسـياحة  لإلقامـة  مرافق وتشكل،بالغة أمهية للسياحة يكون حيث،الكبرية احلضرية

  1.إليها القادمني السياح وكذلك املنطقة أو للمدينة العام احلضري

  :الثابت املادي بالتراث احتقيقه وسبل السياحية التنمية -

 ذلك،السـياحية  التنميـة  علـى  تسـاعد  الـيت  اإلمكانيـات  من العديد الوطن مناطق خمتلف يف تتوفر     

تسـتحق تسـتغل يف تفعيـل املسـار     ،وأثرية تارخييـة  معـامل  من،متنوعة سياحي جذب عناصر تضم ألا

ـ  املـدن  هـذه  وتوظيـف  تأهيل إعادة عمليةكانت  نإوالسياحي   وعلميـة  فنيـة  معـايري  وفـق  اينواملب

 أهـم  مـن  السـياحية  اخلـدمات  وبنـاء ، ـا  املتصـلة  التحتية البنية وتطوير وثقافية سياحية ومواصفات

 علـى  واحملافظـة  السـليم  العلمـي  التخطـيط  املواقـع  هذه تطوير ويستلزم،القريب املستقبل يف التحديات

 نظافتـها  علـى  احملافظـة  يف ومشـاركتهم  السـكان  وتوعية سلبية تأثريات أي من ومحايتها الفنية مالحمها

 لصـنف  تسـويقها  ميكـن  الـيت   السـياحية  املنتجات ومن املهمة احمللية الثروات من وباعتبارها،وجاذبيتها

  .السياح من معني

 بإرثهـا  الزاخـرة  التارخييـة  واملبـاين  املـدن  يف مسـتدامة  سياحية تنمية حتقيق فإن نفسه الوقت ويف     

 الـوطين  االقتصـاد  دعـم  روافـد  مـن  رافـدا  يعد واستثمارها،العصر علينا يفرضه أمر لتراثيوا املعماري

 املفهـوم  هـذا  تعـي  بشـرية  وقـوى  قدرات إعداد شأا من فعالة إستراتيجية بوضع إال يتحقق ال وذلك،

  .السياحي للجذب مقومات ذات التارخيية املدن هذه جعل وكذلك،أبعاده وتدرك

 واخلـربة  واملهارة،األمـد  طويلـة  عمليـة  التارخييـة  لألبنية والتأهيل والترميم واحلماية احلفاظ أن كما      

 اإلحيـاء  عمليـة  أن كمـا  واإلحيـاء  الترميم مشاريع يف العمل الستمرارية جاهزة ستكون املكتسبة الفنية

 مراكـز  إىل اوحتويلـه  التارخييـة  واملبـاين  املـدن  إلنقـاذ  بـرامج  هي ذاا حبد والتوظيف التأهيل وإعادة
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 التجـارة  ويشـجع  ينشـط  مـا  وهـذا ،اخلارج من أو الداخل من سواء والسياح للزوار وجذب استقطاب

 للتنميـة  الدافعـة  القـوة  واسـتدامة  تـأمني  يف ويسـاعد  اخلدمات توفري يف والعاملني اليدوية والصناعات

  .1االقتصادية

 والـيت  التـارخيي  الطـابع  ذات واملنـاطق  املـدن  يف السـياحية  التنميـة  بتحقيق الكفيلة السبل أهم ومن  

  :هي نقاط مخس يف تتمحور

  األفراد مع جنب إىل جنبا املسئولة املؤسسات فيهما تشترك عاملني أهم ومها واحلماية احلفاظ -1

  . متطورة ومناهج سليمة علمية أسس وفق الدورية والصيانة الترميم -2

 هويـة  تشـويه  عـدم  هـو  فيهـا  شرط أهم واليت التارخيية واملباين املدن لتلك واإلحياء التأهيل إعادة -3

  .والتارخيي التقليدي ومنظورها تراثها

 والعمـل  السـليم  الـتفكري  لقيامـه  يشـترط  والذي التنموية العملية إلجناح اجلوانب أهم من التخطيط -4

  .باملواطنني انتهاِء واخلاص العام القطاعني بني املشترك

 الـيت  النجاحـات  هـي  التارخييـة  واملبـاين  للمدن املستدامة السياحية نميةالت مراحل من مرحلة وآخر -5

   سوف

 .واالجتماعي والثقايف االقتصادي املستوى على التنمية هذه حتققها

 :هي التارخيية املباين يف املستدامة التنمية حتقيق أهداف مجلة ومن

 مـدننا  بقـاء  اسـتمرارية  يف ةوالصـيان  التـرميم  جانـب  إىل واحلمايـة  احلفاظ من كال دور توضيح -

  .التارخيية ومبانينا
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  .هويتها يفقدها ال الذي املالئم بالشكل التارخيية واملباين للمدن السياحي التوظيف -

 واالقتصـادية  االجتماعيـة  احليـاة  علـى  للتعـرف  واستنطاقها واحلضارية التارخيية املدن بإحياء االهتمام -

  .1التارخيي التراث ذلك أنتجت اليت

 واملبـاين  للمـدن  الثقـايف  التـراث  سـالمة  وضـمان  احلديثة التنمية متطلبات بني التوازن مراعاة كيفية -

  .واملعاصرة األصالة مابني اجلمع خالل من التارخيية

  دورهـا  وتفعيـل  بـذلك  الكفيلـة  السـبل  أهـم  وشـرح  للسياحة جذب مناطق التارخيية املدن جعل -

  .والسياحي الثقايف

 التارخييـة   القيمـة  ذات املنـاطق  علـى  احلفـاظ  أمهيـة  يف والثقافـة  الـوعي  دور على الضوء تسليط -

  .وإحياؤها

   واملبـاين  املـدن  يف السـياحية  التنميـة  مقومـات  تواجـه  الـيت  والعراقيـل  للصعوبات حلول اقتراح -

  .التارخيية

 وبالتـايل  سـياحي  بجـذ  نقطـة  وجعلـه  فعالة بطريقة تنشيطه وإعادة املادي التراث تأهيل إعادة إن     

 طويـل  لـزمن  االعتقـاد  سـاد  قد،فسـياحية  تنمية حيقق وبذلك استثماره عرب اإلنتاجية صفة يأخذ جعله

 املكملـة  األخـرى  العناصـر  االعتبـار  يف األخـذ  دون فقـط  الترميم على قاصر التراث على احلفاظ إن

  .له املنسوبة وظيفته أداء يف وتساهم ترميمه بعد املعلم على حتافظ واليت

 هويتنـا  لتأكيـد  سـواء  توظيـف  إىل حاجـة  يف التارخييـة  املدينـة  تكون أن مراعاة الواجب ومن      

 تتطلبـها  إنشـائية  إضـافات  أي وإن،فيهـا  البقـاء  يف الترغيب مث ومن ساكنيها رغبات لتلبية أو وطابعها

 الوقـت  نفـس  يفو،القـدمي  املـبىن  طـابع  مـع  ومنسـجم  متوافق بشكل إحداثها ينبغي اجلديدة الوظيفة

 املناسـبة  السـياحية  الوظيفـة  اختيـار  جيـب  عامـة  وبصفة،فيه أنشئت الذي العصر لطابع حاملة تكون
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 فاملبىن،عليـه  إضـافات  أي إحـداث  إىل اإلمكـان  بقـدر  اللجـوء  دون وموقعه فراغاته حيث من للمبىن

 قـيم  يضـم  كيـان  وهو،وزمانـه  عصـره  يف املعمـاري  للفكر العام املفهوم يعكس شامل كيان التارخيي

 أن البـديهي  ومـن  فيهـا  نشـأ  الـيت  وبيئتـه  لعصره 1احلضارية املظاهر من كثريا حيوي،ووظيفية تشكيلية

 أو يغريهـا  ال حبيـث  وحمـددات  العمـل  ذلـك  أصـالة  إطـار  يف يكون سابق معماري عمل مع التعامل

  .يزيفها أو األصالة تلك يشوه ال أدق مبعىن أو حيورها

 الـيت  األطـر  مـن  جمموعـة  تتـوفر  أن البـد  التارخيية واملباين املدن داخل مستدامة ةسياحي تنمية ولتحقيق

  :نذكر النشاطات من العديد تقدمي يتم خالهلا من

  :املناسبات استحداث -1

 عليهـا  أدخلـت  وإمنا،التارخييـة  الثـروات  علـى  مفهومها يف مقتصرة احلايل وقتنا يف السياحة تعد    

 السـياحي  املنـتج  تنويـع  حيقـق  مبـا  معينة ظروف واستغالل مناسبات ثباستحدا وذلك، جديدة عناصر

 داخـل  وتفعيلـها  احملليـة  املناسـبات  يف االشـتراك  وينتج،والـزوار  السائحني من جديدة شرائح جلذب

  . املهرجانات بعض فترات متديد حماولة مع،التارخيية ومبانينا مدننا

  :القدمية والدروب املسالك إحياء -2

 نشـاط  مـن  عليهـا  كـان  مـا  بكـل  التارخييـة  والشوارع واألزقة واملمرات الدروب إحياء نإ    

 مسـارات  إنشـاء  وميكـن ،2الثقافيـة  السـياحية  التنميـة  يعزز التارخيية وأشكاهلا،القدمي بطرازها وشواهد

 هـو  مـا  كـل  واقتنـاء  األقـدام  على بالسري السائح فيها يتمتع إذ التارخيية املناطق كل يف جديدة سياحية

 علـى  حتتـوي  متنوعـة  منـاطق  تشـمل  لكي السياحية الدائرة توسيع إىل املسارات إحياء ويهدف،راثيت

  .السياحي التطوير عملية يف املسامهة على وقادرة،خمتلفة سياحية مقومات
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  : الثقافية النشاطات -3

 حمـددة  منيـة ز لفتـرة  فيهـا  والبقاء معينة منطقة زيارة إىل السائح تدفع اليت احلواضر أهم من عدت    

 خـالل  مـن  التـراث  ـذا  التعريـف  وميكـن  السياحي بالتنشيط املرتبطة واملوسيقية املسرحية الفرق مثل

  .التارخيية واملباين املدن يف الشعبية والعروض واحلفالت املسرحيات تنظيم

 تقـوم  مـا  خـالل  مـن  الثقافيـة  السياحة لتنشيط ناجحا وافدا تكون أن ميكن الثقافية واملراكز األندية - 

 واملبـاين  املـدن  داخـل  واملهرجانـات  والسـابقات  والندوات كاحملاضرات متنوعة 1ثقافية نشاطات من به

  .التارخيية

 املشـاهد  مـع  التفاعـل  وخلـق  ـا  التعريـف  يف كبريا دورا السياحية املواقع صور تلعب إذ املعارض - 

 سـواء  املعـارض  إقامـة  املتعـددة  وأبنيتـها  التارخييـة  املدن تستوعب أن املمكن ومن، حيملها اليت والقيم

  .بالتراث التعريف يف بدورها تقوم اليت معارض أو التقليدية والصناعات باحلرف اخلاصة

 تـرويج  مصـدر  بشـكل  التارخييـة  املبـاين  يف العلميـة  واللقاءات والندوات املؤمترات عقد: املؤمترات - 

  .للبلد سياحية  ودعاية مهما

 االهتمـام  الواجـب  مـن  وبالتـايل ، املـدن  يسكنون العامل سكان نصف أن احلديثة الدراسات وتفيد     

 وتنميتـها  إحيائهـا  إعـادة  علينـا  الواجب ومن القدمية التقليدية وأحيائها التارخيية أبنيتها فقط ليس باملدن

  .سياحيا

 كمـا  التارخييـة  يناملبـا  توظيـف  إعـادة  وأن، أنشطتها إحياء يصاحبها أن جيب التارخيية املناطق صيانة إن

  . التارخيية واملباين للمدن احلضاري الطابع مع وتتفق منسجمة اجلديدة الوظائف تكون أن جيب

 

                                                           

JANEN-VERBEKE (mariem) and pristley (gerdak)، and antonio(p) russo،op-cit ، p.24-
1
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    السياحة ممارسة دوافع -5

 األشـخاص  حركـة  خالهلـا  مـن  تـتم  إذ،العامليـة  التنمية عناصر من رئيسيا عنصرا السياحة عدت       

 إليهـا  الوصـول  يصـعب  كـان  الـيت  النائية املناطق إىل صللت احلدود عرب والثقافات،والسلع واملعلومات

 العامليـة  والثقافـات  احملليـة  الثقافيـة  اهلويـات  بعـض  بني التفاعل خالل من حةايلس النظر وميكن،سابقا

  .السياحي بالنشاط العالقة ذات العاملية واملنظمات املؤسسات بني بالتعاون عادة يتم ما وهو،املتنوعة

  :ةاملصنع الدول يف -أ

 اسـتخدمت  إذا التنميـة  عمليـة  علـى  السـياحي  اـال  أمهيـة  على املصنعة الدول ممثلو ركز    

 الكـبري  باالهتمـام  السـياحة  وحظيت،االقتصـادي  اجلانـب  إىل األهـداف  توجيه حنو صاحلا استخداما

 املصـنعة  ولالـد  فلجأت،تصـيبها  الـيت  الدورية لألزمات ونتيجة النامية البلدان األوىل بالدرجة ختدم ألا

 البحـث  إىل االقتصـادي  الفكـر  اجتـه  هنـا  ومن،هايتهـدد  الذي الركود إطار من كمخرج السياحة إىل

 عـن  الطويـل  املـدى  يف الـدخل  لزيادة مرتفعة معدالت لتحقيق توفريها الواجب والشروط الظروف عن

  .االستقرار من أدىن حد ضمان مع السياحي النشاط تفعيل طريق
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  .2006 سنة السياح الستقبال الدول أحسن):  02(رقم جدول

  

  

  

  

  

  

  

   . نطينةقس لوالية السياحة ةيريمد: املصدر

 سـائح  مليـون 880 بلـغ 2009يف العـامل  يف السـائحني  أعداد أن العاملية السياحية املنظمة كدتأ   

 وأن،مليـاردوالر 942مقابـل  دوالر مليـار 826 بلغـت  العائـدات  وأن 2008يف سـائح  مليون919 مقابل

 يف نيـا وأملا العائـدات  مـن  وأمريكـا  األعـداد  حيـث  مـن  فرنسا تتصدرها الكبار العشر الدول قائمة

 ألعـداد  بالنسـبة  أنـه  البـاروميتر  تقريرهـا  يف املنظمة أكدت2009 العاملي احلصاد تفاصيل وإىل اإلنفاق

 عـدد  يزيـد  أن املنظمـة  تتوقـع 2010لعـام  بالنسبة جوهرية تغريات هناك تكن مل العامل 1حول السائحني

      2.℅4إىل3ب تتراوح بنسبة بكامله العام خالل السياح

  

  

                                                           
 2ص.2010 األول النصف عن العاملية املنظمة تقارير أحدث،)مصطفى( النجار - 1

 2نفسه،ص -2

 الدولة )باملليون( السياح عدد

 فرنسا 66.8

 أمريكا 49،03

 إيطاليا 43،4

 املتحدة اململكة 34،08

 الصني 25،96

 بولونيا 23،77

 املكسيك 19،51

 كندا 18،66

 التشيك 17،61

 النمسا 17،40
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  : النامية الدول يف السياحة-ب

 نظـرا  املصـنعة  الـدول  مـن  اآلتيـة  السـياحية  للصناعة املستقبلية الدول هي النامية الدول تعرب    

 واعتبـار  أمهيـة  خالهلـا  مـن  تـويل  سياحية سياسة تبنت فإا الغرض لدلك،الضعيف االقتصادي ملستواها

 الناميـة  الـدول  يف فالسـياحة  إذن ،االقتصـادي  القطاع تنمية يف يساهم قطاع باعتبارها للسياحة كبريين

 وسـائل  مـن  وسـيلة  متثـل  مـا  بقدر،املألوف من واخلروج العطل وقضاء التسلية وسائل من وسيلة متثل

  .االقتصادية التنمية

 فـإن  ذلـك  رغـم ،األوىل بالدرجـة  سـياحية  منـاطق  منها جتعل ثروات متتلك النامية الدول معظمف     

 بالـدول  نـت ورق مـا  إذا،السـياح  السـتقبال  وقليلـة  ضـعيفة  بقـى ت أجنزت اليت والتجهيزات اهلياكل

  .القطاع يف املستثمرة األموال رؤوس يف نقص إىل راجعة النقائص وتلك،املصنعة

 بالـدول  مقارنـة  العـامل  يف الصـغرى  التـدفقات  من الثالث العامل على السياحية التدفقات تعترب    

 مـن  نـتمكن  مل الناميـة  الـدول  ألن)أ.م.و( وغـرب  شـرق  جنوب،إيطاليا،إسبانيا:منها خاصة املصنعة

  .املتطورة غري االقتصادية وضيعتها بنسبة الدول تلك توفرها اليت الراحة شروط نفس توفري

 يف،الثالـث  العـامل  يف السـياحية  التـدفقات  ألهم املستقبلة الدول أهم من،مصر،املغرب،تونس تعتربو     

 عـام  منـوا  حققـت  الـيت  الوحيـدة  كانـت  إفريقيا أن املالحظة مع℅07النمو معدل بلغ اإلفريقية القارة

  1.السياحية املنافسة يف قدرا على حتافظ القارة هذه ومازلت2009

 عـددا  تسـتقبل  اليت،الزائري،كينـا ،العاج سـاحل ، السـنيغال  فتمثلها السياحية األفريقية الدول أما   

 مـن  ممثلـة  تبقـى  اآلسـيوية  الـدول  حـني  يف،سائح ألف500يناهز ما الغربية وأوروبا السياح من صغريا

                                                           
 .2009للسياحة يةالعامل املنظمة تقرير -1
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 غـرب  مـن  السـياح  تسـتقبل  اليت،وتايالنـد ،  ونسـيا  أند،الفلبني،سـنغافورة ، كونـغ  هونـغ  طرف

  .  1)أ.م.و(أوروبا

                                                           
 2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة- 1



        وعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثية    ـةـةـةـةييييالسيـاحالسيـاحالسيـاحالسيـاحة ة ة ة التنميالتنميالتنميالتنمي    ........................................................................::::الفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـي

101 

 

  اجلزائر يف السياحة  -6

 تراثهـا  إحيـاء  خالهلـا  مـن  حتـاول  ضـة  حاليا تعيش أن العريقة احلضارة ذات اجلزائر حتاول   

 غـري  السـياحي  املقـوم  هـي  الثقافيـة  السـياحة  وتضل،الكثريين لدى جمهوال يزال ال إذ، املتنوع التارخيي

 التـاريخ  قبـل  مـا  إىل جـذوره  متتـد  الذي الثقايف مبوروثها للتعريف للمنافسة القابل أو املتشابه أو املتكرر

  ـ العريب املغرب دول باقي عن اجلزائر مييز ما وهو التراث من ينفذ ال رصيد على حمتويا

 وتتنـوع ، عديـدة  مبزايـا  السـياحة  اـال  يف اجلزائـر  تتمتع: اجلزائر يف السياحية واملزايا املقومات -أ

  .والثقافية والتارخيية الطبيعية بني اإلمكانيات هذه

  :اجلغرافية املقومات -

  األوروبيـة  املـدن  مـن  بكـثري  مربوطـة ،املغرب بالد وسط يف، اإلفريقية القارة مشال اجلزائر تقع     

 ،كمالسـودا  بعـد  املسـاحة  حيـث  من افرقي بلد ثاين وهي، 2كلم2376000 على متتدو  مباشرة خبطوط

  :تتمثل اجلزائر تضاريس، كلم1200 طوله ساحلي بشريط تتمتع

   للتل الساحلية السلسلة -

  العليا اهلضاب -

  الصحراوي لألطلس اجلبلية السلسلة -

  : متنوع اجلزائر يف املناخ  

°18هو املئوية احلرارة درجة ومتوسط الساحلي الشريط على سائد:توسطيامل املناخ -
1  

  ورطب بارد فصل يسوده: العليا اهلضاب مناخ -

                                                           
ــراج -1 ــواري( مع ــياحة،)اهل ــا الس ــة يف وأثره ــادية التنمي ــة االقتص ــة، العاملي ــاد حال ــري االقتص ــة، اجلزائ  جمل

 .  24،22صص 2004اجلزائر،االغواط،01العدد،الباحث
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  °40ِإىل احلرارة درجة وتصل اجلزائري اجلنوب يسود:الصحراوي املناخ -

  :احلضارية و الثقافية املقومات -

 ولقـد ،املادي وغـري  املـادي  بشـقيه  الثقـايف  راثالت مكونات على تعتمد الثقافية السياحة أن معلوم      

 وتنظـيم  األثريـة  املواقـع  دور تفعيـل  خـالل  مـن  أكثر ذلك وبرز والسياحة الثقافة بني العالقة تطورت

 السـنوي  تيمقـاد  ومهرجـان  سـطيف  بواليـة  السـنوي  مجيلة كمهرجان فيها غنائية سنوية  مهرجانات

 اجلزائـري  واتمـع ، جديـد  مـن  فيهـا  احليـاة  وتدب املدينة يف األثرية املوقع تزين وبذلك باتنة بوالية

 كانـت  الـيت  املختلفـة  احلضـارات  حتدد ال الثقافية فالبيئة وهلذا وطنية ثقافية وحدة إطار يف ثقافيا متنوع

  :عناصر مثة ولكن اجلزائر يف

  .معنوية فنية قيمة ذو ثقايف تراث عن عبارة وهي الشعبية الفنون تعدد -

  .املناطق باختالف والتقاليد العادات يف ائراجلز ثراء -

  . ممارسيها قيم عن تعرب اليت التقليدية الصناعات أصالة -

 علـى  دليـل  خـري  وشـواهدها ،التارخيية احلقـب  مجيـع  على مفتوحا حضاريا متحفا اجلزائر تعترب      

 و التخطـيط  إال ذلـك  يف ينقصـها  وال مرموقـة  سـياحية  ملكانـة  تؤهلها بذلك وهي احلضارات تعاقب

 السـياحة  قطـاع  أن علمـا ، للسـياحة  العامليـة  السـوق  يف مرموقة مكانة حتتل جتعلها اليت اإلستراتيجية

 كانـت  املثـال  سـبيل  وعلـى  احملروقـات  مـن  اجلزائر مداخيل تفوق مداخيل الدول لبعض لوحده جيلب

ـ  يف السـياحي  نشـاطها  خـالل  دوالر مليار02من استفادت قد التونسية املداخيل  واملـداخيل  2007امع

1997عام ملياردوالر30 االيطالية
1 .  

  :اجلزائر يف السياحة مراحل -ب
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  مكانتها على منها حفاظا السياحة جمال يف الكبري االهتمام أولتها تارخيية مبراحل اجلزائر مرت لقد  

  .أخرى جهة من التارخيية وعادا تقاليدها وبعث،جهة من والعضوية الثقافية

 :االحتالل ضل يف اجلزائرية السياحة -1

 مرحلـة  خـالل  األجانـب  السـياح  طـرف  مـن  مبكـرا  اجلزائر يف السياحية الثروات اكتشفت لقد    

 جوالـا  بتنظـيم  قامـت  الـيت 1897سـنة  تأسسـت  الـيت  الشـتوية  اإلقامات جانب السيما االحتالل

ـ  الدعايـة  ديـوان  وأقيم،1918 يف السياحة جلنة إنشاء مت حيث،السياحية  علـى  باحلفـاظ  خاصـة  ةوجلن

 كما،آنـذاك  نقابـة 20 مـابني  جتمـع  الـيت  السياحية الفيدرالية تأسيس مت1919 سنة ويف،السياحية املناطق

 االقتصــادية للحركــة اجلزائــري الــديوان 1931 ســنة أيضــا وتأســس،الفندقة فيدراليــة تأسســت

ـ  الطبقـات  وتسـتقطب  جتلب الفترة هذه يف السياحة كانت حيث،والسياحية  بعـد  أنـه  حـني  يف،ةالثري

 مـا  فيهـا  ظهـر  ومنه،املتوسـطة  املراتـب  ذوي مستهلكي من ثاين نوع برز،1945 الثانية العاملية احلرب

  .واجلوالت باإلقامات اخلاصة بالسياحة يسمى

  :االستقالل بعد اجلزائرية السياحة-2

 علـى  وزعةامل،سـرير 5922:منـها  السـياحية  اهلياكـل  بعـض  استقالهلا غداة اجلزائر ورثت لقد    

ــاطق ــاحلية املن ــات وضــمن.1والصــحراوية واحلضــرية الس ــة خمطط ــر يف التنموي ــة اجلزائ  ملواكب

 الـوطين  الـديوان  إنشـاء  مت،1962سـنة  يف أنشـئ ،فاالعتبار بعـني  السـياحة  اجلزائـر  أخذت،العصرنة

  .الدويل املستوى على السياحي املنتوج وترقية لتسري للسياحة اجلزائري

 حيـث )COGEHORE(كوجيـور  واملطـاعم  الفنـادق  لتسـري  جلنـة  أسست1963 جوان19 ويف

 السـيادة  ميثـاق  علـى  االتفـاق  بعـده  مت كما،)ONAT( للسياحة الوطين الديوان إىل املنشآت تسري سلم

                                                           
 اإلنسانية العلوم كلية،احلضري االجتماع علم يف املاجستري شهادة لنيل مكملة مذكرة،قسنطينة مبدينة ياحيالس اال،)كرمية(دراج بن-  1

 34ص.2007-2006قسنطينة جامعة، واالجتماعية
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 أيضـا  السـنة  ذات ويف،املوروثـة  املنشـآت  وتسري احلرفية لألعمال سياحية ريةيمد تكوين اقتضى والذي

 التنميـة  يف املشـاركة  هلـدف ،1968سـنة  قانوـا  تشـريع  ومت) ATA(  جزائريـة  وكالـة  أول أنشأت

  .للبالد االقتصادية

 قبـل  مـن  كانـت  الـيت  السـياحية  املؤسسات كل لتسري السياحة وزارة تأسست1964 سنة ويف

 وضـع  مت1966سـنة  وحبلول،فيهـا  السـياحة  شـؤون  على تشرف اليت والسياحة والرياضة الشبيبة وزارة

 املنظمـة  مفهـوم 1966أفريـل 04 مرسـوم  جـدد " التشـريع  ميـدان  ففي،يالسياح اإلصالحي املخطط

 مـن  نـوع  تطـوير  أو إنشـاء  تالئـم ، وثقافيـة  طبيعية ومميزات خبصائص تتمتع منطقة كل بأا السياحية

       .املفيدة السياحية األمناط

 أهـداف  ضـمن  والطويـل  القصـري  األمـد  علـى  السياحة وزارة وضعته الذي التخطيط وهذا  

 الضـرورية  السـياحية  التنميـة  ظـروف  حيـدد  حبيث،املنشودة للمنجزات كمرجع الستخدامه أو سياحة

ــة حلــت1966 الســنة ذات ويف،املوجــودة املعطيــات إىل اســتنادا ــادق تســري جلن  واملطــاعم الفن

)COGEHORE(املنشـآت  هـذه  تسـري  للسـياحة  اجلزائري الوطين الديوان بذلك واستلم )ONAT (، كمـا 

 املخطـط  ضـمن  احلرفيـة  لألعمـال  السـياحة  مديرية تكوين استلزم الذي السياحة ميثاق على االتفاق مت

  ).1969-1967(التالني

 إجنـاز  يف للسـياحة  اجلزائـري  الـوطين  الـديوان  دور تضـمن ،1970سنة الرباعي املخطط ويف     

 حةوالسـيا  املعدنيـة  بامليـاه  لالسـتجمام  الوطنيـة  والشـركة  )SONATOUR( السـياحية  االستثمارات

 وتنصـيب  سـري  يف والتنسـيق  السـياحية  الوحـدات  كـل  اسـتغالل  الشركة هذه هدف وكان،املناخية

  .1السياحية للمتاجرة كضمان السياحية الوحدات
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 إنشـاء  إىل ـدف  الـيت )S.N.ALTOUR( للسـياحة  الوطنيـة  الشـركة  إنشاء مت1971 سنة ويف   

ــتغالل ــمان واس ــيري وض ــن التس ــاع واملتاجرة،احلس ــام للقط ــتثناء الع ــاع باس ــات قط  يف احلمام

 إىل وكـذلك ،التجارية اخلـدمات  مهمـة  والسـياحة  للفندقـة  الوطنيـة  الشـركة  إىل أسندت،1974سنة

  .سياحة بوزارة)TCA(اجلزائري السياحة  نادي إحلاق، السنة ونفس،)ATA(  السياحية الوكالة

ـ  حبيـث  مـايل  عجـز  وكذلك،املقدمة النوعية يف تقهقر تسجيل مت1980سنة يف  اهلياكـل  لتض

 السـياحة  دفـع  والتايل،التنفيـذ  حيـز  اخلماسـي  املخطـط  وضـع  مت أين،السابق وضعها على السياحية

 املؤسسـات  تغـري  حـدث  ذلـك  إثـر  وعلى،السياحية االستثمارات تشجيع مع،اجلنوبية خاصة اجلزائرية

  :كاآليت السياحية

 والسـياحة -S.N.ALTOUR. والصـحراوية  السـاحلية  الوحـدات  تسـري  يف حمـددة  مهمتـها  أصبحت-

 -طـرف  مـن  مسـرية  كانـت  مناخيـة  وحـدات  إليهـا  أسـندت  حيث،مهمتـها  توسعت املناخية

(S.N.ALTOUR) SONATHERM  أمــا ONAT الســياحي املنتــوج ترقيــة علــى مقتصــرة فأصــبحت 

  ).تنشيط،إشهار،إعالم(

  :وهي للقطاع أخرى ومؤسسات شركات أضيفت املقابل ويف

(SNHV)- احلضرية فندقةلل الوطنية الشركة.  

(ENET)-ؤسسةالسياحية الدراسات جبميع خمتصة وهي للدراسات امل.  

        : املؤسسات حل مت1983 سنة يف، التطبيق من سنوات 03 وبعد

(S.N.ALTOUR).(SNHV ).(SONATHERM)على موزعة جديدة مؤسسة19 تكونت
1  

                                                           
 والتنمية اإلقليمية التهيئة يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة،والعوائق املؤهالت بني،قسنطينة والية يف السياحية التنمية،)أمينة( اات بن -  1

  22ص.2005-2004 جوان،قسنطينة جامعة،األرض علوم كلية،احمللية
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 مهامهـا  فـتغريت ) ENET(أمـا  (ONT) للسـياحة  الوطين بالديوان السياحة وزارة استبدلت1989 سنة -

 مـن  كـل  مـس  حيـث 1991 غاية إىل الوضع واستمر (ONAT)و (TCA)"املؤسسات استقاللية" مشروع

 الـوطين  الـديوان  وصـاية  متـت  اجلزائـر  يف السـياحية  الـربامج  وتنفيـذ  التنظـيم  مؤسسـات  وباقي

  .)ONAT(للسياحة

ـ  وزارة إىل السياحي التسيري مهام أدرجت1992سنة يف -  النقـل  بـوزارة  تـدعى  أصـبحت  الـيت  لالنق

 والشـرق  للوسـط  املؤسسـات  اسـتقاللية  إطار يف)EGT( السياحي التسيري مؤسسات وأنشئت والسياحة

   1.هلا التابعة السياحية والفنادق املركبات تسيري نشأا من واليت واجلنوب والغرب

 أنشـئت  كما،التقليديـة  الصـناعات  إليهـا  وأضـيف  السـياحة  وزارة إنشـاء  أعيـد  السنة نفس ويف   

 السـياحة  وزارة إشـراف  حتـت  للسـياحة  الـوطين  الـديوان  مع بالتنسيق تعمل للسياحة وطنية فيدرالية

  .التقليدية والصناعات

 االقتصـادية  املؤسسـات  خصخصـة  برجمت،املؤسسـات  هيكلـة  إعـادة  سياسة وضمن1994 سنة يف -

 بعثـة  مـع  اتفاقيـة  إطـار  يف، 1995 لسـنة  الثاين سيالسدا يف وتنفيذها والسياحية منها التجارية العمومية

  .األورويب لالحتاد املختصني

 للمتعـاملني  بالنسـبة  اسـتثمار  تشـجيع  منـهج  السـياحة  وزارة اختذت،املشروع هذا إىل إضافة1995-

 والـذي  السـياحية  املنتجـات  لعـرض  للسـياحة  والدويل الوطين الصالون نظم حيث،الدوليني أو الوطنني

  2 .2006غاية إىل تمرارهاس على حافظ

 املسـتدامة  بالتنميـة  املـتعلقني  القـانونني  مشـروعي  علـى  الوطين الس صادق2003سنة ويف

 االعتبـار  بعـني  القـانون  مشـروع  علـى  املقترحـة  التعديالت أخذت وقد، السياحية واملواقع للسياحة
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 تسـريه  وكـذا  الثـروة  زيـادة  يف املسـامهة  القطاعـات  مصـاف  إىل السياحي بالقطاع االرتقاء ضرورة

  :خالل من وذلك عقالنيا

 خـالل  مـن  وذلـك  الوطنيـة  املؤسسـات  تشهدها اليت السياحية التنمية يف االنسجام لعدم حد وضع -

 واحلضـارية  والثقافيـة  الطبيعيـة  الثـروات  وتـثمني  العمل استمرارية لضمان التسيري يف جديد أسلوب تبين

  .للبالد

 واضـحة  وطنيـة  إسـتراتيجية  ضـبط  عمليـة  أمهيـة  علـى  احةالسي ةزراو أكد الصدد هذا ويف  

 الـس  أعضـاء  أكـد  كمـا ، السـياحي  العقـار  على معظمها يف ترتكز واليت،السياحي امليدان يف املعامل

 احلفـاظ  جانـب  إىل العمـراين  اخلطـر  مـن  التارخييـة  السياحية املواقع محاية شأنه من املشروع هذا،أيضا

          1.االستثمار ألصحاب ولويةاأل ومنح،اخلاصة امللكية على

ــار ويف    ــق إط ــتمرارية حتقي ــذه االس ــع،املشاريع هل ــانون وض ــم ق ــؤرخ01-03رق  امل

إىل  األوىل مادتـه  يف القـانون  هـذا  يتجـدد  حيـث  للسـياحة  املستدامة بالتنمية املتعلق2003فيفري17يف

ـ  سائلاوو تدابري وكذا، السياحية لألنشطة املستدامة التنمية شروط  إىل ـدف  الثانيـة  املـادة  أما،ذهاتنفي

 مقصـد  إدمـاج  جانـب  إىل السـياحة  يف الشـراكة  وتواتر،ستثماراإل ترقية أجل من مالئم حميط إحداث

 التهيئـة  عمليـة  فـإن  ولذلك،السـياحية  الصـورة  ترقيـة  خالل من للسياحة الدولية السوق ضمن اجلزائر

 السـياحية  للتهيئـة  التـوجيهي  ملخطـط ا ملواصـفات  سـياحية  منشـآت  اجنـاز  خالل من تتم للسياحية

 املوافـق  ه1422عـام  رمضـان 27 يف املـؤرخ 20-01 رقـم  القانون من38و22 املادتني يف عليها املنصوص

2001ديسمرب12:ل
2  
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 واهلياكـل  للمنشـآت  املسـتدامة  التنميـة  حتقيـق  يف السـياحية  التهيئـة  خمطـط  يساهم حيث   

 خـالل  مـن  التنميـة  هـذه  دعـم  إىل يسعى كما،لسياحيا التوسع ملناطق العقلي االستغالل مع،السياحية

 دف،السـياحي  باالسـتثمار  اخلاصـة  واجلبائيـة  املاليـة  االمتيـازات  ومنح،واملسـاعدات  الدعم أعمال

  1.الوطين االقتصاد على االجيابية آثارها واستخدام واملستدامة السريعة التنمية تشجيع

 يف مـؤرخ 86-07رقـم  تنفيـذي  مرسـوم  وضـع ، السـياحية  التهيئة أو التنمية ألهداف وحتقيقا

 التهيئـة  خمطـط  إعـداد  كيفيـة  حيـدد  والـذي ،م2007سـنة  مـارس 11:ل املوافق ه1428 عام صفر21

  .السياحية التوسع ملناطق السياحية

 اإلسـتراتيجية  بوضـع  تـرتبط  مـا  بقـدر  التنمية بإستراجتية ترتبط ال اجلزائر يف السياحة فانطالقة

 غلـى  ترتكـز  إذ تسـرع  أي عـن  بعيـدا  تفـاؤيل  عمـل  جو يف منها املرجوة ائجالنت لتحقيق التنفيذ حمل

 .السياحية التنمية رهانات جتاه ناجحة حلول وإجياد املطلوب بالعمق املشاكل معاجلة

  :اجلزائر يف السياحة واقع -ج

 هـذه  خـرباء  أن حـد  إىل األخـرية  العشر السنوات خالل هائال تطورا السياحة صناعة شهدت      

 مـن  اجلزائـر  فأين،الصـعبة  للعملـة  ومصـدر  الدويل االقتصاد حتريك عوامل من عامل يعتربوا ناعةالص

  ؟ هذا

 املرتبـة  إىل السـياحية  مرتبتـها  تـدنت  اجلزائـر  أن اجلزائريـة  السياحة لوزارة إحصائيات كشفت       

 جزائـري  ناملليـو  ونصـف  مليـون  مـن  أكثـر  أن حبيث،إفريقيا إىل السياح وصول حيث من السادسة

 أكـدت  كمـا ،ااورة تـونس  دولـة  وجهتـهم  كانـت  الف700 منهم املاضي العام، أجنبية دوال زاروا

  .2الليبية اجلماهريية قبلتهم كانت الف35 مقابل فرنسا فضلوا الف400حوايل أن اإلحصائيات
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ـ  هـذا  يوفرهـا  الـيت  واحلوافز،أسباب لعدة تونس على اإلقبال زيادة الوزارة وأرجعت     هلـذا  دالبل

 العـام  األمـني  الرفـاعي  السـيد  أوضـح  كما،تأشرية دون بدخول للجزائريني السماح إىل إضافة،القطاع

 ℅1 يتعـدى  ال العامليـة  السـياحة  مـن  ونصـيبها  عامليا138الرتبة حتتل اجلزائر أن للسياحة العاملية للمنظمة

 إال،)2009-2008( اضـيتني امل السـنتني  خـالل  حتسـن  التقريـر  سجل،للسياح اجلزائر استقبال   عن أما

 بلغـت  عائـدات  اجلزائـر  وجنـت ، السـياحة  تـدفقات  مـن  ℅2،0تقدرب تزال ال اجلزائرية احلصة أن

2005دوالرعام مليون173
 مـا  إذا جـدا  ضـعيفة  فقيمتـها  العـامل  يف السياحية باملداخيل مقارنتها وعند،1

 مـن  مسـتوى  أقـل  لالقـو  وميكـن  االقتصـادي  املسـتوى  ونفـس  القارة نفس من دول مع قورنت

 املرحلـة  تلـك  يف السـياح  اغلـب  إذ كبريا تطورا ا السياحة قطاع شهد حيث.املغرب، كتونس،اجلزائر

 أن حـني  يف الـزوار  مـن ℅ 39،4ميثلـون  باخلـارج  املقـيمني  يـن  اجلزائـر  وكـان ،℅44بنسبة مغاربة

ـ  صادر تقرير أشار كما، ℅ 2،7 بنسبة فرنسيون جلهم℅ 13،4 ميثلون األوروبيون  مـن  كـبري  عـدد  نع

 القطـاع  أن الدوليـة  لالسـتثمارات  الفرنسـية  الوكالـة  ومبشـاركة  هـامت  بريس فا إشراف حتت اخلرباء

 مـن  عـدد  يف املسـتوى  حتـت  يضـل  أنـه  إال،اخلام احمللي الناتج من ℅10ميثل املتوسط مبنطقة السياحي

  2.كبرية بصورة مستغل غري فيها القطاع يبقى اليت اجلزائر بينها من الدول

 غـري  اخلـدمات  نوعيـة  بـأن  مشـريا  اجلزائريـة  السـياحة  يف والقوة الضعف نقاط التقرير حدد وقد  

 ذلـك  إىل يضـاف ،متواضعة اإليـواء  وعروض،ضـعيفة  الكميـة  الناحية من التكيف على والقدرة،تنافسية

 الـف 150و تـونس  يف،الـف 230مقابـل  سرير الف81تتجاوز مل اإليواء قدرات بأن مشريا، االحترافية قلة

 امتالكهـا  ورغم،أيضـا  عبئـا  يشـكل  اإلدارة وزن وثقـل  العـام  القطـاع  وزن يـزال  وال،املغرب يف

 جنـدها  إذ العـامل  يف الكـربى  السـياحية  الـدول  مصف يف لتكون تؤهلها سياحية ومؤهالت إلمكانيات

 كـن مي ال كما،والصـحراء  اجلبـل  البحـر  بـني  جتمع السياحي اجلذب لعناصر متناسقة ووحدة فنية لوحة
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 إىل إضـافة  عامليـة  شـهرة  نالـت  الـيت  الطاسـيلي  حفريات:مثل ثرائها يف املتنوعة التارخيية املعامل جتاهل

 وتلمسـان ،  ومجيلـة ،كتيمقاد األثريـة  املنـاطق  وكـذا ،وغريها شرشـال ،تيبازة:مثـل  الساحلية املواقع

  .1وقسنطينة

ـ  أن شأا من سياحية إستراجتية تتبىن مل اجلزائر كون        القطـاع  وزيـر  عرب،دوليـة  مكانـة  هلـا  يتعط

 العشـرية  يف ضـيعته  مـا  تـدارك  يف اجلزائـر  إرادة عـن "ميمـون  إمساعيل"التقليدية والصناعة السياحي

 افتكـاك  مـن  متكنـها  الـيت  املـؤهالت  مع،السـياحي  التطور هامش على اجلزائر تبقى ال حبيث السوداء

 مـن  القليلـة  األيـام  هـذه  خـالل  اجلزائـريني  ينيالسياح املتعاملني يقوم حبيث،املتوسط حوض يف مكانة

 أظهـرت  فقـد ،2العـاملي  شـنغهاي  لعـرض  تـنظم  الـيت  واألسفار للسياحة ترقوية بعمليات 2010 سنة

 سـائحا 196229 يأ 2001عـام ℅ 4،09:ب ارتفـع  اجلزائـر  يف األجـنيب  السـياح  عدد أن رمسية بيانات

 يلـيهم ℅36 ميثـل  كمـا  سـائحا 70880بامجـايل  الفرنسـيني  ليتصـدر  2000عـام  خـالل 17553 من

 إىل بالضـافة  سـائحا  9244بامجـايل  الثالـث  املركـز  مـايل  من القادمون سائحاواحتل33607التونسيون

 ارتفـاع  إىل أدت األخـرية  فالسـنوات ،سائح8260االيطـالني  وبلغ،السـياح  مـن  معتـرب  بعدد الصينيني

 بـدورها  سـجلت  قـد  كانـت  ةالصـعب  بالعملـة 2002سنة فامداخيل، الصعبة بالعملة السياحة مداخيل

 مليـون 95،5قيمتـها  بلغـت  الـيت 2001 مبـداخيل  مقارنـة  دوالر مليـون  33،7بلغـت  ارتفـاع  نسبة

2013حـدود  يف أجـنيب  مليـون 02 بينـهم  مـن  سائح مليون03السياحة وزارة وتتوقع،دوالر
 وهنـاك . 3

 صـادية واالقت االجتماعيـة  التنميـة  مركـز  مـدير "سـائر  رميونـد " السـيد  يؤكـد  جهتـه  من املزيد

 الـذي  االقتصـادي  املنتـدى  عليهـا  علـق  مثلما 2003سنة منذ تطورا عرفت اجلزائر إن:"يقول،بسويسرا

 أن علـى  املتـدخلون  وأمجـع ..."املغـرب  تـونس  عـن  البعـد  كل بعيدة تبقى لكنها،مؤخرا جبنيف نظم
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 لطبيعيـة ا وبـالكوارث ،2001سـبتمرب 11أحـداث  مثـل  اإلرهابية األحداث بفعل تأثرت العامل يف السياحة

 مرهونـة  اجلزائـر  يف لكنـها ،االفلونزا مثـل  املعديـة  العامليـة  األمـراض  من العديد وكذا،تسونامي مثل

 يف يفكـر  مـن  جتعـل  وال1"العصـر  تواكـب  أن جيـب  الـيت  االقتصادية والتعامالت البنكية بتسهيالت

 لبريوقراطيـة وا البنـوك  وراء اللـهث  ختيـل  مبجـرد  الفكـرة  تلـك  من بالفرار ذلك سبق أن االستثمار

  .للعاطلني فيه مكان وال سريعة بصورة يتحرك العامل الن الالمتناهية

 الـيت  التراثيـة  السـياحية  املـوارد  من لالستفادة السياحي قطاعها تطوير حنو حاليا اجلزائر وختطو    

 السـياحة :مثـل  سـياحيا  منتجاـا  تطـوير  علـى  السياحة صناعة عن املسئولة اجلهات وتعمل،ا تزخر

 للتـراث  االعتبـار  وإعـادة  الرومانيـة  وخباصة األثرية املواقع رصد محلة األخرية اآلونة يف وأطلقت،تراثيةال

  ـالسياحية اجلزائر صورة حتسني يف واملسامهة اجلزائري والثقايف الوطين

  :      اجلزائري االستثمار تواجه اليت املعوقات -د

 وطموحـا  مهمـا  موقعـا  هلـا  خلق ما هذا،اجلزائر يهعل تتوفر الذي السياحي اإلرث لتنوع نتيجة    

 بـذلك  فتصـبح  عزلتـها  مـن  ختـرج  جتعلها حيث التنمية آليات يف تساهم حىت السياحي اال يف كبريا

  :منها نذكر والصعاب 2العقبات من العديد تواجهها أا إال،هاما سياحيا قطبا

 أكثـر  وجـود  إىل األرقـام  آخـر  تشـري  حيث،ورق على حرب اجلزائر يف املشاريع تبقى :االستثمارات -

 مل أـا  غـري  السـياحي  التوسـع  منـاطق  وخـارج  داخل الوزارة مستوى على استثمار طلب 900  من

 ـا  املعمـول  والتشـريعية  القانونيـة  النصـوص  فـإن  أخرى وبعبارة،القطاع مستوى يف استثمارات تكن

ـ  للمتطلبـات  متطابقة غري وأصبحت األحداث جتاوزا  يف االسـتثمارات  وضـعف ، اجلديـدة  اديةاالقتص

  املاضية السنوات خالل التحتية البنية
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  .احلالية السوق متطلبات مع السياحية القوانني تالئم عدم -

                تعمـل  الـيت  الكـبرية  الفوضـى  بسـبب  املزريـة  والوضـعية   1اجلزائرية الفنادق يف اخلدمات تدهور -

  . ا املعمول وطالشر أدىن إىل وافتقارها، فيها

  .السياحي اال يف االحترافية نقص -

 للحركـة  متواصـل  جـذب  مقـوم  كونـه  حساسـا  جمـاال  يعـد  الذي باجلزائر البيئي اال تدهور -

       2.السياحية

 الكـبري  التراثـي  املـوروث  بأمهيـة  الالوعـي  ضل يف هذا وكل:والتارخيي األثري الثقايف التراث إمهال -

 مـن  النابعـة  الالمبـاالة  نتيجـة  املعمـاري  التـراث  باندثار ينبأ الذي الوضع وأمام، جلزائرا به تتميز الذي

 الوطنيـة  والتقاليـد  الثقافـة  علـى  والتعـدي ،واملعرفة العلم عن البعد كل البعيدة املواطنني بعض سلوكيات

  .اآلثار هلذه والتارخيية التراثية بالقيمة وعيهم وقلة

 السـياحية  الوكـاالت  أصـحاب  وراءه يقـف  اجلزائـر  يف السياحة قطاع هإلي آل الذي املتردي الوضع -

 فربع،االحترافيـة  عـن  بعيـدا  السـفر  وتـذاكر  التأشـريات  لبيـع  مكاتب إىل األخرية هذه حولوا الذين

 مـرأى  أمـام "البزنسـة " متـارس  وكالـة  900 عـددها  البـالغ  الوطين املستوى على املوجودة الوكاالت

  3.السلطات

  :باجلزائر لسياحةا املؤسسات -هـ

( للسـياحة  الـوطين  الـديوان  هـي  اجلزائـر  يف السـياحة  ترقيـة  علـى  تعمـل  هيئـة  أهم إن   

ONT(يف املختصـة  والدوليـة  الوطنيـة  التظـاهرات  بعـض  يف املشـاركة  على نشاطاته يف يعتمد والذي 
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 لكن،اجلزائـر  يف السـياحية  مبـؤهالت  وتعـريفهم  السـياحي  املنتـوج  لعـرض  وذلك،واألسفار السياحة

 املوجهـة  املاليـة  املصـادر  بـنقص  خاصـة  يرجـع  وذلك،نشاطه يف ضعفا للسياحة الوطين الديوان يشهد

 علـى  للسـياح  املصـدرة  الدولة،السـياحيني  واملمثلني اإلقليمية السياحية املندوبيات غياب إىل إضافة، إليه

  .سياحةال لصناعة احملرك العصب ميثل والذي التونسي للسياحة الوطين الديوان عكس

 واملتمثلـة  الـوطين  املسـتوى  علـى  فقـط  مؤسسات ثالث فتتواله،السياحي التكوين خيص وفيما   

 والسـياحية  الفندقيـة  للتقنيـات  الـوطين  واملعهد،بالعاصـمة  املوجـودة  للسياحة العليا الوطنية املدرسة يف

 الـيت  و جتهيزاـا  مقـد  مـن  املؤسسـات  هذه وتعاين" ببوسعادة" الفندقية التقنيات ومراكز،"وزو بتيزي"

  .احلديثة التقنيات مع تتوافق تعد مل

 رغـم  واجلزائر،احلتميـة  الضـرورات  مـن  أصـبحت  اليـوم  يف السـياحة  أن يف تكمن القول وخالصة 

 مـورد  السـياحي  القطـاع  ويعترب،االقتصـادي  القطاع يف الفاعلة التنمية حتقيق أن إال،طاقات من متملكه

 ثقافـة  حتقيـق  جانـب  إىل الـالزم  التمـوين  يتطلـب  الذي األمر وهو،نيةبعقال استغالله أحسن إذا إضايف

 سـياحية  اجتاهـات  لتحقيـق  السـياحة  خلدمة التراث جتسيد جبدية والتفكري اجلزائري اتمع لدى سياحية

  1.خمتلفة جديدة

  :سياحيا البلد صورة التسويق يف السياحية الوكاالت دور-

 املقومـات  بتسـويق  بـدورها  تقـوم  الـيت  االتصال وسائل إحدى والسفر السياحية وكاالت تعد    

 الالزمـة  الترتيبـات  وإجـراء  وفنيـة  استشـارية  ومعلومات خدمات تقدم فهي، السياحي للبلد السياحية

 السـياحية  احلركـة  بتصـدير  القيـام  يف دورا هلـا  أن كما،العامل يف مكان أي إىل حبرا أو  برا السفر لربط

 الالزمـة  اإلجـراءات  واختـاذ ،عليها واحلـوافز  اخلـدمات  وعرض املختلفة باملنظمات االتصال طريق عن

  .الرحالت لنجاح
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 يـتالءم  مبـا  السـياح  جلـذب  خاصـة  بـرامج  تنظيم إىل والسفر السياحة وكاالت بعض وتعتمد    

 السـياحة  وكـاالت  تقـدم  مـا  وعادة،والتقاليـد  العـادات  بـاختالف  ختتلف اليت ورغبام أذواقهم مع

 هـذه  يف املشـاركة  مث ومـن  السـياح  إغـراء  إىل يـؤدي  ممـا  اجلماعيـة  للـرحالت  تختفيضا والسفر

  .الرحالت

 بصـفة  متـارس  أـا  إال. التجاريـة  املؤسسـات  مـن  كغريها واألسفار السياحة وكالة وباعتبار    

 املنطقـة  ـا  تتمتـع  الـيت  السـياحية  واهلياكـل  بـاملؤهالت  التعريف على تعمل إذ،سياحيا نشاطا دائمة

  :يلي مبا اجلزائر يف السياحة وكاالت بنشاط املرتبطة اخلدمات حددت ولقد،

 السـياحي  الطـابع  ذات اآلثـار  ومواقـع  املـدن  داخـل  املرشـدين  رفقـة  وزيارات جوالت تنظيم -1

  .والثقايف

  .السياح التصرف حتت السياحيني املرشدين املترمجني خدمات وضع-2

  .ا املرتبطة اخلدمات تقدمي وكذا ،الفندقية املؤسسات يف احلجز أو اإليواء -3

 لـدى  مـا  املعمـول  والتنظـيم  الشـروط  حسـب  النقـل  تذاكر  أنواع كل  وبيع السياحي النقل -4

.النقل مؤسسات
 1

 

 واملـؤمترات  والرياضـية  والثقافيـة  الفنيـة  والتظـاهرات  البحـري  والقـنص  الصيد نشاطات تنظيم -5

  .   منظميها من ببطل أو الوكالة لنشاط املكملة وامللتقيات

  .السياحية نشاطام عن النامجة املخاطر كل من التأمني بإجراء الزبائن لصاحل القيام -6

  .ومكانتها بامسها اخلدمات خمتلف تقدمي قصد أخرى أجنبية أو حملية وكاالت متثيل -7
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 معـدات  مـن  وغريهـا  املنقولـة  البيـوت  وكـراء  األمتعة ونقل،سائق بدون أو بسائق سيارات كراء -8

 عامـة  خدمـة  حتقيـق  يف يسـهم  البعض أن والسفر السياحة وكاالت بتنظيم العناية دواعي ومن 1التخييم

