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 الـمـقـــدمــــــة الـعـــــامـــــــــة

 1

  
  الـمـقــــدمــــة الـعـــــــامــــــــة

  
الجوانب اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و  تلعب السیاحة دورا ھاما في تنمیة و تطویر          

الثقافیة للدولة فبعد أن كانت مجرد عملیات البحث عن الراحة و اإلستجمام ھي اآلن 
و أصبحت السیاحة الیوم  .یة تعرف توجھات جدیدة دافعھا الرئیسي ھو التنمیة اإلقتصاد

و التي سوف  ،"الصناعة من دون دخان" أو " صناعة السیاحة"تعرف بالصناعة فنقول 
تمیز القرن الواحد و العشرین لما تلعبھ من دور بارز في دعم و تنشیط إقتصادیات الدول 

فرص من خالل تدخلھا على العمالة، مستوى األسعار، التسویق، المرافق العامة، زیادة 
اإلستثمار و الشراكة، و تعاملھا مع مختلف القطاعات اإلنتاجیة و الخدمیة، األمر الذي 
غیر من سیاسات العدید من الدول المتقدمة التي أصبحت تبذل الجھود لتعظیم عائداتھا 
السیاحیة و تذلیل المشاكل و العقبات التي تعیق مسیرتھا، موظفة كافة إمكانیاتھا المتاحة 

ك، مما تسبب في خلق منافسة كبیرة بین األسواق السیاحیة العالمیة بما فیھا لتحقیق ذل
  .أسواق السیاحة التقلیدیة و المعاصرة

  

ھمیة القطاع و دخول الجزائر في سیاسة إقتصاد السوق جعلھا تتفطن إلى أ          
على حوض البحر  جیرانھاالسیاحي الذي لطالما إعتبر بھا قطاعا مھمال على عكس 

التي تعتمد إقتصادیاتھا على ، مصر، إسبانیا، و فرنسا المغرب  ،تونس مثلالمتوسط 
أقل ما یقال المداخیل السیاحیة بالدرجة األولى رغم إمتالكھا إلمكانیات طبیعیة و تاریخیة 

  .تمتلكھ الجزائر من كمونات سیاحیة عدیدة غیر مستغلة غیر بعیدة على ما
رة تسعى إلى تطویر ھذا المجال و تنمیتھ، و خیر دلیل و نالحظھا خالل السنوات األخی

خالل ) ENET(على ذلك الدراسات التي أنجزتھا المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة 
 دراسة لموضع سیاحي یقع على الشریط الساحلي و 260سنوات الثمانینات و التي تخص 

توسع السیاحي منطقة لل 174دراسة تخص المناطق الصحراویة، و عینت بھا  40
)ZET( و في الفترة األخیرة ، ) و ضعت برامج جد ھامة و أموال ) 2004- 1999ما بین

  .كبیرة لترقیة ھذا القطاع
  

و في ھذا اإلتجاه ، و تماشیا مع النظرة المستقبلیة للتنمیة المحلیة، إخترنا البحث           
دن الساحلیة و عن المناطق تنمیة السیاحة في والیة داخلیة تختلف عن المفي إمكانیة 

الصحراویة و تساھم في تنمیة المدن الكبرى و ھي والیة قسنطینة بحكم مكانتھا الھامة في 
إقلیمھا و لما تحتویھ من مقومات سیاحیة عدیدة منھا الطبیعیة و التاریخیة و العلمیة و 

على التراب  الثقافیة و التي من شأنھا أن تسمو بالوالیة إلى أولى المراتب السیاحیة
لكن عوض ذلك ، نالحظھا تشتكي . الوطني إذا ما إستغلت بطریقة عقالنیة و علمیة سلیمة

من ضعف قطاعھا السیاحي من جمیع جوانبھ إذ أن ھیاكل إستقبالھا قدیمة و ال تتماشى مع 
متطلبات السواح الحالیة و ال یقصدھا إال القلیل من الزوار الذین سرعان ما ینصرفون 

  .ینفقوا شیئا لشراء الذكریات و الھدایا دون أن
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   :ھذه الوضعیة تدفع إلى طرح اإلشكالیة التالیة
  ھل والیة قسنطینة تستحق فعال أن تكون مدینة سیاحیة كبیرة ؟ •
  ھل تمتلك والیة قسنطینة كمونات تمكنھا من تنمیة قطاعھا السیاحي؟ •
  ما ھي وضعیة القطاع السیاحي بوالیة قسنطینة؟ •
 عوائقنقطة الضعف في القطاع السیاحي لوالیة قسنطینة و ما ھي  أین تكمن •

  تنمیتھ؟ تعرقلالتي 
ما الذي یمكننا فعلھ لتنمیة القطاع السیاحي بوالیة قسنطینة ، و إرجاع لھا  •

  صورتھا السیاحیة في السوق السیاحي الوطني و الدولي؟
  

القطاع بوالیة قسنطینة  ھذا ضعفو لإلجابة على ھذه التساءالت و عن أسباب           
ضعف مردودیة  یرجع وضعنا بعض الفرضیات ثم قمنا بتحلیلھا و البحث في صحتھا ، و 

  :إلى بنظرة أولیة شاملة القطاع السیاحي بالوالیة 
  

 ضعف مستوى ھیاكل اإلستقبال السیاحي •
 ضعف نشاط الوكاالت و الجمعیات السیاحیة  •
 نقص التكوین في المجال السیاحي  •
 تقھقر في العوامل البیئیة و المعالم السیاحیة  •
 نقص الوعي السیاحي لدى سكان الوالیة و ضعف عملیات اإلشھار السیاحي •
ستقوم  أو أنھ یعود إلى تجمع ھذه العوامل أو بعضھا مع بعض أو لعوامل أخرى •

 .دراسات أخرى في ھذا المجال إلبرازھا
 

  :نھجیة التالیةإعتمدنا على الم اإلشكالیة،و لمعالجة ھذه 
  

التي وقفت تطور ھذا القطاع، من خالل نظرة تاریخیة عن سباب األالبحث عن  - 1
  .دینامیكیتھ في الزمان و المكان

  

التحقیق المیداني و فیھ قمنا باإلتصال بمختلف بمختلف المدیریات لجمع المعطیات  - 2
  :التي تخدم الموضوع و تتمثل ھذه المدیریات في

  

  و البناء لوالیة قسنطینة مدیریة التعمیر •
  مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة لوالیة قسنطینة •
  مدیریة الثقافة لوالیة قسنطینة •
  الدائرة األثریة لوالیات قسنطینة، جیجل و میلة  •
  المتحف الوطني سیرتا •
  مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة لوالیة قسنطینة •
  نطینة مدیریة الصناعة و المناجم لوالیة قس •
  مدیریة الري لوالیة قسنطینة •
  مدیریة المصالح الفالحیة لوالیة قسنطینة •
  محافظة الغابات لوالیة قسنطینة •
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  مدیریة البرید و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال •
 محافظة الغابات لوالیة قسنطینة  •
 مدیریة الري لوالیة قسنطینة •

 
  

لبحث من كتب و مقاالت و البحث عن المراجع الالزمة و التي تخدم موضوع ا - 3
  .أطروحات و قوانین و مراسیم تنفیذیة

  

  تبویب المعطیات ثم تمثیلھا في خرائط و أشكال بیانیة - 4
  

  تحلیل المعطیات للوصول إلى المشاكل و العقبات التي تعترض تحقیق مشروع البحث - 5
  

  محاولة إقتراح بعض الحلول لتحقیق ذلك - 6
  

فصول من أجل  ثالثةموثقة في ھذه المذكرة التي قسمت إلى  ت،الخطوا ذهنتیجة ھ          
  :كاآلتيو ھي  محتواھا،تسھیل فھم 

  

التنمیة السیاحیة و مقوماتھا الطبیعیة و البشریة و اإلقتصادیة في والیة  :الفصل األول
  قسنطینة

  :و یضم ھذا الفصل ثالثة مباحث ھي
  إفریقیا و الجزائر نشأة السیاحة في العالم ، :المبحث األول       
  أھم الموارد الطبیعیة و البشریة لوالیة قسنطینة :المبحث الثاني       
  األھمیة اإلقتصادیة لوالیة قسنطینة :المبحث الثالث       

  

  المؤھالت السیاحیة في والیة قسنطینة :الفصل الثاني
  :و یضم ھذا الفصل ثالثة مباحث ھي

  لطبیعیة و األثریة لتنمیة السیاحة في والیة قسنطینةالمؤھالت ا :المبحث األول       
  المؤھالت الدینیة و الثقافیة لتنمیة السیاحة في والیة قسنطینة :المبحث الثاني       
  الھیاكل السیاحیة و الصناعات التقلیدیة بوالیة قسنطینة :المبحث الثالث       

  

  نطینةعوائق التنمیة السیاحیة في والیة قس :الفصل الثالث
  :ین ھماحثمبو یضم ھذا الفصل 

  وضعیة القطاع السیاحي في والیة قسنطینة و عوائق تنمیتھ :المبحث األول       
  بعض التوصیات لتنمیة السیاحة بوالیة قسنطینة: المبحث الثاني       

  
و على العموم إن التطرق إلى موضوع السیاحة في والیة قسنطینة عملیة شاقة و           

. عبة، لیس من وجھة نظر اإلشكال و إنما من القائمین على تطویر و صیانة ھذا القطاعص
و إلنجاز ھذه الرسالة صادفتنا العدید من المشاكل و الصعوبات و لكن إیمانا منا بنفض 
الغبار على القطاع و إیمانا منا بأن ھذا القطاع في والیة قسنطینة قادر على خلق مئات 

على تغییر وجھ الوالیة و إقتصادیاتھا، تم إنجاز ھذه الرسالة بفضل  مناصب شغل، و قادر
  .من اهللا و توفیقھ
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  مــقــدمــــــــة الـفــصــــــــــــل
  

  
عرف مفھوم السیاحة تطورا كبیرا حیث أصبحت تنعت بالصناعة الجد           

مربحة من الناحیة اإلقتصادیة و المادیة، و لم تعد تعني الحالة اإلجتماعیة و 
  .الترفیھیة البسیطة

لق أكثر من ضعف مناصب فیرى اإلتحاد األروبي أن السیاحة تخ                
الشغل التي یخلقھا كل من قطاعي الصناعة و الزراعة، كما یرى أیضا أن 
النشاط السیاحي من بین أقلیة النشاطات التي بإمكانھا أن تدمج بین اإلنتاج و 

  .)1(خلق مناصب الشغل 
فأصبحت بذلك السیاحة من أھم النشاطات المنافسة في السوق العالمیة           

تلعبھ من دور كبیر و أھمیة عظمى في الرواج اإلقتصادي لذلك نالت إھتمام  لما
العدید من الدول المتقدمة و حالیا بدأ اإلھتمام بھا في الدول السائرة في طریق 

  .النمو
  

أما في الجزائر و في إطار التنمیة المحلیة، سوف تلعب السیاحة دورا           
لذلك إرتأینا دراسة إمكانیة تنمیة السیاحة ھاما في إنعاش اإلقتصاد الوطني 

  بوالیة داخلیة غیر صحراویة و ھي والیة قسنطینة 
  

            
  
  
  
  
 
  
  
  

 

)1(  Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, Eléments de la stratégie de développement durable du 

tourisme en Algérie – horizon 2010 -, janvier 2001 , p . 8 et 9  
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 األولالمـبـحــــث 
  
 

  نـشــــــأة السـیـــاحــــة فـي العــالــــم، إفـــریقـیـــــــــا
  

  رــــــــزائـــــــــو الج 
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     :مـقــدمـــة المـبـحـــث

ما لھا من عائدات تحتل السیاحة حالیا مكانة ممیزة لدى العدید من دول العالم ل          
 المبحثقبل أن نتطرق في ھذا  كثیرة و مباشرة ، إضافة إلى سھولة اإلستثمار بھا لكن 

إلى أھمیة النشاط السیاحي و أنواعھ و وضعیتھ في العالم و الجزائر، البد أن نتعرف أوال 
و  على ماھیة السیاحة و السائح و أیضا التخطیط السیاحي الذي لھ دور كبیر في التنظیم

  .التسییر العلمي السلیم للمجال السیاحي
  
                :تـعـریـف الـسـیـــاحــــــــة - 1

لغویا، لفظ السیاحة یعني التجول، أي جال في األرض بمعنى أنھ ذھب و سار           
 TO " مشتق من » TOURISM« على وجھ األرض، و في اللغة اإلنجلیزیة لفظ 

TOUR "أي یتجول أو یدور.  
و غیرھم في وضع ... ذھب العدید من أساتذة اإلقتصاد و اإلجتماع و الفلسفة          

، نذكر أنسبھا في ضوء أھداف و محددات )أنظر ملحق(مفاھیم خاصة بماھیة السیاحة 
  .الدراسة
تعبر السیاحة عن مجموعة العالقات و الخدمات الناجمة عن إقامة الشخص           

یدة و متمیزة، بعیدا عن مقر إقامتھ المعتاد بغرض إشباع حاجاتھ أو المؤقتة في بیئة جد
  .تحقیقا لمصلحة طالما كانت ھذه اإلقامة ال تحقق لھ ربحا مادیا

ھذا یعني أن السیاحة نشاط إنساني متعدد الجوانب، یتضمن مجموعة من العالقات 
و بین األشخاص الذین المتبادلة بین السائح الذي یوجد بصفة مؤقتة فقط في مكان إقامتھ 

  )1(یقیمون بھذا المكان، و تتضمن كذلك العدید من الخدمات المقدمة للسائح 
، وافقت اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة على 1993من سنة  في مارس          

التوصیات التي أعدتھا المنظمة العالمیة للسیاحة حول اإلحصاءات السیاحیة، و أكدت أنھ 
أنشطة األشخاص المسافرین من مكان إلى آخر غیر المكان المعتاد إلقامتھ  تعني بالسیاحة

و تعتبر . و لمدة ال تزید عن سنة كاملة لغرض الترویح، األعمال أو أغراض أخرى
موافقة األمم المتحدة على ھذه التوصیات مرحلة أساسیة لتوحید المفاھیم المتعلقة بالنشاط 

  .السیاحي على المستوى الدولي
أن تعریف السیاحة یبرز نقطتین  )2(كما یرى الدكتور فاروق كامل عز الدین           

  :ھامتین
  

Ø  المقصود بالسیاحة ھو انتقال شخص من بلده إلى بلد آخر طالبا ألمر یعنیھ. 
Ø  أن السیاحة تفید اإلنتقال المؤقت الذي یتم على سبیل الھجرة و لذلك فقد حددوا مدة

) 12(ساعة و أقل من إثنى عشر ) 24(من أربع و عشرین  إقامة السائح بأنھا أكثر
 .شھرا

  
  

     60 .، ص1997أحمد الجالد، مدخل إلى علم السیاحة ، عالم الكتب، القاھرة، . د)  1(
  46.، ص 1992، جامعة الزقازیق، مصر، فاروق كامل عز الدین ، جغرافیة الترویح و السیاحة . د   )2(
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   :ـــائــــــحتــعــریــف الــســـــ - 2
  

ساعة فأكثر إلى دولة أخرى غیر  24السائح ھو الشخص المسافر لفترة تمتد من           
التي یقیم فیھا بصفة دائمة، و یمكن إعتبار األشخاص المسافرین سیاحا لألغراض التالیة 

  ):01أنظر شكل رقم ( )1(
  

 .ام أو للعالجاألشخاص الذین یسافرون من أجل الترویح و المتعة و اإلستجم •
 المسافرین من أجل حضور إجتماعات أو مؤتمرات أو ممثلین لغرض آخر •

 ).علمي، إداري، سیاسي، دیني أو ریاضي (  
 .)ألغراض التجاریةو ا(رجال األعمال  •
 .الطلبة و الشباب في بیوت اإلقامة باألجر أو في المدارس الداخلیة •

  

  :)2(و نستقصي من مفھوم السائح األشخاص 
  

 .اصلون بعقد أو بدون عقد لشغل وظیفة أو اإللتحاق بأي عملالو •
 .الواصلون لإلقامة الدائمة •
المقیمون في منطقة مجاورة للحدود و األشخاص الذین یستوطنون في منطقة ما و  •

 .یعملون في منطقة أخرى مجاورة لھا
ساعة كالرحالت البحریة، و الرحالت السریعة  24الرحالت التي تقل عن  •

)excursion  ( و المسافرین العابرین)transite .( 
  
  :نـشــأة الـسـیــاحــة و مـراحــل تـطــورھــــا - 3

  

تتمیز السیاحة عن السفر الذي كان یمارسھ اإلنسان بحركة إنتقالھ البسیطة و           
البدائیة في مظھرھا و أسبابھا و أھدافھا، تطورت ھذه الظاھرة فأصبح لھا أسس و أركان 

  .أجھزة توصف بالتعدد و التنوعو 
ففي البدایة، كان السفر عبارة عن ترحال في أرجاء األرض الواسعة بحثا عن           

ظروف معیشیة أحسن، و بواسطة وسائل نقل بدائیة تقتصر على الدواب فقط؛ و عند قیام 
نیقیون الحضارات القدیمة أصبح السفر وسیلة للتجارة و المتعة و التثقیف و كان الفی

سباقون في ذلك، إذ إھتموا بالتجارة على نطاق واسع في حوض البحر المتوسط؛ إضافة 
إلى رحالت العرب التي كانت تعرف برحلة الشتاء و الصیف، و كان عدد كبیر منھم 

الحرام مما أدى إلى ظھور قوة إقتصادیة في المنطقة إذ ینفق الزوار  یحجون إلى بیت اهللا
  .فضةما جلبوه من ذھب و 

  
  
 
  
  
  46. نفس الصدر السابق، ص   )1(

    61.، ص ، مصدر سابقأحمد الجالد . د  )2(
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  ) 01(شكل رقم

  ـحـــائـــــر ســـیــح و الغــــــائــــن الـســـــرق بـیـــفـال
  
  
  

  
  
  
  

             

 
  
  

  66. ، مصدر سابق، ص الجالد. أ. د: المصدر
  

 عابر سریع

ألسباب 
عائلیة و 
زیارات 

 دینیة

ت القوا
المسلحة 
 األجنبیة

مسافرو 
 الترنزیت

العاملون 
 المؤقتون

طاقم الطائرة 
 أو الباخرة

 
 المھاجرون

 

 الـمـســافــــر

 زائــــــــــر

 غـیــر مقـیـــم

ال یتصل سفره 
حةبالسیا  

 مـقـیــــــــــم

 
 الدبلوماسیون

 

حضور 
مؤتمرات 

 و
 إجتماعات

قضاء 
 األجازات و
 اإلستجمام

 ســـــــائـــــح

 
ألسباب 
 ریاضیة

 
الطلبة 
 للدراسة

 
رجال 
 األعمال

 
اإلستشفاء 
 و العالج
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 باأللعاب األولمبیة فانتعشت حركة السفر لمشاھدتھ) ق م 776(و إشتھر الیونان           
  .مما أتاح الفرصة لتقدیم الكثیر من الخدمات التي یحتاج إلیھا المسافرون و المشاركة فیھا،

) آسیا و إفریقیاأروبا، (و مع إتساع رقعة اإلمبراطوریة الرومانیة عبر القارات الثالث 
إھتم الرومان بإنشاء الطرق التي تربط بین أرجاء اإلمبراطوریة مما سھل حركة التنقل 

  .لإلستمتاع بمزایا ھذه األخیرة
و عند حلول عصر النھضة و الثورة الصناعیة، تطورت وسائل النقل البحري،           

أن ظھور الثورة الصناعیة  فأصبح السفر بفضلھا سمة من سمات الطبقة األرستقراطیة، ثم
كان لھ تأثیر كبیر على السیاحة نتیجة لظھور المدن الصناعیة و انتقال األفراد من 
المجتمعات الریفیة نحو المدن الكبرى و ظھور المدن المتوسطة األمر الذي زاد من 
 اإلھتمام بالسفر للراحة و الترفیھ، خاصة مع استخدام البخار في تحریك اآلالت حیث تم

  .اختراع وسیلة نقل جدیدة ھي السكة الحدیدیة
  

و ظھر ألول مرة لفظ السائح في إنجلیترا على شباب الطبقة األرستقراطیة الذین           
عبر القارة األروبیة للتعرف على الشعوب )  le grand tour(قاموا بجولة كبیرة 

  .اصب العلیا في بالدھماألروبیة إلعداد أنفسھم ثقافیا و سیاسیا تمھیدا لتولي المن
ثم شیئا فشیئا بدأت السیاحة تأخذ بعدا جدیدا، فحظت باھتمام الدول كوسیلة           

إلنعاش إقتصادیاتھم، و أصبح لھا تأثیر على قضاء وقت الفراغ، و السعي للحصول على 
  .الراحة البدنیة، النفسیة و اإلستجمام

  

ر الذھبي للسیاحة، إذ أصبح مطلبا ملحا من العص) 20(و یعد القرن العشرین           
  :مطالب اإلنسان في عصرنا الحالي مما جعلھا تبلغ آفاقا رحبة، و ذلك لعدة أسباب أھمھا

  

و خصوصا الطیران ) البري، الجوي و البحري(التطور الكبیر في وسائل النقل  •
 .الذي یقلص المسافات و یختزل الوقت

عة و سھولة نقل األخبار و في ولحظة وقوعھا، تقدم وسائل اإلعالم و تنوعھا فسر •
 .زاد من رغبة الكثیرین في السفر، و زیارة بالد جدیدة

تشجیع الدول المستقبلة للسیاح على تنمیة المناطق السیاحیة و الحرص على جمالھا  •
 .و نظافتھا و اإلھتمام بالتسھیالت السیاحیة

األجر، إضافة إلى ارتفاع  تزاید أوقات الفراغ و اإلجازات السنویة المدفوعة •
 .المستوى الثقافي و اإلجتماعي لألفراد فكان دافعا قویا للسفر و السیاحة

 .اإلھتمام بالھیاكل السیاحیة من فنادق و محال تجاریة •
  

لعبت المنظمات السیاحیة دورا ھاما في تنظیم العمل السیاحي، و الرفع في مستوى  •
 .الميالوعي السیاحي، و السالم و الرخاء الع

  

بدون  الصناعةأو " صناعة السیاحة " و حالیا تعرف السیاحة بالصناعة فنقول           
دخان و أصبحت سوقا إقتصادیا قابال للتوسع و المنافسة الدولیة عن طریق زیادة المنتوج 

  البیئیة و الذي یتمثل في الخدمات السیاحیة و المالمح  ، السیاحي المعروض و تحسینھ
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أنھ  )OMT ()1( اریة المعروضة للسائح ، و ترى المنظمة العالمیة للسیاحة و الحض 
سوف تصبح السیاحة أول نشاط إقتصادي في العالم ، و یتعدى حتى   2015 بحلول سنة

التجارة بالمواد الطاقویة لما لھا من عائدات كبیرة على الدولة السیاحیة فھو یجلب العملة 
  .الصعبة و یخلق فرص عمل عدیدة

  
  :أھــمـیــة الـتـنـمـیــة الـسـیــاحـیــــة - 4

  

أصبحت السیاحة الیوم قضیة إقتصادیة و إجتماعیة بالغة األھمیة، تنعت بالصناعة           
وسیلة ھامة للدعایة و اإلعالم، و قد تزاید  تعتبر ركیزة من ركائز اإلقتصاد الحدیث و و

احة في معظم دول العالم، و إفتتاح جامعات اإلھتمام بھا بإنشاء وزارات مختصة في السی
السیاحة و الفندقة و النقل، لذلك ال یمكننا تجاھل اآلثار بو كلیات ومعاھد تختص 

اإلقتصادیة و اإلجتماعیة المتوقعة من تطویر النشاط السیاحي و ما یخلفھ من فوائد 
  :مباشرة و المتمثلة في

  

یع إستخدامھا في مشاریع جدیدة تشجیع إستثمار رؤوس األموال الوطنیة و تنو •
خصوصا و أن صناعة السیاحة تتطلب إستثمارات مالیة أقل نسبیا إذا ما قورنت 

 .بقطاعات إنتاجیة أخرى مثل الصناعات التعدینیة و الصناعیة الثقیلة
 .زیادة سرعة تحرك العمالت على المستوى الوطني و األجنبي •
 .ت أخرىالسیاحة أداة فعالة لتنمیة صناعات و خدما •
السیاحة تزید من فرص اإلستثمار الوطني و األجنبي فھي تضمن مجاالت  •

مختلفة لإلستثمار مثل الفنادق، مراكز اإلستشفاء و الریاضة، المطاعم، القرى 
 السیاحیة، وكاالت السفر و وسائل النقل السیاحي باإلضافة إلى المشاریع الكبرى

                                  ول اإلستثمارات األجنبیة إلى مثل تخطیط مدن سیاحیة متكاملة؛ كما أن دخ
الدول السیاحیة یزید من خبرة المستثمرین الوطنیین نتیجة إختالطھم 

و من ذوي الخبرات األكثر تقدما و یزید بذلك إھتمامھم  بالمستثمرین األجانب
 .بوسائل التطور التكنولوجي و البحث العلمي في األعمال

ولة قطاعا تصدیریا یحضر فیھ المستھلك األجنبي بحثا عن المنتوج أو تقدم الد •
 .الخدمة دون حاجة إلى نقل أو تسویق المنتوج

 ).المواسم السیاحیة و الغیر سیاحیة(تشغیل المنشآت السیاحیة طیلة أشھر السنة  •
 .إستغالل الموارد الطبیعیة و خلق إستخدامات جدیدة لھا •
لزیارة األماكن السیاحیة التي تزخر بھا المنطقة  إجتذاب أكبر عدد من السیاح •

 ).إقامة أطول، إنفاق أكبر(
  
  
  
  

(1) Organisation Mondial du Tourisme ,Faits saillants du tourisme, édition 2003, 

 WWW.WORLD-TOURISME.ORG 

http://www.WORLD-TOURISME.ORG
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فراد على خلق فرص جدیدة للعمل عن طریق إنشاء زیادة مقدرة الحكومات و األ •
خصوصا و أن الجانب ) التقلیل من البطالة(مشاریع إقتصادیة و سیاحیة جدیدة 

السیاحي یتطلب أعدادا كبیرة من العمال و ال یستدعي شھادات جامعیة عالیة و 
 .إنما خبرة في المیدان السیاحي

ذلك بخلق توازن إقتصادي بین  السیاحة تستدعي تنمیة إقلیمیة أكثر توازنا و •
مختلف المناطق السیاحیة في الدولة بتحویل المشاریع السیاحیة إلى مناطق 
أخرى غیر الساحلیة كالجبال و الصحراء، و المناطق الزراعیة و غیرھا من 

  .المناطق األخرى التي تزخر بمغریات سیاحیة
رافق األساسیة التي المشاریع السیاحیة تعمل على تحسین البنى التحتیة و الم •

شبكات نقل، شبكات طاقة، صرف صحي و میاه ( كانت تفتقر إلیھا المنطقة 
 ).إلخ... صالحة للشرب

إمكانیة التوسع الثقافي، و التمسك بالھویة الفردیة و الجماعیة وھي میزة خالیة  •
 .من المنافسة الدولیة

میزة أمنیة و وعي تحث السیاحة على اإلھتمام بالبیئة و جمال الطبیعة و تخلق  •
 .سیاحي إضافة إلى تحسین مظھر النسیج العمراني بالمنطقة

 
، بدأت التنمیة اإلقتصادیة الشاملةنظرا لألھمیة الكبرى التي تلعبھا السیاحة في           

و ربط قطاع معظم دول العالم تھتم بالتنمیة السیاحیة بواسطة التخطیط العلمي الدقیق 
قتصادیة األخرى كالطرقات، المطارات، الخدمات، قطاع المالیة و السیاحة بالقطاعات اإل

مما سیجعل للسیاحة دورا ھاما، و مرتقب في النھوض بإقتصاد متطور،  الثقافة و غیرھا،
  .و دعم التعاون مع الدول األخرى

  
  :الـتـخـطــیــط الــسـیـــــــاحـي - 5

  

  :تعریف التخطیط السیاحي -1- 5
   

رعة الكبیرة في تنمیة المجال السیاحي یمكن أن تكون لھا إنعكاسات سلبیة إن الس          
و خطیرة على المنطقة المستقبلة بصفة عامة، لذلك یجب على الدولة أن تتدخل في تنظیم 

  .و تسییر ھذه التنمیة و ذلك بوضع خطط سیاحیة تنمویة محكمة
اإلجتماعي و اإلقتصادي و التخطیط السیاحیة ھو نموذج خاص من التخطیط           

ینفرد باھتمامات تنبثق من طبیعة و دوافع النشاط السیاحي، و لما كانت السیاحة من 
مباشرا في التنمیة  ااألنشطة التي تتداخل في عدة قطاعات داخل الدولة و تؤثر تأثیر

و  اإلقتصادیة ، فإن خطتھا یجب أن تكون وثیقة الصلة بالخطط المختلفة لباقي القطاعات ،
  .أن تتالئم معھا لتكون أجزاءا متكاملة من الخطة العامة للتنمیة في الدولة

    
و التخطیط السیاحي یختلف عن التخطیط العمراني أو تخطیط إستخدامات           

أعمال،   خدمات و األراضي الذي یعتمد أساسا على توفیر إحتیاجات السكان من مساكن و
ولویة للمكان حیث یھدف إلى وضع برامج لتخطیط لكن التخطیط السیاحي یعطي األ
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إستخدامات األراضي سیاحیا و تطویرھا و تجمیلھا كأقالیم و مراكز سیاحیة، و من 
الضروري في ھذا الصدد، التنسیق بین تخطیط التنمیة السیاحیة و التخطیط العمراني، 

فرھا قبل البدء في خاصة و أن الخطة السیاحیة تعتمد على بنیة المرافق األساسیة، و تو
 ،تعمیر منطقة ما و إعدادھا سیاحیا؛ كما أن الشكل و الطابع الفني و المعماري مھم

باعتبار أن المكان ھو السلعة التي تقدم للسائح و الذي یعتبر شدید الحساسیة بالبیئة التي 
صیلة یقیم بھا ؛ و من ھنا فإن التخطیط السیاحي یقوم أساسا على المحافظة على القیم األ

  .للمواقع السیاحیة
  
        :مقومات التخطیط السیاحي  -2- 5

  

  :كل تخطیط سیاحي یجب أن یقوم على مبدئین أساسیین ھما          
  

           :األول المبدأ 
دراسة شاملة و إجراء یجب القیام بمسح تفصیلي لخصائص المنطقة المھتم بھا           

لمنطقة ثم یتم تحدید مواقع الجذب السیاحي و اإلمكانیات لكافة المقومات التي تحتویھا ا
  .تطویرھاالسیاحیة القائمة لتنمیتھا و 

  :الثاني المبدأ
، و ھي مبنیة على تنبؤات نحدد من یة للقطاع السیاحيالمستقبل التوجھاتدراسة           

تمییز  السیاح الذین نستھدفھم و بالتالي یمكننا ممیزات و متطلباتخاللھا و بدقة 
اإلتجاھات الجدیدة في الطلب السیاحي، و أخذھا بعین اإلعتبار عند وضع اإلستراتیجیات 

  .التنمویة
  
                 :أھـــداف الـتـخـطـیـــط الـسـیـــاحــي -3- 5

یعمل التخطیط السیاحي على وضع إستراتیجیات التنمیة السیاحیة، و یھدف إلى           
  :ني بالدرجة األولى، و ذلك عن طریقتنمیة اإلقتصاد الوط

 

 .زیارة عدد الزیارات السیاحیة •
 .رفع نوعیة و مستوى السائح •
 .رفع معدل إقامة السائحین •
 .زیادة معدل اإلنفاق الیومي •
 .تنویع العرض السیاحي •
 .إستحداث أنماط سیاحیة جدیدة •
 .رفع مستوى الصورة السیاحیة للبلد السیاحي في الخارج •
 ة قیم المجتمع و تقالیده، حتى ال تتحطم بتأثیر السیاحة العمل على حمای •
اإلھتمام بالمصنوعات الیدویة و النشاطات الثقافیة و بوجھ خاص إحیاء التقالید  •

و طریقة حیاة المواطنین بما تتمیز بھ من خصائص طبیعیة، إجتماعیة و ثقافیة 
 .تصلح ألن تكون عناصر جذب سیاحي
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لیون بأنھم غرباء عن خطة التنمیة السیاحیة بل یجب أن ال یشعر السكان المح •
 .یشاركون فیھا و یستفیدون منھا

حمایة البیئة من أي تغییر في خواصھا أو اإلضرار بكائناتھا الحیة، أو تشویھھا  •
 .و تلویثھا، أو إستنزاف مواردھا أو اإلضرار بآثارھا

ال الحاضرة و التأكید على التنمیة المستدیمة التي تتصف بأنھا تستوعب األجی •
و حق . األجیال القادمة و تأخذ في الحسبان الظروف الثقافیة و اإلقتصادیة معا

 .ھذه األجیال في التمتع بالتراث الحضاري الوطني
العمل على دخول السوق السیاحي الدولي و ذلك عن طریق التخطیط العلمي  •

تنشیطیة و أسالیب  البحث عن تطویر المنتوج و تنویعھ، ذلك یتضمنو السلیم 
متطورة، إتباع سیاسة تسعیریة علمیة و عملیة، تشجیع ) إشھاریة( تسویقیة

 .اإلستثمار السیاحي بشتى الطرق و الحوافز
  
  :أصــنـــــاف الـسـیــــاحـــــــة - 6

  

  :نمیز بین صنفین أساسیین من السیاحة ھما           
  

 :السیاحة الداخلیة أو المحلیة -1- 6
بھا السیاحة التي یمارسھا أبناء الوطن داخل حدود دولتھم، حیث  و المقصود          

بھدف ربط  ،تمكنھم من زیارة المناطق السیاحیة و التعرف علیھا و اإلرتباط بھا
المواطنین ببالدھم، زیادة الوعي السیاحي لدیھم، تشغیل المنشآت السیاحیة على مدار 

لك تخلق لدیھم شعور اإلنتماء و على ترویح و ترفیھ أنفسھم و بذ لكما تعم .السنة
اإلعتزاز بالتراب الوطني، و أحسن نوع سیاحي یمثل السیاحة الداخلیة ھي السیاحة 

  )أنظر أنواع السیاحة. (اإلجتماعیة 
  

 :السیاحة الخارجیة -2- 6
یقصد بھا السیاحة العالمیة أو الدولیة و فیھا یخرج المواطن من دولتھ إلى           

یلة نقل معینة سواء كانت بریة، بحریة أو جویة بغرض السیاحة و دولة أخرى بوس
الترویح و تمثلھا عدة أنواع من السیاحة حسب الھدف الذي یسعى إلیھ السائح فقد یكون 

  .أو األعمال، أو اإلكتشاف، أو الریاضة و العالج و غیر ذلك أو العبادة، للترویح،
  

  :أنــــــــواع الــسـیـــاحــــــــة - 7
  

، و ھو أمر المسطر و المحدد مسبقا لھدفلتتعدد أنماط و أشكال السیاحة تبعا           
طبیعي یتفق و رغبات السیاح و إمكانیاتھم المادیة و مستویاتھم الثقافیة، و خصائصھم 
الصحیة و العملیة، و إتجاھاتھم الفكریة المتباینة، لذلك تضم السیاحة تبعا لھذا المعیار 

  :ألنواع، نحاول عرض البعض منھاالعدید من ا
  

 :السیاحة الترفیھیة و اإلستجمامیة -1- 7
من  المسؤولیاتو یقصد بھا قضاء أوقات الفراغ و اإلجازات بعیدا عن العمل و           

أجل المتعة و الراحة، عادة ما یلجأ السیاح في ھذه الحالة إلى األقالیم ذات المناظر 
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ق الھادئة البعیدة عن الضوضاء و مصادر التلوث المختلفة الطبیعیة الخالبة، و المناط
  .كالسواحل، الغابات و المساحات الخضراء

  

 :السیاحة الثقافیة -2- 7
 

و ھو نمط سیاحي یھدف إلى التعرف على ثقافات و حضارات المناطق السیاحیة،           
ارة المناطق التاریخیة و ھي مباحة من أجل المتعة الذھنیة و المعرفة، لذلك تعتمد على زی

إلخ، فیلجأ ... و األثریة و التي تتمثل في المسارح، األسوار، القصور، التماثیل، المكتبات
  .السائح بذلك إلى المناطق المشھورة بآثارھا من مخلفات الحضارات القدیمة و الحدیثة

  

 :السیاحة الدینیة -3- 7
 

اریخ الدیني و التي تعتبر زیارتھا نوعا من و ھي اإلنتقال لزیارة األماكن ذات الت          
ممارسة التعالیم الدینیة كالحج و العمرة إلى بیت اهللا الحرام، إضافة إلى زیارة المناطق 
التي تزخر بالمعالم الدینیة من مساجد كبرى و معابد تاریخیة أو إلحیاء مناسبات دینیة 

  .كبیرة
  

 :السیاحة العالجیة أو اإلستشفائیة -4- 7
 

للعالج من  بحمامات أو ھیاكل و فضاءاتو یقصد بھا التوجھ إلى أقالیم تشتھر           
یقصدھا السائح للعالج  التيساخنة، المعدنیة المیاه العالجیة بالحمامات كالأمراض محددة 

  .للراحة و اإلسترخاء وأ
  

 :السیاحة الریاضیة -5- 7
  

من الریاضات و األلعاب مثل الصید و ھي سیاحة من أجل ممارسة أنواع محددة           
 تفي الغابات أو في المسطحات المائیة، الریاضات البحریة و النھریة من سباحة، یخو

شراعیة وغطس، تسلق الجبال، اإلنزالق على الجلید إضافة إلى اإلشتراك في الدورات 
  .الریاضیة األولمبیة و اإلقلیمیة

  

 :سیاحة اإلكتشاف و المغامرات -6- 7
 

و فیھا یتعرف السائح على منطقة جدیدة لم یسبق لھ و أن زارھا مثل سیاحة           
المناطق الطبیعیة أو المناطق الصحراویة و یمكنھ من خاللھا التعرف على تراث و تقالید 

  .، و إكتشاف فضاءات غریبة بالنسبة لھو معالم المنطقة
  

 :سیاحة اإلتصاالت اإلجتماعیة -7- 7
 

عبارة عن السیاحة التي تھدف أساسا إلى زیارة األقارب و األصدقاء، و ھي           
باإلضافة إلى رحالت شھر العسل، و المناسبات السنویة، و یكون اإلرتباط بشكل واضح 
بین األسر المقیمة في الریف بذویھم في المدن فینتقل السائح من الریف إلى المدینة لزیارة 

سینما و الحدائق العامة، و ینتقل من المدینة إلى الریف حدائق الحیوانات، و المسارح و ال
لإلستمتاع بقضاء العطل األسبوعیة أو السنویة حیث السكوت و الراحة و الھدوء بعیدا عن 

   .ضوضاء و تلوث المدن
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تخص الطبقات العمالیة  عبارة عن سیاحة داخلیة،  وھ منھا آخر صنفو یوجد           
سنویة مدفوعة األجر، و بفضل النقابات العمالیة، تنظم لھم التي تستفید من إجازات 

رحالت تخفض فیھا أسعار السفر و المبیت و تمتد لعدة أیام و عادة ما تكون في المخیمات 
  .الصیفیة

  

 :سیاحة رجال األعمال -8- 7
 

التي تعتبر عواصم إقتصادیة أو إقلیمیة و  قیخص ھذا النوع من السیاحة المناط          
مدن الكبرى التي تمثل محل أطماع العدید من المستثمرین و رجال األعمال فتفتح لھم ال

  .خاصة منھا التجاریة المجال لعقد الصفقات و اإلتفاقیات
  

 :سیاحة المؤتمرات -9- 7
 

یقصد بھا المشاركة في المؤتمرات أو المناسبات السیاسیة، اإلقتصادیة، العلمیة أو           
  .نتظم على مستویات متباینة تتراوح بین المحلیة، اإلقلیمیة و الدولیةالثقافیة التي ت

  

 :سیاحة المناسبات الخاصة -10- 7
 

و فیھا ینتقل السائح لحضور مھرجانات فنیة، ألعاب أولمبیة، معارض عالمیة و           
  .غیرھا من التظاھرات األخرى

  

 :السیاحة التصویریة -11- 7
 

لھدف التصویر الفوتوغرافي أو التصویر السنیمائي، و تكون في  فینتقل السائح          
  .المناطق الطبیعیة و المناطق ذات المناظر الخالبة

  

 :السیاحة التجاریة -12- 7
 

  .و تتم عملیات اإلنتقال بھا من أجل التبادل التجاري          
  

 :السیاحة العسكریة -13- 7
 

على قالع تاریخیة عسكریة أو أماكن  فللتعر و ینتقل السائح في ھذه الحالة          
  .إحتظنت معارك كبرى، و زیارة معارض لألسلحة و غیرھا

  
 :)1(الـحـركــة الـسـیـاحـیــة في الـعـالــم  - 8

  

، )OMT(تمثل السیاحة في العالم، منظمة وحیدة ھي المنظمة العالمیة للسیاحة           
العالم و المشاكل التي تواجھھا؛ تضم المنظمة عدة فھي تقوم بفحص السیاسة السیاحیة في 

عضو ممثل للقطاعات العمومیة و الخاصة؛  350مجاالت و  7دولة،  141أعضاء منھم 
و یتمثل دورھا األساسي في تحسین مستقبل السیاحة في العالم، خاصة و أن ھذه األخیرة 

ة و التجارة الدولیة، إضافة إلى تساھم في إرساء السالم و التفاھم الدولي، التنمیة اإلقتصادی
 2001امتصاصھا لنسبة كبیرة من البطالین إذ قدر عدد العاملین بالسیاحة في العالم سنة 

  .ملیون عامل 271بحوالي 
  

   )1(   Organisation Mondial du Tourisme , op cite  
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  :إحصائیات حول السیاح الدولیین -1- 8
  

ملیون سائح في العالم ،  702,6، 2002للسیاحة سنة  العالمیة ةأحصت المنظم          
ملیون سائح ، و ھذه القیمة في  700حیث في ھذه السنة تعدى عدد السیاح ألول مرة خط 

          ) 01أنظر جدول رقم(  تزاید مستمر إذا ما قورنت بالسنوات الماضیة 

و ھذا قد  2001ح سنةیتبین لنا إنخفاض عدد السیا) 02(من خالل الشكل رقم           
نرجعھ إلى الظروف األمنیة التي تمیزت بھا ھذه السنة و المتمثلة في الخوف من 
إعتداءات جدیدة على الوالیات المتحدة األمریكیة بعد الحاصلة في الحادي عشر من شھر 

و أیضا الخوف من إندالع ھجومات على العراق ، ھذا ما كان لھ  .2001سبتمبر 
المنتظر و الذي كان لھ تأثیر العالمي  اإلقتصادي  الوضع األمني وعلى إنعكاسات سلبیة 

بزیادة عدد  2002سلبي على تصدیر السیاح ، لكن و قد تغیرت الوضعیة نوعا ما سنة 
  .السیاح من جراء رجوع بعض من الھدوء و ظھور إتجاھات سیاحیة جدیدة

  
     )01(جدول رقم 

  2002 -1990الفترة  تطور السیاح في بعض دول العالم خالل
  

  2002سنة  )بالملیون(وصول السیاح الدولیین   المنطقة
%  1990  1995  2000  2001  2002  

  15,0  إفریقیـا
  

20,0  27,4  28,3  29,1  4,1 %  

  93,0  أمریكـا
  

108,8  128,0  120,0  114,9  16,3 %  

  57,7  آسیــــا
  

85,6  115,3  121,1  131,3  18,7 %  

  280,6  أروبــا
  

322,3  392,7  390,8  399,8  56,9 %  

الشرق 
  األوسط

9,7  13,6  24,0  23,6  27,6  2,3 %  

  455,9  العالــم
  

550,4  687,3  684,1  702,6  100 %  

  2003المنظمة العالمیة للسیاحة ، إحصائیات سبتمبر : المصدر
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  )02(شكل رقم 
  

تطـور السیـاح في العـالـم خـالل الفتـرة 
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 )03(شكل رقم 
  

إتجـاه السیــــاح الـدولــیـیــن 2002

إفریقیـا
أمریكـا
آسیــــا
أروبــا
 الشرق األوسط
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یتبین لنا أن أكبر عدد من السیاح الدولیین ) 03(و من خالل الشكل رقم           
بالدرجة األولى ثم تلیھا آسیا ، أمریكا ،  )القارة العجوز(  یفضلون اإلتجاه نحو أروبا

و ھنا كذلك نالحظ تراجع ) 2002حسب إحصائیات سنة (إفریقیا فالشرق األوسط 
لمتحدة األمریكة بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانیة في السنوات السالفة و ھذا الوالیات ا

، زیادة على التشدید أكثر على منح تأشیرات بسبب الظروف األمنیة المذكورة سابقا
  .الدخول إلى أمریكا و خاصة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة 

  
 )   02(جدول رقم  

  2002ل الـسـیـــاح سنة حـســن الـــدول إلسـتـقـبـــاأ
  

  النسبة المئویة  )بالملیون(عدد السیاح  الدولة
  14,0  77,0  فرنســا
  7,1  51,7  إسبانیـا
  6,8  41,9  أ.م.و

  5,7  39,8  إیطالیـا
  4,3  36,8  الصیـن
  4,0  24,2  إنجلیترا
  3,8  20,1  كندا

  2,4  19,7  المكسیك
  2,1  18,6  النمسا
  2,1  18,0  ألمانیا
  100  703  الـعالـــم

  2003سبتمبر  –المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر
  

أما عن ترتیب الدول المصنفة كأحسن اإلتجاھات السیاحیة في العالم و ذلك حسب           
تتصدرھا كل من ) 02جدول رقم (عدد وصول السیاح إلیھا، نرتب عشر دول أوائل 

و ھذا راجع  جمالي السیاح في العالممن إ % 18فرنسا و إسبانیا اللتین تمثالن لوحدھما 
إلى كثرة المعالم التاریخیة بھما من قصور و متاحف إضافة إلى تطور مجاالتھا 

، ثم تلیھا الوالیات المتحدة اإلقتصادیة و العلمیة و وسائل اإلستقبال و النشاط الدیني
  .في ھذا الترتیب األمریكیة في المرتبة الثالثة، و نالحظ غیاب الدول اإلفریقیة و العربیة

  
   :)1(المداخیل السیاحیة في العالم -2- 8

  

  حسب المنظمة العالمیة للسیاحة بـ  2002قدرت المداخیل السیاحیة في العالم سنة           
  
  

)1(   Organisation Mondial du Tourisme , op cite 
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تغیر حسب القیمة ملیار دوالر في الیوم و ھو ی 1,3ملیار دوالر ، و ھذا یطابق  474,2
  .اإلنفاقیة للسیاح 

یتبین لدینا إرتفاع قیمة المداخیل السیاحیة من سنة ) 03(و من خالل الجدول رقم           
أین نسجل إنخفاض طفیف في ھذه المداخیل و الذي  2001إلى أخرى ماعدا في سنة 

  .نرجعھ إلى إنخفاض عدد السیاح في تلك السنة
  

  ) 03(جدول رقم
  2002-1990رة ـم خالل الفتـة في العالـل السیاحیـالمداخیتطـــور 

  
  السنوات

  1990  2000  2001  2002  

  )ملیار دوالر(المداخیل
  264,1  473,4  459,5  474,2  

  2003إحصائیات سبتمبر - المنظمة العالمیة للسیاحة: المصـدر
            

  )04(جدول رقم 
  2002ة المداخیـل السیاحیـة حسب أقالیـم العالـم سنـ

  
  النسبة المئویة  )ملیار دوالر(المداخیل  المنطقة
  50,7  240,5  أروبــا
  24,1  114,3  أمریكـا
  20,0  94,7  آسیــــا

  2,7  13,0  الشرق األوسط
  2,5  11,8  إفریقیـا
  100  474  الـعالـــم

  2003سبتمبر  –المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصـدر
  

سجلت في أروبا ثم أمریكا و ذلك  2002ة في العالم لسنة أكبر المداخیل السیاحی          
، و تبقى أضعف المداخیل مسجلة في )04جدول رقم (إلستقبالھما ألكبر عدد من السیاح 

  .إفریقیا و الشرق األوسط إلستقبالھما ألضعف عدد من السیاح
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  )05(جدول رقم 
  2002أحسن الدول إستفادة من المداخیل السیاحیة سنة 

  
  النسبة المئویة  )ملیار دوالر(المداخیل  الدولة
  14,0  66,5  أ.م.و

  7,1  33,6  إسبانیـا
  6,8  32,3  فرنســا
  5,7  26,9  إیطالیـا
  4,3  20,4  الصیـن
  4,0  19,2  ألمانیا
  3,8  17,8  إنجلیترا
  2,4  11,2  النمسا
  2,1  10,1  ھونكونك
  2,1  9,7  الیونان
  100  474  الـعالـــم

  2003سبتمبر  –نظمة العالمیة للسیاحة الم :المصـدر
  
أما عن ترتیب الدول المستفیدة من أكبر عدد من المداخیل السیاحیة، فنجد           

 % 14ملیار دوالر أي بنسبة  67الوالیات المتحدة األمریكیة في المرتبة األولى بحوالي 
ھا في المرتبة الثالثة و ھذا رغم تصنیف) 05جدول رقم (من المداخیل السیاحیة في العالم 

من حیث وصول السیاح و ھذا نفسره بإنفاقھم الكبیر في الوالیات المتحدة األمریكیة 
  .إلرتفاع مستوى الخدمات السیاحیة بھا

إلى  1990وإذا قارننا عدد السیاح بالمداخیل السیاحیة خالل الفترة الممتدة من           
ھذا نفسره بخفض السیاح لنفقاتھم السیاحیة ، نالحظ تزاید عدد السیاح بسرعة و 2002

التقلیل من عدد أیام اإلقامة، أسفار قریبة من مناطق إقامتھم، إختیار وسائل نقل بسیطة و (
  . و كل ھذا لھ تأثیر كبیر على األسعار) إلخ...التخلي عن السفر في الطائرة

  
  :)1(ا إحـصــائـیــات عـن الـسـیـــاحـــة في إفـریـقـیـــــــــ - 9

  

ملیون سائح في إفریقیا سنة  29تسجل المنظمة العالمیة للسیاحة وصول حوالي           
من إجمالي سیاح العالم و ھي نسبة ضعیفة إذا ما قورنت بباقي  % 4,1أي بنسبة  2002

یعطي ) 06جدول رقم (القارات ، و ترتیب العشر دول األولى من حیث وصول السیاح 
من  % 22,5ألف سائح أي ما یعادل  6.550قیا بالمرتبة األولى الصدارة لجنوب إفری

 998إجمالي سیاح القارة ثم تلیھا تونس و المغرب ، و تحتل الجزائر المرتبة الخامسة بـ 
  . فقط  % 3,4ألف سائح أي 

  
  

)1(   Organisation Mondial du Tourisme , op cite 
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  2002حة في إفریقیا سنة إحصائیات عن السیا            )06(جدول رقم
  

وصول   الدولة
المداخیل   النسبة المئویة  )باآلالف(السیاح

  النسبة المئویة  )بالملیون(السیاحیة

  1,1  133  3,4  998  الجزائر
  2,6  309  3,6  1037  بوستوانا
  4,4  520  1,7  483  غــانــــا
  2,5  297  2,9  838  كینیــــا
  5,2  612  2,3  682  موریس
  18,3  2152  14,4  4193  المغرب
إفریقیــا 
  23,1  2719  22,5  6550  الجنوبیة

  6,2  730  1,9  550  طنزانیا
  12,1  1422  17,4  5064  تونـــس
  -   -   1,9  565  زمبیــــا
مجموع 
  100  11785  100  29136  إفریقیــا

  2003سبتمبر  –المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر
      

ملیار دوالر أي  11.785یة فقد تحصلت إفریقیا على أما بالنسبة للمداخیل السیاح          
فقط من إجمالي مداخیل السیاحة في العالم ، و تتمتع بأكبر حصة من  % 2,5ما یعادل 

ھذه المداخیل جنوب إفریقیا متبوعة بالمغرب و تونس على التوالي وتراجع الجزائر إلى 
  .ملیون دوالر فقط 133المرتبة العاشرة بـ 

ذلك تستقبل إفریقیا عدد سیاح ضعیف، مداخیل سیاحیة منخفضة، ھذا یعود إلى و ب          
  ضعف مستوى الخدمات السیاحیة التي تقدمھا، إضافة إلى الصورة المخیفة التي تعرضھا

على السیاح الدولیین و التي تخلق لدیھم اإلحساس بالخوف إما من األمراض الخطیرة و 
متقھقرة األمر الذي دفع بعدة دول إفریقیة إلى محاربة المعدیة، أو من الظروف األمنیة ال

الصورة المشوھة بوضع برامج وطنیة لتربیة و تحسیس المواطنین بأھمیة السیاحة و  ھذه
     .) جنوب إفریقیا، تونس و المغرب( دورھا في التنمیة اإلقتصادیة

  :الــســیـــــاحـــــــة في الــجــــزائـــــــر -10
  

  :)1(ائیـــات عـن السیــاحـــة في الجــزائـــــرإحصــ -10-1
  

  تحتل الجزائر المرتبة الخامسة من حیث وصول السیاح إلى إفریقیا، إذ إستقبلت           
من إجمالي سیاح القارة اإلفریقیة و  % 3,4سائح و تمثل بذلك  998.000، 2002سنة 
  .فقط من إجمالي سیاح العالم  %  0,1

  
 )1( Organisation Mondial du Tourisme , op cite 
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أما عن المداخیل السیاحیة فتحتل الجزائر المرتبة العاشرة في إفریقیا حیث قدرت           
من إجمالي المداخیل السیاحیة بالقارة  % 1,1دوالر أي بنسبة  ملیون 133بـ  2002سنة 

فقیمتھا ضعیفة جدا إلى مھملة ، و عند مقارنتھا بالمداخیل السیاحیة في العالم  اإلفریقیة
)0,02 %.(  

مع دول أخرى من نفس القارة، و من نفس  قورنتوضعیة مؤسفة إذا ما  إن ھذه           
و المغرب، الذین ال یمتلكون كل الكمونات السیاحیة التي أالمستوى اإلقتصادي كتونس 

ذا القطاع لم یحظ ، و نقول ھ، و تنوع مناظرھا الطبیعیة و األثریةرتزخر بھا الجزائ
باھتمام إقتصادي في السابق حیث كانت السیاسة اإلقتصادیة الجزائریة قائمة على 

  .التصنیع
  

فندقا تضم  613أما عن ھیاكلھا السیاحیة فتتمثل خاصة في الفنادق و عددھا           
وكالة، موزعین بشكل غیر  317سریر، ووكاالت السیاحة و عددھا  68.000حوالي 
، و تبقى ھذه الھیاكل ال تستجیب ال نوعا و ال كما لمتطلبات )1(على التراب الوطني متعادل

