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ا يرة ويقافيرة وايت رادية ببر  ع ربح  تعتبرر         اتم اهرج ا ا ةتعتبرر السرياحة هر فري  عكبرر  رن

ا  ومرن حير  منا رل التر   التري  العالم لما حققته من نتائج ا  واريرراد معتبرج من حير  التردفق

ا  اليت ررادية  تحررديها ب ررورج مباترررج وب ررورج ريررر مباتررج الرتباطهررا مررا العديررد مررن القطا رر

ا يرة واليقافيررة  اتم و رة اانتطررـة المتعلـقرـة بالسرر ر والتنقرر  ب اال ام رر  السررياحة  لره عنهررا م وتع

اهتمر  بالنتراط السرياحي واريامة خارج مقر السكن الع و   ديردج  اد د ادي ارراض متعرددجب فهنر

ا  والتت ي . ا  والتدفق  وحقق  نتائج معتبرج من حي  اريراد

رها         هرا لدو اارية ويطاع ايت ادي هام في  ملية التنمية ن ة ت ا  هي  ن فالسياحة حاليا 

و  العالمب كونها ت عهم د ا  م موارد مالية إضافية للسكـان ؤمن الهام الذي تلعبه في نمو ايت ادي

هورج و نوتعم ة رير المن ا  الهام و ا  فهي تمي  إحدى ال ادر  ر ـ   له تحسين ميزان المدف

ه ح  بعض عساسيا من  نـا ر النتـ ـاط اليت ادي وترتبط بالتنمية ارتباطا كبير وتعم   ل

و  ومنها  له سبي  الم ها تلد الد ه ا ا  متكللمتكال  اليت ادية التي توا ــ  ي ة البطالة التي تعم

الوج التنمي ها وذلد بقدرتها  له خلق فرص  م  اديدج ب ة السياحية  له تخ ي  حدج نسل ت ايم

ال  توفير مرافق البنه  ا  سياحية من   له دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتا بإمكان

دمة السائحيـاا  له السواء ويترتل  له التنمية  ن والمواطنينساسية والتسهيال  لالزمة لخ

اتما ية واليقافية والبيئية والسياسية في  االيت ادية واال ا  التنموية مامو ة من التأيير السياحية 

ازائر في  ملية إح اء لليرواتها السياحية ب ية اس اللها  تر   ال     المق د السياحي بحي  

ا  ااخرى في التن ا  اانل القط اهم إله  اعلها تس د مباترج بعد  دور الميياق و  مية وكان ذل

ا  والوسائ  الضرورية للتنمية السياحية.  6611السياحي سنة  هد  الذي بموابه تم تحديد اا

ازائر         هامة ناده في ال وفي الوي  الذي يحت  فيه يطاع السياحة في بعض البلدان مكانة 

اهمة ال عالة لهذا  دررم إمكانياتها السياحية الهائلة لم ت   بع اوج والمس ا  المر ااهد إله تحقيق 

ااورج بفهي تتمتا بموارد سياحية متعددج ومتكاملة  ورن  بمييالتها من البلدان الم القطاع إذا ما ي

د   ا  ومناخ معت ا  براب اح  ب حاري بعنهار بمرت ع اتمعة في دولة واحدج سو نادها م نادرا ما 

 ةـــــة العامـــالمقدم
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د التقاليد وتنوع اآليار ك  هذا يعد مخزون سياحي يمتد  بر  له مدار السنة بارضافة إله تعد

اهة سياحية رائدج في حوض المتوسط. اع  منها و  ربوع الوطن التي يمكن عن ت

ة        ا  اد هام ؤهال  وطاي والية ميلة تعد من بين المخزون الذي لم يست   بعد فهي تتميز ب

ا   امتها إله استيمار مااال خ با لتر اع  منها حقيقية لتحقيق التنمية السياحية وت عي  القطاع ت

ا  الطبيعية وعيرية تاريخية و اليقافية زيادج  له ذلد  السياحي بلوالية خا ة منها المقوم

هرا رحاطته بالعديد من الموايا السياحية  ازائر سد بني هارون ن احتوائها  له عكبر سد في ال

ا  الزائر ب   ال  ن توفير وسائ  الراحة و السترخاء الرائعة و المؤيرج  له معنوي ة   وية ف

ا  إ طاء  ورج ذويقاب  ه ا ا  و  ا  نقص كبير في المرافق السياحية و هياك  الستقب ه المقوم

طور هذا القطاع تم طرح ارتكالية التالية :  توضيحية  ن وضعية السياحة والية ميلة وعفاق ت

 ميلة و كي  يتم ذلد ؟ ه  يمكن تحقيق تنمية سياحية عال والية   

 ال  السياحية التي يمكن اس اللها و تنميتها بالمنطقة؟ ا هي المؤ  م

 ا هي وضعية القطاع السياحي بوالية ميلة ؟  م

 ا هي العوائق و المتاك  التي تعري  التنمية السياحية والية ميلة ؟  م

 ا  سد بني هارون كأساس للتنمية السياحية والية مي  لة ؟ه  يمكن استعم

ال  و  ن العوائق التي تعري  مسار تنمية هذا القطاع بوالية ميلة  ولإلاابة  له هذه التسا

ا  اا ضع  مرد يم يمنا بتحليلها و البح  في  حتهاب وضعنا بعض ال رضي ودية القطاع و ير

هرج عولية تاملة إله:  السياحي بلوالية بن

 . ا  السياحي هياك  الستقب  ضع  مستوي 

  ا  السياحية.ضع  نتاط امعي ال  و ال  الوك

 .ماا  السياحي  نقص التكوين و الخبرج في ال

 ه ا  الخضراء و ح  ائر التسلية.نقص المساح

 .ام  البيئية و المعالم السياحية  تقهقر في العو

  ا  ارتهار ال  ملي و ي السياحي لدى سكان الوالية و ري  .للمناطق السياحيةنقص ال

 . ا  السياحية الميلية ا ا  و المنت ل  الخدم  ضع  التسويق و الترويج لمخت

 .طر  الخواص و الستيمار في القطاع السياحة   دم واود مبادرج من 



ـة التنمية السياحية في والية ميلة ـة العامـ  تهيئة منطقة بني هارون                             المقدمـ
 

 
3 

 : دوافع اختيار الموضوع

الة  اهم في رفا   ا  لما تدره من عموا  و تس تعتبر السياحة في   رنا هذا من عهم القطا 

اهتمامنا بهذا الموضوع  ااء  هنا  ا  ب ومن  ل الت كير بالنهوض التنمية و تد يم اليت ادي ا ب لذا و

ا  هائلة  ؤهال  و امكاني هرا لما تتمتا به من  ا من و هذ الس اللهابقطاع السياحة في واليتنا ن

ا  :  ع

ال  تدفق السياح. -  زيادج المداخي  من 

الة التنمية . -  رفا وتيرج ايت اد الوالية و النهوض بع

 إنعاش المنطقة السياحية الداخلية. -

 توفير منا ل العم . -

راه.  - ا  الوطن وحته خا اد  ال كري و اليقافي بن والي  فتح رص االستيمار السياحي و التب

 سة :الهدف من الدرا
الهد  من هذا البح  هو :  إن 

ـه.ـإ طاء الوضعية الحالية للقطاع السياحــي و عف -      اق تنميتـــ

ؤهال  السياحية المختل ة التي تزخ -     ال  ال ـة.ــر بها الواليـاست  ـ

همية االستيمار من المتاريا السياحي -      ة.ـــــــة باواليــالتعري  بأ

ؤهال  السياحية المواودج بمنطقة بني هارونإنتاء منطقة  -      .التوسا السياحيباالست ال  ال

اوج و الو و  إله ال اية التي ي بو إليها هذا البح  ا تمدنا  له  ااهدا  المر و لتحقيق 

 التالية:المنهاية 

  النظري:مرحلة البحث 
ا    مقاال  ب مذكر ح  من كتل ب المرااا لالزمة التي تخدم موضوع الب وتم  فيها البح   ن 

ا  ب يوانين بو مراسيم تن يذية و حته الارائد و ب  ة عساسية زيارج الموايا ارلكترونية  بعطروح

المرااا  ا هذه  ان  .ضمن يائمة في نهاية البح  لي تبكة االنترني  و يد عدر

  يداني:الممرحلة البحث  
خال  ه  ا ذيمنا ل  الم الح و المديري ا   له مستوى اوالية ه المرحلة باالت ا  بمخت ام ل

ا  المعطيا  ا  و ارح ائي هذه  التي تخدم الموضوع و تتمي الخا ة بالمنطقة و ب المعلوم

ا    في:المديري
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 مديرية التعمير والبناء لوالية ميلة . -

ا   - ا   التقليدي لوالية ميلة.مديرية السياحة و ال ن

 مديرية الم الح ا الحي لوالية ميلة . -

ا ة لوالية ميلة . - ام و ال ن  مديرية المنا

 مديرية الري لوالية ميلة. -

ت ا  العمومية والية ميلة. -  مدرية اال

 مديرية اليقاف لوالية ميلة. -

 دار اليقافة لوالية ميلة. -

ا  ال  يرج و  - ا  التقليدية لوالية ميلة.مديرية المؤسس ا   المتوسطة و ال ن

اار لوالية ميلة. -  مديرية الت

ايا ار الم و االت ا  -  .مديرية البريد و تكنولو

ة و مرايبة الميزانية والية ميلة.  - ا  مديرية البرم

ا  اليقافية و االيرية فرعوالية ميلة.  -  المركز الوطني لحماية الممتلك

ااهدين لالية ميلة.مديرية  -  الم

حر  والية ميلة. - ا  التقليدية و ال ا   ررفة ال ن

ل حة و السكان -  لوالية ميلة. مديرية ا

 الديوان الوطني للتطهير. -

ؤهال   ت ح نامناطق التوسا السياحي و  هزيارتنا إلفكان  عما الميدان  ك  المناطق ذا  ال

ما اخذ  ور فوتوررافية و التي لها  وارون...مي : المدينة القديمةب سد بني هالسياحية  ريرها 

  الية بموضوع البح .

 المعطيات:مرحلة معالجة 
ا  ارح ائية  ا  و البيان ا  اما المعلوم ا يمنابعد  ملي و بمعال ااز الادا و  تها و تحليلها و إن

  ليها.الخرائط و التعليق 

ـة   البحــــــث:خطــــــ
عا  الاابة  ال  المطروحة في ارتكالية تو لنا إله تقسيم من  ه التسا ح  ل ه  موضوع الب إل

ي  لهف و  وك  ف    ربعةع هي كاآلتي: مبحيين يحتو  و
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 : التنمية السياحية نشأتها أهم المفاهيم  و التعاريف في العالم إفريقيا والجزائر  الفصل ألول
ل     م هذا ا  :ماوه مبحيينويض

مة  ن السياحة المبحث ألول : ري   ا اهيم و تعا  تناولنا فيه م 

ازائر العالمب إفريقياالسياحة في  ي:الثانالمبحث    و ال

 ف والية ميلة الطبيعية ، البشرية و االقتصادية مقومات السياحية  الفصل الثاني :
ل     م هذا ا  :مبحيين وهماويض

 الطبيعية والبتري لوالية ميلة  الخ ائصعهم  المبحث ألول :

 ااهمية اليت ادي لوالية ميلة المبحث الثاني :

ؤهالت السياحية ووضعية القطاع السياحي ف والية ميلة الثالث:الفصل    الم
ل     م هذا ا  :مبحيين وهماويض

مؤهال  السياحي في والية ميلة المبحث ألول:   ال

 اسياحي في والية ميلةوضعية القطاع  ي:المبحث الثان

 ات ــد واقتراحــنق ع:ـالفصل الراب
ل     م هذا ا  :مبحيين وهماويض

 و متاك  التنمية السياحة في والية ميلة وائق  المبحث ألول: 

 تهيئة منطقة بني هارون  ي:المبحث الثان
ا  والمتاك  التي  ااز هذه الرسالةفي إ ادفنها ررم ال عوب ن هذا القطاع في إيمانا منا بألكن  ن

الة التنمية   له يادرالية ميلة  فتح فرص الستيمار السياحي وتوفير منا ل ت   والنهوض بع

واه الوالية وايت ادياتها در  له ت يير    .يا

 

 -وهللا ولي التوفيق -                                                                                     
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 01 ة  ـــة العامــالمقدم
أهم مفاهٌم و تعارٌف السٌاحة فً العالم: ل األول ـالفص مٌة السٌاحٌة نشأتها  ،  التن