 علـى  احلصـول  تسـري  يف يتمثـل  والسياحة السفر وكاالت نشاط من جزءا أن حيث ثقافية  طبيعة ذات

  .الوكالة هذه مع للمتعاملني واجلغرافية، واحلضارية ،والفنية ،التارخيية املعرفة

 السـياحية  ومناطقـه  بالبلـد  التعريـف  يف كـبريا  دورا الوكـاالت  هلـذه  أن إىل نصل هنا ومن

 أو الـوطن  داخـل  مـن  سـواء  السـياح  وجـذب  الداخليـة  السياحة لتنشيط السياحية ثرواته وخمتلف

  .وثقافته البلد صورة تعكس بالضرورة أا البد الوكاالت هذه تقدمها اليت اخلدمات فتلك،خارجه

  السياحة تطوير على وأثره التكنولوجي مالتقد  -7

 تعـد  اجلزائـر  وكون،اـاالت  مجيـع  متـس  قصوى تطور حالة الراهن الوقت يف يعيش العامل إن      

 يف املتمثلـة  الرقميـة  الثـورة  لعبتـه  الـذي  الـدور  عـن  نتغاضى أن،النمو طريق يف  السائرة الدول من

 هـذه  أدخلـت  حيـث  والتسـويقية  والتنمويـة  اإلدارية اهيماملف من الكثري تغري يف ،واالتصاالت املعلومات

 القطاعـات  أحـد  هـو  السـياحة  وقطاع،واخلاصـة  العامـة  واملؤسسات اإلدارات أجهزة معظم يف التقنية

 وأصـبحت ، األجنبيـة  البلـدان  معظـم  يف واخلـاص  العـام  القطـاعني  قبل من كبرية بعناية حظي الذي

 غـري  مـن  بأنـه  اليـوم  عاملنا يف واضحا أصبح قد،فاحلاسوب شبكات خالل من مباشر اتصال هلا أجهزته

 يف مركـز  بشـكل  االهتمـام  دون ثقافيـة  أو اجتماعيـة  أو اقتصادية أو عمرانية تنمية بأي التفكري املمكن

  . ومواردها املعلومات بأنظمة املهتمة القضايا

 الـيت  املتنوعـة التارخييـة   و والطبيعيـة  الظـروف  ومبسـاعدة  املتميـز  اجلغرايف موقعها وحبكم فاجلزائر  

 القطاعـات  كبـاقي  متميـز  حضـور  له أصبح الذي السياحي القطاع تطوير على وحيفز يغري مما،متتلكها

                                                           
 .1999، 13ص،24العدد، اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -1



        وعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثية    ـةـةـةـةييييالسيـاحالسيـاحالسيـاحالسيـاحة ة ة ة التنميالتنميالتنميالتنمي    ........................................................................::::الفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـي

116 

 

 بـذات  املتواجـدة  املواقـع  مـن ℅05 وأن السـيما ) االنترنـت ( الدولية املعلومات شبكة على اخلدمية

  .سياحية خدمات ذات هي الشبكة

 واحملافظة،احلضـاري  اإلرث هـذا  ودميومـة  صـيانة  أجل من طاخط نضع أن علينا لزاما وأضحى    

 السـياحية  املواقـع  كافـة  علـى  حيتـوي  رقمي أطلس شكل على معماري تسجيل وجود من والبد،عليه

 الدوريـة  واملشـاهدات  واملالحظـات  املعلومـات  بكـل  حتتفظ منظومة وبصيغة، والتارخيية األثرية واملباين

 مهـم  كجـزء  حاسـويب  برنـامج  يف ذلـك   وإدراج السـياحية  املواقع على تطرأ اليت الطبيعية والتغريات

 ودميومـة  التراثيـة  املبـاين  حلمايـة  املعلومـات  ثـورة  باسـتخدام  التراثي احلفاظ تنمية إحياء يف يشارك

  1.سياحيا وتطويرها،أصالتها

  :   السياحي اال يف واستخداماته االتصال -أ

 واجتاهـات  ومعلومـات  ومعتقـدات  آراء مشـاركة  ليـة عم بأنـه  عامـة  بصفة االتصال يعرف     

 ـا  تنقـل  الـيت  العمليـة  بأنـه  يعـرف  كمـا ، الفكرية واجتاهاتنا ومعتقداتنا آرائنا مع الفكرية اآلخرين

   2.املختلفة االتصال طرق بإحدى ومستقبل مرسل بني املعلومات

 قطـاع  خاصـة  قطـاع  يأ يف عنـها  يسـتغىن  الـيت  الضـرورية  الوسائل من االتصال يعترب لذا     

 والتـأثر  التـأثري  عمليـات  مث ومـن  السـياحية  الشركات خماطبة مث اإلعداد من يبدأ االتصال فإن، السياحة

   3.الوطن يف السياحية املواقع عن واملعارف املعلومات تدفق خالل من

 املرشـد  مـن  واملعـارف  املعلومـات  انتقـال  عمليـة  أيضـا  يعين السياحي اال يف االتصال إن

 العامـة  العالقـات  أو السـياحي  واالسـتقبال  السـياحة  مكاتب يف والعاملون العمل مسئول أو السياحي
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 كشـركات  نوعهـا  كـان  أيـا  للسـياحة  اخلدميـة  األعمـال  منظمـات  أو األثرية واملواقع املتاحف يف

  .اخل...  ترفيهية أماكن أو مطاعم أو السفر ووكاالت

 واسـتقرار ،السياسية األحـوال  بعـض  علـى  يقـف  السـائح  جيعـل  السـياحي  اال يف االتصال إن  

 يف كـبرية  مسـاعدة  لالتصـال  كمـا ،القراءة أو باملشـاهدة  سواء،السياحي القصد بلد يف األمنية األوضاع

 االجنـاز  عمليـات  يف واملعرفـة  العلـم  إليـه  وصـل  مـا  أحـدث  على واإلطالع التفكري ملكات تنمية

   1.العامل أحناء يف واالبتكار

  :ماإلعال -

 املخططـة  االتصـالية  النشـاط   أوجـه  كافـة  بأنـه  تعريفه وميكننا،املتخصص اإلعالم أشكال أحد هو  

 واألخبـار  احلقـائق  بكافـة  اجلمهـور  تزويـد  ـدف  متخصصـون  إعالميـون  ميارسها اليت واملستمرة

 املتعلقـة  األمـور  وجمريـات  واملشـكالت  واملوضـوعات  القضـايا  عـن  السليمة واملعلومات الصحيحة

 وبكافـة  املختلفـة  االتصـال  وأشـكال  بوسـائل  وذلـك  حتريـف  وبـدون  موضوعية بطريقة بالسياحة

 أجـل  ومـن  ناحيـة  مـن  اجلمهـور  لدى السياحي الوعي تنمية أجل من والتأثري لإلقناع الفنية األساليب

  .األفراد من عدد أكرب اجتذاب

  :نالحظ السياحي لإلعالم الشامل املفهوم هذا خالل ومن 

 مـن  السـياحة  مجـاهري  لتعريـف  عنـها  االسـتغناء  ميكـن  ال ملحـة  ضرورة السياحي عالماإل إن -1

 املتكـررة  الزيـارات  يف وترغيبـهم  اهلـام  احلـي  امليـدان  هذا يف تبذل اليت وباجلهود ووكاالت شركات

   2.السياحي الرواج يتحقق ال وبدونه السياحي العمل السياحي اإلعالم يكمل وهلذا ،املرحبة
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 ،لألخبـار  الوظـائف  كافـة  سـتخدم تو،وسائله خصائصه له اتصايل تنشيط هو السياحي الماإلع إن -2

  .أهدافه لتحقيق اإلعالمية السياسيات إطار يف واخلدمة وعيةتوال والتوجيه واإلقناع والتفسري

 احملفـزات  خمتلـف  عـن  الصـحيحة  واألخبار احلقائق وعرض والدقة بالصدق السياحي اإلعالم يتسم -3

ــياحية ــزات الس ــدمات كمنج ــهيالت واخل ــامل والتس ــياحية واملع ــاخ وظروف،الس ــة املن  والبيئ

 يعكـس  والوقـائع  للحقـائق  والتوضـيح   والتبسـيط  الشرح يستهدف وبأسلوب حتريف وبدون،السائدة

  1.اجلوانب هذه تتوخى ال واليت والدعاية كاإلعالن األخرى السياحية االتصال أشكال أوجه

  :السياحي اإلعالم أمهية -

 خمتلـف  يف احلقيقيـة  التنميـة  عوامـل  مـن  وعامل السياحة لدفع إستراتيجية أداة اإلعالم أضحى   

 أو حتـرك  كـل  أسـاس  السـياحية  فاملعلومـات  ااالت من العديد يف كبرية مكانة حيتل كما،العامل بلدان

  2.الوطين قتصاداال عليها يبىن  اليت املعلومات عن االستغناء العامل يف بلد أي يستطيع   وال إجناز

  :التايل النحو على السياحية اإلعالمية األمهية وتتمثل

 الـيت  العوامـل  أحـد  يعـد  اجلمهور لدى السياحي الوعي مستوى اخنفاض إن: السياحية التوعية حتقيق -

 اإلعـالم  أمهيـة  تتزايـد  لـذلك .ـا  واالرتقـاء  السياحية التنمية يف املهم دورها أداء عن السياحة تعرقل

     يف حيالسيا

 للحفـاظ  املختلفـة  والسـبل  وأمهيتـها  بلـدهم  يف السياحة لواقع وفهمهم اجلماهريي والتثقيف التوعية يف

  .السياحة صناعة تلعبه الذي الدور بأمهية الوعي وتنمية لبلدهم احلضارية املمتلكات على
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 العامـة  ماإلعـال  وسـائل  طريـق  عـن  السـياحي  للنشـاط  االجيابيـة  العناصر حبصر الوعي هذا ويقاس

 يف املفهـوم  يرسـخ  حبيـث  ثقـايف  مسـتوى  كل مع تتفق ولغة بأسلوب والتليفزيون واإلذاعة كالصحافة

  :من خالل الناس نفوس

 اآلثـار  عـن  تنشـر  الـيت  املعلومات خالل فمن واخلارجي الداخلي اجلمهور لدى السياحية املعرفة نشر -

 واجتاهـات  أراء يف يـؤثر  واالسـتثمار  اجلـذب  أوجـه  وعن املختلفة والربامج واخلدمات السياحية واملعامل

 أـا  علـى  السـائح  إليهـا  ينظـر  إخبـاري  إعالم شكل يف املنشورة املعلومات وهذه اجلمهور، ومواقف

 وسـائل  دور تعظـيم  يعتمـد  أخـرى  ناحيـة  ومـن  اآلجر مدفوع إعالنا وليست الصدق كاملة حقائق

  1.املزيد عن ببحث وجتعله احملرر تثري بارأخ شكل يف السياحية املعلومات صياغة يف اإلعالم

  .السياحي التسويق عناصر أهم تعد إذ السياحية واخلدمات الترويج -

  :مثل السياحية املغريات أو باملقومات التعريف -

  .اجلمركية واإلجراءات الدخول تأثريات يف السياحية التسهيالت*      

  .والوجبات الغرق وأسعار لترفيها ووسائل وإمكانياا احلديثة الفنادق*      

   .املختلفة والطرق احلديثة والسكك واملوانئ املطارات حالة*      

  .والتارخيية السياحية املعامل*      

  .العامة السياحية املراكز يف الرطوبة و احلرارة ودرجة الطقس حالة*      

  .للسياحة لاملستقب اتمع وصف مع هلا شامل ووصف الترفيه وسائل*      
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  :السياحي اإلعالن -

 واإلعالن،الشـركة  تقـدمها  الـيت  السـياحية  بـالربامج  لتعريفهم بالسياح االتصال وسائل أهم أحد يعد   

، غريهـا  أو املؤسسـات  أو األفكـار  أو اخلـدمات  أو السلع عن والبيانات املعلومات نشر هو عامة بصفة

 السـياحية  اخلـدمات  علـى  أو للسـياحة  التـرويج  علـى  تعمل اليت اجلهود تلك هو السياحي اإلعالن و

 مـن  كـثريا  أن نالحـظ  وهلذا،السـياحة  جنـاح  يعـين  اإلعـالن  فنجاح السياح تدفق يف جدا مهم وهو

 التارخييـة  خاصـة  السـياحية  مناطقهـا  عـن  تصـدرها  الـيت  اإلعالنات نوعية على ترتكز بدأت الدول

 علـى  التـأثري  هـو  السـياحي  اإلعـالن  ،وسـبيل 1ياحتهاس لنجاح املهمة األسباب من ألا منها واألثرية

 والتجديـد  باالبتكـار  تتميـز  إعالنـات  إرسـال  طريـق  عـن  السائح وسلوك وإدراك واجتاهات تفكري

  .البلد زيارة على أقناعه وبالتايل. سياحية معلومات تتضمن إليه )للسفر مشوقة عناصر(

 عـرض  يف اإلجيـايب  ودورهـا  اإلعـالم  وسـائل  عن حتدثنا إذا :اإلعالم وسائل يف السياحي اإلعالن -

  :فهي التأثري يف ودورها أمهيتها بترتيب ونأخذها السياحي اال يف اإلعالنية الرسائل

   : التليفزيون-1

 سـلوك  علـى  كـبري  تـأثري  ولـه  ،احلـديث  العصـر  يف واسعا وشعبية مجاهريية الوسائل أكثر هو       

 لتقـدمي  املناسـب  التوقيـت  اختيـار  مـع  السـياحية  اإلعالنات بث يتم التليفزيون طريق وعن،املشاهدين

 عـن  وواقعيـة  حيـة  بصـورة  اإلعـالن  بنقـل  يسمح هوف،املطلوب أثره يؤتى حىت التليفزيون يف اإلعالن

   2.السياحية املنطقة
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  : واالت اجلرائد -

 األخبـار  لنقـل  وسـيلة  تعتـرب  حيـث  السياحية املناطق عن اإلعالن يف أيضا دورها هلا العامة اجلرائد      

 بإمكانيـة  الصـحفي  اإلعـالن  ويتميز،السـياحية  املنـاطق  متس اليت التجديدات وعلى الرحالت تسري عن

 وبدرجـة  بسـرعة  اإلعالميـة  الرسـالة  مضـمون  تغـري  وإمكانيـة  معينـة  ومناطق أسواق على التركيز

 وهـذه  الفائـدة  جليلـة  لـذلك  وهي،ادتهبإر القارئ عليها يقبل مرغوبة سلعة والصحافة ،العالية املصداقية

  .واخلارجي الداخلي اجلمهور تأييد من تأثري أقوى العامة الصحف جتعل امليزة

 لنوعيـة  املرتفـع  املسـتوى  أن كما،خلصائصـه  تبعـا  القارئ اختيار إمكانية ميزة فلها العامة االت أما   

ـ  القـارئ  يعطـي  مما متقنة بصورة األلوان واستخدام الطباعة  بـه  احمليطـة  املنطقـة  عـن  صـادقة  رةفك

 فتظهـر  والفندقيـة  السـياحية  لشـئون  بابـا  خيصص أغلبها فإن العامة االت وحىت،التجهيزات ومستوى

 لـه  خالهلـا  مـن  اإلعـالن  يكـون  وفنادق سياحية مناطق عن وصور سياحية مناطق عن وصور مقاالت

  .كبري جذب قوة

  :السياحية الدعاية -

 التنشـيط  حتقيـق  يف العامـة  والعالقـات  واإلعـالن  اإلعالمية اجلهود مع يةالسياح الدعاية تشترك

 يقتصـر  وال مـا  لدولـة  السـياحية  الصـورة  عـن  معينـة  رسالة ونقل إعداد إىل يهدف والذي السياحي

  .بالسياحة وثيقا ارتباطا ويرتبط بل فحسب واملعلومات والنشر والتصوير الطبع أعمال على اإلنتاج

 أن بـد  وال ومجاهلـا  السـياحية  املنطقـة  أمهيـة  تـبني  وهي إعالميا اهلامة السياحية ائلالوس من امللصقات

 امللصـقات  تتعـرض  وقد،صـوره  واختيـار  ألوانـه  وعرض السياحي امللصق لتصميم مقدر فنان إىل يعهد

 اهتمـام  جـذب  لغـرض ، 1واألنديـة  واملطـاعم  والفنادق السياحية السفر ومكاتب األثرية املواقع لبعض

  . حنيالسائ

                                                           
 االجتمـاع  علم يف املاجستري شهادة لنيل مكملة دراسة،اجلزائر يف واالجتماعية االقتصادية التحوالت يف ودوره اإلعالم)شريفة( ماشطي -1

 .65ص،1997-1996اتصال ختصص،التنمية
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  :السياحية املطبوعات - 

 مطبوعـات  إعـداد  األمـر  ويتطلـب  املنطقـة  يف الفنادق قائمة أو فندق لكل تقومي نشر  ميكن ال

 بـني  ملونـا  سـياحيا  دلـيال  مدينـة  كـل  تصـدر  كما،لـه  دليال متحف كل ويصدر كاخلرائط أخرى

 الـيت  الوسـائل  مـن  اتامللصـق  وتعـد ،معقولة بأمثـان  وتباع،السـياحية  واملنـاطق  والشوارع األماكن

     1.السياحية والشركات والوكاالت املؤسسات من كثريا تستخدمها

  :الرقمية الثورة -2

 حبيـث  بلـد  أي يف توفريهـا  مـن  بـد  ال الـيت  األمور من احلايل الوقت يف الرقمية الثورة تعترب 

ـ  اخلـدمات  بتقدمي تقوم اليت اإلدارية األجهزة معظم يف التقنية هذه إدخال  األجهـزة  تلـك  ومعظـم  ةالعام

 متفاوتـة  بـدرجات  دخلـت  الـيت  الدول من اجلزائر وتعد،احلاسوب شبكات خالل من مباشر اتصال هلا

  :التوثيق يف والعمرانية واالقتصادية العلمية االستفادة جمال يف تشارك لكي املضمار هذا يف

  :قالتوثي يف جيدة إدارية تنمية  حتقيق يف ودورها الرقمية املعلومات -ب

 احتياجـات  وبـني  اخلارجيـة  املـتغريات  بـني  التكامـل  حتقيق يف هاما دورا املعلومات تلعب  

 تـربز  اإلداريـة  األجهـزة  يف االجتاهـات  مـن  عديد وهناك،املنفذة اإلدارية األجهزة وقدرات وإمكانيات

  .    للمعلومات نظام وجود ضرورة إىل احلاجة

  :عام شكلب اإلدارية لألجهزة املعلومات أمهية -1/ب

 االسـتخدامات  حنـو  املوجهـة  للمعلومـات  األساسـية  املنتج هي املنفذة اإلدارية األجهزة تعترب 

 العمرانيـة  للمعلومـات  الوحيـد  املنـتج  هـي  غالبـا  األجهـزة  تلـك  تكـون  النامية الدول ويف،العامة

 بشـكل  اإلداريـة  األجهـزة  يف املسـئولني  بـأن  القول وميكن،أيضا والسياحية واالقتصادية، واالجتماعية

  .سلعة أا أو،أصل،مورد:ثالثة من واحد أا على  املعلومات إىل ينظرون عام
                                                           

 .258ص،السابق املرجع،)يسري( عبسد -1
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 مثـل  متامـا ،ما سـياحي  مشـروع  أهـداف  حتقيـق  يف املسـتخدمة  املوارد أحد املعلومات متثل    

ـ  يعمل اليت املوارد من وغريها واآلالت اخلام واملواد النقود  نسـيق والت  اسـتغالهلا  حسـن  علـى  ولنيؤاملس

 سـوف  السـائحني  طلـب  جيـدة  مبعلومـات  علـى  املسـئولني  تزويد فإن،املشروع صاحل حيقق مبا بينها

  .1ممكن ربح أفضل حيقق الذي بالشكل القطاع هذا جدولة ميكنهم

 ذلـك  يف مثلـها ،اإلدارة متتلكهـا  الـيت  األصـول  مـن  أصل بوصفها الرقمية املعلومات إىل النظر وميكن  

 نظـم  املسـئولني  يعامـل  أن أمهيـة  علـى  هذا ويؤكد،اإلنتاجية العملية يف تسهم اليت واآلالت املباين مثل

 مواجهـة  يف نسـبية  ميـزة  اإلداري اجلهـاز  يعطـي  الـذي  األمر،االستثمارات من كاستثمار املعلومات

  .األسواق يف املنافسني

 :السياحة صناعة يف املعلومات تكنولوجيا دور -2/ب

 املعلومـات  تكنولوجيـا  مـن  تسـتفيد  الـيت  اخلدمية القطاعات باقيك مميز حضور السياحة متثل    

 تـنظم  الـيت  الربجميـات  مـن  بـدءا  القطـاع  هلذا خصيصا املوجهة والتطبيقات احللول من كثري يف وذلك

 الـيت  االحتياجـات  مـن  وغريهـا  احلجـز  وعمليات السياح الرتالء وعالقات والتسويق املبيعات عمليات

 توضـيح  علـى  تسـاعد  بيانـات  قواعـد  النهايـة  يف يصب هذا وكل،عنها حيةسيا منشأة أي  تستغين ال

  .السياحية باملؤسسات القرار متخذي أمام املعلوماتية الرؤية

 وإتاحتـها  اخلدمـة  نشـر  مرحلـة  أي،اخلـدمات  من لكثري التفاعلية املرحلة االنترنت شبكة متثل    

 تضـع  ومل االنترنـت  شـبكة  علـى  لتواجـد ا يف السـياحية  الشركات تبدأ أن يعقل فال،أوسع نطاق على

 يـرتبط  لكـي  إلكترونيـة  بصـورة  إمكانيـات  من لديها ما خترج لكي تساعدها متطورة تكنولوجية بنية

 االنترنـت  خـدمات  شـركات  إحـدى  تقـوم  أن وميكن،االنترنـت  شـبكة  بنظـام  أملعلومايت نظامها

                                                           
 .5ص،السابق املرجع،الرقمية الثورة ضل يف هلا والترويج السياحة تطوير ىعل وأثرها املعلومات نظم،وآخرون) عبود( هاشم املوسوي.د -1



        وعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثيةوعالقتها بالموارد التراثية    ـةـةـةـةييييالسيـاحالسيـاحالسيـاحالسيـاحة ة ة ة التنميالتنميالتنميالتنمي    ........................................................................::::الفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـيالفـصـل الثانـي

124 

 

 مـن  هلـا  مبـا  االنترنـت  شـبكة  على ةالسياحي املنشآت لتلك االفتراضي التواجد عملية بتويل املتخصصة

  .   1اال هذا يف خربة

  :السياحي للتسويق املخصصة املعلومات مواقع -3/ب

 املعلومـات  مراكـز  تتضـمنها  أن ميكن،متعـددة  االنترنـت  علـى  السـياحية  املعلومات مواقع   

 عامـة  يعـة طب ذات معلومـات  تعـرض  وهي،وغريها والفندقة اإليواء وشركات،والنقل الطريان لشركات

، 2باألسـاس  وملنتوجهـا  صـورا  التـرويج  إىل الشـبكة  علـى  موقعها خالل من تسعى مؤسسة كل إذ

 وسـعه  يف يكـون  كمـا ،العامل حـول  سـياحية  جبـوالت  سائح كل يقوم أن ميكن الشبكات تلك وعرب

  3.وسرعة وسهولة وبكثرة متوفرة بصورة السياحية املقاصد وعن السياحية املادة على احلصول

  :السياحية اإلدارية األجهزة يف املعلومات نظم تطبيق مظاهر -ج

 وميكن،جبديـد  يـوم  كـل  مـع  وتـأيت  متسارع  وبشكل قدما واالتصاالت املعلومات نظم متضي     

 األجهـزة  أداء تطـوير  ويف عـام  بشـكل  اتمع يف رئيسا دورا واالتصاالت للحاسوب أصبح بأنه القول

 هلـذه  املطـاف  لنهايـة  صـورة  رسـم  الصـعب  مـن  أنه به املسلم نوم،خاص بشكل السياحية اإلدارية

 ألنـواع  الرئيسـية  النقـاط  بوضـع  و،املسـتقبلية  والتصورات املشروعات دراسة فإن وبالتايل. التكنولوجيا

  .والسياحة الترفيهية األنشطة

  :  االلكترونية باإلدارات يعرف ما ظهور -1/ج

 الثـاين  النصـف  يف واالتصـاالت  احلاسـبات  نولوجيـا تك وازدهار،املعلومات نظم مفاهيم تطور    

 يسـعى  منـها  كـل  احلسـابات  علـى  املبنية املعلومات نظم من متعددة أنواع ظهرت،العشرين القرن من

  :مثل املختلفة اإلدارية ااالت يف معينة احتياجات تلبية إىل
                                                           

 07نفســـــه،ص- 1
 .09،08ص ص،نفسه -2
 .260ص،السابق املرجع،)يسري( دعبس -3
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  .السياحية اموعات حجم حتديد -  

  .البقاء مدة حتديد -  

  .السياحية األنشطة أمناط حتديد -  

 واإلداري التنظيمـي  األداء فاعليـة  حتسـني  يف بـآخر  أو بشـكل  اإلسهام على يعمل منها وكل

 الـيت  تلـك  ومنـها  السـياحية  للمؤسسـات  اإلدارية األجهزة على املباشر األثر لذلك كان وقد السياحي

 وحتسـني  كفاءـا  رفـع  حيـث  مـن  يةالسـياح  واملعامل،التارخيية واملدن اآلثار على احملافظة مسألة ترعى

  . أدائها طريقة وتطوير

 ونظـم  تكنولوجيـا  مـن  احلديثـة  باألسـاليب  تأخـذ  اليت اإللكترونية باإلدارة مايعرف ظهر ذلك وعلى 

 للمبـاين  الصـيانة  وخـدمات  الوثـائق  علـى  احلصـول  يف اإلداريـة  اإلجراءات تبسيط دف املعلومات

 العمليـة  اجتـاه  اجلديـدة  النظـرة  وحتقيق،واالتصـاالت  املعلومـات  وسائل خالل من والسياحية التراثية

  . للسياحة التخطيطية

  : األثرية السياحة للتطوير املعلومات تطبيق -2/ج

 آلخـر  مكـان  مـن  كـبريا  تفاوتـا  جيد املتقدم العامل مدن يف األثرية السياحية املناطق إىل املتأمل

ـ  مـرت  الـيت  للمرحلـة  احلكومات استجابة مدى يف أمـاكن  ففي،واالتصـاالت  املعلومـات  ثـورة  ا 

 واسـتعدادا ،القادمة للمرحلـة  واضـحا  تصـورا  جنـد ، واليابـان  وماليزيـا  وأمريكا  الغربية  أوروبا:مثل

 مـدن  يف التجـارب  بالفعـل  بـدأت  وقد،الضـرورية  التحتيـة  البنية بتطوير احلكومات مبباشرة وذلك،هلا

 قطـاع  يف الدقيقـة  املعـايري  إلجيـاد  املسـتقبلية  والتصـورات  شئةالنا املفاهيم تأثري مدى على املناطق تلك

  :التالية التقديرات تعطي واليت السياحة

  .وعامة خاصة سياحية مشاريع خلدمة املطلوبة ومساحتها السياحية املواقع حتديد -  
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  .    السياحي املرفق خيدمهم الذين الزائرين عدد حتديد -  

  .املستقبل يف املتوقع السياحي الطلب استيعاب على سياحيةال املرافق إمكانية حتديد -  

 للحصـول  اسـتراجتيا  اسـتغالله  ميكـن  اسـتثمارا  السـياحية  اإلدارية األجهزة يف املعلومات تعد

 تكنولوجيـا  يف املتالحقـة  للتطـورات  اهلائـل  التـأثري  إدراك الضروري من أن شك وال،تنافسية ميزة على

 لزامـا  أصـبح  ولقد،السـياحية  األنشـطة  علـى  ذلك وانعكاس اإلدارية األجهزة على  1املعلومات ونظم

ــل يف ــا ض ــم التكنولوجي ــات ونظ ــب املعلوم ــى وجي ــل عل ــزة ك ــة األجه ــياحية اإلداري  والس

  . اخلدمة طالب على والتركيز،خدماا،منها

 التـدفق  عمليـة  وتنشـيط  دفـع  يف هـام  عنصر ميثل  احلديثة التكنولوجيا أن بالذكر جدير هو مما

 جمـال  يف وخاصـة  السـياحي  املقصـد  بلـد  يف السـياحية  املغريات بكافة والتعريف السياحي التسيري و

 وذلك،احلادثـة  التطـورات  مـع  وينسـجم  يتماشـى  السـياحية  واملواقـع  واألثرية التارخيية املدن تطوير

  .2والسياحية الثقافية اخلدمات يف فاعلية أكثر منو لتحقيق

  

  

  

                                                           
 .10،11،12ص ص،السابق املرجع،)عبود( هاشم املوسوي -1
 12،16نفسه،ص 2



    

  :ثــثالــصل الــالف

  بقسنطينة السياحية لتنمية والتراثية الطبيعية املؤهالت

  للمدينة اجلغرايف اإلطار -1

  للمدينة التارخيية الذاكرة -2

  للمدينة األثرية املكتسبات -3

  األخرى التارخيية املعامل أهم -4

  للمدينة الدينيةياكل اهل -5

  والعسكرية املدنية اهلياكل -6

  الثقافية املؤهالت -7
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  :للمدينة اجلغرايف اإلطار  -1

 وموقعهـا .للجزائـر  الشرقي الشمايل اإلقليم بواسطة،اجلزائر يف املواقع أهم أحد قسنطينة مدينة تتقلد

  . وغريها كالتضاريس اجلغرافية باملظاهر املتصلة اخلصائص من العديد أكسبها املدن لباقي املميز

  :املوقع- �

  :الفلكي املوقع-أ

-°36عـرض  ودائـريت ،غرينتش خـط  شـرق °35،7 طول خطي بني افلكي قسنطينة مدينة تقع

  ). 01: رقم اخلريطة أنظر.(1مشاال13°

  :واإلقليمي اإلداري املوقع -ب

 دوائر 06 يف ،منظمة2بلدية 12 إىل إداريا مقسمة،2كلم2297،2 مساحة على قسنطينة مدينة تتربع

  .بلدية عشر12ب تقدر اليت البلديات من جمموعة أو بلدية تضم دائرة وكل

 ،سكيكدة مدينة مشاال حيدها أي ،3جنوبا ريغ حوض يف سوف وواد ،بسكرة وراء ما إىل مشاال البحر من متتد

 احلـدود  عن كلم245 مبسافة يبعد حيث،البواقي مأ مدينة اجلنوب ومن،ميلة مدينة غربا، قاملة مدينة و شرقا

  .حيدها عنابة مدينة عن كلم153و،غربا صمةالعا اجلزائر عن كلم431وحوايل،التونسية اجلزائرية الشرقية

  

                                                           

 . 14ص1984 اجلزائر،عكنون بن مطبعة، اجلامعية اتاملطبوع ديوان،العمران جغرافية يف دراسة قسنطينة مدينة،)اهلادي حممد(العروق -1
 مهندس شهادة نيل مشروع،جنوم5 فندق توطني، قسنطينة والية يف احلضرية السياحة ترقية،)ريان(عجاب،)وداد(ثابت بن،)أمينة(اات بن -2

 :أيضا أنظر. 6ص،2002جوان،قسنطينة جامعة،األرض علوم كلية اإلقليمية التهيئة يف دولة

DR. Shaw, Voyage dans La Régence D’Alger ou Description  ,chez marlin,éditeur rue de  

savoie,N°11,Paris,1830 ,PP,325.326 
 مراجعة،قسنطينة تاريخ أو أوطاا على واستيالئهم،قسنطينة بلد الترك دخول حال يف منسية فريدة،)الصاحل حممد(العنتري بن -3

 .17ص،1991اجلزائر،عكنون بن،اجلامعية اتاملطبوع ديوان،)حيي(بوعزيز
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 يف تقع وأا اجلزائري الشرق إقليم تتوسط كوا لقسنطينة اإلقليمي للموقع البارزة املميزات أهم ومن

 1اجلزائريـة،  املـدن  بني تربط اليت الطرق من شبكة فيه يلتقي الذي احملور يشكل الذي الشمال يف التل إقليم

 يف خاصـة  مكانة املدينة أكسبت امليزة هذه،فوقه يتواجد األكرب جزءها أن إذ اجلنوب يف العليا اهلضاب وإقليم

  .الكبري العريب املغرب يف األقاليم أهم أحد يعد الذي اجلزائري اإلقليم

 وسيدي دريس سيدي وجبل،م1316 شطابة جبل الغرب من حيدها، جهاا مجيع من اجلبال ا حييط

  ).02: رقم خريطة أنظر(  .اجلنوب من الباي عني وهضبة،م1281الشرق من شالوح وجبل،الشمال من مسيد

  :للمدينة التارخيي املوضع -ج

 املوضع اختيار كان فهل. األوىل نشأا عند فوقه تربعت الذي املكان للمدينة التارخيي باملوضع يقصد    

  املدينة؟ أجلها من شيدت اليت بالوظيفة أساسا مرتبط

 ـا  وحيـيط  م0280طوله يبلغ حيث الرمال لوادي الغربية بالعدوة صخرية كتلة على املدينة تتربع    

 وأمهيتها حصانتها من زاد الذي الشيء هو،مسيد سيدي عند الشرقية الناحية يف ينتهي مث العميق الوادي أخدود

 وقـد ،جلهاتا أغلـب  من الشديدة واملنحدرات العوائق ا حتف،متميزة حملية خبصائص اتسمت شاخمة كقلعة

 ا للشرب الصاحلة املياه ولوفرة عنها الدفاع وسهولة وحصانتها موقعها بسبب ،2متميزة مدينة لتكون اختريت

 التجارة على وسيطرا الدفاعية فأمهيتها،وإنشائها املدن املواقع اختيار يف أساسية مصادر فهي خصبة وأرضيها

  . احمللية الدويالت لكل قاعدة منها جعلت املبادالت وحركة

 يعرف ليس،ومناعة حصانة ذات آهلة كبرية أولية مدينة هي« :بقوله هلا وصفه يف البكري اجلغرايف يذكره وما

 أشقار بعيون تعرف عيون من خترج ا أحاطت قد، السفن فيها جتري عضام أار ثالثة على وهي،منها أحصن

                                                           

A.Berthier,L’évolution Urbaine de Constantine, 1837-1937 (Constantine son passé son 
1-

centenaire) R.S.A.C N°64,Edition braham,constantine ,p,47                                   
 

24،30ص السابق املرجع،)اهلادي حممد(لعروق -
2
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 تتضح خاصة داللة هلا األبعاد هذه إن ،1»...البعد اهيومتن القعر بعيد خندق يف األار هذه األار هذه وتقع

 متقنة ومبان،اخلصيب واملوضع العجيب الوضع بلد«:ب ري العبد وصفها كما للمدينة اإلستراتيجية األمهية يف

 القعر بعيد ،الوعر شديد واد ا دار وقد ويفوت إتقانه الوصف يعجز منحوت حجر من وأكثرها غريبة الوضع

  ).03:رقم اخلريطة أنظر(  2»األعصم النوقا مينع كما ومنعها باملعصم السوار حييط اكم ا أحاط

  :احلديث املوضع-د

 عـن  ارتفاعها حيث من متجانسة غري عليها تقوم اليت املنطقة أن نالحظ املدينة سطح مظاهر تتبعنا اإذ    

 أما،3اجلنوب من متر1200و متر800و الشمال متريف800مترو400 كنتور خطي بني تنحصر فهي البحر سطح

 يف البحـر  سـطح  فوق تقريبا م700 تبلغ حيث ارتفاعاا حيث من فهي املدينة من األخرى املناطق بقية عن

 سيدي من السفلي اجلزء يف م450 إىل تصل حني يف،القادر عبد األمري حي من بالقرب م736و،املنصورة هضبة

 تضـاريس  وحبكم،البحر سطح فوق م600و م550 بني ما يتراوح ا االرتفاع فإن املدينة أجزاء بقية أما مسيد

 أمهيتـها  نتيجـة  عليهـا  الواقع  السكاين للثقل ونظرا ،احنداراا كثرة الكبري باتساعها متتاز اليت الصعبة املدينة

 مجلـة  مـن  ℅17،35 أي نسمة800000 حبوايل  السكان تعداد حيث من اجلزائر مدن ثالث  تعد إذ احلضرية

  .4اجلزائر يف الرئيسية املدن سكان

                                                           

 الطبعة،بغداد املثىن مكتبة،واملمالك املسالك كتاب من جزء وهو املغرب و إفريقيا بالد ذكر يف املغرب،)اهللا عبيد أبو(البكري -1

  .63ص،1965،الثانية
 .29-23ص،ص،1965،قسنطينة،البحث مطبعة، )أمحد(جدوا بن حتقيق،املغربية الرحلة،)البلنسي حممد(ري العبد -2

La direction de la culture de Constantine,Constantine mémoire et reflets, société  des  - 3
 

d’impression. manuscrit. Constantine, 1999,p7,12                            

  
 يف دولة دكتورا رسالة،م19ومنتصف18القرن أواخر ه13 القرن من األول النصف يف واتمع املدينة قسنطينة، )الزهراء فاطمة(قشي.-4

   81ص،1998،تونس جامعة،التاريخ
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 وحجـم  ومسـتوى  نـوع  حيـث  من عليا وظيفية طبقة متثل أصبحت حىتمدينة  مقر يف معظمهم ويتركز

  .الضرورية اخلدمات مجيع على والحتوائها 1الوظائف

 اجلزائـر  وبالد العموم وجه على املغرب بالد يف العريقة املدن أمهات من تعد قسنطينة مدينة بأن القول ميكن

  .عليها تعاقبت اليت احلضارات مع موضعها تغري مع موضعها يتغري مل اخلصوص وجه على

 مناخ تعرف جعلها الصحراء جنوبا حتدها منطقة يف ووقوعها،اهلضاب يف  قسنطينة مدينة موقع وحبكم    

 تكثـر   وهلذا ،2لالشما القادمة البحرية والتأثريات اجلنوب من القادمة الصحراوية التأثريات فيه تتداخل قاري

 فصـل  يف احلـرارة  درجـات  أقصى وتسجيل سنويا) مام400إىل200( من تصل الشتاء فصل يف األمطار فيه

 بشبكة الوالية  تتمتع السياح وال املرور حركات على تؤثر وال االعتدال تعرف فهي الرياح سرعة أما. الصيف

  .اجلريان دائمة غري ودياا بسبب ضعف فتعر مؤخرا أا إال،الرمال واد مييزها،كثيفة هيدروغرافية

 حيث ااورة األقاليم من للسكان خاصة اجلذب صفة املدينة اكتسبت املتميز وموضعها احلصني ملوقعها ونظرا

 مقابـل  الدميغرايف والنمو اهلجرة ضغط وحبكم، اآلن حىت تارخيية مراحل طوال مستمرة الداخلية اهلجرة ظلت

 املدينة صفة تفقد جعلها الذي األمر، والتجارية اخلدماتية و العمرانية الناحية من سواء استقبال يف املدينة ضعف

 وخيـتلط ،واألدوار الوظائف فيها تتداخل كبرية قرية يشبه ما إىل حتولت إذ،باستمرار ومدنية حتضرا تزداد اليت

  .متجانس وغري رمتناف شكل يف جنب إىل جنبا واألكواخ العمارات وتتجاور بالقدمي احلديث فيها

  

  

  

 

                                                           

16ص،السابق املرجع،)اهلادي حممد(لعروق-
1
 

 .13ص،1994اجلزائر، عكنون بن مطبعة،اجلامعية املطبوعات ديوان،األول اجلزء،العام اجلزائر تاريخ،)حممد بن لرمحان عبد(اجلياليل -2
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  للمدينة التارخيية الذاكرة -2

 فموقعهـا ، السـنني  آالف منـذ  عريـق  حضاري بتراث تزخر  اليت املدن من  قسنطينة مدينة تعد    

  .للعيان ماثلة تزال ال سياحية وآثار معامل وراءها خلفت،خمتلفة حضارات لعدة قبلة لتكون أهلها االستراتيجي

 يف يـربز  الذي التاريخ هذا ،املنطقة هذه تاريخ هو معينة ملنطقة قدومه عند عليه فالتعر السائح يود ما أول و 

 سياحية مؤهالت عدة متلك داخلية مدينة منها جتعل خالبة مناظر لتعطي احلاضر معامل مع املاضي آثار اندماج

  .وتراثها موقعها من تستمدها

I. قسنطينة مدينة تاريخ:  

 منذ بالسكان أهلت ولقد،انقطاع دون سنة3000 عاشت فقد عمرها ولبط تتميز اليت املدينة قسنطينة    

 منـذ  ـا  يعـيش  كان اإلنسان أن يذكرون كما،ذلك يذكرون واملؤرخون األرض سطح على الصخر بروز

  .مرتفعاا يف باالستقرار املدينة سكان أول بدأ ،1الوادي رى جماال ليفتح شطرين إىل الصخر انقسام

  :التاريخ قبلما يف قسنطينة -أ

 حيتاجهـا  اليت الضرورية األشياء توفرت حبيث،البشري االستقرار مراكز أقدم من قسنطينة مدينة تعد    

 مـا  عادة اليت الطبيعية الكهوف أو واملخابئ اجلارية املياه مثل األرض سطح على احلياة ملواصلة األول اإلنسان

 املدينـة  موقـع  فإن املنطلق هذا من،الوقت نفس يف أوىم وتكون ،2احلماية له توفر حىت املرتفعات يف تكون

  .العيش ملواصلة املعطيات هذه كل على يتوفر

 فيليـب  األثري العامل يد على)م718( املنصورة حبرية يف اكتشفت الفترة هلذه األثرية املخلفات أهم إن    

 إىل عودـا  أكد دراستها عدوب املنطقة يف املوجودة اللقى وتؤكد،م1884 سنة وذلك (ph.thomas)   توماس

                                                           

.04ص،1980اجلزائر،قسنطينة البعث مطبعة،)قسنطينة تاريخ( احلاضرو املاضي يف احلواضر أم،)املهدي حممد(شعيب علي بن - 1
 

.28ص،1996القاهرة،والنشر للطباعة القومية الدار،األول اجلزء،الكبري املغرب،)رشيد(الناضوري - 2
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 الباحـث  يـد  علـى  املرتفـع  نفس ويف املنطقة نفس يف اكتشافات أجريت كما،األعلى الباليستسني عصر

 كروية وشبه كروية أحجار يف متمثلة متنوعة أثرية لقى على العثور مت أين 1945سنة أررامبورغ األنثروبولوجي

 نفس 1باملنطقة ا قام اليت األعمال خالل من م1912 سنة جلود الباحث وأكد ،أخرى صناعات إىل باإلضافة

 مدينة أن على واضح دليل وهي األثرية سريتا املتحف يف موجودة األثرية املكتشفات هذه من والعديد ،النتائج

 احلجـري  العصر إنسان ملستقرات تواصال وتعترب التاريخ أعماق يف متتد كوا قدما املواقع أهم كانت قسنطينة

  :من كل يف للعيان ماثلة أثاره بقيت يالذ

  .مسيد بسيدي الدببة وكهف، ألروىا كهف -

  .التاريخ فجر إىل تارخيها يعود اليت مسيد سيدي وجبل بكريه أعايل من كل يف الدفن مقابر -

  :∗∗∗∗يالنوميد العهد يف قسنطينة -ب

 فيها نشأت اليت الفترة وهي،امليالد قبل الرابع والقرن الثالث القرن مابني املدينة إنشاء فترة حتديد ميكن    

 أن إىل الـزمن  مـرور  مع تطورت مث صغرية كقرية بدأت قسنطينة مدينة أن حيث،أخرى نوميدية مدن عدة

  .2جتاريا ومراكز وإدارية سياسية وعاصمة كبرية مدينة أصبحت

)  KRTN(هـو  الذي ياحلقيق لالسم حتريف وأنه األصل الفينيقي) CIRTA( سريتا اسم عليها أطلق وقد   

 يف سـريتا  اسـم  إىل أشري وقد)سريتا( إىل الالتينيون  حرفها مث،طبيعيا احملصنة املنيعة القلعة أو ،3املدينة ومعناه

                                                           

 1999  قسنطينة منتوري جامعة منشورات،12 العدد، اإلنسانية العلوم جملة،سريتا جملة، القدمي تارخيها عرب قسنطينة،)الصغري حممد(غامن -1

 .134ص،
 ليبيا:األول القسم قسمني إىل ليبيا وقسم للرعي املمتهنني الليبيني مجيع أيضا به يقصد كما،والترحال البداوة يعين)NOMAD(لفظ - ∗∗∗∗

 االقتصادية التغريات، )البشري حممد(شينييت: أنظر.مستقلون بدو وسكاا الرعوية ليبيا فهم الثاين القسم أما مستقرون وسكاا الزراعية

 .163ص، 1984اجلزائر، للكتاب الوطنية املؤسسة، م4 القرن أحداث يف ودورها الروماين االحتالل أثناء القدمي املغرب يف واالجتماعية
 والطباعة البعث ردا،األوىل الطبعة،الطبيعية والبيئة التارخيي التطور دراسة قسنطينة مدينة،)اهلادي حممد(لعروق و)العزيز عبد(يل فيال -2

 .14ص،1984اجلزائر، قسنطينة،والنشر

3
 .227ص،2003اجلزائر،مليلة عني اهلدى دار،اجلزائر يف البوين الفينيقي التواجد معامل،)الصغري حممد(غامن- 



  بقسنطينةبقسنطينةبقسنطينةبقسنطينة    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    لتنميةلتنميةلتنميةلتنمية    والتراثيةوالتراثيةوالتراثيةوالتراثية    الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعية    المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت....................................    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

138 

 

 كـذلك ،ثانية جهة من مسينسان وابنه وجايا جهة من سيفاقس بني جرت اليت م.ق الثالث القرن اية أحداث

 إىل ذلـك  بعد آلت مث،)م.ق203(م.ق الثالث القرن اية يف وذلك سيفاقس عاصميت كإحدى سريتا ظهرت

 اسـم  أن كما،سنة157 ملدة ومسيبسا،يوغرطة،سفاكس،1أحفاده و أبنائه من بعده جاء ومن،ملاسينيسا عاصمة

 االقتصـادية  وخاصـة  وثقافيـة  سياسـية  هامة أدورا قسنطينة لعبت). قرطاج( من مشتق أنه يعتقد) قرطا(

 النوميديـة  احلضارة مناطق أهم من جعلوها الذين لنييساللم كانت فقد، نوميدية عاصمة أصبحت حيث،منها

 أصـبحت  أين،الفينيقيـة  للجاليات مستقرا أصبحت كما،قرطاج مدينة من قرا حبكم هادئا مقرا وأصبحت

 ملـدن ا مـن  كغريهـا  قسـنطينة  مدينة يف السائدة هي الفينيقية والكتابة واللغة واملعبودات والعادات التقاليد

 القرطاجية الفينيقية احلضارة إىل يعود اخلارجي بالعامل نوميديا ربط يف الفصل بأن القول ميكن ،وهكذا2الفينيقية

 ألا أمواهلا بوفرة الفترة هذه يف سريتا اشتهرتوقد 3املتوسط األبيض البحر بعامل وثيق اتصال على كانت اليت

  : منها نذكر هذا ليومنا قائمة آثارا الفترة هذه لفتوخ،4النوميدية اخلزينة أحضاا بني تضم كانت

  .حاليا اخلروب ببلدية املدينة شرق كلم16 يقع ماسينيسا ضريح -

معبد احلفرة رغم أن معامله األثرية أصبحت ال تتجاوز عدد من النصب البونية املعروضة حاليا يف املتحف،إال  -

،قد مسحت بإبراز وجه تارخيي للمدينـة   5والكاهن شاريلتشافات األثرية اليت نشرت من طرف برييت كأن اال

  .مرتبط باحلضارة البونية و الفينيقية قبل االحتالل الروماين

 

                                                           

.216ص،2006اجلزائر،اهلدى دار،البونية واحلضارة النوميدية اململكة،)الصغري حممد(غامن - 1
 

.14ص،2002اجلزائر،قسنطينة،البعث مطبعة،ثقافية عمرانية سياسية دراسة الوسيط العصر يف قسنطينة مدينة،)العزيز عبد( يل فيال - 2
 

 منشورات،12 العدد، فلسفية اجتماعية تارخيية جملة سريتا جملة،"ماسينيسا العاهل فترة" التارخيية ومسريا نوميديا،)الصغري حممد(غامن -3

 .24ص،1999قسنطينة منتوري جامعة

.227ص،السابق املرجع،اجلزائر يف البوين الفينيقي التواجد معامل،)الصغري حممد(غامن-  4
 

A.BERTHIER.Le sanctuaire punique d’el hofra à const antine. Paris, arts et métiers- 5 
graphiques, 1952- 1955.p231. 
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  :الروماين العهد يف قسنطينة -ج

 يف الرومـان  رغبـة  إىل أدى مما النوميدية الفترة أثناء هامة اقتصادية ومكانة الرخاء سريتا عرفت لقد    

 حـوايل  استمرت وقد،البونية باحلروب واملسماة وروما قرطاج بني الصراع أطوار املدينة فعاشت،ا االستقرار

 إىل أو قرطاج جانب إىل سواء احلروب خاضت اليت النوميدية املدن من كغريها به تأثرت كما،الزمن من قرنني

 احتالل إىل أدى،1اآلخر لقوى منهما كل استنفاد يشبه مبا طويل صراع بعد احلروب هذه وانتهت،روما جانب

 عاصـمة  فصـارت ،2لروما ختضع أصبحت أن إىل النوميدية املماليك على واهليمنة ومملكتها لقرطاج الرومان

 لكل كان حيث وميالف،∗شولو،روسيكادا ،سريتا األربعة املستعمرات كنفدرالية وصارت،م112عام رومانية

 Une colonie( رومانيـة  حاضرة مكانة على وحتصلت عنها الدفاع سريتا وتولت اخلاص حكمها مستعمرة

Romaine(، ا إالالقـرن  بدايـة  ففي سلطتها على لالستيالء امللوك بني الصراع بسبب باالستقرار تنعم مل أ 

 مبقاطعة الرومانية اجليوش أعلنت أن الردع بعد الرد وكان،سريتا مشلت الرومان ضد حماوالت عدة قامت الرابع

 أمامـه  فازم بامللك املطالبني أحد" ماكسينوس" خصمه زحف إىل أدى ،مما3اطوراإمرب الكسندر احلاكم سريتا

 اسـتوىل  حىت،عليهـا  اخلناق وشدد املدينة أهل وضايق املذكور خصمه فحصاره سريتا غلى ملتجئا الكسندر

 الـبالد  مـن  غريهـا  مع،م311سنة عمراا وختريب منشآا بتدمري وأمر الكسندر فقتل" ماكسينوس" عليها

 علـى  عزم ،الذي∗قسطنطني خطر من عرشه محاية على يعمل روما إمرباطور كان العهد نفس ويف 4اجلزائرية

                                                           

62ص،1964 والنشر للطبع مصر ضة دار، رونوآخ) مجيل(الذهيب يواقيم  ترمجة،روما حضارة،)ر دونالد( دوديل  -
1
 

15.14ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل -
2
 

 حفريات بينها من احلفريات من العديد ا متت قرطاجة فلك يف تدور كانت اليت الفينيقية الليبية املدن من واحدة هي حاليا القل: شولو - ∗∗∗∗

 التواجد معامل، )الصغري حممد(غامن: أنظر م.ق الثالث القرن لنهاية تعود فخار وبقايا نةاملدي جنوب قبور وجد 1865 سنة) (CHèlo اجلنرال

 .211ص،السابق املرجع،اجلزائر يف البوين الفينيقي

7ص،السابق املرجع،)علي بن املهدي حممد(شعيب -
3. 

.  72ص، السابق املرجع،)الرمحان عبد(اجلياليل -  4   

املسيحية  الديانة يعتنق روماين إمرباطور أول هو.م337سنة وتويف،306 سنة كماحل وارتفى271سنة ولد:قسطنطني -  ∗∗∗∗
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  خـالف  نشأ ماكسينوس طرف من املدينة ودمي الكسندر مقتل وبعد،قسطنطني تساند سريتا وكانت،خلفه

 ماهدم ترميم وإعادة اإصالحه على وعمل سريتا سكان بتأييد العرش قسسطنطني وعتال،ماكسينوس وبني بينه

-228(مـن  حكـم  الـذي  مللـك  هذا ذكرى املدينة خلدت وقد،امسه واختذت،م313عام جديد من وبناها

  : إىل باإلضافة،1احلديدية السكة حمطة أمام اليوم يوجد له متثال بإقامة)م337

  بومزو وفس مبركز آثاره املتواجد سريتا بابباإلضافة إىل  العتيقة قسنطينة أو تيديس مدينة-   

  .باملنطقة الروماين التواجد على شاهدة لتزال اليت اآلثار من وغريها الرومانية األقواس -

  :∗∗∗∗الوندايل عهد يف قسنطينة -د

 حيث م427سنة إىل الروماين للوجود أهليها رفض واستمر الروماين احلكم حتت قسنطينة ت مدينةبقي     

 فعصى بعزله وقامت طلبه فرفضت،2روما عن باالستقالل بةاملطال على"بونيفاس" حاكمها محل من متكنوا

 املدينة استنجدت الداهم اخلطر هذا وأمام،الثورة هذه لضرب بقرطاجة وأنزلته جيشا روما فجهزت،أمرها

 األهايل بني جيري مبا علم على وكانوا إسبانيا يف ندال الو كان أن وصادف،األلداء الرومان أعداء بالوندال

 الشواطئ على ونزلوا"جزريق" بقيادة م429 إفريقيا إىل طارق جبل مضيق عربوا ندال الو روحض،والرومان

 بونيفاس بني الوضع نيطأغس القديس أصلح املدة هذه ويف،شرقا زحفها لتواصل الغزوات بنواحي املغربية

 عليه فأعلنوا إفريقيا عن الرحيل الوندال من واليته إىل روما أعادته أن بعد بونيفاس فطلب،الرومانية واحلكومة

 ودخلوا يليهااوم نوميديا على الوندال استوىل ،3م431سنة منها أخرجوه حىت وحاصره وهزموه احلرب

                                                           

74ص، نفسه،)الرمحان عبد(اجلياليل -
1. 