  .السیاحة الوطنیة و الدولیة خصوصا إذا قورنت بما یعرضھ السوق السیاحي العالمي
  

   :المؤسسات المؤطرة للسیاحة الجزائریة -10-2
  

دیوان الوطني للسیاحة ھي ال في الجزائر أھم ھیئة تعمل على ترقیة السیاحة          
)ONT( و الذي تقتصر نشاطاتھ حالیا على المشاركة في بعض التظاھرات الدولیة ،

، و )2( المختصة في السیاحة و األسفار، و مساندة بعض الحفالت المحلیة و التقلیدیة فقط
ھذا الضعف في نشاط ودینامیكیة الدیوان، یفسر خاصة بنقص المصادر المالیة الموجھة 

، إضافة إلى غیاب المندوبیات السیاحیة اإلقلیمیة و الممثلین السیاحیین في الدول إلیھ
المصدرة للسیاح على عكس الدیوان الوطني للسیاحة التونسي والذي یمثل العصب 

 13المحرك لصناعة السیاحة و ھو یشغل آالف الموظفین و التقنیین موزعین على 
  .لسیاحة التونسیة عبر العالمممثل عن ا 22مندوبیة إقلیمیة تونسیة و 

وفیما یخص التكوین السیاحي، فتتواله ثالث مؤسسات فقط على المستوى الوطني           
و المتمثلة في المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة المتواجدة بالعاصمة، المعھد الوطني 

سعادة ؛ و تعاني للتقنیات الفندقیة و السیاحیة بتیزي وزو ، و مركز التقنیات الفندقیة ببو
  ھذه المؤسسات من قدم تجھیزاتھا و التي لم تعد تتالئم مع تقنیات التدریس الحدیثة ، أما

ال تستجیب في أغلبھا إلى متطلبات المتعاملین السیاحیین و إلى فإنھا عن البرامج المدرسة 
ن الفندقة الحدیثة ، إضافة إلى ذلك نالحظ دمج ضعیف لبعض الحرف في میدان التكوی

كالمرشدین (المھني و في مجال التدریس بصفة عامة و إھمال بعض اإلختصاصات 
  ).، و غیرھم"bivouac "السیاحیین، المنشطین، طباخي المخیمات المؤقتة 

  

  :الكمونات السیاحیة بالجزائر -10-3
  

  عدیدة بإمكانھا أن تكون قاعدة أساسیة  و مؤھالت سیاحیة تمتلك الجزائر كمونات          
 

 )1(  Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, Eléments de la stratégie de développement durable du 

tourisme en Algérie – horizon 2010 -, janvier 2001 , p . 20  

)2(  IDEM , P. 24 
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 عتباراإللتطویر الصناعة السیاحیة بھا إذا ما توفرت الشروط الالزمة الستغاللھا و إعادة
  :یمكن تلخیص ھذه الكمونات في النقاط التالیة، و ھال
  

العدید من المواضع  فيثقافیة و تاریخیة ثریة و متنوعة  و إمكانیات سیاحیة أثریة •
 .صنفتھا الیونسكو كتراث عالمي

من  و فرید ،، متاحف في الھواء الطلقثراء سیاحي كبیر في الجنوب الجزائري •
إنتاج  إذا ما أستغل أحسن إستغالل أن یكون  لذي یمكنفي العالم بأسره و ا نوعھ

 .للعدید من الدول خاصة المجاورة للجزائرسیاحي منافس للسوق السیاحي 
 .منطقة توسع سیاحي، معظمھا غیر مستغلة 174تحوي الجزائر على  •
 .قرب الجزائر من أھم الدول المصدرة للسیاح و خاصة منھا دول القارة األروبیة  •
 .سیاحي حقیقي على المستوى الداخلي و الخارجي تواجد طلب •
 .البنى التحتیة من شبكات طرق، موانىء و مطارات دولیة توفر •
 .مساندة التنمیة المستدیمة للسیاحة يإرادة الحكومة الجزائریة ف •

  

  :معوقات اإلستثمار السیاحي بالجزائر -10-4
  

ئر و ثراءھا الطبیعي و الحضاري رغم الكمونات السیاحیة التي تتمتع بھا الجزا          
  :إال أن تنمیة السیاحة بھا تواجھ بعض العقبات أھمھا

  

 .غیاب مخطط توجیھي وطني للتھیئة السیاحیة •
اإلدارة  تستطعلم  ،العقار السیاحي ةصاتنظیم و تسییر المجال السیاحي و خ •

من  و یتدخل في ذلك العدید حیثلوحدھا من التحكم فیھ،  )الوزارة( السیاحیة
وكالة و بصفة عشوائیة منھم الـ الشركاء اإلجتماعیین و اإلقتصادیینالمتعاملین 

، الوكاالت العقاریة، أمالك الدولة و الجماعات )CALPI(الوطنیة لدعم اإلستثمار
یعرقل اإلدارة السیاحیة في القیام بدورھا  التداخل ، و ھذا)الوالیة، البلدیة( المحلیة

 .یاحیةالمتمثل في التنمیة الس
الصعوبات المواجھة في تموین دراسات التھیئة السیاحیة، و في تموین عملیات  •

 .الفندقیة و أیضا في تموین المشاریع السیاحیة و) VRD(التزوید بالبنى التحتیة 
تقھقر البیئة المحیطة و التي أصبحت تقف عائقا أمام التنمیة السیاحیة، و نخص بھا  •

و التاریخي، الالمباالت  يال التراث الثقافي، األثركل أنواع التلوث البیئي، إھم
بعض المواطنین البعیدة كل البعد عن العلم  سلوكاتالعمومیة، إضافة إلى 

 .والمعرفة والتي ترى في السیاحة آداة كسر و تعدي على الثقافة و التقالید الوطنیة
نالحظ غیاب عدم تالئم القوانین السیاحیة مع متطلبات السوق السیاحي الحالیة ف •

 ،بعض النشاطات السیاحیة في القانون السیاحي الوطني كالغطس تحت الماء 
 .و غیرھاو المھرجانات الصید السیاحي 

  

لوضعیة السیاحة بالجزائر و أن یكون ذلك  عاجال و بالتالي یجب إیجاد حال          
جیراننا  نأفي حین  ،بطریقة علمیة حتى نستدرك ما فاتنا من سنوات خمول سیاحي

، فقد حان الوقت لكي تتفطن الجزائر إلى أھمیة القطاعیحققون أرباحا ال تحصى من ھذا 
  .من بابھا الواسع و أن تدخل سوق المنافسة السیاحیة العالمیة األخیرھذا 
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  الـمـبـحـــــــــثخـــــــالصـــــــــة 
  
  

تلعبھ من دور بارز في دعم و تمثل السیاحة صناعة القرن الواحد و العشرین لما           
تنشیط إقتصادیات الكثیر من الدول و خاصة منھا إعادة توزیع الدخل في الدولة، المستوى 
العام لألسعار، التسویق، العمالة، المرافق األساسیة في الدولة و زیادة فرص اإلستثمار 

وق الحر، الوطني و األجنبي خصوصا مع دخول معظم دول العالم في سیاسة إقتصاد الس
و ھذا ما دعى بالعدید منھا إلى اإلھتمام بالمجال السیاحي و بذل الجھود لتعظیم عوائده و 

  التقلیل من الصعوبات التي تعرقل مسیرتھ 
  

و الجزائر كغیرھا من الدول األخرى ال بد أن تبرز في العالم و في منطقة حوض           
مة و أن تدخل سوق المنافسة العالمیة البحر المتوسط،  حتى تتمكن من مواكبة العول

خصوصا و أنھا تمتلك كمونات سیاحیة ھائلة من حیث الطبیعة، األیدي العاملة، القاعدة 
اإلقتصادیة و الثقافیة و العلمیة، و أحسن میدان یسھل علیھا ذلك ھو اإلستثمار في المیدان 

  ).لي صیفاالسیاحة الصحراویة شتاءا و الشریط الساح( السیاحي و تنمیتھ 
       

لكي یحصل ھذا ال بد أن نفكر في تحویل مشاریعنا السیاحیة البسیطة إلى ھیاكل           
إستقبال عالمیة تتماشى و المؤشرات العالمیة خاصة في المناطق الصحراویة و المدن 
 المتروبولیة الكبرى التي تمثل مجاالت مفضلة لما تحتویھ من بنى تحتیة و بنكیة و إدارات
تسھل اإلستثمار السیاحي السریع و خلق بذلك إتجاھات سیاحیة جدیدة مختلفة عن السیاحة 

  .الساحلیة و التي نلقاھا في معظم المدن السیاحیة في العالم
  

و لتحقیق ھذه الفكرة سوف نحاول دراسة إمكانیة خلق قطب سیاحي داخلي في           
ینة و التي تعد متروبول كبیرة و عاصمة المجال الجزائري و إخترنا لذلك مدینة قسنط

إقلیمیة للشرق الجزائري و بالتالي عاصمتھ اإلقتصادیة و الثقافیة و العلمیة، ولما تزخر بھ 
  .     من مقومات سیاحیة عدیدة سوف نتعرف علىالبعض منھا في الفصول الالحقة
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 الـثـــــــــانـــــــــــيث المـبـحــــ
  
 

   المـــــــوارد الطـبـیـعـیـــــــة و البـشـــریــــــةـم ـــــأھ
  

  لوالیـــــــــــة قـسـنـطـیـنـــــــة
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  :الـمبحثــة ــقــدمـم
قبل التطرق إلى دراسة المجال السیاحي لوالیة قسنطینة البد أن نبدأ أوال           
عریف بالوالیة و بیان أھمیتھا على المستوى اإلقلیمي و الوطني ، و ما تزخر بھ من بالت

المؤھالت  مقومات تساھم في تطویر جانبھا السیاحي ، و تتمثل أھم ھذه المقومات في
، فھي عناصر لھا دور كبیر و فعال في جلب العدید من الزوار مھما السكانیةالطبیعیة و 

عن سبب قدومھم ، و بذلك تصبح الوالیة منطقة جذب  كان مستواھم و بغض النظر
 .سكاني

  الـــــدراســـــــــة الـطـبـیـعـیـــــــــة - 1
  

ة، ــرانیـالعم ـاتي كل الدراسـا فــیرا أساسـي عنصـال الطبیعـر المجـبـتـیع           
زات ـص ممیـح بتشخیـال یسمـة للمجـاخیـة، و المنـاریسیـص التضـة الخصائـفمعرف
ع المھيء أداء ـا یستطیـن ھنـة، و مـق طبیعیـوائـة و عـادیـات إقتصـن كمونـة، مـالمنطق
  .ةـدف من الدراسـال و الھـب مع المجـاسـي یتنـور علمـع تصـوضـة بـرانیـھ العمـخطط

   
  :الجــــــانـــــــب الـطـبـیـعــــــي -1- 1
 :الـمــوقــــــــــع - 1-1- 1

  

  ـر والیـة قـسـنـطـیـنـة عـاصمـة اإلقلیـم الشمالـي الشـرقـي الجـزائـري،بتعت          
، فھـي تبعـد عـن الجـزائـر  و ھـذا مـا جعـل منھـا منطقـة عبـور ھامـة بیـن أقالیـم البـالد 

كلم عـن والیـة  235كلم عـن والیـة سكیكـدة و تفصلھـا  86كلم و بـ  439العـاصمـة بـ 
  .كلم عـن الحـدود الجـزائـریـة التـونسیـة 245الصحـراء، و بسكـرة بوابـة 

  ثا و 35،  °36رض ـي عـرتـن دائـر بیـي تنحصـي فھـا الفلكـأما عن موقعھ          
    .شرق خط غرینیتش ثا 43، °6ثا و  15، °6ول ـي طـن خطـثا و بی 19،  36° 

ا شرقـ و نطینـة شمـاال والیـة سكیكـدة،والیـة قـسـیحـد ، بالنسبة للموقع اإلداري           
أنظـر الخریطـة رقـم (والیـة قـالمـة، غربـا والیـة میلـة و مـن الجنـوب والیـة أم البـواقـي

01(.  
 0.1وھـي تمثـل بذلـك حـوالـي  ²كلم 2297.20و تتربـع علـى مسـاحـة قـدرھـا           

، وھـي ²كلم 2.381.741و المقـدرة بـ  فقـط مـن المسـاحـة اإلجمـالیـة للجـزائـر %
  ).02أنظـر الخریطـة رقـم (بلدیـة  إثنى عشرمقسمـة إداریا إلـى ستـة دوائـر و 

إذا فـمـوقـع والیـة قـسـنـطـیـنـة الـوسـط لـھ أھـمـیـة كـبـرى فـي حـركـیـة           
  .  الـسـكـان و الـسـیـاح سـواء الـوطـنـیـیـن أو األجـانـب

  
  :الـتـضـــــــاریـــــس - 1-2- 1

  

تنحصـر والیـة قـسـنـطـیـنـة بیـن سلسلتیـن تضـاریسیتیـن كبیـرتیـن ھمـا السلسلـة           
  التلیـة فـي الشمـال و السھـول العلیـا فـي الجنـوب، لذلـك فھي تعـرف تنوعـا في وحداتھـا
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ھـي  )1( مجموعـات تضاریسیة كبـرى التضاریسیـة، والتي یمكـن أن نصنفھـا إلى ثالثـة 
  ):03أنظـر خریطـة رقـم ( 

  
 :المجموعة الجبلیة •

  

تحتل ھذه المجموعة الجزء األكبر من الوالیة و تتمثل في الكتل الجبلیة التي            
تعرف تباینا في ارتفاعھا، فأعلى قمة ھي جبل أم سطاس في أقصى الجنوب بارتفاع 

  %16,58، و تحتل ھذه المجموعة نسبة م 1200شماال بـ  م، فجبل سیدي دریس 1326
  .)2(من مساحة الوالیة 

 :مجموعة األحواض الداخلیة  •
 

م ، تتشكل من تكوینات  600و  500و تخص تالال صغیرة، ینحصر ارتفاعھا بین           
و طینیة و مارنیة، تتخللھا شبكة ھیدروغرافیة كثیفة یتصدرھا وادي الرمال و بومرزوق 

من   %37,66و تحتل ھذه المجموعة نسبة  لذان یصبان في حوض واد كبیر رمال،ال
  .)3(مساحة الوالیة 
 :مـجموعــة السـھـول العـلیــا •

 

تتواجد في الجھة الجنوبیة الشرقیة من الوالیة، تربط سلسلتي األطلس التلي و           
تتخللھا ھضبتین  ، م 800و  600األطلس الصحراوي، لذلك یتراوح ارتفاعھا ما بین 

و  ،فوق سطح البحر م 800م و ھضبة عین عبید  780باي بارزتین ھما ھضبة عین ال
  .)4(من مساحة الوالیة   %28,74تحتل ھذه المجموعة نسبة 

  
عموما فوالیة قسنطینة تتمیز بطوبوغرافیة متضرسة حیث تسیطر علیھا           

و التي تتركز في المناطق الشمالیة و الشرقیة   % 45المرتفعات من جبال و ھضاب بنسبة 
  .على عكس المناطق الجنوبیة الضعیفة اإلرتفاع و المتمثلة في السھول و األحواض 

لكن ھذا الوعاء المتضرس ال یمثل عائقا أمام تطویر النشاط السیاحي بالوالیة           
ویة إذا سمحت الظروف المناخیة فشدة اإلرتفاع قد تفید في تنمیة السیاحة الجبلیة أو الشت

  . بذلك، و إذا ما أنشئت بھا ھیاكل قاعدیة و ھیاكل سیاحیة إلستقبال السواح
  
  
  
  
  

حنان كرید، رجاء حرارة، العالقة بین المدینة و اإلقلیم حالة قسنطینة، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة في التھیئة اإلقلیمیة،  )1( 

2003                  

  2002 توفوتي أمال، تنمیة الثروة الغابیة بوالیة قسنطینة، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة في التھیئة اإلقلیمیة، حبیبة،ھالل   )2(

  نفس المصدر السابق  )3(

  نفي المصدر السابق  )4(
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 :الـــمــنـــــــــــــاخ -2- 1
  

  ـة السیـاحیـة، فعـادة المناطـق الشدیـدة التساقـط و للمنـاخ تـأثیـر كبیـر علـى الحرك          
الریـاح القـویـة و الضبـاب  وذات درجـات حـرارة جـد منخفضـة أو شدیـدة االرتفـاع، 

الكثیـف ھـي عـوامـل منـاخیـة تقـف عائقـا أمـام قـدوم السیـاح فالسـائـح یبحـث عـن 
فالمنـاخ لـھ انعكـاس مبـاشـر علـى حـركـة إضـافـة إلـى ھـذا . منـاخیـة معتـدلـة ظـروف

المـرور و خـاصـة منھـا الخطـوط الجـویـة التـي قـد تتعـرض إلـى االنقطـاع بسبـب 
ضبـاب شدیـد أو ثلـوج كثیفـة أو غیـرھـا، فالسـائـح األروبـي مثـال یبحـث دومـا عـن 

  .داكنـة طـوال السنـةالمنـاطـق المشمسـة و زرقـة السمـاء لیتخلـص مـن السحـب ال
  

أمـا عن منـاخ والیـة قـسـنـطـیـنـة فھـو ینحصـر بیـن نطاقیـن، الشریـط           
الساحلـي الـرطب و الجنـوب الجـزائـري الجـاف إذن فھـو یقـع بیـن كتلتیـن ھوائیتیـن 

  :لتـالیـةالبـاردة شمـاال و الحـارة جنوبـا و بذلـك یتصـف منـاخ الوالیـة بالممیـزات ا
  

   :الــتــســـــــاقــــط - 2-1- 1
  

تتركز  ملم 600و  400تتمیز والیة قسنطینة بنسبة تساقط معتبرة تنحصر بین           
من إجمالي التساقط السنوي و نسجل أكبر  % 40خاصة في فصل الشتاء حیث تسقط بھ 

، ثم نسجل نسبة  ملم 65,76ملم و  80,46كمیة للتساقط في شھري دیسمبر و جانفي بـ 
أقل خالل فصلي الخریف و الربیع و ھي في أغلبھا أمطار فجائیة ، أما عن أدنى كمیة 

  )04شكل رقم ال أنظر(من التساقط السنوي  %7للتساقط تكون فصل الصیف بـ 
         

و الذي یمتد من شھر  الممطرل ـفصالل في ـط تسجـات تساقـر كمیـإذن فأكب          
على عكس الفصل الجاف الذي یدوم ثالثة أشھر فقط من شھر ، شھر ماي سبتمبر إلى 

جوان إلى شھر سبتمبر و الذي یعرف كمیات تساقط ضعیفة جدا ، رغم ھذا فإن تساقط 
األمطار في والیة قسنطینة ال یؤثر سلبا على حركة السیاح ألنھ یحدث في فترات معلومة 

ف و أنھ ال یؤثر على حركة المرور عند و یعرف اإلعتدال خالل فصلي الربیع و الخری
 .إتخاذ اإلحتیاطات الالزمة
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   04شـكــــل رقــــم 
  

المتوسطات الشھریة للتساقط و الحرارة خالل الفترة 1983 - 2002
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 :الــحــــــــــرارة - 2-2- 1
  

حیث تسجل أكبر  م° 31,53تتمیز والیة قسنطینة بمدى حراري كبیر یصل إلى           
من المتوسط الحراري السنوي و  %24,41الذي یمثل درجات حرارة في فصل الصیف 

، و تسجل  ° 25,72و  °25,23أعلى درجة للحرارة سجلت في شھري جویلیة و أوت بـ 
و ذلك في شھر جانفي أما عن فصلي  ° 6,53أدنى درجة للحرارة في فصل الشتاء بـ 

  )   04الشكل رقم أنظر ( الربیع و الخریف فیتمیزان بدرجات حرارة معتدلة 
  :وبالتالي تتوزع درجات الحرارة على فصلین          

 متوسط نسحل فیھ أقصى  و  فصل حار یمتد من شھر ماي إلى غایة شھر سبتمبر •
 .حراري

، ھو أطول من الفصل الحار و فصل بارد یمتد من شھر سبتمبر إلى غایة شھر ماي   •
 .نسجل فیھ أدنى درجاتا لحرارة

  
ت الحرارة العالیة ال تعتبر حالیا كعائق أمام الحركة السیاحیة بل أخیرا فإن درجا          

، إنشاء د ـزة التبریـرة كأجھـا المعاصـوجیـولـل التكنـال وسائـباستعمیمكن تجاوزھا 
ة في ـاح إلى الوالیـدوم السیـام قـق أمـل أي عائـال تشكالحرارة ح ـفتصبمسابح و غیرھا ، 

 . الحار لـذا الفصـھ
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  : الــــریــــــــاح - 2-3- 1
  

ثا  /م 2,5 تھب على والیة قسنطینة ریاح شمالیة بسرعة عادیة معدلھا السنوي          
تزداد ھذه السرعة في الفصل الرطب فتصل أقصاھا في شھر دیسمبر ، ) 08جدول رقم (

ثا ، و تقل في الفصل الجاف لتصل أدنى سرعة لھا في شھري  /م 2,8فیفري و مارس بـ 
  .ثا /م 2,1بتمبر و أكتوبر نـ س

إضافة إلى ذلك یوجد نوع آخر من الریاح التي تھب على والیة قسنطینة و في           
ھذه المرة ھي ریاح آتیة من الجنوب لذلك فھي حارة و تھب خاصة في فصل الصیف و 

  ).08جدول رقم (  یوما في السنة 39الربیع لتصل عدد أیام ھبوبھا 
أن سرعـة الریـاح معتدلـة طـوال السنـة لذلك  كذلك 08ن من الجـدول رقـم یتبی          

  .   فھي ال تمثـل عـائقـا أمـام تنقـالت السیـاح
  
  :الــثــلــــــــــوج - 2-4- 1

  

یتبین لنا أن الثلوج تتساقط في الفصل الرطب على  09من خالل الجدول رقم           
أیام في السنة  07رین جانفي و فیفري، و نسجل بذلك امتداد أربعة أشھر، خاصة منھم شھ

  .تتساقط بھا الثلوج
الثلـوج المتسـاقطة في والیـة قسنطینـة تقتصـر على فصـل الشتـاء فقـط، و قـد           

تتسبب أحیـانـا في عرقلـة حركـة النقـل البـري و الجـوي لكن رغـم ھـذا فھي ال تسبب 
  . ألنھـا ال تـدوم طویـالعـائقـا للنشـاط السیـاحي 

  
  :الــجــلــیــــــــد - 2-5- 1

  

یوما  33عدد أیام تساقط الجلید في السنة و المقدرة بـ  09یبین لنا الجدول رقم           
 10أشھر من الفترة الرطبة، و أكثر األشھر تساقطا ھو شھر جانفي بـ  06موزعین على 

  .أیام
یضـا في عرقلـة حركـة المـرور، لكـن ال یعیق النشـاط تسـاقط الجلیـد یتسبب أ          

  .السیـاحي ألنـھ یـدوم بضـع أیـام متفـرقـة فقـط
  
  :ــــــةـــــالصــــخ

  

یعتبـر منـاخ والیـة قـسـنـطیـنة كـأحـد العنـاصـر األسـاسیة لدفـع الحركـة           
الثلـوج، الجلیـد، و سـرعـة الریـاح ال  السیـاحیـة بالجـزائـر إذ تسـاقـط األمطـار الغزیـرة،

تؤثـر كثیـرا علـى الحركـة السیاحیـة بالوالیـة ألنھـا تخـص بضـع أیـام فقـط موزعـة 
لكـن درجـات الحـرارة المـرتفعـة فـي الفصـل الجـاف  الـذي یمتـد . علـى الفصـل الـرطب

أجھـزة مكیفـة للھـواء أو  شھر ماي إلى شھر سبتمبر  یمكـن التغلـب علیـھ بوضـع مـن
كلم أو إقـامـة مسـابـح محمیـة و  85الذھـاب إلى البحـر الـذي یبعـد عـن الـوالیـة بـ 

  .غیـرھـا
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 :الـشـبـكــــــة الھـیـدروغـرافـیـة -3- 1
  

الشبكـة الھیدروغـرافیة دورا كبیـرا فـي تنمیة المجال السیـاحي  تلعـب          
دیـة كبیـرة، مسطحـات مـائیة ھـامـة و في مـواضع استـراتیجیـة ى أولفاحتـواءھا ع

تسمـح بتجھیزھا إلستثمارھـا فـي المیـدان السیـاحـي كمنـاطـق للتنـزه و اللعـب و 
  .الـراحـة
ملیون  50أمـا عن والیة قـسـنطینة فمصادرھا المـائیة المسخرة تقدر بـ           

  :)1(السنة تتـوزع كـاآلتـي/3م
  

 السنـة/ 3ملیـون م 44): األسمطـة(لمیـاه الجـوفیـة ا •
 السنـة/ 3ملیـون م 06: المیـاه السـطـحــیــــــــــــــة •
  

  :تستعمـل ھـذه المیـاه فـي المجـاالت التـالیـة
 السنـة إلحتیاجـات السكـان من المیـاه الصالحـة للشـرب/ 3ملیـون م 32 •
 راعیـةالسنـة لإلحتیاجـات الز/ 3ملیـون م 12 •
 .السنـة لإلحتیاجـات الصناعیـة/ 3ملیـون م 06 •
 

تنتمـي الوالیـة إلـى الحـوض النھـري كبیـر رمـال، و تحتـوي علـى عـدد معتبـر           
  :مـن األودیـة أھمھـا

واد السمنـدو فـي الشمـال، واد الرمـال وواد بو مـرزوق، و تغـذیھـا شبكـة مـن األودیـة و 
  :ھـاالـروافـد من

  

واد حمیمیـم ینبـع من منطقـة المـریـج و واد بـردة في الجھـة الشـرقیـة،  •
 .مـرزوقي واد بویصبـان ف

 .في واد الرمـال بواد البقـرات في الجھـة الغربیـة للوالیـة، یصـ •
  

أجمـل ھـذه األودیـة و الذي یمكـن استغاللـھ فـي المجـال السیاحـي ھـو واد           
خاصـة فـي جـزءه المـار بالمدینـة القـدیمـة لـقـسـنـطـیـنـة و الـذي یفصـل  الـرمـال و

  .ضفتـي الصخـر العتیــق
لكـن كـل ھـذه األودیـة تعـرف صبیبـا كبیـرا في الفصـل الممطـر حتى أنھـا          

تصبـح خطیـرة، أمـا في الفصـل الحـار فیمیزھـا الجفـاف و درجـة تلـوث عـالیة ممـا 
  .من المیـاه من خـارج الوالیـة %60یستلـزم إحضـار 

  
          :إسـتـنـتـــــــــــاج

تتمیـز والیـة قـسـنـطیـنـة بمـوقـع إستراتیجـي،  یتوسـط اإلقلیـم الشمالـي الشرقـي           
  ع الجزائـري، ممـا یسھـل   عالقاتھـا و اتصاالتھـا اإلقلیمیـة ، إضافـة إلـى ذلـك فھـي تقـ

  
  
 2002مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة ، قسنطینة باألرقام ،  )1(
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السلسلـة التلیـة و السھـول العلیـا ، و ھـذا مـا : بیـن سلسلتیـن تضاریسیتیـن ھامتیـن 
أكسبھـا تنوعا فـي وحداتھـا التضـاریسیة و التي تتشكـل أساسـا من المجمـوعة الجبلیة و 

  .الوحـدات التلیـة 
  

فصـل بـارد و ممطر شتـاءا و فصل جـاف و : و یتمیـز منـاخ الوالیـة بفصلیـن          
ملم و ھي نسبـة معتبرة  600و  400حـار صیفـا، تنحصر نسبـة التسـاقط بـھ بیـن 

مـوزعة خاصة على الفصـل الـرطب ، سـرعة الریـاح بھ معتدلـة ال تؤثـر على حركـات 
  .المـرور و ال على السیــاح

و تتمتـع الوالیـة بشبكـة ھیدروغـرافیـة ، یمیزھـا واد الرمـال الذي یخلق منـاظر           
رائعـة الجمـال خـاصة على مستـوى المدینـة القدیمـة و الذي قـد یجلـب أنظـار العدیـد من 
  .نالزوار؛ لكـن تعـرف ھـذه الشبكـة صبیبـا ضعیفـا بسبـب ودیـانھـا غیر الدائمـة الجریـا

  

إذا من النـاحیة الطبیعیـة فھنـاك العدیـد من المـؤھالت لتنمیـة السیـاحة كـالمـوقع،           
لكـن یبقـى العائـق الوحیـد ھـو قلـة المیـاه و التـي ) جبـال، سھـول، غابـات(التضـاریس 

یون ملـ 20الذي سیـزود والیة قسـنـطینة بحوالي  2007مـع تدشیـن سـد بني ھارون سنة 
  . السنـة فـإن الوالیـة سـوف تتغلـب علـى ھـذا العــائـق/ 3م
 
  الـــدراســـــــــــــة الـدیـمـغـــرافـیــــــــة - 2

  

یعتبـر الجـانب البشـري أسـاس كـل دراسـة علمیـة فـي مجـال التھیئـة و التخطیـط           
إلـى اإلنسـان، فتركیبھـم، توزیعھـم  العمـراني ألن كـل عملیـة تنمیـة قـائمة من اإلنسـان

المجـالي، نسبـة و سرعـة تزایدھـم، مستـواھـم الثقـافي، نشـاطھـم، كلھـا مـؤشـرات 
تسمـح بمعرفـة ممیـزات ھـذا المجتمـع السكـاني و بالتـالي إختیـار الطـرق السلیمـة فـي 

لتنمیـة و تحسیـن ظـروف تنظیمھـم، التخطیـط لھـم مـن أجـل استعمالھـم كعنـاصر فـي ا
  .معیشتھـم
أمـا عـن الجـانب السیـاحي فالسكـان ھـم أول مـن یستفیـد مـن عملیـات التھیئـة           

  السیاحیـة مـن خـالل خلـق منـاصب الشغـل أو االستمتـاع بمناطـق و مرافـق الترفیـھ
  .ت سكـان والیـة قـسـنطـیـنـةو الـراحة و التنـزه، لذلـك سـوف نحـاول إبـراز أھـم ممیـزا 
  
  :تـطــور سكــان والیــة قـسـنـطـیـنــة -1- 2

  

تعتبـر والیـة قـسـنـطـیـنتة ثـالث أكبـر والیـة فـي الجـزائـر مـن حیـث الكثـافـة           
إذ بلـغ عـدد سكـانھا حسـب التعـداد العـام للسكـن و السكان )  ²كلم/سـاكن 352(السكانیـة 

من إجمـالي سكـان الجـزائـر    %2,7نسمـة ، تمثل حـوالي  807.647:  1998لسنـة 
  .1998حسـب تعـداد سنـة ) نسمـة 29.100.867(

و تعـرف الوالیـة تـزایـدا كبیـرا و مستمـرا فـي عـدد سكـانھـا، فبعدمـا كـان           
 476.511تقـل إلـى ان 1966نسمـة فـي التعـداد العـام للسكـن و السكـان لسنـة  348.136

  ، 1987نسمـة حسـب تعـداد  622.324، ثـم إرتفـع إلـى 1977نسمـة خـالل تعـداد 
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:  2010، و یتوقـع وصولـھ إلـى سنـة 1998نسمـة فـي تعـداد   807.674لیصـل إلـى 
  .2020نسمـة سنـة  1.203.616و إلى  )1(نسمـة  1.003.993

  

  :عـمـري للـسـكــانالـتـركـیـب الجـنـسـي و الـ -2- 2
  

یتمیـز سكـان والیـة قـسـنـطـیـنـة بتركیـب جنسـي متـوازن نوعـا مـا فیمثـل           
  .من إجمـالي سكـان الوالیـة  % 50,1و الذكـور  % 49,9اإلنـاث 

  

  )10(جـــدول رقم 
  

  ةــنـیـطـنـسـة قــان والیــري لسكــي و العمــب الجنســركیـالت
  

  المجموع  اإلناث  الذكور  الجنس   السن      
0 – 4  40.335  38.795  79.130  
5 – 9  49.240  47.354  96.594  
10 – 14  49.796  49.790  99.586  
15 – 19  45.516  44.864  90.380  

  365.690  180.803  184.887  1مجموع 
20 – 24  39.308  37.882  77.190  
25 – 29  33.860  34.072  67.932  
30 – 34  30.244  30.994  61.238  

  206.360  102.948  103.412  2مجموع 
35 – 39  26.566  26.419  52.985  
40 – 44  22.600  22.425  45.025  
45 – 49  17.869  16.718  34.587  
50 – 54  11.816  12.064  23.880  
55 – 59  9.804  10.946  20.750  

  177.227  88.572  88.655  3مجموع 
60  - 64  9.011  10.716  19.727  
65 – 69  7.238  8.077  15.315  
70 – 74  5.065  5.855  10.920  
75 – 79  2.632  3.286  5.918  
  6.490  3.665  2.825  فأكثر 80

  58.370  31.599  26.771  4مجموع 
  807.647  403.922  403.725  المجموع الـعـــام

   1998التعداد العام للسكن و السكان لسنة  :المصدر
                                                                                          

  الفرق بین السنتین                                                                                            

  ) معدل النمو/ 1+  1* (عدد سكان سنة األساس = عدد سكان سنة س   )1( 
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سنـة ھي  56و 15السكـان في سـن العمـل و الذیـن تتـراوح أعمـارھم بیـن  و بـذلك فنسبـة
56 % .  

)  10(أمـا عن التركیـب العمـري، یتبیـن لنـا من خـالل معطیـات الجـدول رقـم           
سنـة تقـارب  19و  0أن معظـم سكـان الوالیـة ھـم شبـاب فنالحـظ نسبـة األطفـال بیـن 

 35و نسبـة الكھـول بیـن  % 25,6سنـة تقـدر بـ  34و 20و نسبـة الشبـاب بیـن  % 45,3
 60بینمـا تقـدر نسبـة الشیـوخ الذیـن تزیـد أعمـارھم عـن  % 21,9سنـة تقـدر بـ  59و 

  .فقـط % 7,2سنـة بـ 
  
  :تـوزیـع سـكـان والیـة قـسـنـطـیـنـة عـبـر بـلـدیــاتـھــا -3- 2

  

ن اـالسكنسمة حسـب التعـداد العـام للسكـن و  807.647والیة قـسـنـطـیـنة  تضـم          
 352، و بكثـافـة إجمـالیـة قـدرھا  ²كلم 2297,20موزعیـن علـى مسـاحة  1998لسنـة 
 لكن ھـذا التـوزیـع غیـر متـوازن بیـن بلدیـات الوالیـة فنجـد تركـز.  )1( ²كلم/ سـاكن
  ).11أنظـر جـدول رقـم (أخـرى  كـاني فـي بلدیــات دونس
  

  الـكـثــــافـــة الـسـكــانـیــة حـســـب الـبـلــدیـــــات       )11(جـــدول رقم
  

  الكثافة  )نسمة(السكان  )²كلم(المساحة  الـبـلدیـــة
  )²كلم/ساكن(

نسبة التحضر 
)%(  

  96,49  2.617  478.837  183,00  قسنطینة
  72,43  354  90.222  255,00  الخروب

  83,13  194  24.036  123,81  عین سمارة
  44,12  76  20.428  269,95  أوالد رحمون
  66,51  80  25.962  323,80  عین عبید
  54,99  44  13.732  310,42  بن بادیس

  80,73  121  31.070  255,95  زیخود یوسف
  24,95  62  8.210  131,02  بني حمیدان
  62,47  820  58.397  71,18  حامة بوزیان
  85,16  287  33.213  115,70  دیدوش مراد
  56,76  103  15.581  150,77  ابن زیاد

  51,09  75  7.959  106,60  مسعود بوجریو
  64,9  352  807.647  2.297,20  المجموع

  DPAT – 1998التعداد العام للسكن و السكان : المصدر
  
  

  عدد السكان منطقة معینة                                        

  ----------------------------- =  ة السكانیة الكثاف  )1(

  المساحة اإلجمالیة لنفس المنطقة                                                  
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ا أن أكبـر نسبـة للسكـان تتركـز فـي لنیتضـح  )04( فمـن خـالل الخریطـة رقـم          
/ سـاكن 2.617كثـافـة سكـانیـة قـدرھـا نسمـة و ب 478.837بلدیـة قـسـنـطـیـنة و ذلـك بـ 

الـواحـد و قـد نفسـر ھـذا بكونھـا مقـر الوالیـة، و المركـز المشـع الذي یحـوي كل  ²كلم
  .مقـرات اإلدارات و الخدمات و التجھیـزات

و یلیھـا عـدد مـن البلدیـات المحیطـة بھـا تـأتـي فـي مقدمتھـا أربـع بلدیـات             
ـة ھـي علـى الترتیـب الخـروب، حـامـة بـو زیـان، دیـدوش مـراد، زیغـود یـوسف أساسی

ثـم نجـد بلـدیتـي عیـن عبیـد و عیـن سمـارة، و تتمیـز ھـذه البلدیـات بحجـم سكـاني 
  .معتبـر لقربھـا مـن مقـر الوالیـة و أیضـا لتطـور درجـة التجھیـز بھـا

لدیـات المتبقیـة و الواقعـة علـى ھوامـش الوالیـة بعیـدة و بعـد ھـذه المجمـوعـة نجـد الب
عـن مقرھـا و التـي تحتضـن حجـم سكـانـي ضعیـف و تتمثـل فـي بلدیـات أوالد رحمـون، 

  .ابن زیـاد، ابن بـادیس، بنـي حمیـدان و مسعـود بو جـریـو
مـا ابتعدنـا عـن مقـر و بذلـك نستنتـج أن حجـم السكـان و توزیعھـم یتنـاقـص كل          

ي تمثـل التجمـع الحضـري لقـسنطینة و الوالیـة و أن أكبـر البلدیـات سكانـا ھـي التـ
 سنطینة، الخـروب، حـامـة بو زیـان، دیـدوش مـراد و عیـن سمـارةعـددھـا خمـس ھـي ق

  .)05أنظر خریطة رقم (
من إجمالي سكان الوالیة  %65أما عن نسبة التحضر في الوالیة فھي تمثل           

على رأسھم بلدیة  %79,94یتصدر ھذه النسبة بلدیات التجمع الحضري القسنطیني بـ 
، و ھذا یعني أن معظم سكان الوالیة ھم سكان حضر خاصة منھم  %96,49قسنطینة بـ 

بلدیات التجمع الحضري لقسنطینة و ھذا یدل على درجة تطور الخدمات التي تقدمھا 
  . ھا و على سھولة الحیاة بھا على غرار المناطق األخرىالمدن لسكان

  

  :الـتـركـیـب االقـتـصـادي للـسـكــــان -4- 2
  

تھـدف كل عملیـة تھیئـة إلى تحقیـق الـرفـاه و تحسیـن المستوى المعیشي للسكـان           
ص عنـد و یعتبـر الشغـل واحـد من أھـم العنـاصر التي تحقـق ذلك، لذا فالمھـيء یحـر
  .وضـع خططـھ علـى رفـع نسـب الشغـل والحـد مـن البطـالة بالدرجـة األولـى

أمـا عـن والیـة قـسـنـطـیـنـة فقـد بلـغ عـدد سكانھـا فـي سـن العمـل حسب التعداد           
أي ) سنة  56إلى  15الفئة من (  نسمـة 453.217، 1998العـام للسكـن والسكـان لسنـة 

نسمـة  218.064مـن إجمـالي سكـان الوالیـة، منھـم قـوة عاملـة مقـدرة بـ  % 56بنسبـة 
مـن إجمـالي سكـان الوالیـة، أمـا عـن عـدد المشتغلیـن فعـال فیقـدر بـ  % 27أي تمثـل 
، و )05الشكـل رقـم (مـن إجمـالي القـوة العـاملة  % 63أي نسبـة  )1(عامـل 137.200

مـن إجمـالي القـوة العـاملة و ھـي نسبـة  % 37ـة بطـالة تقـدر بـ بذلـك نتحصـل علـى نسب
  .معتبـرة البـد مـن أخـذھـا بعیـن االعتبــار

      
  
  

        
  2002و التھیئة العمرانیة ، قسنطینة باألرقام ،  التخطیطمدیریة  )1(
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  ) 05(شكل رقم 
  

  ةـنـیـطـنـسـة قـان والیـكـسـادي لـصـتـب االقـیـركـتـال
  
  

 ةـوالیـان الـسك

  
100 %  

  
  
  

       
  سكـان خـارجـون عن قـوة العمـل        سكـان داخلـون في قـوة العمـل                                       

      
                     56 %                                                      44 %  

  
  
  
  
  

  قـوة عـاملـة         قـوة غیـرعـاملـة                          
  
  

             
  
  
  
  

 بطــالــــون             مشتغلـون فعـال                                                  
  
  

                                   
                                    63 % 37 %  

  
  

  1998ة ـان لسنـن و السكـام للسكـداد العـالتع :درـالمص                                  
  
 

 نسمة 807.647

 نسمة 354.430 نسمة 453.217

 نسمة 218.064 نسمة  235.153

 بطال 80.864 عامل 137.200
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حیث كـانت  1998و إذا قارنـا نسبـة البطـالة في والیة قسنطینة حسب تعـداد           
نـالحظ  )1( %18و التي كـانت تقـدر بـ  1987و نسبـة البطـالة حسب تعـداد  37%

إرتفـاع كبیر في ھذه النسبـة ممـا یستـدعي إیجـاد حـل عـاجل للخفـض من معـدالت 
  .البطـالة بالوالیـة

  
  :إسـتـنـتـــــــــاج

  

تعتبـر والیـة قـسـنـطـیـنـة مـن بیـن أكبـر والیـات الجـزائـر سكـانـا إذ أحصى           
ساكـن بھـا، یتمیـزون بتركیـب  807.647، 1998عـام للسكـن و السكـان لسنـة التعداد ال

 25,6و الشبـاب بـ  % 45,3جنسـي متـوازن و تركیـب عمـري تمیـزه فئـة األطفـال بـ 
لذلـك فھـي والیـة فتیـة؛ یتـوزع سكـانھـا بنسبـة كبیـرة علـى خمـس بلدیـات تمثـل % 

سـنـطـیـنـة و ھـي بلدیـات قـسـنـطـیـنـة، الخـروب، حـامـة بو التجمـع الحضـري لوالیـة قـ
زیـان، دیـدوش مراد، عیـن سمـارة، و یتركـز معظمھـم فـي مقـر الوالیـة إلحتـواءھـا 

  .علـى جـل الخدمـات و التجھیـزات الالزمــة
ي سكـان مـن إجمـال % 27أمـا عـن تـركیبھـم االقتصـادي فتمثـل قـوة العمـل           

بطـالیـن یمثلـون الفئـة الالزم   % 37مشتغلـون فعـال و البـاقي أي  % 63الوالیة منھـم 
  .    أخذھـا بعین االعتبــار

إذا فتنمیة قطاع السیاحة قادر أن یمتص أعدادا كبیرة من ھذه الفیالق من البطالین           
مال، ألن قطاع الخدمات قائم على خاصة إذا علمنا أن غرفة واحدة في فندق تشغل ثالتة ع

                .العنصر البشري عكس قطاع الصناعة القائم على اآللة و الفالحة التي تعتمد على المجال
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2000مونوغرافیا والیة قسنطینة،  )1(
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  ثــــــــحـبـمـة الــــــالصــخ
  
  

یسھـل عالقاتھـا و في إقلیمھا، مما  وسـطـمـوقـع ب والیـة قـسـنـطـیـنـة تتمیز          
أھـمـیـة كـبـرى فـي حـركـیـة الـسـكـان و الـسـیـاح  لھو  مع باقي الوالیاتاتصاالتھـا 

  .  سـواء الـوطـنـیـیـن أو األجـانـب
و تعرف مناخ قاري  متضرس تغلب علیھ المرتفعات طبیعي تتمیز بوعاءو ھي           

 طار في فصل الشتاء و تسجل أقصى درجات الحرارة بھ في فصل الصیفتكثر فیھ األم
ال تؤثـر على حركـات المـرور و ال على  و لاعتداإل فھي تعرفسـرعة الریـاح  أما

  .السیــاح
یمیزھـا واد الرمـال الذي یخلق  ،كثیفة و تتمتـع الوالیـة بشبكـة ھیدروغـرافیـة          

صة على مستـوى المدینـة القدیمـة لكـن تعـرف ھـذه الشبكـة منـاظر رائعـة الجمـال خـا
  .صبیبـا ضعیفـا بسبـب ودیـانھـا غیر الدائمـة الجریـان

تعتبـر والیـة قـسـنـطـیـنـة مـن بیـن أكبـر والیـات و من حیث الكثافة السكانیة ف          
ساكـن بھـا،  807.647، 1998إذ أحصى التعداد العـام للسكـن و السكـان لسنـة  الوطن

یتمیـزون بتركیـب جنسـي متـوازن و تركیـب عمـري تمیـزه فئـة األطفـال و الشبـاب ؛ 
الحضـري ، و یتركـز معظمھـم فـي  ھاتجمـع على مستوىیتـوزع سكـانھـا بنسبـة كبیـرة 
  .جمیع الخدمات الضروریةمقـر الوالیـة إلحتـواءھـا علـى 

 37فتعاني الوالیة من نسبة بطالة مرتفعة تقدر بـ ھـم االقتصـادي أمـا عـن تـركیب          
 .                    أخذھـا بعین االعتبــار الواجبالفئـة  و ھيمن القوة العاملة   %
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 المـبـحــــث الثــالـــــــــــث

  
 

  الیـــــــــــة األھـمـیـــــــــة اإلقـتـصــــادیـــــــة لو
  

  قـسـنـطـیـنـــــــة
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  :ثـــــمبحـة الــدمــقـم
  

من الناحیة الطبیعیة  التطرق في المبحث السابق على ممیزات والیة قسنطینة بعد          
، من الضروري البحث في أھمیتھا اإلقتصادیة من أجل التعرف على مدى و البشریة

، األمر الذي یدفعنا إلى التأكد من توفر  ثمارات أجنبیة أو وطنیةقدراتھا على إستقبال إست
جمیع الشروط التي یبحث عنھا المستثمر أو الزائر للوالیة و التي یأتي في صدارتھا 

   . ، و ھذا ما سنحاول تبیینھ في ھذا المبحثشبكات المواصالت و اإلتصال
  
  ــــةاإلقـتـصــــــادیـ األنشطة - 1

  

اإلمكـانیـات اإلقتصـادیـة ألي إقلیـم ھـي التـي تبیـن قیمتـھ و مكـانتھ بیـن إن           
األقـالیم األخـرى فكلمـا زادت اإلمكانیـات اإلقتصـادیـة زادت قوتـھ فـي جلـب القـوة 
العـاملـة و بالتـالي یخلـق حركیـة إقتصـادیـة و تدفقـات مـن و إلـى اإلقلیـم، باإلضـافة إلـى 

ستثمـارات الداخلیـة و الخـارجیة و توسـع فـي نشـاطھ اإلقتصـادي، زیـادة جلبـھ لإل
  .السكـان و الھیاكـل القـاعدیـة و الخـدمـات

أمـا عـن والیـة قـسـنـطـیـنـة فسـوف نعطـي لمحـة سریعـة عـن الجـانب           
  .اإلقتصـادي الـذي یمیزھـا و یعطیھـا وزنـا داخـل إقلیمھـا

  
 :ـــــــاط الـفـــالحـــــــــيالنشـــ -1- 1

 

  :قطـــــــاع الفـــــــالحـــــــة - 1-1- 1
 

 تحقـقي تعـد الزراعـة واحـدة مـن القطـاعـات اإلقتصـادیـة الـرئیسیـة و التـ          
ـوفر والیـة قـسـنـطـیـنـة علـى عـدة شـروط تمـن حـاجیـات السكـان و ت % 60حـوالـي 

كتفـائھـا الـذاتـي مـن منـاخ قـاري ممطـر ، تربـة مـارنیـة و تسمـح لھـا مـن تحقیـق إ
 SAT  (198.570(طینیـة مـالئمـة ، و تمثـل المسـاحـة الـزراعیـة اإلجمـالیـة للوالیـة  

  .مـن مسـاحـة الـوالیـة اإلجمـالیـة % 86ما یمثل أي  ھكتـلر
  

األراضـي الـزراعیـة المستغلـة  رةھـو وفـ) 12(و مـا نالحظـھ مـن الجـدول رقـم           
لكـن  )ألـف ھكتـار مـن المسـاحة الـزراعیـة اإلجمـالیـة  131أي (  %66التـي تمثـل 

 3000أي ( فقـط  % 2 تمثل اإلشكـال یكمـن فـي األراضـي المسقیـة فھـي قلیلـة جـدا
ـرى فـإن قطـاع ھـذا مـن جھـة و مـن جھـة أخ) ھكتار من المساحة الـزراعیة المستغلة 

ھـروب األیـادي العـاملـة إلـى القطـاعـات  الـزراعـة یعـانـي مـن عـدة مشـاكـل أھمھـا
 ،1998التعـداد العـام السكـن و السكـان لسنـة  من خالل . ـرى إلرتفـاع األجـور بھـااألخ

نسبـة  فقـط و ھـي )1( عـامـال7.967 فإن قطاع الفالحة في والیة قسنطینة ال یشغل سوى
ضعیفة، إضـافـة إلـى ھـذا نجـد نقـص البـذور و إرتفـاع أسعـارھـا و غیـرھـا مـن 
األسبـاب التـي أثرت على نوعیـة و كمیـة اإلنتـاج الفالحـي و سـاھمت فـي تقھقـر 

  .یوضح ذلك )13(جدول رقم  األراضـي الفالحیة
  
  

  2002باألرقام، مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة ، قسنطینة   )1(
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     )12(ـدول رقـمج
  ةــنـیـطـنـسـة قــة في والیـــیـزراعـة الـاحــر المســـدیـتق

  
  النسبة  )ھكتار(المساحة   

المساحة الزراعیة اإلجمالیة                                                                                                   
)SAT (  198.570  86% من مساحة الوالیة  

المساحة الزراعیة المستغلة 
)SAU (  131.000  66 %  منSAT 

  المسـاحــــة المسقـیـــــة
  SAU    من % 2  3.000  

  مـــــــراعــــــــي
  SAT    من % 25  49.270  

  غـــــابــــــــات
     SAT    من % 9  18.000  

  2003 لوالیة قسنطینة، ةـالحیالح الفـة المصـمدیری: المصدر
  

  ):13(جدول رقم 
  اإلنـتـــــاج الفـــالحــي لـوالیــــة قـسـنـطـیـنـــة

  
  األشجار المثمرة  األعالف  الخضر الجافة  الحبوب  
  )ھكتار( المساحة

  65.484  1.145  3.270  1.451  

النسبة من المساحة 
  %1  %3  %1  %50  الزراعیة المستغلة

  )القنطار(الكمیة 
  1.200.000  12.682  100.400   -  

                                    قسنطینة،  ةھالل حبیبة، توفوتي أمال، تنمیة الثروة الغابیة بوالی :المصدر  
  2002شھادة مھندس دولة في التھیئة اإلقلیمیة،  كرة تخرج لنیلمذ

  
ھا اإلنتاج الفالحي بوالیة النسب الضعیفة التي یمثل) 13(یتبین من الجدول رقم           

 %1ھكتار أي  1.145بـ  تقدرفنالحظ المساحة المخصصة للخضر الجافة التي قسنطینة 
فقط من المساحة الزراعیة المستغلة بالوالیة و ھي نفس النسبة التي تحتلھا األشجار 
ذه المثمرة كما أن إنتاج العلف أیضا یعاني من الضعف إذا ما قورن بحاجیات المواشي لھ

  . المادة
ھذا الضعف في اإلنتاج سوف یتسبب في تقلیص المساحة الزراعیة و ھي           

  .لوالیةفي ا تراجع القطاع الزراعي مما تنج عنھالظاھرة التي تتزاید سنة بعد أخرى و 
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  :تـربـیــة الـحـیـــــوانـــــات 1-2- 1
  

، اإلھتمـام بھـذه ) 14جـدول رقـم(یـة تعـرف الوالیـة تنوعـا فـي ثروتھـا الحیوان          
، حلیـب، بیـض، ) حمـراء و بیضـاء(الثـروة ھـام جـدا و ذلـك لمـا توفـره مـن لحـوم 

لھـذا یجـب الحفـاظ  تلبي حاجیات األفراد الیومیة من أكل و لباس صـوف، جلـد و عسـل
و رعایة  علـى المـراعـي ةفـظاحالمعلیھـا و توفیـر لھـا الشـروط الالزمـة لتكاثرھـا مـن 

  .و غیرھـا حتـي نتمكـن مـن تلبیـة إحتیـاجـات السكــانتنظیـف للـزرائـب  بیطریة و 
  

  )       14(جـدول رقـم
  تربیـة الحیـوانـات فـي والیـة قـسـنـطـیـنـة

  
  ددــــــــــعـال  وانــــــیـحـال

  84.430  امـــــاألغن
  35.721  ارــــــاألبق
  3.960  زــــــالماع
  580  رــــــالحمی
  191  الـــــــالبغ
  80  ولــــــالخی
  1.117.130  اجــــــالدج
  -   لــــــــالنح

  لوالیة  مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة :المصدر         
  2001 قسنطینة                                        

  )      15(جـدول رقـم
  ةـــــــنـیـطـنـسـة قــــوالیـي بــوانــــیـحـاج الــــــــــتـاإلن

  
  ددــــــــــعـال  اجــــــــتـاإلن

  طـــــن   11.338  اللحوم البیضاء
  طـــــن     1.368  اللحوم الحمراء
  بیضــة   27.679  الـبـیــــــــــض
  كـلـــغ   45.116  الـعـســـــــــــل
  لـتـــــر  35.615.877  الـحـلـیـــــــب
  كـلـــــغ   117.819  الـصـــــــوف

  لوالیة مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة  :المصدر             
  2001 قسنطینة                                           
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  :إسـتـنـتــــــــاج
  

لكنھـا غیـر مستغلـة  تمتلـك والیـة قـسـنـطـیـنـة كمـونـات زراعیـة ھـائلـة          
بطـرق إقتصـادیـة لـوجـود منـافسـة حـادة مـن قطـاعـات إقتصـادیـة أخـرى كقطـاع 

 و یتضـح ذلـك فـي أن المسـاحـة الـزراعیـة فـي تقلـص . الخدمـات و الصنـاعـة
أخرى فبعد أن سنـة بعـد و أن عدد العمال في القطاع الزراعي أیضا یتقلص  مستمر
تقلص إلى  1987عامل حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة  11.264كان 

التـوسع العمـرانـي  ھذا إنتشار ظاھرة إضافـة إلـى ،1998عامل حسب تعداد  7.967
، أمـا عـن األراضي الزراعیة و التي زادت من حدة تراجع ھذا القطاع علـى حسـاب

 . متطلبـات السكـان ةتلبـیل تكفي الحیـوانیـة فھـي متنـوعـة لكـن ضعیفـة و ال روةثـال
مناخ،  فكل الظروف مالئمة،من جدید  بھ ا القطاع إمكانیات عدیدة للنھوضھـذل ن كل