 افرٌقٌا و الجزائر.
06 

 60 مقدمة الفصل
رٌف عامة عن السٌاحة هٌم و تعا  70 المحث األول : مفا

 70 مقدمة المبحث
I-  رٌخ السٌاحة  07 تا

ة  -1 ٌ  07 1914الى  1840المرحلة الزمن
ة من  -2 ٌ ٌومنا هذا 1914المرحلة الزمن  08 الى 
II-  10 السٌاحة 
 10 مفهوم السٌاحة  -1
 10 لغة -1-1
مٌا -1-2  10 عل
 11 مفهوم السائح  -1-3
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ة -2 رجٌ  14 السٌاحة الخا
IV- 14 أنواع السٌاحة 
ة -1 ٌ ة  اإلستجمام ٌ ٌه  14 السٌاحة الترف
ة -2  15 السٌاحة الثقافٌ
ة  -3  15 السٌاحة الدٌنٌ
ة -4 عالجٌ  16 السٌاحة  ا

ة جالعالسٌاحة ال -4-1      ٌ 16 
ةالسٌاحة  -4-2       16 الستشفائٌ
ة  -5  17 السٌاحة الرٌاضٌ
ة  -6  17 السٌاحة الشاطئٌ
 17 سٌاحة  الغوص -7
 17 و المغامرات الكتشافسٌاحة  -8
ة  -9 ٌ االت إلجتماع  18 سٌاحة اإلت

 18 سٌاحة رجا األعمال -10
 19 سٌاحة المؤتمرات  -11
ة  -12 ٌ  19 السٌاحة التصور
ةالسٌاحة ا -13 رٌ  19 التجا
ة -14 رٌ  19 السٌاحة العسك
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ة  -3 اعدٌ  20 الهٌاكل الق
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1-  ً  21 مفهوم التخطٌط السٌاح
ً و اهدافه -2 ة التخطٌط السٌاح مٌ  21 أه
VII-   ة ة السٌاحٌ مٌ  22 التن
مٌمفهوم  -1 ةالتن  22 ة السٌاحٌ
ة  -2 ة السٌاحٌ ٌ ة التنم مٌ  23 أه
 26 المبحثة ــخالص

ٌقٌا و الجزائر ً العالم افر ً : السٌاحة ف  27 المبحث الثان
 27 ة المبحثـــمقدم

I-   العالم ً ة ف  27 الحركة السٌاحٌ
ً العالم  -1  27 احصائٌات عن السٌاحة ف
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ً الجزائر -3-2   ٌل السٌاحٌة ف  39 المداخ
ة  -3-3   ً الجزائر المقومات السٌاحٌ  39 ف
ة -3-3-1    ٌعٌ  39 المقومات الطب
ة( -3-3-2    ة و الدٌنٌ ٌ ٌة و الثقاف رٌخ ة )التا رٌ  40 المقومات البش
ة 3-3-3     41 المقومات الخدماتٌ

 41 النقل الجوي -3-3-3-1     
 42 النقل البري  -3-3-3-2     
 42 النقل البحري -3-3-3-3     
االت -3-3-3-4       42  االت

ً الجزائر -3-4    43 تطور السٌاحة ف
 43  استقاللبل قالفترة ما  -3-4-1  
اللفترة غذاة  -3-4-2    44  الست
 44     1966-1962الفترة ما بٌن  -3-4-3   
 46 1980-1966ما بٌن  الفترة -3-4-4   
ً بالجزائر - 3-4-4-1      46 تأسٌس القطاع السٌاح

ً ) - أ  47 (1969-1967المخطط لثالث
ً األول ) - ب  48 ( 1973 -1970المخطط الرباع
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ً )  -ج ً الثان  48 ( 1977-1974المخطط الرباع
ً األول )   -د   49 (1984 -1980المخطط الخما

ً ) المخطط -هـ     ً الثان  50 (1989 -1985الخماس
 51 1989فترة ما بعد  -3-4-5  
ً بالجزائر  -3-5   ٌاح  52 مشاكل القطاع الس
ً الجزائر -3-6   ة ف ٌ ة السٌاح ٌ  53 التنم
  3-7- ً ة الخاصة بالقطاع السٌاح ة و التنظٌمٌ  54 ألدوات القانونٌ

 55 المبحث خالصة
 56 الفصل  خالصة

ٌة ًــالفصل الثان ٌة الطبٌع ة مٌلة االقتصادٌة، البشرٌة و  : مقومات السٌاح  57 ف والٌ
 57 الفصل مقدمة 

الٌة مٌلة ة ل ٌ ة و البشر ٌعٌ : أهم الخصائص الطب  58 المحث األول 
 58 مقدمة المبحث 

I-     ة و البشرٌة لوالٌة مٌلة ٌعٌ  58 الخصائص الطب
ة  -1 ٌ ال ة عن ال ٌ رٌخ  58 لمحة تا
 60 ة ٌالدراسة الطبٌع -2
 60 الموقع  -2-1  

رٌس  -2-2    61 التضا
ة -2-2-1    ة الشمالٌ  61 المنطقة الجبلٌ
 64 منطق األحواض و لتالل  -2-2-2   
 64 منطقة السهول العلٌا -2-2-3   
 65 المناخ -2-3  
 67 التساقط -2-3-1   
 67 رارة حال -2-3-2   
ة التساقطاعالقة بٌن  -2-3-3    ٌ  68 ودرجة الحرارة كم

 69 منحى قوسن -2-3-3-1     
     2-3-3-2-  ً  72 معامل أمبرج
رٌاح -2-3-4     72 ال
ٌع )الجلٌد( -2-3-5     73 الصق
 73 البرد  -2-3-6   
ة  -2-4   هٌدروغرافٌ  73 الشبكة ال

ة  -2-4-1    ٌ ة المصادر المائ  73 السطحٌ
 74 واد الرمال -2-4-1-1     
 74 واد النجاء -2-4-1-2     
ٌر -2-4-1-3       74 واد الكب
 75 سد قروز -2-4-1-4     
ً هارون -2-4-1-5       75 سد بن
ة  -2-4-2    ٌ ة الجوف ٌ  75 المصادر المائ
  2-5-  ً  75 الغطاء النبات
ة  -3  77 الدراسة السكانٌ
مٌلة  -3-1   ة  ٌ ال  77 تطور سكان 
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 77 التركٌب الجنسً و العمري للسكان  -3-2  
مٌلة عبر بلدٌتها  -3-3   زٌع سكان والٌة   79 تو
 83 للسكان  قتصاديالالتركٌب  -3-4  

 85 خالصة المبحث 
ة  ألهمٌ  : ً ةالمبحث الثان ً والٌة مٌلة االقتصادٌ  86 ف

 86 مقدمة المبحث 
I-  ةألنشطة  86    االقتصادٌ

1-  ً  86 النشاط الفالح
 86 قطاع الفالحة -1-1   

ٌوانات بتر -1-2  88 ٌبة الح
 89 صناعةقطاع ال -2
 92 رياقطاع الصٌد الق -3
 93 مات دالخ -4
ً ٌالتعل -4-1    ً و البحث العلم  93 م العال

مٌلة  -4-1-1       93 المركز الجامعً ب
هٌن -4-2 ً و التم مهن  94 التكوٌن ال
ة -4-3      96 الخدمات الصحٌ
ة -4-4     رٌ  98 الخدمات التجا
ة -4-5     ة و المصرفٌ  99 الخدمات البنكٌ
II -     100 دراسة الشبكات 

الت  -1  100 شبكة الموا
 100 شبكة الطرق  -1-1
ة -1-1-1       ٌ  101 الطرق الوطن

ة-1-1-2 ٌ  102 الطرق الوالئ
ة -1-1-3  103 الطرق البلدٌ
رٌق السٌار شرق  -1-1-4  104 غرب –الط
ة  السكة-1-1-5 ٌدٌ  104 الحد

االت  -2    104 شبكة االت
 105 شبكات الطاقة  -3  

ة  -3-1  105 شبكات الطاقة الكهربائٌ
3-2-  ً  106 شبكة الغاز الطبٌع

وٌد  -4   ً شبكات التز مٌاه الصالحة للشرب و الصرف الصح  106 بال
مٌاه الصالحة للشرب -4-1      106 شبكة ال

4-2- ً  107 شبكة الصرف الصح
 109 خالصة المبحث 

 110 خاتمة الفصل
ة مٌلةــالفصل الثال ٌ وال فً حً  ٌة القطاع السٌا ٌاحٌة ووضع  111 ث : المؤالت الس
 111 مقدمة الفصل

ً والٌة مٌلة هالت السٌاٌحة ف  112 المحث األول : الم
I-     ة ٌ ؤهالت الطبٌع  112 ال
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ة -1 عٌ  112 المواقع الطبٌ
ً هارون -1-1  112 موقع بن
 113 موقع مارشو  -1-2
 113 موقع تسدان  - 1-3      

 114 الغابات  -2    
 114 أصناف الغابات -2-1      

ة -2-1-1  ٌعٌ  114 الغابات الطب
 114 غابة بوعشرة  - أ

 114 غابة تسدان  - ب
ةالغابات  -2-1-2  اعٌ  114  الصطن

ة  -2-2       ٌ  115 الثروة الحٌوان
ٌوانات  -2-2-1  115 الح
 115 الطٌور المهاجرة  -2-2-2

ة  -3     وٌ  116 المنابع الحم
 116 حمامات التالغمة -3-1     
ً قشة -3-2       117 حمام بن
II-     ة رٌ ة  األث خٌ رٌ ؤهالت التا  120 ال

مٌلة )حضارات( -1 رٌخ   120 تا
مٌدي مٌ -1-1       ً العهد النو  121 لة ف

      1-2- ً ً العهد الرومان  122 مٌلة ف
      1-3- ً ً العهد الوندال  123 مٌلة ف
      1-4- ً ً العهد البٌزنط  123 مٌلة ف
      1-5-  ً ً إلسالم  124 مٌلة ابان الفتح العرب
ً عصر لوالة  -1-6        125 مٌلة ف
ً عهد ألغالبة  -1-7        125 مٌلة ف
      1-8-  ً ً العهد الفاطم  126 مٌلة ف
ً العهد  -1-9       رٌنمٌلة ف زٌ  127 ال

الحمادٌٌن -1-10       ً عهد   127 مٌلة ف
ٌٌن -1-11       ً عهد الموحد  128 مٌلة ف
ً عهد الحفصٌٌن -1-12        129 مٌلة ف
نٌٌن  -1-13       ً عهد العثما  129 مٌلة ف

ً  احتاللمٌلة أثناء  -1-14        130 الفرنس
ً الوقت  -1-15        132 (2013-1962الحاضر )مٌلة ف
ة-2   ٌ رٌخ ٌع التا  133 أهم المواض
مة(  -2-1    ٌ مٌلة القد  133 ٌالف )

     2-1-1- ً ٌزنط  134 السور الب
 135 ألبواب -2-1-2     

 135 باب الرحبة ) باب الجامع( - أ
 135 باب الحدٌد - ب
 136 باب البلد  -ج      
ٌوس  -د        137 باب الر
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 137 عٌن البلد  -2-1-3
مٌلو -2-1-4  138 تمثال 

    2-2-  ً  139 مشتة العرب
ٌرة -2-3      140 عٌن المش

 141 الرقادة -2-4    
ة -2-5     ٌ  141 األثار الرومان
 142 الكهوف-2-6    

 142 (بزاط  عٌن -كاف تازورت )مشتة نعمون  - أ
 143 ة أو غار الزمةبمغارة شطا - ب

 144  تازورتقلعة  -2-7
 144 فندق فرجون -2-8   
 144 قصر ألغا -2-9   
 146 السجن ألحمر-2-10   
ة  -2-11    غاٌ  148 برج ز
 148 كاف الزوابق -2-12   
 149 مركزالصاص -2-13   
 149 منٌار زارزة -2-14   
ٌزة -2-15     150 صخرة برز

 150 البعالة -2-16
 152 عٌن فوة -2-17
 152 ة ذعٌن تام -2-18

III-   ؤهالت ةال ٌ  153     الدٌن
 153 المساجد  -1

 154 مسجد سٌدي غانم -1-1     
 156 المسجد العتٌق -1-2     
     1-3-  ً لمٌل  156 مسجد مبارك ا
زواٌا  -2     157 ال

ة سٌدي الش -2-1       وٌ  157 الحسٌن ٌخزا
ة -2-2       وٌ حمال ة ا وٌ  158 الزا
ة -2-3       ة الرحمانٌ وٌ  160 الزا
ة المعمرة -2-4       وٌ  160 الزا
ة -2-5       ة الحنصالٌ وٌ  161 الزا
ة  -2-6       رٌ ة لمال وٌ  161 الزا
 162 ألضرحة  -3    