 
 مث ميالدي اخلامس القرن خالل أملانيا جنوب يف تنشر بدأت،البلطيق حبر حول أوروبا مشال تقطن كانت جرماين أصل من قبائل الوندال - ∗∗∗∗

-م.ق814(الفرنسيني خروج إىل الفينيقيني عهد من اجلزائر تاريخ،)صاحل(فركوس: انظر م409 عام إسبانيا إىل ووصلت فرنسا إىل تقدمت

 .34ص،2003عنابة والتوزيع للنشر العلوم دار،)م1962
 .49ص، 1978،  اجلزائر، والثقافة اإلعالم وزارة،والثقافة الفن سلسلة، فسنطينة، )رشيد( بوريبة -2
 .34ص،السابق جعاملر،)صاحل(فركوس -3
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 اليت اخلدمة عدا،يذكر حضاري أثر أي ا يبقوا مل لكنهم،) م534- 432( القرن قرابة ا واستقروا قسنطينة

 ،1املدن يف باالستقرار اكتفوا الوندال أن األثرية التقارير هتؤكد وما ،الرومانية السيطرة بضرب لألهايل قدموها

  . 2م1919سنة بوزيان احلامة منطقة يف بإصالحها يهتموا أن دون املكتشفة النقدية اموعات بعض عدا

  : البزنطنني عهدال يف قسنطينة -ه

 علـى  السيطرة بعد وذلك املدينة على واستولوا)م634-534( البزنطنني املدينة حكم توىل الوندال بعد   

 جعلتـها  املغرب بالد والسيما البيزنطية العمارة فطبيعة،العسكرية مراكزهم إحدى وجعلوها،الشرقية نوميديا

 حيال األهايل طرف من مفاوضة ألي للتصدي وذلك ،3وقالع وأسوار حتصينات من،العسكري بالطابع  تتميز

  .ة كبرية يف املدينةكما برزت تركيبة مسيحي .فيه مرغوب الغري الوجود

  : اإلسالمي العهد يف  قسنطينة -و

 وجـد  إذ،والشام مصر يف السائدة تلك عن ختتلف ظروف يف ∗املغرب بالد يف اإلسالمي العهد يبدأ     

 فعـل  رد وهلا خمتلفة وثقافية اجتماعية ظروفا وتعيش) األمازيغ(الرببر يسكنها األرض هذه املسلمون الفاحتون

  .السابقة العهود يف االستعمار مظاهر مقاومة يف عنيف

 إفريقيا مدخل،املغرب حنو اإلسالمية الفتوحات توجهت إفريقيا مشال يف الرومان قوة  اضمحالل وبعد   

 عقبـة  بغزوة تبدأ،4بالقصرية ليست زمنية فترة وهي سنة سبعني باملغرب اإلسالمي الفتح عملية استغرقت وقد

                                                           

 .07ص،السابق املرجع،)علي بن املهدي(شعيب -1
 أنظر  31ص، 1999 اجلزائر،12العدد، قسنطينة منتوري جامعة منشورات،سريتا جملة،التاريخ اية يف املغرب مدن حول،)يوسف(عيبش -2

 الطبعة،اجلزائر والتوزيع للنشر الدين اء دار يةواالقتصاد االجتماعية لألوضاع دراسة املغرب لبالد البيزنطي االحتالل)يوسف(عيبش:أيضا

  .54,55ص،2009،األوىل
 .32ص،السابق املرجع،)يوسف(عيبش -3
 واجلزائر،وتونس ليبيا:حاليا وتتضمن اإلفريقية القارة مشال وتشمل مصر غرب الواقعة األقاليم كل به يقصد مصطلح: املغرب بالد - ∗∗∗∗

 باتنة والنشر للطباعة الشهاب دار، البلدان أطلس،)حممد(أمحد بن:أنظر،وموريتانيا املغرب مث نالسودا ختوم إىل املترامية بصحرائها

 .187ص،1985
 .24,25ص،السابق املرجع،) العزيز عبد( يل فيال -4
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 طارق محلة إىل واستمرت) ـه21( سنة مباشرة مصر فتحه بعد العاص بن مروع من بأمر لربقة الفهري نافع بن

 نرى مل إذ،حتديده الصعب فمن قسنطينة مدينة فتح تاريخ أما ،)م708-ـه90(سنة نصري بن وموسى زياد بن

 أيـام  يف هلا كان الذي والدور ،اإلسالمي الفتح جيوش من قسنطينة موقف عن حتدث من العرب املؤرخني من

  .بافريقية اإلسالمية العربية توحاتالف

 اخلليفـة  أرسـل  م670 سـنة  ويف،الرومان من احلكم ويقتلعون يفتحون م 641 سنة املسلمون أقبل

-675(دينـار  املهـاجر  أيب حضـور  بعد خصوصا الفتح يف فتوسع،إفريقيا لفتح الفهري نافع بن عقبة،معاوية

 وسـطيف  ميلة،قسنطينة:مثل األوسط باملغرب حواضرهاو كتامة أراضي يفتح أن واستطاع 1إفريقيا إىل)م681

 صـاحب  بأنـه  مؤكـدة  برواية،سبقوه مما غريه دون تلمسان أطراف إىل وصل أن إىل تبسة مدينة قبلها ومن

 األول املسلم القائد فهو،النبيل العمل هلذا ترشحه وظروفها األحداث طبيعة فإن قسنطينة مدينة فتح يف األسبقية

 عـامني  ملدة احلربية لعملياته مركزا ميلة ،واختذ2القسنطيين باإلقليم كتامة أراضي إىل وصولال من متكن الذي

 اإلسـالم  ديـن  يف دخول إىل الرشيدة اللينة سياسة واستخدام سطيف ومنها)م675-674/ ـه56-55( حوايل

 . 3اإلسالمي رباملغ عاصمة للقريوان وسياسيا إداريا تابعة وكانت،بدعوته قسنطينة مدينة سكان واستجاب

 لـبالد  اإلسالمي الفتح واجهت اليت الكربى للصعوبات نظرا احلساسة املدن من قسنطينة مدينة كانت    

 منطقة يف اإلسالمية لواليات تابعة إسالمية مدينة قسنطينة مدينة وأصبحت الفتح عملية استكمال بعد. املغرب

 العباسـية  بغداد يف مث األموية دمشق يف اإلسالمية خلالفةا سلطة وهي،باملشرق املركزية بالسلطة مرتبطة املغرب

 إىل وسعوا واعتنقوها الفتح عن تولدت اليت واملذاهب واالجتماعية والثقافية السياسية بالتيارات املغاربة وتأثر،

                                                           

 . 170.ص ،1974 القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة للمغرب، العرب فتح ،)حسن( مؤنس -1
 .29ص،نفسه،) العزيز عبد( يل فيال -2
 .231ص،السابق املرجع،)املهدي(شعيب علي بن -3
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  مـن  اءابتـد  املغرب منطقة شهدا اليت العباسية اخلالفة عن االنفصالية احلركات يف جتلى ما وهذا،هلا التمكني

  .األغالبة،األدارسة،الرستميون مستقلة دول بظهور اهلجري الثاين القرن منتصف

 املرابطني بعدهم ومن الفاطميني مكن مما املغرب منطقة يف أشده على واملذهيب السياسي الصراع استمر وقد    

 من غريهم حساب لىع بالسيادة والظفر وسلطتهم لنفوذهم اإلسالمي املغرب منطقة إخضاع من املوحدين مث

 . واملذهبية السياسية احلركات

  :والفاطمي أألغليب العهد يف قسنطينة -  

 يف األغالبـة  دولـة  تأسيس يف الرشيد هارون اخلليفة أيام العباسني والة أحد األغلب بن إبراهيم جنح     

 قسنطينة مدينة فأصبحت،ةالفتي لدولته عاصمة القريوان من متخذا) م800-ـه184 سنة إفريقية( األدىن املغرب

 هـذه  خالل قسنطينة مدينة أن التارخيية النصوص وتذكر،1اجلزائري الشرق مدن من كغريها بالوالء هلم تدين

 وقبائل والكلبية،خمزوم بين قبائل وأمهها وبضواحيها ا واستقرت العربية القبائل من جمموعة إليها قدمت الفترة

 واملغربيـة  العربيـة  الدماء حيمل جديد جيل ظهور االندماج هذا عن جونت كتامة مع واندجمت الشامية محص

  .2اإلسالمي الدين ويوحدهم العربية اللغة جتمعهم

 الثقافية لنهضة باإلضافة إفريقية أهل أيدي يف األموال وكثرت ،االقتصادي باالزدهار األغالبة عهد متيز   

 جاء وملا، النهضات هذه واكبت بأن االستقرار هذا ضل يف قسنطينة مدينة استفادت وقد ،واملعمارية والعلمية

 بالـدعوة  املغـرب  بـالد  إىل ميالدي التاسع اهلجري الثالث القرن من الثامن العهد يف ∗الشيعي اهللا عبد أبو

                                                           

 .53ص،السابق املرجع،)رشيد( بوريبة -1
 .33ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل -2
 كتامة من باحلجاج التقى.البصرة يف احلسبة وظيفة ملمارسة باحملتسب يعرف العراق يف اإلمساعيلية واعتنق بالكوفة ولد:الشيعي اهللا عبد أبو - ∗∗∗∗

 .اإلسالمي باملغرب الفاطمية اخلالفة ومؤسس ه280سنة فوصلها بالدهم إىل يرافقهم أن منه طلبوا
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 لبث خصبا وإقليما أرضا املنطقة هذه يف وجد وقد،وحواضرها ∗∗كتامة مواطن يف االستقرار اختار اإلمساعيلية

 ،)إيكجان(وسطيف وميلة قسنطينة مدينة:مثل كتامة قبيلة مراكز أهم بذلك فتأثرت،الشيعية مساعليةاال الدعوة

 الـداعي  حـول  كتامة شيوخ والتف املدن هذه سكان من كبريا ترحابا لقي قد الشيعي اهللا عبد أن والظاهر

 علـى  خروجه وأعلن ،ريةس كانت بعدما بدعوته جاهرا بقوته أحس أتباعه كثر فلما وأيدوه وناصروه،الشيعي

 عـن  بعيدا تقع وكالمها ،وميلة وسطيف قسنطينة بني تقع أماكن وهي ازورت وبىن بإيكجان يف وأقام األغالبة

 ،وسـطيف  ميلـة  مدينيت على واستيالئه كتامة بالد يف الشيعي اهللا عبيد أيب أمر استفحل ملا،قسنطينة حاضرة

 ألـف 40عدده بلغ كبريا جيشا فجهز،األمر ملواجهة للنهوض ضوهوحر اهللا زيادة إىل الكتامني من العديد هرب

 فارس ألف 100 حنو إليه وأنظم أشهر ستة مدة ا ونزل قسنطينة مدينة فاقصد حبشي بن إبراهيم بقيادة مقاتل

 وأخـرج ) القرارم قرب(كينونة إىل وصل وعندما إليه توجه،قسنطينة إىل اهللا عبيد أبو قدوم عدم وعند،وراجل

 قـرب ( بغـاي  حنـو  احلبشي ابن وفر الشيعي الداعي جيش فيه انتصر شديدا قتاال واقتتلوا جيشه اهللا بدع أبو

 مـن  جاورهـا  وما بغاي إىل ومنها،قتال دون فدخلها قسنطينة مدينة إىل سريه اهللا عبد أبو تابع وقد ،)خنشلة

 إليـه  انضمت كما نفوذه تحت وأصبحت االمساعيلي الداعي طاعة يف األخرى هي دخلت اليت األوراس أرض

 وأسـس  وافريقية املغرب بالد على سيطر وبذلك مدرارة وبين والرستمني األغالبة دولة يزيل أن استطاع طبنة

 الـدول  حمـل  وحلـت  واإلفريقية املغربية بالديار)209-ـه297(سنة املهدي اهللا عبيد بإمامة الفاطمية الدولة

  .املختلفة املذاهب ذات السابقة

 واالباضـية  السـنية  املـذاهب  تسودها كانت املغرب وبالد إفريقية أن هو هنا بالذكر ديراجل الشيء

  .  1األخرى املذاهب من غريه عن املغاربة فضله الذي املالكي املذهب السيما  ،والصفرية

                                                           

 احلضنة شط اجلنوب ومن الكبري الوادي الشرق ومن،القصب ووادي الصومام وادي الغرب من حيدها أرضا تسكن بربرية قبيلة:كتامة - ∗∗∗∗∗∗∗∗

 .األوراس وجبل
  38ص،املرجع السابق،)عبد العزيز(فياليل- 1
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 بينـهم  ومن املدن يف الفقهاء  أصبح،اإلمساعيلية والشيعة السنة بني نشب الذي الطويل الصراع وبعد          

 ضـد  للحـرب  القويـة  الـدعامات  يؤلفون،حواضـرها  أهم احد الفترة يف هذه تعترب كانت اليت قسنطينة

 يف املغـرب  بالد عرفت وقد الشيعي املذهب انتشار يقاوموا حىت ضدهم اجلماهري حيرضون وأحذو،الفاطميني

 بإنشـاء  الفـاطميني  اعتىن إذ،انوالعمر والفالحة والتجارة الصناعة ميدان يف شاملة حضارية ضة الفترة هذه

 سـكان  تـدرج  وقـد )قسنطينة بوابة( تيديس مدينة يف خاصة اخلزف تصنع اليت واملصانع والقصور املساجد

 قسـنطينة  أهـل  وأصـبح ،وهضمها اإلسالمية واحلضارية الدينية العلوم اقتناء يف هلا ااورة واملنطقة قسنطينة

 إثراء يف مسامهتها بفضل املسلمني عند ومكانة حظوة ازدادت بذلكو القرآن لغة يعرفون كلهم هلا واألطراف

  1.املغرب بالد يف وازدهار اإلسالمية احلضارة

  :واحلمادي ألزيري العهد يف قسنطينة -

 2املغـرب  سـكان  ثلـث  العـدد  حيـث  من تعدل كانت اليت صنهاجة قبيلة إىل يون الزر يتنسب   

 مقاما بذلك صنهاجة فأحرزت،املغرب ببالد نفوذهم بسط على موساند الفاطميني آزرت اليت وهي،األصلني

 القـاهرة  وجعل مصر إىل الفاطمية الدولة سلطة نقل اهللا لدين املعز اخلليفة عزم ملا ،الفاطمية الدولة لدى رفيعا

 مـن  الزيرين واختذ،السنة نفس يف زيري بن بلكني إىل املغرب إمارة وعهد) م972-ـه361(سنة لدولته عاصمة

 بـاملغرب  أوىل بأا نفسها ترى اليت كتامة قبيلة آثار الذي األمر لدولتهم عاصمة التيطري إقليم يف ∗أشري مدينة

 بعده من وخلفاءه بلكني لكن الزيري احلكم ضد وانتفاضات ثورات بعدة شيوخها فقام ،اخلالفة يف احلق وهلا

                                                           

 .38ص،نفســـــــــــــــه -1
 اجلزء،العثماين العهد بداية إىل الفتح من اإلسالمي العهد،التاريخ يف اجلزائر،وآخرون،)رشيد( بوريبة -2

 .161ص،1984،اجلزائر،ك،و،م،األول
 املغرب،املشتاق نزهة كتاب من ريبالع املغرب،)اهللا عبيد أبو(اإلدريسي أنظر،معروف يوم يف سوق وله املنافع تثري،القلعة حصن هو:أشري - ∗∗∗∗

  108ص،األوىل الطبعة،األول الد،لبنان،الكتاب عامل،ومصر األندلس وأرض

 بني جتمع مدينة هي،وشرقا جنوبا املسيلة وإىل غربا تيهرت وإىل،مشاال ومتيجة،...الربواقية من الشرقي باجلنوب التيطري سفح يف أشري تقع

 .املياه وكثرة املناعة
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 قسنطينة أما،وسطيف ميلة من كل يف فاضاتانت قامت ذلك من الرغم وعلى،طاعتهم عليهم وفرضوا حاربوهم

 مدينـة  أن املالحظ والشيء،الصنهاجية الزيرية الدولة ضد حوهلا دارت اليت باحلوادث تتأثر ومل هادئة فضلت

 حـىت  املغـرب  لبالد اإلسالمي العريب الفتح من امتدت اليت الفترة يف ثانوية أدورا تلعب كانت اليت قسنطينة

 ومكانتـها  أمهيتـها  هلا فأعادوا تزيد واحلمادي ألزيري العهد يف أمهيتها أخذت فقد) م10-هـ4(القرن أواخر

  .وثقافيا جتاريا إستراتيجية كمدينة

 بـالد  يف احلضرية املراكز أهم من أصبحت،العهد هذا يف املدينة ساد الذي واهلدوء االستقرار وبفضل

 نشـطت  كمـا ،الزراعي اقتصـادهم  بترويج  يرينالز قام حبيث القريوان مدينة بعد ،وإفريقية األوسط املغرب

 واألدبـاء  العلمـاء  حمـط  وجبايـة  وقسـنطينة  املهدية وأصبحت املغربية املناطق خمتلف بني التجارية احلركة

  . 1املدينة أحياء خمتلف على توزعت ومساجد كتاتيب من والتعليمية الدينية املراكز باقسنطينة فكثرت،والفقهاء

 معركة يف" زعبل أبو" قسنطينة عامل قتل) م1061-1015(منصور بن باديس الثالث لزيريأ األمري عهد يف     

 وقع أن إىل بلكني بن محاد إمرة حتت املدينة فأصبحت" سعد ابن فلفول" الزنايت القائد وبني بينه دارت حامسة

 قسـنطينة  دينةم عن محاد إثرها على ختلى،بينهما حرب نشوب إىل أدى 1015 سنة باديس وبني بينه خالف

 بـن  الناصـر  اخلامس األمري عهد يف جديد من احلمادية السلطة عادت حيث،م1062 سنة غاية إىل 2للزيرين

 بلكـني  بن محاد إىل تنسب،األوسط الغرب يف ظهرت مستقلة إسالمية دولة ثاين هي احلمادية والدولة.علناس

 قبيلة مترد على القضاء له مت أن بعد املهدية يف الزيرية 3باديس عمه دولة عن انفصل الذي،الصنهاجي زيري بن

 القلعـة  مدينـة  الصنهاجي محاد فأسس،الشرقية املناطق من مايليها على سيطرا لبث ختطط اليت فاس يف زناتة

 معظم على سيطرا تبسط أن احلمادية الدولة واستطاعت)م1007-ـه398(املسيلة شرق احلصني املعاضيد جببل

                                                           

40-39ص،ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل -
1
 

41ص،نفسه -
2
 

143ص،1974،اجلزائر،مليلة عني،والتوزيع والنشر للطباعة اهلدى دار، الثالثة الطبعة، وثقافته تارخيه العريب املغرب،)رابح(بونار -
3
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 سـنة  1جباية إىل العاصمة نقل مت وقد اجلنوب  يف وورقلة ريغ ووادي الزاب بالد سلطتها ومشلت املغرب بالد

 خالل وشهدت هلا تابعة قسنطينة مدينة وكانت،علناس بن الناصر للحماديني اخلامس األمري عهد يف هـ461

 أحنـاء  مـن  وافلوالق مكان كل من تأتيه جتاريا قطبا أو مركزا أصبحت حبيث االستقرار من نوعا الفترة هذه

  .2رائجة ومتاجرها أسواقها أصبحت حىت عمراا واتسع العلمية النهضة وعمتها والصحراء املغرب

-1036/هـ487-427(اهلاللني األعراب وهجمات لغزو املغرب أحناء من كغريها قسنطينة مدينة تعرضت     

 وامللـوك  األمـراء  منـهم  طلـب  أن عدب اهلامة املدن من مقربة على استقروا األعراب أن اعتبار على)م1094

  .وطاعتهم اإلمساعيلي املذهب عن ختليهم عن لتأديبهم 3ذلك الفاطميني

 التجاريـة  الطرق ملتقى تشكل كانت إذ الفترة هذه يف قسنطينة مدينة لعبته الذي احلضاري الدور عن أما     

 والثقافيـة  العلميـة  مكانتـها  إىل إلضافةبا،جنوبا والسودان املشرق وبلدان املتوسط األبيض البحر بلدان بني

  . واملدنية الدينية املنشآت منها املعمارية ااالت مجيع يف تطورا هناك كان املكانة هذه جانب وإىل ،4والدينية

  :واحلفصي أملوحدي العهد يف قسنطينة -

 معبدة األندلسو اإلسالمي املغرب مشلت جديدة دولة قيام م14-12القرنني بني املغرب منطقة شهدت   

 إىل تأسيسـها  يف الفضل ويعود ،املوحدين دولة يف متثلت والعسكرية االقتصادية وقوته السياسية وحدته بذلك

 ودخـل  األقصى املغرب يف املرابطني بدولة أطاح أن بعد) م1154-ـه547(سنة الندرومي علي بن املؤمن عبد

 املـؤمن  عبـد  ومتكـن ،5املغريب املصمودي تومرت بن حممد شيخه نشاط بذلك مستكمال مراكش عاصمتها

                                                           

67,66ص،ص،السابق املرجع،)صاحل(فركوس -
1
 

42ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل -
2
 

67ص،1965 قسنطينة، التاريخ مرآة يف اجلزائر،)حممد(ومليلي)اهللا عبد(طشري -
3
 

49ص،نفسه،)العزيز عبد(فياليل  -
4
 

، املوحدية الدولة وبداية املرابطني عصر،األول القسم،واألندلس املغرب يف واملوحدين املرابطني عصر الثالث العصر،)اهللا عبد حممد(عنان -5

      .26ص،1999، بالقاهرة اخلاجني مكتبة،الثانية الطبعة
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 حىت حاصرها اليت قسنطينة ومدينة وجباية تلمسان مدن من كل على العسكرية بقوته نفوذه بسط من املوحدي

 ابـن  وكـان ،تونس إىل ومنها عنابة إىل وانتقل) م1154- هـ548( سنة العزيز بن حيي املادي أمريها استسلم

 مدة ا واستقر قسنطينة مبدينة نزل فقد سنوات تسع ظرف يف املوحدين الدولة يؤسس أن استطاع قد تومرت

 لالستيالء مبحاولة املوحدين ضد بثورة" غانية بن إسحاق بن علي" وهو املرابطني أنصار بعض قام مث،الزمن من

 يسـتطيع  مل لكنه،شـديدا  حصارا فحاصرها، منها وطردهم املوحدية الدولة عن وقطعها قسنطينة مدينة على

ـ 564سنة املنصور يعقوب وبوفاة،سنة70 عن يزيد ما للموحدين موالية وضلت،أسوراها اقتحام أو دخوهلا -هـ

ـ 609(األندلس يف العقاب مبعركة املسلمني هزمية مث،األقوياء األمراء أحد وهو م1198  سـقطت ) م1212-ـه

 قريبـة  كانت املدينة وألن ،املرينية ،الزيانية ،احلفصية: الثالثة الدويالت أنقاضها على وقامت،املوحدية الدولة

 وعلـى  عليهـا  االستيالء من زكريا أبو متكن فقد،)إفريقية( األدىن باملغرب كانت اليت احلفصية للدولة جغرافيا

  .1اجلزائري الشرق مجيع

 بعـد  للحفصـني  الثانية القاعدة واعتربت لنفوذه قسنطينة مدينة أخض قد احلفصي زكريا أبو وكان    

 االقتصـادية  واإلسـتراتيجية  املنيعة حبصانتها تتميز اليت احلفصية األقاليم بني من قسنطينة مدينة توكان،تونس

 فيهـا  كثـرت  حبيـث  عمراا فاتسع،أمنها واستتباب واقتصاديا ازدهارها إىل أدى مما،فيها املركزية للسلطة

 أصبحت حىت واألسواق والفنادق تاحلماما وشيدت واملساجد والزوايا والكتاتيب واملدارس،واملنازل املساكن

  .الكبرية املغربية احلواضر تضاهي

 والنفوذ نفوذهم بني تذبذب قد قسنطينة وحكم،مستمرا يبق مل املدينة يف احلفصيون بسطه الذي النفوذ أما    

 تونس على ءلالستيال)م1337-ـه748( سنة املريين احلسن أبو ا قام اليت احملاولة املثال سبيل على ونذكر املريين

                                                           

54-53ص،ص، السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل -
 1
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ـ 758(سنة املريين عنان أبو ا قام أخرى محلة وهناك،1قسنطينة على استيالئه بعد  لنـا  وصفها اليت)م1356-ـه

 كاملـة  سـنة  احلصار استمر وقد،وغريها املستعملة واألسلحة اجليش حيث من دقيقا وصفا احلاج بن املؤرخ

  .2احلفصي النفوذ إىل عادت أن قسنطينة ةمدين تلبث ومل للمرينني االستسالم إىل املدينة أهل اضطر

  :  العثماين العهد يف قسنطينة -

ـ وذ البـاحثون  أراء وتضاربت املؤرخني فيه اختلف أمر قسنطينة مدينة إىل العثمانيني دخول إن       كل

  .الفترة هلذه املعاصرة الوثائق إىل االفتقار بسبب

 العثمانيون نقل الفترة نفس ويف  اجلزائرية املوانئ بعض ناألسبا احتل )1511- 1509( بني املمتدة الفترة خالل

 تعاقـب  م1514 سـنة  ويف،احلفصني بيد تزال ال قسنطينة كانت حني يف القسطنطينية إىل اخلالفة املشرق يف

 االسـتقرار  بعـدم  امتازت 1516 سنة يف أما،جيجل سواحل من االيطاليني لطرد وعروج الدين خري األخوين

 بإنشـاء  بعدها  العثمانيون وقام،النداء فلبيا ما اجلزائر مدينة سكان استنجد الداخلية الفنت فيها كثرت واليت

 على ∗بايلرباي الدين خري وعني م1518سنة ذلك ومت العثمانية باخلالفة إحلاقها ومت العاصمة باجلزائر هلم مراكز

 الـزمن  من مدة مرور وبعد،دلس مقره كانو الشرقية الناحية على له نائبا القاضي بن أمحد نصب الذي اجلزائر

 غـزى  حيث،الشرق شؤون يسري ومنها جيجل إىل القاضي بن أمحد عودة إىل أدى الرجلني بني خالف شب

 إنكشـاري  جنـدي 600 من حامية فيها وركزت ،4)م1526- هـ935( سنة 3كقسنطينة املنطقة يف مدن عدة

                                                           

70ص،السابق املرجع،)اهلادي حممد(لعروق،)العزيز عبد(فياليل -
1
 

 ةالطبع،الشقرون بن حممد الدكتور حتقيق،والزاب قسنطينة إىل السعدية احلركة يف اآلداب قداح وإفاضة العباب فيض،)النمريي(احلاج ابن -2

 .289ص،1990لبنان،بريوت،اإلسالمي العرب دار،األوىل
 .داي إىل وأخريا أغا مث،الباشا إىل تغري مث،األمراء أمري أو البايات أي:بايلرباي - ∗∗∗∗

28ص،املصدر السابق،)حممد الصاحل(بن العنتري- 
3.

 

332ص،املرجع السابق،األول اجلزء،اجلزائر تاريخ يف وآراء أحباث،)اهللا سعد(القاسم أبو -
4
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 وقـرر  معهم وتعاون اتصل كما،املنطقة شيوخ مع ةجيد عالقات ربط األخري هذا.يوسف يدعى قائدها وكان

  .1قسنطينة بإقليم حاميات عدة تركيز

 علـى  كان بل معني بتاريخ مرتبطا يكن مل للمدينة العثمانيني دخول أن يرى الباحثني من البعض لكن   

 ـا  ينالعثما فالوجود ،)م1554-1526/ ـه960-935(مابني الفعلي دخوهلم وكان حماوالت عدة وبعد مراحل

 واملعارضـني  للعثمانيني منهم املوالني املدينة أهايل بني اخلالفات بسبب،مستقر وغري رمزيا كان الفترة هذه قبل

 كانـت  وقد صاولة أوالد أيضا وساندهم،احلفصي العهد يف اإلسالم شيوخ من املؤمن عبد رأسهم على وكان

  .2الفكون أسرة فتزعمتهم شديدة املعارضة

 أقـاليم  ثالثة  إىل اجلزائر تقسيم الدين خري بن حسن الباشا قرر ثماينعال للحكم راجلزائ خضوع بعد

  :التايل النحو على وكانت البايلك اسم حيمل منها كل

  3).السلطان دار أو(نفسها اجلزائر وعاصمته العاصمة اجلزائر بايلك -

  )اجلزائر( العاصمة بعد الثانية العاصمة تعد اليت قسنطينة عاصمتها الشرق بايلك -

  .وهران و تلمسان معسكرو مث مازونة  مدينة وعاصمتها الغرب بأيلك -

   املدية وعاصمتها التيطري بايلك -

 مدينـة  حكـم  وقد،واإلداري السياسي تارخيها يف اجلزائر عرفته إداري تقسيم أول يعد التقسيم وهذا    

  .4املدينة شؤون تنظيم على سهروا بايا 40 قسنطينة

                                                           

28ص،نفسه،)الصاحل حممد(العنتري ابن -
1
 

 اجتماعية دراسة)م19- ه13(القرن إىل)م16-ه10(القرن من اجلزائري الشرق بايلك يف احلاكمة احمللية األسرة،)مجيلة(معاشي -2

 .99,97ص،ص،1991,1990 اجلامعية السنة،اجلزائر جامعة،احلديث التاريخ يف املاجستري لنيل رسالة،سياسية

89ص،السابق املرجع،)صاحل(سفركو -
3
 

99ص،السابق املرجع،)مجيلة( معاشي -
4
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 مـن  عليهـا  مـا  بدفع منها واكتفت القبائل شؤون يف البداية منذ تتدخل العثمانية احلكومة تكن مل    

 وكانـت  ،1االسـتقاللية  إىل متيل وهي،احمللية زعامتها لغري اخلضوع ترفض جهتها من القبائل أن كما ضرائب

 أـا  إال باملنطقة احلكم ضد الثورات من بالعديد فقامت باملدينة العثماين الوجود ترفض بدورها قسنطينة قبائل

 ازدهارهـا  أوج  عاشـت  املدينة فإن أخرى جهة من أما جهة من هذا.بالفشل تبوء األحيان غالب يف كانت

 املنشـآت  من العديد شيد كما املقاطعة رقعة بتوسيع األخريان هذا قام فقد" باي وأمحد صاحل" عهد يف خاصة

 القوافل تسلكها اليت واجلنوبية الشرقية بالطرق املدينة وربط ،رجهاوخا املدينة داخل  والعسكرية واملدنية الدينية

  : منها نذكر،العسكرية واحلمالت التجارية

 واحملالت العامة واحلمامات األسواق ا حتيط اليت واملنازل الدور من العديد وجبوارها الكتانية املدرسة تشيد -

  . التجارية

 وحفظ لتدريس زاوية)16(إىل باإلضافة مسجدا) 90(الصغرية ساجدامل عدد وبلغ كربى مساجد مخسة إنشاء -

  .2الصوفية انتشار العصر هذا مميزات ومن القرآن

 أنظر( واإلسطبالت البساتني وجبانبها وخدمه وخواصه حاشيته ومنازل دور وجبواره  بالباي خاص قصر بناء -

  ).01: رقم املخطط

  . املتهدم الروماين املنصورة حصن حجارة ذلك يف مستغلني الروماين القنطرة جسر إصالح -

  :الفرنسي االستعمار عهد يف قسنطينة -ز

 األوائل من" باي أمحد" قسنطينة باي وكان قسنطينة مدينة االحتالل مشل اجلزائرية املدن من كالعديد    

 استيالء بعد استرجعها ما سرعان لكن اجلزائر عن للدفاع العاصمة إىل  قسنطينة من قواته بإرسال بادروا الذين

                                                           

1  97ص،نفسه،)صاحل(فركوس -
 

82ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل، )اهلادي حممد(  لعروق -
 2
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 السـلطات  بذلك وانتبهت قسنطينة عاصمته حتصني على جبدية وعمل ،العاصمة اجلزائر على الفرنسية اجليوش

 وذلك  املدينة على لالستيالء  األوىل احلملة إلعداد العمل يف املستعمر فبدأ ،1املدينة هذه خطورة إىل الفرنسية

 واليت أمحد الباي قادها شديدة مبقاومة فوجئوا أم إال" دامرميون"و"وزالكل" املاريشال بقيادة  1836نوفمرب يف

 ،الوضـع  احتقـان  إىل أدى ممـا  املستعمر نفس يف ومعنويا ماديا الوخيمة آثارها تاركة ذريع فشل إىل انتهت

 وإعادة يالقو الدرع هذا وتكسري املدينة على أخرى حبملة للقيام  كليا تتفرغ أن  الفرنسية السلطات فقررت

  .1837 أكتوبر05 يف املنصورة سطح إىل الفرنسية احلملة وصلت ،هلا االعتبار

 العـدو  قوات واجهت حيث) الباي خليفة( عيسى أبن عنها الدفاع مهمة أسند قد أمحد احلاج كان

 القيـادة  يف فايل الكونت  وعني ،برييقو األركان قائد وكذلك حتفه دامرميون املاريشال فيها لقي عنيفة مقاومة

 أمحد احلاج أما ،1837 أكتوبر13 يف قسنطينة جيوشها تدخل أن استطاعت اليت الفرنسية القوات تعززت حيث

 استسـلم  أيـن  1848غاية إىل 2احملتل ضد واملقاومة النضال واصل لكنه القسنطيين اجلنوب حنو انسحب باي

 األوضـاع  تسـتقر  مل.اجلزائر على فرنسا سيادةب أي ،الواقع باألمر العثمانية الدولة واعتراف باي أمحد احلاج

 إىل نابليون حضر1865 سنة ويف االستيطان سياسة تطبيق يف الفرنسيني شرع أين1844 قبيل إال قسنطينة مبدينة

 14.352 عددهم بلغ إذ فيها املوجدين املعمرين للحياة الضرورية املرافق برنامج بتنفيذ أمر قسنطينة ويف اجلزائر

 األورويب الوجـه  وكان غريب أورويب واآلخر إسالمي وجه:وجهان للمدينة أصبح الربنامج تنفيذ وبعد،3معمر

  :يف

  .املستعمرة مناطق مبختلف املدينة لتربط واملسالك الطرق شبكة إنشاء-

  .العتيق الصخر طريف تربط اليت اجلسور من العديد تشيد-

                                                           

213ص،السابق املرجع،)علي بن املهدي حممد(شعيب -
1
 

172-173ص،ص،السابق املرجع،)صاحل(فركوس -
2
 

338ص،السابق املرجع،)اهللا سعد( القاسم أبو -
3
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 اجلهة يف لألوروبيني خمصص جزء قسمني إىل1844جوان9 يف الصادر األمر مبقتضى وذلك الكدية تل تقسيم -

  .الشرقية اجلهة يف لألهلي خمصص وجزء الصخرة من الغربية

 ومـبىن 1854البلديـة  ومقـر  1849 الواليـة  كمقـر  عمومية مباين وإنشاء،احلديدية السكة حمطة إنشاء -

  .حاليا اجلامعية واالكادميية1909املدرسة

 عليهـا  الـتغريات  إحـداث  مع القصبة ثكنة بداخل املعمرون استقر واإلقليم املدينة على واهليمنة املراقبة - 

 األوربيـة  العمارة مع العربية العمارة تداخلت أين املدينة على بصمته الفرنسي االحتالل ترك وبذلك 1844عام

  )02:رقم خمطط أنظر.(1لليوم واقفة نلك معامل ولتزال

  :احلاضر الوقت يف قسنطينة -ح

 وتركيبـها  احلضـري  مظهرهـا  حيـث  من عديدة تغريات املدينة عرفت 1962سنة لاالستقال بعد   

 مـدا  تطـوير  مث الزراعيـة  أراضـيها  حساب على توسعها عنه ترتب الكبري سكاا عدد فارتفاع،الوظيفي

 يف ةكبري بدرجة سامهت اليت املنشآت من العديد بناء عرفت كما اجلديدة املدينة لسياسة انتهاجها حاليا،التوابع

  :منها نذكر إقليمها وسط مكانتها على احملافظة من ومكنتها رقيها

 فـروع  وإنشاء1967جوان17 يف أنشأت واليت"منتوري" جامعة وهي اجلزائري الشرق يف للعلوم جامعة أكرب -

  هلا تابعة جديدة

 مت اللـذان  لقادرا عبد األمري وجامعة مسجد ومها الوطين التراب مستوى على إسالمية وجامعة مسجد أكرب -

  .األصيل اإلسالمي الطابع ذو األندلسي املشرقي منط تتبع  معمارية ندسة وتتميز1991أكتوبر31 يف تدشينهما

  .1987أفريل16 يف دشنت اليت خليفة آل العيد حممد الثقافة دار -

  .1994ماي14 يف دشن الذي حداد مالك الثقافة قصر -

                                                           

  2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة،- 1
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  . الترميم حالة يف زالال الذي باي أمحد احلاج قصر ترميم -

 السـويقة  يف خاصة املوجودة القدمية املدينة للمباين خصصت املدينة يف النقاط من العديد ترميم يف الشروع -

  .والشارع

  .الوطين سريتا متحف وتوسيع ترميم -

  للمدينة األثرية املكتسبات -3

 امليالد قبل سنة آلف منذ البشر اراستقر عرفت إذ اجلزائرية املدن أقدم من قسنطينة مدينة  تعترب      

 أن كما،ذلك على القدم يف توغلت اليت األثرية االكتشافات ودلت،سنة3000 قرابة عاشت قد تكون وبذلك

 تارخيية حقب عرب أراضيها شهدته الذي الثقافية وثرواا مواردها وتعدد املتفرد وموقعها اجلغرافية بيئتها تباين

 املقتنيات من العديد يف جليا ذلك ويظهر،األثري التراث جمال يف اجلزائرية املدن أغىن من واحدة جعلتها طويلة

  .املتحف يف املوجودة أو األثرية املواقع يف املوجودة األثرية واملكتشفات

 أعمال ونتائج تيديس منطقة يف املستوطنات أول ظهرت وكما املنصورة حبرية يف أكتشف ما بينها من   

 يف األمهية غاية على وثقافية وتارخيية حضارية بثروة تزخر أا إىل تشري قسنطينة مدينة يف ثرياأل والتنقيب املسح

 املدينـة  وسامهت شهدت حيث،اخلصوص وجه على اجلزائر تاريخ ويف عامة بصورة اإلنساين احلضاري التاريخ

 فآثـار  اإلسـالم  فجر حىت.خالتاري قبل ما فجر منذ املختلفة مبكوناته احلضاري التراث تشكيل يف توقف دون

 ملدينة القدم يف جبذوره الضارب التارخيي والتسلسل الثقايف التواصل على وبقوة ترمز اخلالدة  احلضارات ومواقع

  .قسنطينة

 ،املستمرة املعمارية وهندسته عراقته حيث من امللموس القيم اإلرث ذاك هو مبفهومه املكتسب كان وإذا

 والشـاهدة  القائمة اآلثار خالل من اال هوية عن ومعرب مهم عنصر باملدينة األثرية ثيةالترا املكتسبات إبراز فإن

  .املدينة على احلضارات تعاقب على
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  :   القدمية املدينة -أ

 بـذلك  يشكل ومجاليا معنويا إرثا تعد حبيث،بقسنطينة األثرية املكتسبات أهم من القدمية املدينة تعترب   

 النوعيـة  املوصـفات  بكل مسرح تشكل كما واحلضارية واالجتماعية الثقافية كوناام بكل للمدينة الذاكرة

  مثـل  مثلـها  ،اإلسالمي العريب التخطيط من مستمدة نوعها من فريدة معمارية هندسة ورثت فقد،والتارخيية

 وتضـم  الـبعض  ضهاببع واملتالمحة املتالصقة بنايتها بطبيعة تتميز فهي،ووهران وتلمسان باجلزائر القدمية املدن

 الـيت  مساكنهم إىل أهلها مبرور تسمح وامللتوية الضيقة دروب  تتخللها،معني ونشاط اسم منها لكل ساحات

 واملمتاز الوعر املوقع حيث من املدن من نظرياا عن ختتلف هنا القدمية املدينة أن غري.أطول مدة الصمود حتاول

 الغربيـة  جهتـها  ماعدا الرمال واد أخاديد جوانبها كل من اوحيده العتيق الصخر على تقوم إذ واحد آن يف

 األحيـاء  حىت حدودها حىت حدودها متتد أن وميكن)La brèche(1954 نوفمرب أول بساحة احملددة واجلنوبية

  .أالستشفائي واملركز القنطرة باب،الغريب اجلميل املنظر،باردوا مسيد سيدي،العايت كدية،بلوزداد كنهج ااورة

 فهـي  املركزيـة  وظائفها حتافظ الزلت أا إال عليها واملستمر امللحوظ والتدهور الصخرة مساحة ضيق ورغم

  :جماالت ثالث يشهد األوسط فاجلزء،اال نوعية بفضل كبريتني وديناميكية حيوية يعرف الذي املدينة حمرك

   ومدنية منها اجتماعية ،عماريةم دينية عديدة معامل وجود بفضل العريق املاضي على يشهد:تارخيي جمال -

      السكان من معتربة نسبة ويأوي ألخرى عائلة من املوروثة املمتلكات يشمل:  سكين جمال -

  .ككل املدينة على يسيطر اقتصادي مركز:جتاري جمال -

 األصـلية  البنيـة  علـى  املستمرة التدخالت نتيجة املستويات كل على ازدواجيتها هو القدمية املدينة مييز ما و

  :يف وتتمثل للمدينة

  1متماسك كثيف عمراين نسيج يقابله الرخو النسيج -

                                                           

  2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة،-  1
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  للمشاة خمصصة  متعرجة تقليدية طرق شبكة تقابلها، اآللية باحلركة تسمح اليت املستقيمة الطرقات -

  )بطابقني كونت ما عادة(الطوابق طفيفة أثرية تقليدية بنايات تقابلها الطوابق املتعددة األوروبية البنايات -

  أثرية معامل تناظرها احلديثة املعمارية املعامل -

  )التجارية احملالت مثل( تقليدية مرافق تناظرها العصرية ومرافق التجهيزات -

  التراث؟ جمال يف تكامل أم تناقض تعترب االزدواجية هذه فهل 

 إىل تقودنـا  معماريـة  فنيـة  حتف عن ارةعب وهي القدمية املباين من كبري عدد على حاليا القدمية املدينة حتتوي

  :منها السابقة احلضارات تفكري عن التعرف

 الـيت  احلمام ومغارة،واآلروى الدببة كهف يف جنده ذلك التاريخ قبل ما عصور مع صلة ذات آثار تزال ال -

 علـى  املتواجد احلفرة معبد موقع يف متجسدة البونية بالفترة مرورا،الفترة تلك يف مساكنا تعد بدورها كانت

 أال التارخييـة  املصادر أهم عن كشف مت وقد املدينة مدخل يف وبضبط ،بسريتا الغريب اجلنوب يف مرتفعة هضبة

" سريتا" الوطين باملتحف منها املنقولة اللقى من والعديد هي موزعة نصب) 850( عددها بلغ اليت النقائش وهي

 سـيدي  ومحامـات  املشـيدة  القنـاطر  يف ذلك ويتضح انيةالروم الفترة إىل وصوال ،1بفرنسا اللوفر ومتحف

 اإلسـالمية  الفترة متيز اليت والفنية منها املعمارية اإلبداع ومواطن تفوق جند أين اإلسالمي العصر وكذا،مسيد

 والتـأثريات  النتـائج  من هاما منوذجا القدمية املدينة مساكن تعد حيث العثمانية الفترة وخاصة أنواعها جبميع

  .    هلا تعرضت اليت التغريات رغم أصالتها على حمافظا منها البعض بقي اليت الزخرفية و اريةاملعم

 للتهـدمي  القدمية املدينة تعرضت حيث االستعمارية الفترة أثناء خاصة باألحداث حافال تارخيا املدينة عرفت -

 عسـكرية  منـاورات  ساحة ىلإ اإلسالمية املدينة قلب حتويل خالل من وذلك األصلي وجهها من غري الذي

 عـرب  ذلك أجنز وقد األحياء كل دخول من العسكرية القوات ولتمكني،األمن تزعزع قد حركة أي قتل دف

                                                           

 .2ص،2005 سريتا الوطين املتحف إنتاج،بسريتا قدمية ومهن وظائف،وآخرون) زينب(بلعابد -1
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 مثـل  شواهدها على حمافظة بقيت أا إال،الطرق بشق املتجانس النسيج وبعض الكبري اجلامع أجنحة أحد دمي

 تلـك  سـايروا  الذين) فوكيه أشيل(الفرنسيني العلماء ضبع اعترف وقد.وغريها" الصوف رحبة" ،"السويقة"

 عشرة خالل اجلزائريني يهدمه مل ما االحتالل من سنة عشرة مخس خالل هدم قد الفرنسي االستعمار أن الفترة

  ).05 – 03 رقم الصورة أنظر. ( 1)الرومانية اآلثار عن يتكلم وهنا( قرون

  :وهي منها تعاين اليت املشاكل نتيجة التقهقر وحن تتجه القدمية فاملدينة الزمن مرور ومع  

 املدينـة  تعرضـت  وبذلك ،واالقتصادية االجتماعية التأثريات نتيجة والعشوائي منظم الغري العمراين التوسع -

  .التارخيية وخصوصيتها احلضرية هويتها فقدان من اجلزائرية القدمية املدن من والعديد القدمية

 علـى  للحفاظ احلثيثة املساعي من الرغم على" الشارع"مثل أجزاءها بعض واندثار  احلضرية املنطقة هشاشة -

  :  أوهلا وكانت منها تبقى ما

 كتـراث  املدينة تصنيف إىل يهدف والذي املغاربية املدن حول1989 سنة والرابع والثالث الثاين ملتقى•      

  .بالفشل اءتب لألسف احملاولة لكن ،اجلزائر قصبة يف احلال هو كما عاملي

 الدراسـات  فكانـت  االندثار من القدمية املدينة ومحاية صيانة حتاول اليت الدراسات من بالعديد القيام•      

 B.E.R.Uا قامت اليت الشاملة
  .1961 سنة ∗*

  .والضياع اخلراب من وصيانته محايته وجيب 1992 وطين كتراث املدينة تصنيف مت•      

   Master planاملدينة وصيانة ترميم خمطط تنفيذ إطار يف واجلزائر إيطاليا بني قاالتفا مت 2003يف•     

  2005.2 يف إال دراسته تكتمل مل والذي

                                                           

144ص،1998بريوت،اإلسالمي الغرب دار،األوىل الطبعة،1954-1830 اخلامس اجلزء،الثقايف زائراجل تاريخ،)اهللا سعد( أبوالقاسم -
1 

 

- Bureau d’ètude prèalable à l’amènagement du rocher de constantine1961   ∗∗∗∗  

2010 قسنطينة لوالية القدمية املدينة وترميم حلماية األثرية اخللية -
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 فـادح  ونقص واملروري السكاين االكتظاظ من تعاين جعلها الوقت نفس يف وجتاريا إداريا مقرا املدينة كون -

  .الوضع تأزم من زادت اليت السيارات مواقف يف

  .بعضها وايار املباين من العديد مقد -

 السـلطات  بـدأت ، األوىل الدرجة من  سياحية تراثية قيمة ذات مدينة منها تعاين اليت املشاكل هذه كل ومع

 أوروبيـة  دول مبشـاركة  تعمل واليت لترميمها خلية بإنشاء فقامت إليها آلت اليت املزرية للحالة تتفطن املعنية

  .  التراث هلذا االعتبار إلعادة يف ساعية وإيطاليا كفرنسا الترميمو الصيانة جمال يف خمتصة

  :تيديس مدينة -ب

 يف جـرت  اليت التارخيية األحداث يف هاما دورا لعبت كما هاما معماريا نشاطا سريتا مدينة شهدت    

 1الغريب الشمال اجتاه يف سريتا من كيلومتر 30 من أقل على تقع اليت تيديس مدينة حال هو ذلك،إفريقيا مشال

 شـديدة  قوية صخور ذي مهجور جبل عن الغطاء يكشف حيث التواء آخر وبعد 27 رقم الوطين الطريق عرب

 شـيدت  وقد هكتار 40ب مساحتها تقدر 2قدمية ملدينة ساطع أمحر لون ذات جبلية آثار عليه تنتشر االرتفاع

 قسـنطينة « مثـل  عدة أمساء قدميا هلا كانت ،)04 رقم املخطط أنظر( ،3الرمال ر  مرتفع على املدينة هذه

 اسـم  أمـا ، فيها يتعبدون األهايل كان اليت الكهوف نظرة» األقداس مدينة«مسيت كما»الدار رأس«،»العتيقة

 ومعـىن » CASTELLI RESPUBLICA« اسـم  فأعطوهـا  الرومـان  أمـا ، نوميدي حملي اسم هو» تيديس«

 هو املدينة هذه دور كان وقد ، السكاين التجمع بتنظيمات ينتعف» يبلكابروس«و احملصن املكان هو»كاستيلي«

 بعـض  االسـم  هذا على كشف وقد ،األجنبية اهلجمات من سريتا مدينة حلماية املتقدمة القلعة بوظيفة القيام

  .1941 سنة باملوقع وجدت اليت الكتابات

                                                           

André Berthier, Tiddis antique castellum tidditanorym,2
em

eddition entreprise les-
1          

pyramides, Oran1991 ;p07. 

Ibid,p07-
2                                                                                                                                       

223ص، السابق املرجع، اجلزائر يف ألبوين الفينيقي التواجد، )الصغري حممد(غامن -
3
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 ،البونيقيـة  احلضـارة  من األوىل يخالتار بعصور بدءا العصور كل بني مجعت اليت املدن من تيديس تعد        

 القبور من جمموعة يف التاريخ ماقبل عصر وجتلى ،اإلسالمية احلضارة إىل وصوال والبيزنطية الرومانية واحلضارة

 الدائريـة  األثرية املباين من عدة جتمع الشمايل اجلانب منحدر على تقع قدمية مقربة وكذلك» ∗دوملن« تسمى

 علـى  املنطقة يف املوجودة والشواهد النصب دلت كما،2»البازيناس« تسمى واليت  1اجلماعي للدفن  خمصصة

 البازيناس داخل املكتشف الفخار عن دراسات من)  camps،G(الفرنسي الباحث أجراه ما إىل باإلضافة،العصر

 رفخا عن عبارة وهو اليمىن الناحية من« Memmius Rogatus » روقابتس ميموس قوس مدخل عند املتواجد

 إىل تارخيهـا  ،ويعود3وعقائدي ديين منها اهلدف كان هندسية زخارف جانب إىل آدمية زخارف على حيتوي

 الفينيقية الثقافة ظهرت الكثرية املباين هذه جانب ،وإىل4ومغربية بونية فخاريات وهي م.ق الرابع القرن حوايل

  ). 06:رقم الصورة أنظر(.املنطقة يف تنذر كانت اليت والشواهد النصب يف بوضوح جتلت اليت

 البداية وكانت تيديس مدينة على الرومانية املدن ختطيط منهاج تطبيقهم يف الروماين الطابع يتجلى بينما       

 املدينـة  تضـم  ،مشايل انتصاري باب وجند،جبنوا املدينة مشال يربط» Cardo maximus« الرئيسي بالشارع

 ووجـدت .التماثيل تظم سقف بدون الثالثة أما للجلوس وقاعة» Curia« االجتماعات قاعة يف تتمثل قاعات

 يؤدي،5الشكل مستطيل تذكاري نصب على نعثر أين السطح إىل يؤدي درج على حتتوي جرف جزء من آثار

 بالسـاحات  مقارنة صغرية وهي ضيقة مساحة على شيدت اليت» Forum« العامة الساحة إىل الرئيسي املدخل

                                                           

 مدت أخرى حجرة تعلوها قصرية حجرية أعمدة ثالثة من مكونة،األرض سطح فوق بنيت حجرية قبور وهي»املنضدية القبور«ب تعرف - ∗∗∗∗

 .36ص،نفسه،)الصغري حممد(غامن:أنظر،املغربة بالد يف القبور هذه به اشتهرت مصطلح دوملن وكلمة،بفتحة ومزودة سقف شكل يف

-
1 Berthier André ,Ibid. ,p09        

S.Gsell, Histoire ancien de l’Afrique du nord, tome(1), paris.1913, p.12  -
2                                 

                     

-
3  G. Camps, La céramique des sépultures berbères de tiddis, dans libyca,T, V, 1

ér   
semestre 

  1956,
 
p 155 

232ص، السابق املرجع، ألبوين الفينيقي التواجد، )الصغري حممد( غامن -
4
 

Lassus,L’archéologie Algérienne en1957dans Libyca.Archéologie épigraphie,Tom    -
5 J.      