، خاصة إذا علمنا أن تنمیة و تطویر قطاع الفالحة سینعكس إیجابا أیادي عاملة ،تربة
صادیة و على التنمیة السیاحیة بخلق نوع من األمن، الغذاء، و تنوع األنشطة اإلقت

و لم یبق إال  زیادة الدخل الوطني الخام و رفع القدرة الشرائیة لفئة عریقة من السكان، 
   .القطـاع ھذا اإلستثمـار في و دعمجلـب رؤوس األمـوال 

  
  :قطاع الـصـنــــاعـــــــة -2- 1

  

فضـال یعتبـر القطـاع الصنـاعـي عنصـرا ھـامـا فـي تحـریك اإلقتصـاد الوطنـي           
عـن تشغیلـھ للعدیـد مـن األیـادي العـاملة و أیضـا لمـا یقـدمھ مـن منتوجـات فـي مختلـف 

  .تسمح بزیادة الناتج الوطني الخامفـروع الصناعـة 
و والیـة قـسـنـطـیـنـة ، تعـد قطبـا صناعیـا ھـامـا فـي الشـرق الجـزائـري حیـث           

و إثنـى ) ZI( ـوزعـة علـى ثـالثـة منـاطـق صنـاعیـة تضـم عـدة مركبـات صنـاعیـة م
، مجـالیـا فھـذه المنـاطـق مـوزعـة علـى معظـم )ZAC ()1( منطقـة نشـاط ) 12(عشـر 

و ھـي مـزودة  بـأھـم الشبكـات ) 16(بلدیـات الوالیـة كمـا ھـو موضـح فـي الجـدول رقـم 
الصـالحـة للشـرب ، الصـرف الصحـي، و الضروریـة و المتمثلـة فـي الطـرق، المیـاه 

  .الكھربـاء
تضـم ھـذه المنـاطـق عـدة مركبـات تنشـط فـي العدیـد مـن الفـروع الصنـاعیـة ، 

 :تتمثـل فـي) 17أنظـر جـدول رقـم (المـوزعـة علـى مؤسسـات عمومیـة 
  

Ø    صناعیة مركبات 06الصنـاعــة المیكــانیكیــة   و تضـم 
Ø صناعیة مركبات 05ــواد البنــاء   و تضــم  صنـاعــــة م 
Ø   صناعیة مركبات 03الصنـاعــة الـغــذائـیــــة   و تضــم 
Ø واحد صناعي الصنـاعــة الـنـسیجـیــــة  و تضــم   مركب 
Ø واحدصناعي  صناعة التبغ و الكبریـت  و تضــم   مركب 
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  :ــــات خـاصـة تتمثـل فـي و مـؤسس
  

Ø    مركبــات  10الصنـاعـة المیكــانیكیــة   و تضـم 
Ø   مركبــات 09الصنـاعـة البـالستیكیـــة   و تضـم 
Ø   مركبــات 07الصنـاعـة الكیمیـائیـــــة   و تضـم 
Ø   مركبــات 04صنــاعــة مـواد البنـــاء   و تضـم  
Ø مركـــب 14ـم   الصنـاعـة الغــذائیــــــة   و تض  
Ø   صناعـات معدنیـة ، صنـاعة الكـراریـس، تحـویـل ( صنـاعـات متنـوعـــــــة

  مركبــات 06و تضم   )   األوراق، صنـاعـة الحبـــــر
Ø الصنـاعـة الخشبیــــــــة   و تضم   مركبیـــــــن 

  

عامال  53.500بـ یشغل قطاع الصناعة عددا ھاما من األیادي العاملة و المقدر           
و ھي نسبة منخفضة إذا  1998في سنة  من إجمالي عمال الوالیة %39أي حوالي  )1(

عامال في  57.724و الذي یعد  1987قارناھا بنتائج التعداد العام للسكن و السكان لسنة 
و تراجع الدولة عن . إلى ضعف اإلستثمار في ھذا المجال یرجعالقطاع الصناعي و ھذا 

في ھذا القطاع و فسح المجال للقطاع الخاص، ھذه السیاسة أدت إلى غلق  اإلستثمار
و للنھوض من جدید  ، 1998- 1994عشرات الوحدات الصناعیة في الوالیة في الفترة 

بھذا القطاع ال بد من تشجیع كل مبادرة إستثمار في ھذا الجانب و فتح المجال أمام  
  .  الشراكة األجنبیة

  
  :ـــــــاتالـخـدمــــــ -3- 1

  

یعتبـر القطـاع الثـالـث أحـد أھـم القطـاعـات التـي یقـوم علیھـا اإلقتصـاد الحـالـي           
و والیـة قـسـنـطـیـنـة تلعب دورا رائـدا في ھـذا المجـال لمـا تمتلكـھ من ھیـاكـل خدماتیـة 

ن، ومیـا مـن طلبـة جامعییذات بعـد إقلیمـي تجلـب مـن خاللـھ أعـدادا كبیـرة مـن الـزوار ی
  :عمـال، تجـار و مشتریـن ، و أھـم الخـدمـات ھـي

  
     :التعلیـم العـالـي و الـبـحـث العـلـمـي - 3-1- 1

تعـرف قـسـنـطـیـنـة بمدینـة العلـم ، فضـال عـن إشعـاعھـا العلمـي الـذي یتعـدى           
مصنفة ضمن أكبر الجامعات  ھد وطنيتین و معكبیر ینتحـدود والیتھـا إذ تحتضـن جـامع

  :على التراب الوطني وھي المتمثلة في
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  :جـــامـعـــة مـنـتــــــوري للـعـلــــــوم -1- 3-1- 1
       

تعـد جامعـة منتـوري أكبـر مجمـع علمـي فـي الشـرق الجزائـري ، أنشـأت فـي           
بھندسـة معماریـة فریـدة مـن نوعھـا ، تضـم أعلـى مبنـى فـي المدینـة  1969جـوان  17

طـابقـا و الممثـل لإلدارة العـامة للجـامعـة إضـافة إلـى قـاعـة  19و الـذي یحـوي 
للمحاضـرات و التـي تعـرف بھندستھـا فـي شكـل كتـاب مفتـوح ، و أیضـا مكتبـة تتسـع 

كتـابـا، مكتـب السمعـي البصـري ، قـاعـة  500.000ي حـوالـي مقعـد و تحـو 700لـ
  .البـراي و قـاعة األنترنیت 

       :قسمـا ھي 33كلیـات و  08و تنقسـم جـامعـة منتـوري على  

 و تضم أقسـام الطـب ، الصیدلـة و جراحـة األسنـان: كلیــة الطــب  •
سـام علـم اإلجتمـاع ، علـم تضم أق: كلیــة العلـوم اإلنسـانیة و اإلجتمـاعیة •

 .النفـس، الفلسفـة، التـاریخ، علـم المكتبـات ، التـربیة البـدنیة و الریـاضیة
 .تضم قسمي اإلقتصـاد و التسییـر: كلیــة العلـوم اإلقتصـادیة و علـوم التسییـر •
تضم أقسـام علـوم الطبیعة والحیـاة ، الكیمیاء، الفیزیاء، : كلیــة العلـوم •

 .ضیات  التغذیـة و التغـدي، البیطـرةالریا
و تضم أقسـام اإللكترونیـك ، الھنـدسة المـدنیة، الھنـدسة : كلیــة علـوم الھنـدسة •

 .المیكـانیكیة، إلكتـروتقنـي، الكیمیـاء الصنـاعیة
و تضم أقسـام التھیئـة : كلیــة علـوم األرض، الجغـرافیـا و التھیئـة العمـرانیـة •

 .الجیولوجیـا ، الھنـدسة المعمـاریة و التعمیـر، تسییـر المـدنالعمـرانیـة ، 
 .و تضم قسمـي الحقـوق الخاصـة و الحقـوق العـامة: كلیــة الحقـوق  •
و تضم أقسـام اآلداب و الثقـافة العـربیـة ، اللغــات : كلیــة اآلداب و اللغــات  •

 .األجنبیـة و التـرجمـة
  

ر ـویل و القصیـدى الطـب في المـالـط 49.663 ة لــامعـذه الجـع ھـتتس          
  .)1( ــاالبـط 6091 بـ 2003ة ـن لسنـرجیـدد المتخــع ردا ویقـاذـستأ  1868 م ـرھـؤطـی
  
 :جامعــــة األمیــــر عبــد القـــــادر للـعـلـــوم اإلنـســـــانـیــــــة -2- 3-1- 1

  

أكبر جامعة للعلوم اإلسالمیة على التراب الوطني  تعتبر جامعة األمیر عبد القادر          
تضم ھذه . ككل، تتمیز بھندستھا المعماریة الرائعة و التي تتبع الطابع اإلسالمي األصیل 

  :أقسام ھي 09الجامعة كلیتین و 
 .و تضم قسمین التاریخ و اللغة العربیة: كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة  •
و تضم أقسام الشریعة و : و الحضارة اإلسالمیةكلیة أصول الدین ، الشریعة  •

الحقوق، الفقھ و أصولھ ، العقیدة ، مقارنة األدیان ، خطاب وسنة ، قسم 
 .الدعوى، اإلعالم و اإلتصال
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  . )1(ا أستاذ 128طالب یؤطرھم  2.534تتسع ھذه الجامعة لـ  
  
 :ـــة الـعـلـیـــــــا لألســـــــاتــــذةالـمـــــدرسـ -3- 3-1- 1

  

ألساتذة تتواجد على المستوى الوطني أربع مدارس علیا مختصة في تكوین ا          
  . مدرستین بالعاصمة، مدرسة بوھران و مدرسة بقسنطینة

تقع المدرسة العلیا لألساتذة لوالیة قسنطینة بقطاع سیدي مبروك، فتحت أبوابھا سنة 
  :دریس من أجل نیل درحة أستاذ مختص في أحد المواد التالیةللت 1996

  

 اللغـــة و األدب العـــربي •
 اللغـــة الـفــرنـسـیـــــــــة •
 اللغـــة األجـنـبـیـــــــــــة •
 التـاریـخ و الجغـرافیــــا •
 علــوم التـسـیـیــــــــــــر •

 . تین من كل أنحاء الوطنآ )2(طالب  1.653:  2003إستقبلت ھذه المدرسة خالل سنة 
  

من والیة قسنطینة قطبا یحتل الصدارة العلمیة في كامل  تجعل اتالجامع ھذه          
فضال عن إحتواءھا على أكبر جامعة للعلوم على مستوى اإلقلیم الشرقي،  اإلقلیم الشرقي

ن أكبر جامعة إسالمیة على التراب الوطني، و أحد أكبر المدارس المختصة في تكوی
األساتذة ، و تستقبل ھذه الھیاكل عددا ھاما من الطلبة على المستوى اإلقلیمي و الوطني 
لذلك یجب إستغالل ھذا الوضع و التركیز على تطویر الجانب العلمي الذي ستستفید منھ 
الوالیة بإستقبال العدید من السیاح من رجال العلم و المثقفین الذین یقصدونھا لحضور 

  .محاضرات و المعارض العلمیةالمؤتمرات و ال
  
  :الـتـكــویـن الـمـھـنـــي و الـتـمـھـیــــن - 3-2- 1

  

یحتل قطاع التكوین المھني مكانة ھامة في قطاع التعلیم فھو یستقبل الطلبة الذین            
لم تتح لھم الفرصة لمتابعة دراستھم بطریقة عادیة، و بذلك یساعدھم على الحصول على 

كما أنھ قد یقدم خدمة كبیرة لقطاع  ، یساھم في تطویر اإلقتصاد المحلي تكوین معین
  السیاحیة و ذلك بتكوین طلبة مختصین في فروع ھذا القطاع من مرشدین سیاحیین،

مختصین في ترمیم اآلثار ، حرفیین و مختصین في  مختصین في الفندقة و الطبخ ،
  .و غیرھم) paysagiste(المحافظة على الحدائق و المساحات الخضراء

   12.335بالنسبة لمراكز التكوین المھني و التمھین بوالیة قسنطینة فھي تستقبل           
  
  
  
  2004/  2003جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ،   )1(
ماجستیر في التھیئة عالقة المؤسسات الجامعیة بالمجال الحضري القسنطیني، مذكرة تخرج لنیل شھادة ناصر محمد رضا،   )2(

   2004سبتمبر       العمرانیة، 
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أستاذا،  340متمھن ، یؤطرھم  5664متربص و  6671منھم  )1( 2003طالبا سنة 
  :یزاولون في المؤسسات التالیة

Ø 11 مركز تكوین مھني. 
Ø في بلدیة قسنطینة واآلخر في بلدیة الخروب معھدین للتكوین المھني أحدھما 
Ø 06 مھنيمالحق للتكوین ال. 
 

  :و یتم التكوین في ھذه المؤسسات على ثالث أنواع ھي
  

ص و یكون ذلك داخل مراكز التكوین أین یتلقى المتربص دروسا ــالتكوین بالترب - 1
  .نظریة و أخرى تطبیقیة

ن أین یتلقى المتمھن الدروس النظریة داخل المركز و الدروس ــالتكوین بالتمھی - 2
  .مومیة أو خاصةالتطبیقیة تكون في مؤسسات ع

  .ةـــدیم دروس لیلیـتق - 3
  

و مرة أخرى نالحظ عدم التوازن في توزیع ھذه المراكز، لصالح بلدیة قسنطینة           
سبعة مراكز و معھد للتكوین المھني أما باقي البلدیات فأغلبھم یحوي ملحق  تضمالتي 

  .        للتكوین فقط
، نصیب النشاط السیاحي منھا ضعیف إختصاصاتھذه المراكز عدة  تدرس في           

إختصاص وحید في  جدا إذ أغلب المراكز تھتم بجانب الحرف التقلیدیة فقط مع تسجیل
  .بمركز مختار علیوش ببلدیة زیغود یوسف المجال السیاحي ھو الطبخ

مدرسة  20أما عن المدارس الخاصة فتعد مدیریة التكوین المھني و التمھین           
صة تنشط معظمھا في اإلعالم اآللي ، أما قطاع السیاحة فلم یحظ إال بمدرسة  وحیدة خا

  .تختص في الفندقة و اإلطعام
إذا فقطاع التكوین المھني و التمھین بوالیة قسنطینة ال یساعد كثیرا القطاع           

لصناعات السیاحي بحكم أن اإلختصاصات التي یقدمھا التخدم ھذا األخیر إال في مجال ا
الدخول في إقتصاد السوق الحر ، یفرض على قطاع التكوین المھني خلق التقلیدیة، و 

إختصاصات جدیدة تتوافق مع مناصب الشغل المتاحة حتى یتم تلبیة متطلبات السوق 
أین  تحتل السیاحة مرتبة ھامة، لذلك ال بد من تكوین مختصین و ذوي خبرات  الحالیة

  . نمیة السیاحة بالوالیةیكون لھم دور كبیر في ت
  
  :الـخـدمـــات الـصـحـیــــــة - 3-3- 1

  

لطالما إحتوت والیة قسنطینة أكبر مركز إستشفائي في الشرق الجزائري ، حیث           
  .تستقبل یومیا آالف المرضى من كل جھات اإلقلیم

تمیز بموقعھ في و الم" بن بادیس"أھم مركز بھا ھو المركز اإلستشفائي الجامعي           
  أعلى الصخرة و باستقبالھ یومیا لعدد ھام من المرضى في مختلف التخصصات و یسخر

  
  2003مدیریة التكوین المھني و التمھین،   )1(
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سریر ، إضافة إلى ھذا فھو یسمح بتكوین طلبة الطب و البحث العلمي  1.449لھم       
  .في ھذا المجال

  :بیر نجد عدة مراكز إستشفائیة أخرى متخصصة ھيباإلضافة إلى ھذا المستشفى الك
  

 :المؤسسات اإلستشفائیة و المتمثلة في - 1
المؤسسة اإلستشفائیة بحي الدقسي المختصة في أمراض الكلى و المسالك  •

 .البولیة
 .المؤسسة اإلستشفائیة بحي الریاض المختصة في أمراض القلب و الشرایین •
مختصة في األمراض العصبیة و المؤسسة اإلستشفائیة بحي جبل الوحش ال •

 .العقلیة
المؤسسة اإلستشفائیة بحي سیدي مبروك المختصة في أمراض النساء و  •

 .التولید
    

 :المراكز الصحیة و المتمثلة في - 2
 مستشفى النھار بحي المنظر الجمیل المختص في مرض الداء السكري •
 .مستشفى النھار ببلدي الخروب المختص في مرض السرطان •
 

العسكري ببلدیة دیدوش مراد في انتظار فتح المستشفى العسكري الجدید  المستشفى - 3
 ".علي منجلي"بالمدینة الجدیدة 

  
 :القطاعات الصحیة و المتمثلة في - 4

 .مستشفى البیر ببلدیة فسنطینة •
 .مستشفى بوضیاف ببلدیة الخروب •
 .مستشفى أحمد عروة ببلدیة زیغود یوسف •
 

منھا العیادات المتعددة  اب الوالیةموزعة عبر تر ھیاكل صحیة أخرى صغیرة - 5
 .)1( عالجقاعة  36 مراكز صحي و 23 ، عیادة 16و عددھا  الخدمات

  
كل ھذه الھیاكل تقدم خدمات صحیة متقدمة للمرضى في عدة إختصاصات تثري           

خصوصا و أنھا تحوي  اإلقلیمیة ھاالوالیة في ھذا المیدان و تجعل من نفوذھا یتعدى حدود
مركز إستشفائي في اإلقلیم الشرقي، بالتالي فوالیة قسنطینة لھا كمونات كبیرة للقیام  أكبر

بتجارب طبیة و تطویر ھذا الجانب و ھي مؤھلة بذلك إلستقبال العدید من رجال الطب و 
الباحثین الذین یساھمون عند قدومھم إلى الوالیة من زیادة عدد السیاح و یفرضون خدمات 

ال أن الوالیة تعاني نقصا في ھذا المیدان نظرا للضغط اإلقلیمي لذلك ، إسیاحیة متطورة
علي "فقد برمج إنشاء مستشفى عسكري و آخر مدني إقلیمي كبیر بالمدینة الجدیدة 

  ."منجلي
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  :الخـدمـــات التجـــاریـــة - 3-4- 1
  

، فضال عن  تعتبر الخدمات التجاریة العنصر األساسي لتحریك السوق اإلستھالكیة          
اإلستیراد ، : و ھذه الخدمات على أنواع ھي. المنتوجات المتنوعة التي تعرضھا لزبائنھا 

  .التصدیر، تجارة الجملة والتجزئة ، الصناعات التقلیدیة و الخدمات
و عند تحلیل وضعیة التجارة في والیة قسنطینة نالحظ عدم التوازن في توزیع           

 76,9ر بلدیات الوالیة، إذ تسیطر بلدیة قسنطینة بنسبة كبیرة قدرھا النشاطات التجاریة عب
، و حتى داخل بلدیة قسنطینة نجد أحیاءا تكاد تخلو من  )2(على التجارة المحلیة للوالیة  %

المحالت التجاریة و خاصة منھا مناطق السكن الحضریة الجدیدة و أحیاء أخرى تكتظ بھا 
اریة ھي المدینة القدیمة التي تستقطب حتى سكان المحالت حیث تعد أھم منطقة تج

  .البلدیات المجاورة 
و عند مقارنة أنواع القطاعات التجاریة السائدة في الوالیة نالحظ أن تجارة           

  :  ھي )3(تلیھا بقیة القطاعات بنسب متوسطة %46,9التجزئة تحتل الصدارة بـ 
  

 % 27,5   ـــات ـالخـــدمـــ •
 %  11  ـــاج  ـــــاإلنــتـــ •
 % 5,2    ـــة ـتجارة الجمل •
 % 4,7   صناعات تقلیدیة •
 % 4,7  ـــراد  ـإسـتـــیـــــ •

 

إضافة إلى ذلك تضم والیة قسنطینة أسواقا أسبوعیة موزعة عبر بلدیاتھا أھمھا           
  .ھو سوق بلدیة الخروب و الذي یتعدى نشاطھ حدود الوالیة 

الزوار  آالف إستقبال تفرض علیھا دینة قسنطینةدمات التجاریة بمالخوضعیة           
قضاء حاجیاتھم من لوازم و  یرغبون فيالذین یومیا من داخل و خارخ الوالیة من 

، ھذا ما جعل منھا تتحول إلى أھم األقطاب التجاریة في اإلقلیم الشرقي و بالتالي خدمات
  . مركز جذب كبیر

ناك العدید من المعارض التجاریة اإلقلیمیة كمعرض الكتب، إلى جانب النشاط التجاري ھ
معرض قسنطینة، معرض مواد البناء، كل ھذه األنشطة التجاریة المتمیزة تزید من أھمیة 

  .الوالیة و خاصة في میدان التجارة، الخدمات و السیاحة
  
  :الخدمــات البنكیـة و المصرفیــة - 3-5- 1

  

یة و المصرفیة عصب النشاط اإلقتصادي ، فضال عن دورھا تعتبر الخدمات البنك          
في تحویل، تنظیم و تنقل األموال خصوصا مع الدخول في سیاسة إقتصاد السوق ، و 

  .إرتفاع نسبة اإلستثمار الخاص
  
 2002مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة، قسنطینة باألرقام،) 1( 

حالة النطاق الشمالي، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر  –لقسنطیني وفق الھیاكل التجاریة حمود نعیمة، تنظیم المجال الحضري ا  )2(

   2003  في التھیئة العمرانیة، 

  2002مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة ، قسنطینة باألرقام،  )3(
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في ھذا الصدد تتمتع والیة قسنطینة بشبكة بنكیة متنوعة و متطورة بفضل           
یدھا باإلعالم اآللي الذي مكنھا من مواجھة اإلستثمارات اإلقتصادیة الكثیفة التي تزو

تتمثل  و معظمھا ھي وكاالت مصرفیة إقلیمیة، عرفتھا الوالیة خالل السنوات األخیرة،
  :في المؤسسات التالیة

 

 وكالة واحدة بمدینة قسنطینة یضم و  )BCA( الـبـنـك المركزي الجزائري  •
سبع وكاالت أربعة منھا بمدینة یضم و  )BNA( طني الجزائــري الـبـنـك الو •

 قسنطینة
وكالتین واحدة منھما بمدینة یضم و  )BEA(الجزائـري  الخارجيالـبـنـك  •

 قسنطینة
سبع وكاالت أربعة منھا یضم و  )BADR(البنك الفالحة و التنمیة الریفیة  •

 بمدینة قسنطینة
متواجدة خمس وكاالت أربعة منھا یضم و  )BDL( الـبـنـك التنمیــة المحلیــة   •

    بمدینة قسنطینة
وكالة واحدة یضم و  )CGMP( صندوق الضمان الصفقات اإلجتماعیة   •

 بمدینة قسنطینة
خمس وكاالت ثالثة یضم و  )CNEP( الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط  •

 منھا بمدینة قسنطینة
 دة بمدینة قسنطینةوكالة واحیضم و  بـنـك البركــة الجزائـــري •
 خمس وكاالت بمدینة قسنطینةیضم و  ) CPA(القرض الشعبي الجزائري  •

  
 

ما یمیز ھذه الشبكة ھو تركز معظم مؤسساتھا البنكیة في مدینة قسنطینة مقر  و          
، ثم تلیھا بعض من بلدیات التجمع الحضري لقسنطینة على رأسھا  وكاالتالوالیة و بعدة 
  .بلدیة الخروب

ھذا التنوع في الشبكة البنكیة و التي تعتبر الشرط األول واألساسي لجلب           
اإلستثمار ، جعل والیة قسنطینة تتمتع بكمونات كبیرة تمكنھا من استقبال إستثمارات 
داخلیة و أخرى أجنبیة ، فھي تضع تحت تصرفھم عدة مؤسسات بنكیة تسھل علیھم 

  .نحھم قروض عدیدة و بإجراءات سریعةالتصرف في أموالھم و إمكانیة م
  

  :إسـتـنـتـــــــــــــاج
  

السوق الوطنیة ، و  تدعیمتتمتع والیة قسنطینة بمقومات إقتصادیة كبیرة تمكنھا من           
تتمثل ھذه األخیرة في كمونات فالحیة عالیة و آالف الھكتارات الزراعیة غیر المستغلة 

تصالحھا و الرفع من مردودیتھا ؛ إضافة إلى قاعدة تنتظر من یستثمر أموالھ في إس
صناعیة ثریة بإختصاصات عدیدة و تعرف تنوعا في منتوجاتھا التي تجعل منھا قطبا 

و مكانا مفضال لإلستثمار الصناعي نظرا للعدید من الوحدات صناعیا كبیرا في إقلیمھا 
و قطبا  یة سوقا تجاریا ھاما ،أما عن قطاع الخدمات فتعتبر الوال. الصناعیة المتواجدة بھا

تحوي أكبر جامعة للعلوم في الشرق الجزائري  و أكبر جامعة للعلوم  علمیا كبیرا فھي
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اإلسالمیة في التراب الوطني و بھا أحد أھم المدارس العلیا لتكوین األساتذة، أكبر مركز 
  .متطورةإستشفائي في اإلقلیم الشرقي ، و تقدم خدمات بنكیة و مصرفیة متعددة و 

  

معظم ھذه الكمونات تتركز في بلدیة قسنطینة و في تجمعھا الحضري األمر الذي           
جعل منھا مركز جذب داخل حدودھا و في إقلیمھا ككل لتصبح بذلك عاصمة إقتصادیة في 

و كل ھذه العوامل تشجع على اإلستثمار الداخلي و األجنبي لتنمیة الجانب  ،إقلیمھا
، و ھذا النشاط اإلقتصادي المتمیز یعتبر أحد المقومات األساسیة للتنمیة الیةاإلقتصادي للو

  .   السیاحیة في الوالیة
  
 دراســـــــة الـشــبــكـــــــــــات - 2

  

و و تسھیل عملیة تنقل األشخاص للشبكات القاعدیة دور كبیر في تنشیط المجال           
ي تساعد على فك العزلة و بالتالي دمج واسع ذلك بخلق دینامیكیة و حیویة داخلھ، فھ

و المدن التي تحظى بھیاكل قاعدیة كثیفة تعد من المدن األكثر تطورا و  .للمناطق المھمشة
تخلق مجاالت جدب لسھولة االتصال و تدفق المتعاملین االقتصادیین و البضائع، و ھذه 

و شبكات التزوید بالمیاه  الشبكات على أنواع أھمھا شبكات المواصالت، شبكات الطاقة،
  .الصالحة للشرب و الصرف الصحي

  
  :شـبـكــــة الـمــواصــــــالت  -1- 2
  :الـنـقــــــل الـبـــــــري - 1-1- 2
 :شـبـكــــة الـطـــــرق -2-1-1-1 
 

تتمیز والیة قسنطینة بموقع یتوسط اإلقلیم الشرقي الجزائري أھلھا ألن تكون           
 1285الطرق في إقلیمھا لذلك فھي تضم شبكة طرق كثیفة بداخلھا تمثل  ملتقى لمختلف

ساكن، و تتمیز بعدة أنواع من الطرق، كل منھا یخدم الوالیة و یساھم في  1000/كلم
  :تنمیتھا و ھذه الطرق ھي

  

Ø  كلم و ھي 268طرق وطنیة تمثل : 
 

لمجال ھي طرق ذات أھمیة كبیرة و تھیكل ا: طرق وطنیة من الدرجة األولى •
بصورة جیدة إذ تمر بالمراكز النشطة لذلك فھي تخلق تدفقات و تبادالت جھویة 

 :كثیرة، و یمر بوالیة قسنطینة طریقین وطنیین ھما
  

و الذي یسمح بالتبادالت  03طریق شمال جنوب و ھو الطریق الوطني رقم   -   
بیر ، أما على بین والیات الساحل الشرقي ، الھضاب العلیا الشرقیة و الجنوب الك
  المستوى الوالئي فھي تربط بین بلدیات التجمع الحضري لقسنطینة 

   و ھو یسمح  05طریق شرق غرب و ھو الطریق الوطني رقم  -            
  .خاصة  التبادالت بین الیة قسنطینة، سطیف، برج بوعریریج، الجزائر العاصمة          

 
قل أھمیة من األولى لكنھا تساھم في تنشیط و ھي أ: طرق وطنیة من الدرجة الثانیة •

 :التدفقات و التبادالت مع المحیط المباشر للوالیة و تتمثل ھذه الطرق في
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  .الرابط بین والیة قسنطینة، أم البواقي و سوق أھراس 20طریق وطني رقم  -             
  .اقيالرابط بین والیة قسنطینة و أم البو 10طریق وطني رقم   -             
  .و جیجل ةالرابط بین والیة قسنطینة، میل 27طریق وطني رقم  -             
  .الرابط بین والیة قسنطینة، باتنة و بسكرة 79طریق وطني رقم  -             

  

Ø طرق والئیة: 
لھا دور مكمل لسابقاتھا، إذ تربط بین بلدیات الوالیة و بالتالي تخلق حركیة           

  .كلم 403طریقا والئیا یمثلون  31الوالیة داخلھا، و تضم 
 

Ø طرق بلدیة: 
 تحوي الوالیة العدید منھا و ھي تعتبر محاور ھامة لربط المناطق الریفیة          

  .كلم 615 یقدر طولھا بـو  في الوالیة بالمناطق الحضریة 
  

و جذب ھذه الشبكة الكثیفة من الطرق جعلت من بلدیة قسنطینة مركز إشعاع           
داخل حدود والیتھا وخارجھا، إذ یتدفق المسافرون إلیھا حسب حركة الحافالت من خالل 

  :ھما محورین أو إتجاھین أساسیین
  

الجزائر العاصمة مرورا  –غرب و الذي یمثل المحور قسنطینة  –اإلتجاه شرق  - 
  .)1(األسبوع / دورة  274بسطیف، و ذلك بـ 

بسكرة مرورا بقسنطینة و  –لمحور سكیكدة جنوب و یتمثل في ا –إلتجاه شمال  - 
 . تمثل قسنطینة مركز إلتقاء تدفقات الحافالت بمختلف اتجاھاتھا حیثباتنة 

  
ملیون طن  3,84و بقیمة  المحورینأما عن تدفق البضائع فھو أیضا یتم على نفس         

حیث نجد في  ،، و ھذا التدفق یتماشى مع النشاطات اإلقتصادیة)2(في كلیھما في السنة 
، أما في الجنوب ...أھمھا میناء سكیكدة ، عنابة ، جن جن : الشمال مجموعة الموانىء 

، و )خاصة التمور و الخضر( تتواجد المواد المنجمیة و الطاقویة، و المنتوجات الزراعیة 
  .     تبقى المناطق الداخلیة تلعب دور الوسیط، و خاصة منھا قسنطینة

  
 :كــــة الـحــدیــدیـــــــةشـبـكــــة الـسـ  -2- 1-1- 2

 

تعتبر شبكة السكة الحدیدیة في والیة قسنطینة كغیرھا من والیات التراب الوطني           
موروثة عن اإلستعمار الفرنسي، و تمثل الوسیلة المفضلة لدى المتعاملین اإلقتصادیین 

بفضل ھذه الشبكة . لنقل بضائعھم لما تتقبلھ من حمولة كبیرة و ضعف تكالیف النقل بھا
ترتبط والیة قسنطینة ببعض والیات الشرق الجزائري أھمھا ھي والیة عنابة مسخرة 

  لذلك قطارین، و قطارین آخرین لوالیة سكیكدة، قطار واحد لوالیة بسكرة، قطار لوالیة 
  

  

  

  2002العمرانیة، قسنطینة باألرقام، مدیریة اإلحصاء و التھیئة  )1(
  2002و التھیئة العمرانیة، قسنطینة باألرقام،  مدیریة اإلحصاء  )2(
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، و ھي شبكة یستعملھا العدید من المسافرین )1( صمةقطارین لإلیصال إلى العا وجیجل 
  .یومیا

  

كلم بخط مزدوج یسمح بربط أھم  97أما داخل الوالیة فتمتد ھذه الشبكة على طول           
  :بلدیاتھا و الذي یتم عبر خطین ھما

بلدیة قسنطینة ببلدیات حامة بوزیان، دیدوش مراد، زیغود یوسف و خط یربط  •
 .ذلك عبر ثماني قطارات

خط یربط بلدیة قسنطینة ببلدیات الخروب و أوالد رحمون و یتم ھذا بفضل  •
  .قطارین مسخرین لذلك

 
و تستقبل ھذه الشبكة یومیا عددا من المسافرین و أطنانا من البضائع، حیث سجل           

مسافر  302.371قادمین إلى والیة قسنطینة، و   )2( 2002مسافر سنة  175.698
خارجین منھا نحو والیات اإلقلیم الشرقي، و ھذا یجعلھا في المرتبة األولى بین والیات 

  ).في الملحق 01أنظر جدول رقم ( الشرق استقباال و بعثا للوافدین 
طن سنة  573.099طن، و أخرجت  167.685أما عن البضائع فاستقبلت الوالیة           
لتصنف في المرتبة الثانیة بعد سكیكدة ) في الملحق 01أنظر جدول رقم ( )3( 2002

المصدرة للمواد الطاقویة، و ھذا یجعل منھا مركزا ھاما في جلب و بعث التدفقات في 
  .إقلیمھا

  
  :إسـتـنـتـــــــــــاج

          
شبكة النقل بالسكة الحدیدیة المھیكلتین لوالیة قسنطینة  عند مقارنة شبكة الطرق و          

یتضح لنا أنھا تتمیز بشبكة سكة حدیدیة تخدم بشكل ضعیف المجال الوالئي ألنھا شبكة 
غیر معقدة و ال تربط مراكز كثیرة على عكس شبكة الطرق البریة التي تعتبر شبكة 

بلدیاتھا و و والیة تن مركز البتصال اإلمھیكلة للمجال فھي معقدة و مترابطة و تسھل 
بوالیات إقلیمھا و ھذا یزید من دینامیكیة المجال بزیادة التدفقات و التبادالت، حیث أنھا 
تستقبل العدید من المسافرین یومیا من جمیع المستویات القادمین من أجل العمل، الدراسة، 

أما . بر شبكة الطرقالتجارة، أو عابرین نحو والیات أخرى، و الربط ھنا یكون عادة ع
عن حركة البضائع فاتجاھھا مبني على النظام اإلستعماري األحادي اإلتجاه من المنجم أو 

  .مخزن الحبوب جنوبا نحو الموانىء شماال، و الربط غالبا یكون بالسكة الحدیدیة
  
  
  
  
  

  نفس المصدر السابق  )1(

  نفس المصدر السابق  )2(

  نفس المصدر السابق  )3(
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     :الـنـقـــــــل الـجــــــوي - 1-2- 2

یعد النقل الجوي من أھم عناصر شبكات النقل و الوسیلة المفضلة التي یختارھا           
رجال األعمال الكبار و المسافرین األجانب لسرعتھا رغم أسعارھا الباھضة ففي بضع 

دل على مدى ساعات أو دقائق یمكنھم بفضلھا قطع آالف الكیلومترات و بذلك فھي شبكة ت
  .تطور المنطقة

ھو مطار محمد بوضیاف الذي  ،و عن والیة قسنطینة فھي تحتضن مطارا دولیا          
كلم عن  10ھكتارا، و یقع على بعد  240، یحتل مساحة 1959و   1957أنشأ ما بین 

و یبلغ طولھ  1958، األول قدیم أنشأ في )1(مركز مدینة قسنطینة، و ھو یضم ممرین 
یقدم خدمة كبیرة  و .متر 3000و یبلغ طولھ  1993 سنةمتر، و الثاني جدید أنشأ  2400

في تنشیط حركة المواصالت على مستوى الوالیة و على كامل تراب اإلقلیم الشرقي 
الجزائري إذ أنھ یحتل المرتبة األولى على مستوى اإلقلیم من حیث حركات نقل 

مستوى الوطني أي من بین خمس مطارات المسافرین و الشحن و البرید ، أما على ال
دولیة یحتل المرتبة الثانیة من حیث حركة الشحن و البرید، والمرتبة الثالثة من حیث 

  . )2( حركة المسافرین
أما عن شركات الطیران فتسیطر الشركة الوطنیة للخطوط الجویة الجزائریة على           

مسافرا أي ما یعادل  497.879تقبلت مثال إس 2000أغلب عملیات الطیران، ففي سنة 
، و إنظمت إلى جانبھا )3() مسافر 538.248(من إجمالي المسافرین لنفس السنة  % 92,5

بعض من شركات الطیران الخاصة، لكن ھذه األخیرة ال تستقبل إال عددا صغیرا من 
  .الخارجیةالمسافرین و أغلب اتجاھاتھا ھي الخطوط 

الدولي محمد بوضیاف یعتبر قطبا ذو نفوذ إقلیمي و وطني  و ھو و بذلك فالمطار           
مؤھل للعب دور مھم مستقبال في تنمیة السیاحة بالوالیة ألنھ سوف یجلب عددا كبیرا من 

  .    السواح الذین یرغبون في كسب الوقت و یتمتعون بوسائل الراحة المتطورة
  
  :ـة و الالسـلـكـیـــةشـبـكـــة الـمـــواصـــالت الـسـلـكـیـ  - 1-3- 2

  

تعتبر شبكة الھاتف ذات أھمیة اقتصادیة كبیرة حیث تعمل على اختزال المسافات           
و تسریع المواصالت بین السكان و بین مختلف المتعاملین اإلقتصادیین مھما كان مكان 

  .تواجدھم
المتوازن بین والیة قسنطینة شبكة إتصاالت متطورة رغم توزیعھا غیر  تضم          

إلى الكثافة  راجعالبلدیات األخرى و ھذا  عكسبلدیاتھا فنجدھا كثیفة في مقر الوالیة على 
  .السكانیة المرتفعة في بلدیة قسنطینة و إلى تركز كل من المدیریات و مراكز الخدمات بھا

  
  

مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس في لمستقبلي، النفوذ المجالي الحالي و الدور ا -نضال عبدي، مطار محمد بوضیاف قسنطینة  )1(

  2004التھیئة اإلقلیمیة، جوان 

  نفس المصدر السابق )2(

  2002مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة، قسنطینة باألرقام،   )3(
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، 2003و سجلت مدیریة البرید و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال سنة           
خطا مشتغال فعال أي یعادل  87.623ت الوالیة منھم خطا موصوال عبر بلدیا 119.376

  .)1( طلب إیصال خط ھاتف 14.936من مجموع الخطوط الموصولة، إضافة إلى  % 73
كما انتشر خالل السنوات األخیرة نوع آخر من الھواتف ھي شبكات الھاتف           

أسعاره حیث سجلت  الالسلكي أو النقال والذي أصبح متداول عند عامة الناس رغم ارتفاع
عبر  2003خطا ھاتفیا نقاال سنة  7.171مدیریة البرید و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال 

أھمھا شبكاتھا، و نشیر إلى ظھور مؤسسات أخرى منافسة ، تستثمر في ھذا المیدان 
حیث أصبحت نسبة إستعمال ھذا الھاتف شركة لوراسكوم المصریة و الوطنیة الكویتیة 

من إجمالي  1/12من إجمالي مستعملي الھاتف، أما المعدل الوطني فھو ) 1/8(ن النقال ثم
  .المستعملین

باإلضافة إلى شبكات الھاتف ظھرت شبكة إتصال حدیثة ھي شبكة األنترنیت و           
التي تسمح باإلتصال، و تبادل المعلومات بكل أنواعھا عبر آالف الكیلومترات و ھذه 

، و تطور ھذه الیة قسنطینة و خاصة على مستوى مقرھا الرئیسيالشبكة منتشرة في و
  .الشبكة سیساھم حتما في تنمیة قطاع السیاحة بالوالیة

  

  :شـبـكــــات الـطـــاقــــــة -2- 2
  

تعبر شبكات الطاقة عن مدى تطور المنطقة فھي تحسن من مستوى معیشة           
قتصاد الوطني و ذلك الرتباطھا السكان إضافة إلى كونھا عنصرا ھاما و محركا لإل

  :بمختلف المؤسسات اإلقتصادیة و خاصة المؤسسات اإلنتاجیة، و تتمثل في
  

  :شـبـكـــات الـطـــاقـــة الـكـھـــربــائـیــــة - 2-1- 2
 

حیث كانت  ،للسكان تعتبر الطاقة الكھربائیة عنصرا ضروریا في الحیاة الیومیة          
الیوم أوصلت إلى معظم المناطق األخرى و و لكبرى، المدن اتقتصر ھذه الشبكة على 

خاصة منھا الریفیة، و ھو الحال في والیة قسنطینة التي تحظى بشبكة تزوید بالطاقة 
زبونا، و بنسبة إیصال تقدر بـ  158.503الكھربائیة موزعة على كامل بلدیاتھا، و نعد 

و نرجع ھذا التطور  أخرىبوالیات ، وھذه النسبة في تطور مستمر إذا ما قورنت % 93
أو الزیادة إلى تجاوز الصعوبات التضاریسیة لبعض من البلدیات البعیدة عن مركز المدینة 

  .مثل بلدیة عین عبید، ابن بادیس و مسعود بوجریو
  

  2003 – 2000تطور إیصال شبكة الطاقة الكھربائیة خالل الفترة     ) 18(جدول رقم 
  

  2003  2002  2001  2000  السنوات
عدد الزبائن الموصولین 

  158.503  149.982  143.648  131.571  بالكھرباء

  )%(نسبة اإلیصال
  88,06  88,84  92,7  93  

   2003 لوالیة قسنطینة، مدیریة الصناعة و المناجم: المصدر
  

  2003مدیریة البرید و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال، دیسمبر   )1( 
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 :ـطـبـیـعـــــــيشـبـكـــة الـغــــاز ال - 2-2- 2
 

بالنسبة للتموین بشبكة الغاز الطبیعي فھو ضعیف مقارنة بالتموین بشبكة الطاقة              
فقط و تقتصر  % 56زبونا و تقدر نسبة اإلیصال بـ  89.596الكھربائیة، إذ نسجل 

بدرجة كبیرة على بلدیات التجمع الحضري لقسنطینة، أما بقیة البلدیات فقد حرمت من 
ھذه الشبكة الرتفاع تكالیف إیصالھا بسبب صعوبة التضاریس، لكن و قد شرع في ربط 
بعض من ھذه البلدیات بشبكة الغاز الطبیعي و ھي بلدیة عین عبید، أوالد رحمون، و ابن 

  .)1(، و النسبة في تزاید مستمر بادیس
  

  )19(جدول رقم 
 0320 -1200تطور إیصال شبكة الغاز الطبیعي خالل الفترة 

             
  2003  2002  2001  السنوات

عدد الزبائن الموصولین 
  89.596  82.411  79.284  بالكھرباء

  )%(نسبة اإلیصال
  49  51  56  

  2003 لوالیة قسنطینة، مدیریة الصناعة و المناجم: المصدر
  

  :شـبـكــات التـزویـد بالـمـیـــاه الصـالـحـــة للشــرب و الصـرف الصحـــي -3- 2
  :شـبـكــة المیــاه الصـالحــة للشــــرب - 3-1- 2

  

تعاني والیة قسنطینة كغیرھا من والیات الوطن األخرى من تضاعف أقطاب           
ھذه المادة بسبب الظروف المناخیة  يإستھالك المیاه الصالحة للشرب مقابل نقص كبیر ف

و تلف العدید منھا و بالتالي  التي تمیل إلى الجفاف و قلة التساقط إضافة إلى قدم القنواة
الیوم فھو ال /ل 146حیث عوض أن یكون نصیب الفرد ضیاع كمیات كبیرة من المیاه 

من  % 54الیوم بسبب إرتفاع نسبة ضیاع  المیاه و المقدرة بـ / ل 80إلى  60 یتلقى سوى
   .)2(نصیب الفرد الحقیقي

  

فھو یشمل كل بلدیات الوالیة و تتكثف  و بالنسبة للتموین بالمیاه الصالحة للشرب          
و كثافة سكانیة كبیرة بھا، و قد  تھذه الشبكة في بلدیة قسنطینة لتجمع مراكز الخدما

  :، موزعة على ثالث قطاعات ھي)3( 1998سنة  3ملیون م 50وصلت كمیة اإلستھالك 
  

منھا من المیاه المستھلكة،  % 64أي  3ملیون م 32اإلستعماالت المنزلیة بكمیة  •
  . % 87,5موجھة لمدینة قسنطینة لوحدھا أي بنسبة  3ملیون م 28

  
  
  
  2003مدیریة الصناعة و المناجم، دیسمبر ) 1(

  2002مدیریة اإلحصاء و التھیئة العمرانیة، قسنطینة باألرقام،   )2(
  ابقنفس المصدر الس) 3(
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المیاه من  % 24أي بنسبة   3ملیون م 12اإلستعمال الزراعي الذي یحظى بـ  •
  .المستھلكة توجھ أكبر كمیة منھا إلى بساتین حامة بوزیان

من  % 12أي  3ملیون م 6اإلستعمال الصناعي الذي توجھ إلیھ كمیة صغیرة ھي  •
 .إجمالي المیاه المستعملة فقط

  

من المیاه  3/1السنة أي حوالي / ملیون  15و نسجل نسبة ضیاع إجمالیة تقدر بـ            
  .تعمال بالوالیةالمسخرة لإلس

  

  :و أھم مصادر المیاه الصالحة للشرب ثالثة ھي
o تمون ، و ھي المتواجدة بین منطقتي عین ملیلة و قسنطینة: منابع بومرزوق

 500مدینة قسنطینة و بعض البلدیات المحیطة بھا كالخروب و أوالد رحمون بـ
  .ثا في الفترة الجافة /ل 300ثا في الفترة الرطبة، و /ل
o مدینة قسنطینة  من أھم المنابع التي تمون: مام زاوي بحامة بوزیانمنابع ح

بالمیاه الصالحة للشرب و یوجھ جزء منھا لسقي األراضي الزراعیة لبلدیة 
  .ثا/ل 380حامة بوزیان و یصل صبیب ھذا المنبع إلى 

o لكن ما  3ملیون م 45یتسع ھذا السد نظریا إلى : سد حمام قروز بواد العثمابیة
فقط، و  یعاني ھذا السد من  3ملیون م 18و وصول أقصى سعة لھ بـ یالحظ ھ

ضعف الصبیب بھ خصوصا و أن ممونھ الرئیسي ھو واد الرمال إضافة إلى 
  .مشكل التوحل

o حاجز مائي ببلدیة عین سمارة یمون مدینة قسنطینة بالمیاه الصالحة للشرب. 
  

للشرب في انتظار إنطالق سد بني حالیا تبقى ھذه أھم مصادر المیاه الصالحة           
تستفید منھا مدینة قسنطینة  3م ملیون 930ھارون في اإلشتغال و الذي تبلغ طاقة إستیعابھ 

و بھذا مشكلة نقص المیاه ستزول مع  2007سنویا و ذلك مع مطالع سنة  3ملیون م 20بـ 
تمثل شرطا أساسیا ، لطالما عانت الوالیة من نقص ھذه المادة الحیویة التي  ھذا المشروع

  .  لتطور السیاحة،  فتوفرھا سیسمح بتنمیة سیاحیة حقیقیة
  
  :شـبـكــــة الـصــــرف الـصـحـــــي - 3-2- 2

  

تصنف والیة قسنطینة ضمن الوالیات األحسن إیصاال بشبكة الصرف الصحي           
لكن على  موزعة على كامل بلدیات الوالیة،% 78، 1998مثل نسبة اإلیصال سنة تحیث 

مستوى بلدیة قسنطینة تعاني األحیاء الفوضویة من غیاب ھذه الشبكة األمر الذي دفع 
بالسلطات المحلیة إلى إیجاد حلول لتزوید ھذه المناطق بقنوات الصرف الصحي حتى 

  .تنقص من درجة التلوث بالمدینة
یة حامة بوزیان التي و توجھ ھذه المیاه القذرة إلى محطة التصفیة المتواجدة ببلد          

تستقبل المیاه القذرة المنزلیة و میاه بعض المصانع المجاورة، لھا القدرة على معالجة 
ثا من المیاه القذرة لكن لم تصل إلى ھذا الرقم بسبب نقص المجمعات المائیة /ل 800

المبرمجة لكن بعد إنھاء المشروع الذي یضم كل من بلدیة الخروب، عین سمارة، حامة 
و میاه ھذه المحطة تحول كلھا إلى . ثا/ ل 100زیان فإن طاقة ھذه المحطة سیصل إلى بو

 ).       بلدیة حامة بوزیان، إبن زیاد، مسعود بوجریو( قطاع الزراعة 



  التنمیة السیاحة و مقوماتھا الطبیعیة و اإلقتصادیة في والیة قسنطینة :الفصل األول

 58

  خــالصــــــة الـمـبـحـــــــــث
  

ر من فقدانھا لھویتھا الفالحیة و الصناعیة ، فرغم توفوالیة قسنطینة تعاني           
تراجع كبیر في  لنایتبین الظروف المالئمة لتنمیة القطاع الزراعي من تربة و مناخ 

األراضي الزراعیة و إنخفاض محسوس في اإلنتاج الفالحي ، أما عن القطاع الصناعي 
إال  الجانبھذا  فيفرغم تواجد قاعدة صناعیة بالوالیة و العدید من المناطق المخصصة 

إلى ھروب العدید من العمال من ممارسة ھذا النشاط ، لكن  ،أننا نشھدھا شاغرة إضافة
األساس موجود و فرص اإلستثمار متاحة و المجال أمام الشراكة مفتوح و بالتالي یمكننا 

  .النھوض من جدید بھذین القطاعین
أما عن قطاع الخدمات فتمتلك الوالیة قدرات كبیرة قد تمكنھا من منافسة السوق           
فھي تتمتع بقاعدة تجاریة ھامة و تعتبر قطبا علمیا جاذبا آلالف الطلبة و رجال  الوطني

و تقدم خدمات صحیة متطورة مستفبلة العدید من المرضى العلم من كل أرجاء الوطن 
فھي  مصرفیة البنكیة وال ھاخدماتو عن  ،سنویا من جمیع والیات الشرق الجزائري

  .متنوعة و منتشرة عبر بلدیات الوالیة
ھذه الكمونات في مقر الوالیة و في بلدیات التجمع الحضري  معظمتتجمع           
و ذلك لتركز كل الخدمات الالزمة بھا و بالتالي تسھیل تنقالت العمال و توفیر  القسنطیني

   .لھم كل متطلباتھم الیومیة
 أنحاءل كثیفة و تربط ك و عن الشبكات ، فوالیة قسنطینة مزودة بشبكة طرق          
و شبكة السكة الحدیدیة تساھم في تسھیل حركة البضائع بین مختلف المناطق  الوالیة 

الصناعیة، إضافة إلى مطار دولي ھو مطار محمد بوضیاف ، و تتمتع بشبكة إتصاالت 
مزودة بشبكات الكھرباء و الغاز في معظم مراكزھا  ھي و ،متطورةسلكیة و السلكیة 

ت المیاه اقنو عن أما ،فقط الذي ھو في طور التزویدمنھا العمرانیة ماعدا البعض 
   .فھي تعبر كل بلدیات الوالیة الصالحة للشرب و قنوات الصرف الصحي

لتشجیع كل مبادرة إستثمار وطني أو أجنبي لتنمیة  و بالتالي الشروط متوفرة          
فرة، تنقصنا فقط رؤوس الجانب اإلقتصادي للوالیة فالقاعدة موجودة، و اإلرادة أیضا متو

  .   األموال المھتمة
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  خــالصـــــــة الـــفــصـــــــــــــــل
  

لمیة اعالتي تحتل السوق ال ت المنافسة أصبحت السیاحة الیوم واحدة من النشاطا          
بھذا الجانب و  ، األمر الذي دفعنا إلى اإلھتمام الوطنيلما لھا من عوائد على اإلقتصاد 

  مدینة كبیرة ھي والیة قسنطینةالسیاحة في و إخترنا لذلك تنمیة   ،بضرورة تنمیتھ
والیة مكانة ھامة على المستوى اإلقلیمي و الوطني، و تمثل ال ھذه تحتلحیث           

  :مدینة متروبولیة كبیرة فضال عن احتواءھا على الخصائص التالیة
Ø واقع في الجزائر فھي تتوسط إقلیمھا الشمالي الشرقي و ھذا ماتتقلد الوالیة أحد أھم الم 

أھلھا ألن تكون قطبا مشعا من جمیع جھاتھ مما سمح لھا من إنشاء عالقات و إتصاالت  
إقلیمیة و دولیة فضال عن قربھا من الساحل، من الحدود الجزائریة التونسیة و كونھا أحد 

 .المنافذ الھامة للصحراء الجزائریة
Ø ز الوالیة بمناخ قاري، ذو فصل ممطر و بارد و آخر جاف و حار، لكنھ ال یؤثر تتمی 

حركة السواح خصوصا و أنھ قلیل األعاصیر، ضعیف الریاح و  كبیرة علىبدرجة 
 .األوابل
Ø نسبة كبیرة من الشباب و األشخاص في سنبالسكاني لوالیة قسنطینة  عیتمیز المجتم 

ل اإلنتاج األساسیة خاصة و نحن نعلم أن العنصر العمل و ھذا یمثل عامال من عوام 
 . خاصة الخدمات اإلقتصادي والبشري ھو المحرك األساسي لإلنتاج 

Ø  إقتصادیا فھي عاصمة إقتصادیة في إقلیمھا إذ تتمتع بكمونات زراعیة كبیرة و 
، إضافة ةمتطور ةصناعی قاعدة ھكتارات من األراضي الزراعیة التي یمكن إستغاللھا، و

لى كونھا سوقا تجاریا ھاما، وقطبا علمیا مشعا الحتوائھا على أكبر جامعة للعلوم على إ
مستوى الشرق الجزائري و أكبر جامعة إسالمیة على التراب الوطني أحد أھم المدارس 

العدید من رجال العلم و المؤتمرات،  والطلبة  ة آالفسقبلفي تكوین األساتذة، مة تصخمال
فھي تضم أكبر مركز إستشفائي في اإلقلیم الشرقي، و تقدم خدمات  القطاع الصحي نأماع
 .متطورة و مصرفیة بنكیة
Ø  أما عن الشبكات، فتتمیز والیة قسنطینة بشبكة طرق كثیفة تخلق دینامیكیة مجالیة 

تجعل من الوالیة عقدة كبیرة و مركز عبور إقلیمي ھام جالبة من خاللھ تدفقات عدیدة و 
مجالیة، و فیما یخص شبكة السكة الحدیدیة فلھا دور ھام في نقل  اتصاالت و تبادالت

البضائع و الربط بالمؤسسات الصناعیة الكبرى، إضافة إلى تمتعھا بمطار دولي كبیر 
یضمن عالقاتھا مع باقي والیات الوطن و عالقاتھا الدولیة، تحوي أیضا شبكة إتصاالت 

ھا موصولة بشبكات الطاقة، المیاه الصالحة سلكیة و السلكیة متطورة، كما أن معظم بلدیات
 .للشرب و الصرف الصحي، و ھذا یدل على مستوى رفاه و معیشة سكانھا