رٌحثالثة صٌودة  -3-1        162 ض
رٌح سٌدي سعدون -3-2        163 ض
رٌح سٌدي عزوز -3-3        163 ض
ة -3-4       ٌ رٌح الرحمان  164 ض

IV-      ة ٌ ؤهالت الثقاف  165 ال
ة  -1   هٌاكل الثقافٌ  165 ال

 165 دار الثقافة -1-1     
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المجاهدٌن  -1-2  166 متحف 
 166 متحف المٌدنة القدٌمة  -1-3

 167 لعادات و التقالٌد ا - 2  
ٌزة -2-1  167 التو
 167 شرةنٌوم ال -2-2
 167 بوغنجة -2-3

ة المعتمدة بوالٌة مٌلة  -3   معٌات الثقافٌ  168 الج
ة  -4   دٌ  169 الصناعة التقلٌ
 170 فن الطبخ  -5  
 170 الفنالموٌسقى و  -6  

ة  -6-1        170 الموسٌقى الشعبٌ
 171 الشعر الحر  -6-2      
اٌات و األمثال  -6-3        171 الحك

V-     ة ؤهالت اإلنشائٌ  172 ال
ً هارون  -1     172 سد بن
ة -2    ٌ  174 سد واد العثمان
VI-     ة  176 الهٌاكل السٌاحٌ
 176  الستقبالهٌاكل  -1   

 176 الفنادق  -1-1     
ٌوت الشباب  1-2       177 ب
 177 هٌاكل إلطعام  -2   
ة  -3     179 اوكاالت السٌاحٌ

VII-     ة ٌدٌ  181 الصناعات التقل
ة  فروع -1     181 النشاطات الحرفٌ

ة  -1-1      ٌ ة الفن ٌ  182 الصناعة التقلٌد
ةالنتاج المواد  1-2      ٌ ة الحرف ٌ  182 الصناعة التقلٌد
ة للخدمات  -1-3      ة الحرفٌ ٌ  182 الصناعة التقلٌد
ٌها  -2    ب احٌائها او الحفاظ عل ً ٌج ة الت ٌ  183 أهم الحرف التقلٌد

ة  الصناعة -2-1      ٌ  183 النحاس
 183 الطرز التقلٌدي  -2-2     
 183 صناعة الكسكس  -2-3     
 184 صناعة الفخار و النسٌج  -2-4     
ة  -2-5      ة األدوات الخشبٌ  184 صنا
ة  -2-6      ٌدٌ وٌات التقل  184 صناعة الحل

ة  -3   ٌ مٌدان الصناعات التقلٌد  ً هرات المسجلة ف  184 التظا
ة  -4   ٌ ً منها قطاع الصناعات التقلٌد ً ٌعان  185 المشاكل الت

 186 خالصة المبحث 
مٌلة ة  ٌ ال  ً ً ف ة القطاع السٌاح ٌ ً : وضع  187 المبحث الثان

 187 مقدمة المبحث 
I-  مٌلة ة  ٌ ال  ً ً السٌاحة ف  187 لماذا ننم

II-  مٌلة ة  ٌ ال ً ل ة للقطاع  السٌاح ة الحالٌ  188 الوضعٌ
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ة  -1   هٌاكل السٌاحٌ  188 ال
 188   الستقبالهٌاكل  -1-1     
 189 هٌاكل إلطعام  -1-2     
ة 1-3      ٌ ٌه  189 الهٌاكل الترف

ة  -2   ٌ ٌة و الدٌن رٌخ  190 المعالم التا
مٌلة  -3   دٌنة  ٌن بم  190 دراسة السٌاح الوافد
ً الوالٌة  -4   ً ف ٌر السٌاح  191 التسٌ

ة  4-1      ٌ ة السٌاحة و الصناعة التقلٌد رٌ دٌ  191 م
ً قطاع السٌاحة  بالوالٌة -5     192 الفاعلون بصفة مباشرة ف

هٌاكل المبٌت -5-1      ة و ٌ ً السٌاحة الفندق  193 ممثل
االت السٌاحة  األسفار -5-2       193 و
ة 5-3      ٌ  193 الحركات الجمعو
ة  5-4      مٌلةالمطاعم السٌاحٌ  194 بوالٌة 

الٌة مٌلة الستثمار -6    194 السٌاحً ب
ً القطاع العام  الستثمار -6-1      195 ف
ة القرارم قوقة( -6-1-1      ً )غابة تادرار بلدٌ هٌئة لموقع طبٌع  194 دراسة الت

هٌئة لمحطتٌن مناخٌتٌن بجبل وشناك -6-1-2      ً وجبل  دراسة الت ة تسالة لمطاع ٌ تامزقٌدة ببلد
ة تسدان حدادة  194 ببلدٌ

ة اتالغمة  - 6-1-3       لمٌاه الحمٌوة بمشتة السمارة بلدٌ ٌة لطبقة ا هٌدروٌجولوج  194 الدراسة ال
ة - 6-1-4       ٌ ة واد العثمان ٌ مٌاه المنبع الحموي قروز بلد ٌع  هٌئة جر و تجم  195 دراسة ت
ٌف و انشاء  -6-1-5       ٌد و  تصن ً للوالٌة دراسة وتحد  195 مناطق التوسع السٌاح

 195 منطقة التوسع السٌاحً مارشو  - 6-1-5-1       
ة المقتٌلة  - 6-1-5-2       ٌ حً كد  196 منطقة التوسع السٌا
حً حمام قروز  -6-1-5-3        197 منطقة التوسع السٌا
ً واشناك -6-1-5-4        197 منطقة التوسع السٌاح
حً عٌن أحمد منطقة  -6-1-5-5        197 التوسع السٌا
ً المرج السطاح – 6-1-5-6        198 منطقة التوسع السٌاح
ً هارون  -6-1-5-7       ً بن  198 منطقة التوسع السٌاح

ً القطاع الخاص  -6-2     200 إلستثمار ف
ً فً طور اإلنجاز -6-2-1      ة الت رٌع السٌاحٌ  200 المشا
ٌها من طرف الوزارة( -6-2-2      ً لم تنطلق بعد )مصادق عل ة الت رٌع السٌاحٌ  201 المشا
ة المتوقفة  -6-2-3      رٌع السٌاحٌ  203 المشا

  7-  ً وٌن السٌاح  204 التك
 207 خالصة المبحث 
 208 خالصة الفصل 

 209 اتـــــــــد و اقتراحــع : نقــــالفصل الراب
 209 مقدمة الفصل 

 210 مقدمة المبحث 
  I-   مٌلة ة  ٌ ال  ً ة ف ة السٌاحٌ ٌ  210 الوضع المستهدف من التنم
  II-  مٌلة  العقبات ة  ٌ ال ة ل ة السٌاحٌ ٌ ً تعترض التنم  211 الت
ة -1   ٌ  211 العوائق الطبٌع
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 211 انجراف التربة  -1-1    
ة  -1-2     ٌ  212 النزالقات األرض
 212 الرطوبة  -1-3    
ة  -2   ٌ  212 العوائق البشر

مٌاه المستعملة  -2-1      212 ال
اٌات  -2-2      213 النف
ة  -2-3     هٌكلٌ ة و رٌ  213 نقائص ادا
ة  -2-4      213 اوكاالت السٌاحٌ
ة -2-5     ٌ ٌٌر و ستغالل الحمامات المعدن  213 مشاكل تس
ة -2-6     خٌ رٌ ة على المناطق التا الت  العشوائٌ  214 التد
هٌاكل  -2-7      215 و الفنادق  الستقبالمشكل 
رٌع و تعطلها  -2-8      216 توقف المشا
ة  -2-9     ٌ ة و الثقاف ٌدٌ  216 مشاكل الصناعات التقل
ة -2-10      216 نقص إلعالم  اإلشهار للمناطق السٌاحٌ
ة  -2-11      217 نقص المساحات الخضراء و حضائر التسلٌ
ً السٌاحة  -2-12     ة المتخصصة ف ٌ  217 نقص التكوٌن و الموارد البشر
ٌزات  -2-13     ً مع مم ً الحال ً الستثمارعدم تالؤم الدعم المال  218 السٌاح
ة  -2-13-1      اعدٌ هٌاكل الق ً لل  218 الدعم المال
ٌة و -2-13-2      رٌع السٌاح ً للمشا ة الدعم المال  219 الفندقٌ
ة  -2-14     ٌٌر و تكفل بالنشاطات السٌاحٌ  220 تس

  III-  مٌلة ة بوالٌة  ٌ ة السٌاح ٌ ٌق التنم  222 توصٌات و اقتراحات لتحق
مٌلة  -1    ة  ٌ ال  ً مٌتها ف  222 تحدٌد نوع السٌاحة التً بجب تن

ة  -1-1     ٌ  224 السٌاحة الثقاف
ة  -1-2     ٌ  224 السٌاحة الدٌن
ة( السٌاحة - 1-3     عالجٌ ة )ا ٌ  225 الحمو
ة -1-4     ٌ  226 السٌاحة المناخ
ة  -1-5     ٌ ٌة واإلستجمام ه  227 السٌاحة الترفٌ
ة  -1-6     ٌ رٌاض  227 السٌاحة ال
 231 سٌاحة العبور -1-7    
ة - 1-8     ٌة و الجبلٌ  231 السٌاحة الٌرف
 231 سٌاحة الصٌد  -1-9    
ة السٌاحة  -1-10      232 إلستكشافٌ
مٌلة  -2   ة  ٌ ال ة ب ة السٌاحٌ مٌ ة للتن ٌسٌ  232 المحاور الرئ

ة العتناء -2-1     ٌ ة  األثر ٌ رٌخ  232 بالمناطق التا
ة  -2-2     ٌ ؤهالت الطبٌع  233 ستغالل الم
ٌر مادي  -2-3      234 احٌاء التراث الغ
 235  الستقبالهٌاكل  -2-4    
 236  االنتقالالنقل و  وسائل -2-5    
الت  2-6      236 شبكة الموا
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                                                                                ل:ـة الفصــدمـمق      
ٌة        ة التنم ٌ ٌرة فً دعم عمل ة كب ٌ أهم  تعتبر صناعة السٌاحة من الصناعات الهامة لما لها من 

ٌــ ـة و أنشطتها الخدم ٌاحــ حٌث أن مجالت الس ٌا  ٌاس ٌــا و س ٌا و ثقاف ٌـا و اجتماع  ةالشاملة اقتصاد

ٌر مـن  اهتمـام الكث ـة أصبحت مثـار  ـة و عالقاتها بـالتنمٌة المستدامـ  اد العلمـــاء القتصــالمتنوعـ

ٌا و الجتماع و النفسو االدارة.                                                             و الجؽراف

حٌث اصبحت مجــ     كٌة عبر العالم  ٌ ة و دٌنام ٌـ اهم األكثر  ٌاحـة تعـد احد القطاعـات  الفالس

ٌر فرص العمــل و بذلك تساعـد فً حل مش اهــخصب لتوف  م فً حركة العمرانكلـة البطالـة و تس

ٌر  الموال مـن الخـارج ، و لهـذا فكث كمــا تساعـد علـى تدفـق العمالتاالجنبٌة و جـذب رإوس 

.ً ادها الوطن                                      من الدول جعلت من هذا القطاع حجر اساس  اقتص

الل هـذا الف      ـة لذلك سنحـاول مـن  ٌـ ٌاح ـة الس ٌ ـة و التنم ٌاحـ صل التطـرق الـى مفهـوم الس

ا فً الجزائر. مً وواقعه                             اإلضافة الى أثر السٌاحة فً القتصاد العال
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                                                                           مقدمة المبحث:

ٌر        ٌـد مـن دول العالـم لما لها مـن عائـدات كث ٌزة لـدى العد ٌا مكانـة مم ـة حال ٌاحـ   تحتل الس

ٌـا هاما  مباشرة إضافـة الـى سهولة الستثمار بهاو ٌاحـة تشكل موردا اقتصاد ٌث اضحت الس   ، ح

ٌـا ها الجتذاب أكبر عــدد مـن الس مـا بٌن ٌ ٌر مـن الـدول التـً تتنافس ف ــً الحصـول للكث  ح و بالتال

ةعلـى أكبر  ٌ  .                                                                                فرصة للتنم

ه ألكـن قبـل أن نتطرق فـً هذا المبحث إلـى و   ـه ووضعٌت حً و أنواعـ ٌا ـة النشاط الس ٌ ً      هم ف