VI-2
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 األمطـار  مياه فيها جتمع خزانات على عثر أن وسبق،"مجيلة"أو" كتيمقاد" األخرى املدن يف املوجودة الرومانية

  . املدينة تواجه اليت املياه أزمة ملواجهة املنازل سطح عن السائلة

 الـيت  كاآلالت اليومية احلياة يف تستعمل اليت األدوات من العديد على املوقع يف العثور مت لذلك إضافة

 مييـز  الـذي  األمحر الفخار لصنع والقوالب اخلزافني أوعجالت الدواليب مثل  اليدوية اعاتالصن يف تستخدم

 منـها  واحدة وأطباق مسارج تيديس، ملدينة الفخارية الصناعات بني ومن سريتا مبتحف حاليا ويوجد املنطقة

 واألقـراط  كالعقود النساء حلي من وعناصر،للمياه املصنوعة القنوات وشبكة القرميد هي،قسيس صورة تزينها

  .1والعظم العاج من مصنوعة ودبابيس

 للفاطميني عبور كمنطقة فكانت اإلسالمية بينها ومن احلضارات من العديد حمط تيديس مدينة كانت    

ت وازدهر،عهدهم يف مؤرخة الدنانري من العديد باملدينة مرورهم أثناء خملفني،عنها بعيدا يكن مل مهدهم حيث

 ضل ويف. القلعة إلنتاج معاصرة وهي اخلزف بقايا من معتربة كمية تركوا بدورهم إذ حلمادينيا ضل يف املدينة

 تيـديس  كانت  الوسيط العصر إىل احلديثة احلجرية العصور من إفريقيا بشمال مرت اليت احلضارات هذه كل

 وأصـالة  كيانـا  املدينة أعطت الدينية اامع وقوة احلرف أصحاب أن غري،جدا صغري مدين إطار ويف هلا حمطة

 لكل االعتبار وإعادة إحيائها من املختصة السلطات تتمكن أن إىل مهجورة تبقى املدينة أن إال،غريها عن ميزا

  .الوطين التراث من هائال كما يعتنق سياحيا قطبا وجعلها معاملها

  :اجلسور -ج   

 منها الكبري النصيب كان وإن حىت ،قسنطينة مدينة ا تشتهر اليت التراثية املكتسبات من اجلسور تعترب   

 جزائريـا  تراثـا  يعد منها بعض أن إال باجلزائر الفرنسي االستعمار خلفها اليت األوروبية املكتسبات إىل راجع

                                                           

- A issa-liala Hadji  ,Guide du Musée National Cirta, all des potiers à Tiddis, imprimée  -
1
  

par revoletion africaine1990,p2  

 



  بقسنطينةبقسنطينةبقسنطينةبقسنطينة    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    لتنميةلتنميةلتنميةلتنمية    والتراثيةوالتراثيةوالتراثيةوالتراثية    الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعية    المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت....................................    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

161 

 

 لبناء السباقون هم الرومان  فكان اجلسور هذه على بصمتها تركت املدينة على مرت اليت احلضارات ألن حمضا

 وبـذلك  ـدم  ما وصل أكملوا وبذلك األتراك ذلك بعد تالهم مث ببعضهما الصخر شقي تربط اليت اجلسور

  :كاآليت ونذكرها املعلقة اجلسور مدينة بكوا قسنطينة مدينة اشتهرت

  : القنطرة جسر -1-ج

1سنة بناءه األتراك وجدد الرومان بناه باملدينة اجلسور أقدم من يعترب    
 مث ،بـاي  حسني طرف من1792

 وسـقط  الثقـل  هذا اجلسر يتحمل مل ،اجليوش طرف من العتاد نقل جراء وذلك الفرنسي االحتالل أثناء هدم

 فحطمـه  املـدافع  إىل فلجأ إصالحه حماوالت كل بالفشل باءت لكن إصالحه ذلك بعد حاول مث ،منه جانب

 ،م60طولـه  ويبلـغ  م65ارتفـاع  على يقع ،1863سنة للمرور فتحه ومت ،1860اآلن القائم باجلسر 2واستبدله

  ).08-07: رقم الصورة أنظر. (م75وعرضه

  : راشد سيدي جسر -2-ج

 م70 أكربهـا  يبلغ قوسا وحيمله م10،5وعرضه م105 ارتفاعه يبلغ إذ ،احلجرية اجلسور أعلى من يعد    

 1912أفريل19 يف اجلسر دشن،3م447ب يقدر طوله أن عرفنا إذا إال اجلسر هذا ضخامة عن فكرة نكون ولن

  ).09: رقم الصورة أنظر). ( القدمية املدينة( املدينة ووسط اجلديدة األحياء بني ربطي

  

  : سليمان مالح جسر -3-ج

 ممـر  عن عبارة وهو 1917 سنة بين ،العجايب ساحة من بالقرب مهيدي بن العريب شارع مبحاذاة يقع   

 بقايـا  يـرى  الوادي أسفل إىل أعاله وللمطل ،م2،4وعرضه ،م125طوله يبلغ فقط للراجلني خمصص حديدي

                                                           

1
  S.Gsell, Atlas Archéologique de L’Algérie, paris 1911, f 17, p.18   -  

2007قسنطينة والية مونوغرافيا،التقليدية والصناعات السياحة مديرية -
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1989سنة قسنطينة نةمدي دليل -
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 القطـار  مبحطـة  املدينة وسط يربط املصعد ومبساعدة،الوادي جمرى من قليل ارتفاع على أقيم روماين جسر

  ).12: رقم الصورة أنظر. (1926أكتوبر 21 يف مرة لألول واستعمل

  :الشالالت جسر -4-ج

 طريق على وهو،مسيد سيدي سرج أسفل يقع 1928وانتهت 1925اجلسر هذا بناء يف األعمال بدأت    

 متـر  477 التـوايل  على علوها بلغ ثالث شالالت مكونة حتته متر اليت الرمال وادي مياه اجلسر يعلو ،املسبح

  ).11: رقم الصورة أنظر. (452و 421و

  :مسيد سيدي جسر -5-ج

 ارتفاعـه  يقدر،علقامل باجلسر أيضا ومسي1912اجلسر هذا بناء يف  املدينة احتالل بعد االستعمار قدمأ    

 علـى  املدينـة  جسـور  وأمجل أعلى وهو الرمال واد أخاديد فوق بين ،م5،50وعرضه ،م160موطوله175ب

  ).10: رقم الصورة أنظر. (واملستشفى القدمية املدينة يربط اإلطالق

  :   الغنم جماز جسر-6-ج

 الرعاة لالستعمال نظرا االسم ذا يومس ،االجتاه أحادي فهو لضيقه ونظرا ،عاشور رمحاين لشارع امتداد هو  

  .خالله من أغنامهم ملرور له

  :الشيطان جسر-7-ج

  ).13: رقم الصورة أنظر. (1األخدود أسفل يف ويقع الرمال وادي ضفيت بني يربط صغري جسر     

  .الطبيعة إزاء العنيد اإلنسان فعل رد عن دليل لكوا للمدينة املهمة املكتسبات من فعال تعد اجلسور هذه إن

  ):لسواحا(السياح درب• 

                                                           

1 2010لوالية قسنطينة التقليدية والصناعات السياحة مديرية -
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 مسار يتبع،م1800طوله يبلغ، 1895سنة»  Rémés»«رمييس«الفرنسي املهندس أجنزه للسياح ممر عن عبارة هو

 مسـيد  سـيدي  جسـر  حتت نفق إىل يصل أن إىل الشيطان جسر من ابتداء،الصخرة جانيب على الرمال واد

 للدهشـة  مـثرية  منـاظر  الدرب هذا تتخلل،حديدية أعمدة ةبواسط مثبتة إمسنتية صفائح إجنازه يف مستعمال

  ).14: رقم الصورة أنظر. (1والذهول

   :جند اجلسور بعض إىل باإلضافة: للمدينة األوروبية املكتسبات• 

  :السالم سيدة متثال -أ 

  م785 تفاعبار مسيد سيدي قمة على الفرنسي املوتى نصب قبالة والواقع،العذراء مرمي بتمثال أيضا يعرف     

  :األموات نصب - ب

 سطحه ومن األوىل العاملية احلرب إبان سقطوا الذين فرنسا ملوتى ختليدا شيد وقد،1934 إىل تأسيسه يعود      

 يتأهـب  كطـائر  يبـدوا  الـذي  النصـر  متثال أقيم مث،للمدينة الرائعة باملناظر نظره يتمتع أن الزائر يستطيع

 الصـورة  أنظـر (.2وتـونس  العاصمة بني املسافة منتصف يف يقع نهأ النصب هذا خصوصيات ومن،للتحليق

  )  23-22:رقم

 :املسرح -

 أكرب من يعد،م1883أكتوبر6 يف اإلنكشارية ثكنة أنقاذ على بناؤه مت،1954 نوفمرب أول ساحة يف يقع    

 أنظـر ( .الدقـة  غاية يف نيةف زخارف مع الراقية املعمارية ندستها املتميزة األوروبية الفترة تركتها اليت املعامل

  ).38: رقم الصورة

  .التارخيية املعامل أهم -4

I. األخرى التارخيية املعامل أهم  
                                                           

78ص،السابق املرجع،)أمينة(اات بن -
1
 

2
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  :لوليوس ضريح -أ

 بعيد غري،قسنطينة غرب مشال كلم25 بعد على» اهلري« املسمى باملكان شواية جبل يف لوليوس ضريح يقع   

 حـاكم »ابريكيس لوليوس.ك« طرف من وشيد منحوتة حجارة من بين اسطواين شكل له ،تيديس مدينة  عن

 . 1لعائلته منه ختليدا آنذاك روما

  ) اخلروب صومعة*:(ماسينيسا ضريح -ب

 مدينـة ، تبسةومدينة   قسنطينة بني الرابط الطريق تقاطع عند قسنطينة شرق جنوب كلم 16 بعد غلى يقع   

 الصومعة بناء تاريخ أن)  Bonnel( بونيل يذكر،اخلروب بلدية جنوب كلم4 بعد على ويقع،سطيف مدينة،قاملة

 مدرجات شكل على بناؤه مت مربع برج عن عبارة وهو2،م.ق1القرن وبداية م.ق2 القرن مابني الفترة إىل يرجع

 اإلغريقـي  األسلوب من مستوحاة بطريقة  منحوتة بأا بونيل الباحث ويرجح احلجارة من صفوف ثالث ا

 اخلارجي البناء يف الناظر يشاهد كما،املوقع نقاط بني موزعة أفاريزها و عمدةباأل ذلك على ويستدل البونيقي

 أنظر. (3والقرطاجي اإلغريقي بني البناء يف امتزاج على يدل مما،املصري الكرنش إفريز يعلوها الدورية لألعمدة

  ).17-16: رقم الصورة

 لكن،تذكاري نصب أنه اآلخر ضالبع يرجح حني يف ضريح عن عبارة البناية هذه أن اعترب من وهناك

 العثور مت أين باملوقع أجريت اليت احلفريات بعد وذلك ضريح عن عبارة الصومعة بأن الباحثني من العديد أكد

 املنحوت باحلجر حماطة م0،40مسكها ببالطة مغطى سم12و م1م،وعرضه2 طوله) Caveau(للدفن سرداب على

 وعاء عن عبارة وهي الثمينة األثرية التحف من العديد على 1915 سنة ما عثر أين مقصورتني من مكون وهو

 مـن  زخـارف  وعليـه  األرز اخلشب من وغمده ،م0،65طوله سيف بقايا،للميت حمروقة عضام حيوي فضي

                                                           

2009 قسنطينة لوالية التقليدية والصناعات السياحة مديرية -
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M. Bonnel,monument gréco-punique de la souma pré RSAC, n°49, 1915,p.167 -
2
   

172ص،السابق املرجع، اجلزائر يف ألبوين الفينيقي التواجد، )الصغري حممد(غامن -
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 مـن  وغريهـا   1املوائد لتزين ذهبية وسلل مرصعة فضية أواين من جنائزي أثاث إىل باإلضافة والفضة الذهب

  ).05:رقم خمطط أنظر. (∗ ملاسينسا الضريح هذا نسب وقد. سريتا الوطين باملتحف جدةاملتوا القيمة اللقى

  :الرومانية األقواس -ج

 واد التقـاء  عند وذلك الباي عني وطريق الرصاص شعبة إىل املؤدي بالطريق الرومانية األقواس توجد   

 تلـك  تستغل وكان،الفسقية ومن،ومرزوقب منبع من مير األقواس ذه املتدفق املاء وكان،بومرزوق بواد الرمال

 الراهن الوقت يف يبقى ومل باحلجارة مبنية 10األصلي أقواسها عدد،عايت كدية وصهاريج خزانات للتزويد املياه

 أنظـر . (1990 سـنة  وطـين  كتراث تصنيفها ومت 2م،20 وارتفاعها متر60 طوهلا يبلغ أقواس 05 سوى منها

  ) 20-19: رقم الصورة

  :قسطنطني مرباطوراإل متثال-د

 مـا  بعد املدينة تغري يف الفضل له كان) م271-337( األكرب قسطنطني الروماين اإلمرباطور متثال جسد   

 أسـوارها  ورمـم  عنها دافع حيث املدينة جتاه بواجبه وقام ،م4 القرن بداية وذلك التهدمي أضرار من ا حلق

 يتواجـد  ،روما متحف يف املوجود رمسه من األصل قطب نسخة فهو التمثال عن أما ،م313 سنة امسه فحملت

  )21: رقم الصورة أنظر.(3باملدينة القدمية القطار حمطة أمام التمثال هذا

  

                                                           

 الوطين املتحف حوليات،وضواحيها باخلروب وجدت اليت املادية البقايا خالل من اإلغريقية املدن ودول ماسينيسا،)خدجية(منصوري -1

 .101ص،2002منتوري جامعة منشورات،11العدد،لآلثار
 النوميدية الدولة ملوك أحد هو،ماسينسا العاهل أبناء أكرب كان م.ق148سنة تويف م.ق238سنة ولد):ن.س.و.ك.م(كوسنم أو ماسينيسا - ∗∗∗∗

 يف الفضل له ويعود، سنة60مدة املنطقة محى، لوحده باحلكم انفرد ومسطنبعل غلوسا أخويه وفاة وبعد،أخويه مع والده وفاة بعد احلكم توىل

 مسيبسا نقيشة،الصغري) حممد(غامن:أنظر.قويا جيشا وأسس باملنطقة الزراعة وتطوير العمران ترقية يف أسهم كما النوميدية الدولة تأسيس

،  ويوغرطة ماسينيسا، )أمحد(سيلماين: أيضا أنظر،2ص،1980ديسمرب،قسنطينة جامعة منشورات،4العدد. سريتا جملة، "مقارنة دراسة" األثرية

 .23 ص،  1991اجلزائر،اجلامعية املطبوعات ديوان

2010 قسنطينة لوالية التقليدية والصناعات السياحة مديرية -
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79ص،السابق املرجع،)أمينة(اات بن -
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  :بقسنطينة أخرى أثرية مواضيع-2

  :اجلغرافية احملددات -أ

 تارخيها عرب املؤهالت هذه استغلت ولقد الصخرة يف الطبيعية تكويناا حيث من قسنطينة مدينة متيزت    

 وهـوا  املـدن  من غريها يف جندها ال خاصة ميزة فأعطتها عليها املتعاقبة احلضارات خمتلف طرف من الطويل

 كـاف " املسـمى  املكـان  يف م644 ارتفـاع  على الشمال أقصى يف نقطة أعلى به تقع الذي  العتيق لصخر

 ارتفـاع  أدىن يكون راشد سيدي حىت الشرقي اجلنوب باجتاه واالحندار التدرج يف الصخر يبدأ ومنه"الشكارة

 منحوتة صلبة  كلسيه طبقات من متكون الصخر وكون الوادي على تطل األخرى اجلهات أما م564 بالصخر

 مرور شهد ميدانا كان أنه العتيق للصخر اجليولوجية التكوينات وحسب، الرمال أخاديد بذلك مكونة ومتعمقة

  :يف جلية تظهر صماتوب بارزة آثار تاركة احلضارات من العديد

  :الدببة مغارة -1-أ

 يبلـغ  واسع هو سكيكدة قسنطينة مدينة تربط اليت احلديدية للسكة نفق  ثاين عند املغارة هذه تتواجد   

 التوضـعات  فإن» debruje« حفريات حسب للمدينة الشمالية بالصخرة يوجد أمتار 6 وعرضه م60  طوله

 العديد على العثور مت ،1املغارة هذه أرضية يف املتسلسلة احلجرية رالعصو كامل على تشمل الكهف يف الطبقية

  :  منها نذكر األثرية بقايا من

  .2التنقيبات من األوىل الطبقة يف وذلك الرومانية الفترة إىل تعود فخار بقايا على العثور -

  .موستريي تشذيب ذات والصوان الكوارتز على فحمية طبقة ا البالويتية الفترة إىل ترجع حمروقة حجارة -

                                                           

Debruje, La Grotte Des Ours,Receuil des notices et mémoire de la société   -
1 . A 

archéologique ,11
éme

 Volume, librérie africaine et coloniale paris, 1909, p117   
 

20.ص السابق املرجع ،)املهدي حممد( شعيب علي بن -
2
 



  بقسنطينةبقسنطينةبقسنطينةبقسنطينة    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    لتنميةلتنميةلتنميةلتنمية    والتراثيةوالتراثيةوالتراثيةوالتراثية    الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعية    المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت....................................    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

167 

 

 ،األسـفل  احلجـري  العصـر  إىل تعود سهام ورؤوس البيفاص حجارة من ومكاشط حمكات على العثور - 

  .باالستوائية شبيهة حيوانات عظام من  والعديد

 باملغـارة  وجـدت  اليت اللقى وجل، فيها عليها العثور مت اليت الدببة عظام بسبب الدببة مبغارة مسيت

  . سريتا الوطين باملتحف ليوما حمفوظة

  : أواألروي األرونة مغارة -2-أ

 احليوانـات  من  نوع وهو باألروى مسي أمتار 6 طوهلا يبلغ األوىل عن بعيدة وغري الصخرة نفس يف توجد   

  : على املغارة هذه يف العثور مت، املنطقة تلك يف يعيش كان الغزال فصيلة من الربية

  ...)الغزال،الثور، كالزرافة( اناتاحليو هياكل من العديد -

  .احلديث العصر إىل ترجع صوانية وجمموعات عظمية صناعات على العثور -

  .1والعظمية احلجرية األدوات بعض مع النيوليتية احلقبة إىل يعود إلنسان عظمي هيكل على العثور مت كما -

  :احلمام كهف -3-أ

 جلـأ  ،بولفار البيم شارع حتت يقع القصبة أسفل ،الذكر السالفيت للمغارتني مقابلة املغارة هذه يوجد   

  : منها نذكر البقايا من العديد ا اكتشف ،باستمرار السكان إليها

  ...الثور ،األرونة ،العانز ،الغزال،خرتير يشبه هو DAUW حيوان أبرزها من احليوانات بقايا -

  .األسود اجلنس إىل ينتمي انه يبدو إلنسان عظمي هيكل -

 وهي مقابض هلا املنقوشة والرسومات واألبيض األمحر بلوا متميزة وأخرى باليد مصنوعة خزفية أواين بقايا -

  . الصناعة يف متقدمة فخاريات

    

                                                           

28-27ص ص، السابق املرجع، والثقافة الفن سلسلة،قسنطينة،)رشيد( بوريبة -
1
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  للمدينة الدينيةياكل اهل -5

 طـابع  فترك الدينية القيم من العديدوتداوهلا على املدينة أكسبها  اإلسالمية احلضارات متازج إن          

 ابـرز  مـن  تعـد  اليت والزوايا املساجد يف خصوصا املتمثلة الدينية اهلياكل من العديد يف متجسد ديين ثيترا

  .تراثها مقومات

  :املساجد-أ

 فأصبحت،إليها الفاحتني دخول منذ املساجد من الكثري  املغربية املدن كباقي قسنطينة مدينة عرفت لقد     

  . ا منها ثريالك وبين املدينة مرافق أهم من املساجد

 فقد وظائف عدة تشتغل كانت بل،اآلن احلال عليه ماهو مثل فقط للعبادة مكانا قدميا املساجد تكن مل

 فيـه  تعقد ومعهد جامعة عن عبارة كان كما،واخلاصة العامة املسائل يف وللنظر لالجتماع مكانا املسجد كان

 أن أي ،1والدنيويـة  الدينيـة  األمـور  من وغريها التجارية الصفقات عقد إىل باإلضافة للطلبة الدرس حلقات

 بعـض  اهتمام حمل كانت مساجد عدة قسنطينة مبدينة ويوجد 2ودينية وثقافية اجتماعية مؤسسة كان املسجد

 ختصصوا الذين زمالئهم مثل وكانوا 1837 يف» وفايسات فريو«و»مرسييه»«شريبونو« مثل الفرنسيني الباحثني

 نفسـها  بالبنايـات  وجدوها اليت والكتابات النقوش وعلى املسلمني العلماء على معتمدين، املوضوع هذا يف

 والزاويـة  املسـجد  بني يفصلوا ومل، بالغرض تفي ال وخمتصرة سريعة أوصافا وقدموا. الرمسية الوثائق وبعض

 مؤسسـة  من جزءا كان املساجد من الكبري العدد أن ذلك، املسلمني عند حىت اختلط األمر أن واحلقيقة.والقبة

                                                           

134ص،1998لبنان بريوت،اإلسالمي الغرب دار، 1الطبعة، األول اجلزء، الثقايف  اجلزائر تاريخ،)القاسم أبو(اهللا سعد -
1
 

 ،1990 الكويت واآلداب، والفنون للثقافة الوطين الس يصدرها ثقافية كتب سلسلة املعرفة، عامل املساجد، ،)حسن( مؤنس - 2

 . 106.ص
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 القـرآن  مدرسة ا تلتصق ما كثريا اخلطبة مساجد وكانت،والزاوية واملدرسة الضريح أيضا تضم كاملة دينية

  .   1أيضا الكرمي

 بلغت بالضبط باي صاحل عهد يف العثمانية الفترة أثناء خاصة باملدينة املساجد حول اإلحصاءات وتشري

 وحـدها  قسـنطينة  مدينـة  أن إىل 2املدينة خارج مساجد سبعة إىل باإلضافة مسجدا وسبعون مخسة املساجد

1837سنة مسجدا وسبعني،1838»روسو« حسب مسجد مائة حوايل على حتتوى كانت
3.  

  :منها ونذكر هلا عناصر أضافت أو شيدت إما اليت العهود بتعدد املساجد هذه وتنوع

  :الكبري اجلامع -1-أ

 املسـاجد  أقدم من يعد،مهيدي بن بشارع السويقة ببطحاء عيق،االسم ذا اليوم املعروف اجلامع هو   

 علـى  تدل مل والبحوث احلفريات لكن ذلك على ودلت الروماين املعبد أنقاض على13 القرن يف بين 4باملدينة

 حممـد  سيدنا على اهللا صلى الرحيم الرمحان اهللا بسم«احملراب حول الكويف باخلط العربية الكتابة ودلت، ذلك

 العزيز عبد بن حيي األخري احلمادي األمري شيده»ومخسمائة ثالثني سنة الثعاليب بوعلي بن حممد عمل هذا وسلم

ـ 530(سنة  لفـتح  منارته بتهدم املسجد أطراف ألحد الفرنسية السلطة أحدثته الذي اهلدم وبعد ،5)م1236-ـه

 أهـم  مـن  الكـبري  امعاجل يعترب،) م1132-ـه530(سنة اجلامع بناء تاريخ صحح االكتشاف وبفضل ،الطرق

 بعـد  تغري كما والصحن الصالة قاعة يف احلمادي العهد بعد تغريات إىل تعرض وقد املدينة يف الدينية املنشآت

 تنوع إىل باإلضافة املسيحية واألعمدة الرومانية املعابد من الوبة لألعمدة  متحفا املسجد يعد. الفرنسي الغزو

 يتـراوح  قطرهـا  48إىل24مـن  عـددها  الفـرس  حـدوة  شكل وأقواس ةواملتجاوز املنكسرة بني األقواس
                                                           

79السابق ص املرجع ،1954-1830اخلامس اجلزء، ،)القاسم أبو(اهللا سعد -
1
 

82.ص،   اخلامس اجلزء، الثقايف  اجلزائر تاريخ ،نفسه -
2
 

251ص،السابق ملرجعا،)الرمحان عبد(اجلياليل -
3
 

4- Rachid Bourouiba,L’Art Musulmans en Algérie imprimé sur les presse de la sociétés 

nationale d’édition et d’effusion imp. saban, Alger1972,p 23 

232ص،السابق املرجع،)علي بن املهدي حممد(شعيب -
5  
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 العهـد  يف ازدهـرت  الـيت  الوحيدة هي تيجاا للمحراب املفتوح القوس حتمل اليت األعمدة فقط،م60،م30

  ).26: رقم الصورة أنظر. (اإلسالمي

  :خضراأل امعاجل -2-أ

 يف يقع بذلك وهو 75 رقم صاحل يدقد حبي اليوم يعرف،اجلزارين أوحي الصوف رحبة يف اجلامع يقع   

 حكـم  تـوىل  الذي»حنك بو«ب امللقب حسني بن حسني الباي بناه العثماين العهد إىل يعود، املدينة وسط

ـ 1157 عـام  يف اجلـامع  بناء مت،م1754-ـه1168سنة غاية مإىل1736-ـه1149 سنة حوايل قسنطينة -ـه

 ألول نسـبة  االسم هذا عليه أطلق ،1الصالة لبيت لمدخ باب فوق املثبتة رخامة كتابة عليه تدل كما،م1743

 كما،وامليضأة احلوانيت خلف للمسجد السفلى الطابق يف والضريح عائلته وأفراد هو بفنائها دفن باملسجد عامل

 عهـد  يف شـهرته  أخذت وقد األعظم باجلامع مسي كما األخضر لونه على بناءا األخضر باجلامع كذلك مسي

ـ 1332( عام به درس الذي باديس بن احلميد عبد الشيخ اإلسالم يهفق اجلزائرية النهضة  يتميـز  ،2)م1913-ـه

: رقـم  الصورة أنظر. (1905جانفي5 يف وطين كتراث تصنيفه ومت.تونس مساجد تشبه قيمة معمارية خبصائص

24.(  

  :الغزل سوق مسجد -3-أ 

 حممـد  بـن  حسني الباي بناه،باي أمحد لقصر الشرقية اجلهة يف،العصر لسوق حماذ وهو املدينة وسط يقع    

 سوق حي يف بنقوده اجلامع بين الذي هو ،م1713-ـه1115 عام قسنطينة حكم الذي"كمية أبو" امللقب قليايت

 علـي  بـن  عبـاس  احلـاج  دولته كتاب كبري إشراف حتت م1721-ـه1134 يف املسجد هذا بناء ومت.الغزل

 حتتـوي ) م25×35(مستطيل شكلها الصالة بيت على تويحي وأوسعها قسنطينة مساجد أمجل من يعترب،جلول

                                                           

243ص،نفسه -
1
 

 ص،1984،واجلرائد للمجالت اجلزائرية املطبعة،األوىل الطبعة، األخبار من قسنطينة مدينة يف ماع األزهار نفح،)سليمان(الصيد -2

 .197-196ص
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 نافذة 12و اخلشب من مصنوعة أبوابه القبلة جلدار موازية بالطات 5و القبلة جدار على عمودية بالطات7 على

 القبلـة  جدار يف قدمي حمرابه ،ملونة هندسية بأشكال مزين بزجاج مغطاة األعلى من مقوسة وأخرى مستطيلة

 بالنسـاء  خاصـة  والسدة والصحن املزخرف اخلشب من مصنوع منرب وباملسجد ،م1،95اطوهل و أعمدة 4له

 اسـتيالء  وبعـد ،بالقرميد مغطاة مربعة قاعدا أسطوانية كبرية قبة تعلوه مستطيلة مئذنته،اخلشب من مصنوعة

 يسـترجع  ومل 1838يف كاتدرائيـة  كنيسة إىل وحول املسجد على االستيالء مت املدينة على الفرنسية اجليوش

  .1903أفريل27 يف وطين كتراث تصنيفه  مت ،1االستقالل بعد م1963 إال مكانته

  :سيدي الكتاين مسجد -4-أ

 واليتـه  أثناء بن مصطفى الزمرييل،وهو تركي األصل، باي صاحل ببنائه أمر،الكتاين سيدي جامع يقع     

 يقع، فوق املدخل الرئيسي للجامع حسب كتابة تذكارية نقشت على لوحة رخامية)م1776-ه1190(بقسنطينة

 الروعـة  غاية يف تقاسيم يف موزعة وهندسية نباتية زخارف على ذات فنية بثروة يتميز،2جبوار سوق العصر يف

 له التابعة الكتانية واملدرسة اجلامع أصبح 1947 منذ،األضرحة من جمموعة على املسجد حيتوي.البناء يف وفخامة

 معهد ينافس كان الذي) الرمحانية الطريقة(احلمالوي بنكا عمر إشراف حتت كان الذي الكتاين املعهد تدعى

                  .3باديس ابن

 اهلدم بسبب اندثر منها اليت املساجد من العديد ا يوجد قسنطينة مدينة فإن املساجد هذه على زيادة

 مؤسسات إىل املستعمر حوله ما ومنها  1878و1837بني الدينية املؤسسات ذه الفرنسيني أحدثه الذي والتغري

  :منها نذكر مصاحله ختدم

                                                           

67ص،ت.د.ط.د،اجلزائر،والتوزيع للنشر الوطنية الشركة،والثقافة الفن سلسلة،اجلزائر يف املساجد،)رشيد( بوريبة -
1
 

ين،دراسة عمرانية أثرية،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف اآلثار اإلسالمية ،مدينة قسنطينة خالل العهد العثما)عبد القادر(دحدوح- 2

  300،ص2009،2010،جامعة بوزريعية اجلزائر العاصمة،

82ص،السابق املرجع،1954-1830 اخلامس اجلزء،الثقايف اجلزائر تاريخ،)اهللا سعد(القاسم أبو -
3
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  .القصر ساحة إلقامة هدم انقفر سيدي جامع -

  .البلدية دار أنقاضه على وأقيم أزيل مث لإلسطبل حول خملوف بن علي سيدي جامع -

 يف وظيفتـه  عـن  الفرنسيني عطله 1660 يف بين وأوسعها املدينة جوامع أكرب من كان:الصوف رحبة جامع -

 حملـه  وبنـو  هـدم  مث ،1عسكري مستشفى وجعلوه منارته أسقطوا م1852سنة ويف ،ملجئا وجعلوه م1848

  . مدرسة

 يف اآلثـار  عـن  للبحـث  الفرنسية ∗القسنطينية اجلمعية أمساءها ذكرت طويلة والقائمة الفسلي حيي سيدي -

  .م1937-1837ملئويةا وذاكرا ماضيها قسنطينة" 1937 سنة أصدرته الذي كتاا يف قسنطينة

  .الدينية مرافقها أهم من  الفاحتني دخول ومنذ قسنطينة مدينة مساجد وتضل

  :الزوايا -ب

 صلواته فيها  يؤدي،الزاوية شيخ فيه يقيم ثقايف بناء عن عبارة وهي الدينية املرافق أهم ثاين الزوايا تعد    

 بـإيوائهم  الزاوية وتتكفل واملعرفة العلم فيها تلقوني طلبة الزاوية يف يقيم كما ،2للعبادة فيها ويعتكف،اخلمس

 آخـر  دور وللزاوية ،والتعليمي التربوي بنظامها ويلتزمون هلا خيضعون بدورهم وهم معيشتهم متطلبات وتوفري

 وختتلـف  ،اخلمس الصلوات فيها تقام األخرى وهي،وإطعامهم املسافرين وإعالة ،والزوار الوافدين استقبال هو

 قصـرية  معظمها يف وهي واملرتل املسجد هندسة بني جتمع ما غالبا فهي،البناء يف واملدرسة املسجد عن الزاوية

  . 3بسيطة اهلندسية الناحية ومن النوافذ قليلة القباب منخفضة احليطان

                                                           

85ص،نفسه -
1
 

 سيدي املندثر للجامع ااورة باملدرسة 1853 سنة تأسست وقد،»روكاي« جملة تصدر كانت اليت القسنطيين إلقليم األثرية اجلمعية هي - ∗∗∗∗

 .86ص،اخلامس اجلزء،الثقايف اجلزائر تاريخ،)اهللا سعد(القاسم أبو: أنظر. خملوف بن علي

95ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(يل فيال -
2
 

269ص، األول زءاجل،السابق املرجع،)اهللا سعد(لقاسم أبوا -
3
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 املغـرب  إىل املشرق من الظاهرة هذه فيها انتشرت املغرب بالد حواضر من كغريها قسنطينة ومدينة

 ملحقا يكون ما عادة الذي 1والضريح الزاوية حول التفاف انتشر أين أملوحدي العهد يف السيما ا واستقرت

 املتصـوفة  جيلبـون  والسالطني األمراء وكان ،املسجد تنافس الزاوية أصبحت)م12-هـ6(القرن من وابتداء ا

 وراثية تكون ما عادة الزاوية يف واإلدارة واإلفتاء، كالقضاء الدينية العليا املناصب عليهم ويعرضون وحيترموم

 لكـن  الزوايا من هائل عدد على املدينة واحتوت ،2وطلبته أقاربه أو الشيخ أوالد أحد إىل إدارا تنتقل حيث

 عـدد  قلص معظمها وهدم غرضها عن حتويلها من للمدينة العمراين النسيج على الالعقالين االستعمار تدخل

  .الدينية اهلياكل هذه

  :نذكر باملدينة املوجودة ياالزوا ومن

 رقـم  عنـد  سليمان مالح ج،السويقة ج يف تقع،التيجانية الزاوية باسم املعروفة:نعمون ابن زاوية -1-ب

  .اخلمس الصلوات فيها وتقام العلمية والدروس القرآن بتعليم تقوم،76

 ا تقام’احلنصالية بالزاوية أيضا تسمى،19 رقم رواق السعيد ج،النجارين حبي تقع:النجارين زاوية -2-ب

  .لألطفال القرآن لتعليم بيت وا اخلمس الصلوات

 اجلنـوب  جهـة  من الصوف لرحبة املقابل بالدرب األول زاويتني هن عبارة مها:تارزي باش زاوية -3-ب

 الرمحانيـة  الزوايـا  مـن  تعـد  ،تـارزي  باش آل ضريح على حيتوي وكلهما الشارع حبي والثانية،الشرقي

  .الدينية والدروس لألطفال القرآن تدرس،دينةبامل

  

                                                           

94ص،نفسه،)العزيز عبد(يل فيال -
1
 

 الغرب دار، الثالثة الطبعة،)الرمحان عبد(البدوي ترمجة،اليوم حىت العريب الفتح من اإلفريقية الشمال يف اإلسالمية الفرق،)بل( الفريد -2

  .357ص،1987لبنان بريوت،اإلسالمي
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  :زاوية سيدي عبد املومن-4-ب

الزاوية بشارع مالح السعيد،وكانت تنفتح على سويقة باب اجلابية بأحد الشوارع الرئيسية اليت كانـت  تقع 

ي عبد املـؤمن  ،تنسب هذه الزاوية إىل سيدباملدينة خالل العهد العثماين والرابط بني باب اجلابية وباب القنطرة

    . 1الذي كان يشغل منصب شيخ اإلسالم منذ العهد احلفصي بنيت الزاوية وسط جمموعة من البنايات

  :نذكر املساجد شأن شأا التهدم و لالمباالة تعرضت اليت الزوايا ومن

 الفرنسيني كنل،بناها وتؤرخ متجدها نقيشة باا على معمارية فنية حتفة الزاوية كانت:حمجوبة بن حيي زاوية -

 مهيدي ابن( الطريق مشروع إلجناز دميها املراد املباين قائمة يف ودخلت 1865سنة فهدموها عليها يصربوا مل

  ).حاليا

  . اهلدم مصريها كان باملدينة العائالت أكرب زويا من تعد،باديس ابن زاوية،الفكون زاوية -

  . الزواوي زاوية أيضا تسمى:جلول ابن زاوية -

   2.عسكرية ثكنة بعدها أصبحت العثماين العهد يف مشهورة كانت:التوايت حممد سيدي ةزاوي -

  :املدارس-ج

 بـالد  يف قائما التعليم ضل وقد،واملساجد الكتاتيب على مقصورا باملغرب التعليمي النشاط كان لقد    

 مت و، أملوحدي العهد يف أي)م12-ـه6(القرن أواخر حىت رمسي تنظيم أو ختطيط دون النحو هذا على املغرب

  . املغرب مدن مجيع ومس النظام هذا ذلك بعد انتشر مث املرنيني عهد يف املدارس نظام إنشاء

 مـأوى  يضـم  بناء عن عبارة فهي،ا املرافق من العديد بتوفر واجلوامع الكتاتيب عن املدارس تتميز   

 يتم الذي املكان إىل باإلضافة 3للعبادة مكانا أيضا صارت تعليم أداة كوا،ومنرب ومنارة للصالة ومسجد الطلبة

                                                           

1
  344،347املرجع السابق،ص ص،)عبد القادر(دحدوح - 

150-111ص ص،اخلامس اجلزء،الثقايف اجلزائر تاريخ،)اهللا سعد(القاسم أبو -
2
 

  91،املرجع السابق،ص)عبد العزيز(فياليل- 3
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 املدرسني إىل باإلضافة املدرسة تضم،وختطيطها بتنظيمها عنها ختتلف أا إال الزاوية تشبه بذلك فهي الدرس فيه

 قبل من تعينه ويتم واإلدارية العلمية األمور على يشرف مشرف رأسهم على املوظفني من متكاملة هيئة والطلبة

 العمـال  مـن  والعديـد  املكتبـة  مشـرف  وكذلك ،يساعده ناظر ا يوجد كما،املدرسة ومؤسس احلاكم

  ...).منظفني بوابني ،حراس(اآلخرين

 الصـباح  يف التـدريس  يتنـاوبون  العلوم خمتلف يف خمتصون األساتذة من جمموعة مدرسة كل يف التعليم يتوىل

  .1أساتذته من خاص رئيس العلوم من فرع لكل كما ،واملساء

  :منها  والدينية والتربوية التعليمية املؤسسات هذه مثل عرفت األخرى هي وقسنطينة

  :الكتانية املدرسة-

 هـو  الذي العصر سوق حبي الشرقي اجلانب من له الصقةموتقع املدرسة جبوار جامع سيدي الكتاين 

-1771/م1207-1185(يرجع الفضل يف بناء هذه املدرسـة إىل صـاحل بـاي   ،املدينة أحياء أشهر من

 وقـراءة  الدينيـة  الـدروس  وإلقـاء  للصـالة  صغري ومسجد الطلبة لسكىن بيوت املدرسة تضم،2)1792

 الـذي  اجلزء ذلك بعد أشغل مث،الثانية العاملية احلرب بعد القسنطينية لإلذاعة مركز إىل بعد فيما حولت،القرآن

كما .باي صاحل قرب يوجد املدرسة فناء من يلالشما اجلزء بأقصى، االبتدائي للتعليم كقسم لإلذاعة خمصصا كان

 زار حـني  الثالـث  نابليون عليها أدخلها اليت اإلصالحات تلك خاصة الزيادات من للعديد املدرسة تعرضت

    3.م1864 قسنطينة

   

                                                           

 املكتبة إصدارات،احلميد عبد حاجيات،وتعليق وحتقيق تقدمي،الواد عبد بين ملوك ذكر يف الرواد بغية،)خلدون ابن(حيىي زكريا أيب -1

 .120ص،1980 اجلزائر،الوطنية

2
  322املرجع السابق،ص،)عبد القادر(دحدوح - 

386ص،السابق املرجع،)العزيز عبد( يل فيال -
3
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  املدنيةاهلياكل - -6

 وهـي  وغريهـا  والفنـادق  واحلمامات القصور منها قسنطينة مبدينة املعمارية املدنية املنشآت تنوعت

  .املدينة على موزعة

 الطبقة ومنازل امللوك قصور أن واملعلوم ،املسجد بعد الثانية املرتبة يف امللكي القصر يأيت  :واملنازل القصور-أ

: رقـم  الصورة أنظر. (العامة منازل عن بفخامتها مميزة تكون ما عادة،وغريهم جتار من املدينة وأغنياء احلاكمة

27-28.(  

  :أبرزها من ومهارات بفنون امتزجت مميز فين طابع ذات املدنية قسنطينة ةمدين هياكل كانت 

  :الباي أمحدقصر -1-أ 

حتده أربعة شوارع،شارع القدس من اجلهة اجلنوبية،وشارع ،جبوار جامع سوق الغزل  القصر هذا يقع    

مـن جهـة   1956مـاي  12سياف حممد من الغرب ،وشارع بولعقلب مصطفى مـن الشمال،وشـارع   

 إىل إنشـائه  فكـرة  تعود املعمارية املرافق أهم من يعد،1رق،وتتقدمه من اجلهة اجلنوبية ساحة سي احلواسالش

 ـذا  افتتانه يترجم أن وأراد ،اإلسالمية العمارة بفن املقدسة للبقاع زيارته أثناء تأثر الذي» باي أمحداحلاج «

 بناءه انتهى عليه بنفسه باي أمحد احلاج وأشرف) م1828-ـه1244( سنة بناءه يف وشرع ،له قصر ببناء املعمار

  .2الباي ملقام املناسبة األة مظاهر بأحسن وزود والعظمة الفخامة مناظر بني ومجع م1835سنة

 أثـر  أي له ليس ،بسيط اخلارجي مظهره،مربع شكل ذو هو ،2م5600ب حددت مساحة على القصر يتربع  

 أو حـدوي  قـوس  يعلوها،رشيقة نباتية بزخارف مزدانني بعمودين ةاملدعوم بظلته املدخل ماعدا،الفين للعمل

 ومحايتـه  صيفا الباب أمام للمنتظر الظل توفري ووظيفتها اخلشب من مكون الطنف أو والظلة ،متجاوز منكسر

                                                           

  395،املرجع السابق،ص)عبد القادر (دحدوح- 1
  40،وآخرون،املرجع السابق،ص)أمينة(بن اات - 2
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 فتحـة  أعـاله  يف صغري باب يتوسط،الزخارف من خال اخلشب من بدقة مصنوع مسيك بابه،شتاءا املطر من

 مقاعـد  فيـه  صغري و عن عبارة وهي،السقيفة تأيت الباب بعد، للشارع موجه وغري نافذة عن عبارة صغرية

 إىل بالـدخول  اإلذن الزوار فيها ينتظر استقبال كقاعة تستخدم السقيفة وكانت،أقواس وتعلوها أعمدة حتدها

 القصور العام ومظهره الداخلي ختطيطه يف يشبه حيث أجنحته وتوزيع تنظيمه ودقة باتساعه القصر ميتاز،البيت

 باشـا  مصـطفى  وقصـر  العميـاء  خـداوج  وقصر باشا حسن كقصر العاصمة باجلزائر  املوجودة العثمانية

 ثالث من يتألف،غرفة150 عددها بلغ اليت وغرفه أجزاءه به تصل األروقة من عدادا على القصر حيتوي،وغريها

 مقـر  يفصلها مائية نافورات تتوسطهما النخيل نم كان ،واآلخر1للربتقال واحدة حديقتني حول رئيسية أقسام

 وطـابقني  أرضي وآخر أرضي حتت طابق من  يتألف القصر داخل ماجيري كل خالله من يراقب اليومي الباي

 ).29: رقم الصورة أنظر.(أرضني فوق

  :القصر حمتويات بعض* 

  .األروقة حول امنه العديد مزهريات 4و نافورات 3،باب إطار21،عمود248 يف جنده: الرخام -

  .واملشربيات والدرابزين حائطية وخزانات نافذة11و باب32 يف جنده:امللون اخلشب -

 األلـوان  البديعـة  الزليج مربعات،القصر جدران من األسفل النصف يكسو:الزليج أو) سرياميك( القشاين -

  .قطعة47، 000 قطعها وعدد نوعا173أنواعها عدد يفوق والتركيبات والرسومات

 إىل احلج طريق منها خمتلفة مواضيع عن معربة امللونة احلائطية الرسومات من مترا00،47: احلائطية لرسوماتا -

  .األقواس إىل إضافة مجيلة قصور عن تعرب هندسية ورسومات،مبصر مرورا احلرام اهللا بيت

 الرخـام  دعـائم  راءبش أمر حيث البناء أعمال تسري على بنفسه أشرف الباي فإن القصر بناء مصادر عن أما

 عنابـه  مبدينة  وع الزر  يف التجار أحد طريق عن إيطاليا من والزينة البهاء أدوات من يتبعها وما والفسيفساء

                                                           

Charlles,Féraud(M),Le Toure Du Monde , Visite Au Palais de Constantine,.Paris1877.pp1.2-
1
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 كانـت  املـواد  وبـاقي  تـونس  مـن  والزجاج ،1بايطاليا ليفورن مدينة من» schiafina «فينو شكا يدعى

 بنسبة  القصر غري حيث العسكرية الفرنسية لطةللس كمقر وحول1837 لالحتالل القصر تعرض وقد،2جزائرية

 األثريـة  املعامل ضمن القصر تصنيف مت،اإلسالمي املعماري الفن معامل كل طمس بذلك حماوال أصله عن℅95

 1984 فيفـري  يف إيكولوجيـة  التارخيية الدراسات أشغال انطلقت أن إىل،1934مارس21 يف وطين وكتراث

 املبـاين  وتـرميم  صيانة يف عاملية شهرة ذات البولونية الشركة إشراف تحت التخصصات متعدد فريق مبشاركة

 مت أيـن  1991سنة الترميم أعمال انطلقت أين اجلزائرية الثقافة وزارة وبني بينها العقد  إبرام ومع،اهلامة األثرية

  : مت أين أصله إىل املعلم إعادة وحماولة الترميم أشغال تدعم اليت املعلومات مجع

  .احلائطية الرسومات ترميم -

  .الزليج ترميم -

  األرضيات أغطية أو البالطات ترميم -

  للقصر واخلارجية الداخلية الفناءات إعادة -

  3.الرومانية واملقربة واحلدائق والزليج الرخامية الرئيسية للعناصر اهليبة إعادة طرق -

 تواجـه  الـيت  العقبـات  ختطي يف الفعالية بلوغ وعدم الترميم عمليات يف بطئ هو اليوم القصر منه يعاين وما

 .قسنطينة مدينة بضخم مدينة يف املدينة يف الترميم عمليات

  

  

                                                           

Louis. Régis,CONSTANTINE, Voyages et séjours ,calmann Lévy, éditeur ancienne Paris -
1
    

1880.P51 

395،396،397،398،املرجع السابق،ص)عبد القادر(دحدوح :،ملزيد من املعلومات أنظر443السابق املرجع،)العزيز عبد(فياليل  -
2
 

 التارخيية والدراسات األثري للبحث الثالث الوطين امللقى،قسنطينة باي أمحد احللج بقصر والفين دسياهلن البحث مناهج،)حفيزة(عزازة -3

 .48ص،السابق املرجع،
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  :باي صاحل إقامة -2-أ   

 ريفيـا  مـرتال  قبـل  من كان وقد،1قسنطينة غرب مشال كلم8 بعد على يقع،للراحة منتجع عن عبارة هي    

 املنحـدر  تزين كانت اليت احلدائق وسط  أنيقة بناية نصبلي م18 القرن يف ألسرته ببنائه باي صاحل قام،خاصا

 تعـرف  الـيت  2القدميـة  الطقوس للممارسة النسوة تقصدها، قدمية قبة على اإلقامة وتتوفر، الرمال وادي حىت

  .ةبالنشر

 يف  إال عنها ختتلف ال فهي الناس بعامة اخلاصة البيوت يف جندها القصور به متيزت الذي التخطيط ونفس     

 يف القصـر  مع يتفق  فالبيت،وغريها والرخام كالزليج املستعملة والزخرفة البناء ونوعية ،الطوابق وعدد احلجم

 يتكون أروقة به حتيط  مكشوف صحن مث منكسر باب مث  سقيفة إىل يؤدي مدخل من املشكل العام التخطيط

 تصميمها يف تشابه اليت الغرف حوهلا عتتنو  مزخرفة تيجاا تكون ما عادة رخامية أعمدة على فيا رواق كل

 بـن  ودار، شـيكوا  بن دار: مثل  املرتل من جناح كل يف ثالث أو غرفتني من تتكون فهي األحيان أغلب يف

 منازلـه  جواره إىل وبىن الكتاين سيدي حبي فاهتم وجتميلها قسنطينة مدينة عمران باي صاحل يهمل مل شريف

  .ولجل أوالد عنه ورثها واليت اخلاصة

  :يف متثلت والفنية املعمارية املظاهر من العديد يف غريه عن مميزا إسالميا تراثا تعد اليت املنازل هذه مييز وما 

  .اإلسالمي الدين تعاليم مع وتتماشى واملال البساطة -

  .  والدقة التخطيط حسن -

  .العامة درانج تكسية يف ستخدم ما ومنها اجلدران تكسيه يف اخلزفية البالطات استخدام -

  .املبىن روعة من تزيد فنية لوحة مشكلة والكتابية واهلندسية النباتية بني الزخارف تنوع -

                                                           

- Louis Régis,op-cit.p15 - 
1
                                                                                                              

2009قسنطينة لوالية التقليدية والصناعات السياحة ريةمدي -
2
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 للتقاليـد  احملافظ والوظائفي املعماري الشكل ومالئمة البساطة بأسلوب قسنطينة يف البناء متيز فقد عام وبشكل

  .  املناخ مقتضيات و اجتماعيا ياةاحل طبيعة مع ناسبيت الذي  املعماري التشكيل روعة جانب إىل

  :الشوارع -ب

 اجتاهاـا  وحتديـد  الشوارع للتخطيط وختضع متميزة الطرقات من شبكة على قسنطينة مدينة تعتمد    

 احلياة بني الفضل مبدأ على تقوم. عامة طرق من السكان وحاجة يناسب ما مع الثانوية الشوارع بفضل وذلك

  .مناخيها مع وتتكيف املنطقة وطبوغرافية ماشىوتت،اخلاصة احلياة و العامة

 نتيجة ومتعرجة وضيقة اجلهتني من ومفتوحة عرضية بكوا تتميز قسنطينة مدينة شوارع فإن وعموما    

 سـليمان  مـالح  ـج :مثل الرئيسية األبواب حنو كلها موجهة الشوارع هذه تكون،البنايات جدران تراجع

  .خمتلفة رافقوم جتارية طوهلا على متتد،احلايل

 غـريوا  وبذلك السابقة العمرانية االية الوحدة بتمزيق قاموا قسنطينة  مدينة إىل املعمرون دخول بعد   

  .باي اهللا عبد شارع، بوعنورة مرمي شارع:مثل ا الكربى املستقيمة احملاور من العديد

 أيـن  France Rue deوهـو  ممسـتقي  طريق وفق املدينة قسمت 1844 جوان09 يف الصادر األمر ومبقتضى 

  .الشرقية اجلهة يف لألهايل خمصص وجزء الغربية اجلهة يف لألوروبيني خمصص جزء، جزأين إىل املدينة قسمت

 التقليديـة  والتجهيـزات  البنايات عوضت أين» القصبة«و»الطابية«حي من كل دمي لعملية ناتج األول اجلزء

  .تربيعية شبكة بتقاطعها آخذة عمودية مستقيمة طرقات ينهماب تفصل وبذلك أورويب منط ذات عالية بنايات
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» مهيدي بن العريب ج«اجلديدة الطريق شق ومت العمراين النسيج على حمافظا بقي لألهايل خمصص الثاين اجلزء

 هو الشارع هذا يف ويالحظ القنطرة بباب الواد باب يربط الذي اجلزء هذا يف الرئيسي شريان يعد الذي حاليا

  .1للمدينة القدمي البناء منط ورائها ختفي اليت األوروبية بناياتال

 الطـرق  علـى  وعمودية ومتعرجة ضيقة ،عمودي نصف طابع ذات فهي الثانوية الطرق أو األزقة أما

  :بني والربط التوزيع وظيفتها األولية

 القنطرة باب بساحة هرالطا حممد العجايب ساحة يربط الذي باديس بن احلميد عبد كنهج:صغريتني ساحتني -

  دكوم بن بساحة العجايب ساحة يربط الذي عيسى حاج ج أو

  1965جوان19 بشارع الصوف رحبة ساحة يربط الذي)صغرية زنقة(صغري بن كنهج:أويل وطريق ساحة -

  :فمنها خمتلفة أشكاال الثانوية الطرق تأخذ

 الطرقـات  من النوع هذا،السعيد بوعلي ج:مثل االستعمارية السلطات شقتها اليت:املعبدة املستقيمة الطرق -

 صـورة  بذلك فتعطي 1965جوان19مراد ديدوش حمور على وعمودية متتالية تأيت أا كما أولني طريقني يربط

  .التقليدي النسيج داخل األورويب النمط توغل

   أولية طرقو أخرى ثانوية طرق بني الربط وظيفتها:السالمل على حتتوي واليت املستقيمة الطرق -

 اإلخـوة  ـج  مثل القائم والنسيج لالحندار نتاج كان هذا شكلها: سالمل وآخر معبد نصفها ثانوية طرق -

     شواك

 اآلخـر  البعض أم،باديس بن احلميد عبد كنهج األصلي شكله على حمافظا بقي بعضها: أصلية ثانوية طرق -

 اهللا عبـد  ج يف احلال هو كما االستعمارية تالسلطا طرف من مهيدي بن العريب شارع شق عند توسع فقد

  .باي
                                                           

،يئة اجلزء األوسط للمدينة القدمية لقسنطينة،مشروع مقدم لنيل شهادة مهندس دولة يف )فاروق(،شين)هند(،مسغين)راضية شهرزاد(باش تارجي- 1

  27،ص1999-1997التهيئة احلضرية،كلية علوم األرض،قسنطينة،
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 جتارية حبركة ميتازان ومها ثانوية طرق تعد أن ميكن»اجلزارين«صاحل وقديد» الرصيف« السعيد رواق شارع -

 جعلتـهما  الـراجلني  حلركة اهلائل استقطاما أمهية هناك احلالية التجارية أمهيتهما عن زيادة  القدمية للمدينة