یجب أن نشیر كذلك إلى أن معظم ھذه الھیاكل و التجھیزات تتواجد بالدرجة           
ة لھا و األولى في بلدیة قسنطینة مقر الوالیة، ثم تنتشر فروعھا في بعض البلدیات المجاور

بذلك تعتبر والیة قسنطینة عاصمة إقلیمیة و  و. لتي تشكل التجمع الحضري لقسنطینةا
إقتصادیة و مركز عبور ھام ، مقدمة سوقا إستھالكیا كبیرا ، أیادي شابة باحثة عن أبسط 
مناصب الشغل و بالتالي فاتحة المجال أمام كل إستثمار خاص داخلي أو أجنبي، بإمكانھ 

اتھا ، جلب فرص عمل جدیدة و جلب تدفقات كبیرة، و بالتالي تحریك إستغالل ثرو
 .، و ھي مكان مفضل للتنمیة السیاحیة اإلقتصادي المحلي
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  مــقــدمــــــــة الـــفــــصــــــــــل

  
  

بعد التعرف على أھمیة والیة قسنطینة و دورھا كعاصمة إقلیمیة و متروبول           
إقتصادیة ھامة، بإمكانھا استقبال آالف الزوار یومیا من عابرین باتجاه والیات و مدن 

تجارة، الدراسة أو حضور و مقیمین في بلدیات الوالیة، قادمین إما للعمل، ال أخرى،
  .المؤتمرات
و األھمیة  المؤھالت السیاحیةالبحث و التعمق في في ھذا الفصل سنقوم ب          

الثقافیة و السیاحیة التي تزخر بھا الوالیة و التعرف أكثر على اإلمكانیات الكامنة التي 
السیاحة لھؤالء یمكن أن تقدمھا في ھذا المجال خاصة في میدان الخدمات، الترفیھ و 

الزوار، و مدى قدرتھا على إقناعھم بالعودة لزیارة مدنھا و التكلم عند الرجوع عن 
ھیاكلھا الثقافیة من مسارح و مساجد و مراكز  و مناظرھا الخالبة، محالتھا التجاریة،

  . سكانھا عنثقافیة و عن جامعاتھا و 
السیاحیة التي تتمتع بھا  ؤھالتالملذلك خصصنا ھذا الفصل لمحاولة سرد أھم           

الوالیة و المتمثلة في المؤھالت التاریخیة و األثریة، الدینیة، الثقافیة، الطبیعیة، الھیاكل 
  . الصناعات التقلیدیة و السیاحیة،
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  المـبـحــــث األول
 
  

  تـنـمـیــــةالمــؤھـــالت الطـبـیـعـیــــة و األثـــریـــة ل
  

  السیـــاحــــة فـي والیـــــــــــة قـسـنـطـیـنـــــــة 
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  :قـدمــــة المبحــــــث
أول ما یود السائح التعرف علیھ عند قدومھ منطقة معینة ھو تاریخ ھذه األخیرة           

فھو یبحث عن ھا ، و ما خلفھ من آثار شاھدة على بطوالتھا ، إضافة إلى جمال طبیعت
لھدوء و ھذا عادة یكون وسط الغابات و المساحات الخضراء بعیدا عن الراحة وا

، و عن والیة قسنطینة فھي منطقة تزخر بتاریخ عریقة و الضوضاء و تلوث المدینة
  تتمتع بمناظر و مواقع طبیعیة خالبة، حاولنا تبیانھا في ھذا المبحث

  

  یــــــــــــــــةالـمــــــؤھـــــــالت األثــــر -1
  

 تــاریــــخ قـسـنـطـیـنــــــــة  - 1-1
 

 3000قسنطینة، من أقدم مدن العالم، تتمتع بمیزة قلما وجدت فقد عاشت قرابة            
سنة دون انقطاع في نفس الموضع، بدأ أول سكان المدینة باالستقرار في مرتفعاتھا بحثا 

المنصورة، جبل الوحش و في مغارات  عن األمن، وتتمثل ھذه األخیرة في مرتفعات
ثم أخذ ھؤالء . على تلك الفترة ةجبل سیدي مسید، أین وجد العدید من اآلثار الشاھد

السكان یتوسعون و یوسعون رقعتھم باالنتقال إلى الضواحي المجاورة مثل بكیرة، 
ة في تیدیس، الھریة و سیقوس أین نضجت الحضارة المیغالیتیة و التي خلفت آثارا كثیر

بھم الحال على الصخر العتیق أین قاموا  رو في األخیر استق). Dolmens( شكل قبور
التي كانت محمیة طبیعیا بفضل أخادید الرمال التي سمحت لھا  )1(بإنشاء المدینة العظیمة

أن تتمتع بموضع دفاعي مغري و بذلك شھدت ھذه المنطقة تعاقب عدة حضارات جعلت 
  .ت و اآلثار و الدالئل یشھد علیھا كل شبر من المدینةتاریخھا حافال بالبطوال

  

    :قسنطینة في العھد النومیدي - 1- 1- 1
  

قبل المیالد  09سكنت القبائل النومیدیة قسنطینة في نھایة القرن             
ثم حرفھا " القلعة"ومنحوھا اسم كیرطا و تعني باللغة البونیة السائدة آنذاك 

 africaine la(ما اتخذت شھرة الحصن اإلفریقي الالتینیون إلى سیرتا، و سریعا
forteresse.(  

قبل المیالد بین  03بذلك في الحرب البونیة الثانیة في أواخر القرن  تأقحم          
تقریبا (مملكتي البحر المتوسط روما و قرطاجة للحصول على المجال الشاسع لنومیدیا 

وما التي جعلت ماسینیسا ملكا لھا فاختار ، و كان النصر حلیف ر)الحدود الجزائریة حالیا
  : و خلفت ھذه الفترة آثارا قائمة لیومنا ھذا و منھا. سیرتا كعاصمة

ببلدیة (كلم جنوب شرق المدینة  16ضریح ماسینیسا و الذي یبعد ب  •
 )الخروب حالیا

نقود فضیة و برونزیة تحمل صور ملوك سیرتا و بعض المنشآت العمومیة  •
 آن ذاكالتي كانت قائمة 

كلم شمال غرب قسنطینة بالقرب  25ضریح لولیوس و الذي یقع على بعد  •
 .من مدینة تیدیس

  
  
  خلیة ترمیم و حمایة المدینة القدیمة لقسنطینة )1(
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 :قسنطینة في العھد الروماني -2- 1-1
    

عمل الرومان على تطویر سیرتا و تنمیتھا حتى أصبحت عاصمة كنفدرالیة           
سیرتا، روسیكادا، شولو، میلف حیث كان لكل مستعمرة حكمھا : ات األربعةالمستعمر

الخاص و تتولى سیرتا أمور الدفاع و تعیین القضاة وتحصلت على مكانة حاضرة 
 colonia(م و اتخذت اسم  44و  27بین سنتي ) une colonie romaine( رومانیة 

Cirta Julia.(  
ستیالء على سلطتھا حیث قامت عدة معارك و ھذه الوضعیة زادت من أطماع الملوك لال

تدمیرھا، لكي تعود إلى مسرح التاریخ على ید قسطنطین  ىأدت في األخیر إل تصرا عا
م و أعطاھا اسمھ الذي احتفظت بھ إلى یومنا ھذا، فأنشأھا  313الذي أعاد بناءھا سنة 

ال، واحتوت أجمل من ذي قبل ممتدة حول نواة في شكل ھاللي على ضفتي وادي الرم
على مساكن أنیقة ذات الحدائق الغناء و الشوارع المرصوفة بالحجارة المزینة باألقواس 

، و أھم المواضع األثریة التي خلفتھا الحضارة الرومانیة بقسنطینة و التي )1(و التماثیل
 :ما تزال قائمة لیومنا ھذا

 سمدینة تیدیس أو قسنطینة العتیقة و سمیت أیضا بمدینة األقوا •
 باب سیرتا المتواجد آثاره بمركز سوق بومزو •
 األقواس الرومانیة •

  

   :قسنطینة في عھدالوندال -3- 1-1
               

میالدي، احتل الوندال إفریقیا، و سقطت قسنطینة تحت  05في بدایة القرن            
 و نظرا الھتمامھم بالمدن الساحلیة. م 534م ثم غادروھا سنة  455قبضتھم عام 

بالدرجة األولى خاصة، لم یخلف الوندال شواھد كثیرة عن مرورھم بالمدینة عدا بعض 
   .)2( 1949 النقود الوندالیة المكتشفة في منطقة حامة بوزیان سنة

  

  :قسنطینة في عھد البیزنطیین -4- 1-1
  

و تولى رئاسة المدینة البیزنطیون فتحولت إلى مقر للحكم العسكري  لبعد الوندا          
م بعد أن تلقوا  674عرفت بعض التحوالت خاصة في نظامھا الدفاعي و غادروھا سنة 

  .ثورة كبیرة من قبل السكان األصلیین
  

 :قسنطینة في عھد المسلمین -5- 1-1
 

م و بقیت قسنطینة  648 -647بدأت حركات الفتح اإلسالمي بإفریقیا سنة           
ا بالفوضى و عدم االستقرار من جراء سنة تمیزت خاللھ 70صامدة كعادتھا مدة 

  الصراعات
  
  
دراسة في جغرافیة العمران، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر،  –محمد الھادي لعروق، مدینة قسنطینة . د   )1(

  69. ص     ، 1984

  خلیة ترمیم و المحافظة على المدینة القدیمة لقسنطینة   )2(
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ذي أفقدھا دورھا كعاصمة، الدور الذي كانت قد احتفظت بھ طویال، القائمة بھا، األمر ال
م و مع بدایة الحكم الزیري استرجعت المدینة استقرارھا و  08و في بدایة القرن 

  .ازدھارھا لتصبح من أھم المراكز الحضریة اإلسالمیة بعد تونس و بجایة
لعمرانیة، فنالحظ طابع و خلف العھد اإلسالمي بعض التغیرات على الھیئة ا          

المدن العربیة اإلسالمیة كالنواة المتمثلة في المسجد و السوق و تلتف حول ھذه النواة 
الدكاكین و محال التجارة إضافة إلى الطرق الضیقة و المتعرجة التي تتكدس حولھا 

  .الفترة الجامع الكبیر هالمساكن، و من أجمل آثار ھذ
  
 : قسنطینة في عھد األتراك -6- 1-1

  

، دخل األتراك قسنطینة بعد أن 1520و بالتدقیق سنة  16مع بدایة القرن           
سیطروا على معظم المدن الساحلیة بدعوة من األھالي لمساعدتھم ضد التحرشات 

و لم یمر وقت طویل حتى استعادت مكانتھا . قرون 3حیث مكثوا بھا طیلة  ةاألوروبی
لبایلك  ةأول تقسیم إداري للجزائر، عاصم كعاصمة لكن في ھذه المرة عینت على إثر

بایا أشھرھم اثنان ھما صالح و أحمد باي إذ عاشت  40فتقمص حكمھا قرابة . الشرق
بفضلھما أوج ازدھارھا، و خالل ھذه الفترة یمكننا أن نتحدث بدقة وألول مرة عن 

، حمامات، أسواق منظمة حسب ةمكونات المدینة فنذكر عدة مساجد كبیرة، مدرس
، دار الباي، قو محالت تجاریة، فناد نالنشاط، سباطات، رحبات، ساحات عامة، دكاكی

أین النواة ) îlots(كل ھذه المنشآت تتداخل مع السكنات المنظمة في أحیاء و قطاعات 
التجاریة تعتبر مركز الحركیة إضافة إلى ھذا أعاد صالح باي ترمیم جسر القنطرة و 

  .ببناء مدرسة الكتانیة أول من أحیى التعلیم العالي
  
     :قسنطینة في عھد االحتالل الفرنسي -7- 1-1

سنوات، سقطت قسنطینة تحت قبضة االحتالل  07بعد مقاومة كبیرة دامت           
ثم تحولت خالل ھذه الفترة إلى عاصمة للمقاطعة الشرقیة سنة  1837الفرنسي في 

  :داءا منإبت افحاول المعمرون إعطائھا وجھا أوروبی 1854
  إنشاء نسیج مكثف من الطرقات و المسالك لتربط مختلف نقاط المدینة  •
  بناء الجسور التي تربط طرفي الصخر العتیق •
  1844تسویة تل الكدیة سنة  •
  بناء محطة السكة الحدیدیة  •
  1854، مقر البلدیة سنة 1849إنشاء المباني العمومیة كمقر الوالیة سنة  •
 1857و المریج سنة  1846الوحش سنة تشجیر ھضبة المنصورة و جبل  •
و الفنادق و  ابناء العدید من المنشآت التعلیمیة و الثقافیة كالمدارس و دور السینم •

 1962و  1920غیرھاخالل الفترة الممتدة من 
 

و بذلك ترك االحتالل الفرنسي بصماتھ على نمط العمران السائد في مدینة           
و التداخل بین عدة أنماط ابتداءا من الدار العربیة التقلیدیة  قسنطینة حیث نالحظ االنتقال

  .إلى النمط الجماعي و الفردي ةإلى النمط األوروبی
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             )2004إلى  1962من ( قسنطینة في الوقت الحاضر  -8- 1-1

، عرفت مدینة قسنطینة تغیرات عدیدة من 1962سنة  بعد اإلستقالل الوطني           
  .الحضري و تركیبھا الوظیفي حیث مظھرھا

فإرتفاع عدد سكانھا الكبیر ترتب عنھ توسعھا على حساب أراضیھا الزراعیة،           
كما عرفت بناء العدید من . ثم تطویر مدنھا التوابع و حالیا إنتھاجھا لسیاسة المدن الجدیدة

مكانتھا وسط  المنشآت التي ساھمت بدرجة كبیرة في رقیھا و مكنتھا من المحافظة على
   : إقلیمھا منھا
أكبر جامعة للعلوم في الشرق الجزائري ھي جامعة منتوري و التي أنشأت  •

 1969جوان  17في 
أكبر مسجد و جامعة إسالمیة على مستوى التراب الوطني ھما مسجد و  •

  1991أكتوبر  31جامعة األمیر عبد القادر اللذان تم تدشینھما في 
 1987أفریل  16آل خلیفة التي دشنت في دار الثقافة محمد العید  •
 1994ماي  14قصر الثقافة مالك حداد الذي دشن في  •

إضافة إلى ذلك بنیت العدید من المدارس و المراكز الثقافیة و المناطق الصناعیة و 
شبكات مواصالتھا من طرق و توسیع مطارھا الدولي  توسیعالمالعب الریاضیة و أیضا 

  .و غیر ذلك
  

  :ـــــــاجإسـتـنـتــ
  

كل ھذه الحضارات تركت وراءھا معالم و آثار كثیرة، شاھدة على تاریخھا           
العریق، وتلعب دورا كبیرا في الحفاظ على ھویة المدینة، و قد یكون لھا دورا أكبرا في 
اإلنعاش اإلقتصادي إذا ما تم استغاللھا في المجال السیاحي و الترفیھي و ذلك فضال عن 

علم اآلثار و الترمیم و  د الكبیرة من الوافدین علیھا من باحثین و مختصین فياألعدا
و السواح ، إال أن القائمین علیھا الیوم تركوا أكبر إرث عرفتھ قسنطینة و ھو  المتنزھین

فالسائح ال تجذبھ العمارات و المحالت بقدر ما تجذبھ ) المدینة العتیقة( المدینة القدیمة 
   .األصیلة لذلك یستلزم إعادة اإلعتبار لھا بالحفاظ علیھا و ترمیمھا المباني القدیمة

  
  :أھم المواضع التاریخیة - 1-2

  

 :مـدینـة تیـدیـــس -1- 1-2
  

كان یحیط بالمدن الكبرى في العصور القدیمة مجموعة من مدن صغیرة           
ة لمدینة تیدیس محصنة تعمل على حمایتھا و تعرف بـ كاستال، و ذلك ھو الحال بالنسب

كلم عبر  30التي كانت تحمي مدینة سیرتا من الھجومات األجنبیة، و ھي تبعد عنھا ب
، و في آخر إلتواء لھ یكشف الغطاء عن جبل مھجور ذي 27الطریق الوطني رقم 

صخور صلبة شدیدة االرتفاع تنتشر علیھا آثار بارزة ذات لون أحمر ساطع لمدینة قدیمة 
ة القدیمة، إلى أن اكتشفت بھا بعض الكتابات التي بینت اسمھا كانت تعرف بقسنطین

  الحقیقي و ھو 
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castellum tidissanorum )1( و ھي لیست مدینة رومانیة بل أثبتت الكشفات عن ،
تعاقب العدید من الحضارات، ال تزال معالمھا قائمة بدءا بعصور ما قبل التاریخ، 

  .یحیة، اإلسالمیةفالحضارة الفینیقیة، الرومانیة، المس
  Dolmensفعصر ما قبل التاریخ یكشف عن مجموعة من القبور التي تسمى           

و تعني المناضد الصخریة، و كذا مقبرة قدیمة تجمع عددا من المباني األثریة الدائریة   
تدل النصب و الشواھد الموجودة على العصر  والمتأثرة بطریقة الدفن الجماعي، 

نما یتجلى الطابع الروماني في المناھج المتعلقة بنظام تخطیط المدن فنالحظ الفینیقي، بی
حل ل،  )forum( ، سطحا ضیقا من األرض ھو ساحة)cardo( بدایة شارع رئیسي 
لجمع المیاه السائلة من على أسطح  المائیة عشرات الخزانات بنیتمشكل نقص المیاه 

  . )میاه األمطار الجاریة(  المنازل
للصناعة الیدویة  تإضافة إلى ذلك نجد أدوات صغیرة للحیاة الیومیة، آال          

كاألفران و عناصر من حلي التیدیسیات كالعقود و األقراط و المشط و حتى دبابیس 
معظم ھذه اآلثار حفضت في المتحف . )2( العاج و العظم التي كانت تزین شعورھن

  .یدیسالوطني سیرتا و خصص لھا جناح یدعى بقاعة ت
تمثل مدینة تیدیس المكان المثالي لقراءة تاریخ الحضارات التي مرت بشمال           

إفریقیا فضال عن كل المعالم و األدوات األثریة التي تحتضنھا و رغم ھذه األھمیة تبقى 
المدینة مھجورة إلى أن یتمكن الباحثون من إحیائھا و إعادة االعتبار لكل معالمھا و 

ي جلب عدد ھام من الزوار من سواح و باحثین في علم التاریخ و اآلثار، مع استعمالھا ف
العلم أنھ في المدة األخیرة بدأت حركة سیاحیة ھامة نحو ھذه المدینة، حیث تم إصالح 
الطریق المؤدي إلیھا، و تحاول مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة تصنیفھا كمنطقة 

  .توسع سیاحي
  

 :ـة القـدیمــــــةالمـدینـ -2- 1-2
  

تعد المدینة القدیمة تحفة فنیة تعكس عبقریة اإلنسان على مر الحضارات التي           
شھدتھا مدینة قسنطینة، و تمتاز بجمال ذو طابع عمراني خاص مستمد من التخطیط 
العربي اإلسالمي فھي تضم ساحات لكل منھا إسم و نشاط معین، تتمیز بطبیعة بنایاتھا إذ 

بیوتھا متالصقة و مترابطة و تتشابھ كلھا في احتواءھا على فناء داخلي، و نوافذ  أن
داخلیة مطلة علیھ، یتم التنقل فیھا عبر الدروب و األزقة الضیقة و الملتویة التي كانت 

رغم اتساع المدینة و ظھور أحیاء . تسمح بمرور البھائم المحملة بما یحتاجھ السكان
  جدیدة أروبیة إال أن

  
  
  

(1)   André Bertier, TIDDIS , Agence National D’archeologie et de Protection des Sites 

et Monuments Historiques , Alger, 1991 

   2003متحف الوطني سیرتا، دیسمبر     )2(
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ھذه األخیرة ال تزال تحتفظ بأسمائھا القدیمة مثل رحبة الصوف، رحبة الجمال،  
  .لجلیس و غیرھمالرصیف، سیدي ا

تمثل المدینة القدیمة القلب النابض لوالیة قسنطینة فھي تجمع أھم المحالت           
التجاریة سواء لبیع المنتوجات التقلیدیة أو العصریة، و تستقطب بذلك آالف الزوار 

  .یومیا
نوبیة یحدھا من كل جوانبھا أخادید وادي الرمال ماعدا من الجھة الغربیة و الج          

و یمكن أن تمتد حدودھا حتى ) la brèche(  1954نوفمبر  1الغربیة المحدودة بساحة 
األحیاء المجاورة لھا كنھج بالوزداد، كدیة عاتي، سیدي مسید، باردو، المنظر الجمیل 

نظرا لتاریخھا الغني باألحداث و رغم . الغربي، بــــــــاب القنطرة و المركز اإلستشفائي
دیم التي تلقتھا خاصة إبان االحتالل الفرنسي و بعده في الفترة الممتدة من عملیات التھ

حیث سقطت المئات من المساكن و لم یبق إّال القلیل و ھذا راجع إلى  2004إلى  1980
اإلھمال من طرف السكان أنفسھم و من طرف السلطات المحلیة التي لم تعط لھذا الكنز 

أو إعانة من األجانب، أما عن سكانھا یبحثون عن  أیة قیمة معماریة و ینتظرون لفتة
مساكن أخرى خاصة بالمدینة الجدیدة و یشغل مساكنھم القدیمة أشخاص غرباء عن 
المدینة و ال یقدرون قیمتھا بل قصدوھا لضعف ثمن كراءھا و أن ھؤالء ال یبدلون أي 

ثون بھا لفترة قصیرة جھد للحفاظ علیھا و ترمیمھا بحكم أنھم لیسوا بمالكیھا و إنھا یمك
  .حین یجدون سكنات جدیدة إلىفقط 

و رغم كل ھذا إّال أنھا ال تزال تحتفظ بالعدیـــد من اآلثار و المعالم ذات الثراء            
و التقلیدي الذي ال بد من اإلسراع بإنقاذه قبل أن نخسره كما حدث مع  يالمعماري، الفن

  .المباني القدیمة المنھارة
  
   :مباني في المدینة القدیمةحالة ال

  :یتوزع كاآلتي )1(منزال  1549تضم المدینة القدیمة           
  من المنازل في حالة جیـــــدة  % 23 أي   356 •
  من المنازل في حالة متوسطة  % 52 أي   812 •
  من المنازل في حالة سیئـــــة  % 17 أي   257 •
 من المنازل في حالة انھیار  % 08  أي  124 •

 

  .من المنازل في حاجة إلى عملیات ترمیم % 75و بذلك لدینا 
  

  :المشاكل التي تعاني منھا المدینة القدیمة
بما أن المدینة القدیمة مقر إداري و تجاري ذو تأثیر إقلیمي، فعوض أن تبقى           

  :كحي تقلیدي تحولت إلى مدینة مكتظة تشتكي من العدید من العوائق منھا
  
  
  

  2003ماي یة ترمیم و حمایة المدینة القدیمة خل  )1(
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  التضخم السكاني •
  قدم المباني و تقھقرھا و تعرض بعضھا لالنھیار •
  اكتظاظ المرور ونقص مواقف السیارات  •
 وسائل الصیانة نقص •

  :و تعود ھذه المشاكل إلى جملة من األسباب أھمھا
  ات النزوح الریفي الكبیر إلى مدینة قسنطینة في سنوات السبعین •
تحول سكنات المدینة القدیمة إلى مواضع عبور ألن السكان اآلتین من األریاف  •

یجدون المأوى بسعر معقول إضافة إلى إمكانیة الشغل في القطاع غیر الشرعي 
 .و عمل قارإلى حین یجدون شقق عصریة 

 تھمیش التخطیط الحضري •
من إھمال ھذه  عدم إدخال البعد الثقافي في المخططات التنمویة، ھذا ما زاد •

 .الكمونات االقتصادیة و عدم االھتمام بھذا الجزء من المدینة
  

كل ھذه العوامل أدت إلى الوضعیة الحساسة التي تعرفھا المدینة القدیمة           
لقسنطینة، ولحسن الحظ بدأت السلطات المعنیة تتفطن إلى أھمیة ھذه المدینة وبالحالة 

قیمة الثقافیة و السیاحیة و االقتصادیة التي یمكن خسارتھا ، المزریة التي آلت إلیھا و ال
فقامت بخلق خلیة لترمیم المدینة القدیمة و التي تعمل على شراكة مع دول أروبیة 

  .مختصة كفرنسا و إیطالیا
  
 : الجـســــــــــــــور -3- 1-2

 

الجسور تعرف مدینة قسنطینة بمدینة الجسور المعلقة فضال عن عدد من           
  :جسور ھي 7الرائعة الجمال التي تربط شقي صخرھا العتیق، و نعد منھا 

  

Ø جسر القنطرة:  
فوق بقایا جسر روماني  1792ببنائھ صالح باي سنة  مأقدم جسر بالمدینة، قا          

)le pont d’antonin ( ثم ھدم أثناء الفترة االستعماریة لیعید بناءه الفرنسیون سنة
و ھو یربط المدینة القدیمة بالمدینة اإلستعماریة و  1863لمرور سنة ، و فتح ل1860

  .المنطقة العسكریة
  

Ø جسر سیدي راشد:  
، 1912أفریل  19، دشن في )1(جسر حجري في العالم ىیعد ھذا الجسر أعل          

م و یقع  10.5م، و عرضھ  447م، طول الجسر 70قوسا، یبلغ قطر أكبرھا  27یحمل 
م عن وادي الرمال و ھو المدخل الرئیسي للمدینة یربط بین  105دره على ارتفاع ق

  ).سیدي مبروك، الدقسي، اإلخوة عباس و جبل الوحش(األحیاء الجدیدة و وسط المدینة 
  

Ø جسر سیدي مسید:  
من أجمل الجسور في العالم، یعرف بالجسر المعلق أو جسر الھواء، دشن في           

م عن وادي الرمال یربط المدینة  175م و ارتفاعھ  170 ، یبلغ طولھ1912أفریل  19
  .القدیمة، القصبة و المستشفى
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Ø  جسر الشیطان:  
  .ھو جسر صغیر یقع جنوب الصخرة، أسفل األخدود و یربط ضفتي وادي الرمال

  

Ø  جسر مالح سلیمان )ex pérégue: (  
و  1917ء بین یشبھ جسر سیدي مسید إال أنھ أصغر و أضیق من اآلخر، أنشى          

م  2,4م و عرضھ  125و ھو جسر حدیدي مخصص للراجلین فقط، یبلغ طولھ  1925
، كما یسھل الوصول إلى الحي العربي و یساھم مع المصعد في ربط أحیاء محطة 

  .القطار و مركز المدینة 
  

Ø جسر الشالالت:  
بناءه سنة ھو جسر فائق الجمال، یقع أسفل جسر سیدي مسید، انتھت أعمال           

  .، و تمر میاه وادي الرمال تحتھ مكونة شالالت رائعة الجمال1928
  

Ø جسر مجاز الغنم:  
  .ھو امتداد لشارع رحماني عاشور، و نظرا لضیقھ فھو أحادي االتجاه

  
كل ھذه الجسور زادت من روعة المدینة، فالسائح المتجول من خاللھا یتمتع           

وادي، لكن و لألسف تستعمل ھذه الجسور لحركة بجمال منظر الصخر و أخدود ال
المرور فقط، مع غیاب دراسات و مبادرات الستغاللھا في مجاالت أخرى كالسیاحیة و 

  .الریاضیة مثال
  
  :أھم المعالم التاریخیة األخرى -4- 1-2

 

تضم الوالیة عددا من المعالم و اآلثار موزعة عبر مجالھا و تمثل مواضع ھامة           
كتشاف و جلب فضول العدید من السیاح كما یمكن استعمالھا كمواضع استثماریة لال

  :أھم ھذه المعالم نجد نسیاحیة، وم
  

    :ضریح ماسینیسا  -4-1- 1-2

كلم عن مدینة قسنطینة، بني في  16یقع الضریح ببلدیة الخروب، على بعد           
لوك و األمراء في تلك الفترة مكان عالي العتقاد النومیدیین أنھ أقرب إلى اإللھ كما أن الم

  .یدفنون في أماكن عالیة قبالة العاصمة التي یحكمونھا       كانوا 
نومیدي، بقیت  - و یتمیزالضریح بشكلھ الشبیھ بالمربع و الذي یتبع طراز معماري إفریقو

  .1915معالمھ مجھولة حتى سنة 
وضع مشروع سیاحي حولھ في و من أجل إعادة االعتبار لھذا المعلم األثري تم           

، و ھو مشروع في طور الدراسة التي "القریة النومیدیة"شكل قریة سیاحیة تعرف بـ 
أسندت إلى مكتب دراسات مختص، و ما یمیزه ھو احترام مواد البناء و الھندسة 

  .)1( المعماریة و التھیئة على أن تتماشى مع العھد النومیدي
  
  

  2004ء مدیریة التعمیر و البنا) 1(
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  :و من أھم التجھیزات المبرمجة في ھذه القریة السیاحیة
و تتمثل في مساحات للعرض، مسرح على الھواء الطلق، حدائق :  التجھیزات •

 عرض، متحف ةتتماشى مع الھندسة النومیدیة، قاع
 ورشات للحرف التقلیدیة:  الصناعات التقلیدیة •
 ، دار الشباب)chalets(منازل صغیرة :  السیاحة •
 تجارة، البرید، الشرطة:  خدمات أخرى •
 خ، إل...ملعب تینیس، كرة الید:  مساحات للعب •
و الصناعات التقلیدیة تأمل وضع حجر األساس لھذا  ةكانت مدیریة السیاح          

  .لكن كعادتھا العراقیل البیروقراطیة آلت دون ذلك 2004جویلیة  05المشروع في 
  

  :األقواس الرومانیة  -4-2- 1-2
من شواھد الحضارة الرومانیة، تتواجد بطریق عین الباي، عند التقاء واد           

الرمال و واد بومرزوق، كانت تستعمل لحمل قنوات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب من 
 60منابع بومرزوق إلى الخزانات و الصھاریج الموجودة في كدیة عاتي یبلغ طولھا 

مبنیة من الحجارة لم یبقى منھا سوى  10قواس مترا، كان عدد األ 20مترا و ارتفاعھا 
  .)1( 1900مس، و تم تصنیفھا كتراث وطني سنة خ
  

  :درب السیاح  -4-3- 1-2
بإنجاز ممر للسیاح یبلغ طولھ  1895عام " ریمیس"قام المھندس الفرنسي            
متر یتبع مسار وادي الرمال على جانبي الصخرة ابتدءا من جسر الشیطان حتى  1800

ى النفق تحت جسر سیدي مسید مستعمال في إنجازه صفائح إسمنتیة مثبتة یصل إل
بواسطة أعمدة حدیدیة، و تتخلل ھذا الدرب مناظر مثیرة للدھشة و الذھول كثیرا ما 
أغرت السیاح حتى أن ھناك من یرى أنھ إذا كانت عجائب الدنیا سبعة فإن ھذا الدرب 

 . ثامنھا
و التخریب و ھو عرضة للنفایات و األوساخ لذلك لكن حالیا فھو یعاني من اإلھمال 

اتخذت مدیریة السیاحة بعض التدابیر إلعادة االعتبار إلى ھذا المعلم القیم فاقترحت 
 :ترمیم الدرب و ذلك بمرحلتین

  تمتد من جسر الشیطان إلى جسر القنطرة  :ة األولىـالمرحل  
ایة الدرب و تستعمل فیھا نفس              تمتد من جسر القنطرة إلى نھ :المرحلة الثانیة      

  .المواد األصلیة
 .ة األشغالنطالقإیبقى ھذا المشروع كغیره في انتظار 

 
 
 

(1)  Liste Des Monuments, Sites Historiques ou Naturels, et Des Objets Classés en 

Algérie   
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  :آثـــار أخــــــــرى -4-4- 1-2
  تمثال اإلمبراطور الروماني قسطنطین المتواجد أمام محطة القطار التي تعد ھي   - 1

  األخرى أقدم محطة للقطار بإفریقیا
یعود بناءه إلى ) le Monument au morts français(نصب األموات الفرنسیین    -2

ولى، و ، و قد شید تخلیدا لموتى فرنسا الذین سقطوا إبان الحرب العالمیة األ1934سنة 
علیھ  ممن سطحھ یستطیع الزائر أن یمتع ناظره ببانوراما عجیبة لمدینة قسنطینة، أقی

و من خصوصیات ھذا النصب  .للتحلیقتمثال النصر الذي یبدو كطائر خرافي یتأھب 
  .أنھ یقع في منتصف المسافة بین العاصمة و تونس

أیضا بتمثال مریم و یعرف ) Notre Dame de la paix(تمثال سیدة السالم    -3
  .العذراء و الواقع قبالة نصب الموتى الفرنسیین أعلى قمة سیدي مسید

سیزار، التي مازالت آثارھا قائمة إلى الیوم و توجد  تالقیصر أو حماما تحماما   -4
تستقطب  تفي منحدر وادي الرمال في الجھة المقابلة لمحطة القطار، كانت ھذه الحماما

ستحمام بمیاھھا الدافئة و االستمتاع بالمناظر المحیطة بھا خاصة العائالت و األسر لإل
أتلفتھا، فبقیت إلى حد اآلن  1957أن الفیضانات خاصة سنة  رفي فصل الصیف، غی

  .معلما مھمال
كلم شمال غرب مدینة قسنطینة بالمنطقة المسمات  8تقع على بعد : إقامة صالح باي   -5

، لینتصب 18صا، بناه صالح باي ألسرتھ في القرن الغراب، قد كانت منزال ریفیا خا
بنایة أنیقة وسط الحدائق الغناء التي كانت تزین المنحدر حتى وادي الرمال، كانت تقصده 

  .النساء لممارسة بعض الطقوس التقریبیة التي تعرف باسم النشرة
  : اء ھيبوابات تغلق جمیعھا في المس 6كانت مدینة قسنطینة محصنة بسور تتخللھ    -6

باب الحنانشة في الشمال عبر وادي الرمال المؤدي إلى الینابیع التي تصب  •
  . في أحواض مسبح سیدي مسید

باب الرواح یؤدي إلى الناحیة الشمالیة أیضا من وادي الرمال و یؤدي إلى  •
  . منابع سیدي میمون

  .باب القنطرة یصل المدینة بالضفة الجنوبیة لوادي الرمال •
  .نفتح على الطریق الممتد إلى سیدي راشدباب الجابیة ی •
  . 1925باب الجدید شمال ساحة أول نوفمبر، الذي ھدم عام  •
باب الواد أو باب میلة یسمح بالوصول إلى كدیة عاتي و قد كان یتوضع مكان  •

 . قصر العدالة حالیا
تختفي  لقد كانت ھذه األبواب تقوم بوظیفة التحصین للمدینة ضد الغرباء و بدأت          

بالتدریج إلى أن أزالھا المستعمر الفرنسي و لم تبق منھا سوى آثار متواجدة على مستوى 
  .ساحة بو مزو، و تبقى ھذه أسطورة أبواب قسنطینة

كلم عن قسنطینة، لھ شكل  25یقع في منطقة الھریة على بعد : ضریح لولیوس     -7
حاكم روما " ریكیسلولیوس إب"أسطواني بني من حجارة منحوتة و شید من طرف 

 آنذاك تخلیدا لعائلتھ
 .مختلف الكتابات الرومانیة المنحوتة على جدران القصبة و حدیقة متحف سیرتا   -8
 .كتابات مسیحیة راسخة على صخرة الشھداء   -9
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بصخرة سیدي مسید، الھریة و بونوارة، حیث تسجل المقبرة ) Dolmens(مقابر  -10
دولمان غیر أن عددا كبیرا منھا تعرض  4000و  3000المیغالیتیة لبونوارة ما بین 

كما أن النموذج العام لھذه المعالم یكون على شكل منضدة متكونة . للتلف و اإلندثار
كتل عمودیة و طاولة، و أحیانا من دائرتین أو ثالث أو أربع و قد كان السكان  4من 

نھا استمرت حتى القدامى یستعملونھا لدفن موتاھم بھذه الطریقة المحصنة التي یبدو أ
 .قبل المیالد 3القرن 

  
  :النصب التذكاریة -4-5- 1-2

Ø  نصب تذكاري للقتلى بالمقصلة بالسجن العسكري للقصبة  
Ø   نصب الشھداء بطریق عین سمارة  
Ø   بعین عبید 1955أوت  20نصب الشھداء  
Ø   بالخروب 1955أوت  20نصب الشھداء  
Ø   مرادنصب مع تمثال الشھید زیغود یوسف ببلدیة دیدوش. 

  
  :إسـتــنـتــــــــــــــاج

  
تاریخ قسنطینة مليء بالبطوالت و المفاخر جعل منھا محل صراعات بین           

الحضارات لنیل سلطتھا ، ھذه األخیرة التي لم تبخل علینا بمخلفاتھا من معالم و آثار 
ة القدیمة مدینة األقواس تیدیس، المدین: ھذه الشواھد ھي قائمة لحد یومنا ھذا، أھم

لقسنطینة، ضریح ماسینیسا، األقواس الرومانیة، الجسورالرائعة الجمال، درب السواح، 
  .و غیرھا من آثار أخرى منتشرة معظمھا في بلدیة قسنطینة

كل ھذه المعالم ذات القیمة التاریخیة و الثقافیة و السیاحیة العظیمة تشتكي من           
تعرف نسبة كبیرة من التلوث و من نقص األمن، اإلھمال و التخلي فأصبحت أماكن 

مناطق یخاف الزوار من اللجوء إلیھا عوض أن تكون مواضع سیاحیة كبیرة تخلق 
  .الفضول لدى السواح و حتى سكان المنطقة للتنزه و حب اإلكتشاف

          
  الـمـؤھــــــــالت الـطـبـیـعـیـــــــــــــة -2

بیعیة واحدة من العناصر المھمة لتنمیة السیاحة و إثراءھا تعد المؤھالت الط          
بأنواع مختلفة من المناظر و المواضع الطبیعیة الخالبة التي قد تكون مساحات خضراء 
أو مسطحات مائیة أو ببساطة مواضع صخریة أو رملیة طبیعیة ال تتطلب الكثیر من 

  .ن محلییناإلنفاق لكي تجلب أعدادا كبیرة من سواح أجانب أو سكا
و والیة قسنطینة غنیة بھذا النوع من المواضع التي تجلب الناظر و ترفھ عن           

  .النفس و تثیر اإلعجاب
   

  :الصخـــــر العـتیـــق - 2-1
یمثل ھذا الصخر موضعا سیاحیا مھما فھو یحكي قصة مدینة عریقة عمل على           

عجب و متعة  ربانوراما رائع الجمال، یثی حمایتھا و تحصینھا طبیعیا، و الیوم یمثل
 .الناظر
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، و تقع أعلى نقطة ²م 470.000، و یتربع على مساحة لھ شكل شبھ منحرف          
و منھ یبدأ " كاف شكارة"م في المكان المسمى  644بھ في أقصى الشمال على ارتفاع 

حتى سیدي راشد  سطح الصخرة في التدرج و االنحدار باتجاه الجنوب فالجنوب الشرقي
  .متر، أما الجھات األخرى فتطل مباشرة على الوادي 564لیكون أدنى ارتفاع بالصخرة 

یتكون الصخر من تناوب لطبقات كلسیة صلبة، خالل الزمن الرابع أو في           
بدأت میاه وادي الرمال تنحت الصخر الكلسي و توسع  .عصر البالیستوسین الحدیث

و تعمقھا، فتكونت سلسلة من الدھالیز تحولت إلى مخازن للمیاه،  الشقوق الموجودة بھ
عملت بعد تضخمھا على كسر أسقف ھذه الدھالیز، فبدأت ھذه األخیرة تتساقط الواحدة 

  .تلوى األخرى، مكونة بذلك أخادید الرمال الفائقة الجمال
والفوالق و حسب التكوینات الجیولوجیة للصخر العتیق ھو مليء بالشقوق و           

الحفر و كذا المغارات و المخابىء، التي تخفي أسرار حضارات مضت و آثارا لمختلف 
  .العصور

الذي اكتشف بھا بقایا صناعات أثریة  A. Debrugeفتشت ھذه المغارات من طرف 
وحید : تعود إلى عصرما قبل التاریخ و ھیاكل عظمیة لحیوانات ذلك العصر و منھا 

( ، األیل)Sanglier( ، الخنزیر)Zèbre( ،الحصان الوحشي)  Rhinocéros(القرن 
Cèrf(الغزال ، )Gazelle( األرونة ،Mouflon)(الثور ، )Boeuf(الفھد ، )

Panthère(الدببة ، )Ours (و غیرھم.  
معظم ھذه الحیوانات كانت تعیش في الغابات المحیطة بضفاف وادي الرمال           

 :ھذه المغارات العجیبة نجدم الصخرة، و من بین اقدأعند 
  
  : )1(  (Grotte des Ours)مغارة الدببة -1- 2-1

تتواجد ھذه المغارة عند ثاني نفق للسكة الحدیدیة التي تربط مدینتي   قسنطینة           
أمتار كان یطلق علیھا  6مترا و عرضھا  60بسكیكدة، تتمیز بكبرھا إذ یصل طولھا إلى 

  بسبب الصدى المنبعث منھا و تسمى بمغارة الدببة نسبة " الزھارالغار "سكان المنطقة بـ 
سنة كإسطبل لألغنام، و  15استعملت لمدة . للعدد الكبیر الموجود بھا من بقایا الدببة

جلیدیة التي تظھر في الفصل لفترة بعیدة لعبت المیاه بھا دورا ھاما في تشكیل الصواعد ال
  :لیھا داخل المغارةو من بین اآلثار التي عثر ع. الممطر

مصباح أحمر اللون، وعاء كبیر، أواني راقیة برسومات مختلفة إضافة إلى ھیاكل 
  .عظمیة لحیوانات مرت بھذه المغارة

 
 :)2(  (Grotte du Mouflon)مغارة األرونة -2- 2-1

  توجد في نفس الصخرة و غیر بعیدة عن األولى، تعرف بمغارة األرونة و ھي          
  
  

(1) A. Debruge : « La Grotte Des Ours » Receuil des notices et mémoire de la société 

archéologique, 11éme volume, Librérie africaine et coloniale, Paris, 1909, p.117  

(2) Lionel Balout , Préhistoire de L’Afrique du Nord ,Imprimerie art des métier graphique, 

Paris, 1955, p.303 
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أمتار و تضم المغارة تشكیالت من  6نوع من الماعز كان یعیش بالمنطقة، یبلغ طولھا 
  الصواعد الكلسیة لكن و لألسف الشدید فإن تعداد الحیوانات المكتشفة ھیاكلھا بالمغارة

الدببة، : لم یسمح إال بالتعرف على البعض منھا وھي قكان بشكل جماعي وغیر دقی
 .خنزیر، األرونة، الغزال و غیرھم من الحیوانات األخرى، الثور الكبیر، الةالزراف

  
 :Grotte des Pigeons)( مغارة الحمام -3- 2-1

بھا  تالقصبة، اكتشف لتوجد ھذه المغارة مقابلة للمغارتین السالفتي الذكر، أسف          
  :العدید من البقایا الحیوانیة و الخزفیة من أبرزھا

وھو یشبھ الحمار، الخنزیر البري،  Dauw وانحی: بقایا حیوانات ثدییة منھا •
 .)Buffle ()1( الغزال، العانز، األرونة، الثور، الجاموس

 .)2(ھیكل عظمي إلنسان یبدو أنھ ینتمي إلى الجنس األسود •
 :)3(بقایا أواني خزفیة یمكن تصنیفھا إلى ثالث فئات ھي  •

  
أثریة مصنوعة بالید و ذات  الفئة األولى و ھي المتواجدة بكثرة و تخص قطعا -        

  .لون وردي مع بقع قاتمة تمیل إلى السواد بالشك من جراء التسخین فوق النار
الفئة الثانیة تخص أواني متمیزة بلونھا األحمر و األبیض و بالرسومات  -        

تشبھ ( المنقوشة علیھا في أشكال ھندسیة منھا المثلثة و منھا الشریطیة في شكل مستطیل 
  ).   رسومات القبائلیة الحالیةال

استحضرت حتما من ) tourner (الفئة الثالثة و تخص قطعا أثریة مدورة -        
 .مناطق أخرى منھا األواني، المزھریات، القنینات و أجزاء من الصحون

  

تضاھي  فھي إضافة إلى ما سبق توجد مغارة رابعة أكثر جماال من سابقاتھا،          
عجیبة بجیجل و تتواجد تحت ساحة الشھداء و یقع مدخلھا تحت مصعد فندق المغارة ال

منسیة ألن مدخلھا قد أغلق عند تثبیت ھذا ال تعرف بالمغارة ، لكنھا)4(العربي بن مھیدي
 .و من تم لم یسمع عنھا أي شيء المصعد

حیة إذ تمثل تعتبر المغارات المتواجدة بالمدینة واحدة من المؤھالت السیاو بذلك           
الشاھد الحي على حضارات ما قبل التاریخ التي مرت بمدینة قسنطینة و للحفاظ على 

  مخلفاتھا نقلت آثارھا إلى المتحف الوطني سیرتا أین حفظت في قاعة خاصة بھا،
  
  
  
  

 (1)  L. JOLEAUD :«La Grotte des Pigeons à Constantine», Receuil des notices et mémoire de 

la société archéologique, 6éme volume, Librérie africaine et coloniale, Paris, 1916, p.25à35 
 (2) Marcel Solignac, op cite, p.49 à 56 

(3) George Marçais, op cite, p .37 à 47  

  2003السیاحة و الصناعات التقلیدیة، دیسمبر مدیریة  )4(
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أثریة  طبیعیة و مھجورة رغم كل ما تمثلھ من قیمةفأصبحت بذلك المغارات شاغرة و 
خصوصا و أنھا  كبیرة قد تحرك فضول الزوار و تساھم في جلب عدد كبیر من السواح

، إضافة إلى ھذا البد من أخذ المغارة المنسیة تتواجد وسط مناظر الصخر الرائعة الجمال
  .تمتع بمنظرھا الساحرالكتشاف و البعین االعتبار و ما یمكنھا أن تجلبھ من فضول ل

  
  :المساحات الخضراء - 2-2

  

تمثل المساحات الخضراء رئة المدینة، و المؤشر الدال على نوعیة الحیاة و           
درجة الرفاه في المدن فضال عن الوظائف المتعددة التي تقدمھا للسكان فھي توفر لھم 

تعمل على حمایة المناطق  ائیأماكن للترفیھ، و تساھم في خلق عالقات حمیمیة بینھم، بی
كما تساھم في تجمیل ھندسة المدینة . الحساسة، تلطیف الجو و التخفیف من الضوضاء

بنباتاتھا المختلفة و بأشكال تھیئتھا و تجھیزاتھا، و تغطیة المناظر السیئة و تخلق بذلك 
  .إطار وظیفي مریح

ء دورا ھاما في جلب نظر أما من الناحیة السیاحیة فتلعب المساحات الخضرا        
السواح فضال عن البانوراما الرائع الذي تقدمھ، و مناطق الراحة و الترفیھ التي تتمتع بھا 
و فرص التعرف و خلق عالقات مع سكان المنطقة، حیث یمكن تھیئتھا و لو بتجھیزات 
بسیطة كألعاب لألطفال، أماكن للجلوس و مقاھي بسیطة سوف تعمل على جلب 

ن و بالتالي تطویر السیاحة الشعبیة بالدرجة األولى ثم تتعداھا إلى السیاحة المتنزھی
  .الخارجیة

  .المساحات الغابیة و الحدائق: و ھناك صنفین من المساحات الخضراء
  

و إذا تتبعنا تطور ھذه المساحات في قسنطینة نجدھا تتمیز بمرحلتین أساسیتین           
  :)1(مرحلة ما بعد االستقاللھما مرحلة االحتالل الفرنسي و 

، كانت قسنطینة مبنیة فوق الصخرة داخل 1837قبل : مرحلة االحتالل الفرنسي •
األسوار ال توجد بھا مساحات خضراء، في حین كانت تنتشر خارج األسوار الحدائق 
و البساتین و الغابات، و بعد احتالل المدینة و امتداد عمرانھا خارج األسوار لتلبیة 

الوافدین، شرع في عملیات تشجیر واسعة إلقامة حزام أخضر حول المدینة حاجیات 
و أنشأت حدیقتین في  1846حیث شجرة ھضبة المنصورة و جبل الوحش سنة 

، ثم حدیقة القنطرة سنة 1857، و حضیرة المریج سنة 1855منطقة البریش سنة 
 .رة األخرىو بعد ذلك حدائق المنظر الجمیل و غیرھا من الحدائق الصغی 1935

تمثل أھم مرحلة للتوسع العمراني في المدینة في شكل : مرحلة ما بعد االستقالل •
مناطق سكنیة حضریة جدیدة، تحصیصات، تجھیزات و مرافق احتلت أغلبھا 
أراضي فالحیة أو غابیة و تمیز طابعھا األساسي بالسكن و لم تنفذ فیھا البرامج 

) 08(قد شھدت ھذه المرحلة إنشاء ثمانیة الخاصة بالمساحات الخضراء، رغم ذلك ف
 حدائق في السبعینات دعمت في التسعینات بحدیقتین في كل من حي الدقسي و حي

  
   

، البیئة في الجزائر، مخبر "المساحات الخضراء في قسنطینة - البیئة و التھیئة الحضریة" : محمد الھادي لعروق. أد  )1(

  31إلى 11.،ص2001بحر المتوسط ، جامعة منتوري، دار الھدى، الدراسات و األبحاث حول المغرب و ال
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اإلخوة فراد إلى جانب ذلك اعتمد عند وضع المخططات العمرانیة تخصیص  •
  .مجاالت خضراء محیطة بالعمارات لكن لألسف لم یعط لھذه المجاالت أي إھتمام

  
  :الثروة الغابیة في والیة قسنطینة -1- 2-2

  

ابي واحد من أھم القطاعات االقتصادیة و الطبیعیة بالجزائر، یعد القطاع الغ          
فرغم األھمیة الكبرى التي یمثلھا خاصة في الحفاظ على التوازن البیئي بامتصاص ثاني 

التربة من االنجراف، فھو ال یمثل سوى مساحة  ةأكسید الكربون، جلب األمطار، حمای
 %51أي ما یعادل )1( متقھقرة ھكتار في حالة 1.875.000ھكتار منھا  3.670.000

من المساحة الغابیة اإلجمالیة و ذلك نتیجة الرتفاع نسبة الحرائق ، الرعي المفرط ، 
  .الحشرات الضارة، إضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث الجوي

) ھكتار18.000حوالي (و كباقي والیات الوطن، قسنطینة تعرف ثروة غابیة متواضعة 
أي تمثل  ) ²كلم 2297.20( قورنت بمساحة الوالیة و ھي نسبة ضعیفة إذا ما 

ثل في توزیعھا الجید میزتھا اإلیجابیة تتم ن، لكفقط من المساحة اإلجمالیة   7,83%
خریطة (على الجانب اإلیكولوجي  إیجابیةو ھذا لھ انعكاسات قسنطینة والیة عبر بلدیات 

  :و أھم ھذه الغابات ھي). 01رقم 
  

  .ــــة ببلدیـة عین سمــارةـابـــــــغابـــة شط •
  .ــة ببلدیـة الخـــــــروبــغابـــة ذراع النـاق •
  .ــــروبـــــج ببلدیـة الخـــة المریــــــــغاب •
 . ـة جبـل الوحــش ببلدیتـي قسنطینـة و دیدوش مــرادــغاب •
  

 :األصناف النباتیة السائدة -1-1- 2-2
سنطینـة بتنوع أصنافھـا النبـاتیة رغم قـدم عھدھـا، تتمیز الثـروة الغـابیـة في والیـة ق      

  :فنجـد منھـا
، الكالیتوس )Pin pignon(، الصنوبر الثمري )Pin d’Alep(الصنوبر الحلبي

)Eucalyptus( بلوط الفلین ،)Chêne liège( البلوط األخضر ، )Chêne vert(  ،
  ). 20جدول رقم (موزعة عبر غابات الوالیة ) Cyprès( السرو 

  ):06شكل رقم(أما عن المساحة المغطاة بكل صنف من األصناف السابقة فھي كالتالي
 ).% 48.55(ھكتــــار   8768صنوبــر حلبــــي    •
 )%25.36(ھكتـــار 4.57  ىأخـر و رـاألخض طالثمـري، البلـو الصنوبـر •
  ).%12.82(ھكتــــار   2315ســـــــــــــــــــرو    •
  ).% 9.63(ھكتـــــار  1739وس   كــالـیـتــــــــــ •
 ).% 3.63(ھكتـــــار    657بـلــــوط الفلیـــــن    •

  
  

  2003محافظة الغابات ، دیسمبر  )1(
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و ھو عبارة عن  اباتیبدو أن الصنوبر الحلبي ھو الصنف الغالب في ھذه الغ           

و بالتالي ھو صنف حساس و سریع االلتھاب، و ) راق إبریة أي ذو أو(صنف صمغي 
  . تجدیده صعب لتعاقب الحرائق لذلك یتطلب حمایة صارمة

)  Parcelle expérimental ou Arboritum(إضافة إلى ذلك یوجد حقلین تجریبیین          
ل بذلك صنفا، تمث 60في كل من غابتي جبل الوحش و ذراع الناقة تحویان على ما یقارب 

  . )1(قیمة نباتیة عالیة لكن و لألسف مھملة
  

 :تقییم حرائق الغابات -1-2- 2-2
  

نظرا لكثافة الغطاء النباتي الغابي خاصة في السنوات الممطرة أین تزید كثافة           
الحار و (النباتات و األعشاب، و عند ارتفاع درجة حرارة الجو في فصل الصیف 

حیث سجل في سنة . في إشغال النار أو الحرائق الغابیة عوامل تساھم ي، ھ)الجاف
حریق إال أن معظمھا أخمدت في بدایتھا بفضل المجھودات المبذولة  144، 2003

  .بالتنسیق المحكم مع الحمایة المدینة
  

  

  

  

  

  2003محافظة الغابات، دیسمبر  )1(
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  ـنـطـیـنـــة الثـــروة الغـابیـــة فـي والیــة قـس           )20(جدول رقم
  

  مساحةالغابة  الموقع  المساحة   البلدیة
  )بالھكتار(

  األصناف السائدة

  المنصورة -    قسنطینـــة
  جبل الوحش -
  واد زیاد  -
  جباس -
  حاج بابا -

32   
3280  

50  
120  
641  

  الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الثمري
  الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي

  ع الناقةدرا -    الخـــروب
  المریج -
  البعراویة -

1686  
202  

48.64  

  الكالیتوس
  السرو+الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي

  درمون  -    ابن بادیــس
  طرفانة -
  تسنقة -
  عالیقة -
  جبل كرامة -
  الحمبلي -
  بوزمزم -
  حداج -

110  
1090  

678  
38  

1494  
1043  

500  
21  

  الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الثمري+الصنوبر الحلبي

  السرو
  الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي
  السرو+الصنوبر الحلبي

  السرو
  الصنوبر الحلبي

  الصنوبر الحلبي  1487  عین برناز -    عین عبیـــد
  سیلة -    أوالد رحمون

  بداوي  -
  مدلسو -

42.86  
94.38  

200  

  الصنوبر الحلبي
  السرو
  الصنوبر الحلبي+ السرو

  شطابة -    عین سمــارة
  حاج صالح -
  عین سمارة -

2113  
250  

157.0625  

  البلوط األخضر+الصنوبر الحلبي
  السرو+الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي

  دراع الیھودي -    زیغود یوسف
  بركان  -
  الكنتور  -
  قطوشة -
  سفرجلة -

159  
547  
168  
110  
155  

  الصنوبر الحلبي
  البلوط الفلیني

  الكالیتوس+الصنوبر الحلبي
  البلوط الفلیني

  الحلبيالصنوبر 
  عین كرمة -    مسعودبوجریو

  كاف بني حمزة -
  بوخالفة -

120  
15  

140  

  السرو+الصنوبر الحلبي
  الصنوبر الحلبي

  السرو
  الكالیتوس  53  بكیرة -    حامة بو زیان

  ابن زیاد -    ابن زیــاد
  سیدي سلیمان -
  رمایل -

15  
227  
273  

  الصنوبر الحلبي
  البلوط األخضر+الصنوبر الحلبي

  البلوط األخضر+لحلبيالصنوبر ا
  الصنوبر الحلبي+الصنوبر الثمري  500  جبل الوحش -    دیدوش مــراد

  17.859.9425  الــــمــــجـــــمـــــــوع
  )2003(مدیریة الغابات لوالیة قسنطینة: المصدر
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  )     21(جدول رقم
  .تلخیـص حـرائـق الغـابـات خـالل العشـریـة األخیـرة

  
عدد   السنة

  المواقد
  المساحة  لمساحة المحروقة بالھكتارا

  المجموع  أحراش  أدغال  أعشاب  غابة  بالموقد/متوسط
  

1994  
  

  
07  
  

  
182  

  
-  

  

  
20  

228  
  

430  61.4  

1995  11  150  -  86  06  242  22  

1996  23  787  150  30  -  967  42  

1997  10  69  48  -  86  203  20.3  

1998  10  85.5  50  -  365  500.5  50  

1999  14  406.5  -  -  678  1084.5  77.46  

2000  05  04  -  07  0.5  11.5  2.3  

2001  02  2.5  6.5  -  -  09  4.5  

2002  15  2.76  -  -  7.12  9.88  0.65  

2003  56  08  -  03  233  244  4.35  

  284.96  3701.38  1603.62  146  254.5  1697.26  153  المجموع

  2003محافظة الغابات لوالیة قسنطینة : درــلمصا          
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موقد كانت داخل الغابة و بجوارھا و  56 دإشعال للنار نج 144من بین  و          
  : خلفت الخسائر التالیة

  :ھكتار منھا 244المساحة اإلجمالیة المحترقة 
  ھكتــار من األشجار الغابیة   08 •
  ھكتــار من األحراش 233 •
 ھكتــار من األدغـــال   03 •
 

ة الحرائق الغابیة خالل العشریة األخیرة نالحظ أنھا في تذبذب مستمر و إذا ما قارننا قیم
یغلب علیھا مواقد األحراش لسرعة اشتعالھا و أیضا لھ عالقة ) 21جدول رقم (

  .بالظروف المناخیة للمنطقة و سلوكات السكان و السواح
  
 :تقییم الثروة الحیوانیة -1-3- 2-2

  

و التي تساعد بدورھا في ) ثدییات و طیور(یوانات تعتبر الغابات موطن لعدة ح          
حیوانیة متنوعة، و حتى إذا لم نتمكن  ةتوازن الوسط البیولوجي للمنطقة، فھي تعتبر ثرو

جدول رقم ( من رأیتھا بصفة مباشرة تبقى متواجدة بكثرة و في جمیع غابات الوالیة
22.(  

  ) 22(جدول رقم
   .لى مستوى غابات والیة قسنطینةقائمة األصناف الحیوانیة المالحظة ع 

                                                           
  الـتـواجــد  إسـم الصـنــف الحـیـوانــــــي

   Genette)(                            رباح، الزریقا  -
  )Sanglier                                    الخنزیر -
)      Porc-épic(                                   الشیھم -
  )Hérisson d’ Afrique(           القنفذ اإلفریقي -
  )Chacal Commun(                     ابن آوى -
  )Renard Roux(                    الثعلب األحمر -
  )Mérione de Shawi(           مریون الشاوي -
  )Souris Grise(                   الفئران الرمادیة -
  )Souris Sauvage (          الفئران المتوحشة  -
  )Lièvre Brun(                   أرنب سباق البني -
  )Garenne Lapin de(                أرنب بري -
  )Rat Noir(                             الجرد األسود -
  )Belette(                                    سرعوب -
  )Lérot(                                         فرنب - 
  ) Hyène ravée(       الضبع المشطب أو المرقن -

  طــمتوس
  رةــــبكث
  رةــــبكث
  رةــــبكث
  رةـــــبكث

  طـــمتوس
  طـــمتوس

  رةـــــبكث
  رةـــــبكث
  رةـــــبكث
  رةـــــبكث

  ادرـــــــن
  ادرـــــــن
  ادرــــــــن
  ادرـــــــن

                                             2003)مصلحة حمایة الثروة الحیوانیة و النباتیة(محافظة الغابات :درـالمص
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إضافة إلى ھذه األصناف یوجد أخرى كانت في زمن مضى تعیش بكثرة في              
ھائیا مثل اإلبل الملقب بالوحش الذي أعطى اسمھ غابات الوالیة لكنھا حالیا انقرضت ن

  .إلى جبل الوحش
فھي عدیدة و متنوعة فسجلت مصلحة حمایة الثروة  ةأما عن الطیور المائی          

مقسمین على سبعة أصناف من  امائی اطائر 2.498، 2001النباتیة و الحیوانیة سنة 
  :الطیور ھي 

  ورـــلـط سیفـ، ب)canard souchet( يـوشـط سـ، ب)canard colvert( ارـولفـط كـب 
)canard siffleur(غره ،  )foulque macroule(غطاس ، )grebe castagneux( ،
  .قــ، اللقل)héron garde boeuf( رــن أو راعي البقـزیـالك الحـم
  

كل ھذه الطیور المائیة تحتاج إلى بعض من العنایة و اإلھتمام حتى ال تنقرض           
و تصطاد، إذ بجمالھا و كثرتھا تجلب إھتمام و نظر المتنزھین و تزید من جلب الزوار أ

إلى مناطق تواجدھا من مساحات خضراء و غابات بأحواضھا المائیة یقصدھا كل من 
السكان و السواح بحثـا عن الراحة و الھدوء في منطقة طبیعیة تخلو من المباني و 

  . الضجیج و التلوث
   

 :ــدائــــــــــــــقالـح -2- 2-2
على  ةمعظم الحدائق بالوالیة تتركز في بلدیة قسنطینة لذلك سوف نركز الدراس          

و تضم البلدیة عددا .  )1(ھكتار  68.29ھذه الحدائق و التي تحتل مساحة إجمالیة قدرھا 
  :ھاما من الحدائق العامة و حدائق لأللعاب أھمھا

حالیا ھي مكان ) 1954نوفمبر 01ساحة (اب الواد الواقعة بب" بن ناصر"حدیقة  •
 لتجمع المتقاعدین

 حدیقة سیدي مبروك العلوي و التي زاد النخیل من جمالھا •
 بحي المنظر الجمیل و المتمیزة بتنوع نباتاتھا و كثافتھا" قرفي عبد الحمید"حدیقة  •
ا المنظم حدیقة باب القنطرة المتواجدة تحت جسر باب القنطرة و المتمیزة بمنظرھ •

 في شكل دائرة خضراء
بشارع بلوزداد و تتمیز باحتوائھا على تمثال موقع علیھ " قسوم محمد"حدیقة  •

»Hoest«  .  
  