ٌط العالم و الجزائر البد أن نتعرؾ وال عل اهٌة السٌاحة و السائح و أٌضا التخط حً      ى م ٌا الس

حً. ٌا مً السلٌم للمجال الس ٌر العل ٌ ٌم و التس ٌر فً تنظ                              الذي له دور كب

I  - السٌاحة:                                                                       تارٌخ 

ـة إلى التنقل بحثا عـن المؤكـل    منذ أن خلـق هللا      هو فً حاجـ األرض و  اإلنسان على وجـه

ـة ،و قــد استعمـل  ٌـ ة زمن و المشرب مستخدمـا وسائـل التنقل المتاحـة أنداك والخاصة بكـل حقبـ

ٌـون القد ـة عبر البحرالمصر ٌ ٌرون إمـا علــى ألقـدام  امى القوارب الشراع ، أما بـرا فكانـوا ٌس

ٌا ألن المسافر كانٌ قوم بكل أو عل ٌا حٌقق ٌاح ى الدواب ،وعلٌه فإن هذه الفترة لم تعرؾ نشاطا س

ٌر ، كما كانـوا ٌتنقلونألؼراض خاصة  األخ شًء بنفسه ، ولــم تكن هناك مرافـق خاصة بهـذا

األماكـن  ٌــارة كالبحث عن ألسواق فً بلدانهم أو خارجها و البحث عن العمل ضؾ إلى ذلك ز

ٌن  الم ٌ ٌن والفاتٌكـان عند المسح ٌـارة القدس عند المسلم ـة المنورة وز رمة والمدٌن قدسة كمكة المك

ٌانا لتنزه  ٌاه المعدنٌة وأح ٌاء ٌسافرون مـن أجل الستشفاء إلى أماكن الم واألؼن األمراء كما كـان

ٌرات واألماكـن الدافئة شتاءا ، وع ـة والشواطئ والبح ٌ ٌز والتمتع بالمناظر الطبٌع لٌه ٌمكن أن نم

هما : رٌخ السٌاحة و ٌن مهمتٌن فً تا                                                              مرحلت

ٌة  -1                                                           :  1914إلى  1841المرحلة الزمن

     ٌ     اتـالختراعى ــانألخر و هذا مرده إلــالبشر من مك الــانتقادة ــعرفت هذه المرحلة ز

فً هذه الفترة ، ٌا الخاصة  ٌحة السوالقطار وذلك باختراع  و التطورات التكنولوج  ٌارة والسفن المر
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ٌعة فً هتم ف والسر ٌ تعد  التنقل، وعموماال بالسٌاحة و نفس الوقت، كل هذا جعل من اإلنسان 

لة هً حً عبر العالم هذه المرح ٌا  .البداٌة الفعلٌة للنشاط الس

ٌق القطار داخل عٌة عن طر حٌة جما ٌا ظٌم أول رحلة س انً، بتن ٌط ٌد" وهو بر  وقد ظفر "توماس ك

ادهــإنجلترا، ث أهــى دول أوربا ثم أمرٌكــا إلــم ق مٌت ــالت التـــذه الرحــم وأطول هــا ومن   ً س

"Grand Tour"  ها ٌ ٌث تم ف ٌارح مة وكذا األماكن التً النقل سائلو اخت   ٌتم  وأماكن إلقا

ٌارتها، ف حً.كانت لبنه لظهور النشاط ز ٌا  الس

منٌة من  - 2  هذا:إلى ٌومنا  1914المرحلة الز

      ً هو الطائرة الحربٌة ، والت ٌزت هذه المرحلة بؤعظم اختراع عرفته البشرٌة و  تزامنت تم

مٌة  ٌزت بإدخال  ألولىمع الحرب العال نً وتم ٌران المد ، وبعد ذلك دخلت الطائرة مجال الط

األخرى ، كما أنها  النتقالوسائل األمان وسرعة  ٌرة على الوسائل األخ هذه ، حٌث طؽت 

حرٌة و التً تعد أقل تكلفة.  ظهرت السٌاحة الب

ة الحرب  ٌ ة  إن التكامل فً وسائل النقل البرٌة و البحرٌة والجوٌة ، خصوصا بعد نها ٌ العالم

ٌاحة  ٌقٌة للس ٌادة تنقل األفواج البشرٌة من مكان إلى أخر، كل هذا ٌعد البداٌة الحق األولى، وز

ٌد  حٌة ، وحدٌثا ظهر السم الجد ٌا دٌث و التً أصبحت تسمى بالصناعة الس ها  الح بمفهوم

"Tourismeطرؾ المنظمات العا االهتمام بالسٌاحة من  ٌن و بدأ مٌة " وهو ولٌد القرن العشر ل

اهتماما بلٌؽا بهذا النشاط و  ، خاصة األمم المتحدة اهد  أنشئواوعلٌه فقد أولى الباحثون  له مع

ال عن االخرى   متخصصة ووضعوا له إطارا خاصا  منف االنشطة  التجارة ، النقل و

 ال .ستالسٌاحة علما موصارت 

ٌقٌة  ٌات عرفت الشرارة الحق ة  النشاط ا نطالقوعموما بعد الخمسٌن ٌ حً والذي تزامن مع نها ٌا لس

ٌون إلى  األورب ٌث عمد ة ، ح ٌ مٌة الثان إلعادة الثقة  الشتراكالحرب العال ٌاحة الدولٌة وهذا فً الس

ٌث قامت فً هذه ٌن ،ح ٌن العالمٌت ٌ فً النفوس بعد الحرب ٌاح التـالفترة شركات س  ة تنظم ر

ٌا ، ٌا ودول حٌة أورب ٌا ٌا أول الدول ألوربٌة التً  س ٌ ٌتظحوتعد إسبان ٌاح الوافد   نـباستقبال الس
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ٌرانها، وهذاأوربا مقارنة  إلى ها من  النخفاضمناخها من جهة و  العتدالٌرجع  بج ٌ ألسعار ف

 أخرى.جهة 

ها  ٌ ٌن إل ٌا فً السواح الوافد ٌطال ٌاحة  بفضلكما شهدت إ حً من جزر و س ٌا تنوع منتوجها الس

ٌاحة  و عالجٌة ،ثقافٌة  أهم الدول المستقبلة للس دون أن ننسى فرنسا و سٌوسرا اللتان كانتا من 

حٌة ، روؾ ، سوى السٌاحة  الثقافٌة والص ٌا بالمعنى المع ٌاح مٌة فلم تعرؾ نشاطا س أما الدول النا

ً راجع إلى فترات  ٌخ ٌنٌة ، والسبب تار ا هذه الدول . الستعمارالد  التً عرفته

لمٌة وبدأت الدول األوربٌة تخطط لها من خالل أصبحت  اهرة عا ٌات ظ ٌاحة خالل الستٌن الس

ٌر شواطئها ، ة السٌاحة وهذا بتطو ٌ نً لتنم اإلسبا كما عرفت هذه الفترة دخول الدول  المخطط

ة لج ٌ مٌة للمنافسة الدول ٌاح ،ذالنا االستقرار، ب الس الجزائر  ،كمصر بعدها عرفت نوعا من

ال ،تونس،  المؽرب، ٌ ٌا،  اندتا ً  كوبا ،و إندونٌس احٌة ف ٌ حٌث تعتبر هذه الدول لبنة للتنمٌة الس

ٌخص الدول المستقبلة للسٌاحة .    على الدول الؽربٌة ، االنفتاحالعالم الثالث  ما  ٌ  هذا ف

ة وقد  ٌ ٌاح ٌم البرامج الس أما على مستوى الدول المصدرة للسٌاحة فقد ظهرت شركات كبرى لتنظ

عٌة ،  االجتما مٌت الستٌنات بعصر السٌاحة ٌاء فقط بل س اهرة علىاالؼن إذ لم تقتصر هذه الظ

ٌة االخرى و اصبحت فً متناول الجمٌع ،  وظهور السٌاحة بالتقسٌط       شملت الطبقت االجتما

ٌاحة  ٌا و فرنسا ، كما اصبح للس ٌطال ٌا و إ مالت للدول المستوردة للسٌاحة كإسبان ٌم ال ٌض ق  و تخف

إثر على مستقبل  ٌ ٌر منتظم و المدروس الذي أضحى  ٌق التوسع الؽ طورها أثار سلبٌة عن طر بت

ٌعٌة وال عٌة علالصول الطب االثار الجتما حً، وكذا ٌا ى حضارٌة للدول المستقبلة للنشاط الس

ٌ ٌن و عادتهم فً المؤكل السلوك البشري و الق اهدة الى تقلٌد سلوك السائح ٌإدي أثر المش م ، حٌث 

االثار البٌئٌة فتمثلت فً  ٌإدي إلى ظهور عادات سٌئة ، أما ٌر قد  االخ و المشرب و الملبس هذا

ٌاحباإلضافة الىاالؼراق واالن حالل الخلقً    التلوث فً الماء و الهواء فً الدول المستقبلة للس

االلمان              ٌن دٌد من الباحث االختالط فؤولى الع ة ٌج وظهرت العدٌد من المراض القاتلة نت

ٌل  ٌرة بدراسة السٌاحة كمنتج من منتجات المجتمع الصناعً و تحل ٌن خاصة عناٌة كب ٌ و النمساو

نً. ة و االقتصاد الوط ٌ  المنافع و التكالٌؾ التً ستعود على الب
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م ٌ ٌزت و ٌزت بسمات خاصة بها م ً تم ٌاح كن القول أن كل مرحلة من مراحل التطور البشري الس

عن كل مرحلة، فقد عرفت المرحلة االولى تطورا ملحوظا فً وسائل النقل البري و البحري 

حً الذي  ٌا ً الدخل فً النادي الس ٌرة و دخول متوسط ٌارات و القطارات و السفن الكب كالس

ٌ ها ظفرة هائلة صاحب ظهور شركات س ٌ ة فحدثت ف ٌ ٌم عملٌة التنقل ، اما المرحلة الثان ة لتنظ ٌ اح

ً و دفع عجلة التنٌمة به ٌاح ٌادة النشاط الس  .  (1) فً وسائل النقل المختلفة ،هذا ما أدى إلى ز

II  -: ـة  السٌاحــ

 مفهوم السٌاحة: -1

ها مختلؾ       ٌ اوٌة التً ٌنظر إل ٌن الز ٌاحة بتبا ٌن مفهوم الس ٌن بموضوع ٌتبا ٌن و المهتم الباحث

ادٌة   اهرة اقتص عٌة و البعض االخر ٌتؤثر بها كظ اهرة اجتما السٌاحة فالبعض ٌتؤثر بالسٌاحة كظ

ة  ٌ ة العالقات الدولٌة أو كعامل من عوامل العالقات االنسان ٌ دورها فً تنم ٌركز على  و منهم من 

 فالمقصود بالسٌاحة : ، أو التنمٌة الثقافٌة

ـة -1-1   : لغـ

األرض       ذهب وسار على وجه ٌعنً التجول، أي جال فً األرض بمعنى أنه  لفظ السٌاحة 

ٌزٌة لفظ ٌدور. to tour » »المشتقة من « tourisme » وفً الؽة االنجل  أي ٌتجول و

ٌــا:  -1-2  علم

ٌن ،وقد       حٌة العلمٌة فنجد عدة تعٌرفات وضعت حسب نوع التخصص وتوجه الباحث فمن النا

 ً ٌم خاصة بما ه اه هم فً وضع مف ٌر ذهب العدٌد من أساتذة القتصاد واالجتماع والفلسفة....وؼ

اؾ ومحددات الدراسة. أهد  السٌاحة ونذكر أنسبها فً ضوء 

اهرة متنقلة لها مقوماتها الخاصة ٌعود إلى أواخر القرن التاسع  رٌؾ للسٌاحة كظ ولعل أول تع

انً حٌث عرفه األلم  بؤنها: ( Froyler )عشر 

 

ٌٌر ، جامعة الجزائر : ( 1) ها " ، رسالة ماجٌستر علوم التس ً الجزائر و أفاق تطور دٌر عبد القادر " واقع السٌاحة ف ه
  .38،ص 2005/2006
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اهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزاٌدة إلى الراحة »  اهرة من ظو حدٌث ظ اها ال ، وإلى بمعن

اإلحساس  ٌر الهواء، وإلى مولد ٌ ٌعة ونمو هذا اإلحساس ، وإلى الشعور بالبهجة تؽ بجمال الطب