  .    1الرئيسية الشوارع أمهية متاثل بأمهية حييضان

 متيـزه ) م7(إىل األحيـان  بعـض  إىل يصل قد الذي واتساعهما أحيانا) م2(شديد بضيق الشوارع هذه تتميز

 رحبـة (رابـح  لوصيف بن ساحة التقائهما مكان ،∗الساباطات بعض وتتخللهما، املستطيلة احلجارة أرضيتهم

  ).30: رقم الصورة أنظر). (الصوف

  :الدروب -

 إال الغرباء يدخلها ال االنفرادي جمال عن تعرب ودروب طرق املنشآت وخمتلف املنازل تتخلل أن الطبيعي من    

  :أبرزها والتعرج بالضيق الدروب تتصف ،ليال يغلقوا أبواب وهلا ،له بإذن

 ملبـدأ  اخلاضعة صليةاأل وهيكلتهما طابعهما على حمافظان مازال اللذان تارزي باش درب،شريف بن درب -

  .2احلرمة

  :األسواق-ج

 حمور تشكل وبذلك للبالد اهلامة األقاليم خمتلف بني عبور مركز لتكون أهلها والذي قسنطينة موقع إن

 والتقـاء  التجـارة  مدينـة  منـها  جعل،اجلهات خمتلف يف اجلزائرية املدن عرب املمتدة الطرق شبكة فيه تتلقى

 مدينـة  بعـد  الثانيـة  العاملية السوق وتعترب التجارية القوافل ملرور حمطة أهم ابأ البكري وصفها كما،التجار

                                                           

  27نفســـه،ص- 1
 البلدان،الد معجم ،)عبداهللا بن الدين شهاب بن احلموي( ياقوت:  أنظر. نافذ طريق حتتها من دارين بني سقيفة العرب عند: باطالس - ∗∗∗∗

 .166.ص ت،.د والنشر، للطباعة صادر دار الثالث،
  41،وآخرون،املرجع السابق،ص)راضية شهرزاد(باش تارجي- 2
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 نشـيطة،  جـد  ا والشراء البيع عملية أو التجارة جعل، صناعة دور عدة حتوي كوا إىل باإلضافة ،1قرطاج

ـ  فيهـا  تـتم  خاصة وأماكن مواضع تكون أن جيب يرام ما أحسن على اهلام النشاط هذا يتم ولكي  اتعملي

 يكون أن كاد حبيث،األسواق من به بأس ال عددا املدينة هذه عرفت وقد،األسواق هي األماكن وهذه،التبادل

 أنواع من وغريها...الصباغني وسوق والنحاسني احلدادين سوق فنجد ،به خاصا سوقا تقريبا حريف نشاط لكل

  .الصناعة

  السـلع  خمتلـف  فيهـا  تباع حيث جتارية ضألغرا يستعمل الذي الواسع املكان ذلك ∗الرحبة وتعترب    

 إىل حتـول  ما ومنها اليوم حىت قائمة الرحاب لتزال قسنطينة مدينة ويف ،وغريها واألقمشة كاملالبس والبضائع

 احلبـوب  كبيـع  جتارية نشاطات عدة فيها وتقام املدينة تتوسط كانت اليت» الزرع رحبة«مثل وطرقات مباين

 قبائـل  وهي  وقسطيلة ونفرواة ميلة أهل من شىت قبائل قسنطينة يسكن...«:يالبكر يقول،والزيوت،والتمور

  :نذكر األسواق هذه ومن ،2»رائجة ومتاجر جامعة أسواق وا، كتامة

  .الذهب بتجارة خاص: الصاغة سوق -

  .الوادي حافة على املدينة غرب جبنوب يقع كان: الصباغني سوق -

  :مثل املوجودة الرحبات بعض التزال وحاليا

  :الصوف رحبة -

  .    3األخرى األغراض وبعض واألواين والفواكه اخلضر سوق إىل حولت اليت

                                                           

 الكويت،واآلداب والفنون للثقافة الوطين الس يصدرها ثقافية كتب سلسلة املعرفة، عامل مية،االسال املدينة ،)الستار عبد حممد(عثمان -1

 .227.،ص1990
 إىل أدى مما نشاطهم ممارسة يف التجار استغلها ولذلك باالتساع ومتتاز األزقة أو الشوارع من جمموعة التقاء نقطة عن عبارة هي: الرحبة - ∗∗∗∗

 .  ا تؤدى اليت التجارة باسم الرحاب تسمية

56ص،السابق املرجع،)اهلادي حممد(لعروق -
2
 

62ص،السابق املصدر،)اهللا عبيد أبو( البكري -
3 
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  :اجلمال رحبة -

 سـوقا  اليـوم  وأصبحت،بالبضائع حمملة األحناء خمتلف من تأيت اليت للقوافل مربكا كانت أا املؤرخون يذكر 

  القسنطيين التقليدي عامالط تعد اليت الشعبية للمطاعم مفضال ومكانا املالبس للبيع

  :العصر سوق -

 تكون ما وعادة واألقمشة وباللحوم ،وفواكهه خضره بتنوع وشهر اجلمعة سوق يسمى قبل من كان 

  ) 32: رقم الصورة أنظر.( األسواق بقية مع مقارنة معتدلة السوق هذا أسعار

  :الفنادق -د  

 الفرعونية احلضارة إىل ترجع إذ،عهدا وأقدمها راانتشا وأوسعها اإلقامة أشكال أشهر من الفنادق تعترب   

 قسـنطينة  مدينـة  وكانت،وشراب وطعام إيواء من الرتالء حاجيات توفري على وتقوم،والرومانية فاإلغريقية،

  الرومـاين  االضـطهاد  نتيجة طينة قسن مدينة إىل جلأت اليت اليهودية اجلالية فيها يقيم فنادق عدة على حتتوي

 اللجوء اليهودية اجلالية مصري كان وكذلك،منها قسنطينة وكانت إفريقيا مشال مناطق من العديد إىل ففروا ،هلم

 داخل املالية واملسائل بالتجارة تشتغل اجلاليات هذه وكانت وإيطاليا م16و15 القرن يف األسبان من هروبا إليها

 أقـل  تعـد  إذ تقطنها املسيحية اجلالية كانت اليت الفنادق يف ينامون ملدينة القادمني اليهود التجار وكان املدينة

 ال الـذين  وااليطـاليني  الفرنسيني التجار من املسيحية اجلاليات غالبة وكانت،بالفنادق وتقطن املدينة يف عددا

 هـذه  وكانت ،1للتجار مأوى كانت اليت الفنادق ومن لتجارم التسويق بعد وذلك،املدينة يف املقام م يطول

 بإصالحها تقوم اليت وهي.املسيحية للجالية عقاريا ملكا يعد الوقت ذلك يف الفنادق ألن خاصة ملكية الفنادق

 التجاريـة  األحياء من بالقرب  عادة الفنادق هذه وتبقى،رغبتها حسب الكنائس وبناء وترميم بناياا  وتوسيع

  :نذكر املدينة الفنادق ومن واألسواق
                                                           

50.ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(يل فيال -
1 
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  .الزيت فندق -

  .اجلمال رحبة فندق -

  .اندثرت اليت القدمية وظيفتها استرجاع لغرض التراثية املكتسبات إىل الفندقني هذين ضم وقد

  :احلمامات - هـ

يتشكل احلمام اإلسالمي معماريا على العموم من أربع غرف األوىل خللع املالبس والثانية باردة والثالثة    

 احلمامات من العديد قسنطينة عرفت لقد.1ددافئة والرابعة ساخنة وإىل جانب تلك الغرف ملحق خاص باملوق

: مثـل  الرومانيـة  األثرية املدن يف الرومانية املنشآت هذه مثل وجود ذلك على والدليل،الروماين االحتالل منذ

 حيـاة  يف أمهيـة  من هلا ملا،باحلمامات أيضا اهتموا املغرب بالد املسلمني دخل وعندما،وتيديس ومجيلة تيمقاد

 بالدين عالقة هلا مل والزوايا املساجد من بالقرب غريها وانشؤا وجدوها اليت احلمامات على فحافظوا،املسلمني

 احلمامـات  هـذه  تزال وال قسنطينة مدينة يف محامات عدة العثمانيني شيد وقد وطهارة تنظيف من اإلسالمي

 بـدل  يقصـدوا  نـة املدي سكان مازال محاما20 حوايل عددها يبلغ،ووظيفتها وهندستها شكلها على حمافظة

  اسـم  أيضـا  عليه ويطلق الشط حبي الكائن»ثالثة« محام كان األتراك بناه محام أول ولعل،العصرية احلمامات

 بثالثـة  سـعره  حـدد  الـذي  الوحيد احلمام كان فإنه بثالثة تسميته أما املنحدر فوق بين كونه» هلوا« محام

  ).34: رقم الصورة أنظر. (ةخبس األخرى احلمامات يف األسعار بينما أما" صوردي"

  :سيزار أو قيصر محامات -1-هـ

 غري،القطـار  حملطة املقابلة اجلهة يف وتقع الرمال بوادي املنحدر يف توجد ،اليوم إىل قائمة آثاره مازالت   

 لالستحمام واألسر العائالت تستقطب الرومانية احلمامات هذه كانت وقد،1957عام أتلفتها قد الفيضانات أن

  .ا احمليطة باملناظر والستمتاع الدافئة ههامبيا
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  :الغزل سوق محام -2-هـ

 باملدينـة  املوجـودة  احلمامـات  باقي عن املنفردة اخلاصة ندسته متميز، بالباي اخلاص احلمام كان          

 هائال عددا بيستقط مازال أنه إال قدمه ورغم،الثانية بالدرجة واجتماعية األوىل بالدرجة صحية وظيفته،القدمية

  .1األخرى واألحياء املنطقة سكان من

 إذ، الرومانيـة  الفترة للحمامات امتداد هو اإلسالمية بالفترة املوجود احلمام تركيب فإن العموم وعلى

 الداخلي والتقسيم البالط حتت مبنية للدخان وأنابيب األرض حتت مدفون مبوقد تكون املياه تسخني طريقة إن

 خلـو  يف ينحصر فنجده االختالف أما ،بقباب تأيت التسقيف وطريقة) ساخنة وأخرى،دافئة ةقاع، باردة قاعة(

 .وساخنة وباردة جارية ملياه  مواضئ على واحتوائه سباحة حوض من احلمام

  :عسكريةال هلياكلبعض ا  - 2

 واخلنـادق  اجواألبر واحلصون األسوار إىل باإلضافة حصانتها يف كبري دور قسنطينة مدينة ملوقع كان    

 احلضـارات  لكل املميزة السمات من تعد كما، للمدينة الواقي الدرع تعترب فهي،األمن لتوفري األساسي الدور

  . مدينة لكل بارزا تراثا وتعد باملدينة مرت اليت

  :املدينة أسوار -أ-2

 وذلـك  العميق يالواد أخدود ا وحييط،الرمال لوادي الغربية بالعدوة صخرية كتلة على املدينة تتربع

 جعلها مما،جهاا أغلب من الشديدة واملنحدرات بالعوائق حمفوفة علوا يف شاخمة قلعة وجعلها حصانتها من زاد

 بتعمري القدم منذ  قسنطينة مدينة سكان عىن فقد وهلذا حساا على التوسع إىل تسعى اليت الدول أطماع حمط

 بعض يصف ،2»...منها أحسن يعرف ليس ومناعة حصانة ذات آهلة مدينة هي...«:البكري يقول، مدينتهم

                                                           

2010قسنطينة واليةل التقليدية والصناعات السياحة مديرية -
1
 

62ص،السابق املصدر،)هللا عبد(البكري -
2
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 يصـفها  فهـو  اإلدريسـي  أمـا  ،1أسـوار  بثالثة البكري قدرها، املناعة غاية يف أا املدينة أسوار املؤرخون

 وصف كما ،2»...ميلة باب جهة من إال قامة نصف من أكثر يعلوا سور داخلها من للمدينة وليس...«:بقوله

   .3مثبتة حجرية بأسوار حماطة بأا املدينة  الوزان حسن

  :املدينة أبواب -ب-2

 املدينـة  داخل بني االتصال يف ألمهيتها وغريها اإلسالمية املدن يف األساسية العناصر من األبواب تعد   

 لتحصني بنيت، أبواب عدة قسنطينة املدينة كانت وقد ،4الواحد السور يف أبواب عدة تفتح حيث، وخارجها

 سـتة  عددها أن يقول من فمنهم األبواب هاته عدد حول املؤرخون اختلف وقد،اخلارجية األخطار من املدينة

  :كاآليت ذكرها ومت  مساء كل تغلق حمروسة أبواب

 الـيت  الينابيع إىل يؤدي الرمال وادي عرب الشمال من باخلروج يسمح املدينة غرب مشال يقع: احلنانشة باب -

  .مسيد سيدي مسبح  أحوض يف تصب

   ميمون سيدي منابع إىل أيضا ويوصل، الرمال وادي من الشمالية الناحية إىل يؤدي: الرواح باب -

 سـيدي  إىل املمتـد  الطريق على يفتح املنصورة حىت الرمال لوادي اجلنوبية بالضفة املدينة يربط:اجلابية باب -

  .م510ارتفاع عل ويقع راشد

  .يةاجلنوب بالضفة املدينة يصل:القنطرة باب -

5تدمريه مت وقد نوفمرب أول ساحة مشال يقع:اجلديد باب -
1925.  

                                                           

63ص،نفسه -
1
 

45ص،السابق املرجع،)العزيز عبد(يل فيال -
2
 

 الغرب دار،الثانية الطبعة، األخضر حممد،حجي حممد ترمجة،الثاين اجلزء،إفريقيا وصف،) الفاسي حممد بن حسن( الوزان -3

 .56ص،1983بريوت،اإلسالمي

07.ص ،1980 لبنان بريوت، صادر، دار العباد، روأخبا البالد آثار ،)حممد بن زكريا( القزويين -
4  

47ص،نفسه،)العزيز عبد(يل فيال -
5
 



  بقسنطينةبقسنطينةبقسنطينةبقسنطينة    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    لتنميةلتنميةلتنميةلتنمية    والتراثيةوالتراثيةوالتراثيةوالتراثية    الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعية    المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت....................................    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

188 

 

م ظيقع جبهة اجلنوب الغريب من املدينة وهو ينفتح على طريق رئيسي تتفرع منه مع :ميلة باب أو الوادي باب-

  . 1الشوارع املؤدية إىل خمتلف أحناء املدينة

 طبيعيـا  حممية فكانت العثماين العهد يف أما،نوميديال العهد يف بابني مقابل أبواب مخسة يقول اآلخر والبعض

  .جديد باب،الواد باب،القنطرة باب،اجلابية باب:أبواب أربعة ختللها وأسوارها

 واالختفـاء  باالنـدثار  بـدأت  أا إال،بالليل وتغلق بالنهار تفتح التحصني بوظيفة تقوم األبواب هذه وكانت

 شـغلت  الـيت  بومزو، ساحة مستوى على متواجدة آثار سوى منها ىيبق ومل كليا االستعمار وأزاهلا بالتدرج

 مقـر ( الـواد  باب قرب الواقعة اإلنكشارية ثكنة وجود إىل باإلضافة املدينة كل على املشرفة كانت، القصبة

  ).حاليا املسرح

 أيام والثبات الصرب على وقدرا  الطبيعية حصانتها هو العصور كل عرب قسنطينة ملدينة احلماية وفر ما جل إن

  ).33: رقم الصورة أنظر.  ( األخرى وشيدت إال حضارة سقطت ما كل حيث واحلروب الغزو

  الثقافية املؤهالت -7

 هذه عظمة عن حيكي اليوم إىل قائما منها البعض مازال هامة مبنشآت تزخر قسنطينة مدينة كانت لقد        

 نذكر األخرية اآلونة خالل شيدت ثقافية ومؤسسات هياكل نم والثقافية والعمرانية واحلضارية الفكرية املدينة

  :منها

 للكتـب  معـارض  من الثقافية النشاطات من العديد اهلياكل هذه حتتضن ما عادة: الكربى الثقافية اهلياكل• 

  .الثقافية والتظاهرات

  . املدينة بقلب املوجودة الفضاءات أهم من يعد:خليفة آل العيد حممد الثقافة دار -

                                                           

  263،264،ص،املرجع السابق،ص)عبد القادر(دحدوح- 1
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 اإلسـالمية  للعمـارة  التقليدي الطابع بني اجلمع هو مييزه ما،1997 ماي يف دشن:حداد مالك الثقافة قصر -

  .احلديث املعماري والطابع

  :الثقافية املراكز•

  .1963 نوفمرب يف دشن،الثقافية املعامل أقدم من هي: والثقافة اإلعالم مركز -

  . الديين الطابع ذات الثقافية النشاطات يف بتخصصه يتميز 1986 يف أبوابه فتح:اإلسالمي الثقايف املركز -

 معـارض  أمههـا  احملاضرات من والعديد العروض بتنظيم يهتم املدينة وسط يقع: باديس ابن الثقايف املركز -

  .اجلميلة الفنون

  القسنطيين رشيد الثقايف املركز -

  :هو التراث محاية يف دور أبرز يلعب الذي الثقايف اهلياكل عن أما

  : الوطين سريتا متحف• 

 إثـر  علـى  تأسس اجلزائر متاحف أقدم من يعد كما.مصر متحف بعد إفريقيا يف متحف أهم ثاين هو         

 قسنطينة ملدينة اآلثار مجعية من ومببادرة،»برودوم«و،»أرقيل« منهم،الفرنسيني من عدد وتواله 1837االحتالل

 الفضل السادة هؤالء إىل ويعود «Renier» »روين«، « Creully »،»كرويل«طرف من 1852 يف تأسست اليت

 امسـه  كـان ،11903 سنة عنه مسؤوال»هنقلي« وكان،املدينة تاريخ عن تعرب اليت واآلثار املعامل على احلفاظ يف

 كمتحـف  صنف،1975سنة يف سريتا متحف إىل امسه تغري مت « Gustave Mercier » » مارسييه غوستاف«

  ).38:  رقم الصورة أنظر(  .2 قسنطينة على مرت اليت احلضارات ملتقى املتحف عتربي. 1985 سنة وطين

                                                           

408ص،السابق املرجع،)اهللا سعد(القاسم أبو  -
1
 

2 -De La Blanchére (R) musée de Constantine, paris 1893, pp.07,08.  
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 شـكل  ذات بناية عن عبارة للحديقة 2 م900و،2م2100 تقدر مساحة على العايت كدية على املتحف يقع     

 اليت االكتشافات طريق أو التنقيب عن أو اإلهداء طريق عن اقتناءها مت فقد األثرية اموعات أما.فريد هندسي

  :أقسام ثالث إىل اموعات هذه تقسيم ومت الشرق حمافظة مستوى على تتم

 زمـين  ترتيب حسب قاعة12 يف منها كبري جزء يعرض اليت القطع آالف من القسم هذا يتكون اآلثار قسم -•

 عـرب  التاريخ على املةش نظرة إلقاء عن يتمكن الزائر فإن مث ومن املتحف خمازن يف حمفوظ اآلخر واجلزء، جمدد

  .هذا يومنا إىل التاريخ ماقبل فترة من املراحل كل

 وعرب التاريخ ماقبل عصور ألفيات عرب مجعت اليت احلضارات عظمة سلسلة فيه  عرض اجلميلة الفنون قسم-•

  .التارخيي العصر يف القرون

 بتيـديس  أجريت اليت اتاحلفري بعد خاصة األثرية املقتنيات من كبري فيض على املتحف حيتوي كما

 الشرق مستوى على تنتشر اليت املواقع من وغريها، محاد بين وقلعة الدببة وكهف مسيد وسيدي،احلفرة وموقع

  .اجلزائري

 املطـرزة  والقنـدورة  النحـاس  لصناعات أثرية قطع على حيتوي،1997 عام استحدث:االنثنوغرافيا قسم-•

 ورشـة  إىل باإلضافة للعرض قعة14 على األقسام هذه تتوزع،اليدوالتق العادات ختص اليت التحف من والعديد

  .1كتاب 2،493 على حتتوي ومكتبة للترميم

 املدينة يف الكربى اهلياكل من يعد كما، والشرائح اجلنسيات خمتلف من الزوار من للعديد مقصدا املتحف يعترب 

  خلدمـة  وذلك،ماي17،18 التراث فترة ءأثنا خاصة وطنية ملتقيات تنظيم خالل من وذلك تراثها ختدم اليت

  .اجلزائرية اجلامعات من األحباث إىل التطرق أو وتقيمه

  

                                                           

19ص،1995اجلزائر،والطبع للنشر البعث دار،اخلامس العدد، لآلثار الوطين املتحف ياتحول،)أمحد(قدوره  -
1
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  :األثرية الدائرة -•

 تشـرف  باعتبارها اجلهوي املستوى على اآلثار وترميم وصيانة حلماية نواة أهم األثرية الدائرة تشكل   

 يف تأسسـت  لآلثـار  كالـة للو جهـوي  فـرع  عـن  عبـارة  وهـي  ميلة،جيجل،قسنطينة واليات على

 بقصـر  مقرها يوجد،التارخيية واملعامل للمواقع وقسم،املتاحف قسم منها أقسام عدة على وتتوفر1987جانفي

 كما امللتقيات يف واملشاركة املعارض بتنظيم األثري الوعي نشر،اآلثار وترميم وصيانة محاية مهامها ومن الباي

  .التارخيية واملعامل للمواقع حصاءواإل واجلرد التصنيف ملفات بإعداد تقوم

 مدينةلل الثقايف التراث على احلفاظ إىل األساس يف دف اليت اجلمعيات من بالعديد دينةامل تزخر كما  

 .فكرية علمية ندوات،معارض،حماضرات تنظيم خالل من وذلك
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 :الفصل الرابع

  .قسنطينة دينةمل السياحية املقومات

  قسنطينة مدينة يف التنمية  وإستراتيجية السياحة واقع -1

  قسنطينة ملدينة السياحي باجلانب املتعلقة التارخيية احلقائق -2

   قسنطينة دينةمل السياحي اال خصوصية -3

    قسنطينة دينةمل السياحية اهلياكل -4

  قسنطينة نةديالوضعية القطاع السياحي مب -5

  أهم حماور التنمية السياحية يف قسنطينة -6

  قسنطينة دينةمب السياحية  التنمية تعترض اليت العوائق -7

 مبدينـة بعض الـتوصـيات حلفظ املوارد التراثيـة لــتحقيق تــنمية سـياحية      -8

   .قـسـنطينـة
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  قسنطينة مدينة يف التنمية  وإستراتيجية السياحة واقع -1

 الـذي  الدور عن ناهيك،واالجتماعية االقتصادية التنمية دعم يف الضرورية القوى إحدى ةالسياح تعترب       

 فريدريك«للسياحة العاملية للمنظمة العام األمني ممثل أكد كما ،األثري يف تفعيل النشاط السياحي التراث يلعبه

 ذا يأخذ من أفضل أن موضحا بالدلل واالجتماعية االقتصادية التنمية دفع يف الداخلية السياحة أمهية أكد1»باز

 السـنوات  خالل سائح املليارين قرابة إىل وصل الذي إليها الوافدين السياح عدد إىل بالنظر الصني هو الشأن

 الداخليـة  السـياحة  حول الدراسي اليوم أشغال يف املشاركون دعي املنطلق هذا ومن،)2010-2009(األخرية

  2.القطاع ذا النهوض إىل للسياحة الدويل الصالون فعاليات هامش على املنعقد

 قليلة كانت وإن حماوالت هلا قسنطينة مدينة فإن السياحي اجلذب مقومات أهم أحد هو التراث أن باعتبارو  

  :التارخيية األمهية ذات التارخيية واملدن املباين وصيانة إنقاذ وعمليات ملتقيات خالل  من

 باملدينـة " سـليمان  مـالح "ـج  يئـة  إعادة أشغال انطلقت الصدد ذات يفو القدمية املدينة يئة إعادة• 

 والثقافيـة  احلضـارية  مكونتـها  بكـل  القدميـة  املدينـة  ذاكرة يشكل ومجاليا معنويا إرثا باعتبارها،القدمية

 ويئـة  ترميم ملف ضمن حامسا منعرجا أشهر بضعة منذ منتظرة كانت اليت األشغال هذه وتعدد،واالجتماعية

 إعـادة  إىل  باإلضافة،التراث ومحاية صيانة جتسيد مرحلة إىل االنتقال بداية ومن قسنطينة دينةمب القدمية ملدينةا

 املوقـع  ـذا  القـذرة  امليـاه  صـرف  وقنوات املياه شبكات تطهري وإعادة السكنية واملباين األزقة كل يئة

 مع لذلك مؤطرة مؤسسات العملية هذه على شرفوت دينار مليون5 يتجاوز مبلغا التهيئة عملية وكلفت،العتيق

  .قسنطينة جلامعة املعمارية اهلندسة ملعهد التابع املدينة خمرب إشراف حتت اتفاقية توقيع

                                                           

1   2010للسياحة الدويل لصالون  اجلزائرية التلفزة  تغطية تقرير.اجلزائر يف الداخلية السياحة، )منري( مساعدية-
 

2010اجلزائر،للسياحة الدويل الصالون -
2 
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 يف اآلثـار  دور" بعنوان ملتقى ماي18و17 يومي بوزريعة جبامعة اآلثار ومعهد" سريتا"الوطين املتحف تنظيم• 

 يف شارك.السنة هلذه التراث بشهر احتفاء وذلك"الوطنية واهلوية الثقايف لتراثا"شعار حتت" الوطنية اهلوية إبراز

 تقيميـه  ونظـرة  ومكانته التراث وضع حول تساؤالم وطرح للنقاش والباحثني املختصني من العديد امللتقى

ـ  ،االسـتقالل  بعـد  تراث خالل تعاقبت اليت اجلزائرية املدرسة من التابعة األثرية األحباث حول  تسـىن  اكم

 أجل من منطقة لكل يقدمها اليت والقدرات تارخينا معرفة يف لتراث العلمية املكانة معرفة والزائرين للمشاركني

  .سياحية حركة وخلق بعث

 يف األثريـة  األحبـاث  تقدم حال عرض ووضع املنطقة يف األثري للبحث جديدا بعثا أيضا امللتقى حقق كما 

 هذا يف  املشاركني إليها تطرق اليت حماور ومن،وزائرين أستاذة من امللتقى يف املشاركني جل رأي وهذا ،بالدنا

  :التراث بشهر االحتفاالت ضمن يندرج الذي امللتقى

   قسنطينة دينةمل األثرية الشواهد -

  اجلزائر يف األثرية األحباث -

 هـذه  وآثـار  تـاريخ  لحـو  العلمي التفكري يف جديدة انطالقة وضعب األوىل بالدرجة امللتقى ساهم وقد  

 املعرفيـة  احلالة تشخيص وكذا،األوجه املتعددة اهلوية وتركيب تعريف يف اإلنساين التراث مسامهة وإىل،املدينة

 األثـري  التـراث  إدراج ومع واآلثار التاريخ برنامج ورفع،قسنطينة مدينة مستوى على املعامل مبجموع املتعلقة

  املنجزة لألعمال حوصلة وإدراج،والسياحي االقتصادي اإلنعاش جوانب من كجانب السياحية السياسة ضمن

  . والتراث اآلثار جمال يف
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 الربنـامج  هذا من جزء لقسنطينة وكان،اجلزائري القطر عرب التراث محاية جمال يف الثقافة وزارة بذلت كما• 

 وهذا،صـارمة  اننيقو وضعت ذلك من واألكثر،"الباي قصر" منها بعض وترميم املواقع كل جبرد قامت حيث

  .1"السالم سيدة"اآلثار حلماية امن رجال تعني مت أين األمن مصاحل مع بالتعاون

 وتنويع املنتوج وحتسني االبتكار روح من لتزيد املدينة سكان أمام األبواب لفتح الوالية سعت سياحية لتنمية• 

    .األجانب أو الوطن داخل سواء األحناء كل من السياح واستقطاب عروضه

  :إضافة إىل ما سبق هناك مشاريع سياحية خاصة منها

و املتركزة خاصة على شارعها الرئيسي " علي منجلي"املشاريع سياحية أنشأت على مستوى املدينة اجلديدة -

  :الذي يعد أهم موضع باملدينة و املتمثلة يف

مساحات خضراء و مركـز  مركب سياحي كبري به قاعات للعرض،مسرح على اهلواء الطلق ، فنادق كبرية،-

أنظر اجلـدول  .(ثقايف كبري؛ إضافة إىل ذلك لدينا بنايات عالية لألعمال مبحالت جتارية ،وحديقة تسلية كبرية

  )15: (رقم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة،- 1



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

196 

 

 قسنطينة ملدينة السياحي باجلانب املتعلقة التارخيية احلقائق -2

 كمحطـة  بـرزت  ألـا  اإلفريقي لالشما سياحة ملكة أا على 1934 قسنطينة مدينة املدينة دليل عرف

  1929.1 جانفي31 مبرسوم سياحية

 طبيعيـة  مبـؤهالت  تتمتـع  املدينة أن االحتالل فترة خالل» MORINAUD« قسنطينة بلدية رئيس ويعلق     

إن قسنطينة تستحق أحسن من هـذه الزيـارة   ":يقول،واضحا سياحيا ركودا تشهد لألسف و أا إال،وأثرية

ة سياحية من الطراز الرفيع وهي نقطـة انطـالق ال متناهيـة حنـو التقليـدي واألثـري       السريعة،فهي مدين

 دليـل   بوضع قام وقد،الفندقية اهلياكل نقص إىلمن املكوث فيها  ويرجع سبب رب زوار املدينة.2"وغريها

 وضـع  دينةامل يف السياحي النشاط تفعيل وألجل.سياحي مركز قسنطينة أن املوضحة باخلريطة استهله للمدينة

 ببنـاء  ألفاضـي  1929 لسنة السياحي املخطط على ذلك يف واعتمد املوجودة السياحية املرافق توسيع برنامج

  .   أخرى جهة من الستعمار ومصاحل جهة من السياحة خلدمة مبدينة حضرية فندقية غرفة17200

   1930 قسنطينة مدينة دليل يف قراءة -أ

 أحد طرف من)1930-1929(السنوات خالل هؤإنشا مت للمدينة منظم سياحي دليل أول أنه القول ميكن       

 بالتنسيق»قسنطينةل السياحي املسار ،دخول طرق«عنوان حتت» P .ALQUIER« قسنطينة ملدينة األرشيف عمال

 السـياحي  اجلانب لتشمل كلها الفصول هذه خصص فصال18على الدليل هذا حيتوي،سريتا متحف حمافظ مع

 تضـمن  الدليل هلذا فصل أول، « Constantine Française » عنوان حتت كامال فصال وجند نطقةبامل املتعلق

 إىل املسـار  هذا قسم وقد،الطرق شبكات مجيع توضح سياحية خارطة فهو احلديدية السكة تتبعه الذي املسار

  :املثال سبيل على نذكر وغريها تراثية أماكن أو حرف من حيتويه مبا مسي منها قسم كل أقسام6

                                                           

  Guid de constantine1934.p05-  
1
 

2
 - P. Alquier, (Archiviste départementale Bibliothécaire de la ville, conservateur).Guide de 

constantine1930 p7.  
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  Quartier Indigènes.األصلني السكان حي:األول املسار

 Artisans Indigénes.وصناعها املدينة حرفيو:الثاين املسار

  Mosquées ،Palais de bey".الباي قصر،املساجد"للمدينة التراثية املكتسبات:الثالث املسار

  Boulevard de bime ".مرسىي غوستاف"املتحف:الرابع املسار

 Le ravin.الرمال وادي:اخلامس سارامل

 La banlieue.الضاحية:السادس املسار

 ودرب"،"مسـيد  سـيدي "اجلسـور  صور وكذلك وخوانقه الرمال لواد بصور الدليل من القسم هذا دعم 

 والـذي  عشـر  اخلامس الفصل أما) 1929 اجلديدة طريق( La rue nationalالوطنية الطريق وصورة "السواح

 السـياحة  الوكـاالت  مبختلـف  فبدأ Renseignements pratiques »علمية رشاداتإ«عنوان حتت يندرج

  :بينها ومن واألسفار

  Compagnie International des Wagonlitاألسرة للعربات الدولية جمموعة -

  Compagnie Générale Transatlantiqueاتلنتيك ترانس العامة اموعة-

 Autobusاجلماعي النقل حافالت عرب املختلفة النقل خطوط -

  Automobiles Garagesباملدينة السيارات مواقف -

  Automobiles représentantsالسيارات ممثلي -

 Bains et bains mauvesالتقليدية وكذلك العصرية احلمامات 

  باملدينة البنوك -

1املقاهي -
 

                                                           

.2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة،- 1
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  :كالتايل وذكرها املدينة حتتويها اليت واملطاعم الفنادق سلسلة إىل تطرق كما

  1930 قسنطينة مدينة دليل يف املدرجة الفنادق أهم) 03:(رقم جدول -

 الفندق الرتل أو الفندق اسم

 مطاعم دون اليت الفنادق املطاعم على حتتوي اليت الفنادق

 Hôtel Transatlantiqueترانزات نزل

                 Hôtel Cirtaسريتا نزل

             Grand Hôtelالكبري الرتل

   D’orient et Saint Georgesنزل

                          Terminusنزل

  Hôtels D’ Algerاجلزائر نزل

  Damrémontدارمون نزل

   Hôtels de France  فرنسا نزل

         Idéalاملثايل الرتل

   Métropoleاملتروبول نزل

     Moderneالعصري الرتل

        Niceنيس نزل

   Hôtels de Famille العائلة نزل

  Rouviéreنزل

  الصحراء نزل

 املسرح نزل

 ببعض مرفقا املدينة وسط تقع كلها أا ا واملالحظ،1هواتفها وأرقام بعنوانيها الفنادق هذه إرفاق مت

 بـه  تزخـر  الذي بالتراث الكبري اهتمامه هو الدليل هذا يف واجليد،هواتفها وأرقم وعنوانيها واحلانات املطاعم

 ملدينـة  جديد تاريخ بداية على والدالة للزيارة جديد موقع تكون أن بإمكاا اليت املنشآت إىل باإلضافة املدينة

                                                           
1
 -  P. Alquier ,op-cit,pp6-7  
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 وكـان  باملدينة والطبيعية األثرية واملواقع التارخيية املعامل لتحديد كاملني فصلني خصص حيث القدم يف ضاربة

  قسطنطني متثال -:هو الدليل به يبدأ أول

  إليها للوصول مسارها حتديد خبريطة مرفقة ومقابر دوملن من ةامليقاليتي املعامل-

  الرومانية األقواس آثار-

  تيديس مدينة أطالل-

  الكبري واجلامع الغزل سوق مسجد إىل مرورا الكتاين مسجد من الدينية املعامل -

  باي صاح ومدرسة القدمية املدرسة-

  راشد سيدي ضريح-

  القصبة زاوية-

 الباي قصر-

 وهي أيها أعطتها اليت هي فرنسا أن ذلك يف يشري تتميز ا املدينة و اليت امليزة عن احلديث إىل الدليل ينتقل مث

  بناءه أعادت الذي الشيطان كجسر-:اجلسوركا

  القنطرة جسر -  

  راشد جسرسيدي - 

  مسيد سيدي جسر - 

  )حاليا سيلمان مالح(Pérrgauxجسر -

Arcole جسر-
1  

                                                           
1
 -,p133  Ibid 
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 ـدف  أجنز والذي السواح كدرب املدينة داخل احلديثة السياحية النقاط مليه ال الدليل هذا أن كما

 املوجـود  املسـرح  إىل كذلك الدليل هذا ويتطرق وخوانقه الرمال واد مبناظر قرب عن يتمتعون السياح جعل

 مدينـة  الـدليل  ويصف،الباي قصر بذلك ويقصد اإلسالمية للعمارة حتدي بأنه ويؤكدLa bréche بساحة

 مث.وأثراهـا  التارخييـة  املـدن  أعرق منها جعل مما والالمادي منه املادي موروثها على حمافظة األكثر ةقسنطين

 الـيت  مدينتهم عن الكثري جيهلون الذين املدينة ألبناء خصيصا وضع قد الدليل بأن قوله P.ALQUIERيواصل

 تضاهي ال أا إال ا الرتل تعدد من رغمال على اجليدة التحتية البنية يف الفادح النقص إىل يشري كما،يسكونوا

  1.السياح تستقبل اليت الراقية املرافق

وهـذا لتوطيـد    باملدينـة  السـياحية  احلركة لدفع سباقني كانوا الفرنسيني أن الدليل هذا من ضحيت

 .اإلستعمار ا وذلك من خالل حتديد كل املسارات وشبكة الطرق 

  1959 نةلس قسنطينة مدينة دليل يف قراءة -ب

 الفصـل  خصص،فصول 09على احتوى،الشرطة ومفوض البلدية رئيس رعاية حتت الدليل هذا وضع   

 التـاريخ  ماقبـل  بداية من للمدينة التارخيية الصريورة عن التعرف إىل خالله من وتعرض للسياحة منه السادس

  . الفرنسي التواجد مرحلة بعدها ،اإلسالمية الفترة غاية إىل وصوال

  : للمدينة السياحية التارخيية املعامل الدليل ذاه يتضمن

  .السواح درب -

  ).....مسيد سيدي،الشالالت جسر،راشد سيدي جسر(اجلسور -

  .2واالصطياف لإلقامة فندق وجود إىل فيه تطرق أين الوحش جبل أو بيسي حظرية -

  .Boulevard de l’abimeاهلاوية شارع -

                                                           
1

 ,p123-  Ibid 
  2010ياحة والصناعات التقليدية لوالية قسنطينة،مديرية الس -  2
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 وجسـر  راشـد  سـيدي  جسـر (اجلسرين على واملركز ملستمرا التكرار هو الدليل هذا يف املالحظ

 إال تعـرف  مل أـا  إىل الـدليل  أشار أين واحلدائق البلدي كاملسرح األخرى املعامل بعض مدرجا)الشالالت

  :احلديقة ثقافة وهي جديدة ثقافة زرع الذي الفرنسي بالتواجد

  .   قسنطينة  حديقة -

  .وريةاجلمه احلديقة أو  Doumerدومري حديقة -

 .Panis   حديقة -

  .Square Vallée حديقة -

هو العدد الكبري للفنادق واملطاعم ووكاالت السفر،وهذا دليل على 1959وأكثر ما مييز دليل املدينة لسنة

قيام السلطات الفرنسية بتنشيط صناعة السياحة يف املدينة وهذا جللب أكرب عدد من املستوطنني،فقسنطينة هي 

زائر ووهران إذا نظرنا لعدد السكان األوروبيني وكانت السياحة أحد أهم العوامل املساعدة الثالثة بعد اجل

  .مستغلني كافة املوارد التراثية للجذب السياحي
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 هذا مميز وأكثر،واملقاهي واملطاعم والفنادق املوجودة السفر الوكاالت خمتلف إىل الدليل تعرض كما

 يدل مما باملدينة املوجودة والسفر السياحة ووكاالت واملطاعم الفنادق من هذكر الذي اهلائل العدد هو الدليل

 )5-4:رقم جدول أنظر.( للمدينة السياحي النشاط حركية على

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عن مديرية السياحة والصناعات التقليدية ملدينة  1959فنادق مدينة قسنطينة يف دليل املدينة يف سنة  – 04: جدول رقم

   .2009.قسنطينة

  2009عن مديرية السياحة والصناعات التقليدية  1959مطاعم مدينة قسنطينة يف دليل املدينة، سنة  05: جدول رقم
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  :االستقالل بعد ما لسنوات قسنطينة دليل يف قراءة -ج

 املنـاطق  على موزعة سرير5922 منها السياحية املنشآت من العديد استقالهلا غداة اجلزائر ورثت   

دينة مل والثقافة اإلعالم وزارة طرف من اجنازه مت الذي الدليل على االطالع خالل ومن قسنطينة منها1 احلضرية

 املدينـة  تـاريخ  إىل بالتعرض األوىل صفحاته الدليل يبدأ، اجنازه سنة عن معلومات أي من خال وهو،قسنطينة

تعرض بعـدها الـدليل   ليواملساجد ببعض معاملها كاملتحف،وقصر الباي  األول فصله ويشمل واملعاصر القدمي

تقدم للزائـر  ...فحيثما توجه الزائر يف قسنطينة يواجه الصخر"...للمواقع السياحية بداية بالصخر وواد الرمال

حلظات الشعور بالعظمة إذ تواجد مبناطقها العالية،وكذلك حلظات من الشعور بالضعف إذا ما جـاب درب  

  2..."السواح

ها تربط اليت الصخرتني قوة هو السائح يالحظه ما أول وأن، نوعها من فريدة مدينة ينةقسنط مدينة الدليل يعترب

 .27 اجلسور ومايصاحبها من مناظر خالبة،خاصة عند احلد الغريب من جسر سيدي راشد بأقواسه

 قةاألز تنتشر حيث اإلسالمي املعماري اهلندسي ومجاهلا املتميز اجلغرايف موقعها إىل الدليل يشري بعدها

 مث،له نظري ال فضول إىل تدفع القدمية فاملدينة املذهل الشكل ذات والدور الشعبية واألسواق والرحبات الضيقة

 .طمسه الفرنسي االستعمار حماوالت من الرغم على حبق معمارية حتفة يعترب الذي الباي قصر إىل يتعرض

 ملـوتى  املخلـد  الضريح أقيم أين مسيد يديس قمة غاية إىل املدينة أعايل إىل صفحاته يف الدليل ينتقل    

 خالله ومن DAME DE LA PAIX"السالم سيدة" املسمى، األوىل  العاملية احلرب يف سقطوا الذين  فرنسا

 مـن  األمس تاريخ وتكشف حتكي مواقع يكشف الزائر توجه فأينما ،منه اخلالبة املناظر روعة مشاهدة ميكن

                                                           

Heddar(Belkacem),Rolle socio économique du tourisme-cas de L’Algérie, Ed Enap, 1987-
1
              

à1988,p57 
  19دليل مدينة قسنطينة لسنوات ما بعد االستقالل،ص- 2
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 شـارع  كـل  ففي، اجلديدة للمشاريع الكربى األبعاد يف الغد ويقرأ، إليها املدينة تدعوه اليت اجلوالت خالل

 . 1االهتمام من الكثري تستحق فهندستها،طويل إسالمي تاريخ مسجد ولكل مسجد يوجد

 عليها حيتوي اليت البحريات خالل من الوحش جبل ا يزخر اليت اخلالبة باملناظر السياحي حديثه الدليل وخيتم

 :كاآليت ذكرت اليت للفنادق املهمة واألرقام للعناوين جزءا خصص كما،

  الدليل يف ذكرها مت اليت واملطاعم الفنادق)  06:(رقم اجلدول

 املطاعم HOTELS الفنادق

    Cirta                 سريتا نزل      

  Panoramique         بانوراميك نزل     

   Transatlantique  اتالنتيك ترانز نزل     

  الرمال نزل     

  األمراء نزل     

  السعادة نزل     

            Ben Mahdi املهدي بن نزل     

  Grand                    الكبري الرتل    

  يوغرطة نزل    

               Alger(d’)             اجلزائر نزل    

  

               France(de)           فرنسا نزل    

       

               Paix (de)      احلرية نزل   

  سريتا 

  اتالنتيك ترانز

  

                         Coq d’Or   الذهيب الديك

(café Restaurants)  
  اجلمال  

  اجلسور

    

 

  املسرح 

          

 

  هو الدليل مييز وما املدينة وخريطة الشوارع،القدمية املدينة،اجلسور صور بعض على الدليل حيتوي كما      

 اال هذا يف الوطين اإلجناز جانب وخيتفي ،السياحي املدينة وجه إلبراز واألثري التارخيي اإلرث على اعتماده

 إىل العـدد  ليـتقلص  1959 دليـل  يف فندقا31 أعددنا حيث الفنادق عدد يف واضحا تقهقرا العكس على بل

                                                           
 19,20ص، ص، االستقالل بعد ما لسنوات قسنطينة مدينة دليل-1
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 الـذي  السياحي الركود نتيجة أو مهامها أداء عن حتوهلا إىل راجع هذا الفنادق؟هل بقية اختفت فأين فندق12

الة العامة للبالد أين احلوهذا راجع إىل ،خيتفي اإلجناز الوطين يف هذا االكما.؟  االستقالل عقب املدينة عرفته

الشيئ الذي أدى إىل تغـري وجـه   ،)األزمة االقتصادية(كانت منشغلة عن السياحة بقضايا أخرى أكثر أولوية 

  .املدينة السياحية

  : 1  2009 سنة قسنطينة مدينة دليل يف قراءة -د

 السياحة مديرية طرف من  قسنطينة والية من وبالتنظيم الثقافة وزارة رعاية حتت الدليل هذا إنشاء مت   

) املعلقـة  واجلسور اهلوى مدينة(وثقافات حضارات قسنطينة عنوان حتت قسنطينة لوالية التقليدية والصناعات

 منـذ  ا مرت اليت احلضارات جل مستعرضا التارخيي اجلانب من املدينة بتعريف صفحاته أول الدليل يستهل

 كـل  خلفتها اليت األثرية األماكن إىل الدليل تطرق أين امليالد قبل سنة األلف منذ ا البشري االستقرار بداية

  :حدا على حقبة

  املنصورة حبرية -           

  تيديس مدينة -

  بونوارة قرية -

  )احلمام،األروى، الدببة كهف(واملغارات الكهوف -

 موصفا الرمال وواد الصخرة كتلة على وصفه مركزا للمدينة والفلكي اجلغرايف املوقع إىل الدليل انتقل مث      

 الصخري املربع عرب املدينة بالصور الدليل يفصل مث،الشديدة  واملنحدرات بالعوائق احملفوفة  الشاخمة بالقلعة أيها

 بعدها ينتقل ،غريه عن ميزه الذي الشئ واملؤرخني الرحالة مصادر على كتابته يف الدليل واعتمد،تتوسع أن قبل

  :كا املوجودة التارخيية واملعامل املكتشفات إىل الدليل

                                                           

2009 قسنطينة لوالية التقليدية والصناعات السياحة مديرية-
1
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  .لوليوس ضريح -

  .مسينسيا ضريح -

  .الرومانية األقواس -

  .باي صاحل إقامة -

 إىل متفائال بالصور مرفقا نوعه من الفريد اإلسالمي املعلم هلذا صفحتان خصصت اليت لباي قصرا -

  .ا املوجودة املرافق من والعديد ورحباا أزقتها خالل من الدليل ويصفها القدمية املدينة

   وذكرهـا  هلـا  كـامال  فعـال  خمصصا باملدينة املوجودة الدينية اهلياكل عن احلديث إىل الدليل يذهب مث    

  :اآليت بالتسلسل

  .الكبري اجلامع -

  .الغزل سوق جامع -

  .األخضر سيدي جامع -

  .الكتاين سيدي جامع -

 الـنمط  علـى  حديثا املشيد العريب املستوى على إفريقيا مشال يف األكرب اإلسالمي بالصرح املساجد خامتا     

  .اجلديد العصر حتفة يعد الذي األندلسي املشرقي

  :نذكر منها السبع وجسورها ،منها املندثرة القدمية ملدينةا أبواب إىل منتقال

   القنطرة باب جسر -

  راشد سيدي جسر -

   مسيد سيدي جسر -
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  1الغنم جماز جسر -

 خـالل  من ترى اليت الطبيعية املناظر هذه عظمة عن مشيدا كامال فصال خصص أنه الدليل هذا يف املميز      

 تتـوفر  وبذلك املدينة أحناء كل يف واألشجار واحلدائق انتشارا ذاكرا واحلدائق البساتني إىل منتقال.عربها املرور

  :منها ذكرن عمومية حدائق عدة على

  األغنياء جنان أو ناصر بن حديقة-

  مربوك سيدي حبي حديقتان-

  قصرالباي وحدائق -
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  :الفصل األخري خصص للفنادق ذاكرا أيها أما

   2009دليل يف عمواملطا الفنادق أهم)  07:(رقم اجلدول

 املطاعم الفنادق

  بانوميك فندق -

  سريتا فندق -

  مهيدي بن فندق -

  سريتا فندق -

  الكبري الرتل -

  النصر نزل -

   احلرية نزل -

  الثانوية نزل -

  األوراس نزل -

  يوغرطة نزل -

  اجلزائر نزل -

  املسرح نزل -

  باستور نزل -

  املغرب نزل -

  الطلق اهلوا نزل -

 هاملنتز نزل -

  بانوراميك مطعم -

  البالطات مطعم -

  سريتا مطعم -

  الزهور خيمة مطعم -

  األخضر السرج مطعم -

  قزح قوس مطعم -
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  :نذكر والسفر سياحية وكالة 40 عددها يصل اليت السياحية الوكاالت القائمة هذه إىل مضيفا

  ONAT للسياحة الوطين الديوان -

  )السياح تصدير(اجلزائري السياحي النادي -

  لألسفار اجلسور -

  لألسفار موزاييك -

  لألسفار فينيكس -

  لألسفار نوميديا -

  1لألسفار سريتا -

 على يطغى ما املشهورة التقليدية بالصناعات الدليل أرفق كما، واهلواتف بالعنوانني مرفقة منها والعديد

  الدليل من الكربى املساحة حتتل اليت الفوتوغرافية الصور هو الدليل هذا

لنسبة هلذا الدليل الشئ املالحظ ثراه التارخيي ملختلف احلقب التارخيية وماخلفته من مواقع أثرية رغم اختصاره با

  .باإلضافة إىل تعدد البنية التحتية ا من فنادق وكذا وكاالت السفر كل حسب عملها،الشديد يف بعض العناصر

  .لفوتوغرافية املساحة الكبرية يف الدليلخيلو هذا  الدليل من خريطة للمدينة أين احتلت الصور ا•

يف الـتفكري يف دورهـا    اختفىوكما هو باد شكلت األزمة السكنية يف املدينة أوىل أولويات مشاريعها أين   

وعدم ترميم فنادقها اليت توقفـت عـن أداء دورهـا    ،حيث انعكس ذلك يف إمهاهلا للمدينة القدمية،السياحي

ولسوء حالتها ومنها ما حول إىل مأوى لعائالت تعاين ) دفئ الشمس(للغلق  أو اليت تعرضت)ترانزات(كفندق

 )فندق باستور(مشكل السكن
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   قسنطينة دينةمل السياحي اال خصوصية -3

 القـرن  إبان،املدينـة  حقب ومشاهدة معايشة يف األوفر احلظ هلم كان الذين واملؤرخني الرحالة يتفق     

 مـن  بأـا  هلا وصفه يف اإلدريسي الرأي يوافقه قرن وبعد، وأرقها املدن أحصن من أا"البكري" أورد) م11(

  «Tchihatchef»  تشياتشـيف  وصـفها  الفرنسـيني  الـرأي  هذا يف ووافقهم. 1أروعها و اهللا بالد أحصن

Espugne Algérie  et tunisié1880 ا حييط مجيل صخر فوق قسنطينة  تقبع....« :بقوله كحزام الرمال واد 

 إليهـا  بالـدخول  إال املشرقي طابعها يظهر وال قرميدها  مييزها أوروبية قلعة أا على االنطباع تعطي عيدب من

  . 2اإلسالمي اهلندسي الطابع إىل بذلك مشريا» ...