  :تعاني ھذه الحدائق من عدة مشاكل أھمھا
غیاب الصیانة الجیدة و التجھیزات العامة كالمقاعد و أماكن اللعب و المیاه و  •

میزانیة المخصصة لتھیئة ھذه الكھرباء و دورات المیاه بسبب ضعف ال
 المساحات

  
  
، البیئة في الجزائر، مخبر الدراسات و "المساحات الخضراء في قسنطینة -البیئة و التھیئة الحضریة" : محمد الھادي لعروق. أد   )1(

  31إلى 11.،ص2001األبحاث حول المغرب و البحر المتوسط ، جامعة منتوري، دار الھدى، 
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 .لة لالعتناء بالنباتات و المساحات الخضراءنقص العمالة المؤھ •
 قلة وعي  سكان المدینة بأھمیة ھذه الحدائق  •
 غیاب حراسة صارمة  •

كل ھذه العوائق أدت إلى تدھور التشكیالت النباتیة و إتالف تجھیزات الحدائق           
  .و جعلھا طاردة للزوار

  

  :إسـتـنـتـــــــــاج 
  

بیرة التي تتمتع بھا والیة قسنطینة في ثروتھا الخضراء إال أن رغم الكمونات الك          
العدید من ھذه المساحات تعاني من اإلھمال و اإلتالف، فالمساحات الغابیة تسجل درجة 
تدھور عالیة، إما لكبر سن تشكیالتھا الشجریة، أو األمراض التي أصابتھا، و التعدیات 

جائر، و نفس الشيء بالنسبة للحدائق التي المتكررة علیھا كقطع األشجار و الرعي ال
زیادة على تركزھا بمدینة قسنطینة فھي تعاني من نقص الصیانة و حمایة نباتاتھا و 

  تجھیزاتھا
  
  :المسطحات و المنابع المائیة - 2-3

تتوفر والیة قسنطینة على ثروة مائیة معتبرة یمكن استغاللھا في تطویر عدة            
و یحتل صدارة ھذه الثروة . منھا السیاحة الحمویة، الترفیھیة و غیرھا أنواع من السیاحة

و یشق الصخرة العتیقة إلى شقین ثم تلیھ المنابع الحمویة و  ةلمدیناواد الرمال الذي یعبر 
  .الحواجز و األحواض المائیة

  
  :المنابع الحمویة -1- 2-3

  :)1( ینة ھيأھم المنابع الحمویة التي تمتلكھا والیة قسنط          
  

Ø منبع حامة بو زیان:  
أھم منبع بالوالیة ألنھ ذو صبیب عالي و درجة حرارة میاھھ معتبرة، یستغل           

  .جزء منھا للشرب و الجزء اآلخر یستعمل في السقي
Ø منبع سیدي مسید:  

رة حرا ةلترات في الثانیة بدرج 6یتواجد ھذا المنبع ببلدیة قسنطینة، یبلغ صبییھ           
، و ھي میاه صالحة للشرب تستعمل لتزوید السكنات المحیطة بالمیاه °17تعادل 

  .مالشروب إضافة إلى تزوید المرافق السیاحیة القریبة كالمسبح األولمبي، فندق، مطع
Ø منبع صالح باي:  

لترا في الثانیة و ھي  30یتواجد في بلدیة قسنطینة، و تقدر نسبة تدفق میاھھ بـ           
  .صالحة للشرب و تستعمل لتزوید سكان المنطقة العمرانیة المجاورة میاه
Ø منبع مسعود بو جریو:  

یقع ھذا المنبع بمحاذات وادي الرمال و ھو محاط بأراضي زراعیة و سكنات           
  .مبعثرة

  
  2003التقلیدیة، دیسمبر مدیریة السیاحة و الصناعات  )1(
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Ø منبع بني حمیدان:  
 وفي المنطقة المسمات دار الواد و الواقعة قرب منطقة تیدیس األثریة،  یقع المنبع       

  .    ھو محاط بأراضي بور و ذلك لتواجده في منطقة وعرة و غیر مھیئة
  

  :إسـتـنـتـــــــــــــــــاج
ھي لیست بدرجة عالیة و ) درجة 20و 10بین(إن درجة حرارة ھذه المنابع           

و ھي تصلح للشرب وال یمكن استعمالھا ) د /ل 6و 3بین (فة نسبة تدفق المیاه ضعی
ألغراض عالجیة محضة، و قد نكتفي فقط بتھیئة ھذه المناطق للسیاحة و التسلیة مع 

  .وجود عنصر حیوي ھو الماء
  
  :الحواجز المائیة و البحیرات -2- 2-3

  .موزعین عبر بلدیاتھا مائيحاجز 11تحوي والیة قسنطینة           
  
  )23(ول رقمجد 

  الحـواجــز المــائیــة فـي والیــة قـسـنـطـیـنــة
  

  %الملىء نسبة  1000)*م(السعة  سنة إنشاءه  البلدیة  الحاجز
  100  50  1985  قسنطینـة  جبــل الوحــــــش

 100  80  1992  الخـروب  1قـوراش  -المریـج
 100  50  1992  الخـروب  2قـوراش -المریـج
 100  100  1987  الخـروب  1زعرورة-لومبالش
 70  170  1991  الخـروب  2زعرورة-لومبالش
 100  170  1992  الخـروب  3زعرورة-لومبالش

 100  470  1991  الخـروب  مالح- صالح دراجي
 100  170  1973  بن بـادیس  تـــــاسـنـقـــــــا

 100  520 1972  بن بـادیس  البــیــــــــــــــار
 100  1800 1974  بن بـادیس  العــــریــــــــــة
 100  675 1989  عین عبیـد  تویفــــــــــــزة
 100  2200  1999  عین سمـارة  بارلـــــــــــــة

  2003مدیریة المصالح الفالحیة  :درـالمص
  

المذكورة في الجدول لدینا حاجزین آخرین ھما  المائیةإضافة إلى الحواجز           
الفیضانات و األمطار الغزیرة و حاجز  حاجز عطابة ببلدیة دیدوش مراد أتلف من جراء

  .بونوارة ببلدیة أوالد رحمون و الذي یعاني من التوحل الكبیر
كل ھذه الحواجز ذات استعمال فالحي ما عدا حاجز واحد فقط ھو حاجز بارلة ببلدیة 
عین سمارة و ھو یستعمل للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب، وتعاني من بعض المشاكل 

 .لالتو حكالنفادیة و 
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كما أن والیة قسنطینة تضم مجموعة أخرى من المسطحات المائیة و ھي           
أجمل من األخرى، و تجتمع ھذه  واحدة البحیرات حیث تمتلك الوالیة أربعة بحیرات كل

مھملة و غیر  المسطحات المائیةالبحیرات األربع بجبل الوحش، لكن و لألسف تبقى ھذه 
  .مستغلة

  :ـــــــــاجإسـتـنـتـــ
تتمتع والیة قسنطینة بكمونات طبیعیة كبیرة منتشرة عبر ترابھا و تمثل مناظر           

جذابة لكن و لألسف الشدید تبقى كغیرھا من الكمونات األخرى مھملة و تعاني من التلف 
و التقھقر، فنذكر الصخر العتیق و درجة اإلھمال و التلوث الذي یعاني منھ، و لدینا 

بات التي تشكو من الحرائق و الالمباالت، و الحدائق المھملة و التي یوما بعد یوم الغا
  .تفقد تشكیالتھا النباتیة و تجھیزاتھا

الوالیة عددا ھاما من المنابع الحمویة و الحواجز المائیة و البحیرات لكن كلھا  تضمكما  
  .غیر مستغلة و مھملة

كانھا أن تلعب دورا كبیرا في تطویر السیاحة كل ھذه الكمونات الطبیعیة بإم          
الترفیھیة بالوالیة لكنھا تبقى غیر مستغلة و تطلب قلیال من االعتبار و المباالت و لو 

  .بأبسط التجھیزات
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  خـالصــــــة المبحـــث
  
  

مخلفا وراءه العدید من  المفاخرب مليءبتاریخ عریق و  قسنطینة تتمیز والیة
  الشواھد 
العریقة،   مدینة تیدیس فنذكر منھا  إلى یومنا ھذامعالم و آثار قائمة  المتجسدة في 

  المدینة
  .و غیرھا لقدیمة لقسنطینة، ضریح ماسینیسا، درب السواحا

 و المواضع األثریة تتواجد على حالتھا الطبیعیة بل و أنھا تشتكيكل ھذه المعالم         
من التلف و الالمباالت و تتنتظر أي مبادرة لحمایتھا أو إستعمالھا في المجال السیاحي 

  .من زیارات لإلكتشاف و التنره
بلدیاتھا، یتصدرھا تتمتع والیة قسنطینة بكمونات طبیعیة كبیرة منتشرة عبر و 

  أجمل 
یتحمل ثقل منظر بإمكانھ جلب آالف الزوار لمشاھدتھ لوحده و ھو الصخر العتیق الذي 

مدینة بأسرھا ، ثم تأتي الغابات الكثیفة و التي تعرف تنوعا في أصنافھا و التي بإمكانھا 
أن تخلق حقال نباتیا جذابا إضافة إلى الحدائق المتواجدة وسط التجمعات العمرانیة خاصة 
منھا في مدینة قسنطینة ، و تتواجد بھا كذلك العدید من الحواجز المائیة و البحیرات 

لجمیلة المنظر، لكن ما الحظناه ھو درجة اإلھمال و التلوث الذي و صلت إلیھ ھذه ا
  .المواضع عوض أن تكون مناطق للعب و الراحة

أما عن المنابع الحمویة فھي ذات صبیب و درجة حرارة ضعیفین ال یسمحان لنا بتنمیة 
  .بالوالیة السیاحة الحمویة

بإمكانھا أن تلعب دورا كبیرا في عیة و أثریة من مقومات طبیكل ھذه الكمونات         
فإستغاللھا بسیط و ال یفرض تجھیزات كبیرة و ال  تطویر السیاحة الترفیھیة بالوالیة

  .أموال طائلة و إنما تحقیق األمن الضروري، النظافة و قلیال من المساحات الخضراء
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 المـبـحــــث الـثــــــانــــــي
 
  

  لمـــؤھـــــالت الدیـنـیـــة و الثـقــــافیـــة لتـنـمـیــةا
  

  السیـــاحــــة في والیـــــــــــة قـسـنـطـیـنـــــــة 
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  ـقــدمــة المـبـحــــثم
  

بعد التعرف في المبحث السابق على أھم المقومات األثریة و الطبیعیة التي           
، سوف نحاول في ھذا المبحث دراسة المؤھالت الثقافیة من سنطینة تزخر بھا والیة ق

ھیاكل و عادات و تقالید و من مواضع دینیة یكون لھا دور كبیر في تنمیة الجانب 
السیاحي للوالیة، حیث ترى المنظمة العالمیة للسیاحة أن في العشریة القادمة سوف تأخذ 

  .حیة األخرىالسیاحة الثقافیة صدارة باقي األنواع السیا
  
  الدیـنـیــــــــةالمــؤھــالت  -1

تعززت أكثر بعد  وطغت على مدینة قسنطینة صبغة ثقافیة ودینیة منذ القدم،           
  .عملیة بناء المساجد سیرورة دائمة تاستقرار اإلسالم بھا، فعرف

 حدیثا بین مساجد مبنیة 105مسجد منھا  194تعد والیة قسنطینة حوالي           
كما تضم الوالیة أیضا عددا . )1(مسجد  89ناءھا بعد، و الباقي وأخرى لم تنتھي أشغال ب

  .مھما من الزوایا المتجمعة معظمھا في المدینة القدیمة لقسنطینة
   

 :الـمـســـــاجـــد  - 1-1
أكبرھا و أھمھا و  تتوزع مساجد والیة قسنطینة على كامل بلدیاتھا لكن أقدمھا          

  :ز في مدینة قسنطینة و خاصة في المدینة القدیمة، وأھم ھذه المساجد ھيتترك
  

 :الجــامـع الكـبـیــر •
یقع وسط المدینة، في ساحة البطحاء و مدخلھ الرئیسي یتواجد في شارع بن           

في مكان تواجد أنقاد  13مھیدي، و ھو یعد من أقدم مساجد المدینة إذ بني في القرن 
بالكتابات العربیة المنقوشة على  دم یتمیزالمسج1136و كان ذلك عام معبد روماني 

  .و شق الطرقات جدرانھ رغم تغیر ھندستھ الخارجیة من جراء عملیات الترمیم
  

 :مسجد و مدرسة سیدي الكتاني •
و یعود تأسیس المسجد  - بساحة بوھالي السعید –یتواجدان قرب سوق العصر           

اي ابن مصطفى و جدد جزء منھ في عھد نابلیون الثالث، أما إلى عھد قیادة صالح ب
صنف الجزء القدیم منھا الذي یضم ضریح صالح باي  مم؛ ث 1776المدرسة فبنیت عام 

  .)2( 1913جویلیة  17و عائلتھ كتراث وطني في 
  

 :مسجد سیدي راشد •
قع جعل یقع المسجد قرب جسر سیدي راشد، على جانب الصخرة، و ھذا المو           

  .منھ تحفة فنیة رائعة و متمیزة
  
  
  
  2003مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة، دیسمبر )1(

 Liste Des Monuments, Sites Historiques ou Naturels, et Des Objets Classés en Algérie   )2(  
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 :مسجد سوق الغزال •
، لكن إبان 1730 كان یعرف بمسجد حسن باي، ألنھ بني في عھده سنة          

لیعود إلى  1838االحتالل الفرنسي تحول المسجد إلى معبد كاثولیكي و كان ذلك سنة 
  .)1( 1903أفریل  27و تم تصنیفھ كتراث وطني في . أصلھ بعد االستقالل

  

 :مسجد سیدي لخضر •
و دلیل ذلك النقش الكتابي المثبت على لوح  –شید المسجد بأمر من الباي حسن           

و یقال أنھ یحوي ضریح الباي  1743و كان ذلك سنة  –ن الرخام فوق باب المدخل م
  .)2( 1905جانفي  05حسن و أحفاده، و تم تصنیفھ كتراث وطني في 

  

 :مسجد األمیر عبد القادر •
عرفت قسنطینة تشیید أكبر معلم و تحفة ھندسیة، و واحدة من روائع العالم           

 16.000ب األمیر عبد القادر الذي یضم مسجدا یتسع لـ اإلسالمي الحدیث ھي مرك
طالب  2500مصلي و جامعة عصریة خاصة بتدریس العلوم اإلسالمیة تضم أكثر من 

  .یأتي من كل والیات الوطن و دول آسیویة و إفریقیة )3(
  

لتنتھي و یتم  1971و بدأت األشغال بھ سنة  1968و جاءت فكرة بناءه في           
معتبرا من أھم المساجد في المدینة؛ و ھو یضم  )4( 1994أكتوبر  31في تدشینھ 

م و بھ ثالث غرف للصالة و قاعة اجتماعات  64م و قبة علوھا  107مئذنتین علوھما 
ھكتارات بھا حدائق و ممرات جمیلة  3مقعد، ساحة كبیرة تقدر مساحتھا بـ  100تضم 

امال بصمات الفن اإلسالمي، و اختزلت و مواقف للسیارات، بالتالي برز ھذا الصرح ح
فیھ شتى الزخارف و المنقوشات و األشكال الھندسیة ذات التاریخ العریق مصممة في 

  .تنسیق متكامل مزج بین الفن المشرقي و الفن الغربي
  :وجد جملة أخرى من المساجد ال تقل أھمیة عن سابقاتھا منھات و

جامع  –جامع سیدي بوعنابة  –ون جامع سیدي محمد بن میم –جامع سیدي عفان 
جامع األربعین  –جامع سیدي بومعزة  –جامع سیدي عبد المؤمن  –السیدة حفصة 

  .   و غیرھم... - شریف 
  
 :الــزوایــــــــــــا -2-
  

تعد الزوایا من المعالم الدینیة القدیمة العھد، و لھا دور كبیر في تعلیم القرآن و           
  :)5(و أھم ھذه الزوایا نجدالدروس الدینیة، 

  
IDEM  )1(  

  IDEM )2(  
  2003عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، دیسمبر جامعة األمیر   )3(
، 1، مجلة سیرتا فضاء لإلبداع و التواصل، العدد"مسجد األمیر عبد القادر و الجامعة اإلسالمیة بقسنطینة": السعید دراجي )4(

  11و  10. ، ص1999

  2003احة و الصناعات التقلیدیة ، دیسمبر مدیریة السی )5(



 المؤھالت السیاحیة في والیة قسنطینة: الفصل الثاني

 97

و تحتوي                            –نھج مالح سلیمان  –تقع بالشط  :الزاویــة الـتـیـجــانیــــة •
  .قبرالمرحومین محمد الشریف و موني من آل بن نعمون

 .تقع بنھج النسر سابقا:  زاویة بن عبد الرحمـــان •
 ).نھج السعید رواق(تقع بحي النجارین : ةزاویة الحنصـالـــــــــــــ •
 .تقع بدرب باشتارزي: زاویة الرحمــانیـــــــــــة •
 .زاویة القــادریــــــــــــــة •
 
و یوجد عدد آخر من الزوایا التي تساھم في نشر األصول الدینیة عبر أنحاء           

ھا بسبب نقص المترددین علیھا لكنھا تعاني من اإلھمال و النسیان و فقدانھا لدور. الوالیة
لظھور المدارس القرآنیة الحدیثة إضافة إلى ذھاب أغلبیة المصلین إلى المساجد وتخلوا 

  .عن الزوایا
  

  :إسـتـنـتـــــــــــاج
مما سبق نستنتج أن والیة قسنطینة تملك كمونات دینیة كبیرة فضال عن العدد           

صة منھا المصنفة كتراث وطني و التي تحوي الھائل من المساجد و الزوایا و خا
أضرحة رجال صنعوا تاریخ المدینة إضافة إلى امتالكھا للمعلم الوحید في العالم 

و یعتبر میراثا  ،اإلسالمي الذي شید في القرن العشرین و ھو مسجد األمیر عبد القادر
ه یثیر حضاریا ذو قیمة عالیة، یستحق أن یصنف كتراث وطني و عالمي، فھو لوحد

لكن رغم كل ھذه المؤھالت تعاني بعض . فضول السواح و یدفع لزیارتھ و التمتع بجمالھ
المساجد خاصة منھا القدیمة من التلف و اإلھمال و تحتاج إلى عملیات ترمیم حتى 

إلى ترك الزوایا و إھمال دورھا التعلیمي و  ةالجذابة، إضاف وتستعید حلتھا الجمیلة 
  .  لدینالتأدیبي في أصول ا

  
  المـــؤھــــالت الثــــقـــافـیـــة  -2

في التنمیة السیاحیة إذ یساعد على تثبیت  ةالعناصر المھمحد أیعد النشاط الثقافي        
  .وتأكید ھویة المدینة

ا المجال مھمال و عرف سباتا و جمودا كبیرین، ونظرا ألھمیتھ في تنشیط ذلطالما كان ھ
في الحفاظ على عادات و ممیزات المدینة و جلب فضول  وي المواھب، وذالشباب و 

ة دربامبدأ االھتمام بھذا المجال و أخذه بعین االعتبار وتشجیع كل  علیھا،السواح للتعرف 
  .فنیة أو ثقافیة

  
  :ةـــــیـافـــقـثـل الــــاكـیـھـال - 2-1

ن بدورھا تحتوي والیة قسنطینة على عدة ھیاكل و مؤسسات ثقافیة، تحتض          
المطالعة،  المسرحیات،العدید من النشاطات الثقافیة كالعروض، السھرات الفنیة، 

  : ه الھیاكل فيذوتتمثل ھ. إلخ...المؤتمراتو  المحاضرات
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  :الھیاكل الثقافیة الكبرى -1- 2-1
  :و تتمثل في الھیاكل األكثر نشاطا و ھي

  
  :دار الثقافة محمد العید آل خلیفة -1-1- 2-1

من أھم الفضاءات الثقافیة الموجودة بقلب المدینة؛ تتحمل دار الثقافة كل أعباء           
یادة على برنامج نشاطات االكتظاظ الیومي مستقطبة كل الفئات و الشرائح و المناسبات ز

 األنترنیت،ورشة اإلعالم اآللي و  الحیة،اللغات  النسویة،ورشة النشاطات  (الورشات 
للمؤتمرات و  ةللمعارض، قاعو بھا رواق  )رشة الفنون التشكیلیةو الموسیقى،ورشة 

 900 ـو مكتبة غنیة تتسع ل مقعد، 700و قاعة للسینما تحوي  والحفالت، المحاضرات،
منخرط  4.500 حوالي و تستقبل التخصصات،كتابا في جمیع  37.860مقعد و تضم 

  .معرضا طوال السنة لبیع الكتب، كما أنھ یعتبر )1( سنویا
  
  :   قصر الثقافة مالك حداد -1-2- 2-1

من أھم المنجزات الثقافیة التي استفادت منھا  مالك حداد یعتبر قصر الثقافة          
و یتمیز بھندستھ  1997ماي  14والیة قسنطینة خالل العشریة األخیرة حیث دشن في 

، لمعماري المعاصرلعمارة اإلسالمیة و الطابع الالخاصة التي تجمع بین الطابع القدیم 
الموسیقى و المجموعات  الرسم، اللغات،ورشة اإلعالم اآللي،  (یحتضن عدة ورشات 

 قاعة لعرض األفالم السنمائیة تتسع إلى و ،و یضم رواق خاص بالمعارض )الصوتیة 
و الثانیة خاصة  كتاب، 6.000مقعد و  200 تتسع إلىو مكتبتین األولى  مقعد، 712

  )2( كتابا براي 70عد و مق 24بالبراي بھا 
یحتضن قصر الثقافة كل آخر أسبوع العدید من النشاطات الجمعویة و السیاسیة و           

  .لكتب، الصور التشكیلیة و تظاھرات ثقافیةلالثقافیة و معارض لألزیاء، 
  
   :)3(المراكز الثقافیة -1-3- 2-1

  

Ø مركز اإلعالم و الثقافة:   
 1963 نوفمبر عالم الثقافیة بالوالیة، تم تدشینھ بعد االستقالل فيمن أقدم الم یعتبر         

بھدف تنشیط المحیط الثقافي و المحافظة علیھ و توثیقھ، و یضم بعض الورشات كورشة 
إضافة إلى مكتبة تتسع إلى  النسویة؛ورشة اللغات و ورشة النشاطات  اآللي،اإلعالم 

و الفرنسیة في عدة تخصصات و ینخرط  كتابا باللغتین العربیة 30.000مقعد و  102
  .منخرط 1.500 حوالي بھا سنویا

  
  
  
  
  2003مدیریة الثقافة لوالیة قسنطینة ، دیسمبر  )1(
  نفس المصدر السابق)   2(
  نفس المصدر السابق  )3(
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Ø المركز الثقافي اإلسالمي: 
لي و ، و یضم قاعة للمحاضرات، ورشة لإلعالم اآل1986دشن المركز سنة           

، و ھو منخرط 1.500كتابا و ینخرط بھا سنویا  4.000مقعد و  200 ـمكتبة تتسع ل
  .موجھ للنشاطات الثقافیة ذات الطابع الدیني

  

Ø المركز الثقافي ابن بادیس:  
للمحاضرات و  أو الجامعة الشعبیة سابقا، و یضم بدوره قاعة للعروض و قاعة          

  .، و ھو یقع في وسط المدینةیة للفنون الجمیلةعدة ورشات أھمھا المدرسة الجھو
  

Ø ي ــــد القسنطینـــافي رشیــــز الثقــركـمـال:  
مقعد و تضم  90 ـو بھ مكتبة تتسع ل ،1987فيوأنشأ  الدقسي،یوجد بحي           

خاصة من تالمیذ القطاع  منخرط سنویا 350  كبیراو تعرف إقباال كتاب، 500
  . الحضریلحي الدقسي

  
  :ھیــاكــل ثقـــافیــة أخــــرى -1-4- 2-1
  
Ø اـــــــرتــف سیـــمتح:  
من أقدم متاحف الجزائر، وھو یعكس تاریخ المدینة بكل مراحلھا دشن سنة           

مارسییھ، ل الجزائر تحت اسم غوستاف التزامنا باالحتفال بالذكرى المئویة الحت 1931
لقطع األثریة و التحف الفنیة التي اكتشفت جاء كضرورة إلیواء العدد الضخم من ا ثحی

تغیر اسمھ إلى  1975وفي سنة   )1(بالمدینة أثناء تحویل جزئھا الشمالي إلى مدینة أروبیة
یتمیز المتحف بموضعھ بالكدیة  ،)2( 1985سنة ثم صنف كمتحف وطني  سیرتا،متحف 

و   ،²م 2.500انیة تتربع على مساحة ـورومـریقـغإلة ـعاتي وبھندسة على شكل ف
  :)3( یحوي المتحف ثالث أقسام ھي

  

بھ العدید من القطع األثریة المعروضة و الممثلة لمختلف  :ارـــــــــــــقسم اآلث •
الحضارات الممتدة من قبل التاریخ إلى الفترة المعاصرة، محترمة في طریقة 

 .عرضھا التسلسل الزمني
 

لوحة تعبر  120 إلىعددھا یصل ت بھ لوحات فنیة و منحوتا : قسم الفنون الجمیلة •
 17و التي یرجع تاریخھا إلى غایة القرن  والمشرقیةعن مختلف المدارس األوروبیة 

 . و معظمھا یعكس الحیاة االجتماعیة بقسنطینة في تلك الفترة
 

و یضم تحفا ال تقل أھمیة و تعكس  1997ستحدث عام إ  :ةــــقسم اإلثنوغرافی •
إذ نجد قطعا أثریة للصناعة النحاسیة و القندورة المطرزة عادات و تقالید المنطقة 

   .بالفتلة و المجبود و الحلي التقلیدیة من الذھب و الفضة
  
  
  13.،ص 1999، 1، مجلة سیرتا فضاء لإلبداع و التواصل، العدد "متحف سیرتا": أم كلثوم دحو)  1(

  2003المتحف الوطني سیرتا، )  2(

  نفس المصدر السابق )3(
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  24رقمول دـــج

  0320و  1995ن ـا بیـا مــرتــي سیـوطنـف الــدد زوار المتحــع
  

  
  السنة

 عدد الزوار
  المواطنین

  عدد الزوار من
و البعثات  أفواج المدارس

  المتخصصة

 عدد الزوار
  األجانب

  
  المجموع

1995  1226  4681  164  6071  
1996  2304  3944  0  6248  
1997  1733  4816  6  6555  
1998  2133  6900  45  9078  
1999  4390  9131  56  13577  
2000  5510  11843  680  18033  
2001  5194  46570  89  51853  
2002  1685  4028  33  5746  
2003  2442  6435  98  8975  

  2003 االمتحف الوطني سیرت  :درـــالمص
  07رقـــم  لـــكـش
 

تطور عدد الزوار للمتحف الوطني سیرتا في الفترة 
 1995 و 2003

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

وار
الز

دد 
ع

  



 المؤھالت السیاحیة في والیة قسنطینة: الفصل الثاني

 101

قاعة للعرض إضافة إلى ورشة للترمیم و مكتبة  14 توزع ھذه األقسام على            
قراء و باحثین في الیوم من كل والیات  10إلى  8كتابا و یقبل علیھا من  2.493تحوي 
 . الوطن

و  التنقیباته القطع األثریة المختلفة عن طریق ذتحصل المتحف على ھ          
عدى معظمھا منطقة الشرق االكتشافات، المقتنیات و الھبات من مناطق عدیدة ال یت

  .الجزائري
و یقصد المتحف العدید من الزوار األجانب و الجزائریین من مختلف الشرائح           

جدول )(، السواحأفواج المدارس، البعثات المتخصصة، الوفود الرسمیة( و المستویات
  ).24رقم 

لوطني سیرتا یقصدونھ یتبین لنا أن زوار المتحف ا) 24(من خالل الجدول رقم           
ا داللة على أھمیة المتحف و قیمة آثاره و تنظیم عرضھا و حسن ذأعداد معتبرة وھ
  .كما نلحظ الفرق الكبیر بین عدد لزوار الجزائریین واألجانب. االستقبال والتسییر

إلى الظروف األمنیة التي عانت منھا البالد  ةو قد نرجع سبب ضعف الوفود األجنبی
یة الفارطة، نقص ھیاكل االستقبال السیاحي، وحتى إلى نقص اإلعالم خالل العشر
  .اص بمدینة قسنطینة وبالمتحف خاصةالسیاحي الخ

و كغیره من المنشآت الثقافیة فإن متحف سیرتا ال یخلوا من النقائص أو           
  :المشاكل، نذكر البعض منھا

  

عرض قطع أثریة حیث ال یتسع إلضافة قاعة أخرى لالمتحف ضیق مساحة  •
جدیدة أو لخلق ورشات أخرى للحفاظ على القطع و ترمیمھا و ورشات 

 .لإلكتشاف و البحث في آثار أخرى
 .غیاب قاعات للمؤتمرات و المحاضرات •
 .یعاني المتحف من غیاب مختصین في علم اآلثار •

  
ة و كل ھذه النقائص یجب أخذھا بعین اإلعتبار من أجل الحفاظ على مكان          

  . المتحف كمعلم أساسي لجلب السواح و التعرف على خبایا و ماضي قسنطینة
  
Ø ويــــــھـجـرح الــــــسـمـال:  

 وجوده، الزال المسرح یحتل مكانة متمیزة في لىبعد مرور أكثر من قرن ع          
الفضاء الثقافي لمدینة قسنطینة و الزال یعد من أجمل معالمھا المعماریة، أنشأتھ 

 للفترة التركیة، لك محو جمال قصر الباي الشاھد الرائعذلطات الفرنسیة محاولة بالس
أوبرا بالجزائر العاصمة، فقررت اللجنة الفرنسیة بناء مسرح أكثر  إنشاءلك مع ذوتزامن 

الھندسة اإلیطالیة المستنقات من  ھرت لاواخت فشید بأكبر ساحة بقلب المدینة ،جماال منھ
  ات ـرض بھا شرفـیحوي المسرح قاعة كبیرة للع ذ، إ)1( الكالسیكیةالھندسة الرومانیة 

  
  
  17. ، ص1999،  1، مجلة سیرتا فضاء لإلبداع و التواصل، العدد " دور المعالم: " سلیم مرابیا  )1(
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 6و دشن في  1861بدأت أشغال بنائھ في . مقعد 450 ـع لــــدة وتتسـدیـة عـوأروق
بقسنطینة و تم تصنیفھ كمسرح جھوي  الثقافیة ر المعالملیصبح من أكب 1883أكتوبر 

  .)1(وطني سرحكم ھتصنیفتقوم مدیریة الثقافة بإتمام إجراءات  وحالیا 1964سنة 
ة، قررت وزارة الثقافة ترمیمھ، فانطلقت األشغال یالثقاف تھو نظرا لقدمھ و ألھمی          

  .2001جانفي  12الجمھور في لتنتھي و یعاد فتحھ الستقبال  1999بھ في أكتوبر 
رغم مكانتھ الكبیرة باعتباره أھم مسرح في الشرق الجزائري، فدوره ال یتعدى           

  .)2(جدا و ال یقدم عروضا إال في المناسبات  احدود المدینة ألن نشاطھ محدود
  
Ø ايـــــــــــبـر الــــصقـ:  

  

القائد سي الحواس، و یمثل آثارا  یتواجد قصر الباي في وسط المدینة بساحة          
ا القصر في مكان محل لبیع األسلحة التركیة بطلب ذشید ھ. حیة عن الحضارة العثمانیة

  . بایا علیھا 47من الباي أحمد آخر بایات الحكم العثماني في قسنطینة بعد تعاقب 
في  جاءت فكرة بناء القصر نتیجة تأثر الباي بما شاھده من قصور فخمة          

ه ذالجزائر و البلیدة و المدیة و المشرق العربي بمصر و الكعبة الشریفة، فتم تشیید ھ
من طرف  )3( 1835و انتھت األشغال في  1827یة انطالقا من سنة رعمامالتحفة ال

بنائین جزائریین مھرة، لكن لم یسكنھ الباي سوى عامین و سقطت قسنطینة في أیدي 
  .االحتالل الفرنسي

  

  :رـــــصـقـاد الـــــعـأب
أعطت تلك األعمال قصرا فریدا من نوعھ في المدینة فھو یتربع على مساحة           

مساحة مبنیة و الباقي موزعة عل حدیقتین، حوض، ساحة  ²م 2.915منھا  ²م 5.100
و ھو على شكل مستطیل، یتم الدخول إلیھ من باب خالیة من الزخرفة، و یشمل  .فناءو 

تتألف  ،، و ھي مغطاة بالخشب الملونھاألروقة تصل بین أجزاءه و غرفعلى عدد من 
حدیقة البرتقال و حدیقة (بنایة القصر من ثالث أقسام رئیسیة حول حدیقتین كبیرتین 

تتوسطھما فوارات مائیة و یفصلھما كشك كان مقر الباي الیومي یراقب من ) النخیل
طابق تحت أرضي و طابق أرضي و خاللھ كل ما یجري داخل القصر الذي یتألف من 

  )4(طابقین فوق أرضیین
  

  :رــــــات القصــــــویـمحت
یعتبر القصر تحفة فنیة فضال عن كل مكوناتھ، مواد بنائھ، و زخارفھ الرائعة و           
  : ا نلحظھ من خالل مایليذكل ھ

         
  

  2004مدیریة الثقافة ، دیسمبر   )1( 
  قالمصدر السابنفس   )2(

  2003الدائرة األثریة لوالیات قسنطینة، جیجل و میلة ، دیسمبر   )3(
. ، ص1999، 1، مجلة سیرتا فضاء لإلبداع و التواصل، العدد"قصر الباي مقر السلطة العثمانیة في قسنطینة" : مختار زعیو  )4(

12  
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  .مزھریات 4نافورات،  3إطار باب،  21عمودا،  248 نجده في  :امــــــالرخ •
نافدة، أسقف ملونة، خزانات حائطیة و  11بابا،  32نجده في : شب الملونالخ •

  . درابزیین
یكسو النصف األسفل من جدران القصر  : الزلیــجأو ) سیرامیك(اني ــالقش •

یفوق عدد أنواعھا  التركیبات،مربعات الزلیج البدیعة األلوان و الرسومات و 
  .قطعة 47.000نوعا و عدد قطعھا  173

مترا من الرسومات الحائطیة الملونة معبرة عن  47.000: ات الحائطیةــالرسوم •
مواضیع مختلفة منھا طریق الحج إلى بیت اهللا الحرام مرورا بمصر، رسومات 
ھندسیة تعبر عن قصور جمیلة، رسومات مزھریة و كتابات؛ إضافة إلى 

 . األقواس
من بینھا  نة لیفورن اإلیطالیةمن مدی بھا أما عن مصادر بناء القصر فقد أوتي          

تي وو أ أخرى،معادن و مواد ال المنحوتة، الخشب، ةالتیجان، الحجار ،الرخام، األعمدة
  )1(جزائریةبالزجاج من تونس و بقیة المواد فھي 

  

نظرا لرونق القصر و أھمیتھ تاریخیا، فنیا و عمرانیا، تم تصنیفھ كتراث وطني           
أھمیة بالغة،  ذيبمشروع ترمیم  ىه المیزة جعلتھ یحضذھ ،)2( 1934مارس  21 في

خالل ) بولونیة(فأنجزت دراسات تقنیة، تاریخیة و إیكولوجیة من طرف شركة أجنبیة 
بحیث تقدمت األشغال في  1991و انطلقت أشغال الترمیم سنة  1986و  1985سنتي 

  )3( % 98الجزء الشرقي بحوالي 
ه الفترة ھو بطىء عملیات الترمیم و غیاب ذقصر في ھلكن ما یعاني منھ ال          

  . وي الخبرة في عملیة ترمیم اآلثار و الحفاظ علیھاذالمختصین و 
     
Ø الدائرة األثریة:  

األثریة أھم نواة لحمایة و صیانة و ترمیم اآلثار على المستوى  تشكل الدائرة          
  . جل، میلةالجھوي باعتبارھا تشرف على والیات قسنطینة، جی

و تتوفر  1987ھي فرع جھوي للوكالة الوطنیة لآلثار، تأسست في جانفي           
على عدة أقسام منھا قسم المتاحف و قسم للمواقع والمعالم التاریخیة، یوجد مقرھا بقصر 

آلثار، نشر الوعي األثري بتنظیم المعارض االباي و من مھامھا حمایة و صیانة و ترمیم 
یات كما تقوم بإعداد ملفات التصنیف و الجرد و اإلحصاء للمواقع قفي الملت و المشاركة

  .و المعالم التاریخیة
  

  
  
  

  2003الدائرة األثریة لوالیات قسنطینة، جیجل و میلة ، دیسمبر   )1( 
Liste Des Monuments, Sites Historiques ou Naturels, et Des Objets Classés en Algérie  )2(  

  2003الدائرة األثریة لوالیات قسنطینة، جیجل و میلة ، دیسمبر   )3(
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Ø مدرسة الفنون الجمیلة:    
و ھي من أعرق المؤسسات  قسنطینة،توجد مدرسة الفنون الجمیلة بمدینة           

ما  ذو ظلت تؤدي دورھا من والیات،بالوالیة حتى أن إشعاعھا الثقافي و الفني یمتد لعدة 
تحولت إلى ملحقة للمدرسة الوطنیة  1975و في سنة  بلدیة،درسة قبل االستقالل كم

و ھي  )1( 1998 ذه المؤسسة إلى رتبة مدرسة جھویة منذقد ارتقت ھ الجمیلة وللفنون 
و قد  زرزارة،المركز الثقافي ابن بادیس و معھد الھندسة المعماریة  :مقرینموزعة على 

المؤدي إلى  05رقم  طریق الوطنيعند ال 2001شرع في إنجاز مقر جدید لھا سنة 
من كل والیات الشرق  طالب سنویا 186عین سمارة؛ و ھي تستقبل ما یقارب بلدیة 

  .الجزائري
  
Ø السنیمائي قاعات العرض:  

  : كالتالي عقاعات للعروض السینمائیة، تتوز 6 بالوالیة نحصي          
سیرتا  األنوار، سینمسینما بقسنطینة ھي سینما األندلس، سینما الل قاعاتخمسة  •

للسینماتیك، و أكبر  ةسینما الرمال، سینما نومیدیا، إضافة إلى سینما النصر التابع
  . مقعدا فقط و ھي سینما األندلس 950ھذه القاعات ال تحوي سوى 

 . قاعة سینما واحدة بالخروب ھي سینما ماسینیسا •
 

اإلھمال و التخلي زیادة على  على غرار النقص العددي، تعاني ھذه األماكن من          
نقص الزبائن الذي قد نرجعھ إلى تطور الوسائل السمعیة البصریة و نقص التنظیم و 
اإلشھار إضافة إلى نوعیة األفالم المعروضة و ھي في أغلبھا أفالم تجاریة منحطة ال 

  .تلبي رغبات الجمھور العریضة
  

  :عادات و تقالید والیة قسنطینة  - 2-2
یوجد العدید من العادات و التقالید التي تمسك بھا السكان القسنطینیون منذ القدم           

  . و في عدة مجاالت نذكر منھا المجال الموسیقي و اللباس القسنطیني و الحلویات الشھیة
  

   :الموسیقى األندلوسیة في والیة قسنطینة -1- 2-2
طینة بالمالوف، و یختلف ھذا یطلق على ھذا التراث الموسیقي في والیة قسن          

عن بقیة األنواع الموجودة في المدارس األخرى  األندلسي اللون الموسیقي الكالسیكي
و . النوباتھیكلة  وو تتمیز عن غیره من حیث التراكیب اإلیقاعیة، ) تلمسان، العاصمة(

ما  األخرى و ھذا ةھو األكثر حضورا و تنظیما مقارنة مع غیره من الفنون اإلیقاعی
  .جعل مدینة قسنطینة تحرص على تنظیم مھرجان وطني للمالوف في كل سنة

إلى جانب المالوف نجد العیساوة و ھي مجموعة من اإلخوان یتبعون طریقة الشیخ بن 
  .عیسى بقصائده و مدائحھ الدینیة الرائعة

  . و توجد طبوع غنائیة أخرى تشتھر بھا الوالیة ھي الوصفان، الفقیرات، البنوتات
  
  

  2003مدیریة الثقافة، دیسمبر   )1( 
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  :اللباس التقلیدي القسنطیني -2- 2-2
من مظاھر لباس المرأة القسنطینیة ارتداء المالیة في تنقالتھا خارج بیتھا، و           

ھي عبارة عن ملحفة سوداء یقال أنھا ارتدتھا حزنا و حدادا على موت الباي صالح الذي 
في الفترة اختفى أن ھذا الزي خاصة لدى أھالي المدینة، رغم كانت لھ شعبیة و منزلة 

نوعا ما و عوض بمالبس أكثر عصریة لدى بعض النساء و اختار البعض  األخیرة
  .اآلخر اللباس اإلسالمي

أما في الحفالت، فترتدي المرأة القسنطینیة القندورة المتمیزة بتفصیالتھا           
  .الخاصة، و طرزھا بخیط ذھبي

  
     :تقطیر الزھر و الورد -3- 2-2

تحتفل المرأة القسنطینیة بقدوم فصل الربیع عن طریق تقطیر الورد و الزھر و           
ھي عادة متداولة في كل سنة، و یرجح أن یعود تاریخ ھذا التقطیر في قسنطینیة إلى عھد 

 يء المقطر فالبایات، و ما تزال األسر القسنطینیة تحافظ علیھ، ویستعمل ھذا الما
تحضیر بعض الحلویات و األكالت وتعطیر القھوة، إضافة إلى استعمالھ في بعض 

  .األغراض الصحیة و التجمیلیة
  
  :الجمعیات الثقافیة المعتمدة بوالیة قسنطینة - 2-3

تنشط ) 25جدول رقم(تحتوي والیة قسنطینة أربعة أنواع من الجمعیات الثقافیة           
النشاطات العلمیة و الفكریة، التاریخیة، األدبیة، الترفیھیة، : ھافي عدة مجاالت من

  .المسرحیة و الموسیقیة و الفنون التشكیلیة
  

  25جدول رقم 
  أنـــواع الجمعیــات الثقـافیــة بـوالیــتة قـسـنـطـیـنـیـــة

  
  نوع الجمـعـیــة الثـقـافـیــة

  الــــعــــــــدد  

  ط السمعي البصريالجمعیات الثقافیة ذات النشا
  06  

  الجمعیات الثقافیة ذات النشاط المسرحي
  05  

  الجمعیات الثقافیة ذات النشاط الموسیقي
  27  

  الجمعیات الثقافیة ذات النشاط المتنوع
  93  

  الـمـجـمـــــــــوع
  131  

   2003مدیریة الثقافة لوالیة قسنطینیة  :درــالمص
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العلمیة و أھمھا  النشاط المتنوع تخص عدة مجاالتمع العلم أن الجمعیات ذات           
  .األدبیة و الثقافیة و الفنیة

  :تھدف ھذه الجمعیات إلى          
  .الحفاظ على التراث الثقافي لوالیة قسنطینة •
  .و أدبیة ةو ندوات علمیة، فكری ضتنظیم محاضرات، معار •
التصویر بكامیرا  والفوتوغرافي،  رالتكوین في المجال السمعي البصري، التصوی •

  .الفیدیو
  .ترقیة النشاط و اإلنتاج المسرحي •
  .اكتشاف و تدعیم المواھب الشابة •
 جمعیة خاصة بالعیساوة، 11حیث نجد (البحث والحفاظ على التراث الموسیقي  •
 .)1() جمعیات خاصة بالموسیقى العصریة 06جمعیات خاصة بالمالوف و  10 

   
جمعیة ثقافیة تنشط بوالیة قسنطینة  131من بین مالحظتھ أن  نو ما یمك          
االھتمام  مع غیاب) المسرح و الموسیقي(منھا فقط تختص في الجانب الفني  27حوالي 

  .والتدعیم للنشاط السیاحي
إضافة إلى ذلك نجد العدید من الجمعیات الریاضیة في عدة إختصاصات و           

فرجة في كل نھایة األسبوع باإلضافة إلى خاصة منھا فرق األحیاء الذین یخلقون ال
و خاصة منھا فریق النادي الریاضي النوادي الریاضیة المنتشرة عبر أنحاء الوالیة 

و یقدر  1898القسنطیني الذي یقدر عمید الفرق الریاضیة في الجزائر، أنشأ سنة 
دیة من مختلف األجیال، و فریق ثاني ھو مولو 50.000أنصاره الیوم إلى أكثر من 

التي تساھم في الجانب التربوي لألطفال و ما  ھي فرق و، 1940قسنطینة الذي أنشأ في 
  تبرمجھ من مباریات خاصة منھا في كرة القدم لتشغل بھا شباب الوالیة

  
  :إسـتـنـتــــــــاج

نستنتج مما سبق أن المجال الثقافي لوالیة قسنطینة رغم كل ما تزخر بھ من           
ات موروثة منذ القدم؛ یعاني من نوع من اإلھمال و الالمباالت حتى أن تراث و عاد

و الذي كان یتصف بھندسة فنیة رائعة ) casino(بعض المباني القدیمة قد ھدمت مثل 
و یتوسط المدینة ، كان یضم طابق أرضي بھ قاعة للسینما و طابق أول یحوي مقھى 

م أما عن الطابق تحت األرضي فكان على الھواء الطلق و الطابق الثاني یضم المطاع
عادات  معمخصص لأللعاب الورقیة و الرقص، قد ھدم ھذا المبنى بحجة عدم تناسبھ 

سنة عن تھدیمھ الیوم ھناك العدید من المساعي تھدف إلى إنجاز فندق  30و بعد  السكان
  .)إلخ...قاعات عرض، مطاعم، مسبح،(بجانبھ یحمل نفس مواصفاتھ 

نسجل برمجة بعض المشاریع المتمثلة في إنجاز بعض الوحدات الثقافیة كما           
و مسرح على الھواء الطلق بھضبة عین " علي منجلي"معظمھا تتمركز بالمدینة الجدیدة 

  .الباي
  
  2003مدیریة الثقافة ، دیسمبر  )1(
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و مع ھذا تحوي الوالیة عدة مؤسسات ثقافیة معظمھا موروثة عن الفترة           
           و لم تشھد بناء مؤسسة) الوطني، المسرح الجھوي فدار الثقافة، المتح(االستعماریة 

  
كل  نجدیدة كبیرة ماعدا قصر الثقافة، و مراكز ثقافیة صغیرة موزعة عبر بلدیاتھا، لك 

  :المؤسسات تعد بعض النقائص من بینھا
  .صغر مساحة المؤسسات •
  .قلة قاعات العرض و المؤتمرات •
ي المؤطرین المختصین و ذوي الخبرة في میدان الثقافة، الفن، اآلثار نقص ف •

  .و الترمیم
  .غیاب جمعیات تھتم بالتحسیس بالجانب السیاحي و أھمیتھ •
عن أھمیة والیة قسنطینة و جمالھا و ) سمعي أو بصري(غیاب إشھار حقیقي  •

 .ما تزخر بھ من تراث و ثقافة عریقة
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  خـالصــــة الـمـبـحــــــث

  
  

، و یة قسنطینة العدید من المساجد القدیمة و المصنفة كتراث وطنيوالتضم           
بھندسة إسالمیة جعلت في القرن العشرین و ھو مسجد األمیر عبد القادر أكبر مسجد بني 