االت على األخص اإلقامة فً مناطق لها طبٌعتها الخاصة، وأٌضا إلى نمو االت ٌن والمتعة من  ب

ً كانت ثمرة اتساع نطاق  شعوب االت الت االت وهً ة  ٌ اعة اإلنسان وأوساط مختلفة من الجم

   .(1) «التجارة وثمرة تقدم وسائل النقل 

االقتصاد النمساوي  اهر ذات الطابع  »: على أنه (chratenchofen)ٌوعرفها مجموع كل الظو

ة  القتصادي بالدرجة االولى التً تترتب على وصول المسافر الى منطقة أو والٌة أو دولة معٌن

عٌة  اهر تترابط بالتب وهً ظو ها ورحٌله عنها  ٌ  . (2) «وإقامته ف

اهر لها طابع اقتصادي ٌترتب هذا الحراك  ومعنى   احة هً جملة من الظو ٌ ذلك أن الس

ٌن مناطق البلد المضٌؾ. رٌن ب  القتصادي عن تنقل المساف

االنجلٌزي ) ٌاحة الداخلٌة بقوله " أن  ا( السٌاحة باألجانب مستبعدNorvelو لقد قرن الباحث الس

ألي ؼرض عدا اتخاد هذا البلد محل اقامة دائمة ، او  ٌا السائح هو الشخص الذي ٌدخل بلدا اجنب

ٌم فٌه اقا ٌنفق فً هذا البلد الذيٌ ق عمال منتظما مستمرا و الذي  إقتة عدا العمل فً هذا البلد مة م

 .(3)اال ٌكسبه فً مكان اخر" 

   مفهوم السائح: -1-3

ٌج       ٌمارس فٌه الترو     ٌعرؾ بذلك الشخص الذي ٌترك مكان اقامته المعتاد الى مكان اخر 

ٌت لٌلة واحدة علىاالقل ، و انال تطول مدة اقامته عن عام و ٌشمل هذا  ٌطة ان ٌب و الترفٌه شر

إتمرات  ٌنٌة و الم ٌاحة المواسم الد رٌؾ السٌاحة الداخلٌة و الدولٌة ، و س ك عدد من و هناالتع

 الكلمت االجنبٌة التً له عالقة بالسٌاحة :

 

ة للكتاب ، مصر  : (1) ٌ ة العلم هٌئ   .13،ص1975محمود كامل " السٌاحة الحدٌثة علما و تطٌبقا " ، ال
ً الجزائر"  :(3، ) (2) ٌاحة و الفندقة ف ً " الس هادة دكتوراه العلوم ، جامعة ، اطروحة لن 2002محمود فوزي شعوب ٌل ش

 .14، ص 2006/2007لجزائر ا
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 Tour.هً الٌه  : رحلة تبدأ من المنزل وتنت

 Touriste.الشخص المسافر من أجل المتعة : 

 Tourisme.سٌاحة : 

 Domestic tourisme ٌاحة داخلٌة  .(محلٌة): س

 Recréation.ٌج  : ترو

 Free time.وقت الفراغ : 

 Lei sure.االبتهاج  

ٌدرس فً  مٌة علم السٌاحة اصبح  أله ٌن ان و اهد و الجامعات فً معظم دول اوروبا فً ح المع

ة للتشجٌع على السٌاحة. ٌ إتمرات العلم اهتمت بإقامة الم لمٌة  ظمة العا  المن

ٌاحة ) - 1-4 مة العالمٌة للس  (: OMTتعرٌف المنظ

االحصاءات       رٌؾ و التً تتحكم فً كافة مجموعة من التعا مٌة للسٌاحة  ظمة العال وضعت المن

إتمر نظمته حول السٌاحة الدولٌة و تتمثل  1963 التفصٌلٌة حول السٌاحة و كان ذلك عام  فً م

 هذه التعارٌؾ فً :

ألؼراض مختلفة، و لٌس مما الزائر: -1-4-1 ٌم فٌه رسة مقابل هو كل شخص ٌتوجه إلى بلدٌ ق

ٌخص فئتٌن من الزوار:  أجر 

هً الترفٌه ، الراحة ،قضاء العطل، الصحة، الدراسة،  السواح : - أ ٌارتهم  تكون اسباب ز

ٌمكثون عى األقل  ٌارة ألقارب و  ٌاضة أو ز ٌزورونه. 24الر اعة فً البلد الذي   س

اعة و هم : 24هم الذٌن ال تتعدى مدة إقامتهم  المتنزهون:  - ب  س

                                                                  .همات ٌن ٌسافرون لحضور اجتماعات أو أداء م  الشخاص الذ

  الت البحرٌة على ظهور السفن حتى و إن تعدت مدة إقامتهم  ساعة. 24المشتركون فً الر

  ٌتوقفون فً الطرق حتى و لو زادوا على   .(1) ساعة 24المسافرون الذٌن 
 

دٌر عبد القادر ، مصدر سابق ذكره ص1) ه  :)45. 



 
أهم     لفص االول                       ا هيم و تعاريف السياحة في العالم التنمية السياحية نشأتها  مفا  

 
13 

 

 تعرٌف الجزائر للسٌاحة : -1-5

مٌة للسٌاحة        ظمة العال ٌؾ المن مع اضافة بعض  OMTبالنسبة للجزائر فإنها تبنت تعار

ة  ٌ ٌاح احة و المتعلقة بتوافد السواح و المرافق الس ٌ طرؾ وزارة الس دٌدها من  ٌم التً تم تح اه المف

 وٌتمثل فً :

ً ( خارج منطقة العبور الداخل : -  .كل مسافر تطؤ اقدامه ارض الجزائر )التراب الوطن

هما كان  المسافر: - هما كانت دوافع هذا الدخول و م وطنً ، م ٌدخل التراب ال هو كل شخص 

هو كل زائر  رٌة و الجوال فً رحلة بحرٌة  ٌن فً رحلة بح مكان اقامته و جنٌسته باستثناء الجوال

ٌ سكن على متنها طوال  ً ها و الت ٌ ادرها فً نفس السفٌنة التً جاء ف ٌدخل الحدود الوطنٌة و ٌؽ

 الد. اقامته فً الب

هنة  الزائر: - ها أٌة م ٌ ٌمارس ف ال  ها عادة و ٌ ٌم ف ٌر ان ٌق هو كل من دخل البلد ) الجزائر( من ؼ

ٌاح و الجوالون : ار هما الس ٌن من الزو ٌشمل هذا التعرٌؾ فئت  مقابل أجر، و 

ً لبالد و ذلكألؼراض  24هو الزائر لفترة محدودة ، ٌقضً علىاألقل  :السائح - ساعة ف

ٌاضٌة ، صحٌة ،المتعة )  ٌارة ألقارب ، حضور  ر دٌنٌة .....إلخ (، أو إنجاز أشؽال ، ز دواعً 

هام ، الدراسة ...إلخ . ٌام بم  اجتماعات ، الق

ٌمون - ٌمٌن.المق ٌر المق ٌر الجوالٌن فً رحلة بحرٌة و ؼ   : هم المسافرون ؼ

ضً على ألقل الجوال :  - لبالد ، هذا المفهوم ٌنطبق ساعة فً  24هو الزائر لمدة محدودة ،ٌ ق

احٌة  ارهم من الن ٌن ٌمكن اعتب ٌن الد رٌة ماعدا المسافر ٌن هم فً جولة بح ٌن الذ على كل المسافر

ال عن سكان الحدود العاملٌن فً الجزائر ٌدخلوا التراب الوطنً ف  .(1) القانونٌة أنهم لم 

 

 

 

ً ، مصدر سبق ذكره ص(: 1)  .17محمود فوزي شعوب
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III -  ٌاحة:أصناف ٌٌن من السٌاحة هما:  الس ٌن أساس ٌن صنف ٌز ب  نم

ة: -1   السٌاحة الداخلٌة أو المحلٌ

ٌارة  ٌقصد      حٌث تمكنهم من ز مارسها أبناء الوطن داخل حدود دولتهم،  ٌ بها السٌاحة التً 

وعً  ٌادة ال ٌن ببالدهم، ز ؾ ربط المواطن واالرتباط بها، بهد ها ٌ رؾ عل احٌة التع ٌ المناطق الس

ٌاحٌة على مدار السنة.     هم، تشؽٌل المنشآت الس ٌ حً لد ٌا  الس

ٌح وترفٌه أنفسهم وبذ  واالعتزاز بالتراب كما تعمل على ترو هم شعور االنتماء ٌ لك تخلق لد

عٌة. لداخلٌة هً السٌاحة االجتما حًٌ مثل السٌاحة ا ٌا ً، وأحسن نوع س  الوطن

ة:  -2 رجٌ  السٌاحة الخا

ٌخرج المواطن من دولته إلى دولة أخرى بوسٌلة       ها  ٌ مٌة أو الدولٌة وف ٌقصد بها السٌاحة العال

ٌح تمثلها عدة أنواع مـــن نقل معٌنة سواء كانت برٌة ، ب وٌة بؽرض السٌاحة و الترو حرٌة أو ج

األعمال ، ٌح ،أو العبادة ،او ـه السائـح فقـد ٌكـون للترو ٌ ـدؾ الـذي ٌسعـى إل ٌاحـة حسب اله أو  الس

ٌاضة ولعالج وؼٌر ذلك . اؾ ، أو الر  الكتش

IV- :ٌاحة  أنواع الس

بٌعً ٌتفق تتعدد أنماط وأشكال السٌاحة تبعا للهدؾ       المسطر و المحدد مسبقا ، وهو أمر ط

ٌاتهم الثقافٌة ، لمادٌة و مستو ٌاتهم ا ٌاح و إمكان حٌة و ورؼبات الس مٌة ،        وخصائصهم الص العل

ٌار العدٌد من األنواع نحاول  اهاتهم الفكرٌة المتباٌنة ، لذلك تضم السٌاحة تبعا لهذا المع و اتج

 : (1)ض البعض منها عر

رفٌهٌة و -1 مٌه :إل السٌاحة الت   ستجما

اإلجازات بعٌدا عن العمل و      ٌات من أجل المتعة      ٌقصد بها قضاء وقت الفراغ و إول المس

حٌث وصلت نسبة السٌاحة الدولٌة  حٌة وأكثرها انتشارا  ٌا ً من أقد األنواع الس حة وه  و الرا

                                                                                                                                               
ة  :(1) ً التهٌئ ٌل "، رسالة ماجٌستر ف الت و العراق إ ٌن الم ة ب ة قسنطٌن ٌ ال  ً ة ف ٌ ة السٌاح ٌ ة بن المجات  " التنم امٌن

ة  ٌ م ٌ ة علوم االرض القل ٌ ة كل  .12، ص 2004/2005جامعة قسنطٌن
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ٌض المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا لحركت  %80إلى  و تعتبر دول حوض البحر األب

البة  ٌرة كاعتدال المناخ باإلضافة إلى شواطئ ال هٌة لما تتمتع به من مقومات كث ٌ السٌاحة الترف

اضٌة ولعالجٌة وؼٌرها .  ٌ  والتً تفرعت منها األنواع األخرى كالسٌاحة الر

ة : السٌاحة  -2 ٌ  الثقاف
ٌات مختل      ٌن على مستو ة من السائح ٌحة معٌن هتم بهذا النوع من السٌاحة شر     فة من الثقافة ٌ

ٌارة الدول التً تتمتع بمقو ٌز على ز ٌم حٌث ٌتم الترك ٌرة و التعل       مات تارٌخٌة وحضارٌة كث

ٌمثل هذا النوع نسبة  مٌة ، ونجد هذا النوع من السٌاحة متمثل  %10و  من حركة السٌاحة العال

ٌمة و الحضارات  رٌة القد ٌمة  وأشهرها الحضارة الفرعونٌة المص فً الستمتاع بالحضارات القد

ٌخ و العصور . المٌة على مر التار ٌقٌة و الرومانٌة و الحضارت اإل  إلؼر

  السٌاحة الدٌنٌة : -3

ٌارة األماكن المقدسة ألنها هو السفر من       ها لز ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعٌن دولة

نً و الثقافً ٌ ٌج من التؤمل الد هً مز الروحً إلنسان ف ، أو السفر من أجل  سٌاحة تهتم بالجانب 

ٌري . ٌام بعمل خ  الدعوة أو من أجل الق

ة: ٌ ٌاحة الدٌن اء فً مصر، جبل موسى. مثال الس  منها سٌن

مٌة و المسٌحٌة فً مصر:  سٌناء - ال اإل ٌنٌة الساحرة للدٌانة هً أرض زاخرة بالمعالم الد و