 ميكـن  ال…«:فقال،Georges de la fauchardiere ،(Au pays des chameaux) 1925 جورج أما    

 احلجـري  راشـد  سـيدي  جسر بني الرمال بواد ممسكة وهي قسنطينة رؤية دون، القدمية املدن عن احلديث

  »...الربيدية للبطاقات بارع منتج بناها  قسنطينة وكأن السحيقة اهلوة على املترامي   واجلسر،العظيم

 جـزء  ختصيص عن،Le Véolce »1847 » كتابه يف« Alexandre Dumas » دمياس ألكسندر يتواىن ومل     

 رائعـة  مدينة تظهر، جبل قمة وعلى مظلمة صرخة القينا...«:قسنطينة ملدينة وصفه يف املدينة ذههل كتابه  من

  .3»....الطائرة اجلزيرة يشبه الشيء،

 خـالل  من سواء هلم إهلام مصدر املشهورين الكتاب أو الرحالة كتابات من قسنطينةمدينة  شكلت ولقد      

  .4القدم منذ متميزة سياحية وجهة مشكلة املتنوعة التارخيية ملهامعا خالل من أو نوعه من الفريد  موقعها

 حتقيق أجل من 20-19 القرنني يف أحدثتها استعمارية يئة إعادة قسنطينة مدينة عرفت اجلزائرية املدن وككل 

 باقي أما الصخرة فوق املتواجدة  املختلفة املؤسسات كل مركز املدينة اعتبار مث وبسرعة العصرية املدينة فكرة
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 دون وفوضـوي  عشوائي توسع وسط نفسها املدينة وجدت االستقالل بعد،ضواحي إال هي فما  التوسعات

 عوامل أهم من املدينة يف السياحي للمجال والتارخيية الطبيعية اخلصوصية كانت أن وبعد فتغريت منسق ختطيط

 أداء عـن  توقف السياحي اال أن عيني فهل، سياحي ركود حالة تعيش أن املدينة على تعني،السياحي اجلذب

  السياحي؟ اال وتطور املدينة تطور بني عالقة هناك وهل االستعمار؟ خبروج  مهامه

  : السياحي التكوين• 

 تكـوين  العديد تكوين عن فضال،للمدينة االقتصادي اإلنعاش  يف هاما  دورا السياحي التكوين يلعب     

 املـؤهلني  مـن  كـبرية  أعـداد  يتطلب السياحة قطاع وأن خصوصا،لةمؤه عاملة أيادي وخلق الشباب من

 املقدمـة  السياحية اخلدمات مستوى حتسني أجل من وهذا السياحي جمال يف مهنية اخلربة وذوي واملتخصصني

 الـدول  تقدمـه  ملا ومنافسة للعصر مواكبة سياحية خدمات تقدمي يتسىن حىت اإلرشاد اال يف خاصة،للزبائن

 للعلـوم  كليـة  متنوري جامعة يف سياحة ختصص فتح ضمن التكوين من النوع هذا ويندرج ااورة السياحية

  . واالجتماعية اإلنسانية

  :العشرينات سنوات قسنطينة عرفته الذي الوحيد واملترجم السياحي املرشد• 

 أتقن،»سعدي بن عمار«امسه العشرينات سنوات خالل واحدا  سياحيا مرشدا قسنطينة مدينة عرفت 

 لتحـذير  تعرض لكنه،قسنطينة مدينة تاريخ  من به البأس بقدر يتمتع.1اإلجنليزية،الفرنسية،العربية: لغات ثالث

 يف،املدينة يف حتويل من الفرنسية السلطة به قامت ما عن بالسوء التكلم عن باريس فندق مدير رئيس طرف من

 كان،حاليا مهيدي بن شارع أعلى باريس بفندق تالعشرينا سنوات يف سياحيا كمرشد عمله بدأ  الفترة تلك

  .سريتا بفندق العمل من سنة 50 حوايل بعدها انتقل، املعلومات بكل السائحني تزويد يف الكبري الفضل له

                                                           
1
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 بعـض  حوله سريتا متحف أصدقاء مجعية عنه أجرت الذي الرجل هذا حول جدا قليلة املعلومات إن    

  .منها لالستفادة بتسجيلها تقم مل أا إال البحث

    قسنطينة دينةمل السياحية اهلياكل -4

 مـن  وغريهـا  طبيعية الثقافية و األثرية مقومات  بني جتمع اليت اجلزائرية املدن من قسنطينة مدينة تعد       

  لسائح تقدم هياكل وجود جيب والسياحة التراث بني وصل مهزة هناك تكون تقليدية،وحىت وحرف صناعات

 املنافسـة  اـال  هذا واحد،ويف مكان يف جمتمعة تكون أن البد الترفيه،إذ وسائل و واإلطعام ىواملأو الراحة

 فهو ذلك إىل إضافة،"تونس" ااور البلد مثال وأفضل بعيدا نذهب متطورة،ال جد ا اهلياكل و كبرية الدولية

 منـها  اهلدايا و الذكريات من العديد تناءاق ويود املنطقة وية تعرفه اليت احلرفية املنتوجات مشاهدة إىل حيتاج

  .مهم اجلد اجلانب ذا باالهتمام علينا لذلك

 :اهلياكل السياحية -1

هاما يف جلب السـياح  باعتبارهـا    دورا تلعب اليت السياحية اهلياكل هي السياحي االستثمار قاعدة       

، بفضل ما تقدمه من خـدمات راقيـة   عامل جذب وحث السياح  على البقاء أطول مدة و العودة مرة أخرى

  . تضمن راحة ورفاهية السياح من مبيت،طعام،ترفيه و تلبية حاجام

  .هياكل االستقبال، هياكل اإلطعام و الوكاالت السياحية-

فنجـد ترتيـب    7:توجد عدة أنواع من هياكل االستقبال،وطبقا ملا جاء يف املادة رقم  :هياكل االستقبال -أ

موتيـل أو  (الفنادق، القرى السياحية، اإلقامات السياحية، املخيمات، نزل الطـرق : ل كاأليتهياكل االستقبا

قسنطينة، نوعـا   مدينةحتتوي .1املنازل السياحية املفروشة  ،املنازل العائلية ،، الرتل الريفي،الشاليهات)حمطات

  : واحدا فقط من هذه اهلياكل وهو
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  :الفنادق -

من نوعيتـه          ،يف أي دولة سياحية تعد الطاقة الفندقية،ما من عناصر اخلدمة السياحيةتعترب اإلقامة عنصرا ها     

وتعترب الفنادق من أشـهر أشـكال   ،ومستوى خدمتها دليل على درجة االهتمام ومؤشر على رواجها سياحي

إال أن ،اصـرا مث تطورت صناعة السياحة مما تطلب تطور جمال الفنادق واختذت شـكل مع ،اإلقامة منذ  القدمي

 مدينـة وتضـم  .هي وتتمثل يف االهتمام بالسياح وتوفري هلم كل وسائل الراحة واخلدمات وظيفتها بقيت كما

  )02-03:( غرفة جدول رقم 733سرير موزعة على 1.154فندقا،بطاقة استيعاب تقدر بـ  23قسنطينة

  :قسنطينة مدينةالتوزيع أايل للفنادق عرب  -

  :قسنطينة كالتايل مدينةتتوزع فنادق   

فندق املرحبا املتواجد مبحاذاة املطار الـدويل  : والباقي اثنان، ℅91فندقا متمركزا يف وسط املدينة بنسبة ) 21(

وهذا التوزيع املتمركز له مربراتـه يف اخلـدمات الـيت    ،ببلدية اخلروب" حممد بوضياف،وفندق املنتزه املتواجد

اخل خصوصا وأن هذه الفنادق شـيدت  ...مصرفية، جتارية، ترفيهيةتقدمها املدينة للسياح من خدمات صحية،

خالل الفترة االستعمارية، أين كانت اخلاصية األوىل لتوطني الفنادق هي قرا من املركـز احليـوي للمدينـة    

  1 .لالستفادة من خدماا

املدينة مبحاذاة الطريـق   الواقعان وسط" بانوراميك"و"سريتا"وجند أن أكثر الفنادق جذبا لسياح مها فندقي    

واألمراء وهي تقع يف مواضع متميزة ،وبن مهيدي،مث يليهما فندق الرتل الكبري،الرابط بني املطار ووسط املدينة 

  ...والسرنوس،باستور: عكس تلك اليت تقع يف األحياء الداخلية مثل،من املدينة حقق هلا رواجا كبريا 

  :تصنيف الفنادق  -
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فنادق مصنفة وأخرى غري مصنفة،ويعود هذا التصنيف لعدة اعتبارات أمههـا  : إىل قسمني تقسم الفنادق      

نوعية اخلدمات الضرورية أو األولية اليت يقدمها الفندق لتلبية حاجيات الزبائن و املتمثلة يف املأوى، اإلطعـام  

واليت تتمثل أحيانا يف املأوى فنجد الفنادق غري املصنفة تقدم أدىن الضروريات ) 08(أنظر جدول رقم(والترفيه 

الفنادق املصنفة فهي اليت تقدم هذه الضروريات وأحيانا تتعداها لتوفر خدمات ثانوية خمتلفة تتمثل فقط أما عن 

يف وسائل الترفيه كالتلفاز، وخمتلف وسائل االتصال كاهلاتف، الفاكس،وحاليا االنترنيت كما توفر جتهيـزات  

والثالجة وأجهزة تكييف اهلواء،غريها،وجتهيزات خارج الغرفة وداخل الفنـدق  عصرية داخل الغرف كالتلفاز 

ويتغري هذا التصنيف من جنمة واحدة إىل مخس . كاملسبح، مكان التوقف، املصعد، قاعات احلفالت و املؤمترات

ع قسنطينة فهي حتتوي على الصـنفني و تتـوز   مدينةوفيما خيص .جنوم حسب درجة ونوعية اخلدمات املقدمة

  :فنادقها كالتايل

  :الفنادق املصنفة-

تصنف ما بني جنمـة   دينةمن إمجايل فنادق امل %26فنادق مصنفة أي ما يعادل  6قسنطينة  مدينةتضم        

  :جنوم مع غياب فندق راقي بصنف مخس جنوم، و هي كالتايل واحدة و أربع 

هيـدي  ، فندقي بـن م )جنمتني(رحبا و املنتزه ، فندقي امل)جنوم 3(، فندق سريتا )جنوم 4(فندق بانوراميك  -

من إمجايل أسـرة   %52سرير أي ما يعادل  541تبلغ قدرة اإليواء ذه الفنادق  ،)جنمة واحدة(والرتل الكبري

  .1قسنطينة مدينةمن إمجايل غرف  %53غرفة أي ما يعادل 37الوالية موزعة على 

أي ربعها،ولكن حيـوي   املدينةفقط من إمجايل فنادق  %26إذن فهذا الصنف من الفنادق ال ميثل سوى        

  .املدينةمن إمجايل عمال الفندقة يف  %85و يشغل ) من األسرة %52(أكثر من  نصف قدرات اإليواء 

  

                                                           
1
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  قسنطينة مدينة الفنادق املصنفة يف)  08:(جدول رقم

  
  

  الفندق اسم       
 

 
 

 وتصنيف منط

   املستخدمني عدد االستقبال سعة      
  

 اموع

 
 الغرف عدد

 
 األسرة

 
 الدائمون

 
 املؤقتني

 100 03   97    144      72     *4 حضري بانوراميك

 58  06   52   150     75     *4حضري قزح قوس

  99 01  98   119  60    *3حضري  سريتا

 42 02  40  160  80  *2حضري  املرحبا

 18  01 17  94    45  *2حضري  األمراء

 12 02 11  51 25  *         1حضري مهيدي بن

 09 00 09 71 35 *1حضري الكبري الرتل

 338 15 324 789 392    07   اموع

  2009مديرية السياحة :املصدر                                        

 :الفنادق غري املصنفة -

  :وهي املدينةمن فنادق  %74عادل فندقا غري مصنف أي ما ي 17قسنطينة  مدينةتضم  

فندق النصر،احلرية،الثانوية،األوراس،العائالت،يوغرطة،اجلزائر،املسرح،املغرب،اهلواء الطلـق، املنتزه،سـيدي   

فنادق أغلقت إما بقرار من الوايل،أو من اإلدارة احمللية بسبب حالتها املتقهقـرة   4خلضر،املركزي،مع العلم أن

الفندقية،أو من صاحب املؤسسة بسبب ضعف مرد وديتها وهي فندق باسـتور،دفء  وعدم مطابقتها للمعايري 

موزعة  املدينةمن إمجايل أسرة  %48سرير أي ما يعادل  508تبلغ قدرة إيواءها  .الشمس، الصحراء و سرنوس

  .1املدينة من إمجايل غرف %47غرفة أي  330على 

                                                           
  نفســـه- 1
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من إمجايل املشـتغلني بالفندقـة يف    %15ة عامل أي بنسب 46أما عن عمال هذه الفنادق فهي تشغل 

ومنه فإن الفنـادق  .ومستواهم يتراوح بني املستوى الثانوي مع خربة مهنية و املستوى املتوسط. قسنطينة مدينة

و رغم هذا العدد الكـبري   %74أي بنسبة  دينةقسنطينة متثل ثالث أرباع إمجايل الفنادق بامل دينةغري املصنفة مب

  .املدينةمن إمجايل عمال الفندقة ب %15م حىت نصف قدرات اإليواء و ال تشغل سوى إال أا ال تقد

  الفنادق غري املصنفة) 09: (جدول رقم 

 الفندق اسم
 منط

 التصنيف

 املستخدمني عدد لالستقبال سعة

 عدد اموع
 الغرف

 عدد
 االسرة

 املؤقتني الدائمون

 04 00 04 34 20 حضري سرنوس

 07 01 06 41 35 حضري يوغرطا

 05 01 04 35 30 حضري اجلزائر

 07 00 07 78 56 حضري املسرح

 04 00 04 46 20 حضري خلضر سيدي

 03 01 02 30 15 حضري الصحراء

 03 00 03 48 34 حضري املركزي

 03 00 03 21 19 حضري النصر

 07 02 05 25 26 حضري احلرية

 03 00 03 30 16 حضري الثانوية

 03 01 02 30 16 يحضر االوراس

 03 00 03 40 16 حضري العائالت

 08 02 06 58 26 حضري املغرب

 15 01 14 78 42 حضري الطلق اهلواء

 08 00 08 32 25 حضري املنتزه

 08 01 07 30 12 حضري اخلري حب املوتيل

 91 10 81 656 408 16 اموع

  2009سياحة والصناعات التقليدية  مديرية ال:املصدر  

  : مالحظة
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  34فندق مغلق يستوعب  -           

  سرير14فندق دفئ الشمس مغلق يستوعب -           

  سرير20فندق سيدي مسيد  يستوعب -           

  :ادقـية و تسيري الفنـملك -

من إمجايل  %87فندقا أي  20قسنطينة ذات ملكية وتسيري خاصني،وعددها  دينةإن معظم الفنادق مب     

من إمجايل أسرة الوالية،مع العلم أن ثالثة فنادق منـها فقـط    %65سرير أي  682بقدرة إيواء هي الفنادق 

أما عن الفنـادق التابعـة    ،ل الكبري وجنمتني لفندق األمراءمصنفة ما بني جنمة واحدة لفندقي بن مهيدي والرت

سرير أي متثـل   367إيواء تعد بـ  للقطاع العام فعددها ثالثة هي فندق بانوراميك،سريتا واملرحبا،ومتثل قدرة

من إمجايل األسرة و يتراوح تصنيفها ما بني جنمتني وأربع جنوم، وتعترب فنادق كبرية، تتطلـب ميزانيـة    35%

  .ضخمة

قسنطينة ضعفا كبريا يف هياكل االستقبال فهي ال حتوي إال على نوع واحـد فقـط وهـو     مدينةتسجل     

، وهو السبب الرئيسـي يف ضـعف   ) اإليواء(لعاملية وتقدم خدمات أولية الفنادق وهي دون مستوى الفنادق ا

  .عدد السياح

 :املـطـــاعــــم  -ب

تلعب املطاعم دورا هاما يف خدمة السائح و يف التعريف باألكالت الشعبية والتقليدية للمنطقة،وهناك       

ليس هلا عالقـة  يك وسريتا و مطاعم أخرى املطاعم التابعة للفنادق مثل فندقي بانورام: نوعني من املطاعم هي

املطاعم املصنفة واملطاعم غري املصنفة وذلك حسب عدة معايري : واملطاعم كذلك صنفني،بفندق أو هيكل آخر

منها عدد املقاعد وعدد الدورات عليها يف اليوم،عدد الوجبات املقدمة ونوعيتها وصنفها كوجبـات وطنيـة   

بات املقدمة إضافة إىل خدمات أخرى يقدمها املطعم للزبائن كاملوسـيقى مـثال   تقليدية أو عاملية، نوع املشرو
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على جلب السائح وحتسيسه بالراحة، هلذا فإن املطاعم املصنفة هي اليت جتلب أكـرب عـدد مـن     1واليت تعمل

  .السياح خاصة منهم األجانب ولذلك فقد خصصنا الدراسة هلذا النوع من املطاعم

 06حتـوي   املدينةقسنطينة يتضح أن ا دينةاخلاص بإحصائيات املطاعم مب) 10(من خالل اجلدول رقم   

فندق يشتغل فندقني فقط يقدمان خدمة اإلطعام لزبائنهم وأن بـاقي الفنـادق   19مطاعم مصنفة، وأنه من بني 

حثـون  بعضها يقدم سوى وجبة الفطور والبعض اآلخر ال يقدم أية وجبة إطعام، بالتايل زبائن هذه الفنادق يب

وجبـة،وهنا   601تقدم يوميا  دينةوعليه فمطاعم امل،عن وجبات خارج  الفندق،يف مطاعم مستقلة عن الفندقة

ميكننا أن نالحظ أن هذا العدد من الوجبات يقدم لكل من السياح الوافـدين ولعـدد معتـرب مـن سـكان      

رجعه إىل توفر خدمة اإلطعـام يف  وهذا قد ن) سرير1445( دينةاملدينة،وهي نسبة ضعيفة مقارنة بعدد أسرة امل

 دينةمن مجلة الوجبات املقدمة يف امل %19وجبة يوميا أي ما يعادل  221فندقني مصنفني فقط واللذان يقدمان 

   2 .دينةويبني مرة أخرى ضعف اخلدمات اليت تقدمها فنادق امل

 97 املطـاعم  هـذه  شغلوت.عاملية ووجبات تقليدية حملية وجبات فهي املقدمة الوجبات نوع عن أما    

  .والعاملي القسنطيين احمللي الطبخ جمال يف خربة مع االختصاص يف شهادات ذوي عامل

 أكلة يف املختصة منها و خفيفة و عصرية أكالت تقدم أخرى مطاعم توجد املصنفة املطاعم هذه إىل باإلضافة

 املطـاعم  مـن  النوع هذا وجند قسنطينة نةمدي ا تشتهر اليت الشعبية األطباق يف خمتصة أخرى ومطاعم البيتزا

  .القدمية املدينة أزقة يف منتشرة الصغرية

                                                           
  نفسـه- 1
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  ـةقـسـنطـين مدينةملطـاعـم فـي إحصـائيــات حــول ا- : )10: (رقم اجلدول

 عـدد الوجبـــات عدد العمــال التصنيــــف املطاعـم املصنفة

 وجبـة يوميـا   50 32 جنــــوم  4 بانوراميــــك

 وجبـة يوميـا   51 30 جنــــوم 3 يــرتـــــــاس

 وجبـة يوميـا 150 06 جنــــوم  4 خيمة الزهـور

 وجبـة يوميـا   80 09 جنــــوم  3 السرج األخضر

 وجبـة يوميـا 120 04 جنــــوم  3 قــوس قـــزح

 وجبـة يوميـا 150 16 جنــــوم  2 البالطـــــــان

 وجبـة يوميـا 601 97 -  امــــــــوع

 .  2009 مديرية السياحة و الصناعات التقليدية: املصـدر             

  :األسفار و السياحة وكاالت  -ج

 بـاملؤهالت  التعريـف  على تعمل إذ السياحية احلركة تنشيط يف هاما دورا السياحة وكاالت تلعب    

 لراحتهم الالزمة اخلدمات هلم تقدم كما السياح جللب دينةملا ا تتمتع اليت السياحية واهلياكل والتارخيية الثقافية

         .1الزبائن جللب منظمة عطل عرض السياحية، السيارات كراء لسفر، تذاكرا الفنادق، يف الغرف كحجز

 حوايل عليها يتردد خاصة، ميلكها الباقيو عامة وكاالت03 منها سياحية وكالة 42 قسنطينةدينة مب تنشط      

  .جدا ضعيفة نسبة هي ودينة امل على املترددين السياح إمجايل من %4 حوايل أي سائح 3421

                                                           

1Kezzar(Mourad),Algérie Ầ la recherche de son tourisme, éditions saec   -  
liberte .Algérie2009,p128  
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 أن جيـب  السياحة وكاالت إىل اللجوء لتجنب السياح تدفع اليت األسباب إلجياد) 12-11:رقم جدول أنظر( 

  :يف املتمثلة و الوكاالت هذه مهام و نشاطات يف نبحث

  .الوطن خارج و داخل سياحية رحالت تنظيم   -      

     اخلارجية أو الداخلية اخلطوط على اجلوي أو الربي سواء للسفر تذاكر حجز   -      

  التأشريات على احلصول   -      

  .املقدسة البقاع إىل العمرة و للحج رحالت تنظيم   -      

 كـل  غيـاب  و السياح تصدير و التذاكر بيع يف خيتزل السياحية الوكاالت دور أن لنا يتضح بالتايل    

  .سياحية إمكانيات من ةدينامل متتلكه مبا اإلشهار طريق عن جلبهم حماولة

 تشتغل اليت فندق 19 بني من إذ جدا، ضعيفة سياحية ياكل تتميز قسنطينة مدينة أن نالحظ هنا ومن    

 من عدد أكرب يشغالن و السياح و األسرة من عدد أكرب على حيوزان فندقني منها مصنفة فقط فنادق 6 باملدينة

 طـرف  مـن  مسريين أما و الفنادق من الصنف هذا ملقومات افتقارمها رغم جنوم 3و 4 مصنفني مها العمال،

 إىل تصل حىت وحداا مستوى لتحسني جهد أي تبدل ال اليت و) EGT/EST(للشرق السياحي التسيري مؤسسة

  .سياحال من كبري عدد استقبال من لنتمكن العاملي املستوى

 املقيمون أما.مصنفني بفندقني مرتبطني مطعمني بينها من فقط مصنفة مطاعم 06 فـ للمطاعم بالنسبة    

 سـياحية  مطـاعم  توجد ال خارجه حىت و الفندق خارج األكل عن البحث عليهم يتحتم األخرى بالفنادق

  .1مصنفة

  

      

                                                           
1
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  ــــــارمـؤشــرات وكـــاالت السيــاحـــة و األسف) 11:( جدول رقم

  

 عدد

 الوكاالت

 السياح عدد العمال عدد

  

  لدائمون

 

 اموع األجانب اجلزائريون اموع املؤقتني

41 104 48 152    3521         98 3619 

   2008مديرية السياحة و الصناعات التقليدية: املصـدر     

 بعض الوكاالت السياحية واألسفار يف قسنطينة–) 12:( اجلدول رقم

 النشاط بداية امللكية واهلاتف العنوان الوكالة اسم 

1 
 تسـري  مؤسسـة  وكالة

 EST EGTفنادق

  01رقم عاشور رمحاين شارع

 031،92،92،35:اهلاتف

 الفنـادق  تسيري مؤسسة ملكية

 علي عكاشة املسري الشرق
1992 

2 

  الوطين الديوان

  ONATللسياحة

 )السياح جلب(

  عمومية ملكية قسنطينة مراد ديدوش شارع16

3 

  السياحي النادي

  TVAاجلزائري

 )لسياح تصديرا(

  مصطفى عواطي شارع 35

 قسنطينة
 1995 عمومية ملكية

 الصخر 4
  طينة قسن بلوزداد شارع27

 ،031،91،22،34: اهلاتف
 1992 مجال برية بور

 مربوك سيدي لركاب شارع 09 لألسفار زينيت 5
  أسهم ذات شركة

 شريف-م،جباري
2001 

 2000 أسهم ذات شركة احلرية شارع20 نياليامس 6

 2000 بومخيس بالرة ملكية قسنطينة بوغابة شارع14 بالرة 7

8  
 

 الرستميني
  48رقم مسكن450 حي

 قسنطينة-اخلروب
 2004 حنبيل دحدو
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 2004 حليمة جلول بن الباي عني مسكن364 حي تور ديامون 9

 2002 منرية غزال بن SNC مربوك سيدي احلميد عبد شارع03 تور مونديال 10

 مربوك سيدي خودير مرابط حي لألسفار اجلسور 11
SNC 
 فريد شايب

2002 

 أطلس الرمال 12
  قسنطينة مصطفى عواطي

031.92.92.85 

 حممد صواحل

 اهلادي
2000 

 لألسفار سالمة 13
  إمساعيل حمجوب شارع10

 مربوك سيدي

  

 فوزي مزياين
2003 

 قسنطينة 06قمر محالوي شارع لألسفار موزاييك 14
EURL  
 حمفوظ بوتوت

2004 

 نوميديا 15
  قسنطينة يوسف زيغود شارع10

031.94.56.87 
 1992 نذير مصطفى بلحاج

 1998 أعمر نايت مراد ديدوش شارع2 إفريقيا 16

 2003 جلواط مصطفى عوطي شارع25 لألسفار فينيكس 17

 1998 حسيبة شعباين رمضان عبان شارع27 جمالن 18

 لألسفار سريتا 19
  ملبيص حممد بن شارع 24

 مربوك سيدي

SARL  
 عيدوين

1998 

 2003 بوكبوس يوسف زيغود االستقالل شارع الذهبية االقطرة 20

  

21  
 

 باراديس
  احلميد عبد زادي شارع36

 اجلميل املنظر
 2004 مليك تشولة بن

22  
23 

 احمللـي  الديوان زاد دنيا

 للسياحة
 رمضان عبان السمارة عني

  ادلع بوضرسة

 مسري القادر عبد فندري

2003  
 

24  
 

 املعز عبد
  جان سان ميشلي

 
 لدين نصرا الدمي عبد

2004  
 

 2001 شفيقة وردة جلول بن القادر عبد األمري نوفا أفريكا 25

 2004 نعيمة مغرواي مربوك سيدي العصافري حي الغفران 26

 2004 ياسني مصطفى بلحاج جوان19 اجلديد العهد 27

 2005 شفيق مصايل مربوك سيدي حي ورت كينغ 28
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 شرقية آية 30
  031.92.45.29 سعدان فضيلة

 

  تسيري هاوم ملكية

 احلميد-ع شناقة
2005 

 2005 علي عموري جويلية5 عموري 31

 للخدمات قسنطينة 32
  حممد موالي شارع

031.94.19.11 
 2005 حممد خالد

 تور نوري 33
  اجلميل املنظر

031.92.31.36 
 2005 قتوفي دباش

  2009مديرية السياحة لوالية قسنطينة :املصدر 
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  :قسنطينة دينةالوضعية القطاع السياحي مب -5

  :قسنطينة مدينةدراسة السياح الوافدين إىل فنادق   -أ

قسنطينة عددا من  السياح  اجلزائريني واألجانب وخيتلف عددهم مـن سـنة إىل    مدينةيتوافد على     

من إمجـايل  98℅سائح جزائري أي بنسبة 116.302سائح منهم   120.714: »8200«أخرى حيث بلغ سنة

  .من إمجايل السواح الوافدين 2 %سائح أجنيب أي بنسبة   4.412السواح،و

  :مكان إقامة السياح  -ب

قسنطينة اهليكل الوحيد والذي يعترب قاعدة للسياحة وهو الفنادق  فمن  مدينةمتثل هياكل االستقبال يف      

  :قسنطينة يتبني لنا أن  مبدينةجلدول  واملتعلق بإقامة السياح خالل ا

يفضلون اإلقامة يف الفنادق املصنفة فنسبتهم يف هذا النوع مـن الفنـادق    دينةمعظم  السياح الوافدين إىل امل-

مجايل من إ % 38أما عن الفنادق غري املصنفة فيقصدها  دينة،من إمجايل السياح الوافدين إىل امل %61تصل إىل 

والذين اختاروا الفنادق املصنفة ليسـوا   دينةمن السياح الوافدين إىل امل % 62السياح الوافدين وهذا يعين أن 

بسياح عابرين ألن هذا النوع من السياح يبيتون يف أي صنف من الفنادق فهم ميكثون لفتـرة قصـرية فقـط    

هذه الفنادق عن خدمات أخرى ختتلـف عـن    وبالتايل حنن أمام نوع آخر من السياح الذين يبحثون حتما يف

خدمة اإليواء ويؤكد ذلك نسبيت إشغال الغرف واألسرة للفنادق املصنفة واليت تفوق متوسط نسـبيت إشـغال   

 % 61 على التوايل للفنـادق املصـنفة مقابـل    %04و %06ككل وذلك بـ دينةالغرف واألسرة لفنادق امل

وهذا يدل مرة أخرى علـى إقبـال    دينةغرف واألسرة لفنادق املعلى التوايل ملتوسط نسبيت إشغال ال ℅37و

  .الكبري للسياح على الفنادق املصنفة
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من السياح ℅ 98يفوق بكثري عدد السياح األجانب،فهم ميثلون  دينةعدد السياح اجلزائريني الوافدين إىل امل -

 1الكبري يف توافـد السـياح   فقط للسياح األجانب وهنا نتساءل عن سبب هذا الضعف % 2الوافدين مقابل 

األجانب والذي قد نرجعه إىل عدة عوامل أمهها غياب فندق ذو تصنيف عايل ينافس الفنـادق الراقيـة الـيت    

ألن قلة هياكل االستقبال مـع تـدهور   ) إخل...اجلزائر العاصمة، وهران، عنابة(اجلزائرية األخرى  دنتعرفها امل

و بالتايل ميكننا أن نستخلص أنه إذا كان معظم السياح يبحثون عـن   ،الظروف األمنية يؤدي إىل قلة السواح

يبحثون عن كل أم الفنادق املصنفة و الراقية اليت تقدم خدمات كثرية و عصرية وهذا يبني نوع معني منهم إذ 

  2.وسائل الراحة واخلدمات

  :ـاح مـــدة إقــامــة السيــ -ج

 آخر وذلك حسب الغرض من زيارم وحسب إمكانياته املادية تتباين فترة إقامة السياح من سائح إىل    

وحسب رضاه مبا يقدمه إليه البلد املستضيف من وسائل وخدمات وغريها،ومن املفروض أن ال نفـرق بـني   

السياح األجانب أو الوطنيني ألن كليهما يستغل اخلدمات السياحية اليت تقدم إليه وبالتايل ينفق مـن مالـه يف   

  .سياحي لكن يبقى الفارق بينهما يف نوع اخلدمات املستغلة و فترة استغالهلاامليدان ال

أن متوسط فترة إقامـة السـياح     املدينةالسياح الوافدين إىل  قسنطينة فيتبني أن  بإقامة مدينةأما عن     

 4اجلزائريني و إقامة السياح األجانب ، فتتباين من يوم إىل يومني للسياح  ،اجلزائريني ختتلف عن متوسط فترة

أما عن فارق مدة اإلقامة بني السياح اجلزائـريني واألجانـب فنفسـره بـالفرق يف     ،أيام للسياح األجانب 

اإلمكانيات املادية بينهم، إذ يفضل السائح اجلزائري فترة إقامة قصرية أين يدفع مثن املبيت فقط و قضاء حاجته 

وذلك ألن قدراتـه املاديـة ال   ) أحيانا يف اليوم ذاته(نة من حضور مؤمترات أو عقد صفقات يف أقصر مدة ممك

تسمح له باملكوث مدة أطول، على عكس السياح األجنيب الذي ال يزعجه املبيت لعدة أيام مـع اسـتهالك   

                                                           
  2009ية قسنطينة مديرية السياحة لوال -  1

نفـــسه - 2
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خدمات عديدة وثانوية إذ يتعدى اإليواء واإلطعام إىل غسل الثياب ، وسائل الترفيه ، شراء اهلدايا التذكاريـة  

  .هذا بسبب إمكانياته املادية العاليةوغريها ، و

  :قسنطينةمدينة فترة توافد السياح على  -د

عادة ما تنحصر فترة توافد السياح يف فصل الصيف والذي يعرف بالفصل السياحي وهذا جنده خاصة      

  .دنيف املدن الساحلية حيث التمتع باالنتعاش مبياه البحر و بوسائل الترفيه اليت تتميز ا هذه امل

قسنطينة،فإن توافد السياح بنسب متقاربة عرب أشهر السنة،مع غياب فصل سياحي بارز وهـذا   مدينةوعن   

 مدينـة رغم برودة اجلو شتاءا وحرارته صيفا و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن السياح ال يقصدون 

عطل و إمنا يأتون ألغراض أخرى قـد  قسنطينة للرتهة والترفيه اليت عادة ما تقتصر على فصل الصيف وفترات ال

تكون حلضور املؤمترات واحملاضرات أو لألعمال وعقد الصفقات والـيت تكـون متواصـلة طـوال أشـهر      

  )13:أنظر جدول رقم.(1السنة

  الدورة السنوية للسياحة يف والية قسنطينة) 13: (جدول رقم

 ديسمرب نوفمرب كتوبرأ سبتمرب أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي األشهر

ــدد  ع

 السياح
8214 6479 9662 9630 8442 8764 7960 6960 9341 8960 7621 8314 

 2010مديرية السياحة والصناعات التقليدية:املصدر

  

  

  

 
                                                           

  158،املرجع السابق،ص)أمينة(بن اات-1
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  أهم حماور التنمية السياحية يف قسنطينة   -6

يت تزعم تنفيذ هذا اخليـار  الدولة ال اتقسنطينة تشكل أولوي مدينة أصبحت تنمية القطاع السياحي يف     

وتبعا خلطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية وذلك من خالل دراسة تعىن بالقطاع السياحي يف 

مت الكشف على مؤهالا الطبيعية العديدة وتباين مناخها وثرائها التارخيي والثقايف والفين مما يسـمح   ،قسنطينة

  .والترفيهية  ومواصلتها طوال السنة مبمارسة شىت النشاطات السياحية

الواقع أن اجلزائر خالل السنوات األخرية شرعت يف تنمية القطاع السياحي ووضع خمطط تـدعيمي        

رغم ما واجهته من ظروف داخليـة  1988ابتداء من سنة ،ومشل هذا املخطط عاصمة اإلقليم الشرقي قسنطينة 

 دينةومنذ ذلك احلني وامل،2002القليل من احلركة ابتداء من سنة وقد شهد املخطط ،وسياسية واقتصادية معا،

تطمح إىل وضع سياسة تنموية بالتعاون مع اتمع املدين حىت تبلغ غايتها من سد احلاجة املتزايدة إىل منتـوج  

ويف هذا اإلطـار تلعـب   ،سياحي تنافسي من جهة وإىل احلفاظ على تراثها التارخيي وصيانته من جهة أخرى 

تبعـا   1لدولة واملؤسسات العمومية دور املنسق واملنظم واملشرف وتفتح جمال االستثمار للممولني اخلـواص ا

  :للمخطط التايل

حتدد احلكومة اإلطار القانوين الذي يرعى القطاع حبيث يسمح ويشـجع التشـاور    :على الصعيد الوطين -

  .اظ على التراث بصفة عامةمابني املؤسسات الساهرة على ترقية احلرف التقليدية و احلف

تساهم وزارة السياحة يف احلفاظ على املوارد التارخيية ومراقبة النشـاط واخلـدمات   :على مستوى القطاع-

  . السياحية من حيث النوع والكم

يعني املشاريع السياحية حسـب املعطيـات   ،يتم إعداد خمطط سياحي جهوي منسق:على املستوى اجلهوي -

عية والطبيعية والثقافية اجلهوية ويضع برناجما لتكوين املوارد البشرية وتطوير نشاط اإلعالم االقتصادية واالجتما

                                                           

43ص،2005اجلزائر،ورشة خاصة بالبيئة والسياسات القطاعية،وزارة السياحة،السياحة ومفهوم االستدامة ،)رياض(فرحات  -1  
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واالتصال وذلك حماولة لتغلب على بعض حتفظات السكان احمللني املتخوفني من النشـاط السـياحي وآثـاره    

  .السلبية على حيام اليومية

تارخيية واحلضارية والطبيعية واحلفاظ عليها يف نفس يتم تنفيذ هذا املخطط بناءا على ترقية املؤهالت ال

لذلك ويف هذا السياق تكفلت وزارة السياحة مؤخرا وبالتنسيق مع مـديريات السـياحة يف املـدن     ،الوقت

  :الداخلية على بعض االهتمامات وتنفيذ املشاريع املتعلقة ب

وارد الطبيعية والبشرية مبا يف ذلك املواقع الـيت  التنمية االجتماعية االقتصادية واستغالل التراث احلضاري وامل -

  ".تيديس" ومدينة،املدينة القدمية "حتتاج إىل رعاية خاصة 

  .حسن تدبري واختيار اهلياكل والترتيبات العمرانية السياحية -

  .اختاذ اإلجراءات املناسبة لترقية التقاليد واحلرف التقليدية واحلفاظ عليها -

  ين واجلمعيات الغري حكومية وكل مشارك مباشر أو غري مباشر يف النشاط السياحيحتديد دور املستثمر -

مث هناك أربع أقطاب رئيسية يرتكز عليها النشاط السياحي وهي تضم عدة مناطق سـياحية ذات مـؤهالت   

  .حضارية وطبيعية

  حضرية تازة،منطقة القالة :مناطق الساحل -

  وحظرية األهقار،ابحظرية الطاسيلي واد ميز:مناطق الصحراء -

  محامات قاملة ومحام بوزيان قسنطينة/احلمامات الطبيعية -

  تلمسان،طينة والقصبة بالعاصمة مجيلة وتيمقاد ومواقع األثرية والتارخيية قسنمناطق التراث الثقايف -

عناية وعلى أسس واجلدير بالذكر واملالحظة هنا أن جلميع هذه األقطاب مواقع سياحية تراثية مميزة مت اختيارها ب

  .    1صحيحة

                                                           
1
  2009مديرية السياحة لوالية قسنطينة - 
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               :مـنا طق الـتوسع الـسـياحي-• 

ملناطق طبيعية خالبة إال أا ال حتوي مناطق توسع السياحي وذلك طبقا للمرسـوم   دينةرغم امتالك امل         

هذا اإلطار  واملتضمن تصريح مناطق التوسع السياحي،و يف 1988نوفمرب  5املؤرخ يف  88/236التنفيذي رقم 

ومن أجل إعادة االعتبار إىل هذه املناطق الفريدة ،قامت مديرية السياحة باقتراح مناطق بإمكاـا ترقيتـها إىل   

،على أن تليب هـذه األمـاكن   دينةمناطق توسع سياحي تتماشى واملؤهالت السياحية والطبيعية اليت متتاز ا امل

  :شروط مناطق التوسع السياحي التالية

 .املنطقة على قدرات سياحية و ثقافيةتوفر -

 ...) .ماء ، صرف صحي، كهرباء، هاتف، طرق،(قرب املنطقة من كل الشبكات الضرورية  -

 ...).ملك للبلدية ، أمالك الدولة،(الطبيعة القانونية لألراضي - 

ياحة و الترفيه، و على هذا األساس مت اقتراح مناطق توسع سياحي خيتص كل منها يف تطوير نوع معني من الس

  :و هذه املناطق هي

مناطق أثرية متكن من تنمية السياحة التارخيية و هي املتمثلة يف مدينة تيديس و ذلك ملا تزخر به هذه املنطقة  -

  .من آثار ومعامل حتكي تاريخ مدينة عريقة هي قسنطينة العريقة 

هـة و الرياضـة و تتمثـل يف غابـات جبـل      مناطق غابية ميكن من خالهلا تنمية السياحة الترفيهية و الرت -

و ميكن الوصول إليهـا بسـهولة وتتميـز بتنـوع     دينة الوحش،املريج وشطابة إذ أا أماكن قريبة من مقر امل

تشكيالا النباتية و الشجرية خاصة على مستوى غابة جبل الوحش كما أا كانت يف وقت مضـى منـاطق   

 .1ل الستنشاق هواءها النقي و االستمتاع باهلدوء و الراحة و الترفيهتستقبل آالف الزوار خاصة يف أيام العط
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  :تراثية سليمة تتمثل أساسا يف و احملاور اإلستراتيجية أو ااالت املفضلة اليت تصلح لتنمية

  : املدينة القدمية•

دسة بناياـا و نسـيجها   تعترب أهم قطب ثقايف مشع ملا حتتويه من معامل أثرية وتارخيية عديدة، وتتميز ن     

العمراين الذي ميزج الطابع العريب اإلسالمي ذو األزقة امللتوية و املباين املتالصقة مع الطابع األورويب املـوروث  

عن االستعمار الفرنسي؛ كما أا حتوي أهم و أمجل منظر طبيعي على التراب الوطين ككل وهو الصخر العتيق 

ني تربطهما اجلسور الشهرية، مث مظهر أخاديد الرمال وشالالته الرائعة اجلمال و واد الرمال الذي شقه إىل قسم

فأول ما يرغب الزائر يف مشاهدته هو املدينة القدمية اليت تعرفه وية املدينة من عادت وتقاليد إضافة إىل ذلـك  

و خارجها أي  دينةامل ة والذي يستقطب آالف الزوار يوميا من داخلمدينتعد القلب النابض واملركز احليوي لل

يتعداها إىل املستوى اإلقليمي و هو املنطقة الوحيدة اليت تتكدس فيها كل اإلدارات واملؤسسـات اخلدماتيـة   

وذات املستوى املتقدم الذي يتالءم مبرتبة املدينة امليتروبولية، وهي مركز جتاري جد هام فضـال عـن    مدينةلل

يضمها هذا املوضع واليت تعرض املنتوجات العصرية و أيضا التقليدية اليت  العدد اهلائل من احملالت التجارية اليت

تعرف بعادات وتقاليد املنطقة؛ لذلك من الضروري االهتمام ا و العمل على حتسني مظهرها من خالل مـا  

 :يلي

 .احلرص على نظافة املدينة العتيقة-

 .ترميم املباين القدمية و خاصة املهددة بااليار-

 .ة األكواخ و البيوت القصديرية اليت تشوه منظرهاإزال-

 .حتسني واجهات احملالت التجارية وجعلها أكثر جذبا لألنظار-

 .ختصيص جزء من املدينة يهتم ببيع املنتوجات التقليدية كالصناعة النحاسية و اللباس التقليدي -
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بية وأخرى تقليديـة ختـص   خلق خدمات جديدة كمقاهي تقليدية، ومطاعم ختتص يف تقدمي أكالت شع-

 .املنطقة

إعادة تأهيل املدينة القدمية بإعادة بناء املساكن القدمية مبواد عصرية مع احملافظة على التصميم العمراين و -

  .املعماري اإلسالمي

 ":علي منجلي"املدينة اجلديدة •

ينة خاصة بامتصاص الفـائض  أنشأت املدينة اجلديدة لتخفيف الضغط الكبري الذي تعاين منه مدينة قسنط     

السكاين و حماولة التخفيض من أزمة السكن اليت تعرفها املدينة و بالتايل سوف تشكل مدينة جديـدة قائمـة   

بذاا و تضم عدد سكان معترب البد من برجمة هلم مساحات للترفيه و التسلية لذلك فدراسات خمططات شغل 

مساحات تضم هياكل سياحية و ترفيهية و بنايات لألعمـال و  األراضي اخلاصة باملدينة اجلديدة ختصص عدة 

التجارة واملتوضعة خاصة على مستوى شارعها الرئيسي إضافة إىل حديقة التسلية املربجمة يف ناحيتها الشـمالية  

فبعد جتهيزها سوف تساهم بدرجة كبرية يف الترفيه عـن   1هكتار 80الغربية واليت حتتل مساحة معتربة تقارب 

ككل و اليت تعاين من نقص مساحات الراحة و التسلية بعد الفشل الكبري الذي عرفتـه حديقـة   دينة املسكان 

  .التسلية واحليوانات جببل الوحش

ال بـد  " علي منجلي"و على عكس املدينة القدمية اليت جيب أن تقدم كل ما هو تقليدي فاملدينة اجلديدة       

مة كالفنادق الراقية و املصنفة مخس جنوم، أبراج كـبرية حتـوي   أن تظهر حبلة عصرية وأن تضم منشآت ضخ

إنشـاء مدينـة   (خدمات عديدة، مراكز جتارية عصرية، قصر للمعارض و ختصص جزءا منها للجانب العلمي

 .بتجهيزات علمية و مكتبات ودور للسنما مفتوحة لعامة الناس و املثقفني) علمية

 .يربط املدينة القدمية باملدينة اجلديدة) téléphérique(إجناز خط للنقل اهلوائي -

                                                           
  163،املرجع السابق ص،)ينةأم(بن اات -1



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

232 

 

وهو حمور جيد لتنمية أول  03احملور الرابط بلدية قسنطينة ببلدية اخلروب والذي يتم عرب الطريق الوطين رقم -

مدينة تابعة لقسنطينة و متثل مركز جذب هام بعدها فضال عن سوقها األسبوعي الذي جيلـب آالف الـزوار   

ت سياحية عديدة منها ضريح ماسينيسـا، ومشـروع   إمكانياك فبلدية اخلروب حتوي أسبوعيا، إضافة إىل ذل

القرية النوميدية احمليطة بالضريح و اليت هي يف طور الدراسة، إضافة إىل منطقة غابية تابعة إىل بلدية اخلروب و 

 .تع دوء ها ومجاهلاهي غابة املريج اليت لطاملا جلبت العديد من السكان احملليني يف وقت مضى من أجل التم

احملور الرابط قسنطينة بالتجمع احلضري بكرية التابع لبلدية حامة  بو زيان و ذلك ملا يقدمه هذا احملـور مـن   -

روعة الكورنيش املطلة على أخاديد الرمال وشالالته ومنظر الصخر العمالق إضافة إىل مسبح سيدي مسـيد  

 .1املتميز

لة يف مدينة تيديس و اليت متثل تراث أثري هام جيب أخذه بعني االعتبار فسوف تنمية منطقة أثرية و هي املتمث-

يساهم بدرجة كبرية يف تنمية السياحة األثرية وخلق فضاء آخر للترفيه و التسلية، ولتحقيق هذا املبتغى ال بـد  

قسنطينة مث جيـب  أوال من تسهيل الوصول إىل مدينة تيديس من خالل حتسني الطريق الرابط بينها وبني مدينة 

يئة املنطقة مبرافق و جتهيزات مالئمة الستقبال الزوار كمقاهي، مطاعم، حظائر، مع احترام عنـد إنشـاءها   

  . هندسة ومواد بناء املدينة العتيقة

  

  

  

  

  

                                                           
  164نفســــه،ص- 1



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

233 

 

  قسنطينة ةدينمب السياحية  التنمية تعترض اليت العوائق  -7

 هـذا  يومنا إىل النوميدية الفترة منذ األثرية مواقعها بني متنوع حضاري تراثي غىن قسنطينةمدينة  تعرف       

 هذا يشهد.سياحية تارخيية كمدينة صورا تربز أن عوض لكن،الدرجات أرقى إىل ملدينةبا تسمو أن شأا من

 الوضـع  أن إال،االستعمارية الفترة إبان سياحيا النشيطة املدن من كانت أن بعد،االستقالل منذ مجودا القطاع

 املهمـة  احلضـارية  املقومـات  جبميـع  االكتراث وعدم اإلمهال مس أين األخرية السنوات يف تدهورا ادازد

 جديد من القطاع ذا والنهوض التراث وإحياء املناسبة احللول وإجياد الوضع بتصحيح االهتمام وعدم،باملدينة

  .باملدينة السياحة ميةلتن احلسن السري تعرقل واليت اإلمهال أسباب معرفة من البد دينةامل يف

  :قسنطينة ةدينمب التراث متس اليت العوائق•

  : األثـــري البحث-1

 خالل لكنه،وبعده االحتالل أثناء قوية حركة شهد حيث األثري البحث ميدان يعرفه الذي الدائم  الركود    

 التطبيقـات  مـن  االستفادة وعدم،اال مشل الذي التطور من الرغم على الفتور من نوعا يشهد احلالية الفترة

  .استغالهلا أحسن ما إذا  األثرية التنقيبات جمال يف فعاال تطورا حتقق اليت  السابقة الطرق من املدروسة العلمية

 مـا  عادة حبيث االختصاص يف الباحثون إليها توصل اليت البحوث نتائج تقدم خالهلا من اليت امللتقيات نقص• 

 مـن  لالسـتفادة  االختصاصات متعددة وخارجها اجلامعات باحثني تضم فرق عدامان إىل باإلضافة،سنويا تقام

  .املهنية خربام

 العديـد  على اإلجابة يف ويساهم،اجلوانب مجيع من األثري البحث يثري الذي امليداين العمل تكلفة اخنفاض• 

  .اال يف تطرح اليت التساؤالت من
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  :واحلماية احلفاظ -2

...) الريـاح  ،أمطار:املناخ(طبيعي التأثري كان سواء واحلماية احلفاظ لعدم التارخيية واملدن ثريةاأل املباين تعرض 

 للضياع تعرضت حبيث الرمال واد مبنحدر املتواجدة الرومانية قيصر محامات تدمري يف تسببت اليت كالفيضانات

  :قسمني إىل وينقسم بشري تأثري أو ،محاية عملية أي تشهد أن دون

 السياحة يف يرون حبيث املدينة به تتميز الذي واحلضاري التارخيي باملوروث الالوعي يف ويتمثل :مباشر تأثري• 

 األثريـة  للمواقـع  الدورية الصيانة توفر عدم إىل باإلضافة،والتقاليد والعادات الثقايف تراثهم على اعتداء مصدر

 فقـد  اخلربة قليلو املرممون فيها يقع واليت املباين اهل تتعرض اليت األخطار من اخلاطئ والترميم،منها اهلشة خاصة

: مثـل  اآلثار تلف تسبب اليت صيانة مواد باستعمال تغريها أو األثرية العناصر طمس إىل الترميم عمليات تؤدي

 يسـبب  الـذي  اجلبس استعمال وكذلك للجدران األمالح تسرب إىل يؤدي الذي األسود اإلمسنت استعمال

 إىل جزئها تعرض اليت القدمية املدينة ومساجد منازل يف حيصل ما مثل  واملدن األثرية املباين يف الرطوبة تسرب

 العثمانية البيوت يف حيصل مثل خارجه أو املبىن داخل إضافية ملحقات بإضافة املباين أصحاب طرف من ترميم

 املنـاطق  أو للمواقع العلمية دارةاإل غياب وأخريا.املميزة املعمارية هندستها طمس إىل أدى مما" جلول بن دار"

  . التارخيية

       وكذلك الصناعي التلوث مثل لإلنسان املختلفة األنشطة بسبب العائق هذا ينتج ما وعادة :مباشر غري تأثري• 

 عرضة هي واليت باملدينة املصنفة كاملساجد ااورة األثرية املناطق على يصاحبهما وما للمدن العمراين االمتداد

  بأخرى أو بطريقة التأثري هلذا

 الدراسـات  أشـغال  انطلقـت  والـيت  البـاي  أمحد قصر ترميم خاصة التراث وترقية الترميم أعمال بطئ• 

 عهـد  يف جديد قصر بناء ميكن كان القصر ترميم أخذها اليت مدة فإن 1991 فانطلقت الترميم أما،1984سنة

  .جلمالية و التارخيية اليت يتمتع ا هذا القصرالرغم من القيمة ا فا لقصر وعلى ،نفسه باي أمحد
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  :  املؤسسات وإنشاء ترقية-3

شرع يف دراسة مشروع سياحي كبري ذو بعد إقليمي هو القرية النوميدية واملتواجدة عند املعلـم األثـري    -

ضريح ماسينيسا،على أن حتتوي هذه القرية على خدمات وجتهيزات سياحية فقـط وذات هندسـة تتماشـى    

2004ألسلوب النوميدي،و يتوقع وضع حجر األساس هلذا املشروع قبل اية سنة وا
،ولألسف حنـن علـى   1

  .ومل توضع بعد حجرة األساس 2011أبواب 

دار و قصر الثقافة و اللذان يشتكيان من ضعف التنشيط و بساطة املعارض اليت تقدم يف كليهما باإلضـافة   -

  . احتضان وتنظيم حفالت أو سهرات فنيةإىل نقص كبري على انعدام املبادرات يف

أما ،متحف سريتا والذي يشتكي من نقص الزوار اليت أصبحت مقتصرة على التالميذ وعدد ضئيل من الطلبة -

األجانب فتكاد الزيارة تكون منعدمة  ومن نقص مساحته حيث ال تسمح بإضافة قاعات عرض جديـدة وال  

راكم هذه األخرية يف خمازنه،إضـافة إىل غيـاب خمتصـني يف هـذا     ورشات للترميم والبحث يف اآلثار رغم ت

  ) ) 15)(14:(أنظر جدول رقم.(اال
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  . 2009-1991 لفترة الصنف حسب"سريتا" الوطين املتحف زوار) 14: (رقم جدول

   

 طبيعة

 الزوار
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

2009 
 

 أفواج

 مدرسية
/ 40880 3375 1552 4014 3381 1562 7285 5722 5200 

 وفود

 رمسية
/ 310 110 40 276 200 234 223 48 173 

 زوار

 وطنيون
/ 41896 19147 9001 2846 12280 7415 2788 2890 3117 

 694 789 1895 1478 543 138 98 33 89 / زوارأجانب

 9184 9449 12191 10653 16404 7274 10691 22665 83175 / اموع

2010 لسنة سريتا الوطين املتحف زوار عدد نسبة يوضح) 15: (رقم جدول  

 السنة
 الزوار

 العاديني

 أفواج

 املدراس

 طالب

 اجلامعات

 الوفود

 الرمسية
 األجانب

 احلقيبة

 املتحفية

 اموع

 العام

2010 2582 1296 2581 09 649 944 8041 

الزوار طبيعة  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

مدرسية أفواج  2808 178 216 129 164 13 06 

 

46 
 

 

46 
 

رمسية وفود  574 1299 1247 1499 1255 477 175 50 45 

 919 6510 4301 5904 1741 2419 3915 3351 15216 وطنيون زوار

أجانب زوار  3546 1699 1442 2663 2866 3042 2287 2313 2561 

 3571 8918 6769 9436 6026 6710 6820 6527 22144 اموع
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يربز لنا أن زوار املتحف الوطين سريتا يقصدونه أعداد معتربة وهذا دليل  )15(،)14(من خالل جدول رقم    

كما نالحظ الفرق الكبري بني عدد الزوار ،على أمهية املتحف وقيمة آثاره وتنظيم عرضها وحسن االستقبال والتسيري

حيث أا ،أسباب هذا التذبذب إىل ضعف مستوى الفنادق املصنفة املتواجدة يف املدينة اجلزائريني واألجانب وتعود

وخدمات متطورة وهذا يفسر أيضا ،ال تستجيب ملتطلبات السياح احلالية من جتهيزات عصرية ذات تكنولوجيا عالية

كذا نقص اإلعالم السياحي و،جنوم إذا ما قورنت املدينة بكربيات املدن اجلزائرية 05غياب فنادق ذات التصنيف 

اخلاص باملدينة وباملتحف خاصة وكغريه من املنشآت الثقافية فإن متحف سريتا ال خيلوا من النقائص رغم العديد من 

أما عن الوفود املدرسية فنالحظ أا يف تزايد مستمر وهذا راجع إىل املنظومة التربوية ،التعديالت اليت أجريت

  .ل برجمة زيارات للمتاحف بث روح البحث وإلطالع واملعرفة لدى التلميذاجلديدة اليت حتاول من خال

املسرح اجلهوي و الذي رغم إاء عمليات ترميمه ، و رغم مجال هندسته إال أنه ال حيتضن عروضا مهمة  -

  .ملدينةإال يف فترات حمددة و املناسبات و األعياد ، و عوض أن يكون تأثريه إقليمي فهيمنته ال تتعدى حدود ا

  :الوضع اإلداري واملايل-4

  غياب التشريعات واألنظمة والسياسات العامة اليت تلزم املؤسسات واألفراد باحلفاظ على التراث املادي• 