  .و إعجاب كل من یزوره میراثا حضاریا ذو قیمة عالیة، یثیر فضولمنھ 
أن تساعد في إحیاء لھذه المساجد و الزوایا المنتشرة في أزقة المدینة القدیمة  یمكن 

السیاحة الدینیة في الوالیة، إذا ما أعید اإلعتبار إلى ھذه المواضع بترمیمھا و حمایتھا 
  .من التلف و القدم

ال  أما عن المجال الثقافي فالوالیة تعرف ثراءا ثقافیا كبیرا و عادات موروثة          
تزال تمارسھا العائالت القسنطینیة و التي تخلق فضوال كبیرا لدى زوار الوالیة للتعرف 

  .علیھا
عن الفترة اإلستعماریة، أصبحت حالیا  ة ھیاكلھا الثقافیة فمعظمھا موروثو بالنسبة ل

و ضرورة ترمیمھا و تحسین واجھاتھا و التكثیف من نشاطاتھا مساحتھا  تعاني من صغر
العصر و تساھم في تنمیة السیاحة الثقافیة للوالیة و ھي غنیة في ھذا  حتى تواكب

  .المجال
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 المـبـحــــث الثــالـــــــــــث
 
  

  الھـیـــاكـــل السیــاحیـــــة و الصنــــــاعــــــــات 
  

  ـــــــةالتـقـلـیــــــدیـــة فـي والیـــــــــــة قـسـنـطـیـن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقـــدمـــــة المبحـــــث
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بعد المقومات السیاحیة الطبیعیة و األثریة و الثقافیة و غیرھا من كمونات           
عن الزائر للوالیة، یبحث السائح عن ھیاكل أخرى تقدم لھ أخرى تساعد على الترفیھ 

ح یفضلھا مجتمعة في مكان واحد، المأوى و اإلطعام و وسائل الترفیھ و الراحة، و أصب
و في ھذا المجال المنافسة الدولیة كبیرة و الھیاكل بھا جد متطورة، إضافة إلى ذلك فھو 
یحتاج إلى مشاھدة المنتوجات الحرفیة التي تعرفھ بھویة المنطقة و یود إقتناء العدید من 

  .مھم الذكریات و الھدایا منھا لذلك علینا باإلھتمام بھذا الجانب الجد
  
 الھـیـاكـــل السـیـاحـیـــــــــــة -1

قاعدة االستثمار السیاحي ھي الھیاكل السیاحیة التي تلعب دورا ھاما في جلب           
السیاح و حثھم على البقاء أطول مدة و العودة مرة أخرى، بفضل ما تقدمھ من 

  .و تلبیة حاجاتھمخدمات راقیة تضمن راحة و رفاھیة السیاح من مبیت، طعام، ترفیھ 
ھیاكل االستقبال أو المبیت، ھیاكل اإلطعام و الوكاالت :أھم ھذه الھیاكل ھي          
  .السیاحیة

  
  :ھیاكل اإلستقبال - 1-1

الفنادق، القرى السیاحیة، اإلقاملت : توجد عدة أنواع من ھیاكل االستقبال، فنجد          
نزل الریفي، الشالیھات، المنازل العائلیة و ، ال)موتیل(السیاحیة، المخیمات، نزل الطرق

  .المنازل السیاحیة المفروشة
فندقا،  23فقط من ھذه الھیاكل و نعد منھ  اواحد اوالیة قسنطینة، نوع تضم          

  )26جدول رقم ( غرفة 733سریر موزعة على  1.154بطاقة استیعاب تقدر بـ 
  
  :قسنطینةالتوزیع المجالي للفنادق عبر والیة  -1- 1-1

  :)1(تتوزع فنادق والیة قسنطینة كالتالي           
فندق المرحبا المتواجد بمحاذاة : فندقا متمركزین في وسط المدینة، و الباقي إثنان 21

فندق المنتزه المتواجد ببلدیة الخروب و ھذا التوزیع  والمطار الدولي محمد بوضیاف، 
مھا المدینة للسیاح من خدمات صحیة، المتمركز لھ مبرراتھ في الخدمات التي تقد

الخ خصوصا وأن ھذه الفنادق شیدت خالل الفترة ...مصرفیة، تجاریة، ترفیھیة
االستعماریة، أین كانت الخاصیة األولى لتوطین الفنادق ھي قربھا من المركز الحیوي 

  .للمدینة لالستفادة من خدماتھا
  
  :تصنیف الفنادق  -2- 1-1

فنادق مصنفة و أخرى غیر مصنفة، و یعود ھذا : ق إلى قسمینتقسم الفناد          
التصنیف لعدة اعتبارات أھمھا نوعیة الخدمات الضروریة أو األولیة التي یقدمھا الفندق 

فنجد ) 26جدول رقم (لتلبیة حاجیات الزبائن و المتمثلة في المأوى، اإلطعام و الترفیھ 
  و التي تتمثل أحیانا في المأوى فقط أما عن الفنادق غیر المصنفة تقدم أدنى الضروریات 

  

  2003مدیریة السیاحة و الصناعات التقیلیدیة، دیسمبر ) 1(
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الفنادق المصنفة فھي التي تقدم ھذه الضروریات و أحیانا تتعداھا لتوفر خدمات ثانویة 
، و التلفاز، و مختلف وسائل اإلتصال كالھاتف، الفاكسكتتمثل في وسائل الترفیھ مختلفة 

أجھزة  حالیا االنترنیت كما توفر تجھیزات عصریة داخل الغرف كالتلفاز و الثالجة و
، و تجھیزات خارج الغرفة و داخل الفندق كالمسبح، مكان التوقف، غیرھا تكییف الھواء،

و یتغیر ھذا التصنیف من نجمة واحدة إلى . المصعد، قاعات الحفالت و المؤتمرات
  .یة الخدمات المقدمةخمس نجوم حسب درجة و نوع

  :و فیما یخص والیة قسنطینة فھي تحتوي على الصنفین و تتوزع فنادقھا كالتالي
  

Ø الفنادق المصنفة: 
من إجمالي فنادق  %26فنادق مصنفة أي ما یعادل  6ضم والیة قسنطینة ت          

الوالیة تصنف ما بین نجمة واحدة و أربع نجوم مع غیاب فندق راقي بصنف خمس 
  :وم، و ھي كالتالينج

، )نجمتین(، فندقي المرحبا و المنتزه )نجوم 3( ، فندق سیرتا)نجوم 4( فندق بانورامیك
  ).نجمة واحدة(فندقي بن مھیدي و النزل الكبیر

من إجمالي  %52سریر أي ما یعادل  541تبلغ قدرة اإلیواء بھذه الفنادق           
أما . من إجمالي غرف الوالیة %53عادل غرفة أي ما ی 377أسرة الوالیة موزعة على 

من إجمالي المشتغلین  %85عامل أي بنسبة  266عن عمال ھذه الفنادق، فھي تشغل 
بالفندقة في والیة قسنطینة و معظمھم ذوي مستوى جامعي أو ثانوي مع خبرة مھنیة في 

  .قطاع السیاحة
ن إجمالي فنادق الوالیة فقط م %26إذن فھذا الصنف من الفنادق ال یمثل سوى           

و یشغل ) من األسرة %52(أي ربعھا، و لكن یحوي أكثر من نصف قدرات اإلیواء 
  .من إجمالي عمال الفندقة في الوالیة 85%

  
Ø الفنادق غیر المصنفة: 

من فنادق  %74فندقا غیر مصنف أي ما یعادل  17تضم والیة قسنطینة           
  :الوالیة و ھي

ة، الثانویة، األوراس، العائالت، یوغرطة، الجزائر، المسرح، فندق النصر، الحری
فنادق أغلقت  4المغرب، الھواء الطلق، المنتزه، سیدي لخضر، المركزي، مع العلم أن 

 االمتقھقرة و عدم مطابقتھ اإما بقرار من الوالي، أو من اإلدارة المحلیة بسبب حالتھ
ا و ھي فندق باستور، ضعف مردودیتھ ، أو من صاحب المؤسسة بسببةللمعاییر الفندقی
  .و سرنوس الصحراء دفء الشمس،

من إجمالي أسرة الوالیة  %48سریر أي ما یعادل  508تبلغ قدرة إیواءھا           
  .من إجمالي غرف الوالیة %47غرفة أي  330موزعة على 

لین من إجمالي المشتغ %15عامل أي بنسبة  46أما عن عمال ھذه الفنادق فھي تشغل 
و مستواھم یتراوح بین المستوى الثانوي مع خبرة مھنیة و . بالفندقة في والیة قسنطینة

  .المستوى المتوسط
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و منھ فإن الفنادق غیر المصنفة بوالیة قسنطینة تمثل ثالث أرباع إجمالي           
 و رغم ھذا العدد الكبیر إال أنھا ال تقدم حتى نصف %74الفنادق بالوالیة أي بنسبة 

  .من إجمالي عمال الفندقة بالوالیة %15قدرات اإلیواء و ال تشغل سوى 
  

  :ملكیة و تسییر الفنادق  -3- 1-1
فندقا  20إن معظم الفنادق بوالیة قسنطینة ذات ملكیة و تسییر خاصین، و عددھا           

من إجمالي أسرة  %65سریر أي  682من إجمالي الفنادق بقدرة إیواء ھي  %87أي 
یة، مع العلم أن ثالثة فنادق منھا فقط مصنفة ما بین نجمة واحدة لفندقي بن مھیدي و الوال

  .النزل الكبیر و نجمتین لفندق األمراء
أما عن الفنادق التابعة للقطاع العام فعددھا ثالثة ھي فندق بانورامیك، سیرتا و           

من إجمالي األسرة و  %35سریر أي تمثل  367تمثل قدرة إیواء تعد بـ  والمرحبا، 
یتراوح تصنیفھا ما بین نجمتین و أربع نجوم، و تعتبر فنادق كبیرة، تتطلب میزانیة 

  .ضخمة
  

  : إسـتـنـتـــــــاج
في ھیاكل االستقبال فھي ال تحوي إال على  اكبیر اتسجل والیة قسنطینة ضعف          

 المیة و تقدم خدمات أولیةنوع واحد فقط و ھو الفنادق و ھي دون مستوى الفنادق الع
  .، و ھو السبب الرئیسي في ضعف عدد السیاح )اإلیواء(
  
 :المـطـــــــــــاعــــــــــــم - 1-2

تلعب المطاعم دورا ھاما في خدمة السائح و في التعریف باألكالت الشعبیة و           
  :التقلیدیة للمنطقة، و ھناك نوعین من المطاعم ھي

للفنادق مثل فندقي بانورامیك و سیرتا و مطاعم أخرى لیس لھا عالقة  المطاعم التابعة
  .بفندق أو ھیكل آخر

المطاعم المصنفة و المطاعم غیر المصنفة و ذلك : و المطاعم كذلك صنفین          
المقاعد و عدد الدورات علیھا في الیوم، عدد الوجبات  دحسب عدة معاییر منھا عد

ھا كوجبات وطنیة تقلیدیة أو عالمیة، نوع المشروبات المقدمة المقدمة و نوعیتھا و صنف
إضافة إلى خدمات أخرى یقدمھا المطعم للزبائن كالموسیقى مثال و التي تعمل على جلب 

و تحسیسھ بالراحة، لھذا فإن المطاعم المصنفة ھي التي تجلب أكبر عدد من  حالسائ
  .اسة لھذا النوع من المطاعمالسیاح خاصة منھم األجانب و لذلك فقد خصصنا الدر

الخاص بإحصائیات المطاعم بوالیة قسنطینة یتضح ) 27(من خالل الجدول رقم          
فندق یشتغل فندقین فقط یقدمان  19مطاعم مصنفة، و أنھ من بین  06أن الوالیة تحوي 

خدمة اإلطعام لزبائنھم و أن باقي الفنادق بعضھا یقدم سوى وجبة الفطور و البعض 
 خارج أیة وجبة إطعام، بالتالي زبائن ھذه الفنادق یبحثون عن وجبات  یقدم اآلخرال

  .في مطاعم مستقلة عن الفندقةدق، فنال
وجبة، و ھنا یمكننا أن نالحظ أن ھذا  601و علیھ فمطاعم الوالیة تقدم یومیا           

سكان المدینة، و ھي العدد من الوجبات یقدم لكل من السواح الوافدین و لعدد معتبر من 
و ھذا قد نرجعھ إلى توفر خدمة ) سریر 1049(نسبة ضعیفة مقارنة بعدد أسرة الوالیة 
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 %17وجبة یومیا أي ما یعادل  101اإلطعام في فندقین مصنفین فقط و اللذان یقدمان 
من جملة الوجبات المقدمة في الوالیة و یبین مرة أخرى ضعف الخدمات التي تقدمھا 

  . الیةفنادق الو
  

  )27(جدول رقم
  ةــنـیـطـنـسـة قـي والیـم فـاعـول المطــات حــائیـإحص

  
  م المصنفةـالمطاع

  
  اتـــدد الوجبـع  الــدد العمـع  فــــالتصنی

  اـة یومیـوجب   50  32  ومــــنج  4  كــــبانورامی
  اـة یومیـوجب   51  30  ومــــنج  3  اـــــــرتــسی

  اـة یومیـوجب 150  06  ومــــنج  4  ورـخیمة الزھ
  اـة یومیـوجب   80  09  ومــــنج  3  السرج األخضر

  اـة یومیـوجب 120  04  ومــــنج  3  زحـــوس قــق
  اـة یومیـوجب 150  16  ومــــنج  2  انـــــــالبالط
  اـة یومیـوجب 601  97  -  وعــــــــالمجم

  2003مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة : درـالمص
  

  .أما عن نوع الوجبات المقدمة فھي وجبات محلیة تقلیدیة و وجبات عالمیة          
عامل ذوي شھادات في االختصاص مع خبرة في مجال الطبخ  97و تشغل ھذه المطاعم 

  .)1(المحلي القسنطیني و العالمي
و باإلضافة إلى ھذه المطاعم المصنفة توجد مطاعم أخرى تقدم أكالت عصریة           

خفیفة و منھا المختصة في أكلة البیتزا و مطاعم أخرى مختصة في األطباق الشعبیة التي 
تشتھر بھا مدینة قسنطینة و نجد ھذا النوع من المطاعم الصغیرة منتشرة في أزقة المدینة 

  .القدیمة
  
  :وكاالت السیاحة و األسفار  - 1-3
الحركة السیاحیة إذ تعمل على تلعب وكاالت السیاحة دورا ھاما في تنشیط            

التعریف بالمؤھالت و الھیاكل السیاحیة التي تتمتع بھا الوالیة لجلب السیاح كما تقدم لھم 
الخدمات الالزمة لراحتھم كحجز الغرف في الفنادق، تذاكرا لسفر، كراء السیارات 

  .السیاحیة، عرض عطل منظمة لجلب الزبائن
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  )28(جدول رقم 
  ارــــــة و األسفـــاحــاالت السیـــرات وكــؤشـم

  

  
  عدد الوكاالت

  عدد العمال
  

  عدد السیاح

  الدائمون
  المجوع  األجانب  الجزائریون  المجموع  المؤقتون  

25  92  
  26  118  2568  93  2661  

  2003یدیة مدیریة السیاحة و الصناعات التقل: درـالمص
       

         
وكالة  20وكاالت عامة و 05وكالة سیاحیة منھا 25تنشط بوالیة قسنطینة           

من إجمالي السیاح المترددین  %3سائح أي حوالي  2661خاصة، یتردد علیھا حوالي 
إلیجاد األسباب التي تدفع السیاح لتجنب اللجوء إلى . على الوالیة و ھي نسبة ضعیفة جدا

  :االت السیاحة یجب أن نبحث في نشاطات و مھام ھذه الوكاالت و المتمثلة فيوك
  .تنظیم رحالت سیاحیة داخل و خارج الوطن   -      
  حجز تذاكر للسفر سواء البري أو الجوي على الخطوط الداخلیة أو الخارجیة      -      
  الحصول على التأشیرات   -      
  و العمرة إلى البقاع المقدسة تنظیم رحالت للحج   -      

بالتالي یتضح لنا أن دور الوكاالت السیاحیة یختزل في بیع التذاكر و تصدیر           
السیاح و غیاب كل محاولة جلبھم عن طریق اإلشھار بما تمتلكھ الوالیة من كمونات 

  .سیاحیة
  

  :إسـتـنـتــــــــــــــاج
فندق التي  19من بین  ذسیاحیة ضعیفة جدا، إ تتمیز والیة قسنطینة بھیاكل          

فنادق فقط مصنفة منھا فندقین یحوزان على أكبر عدد من األسرة و  6تشتغل بالمدینة 
نجوم رغم افتقارھما  3و  4السواح و یشغالن أكبر عدد من العمال، ھما مصنفین 

السیاحي لمقومات ھذا الصنف من الفنادق و أنھما مسیرین من طرف مؤسسة التسییر 
و التي ال تبدل أي جھد لتحسین مستوى وحداتھا حتى تصل إلى ) EGT/EST(للشرق 

  .سواحعدد كبیر من الالمستوى العالمي لنتمكن من استقبال 
مطاعم مصنفة فقط من بینھا مطعمین مرتبطین بفندقین  06 بالنسبة للمطاعم فـ           
علیھم البحث عن األكل خارج الفندق و أما المقیمون بالفنادق األخرى یتحتم .مصنفین

  . حتى خارجھ ال توجد مطاعم سیاحیة مصنفة 
أما عن وكاالت السیاحة و األسفار فدورھا األساسي في والیة قسنطینة ھو             

تصدیر السواح و لیس جلبھم و ھي ال تساھم في أي حال من األحوال في اإلشھار بما 
  .یاحیةتزخر بھ المدینة من مقومات س
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كبیر في غیاب فالمؤھالت السیاحیة بھا تعاني من  رغم األھمیة اإلقلیمیة للوالیة          
، مطاعم، مسارح على الھواء نجوم 5صنف ة من دق كبیرافنالھیاكل بكل أنواعھا،  

تبقى ال غم أھمیتھا التاریخیة و الثقافیة  رف الطلق، مقاھي، حدائق عامة و غیرھا،
  .ات السوق السیاحي الحاليتستجیب لمتطلب

  :و من ھنا نخلص إلى إشكال واضح و ھو          
  .وجود مؤھالت سیاحیة عدیدة بالوالیة یقابلھ غیاب كبیر للھیاكل السیاحیة

  
  الصـنــــاعــــــــــات التـقـلـیــــدیــــــــــة  -2

إلنعاش االقتصادي یلعب قطاع الصناعات و الحرف التقلیدیة دورا ھاما في ا          
بخلق العدید من مناصب الشغل خاصة مع دخول الجزائر في اقتصاد السوق و ارتفاع 

كما یمثل ھذا القطاع كذلك رافدا ھاما یربط المدینة بموروثھا الثقافي و . نسبة البطالة
  .الحضاري

 نشاط حرفي 213نشاطا من بین  90تضم الشبكة الحرفیة في والیة قسنطینة           
حرفي مسجل على  2326الذي تتضمنھ قائمة النشاطات التقلیدیة المعتمدة، و ینشط بھا 

  .)1(مستوى الوالیة
  
  :فروع النشاطات الحرفیة - 2-1

  :یوجد بوالیة قسنطینة ثالث أنواع من النشاطات التقلیدیة و المتمثلة في          
  

Ø الصناعات التقلیدیة الفنیة:  
قلیدیة الیدویة و التي تتمثل في الطرز بالذھب على القطیفة، ھي الصناعات الت          

النقش على النحاس، صناعة الحلي الذھبیة و الفضیة، النقش على الخشب، 
  .الخ...الخیاطة

  

Ø الصناعات التقلیدیة إلنتاج المواد :  
ھي الصناعات اآللیة و لیس الیدویة، لیس لھا میزة خاصة، و توجھ إما           

  .الیومي المنزلي أو للصناعة و الزراعة لالستھالك
  

Ø الصناعات التقلیدیة إلنتاج الخدمات:  
ھي مجموعة من نشاطات یقوم بھا الحرفي من شأنھا تقدیم خدمة خاصة           

  .البنایات و غیرھا ءبالصیانة، اإلصالح أو الترمیم و أھمھا ھي البناء، كھربا
  
  :یاءھا أو الحفاظ علیھاأھم الحرف التقلیدیة التي یجب إح  - 2-2

من بین ھذه الصناعات التقلیدیة التي تعمل على الحفاظ على التراث الحضاري           
  :لوالیة قسنطینة نجد
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  :الصناعة النحاسیة •
ة القسنطینیة منذ زمن بعید یعد النحاس رمز ا لألناقة و الجمال، عرفتھ الصناع          

و ھي تأخذ أشكاال زخرفیة و نحتیة عدیدة تستعملھا األسرة القسنطینیة في حیاتھا الیومیة 
  .أو للزینة

  :الطرز •
اشتھرت مدینة قسنطینة منذ القدم بلباسھا التقلیدي المطرز بالخیط الذھبي من           

ب اھتمام عدة فتیات الالتي تمارسن مجبود و فتلة و المتوارث عبر األجیال فما زال یجل
  .ھذا النوع من الحرفة بكل تفان و إتقان

  .إضافة إلى ھذا نجد كذلك الرسم على الحریر و الخیاطة بأنواعھا
  

  :صناعة الحلي الذھبیة و الفضیة •
تعد من أعرق الحرف بمدینة قسنطینة، و ھي عمل تقلیدي یدوي یشمل كل           

رت بھا المدینة، و تتمركز ھذه الصناعة وسط المدینة القدیمة في أنواع الحلى التي اشتھ
حي الصاغة المقابل لحي الجزارین و رحبة الصوف و الذي یضم عشرات الدكاكین 

  .المختصة
  :صناعة الحلویات التقلیدیة •

إلى ما قبل  ااشتھرت قسنطینة بأنواع كثیرة فاخرة من الحلویات یعود تاریخھ           
ثماني، و رغم انتشار أنواع عدیدة من الحلویات العصریة إال أن ھذا اللون الوجود الع

 .التقلیدي ال زال یحتل الصدارة و یزین المائدة القسنطینیة
  

إضافة إلى ھذه األنواع من الصناعات التقلیدیة یمكننا أن نذكر حرف أخرى           
الرسم على القماش، الرسم كالنقش على الخشب، النقش على الجبس، الرسم و الزخرفة، 

على الزجاج، زیادة على ذلك صناعات أخرى یجب ترقیتھا كالنفخ على الزجاج، صناعة 
  ).poterie(، الخزف الفني، صناعة الفخار )osier(الساللة 

و من بین الصناعات التقلیدیة التي ھي في طریق الزوال و التي یجب إحیاءھا           
اعة اآلالت الموسیقیة، صناعة السراجة وحیاكة الزربیة وأخذھا بعین االعتبار صن

  .القسنطینیة
  
  :الحركة الجمعویة - 2-3

جمعیات ینشطون على  8جمعیات منھم  10ینشط في میدان الصناعة التقلیدیة           
لكن تنشط كلھا في نفس النوع من . المستوى المحلي و جمعیتین على المستوى الوطني

  .اعات الفنیةالصناعات و ھي الصن
  
  :أحیاء الحرفیین  - 2-4
  :یوجد على مستوى والیة قسنطینة مركزین للنشاطات الحرفیة ھما          
 ) طریق جبل الوحش( حي مسكین  •

یعاني الحي من بعض المشاكل كنقص الكھرباء و تدھور الظروف األمنیة و بالتالي 
  .أصبح مركز منفر للحرفیین
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 ھذا الحي  من خریجي مراكز التكوین المھني و  جرمتا حي البولیقون استفاد من •
حرفي لكن في ظروف صعبة فھم یعانون من بعد  20الجمعیات الحرفیة،إذ ینشط بھ 

الحي عن المدینة القدیمة و بالتالي صعوبة تسویق المنتوج باإلضافة إلى الظروف األمنیة 
  .  )1(و الحارة صیفا المتدھورة ، كراء المحالت المرتفع و وضعیتھا الباردة شتاءا 

إضافة إلى ھذین المركزین یوجد حي ثالث ھو حي باردو الموجود بشارع           
رحماني عاشور و الذي یعرف بحي النحاسین، إذ یجتمع بھ أقدم الحرفیین المختصین في 

  .صناعة النحاس و خاصة المنتوجات التقلیدیة
  

  :لتقلیدیةالتظاھرات المسجلة في میدان الصناعات ا  - 2-5
تحیي مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة كل عام عید تقطیر الورد و الزھر           

  .من كل شھر أفریل و أیضا الصالون الدولي للنحاس كل شھر أكتوبر
إضافة إلى ھذه األیام یوجد معارض دائمة للصناعات التقلیدیة، المعرض األول ھو  

ضم مختلف منتوجات الحرفیین لمعظم والیات الوطن الغرفة الجھویة للحرف و الذي ی
  .و ألبسة تقلیدیة تمن نحاسیات، خزفیا

و الثاني ھو قصر النحاس بحي البولیقون و الذي یضم معرضا لعشرات القطع النحاسیة  
  .األصلیة

  
  

  :وضعیة االستثمار في الصناعات التقلیدیة  - 2-6
روع استثماري في میدان الصناعات ملف طلب مش 24تسجل والیة قسنطینة           

  .التقلیدیة، تنتظر المصادقة و الشروع في اإلنجاز
  

  ةـنـیـطـنـسـة قـي والیـة فـات التقلیدیـاعـي الصنـار فـاالستثم   )29(جدول رقم 
  

  عدد الطلـبــــات  نوع الحـــرفـــــــة
  07  رزـــــالط

  05  ورشات الخیاطة و المالبس الجاھزة
  02  نحاس و األلومنیومصناعة ال

  02  مراكز مختصة في الصناعات التقلیدیة
  02  ارةـــــالنج

  01  صناعة اآلالت الموسیقیة
  01  صناعة الحلي

  01  الفن و الزخرفة
  01  صناعة الخزف

  01  رةـــــمخب
  23  وعــــــــــــالمجم

  2003ت التقلیدیة مدیریة السیاحة و الصناعا :المصـدر                             
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ما یمكن مالحظتھ ھو ضعف الطلب االستثماري و قلة تنوعھ و غیاب مشروع           
  .حرفي كبیر

  
  :المشاكل التي یعاني منھا قطاع الصناعات التقلیدیة  - 2-7
  

قطاع الصناعات التقلیدیة فھو یعاني من بعض  رغم األھمیة الكبرى التي یلعبھا          
المشاكل و العراقیل، أھمھا عرضت بعض الحرف للزوال مع أنھا قد تساعد بنسبة كبیرة 
في جلب نظر السواح، و تحریك االقتصاد الوطني و المتمثلة خاصة في الصناعات 

  :النحاسیة، صناعة الساللة و الطرز بدرجة أقل، إضافة إلى مشاكل أخرى ھي
  
 )إلخ...الذھبي طالنحاس، الخی(نقص المواد األولیة  •
 نقص وسائل العمل و قطع الغیار •
 نقص المحالت المخصصة لتسویق المنتوج •
 )حي مسكین و باردو(تدھور وضعیة األحیاء الحرفیة  •
 .عجز العدید من الحرفیین من الحصول على قروض بنكیة •

  
  :إسـتـنـتـــــــــــاج

  
لصناعات التقلیدیة عنصر أساسي لترقیة السیاحة فھو یعرف بتقالید یعد قطاع ا          

المنطقة و یحاول أن یتكیف مع المتطلبات العصریة الممزوجة بالطابع التقلیدي لیبدو 
لكن عوض أن یتمیز ھذا .  المنتوج في حلة جمیلة تدفع بالسائح إلى اإلعجاب و الشراء

حظھ یعاني من فقد العدید من الحرف و القطاع بالجاذبیة و یلقى أعلى اھتمام نال
الحرفیین، تدھور أحیاء الحرفیین، طلبات استثمار بسیطة و غیاب مشاریع كبیرة، غیاب 

فالحرفیون ال  اتظاھرات و معارض كبیرة تجذب الفضول و األنظار، إضافة إلى ھذ
لعمل یبدلون أي جھد من أجل التعاون على تنظیم جمعیات بإمكانھا الحفاظ على ھذا ا

  .النبیل و ترقیتھ و فرضھ في األسواق الوطنیة و حتى الدولیة
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  خـالصــــة المـبـحــــــث
  
  

ركیزة القطاع السیاحي في الوقت الحالي ھي ھیاكل اإلستقبال و لو توفرت           
حیث أنھا أصبحت تضم جمیع الخدمات الضروریة  ، لوحدھا دون أي مقوم سیاحي آخر

و لنجاح التنمیة السیاحیة في والیة قسنطینة ال بد من توفیر  ، لتي یبحث عنھا السائحا
فالحظناھا فقیرة في ھذا الجانب، إذ أنھا ال تحوي فندقا فاخرا، و ھیاكلھا  ھذه الوسائل

قدیمة و ال تلبي متطلبات السوق السیاحي الحالي، و مطاعمھا لیست بالرقاء الكافي لجلب 
تقد الوالیة إلى المطاعم المصنفة، و وكاالت السیاحة بھا ال تبدل أي جھد السواح حیث تف

لجلب السیاح و إنما تعمل على تصدیرھم فقط ، و ال تحاول اإلشھار بما تزخر بھ الوالیة 
  .و ما یمكنھا أن تقدمھ إلى زوارھا

التقلیدیة یعاني من فقدانھ للعدید من الحرف  أما عن قطاع الصناعات التقلیدیة          
التي لطالما إشتھرت بھا الوالیة، إضافة إلى أن اإلنتاج الحالي المعروض بعید كل البعد 
عن فرضھ في األسواق الوطنیة و الدولیة فھو یتمیز بالبساطة و ضعف النوعیة و نقص 
اإلبداع و اإلبتكار، و أن المشاریع اإلستثماریة في ھذا المیدان تتمیز بالبساطة و ھي في 

  .مشاریع صغیرة جلھا
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  خــــالصــــــة الـــفــصــــــــل
           

  
بعد إحصاء معظم المؤھالت السیاحیة لوالیة قسنطینة، یتبین لنا ثراءھا           

التاریخي، الثقافي و الطبیعي؛ فإذا تتمتع تونس بثراء تقلیدي، و مصر بثراء 
رى تفتقد إلى ھذه المقومات لكنھا تصنف من بین أكبر ثقافي و توجد بلدان أخ

الدول السیاحیة في العالم، فإن قسنطینة كوالیة تجمع كل ھذه المؤھالت و أكثر 
من ھذا فھي تقدم مناظر فریدة من نوعھا و قمة في الجمال و الروعة، یتصدرھا 
من  الصخر العتیق و أخادید الرمال و شالالتھ و الجسور الشھیرة و غیرھا

  .المعالم األخرى
لكنھا عوض أن تحتل الصدارة السیاحیة فھي تشتكي من تلف و إھمال           

معالمھا األثریة، مدینتھا القدیمة مھددة باالنھیار، قدم ھیاكلھا الدینیة، فقدانھا 
للبعض من عاداتھا و تقالیدھا، تقھقر تشكیالتھا النباتیة و الحیوانیة، نقص كبیر 

  . السیاحیة، ضعف أكبر في إنتاجھا الحرفيفي ھیاكلھا 
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  مــقــدمـــــة الـفــصــــــــل

  
  
  

بعد التعرف في الفصل السابق على أھم المؤھالت السیاحیة التي            
تزخر بھا والیة قسنطینة و ھي عدیدة و متنوعة من شأنھا أن تسمو بالوالیة 

على الرغم من ذلك فھي . إلى أھم المراكز في سوق المنافسة السیاحیة الدولیة
تلف و اإلھمال و ھذا ما أثر سلبا على القطاع السیاحي للوالیة ككل تعاني من ال

ھذا الوضع ال بد أن یكون نتیجة لبعض العقبات و العراقیل التي منعتھ من . 
مواكبة المستوى المستحق، سوف نحول في ھذا الفصل التعرف على الوضعیة 

صول إلیھ،  الحالیة للقطاع السیاحي بالوالیة، الوضع الذي من المفروض الو
أھم العقبات التي تعرقل تنمیة القطاع السیاحي بالوالیة، و محاولة إیجاد بعض 

  .الحلول و اإلقتراحات لھا
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 المـبـحــــث األول
 
  

 وضـعـیـــة القـطـــــاع السـیــاحـي فـي والیـــــــــــة 
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  مــقـــــدمــــــة الــمــبــحــــــــــث
  

  
إذا كانت عدة مدن سیاحیة في العالم ال تمتلك مؤھالت سیاحیة بارزة لكن           

طابعھا العصري و إحكام خططھا التنمویة و إرادة سكانھا و مسؤولیھا باإلعتماد على 
تحتل أولى المراكز العالمیة سیاحیا فإن األمر أسھل في والیة ھذا القطاع  سمحوا لھا أن 

قسنطینة التي تعرف ثراءا كبیرا و تنوعا مدھشا في مؤھالتھا السیاحیة لكن عوض أن 
تبرز صورتھا كمدینة سیاحیة مھیمنة على منافسة السوق السیاحي الجزائري نالحظ أن 

وات ، إبتداءا من اإلستقالل ھذا القطاع یعرف جمودا و سبات عمیقین منذ عدة سن
الوطني بعد أن كانت من أكبر المدن إستقباال للسیاح إبان الفترة اإلستعماریة و ازداد 
الوضع تدھورا في السنوات األخیرة نتیجة لإلھمال السافر في مقوماتھا السیاحیة و عدم 

من جدید  اإلھتمام بتصحیح الوضع و إیجاد حل لدفع ھذا القطاع إلى النھوض و البروز
  .في الوالیة ال بد أن نبحث عن أسباب ھذا اإلھمال و التخلي 

  
لذلك خصصنا ھذا المبحث لدراسة الوضع الحالي للقطاع السیاحي بالوالیة ،           

الوضع المستھدف الوصول إلیھ ، و أھم العقبات التي تعرقل السیر الحسن للتنمیة 
  .السیاحیة بوالیة قسنطینة
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  لماذا ننمي السیاحة في والیة قسنطینة ؟ -1
  

لقد أصبحت السیاحة في أواخر القرن الماضي و بدایة القرن الحالي واحدة من           
النشاطات اإلقتصادیة التي تولیھا الدول عنایة كبرى على اعتبار أن الترفیھ بكل أشكالھ 

الدول تتنافس من أجل تلبیة ھدا المطلب، و من تم أصبحت .  أصبح مطلبا بشریا عالمیا
فإعتنت بآثارھا الثقافیة و التاریخیة و خصصت اإلستثمارات الضخمة إلنجاز ھیاكل 
اإلستقبال الالزمة ، و الجزائر التي ال نقاش في أنھا تستحوذ على جزء ھام من التراث 

للوصول بھ إلى وة إلى اإلھتمام بقطاعھا السیاحي ـالتاریخي و الثقافي العالمي مدع
. المكانة العالمیة المستحقة و لتنمیة السیاحة بھا یجب البحث على المجاالت المفضلة لذلك

فوالیة قسنطینة لھا العدید من المؤھالت تتطلب اإلعتناء بھا لدفع ھذا القطاع التنموي 
  :منھا

  
Ø    والیة قسنطینة تعتبر نقطة تالقي بین والیات الشرق و الغرب و الشمال و

لجنوب الجزائري، بھا مدینة متروبولیة كبیرة و ذات مكانة مھمة في إقلیمھا و و ا
لھا مجال نفوذ كبیر و تستقبل آالف المسافرین یومیا ، فتنمیة الھیاكل السیاحیة بھا 

 .سوف یحث ھؤالء الزوار على قضاء بعض من وقتھم في التنزه و اإلستجمام
 

Ø   ي إقلیمھا فھي مركز عبور ھام یربط تعد والیة قسنطینة عاصمة إقتصادیة ف
المناجم بأماكن التصنیع و التصدیر أي الموانىء إضافة إلى كونھا مركز تجاري 

كسوق ( كبیر نظرا إلحتواءھا على العدید من األسواق الیومیة و األسبوعیة 
دون أن ننسى مركز المدینة القدیم ) الخروب و حامة بوزیان للسیارات أسبوعي ب
من المحالت التجاریة التي تعرف زیارة عدد كبیر من األفراد  ئاتم الذي یضم

القادمین من كل أنحاء الوالیة و بالتالي اإلھتمام بتحسین ھذا الجانب یساھم في 
 .جلب العدید من األشخاص

  

Ø    ، تحتوي الوالیة على كمونات طبیعیة ، أثریة ، تاریخیة، دینیة و علمیة كبیرة
وطني یصلح ألن یشبع فضول السیاح إذا ما إستثمر  العدید منھا مصنف كتراث

بطریقة عقالنیة و ذكیة في المجال السیاحي ، خاصة و أنھا كمونات في حالتھا 
الخام ، غیر مستغلة و متروكة على طبیعتھا األولى، بل و أنھا تعرف التقھقر و 

 .التالشي یوما بعد یوم
 

Ø   د التي بإحیاءھا سوف تجلب فضول تمتلك الوالیة العدید من العادات و التقالی
 .السیاح خاصة منھم األجانب 

 

Ø    تنمیة و تطویر الھیاكل السیاحیة بوالیة قسنطینة یعطي منتوجا سیاحیا جدیدا
 یختلف عن سیاحة المدن الساحلیة المعتادة و ھو السیاحة الحضریة

 )le tourisme urbain ( بالحفالت ، السھرات، المحاضرات، المؤتمرات و
  .غیرھا

  

Ø    نظرا لمكانة الوالیة في الوطن و التي تضم ثالث مدینة جزائریة ، و عاصمة
إقلیمیة ، التي تجعلھا تتمتع بشبكة مواصالت متطورة ، و الھیاكل القاعدیة 
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الالزمة لحیاة رفیھة ، إضافة إلى إحتواءھا على أھم المدیریات و المؤسسات 
عملیة التنمیة السیاحیة و ینقص من البنكیة و المصرفیة،  كل ھذا سوف یسھل 

تكالیف المشاریع اإلستثماریة و بالتالي تصبح وجھة مفضلة تجلب العدید من 
 .المستثمرین األجانب و ذوي رؤوس األموال الكبیرة

 

Ø    التنمیة السیاحیة بھذه الوالیة سوف تفتح األبواب أمام سكان المدینة للراحة و
اإلبتكار و تحسین المنتوج من تنویع عروضھ و  التنزه و الترفیھ و تزید من روح

إستقطاب السیاح من كل األنحاء سواء من داخل الوطن ، الجالیة في المھجر أو 
األجانب الذین سكنوا الوالیة إبان اإلحتالل الفرنسي و ھم اآلن متعطشون للعودة 

 .إلیھا و زیارتھا و آخرون 
 

Ø   لقطاع الثالث أي الخدمات و فقدت في الوقت الحالي طغى على الوالیة طابع ا
طابعھا الزراعي، رغم الكمونات الھائلة التي تتضمنھا من مناخ و أراضي 

و لذلك . زراعیة و طابعھا الصناعي الذي لطالما صرفت أمواال طائلة لتطویره
یجب خلق ھویة إقتصادیة جدیدة للوالیة على أن یكون طابعا جدیدا ، منتوجھ 

ناصب شغل عدیدة ، و تكامل بین مختلف القطاعات وفیر و سریع ، یخلق م
اإلقتصادیة ، و أحسن میدان یحقق كل ھذه الشروط ھو اإلستثمار في قطاع 
الخدمات السیاحیة و الخدمات العلمیة، اإلتصال و المعلوماتیة إضافة إلى 
الصارف المالیة، حیث تمتلك الوالیة كمونات عدیدة لتنمیة و اإلستفادة من 

 .نتائجھا
  

كل ھذه العوامل تجعل من والیة قسنطینة واحدة من المجاالت المفضلة و التي           
تتصدر أولى المراتب من بین والیات الوطن لذلك یجب أن تحظى ببرامج تنمویة معمقة 

  .لتطویر جانبھا السیاحي
  

  :الوضعیة الحالیة للقطاع السیاحي بوالیة قسنطینة -2
  

  :دین إلى فنادق والیة قسنطینةدراسة السیاح الواف  - 2-1
  

یتوافد على والیة قسنطینة عددا من  السیاح  الجزائریین و األجانب و یختلف           
 101.419سائح منھم  104.912:  2003عددھم من سنة إلى أخرى حیث بلغ سنة 

سائح أجنبي أي بنسبة   3.493من إجمالي السواح، و  %97سائح جزائري أي بنسبة 
  .)1( إجمالي السواح الوافدینمن  3%

  

  :مكان إقامة السیاح  -1- 2-1
  

تمثل ھیاكل اإلستقبال في والیة قسنطینة الھیكل الوحید و الذي یعتبر قاعدة           
و المتعلق بإقامة السیاح بوالیة )  30(للسیاحة و ھو الفنادق  فمن خالل الجدول رقم 

  :قسنطینة یتبین لنا أن 
  
  

   2003ة و الصناعات التقلیدیة، دیسمبرمدیریة السیاح )1(
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 معظم  السیاح الوافدین إلى الوالیة یفضلون اإلقامة في الفنادق المصنفة فنسبتھم •
 .من إجمالي السیاح الوافدین إلى الوالیة  %58في ھذا النوع من الفنادق تصل إلى  

الوافدین و  من إجمالي السیاح %42أما عن الفنادق غیر  المصنفة فیقصدھا            
من السیاح الوافدین إلى الوالیة و الذین إختاروا الفنادق  %58ھذا یعني أن  

المصنفةلیسوا بسیاح عابرین ألن ھذا النوع من السیاح یبیتون في أي صنف من الفنادق 
فھم یمكثون لفترة قصیرة فقط و بالتالي نحن أمام نوع آخر من السیاح الذین یبحثون 

دق عن خدمات أخرى تختلف عن خدمة اإلیواء و یؤكد ذلك نسبتي حتما في ھذه الفنا
للفنادق المصنفة و التي تفوق متوسط نسبتي إشغال  )2(و األسرة  )1(إشغال الغرف 

على التوالي للفنادق  %42و  %61الغرف و األسرة لفنادق الوالیة ككل و ذلك بـ 
ال الغرف و األسرة على التوالي لمتوسط نسبتي إشغ %40و  %59المصنفة مقابل 

  .لفنادق الوالیة و ھذا یدل مرة أخرى على اإقبال الكبیر للسیاح على الفنادق المصنفة
  
 عدد السیاح الجزائریین الوافدین إلى الوالیة یفوق بكثیر عدد السیاح األجانب،   •

فقط للسیاح األجانب و ھنا نتساءل  %3من السیاح الوافدین مقابل  %97فھم یمثلون 
ھذا الضعف الكبیرفي توافد السیاح األجانب و الذي قد نرجعھ إلى عدة عوامل  عن سبب

أھمھا غیاب فندق ذو تصنیف عالي ینافس الفنادق الراقیة التي تعرفھا الوالیات 
ألن قلة ھیاكل اإلستقبال مع ) إلخ...الجزائر العاصمة، وھران، عنابة( الجزائریة األخرى

 .قلة السواحتدھور الظروف األمنیة یؤدي إلى 
  

و بالتالي یمكننا أن نستخلص أنھ إذا كان معظم السیاح یبحثون عن الفنادق           
المصنفة و الراقیة التي تقدم خدمات كثیرة و عصریة و ھذا یبین نوع معین منھم إذ 
یبدون ذوي مستوى راقي یبحثون عن كل وسائل الراحة و الخدمات الالزمة قریبة من 

كالتجارة و األعمال أو  أنھم آتون ألغراض معینة قد تختلف عن الترفیھمكان مبیتھم و 
  .للبحث و ألغراض علمیة

  
  :مــــدة إقــامـــة السیـــــاح  -2- 2-1

تتباین فترة إقامة السیاح من سائح إلى آخر و ذلك حسب الغرض من زیارتھم و           
البلد المستظیف من وسائل و حسب إمكانیاتھ المادیة و حسب رضاه بما یقدمھ إلیھ 

من المفروض أن ال نفرق بین السیاح األجانب أو الوطنیین ألن ، و خدمات و غیرھا
كلیھما یستغل الخدمات السیاحیة التي تقدم إلیھ و بالتالي ینفق من مالھ في المیدان 

  .السیاحي لكن یبقى الفارق بینھما في نوع الخدمات المستغلة و فترة إستغاللھا
  
  
  
  

                           
   100) * 365*  عدد الغرف / عدد اللیالي = (نسبة إشغال الغرف  )1(
               100) *  365* عدد األسرة / عدد اللیالي = ( األسرة  نسبة إشغال )2(
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السیاح  و الخاص بإقامة) 30(أما عن والیة قسنطینة فیتبین من الجدول رقم            
  الجزائریین تختلف عن متوسط فترة )1( إلى الوالیة أن متوسط فترة إقامة السیاح الوافدین

أیام للسیاح  4إقامة السیاح األجانب ، فتتباین من یوم إلى یومین للسیاح الجزائریین و 
  .األجانب 

 الطویلةصغر ھذه الفترة یبین نوع خاص من السیاحة التي تختلف عن سیاحة الترفیھ 
و تنلسب مع سیاحة األعمال و المؤتمرات التي تدوم من یوم ) على األقل یوما 15(المدة 

  .واحد إلى أربعة أیام
أما عن فارق مدة اإلقامة بین السیاح الجزائریین و األجانب فنفسره بالفرق في           

إذ یفضل السائح الجزائري فترة إقامة قصیرة أین یدفع ثمن  بینھم،اإلمكانیات المادیة 
فقط و قضاء حاجتھ من حضور مؤتمرات أو عقد صفقات في أقصر مدة ممكنة  المبیت

و ذلك ألن قدراتھ المادیة ال تسمح لھ بالمكوث مدة أطول، على ) أحیانا في الیوم ذاتھ(
عكس السیاح األجنبي الذي ال یزعجھ المبیت لعدة أیام مع إستھالك جدمات عدیدة و 

لى غسل الثیاب ، وسائل الترفیھ ، شراء الھدایا ثانویة إذ یتعدى اإلیواء و اإلطعام إ
  .التذكاریة و غیرھا ، و ھذا بسبب إمكانیاتھ المادیة العالیة

  
  :فترة توافد السیاح على والیة قسنطینة -3- 2-1

عادة ما تنحصر فترة توافد السیاح في فصل الصیف و الذي یعرف بالفصل           
لساحلیة حیث التمتع باإلنتعاش بمیاه البحر و السیاحي و ھذا نجده خاصة في المدن ا

  .بوسائل الترفیھ التي تتمیز بھا ھذه المدن
       )08(شـكـــــل رقم    

  

  عدد الوافدین/ عدد اللیالي = متوسط فترة اإلقامة  )1(
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جانفي  مارس ماي جویلیة سبتمبر نوفمبر 

األشـھـــــــر

توزیع السواح حسب أشھرس نة 2003
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و الشكل رقم ) 31(و عن والیة قسنطینة ، یتضح إلینا من خالل الجدول رقم           
لسیاح بنسب متقاربة عبر أشھر السنة ، مع غیاب فصل سیاحي بارز و ھذا توافد ا) 08(

رغم برودة الجو شتاءا و حرارتھ صیفا و إن دل ذلك على شيء فإنھ یدل على أن السیاح 
ال یقصدون والیة قسنطینة للنزھة و الترفیھ التي عادة ما تقتصر على فصل الصیف و 

قد تكون لحضور المؤتمرات و المحاضرات فترات العطل و إنما یأتون ألغراض أخرى 
  .أو لألعمال و عقد الصفقات و التي تكون متواصلة طوال أشھر السنة

  
  :الــھــیـــــاكــل الـسـیـــــــاحـیــــة - 2-2

ھیاكل اإلیواء و اإلطعام و مرافق الترفیھ و المعالم  كل و تتمثل خاصة في          
  .السیاحیة

  

  : ء السیاحيھیاكل اإلیوا -1- 2-2
  

السیاحیة و تقتصر في  التنمیةتمثل ھیاكل اإلیواء السیاحي العنصر األساسي في           
  )1( سریر 1049بـ  بھاسرة األعدد  یقدر ،فندقا 23والیة قسنطینة على الفنادق و عددھا 

كالعاصمة و التي تقدم  السیاحیة ضعیف إذا ما قورنت بكبریات المدن عدد وو ھ 
16.669  

سریر و غیرھم أمثال جیجل ،  3.258سریر، بومرداس  3.454سریر ، وھران 
عنابة، تلمسان، و آخرین من الوالیات التي ال تتمتع بكل ما تزخر بھ والیة قسنطینة من 

  .تنوع في المعالم السیاحیة ، لكن تضم طاقة إستیعاب كبیرة
  

احدة إلى أربع نجوم ، منھم فنادق فقط مصنفة من نجمة و 6فندق ،  23من بین           
نجوم مع غیاب فنادق ذات تصنیف  3نجوم و فندق وحید مصنف  4فندق وحید مصنف 

نجوم  5عالي خصوصا إذا ما قورنت بالعاصمة التي تحوي أربعة فنادق ذات التصنیف 
و عدد من ) سوفیتال، ھیلتون، شیراطون، مركیر: ھي السالسل الفندقیة العالمیة(راقي 

و آخرون من  نجوم ، إضافة إلى والیات وھران ، عنابة، ورقلة 5المصنفة الفنادق 
و غیاب ھذا النوع من الفنادق في . نجوم  5الذین یضمون على األقل فندقا واحدا مصنفا 

والیة قسنطینة التي تعد متروبول كبیرة و ذات مكانة جد مھمة في اإلقلیم الشرقي 
على التراب الوطني،  مدینةفیة ، و ثالث الجزائري كعاصمتھ اإلقتصادیة و الثقا

خصوصا و أن ھذا النوع من الھیاكل أصبح حالیا حتمیة ال بد منھا نظرا لما یجلبھ من 
  .أعداد كبیرة من السیاح الجزائریین و األجانب

  

و المتعلق بإقامة السیاح الوافدین إلى والیة ) 30(من خالل الجدول رقم           
الفنادق المصنفة و ذلك إلرتفاع  علىإن إكثر إقبال للسیاح یكون  قسنطینة یتضح إلینا

فندكر منھا إتساع الغرف و مستوى تجھیزھا . مستوى الخدمات التي تقدمھا للسیاح 
، مستوى النظافة، إضافة إلى خدمات ثانویة ) ، الثالجةكالتلفاز(بوسائل الراحة و الترفیھ 

  كالتجھیزات 
  
  
  2003 الصناعات التقلیدیة، دیسمبرالسیاحة و مدیریة   )1(
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و  ھاتف، فاكس(إیصالھا بشبكات اإلتصال) إلخ...كالمسابح و قاعات اللعب،(الترفیھیة 
، إضافة إلى خدمة اإلطعام و التي تعتبر خدمة جد مطلوبة خاصة لدى )شبكة األنترنیت

نطینة السیاح األجانب فھم یفضلون المطاعم المتصلة بمكان مبیتھم، و في والیة قس
  .یحویان مطاعم ھما فندقي بانورامیك و سیرتا) الثانيأنظر الفصل (فندقین فقط 

   
  :تطور الحركة السیاحیة في الفنادق المصنفة لوالیة قسنطینة -2- 2-2

  

نظرا ألھمیة الفنادق المصنفة حیث أنھا تستقبل أكبر عدد من السیاح سوف           
الفترة ھذا النوع من الفنادق و ذلك خالل  نخصص دراسة تطور الحركة السیاحیة في

1997- 2003.  
     )32(جدول رقم 

  تطور الحركة السیاحیة في الفنادق المصنفة خالل الفترة
)1997 -2003(  

  
  السـنـوات  

1997  
  

1998  1999  2000  2001  2002  2003  

عدد 
  األسرة

414  
  
  

414  541  541  541  541  541  

  87213  عدد اللیالي
  
  

83725  83125  97303  86618  95206  82585  

نسبة 
إشغال 
  األسرة

58% 55%  42%  49%  44%  48%  42%  

  2003 مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة: المصدر
  

  2003 -1997في الفترة  في الفنادق المصنفة الحركة السیاحیة من خالل جدول          
مؤشرین أساسیین نا على نالحظ نوعا من التذبذب خاصة و نحن قد إعتمدنا في دراست

فالسائح  ،و ذلك ألن عدد السیاح  الواصلین وحده ال یكفي األسرة عددھما عدد اللیالي و 
الواحد قد یقیم عدة لیالي و بالتالي یستھلك خدمات أكثر لذلك فإن عدد اللیالي یعطي 

ة یختلف أرقاما أدق في دراسة الحركة السیاحیة، كما أن إقامة السیاح في الغرفة الواحد
ن وفسائح) الغرف على أنواع و عدد األسرة بھا یختلف(عن إقامتھم في السریر الواحد 

ن غرفة واحدة لكن سریرین مختلفین و بالتالي فاستعمال عدد األسرة یعطي وقد یشغل
  .نسبا أدق
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  )09(شكل رقم
 

الحركة السیاحیة خالل السنوات 1997- 2003
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و الخاص بتطور الحركة السیاحیة في الفنادق ) 32(من خالل الجدول رقم           

،  یتبین أن تدفق السواح إلى ) 2003إلى  1997من (المصنفة خالل مدة سبع سنوات 
والیة قسنطینة في تذبذب و ضعیف، غیر ثابت و ضعیف التطور ، حیث أن نسبة إشغال 

نسبة لھا ثم بدأت في التذبذب لتصل أدنى   1997األسرة بلغت أقصاھا خالل  سنة 
سریر  127رغم إرتفاع عدد األسرة بـ   2003و  1999و ھي المسجلة  سنتي  42%

  . و رغم تحسن األوضاع األمنیة خالل السنوات األخیرة 1999خالل سنة 
و تعود أسباب ھذا التذبذب إلى ضعف مستوى الفنادق المصنفة المتواجدة بالوالیة حیث 

الحالیة من تجھیزات عصریة ذات تكنولوجیا عالیة أنھا لم تعد تستجیب لمتطلبات السیاح 
نجوم راقي إذا  5نجوم و  5، و خدمت متطورة ،و ھذا یفسر أیضا بغیاب فنادق الصنف 

 .ما قورنت الوالیة بكبریات الوالیات الجزائریة
 
  :ھـیـــــــاكـــل اإلطــعـــــــــــام -3- 2-2

  

ادق عنصرا أساسیا في جلب فضول السائح تمثل ھیاكل اإلطعام إلى جانب الفن          
  .بما تقدمھ إلیھ من أكالت تقلیدیة تتمیز بھا المنطقة
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 مطاعم مصنفة بین نجمتین و أربع نجوم مع 6و عن والیة قسنطینة فھي تضم           
العلم أن مطعمین من بینھم ینتمیان إلى فندقي سیرتا و بانورامیك، و ھذا یبین من جھة 

فندق ، إثنین فقط یقدمان لزبائنھم خدمة  23والیة قسنطینة حیث من بین مستوى فنادق 
اإلطعام و ھو أمر ینفر السیاح ، و من جھة أخرى فإن المطاعم المتبقیة و المنتشرة عبر 
مدینة قسنطینة تعاني من بعض المعوقات إذا ما قارناھا بالمطاعم المتواجدة في الدول 

ھا، تذبذب زبائنھا إذ تشغل مقاعدھا بشكل كبیر في السیاحیة  فھي تتمیز بصغر مساحت
أیام األعیاد و المناسبات على خالف األیام العادیة األخرى ، إضافة إلى ضعف كبیر في 