رٌن منها : حٌة فً سانت كاث ٌا ٌارة المواقع الس  وٌمكنألي سائح ز

 : هارون ة  قبر النبً  ٌ ٌاح ٌن و مكوناته الس ٌر سانت كاثر ٌارة د ٌن ز عند مدخل سانت كاثر

مً . الكنٌسة الكبرى و الكنٌسة العتٌقة و المس  جد الفاط

 :) ٌرة وجامع ٌقوم السائحون بتسلق  جبل موسى ) الطور توجد فً أعلى قمته كنٌسة صؽ

ٌروا شروق الشمس. 750الجبل ثم  ٌل ل  درجا من الصخر بعد منتصؾ الل
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 السٌاحة العالجٌة: - 4

جٌة هً سٌاحة إلمتاع النفس و الجسد معا       وٌتضح     االسم، فالسٌاحة لعال الل رٌؾ من  التع

ٌن: الج من أمراض الجسد مع التروٌح عن النفس و تنقسم إلى قسم و هً سٌاحة ال  بلعالج أ

ة:السٌاحة  -4-1 ٌ   لعالج

ٌات الحدٌثة بما     جٌة على استخدام المراكز والمستشف ٌزات  تعتمد السٌاحة العال ها من تجه ٌ ف

ً عالج ألفراد الٌذن ٌلجئون إلى هذه المراكز . اهم  دٌها من الكفاءة تس  طبٌة و كوادر بشرٌة ل

ة :  -4-2  السٌاحة االستشفائٌ

عالج المرضى وشفائهم      ً ة ف ٌ ٌة  مثل:تعتمد على العناصر الطبٌع ة و الكبرٌت ٌ ٌع المعدن  الٌناب

اتٌزمٌة ، وتطلق  و األمراض الجلدٌة و الروم الرمال و الشمس بؽرض الستشفاء من بعض

وعٌن : ال الن  السٌاحة لعالجٌة على 

الجٌة ٌاه المعدنٌة :  أمثلة على السٌاحة ال جٌة على حمامات الم   تتضمن عناصر السٌاحة لعال

ٌاه ها: و م أهم جٌة   البحر والمصحات لعال

  ها مرضى من جمٌع و األ إلدمانمصحات ٌ ٌوجد ف حٌث  ٌز للمعالجة  مراض النفسٌة فً إنجل

 أنحاء العالم لقضاء فترا عالجٌة طوٌلة تمتد إلى أشهر. 

  : اؾ طوال العام والرمال الساخنة و التً تساعد واحة سٌوة بمصر ٌز الواحة بمناخها الج تتم

ٌون  ٌز بكثرة ع أالم المفاصل و العمود الفقري كما تتم عالج ٌاه التً تندفع من باطن فً الم

 ألرض .

 : ٌة فمن مواقع لعالج  ألردن جٌة و الستشفائ األردن مشهورة بمناطق السٌاحة لعال تعتبر

مٌت ألنها منطقة  حٌة البحر ال ٌات و المراكز الص ٌهم السواح أكثر من المستشف بٌعً الذي  الط

ٌمتاز  ٌر ضارة هناك و  ٌن ألسود مشمسة طوال العام لكن أشعة الشمس ؼ مٌت بالط البحر ال

مالح و المعادن. نً با  الؽ
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ة:السٌاحة  - 5   الرٌاضٌ

آلخر داخل الدولة أو خارجها من           أجل المشاركة فً بعض الدورات هو السفر من مكان

اهدتها ، وعن  االستمتاع بمش اضٌة المختلفة و ٌ الت أو من أجلاالستمتاع بألنشطة الر و البط

ٌاضة الؽوص و االنزالق  ً ممارسة ر اضٌة المختلفة فنجدها متمثلة ف ٌ الستمتاعباألنشطة الر

ً ممارستها توافر المقومات الخاصة بها من الشواطئ الساحرة      على الماء و الصٌد ٌوشترط ف

االت و حمامات السباحة إذا كان الؽرض إقامة الدورات             اإلضافة إلى لمالعب و ال

 و المسابقات الدولٌة .

ٌة : - 6    السٌاحة الشاطئ

ة        ٌ ٌاحة فً البلدان التً تتوافر لها مناطق ساحلٌة جذابة و بها شواطئ رمل تنتشر هذه الس

لٌة من  ٌاه صافٌة خا ٌر من بلدان العالم مثل دول حوض البحر  الصخور،ناعمة و م وتوجد فً الكث

ٌط الهندي .  المتوسط و دول البحر الكارٌبً و المح

 سٌاحة الغوص :  - 7

ٌام هذا        ٌاحة الشاطئٌة فً المناطق الساحلٌة ، و ٌشترط ق القة مباشرة بالس ٌاحة لها  ً س وه

ساحلٌة و توافر مقومات الؽوص بها مثل : النوع من السٌاحة توافر كنوز رائعة بهذه المناطق ال

، األسماك الملونة ،رالشعب الم ٌاه الدافئة طوال العام ، جانٌة  ٌابس ساحر ،خلجان . الم

 سٌاحة االكتشاف و المغامرات: - 8

ها مثل: سٌاحة المناطق        دٌدة لم ٌسبق له وأن زار ها ٌتعرؾ السائح على منطقة ج ٌ وف

اللها التعرؾ على تراث و تقالٌد المنطقة و تتنوع الطبٌعٌة أو المناطق  وٌة وٌ مكنه من  الصحرا

ة و مؽامرة تسلقها ، والبعض األخر ٌتجه إلى  ٌ أهدافها فبعضها ٌتجه إلى الالسل الجبل أنواعها و 

ٌون الماء ، و آخرها تلك التً من أجل الصٌد البري فً المناطق المسموح  ٌان و ع ٌارة الود ز

ها بالصٌد . ٌ  ف
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االت االجتماعٌة: -9   سٌاحة الت

اإلجازات، والسبب فً تواجد هذا النوع أن       احة ٌ ها أٌضا السٌاحة الشعبٌة أو س ٌ ٌطلق عل و 

مٌة توجب  السٌاحة كانت مقتصرة فً القدم على الطبقات الثرٌة فقط و بما أن التطورات العال

هذه  ٌوجد حولنا فكان البد من  ٌر فً كل ما  ٌ ٌرات أن تحدث أٌضا مع السٌاحة لتواكب التؽ التؽ

ة  ٌ كً تظم السٌاحة أو تشرك معها الطبقات التً تمثل الؽالب مٌة ل التطورات والمستحدثات العال

ٌر  حٌة لهذه الطبقات ؼ ٌا الت س ٌات المحدودة بإعداد ر العظمى من المجتمعات ذوي اإلمكان

 الطبقات الثرٌة.

عٌة  االجتما ٌاحة ٌن معسكرات فً وكان أول ظهور للس ٌث أعدت للعامل ً دول الكتلة الشرقٌة ح ف

ة على العمل ،و أصبحت  ٌ ة و البدن ٌ جدٌد نشاطهم وقدراتهم النفس احٌة لت ٌ مختلؾ المناطق الس

ٌة  ٌاح الت الس ٌم الر ٌر من دول العالم حٌث ٌتم تنظ االجتماعٌة األن نشٌطة فً كث السٌاحة

ٌالت متعددة  جماعٌة بؤسعار مخفضة و تس ن اإلقامة الرخٌصة مثل بٌوت ال ٌر أما  مثل توف

األقل ، ٌح  الشباب و الفنادقثالثة نجوم أو ٌط الذي ٌت ٌوجد ما ٌسمى بنظام السٌاحة بالتقس أو ما 

هذا  ٌد نفقات رحلته على عدة أقساط و  ألي فرد بالسفر فً أي وقت على أن ٌتم بتسد الفرصة

ة ، كذلك ٌ األمرٌك ٌات المتحدة ٌث ٌتمكن المدخرون من  متبع فً اوال حً ح ٌا االدخار الس نظام

الدخار من أجل السٌاحة و تعتبر  إٌداعها فً صندوق  ة من مدخولهم  و  ٌص نسبة معٌن تخص

فً هذا النظام .  سوٌسرا رائدة 

 األعمال:سٌاحة رجال  -11

مٌة و ا        ٌ لمدن ٌخص هذا النوع من السٌاحة المناطق التً تعتبر عواصم اقتصادٌة أو إقل

األعمال فتفتح لهم المجال لعقد  ٌن و رجال الكبرى التً تمثل محل أطماع العدٌد من المستثمر

ٌا ةالصفقت و االتفاق ٌ  .ت خاصة منها التجار
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  سٌاحة المؤتمرات: -11

اسٌة والثقافٌة        ٌ دٌة والس ٌرة فً العالقات القتصا ارتبط هذا النوع بالتطورات الكب

ٌن ة المعارض االجتماعٌة ب ٌ ٌاح وجدها ترتبط ارتباطا وٌثقا بس        وٌعتمد ، معظم دول العالم 

هذا القطاع على توافر عوامل عدة مثل اعتدال المناخ ً فً  ٌاح توافر المرافق  ، النهوض الس

االت االت موقع  ،المطارات الدولٌة ،القاعات المجهزة لعقد االجتماعات ،وجود الفنادق ،ووسائل

إتمرات مثل مالئما لمثل هذه الم ٌ وفر مناخا احً ٌ ة  المدٌنة كمنتج س إتمرات بمدٌن : سٌاحة الم

 شرم الشٌخ.

ة: -12 ٌ   السٌاحة التصوٌر

       ً ٌر الفوتوؼرافً أو السٌنمائ دؾ التصو عٌة أو  ،فٌنتقل السائح به ٌ وتكون فً المناطق الطب

 المناطق الخالبة.

ة: -13 جارٌ   السٌاحة الت

االنتقال بها من أجل التبادل التجاري وتكون بؽرض         ٌات احة حدٌثة وتتم عمل ٌ وهً س

هرجان  حً مثل: م ٌا ها التخفٌضات من أجل الجدب الس ٌ التسوق وشراء منتجات بلد ما تسري عل

 السٌاحة والتسوق بدبً من كل عام.

ة:  -14  السٌاحة العسكرٌ

رٌة أو أماكن احتضنت معارك  وٌنتقل السائح فً هذه الحالة للتعرؾ     ٌخٌة عسك علىقالع تار

وؼٌرها. ،كبرى ٌارة معارض ألسلحة   وز

 سٌاحة التجوال:  -15

األقدام الى   ٌرا على ٌام بجوالت منظمة س ٌاحة المستحدثة وتتمثل فً الق أهم أنواع الس هً من 
ما ٌ امة فً مخ عٌة وتكون الق ٌ اظرها الطب اٌش المناطق النائٌة تشتهر بجمال من  ت فً البر والتع

 .(1) مع الطبٌعة

ALFIRD WWW.AWSS.INFO (1) 

 

http://www.alfird/
http://www.alfird/
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V - مقومات السٌاحة : 
عً وآلخر بشري   ٌ ٌاحة على مقومات بعضها طب  ومادي :ترتكز الس

ة:  -1 ٌ  المقومات الطبٌع

ٌة     روؾ المناخ ٌز الفصول ،وتمثل هذه المقومات فً كل الظ ة  ،مناطق دافئة ،تما ٌ حمامات معدن

اهر الطبٌعٌة التً تعمل على ج رها من المظ ٌ ٌاح.ذوؼ  ب الس

ة:ا -2   لمقومات البشرٌ

خٌة كاألثار      ٌ اهد ،المعالم ،وتتمثل فً الجوانب التار طالل ،الشو الفنون الشعبٌة بطبوعها  ،ا

 .(1)ؾ ٌضمالثقافات وعادات سكان البلد ال ،المختلفة

ة:  الهٌاكل -3 ٌ  القاعد

ة        ٌ تنوع وسائل النقل البري والجوي ومدى تطور  ،وتتمثل فً مدى توافر البنى التحت

اضافة الى توفر الخدمات  ، العمران......إلخ ،البنوك ،التجارٌة ،مختلؾ القطاعات الصناعٌة

ٌد اهً ،الفنادق ،الطعام ،المكملة كالبر السٌاحة على مراكز الترفٌه والتسلٌة كما تعتمد  ،المق

الت  الت ومستوى لألسعار موا ٌ قدرات الدول المختلفة على تشجٌع السٌاحة بما تقدمه من تسه

العالم من أجل جذب  ،سهلة أمن واستقرار ؾ وسائل رعاٌة صحٌة كاملة وقدرة دعائٌة لمختل

ٌن.  السائح

VI -  :ًح خطٌط السٌا  الت

ٌر الذي عرفه قطاع السٌاحة فً جل أنحاء العالم تتعدد أنماطه وأنواعه قد       إن التطور الكب