ضعف مصادر التمويل املايل وعدم وجود خمصصات مالية معتمدة من وزارة املالية إلعادة إحيـاء التـراث   • 

  .قسنطينة مدينةالعمراين يف 

  اب خطط وآليات وبرامج التنفيذ اخلاصة بإعادة إحياء التراث غي•  

 قلة الدراسات االستثمارية اخلاصة باملواقع التراثية• 

  :التكوين-5

نقص تكوين املختصني يف هذا اال الذي يواكب أحدث التطور العلمي واألكادميي يف الدراسات األثريـة  • 

ات احلديثة يف علم اآلثار وحتليل املعثـورات وجمـاالت املتـاحف    املختلفة اليت تسعى إىل التعرف على النظري

وكذا تكثيف التدريب امليداين والعلمي حيث يشـهد قسـم   ،تتوفر على مستوى اجلامعة ال وصيانة اآلثار اليت

  .اآلثار جبامعة قسنطينة سبات عميق يف جمال التدريب امليداين خاصة يف مواقع احلفريات العلمية
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العاملة وإكساا املهارات التقنية واملعرفية الالزمة واملؤهلة للعمل يف جماالت السياحة التـراث  نقص اخلربات • 

  .واآلثار

  .هناك نقص واضح يف املعلومات اخلاصة باملواقع التراثية يف خمتلف مناطق الوطن• 

  :التخطيط وإستراتيجيات إدارة املوارد التراثية-6

واخللية الوحيـدة   دينةحتافظ على املوارد األثرية ليست بالكثري يف املإن وجود مثل هذه اإلدارات اليت    

ة تشهد حركة متواضعة وتعاين من نقص كبري يف اإلمكانيات املثلى لإلدارة املوارد ديناملوجودة على مستوى امل

ـ ،التراثية واليت تعتمد أساسا على مبدأ التخطيط السليم  والعبث ،ياعمما جعل بعض املوارد التراثية عرضة للض

اإلنساين مثل ماتشهده األقواس الرومانية املتواجدة بالطريق املؤدي إىل شعب الرصاص حيث أصبحت مـأوى  

  .      لسكارى واملتشردين أين يتم إضرام النريان فيها

 حيث أن إدارا ليست بالضـرورة أن ،العشوائية يف إدارة هذه املوارد التراثية  رنتشاواغياب استراتيجيات • 

تكون قانونية فقط بل تنطوي على منهج يقوم أساسا على إتباع تقنيات ومهارات وقدرات إدارية تسعى لبث 

  .الوعي بني أوساط املواطنني بقيمة هذا التراث

هذه العوامل مجيعها وغريها تؤدي إىل تدمري التراث اإلنساين وتشويهه ومن مث طمس اإلرث احلضاري للمدينة 

  .يعد من أهم قضايا الثقافية املعاصرةها وور فهدم  التراث  وتده،

قصور سياسات وأساليب التخطيط العمراين وأنظمة البناء واهلدم واإلزالة اليت تتبعها األمانـات والبلـديات   • 

  .وغالبيتها تتجاهل التراث املتمثل يف املباين التارخيية
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  :السياحي القطاع متس اليت العوائق•

   التحتية البنية يف تمثلوت :السياحية اهلياكل-1

  :السياحي اإليواء هياكل-أ

  دينةمب الفندقية الطاقات تتجاوز ال حبيث السياحية التنمية يف األساسي العنصر السياحي اإليواء هياكل تعترب    

 املـدن  بكربيـات  مـاقورن  إذا ضعيف عدد وهو1سرير1049 األسرة عدد ويقدر،فندقا23 وعددها قسنطينة

 أمثـال  من وغريهم،2سرير3،258بومرداس،سرير3،460 ووهران،سرير16،669 متلك اليت  اصمةكالع السياحية

 مـن  تعاين أا إال دينةامل مكانة من الرغم وعلى،اجلنوب مدن من والعديد حاليا وقاملة وعنابة وتلمسان جيجل

 أربـع  إىل احـدة و جنمـة  مـن  مصنفة فقط فنادق 6،فندق 23 فمن،املتطورة الفندقية اهلياكل يف كبري نقص

 تصـنيف  ذات فنادق غياب ومع،جنوم 3 من مصنف واحد وفندق،جنوم 4ب مصنف واحد فندق منهم،جنوم

 الراقيـة  الفنادق من تعد وهي جنوم5 تصنيف ذات فنادق أربع على حتتوي اليت بالعاصمة مقارنة، جنوم5 عايل

 مصـنف  واحـد  فنـدق  األقـل  لـى ع تضـم  اليت املدن من وآخرون ورقلة،عنابة،وهران إىل إضافة عامليا

 الشـرقي  اإلقلـيم  يف مهمة مكانة وذات كبرية بول متر تعد مدينة يف الفنادق من النوع هذا وغياب،جنوم5ب

 وأن خصوصا، السكاين التعداد حيث من الوطين التراب على مدينة وثالث وثقافية اقتصادية كعاصمة اجلزائري

 حيـث  األجانب السياح من كبرية أعداد من جيلبه ملا املدينة يف امنه البد حتمية أصبح اهلياكل من النوع هذا

  .للسياح تقدم اليت اخلدمات يف ورقى الرتفاع وذلك،املصنفة الفنادق من النوع هذا يفضلون

 مبكـان  املتصلة املطاعم يفضلون حبيث األجانب السياح لدى املطلوبة اخلدمات أهم تعد اليت الطعام خدمة -

  )سريتا،بانوراميك( اخلدمة هذه حيويان فقط فندقني على تتوفر نطينةقس مدينةو،مبيتهم
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 األوضاع حتسن رغم، السياح عدد يف وضعفا تذبذبا تشهد قسنطينة دينةمب السياحية فاحلركة أخرى ناحية ومن

 إذ ةباملدين املتواجدة املصنفة الفنادق مستوى ضعف إىل التذبذب أسباب وتعود،األخرية السنوات خالل األمنية

 وهـذا ،راقية وخـدمات  عالية تكنولوجيا ذات عصرية جتهيزات من احلالية السياح ملتطلبات تستجيب تعد مل

  .الراحة من مستوى أعلى وعلى جنوم5 فنادق غياب يفسر

 التقليديـة  األكالت وتقدمي السياح جلب يف هاما عنصرا اإليواء هياكل جانب إىل متثل: اإلطعام هياكل-ب

    طقةاملن متيز اليت

مطاعم مصنفة بني جنمتني وأربع جنوم مع العلم أن مطعمني من بينـهم   6وعن مدينة قسنطينة فهي تضم       

 23ينتميان إىل فندقي سريتا وبانوراميك،وهذا يبني من جهة مستوى فنادق مدينة قسنطينة حيث مـن بـني   

ياح،ومن جهة أخرى فإن املطاعم املتبقية و فندق، اثنني فقط يقدمان لزبائنهم خدمة اإلطعام و هو أمر ينفر الس

 سـياحية املنتشرة عرب مدينة قسنطينة تعاين من بعض املعوقات إذا ما قارناها باملطاعم املتواجـدة يف الـدول ال  

  .األخرى

مقابل هذه املطاعم جند حمالت اإلطعام الشعبية واليت تعرف إقباال كبريا وخاصة من طرف السكان احملليون      

ض من السياح ذوي الفضول إضافة إىل مطاعم عصرية أخرى جتلب أعدادا من الفئات الشابة ملا تقدمـه  والبع

  .من أكالت عاملية خفيفة

  :ة قـسـنـطـيـنةديناالستثمار الـسـيـاحي مب -2

ال قسـنطينة،فهي   مدينةعوض أن يتنافس املستثمرون على استغالل املواقع و املعامل السياحية اليت متتلكها     

تسجل أي مشروع سياحي يف طور اإلجناز وإمنا مشاريع يف طور الدراسة وملفات مصـادق عليهـا تنتظـر    

  :الشروع يف إجنازها،ويعود هذا اجلمود والتأخر إىل عدة أسباب أمهها



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

241 

 

صعوبة احلصول على قطعة أرضية فمعظم املستثمرين يصرون على استغالل اجليوب العمرانية أو خيتـارون   -

  .ية ذات قيمة زراعية عالية، و هي مناطق غري مؤهلة لالستغالل السياحيقطعا أرض

غياب املستثمرون األجانب بسبب العراقيل البريوقراطية اليت يطبقها بعض اإلدارات و البنـوك و السـلطات   -

  .احمللية

مـا هـي    عدم مواكبة البنوك املستثمر الوطين خوفا من فشله و قلة إمكانياته و خاصة مقابـل السـلفية،  -

الضمانات اليت تقدمها، و برأينا هذا هو السبب املباشر العويص الذي وقف حجرة أمام التنمية السياحية خاصة 

  .أن اهلياكل السياحية تتطلب رؤوس أموال كبرية تقدر باملاليري

  :مشروع سياحي منها 37قسنطينة تسجل  مدينةو عليه  ف

الصناعات التقليدية، لكن كل هذه امللفات ختص مشاريع  ملف طلب إجناز مشروع استثماري يف ميدان 24-

  .بسيطة تفتقر إىل كل مبادرة أو إبداع

مركبات سياحية ،موتيل واحد،حظرية مائية،حديقـة   3فنادق،  6ملف إلجناز مشاريع سياحية تتمثل يف  13-

 .1التسلية،حديقة التسلية للصغار

  ..روبكل هذه املشاريع تتركز يف بلدييت قسنطينة و اخل

  :قـسـنطـينةدينة العقبات اليت تعترض التنمية الـسـياحية مب -3

يوجد العديد من العقبات اليت تقف عرضة أمام تنمية القطاع السياحي و بالتايل تؤخر و تقلص مـن دور      

النقـاط  السياحة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية، و ميكن توضيح أهم مظاهر هذه املعوقات أو املشاكل يف 

  :التالية
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  :املعوقات اخلاصة بالتخطيط السـيـاحي -أ

مسبق و حمكم مبين على أسس  ال ميكن وضع خطة سياحية سليمة  يطمح أن تكون ناجحة دون ختطيط       

وقاعدة أي خطة سياحية كانت أو غريها هي البيانات اإلحصائية ويف هذا الصدد يعاين قطاع السياحة سليمة 

مة وقسنطينة خاصة من نقص كبري و عدم الشمول إذ أنه يقتصر على بعـض األرقـام اخلاصـة    يف اجلزائر عا

والقصـور  .بتصنيف السائحني حسب اجلنسية، عدد الوصول، توزيع السياح على أشهر السنة، عدد الليـايل  

احثني و املعنـيني  احلايل يف النظام اإلحصائي السياحي يكمن يف غياب الكثري من املعلومات اهلامة و الالزمة للب

  :بالتخطيط يف جمال السياحة فمن بينها جند

  .الغرض من قدوم السياح و يسمح بتقييم نوع السياحة الذي جيلب أكرب عدد من السياح -

األماكن اليت يزورها السياح لتحديد عناصر جذم و بالتايل حماولة احلفاظ عليها و تطويرها و خلق مناطق  -

  .ون عصريةأخرى مماثلة هلا و تك

تصنيف السياح حسب السن و اجلنس و املستوى العلمي و بلد القدوم ملعرفة شرائح السياح الوافدين و هذا  -

  .دينةيسمح كذلك بتحديد نوع السياحة اليت تقدمها امل

و جيـذم إليهـا و    دينةاستطالع رأي السائحني يف األماكن السياحية و هذا ملعرفة ما الذي يعجبهم يف امل -

  .التعرف على آراءهم و انتقادام فيما خيص القطاع السياحي

  .ملدينةعدم وجود بنك للمعلومات حول اإلمكانيات السياحية با -

و هذا  دينةإضافة إىل هذا نسجل غياب خرائط سياحية شاملة تضم مناطق اجلذب السياحي اليت تزخر ا امل  

  .يعود إىل القصور يف تعداد و جرد هذه املناطق
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  :سوء توجيه االستثمارات يف قطاع السياحة -ب

من املالحظ يف القطاع السياحي أن شركات االستثمار الوطنية و األجنبية ترفض الـدخول بأمواهلـا يف        

مشاريع تنموية و استغالل أماكن سياحية و تطوير اخلدمات ا و إمنا تركز إال على املشاريع البسيطة كبنـاء  

نيف أو غري املصنفة ،و املطاعم و خاصة تلك اليت تقدم املأكوالت العصرية اخلفيفة و غريها فنادق ضعيفة التص

من املشاريع السياحية األخرى اليت ال حيتاج إليها السائح وال يرغب ا ،و هذا الضعف يف االستثمار و سـوء  

عن األجانب فيجتنبـون ذلـك   توجيهه عرب واليات اجلزائر إىل ضعف رؤوس أموال املستثمرين اجلزائريني أما 

  .بسبب عرقلة مشاريعهم من طرف بعض إدارات و البنوك املصرفية

  :عدم فعالية التسويق السياحي -ج

قسنطينة العديد من املوارد السياحية اهلامة لكنها تعاين من العجز يف تسويقها و هذا راجع إىل  مدينةمتتلك     

ة السياحية مل يتوفر بعد سواء من حيث النوعية أو الكمية، وغيـاب  أن املنتوج التسويقي الالزم لتنشيط احلرك

  . مدينةاملنافسة يف ميدان السياحة والنقص الكبري يف العمليات اإلعالمية و اإلشهارية باجلانب السياحي لل

  :اخنفاض مستوى اخلدمات املساعدة للقطاع السياحي -د

ة املقدمة للسياح و بساطتها سواء داخـل الفنـادق أو   باإلضافة إىل ضعف مستوى اخلدمات السياحي        

املطاعم و نقص العديد من اخلدمات الثانوية اليت أصبحت ضرورية يف يومنا هذا من أجل منافسة أكرب الـدول  

الفاكس وحمالت بيع املنتوج التقليدي و املرشدين السـياحيني و  وجهيز الفنادق بشبكة اإلنترنيت،السياحية كت

فة إىل عدم تالئم املظهر العام و الزى اخلاص للعاملني بالقطاع السياحي من مستضيفني يأخـذ  غري ذلك، إضا

دينة شهادام وال خربام يف هذا امليدان،وهذا على مستوى كل اهلياكل السياحية املتواجدة بامل  بعني االعتبار

الربي و اجلوي وأكثر مـن هـذا   إضافة إىل سوء معاملة السياح يف هذه اهلياكل وعلى مستوى شركات النقل 

ختلف خدمات السياحة املصرفية يف البنوك، مث أنه رغم التحسن النسيب لشبكات النقل و وسـائل االتصـال   
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السلكية و الالسلكية إال أن بعض املناطق السياحية خاصة منها األثرية ال تزال تعاين مـن نقـص الشـبكات    

  .رباء، إنارة خارجية وغريهاالضرورية من صرف صحي، مياه صاحلة للشرب، كه

  :دور وكاالت السياحة و األسفار -ه

و إغـراءهم   دينـة  قسنطينة على جلب السـياح إىل امل  دينةعوض أن تعمل وكاالت السياحة و األسفار مل    

وانتشار وكاالت طفيلية اختذت مـن   ،بتراثها احلضاري و جبماهلا لكن يقتصر عملهم إال على تصدير السياح

و احلصول على التأشريات و غيـاب كـل    ،1سبيال مكمال هلا كبيع تذاكر السفر وتنظيم العمرة واحلجاملهنة 

حىت أا تفتقر إىل بعـض الضـروريات كالسـيارات     ،دينةمبادرة للتعريف باملميزات السياحية و الثقافية مل

غياب مراجعـة  شـروط   مع  2السياحية و املرشدين السياحيني و غريهم من خدمات كما نص عليها القانون

انعدام تربصات علمية وتكوينية تشمل العـاملني   ،إنشاء الوكاالت  السياحية وكيفية استغالهلا وطرق تسريها

  .ا

  :عدم تالئم الدعم املايل احلايل مع مميزات االستثمار السياحي -ز

دراسات التهيئة السياحية قطاع السياحة يواجه مشاكل أخرى ختص هذه املرة الصعوبات املواجهة يف دعم     

و أشغال التزويد بالطرق و الشبكات املختلفة الضرورية إلنشاء اهلياكل القاعدية من جهة و دعـم املشـاريع   

  .السياحية و الفندقية من جهة أخرى

 :الدعم املايل للهياكل القاعدية -

يـاب العقـار السـياحي املـزود     قلة اهتمام السلطات العمومية بدعم التهيئة السياحية تظهر حاليا يف غ    

بالشبكات الضرورية رغم تواجد العديد من املناطق املؤهلة للتوسع السياحي ، و أكثر من هذا فـإن إنشـاء   

                                                           

2010ماي31االثنني ،2950العدد ،جريدة اخلرب يومية وطنية،احلكومة تراجع شروط اعتماد الوكاالت،احلدث،  )مسرية(العمري - 1
  

ن نشاطات الوكالة حيدد الباب األول من هذا القانو 1419ذواحلجة عام 21املؤرخ يف 03القانون رقم  ، 24اجلريدة الرمسية العدد -2

  .13ص،السياحية وشروط ممارستها
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و خمططات شغل ) PDAU(اهلياكل السياحية غري حمتواة يف إنشاء و تبين املخططات التوجيهية للتهيئة و التعمري 

  ) POS(األراضي 

حيث الدولة تتحمل علـى عاتقهـا   ) تونس، املغرب و مصر(ر مع الدول السياحية ااورة فبمقارنة اجلزائ    

الدعم املايل ألشغال التهيئة و التزويد بالطرق و الشبكات املختلفة لألراضي مث تضعها حتت تصرف املقاولني و 

   1.بأسعار معقولة

تو ضع العشوائي ملشاريع املستثمرين اخلـواص  وبذلك فإن غياب سياسة للتهيئة السياحية يف اجلزائر يفسر ال   

الوطنيني و يف نفس الوقت فالعديد من املشاريع االستثمارية األخرى يف هذا اال تعرف اجلمود بسبب نقص 

العقار السياحي اهز ، أما عن املستثمرين األجانب و الذين يرغبون يف توطني مشاريع سياحية بالوالية ، فبعد 

نهون بتحويل مشاريعهم إىل الدول ااورة حيث تتوفر الشـروط املالئمـة و سـهولة إـاء     انتظار طويل ي

  .اإلجراءات اإلدارية و يف مدة قصرية و حتفيزات ال حصر هلا

 :الدعم املايل للمشاريع السياحية و الفندقية -

اخلصوصيات، فهو حيتاج  على غرار باقي النشاطات االقتصادية، االستثمار يف القطاع السياحي يتميز ببعض  

  :إىل

دراسات معمقة، تستغرق الوقت الالزم كي تدمج املشروع مع حميطه من حيث اهلندسة، التعمري و التجميل  -

حىت حيقق املشروع رحبا مير مبدة زمنية طويلة و ذلك حسب وسائل اإلجناز احلالية املتاحة باجلزائر و تتمثل هذه 

  :املدة يف

  .سنوات  5و اليت قد تصل إىل مدة إجناز املشروع  -

                                                           

-Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, Eléments de la stratégie de développement 
1 

durable du tourisme  Algérie – horizon 2010, janvier 2001, p 29 29  
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يعرف عامليا أن املشروع السياحي بعد انطالقه يف العمل ، يبدأ يف حتقيق مردود يته على عدة مراحل تـتم   -

سنوات و بالتايل ال يدخل املشروع يف مرحلة اإلنتاج و حتقيق األرباح إال بعد مرور حوايل  3األوىل عادة بعد 

 . رأس املال املستثمر حمجوز يف شكل مبىن أو جتهيز غري منتجسنوات حيث خالل هذه الفترة  8

إضافة إىل هذا، القروض البنكية املوجهة لالستثمار السياحي ال تأخذ بعني االعتبار الفترة الزمنية و تبقى غـري  

  :مغرية و هذا على األقل لسببني رئيسيني مها

ري مالئم إذا أخذنا بعني االعتبـار املـدة الزمنيـة    القروض تقدم على املدى القصري و املتوسط و هو غ  :أوال 

، و بالتايل جيـب الـتفكري يف مـنح    على إرجاع قرضه قبل إاء مشروعهاملذكورة أعاله و اليت جترب املستثمر 

 .قروض على املدى الطويل

يتم اخللط بـني  القرض املمنوح حاليا من طرف البنوك ال يأخذ بعني االعتبار نوع املشروع املقترح و   :ثانيا  

تعامـل  ) اخل...فندقة، إطعام، وكاالت سـياحية، (النشاط  النشاطات التجارية احلرة و املشاريع اخلاصة بنفس

  .بنفس الطريقة رغم اختالف حجم رأس املال الالزم إلجنازها

  :التسيري و التكفل بالنشاطات السياحية -

ت السياحية فاجلهود املبذولة خالل العشريتني األخريتني يف ما خيص اإلطار القانوين الذي يتعلق بالنشاطا      

 1999من أجل إثراء القطاع السياحي بإطار قانوين مسحت باملصادقة على ثالث قـوانني ، اثـنني يف سـنة    

وهـو املتعلـق بالتنميـة     2003، والثالث سنة 2ووكاالت السياحة واألسفار 1املتعلقني على التوايل بالفندقة

، لكن مدة إنشاء هذه النصوص التنفيذية استغرقت فترة طويلة جـدا ومل تسـمح بإـاء    3احةاملستدامة للسي

النصوص احلكومية املقررة من جهة  ومن جهة أخرى فبعض النصوص التنفيذية املنهاة واملصادق عليها حتـوي  

                                                           

.الذي حيدد القواعد املتعلقة بالفندقة 1999جانفي  06 املوافق لـ 1419رمضان  19املؤرخ يف  99/01القانون رقم  -  1
  

2
الذي حيدد القواعد اليت حتكم نشاط وكالة  1999أفريل  04املوافق لـ  1419ذي احلجة  18املؤرخ يف  99/06القانون رقم  -  

  .السياحة و األسفار

.املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة 2003فيفري  17املوافق لـ  1423ذي احلجة  16املؤرخ يف  03/03القانون رقم  -  3
  



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

247 

 

 1966علن رمسيا سنة بعض النقائص، إضافة إىل ذلك فإن النص التشريعي األساسي املتعلق بالتهيئة السياحية امل

الذي خيـص   1966مارس  26املوافق لـ  1386ذي احلجة عام  4املؤرخ يف  62-66واملتمثل يف األمر رقم 

املناطق و األماكن السياحية، حيتاج إىل املراجعة والتعديل حىت يتالءم مع أهداف وتوجيهـات االسـتثمارات   

سياحية يف هذه النصوص التنفيذية وخاصة منها الـيت  السياحية احلالية، كما نالحظ غياب بعض النشاطات ال

  .قسنطينة كاملقصد السياحيدينة تتعلق مب

أما عن العقار السياحي الذي كان حمل اهتمام السلطات العمومية خالل السنوات األوىل من االسـتقالل        

اكن السـياحية ، واملرسـوم   املذكور أعاله واملتعلق باملناطق واألم 62-66والذي جتسد يف كل من األمر رقم 

واملتعلق مبناطق التوسع السياحي واألماكن السياحية ، قـد متيـز    1966أفريل  04يف  75 -66التنفيذي رقم 

  :عن ميش القطاع السياحي والذي تسبب يف  1خالل العشريتني األخريتني بالالمباالة وعدم التنفيذ الناتج

  .املقررة  عدم إاء النصوص احلكومية و القوانني -

  .غياب سياسة لتنمية السياحة على املدى الطويل -

  .غياب آليات و أدوات للحفاظ و تسيري العقار السياحي -

اليوم هو رغم تواجد هذا النص القانوين إال أن مراقبة تسيري وهذا الكمون السياحي تفلت كليا  فاملالحظ     

يتم بطريقة عشوائية ، يقوم به العديد من املتدخلني منـهم   وأكثر من هذا فتسيريه. من حتكم اإلدارة السياحية

الوكاالت العقاريـة، مديريـة أمـالك الدولـة     ، )CALPI(اللجنة الوالئية لتحديد األماكن وترقية االستثمار 

واجلماعات احمللية مع غياب كل مبادرة لتنمية متكاملة هلذا القطاع ، وهي وضعية ختلق صعوبات أمام اإلدارة 

  .اع سياسة حمكمة للتنمية السياحيةحية ألخذ قرار ختصيص قطع أرضية لتوضع السياحي وإلتبالسيا

  :االستقرار السياسي واألمن االجتماعي -

                                                           

.املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية2003فيفري17املوافق ل 1423ذي احلجة عام16املؤرخ يف 03/03القانون رقم -  1
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العشرية السوداء اليت مرت ا اجلزائر و اليت متيزت باختالل االستقرار السياسي واألمن االجتماعي للبالد      

وخلقت ،حىت املطارات أصبحت معابر ملرور السياح ال حمطة هلم ،على نفسهجعلت منها بالدا معزوال ومنطويا 

لدى السياح األجانب واجلالية اجلزائرية يف املهجر ختوفات للمجيء إىل اجلزائر وأثرت حىت علـى السـكان   

الوافدين  احملليني فمنعتهم من التنقل وبالتايل عرفت اجلزائر عامة و قسنطينة خاصة تراجعا كبريا يف عدد السياح

، دينـة حيث بقي التخوف من زيارة هذه امل)  2002 -1992(خالل فترة التسعينات وحىت بداية األلفية الثالثة 

  .لذلك جيب العمل جاهدين على اإلشهار بعودة االستقرار واألمن يف البالد

  :حميط ال يتالءم مع التنمية السياحية -

من عقبات تقنية، إدارية ومالية، يزداد حدة بسبب احمليط املنفـر   تعدد وتعقد املعوقات املذكورة سابقا        

  :لكل مبادرة استثمار سياحي وهذا نلحظه خاصة من خالل

  .كل أشكال التلوث اليت يعاين منها و عدم االلتزام بقوانني محاية البيئة تقهقر احمليط الطبيعي وتشوهه بسبب -

  .ظيف العموميضعف املستوى املعيشي و نقص يف وسائل التن -

ذهنيات بعض األفراد الذين مازالوا يرون يف السياحة مصدر اعتداء على العادات احمللية والتعامل مع السياح  -

  .بفضاضة

  .عدم وجود شرطة للسياحة تعمل على محاية السياح -

  .استغالل بعض األفراد للسياح األجانب مثل سائقي األجرة والبائعني-
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  : م السياحياإلشهار و اإلعال -

يعترب اإلشهار واإلعالم عنصرا رئيسيا يف النمو السياحي ألن دوره ميكن يف خلق صورة حسنة يف ذهـن       

وإذا فشل املعلن يف إيصال الرسالة بشكل صحيح ومضمون قوي قـد يتـرك   ،السائح خاصة اإلعالم واإلعالن

  .   1ذلك أثرا سلبيا على امللتقى

ئل اإلعالم بالتعريف بالسياحة يف املناطق الساحلية فقط و نالحظ غياب اإلشـهار  عادة ما تم وسا لكن     

قسنطينة و ما تزخر به من مقومات سياحية و ثقافية و هو أمر أصبح ال حمال منه يف يومنا هذا من أجل  دينةمب

  .الوطين صورا و مكانتها السياحية بني أكرب املدن السياحية عرب الترابقسنطينة مدينة استرجاع 

  :قـسـنطينـة دينةية سـياحية مبمفظ املوارد التراثية لتحقيق تنتوصيات حلبعض ال-8

  :توصيات على املستوى الوطين -1

لوحدها وإمنا يتأثر مبستوى  مدينةقسنطينة ال خيصها كمدينة مشكل إدراج التراث يف القطاع السياحي يف      

هذا قد يعود بالدرجة األوىل إىل السياسة الثقافية بصفة عامة وتثمني التراث الثقايف والسياحة يف اجلزائر ككل و

وترقية ومحاية التراث بصفة خاصة وإىل السياسة  السياحية املطبقة، لذلك جيب أوال تصحيح هـذه املنظومـة   

  .قسنطينة باخلصوص مدينةالسياسية حىت نتمكن من حتسني الوضع القائم يف 

تقدميها يف هذا الصدد تتعلق بصفة خاصة بدور الدولة حيث يتمحور تدخلـها   وأهم التوجيهات اليت ميكن    

يف الدعم الذي تقدمه و اإلمكانيات اليت ختصصها حلماية املوارد التراثية و مساندة التنمية السياحية،و حتسـني  

  :نوعية املنتوج السياحي، ترقيته و تصديره يف األسواق اخلارجية و ذلك يتم من خالل ما يلي

  :التحكم يف تسيري و استغالل املوارد التراثية يف القطاع السياحي-

                                                           

19ص،السابق املرجع،)القادر عبد( مصطفى-
1
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يف هذا اإلطار جيب رفع هذا العائق الرئيسي يف تسخري اإلمكانيات واملوارد التراثية وإعادة تأهيلها وصيانتها     

من القيـام   من جديد ويئة القطاع السياحي والذي ال تتحكم فيه أي إستراتيجية تنموية ولتحقيق ذلك البد

  :باألعمال التالية

  :إنشاء خمطط توجيهي وطين يف إدارة موارد التراث وللتهيئة السياحية•

ميكن للتراث أن يأخذ البعد الوطين الذي يعطيه دورا هاما كمورد من املوارد األساسية اليت حتقق التقـدم      

تفادة من املوارد التراثية وقد أصبح مـن  وذلك عن طريق إستراتيجية يتم تنفيذها خبطط حالية ومستقبلية لالس

الضروري التوجه إىل التخطيط االستراتيجي السليم الذي يهدف إىل االستفادة من كل املوارد التراثية بشـكل  

وهذا املخطط يأخذ بعني االعتبار اختيار التراث كاملنتوج السياحي  جيب تنميته ، توظيفه وتوزيعه على ،أنسب

كما أنه حيدد مجيع القوانني و املعايري املتعلقة بتسيري التـراث  .ته وصيانته من جهة أخرىاال من جهة، ومحاي

  .و ميثل بذلك مرشد ومرجع لكل استثمار سياحيئه خطيط عمراين شامل يرمي إىل إحياواخلاصة بالت

  :تكثيف آليات محاية التراث و تسيري العقار السياحي•

ضاري واملسامهة يف تنميته السياحية أمر يعود إىل وزارة الثقافة الـيت تقـوم   إن ترقية التراث الثقايف واحل       

بوضع الربامج والنشاطات وآليات استثمار التراث بتنفيذ برنامج طموح إلحياء التراث  ليست بالضـرورة أن  

األثري  وتسوية وإمنا عليها  أن تنمي الرغبة  يف تطوير السياحة الثقافية املستكشفة للتراث ،تكون قانونية فقط

وبفضل إدماج التراث ضمن  ،بعض النصوص القانونية وتكملة اإلطار التنظيمي وتدعيم أدوات التسيري واإلدارة

امتيازات وزارة الثقافة  وبالتعاون الفعلي بني القطاعات املهتمة باآلثار مـن أجـل احلفـاظ علـى التـراث      

مية السياحة إىل أداة تطبيقية خاصة تسمح بالتحكم يف العقار وإىل حد اليوم تفتقد الوكالة الوطنية للتن،ومحايته

 ،السياحي الذي يهدد التوسع العمراين املتواصل ونتيجة لتجربة البلدان األخرى اليت تتمتع بتقاليد سياحية قدمية
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اظ على يفضي القانون على ضرورة االستعمال الراشد للعقار السياحي وتوافقه مع خمطط التهيئة اإلقليمية واحلف

  . التراث الثقايف

محاية هذا العقار السياحي يعود من مسؤوليات اإلدارة السياحية و أيضا الوكالة الوطنية لتنمية السـياحة         

)ANDT (  يئـة و اليت باعتبارها أداة دعم للتنمية السياحية جيب أن تلعب يف املستقبل دورا مهما يف محاية و

   .صرف املستثمرين يف قطاع السياحة لكي نتمكن من منافسة الدول ااورة العقار السياحي و وضعه حتت ت

 :الدعم املايل للمحافظة وصيانة املوارد التراثية ألجل تنمية السياحية• 

إضافة إىل ضرورة التحكم يف استغالل ومحاية املوارد التراثية و التحكم يف تسري العقار السـياحي، جيـب        

ة  وإعادة االعتبار للتراث من جهة ولالستثمار السياحي من جهة أخرى وذلك من خالل خلق دعم مايل لصيان

  :ما يأيت

  :الدعم املايل للدراسات و أشغال الترميم والصيانة و التزويد باهلياكل القاعدية  -

ية وذلـك وفـق   إن صيانة وترميم املدن التارخيية واملعامل األثرية مهمة تشرف عليها مصلحة املعامل التارخي      

ميزانية حمددة من طرف الدولة باإلضافة إىل تغطية مصاريف العمل امليداين وإجراء دراسات التهيئـة للمـدن   

التارخيية القدمية لألجل صيانتها وإعادة هيكلة وتأهيل املنشآت القدمية ا وحتسني بنيتـها التحتيـة بداخلـها    

ويدها بشبكات الطرق تربط بينها وبـني املنـاطق احلضـرية    أوأطرافها وعلى مجيع املستويات واملرافق كالتز

وقنوات املياه الصاحلة للشرب وقنوات الصرف الصحي للمناطق السياحية يهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيـق  

املنفعة العامة فإن دعمها املايل يعود بذلك إىل الدولة وليس على حساب املقاول الذي يشرف على املشـروع  

  .السياحي

 :ئمة التمويل املايل لتحقيق إعادة التأهيل و االستثمار السياحيمال •
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جيب أن يتالءم نظام الدعم املايل احلايل بشكل ناجح  مع نوع املشروع تنمية التراث يف القطاع السـياحي     

  .املراد حتقيقه

 دد  واليت تتمثل يف املدى القريب حىت تتم صيانة التراث يف الوقت احمل مدة تقدمي التمويل • 

من األحسن أن نفكر يف حتديد بنك خمتص يف تقدمي دعم مايل خاصة لصون املمتلكات التارخيية واألثرية • 

وتتماشى مع وضـع املشـروع املـراد     و قروض من أجل االستثمارات السياحية املهتمة باملنتوج السياحي

ل السياحية تتطلب أموال باهظة ال ميكن ع االستثمار السياحي ألن اهلياكيكما أنه على الدولة أن تشج. إجنازه

أن تتوفر عند شخص عادي لذلك تستلزم على البنوك وضع تسهيالت للقروض من أجل إجناز هياكل سياحية 

  .طويلة املدى

 :خوصصة املؤسسات السياحية العمومية -

ت يف هـذا اـال ،   إن النشاط السياحي حاليا عرب العامل خيصص ملبادرة اخلواص واالستفادة من خربا       

واجلزائر أمام العوملة جمربة على إتباع هذا املنطق ، فخوصصة املؤسسات السياحية خاصة منها الفندقية ال يعـين  

ختلص الدولة منها و إمنا هي وسيلة اقتصادية من أجل إعادة االعتبار إىل هذا القطاع خبلق نوع مـن املنافسـة   

  .مستوى التسيري واملرد ودية الدولية وأيضا لرفع من مستوى هذه األخرية إىل

  :حتسني نوعية اخلدمات السياحية املقدمة•      

نوعية اخلدمات املقدمة يف اال السياحي متثل نقطة الضعف اليت يتميز ا القطاع السياحي يف اجلزائـر        

االعتبار مسـتوى هـذه    قسنطينة خاصة، لذلك جيب على السلطات العمومية أن تأخذ بعني مدينة عامة و يف

اخلدمات خاصة وأن الدول ااورة تقدم خدمات سياحية جد متطورة وذات مستوى عايل منـافس للسـوق   

  :السياحي الدويل، من أجل ذلك البد من اختاذ التدابري التالية 

  :متابعة العمليات التفتيشية اخلاصة بالنشاطات و األعمال السياحية -
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وتطبيق ما جاء يف القوانني اخلاصة بالسياحة السيما القانونني اخلاصني على التـوايل   احلرص على احترام       

، وهذا من أجل احتـرام نشـاطات   1999بالنشاطات الفندقية و بالوكاالت السياحية املصادق عليهما سنة 

  .ومعايري الشغل والنوعية املهنية لتحسني مستوى اخلدمات السياحية املقدمة

 :اليد العاملة يف قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد  السياحي تكوين وإعداد  -

إعداد وتكوين القوى البشرية املؤهلة العمل يف جمال التراث واإلرشاد السياحي هو العنصر الرئيسـي           

يـة  لنجاح أي مشروع السياحي لذلك جيب أخذه بعني االعتبار،ويعترب العامل الثاين يف إجناح إستراتيجية التنم

مث إعطائها إىل أشخاص غري أكفاء حتما سيكون الفشل السريع، وميكن حتقيق  السياحية ألن بناء فنادق باملاليري

  :ذلك من خالل

  .إعداد خمتصني يف جمال اإلرشاد السياحي ملمني باألسس املعرفية والعلمية• 

  .إعداد برامج للدراسات العليا يف حقل التراث وتطوير البحوث العلمية• 

  .عصرنة الربامج و األسس البيداغوجية اخلاصة بالتعليم يف اال السياحي • 

  .رسكلة األساتذة و عمال القطاع السياحي حىت يواكبون كل جتديد يف هذا القطاع• 

  .إنشاء اليد العاملة املؤهلة للعمل يف إدارة مواقع التراث واجلذب السياحي • 

  .احي و البحث يف التنمية السياحيةتشجيع خلق مدارس خاصة بالتكوين السي•

انفتاح مؤسسات التكوين مع اخلارج من خالل بعث التربصات و التكوينات للتعـرف علـى التقنيـات    • 

  .التكنولوجية احلديثة

 خلق اختصاصات يف التعليم العايل، قسم اإلدارة السياحية والفندقية  • 

  .ومواقع اجلذب السياحي،املخطوطات واملواقع األثرية إعداد خمتصني  مؤهلني يف الصيانة وترميم اللقى و• 
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  :توصيات على املستوى احمللي -2

بعد هذه التحليالت ودراسة املعطيات العلمية خنرج ببعض التوجيهات اليت تتعلق حبماية التراث األثـري         

سنطينة باخلصوص وسوف حنـاول  قدينة الذي يأيت يف مقدمة األولويات اليت ا نفتح  آفاق التنمية السياحية مب

إىل جانب تلك اليت جيب أخذها بعني االعتبـار علـى    ملدينةمن خالهلا إجياد حل ملعوقات  التنمية السياحية با

وأهم التدخالت اليت متكننا من تصحيح أخطاء املاضي والنهوض بـالتراث وفـق سياسـة    . املستوى املركزي

  :تمثل يفقسنطينة تمدينة سياحية منسجمة على مستوى 

 :حتسني الصورة السياحية من خالل محاية وصيانة التراث • 

ومـن  . نقصد ا معاجلة األسباب اليت أثرت سلبيا على التراث األثري وعلى الصورة السياحية لقسنطينة      

نميـة  خالل التحليل املبني يف الفصول السابقة للعوائق الرئيسية اليت أثرت سلبا على إدراج التراث ضـمن الت 

خنرج بتوصيات آملة يف أن تتخذ اجلهات املعنية بالتراث كل اإلجراءات  الضرورية من أجـل  املدينة السياحة ب

  : جتسيدها وتتمثل  خاصة يف

وضع كل األسباب واألخطار اليت تسبب التداعي اليت تصيب املدن واملباين التارخييـة واختـاذ اإلجـراءات                                   -

  .املناسبة  هلا قبل حدوثها

  :احلماية القانونية للتراث -أ

أن تتخذ الدولة كل التدابري الالزمة ألجل إدراج قانون العقوبات الذي يضع كل من يعتدي أو يلحق عـن   -

عمد أوغري عمد أو إمهال ضررا باملباين األثرية بالغرامة املالية أوالسجن وذلك ضمن النصوص القانونيـة الـيت   

  )  1998جوان15املؤرخ يف 04-98قانون رقم (عى للحفاظ على التراثتس

تفعيل الشرطة السياحية ورجال الدرك املختصني يف جمال اآلثار وهي املسئولة على محاية األبنيـة التارخييـة    -

  واملعامل األثرية والعمل على رفع املستوى التقين واألمين حلمايتها من النهب والتخريب



  قسنطينةقسنطينةقسنطينةقسنطينة    مدينةمدينةمدينةمدينةلللل    السياحيةالسياحيةالسياحيةالسياحية    وماتوماتوماتوماتالمقالمقالمقالمق ....................................................................................................................    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    للللــــــــالفصالفصالفصالفص

 

255 

 

  بيق النصوص املتعلقة بالتراثالعمل على تط-

  :إعادة االعتبار وهيكلة التراث-ب

أن يؤخذ بعني االعتبار أن صون ومحاية مدينة تارخيية أو معلم من املعامل األثرية من أخطـار الـيت ـددها    -

  األشغال العامة أو اخلاصة 

ذ اآلثار واملدن واملباين التارخيية من تزويد اجلهات املختصة حبماية املمتلكات الثقافية مبختصني يف محاية وإنقا -

  .مهندسني معماريني وعلماء اآلثار والتراث واملؤرخني وغريهم

  .حتديد مراكز معينة ومتخصصة تعىن بالتراث ومحايته-

  .العمل على زيادة الوعي االجتماعي واملعريف بالتراث والتشجيع على صونه ومحايته من االندثار-

  .ودمج العناصر والتشكيالت املعمارية احمللية يف املباين املعاصرة،راث والتواصل معه االهتمام با إحياء الت -

 :ترقية التراث السياحي بإعادة إدخال قسنطينة ضمن االجتاهات التجارية الوطنية و الدولية•  

وتـرويج  قسنطينة  أمر حيتـاج إىل تنشـيط    مدينة تنوع التراث األثري وإدراجه يف قطاع السياحية يف      

وتسويق سياحي للمدن واملباين التارخيية املوجودة ا  و يتم التعامل مع ذلك بأسلوب علمي وعملي يسـمى  

اإلعالن واإلعالم حيث يعانيان من نقص كبري يف مدينة حبجم مدينة قسنطينة نوعا و كما، إضافة إىل الغيـاب  

  .شهارامللحوظ يف التقنيات و التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و اإل

حماولة معاجلة هذا النقص من خالل نشر املنشورات والكتب وامللصقات واإلعالنات وإعداد البحوث عنها  -

 .والتعريف بالثروات األثرية ا يف مجيع احملافل

 إنشاء برامج إذاعية تستنطق التراث وتسرد ه حىت يعرف سكان املدينة تاريخ مدينتهم -

وثائقية وتكثيف حضورها على احملطة اإلذاعية باملدينة مع احلث على إنشاء قنـاة  االرتقاء مبستوى الربامج ال -

 .ختتص بالتراث 
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إعادة عرض الربامج الوثائقية القدمية املرئية واملسموعة وإعادة تسجيلها وفق أحدث الوسائل العصرية وإتاحة  -

 .بيعها على املستوى العريب العام والدويل

  .ل برنامج إذاعي مرئي كتاب أو أي إبداع يف التراثختصيص جائزة قيمة لألفض -

لتعديل هذه الوضعية يقترح التوجه إىل مؤسسات إشهارية وإعالمية حمترفة وتشكيل نظام إعالمي متعـدد،      

يبني التراث والسياحة،الفرص االستثمارية وتنوع املنتوج السياحي املقدم وذلك من خالل تكثيـف املواقـع   

  .قسنطينة  اإلعالمية ملدينة

 :دور احلركة اجلمعوية يف عملية الترقية السياحة التراثية• 

استحداث مجعيات داخل املدينة  تسعى حلماية التراث واحملافظة عليه و إبراز دوره الكبري يف مسامهته يف دفع     

ي وعوائـده  القطاع السياحي حنو األمام وذلك من خالل توعية السكان حول أمهية التراث والقطاع السـياح 

كما يلعب دورا هامـا يف   .املرحبة على الصعيد االقتصادي والثقايف، واقتصاديات املدينة،الوالية والتنمية احمللية

  .احملافظة على اهلوية الوطنية

هذه اجلمعيات لوحدها ال ميكنها أن تعطي نتائج إجيابية، بل على الدولة مساعدا وذلك بتشـجيع إنشـاء      

جلمعيات النشيطة وهذا عن طريق زيادة املساعدات اليت متكنهم من القيام بنشاطام على أكمل هذا النوع من ا

  . وجه

التكثيف من مشاركة السياحة التراثية القسنطينية يف الصالونات الوطنية والدوليـة  املختصـة ودعـم    • 

 :دينةالتظاهرات الثقافية املنظمة يف امل

لونات والتظاهرات اخلاصة بالقطاع السياحي املنظمة يف اجلزائر وخارجها قسنطينة يف الصا مدينة  مشاركة    

وتراثها الثري وطابعها السياحي التارخيي وتساهم بذلك يف جلب السياح  دينةسوف تساعد على التعريف بامل

  .إليها
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ت الوطنيـة  يف مرحلة أوىل ميكننا البدء جبلب السياح الوطنيني وذلك من خالل املشـاركة يف التظـاهرا       

  .السياحية والثقافية ، وإحياء التراث احمللي و اإلشهار به

يف مرحلة ثانية ميكننا  أن نوجه اهتمامنا إىل الدول األوروبية القريبة من أجل جلب اجلالية اجلزائريـة يف       

عمار الفرنسي وهم فاألفراد الذين سكنوا قسنطينة إبان فترة االست –وأكرب نسبة لتواجدها يف أوروبا   -املهجر

متعطشني للعودة إليها و زيارا، والذين جنلبهم بإقامة خرجات سياحية للمناطق األثريـة باملدينـة  لتعريـف    

تـونس،  :وتنشيط السياحة من جهة أخرى ، خاصة بني الشباب وعلى املستوى اإلقليمـي  ،بالتراث من جهة 

سوف جيلبون حتما أصدقاءهم و ذويهم معهم و هذه املرحلة املغرب، اجلزائر، فرنسا، إيطاليا و أملانيا و هؤالء 

مث قد ننتقل إىل دول أخرى اليت رمبا مل يكن لدينا عالقـات  . قد ختص فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا هولندا

  .ودية معها كإجنلترا و روسيا

ر الوفـود القسـنطينية   وأخريا جيب إبراز االجتاه اجلزائر، قسنطينة لدى دول اخلليج لذلك جيب حضـو      

  .واجلزائرية بصفة عامة يف التظاهرات املنظمة يف هذه الدول 

كما جيب التأكيد على أن املشاركة القسنطينية جيب أن تكون قوية ومدعمة بربنـامج إعالمـي متعـدد        

  .ومتطور

  .احة القسنطينية، أو إىل حتسني صورة السياملدينةهذه املشاركة لن دف فقط إىل جلب السياح إىل     

  :إنشاء آليات متطورة التراثية و السياحية• 

ضرورة االهتمام بتوفري قاعدة بيانات عن األنشطة والبحوث األثرية والسياحية من خالل آليات متطـورة       

هذا  إضافة إىل العمل على فتح مواقع إلكترونية حلماية وتطوير املدن التارخيية ويعمل،يقدمها املوقع اإللكتروين

البنك على مجع، تصنيف وحتليل كافة البيانات و اإلحصائيات املتعلقة با التراث والنشاط السـياحي وذلـك   

بصفة دورية ومنتظمة ،كما جيب دراسة سلوك وأذواق السياح من أجل معرفـة متطلبـام وحماولـة تلبيـة     
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دوء بل تعداها إىل مراقبة مدى تطـابق  حاجيام ، فالسائح اليوم مل يعد يكتفي جبو من الطمأنينة والراحة واهل

جودة اخلدمات السياحية املقدمة إليه مع املبالغ املالية اليت يدفعها مقابل ذلك ومقارنتها مع جودة اخلدمات اليت 

مع ربط هذه املواقع مبواقع وزارات السياحة العربية وأجهـزة محايـة اآلثـار    .تقدمها الدول السياحية املنافسة

وخاصة املركز الدويل للحفاظ ،ة املدن والعواصم العربية وغريها من اجلهات الدولية املتخصصةوالتراث ومنظم

  )ICCROM"(إيكروم"وترميم التراث احلضاري 

  :قسنطينةدينة أهم األعمال املمكن القيام ا و اليت تساعد يف تنمية  التراث و السياحة مب -4

 دينةاطات اليت من شأا ترقية التراث وتنميته يف القطاع السياحي ملميكننا أن حنقق العديد من املشاريع والنش   

قسنطينة،وخلق العديد من مناصب الشغل، املسامهة يف الترفيه عن سكان الوالية كما تساعد على إتاحة جـو  

  . واالستثمار ا دينةمريح لكل من يريد زيارة امل

  :ومن األعمال اليت ميكن القيام ا

ويتقدم ذلك خـدمات  ،رات السياحية يف املناطق واملدن التارخيية وتوفري التسهيالت املرتبطة ادعم االستثما -

  .النقل والتنظيم وإجراءات احلصول على تأشريات الدخول واإلقامة

  .التوسع يف املناطق احلضرية والتجارية ذات اجلذب السياحي مع عدم التغري يف البنية األصلية -

املتميزة للدول واملنظمات يف جمال استخدام التراث العمـراين سـياحيا علـى مجيـع     التعرف على جتارب  -

  .واالستفادة منها ،املستويات احمللية العربية والعاملية

تأهيل املواقع األثرية بترميمها والعناية ا و التنبيه إىل أمهية االعتماد على املواد احمللية يف ترميم وصيانة البناء  -

  .واحترام النمط املعماري ا وتشجيع السياحة ا ،باين التارخييةيف املدن وامل

النظر إىل التعامل مع التراث التارخيي كعنصر قابل للتطور والتنمية السياحية مع التركيز على دور مشـاركة   -

  .املواطن يف صيانة والترميم
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  .باين التارخييةالقضاء على مصادر التلوث اليت تسبب تلف مواد البناء يف املدن وامل -

إنشاء وحدة معلومات للمواقع التراثية باملدينة ووضعها على اخلريطة املعلوماتية والشبكات لكـي تكـون    -

  .متاحة للسياح لالستفادة منها

العمل على استغالل التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي للتعرف على اهلوية املعمارية األصلية واحملافظة عليها  -

  .ناسب مع متطلبات العصر بأسلوب يت

ضرورة اهتمام املعماريني واملكاتب اهلندسية باستخدام تشكيالت التراثية يف عمارم املعاصرة مدجمة بطابع  -

  . معماري أصيل

  . تشجيع ودعم ترميم وصيانة املدينة القدمية ملا هلا من اعتبار تفخر به املدينة -

واحملور الـذي يـربط   " حممد بوضياف"ينة قسنطينة باملطار الدويل وأحسن املواقع لذلك هو احملور الرابط مد

طابعني عمرانيني خمتلفني أي املدينة القدمية واملدينة اجلديدة و الذي يتميز بتجمع اهلياكل العلميـة واجلامعيـة   

فنـادق  لذلك جيب التركيز هنا على تنمية هذه األخرية لترقية سياحة املؤمترات و احملاضرات، ليس بإنشـاء ال 

  .الراقية فقط بل أيضا بتكثيف قاعات العرض و احملاضرات، بناء مكتبة علمية كبرية، و كليات ومعاهد جديدة

  .إعداد خمطط توجيهي لتطوير القطاع السياحي وذلك من خالل االستثمار دف رفع قدرة اإليواء -

جنوم يقـع عنـد    03فندق مصنف قسنطينة برجمة ثالث مشاريع لبناء فنادق جديدة ا، هي  مدينة وتسجل

  :مدخل املدينة القدمية وهو مبين على شراكة أجنبية، وفندقني مصنفني كالتايل

فندق على الطريق الرابط بلدييت عني مسارة و قسنطينة و هو موضع يتمتع ببانوراما رائعة إذن ميكـن مـن     -

لوصول إليه و قربه من الطر يـق السـريع   خالله مشاهدة اجلزء الغريب من مدينة قسنطينة، إضافة إىل سهولة ا

  وبالتايل من املطار الدويل حممد بوضياف
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و بشارعها الرئيسي الذي يضم أهم اخلـدمات التجاريـة   "علي منجلي "فندق كبري يقع باملدينة اجلديدة   -

  .  والترفيهية

اليار قبل خسارة هـذا التـراث   بالنسبة للمدينة القدمية فيجب اإلسراع بترميم منازهلا القدمية و املهددة با• 

العظيم الذي حيكي تاريخ حضارة عريقة ، كما جيب احملافظة على طابعها املعماري والعمراين الذي يتوافق مع 

الطابع العريب اإلسالمي والذي ميز جل املدن العربية الكبرية والعمل على محاية معاملها التارخيية و الرفـع مـن   

 .قيمتها

ك فقد عرفت مدينة قسنطينة تنظيما جتاريا خاصا خالل السنوات املاضـية حيـث تصـنف    إضافة إىل ذل    

حي اجلـزارين، احلـدادين، رحبـة    : األحياء ا حسب نوع التجارة اليت متارس ا و مسيت نسبة إليه فنجد

إىل القيـام   فلما ال حناول أن نعيد للمدينة هذا التنظيم ، إضافة. الصوف، رحبة اجلمال، مقعد احلوت وغريهم

بعمليات التنظيف ال سيما عند الصخر العتيق فهو أول موضع جيلب الزائر للتمتع بروعة مناظره مث أنه ميكـن  

استعماله يف اجلانب الرياضي كالتسلق مثال ونفس الشيء بالنسبة للجسور الشهرية كجسر سيدي مسيد الذي 

  .ميكن استعماله يف رياضة الوثب باملطاط

رية للتسلية كحدائق التسلية بألعاب حديثة  وحدائق احليوانات واحلدائق العمومية وكـذا  خلق مناطق عص -

  .النوادي كإنشاء حديقة تسلية يف هضبة عني مسارة

  .ألن الضجيج والتلوث واالكتظاظ ينفر السياحاملدينة التأكيد على احلفاظ على نظافة أحياء وطرقات  -

أخاديد الرمال من التمتع جبمال مناظر الصخر كما ميكـن اسـتعمال   ترميم درب السياح حىت يتسىن لزوار  -

خمابئه و مغاراته يف إنشاء مطاعم ذات ديكور طبيعي وباستطاعتنا كذلك فتح املغارات التارخييـة للزيـارة و   