  .تنوع الوجبات المقدمة یومیا ثم أنھا ال تعرف أي نوع من المنافسة فیما بینھا 
  

لتي تعرف إقباال كبیرا و خاصة مقابل ھذه المطاعم نجد محالت اإلطعام الشعبیة و ا      
من طرف السكان المحلیون و البعض من السیاح ذوي الفضول إضافة إلى مطاعم 

  .عصریة أخرى تجلب أعدادا من الفئات الشابة لما تقدمھ من أكالت عالمیة خفیفة
  

  :مـرافـــق الـتــرفـیــــھ و الـمـعـــالــــم الـسـیـــاحـیـــــة - 2-3
  

سبق و أن ذكرنا في الفصل الثالث ، والیة قسنطینة تزخر بكمونات سیاحیة كما          
  :عالیة لكن معظمھا یعاني من التلف و اإلھمال إذ نجد 

  
  :في و المتمثلة خاصة :الھیاكل الثقافیة -2-3-1 

  

Ø   دار و قصر الثقافة و اللذان یشتكیان من ضعف التنشیط و بساطة المعارض
ضافة إلى نقص كبیرغلى إنعدام المبادرات في إلباالتي تقدم في كلیھما 

 .حفالت أو سھرات فنیة و تنظیم إحتضان
 

Ø   من نقص مساحتھ حیث ال  ومتحف سیرتا و الذي یشتكي من نقص الزوار
تسمح بإضافة قاعات عرض جدیدة و ال ورشات للترمیم و البحث في اآلثار 

 ختصین في ھذارغم تراكم ھذه األخیرة في مخازنھ ، إضافة إلى غیاب م
 .المجال

 

Ø   المسرح الجھوي و الذي رغم إنھاء عملیات ترمیمھ ، و رغم جمال ھندستھ
المناسبات و األعیاد محددة و إال أنھ ال یحتضن عروضا مھمة إال في فترات 

 .المدینة، و عوض أن یكون تأثیره إقلیمي فھیمنتھ ال تتعدى حدود 
 

Ø   تاریخیة التي یتمتع بھا ھذا القصر إال رغم القیمة الجمالیة و ال: قصر الباي
و  1991أنھ یعاني من بطىء في عملیات ترمیمھ و التي إنطلقت سنة 

مازالت متواصلة إلى یومنا ھذا مع العلم أن من یقوم بعملیات الترمیم لیسوا 
 .بمختصین في ھذا المیدان

  

Ø   ى إھمال ما تشتكي منھ الوالیة ھو نقص دیر السینما إضافة إل: دور السینما
 .الھیاكل المتواجدة و التي تعاني من التلف و نقص الزبائن
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  :المعالم التاریخیة و الدینیة -2- 2-3
و المتمثلة في المساجد و النصب و المعالم التاریخیة األخرى المذكورة في           

الفصل الثالث و جلھا یعاني من التخلي و اإلھمال فھي متروكة للعمامل الطبیعیة و 
لعملیات اإلتالف المتواصلة من رمي األوساخ ، الكتابة على الجدران و غیرھا ، إضافة 
إلى أن البعض منھا أصبح من الصعب الوصول إلیھ للتمتع بجمال ھندستھ بسبب تقھقر 

  .الظروف األمنیة بھ
  
  :المساحات الخضراء -3- 2-3

تعاني من التدھور كل المساحات الخضراء المنتشرة عبر أنحاء الوالیة           
واإلھمال و تتمثل في الغابات التي تشتكي سنویا من الحرائق و قطع األشجار و رمي 

 و الترفیھ ةھذه الغابات كمساحات للنزھ تجھیزات األوساخ إضافة إلى غیاب كلي لھیكلة
لمتركزة خاصة في مدینة قسنطینة و التي تتمیز االحدائق و أما ،  و اللعب و المواصالت

كبیر في الصیانة و حمایة تشكیالتھا النباتیة إضافة إلى ضعف مستوى تجھیزاتھا  بنقص
، كما أن الحدیقة الوحیدة التي كانت تحقق میزة التسلیة و الترفیھ و ھي حضیرة األلعاب 

ال  و التسلیة و حدیقة الحیوانات المتواجدتین بجبل الوحش فإھمالھما جعل منھما
فقد أصابھم النسیان  وال إلى صفات ھذا النوع من الحدائقتستجیبان في أي حال من األح

أما حدیقة الحیوانات فمعظم  .و التلف جراء حریق نشب في عتاد التسلیة و لم یجدد
  .الحیوانات بھا ماتت من الجوع و العطش جراء اإلھمال و قلة اإلعتمادات المالیة

  

ھ تجلب السیاح إلیھا حتى أنھا ال بالتالي فوالیة قسنطینة ال تمتلك مرافق ترفی          
ترفھ عن سكانھا المحلیین، إضافة إلى أن معالمھا السیاحیة مھملة ، غیر مستغلة و تعاني 

  .من التلف و التلوث
  
               ):ZET(مـنــــــاطـــق الـتــــــــوســع الـسـیـــــــــاحـــــي  - 2-4

  

یعیة خالبة إال أنھا ال تحوي مناطق توسع رغم إمتالك الوالیة لمناطق طب          
و  1988نوفمبر  5المؤرخ في  88/236یاحي و ذلك طبقا للمرسوم التنفیذي رقم الس

المتضمن تصریح مناطق التوسع السیاحي ، و في ھذا اإلطار و من أجل إعادة اإلعتبار 
ا ترقیتھا إلى إلى ھذه المناطق الفریدة ، قامت مدیریة السیاحة بإقتراح مناطق بإمكانھ

مناطق توسع سیاحي تتماشى و المؤھالت السیاحیة و الطبیعیة التي تمتاز بھا الوالیة ، 
  :على أن تلبي ھذه األماكن شروط مناطق التوسع السیاحي التالیة

  

 .توفر المنطقة عى قدرات سیاحیة و ثقافیة •
، ماء ، صرف صحي، كھرباء، ھاتف(قرب المنطقة من كل الشبكات الضروریة  •

 ...) .طرق،
 ...).ملك للبلدیة ، أمالك الدولة،(الطبیعة القانونیة لألراضي  •
 .ھكتار 10مساحة الرقعة التعمیریة تفوق  •
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و على ھذا األساس تم إقتراح مناطق توسع سیاحي یختص كل منھا في تطویر           
  :نوع معین من السیاحة و الترفیھ، و ھذه المناطق ھي

  

Ø ن خاللھا تنمیة السیاحة الترفیھیة و النزھة و الریاضة و مناطق غابیة یمكن م
تتمثل في غابات جبل الوحش ، المریج و شطابة إذ أنھا أماكن قریبة من مقر 
الوالیة و یمكن الوصول إلیھا بسھولة و تتمیز بتنوع تشكیالتھا النباتیة و الشجریة 

مناطق خاصة على مستوى غابة جبل الوحش كما أنھا كانت في وقت مضى 
تستقبل آالف الزوار خاصة في أیام العطل إلستنشاق ھواءھا النقي و اإلستمتاع 

 .بالھدوء و الراحة و الترفیھ
 

Ø  منطقة أثریة تمكن من تنمیة السیاحة التاریخیة و ھي المتمثلة في مدینة تیدیس و
ذلك لما تزخر بھ ھذه المنطقة من آثار و معالم تحكي تاریخ مدینة عریقة ھي 

 .ینة العریقة قسنط
 

Ø  منطقة ذات جمال طبیعي تسمح تنمیة السیاحة الطبیعیة حیث إختارت مدیریة
السیاحة لذلك بلدیة إبن زیاد التي تزخر بمناطق طبیعیة خالبة و خاصة عند 

 .مستوى البحیرات المائیة المتواجدة بھا
  

یدیس لمعرفة و قد شرعت المدیریة في دراسة منطقة جبل الوحش ، المریج و ت          
  .مدى إحتمال اإلعالن عن منطقة توسع سیاحي بوالیة قسنطینة

  
  :اإلسـتـثـمــــــار الـسـیـــــــاحـــي بــوالیــة قـسـنـطـیـنـــــــــة - 2-5

  

عوض أن یتنافس المستثمرون على إستغالل المواقع و المعالم السیاحیة التي            
 تسجل أي مشروع سیاحي في طور اإلنجاز و إنما تمتلكھا والیة قسنطینة ، فھي ال

مشاریع في طور الدراسة و ملفات مصادق علیھا تنتظر الشروع في إنجازھا ، و یعود 
  :أھمھا أسبابھذا الجمود و التأخر إلى عدة 

  

صعوبة الحصول على قطعة أرضیة فمعظم المستثمرین یصرون على إستغالل  •
أرضیة ذات قیمة زراعیة عالیة، و ھي  الجیوب العمرانیة أو یختارون قطعا

 .مناطق غیر مؤھلة لإلستغالل السیاحي
غیاب المستثمرین األجانب بسبب العراقیل البیروقراطیة التي یطبقھا بعض  •

 .المحلیة و السلطات اإلدارات و البنوك
المستثمر الجزائري یملك رأس مال ضعیف و بالتالي یعرض مشاریع سیاحیة  •

 .من إنجازھا فھي ال تنافس السوق السیاحي العالمي بسیطة ، و إن تمكن
عدم مواكبة البنوك المستثمر الوطني خوفا من فشلھ و قلة إمكانیاتھ و خاصة  •

مقابل السلفیة، ما ھي الضمانات التي تقدمھا، و برأینا ھذا ھو السبب المباشر 
یة العویص الذي وقف حجرة أمام التنمیة السیاحیة خاصة أن الھیاكل السیاح

 .تتطلب رؤوس أموال كبیرة تقدر بالمالییر
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  :مشروع سیاحي منھا 37و علیھ  فوالیة قسنطینة تسجل 
  

Ø 24  ، ملف طلب إنجاز مشروع إستثماري في میدان الصناعات التقلیدیة
 .لكن كل ھذه الملفات تخص مشاریع بسیطة تفتقر إلى كل مبادرة أو إبداع

 

Ø 13 مركبات سیاحیة ،  3فنادق،  6ثل في ملف إلنجاز مشاریع سیاحیة تتم
 .موتیل واحد، حضیرة مائیة، حدیقة التسلیة ، حدیقة التسلیة للصغار

 

  .كل ھذه المشاریع تتركز في بلدیتي قسنطینة و الخروب
  :إضافة إلى ما سبق ھناك مشاریع سیاحیة خاصة منھا

  

و " يعلي منجل"المشاریع سیاحیة المتواجدة على مستوى المدینة الجدیدة  −
المتركزة خاصة على شارعھا الرئیسي الذي یعد أھم موضع بالمدینة و المتمثلة 

 :في
مركب سیاحي كبیر بھ قاعات للعرض ، مسرح على الھواء الطلق ، فنادق 

  كبیرة، 
مساحات خضراء و مركز ثقافي كبیر؛ إضافة إلى ذلك لدینا بنایات عالیة  

  .بیرةلألعمال بمحالت تجاریة ، و حدیقة تسلیة ك
  

و شرع في دراسة مشروع سیاحي كبیر ذو بعد إقلیمي ھو القریة النومیدیة و  −
المتواجدة عند المعلم األثري ضریح ماسینیسا ، على أن تحتوي ھذه القریة على 

 خدمات و تجھیزات سیاحیة فقط و ذات ھندسة تتماشى و األسلوب النومیدي،
و لألسف نحن  )1( 2004یة سنة و یتوقع وضع حجر األساس لھذا المشروع قبل نھا

  .و لم توضع بعد حجرة األساس 2006على أبواب 
  

بالتالي یعرف اإلستثمار السیاحي في والیة قسنطینة جمودا كبیرا فلم تسجل بناء          
فندق كبیر و ال مركب سیاحي و ال مرافق للتسلیة منذ سنوات الستینات أما عن المشاریع 

ورق و دراسات تحفظ في الرفوف في إنتظار تنفیذھا ، ھذا الحالیة فتبقى حبر على 
  .األمر یتطلب إیجاد حلول عاجلة لكسر ھذا الجمود و تحقیق التنمیة السیاحیة المرجوة

  

  :الـتـــكـــــــــــویـن الــسـیـــــــــــــاحــــــــي - 2-6
  

للوالیة ، فضال عن  یلعب التكوین السیاحي دورا ھاما في اإلنعاش اإلقتصادي          
تكوین العدید من الشباب و خلق بذلك أیادي عاملة مؤھلة، خصوصا و أن قطاع السیاحة 
یتطلب أعدادا كبیرة من العمال المؤھلین، ال یستلزم العدید من الشھادات الجامعیة العالیة 

ت و إنما تكوین و خبرة مھنیة في المجال السیاحي و ھذا من أجل تحسین مستوى الخدما
، أو )guide(السیاحیة المقدمة للزبائن سواء كان ذلك في قطاع الفندقة، اإلطعام، اإلرشاد

في قطاع الصناعات التقلیدیة أو غیرھا  حتى یتسنى لنا تقدیم خدمات سیاحیة مواكبة 
  .للعصر و منافسة لما تقدمھ الدول السیاحیة المجاورة

  
        

 2003قلیدیة ، دیسمبر مدیریة السیاحة و الصناعات الت   )1(
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و یندرج ھذا النوع من التكوین ضمن قطاع التكوین المھني و التمھین، ھذا األخیر     
مركز تكوین مھني التي تستفید منھا والیة  11الذي یخصص مركز وحید من بین 

قسنطینة في التكوین في میدان الصناعات التقلیدیة، ھو مركز التكوین المھني عین الباي 
اختصاص في  15متربص موزعین على  465الذي یضم ) 33 جدول رقمأنظر (

  .)1(فرعي الصناعات التقلیدیة الفنیة و الصناعات التقلیدیة إلنتاج الخدمات
إلى جانب ھذا المركز توجد إختصاصات بسیطة موزعة على مراكز أخرى           

  .الحالقة، الخیاطة، الطرز، و الرسم على القماش
نسجل إختصاص وحید في قطاع السیاحة والمتمثل في الطبخ المتواجد  إضافة إلى ذلك

  .في مركز تكوین مھني واحد ھو مركز مختار علیوش ببلدیة زیغود یوسف
    

  ):33(جدول رقم 
  

  إختصاصات مركز التكوین المھني عین الباي التي لھا عالقة بالصناعات التقلیدیة 
  

  نعـدد المـتـربـصـیـــــــــ  االختصاصات
  25  إصالح الساعات

  25  صناعة الفخار و الخزف الفني
  60  النقش على الخشب 
  25  النقش على النحاس
  30  النقش على الجبس 

  25  النجارة الفنیة
  25  )رجال + نساء ( الحالقة 

  60  )مجبود + فتلة ( الطرز التقلیدي 
  30  اللباس التقیلدي

  30  )رجال + نساء (الخیاطة الجاھزة 
  30  سم على القماشالر

  25  الرسم على الزجاج
  25  حالقة و تجمیل

  25  التجمیل
  25  المساحات الخضراء

  465  المجموع
   2003مدیریة التكوین المھني و التمھین  :المصـدر                                   

  

  

  

 2003مدیریة التكوین المھني و التمھین ، دیسمبر    )1(
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مدرسة خاصة تسجل مدیریة  20فیما یخص المدارس الخاصة فمن بین أما           
التكوین المھني مدرسة  وحیدة مختصة في میدان الفندقة و الطبخ التقلیدي المحلي و 

التي فتحت أبوابھا في " البالطان"العالمي و تتواجد في بلدیة قسنطینة بالمكان المسمى 
ریق التكوین و التمھین في مؤسسات متربص یزاولون عن ط 25و تتسع لـ  2003ماي 

فندقیة و مطاعم مصنفة، لكن من بین العراقیل التي تواجھھا ھذه المدرسة ھي ارتفاع 
  .أسعار التكوین

باإلضافة إلى ما سبق، تحاول مدیریة التكوین المھني فتح إختصاصات جدیدیة           
یدي و حرف مھددة بالزوال التي كانت مھملة تساھم من خاللھا في إحیاء التراث التقل

  .منھا النفخ على الزجاج ، الحدادة الفنیة، السراجة، إصالح اآلالت الموسیقیة
و بالتالي نسجل نقص كبیر في میدان التكوین السیاحي على مستوى التكوین           

المھني و التكوین الخاص و غیابھ كلیا في المستوى الجامعي عوض أن یدرج كمحور 
  .عض اإلختصاصات كاإلقتصاد السیاحي، التھیئة السیاحیة و غیرھاھام ضمن ب

  
  :إسـتـنـتـــــــــــــــاج

  

ا أن نمن خالل تحلیل الوضع الحالي للقطاع السیاحي بوالیة قسنطینة یمكن          
  :التالیة جئنتاالخلص ستن

 یعاني القطاع السیاحي عجزا كبیرا في الھیاكل الفندقیة و السیاحیة بصفة •
 عامة

 .عدم إستغالل القدرات السیاحیة المتاحة ال سیما الطبیعیة منھا •
 .ضعف التدفق السیاحي و منھ المداخیل السیاحیة  •
 .غیاب مبادرات في اإلستثمار السیاحي •
 .ضعف كبیر في التكوین السیاحي •
 

  : ـنـــــةالـوضـــع الـمـسـتـھــدف من تـنـمـیــة الـسـیـــاحـــة في والیــــة قـسـنـطـی -3
  

نظرا للسرعة الكبیرة التي یتطور بھا القطاع السیاحي ، فتأثیراتھ قد تتجھ نحو           
الخطر و تنعكس سلبیا على المجتمع إذا ما تم ذلك بطریقة عشوائیة ، لكن بالنظر إلى 

تنمیة  إستراتیجیةاألھمیة الكبیرة التي یمثلھا ھذا القطاع ال یمكن تجاھلھ بل یجب وضع 
ألن أعمال الیوم تصنع المستقبل و القرارات التي  ،محكمة و مبنیة على قواعد علمیة

و حتى ال یكون ھذا التأثیر  ،تتخذ حالیا تؤثر حتما على المستقبل البعید دون أن نعلم بذلك
وضع دراسات ول القیام بالعملیة العكسیة ، أي انحس و یؤدي لما ال یحمد عقباه سلبیا

لكي نتمكن من تحدید التوجھات التي  أي ربط الحاضر بالمستقبل  إستشرافیة تنبؤیة
  .نختارھا عند القیام بأعمالنا

أما عن والیة قسنطینة فمن الصعب التنبىء بعدد السیاح الوافدین إلیھا خالل            
فترة معینة ألن عددھم یختلف من سنة إلى أخرى و ھو عدد غیر متزاید بل متذبذب و 

تحوي على معدل نمو للسیاح و صعوبة تحدید ھذا األخیر ال یسمح بتقدیر بالتالي ال 
إیرادات القطاع السیاحي خالل ھذه الفترة الزمنیة ؛ إضافة إلى ذلك نقص المعطیات 
اإلحصائیة یقف عائقا أمام ھذه اإلسقاطات الرقمیة و بالتالي فتحدید الوضع المستھدف 
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اف المرجوة من تنمیة السیاحة بالوالیة حتى إقتصر في ھذه الدراسة على تحدید األھد
، خاصة و أن المبدأ العام یبین وجود تسمو بمركز ھام بین المدن السیاحیة المعروفة

عالقة طردیة إذا توفرت المعالم السیاحیة فإن عدد السواح یكون مربوط بھیاكل 
أظھر ذلك في  اإلستقبال فكلما زادت ھیاكل اإلستقبال كلما زاد عدد السیاح و التجارب

العدید من الدول، فإذا أردنا تنمیة قطاع السیاحة في والیة قسنطینة ما علینا سوى بناء 
ھیاكل اإلستقبال ألن إمكانیات جلب السواح من مؤھالت سیاحیة عدیدة و منتنوعة 

  .متوفرة
فع و تنمیة السیاحة في والیة قسنطینة تھدف بالدرجة األولى إلى المساھمة في د          

اإلقتصاد المحلي و الوطني و إلى تحسین األوضاع اإلجتماعیة للوالیة و ذلك یتحقق 
  :بتوفیر العناصر التالیة

  
Ø  زیادة قدات اإلیواء: 

فھیاكل اإلستقبال الحالیة ال تكفي لتلبیة متطلبات السوق السیاحي ، و أن زیادتھا           
سریر في العشر  100فھي ال تزید عن  تعرف بطئا كبیرا إذا ما قورنت بالدول المنافسة

سنوات و ھي قیمة ضعیفة جدا و تدل على جمود القطاع السیاحي بالوالیة ، و أنھ ال بد 
من إیجاد حل لزیادة قدرات اإلیواء من خلق ھیاكل إستقبال جدیدة ، راقیة و تقدم خدمات 

األخرى ، إضافة إلى  منافسة لما یقدم في ھیاكل اإلستقبال في الوالیات والدول السیاحیة
  .تحسین مستوى و تجھیزات الفنادق المتواجدة حالیا بالوالیة

 
Ø  التحفیز و زیادة حجم اإلستثمار السیاحي: 
الرفع من عدد و مستوى الھیاكل السیاحیة یتطلب حجم كبیر من اإلستثمارات            

یاكل اإلیواء، النقل ھ(الوطنیة و األجنبیة و ذلك في جمیع مجاالت السیاحة مھما كانت 
و لكي یتحقق ھذا ال   )المخیمات ، المطاعم و غیرھا ،السیاحي ، مرافق التنشیط و الترفیھ

بد من خلق تحفیزات للمستثمرین كمساھمة الدولة في دفع تكالیف دراسات أشغال التھیئة 
لن  السیاحیة و أشغال التوصیل بالشبكات الضروریة إلى المناطق السیاحیة و ھي أعمال
یستفید منھا المشروع السیاحي فقط و إنما تنقص من تھمیش بعض مناطق الوالیة و 

تحسن من مستوى معیشة السكان المجاورین، كما أنھا تدفع إلى خلق نشاطات سیاحیة 
  .أخرى محیطة بالمنطقة

  
Ø  تدفقات السیاحیةلزیادة عدد ا: 

لعشریة الفارطة و ذلك بسبب عرفت التدفقات السیاحیة بعض التذبذبات خالل ا          
الظروف األمنیة التي عانت منھا البالد خالل ھذه السنوات لذلك ال یمكن إستعمال 
مؤشرات ھذه الفترة كقاعدة لحساب إسقاطات السیاح خالل مدة زمنیة مستقبلیة و إنما 

  .قسنطینةنركز على وجوب رفع عدد السیاح اآلتین نحو الوطن و خاصة نحو 
  

إسترجاع الجزائر لسیاحھا و لمكانتھا في السوق السیاحي العالمي یتطلب فترة ف          
لذلك یجب . زمنیة طویلة و جھود متواصلة حتى نحسن من الصورة السیاحیة الجزائریة

العمل على اإلشھار بعودة األمن و السكینة إلى البالد و خاصة إلى قسنطینة و تبیین 
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فبزیادة . نخلق فضول لدى السیاح من أجل إسترجاعھممزایاھا و كموناتھا السیاحیة حتى 
عدد السیاح خاصة األجانب منھم نزید من تحریك العملة الصعبة و التي لھا تأثیر مباشر 

  .على إقتصادیات البالد
  
Ø   خلق مناصب شغل جدیدة: 

،  )1(حسب قاعدة خلق مناصب الشغل التي حددتھا المنظمة العالمیة للسیاحة           
اء سریرین یؤدي إلى خلق منصب شغل واحد مباشر في النشاطات المكملة للقطاع فإنش

ات السیاحیة و الفندقیة الحالیة تتمیز بتأطیر ضعیف راجع سالسیاحي؛ ثم أن المؤس
خاصة إلى سوء تسییرھا و إھمالھا لبعض النشاطات ، لذلك فإعادة اإلعتبار إلى ھذه 

لشراكة ، یدفع بالمسیرین إلى إستغالل كل الوحدات عن طریق خوصصتھا و إستعمال ا
النشاطات لتحسین نوعیة خدماتھا و بالتالي إیراداتھا و ذلك یتم بخلق مناصب شغل 

كمكاتب صرف (جدیدة في میادین التنشیط، النقل السیاحي، الخدمات المرتبطة بالفندقة
  ).إلخ...العمالت، وكاالت السیاحة، محالت لبیع المصنوعات التقلیدیة، الترجمة،

  
العمل على تحقیق األھداف السابقة الذكر یساھم في تنمیة القطاع السیاحي           

بوالیة قسنطینة عن طریق زیادة ناصب الشغل، و إستغالل الكمونات السیاحیة و تنمیة 
  .ھذا المجال قد یأتي بإیرادات كبیرة تساھم في الدفعة اإلقتصادیة للبالد ككل

  
  :لـتي تـعـتـــرض الـتـنـمـیــة الـسـیــاحـیــة بـوالیــة قـسـنـطـیـنـــةالـعـقـبــات ا -4

یوجد العدید من العقبات التي تقف عرضة أمام تنمیة القطاع السیاحي و بالتالي           
تؤخر و تقلص من دور السیاحة في التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة، و یمكن توضیح 

  :و المشاكل في النقاط التالیةأھم مظاھر ھذه المعوقات أ
  
  :المعوقـــــــات الخاصـــة بالتخطیط السـیـــــــاحي - 4-1

دون تخطیط   -  یطمح أن تكون ناجحة  -سیاحیة سلیمة    ال یمكن وضع خطة          
  .مسبق و محكم مبني على أسس سلیمة

حصائیة و في ھذا و قاعدة أي خطة سیاحیة كانت أو غیرھا ھي البیانات اإل          
الصدد یعاني قطاع السیاحة في الجزائر عامة و قسنطینة خاصة من نقص كبیر و عدم 
الشمول إذ أنھ یقتصر على بعض األرقام الخاصة بتصنیف السائحین حسب الجنسیة، 

و القصور الحالي في . عدد الوصول، توزیع السیاح على أشھر السنة، عدد اللیالي 
احي یكمن في غیاب الكثیر من المعلومات الھامة و الالزمة النظام اإلحصائي السی

  :للباحثین و المعنیین بالتخطیط في مجال السیاحة فمن بینھا نجد
  
 
  
  

)1(  Organisation Mondial du Tourisme, Faits Saillants du Tourisme, Edition 2003, 

WWW.WORLD-TOURISME.ORG 
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البلد المستظیف و طریقة تنقلھم داخلھ و ھو توزیع السیاح حسب وسیلة نقلھم إلى  •
 .یسمح بتقییم مدى مالئمة وسائل النقل و الطلب السیاحي

الغرض من قدوم السیاح و یسمح بتقییم نوع السیاحة الذي یجلب أكبر عدد من  •
 .السیاح

األماكن التي یزورھا السیاح لتحدید عناصر جذبھم و بالتالي محاولة الحفاظ علیھا  •
 .و خلق مناطق أخرى مماثلة لھا و بصفة معصرنةو تطویرھا 

تصنیف السیاح حسب السن و الجنس و المستوى العلمي و بلد القدوم لمعرفة  •
شرائح السیاح الوافدین و ھذا یسمح كذلك بتحدید نوع السیاحة التي تقدمھا 

 .الوالیة
في  إستطالع رأي السائحین في األماكن السیاحیة و ھذا لمعرفة ما الذي یعجبھم •

الوالیة و یجدبھم إلیھا و التعرف على آراءھم و إنتقاداتھم فیما یخص القطاع 
 .السیاحي

 .عدم وجود بنك للمعلومات حول الكمونات السیاحیة بالوالیة •
  

فتوفر ھذه البیانات یمكن القائمین على التخطیط السیاحي إلى توجیھ الجھود في           
تسمح بإختیار أفضلیات اإلقتراحات المتاحة للتوسع  تحسین الصورة السیاحیة بالوالیة و

في بناء الفنادق من صنف معین، أو تحسین الخدمة الفندقیة، أو تطویر الخدمات المرفقة 
  .و الملحقة بھا ، و كذلك تنمیة أو تطویر الموارد و المقومات السیاحیة الموجودة حالیا

لسیاحي اشاملة تضم مناطق الجذب  إضافة إلى ھذا نسجل غیاب خرائط سیاحیة          
  .التي تزخر بھا الوالیة و ھذا یعود إلى القصور في تعداد و جرد ھذه المناطق

  
  :سوء توجیھ اإلستثمارات في قطاع السیاحة - 4-2

من المالحظ في القطاع السیاحي أن شركات اإلستثمار الوطنیة و األجنبیة           
تنمویة و إستغالل أماكن سیاحیة و تطویر الخدمات ترفض الدخول بأموالھا في مشاریع 

بھا و إنما تركز إال على المشاریع البسیطة كبناء فنادق ضعیفة التصنیف أو غیر 
المصنفة ، و المطاعم و خاصة تلك التي تقدم المأكوالت العصریة الخفیفة و غیرھا من 

رغب بھا ، و ھذا الضعف المشاریع السیاحیة األخرى التي ال یحتاج إلیھا السائح و ال ی
في اإلستثمار و سوء توجیھھ عبر والیات الجزائر إلى ضعف رؤوس أموال المستثمرین 
الجزائریین أما عن األجانب فیجتنبون ذلك بسبب عرقلة مشاریعھم من طرف بعض 

  .اإدارات و البنوك المصرفیة
  
  :عدم فعالیة التسویق السیاحي - 4-3

ة العدید من الموارد السیاحیة الھامة لكنھا تعاني من العجز تمتلك والیة قسنطین          
أن المنتوج التسویقي الالزم لنتشیط الحركة السیاحیة لم راجع إلى في تسویقھا و ھذا 

یتوفر بعد سواء من حیث النوعیة أو الكمیة، و غیاب المنافسة في میدان السیاحة و 
  .یة بالجانب السیاحي للوالیة النقص الكبیر في العملیات اإلعالمیة و اإلشھار
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و ھو یمثل أحد ) صناعیة أو إستھالكیة(إضافة إلى ھذا إرتفاع أسعار السلع و الخدمات 
العوامل اإلقتصادیة المؤثرة على الطلب و ھو أمر یدل على عدم القدرة على تحقیق 

  .التوازن النسبي بین العرض و الطلب السیاحي 
  
  :ساعدة للقطاع السیاحيإنخفاض مستوى الخدمات الم - 4-4

باإلضافة إلى ضعف مستوى الخدمات السیاحیة المقدمة للسیاح و بساطتھا سواء           
داخل الفنادق أو المطاعم و نقص العدید من الخدمات الثانویة التي أصبحت ضروریة في 

و  یومنا ھذا من أجل منافسة أكبر الدول السیاحیة كتجھیز الفنادق بشبكة األنترنیت ،
الفاكس و محالت بیع المنتوج التقلیدي و المرشدین السیاحیین و غیر ذلك ، إضافة إلى 
عدم تالئم المظھر العام و الزي الخاص للعاملین بالقطاع السیاحي من مستظیفین ، عمال 
المطبخ، عمال التنظیف موظفي المطعم و آخرین مع متطلبات العمل و إختیارھم ال یأخذ 

و ال مظھرھم الخارجي وال نوع اللغات التي یحسنون  ةافتھم العامن اإلعتبار ثقیبع
  التحدث بھا 

و ال شھاداتھم و ال خبراتھم في ھذا المیدان كما نسجل غیاب كل مبادرة بعث ھؤالء 
الموظفین في تربصات للتحسین من مستواھم ، و ھذا على مستوى كل الھیاكل السیاحیة 

معاملة السیاح في ھذه الھیاكل و على مستوى  المتواجدة بالوالیة إضافة إلى سوء
شركات النقل البري و الجوي و أكثر من ھذا تخلف خدمات السیاحة المصرفیة في 
البنوك، ثم أنھ رغم التحسن النسبي لشبكات النقل و وسائل اإلتصال السلكیة و الالسلكیة 

ن نقص الشبكات إال أن بعض المناطق السیاحیة خاصة منھا األثریة ال تزال تعاني م
  .الضروریة من صرف صحي، میاه صالحة للشرب، كھرباء، إنارة خارجیة و غیرھا

  
  :دور وكاالت السیاحة و األسفار - 4-5

عوض أن تعمل وكاالت السیاحة و األسفار لوالیة قسنطینة على جلب السیاح           
على تصدیر السیاح إلى الوالیة و إغراءھم بجمالھا و خبایاھا فدورھا ال یقتصر إال 

إضافة إلى بعض النشاطات المكملة كبیع تذاكر السفر و الحصول على التأشیرات و 
غیاب كل مبادرة للتعریف بالممیزات السیاحیة و الثقافیة للوالیة حتى أنھا تفتقر إلى 
بعض الضروریات كالسیارات السیاحیة و المرشدین السیاحیین و غیرھم مع غیاب 

  .عمالھمتربصات و رسكلة ل
  
  :عدم تالئم الدعم المالي الحالي مع ممیزات اإلستثمار السیاحي - 4-6

قطاع السیاحة یواجھ مشاكل أخرى تخص ھذه المرة الصعوبات المواجھة في           
دعم دراسات التھیئة السیاحیة و أشغال التزوید بالطرق و الشبكات المختلفة الضروریة 

  .ة و دعم المشاریع السیاحیة و الفندقیة من جھة أخرىإلنشاء الھیاكل القاعدیة من جھ
  
Ø الدعم المالي للھیاكل القاعدیة: 

قلة إھتمام السلطات العمومیة بدعم التھیئة السیاحیة تظھر حالیا في غیاب العقار           
السیاحي المزود بالشبكات الضروریة رغم تواجد العدید من المناطق المؤھلة للتوسع 
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یر محتواة في إنشاء و تبني غھذا فإن إنشاء الھیاكل السیاحیة أكثر من السیاحي ، و 
  ) POS(و مخططات شغل األراضي ) PDAU(المخططات التوجیھیة للتھیئة و التعمیر 

  

 حیث) تونس، المغرب و مصر(مع الدول السیاحیة المجاورة  الجزائر  مقارنةفب          
ألشغال التھیئة و التزوید بالطرق و الشبكات الدولة تتحمل على عاتقھا الدعم المالي 

  .  )1( المختلفة لألراضي ثم تضعھا تحت تصرف المقاولین و بأسعار معقولة
  

و بذلك فإن غیاب سیاسة للتھیئة السیاحیة في الجزائر یفسر التوضع العشوائي           
شاریع ملمشاریع المستثمرین الخواص الوطنیین و في نفس الوقت فالعدید من ال

ة األخرى في ھذا المجال تعرف الجمود بسبب نقص العقار السیاحي المجھز ، یاإلستثمار
أما عن المستثمرین األجانب و الذین یرغبون في توطین مشاریع سیاحیة بالوالیة ، فبعد 

تتوفر الشروط المالئمة  حیثعھم إلى الدول المجاورة یإنتظار طویل ینھون بتحویل مشار
  .ال حصر لھا تحفیزاتو  اإلجراءات اإلداریة و في مدة قصیرة و سھولة إنھاء

  
Ø الدعم المالي للمشاریع السیاحیة و الفندقیة: 

على غرار باقي النشاطات اإلقتصادیة ، اإلستثمار في القطاع السیاحي یتمیز ببعض 
  :، فھو یحتاج إلى الخصوصیات

  

Ø   مع محیطھ من حیث دراسات معمقة ، تستغرق الوقت الالزم كي تدمج المشروع
 .الھندسة، التعمیر و التجمیل 

Ø   حتى یحقق المشروع ربحا یمر بمدة زمنیة طویلة و ذلك حسب وسائل اإلنجاز
 : الحالیة المتاحة بالجزائر و تتمثل ھذه المدة في

 .سنوات  5مدة إنجاز المشروع و التي قد تصل إلى  •
في تحقیق  مل ، یبدأیعرف عالمیا أن المشروع السیاحي بعد إنطالقھ في الع •

و بالتالي ال  )2( سنوات 3مردودیتھ على عدة مراحل تتم األولى عادة بعد 
 8یدخل المشروع في مرحلة اإلنتاج و تحقیق األرباح إال بعد مرور حوالي 

سنوات حیث خالل ھذه الفترة رأس المال المستثمر محجوز في شكل مبنى 
 . أو تجھیز غیر منتج

وض البنكیة الموجھة لإلستثمار السیاحي ال تأخذ بعین اإلعتبار القر ،إضافة إلى ھذا
  :سببین رئیسیین ھمالالفترة الزمنیة و تبقى غیر مغریة و ھذا على األقل 

القروض تقدم على المدى القصیر و المتوسط و ھو غیر مالئم إذا أخذنا   :أوال          
قرضھ  المستثمر على إرجاع ي تجبربعین اإلعتبار المدة الزمنیة المذكورة أعاله و الت

 .بل إنھاء مشروعھ ، و بالتالي یجب التفكیر في منح قروض على المدى الطویلق
القرض الممنوح حالیا من طرف البنوك ال یأخذ بعین اإلعتبار نوع   :ثانیا          

  فس المشروع المقترح و یتم الخلط بین النشاطات التجاریة الحرة و المشاریع الخاصة بن
  

)1( Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, Eléments de la stratégie de développement durable du 

tourisme en Algérie – horizon 2010 -, janvier 2001 , p . 29 

)2(  IDEM , p . 31 
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 تعامل بنفس الطریقة رغم) إلخ...فندقة، إطعام، وكاالت سیاحیة، مخیمات،(النشاط 
  .إختالف حجم رأس المال الالزم إلنجازھا

  

  :التسییر و التكفل بالنشاطات السیاحیة - 4-7
في ما یخص اإلطار القانوني الذي یتعلق بالنشاطات السیاحیة فالجھود المبدولة           

خالل العشریتین األخیرتین من أجل إثراء القطاع السیاحي بإطار قانوني سمحت 
و  )1(المتعلقین على التوالي بالفندقة  1999قوانین ، إثنین في سنة بالمصادقة على ثالث 

و ھو المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003، و الثالث سنة  )2(وكاالت السیاحة و األسفار 
، لكن مدة إنشاء ھذه النصوص التنفیذیة إستغرقت فترة طویلة جدا و لم  )3(للسیاحة 

ة من جھة  و من جھة أخرى فبعض النصوص تسمح بإنھاء النصوص الحكومیة المقرر
النتفیذیة المنھاة و المصادق علیھا تحوي بعض النقائص، إضافة إلى ذلك فإن النص 

و المتمثل في  1966المعلن رسمیا سنة  التشریعي األساسي المتعلق بالتھیئة السیاحیة
 1966مارس  26الموافق لـ  1386ذي الحجة عام  4المؤرخ في  62- 66األمر رقم 

حتى یتالئم مع  المراجعة و التعدیل یحتاج إلىالذي یخص المناطق و األماكن السیاحیة ، 
، كما نالحظ غیاب بعض النشاطات   الحالیة  أھداف و توجیھات اإلستثمارات السیاحیة

السیاحیة في ھذه النصوص التنفیذیة و خاصة منھا التي تتعلق بوالیة قسنطینة كالصید 
  .السیاحي
أما عن العقار السیاحي الذي كان محل إھتمام السلطات العمومیة خالل السنوات           

المذكور أعاله و  62-66األولى من اإلستقالل و الذي تجسد في كل من األمر رقم 
أفریل  04في  75 -66المتعلق بالمناطق و األماكن السیاحیة ، و المرسوم التنفیذي رقم 

سیاحي و األماكن السیاحیة ، قد تمیز خالل و المتعلق بمناطق التوسع ال 1966
تھمیش القطاع السیاحي و عن  )4(بالالمباالت و عدم التنفیذ الناتج العشریتین األخیرتین 

  :الذي تسبب في 
 .عدم إنھاء النصوص الحكومیة و القوانین المقررة  •
 .غیاب سیاسة لتنمیة السیاحة على المدى الطویل •
 .تسییر العقار السیاحي لیات و أدوات للحفاظ وآ غیاب •
عدم التمكن من خلق إمتیازات لإلدارة السیاحیة تخص تھیئة ، الحفاظ و ترقیة  •

 .العقارالسیاحي
  

ا الكمون ذھ و القانوني إال أن مراقبة تسییر فالمالحظ الیوم ھو رغم تواجد ھذا النص
یتم بطریقة و أكثر من ھذا فتسییره . السیاحي تفلت كلیا من تحكم اإلدارة السیاحیة 

  عشوائیة ، یقوم بھ العدید من المتدخلین منھم اللجنة الوالئیة لتحدید األماكن و ترقیة 
  
  الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1999جانفي  06الموافق لـ  1419رمضان  19المؤرخ في  99/01القانون رقم  )1(

التي تحكم نشاط وكالة  الذي یحدد القواعد 1999 أفریل 04افق لـ المو 1419ذي الحجة  18المؤرخ في  99/06القانون رقم  )2(

  السیاحة و األسفار

  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003 فیفري 17الموافق لـ  1423ذي الحجة  16المؤرخ في  03/03القانون رقم  )3(

Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, op cite, p. 26 )4(  
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، الوكاالت العقاریة، مدیریة أمالك الدولة و الجماعات المحلیة مع )CALPI( اإلستثمار
 غیاب كل مبادرة لتنمیة متكاملة لھذا القطاع ، و ھي وضعیة تخلق صعوبات أمام اإلدارة

خذ قرار تخصیص قطع أرضیة للتوضع السیاحي و إلتباع سیاسة محكمة أل السیاحیة
  .للتنمیة السیاحیة

وضعیة تسببت في خسارة العدید من المستثمرین خاصة منھم األجانب و ھذه ال          
  .قرار تخصیص قطع أرضیةین إنسحبوا لبطىء عملیات إتخاذ الذ

ل غالاءات المناسبة للحد من ھذا اإلستكما أنھ یجب على السلطات العمومیة إتخاذ اإلجر
  .العشوائي لھذا المصدر الغیر متجدد

  
  :األمن اإلجتماعي اإلستقرار السیاسي و - 4-8

العشریة السوداء التي مرت بھا الجزائر و التي تمیزت بإختالل اإلستقرار           
لسیاح األجانب و الجالیة الجزائریة في االسیاسي و األمن اإلجتماعي للبالد خلقت لدى 

المھجر تخوفات للمجيء إلى الجزائر و أثرت حتى على السكان المحلیین فمنعتھم من 
ل و بالتالي عرفت الجزائر عامة و قسنطینة خاصة تراجعا كبیرا في عدد السیاح التنق

حیث بقي  ) 2002 -1992(الثالثة الوافدین خالل فترة التسعینات و حتى بدایة األلفیة 
على اإلشھار بعودة اإلستقرار  ینلذلك یجب العمل جاھد ،التخوف من زیارة ھذه الوالیة

  .و األمن في البالد
  
  :حیط ال یتالئم مع التنمیة السیاحیةم - 4-9

تعدد و تعقد المعوقات المذكورة سابقا من عقبات تقنیة، إداریة و مالیة ، یزداد           
  :حدة بسبب المحیط المنفر لكل مبادرة إستثمار سیاحي و ھذا نلحظھ خاصة من خالل

  
منھا و عدم تقھقر المحیط الطبیعي و تشوھھ بسبب كل أشكال التلوث التي یعاني  •

 .اإللتزام بقوانین حمایة البیئة
 .تلف التراث و المعالم الثقافیة ، األثریة و التاریخیة •
 .ضعف المستوى المعیشي و نقص في وسائل التنظیف العمومي •
ذھنیات بعض األفراد الذین مازالوا یرون في السیاحة مصدر إعتداء على التراث  •

 .الثقافي و العادات المحلیة
رطة للسیاحة تعمل على حمایة السیاح و مراقبة و الحفاظ على المواقع عدم وجود ش •

 .السیاحیة و خاصة مھا األثریة
 .إستغالل بعض األفراد للسیاح األجانب مثل سائقي األجرة و البائعین •
  
  :اإلشھار و اإلعالم السیاحي - 4-10

الساحلیة فقط و  عادة ما تھتم وسائل اإلعالم بالتعریف بالسیاحة في المناطق          
نالحظ غیاب اإلشھار بوالیة قسنطینة و ما تزخر بھ من مقومات سیاحیة و ثقافیة و ھو 
أمر أصبح ال محال منھ في یومنا ھدا من أجل إسترجاع قسنطینة لصورتھا و مكانتھا 

  .السیاحیة بین أكبر الوالیات و المدن السیاحیة عبر التراب الوطني
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  ــــثـالصـــــة الـمـبـحــخ
  
  

بصفة عامة تحلیل الوضع الحالي للقطاع السیاحي بوالیة قسنطینة من أجل           
إلى المستوى السیاحي الذي تتمتع بھ المدن السیاحیة المجاورة ، و األخرى  بھ السمو

المتواجدة في الدول السیاحیة القریبة خاصة منھا الدول المغربیة التي تعرف نفس 
ھا والیة قسنطینة من الجانب الطبیعي، عادات و تقالید متقاربة، الظروف التي تتمیز ب

  :فوالیة قسنطینة تعاني من عدة معوقات أھمھامستوى ثقافي و علمي متماثل، 
  

نقص كبیر في قدرات اإلیواء، مرافق الترفیھ و التنشیط و في وسائل النقل  •
 .السیاحي

حتاج إلى ترمیم و إعادة الفنادق الموجودة حالیا قدیمة و تقدم خدمات بسیطة ت •
 .النظر و عصرنة الخدمات التي تعرضھا

 .صورة مشوھة لمدینة قسنطینة و إلنتاجھا السیاحي •
الجماعات المحلیة، البلدیة و ( تأطیر ضعیف على مستوى المؤسسات العمومیة •

 .)الوالیة
 .إجراءات ال تحث على اإلستثمار في المجال السیاحي •
اج ألن یتكیف مع إقتصاد السوق و مع السیاحة إطار قانوني غیر كافي و یحت •

 .العصریة
 .بیئة غیر مالئمة و منفرة لكل مبادرة لتنمیة السیاحة بالوالیة •

  
ھذه البعض من العقبات التي تواجھ تنمیة القطاع السیاحیة بوالیة قسنطینة و           

لصورتھا  التي یجب تجاوزھا و العمل على تحسینھا و تصحیحھا إلسترجاع قسنطینة
  .السیاحیة السابقة التي لطالما حافظت علیھا
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 المـبـحــــث الـثـــــانــــــي
 
  

  بعـض التـــوصــیـــــات لتنـمـیـة السـیـــاحـــــة 
  

  في والیـــــــــــة قـسـنـطـیـنـــــــة 
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  ثــــــحـبـمـة الــــدمــقـم
  
  

أصبح من الواضح أن اإلختیارات السیاسیة و اإلقتصادیة المطبقة على القطاع           
بل عملت على تھمیش ھذا  منھا الجزائر ككل لم تحقق النتائج المرجوة فيالسیاحي 

األوضاع الحالیة التي تعاني منھا السیاحة عبر التراب  نستنتجھ منالقطاع و ھذا 
  .الوطني

  
ھا من العدید من المدن الجزائریة تمتلك عدة كمونات سیاحیة و قسنطینة كغیر          

من تاریخ عریق، ثراء ثقافي، أثري و دیني كبیر ، جمال طبیعي فرید من نوعھ، إضافة 
علمیا على الصعید اإلقلیمي و  قطباإلى تنوع حرفھا التقلیدیة و كونھا مركزا تجاریا و 

ا بإمكانھ أن یخلق صناعة سیاحیة واسعة كل ھذ) أنظر الفصلین األول و الثاني(الوطني 
  .و متطورة

  
كبیر و عقبات تقف  بضعفقسنطینة  في سیاحةال قطاع لكن عوض ذلك تتمیز          

وضع أصبح من الضروري  ذه العقباتعائقا أمام تنمیة ھذا القطاع ؛ تجاوز ھ
اء الماضي یجب العمل على تصحیح أخط قطاع السیاحة، و تنمیةل إستراتیجیة إقتصادیة

مواكبة المستوى السیاحي الذي تقدمھ الدول السیاحیة ل السبل و الوسائل و البحث عن
  .من بابھا الواسع السیاحیةسوق الالمجاورة حالیا حتى نتمكن من دخول 

و لتحقیق ذلك سوف نحاول في ھذا المبحث تحدید بعض التوجیھات و           
  .طاع السیاحي بوالیة قسنطینةالتوصیات التي قد تساھم في تنمیة الق

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عـوائـق التنمیـة السیـاحیـة في والیـة قسنطینـة: الثـــالـــثالفـصــل 

 158

  :ةــة قسنطینــا في والیـب تنمیتھـة التي یجـاحـوع السیـد نـتحدی -1
  

یمكن للكمونات السیاحیة التي تتمتع  بھا والیة قسنطینة أن تشكل قاعدة ھامة           
القرارات العفویة لتنمیة القطاع السیاحي شریطة إستثمارھا بطریقة عقالنیة بعیدة عن كل 

و اإلرتجالیة التي سادت سابقا و التي كانت لھا آثارا وخیمة على القطاع السیاحي، و 
بالتالي یجب إستعمال طریقة علمیة تقوم على إختیار أفضلیات الكمونات التي تزخر بھا 
والیة قسنطینة و التي من شأنھا أن تنمي إقتصاد الوالیة و تساھم في تنویع المنتوج 

یاحي بالجزائر ككل، حتى تمكنھا من تصدیر سلع جدیدة تختلف عن المحروقات، أي الس
أنھا تھدف بالدرجة األولى إلى عرض منتوج سیاحي یوافق متطلبات السوق الدولیة 
سواء بالنسبة للسیاح األجانب أو السیاح الجزائریین مع الحفاظ على التراث الطبیعي و 

  .للوالیة الثقافي
  

  :العملیة ال بد من البدء أوال باإلجابة على السؤال الملح التاليو إلنجاح ھذه 
  

  مـا ھـي أنــواع الــسـیــــاحة الـواجـــب تـنـمـیـتـھـــا فـي والیـــة قـسـنـطـیـنــــة ؟
  

یتضح أن الكمونات التي تتمیز بھا ) األول و الثاني(فمن خالل الفصلین السابقین          
  :ي خلق عدة أنواع من السیاحة منھاالوالیة قد تساھم ف

السیاحة الثقافیة، الترفیھیة، الطبیعیة، الدینیة،العالجیة، اإلكتشاف و المغامرات، األعمال 
  .و المؤتمرات إضافة إلى سیاحة العبور و غیرھا

لكن ال یمكننا أن ننمي كل ھذه األنواع مرة واحدة حتى ال یحصل خلط و           
التنمیة المحلیة للوالیة لذلك یجب إختیار أفضلیات ھذه األنواع التي تنعكس بالسلب على 

یمكنھا أن تحقق أرباحا لقسنطینة و تتماشى مع متطلبات السوق السیاحي و یمكنھا أن 
  .تتكامل فیما بینھا

كما أن الوالیة تعرف یتاریخھا العریق و معالمھا األثریة المتنوعة یدفع بنا إلى           
یاحة التقلیدیة و مواكبتھا مع السیاحة العصریة حتى تزید من فضول السیاح تنمیة الس

األجانب خاصة ، لذلك یجب أن یكون اإلختیار سلیما حتى نتمكن من أن نكامل بین ھذین 
  .الصنفین من السیاحة

، و التخلي عن مع بعضھاو لتحقیق ھذا ال بد من دمج بعض األنواع السیاحیة           
، و في ال تحقق فائدة في إقتصاد الوالیة و في قطاع السیاحة التي األخرى عبعض األنوا

  :ھذا الصدد نذكر األصناف السیاحیة التالیة
  
Ø السیاحة الدینیة: 

المعروفة  یكون ھذا النوع من السیاحة ناجحا في المناطق السیاحیة الكبرى          
المثال القاھرة، دمشق، بغداد، ببعض األماكن الدینیة في العدید من المدن على سبیل 

الیمن، كربالء، المدینة المنورة، فاس و القیروان فھي تستقبل مالیین السواح سنویا، و 
والیة قسنطینة تضم مسجدا كبیرا ھو مسجد األمیر عبد القادر الذي یجلب لوحده أنظار 

یر، جامع كل زائر، إضافة إلى ذلك تحوي المدینة بعض المساجد المصنفة كالجامع الكب
سیدي لخضر، جامع سوق الغزال و جامع الكتانیة، و نجد كذلك بعض الزوایا المتركزة 
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في المدینة القدیمة كالزاویة التیجانیة، الزاویة الرحمانیة و الزاویة القادریة و كلھا 
ال یمكن تنمیة ھذا النوع متجمعة یمكن أن تشكل قوة جذب داخلي و خارجي، لكن 

مع  كن بإستطاعتنا إدراجھ ضمن أنواع أخرى كالسیاحة الثقافیة مثالالسیاحي لوحده و ل
إدخال إصالحات و ترمیمات لھذه الھیاكل و تكوین أخصائیین و مرشدین في ھذا النوع 

، یذكرون البعد المعماري و التاریخي و الدیني لھا، و ھي عملیة ال تتطلب من السیاحة
  .المالییر من الدوالرات

  
Ø ةالسیاحة الطبیعی: 

نجد ھذا النوع من السیاحة في المناطق التي تضم محمیات طبیعیة و تعرف           
تنوعا بیولوجیا كبیرا، باإلضافة إلى مواقع طبیعیة خالبة المنظر كالجبال العالیة، 
األنھار، الغابات الكثیفة و غیرھا من المؤھالت الطبیعیة التي یمكن إستعمالھا في تطویر 

  . المجال السیاحي
و عن والیة قسنطینة فباإلضافة إلى غاباتھا فھي تحوي ناظر طبیعیة فائقة الروعة و 
فریدة من نوعھا و ھي المتواجدة في مركزھا القدیم و المتمثلة في الصخرة العتیقة، و في 

إضافة إلى الغابات المنتشرة عبر بلدیات الوالیة و أھمھا غابة  أخادید الرمال و شالالتھ،
مناطق یمكن إستعمالھا في الجانب  كلھاو  ابة المریج و غابة شطابة،جبل الوحش، غ

السیاحي ؛ لكن و بما أنھا مواقع غیر مصنفة كمحمیات طبیعیة فیمكن إدماج ھذا النوع 
، و ھنا أیضا إدخال بعض من السیاحة ضمن أنواع أخرى كالسیاحة الترفیھیة مثال

بي، إقامة مطاعم، مجاالت للریاضة، عملیات التھیئة كشق الطرقات داخل المجال الغا
  .توفیر األمن، نتظیم رحالت و نشاطات ترفیھیة

  
Ø سیاحة العبور: 

تعتبر والیة قسنطینة مركز عبور ھام، فكل اإلتجاھات عبر اإلقلیم الشمالي           
 24الشرقي للجزائر تمر بھا، و أحیانا یتحول العابر إلى سائح إذا مكث بھا على األقل 

  .ساعة
 و ھذا النوع من السیاحة ال یتطلب ھیاكل سیاحیة راقیة و متطورة ألن السائح ھنا        

، لذلك فتنمیة ھذا النوع السیاحي تتم بتنمیة األنواع عادة ما یكتفي بخدمة المبیت فقط
زیادة إمكانیات اإلستقبال ببناء فنادق  ، و یتطلب خاصةالسالفة الذكر السیاحیة األخرى

ع طاقة اإلستیعاب للسواح ألن اإلمكانیات الحالیة قلیلة جدا و كل العابرین جدیدة أي رف
إذا أول . من قسنطینة ، یتسارعون لمغادرتھا قبل سقوط الظالم ألن إمكانیات المبیت قلیلة