ٌر محكم  ٌ ٌم وتس ٌط سل ٌحدث فٌه لذلك من الضروري وضع تخط ٌم  األثر السلبً على اقل ٌكون

احٌة متوازنة وناجحة ٌ مٌة س ٌق تن  .لهذا التطور من أجل تحق

 

ة حالةاالقتصاد الجزائري" ، مجلة (1)  ٌ ةاالقتصاد ٌ ً التنم ها ف مان جردان "السٌاحة و أثر ٌ هواري معراج ، محمد سل  :                    
    .22،ص 01/2004الباحث عدد 
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حً -1 ٌا خطٌط الس  :  مفهوم الت

حً فً دول     ٌا رٌة ومستقبلة للنشاط الس ٌ حً على أنه رسم صورة تقد ٌا ٌط الس رؾ التخط ٌع

زمنٌة محددة ً فترة  ة وف ٌد  ،معٌن ة فً الدول من أجل تحد ٌ ٌاح ضً ذلك حصر الموارد الس ٌوقت

خالل إعداد وتنفٌد برنامج  ظمة من ٌعة ومنت حٌة سر ٌا مٌة س ٌق تن حٌة وتحق ٌا اؾ الخطة الس أهد

ة متناسق ٌتصؾ ب ٌ ٌاح حً ومناطق الدولة الس ٌا احً ما ، شمول فروع النشاط الس ٌ ٌط الس فالتخط

ة  ٌ هو عبارة عن مجموعة من الجراءات المرحل ٌط التنموي و هو اال نوع من أنواع التخط

ٌق استؽالل واستخدام امثل لعناصر الج ب ذالمقصودة والمنظمة المشروعة التً تهدؾ الى تحق

حً المتاح والكامن وتح ٌا ٌق أقصى درجات المنفعة الكبرى الس مع متابعة وتوجٌه وضبط لهذا  ،ق

اجمة عنه.         الستؽالل إلبقائه ضمن دائرة المرؼوب والمنشود ومنع حدوث أي أثار ونتائج سلبٌة ن

إثر     ٌم وت ولما كانت السٌاحة من األنشطة التً تتداخل فً عدة قطاعات داخل الدولة أو إلقل

ٌ ً  ، ة القتصادٌةمباشرة فً التنم ٌجب أن تكون وثٌقة الصلة بالخطط الخرى لباق فإن خطتها 

ً الدولة خاصة أن  ،القطاعات وأنتتالءم معها لتكون أجزاء متكاملة من الخطة العامة للتنمٌة ف

ٌا على نسبة الم ة تعتمد أساس ٌ ٌاح ادها إعدادا رخطة التنمٌة الس اقؾ ألساسٌة و توفٌرها و إعد

ٌا . ٌاح  س

ً و أهدافه  -2 ٌاح خطٌط الس  :أهمٌة الت
      ً ً ، ذلك لكونه منهج علم ٌاح ٌر النشاط الس ً تطو مٌة ف األه حً دورا بالػ ٌا ٌط الس إن التخط

حً بجمٌع عناصره ، فهوٌ وفر إطار عمل مشترك ألتخاد القرارات  ٌا ٌم و إدارة النشاط الس لتنظ

إولة ب ٌزود الجهات المس حٌة و  ٌا ٌجب أن فً إدارة الموارد الس اهات التً  االتج ألسالٌب و

ٌرا من الجهد الضائع  ٌات ، تستهلكها مما ٌسهل عملها وٌ وفر كث ٌج ٌعمل على وضع استرات فهو 

ؾ إلى تنمٌة و ٌهد احٌة  ٌ مٌة الس وطنً بالدرجة األولى. التن                                                          القتصاد ال

أهٌمته فًو   : تتجلى 

حٌة و الستفادة منها بشكل رش - ٌا ٌانة الموارد الس ٌد و ص حً على تحد ٌا ٌط الس    ٌدٌساعد التخط

ٌة مستدامة.  و مناسب فً الوقت الحاضر و المستقبل فً اطار سٌاحة مستدامة لتنم
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حً  - ٌا ٌق ٌساعد على تكامل القطاع الس حٌة االخرى مع تحق ٌا ٌا مع القطاعات الس ٌجاب و ربطه ا

اؾ  ٌاتها .أهد ادٌة و االجتماعٌة على كل مستو مٌة القتص ٌاسات العامة للتن  الس

ٌانات  - االستب ٌر و ٌات و الخرائط و المخططات و التقار ٌانات و االحصائ ٌوفر المعلومات و الب

ٌن  وطنً و تشجٌع المستثمر حً ال ٌا مٌدان الس زٌد فً إثراء ال ٌ ٌن فً القطاع للعمل مما  و المتدخل

ٌاناتو اإلحصاءات الدقٌقة.واضح بشكل  ٌات و الستب  بعٌدا عن الضبابٌة فً حالة ندرة المعط

ً و التارٌخً  - ٌم التراث الثقافً و الطبٌع ٌ اعٌة و تق ٌادة الفوائد القتصادٌة و االجتم ٌساعد على ز

ٌاح ٌر القطاع الس الل تطو ً من   ً.المحل

ة ٌساعد على وضع الخطط التفصٌلٌة و الرفع نسبة إنجاح - ٌ ٌاح ٌل الس ها للرفع من مستوى المداخ

.ً ٌاح  و تنظٌم المجال الس

وٌة المستمرة عن   - ٌاسات و البرامج التنم ٌساعد على وضع أسس المناسبة لتنفٌذ الخطط و الس

حٌة فً  ٌا ٌر الصناعة الس حً و تطو ٌا إلدارة النشاط الس إسسات ٌق إنشاء االجهزة و الم طر

 الدولة.

ة تق - ٌ اهم فً استمرار االطار ، و محاصرة ٌس حٌة و مواصلة التقدم فً هذا ٌا ٌم التنمٌة الس و

ٌا فً االعوام و المخططات لالحقة. ٌجابٌة و تجاوز السلب ٌر و خلق لنقاط اال ٌات و تطو  السلب

VII - :ٌاحٌة  التنمٌة الس

ة: -1 احٌ   مفهوم التنمٌة السٌ

ٌادة المستمرة        ٌق الز ؾ البرامج التً تهدؾ إلى تحق حٌة عن مختل ٌا ٌعبر مصطلح التنمٌة الس

حً ، ٌا جٌة فً القطاع الس اإلنتا ٌق و ترشٌد حٌة و تعم ٌا ة  و المتوازنة فً الموارد الس ٌ وهً عمل

ٌة    مركبة و متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها البعض و متداخلة تقوم على محاولة عمل

   ً ً األولٌة من اإلطار الطبٌع ٌاح اإلنتاج الس ٌقٌة للوصول إلى الستؽالل األمثل لعناصر و تطب

ً وربط  مً والتكنولوج حٌة من خالل التقدم العل ٌا و اإلطار الحضاري، والمرافق ألساسٌة  الس

ة مٌة مصادر الثروة البشرٌة لل كل ذلك بعناصر البٌئ ٌام ، واستخدامات الطاقة المتجددة وتن  ق
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ً المرونة الواجب توفرها فً تضافر  ٌق التوسع ف ة وتحق ٌ ً برامج التنم بدورها المسطر ف

جٌة المختلفة  .  (1) القطاعت االنتا

ٌة       ٌاجاتها، وتتطلب التنم حٌة واحت ٌا االرتقاء وتوسٌع الخدمات الس حٌة هً ٌا مٌة الس فالتن

حً باعتباره أسلوبا  ٌا ٌط الس حٌة تدخل التخط ٌا ٌق أكبر معدل ممكن من الس ٌا ٌستهدؾ تحق علم

حً ٌعتبر  ٌا ٌط الس حً بؤقل تكلفة ممكنة وفً أقرب وقت مستطاع أو من هنا فالتخط ٌا النمو الس

احٌة. ٌ اجهة المنافسة فً السوق الس حٌة الرشٌدة لمو ٌا  ضرورة من ضرورات التنمٌة الس

ها عناصر الجذب ا   أهم احٌة من عدة عناصر  ٌ حً وتشمل العناصر وتتكون التنمٌة الس ٌا لس

خٌة. ٌ رٌة التار حؾ والمواع األث  الطبٌعٌة وعناصر من صنع اإلنسان كالمتنزهات والمتا

اإلضافة  ٌوت كذلك النقل وأماكن النوم سواء التجاري منها كالفنادق وأماكن النوم الخاص مثل: ب

ٌجار هٌالت المساندة بجمٌع أنواعها كإلع ،وشقق اإل واإلدارة كما أنها تتكون من ت حً ٌا الن الس

ة،  ٌ ها الجهات المنفذة للتنم ٌع اؾ إلى هذه العناصر جم دوٌة والبنوك وٌض ٌ حٌة والحرؾ ال ٌا الس

ٌة تنفد عادة من قبل القطاع العام أو الخاص أو الثنٌن معا.   ٌاح مٌة الس  فالتن

حٌة:-2 مٌة السٌا  أهمٌة التن

ٌث     امة من دعائم القتصاد الحد ٌة بالؽة ألنها تنعت بالصناعة وتعتبر دع هم حٌة أ ٌا للتنمٌة الس

االهتمام  الحتوائها على عدة أنشطة تتفاعل مع ؼٌرها من العوامل القتصادٌة االخرى وقد تزاٌد

ٌات ومع اهد بها بإنشاء وزارات مختصة فً السٌاحة فً معظم دول العالم، وافتتاح جامعات وكل

دٌة واالجتماعٌة المتوقعة  ٌمكننا تجاهل اآلثار القتصا ال  تختص بالسٌاحة والفندقة والنقل، لذلك

ٌخلفه من فوائد مباشرة والمتمثلة فً حً وما  ٌا ٌر النشاط الس رإوس  : من تطو تشجٌع استثمار 

دٌدة خصوصا وان صناعة السٌاحة تتطل ٌع ج ً مشار ها ف ٌع استخدام ة وتنو ٌ ب ألموال الوطن

ة  ٌ جٌة أخرى مثل الصناعات التعدٌن ٌا إذا ما قورنت بقطاعات إنتا استثمارات مالٌة أقل نسب

ة  والصناعٌة الثقٌل

 (1 : ) ً ٌخ ٌن مر ة ٌاس ً التهٌئ ة عنابة " رسالة ماجٌستر ف ٌ ال  ً ة المستدامة ف ٌ ة السٌاح ٌ ً و التنم " التوازن البٌئ

االرض جامعة منتوري ة علوم ٌ ة كل ٌ م ٌ  .17قسنطٌنة ص  القل
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واالجنبً. - نً الت على المستوى الوط ٌادة سرعة تحرك الع  ز

مٌة صناعات وخدمات اخرى فالسٌاحة تزٌد من فرص الستثمار  - السٌاحة أداة فعالة لتن

االستشفاء  هً تضمن مجاالت مختلفة لالستثمار مثل: الفنادق، مراكز نً واألجنبً ف الوط

ٌاضة ٌا ، المطاعم والر حًباإلضافة إلى  حٌة، القرى الس ٌا ، وكاالت السفر ووسائل النقل الس

األجنبٌة إلى  إال أن دخول الستثمارات حٌة متكاملة، ٌا ٌط مدن س المشارٌع الكبرى مثل: تخط

ٌ ٌن نت ٌ ٌن الوطن زٌد من خبرة المستثمر ٌ حٌة  ٌا األجانبالدول الس ٌن  جة اختالطهم بالمستثمر

زٌد ب ٌ االكثر تقدما و جً والبحث ومن ذوي الخبرات امهم بوسائل التطور التكنولو اهتم ذلك 

 لعلمً فً األعمال.