  .يةالتعرف على طريقة عيش سكان ذلك الزمان وإعادة ترميم املسابح القدمية واليت تعد يف حد ذاا معامل للوال
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االهتمام بقطاع الصناعات التقليدية و حماولة التعريف ا وتشجيع احلرفيني والشباب على احلفـاظ عليهـا    -

حىت تتعرف عليها األجيال القادمة وحتافظ عليها بدورها ، مث أن السائح يبحث بالدرجة األوىل عـن امليـزة   

رسخ مجاله و حسن ضيافته يف ذاكرته ويف هذا احلرفية للمنطقة حىت يشتري منها ذكريات املكان الذي زاره و 

اال ميكننا أن خنصص أحياء جديدة لبيع املنتوج احلريف قد تكون داخل املدينة القدمية أيـن تتميـز حمالـا    

بواجهات جاذبة و ذات تنوع حريف خيص املنطقة وبعض من املنتوجات اليت ختص أماكن أخرى من اجلزائـر  

  ..كالصحراوية مثال

نمية السياحية ال ختص اإلدارات السياحية فقط بل تفرض تكامل عدة مؤسسات اقتصـادية فاملسـتثمر   الت -

أمالك الدولة، اللجنة الوالئية لتحديـد األمـاكن وترقيـة    (السياحي مثال يعرقل يف البنوك وخمتلف اإلدارات 

وملدة طويلة حـىت يسـمح لـه    ) و غريها... االستثمار، مديرية الري، مديرية األشغال العمومية، البلديات،

الشروع يف تنفيذ مشروعه لذلك جيب على خمتلف املتدخلني تسهيل مهمة املستثمر حىت ال خنسـره وتعامـل   

بأكثر مرونة معه والتفكري يف الصاحل العام قبل كل شيء وبالتايل جيب خلق نوع من التكامـل بـني خمتلـف    

  .املتعاملني لنجاح االستثمار املراد حتقيقه
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تاريخ نھاية  تاريخ ا�نط+ق تاريخ الموافقة المساحة
 ا شغال

م  .م.ش
بولفخاد و 
 إخوانه

فندق 
 حضري

المدينة 
الجديدة علي 

 17/18منجلي
UV 7 

200 100 705.049.873.32 40 %55 3012.07 29/02/2004 17/04/2006 2008 

ا�خوة 
 رمضاني

فمدق 
 جضري

 2009 02/03/2007  5000 30% 40 460.000.000،00 60 118 الخروب

بن فيصح 
 كمال

فندق 
 حضري

الكلم السابع 
عين سمارة 
 قسنطينة

300 200 30.000.000.000،00 40 %80 50000 14/11/2006 16/4/2007 2009 

الشركة 
العقارية 
للفندقة 
الجزائرية 
SIEHA 

وسط المدينة  فندقين
 حديقة البانيس

578 300 2.700.000.000،00 60  
 

 2009 05/08/2006 تكملت الملف 6.764،64 ش م 45

عناني 
محمد 
 الصالح

فندق 
 حضري

المدينة 
 الجديدة

200 80 1.250.000.000،00 40 %30  8000 18/02/2007 10/04/2007 2009 

    72.776،71   35.115.049.873،00 740 1396  05 المجموع
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 :المشــــاريع التي سوف تنطلق ):17(جدول رقم               

  

نوع  إسم المستثمر
 المشروع

 الم+حظة تاريخ ا�نط+ق المساحة التكلفة التشغيل عدد ا سرة  الموقع

 ش  أ م م
ا�خوة 

 مضانير

قرب (الخروب  فندق حضري
 )المحطة الجديدة

إعداد الملف التقني و  2007سبتمبر  6.800،00 1.200.000.000،00 150 230
 3200توسيع على 

 إضافية 2م

  

 2009مديرية السياحة والصناعات التقليدية :المصدر
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والطبيعية للمدينة ووضعها يف خدمة إرادة الدولة يف تثمني الثروة الثقافية )17(ورقم)16(يترجم لنا جدول رقم -

  .املسار السياحي للجزائر واالرتقاء ا إىل مصاف وجهة االمتياز

من  » «SDAT2025وانطالقا من هذا مينح كل جزء من أطراف املدينة خمطط توجيهي للتهيئة السياحية   

  .ضمن هذه املشاريع اليت متت االنطالقة يف العديد منها

وباعتبار البنية التحتية هي ،ة إىل إعادة التنظيم والتحول واالنتشار قصد حتسني صورة املدينةوهكذا فالسياحة مدعو

  .   العنصر األول ي جلب السياح وتعد هذه البادرة حسنة للمدينة سواء كانت خاصة أو عامة

* SDAT2025» « دى امل،2015املدى املتوسط ،2009املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية املدى القصري

يف إطار التنمية املستدامة قصد جعل كل جزء من أطراف اإلقليم الوطين خيضع إلستراتيجية التهيئة ، 2025الطويل

وزارة ،املشاريع ذات األولوية السياحية » «SDAT2025 أنظر املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.السياحية

  2ص،2008يجانف،اجلزائر،05الكتاب ، التهيئة إلقليم البيئة والسياحة
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ف 

 مـين  كاحملاولة الدراسة موضوع خيص فيما إليهما اإلشارة متت الذي والتحليل العرض بعد األخري ويف

 االستنتاجات ببعض خرجت، للدراسة واجليد الشائق امللف هذا وفتح،املطروحة اإلشكاليات بعض عن لإلجابة

 علـى  احملافظـة   أجـل  من السياحي املسار وإحداث تفعيل يف ودوره  احلضاري باملوروث خاصة تتعلق اليت

 احملافظة زاوية من التراث مسألة طرح إن :التالية النقاط خالل من يظهر وهذا قسنطينة مدينة يف)املادي( التراث

 السـياحي  النشاط يف وتفعليه  واالقتصادية العلمية ااالت شىت يف السريعة التطورات مسايرة أجل من  عليه

 بصـفة  احلضـاري  اإلرث هـذا  وترقية وتثمني عامة  بصفة الثقافية سياسةال يف النظر إعادة خالل من وذلك

والقطـاع   تـه تنمي  دف واعي ومنهجي علمي بأسلوب توظيفه إىل السعي خالل من ذلك ويتجسد،خاصة

حيث أصبح ضرورة ال حمال منها  ملا له  من فوائد عديدة على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية  السياحي

وتبقى ،ن الدور الذي تلعبه يف تفعيل الثقافات عن طريق التعريف حبضارة الشعوب وعادا وتقاليدها ناهيك ع

  . السياحة أهم وسيلة إن مل نقل الوسيلة الوحيدة لالهتمام باملوروث األثري وصيانته

 يف  والصـادرة  الفرنسـية  الفترة عن املتوارثة التارخيية واآلثار املعامل على احلفاظ سياسة من مرننا لقد •

 كما،اليونسكو نصوص من جمملها يف املستلهمة التراث صيانة سياسة إىل،1941و1930 و1913 سنوات

 قابليـة  وعـدم  الثابـت  املادي التراث يف التصرف قابلية عدم ألفكار 1998سنة قانون يف تاما غيابا نسجل

 التـراث  إدراج مـع  النصـني  بني رنةاملقا يف اخلوض دون يتم، الوطنية واملصلحة الدولة وملكية االكتساب

  .وجوهرية أساسية كفكرة القانون هذا يف الالمادي

قسنطينة و اليت تبوأت مكانة مهمة  يف إقليمها، و عاصمته االقتصادية و الثقافية و العلمية  مدينةو عن  •

منها مركـز جـذب   ، فبحكم موقعها كمنطقة عبور هامة بني باقي أقاليم البالد، و أمهيتها االقتصادية جتعل 

وهي ذات تاريخ عريق و عرفت تعاقب عدة حضارات أكسبتها تنوعا و ثراء أثريـا   جلميع أنواع االستثمار،
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 ص  

تنوع بني املادية والغري مادية  حتكي تاريخ املنطقة و يعطي هوية لسكاا ، كما أا تزخر بغىن طبيعي مبا فيـه  

  .أخاديد الرمال  من مناظر رائعة اجلمال يتصدرها الصخر العتيق و

تدل ، بعد االنتهاء من عرض أهم املعامل األثرية اليت ميكن استغالهلا يف جمال السياحة يف والية قسنطينةو 

كالوضعية املزرية اليت أصـابت  ، الوقائع على تدهور خطري للتراث األثري ا أين يشهد إمهاال يف بعض جوانبه

إال أن ،شاشة مبانيها اليت يطغى عليها التدخل العشوائي والغري مـنظم  الصخر العتيق وأزقة املدينة القدمية من ه

لكن إن استمر عدم احلول أمام العوائق واألسباب اليت تسبب طمسه سوف ينـدثر  ،البعض منها ال يزال صامدا 

إلمهال و كما نالحظ املستوى املتردي الذي يعاين منه  القطاع السياحي بوالية قسنطينة و الذي يتميز با،تدرجييا

الضياع، أما عن اهلياكل السياحية فيتبني نقص كبري يف هياكل االستقبال اليت تتماشى و املستوى السياحي احلايل 

و املطاعم املصنفة ، و نالحظ ضعف كبري يف التكوين السياحي أيـن ينعـدم   .من فنادق ذات التصنيف العايل

ت وجمامع علمية وغريها واإلشهار ذا القطاع و أيضـا  التعاون بني هذا القطاع واملؤسسات العلمية من جامعا

وغىن عن القول أنه جيب أن يكون العاملون يف هذه املؤسسة من الكوادر املتميـزة علميـا يف   .يف التوعية بأمهيته

  . وذا نكون قد حققنا احلماية املطلقة بالتراث،جماالا ومن أصحاب النظرة الشمولية للتراث احلضاري

من وضع انطالقة جديدة تبدأ بالتركيز على إعادة بعث البحث العلمي حول تاريخ وآثار  لبد لذا كان 

وكذا تشخيص احلالـة املعرفيـة   ، مهم يف إنعاش االقتصاد السياحي  كجانباملدينة مع إدراج  التراث األثري 

القطاع إىل حتقيـق الغايـة   قسنطينة واليت سوف تسموا ذا  مدينةاملتعلقة مبجموع املعامل املهمة على مستوى 

قسنطينة ، وتسمح لنا بطرح تساؤالت أخرى تتمحور يف إمكانية  اسـتغالل  تراثهـا    دينةاملرجوة من تنميته مب

  . قسنطينة عن طريق حماولة رصد أهم معاملها األثرية مدينةاملادي لتنمية سياحة يف 
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  واملراجع ادرــاملص تــثب

  

  

  

  
  



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 :قائمة املختصرات

-A .A.A :Atlas Archéologie de l’Algérie . 

-A.E :Année Epigraphique . 

-R.S.A.C :Recueil des notices et mémoires de la société historique 

et archéologique de Constantine. 

  :واملراجع املصادر قائمة

  :دراملصا قائمة-1

  

 الكرمي القرآن -1

 .التقارير األثرية للجمعية األثرية لقسنطينة و ما سبقها من معاينات أثرية -2

 وحتقيـق  تقـدمي ،الـواد  عبـد  بـين  ملـوك  ذكر يف الرواد بغية،)خلدون ابن(حيىي زكريا أيب -3

  1980 اجلزائر،الوطنية املكتبة إصدارات،احلميد عبد حاجيات،وتعليق

 ومـن  والرببر والعجم العرب أيام يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب كتاب،)الرمحان عبد(خلدون ابن -4

  1968،بريوت،اللبناين الكتاب دار،السادس الد،األول القسم،األكرب السلطان ذوي من عاصرهم

 قسـنطينة  إىل السـعدية  احلركـة  يف اآلداب قـداح  وإفاضة العباب فيض،)النمريي(احلاج ابن -5

  1990لبنان،بريوت،اإلسالمي العرب دار،األوىل الطبعة،الشقرون بن حممد الدكتور حتقيق،والزاب

 بـريوت ، السابع اجلزء، صادر دار، العرب لسان،)أبو الفضل مجال الدين األنصاري(منظور ابن -6

1955  

 األنـدلس  وأرض املغـرب ،املشـتاق  نزهـة  كتاب من العريب املغرب،)اهللا عبيد أبو(اإلدريسي -7

  .تاريخ دون،األوىل الطبعة،ولاأل الد،لبنان،الكتاب عامل،ومصر



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 أبـو  حممـد (اهلادي وأخرجها حققها،الفلسفية الكندي رسائل،)إسحاق بن يوسف أبو(الكندي -8

  1978القاهرة،الثانية الطبعة،العريب الفكر دار،)ريدة

  . 1965،قسنطينة،البحث مطبعة،)أمحد(جدوا بن حتقيق،املغربية الرحلة،)حممد(ري العبد -9

 املسـالك  كتـاب  مـن  جزء وهو املغرب و إفريقيا بالد ذكر يف املغرب،)اهللا عبيد أبو(البكري - 10

  1965،الثانية الطبعة،بغداد املثىن مكتبة،واملمالك

 اجلزائريـة  املطبعة،األوىل الطبعة، األخبار من قسنطينة مدينة يف عما األزهار نفح،)سليمان(الصيد - 11

  1984،واجلرائد للمجالت

، األخضـر  حممد،حجي حممد ترمجة،الثاين اجلزء،فريقياإ وصف،) الفاسي حممد بن حسن( الوزان - 12

  1983بريوت،اإلسالمي الغرب دار،الثانية الطبعة

  1980لبنان،بريوت صادر دار،العباد وأخبار البالد آثار،)حممد بن زكريا(القزويين - 13

  2000 للكتاب العربية الدار،القواميس كنوز من النفيس،)حممد خليفة(التليسي - 14

 علـى  واسـتيالئهم ، قسنطينة بلد الترك دخول حال يف منسية فريدة، )صاحلال حممد( العنتري بن - 15

  1991اجلزائر، عكنون بن، اجلامعية املطبوعات ديوان، )حيي( بوعزيز مراجعة، قسنطينة تاريخ أو أوطاا

 للطباعـة  صـادر  دار،الثالث الد،البلدان معجم،)اهللا عبد بن الدين شهاب بن احلموي( ياقوت - 16

  .تاريخ دون،والنشر

  :العربية باللغة املراجع قائمة-2

  2007، اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان،التسويق،) منري( ألنوري -1

  .1985 باتنة والنشر للطباعة الشهاب دار، البلدان أطلس،)حممد(أمحد -2
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 بريوت،العربية الوحدة دراسات مركز،ومناقشات دراسات،واحلداثة التراث،)عابد حممد(اجلابري -3

  1991 األوىل لطبعةا،لبنان

 اتمـع  عـن  تطبيقيـة  دراسة،النامية البالد يف بالتنمية وعالقته الثقايف التراث،)محودة(العوري -4

  1981 الثانية الطبعة، صنعاء جامعة للنشر الكتاب عامل،اليمين

  1978والتوزيع للنشر للبنانية الدار،وعالقات صناعة السياحة،)حسن( احلسن -5

 مطبعـة ،اجلامعية املطبوعات ديوان،األول اجلزء،العام اجلزائر تاريخ،)حممد بن لرمحان عبد(اجلياليل -6

  1994اجلزائر، عكنون بن

    2007، األوىل الطبعة اإلسكندرية، اجلامعي الفكر دار، والبيئة السياحة،) حممد( الصرييف -7

 التنمية لةجم،العريب الوطن يف التقليدية والصناعات السياحة تطوير متطلبات و واقع،)علي( العبادي -8

  .2001املغرب،42 ألعدد، الصناعية

، اجلامعيـة  املطبوعـات  ديوان،العمران جغرافية يف دراسة قسنطينة مدينة،)اهلادي حممد(العروق -9

 1984 اجلزائر،عكنون بن مطبعة

 عبـد (البدوي ترمجة،اليوم حىت العريب الفتح من اإلفريقية الشمال يف اإلسالمية الفرق،)بل( الفريد - 10

  1987لبنان بريوت،اإلسالمي الغرب دار، الثالثة الطبعة،)الرمحان

  1996القاهرة،والنشر للطباعة القومية الدار،األول اجلزء،الكبري املغرب،)رشيد(الناضوري - 11

  1977 القاهرة،والتوزيع للنشر غريب مكتبة،الدويل اإلعالم،)أمحد(بدر - 12

 البعـث  مطبعـة ،)قسنطينة ختاري( واحلاضر املاضي يف احلواضر أم،)املهدي حممد(شعيب علي بن - 13

  1980اجلزائر،قسنطينة
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 العهـد  بدايـة  إىل الفـتح  مـن  اإلسـالمي  العهد،التاريخ يف اجلزائر،وآخرون،)رشيد(بوريبة - 14

  1984،اجلزائر،ك،و،م،األول اجلزء،العثماين

 للنشـر  الوطنيـة  الشـركة ،والثقافـة  الفـن  سلسـلة ،اجلزائـر  يف املسـاجد ،)رشيد( بوريبة - 15

  .تاريخ دون.ط.د،اجلزائر،والتوزيع

 عني،والتوزيع والنشر للطباعة اهلدى دار، الثالثة الطبعة، وثقافته تارخيه العريب املغرب،)رابح(بونار - 16

  .1974،اجلزائر،مليلة

، للنشـر  القصـبة  دار،املصـادر  خـالل  مـن  الوسيط العصر يف اجلزائر تاريخ،)صاحل(قربة بن - 17

  2007اجلزائر

  2002، الثانية الطبعة،والتوزيع النشر دار،السياحي اإلعالم،)منري( حجاب - 18

 هيئـة ،املتـاحف  ومقتنيـات  اآلثار وصيانة ترميم وأساليب وسائل،)القادر عبد إبراهيم(حسن - 19

  1979الرياض جامعة مطبوعات

  2000 مصر،األوىل الطبعة، والتوزيع للنشر الفجر دار،والتجديد التراث،)حسن(حنفي - 20

  1990، بريوت،دار الفكر اللبناين،األوىل  الطبعة، منهج البحث األثري والتارخيي)كامل(حيدر  - 21

 للطبـع  مصـر  ضة دار، وآخرون) مجيل(الذهيب يواقيم ترمجة،روما حضارة،)دوديل.ر(دونالد - 22

  .1964 والنشر

 بيسـان ،)خالد(غنيم ترمجة،األثرية واملواقع األدوات وصيانة اآلثار علم،)باخه جينا بري(بوثو ديل - 23

  2000،األوىل الطبعة،انلبن بريوت،واإلعالم والتوزيع للنشر

 الطبعـة ،لبنـان  بـريوت ،الفـاريب  دار،منهجية نقدية نظرة،العريب التراث عن حبثا،)سالم(رفعت - 24

  1989،األوىل



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 دار، السـياحية  للقـرى  تقوميية دراسة االجتماعية التنمية يف السياحة دور،)وفاء( إبراهيم زكي - 25

  .2006 القاهرة اجلامعية املعرفة

  1991 اجلزائر، عكنون بن، اجلامعية املطبوعات ديوان، ويوغرطة ماسينيسا،)أمحد(سيلماين - 26

 حممـود (حجازي وراجعه،األملانية عن)فهمي(الفضل أبو ترمجة،العريب التراث تاريخ،)فؤاد(سزكني - 27

  1971القاهرة،)فهمي

 الغـرب  دار،الثالثـة  الطبعـة ،األول اجلـزء ،اجلزائر تاريخ يف وآراء أحباث،)القاسم أبو(اهللا سعد - 28

  1990لبنان بريوت صادر دار،ياإلسالم

 دار،األوىل الطبعـة ،1954-1830 اخلامس اجلزء،الثقايف اجلزائر تاريخ،) أبوالقاسم( اهللا سعد - 29

  .1998بريوت،اإلسالمي الغرب

 الغـرب  دار، األوىل الطبعـة ، األول اجلـزء ، الثقـايف   اجلزائـر  تـاريخ ،)القاسم أبو(اهللا سعد - 30

  1998لبنان بريوت،اإلسالمي

  1965 قسنطينة، التاريخ مرآة يف اجلزائر،)حممد(ومليلي)هللا عبد(شريط - 31

  .1999 اجلزائر،اجلامعية املطبوعات ديون،اجلزائر تاريخ على أضواء،)البشري حممد(شنييت - 32

 الرومـاين  االحتالل أثناء القدمي املغرب يف واالجتماعية االقتصادية التغريات،)البشري حممد(شنييت - 33

  1984اجلزائر، للكتاب الوطنية ؤسسةامل،م4 القرن أحداث يف ودورها

 اجلـزء ،والنشـر  للدراسـات  العربيـة  املؤسسـة ،االقتصـادية  التنميـة ،)زكي حممد(شافعي - 34

  .1970بريوت،األول

  1979القاهرة،العريب الفكر دار،العريب العامل يف التنموي اإلعالم إشكالية،)الرمحان عبد(عواطف - 35

  1996مدبويل مكتبة،يقوالتطب النظرية بني اآلثار علم،)رزق حممد(عاصم - 36



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 اء دار واالقتصادية االجتماعية لألوضاع دراسة املغرب لبالد البيزنطي االحتالل)يوسف(عيبش - 37

  2009،األوىل الطبعة،اجلزائر والتوزيع للنشر الدين

 القسـم ،واألنـدلس  املغـرب  يف واملوحدين املرابطني عصر الثالث العصر،)اهللا عبد حممد(عنان - 38

  .1999، بالقاهرة اخلاجني مكتبة،الثانية الطبعة، املوحدية الدولة وبداية املرابطني عصر،األول

، الدار،واإلعالم الثقافة وزارة مع بالتعاون تصدر كتب سلسلة،بالتراث؟ تم كيف،)سعد(غراب - 39

   1990 للنشر التونسية

  2003جلزائرا،مليلة عني اهلدى دار،اجلزائر يف البوين الفينيقي التواجد معامل،)الصغري حممد(غامن - 40

  2006اجلزائر،اهلدى دار،البونية واحلضارة النوميدية اململكة،)الصغري حممد(غامن - 41

  1992مصر،الزقازيق جامعة،والسياحة الترويج جغرافية،)الدين عز( كامل فاروق - 42

 والبيئـة  التـارخيي  التطـور  دراسة طينة قسن مدينة،)اهلادي حممد(لعروق و)العزيز عبد(يل فيال - 43

 1984اجلزائر، قسنطينة،والنشر والطباعة البعث دار،األوىل الطبعة،الطبيعية

 مطبعـة ،ثقافيـة  عمرانيـة  سياسية دراسة الوسيط العصر يف قسنطينة مدينة،)العزيز عبد( فياليل - 44

  .2002اجلزائر،قسنطينة،البعث

 دار،)م1962-م.ق814(الفرنسيني خروج إىل الفينيقيني عهد من اجلزائر تاريخ،)صاحل(فركوس - 45

  .2003عنابة والتوزيع نشرلل العلوم

ورشة خاصة بالبيئة والسياسـات  ،وزارة السياحة،السياحة ومفهوم االستدامة ،)رياض(فرحات  - 46

  2005اجلزائر،القطاعية

  1947،القاهرة،الدينية الثقافة مكتبة،للمغرب العرب فتح،)حسن(مؤنس - 47



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 ةوإضـاف  وتقـدمي  تعريـب ، ومشـكالته  األثـري  البحـث  منـاهج ،)رودريغو(غالن مارتني - 48

  1998لبنان بريوت،واإلعالم والتوزيع للنشر،)خالد(غنيم

  1992 لبنان،بريوت،والنشر للطباعة العربية النهضة دار،والتنمية التخلف،)عمر(الدين حمي - 49

  .1987 بغداد-العاشر الد، العراقية اجلغرافية جملة، السياحية اجلغرافيا، )صباح(حممد حممود - 50

 العدد،واالنتروبولوجيا اآلثار كلية،الريموك جامعة،األنباء جملة، ةعاملي صناعة السياحة،)خالد(مقابلة - 51

  2003األردن،اربد،والعشرون اخلامس

 والتوزيـع  للنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة، التسويق يف اإلعالن دور،) القادر عبد( مصطفى - 52

  2003، األوىل الطبعة،لبنان بريوت،

ــة - 53 ــد(ملوخي ــوزي أمح ــدخل،)ف ــم إىل م ــياحة عل ــر دار،الس ــامعي الفك ــة، اجل  الطبع

  2007اإلسكندرية،األوىل

 لنشـر  سـنتر  البيطـاش ،والتنميـة  لإلبداع املصري امللتقى،السياحي اإلرشاد،)يسرى( دعبس - 54

  2002،األوىل طبعة،اإلسكندرية،والتوزيع

  :واحلوليات والدوريات املوسوعات قائمة-3

  1976، 4العدد،ربيةالغ الثقافة جملة،التراث جممع مقترحات،)الوهاب عبد(أنور أبو -1

  1993املسيلة،الثقافة وزارة التارخيية والدراسات األثري للبحث الوطين امللتقى أعمال -2

 بالدراسات ختتص علمية دورية،املعيار جملة،اإلسالمي التراث لإلحياء علمي منهج،)كمال( لدرع -3

  2006، 15العدد، قسنطينة،اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جامعة،اإلسالمية

 وزارة تصـدرها ،علميـة  دوريـة  جملـة ،الثقافـة  جملـة ،وعمـارة  عمـران  األثـري  التراث -4

  2007اجلزائر،16العدد،الثقافة
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 يف املعاصـرة  االجتاهات ندوة، وأعمال وأوراق حبوث،الثقايف التراث إدارة يف املعاصرة االجتاهات -5

  2008،املغربية اململكة،مراكش،الثقايف التراث إدارة

  1978،  اجلزائر، والثقافة اإلعالم وزارة،والثقافة الفن سلسلة، نطينةفس، )رشيد( بوريبة -6

  2005 سريتا الوطين املتحف إنتاج،بسريتا قدمية ومهن وظائف،وآخرون) زينب(بلعابد -7

 العلـوم  كليـة  منشـورات ،سنوية نصف علمية جملة،واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف دراسات -8

  2004، 5العدد،اجلزائر جامعة،واالجتماعية اإلنسانية

 معهـد  يصـدرها ،اآلثـار  جملـة ،تثمينه يف البحث ودور احلضاري التراث،)البشري حممد(شنييت -9

  1999، 5العدد،اجلزائر جامعة،اآلثار

 الـوطين  املتحـف  حوليات،األثري التراث على للمحافظة عامل الثقافية السياحة،)أمحد(رفاعي - 10

  2001،،10 العدد،واالجتماعية يةاإلنسان العلوم كلية قسنطينة منتوري جامعة،لآلثار

 الثقافيـة  أفـاق  جملـة ،واليـوم  األمـس  بـني  املخطوط،اجلزائري التراث،)الكرمي عبد(عويف - 11

  1991، 21-20 العددان،والتراث

،  02العـدد ،أسـيوط  جامعـة ،اآلداب جملـة ،اقتصـادي  كمورد السياحة،)هارون( أمحد على - 12

  2000,2010اجلزائر جامعة، عيةاالجتما العلوم كلية،االجتماع علم قسم،ماجستري1982

، قسنطينة منتوري جامعة منشورات،سريتا جملة،التاريخ اية يف املغرب مدن حول،)يوسف(عيبش - 13

  .1999 اجلزائر،12العدد

 العـدد ، اإلنسـانية  العلـوم  جملـة ،سـريتا  جملة، القدمي تارخيها عرب قسنطينة،)الصغري حممد(غامن - 14

  1999  قسنطينة منتوري جامعة منشورات،12



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 تارخييـة  جملـة  سريتا جملة،"ماسينيسا العاهل فترة" التارخيية ومسريا نوميديا،)الصغري حممد(غامن - 15

  .1999، قسنطينة منتوري جامعة منشورات،12 العدد، فلسفية اجتماعية

 والطبـع  للنشـر  البعـث  دار،اخلـامس  العـدد ، لآلثار الوطين املتحف حوليات،)أمحد(قدوره - 16

  .1995اجلزائر،

 جامعـة ،اآلثـار  معهـد ،اآلثار جملة،االحتالل أثناء اجلزائر يف األثري البحث،)جيةخد(منصوري - 17

  .1999،اجلزائر

 بـاخلروب  وجدت اليت املادية البقايا خالل من اإلغريقية املدن ودول ماسينيسا،)خدجية(منصوري - 18

  .2002منتوري جامعة منشورات،11العدد،لآلثار الوطين املتحف حوليات،وضواحيها

 جملـة ، اجلزائـري  االقتصاد حالة، العاملية االقتصادية التنمية يف وأثرها السياحة،)ارياهلو( معراج - 19

  2004اجلزائر،االغواط،01العدد،الباحث

ديـوان املطبوعـات   ،املبـادئ األساسـية للتسـويق   ،)فريـد (و كورتـل ) حسني( ناجي بن - 20

  2001،د ط،قسنطينة،اجلامعية

  .1977،  44العدد،األصالة جملة،ابأيامه األمم اهتمام،)قاسم مولود( بلقاسم نايت - 21

  :اجلامعية الرسائل قائمة-4

 توطني، قسنطينة والية يف احلضرية السياحة ترقية،)ريان(عجاب،)وداد(ثابت بن،)أمينة(اات بن -1

 جامعـة ،األرض علـوم  كليـة  اإلقليميـة  التهيئـة  يف دولـة  مهندس شهادة نيل مشروع،جنوم5 فندق

  2002جوان،قسنطينة

 شـهادة  لنيل مذكرة،والعوائق املؤهالت بني،قسنطينة والية يف السياحية التنمية،)ينةأم( اات بن -2

  2005-2004 جوان،قسنطينة جامعة،األرض علوم كلية،احمللية والتنمية اإلقليمية التهيئة يف املاجستري



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

 علـم  يف املاجسـتري  شهادة لنيل مكملة مذكرة،قسنطينة مبدينة السياحي اال،)كرمية(دراج بن -3

  2007-2006قسنطينة جامعة، واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية،احلضري االجتماع

،يئة اجلزء األوسـط للمدينـة القدميـة    )فاروق(،شين)هند(،مسغين)راضية شهرزاد(باش تارجي - 4

ــوم   ــرية،كلية عل ــة احلض ــة يف التهيئ ــدس دول ــهادة مهن ــل ش ــدم لني ــروع مق لقسنطينة،مش

 1999-1997األرض،قسنطينة،

  السياحة ملمارسة ميدانية سوسيولوجية دراسة،السياحية ممارسة عرب الثقافية الثنائية،)تيحةف(حراث -5

 كليـة ،االجتماع علم قسم،املاجستري شهادة لنيل رسالة، والعصرية التقليدية الثقافتني إطار يف اجلزائر يف

  2000,2010اجلزائر جامعة، االجتيماعية العلوم

 أواخـر  ه13 القـرن  مـن  األول النصـف  يف واتمع ملدينةا قسنطينة، )الزهراء فاطمة(قشي -6

     1998،تونس جامعة،التاريخ يف دولة دكتورا رسالة،م19ومنتصف18القرن

 مكملـة  دراسة، اجلزائر يف واالجتماعية االقتصادية التحوالت يف ودوره اإلعالم)شريفة( ماشطي -7

  -1996اتصال ختصص،التنمية االجتماع علم يف املاجستري شهادة لنيل

 إىل)م16-ه10(القـرن  مـن  اجلزائـري  الشرق بايلك يف احلاكمة احمللية األسرة،)مجيلة(معاشي -8

 جامعـة ،احلـديث  التاريخ يف املاجستري لنيل رسالة،سياسية اجتماعية دراسة)م19-ه13(القرن

  .1991,1990 اجلامعية السنة،اجلزائر

  :القانونية والتقارير الرمسية اجلرائد-5

  التراث على واحلفاظ حبماية املتعلق 1998 جوان15 يف املؤرخ4-98: رقم القانون-1

  1985 الثقايف التراث محاية بشأن اليونسكو أقرها اليت والتوجيهات اإلتفاقيات-2

   2010 األول النصف عن العاملية املنظمة تقارير أحدث،)مصطفى( النجار--3
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العـدد  ،جريدة اخلرب يومية وطنيـة ،االتاحلكومة تراجع شروط اعتماد الوك،احلدث،)مسرية(العمري -4

  .2010ماي31االثنني ،2950

  2003جانفي 01العدد الرمسية اجلريدة-5

  2003 فيفري19,11العدد،الرمسية اجلريدة-6

  2003جانفي،19العدد،الرمسية اجلريدة-7

املتعلـق     2003فيفـري 17املوافـق  1423ذي احلجة عـام 16املؤرخ يف 03/03لقانون رقم ا-8

  .توسع واملواقع السياحيةمبناطق ال

الذي حيدد  1999جانفي  06املوافق لـ  1419رمضان  19املؤرخ يف  99/01القانون رقم  -9

  .القواعد املتعلقة بالفندقة

  .1999، 24العدد، اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -10

  2009للسياحة العاملية املنظمة تقرير -11 

  2001 للسياحة الوطين الديوان،باجلزائر السياحة يف واالستثمار اخلوصصة تقرير -12

  2007جوان04، 5030العدد،يومية وطنية جريدة،اخلرب جريدة -13

   2010سبتمرب18، 3058العدد،يومية وطنية جريدة،الشروق جريدة -14

  :العلمية املادة مجع ومصادر الوثائق-6

  .  2010 قسنطينة لوالية القدمية املدينة وترميم حلماية األثرية اخللية -1

  2010اجلزائر،للسياحة الدويل الصالون -2

   واألسفار السياحة وكاالت لبعض املتعددة الزيارات بعد املالحظات على االعتماد-3

  2007قسنطينة والية مونوغرافيا،التقليدية والصناعات السياحة مديرية-4
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   1930سنة قسنطينة مدينة دليل  -5

  1934 قسنطينة مدينة دليل-6

  1959 قسنطينة مدينة دليل-7

  2010 قسطينة مدينة دليل -8

  .سريتا متحف وثائق-9

  .السياحة مديرية وثائق-10
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  :مواقع األنترنت -7

1. http:\\ whc.unesco.org⁄en⁄gidelines ِ◌ 

2. -ORGANISATION MONDIAL DU TOURISME ,FAITS SAILLANTS DU 

TOURISME ,EDITION2003 WWW ,WORLD-TOURISME,ORG    

3. -http://www.lespagesmaghreb.com/maps/cart-de-l-Algerie   

4. WWW.univer.Batna.dz/fac.economic/facult/intervention/guerzic.Doc

.13:30.09-09-2009 

  :قائمة المراجع باللغة الفرنسية وا�نجليزية-8

1- Berthier André, Tiddis antique castellum tidditanorym,2emeddition 

entreprise les pyramides Oran1991  

2- BARIER (M-L) ,ETUDE GEQRAPHIQUE DE TOURISME –REVUE DE 

TOURISME ,18eme ANNEE N °1,PARIS 1983 

3- Berthier(A,),L’évolution Urbaine de Constantine, 1837-1937  (Constantine 

son passé son centenaire) ) R.S.A.C N°1837-,Edition Braham,constantine 1937. 

4- BERTHIER (A.) : Le sanctuaire punique d’el hofra à constantine. Paris, arts 

et métiers graphiques, 1952- 1955. 

5- Bonnel (M),monument gréco-punique .de la souma , pré R.S.A.C 

,n°49,edition braham constantine1915. 

6- Bureau d’ètude prèalable à l’amènagement du rocher de constantine 1961 

7- Bourouiba(Rachid) ,L’Art Musulmans en Algérie imprimé sur les presse de 

la sociétés nationale d’édition et d’effusion imp. saban, Alger1972. 

8- Barades(J),Fossatum Africa,Paris,Arts et Metiers graphique,1949. 

9- Challes,Féraud(M),Le Taure Du Monde,Viste Au Palais de Constantine 

,librairie hachtte et cie.Paris1877 

10- christofle(M) Rapport set les travaux de faulles et consolidations effectuées 

en 1933-1934-1936 par le service des Monuments Historiques de l'Algérie , Paris 

1938 

11- Camps ( G), La céramique des sépultures berbères de tiddis, dans  libyca,T, 

V, 1ér semestre 1956. 



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

12- Delamare (AD), Exploration scientifique De l’Algérie pendant les années 

1840,Paris1850        

13- DR. Shaw, Voyage dans La Régence D’Alger ou Descripition,chez 

marlin,éditeur ru de savoie,N°11,Paris,1830 . 

14- Debruje(A), La Grotte Des Ours,Receuil des notices et mémoire de la 

société archéolgique, 11éme    volume, libérie africaine et coloniale paris,1909 . 

15- De la Blanchére (R),Musée de Constantine ,Paris,1893 .   

16- DUVERYRIER(H),Exploiration d’un Sahara,Paris,1864  

17- Fevrier(p), Approches du Maghrebe Romain, Aix en Provence, tome1 1989  

18- Gsell(s),Histoire Ancienne De L’Afrique du Nord ,Paris 1913-1928  

19- Gsell(s),Atlas Archéologique De L’Algérie ,Paris 1911 

20- Greinier(A) Présentation de la revue lébyca Archéologie épigraphie. 1953 . 

21- Hermez(Noureddine),Tourist planning and Developement .Tishreen 

university Journal for studies and Scientific Research-econmic and Legal  

Sciences.seres Vol-(28)No(3).Receved 2006 

22- Hadji-A issa-leiala ,Guide du Musée National Cirta,sall des potiers à 

Tiddis,imprimée par revoletion africaine1990. 

23- JANSEN-VERBEKE(Myriam)and PRISTLEY(Gerdak),Cultural Resources 

For Tourism :patterns,processes and policiees,nova science publichers,inc.inc new 

york2008 

24- La direction de la culture de Constantine ,Constantine mémoire et 

reflets,societé  des travaux  l’inpression  manuscrit Constantine ,1999 

25- Lassus l'archéologie algérienne en 1958-libyca ep tome VI  

26-  .Lassus(J),L’archéologie Algérienne en1957dans Libyca. Archéologie 

épigraphie,Tom-VI-2émesemestre1958. 

27- Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, Eléments de la stratégie de 

développement durable du tourisme en  Algérie – horizon 2010 -, janvier 2001  

28- Robert(Paul) le petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française Paris =société du  nouveau Littré 1970 

29- Preface du premier numéro du recueil de la société Archéologique de 

Constantine 1835 



 :عــــواملراج ادرــــاملص ةـــئمقا

30- Roland(D)«l’administration publique .paris1971. 

31- Régis(Louis),CONSTANTINE,Voyages et séjours,calmann Lévy,éditeur 

ancienne. Maison Michel Lévy .Paris1880 
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  .املوقع الفلكي ملدينة قسنطينة) :1(خريطة  رقم 

 Algerie-l-de-http://www.lespagesmaghreb.com/maps/cart.عن 
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  .)املرجع السابق( اهلادي حممد لعروق :عن قسنطينة ملدينة اإلقليمي املوقع: ) 02( رقم خريطة
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  قسنطينة دينةمل التعمري مديرية: عن قسنطينة ملدينة التارخيي املوضع  – 03: رقم اخلريطة 
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  .لعروق حممد اهلادي :عن قسنطينة خالل العهد الروماين): 04(خريطة رقم
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 وق حممد اهلاديلعر :عن اإلسالميالعهد  يفقسنطينة ): 05(خريطة رقم
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  .اخللية األثرية لوالية قسنطينة :  عن قسنطينة أثناء الفترة العثمانية –01:خمطط رقم
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  قسنطينة لوالية األثرية اخللية :عن االستعمارية الفترة خالل قسنطينة مدينة  – 02:رقم خمطط
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 Gsell(s)،AAA، F :17 N°126: عن آثار املدينة حسب قزال): 03(خمطط رقم 
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  )عن مديرية السياحة لوالية قسنطينة( موقع تيديس األثري -  04:رقم أ-خمطط
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  اخللية األثرية لوالية قسنطينة:عن  -  50:رقم ب-خمطط
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  نطينةمديرية السياحة لوالية قس:عن  )صومعة خلروب(موقع  ضريح ماسينيسا –) 06:(خمطط رقم
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  )07(-)06: (مفتاح اخلريطة رقم
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  قسنطينة لوالية السياحة مديرية :عن قسنطينة ملدينة الرئيسة األثرية واملساجد  الشوارع– 06:خريطة رقم

  

  

  

  

  



 280

  

  

  

  

  )نفس املصدر ( قسنطينة ملدينة  األخرى الدينية املعامل 07:رقمخريطة 
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  صورة تقريبية لمدينة قسنطينة خ�ل الفترة الرومانية)  01:(الصورة رقم

 .الخلية ا$ثرية لو"ية قسنطينة:عن 
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  مدينة قسنطينة خ�ل الفترة ا"ستعمارية) 02: (الصورة رقم

 .الخلية ا$ثرية لو"ية قسنطينة:عن 
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  المدينة القديمة خ�ل الفترة ا(س�مية) 03:(الصورة رقم  
  p :06 .... Challes Féraud(M)  :عن

 



 284

 

  الرمال وادي مشھد)  04:(رقم الصورة
 Delemar(AD), Exploration scientifique De l’Algérie pendant les années      :عن

1840,Paris1850 p123  

 

 



 285

  الرمال واد  خ�ل من القديمة  المدينة منظر) 05: (رقم الصورة
 Delemar(AD)…………. PP124-143      :عن

 



 286

 ا�ثرية تيديس مدينة) 06:( رقم الصورة

 

 



 287

 

  القنطرة  جسر) 07: (رقم الصورة
 Delemar(AD) ……… ,p122:عن

 العتيقة القناطر بقايا تحته وتظھر القنطرة جسر -) 08:(رقم الصورة
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  راشد سيدي جسر) 09:( رقم الصورة



 289

 

  مسيد سيدي جسر) 10:( رقم الصورة



 290

  

  الش�%ت جسر)  11:( رقم الصورة

 



 291

 

  سليمان م�ح جسر)  12:( رقم الصورة
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 الشيطان جسر) 13: (رقم الصورة
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 السواح درب)  14:(رقم الصورة
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-

-

 

 

 

 السواح ممر) 15: (رقم الصورة  

 



 295

  

  

  

  ) الصومعة( مسينيسا ضريح)   16: (رقم الصورة
 Delemar(AD)………….P :172 : عن
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  ماسينيسا ضريح) 17:(رقم الصورة

   مسينيسا ضريح موقع مدخل) 18: (رقم الصورة



 297

  

 Delemar(AD)…………. P14 5: عنالرومانية ا�قواس -) 19:( رقم الصورة

  الرومانية ا�قواس)  20: (رقم الصورة
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  قسطنطين ا,مبراطور تمثال) 21:( رقم الصورة

  

  



 299

   ا�موات  نصب  تمثال)  22: (رقم الصورة

 



 300

  ا�موات نصب تمثال) 23:(  رقم لصورةا

  



 301

  ا�خضر مسجد  مئذنة من جانب)  24:( رقم الصورة

  

  



 302

  

  باي حسن مسجد) 25: (رقم الصورة                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكبير الجامع) 26:( رقم الصورة  
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  ا,س�مية المنازل أحد)  27( رقم الصورة
  )شيكو بن دار(

- شريف بن دار ) 28: (رقم ورةلصا   
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الباي قصر أروقة أحد)  29:(رقم الصورة    
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القديمة المدينة أزقة أحد)30(:رقم الصورة   

   الصوف رحبة( القديمة المدينة أسواق أحد)  31:( رقم الصورة
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  ا%ستعمارية الفترة خ�ل العصر سوق ) 32:(رقم الصورة
قسنطينة لو%ية �ثريا الخلية: عن  

 ا�ثرية قسنطينة مدينة أبواب-) 33: (رقم الصورة

قسنطينة لو%ية السياحة مديرية :عن  
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باي صالح حمام) 34: ( رقم الصورة  

 



 308

 

القديمة المدينة في اندثرت مباني)35:( رقم الصورة  



 309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطني سيرتا متحف)36:(رقم الصورة

 ا�ثرية الخلية مقر يوجد وبھا قسنطينة لمدينة الجامعية اديميةا�ك) 37: (رقم الصورة
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 قسنطينة لمدينة الجھوي المسرح) 38:(رقم الصورة

 

 

 

 

 

 

 



 311

  

  

 الوحش جبل بحيرة) 39:(رقم الصورة

 المريج بحيرة صورة 40 :رقم الصورة    



 
 

 
 
 

  :ارســـالفھ

  واقوام اع�م فھرس-1

  والمواقع المدن فھرس-2

  الخرائط فھرس-3

  المخططات فھرس-4

  الصور فھرس-5

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 
 
 

 :واقوام اع�م فھرس-1

 الصفحات اقوام  و  اع�م
A                               

 

 

Auguste Audollent    

 

34 

Alquier (p)      

 

200,196 

Alexandre Dumas 

 

210 

  B  

Ballu (A)  33.34 

Brosselad 32 

Berthezene 29 

Berbrugger (A) 31. 32.29  

Bonnel 64 

C                          

Charles texcier   33 

Creully 32،ب 

Camps 216 

D                              

Delarochette     31 

D anrémont  32 

Dislane 32  

Demaeght 34  

Denovo   

 

32  

Délmare 33.34 

G  

Gsell 33.34 

Gauckler(p) 40 

Georges 210 

H   

Haydo 29   

L                            

 

 

Lavigerrir 36 



 
 

 
 
 

Lassus 38 

M                         

Mommsen 34.40 

Muller   40 

Morinaud 265 

N                         

Negrier 31 

p   

Pannanti   

R                      

Rozet     31 

Ravoisié 33.34 

Reboud 40 

Renier(L) .40 ,189 

Renaudot 29 

  T                 

Thomas (ph) 185 

Tchihatchef 

              

210 

W)                    

Willmans(G) 34.40 

  )ا( 

 03  منظور ابن

 04 الزمخشري

 04 الكندي

 04 با% المعتصم

 30,133,182 البكري

 30,66 خلدون ابن

 66 جبير ابن

  بطوطة ابن
 

66 

 66  حوقل ابن

 66 البيروني

 181 ري العبد

 231,306 جلول ابن

  المھيدي بن العربي
 

220,228,230,244,245 

 146 علناس بن الناصر

 138,280 الكسندر

 198  - لدين المعز

 29,139 العثماني العھد

 46,141 البيزنطي العھد

 41,43,45,77,141,143,231,249 ا/س�مي العھد

 41,43,61,138,139,140 الروماني العھد



 
 

 
 
 

 145,146,160,46 الحمادي العھد

 194,46 المرابطين

 137,138,201,249,46  الموحدين

  الحفصين
 

138,46 

 46,143 العباسي

  )أ(

  مھاجر أبو
 

144 

  الشيعي - عبيد أبو
 

144 

  المريني عنان أبو
 

138 

  أرقيل
 

255 

  )إ(

 255 غاية بن إسحاق

  )ب( 

  بيربروجر
 

29,32 

  بيرتزين
 

29 

  باتانتي
 

29 

  بارادي
 

29 

 32 بروس�د

 32 بريسني

 101 بلباو

 140 بونيفاس

 145 بلكين

  برودوم
 

 

  )ج(

 34 بيرك جاك

 66 برفرديلر جون

  جزريق

  )ح(

 30,250 الوزان حسن

 66 حتشبسوت

  باي حسين
 

170 

  )خ( 

 29,149 الدين خير

  )د(

  دونوفو
 

32 



 
 

 
 
 

 32 ديس�ن

  دامريمون
 

32 

  )ز( 
 

 

 32 - زياد

  )س(

 34 وأيل سيمون

  قزيل ستفان
 

33,34 

  سيفاقس
 

187 

  )ش( 

 25 شيشرون

 29 شيافي

  شيلروشو
 

29 

 64,168,256 شيربونو

  )ص( 
 

 

  باي صالح
 

151,171,175,179,206 

  )ط( 

  زياد بن طارق
 

192 

  )ع(

  العاص بن عمر
 

192 

 141 نافع بن عقبة

 29,149 عروج

 171,181,245,254 باديس بن الحميد عبد

 211 السعدي عمار

  )غ(

 191,256,266 غوستاف

  )ف(

  باز ريك فريد
 

262 

  فانتوردي
 

29 

 168 فيرو

  )ق(

 139,165,236,269 قسطنطين

  )ك( 

  كروللي
 

64,189 

 66 كولومبس كريستوفر

  )م(



 
 

 
 
 

  ماركوبولو
 

66 

 138 ميسيبسا

 153,188 خليفة أل العيد محمد

 153,188 حداد مالك

 ،152,173,180 سليمان م�ح

 139,140 ماكسينوس

  )ن(

 34 نھروا

  )ھـ( 

 29 ھايدو

 45 ھواري

 62,66 ھيرودوت

 196  ھارون

 256 ھنقلي

  )ي(

  شانغ يونغ
 

66 

  يوغرطة
 

138 

 164 يوليوس

  

 :واماكن المدن فھرس-2

 الصفحات   واماكن المدن

  )ا(

  الجزائر
 

42,43,29,30,31,32,37,34,40,44,45,48,49,50,53,57,58,8
2,101,102,103,104,107,108,109,111,112,113,114,115

123,134,149,150,157,177,188 ،27   

 

  القسنطيني ا/قليم
 

34,37 ،133 

  ألوھراني ا/قليم
 

64 

وراس 38,144 

  ،74,75,110,228 ،42,43,48 الطاسيلي

 39,138,164,213,231 الخروب

 46,99,100,101 ا/فريقية القارة

 100,111,150,143,172,194,198,200,235,248,332,346 المغرب

  )أ( 

 43,132 البواقي أم

  )إ( 

 54,59,65,71,72,100,108,142,143,144,184,188,206 إفريقيا

  )ب( 

 34 برلين



 
 

 
 
 

  31,39,42,44,147 بجاية

 33,211 باريس

 31,38 البحري برج

 44,132 بسكرة

 44 بشار

  )ت( 

 31,38,45,164 تبسة

 39,48,74,110 تيبازة

 ،،184,48,110,141,160,228، 34,36 تيمقاد

 44,45,48,50,102,108,150,203,228,239، تلمسان

 43,48 تنس

 49 تمنراست

 48 تندوف

 ،98,101,107,110,132,138,163,170,178,212 تونس

  )ج(             

 184,39,45,48,74,110,160 جميلة

 49,202,239 جيجل

  )خ(            

 43,44,144 خنشلة

  )س(           

  سطيف
 

39,42,43,46,101,142,143,198 

 139,132,166 سكيكدة

 43 أھراس سوق

 107 سويسرا

  )ع(

 ،132,200,239 عنابة

  )غ(

 76 غرداية

  )ف( 

 66,73,110,256 فرنسا

 344 فلورنسا

  )ق( 

  39,42,43,44,45,48,48,49,98,132,133,134,135,136,137,138 قسنطينة
140,143,145,146,147,148,149,150,151,155,156,157,158، 

26،  
160,162,164,166,170,171,173,176,177,178,179,181,182,

192,193,194,195,202,203,209,210,213,214,215،  
 

  )و( 

 44,48,228 ميزاب وادي

 45,239 ورقلة

 239,49,150,225 وھران

  )م(

 99 مصر

 44 مستغانم



 
 

 
 
 

  الجداول فھرس-3

  الصفحة  العنوان  الخريطة رقم

  ،49,50  بالتراث أهم التظاهرات الثقافية اخلاصة  )01(

  99  .2006 سنة السياح الستقبال الدول أحسن  )02(

  198  1930 قسنطينة مدينة دليل يف املدرجة الفنادق أهم  )03(

  202    1959فنادق مدينة قسنطينة يف دليل املدينة يف سنة   )04(

  202   1959مطاعم مدينة قسنطينة يف دليل املدينة، سنة   )05(

متا بعد  الدليل يف ذكرها مت اليت واملطاعم الفنادق  )06(

  اإلستقالل

204  

  208  2009دليل يف واملطاعم الفنادق أهم  )07(

  215  قسنطينة مدينةالفنادق املصنفة يف   )08(

  216  الفنادق غري املصنفة  )09(

  219   دينةامل  فـي المطاعمحول إحصائيات   )10(

  221  مـؤشرات وكاالت السياحة واألسفــار  )11(

  221,222,223  بعض الوكاالت السياحية واألسفار يف قسنطينة  )12(

  226  قسنطينة مدينةالدورة السنوية للسياحة يف   )13(

 لفترة الصنف حسب"سريتا" الوطين املتحف زوار  )14(

1991-2009  

236  

)15(  

  

 لسنة سريتا الوطين املتحف زوار عدد نسبة يوضح

2010  

236  

  261  املشـــاريع يف طور اإلجناز يف مدينة قسنطينة  )16(

)17(  

  

  262  املشــــاريع اليت سوف تنطلق

  



 
 

 
 
 

  :الخرائط فھرس-4

 الصفحة العنوان الخريطة رقم

  
)01(  
 

  
 قسنطينة لمدينة الفلكي الموقع

  
267 

  
)02 (  
 

  
 قسنطينة لمدينة ا/قليمي الموقع

  
268 

)03 (  
 

 269 قسنطينة لمدينة التاريخي الموضع

)04( 

    

 270 الروماني العھد خ�ل قسنطينة

  
)05( 

  
 ا/س�مي العھد خ�ل قسنطينة

271 

)06(  
  
 

 اثرية والمساجد الشوارع
 قسنطينة لمدينة الرئيسية

279 

  
)07( 

 لمدينة اخرى الدينية المعالم
 قسنطينة

280 

  
)08(  
 

 278 )7)(6( خريطة مفتاح

  

  :المخططات فھرس-5

 الصفحة العنوان المخطط رقم

  
)01(  
 

  
 العثمانية الفترة أثناء قسنطينة

  
272 

)02(  
 

 273 اGستعمارية الفترة خ�ل قسنطينة

 274 قزال  حسب قسنطينة مدينة آثار )03(

  اثري تيديس موقع )04(
 

275 

 276 ةتيديس األثريمدينة  )05(

  ماسينيسا ضريح موقع  )06(
  

277  

  

 



 
 

 
 
 

  :الصور فھرس-6

 الصفحة العنوان الصورة رقم

)01(  
  
 

 قسنطينة لمدينة تقريبية صورة
 الرومانية الفترة خ�ل

281 
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