بدوره ستكون لھ قوة جذب فعلیة بدمجھ  النوع و ھذا .خطوة ھي بناء العدید من الفنادق
  .مع أنواع سیاحیة أخرى

  
إذن فاألنواع السیاحیة الممكن تنمیتھا في والیة قسنطینة و التي بإمكانھا أن           

تتكامل فیما بینھا و تساھم في تنمیة المجاالت اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للوالیة ، ھي 
  : األصناف التالیة
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Ø السیاحة الثقافیة: 
إستجمام یكون الدافع الرئیسي فیھ كل نشاط " تعرف السیاحة الثقافیة على أنھا           

ھو البحث عن المعرفة و اإلنفعاالت من خالل تراث عمراني مثل المدن و القرى و 
أو تراث روحي مثل الحفالت التقلیدیة و ... المعالم التاریخة و الحدائق و المباني الدینیة 

  .)1(" التقالید الوطنیة أو المحلیة 
ثقافي كبیر إذ یتمثل في المعالم األثریة، التاریخیة و  و علیھ فوالیة قسنطینة تضم ثراء

الدینیة، التراث المحلي من لباس، رقص، موسیقى، مسرح، فنون جمیلة، طبخ تقلیدي، 
حفالت محلیةو تقلیدیة إضافة إلى إنتاج حرفي متنوع، لذلك فتنمیة السیاحة الثقافیة یساھم 

ام السیاح بھ یوما بعد یوم حیث ترى في الحفاظ على بقاء ھذا التراث و یزید من إھتم
أن ھذا النوع من السیاحة سوف یحتل مكانة مھمة  )OMT ()2(المنظمة العالمیة للسیاحة 

  .في السیاحة العالمیة خالل العشریة المقبلة
  

  :و تنمیة السیاحة الثقافیة یھدف إلى 
لثقافي و ھوھدف تجاري بحت، حیث تعطى قیمة و إعتبار للتراث ا  :الھدف األول

  .الثري للوالیة، و إتعمالھ في أھداف تجاریة
تشجیع الشباب في البحث عن ثقافتھم بكل أشكالھا من أجل تمتعھم   :الھدف الثاني

  .بھویتھم في إطار علمي
  

إضافة إلى ذلك فإن اإلستعمال السیاحي المناسب للمصادر الثقافیة، قد یخلق لدى           
ثقافتھم خصوصا عندما یالحظون إھتمام السیاح األجانب بھا، كبیر ب إفتخارسكان الوالیة 

و بحثم للتعرف على المزید منھا، و من جھة أخرى تقارب السكان مع السیاح یخلق 
  .    عالقات ودیة بین شعوب ذات ثقافات مختلفة

كل ھذه العوامل تجلب العدید من السیاح و تزید من قیمة إنفاقاتھم في شراء           
ات المنطقة لذلك فاإلستثمار في تنمیة السیاحة الثقافیة في والیة قسنطینة سوف ذكری

  .یكون أمر جد مربح للوالیة و إلقتصادھا
  

Ø السیاحة الترفیھیة: 
كل نشاط إستجمامي " تعرف السیاحة الترفیھیة و اإلستجمامیة على أنھا           

المؤسسات السیاحیة مثل حظائر یمارسھ السیاح خالل إقامتھم بالمواقع السیاحیة أو ب
  .)3(" التسلیة و الترفیھ و المواقع الجبلیة، و المنشآت الثقافیة و الریاضیة 

ھذا النوع من السیاحة یمثل قاعدة أساسیة لتنمیة النشاطات الموجھة بصفة           
خاصة للشباب، و التي تزید من التبادالت و النشاطات الریاضیة، الترفیھیة و 

شافات، حیث غیاب ھذه األخیرة یفسر إھمال نسبة معتبرة من الشباب و یساھم بذلك اإلكت
  في ظھور آفات إجتماعیة غریبة عن المجتمع الجزائري، إذن فالدور الذي تعطیھ الدولة 

  
للسیاحة، المادة  المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003 فیفري 17الموافق لـ  1423ذي الحجة  16المؤرخ في  03/03القانون رقم  )1(

  3رقم 
          Ministère du Tourisme et de L’Artisanat, op cite, p. 49 )2(   

  مصدر سابق  03/03القانون رقم   )3(
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إلى ھذا النوع من النشاطات یؤدي حتما إلى إنشراح و ترفیھ المواطن و إندماجھ 
    .اإلجتماعي 

ید من النشاطات السیاحیة و التي تمس كل و في ھذا المجال یمكن تنمیة العد          
  .فئات المجتمع من أطفال،  شباب، فئات عاملة و شیوخ

و والیة قسنطینة ثریة بالكمونات الطبیعیة و المعالم التي بإمكانھا إستثمارھا في           
مجال الترفیھ و التسلیة فیستفید منھا المواطن القسنطیني و السائح كذلك إذ البد من 

، عنھ عند قدومھ إلى الوالیة و من إغراءه بجمال مناظرھا و مواقعھا المتمیزة رفیھالت
، و تنمیة ھذا النوع ال یتطلب سوى لجنة على فإنشاء مواقع لھذا الغرض ضرورة ملحة

مستوى الوالیة لنتظیم باستمرار حفالت، معارض ثقافیة، تجاریة، إقتصادیة أي خلق 
لوقت سوف یجب الزائر إلى قسنطینة ما یفعلھ عند قدومھ دینامیكیة إقتصادیة مع مرور ا

 .إلیھا و إلى أین یذھب للترفیھ عن نفسھ
  
Ø سیاحة األعمال و المؤتمرات: 

كل إقامة مؤقتة ألشخاص " تعرف سیاحة األعمال و المؤتمرات على أنھا           
  .)1(" خارج منازلھم تتم أساسا خالل أیام األسبوع لدوافع مھنیة 

تزداد سیاحة األعمال و المؤتمرات أھمیة بارتفاع التنقالت الفردیة أو في إطار           
المؤتمرات و المحاضرات، و الجزائر مع إنفتاحھا على إقتصاد السوق و محاوالتھا 
لخلق إمكانیات الشراكة مع العالم الخارجي، مدعوة لتنمیة ھذا الجانب من السیاحة، لكن 

ھا الحالیة المحدودة من جھة و تركزھا على مستوى عاصمة البالد ما نالحظھ ھو إمكانیات
فقط من جھة أخرى یجعلھا بعیدة كل البعد عن تلبیة المتطلبات اإلقتصادیة الحالیة و 

  المستقبلیة ، 
فوالیة قسنطینة  مثال كثالث والیة جزائریة، متروبول كبیرة، مركز إقتصادي ھام و 

إمكانھا أن تحتضن محاضرات ذات المستوى الوطني قطب علمي مشع ال تمتلك ھیاكل ب
ي فباإلضافة إلى قصر الثقافة مالك حداد و نوادي المحاضرات بالجامعة كقاعة أو الدول

المحاضرات محمد الصدیق بالجامعة المركزیة و قاعة المحاضرات بجامعة األمیر عبد 
رج على شكل عمارة ذات القادر، الوالیة بحاجة إلى إنجاز معالم ثقافیة أخرى كإنشاء ب

برج المعرفة و الصحافة و مدینة قسنطینة في و یمكن أن یطلق علیھ طابق مثال  20
تضم عدة نشاطات كدور الثقافة و مكتبات و حاجة ماسة إلى مثل ھذه الھیاكل التي 
ال تمتلك لھیاكل مبیت تستجیب  كما أن الوالیة، قاعات كبیرة للمحاضرات و العروض

ل األعمال الكبار و بالتالي ھي في حاجة ماسة إلى ھذا الذوع من الھیاكل لمتطلبات رجا
حتى تتمكن من تطویر جانبھا العلمي الذي لطالما عملت على الحفاظ علیھ، إضافة إلى 
إمكانیاتھا اإلقتصادیة المتعددة و غیر المستغلة و التي تبحث عن المستثمر المناسب 

  .سب لجلب و إستقبال ھذا األخیرلتطویرھا، لذلك یجب تھیئة محیط منا
  

و علیھ فاألنواع السیاحیة التي یستحسن تنمیتھا في والیة قسنطینة ھي السیاحة           
  الثقافیة، السیاحة الترفیھیة و سیاحة األعمال و المؤتمرات ، على أن تأخذ ھذه األنواع 

  
  نفس المصدر السابق)  1(
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التي تتمتع بھا الوالیة أي یجب وضع برنامج  بعین اإلعتبارجمیع األشكال السیاحیة
  . یاحیة بصفة متوازنةسسیاحیة شاملة یعمل على تثمین كل الكمونات الالتنمیة لل
  
  :الـمـحـــاور الـرئـیـسـیــة لـتـنـمـیـــة الـسـیـــــاحـــــة بـوالیــــــــة قـسـنـطـیـنـــــــة -2

ینة ال یمكنھا أن تخص كل أنحاء الوالیة و ذلك تنمیة السیاحة في والیة قسنط          
لعدم تجانس مستویات بلدیاتھا من نوعیة و مستوى تطور تجھیزاتھا، الشبكات المختلفة، 
درجات الجذب، و غیرھا؛ لھذا سوف نحاول تحدید المحاور اإلستراتیجیة التي تقدم أھم 

  .المؤھالت لتطویر ھذا القطاع
صلین األول و الثاني فإن أكثر بلدیات الوالیة تطورا ھي حسب ما جاء في الف          

قسنطینة، الخروب، " تلك التي تمثل التجمع الحضري لقسنطینة، و ھي خمس بلدیات 
حیث تتركز كل أنواع الخدمات و بدرجة " حامة بوزیان، دیدوش مراد و زیغود یوسف 

ات تجمعھا الحضري تطور كبیرة في بلدیة قسنطینةأي مقر الوالیة، ثم تلیھا بلدی
المذكورة أعاله بدرجة أقل تطورا لكن ذات مستوى ال بأس بھ إذا ما قورنت بباقي 
البلدیات التي تعرف تھمیشا كبیرا و نقصا واضحا في العدید من الخدمات الرئیسیة و 

  .الضروریة
 ور اإلستیراتیجیة أو المجاالت المفضلة التي تصلح لتنمیة سلیمة تتمثل أساسااو المح

  :)09أنظر خریطة رقم (في
  
Ø المدینة القدیمة: 

تعد القلب النابض و المركز الحیوي للوالیة و الذي یستقطب آالف الزوار یومیا           
یتعداھا إلى المستوى اإلقلیمي و ھو المنطقة الوحیدة التي  أي و خارجھا من داخل الوالیة

یة و ذات المستوى المتقدم الذي تتكدس فیھا كل اإلدارات و المؤسسات الخدماتیة للوال
یتالئم بمرتبة المدینة المتروبولیة، و ھي مركز تجاري جد ھام فضال عن العدد الھائل 
من المحالت التجاریة التي یضمھا ھذا الموضع و التي تعرض النتوجات العصریة و 

قافي مشع ي قطب ثھأیضا التقلیدیة التي تعرف بعادات و تقالید المنطقة؛ إضافة إلى ذلك ف
لما تحتویھ من معالم أثریة و تاریخیة عدیدة، و تتمیز بھندسة بنایاتھا و نسیجھا العمراني 
الذي یمزج الطابع العربي اإلسالمي ذو األزقة الملتویة و المباني المتالصقة مع الطابع 
األروبي الموروث عن اإلستعمار الفرنسي؛ كما أنھا تحوي أھم و أجمل منظر طبیعي 

تراب الوطني ككل و ھو الصخر العتیق و واد الرمال الذي شقھ إلى قسمین على ال
فأول ما  تربطھما الجسور الشھیرة، ثم مظھر أخادید الرمال و شالالتھ الرائعة الجمال

 یرغب الزائر في مشاھدتھ ھو المدینة القدیمة التي تعرفھ بھویة المدینة من عادت و تقالید
  :ا و العمل على تحسین مظھرھا من خالل ما یليلذلك من الضروري اإلھتمام بھ

  
Ø الحرص على نظافة المدینة العتیقة. 
Ø ترمیم المباني القدیمة و خاصة المھددة باإلنھیار. 
Ø إزالة األكواخ و البیوت القصدیریة التي تشوه منظرھا. 
Ø تحسین واجھات المحالت التجاریة و جعلھا أكثر جذبا لألنظار. 
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Ø ھتم ببیع المنتوجات التقلیدیة كالصناعة النحاسیة و تخصیص جزء من المدینة ی
 .اللباس التقلیدي 

Ø  خلق خدمات جدیدة كمقاھي تقلیدیة، و مطاعم تختص في تقدیم أكالت شعبیة
 .و أخرى تقلیدیة تخص المنطقة

Ø  إعادة تأھیل المدینة القدیمة بإعادة بناء المساكن القدیمة بمواد عصریة مع
 .مراني و المعماري اإلسالميالمحافظة على التصمیم الع

  
Ø  علي منجلي"المدینة الجدیدة:" 

نة قسنطینة لتخفیف الضغط الكبیر الذي تعاني منھ مدیالمدینة الجدیدة  أنشأت          
بإمتصاص الفائض السكاني و محاولة التخفیض من أزمة السكن التي تعرفھا خاصة 

اتھا و تضم عدد سكان معتبر البد من شكل مدینة جدیدة قائمة بذتسوف المدینة و بالتالي 
برمجة لھم مساحات للترفیھ و التسلیة لذلك فدراسات مخططات شغل األراضي الخاصة 
بالمدینة الجدیدة تخصص عدة مساحات تضم ھیاكل سیاحیة و ترفیھیة و بنایات لألعمال 

لیة و التجارة و المتوضعة خاصة على مستوى شارعھا الرئیسي إضافة إلى حدیقة التس
 )1( ھكتار 80المبرمجة في ناحیتھا الشمالیة الغربیة و التي تحتل مساحة معتبرة تقارب 

فبعد تجھیزھا سوف تساھم بدرجة كبیرة في الترفیھ عن سكان الوالیة ككل و التي تعاني 
مساحات الراحة و التسلیة بعد الفشل الكبیر الذي عرفتھ حدیقة التسلیة و  من نقص

  .وحشالحیوانات بجبل ال
و على عكس المدینة القدیمة التي یجب أن تقدم كل ما ھو تقلیدي فالمدینة           
ال بد أن تظھر بحلة عصریة و أن تضم منشآت ضخمة كالفنادق " علي منجلي"الجدیدة 

الراقیة و المصنفة خمس نجوم، أبراج كبیرة تحوي خدمات عدیدة، مراكز تجاریة 
) إنشاء مدینة علمیة(ءا منھا للجانب العلميعصریة، قصر للمعارض و تخصص جز

  .بتجھیزات علمیة و مكتبات و دور للسنما مفتوحة لعامة الناس و المثقفین
  
Ø  إنجاز خط للنقل الھوائي)téléphérique (یربط المدینة القدیمة بالمدینة الجدیدة.  
  
Ø المدینة  المحور الرابط بین نسیجین عمرانیین متباینین أولھما ھو نسیج قدیم تمثلھ 

؛ حیث یربط "علي منجلي"القدیمة و الثاني نسیج عمراني جدید تمثلھ المدینة الجدیدة 
الرابط والیة قسنطینة بوالیة باتنة و یتمیز ھذا  79ھتین المدینتین الطریق الوطني رقم 

المحور خاصة بتركز ھیاكل تعلیمیة ھي المتمثلة في الھیاكل الجامعیة من الجامعة 
" محمد بوضیاف"الكلیات الملحقة إلیھا، إضافة إلى قربھ من المطار الدولي المركزیة و 

  .و الذي یمثل معلم سیاحي جد ھام بالنسبة للسیاح األجانب و لرجال األعمال الكبار
  
  
  
 

  مدیریة التعمیر و البناء لوالیة قسنطینة )1( 
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Ø  رقم الوطني  یقعبر الطرالمحور الرابط بلدیة قسنطینة ببلدیة الخروب و الذي یتم
و ھو محور جید لتنمیة أول مدینة تابعة لقسنطینة و تمثل مركز جذب ھام بعدھا  03

فضال عن سوقھا األسبوعي الذي یجلب آالف الزوار أسبوعیا، إضافة إلى ذلك فبلدیة 
الخروب تحوي كمونات سیاحیة عدیدة منھا ضریح ماسینیسا، و مشروع القریة 

و التي ھي في طور الدراسة، إضافة إلى منطقة غابیة  النومیدیة المحیطة بالضریح
تابعة إلى بلدیة الخروب و ھي غابة المریج التي لطالما جلبت العدید من السكان 

 .المحلیین في وقت مضى من أجل التمتع بھدوءھا و جمالھا
 
Ø  المحور الرابط قسنطینة بالتجمع الحضري بكیرة التابع لبدیة حامة بو زیان و ذلك لما

قدمھ ھذا المحور من روعة الكرنیش المطلة على أخادید الرمال و شالالتھ و منظر ی
 .العمالق إضافة إلى مسبح سیدي مسید المتمیزالصخر 

 
Ø  بالنسبة للمناطق الغابیة فباإلضافیة إلى غابة المریج یجب اإلھتمام بغابتین أخرتین

ة إلى شق الطریق بین ، إضافھما غابة شطابة ببلدیة عین سمارة و غابة جبل الوحش
 .مدینة قسنطینة، بن الشرقي، الغراب

  
Ø  تنمیة منطقة أثریة و ھي المتمثلة في مدینة تیدیس و التي تمثل تراث أثري ھام یجب

أخذه بعین اإلعتبار فسوف یساھم بدرجة كبیرة في تنمیة السیاحة األثریة و خلق 
بد أوال من تسھیل الوصول  ، و لتحقیق ھذا المبتغى الفضاء آخر للترفیھ و التسلیة

إلى مدینة تیدیس من خالل تحسین الطریق الرابط بینھا وبین مدینة قسنطینة ثم یجب 
تھیئة المنطقة بمرافق و تجھیزات مالئمة إلستقبال الزوار كمقاھي، مطاعم، حضائر، 

 .مع إحترام عند إنشاءھا ھندسة و مواد بناء المدینة العتیقة
  
  :ـــات لـتـنـمـیـــــــة الـسـیـــــــاحــــة بـوالیــــــة قـسـنـطـیـنــــةبـعـــض الـتـوصـیـ -3

  

  :توصیات على المستوى الوطني - 3-1
مشكل القطاع السیاحي في والیة قسنطینة ال یخصھا كوالیة لوحدھا و إنما یتأثر           

السیاسة السیاحیة بمستوى السیاحة في الجزائر ككل و ھذا قد یعود بالدرجة األولى إلى 
المطبقة، لذلك یجب أوال تصحیح ھذه المنظومة السیاسیة حتى نتمكن من تحسین الوضع 

  .القائم في والیة قسنطینة بالخصوص
و أھم التوجیھات التي یمكن تقدیمھا في ھذا الصدد تتعلق بصفة خاصة                 

اإلمكانیات التي تخصصھا  بدور الدولة حیث یتمحور تدخلھا في الدعم الذي تقدمھ و
لمسندة التنمیة السیاحیة، تحسین نوعیة المنتوج السیاحي، ترقیتھ و تصدیره في األسواق 

  :الخارجیة و ذلك یتم من خالل ما یلي
  
Ø التحكم في تسییر و إستغالل العقار السیاحي: 

ي و الذي في ھذا اإلطار یجب رفع ھذا العائق الرئیسي في تھیئة العقار السیاح          
  :ال تتحكم فیھ أي إستراتیجیة تنمیة و لتحقیق ذلك البد من القیام باألعمال التالیة
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 :إنشاء مخطط توجیھي وطني للتھیئة السیاحیة •
ھذا المخطط یأخذ بعین اإلعتبار إختیار المنتوج السیاحي الذي یجب تنمیتھ،           

كما .ل المنتوج من جھة أخرىتوطینھ و توزیعھ على المجال من جھة، و طبیعة و شك
أنھ یحدد جمیع القوانین و المعاییر  الخاصة بالمظھر المعماري و العمراني و یمثل بذلك 

  .مرشد و مرجع لكل إستثمار سیاحي
  

 :تكثیف آلیات حمایة و تسییر العقار السیاحي •
ا الوكالة حمایة ھذا العقار السیاحي یعود من مسؤولیات اإلدارة السیاحیة و أیض          

و التي بإعتبارھا أداة دعم للتنمیة السیاحیة یجب أن ) ANDT(الوطنیة لتنمیة السیاحة 
تلعب في المستقبل دورا مھما في حمایة و تھیئة العقار السیاحي و وضعھ تحت تصرف 
المستثمرین في قطاع السیاحة لكي نتمكن من منافسة الدول المجاورة و المطلة على 

ا أنھ بعد تحصلھا على األراضي الممكن تھیئتھا سیاحیا بإمكان الوكالة كم. البحر التوسط
  .أن تزودھم بالطرق و الشبكات المختلفة، و وضعھا تحت تصرف المستثمرین

  
Ø الدعم المالي للتنمیة السیاحیة: 

إضافة إلى ضرورة التحكم في العقار السیاحي، یجب خلق دعم مالي لإلستثمار           
  :ل ما یأتيالسیاحي من خال

  
 :الدعم المالي للدراسات و أشغال التزوید بالھیاكل القاعدیة •
بما أن دراسات التھیئة و التزوید بشبكات الطرق و قنوات المیاه الصالحة           

للشرب و قنوات الصرف الصحي للمناطق السیاحیة یھدف بالدرجة األولى إلى تحقیق 
د بذلك إلى الدولة و لیس على حساب المقاول الذي المنفعة العامة فإن دعمھا المالي یعو

  .یشرف على المشروع السیاحي
  

 :یجب مالئمة الدعم المالي و صفات اإلستثمار السیاحي •
یجب أن یتالئم مع نوع  كما رأینا في المبحث السابق، فنظام الدعم المالي الحالي          

  .المشروع السیاحي المراد تحقیقھ
  

 كما رأینا في المبحث السابق و التي تتمثل في المدى مدة تقدیم القرض  •
القصیر و المتوسط غیر كافیة لتحقیق المستثمر لفائدتھ و بالتالي غیر مغریة و منفرة 

  .للمستثمرین لذلك یجب التفكیر في تقدیم قروض على المدى الطویل
  

 من األحسن أن نفكر في تحدید بنك مختص في تقدیم قروض مالیة خاصة  •
كما أنھ على الدولة أن . ع المشروع المراد إنجازهضو تتماشى مع و نتوج السیاحيبالم

ألن الھیاكل السیاحیة تتطلب  تشجع تحدید بنوك مختصة في دعم اإلستثمار السیاحي
أموال باھضة ال یمكن أن تتوفر عند شخص عادي لذلك تستلزم على البنوك وضع 

 .ة طویلة المدىتسھیالت للقروض من أجل إنجاز ھیاكل سیاحی
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Ø خوصصة المؤسسات السیاحیة العمومیة: 
إن النشاط السیاحي حالیا عبر العالم یخصص لمبادرة الخواص ، و الجزائر           

أمام العولمة مجبرة على إتباع ھذا المنطق ، فخوصصة المؤسسات السیاحیة خاصة منھا 
إقتصادیة من أجل إعادة اإلعتبار  الفندقیة ال یعني تخلص الدولة منھا و إنما ھي و سیلة

إلى ھذا القطاع بخلق نوع من المنافسة و أیضا لرفع من مستوى ھذه األخیرة إلى 
  .مستوى التسییر و المردودیة الدولیة

إضافة إلى الخوصصة یجب فتح المجال أمام الشراكة و تدعیمھا و خاصة           
  .الشراكة األجنبیة ذات رؤوس األموال الكبیرة

  
Ø تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة المقدمة: 

نوعیة الخدمات المقدمة في المجال السیاحي تمثل نقطة الضعف التي یتمیز بھا           
القطاع السیاحي في الجزائر عامة و في قسنطینة خاصة، لذلك یجب على السلطات 

المجاورة تقدم العمومیة أن تأخذ بعین اإلعتبار مستوى ھذه الخدمات خاصة و أن الدول 
خدمات سیاحیة جد متطورة و ذات مستوى عالي منافس للسوق السیاحي الدولي ، من 

  :أجل ذلك البد من إتخاذ التدابیر التالیة 
  

 :متابعة العملیات التفتیشیة الخاصة بالنشاطات و األعمال السیاحیة •
بالسیاحة یجب الحرص على إحترام و تطبیق ما جاء في القوانین الخاصة           

 بالوكاالت السیاحیةالسیما القانونین الخاصین على التوالي بالنشاطات الفندقیة و 
، و ھذا من أجل إحترام معاییر الشغل و النوعیة المھنیة  1999ا سنة مالمصادق علیھ

  .لتحسین مستوى الخدمات السیاحیة المقدمة
  

 :تكوین و رسكلة العمال في السیاحة  •
ل البشري العنصر الرئیسي لنجاح المشروع السیاحي لذلك یجب أخذه یعد العام          

و یعتبر العامل الثاني في إنجاح إستراتیجیة التنمیة السیاحیة ألن بناء  بعین اإلعتبار،
بالمالییر ثم إعطائھا إلى أشخاص غیر أكفاء حتما سیكون الفشل السریع، و یمكن فنادق 

  :من خالل تحقیق ذلك 
 .و األسس البیداغوجیة الخاصة بالتعلیم في المجال السیاحي عصرنة البرامج  −
 .رسكلة األساتذة و عمال القطاع السیاحي حتى یواكبون كل تجدید في ھذا القطاع −
 .إنشاء مدارس جدیدة للتكوین لمواجھة الطلب المستقبلي على ھذا القطاع −
 .احیةتشجیع خلق مدارس خاصة بالتكوین السیاحي و البحث في التنمیة السی −
إنفتاح مؤسسات التكوین مع الخارج من خالل بعث التربصات و التكوینات للتعرف  −

 .على التقنیات التكنولوجیة الحدیثة
 .خلق إختصاصات في التعلیم العالي، كاإلقتصاد السیاحي −
  
  :توصیات على المستوى المحلي - 3-2

بالخصوص و سوف  و تتمثل في بعض التوجیھات التي تتعلق بوالیة قسنطینة          
نحاول من خاللھا إیجاد حل لمعوقات التنمیة السیاحیة بالوالیة إلى جانب تلك التي یجب 
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و أھم . أخذھا بعین اإلعتبار على المستوى المركزي و المذكور في العنصر السابق
التدخالت التي تمكننا من تصحیح أخطاء الماضي و النھوض بسیاسة سیاحیة منسجمة 

  :یة قسنطینة تتمثل فيعلى مستوى  وال
  
Ø تحسین البیئة السیاحیة: 

نقصد بھا معالجة األسباب التي أثرت سلبیا على نوعیة المنتوج السیاحي و على           
و من خالل التحلیل المبین في الفصول السابقة یتضح إلینا . الصورة السیاحیة لقسنطینة

  :نمیة السیاحة بالوالیة نجد خاصةأنھ من بین العوائق الرئیسیة التي أثرت سلبا على ت
  
المقص الكبیر في ھیاكل اإلستقبال ال سیما الفنادق ذات المستوى العالي و التي تقدم  −

 .خدمات راقیة إضافة إلى خدمة المبیت و اإلطعام 
 .نقص إلى غیاب مرافق الترفیھ و التسلیة و الراحة −
ي تربص إلى الخارج أو تكوین عمال السیاحة ضعیف، و إنعدام كل مبادرة بعثھم ف −

 .رسكلتھم
ذھنیات السكان المحلیین التي الزالت ترى في السیاحة أمر سلبي سوف یقضي على  −

 .عادات و تقالید المنطقة
 .ضعف كبیر في ھیاكل اإلطعام −
 .وكاالت السیاحة تصدر السواح عوض أن تجلبھم  −
 .فوضى و عشوائیة كبیرة في النظام التجاري للوالیة −
  

البد من إیجاد حل إلرجاع لوالیة قسنطینة صورتھا السیاحیة على المستوى  أمام كل ھذا
  :الوطني و الدولي و ذلك من خالل ما یأتي

  

یجب زیادة قدرات اإلیواء بالوالیة و تحسین الخدمات التي تقدمھا الفنادق لزبائنھا و  •
جدیدة و ذلك إما عن طریق ترقیة الفنادق الموجودة حالیا أو إنشاء مؤسسات فندقیة 

ذات تصنیف عالي لجلب أعلى مستویات من السیاح خاصة منھم رجال األعمال 
سریر كل سنة تماشیا بالتدریج لبعث حركة سیاحیةمستقبال  100، و بزیادة األجانب

 .سنة لتغطیة العجز 15على مدى 
یجب اإلھتمام بتحسین تجھیزات الحدائق العمومیة ، تحسین مظھر واجھات المحالت  •

شآت خاصة الواقعة على واجھة الطرق، إنشاء مرافق للنزھة و الترفیھ و و المن
 .التسلیة تمس كل شرائح المجتمع

 .یجب تحسین أوضاع النظافة العمومیة •
توفیر الحمایة الالزمة للسیاح عند تنقالتھم عن طریق خلق ھیئات تختص في ذلك  •

 .مثل الشرطة السیاحیة حتى یتسنى للسیاح التنقل بسھولة
یف عملیات التفتیش و المراقبة من أجل السیر الحسن لكل النشاطات السیاحیة تكث •

 .خاصة منھا الفندقیة و ھیاكل اإلطعام
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إنشاء خریطة سیاحیة یبین علیھا كل المواقع السیاحیة و الطرق المؤدیة إلیھا من أجل  •
 .تسھیل تنقل السیاح

  
Ø تجاریة الوطنیة و الدولیةترقیة السیاحة بإعادة إدخال قسنطینة ضمن اإلتجاھات ال: 

تنوع الكمونات السیاحیة في والیة قسنطینة و فرع اإلستثمار السیاحي یعانیان           
من نقص كبیر في اإلعالم نوعا و كما، إضافة إلى الغیاب الملحوظ في التقنیات و 

  .التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و اإلشھار
التوجھ إلىمؤسسات إشھاریة و إعالمیة محترفة و  لتعدیل ھذه الوضعیة یقترح          

تشكیل نظام إعالمي متعدد، یبین الكمونات السیاحیة، الفرص اإلستثماریة و تنوع 
  .المنتوج السیاحي المقدم

  
Ø دور الحركة الجمعویة في عملیة الترقیة السیاحیة: 

في دفع ھذا للحركة الجمعویة في القطاع السیاحي دور كبیر في المساھمة           
  :القطاع نحو األمام و ذلك من خالل

توعیة السكان حول أھمیة القطاع السیاحي و عوائده المربحة على الصعید  •
 .اإلقتصادي، و إقتصادیات المدینة، الوالیة و التنمیة المحلیة

كما تلعب دورا ھاما في حمایة و المحافظة على المواضع السیاحیة،  •
 .األثریة و الطبیعیة

  
لجمعیات لوحدھا ال یمكنھا أن تعطي نتائج إیجابیة، بل على الدولة مساعدتھا و ذلك ھذه ا

بتشجیع إنشاء ھذا النوع من الجمعیات النشطة و ھذا عن طریق زیادة المساعدات التي 
  . تمكنھم من القیام بنشاطاتھم على أكمل وجھ

  
Ø الدولیة   التكثیف من مشاركة السیاحة القسنطینیة في الصالونات الوطنیة و

 :المختصة و دعم التظاھرات المنظمة في الوالیة
مشاركة قسنطینة في الصالونات و التظاھرات الخاصة بالقطاع السیاحي           

السیاحي و  طابعھاالمنظمة في الجزائر و خارجھا سوف تساعد على التعریف بالوالیة و 
             .تساھم بذلك في جلب السیاح إلیھا

في مرحلة أولى یمكننا البدأ بجلب السیاح الوطنیین و ذلك من خالل المشاركة           
  .، و إحیاء الحفالت المحلیة و اإلشھار بھا و الریاضیة في التظاھرات الوطنیة السیاحیة

  

في مرحلة ثانیة یمكننا  أن نوجھ إھتمامنا إلى الدول األروبیة القریبة من أجل           
األفراد الذین ف –و أكبر نسبة لتواجدھا في أروبا   - ئریة في المھجرجلب الجالیة الجزا

و  وا قسنطینة إبان فترة اإلستعمار الفرنسي و ھم متعطشین للعودة إلھا و زیارتھا،نسك
الذین نجلبھم بإقامت دورات ریاضیة، بین الشباب و على المستوى اإلقلیمى یتونس، 

و ھؤالء سوف یجلبون حتما أصدقاءھم و  انیاالمغرب، الجزائر، فرنسا، إیطالیا و ألم
ثم قد ننتقل . ذویھم معھم و ھذه المرحلة قد تخص فرنسا، إسبانیا، إیطالیا، بلجیكا ھولندا
  .إلى دول أخرى التي ربما لم یكن لدینا عالقات ودیة معھا كإنجلیترا و روسیا
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الخلیج لذلك یجب  و أخیرا یجب إبراز اإلتجاه الجزائر، قسنطینة لدى دول          
حضور الوفود القسنطینیة و الجزائریة بصفة عامة في التظاھرات المنظمة في ھذه 

  .الدول 
كما یجب التأكید على أن المشاركة القسنطینیة یجب أن تكون قویة و مدعمة           

  .ببرنامج إعالمي متعدد و متطور
إلى الوالیة، أو إلى تحسین صورة ھذه المشاركة لن تھدف فقط إلى جلب السیاح           

السیاحة القسنطینیة في اإلتجاھات الوطنیة و الدولیة بل وف تساھم في جلب المستثمرین 
  .األجانب و خلق الشراكة في المیدان السیاحي

  
Ø إنشاء بنك للمعلومات السیاحیة: 

ات یعمل ھذا البنك على جمع، تصنیف و تحلیل كافة البیانات و اإلحصائی          
المتعلقة بالنشاط السیاحي و ذلك بصفة دوریة و منتظمة ، كما یجب دراسة سلوك و 
أذواق السیاح من أجل معرفة متطلباتھم و محاولة تلبیة حاجیاتھم ، فالسائح الیوم لم یعد 
یكتفي بجو من الطمأنینة و الراحة و الھدوء بل تعداھا إلى مراقبة مدى تطابق جودة 

مقدمة إلیھ مع المبالغ المالیة التي یدفعھا مقابل ذلك و مقارنتھا مع الخدمات السیاحیة ال
  .جودة الخدمات التي تقدمھا الدول السیاحیة المنافسة

  
  :أھم األعمال الممكن القیام بھا و التي تساعد في تنمیة السیاحة بوالیة قسنطینة -4

من شأنھا ترقیة و تنمیة یمكننا أن نحقق العدید من المشاریع و النشاطات التي           
القطاع السیاحي لوالیة قسنطینة، خلق العدید من مناصب الشغل، المساھمة في الترفیھ 
عن سكان الوالیة كما تساعد على إتاحت جو مریح لكل من یرید زیارة الوالیة و 

  اإلستثمار بھا 
  :من األعمال التي یمكن القیام بھاو 
Ø  لك عن طریق بناء فنادق جدیدة عالیة التصنیف زیادة عدد أسرة فنادق الوالیة و ذ 
تنافس تلك الموجودة في المناطق السیاحیة الكبیرة و یمكن ) نجوم 5أي من صنف (

توطینھا في مناطق مرئیة حتى تشكل معالم جدیدة للوالیة ، و أحسن المواقع لذلك ھو 
ور الذي یربط و المح" محمد بوضیاف"المحور الرابط مدینة قسنطینة بالمطار الدولي 

طابعین عمرانیین مختلفین أي المدینة القدیمة و المدینة الجدیدة و الذي یتمیز بتجمع 
الھیاكل العلمیة و الجامعیة لذلك یجب التركیز ھنا على تنمیة ھذه األخیرة لترقیة سیاحة 
المؤتمرات و المحاضرات، لیس بإنشاء الفنادق الراقیة فقط بل أیضا بتكثیف قاعات 

  .و المحاضرات، بناء مكتبة علمیة كبیرة، و كلیات و معاھد جدیدة العرض
 03و تسجل والیة قنطینة برمجة ثالث مشاریع لبناء فنادق جدیدة بھا، ھي فندق مصنف 

و ھو مبني على شراكة أجنبیة، و فندقین مصنفین  نجوم یقع عند مدخل المدینة القدیمة
  :كالتالي

ي عین سمارة و قسنطینة و ھو موضع یتمتع ببانوراما فندق على الطریق الرابط بلدیت  -
رائعة إذن یمكن من خاللھ مشاھدة الجزء الغربي من مدینة قسنطینة، إضافة إلى سھولة 

  الوصول إلیھ و قربھ من الطر یق السریع و بالتلي من المطار الدولي محمد بوضیاف
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الرئیسي الذي یضم أھم  و بشارعھا"علي منجلي " الجدیدة فندق كبیر یقع بالمدینة  -
  .  الخدماتالتجاریة و الترفیھیة

  
Ø  بلقددة باإلنھیار بالنسبة للمدینة القدیمة فیجب اإلسراع بترمیم منازلھا القدیمة و المھ 

خسارة ھذا التراث العظیم الذي یحكي تاریخ حضارة عریقة ، كما یجب المحافظة على 
الطابع العربي اإلسالمي و الذي میز جل طابعھا المعماري و العمراني الذي یتوافق مع 

 .المدن العربیة الكبیرة و العمل على حمایة معالمھا التاریخیة و الرفع من قیمتھا
          

إضافة إلى ذلك فقد عرفت مدینة قسنطینة تنظیما تجاریا خاصا خالل السنوات          
و سمیت نسبة إلیھ  ابھ الماضیة حیث تصنف األحیاء بھا حسب نوع التجارة التي تمارس

. حي الجزارین، الحدادین، رحبة الصوف، رحبة الجمال، مقعد الحوت و غیرھم: فنجد
فلما ال نحاول أن نعید للمدینة ھذا التنظیم ، إضافة إلى القیام بعملیات التنظیف ال سیما 
عند الصخر العتیق فھو أول موضع یجلب الزائر للتمتع بروعة مناظره ثم أنھ یمكن 

ستعمالھ في الجانب الریاضي كالتسلق مثال و نفس الشيء بالنسبة للجسور الشھیرة إ
  .كجسر سیدي مسید الذي یمكن إستعمالھ في ریاضة الوثب بالمطاط 

  
Ø  إنشاء مرافق للترفیھ و التسلیة حتى نخلق جوا مریحا لسكان الوالیة خاصة منھم 

و ال یجدون أي منطقة یمكنھم قصدھا  العمال و الطلبة الذین ینفقون الكثیر أیام األسبوع
للترفیھ عن أنفسھم بالوالیة و نتمكن بذلك من تسلیة زوار الوالیة و ألجل ذلك نستطیع 
تجھیز بعض الغابات كجبل الوحش، المریج و شطابة وھم الذین كانوا یجلبون العدید من 

ضریح سكان الوالیة أیام العطل في زمن مضى ، ثم یمكن تجھیز مناطق أثریة ك
و إعادة ) باإلسراع في إنجاز مشروع القریة النومیدیة في طور الدراسة(ماسینیسا 

 .اإلعتبار إلى مدینة تیدیس العریقة مع العلم أن ھاتین األخرتین قد یكون لھا تأثیر إقلیمي
  
Ø   حدیثة  و حدائق الحیوانات وللتسلیة كحدائق التسلیة بألعاب خلق مناطق عصریة 

 .دي كإنشاء حدیقة تسلیةفي ھضبة عین سمارةة و كذا النواالحدائق العمومی
Ø  التأكید على الحفاظ على نظافة أحیاء و طرقات الوالیة ألن الضجیج و التلوث و 

  .اإلكتظاظ ینفر السیاح
Ø   إنشاء برج ثقافي یمثل معلما للمدینة بھ كل الضرربة 
Ø  ع بجمال مناظرترمیم درب السیاح حتى یتسنى لزوار أخادید الرمال من التمت 

الصخر كما یمكن إستعمال مخابئھ و مغاراتھ في إنشاء مطاعم ذات دیكور طبیعي 
وبإستطاعتنا كذلك فتح المغارات التاریخیة للزیارة و التعرف على طریقة عیش سكان 

  .ذلك الزمان و إعادة ترمیم المسابح القدیمة و التي تعد في حد ذاتھا معالم للوالیة
Ø لصناعات التقلیدیة و محاولة التعریف بھا و تشجیع الحرفیین وإلھتمام بقطاع اا 

الشباب على الحفاظ علیھا حتى تتعرف علیھا األجیال القادمة و تحافظ علیھا بدورھا ، ثم 
أن السائح یبحث بالدرجة األولى عن المیزة الحرفیة للمنطقة حتى یشتري منھا ذكریات 

فتھ في ذاكرتھ و في ھذا المجال یمكننا أن المكان الذي زاره و رسخ جمالھ و حسن ضیا
نخصص أحیاء جدیدة لبیع المنتوج الحرفي قد تكون داخل المدینة القدیمة أین تتمیز 
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محالتھا بواجھات جاذبة و ذات تنوع حرفي یخص المنطقة و بعض من المنتوجات التي 
 ..تخص أماكن أخرى من الجزائر كالصحراویة مثال

  
Ø خص اإلدارا ت السیاحیة فقط بل تفرض تكامل عدة مؤسساتالتنمیة السیاحیة ال ت 

أمالك الدولة، (إقتصادیة فالمستثمر السیاحي مثال یعرقل في البنوك و مختلف اإلدارات 
اللجنة الوالئیة لتحدید األماكن و ترقیة اإلستثمار، مدیریة الري، مدیریة األشغال 

ى یسمح لھ الشروع في تنفیذ مشروعھ و لمدة طویلة حت) و غیرھا... العمومیة، البلدیات،
لذلك یجب على مختلف المتدخلین تسھیل مھمة المستثمر حتى ال نخسره و تعامل بأكثر 
مرونة معھ و التفكیر في الصالح العام قبل كل شيء و بالتالي یجب خلق نوع من التكامل 

  . بین مختلف المتعاملین لنجاح اإلستثمار المراد تحقیقھ
  

اإلستراتیجیة التنمویة ال یمكن أن یكتب لھا نجاح إال ضمن إستراتیجیة  ھذهإن           
شاملة لجمیع المدن الجزائریة خاصة الكبرى منھا، فالزائر إلى الجزائر یستطیع أن یجد 

  .مادة و مناظر و إھتمام و تعدد الثقافات و المجاالت
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  ــــث خـــالصــــــة الــمــبــحـ

  
  

والیة قسنطینة تمس العدید من القطاعات األخرى التي  فيو تنمیة السیاحة           
یجب أن تتكامل معھا حتى تتمكن من تحقیق المبتغى المراد الوصول إلیھ بتنمیة الجانب 
السیاحي للوالیة و إستغالل كل الثروات المتاحة و المعالم السیاحیة المھملة و إعادة 

العمل على توعیة السكان المحلیین على التأقلم مع السیاح و متطلبات  اإلعتبار إلیھا و
و ذلك بإنجاز مشاریع و ھیاكل السیاحة الحالیة و كذلك تحسین خدماتنا السیاحیة المقدمة 

  :سیاحیة تكون بمثابة قوة جذب للسیاح منھا
  

 أربعة و خمسة نجوم   ثالثة،  إنشاء فنادق عالیة التصنیف من •
كدور للثقافة، مكتبات و (عالیة أو أبراج تجمع عدة نشاطات  إنشاء مباني •

 )قاعات للمحاضرات
 إنشاء مركز كبیر للمعارض •
 خلق عدة حدائق للتسلیة و مرافق للراحة و التنزه •
 .وضع مشاریع ریاضیة كبیرة ذات المستوى اإلقلیمي •
تكوین عمال في ھذا القطاع تكوینا خاصا ألن أي خطأ من عامل أو مسؤول  •

  .ھذا القطاع تكون نتائجھ جد وخیمة على السیاحة ككل في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عـوائـق التنمیـة السیـاحیـة في والیـة قسنطینـة: الثـــالـــثالفـصــل 

 173

  
  

  
  ــــلخـــــــــالصـــــــــة الـــــفــــصـــــــ

  
  

بعد تحلیل وضعیة القطاع السیاحي بوالیة قسنطینة و الوصول إلى النقائص           
ة المستوى السیاحي الذي التي یشتكي منھا و البحث عن أھم أسباب ھذا التأخر في مواكب

تتمتع بھ باقي المدن و الدول السیاحیة ، توصلنا إلى القول أن ھذه العقبات ال تكمن في 
نقص ھیاكل اإلستقبال وال في نقص مرافق الترفیھ و ال في ذھنیات السكان المتخلفة عن 
 القطاع السیاحي و ال بسبب ضعف التكوین في ھذا المجال و لیس أیضا بسبب عرقلة

عائق أمام التنمیة و  و شكلت جبلالمستثمر في السیاحة و إنما ھي تجمع كل ھذه العقبات 
  .الترقیة السیاحیة

  

إضافة إلى ذلك فإیجاد حل لھذه النقائص یتطلب إحداث تغییرات في المنظومة           
 السیاحیة ككل و على المستوى الوطني و خاصة في المدن الداخلیة و الغیر صحراویة و

  .التي تفتقر إلى أیة سیاسة سیاحیة 
  

و لمحاولة تصحیح ھذه العقبات تم إقتراح بعض الحلول التي تفرض تكامل           
الھیئات الوالئیة في ترقیة السیاحة بالوالیة و أیضا یجب على الجزائر أن تتجھ نحو 

إلى مستوى الشراكة األجنبیة حتى تستفید من خبرات ھذه األخیرة و تتمكن من الوصول 
  :أما على المستوى المحلي فأول عمل یجدر القیام بھ ھو السیاحة الدولیة الحالیة

  

إرجاع األمن عبر كل أنحاء الوالیة، و اإلشھار بذلك لطمأنة جمیع أصناف  •
 السیاح الذین یودون القدوم إلى والیة قسنطینة

 لتصنیفإنجاز ھیاكل اإلستقبال السیاحي و خاصة منھا الفنادق العالیة ا •
 تكوین عمال مختصین في المجال السیاحي •
تدعیم الحركات الجمعویة القادرة على تطویر الكمونات الثقافیة و العلمیة و  •

التقالید كالفرق الموسیقیة، المسرح، المرشدین السیاحیین، الریاضة، 
الفروسیة، و غیرھا من العوامل األخرى التي تساھم في دفع الحركة 

 .شاط جدید و حیوي بالمدینةالسیاحیة و تخلق ن
تطویر شبكات المواصالت و وسائل النقل بین كل جھات الوالیة على أن  •

 ).ساعة 24/ ساعة  24(تكون متواصلة طوال الیوم 
  

كل ھذه العوامل متجمعة مع بعضھا البعض تسمح بدفع السیاحة القسنطینیة إلى           
    .دخول سوق المنافسة السیاحیة
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  الـخــــاتـمـــة الـعــــامــــة
  

القطاع السیاحي أصبح ضرورة ال محال منھا لما لھ من فوائد عدیدة على تنمیة           
اإلقتصاد الوطني و التنمیة المحلیة ، فمدخوالتھ مباشرة و فوریة ، یمتص العمالة العاطلة 

البیئة و المواقع األثریة ، و ألنھ یعتمد على خدمات األشخاص ال اآلالت ، یساعد على حمایة 
  .نشر الممیزات الثقافیة للمنطقة داخل و خارج الوطن

  

و عن والیة قسنطینة و التي تمثل متروبول حضریة كبیرة في إقلیمھا، و عاصمتھ           
فبحكم موقعھا كمنطقة عبور ھامة بین باقي أقالیم البالد، و  اإلقتصادیة و الثقافیة و العلمیة ،

إضافة إلى إشعاعھا  ،ھا اإلقتصادیة تجعل منھا مركز جذب لجمیع أنواع اإلستثمارأھمیت
العلمي بإحتواءھا على أكبر الجامعات على التراب الوطني، و ھي ذات تاریخ عریق و 
عرفت تعاقب عدة حضارات أكسبتھا تنوعا و ثراءا أثریا و ثقافیا یحكي تاریخ المنطقة و 

غنا طبیعي بما فیھ من مناظر رائعة الجمال یتصدرھا ھا تزخر بكما أنیعطي ھویة لسكانھا ، 
  .الصخر العتیق و أخادید الرمال و شالالتھ، زیادة على الغابات الكثیفة المنتشرة عبر بلدیاتھا

  

كل ھذه الكمونات یمكن إستغاللھا و تقدیمھا كمنتوج سیاحي للزائرین الذین ال           
ر و ال كثبان الرمل و إنما یبحثون عن وجھة سیاحیة جدیدة مشاھدة أمواج البح یرغبون في

لكن عوض ذلك ، نالحظ المستوى المتردي الذي . تقدم إلیھم مناظر لم یسبق لھم رؤیتھا
یعاني منھ القطاع السیاحي بوالیة قسنطینة و الذي یتمیز باإلھمال و الضیاع فنالحظ 

و درجة التلوث التي أصابت الصخر العتیق  الوضعیة المزریة التي آلت إلیھا المعالم األثریة
و أزقة المدینة القدیمة و تالشي مبانیھا إضافة إلى فقدان عدة مساحات خضراء من جراء 
الحرائق و إتالف ھیاكل الترفیھ المتواجدة ، أما عن الھیاكل السیاحیة فیتبین نقص كبیر في 

  قبال التي تتماشى و المستوى السیاحي الحالي من فنادق ذات التصنیف العاليھیاكل اإلست
  یر في التكوین السیاحي و اإلشھار بھذا القطاعبو المطاعم المصنفة ، و نالحظ ضعف ك 
  .و أیضا في التوعیة بأھمیتھ 
  

 ھذه الوضعیة تدعوا إلى القلق على مصیر السیاحة القسنطینیة و تفرض ضرورة          
إیجاد حل عاجل للحد من ھذا الخمول و الركود ، فسوق المنافسة العالمیة ال یرضى بالتكاسل 
بل یجب اإلسراع حتى تسترجع الوالیة صورتھا التي لطالما فخرت بھا، األمر الذي یدفع بنا 
إلى وضع بعض اإلقتراحات التي تتجھ أساسا نحو تغییر المنظور السیاحي على المستوى 

ضرورة اللجوء إلى الشراكة األجنبیة و خوصصة الھیاكل السیاحیة العمومیة  المركزي ، و
حتى تخلق منافسة بین المستثمرین ، إرجاع األمن و التركیز على التكوین و اإلشھار 

  .بالمجال السیاحي
  

لسیاحیة المنتظرة التي سوف تسموا بھذا ه العوامل قد یؤدي إلى الدفعة اتجمع ھذ          
تسمح لنا بطرح تساؤالت  ولى تحقیق الغایة المرجوة من تنمیتھ بوالیة قسنطینة ، القطاع إ

أخرى تتمحور في إمكانیة تنمیة السیاحة في والیة قسنطینة عن طریق ضمھا إلى لمدینة 
أخرى كالمدن الساحلیة مثل سكیكدة أو جیجل لتخلق فیما بینھا تكامل سیاحي ساحلي و 

   .داخلي



 

  
  الـمـلـخــــــــــــص

  

ائده ، ألن عودور بارز في دعم و تنشیط إقتصادیات الدول يسیاحللقطاع ال          
مدخوالتھ مباشرة و فوریة ، یمتص فعلى اإلقتصاد الوطني و التنمیة المحلیة ،   تنعكس

توى األسعار،  یؤثر على مسالعمالة العاطلة ، یساعد على حمایة البیئة و المواقع األثریة ، 
تعاملھ مع مختلف القطاعات اإلنتاجیة و  إضافة إلىفرص اإلستثمار و الشراكة،  د منزیی

  .ھذا القطاع أصبحت ضرورة ال محال منھاو ترقیة لذلك تنمیة الخدمیة، 
على الجزائر أن تعمل جاھدا من أجل  مع النظرة المستقبلیة للتنمیة المحلیةو تماشیا  

إلعطاءھا لھذا إخترنا تنمیتھ في مدینة كبیرة  ،و اإلستفادة من عوائدهتطویر ھذا الجانب 
و تحوي  تتمیز بموقع جغرافي إستراتیجيسیاحیة جدیدة ھي والیة قسنطینة التي  صورة 

فأصبح من  العلمیة و اإلقتصادیة؛ الثقافیة وو  ةطبیعیالمقومات سیاحیة عدیدة منھا  
لسیاحي ، و التدخل بطرق عقالنیة و علمیة سلیمة ا ھامن خمول إخراج الوالیة الضروري 

و لتحقیق ذلك یجب إتخاذ التدابیر و  .حتى تتمكن من إقتحام  سوق المنافسة العالمیة
  . للتذلیل من العوائق التي تقف أمام ھذه التنمیة السیاحیة اإلجراءات الالزمة

  
  
  
  

  :الـكـلـمـــات األســــاسـیـــة
  

  اإلستثمار، الشراكة، المنافسة، السوق العالمي،   المؤھالت السیاحیة، التنمیة السیاحیة،
  

   .، التنمیة المحلیةالوطنيقتصاد اإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

RESUME 
 

Le secteur du tourisme occupe une place prépondérante dans le soutien et le 
développement économique des pays car ses apports se répercutent sur 
l’économie nationale et le développement local. Ses bénéfices sont direct et 
immédiat, il absorbe le chômage, il contribue à   la protection de 
l’environnement et des sites archéologique, il influence les marge des prix, il 
ouvre des champ d’investissement et de partenariat en plus de sa coopération 
avec les différents secteur productif et de services, d’où le développement et 
la promotion de ce secteur qui devient une nécessité incontournable en étant 
en accord avec la vision futuriste du développement local qui stipule que 
l’Algérie doit impérativement s’engager à développer ce secteur du tourisme 
et en tirer profit. 
C’est dans ce sens que nous avons choisi de développer le secteur touristique 
dans une grande ville afin de lui donner une nouvelle image touristique, il 
s’agit de Constantine, connue pour sa situation géographique stratégique et 
ses potentialités touristiques naturels, culturels, scientifiques et 
économiques,il devient urgent de sortir cette wilaya de sa léthargie et 
l’impliquer de manière rationnelle et scientifique dans le marché de la 
concurrence mondiale. Pour que ce projet se réalise il convient de prendre les 
mesures adéquates pour s’opposer à toute entrave de ce développement 
touristique  
 
 
 
 Les mots clés 
Développement touristique, Potentialités touristiques, investissement, 
partenariat, concurrence, marché international du tourisme, économie 
national, développement local. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

SUMMARY 
         The sector of tourism occupies a dominating place in the support and the 
economic development of the countries because its contributions are reflected 
on the national economy and the local development. Its benefit are direct and 
immediate, it absorbs unemployment, it contributes to the environmental and 
the archeological sites protection, it influences  the margin of the prices, it 
opens field of investment and partnership in addition to its co-operation with 
different productive sector and services, from where the development and the 
promotion of this sector becomes a need impossible to circumvent while 
being in agreement with the futuristic vision of the local development which 
stipulates that Algeria must imperatively commit itself developing this sector 
of tourism and to benefit from it.  
It is in this direction that we chose to develop the tourism sector in a large city 
in order to give it a new tourism image, it acts of Constantine, known for it 
strategic geographical situation and its natural, cultural, scientific and 
economic potentialities, it becomes urgent to leave this wilaya from its 
lethargy and to imply it in a rational and scientific way in the world 
competition’s market.  
So that this project is carried out it is advisable to take adequate 
measurements to be opposed to any obstacle of this tourism development   
 
 
Key words  
Tourism development, tourism Potentialities, investment, partnership, 
competition, international market of tourism, national economy, local 
development. 
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