االجنبً بحثا عن المنتوج او الخدمة دون  - ٌحضر فٌه المستهلك ٌرا  تقدم الدولة قطاعا تصد

ٌق المنتوج.  حاجة إلى نقل أو تسو

ة - ٌ ٌاح ٌر س حٌة والؽ ٌا ة طٌلة أشهر السنة )المواسم الس ٌ ٌاح  .(تشؽٌل المنشآت الس

الل - ٌدة لها. است ٌة وخلق استخدامات جد  الموارد الطبٌع

ة التً تزخر بها المنطقة )إقامة أطول،  - ٌ ٌاح االماكن الس ٌارة ٌاح لز اجتذاب أكبر عدد من الس

 .(إنفاق أكبر

ٌا - ٌق إنشاء مشارٌع دز جدٌدة للعمل عن طر ة مقدرة الحكومات والفراد على خلق فرص 

ٌل من الب ٌدة للتقل احٌة جد ٌ ٌرة اقتصادٌة وس حً ٌتطلب أعداد كب ٌا طالة خصوصا وأن الجانب الس

حً. ٌا مٌدان الس امعٌة عالٌة وإنما خبرة فً ال عً شهادات ج ال ٌستد  من العمال 

ٌن مختلؾ المناطق  - مٌة أكثر توازنا وذلك بخلق توازن اقتصادي ب ٌ ٌة إقل السٌاحة تستدعً تنم

احٌة إلى منا ٌ ٌل المشارٌع الس حٌة فً الدولة بتحو ٌا ٌر الساحلٌة كالجبال الس طق أخرى ؼ

حٌة. ٌا ٌات س  والصحراء، والمناطق الزراعٌة وؼٌرها من المناطق الخرى التً تزخر بمؽر

ً إضافة إلى  - ٌاح عً س ة وو ٌ ٌزة أمن حث السٌاحة على االهتمام بالبٌئة وجمال الطبٌعة وتخلق م

نً بالمنطقة   .(1) تحسٌن مظهر النسٌج العمرا

                                                                                                                                        

 .10: أمٌنة بن المجات ، مصدر سابق ص( 1)
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اهم فً عملٌة التوازن   ٌث أنها تس االقتصادٌة الشاملة ح ٌرة فً التنمٌة مٌة كب أه إن للسٌاحة 

حٌة وخاصة  ٌا مزٌد من الستثمارات الس ٌجاد ال ً لعدة مناطق وذلك بإ واالجتماع القتصادي

ٌجعل للسٌاحة دورا هاما فً النهوض باقتصاد متطور  حٌة، مما س ٌا المناطق ذات الجاذبٌة الس

 التعاون مع الدول األخرى.وبدعم 
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 الصة المبحث :  

ٌاء و محبً المؽامرات ،      إال ترفا لكباراألؼن ٌاحة ٌن لم تكن الس  حتى أوائل القرن العشر

األثار، وكانت تستؽرق كل رحلة فًاألؼلب عدة أشهر  ٌن بحب ٌن و المولع وبعض الباحث

 بٌن القارات . و نادرا النتقال من مكان ألخر ،

ٌاحة و أصبحت فً متناول  الذي التطورومع      ٌن تطورت الس ة القرن العشر ٌ حصل فً بدا

األوضاع  مٌة الثانٌةالستقرار ٌن و محبً االطالع و المعرفة و خصوصا بعد الحرب العال القادر

دٌد من الدول ، فصارت رٌك الصناعات األخرى األمنٌة فً الع ، وجلب  بذلك السٌاحة وسٌلة لتح

االهتمام بالسٌاحة كعلم قائم بذاته و صارت السٌاحة بذلك  مضٌؾ و لذلك بدأ العملة الصعبة للبلد ال

لمٌة لدعم  مٌة الشاملة و ظهرت منظمات محلٌة و عا ٌق التن اهم فً تحق صناعة شاملة متنوعة ، تس

ٌاحة و الفندقة درٌس الس ٌات لت اهد و كل ٌد من الدول مع و خلق الثقافة  السٌاحة و أنشئت العد

حٌة لجلب المستهلكٌن . ٌا روٌج المنتجات الس رٌق ت حٌة عن ط ٌا  الس

حٌة      ٌا ٌادة متوازنة و مستمرة فً الموارد الس ٌق ز حٌة تهدؾ إلى تحق ٌا مٌة الس كما أن التن

مزٌد من  ٌجاد ال اجٌة فً قطاع السٌاحة و ذلك بإ اإلنت ٌق درجة ،إضافة إلى ترشٌد وتعم

ٌاح ٌة الستثمارات الس ٌاح ة الس ٌ حٌة و تعتبر الٌبئة و التنم ٌا ة الس ٌ ٌة و خاصة المناطق ذات الجاذب

ا و ٌدعم كل منهما األخر .  مرتبطان ارتباطا وٌثق
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 مقدمة المبحث:

عالقات عدٌدة مع القطاعات        تعد السٌاحة قطاع متعدد و متشعب النشاطات و الفروع و لها

ٌد  ٌر مباشرة توفر العد هً بطرٌقة مباشرة أو ؼ ٌة و الثقافٌة ألخرى ، ف القتصادٌة و االجتماع

احً من  من المناصب الشؽل ، ٌ األكثر جذب س كما تعمل على امتصاص البطالة وترقٌة المناطق

ة ، و ما ٌمكن أن تحققه من نتالل  ٌ ب االستثمارت األجنب ة فً دفع عجلة التنمٌةج ٌ ٌجاب  . ائج إ

إللقاء        جاالت المختلفة فجاء هذا المبحث ٌرة فً ال همٌة كب وعلٌه أصبحت السٌاحة تكتسً أ

ٌا. حٌة فً العالم و إفٌرق ٌا  نظرة عامة على الحركة الس

ٌاحة بفضل فالجزائر و كسائر دول العال       اهدة لالستفادة من عائدات قطاع الس م تسعى ج

هً تنفرد ب ٌز و مساحتها الشاسعة ، ف ٌزة مموقعها المم عٌة وحضارٌة جد مم ٌ مإهالت طب قومات و

ٌق  ، وٌرها عن طر ٌات و تط اإلمكان الل هذه إذ سعت السلطات الجزائرٌة منذ الستقالل الست

ٌاسات التً تبعتها منذ الستق  الل .الخطط والس

I -  : ٌة فً العالم  الحركة السٌاح

ؾ أقطار       مٌكٌة هائلة عبر مختل ة دٌنا ٌ ٌاح اهمت العالم نتٌجة عدة عوامل شهدت الحركة الس س

حً خاصة بعد التطور الذي عرفه قطاع الصناعة و الخدمات  ٌا مٌة القطاع الس ، و لهذا فً تن

حً فً العالم سنتطرق فً هذا المبحث الى  ٌا ٌا ،النشاط الس ٌرا فً مجال  ، ثم إفٌرق فالجزائر و أخ

مٌة للسٌاحة . ة العال ٌات المنظم  الدراسة وهذا اعتمادا على إحصائ

ً العالم: -1   إحصائٌات عن السٌاحة ف

حً النشاط -1-1   : السٌا

اهمة        ها فً المس ٌ أهم القطاعات المعول عل فً رفع النمو القتصادي من ٌعتبر قطاع السٌاحة 

مٌة القتصادٌة  ٌق التن احً فً العالم حركة واسعة  ، واالجتماعٌةأجل تحق ٌ ؾ القطاع الس حٌث عر

مٌة للسٌاحة ففً  ظمة العال ها المن ٌ ٌر التً أشارت إل اٌد 60اتضحت فً التقار ٌرة تز األخ عدد  سنة

اح فً العالم من  ٌ ٌون سائح سنة  1035إلى  م1950ملٌون سنة  25.3الس  م2011مل
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ٌر بهذا  -الجدول رقم واحد  - ى االهتمام الكب سٌاح خالل هذه الفترة إ ً عدد ا ٌد ف ٌرجع هذا التزا و

ها الدخل القتصادي ، إضافة إلى  ٌ أهم الموارد التً ٌعتمد عل ٌوم من  القطاع و الذي أصبح ال

ٌق تنمٌة اقتصادٌة شاملة . ٌر مناصب شؽل وهذا لتحق ٌرة من البطالة بتوف  امتصاصه لنسبة كب

ً العـالم للفترة  :(11جدول رقم )                  ()الوحدة ملـٌون سـائح 1951/2011تطـور عدد السٌـاح ف

 ألقـالٌم    
 السنـة

 الـعالم الشـرق األوسط أوروبـا آسٌــا أمرٌكـا إفرٌقٌـا

1950 0.5 7.5 0.2 16.2 0.2 25.3 

1960 0.8 16.7 0.9 50.4 0.6 69.3 

1965 1.4 23.2 2.1 83.7 2.4 112.9 

1970 2.4 42.3 6.2 113 1.9 165.8 

1975 4.7 50 10.2 153.9 3.5 222.3 

1980 7.2 62.3 23 178.5 7.1 278.1 

1985 9.7 65.1 32.9 204.3 8.1 320.1 

1990 15.2 92.8 56.2 265.6 9.6 439.5 

1995 20.4 109 82.4 315 13.7 540.6 

2000 28.3 128.1 110.5 395.9 24.2 687 

2001 29.1 122.1 115.7 395.2 24.5 686.7 

2002 30 116.7 124.5 407 28.5 707 

2003 31.6 113.1 113.3 407.1 92.5 694.6 

2004 34.5 125.7 114.2 424.4 36.3 765.1 

2005 37.3 133.5 155.4 441.5 39 806.1 

2006 40 135 167 460 41 846 

2011 52 162 233 535 53 1035 

 100 5.12 51.69 22.51 15.65 5.02 %النسبة

لمٌة للسٌاحة )                                                        ظمة العا  (   OMT المصدر :المن
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ٌاح فً تزاٌد مستمر حتى سنة ( 01رقم )من خالل الجدول       حٌث  2000الحظ أن عدد الس

االهتمام بالقطاع حً ، فً هذه السنوات األولى بدأ ٌا انخفض عدد  2001ولكن فً سنة  الس

روؾاألمنٌة ا ٌاح و هذا راجع إلى الظ و المتمثلة فً اعتداءات على  لتً تمٌزت بها هذه السنةالس

ٌكٌة الحاصلة فً  ٌات المتحد األمر ال امً و انتشار  ، 2001سبتمبر  11ال و كذلك أحداث  تسون

دٌة  األمراض و األوبئة المع جدٌد فً سنة ، العدٌد من ٌعود العدد إلى االرتفاع من   2002ثم 

ٌد سنة  النخفاضنظرا لتحسن الوضع األمنً ثم عاد  الع الحرب على  2003من جد ة ان ٌج نت

دٌد فً  ٌاحلالرتفاع من ج ٌة ثم لٌعود عدد الس األمرٌك ٌات المتحدة العراق من طرؾ اوال

ألمن إلى ٌجة الستقرار و عودة  ٌرة نت ٌر بقطاع السٌاحة العالم و السنوت األخ هتمام كب  .ظهور ا

األكثر ج  ٌم ٌخص المناطق وألقال ما  ٌ ة ذأما ف ٌ األوروب ٌاح فنجد فً المرتبة األولى القارة با للس

ٌاح بها إلى  ٌون سائح  535حٌث وصل عدد الس ٌاح فً العالم  %51.69بنسبة مل الً الس من إجم

ٌات  ٌعود إلى ، وهذا إلقبال على  2011 سنةحسب إحصائ ٌاح  األوروبٌة من طرؾ الس القارة

ً تتمتع بها  ة الت ٌ ٌاح إهالت الس ة ، ال ٌ ٌو ٌن ألس ة كل القارت ٌ ً المرتبة الثان ها ف ٌ ٌة ثم تل األمرٌك و

ال15.65ًو %22.51بنسبة  األوسط فً المرتبة الثالثة بنسبة  على التو  %5.12، فالشرق

ٌر القارة إلفرٌقٌة بنسبة  اح فً العالم. من %5.02وفً األخ ٌ الً الس  إجم
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 م2113أحسن الدو استقباال للسٌاح فً العالم لسنة :  (12جدول رقم )

 (%النسبة ) (عدد السٌاح )ملٌون سائح دولــال
 7.88 84.72 فرنســا

 6.49 69.76 الو.م.أ

ٌا  5.64 60.66 إسبان

ٌن  5.18 55.68 الص

ٌا  4.43 47.70 إٌطال

ٌا   3.51 37.79 ترك

ٌا  2.93 31.54 ألمان

ٌا ٌطان  2.89 31.16 بر

ٌا   2.86 30.79 روس

ٌا  2.34 25.15 مالٌز

ٌار سائح 1.07463 العالم  100 مل

مٌة للسٌاحة)                                                 (  OMTالمصدر :المنظمة العال

ٌ مثل أحسن الدول ( 02)من خالل الجدول رقم      ٌث الذي العشرة األولى فً العالم من ح

ٌاح ً العالم باتاللهافرنسا نالحظ أن  استقبال الس ٌاح االجانب ف االكثر قبلة للس المرتبة  الدولة

ٌاح بها بنسبة قدر والتً االولى  ٌاح العالم لسنة  %7.88عدد الس الً س هذا  2013من إجم ، و

ة هائلة راجع إلى أن فرنسا  ٌ ٌاح إهالت س ٌاح هً و أكثتتمتع ب ً ٌقصدها الس ة ر المدن الت مدٌن

ٌس  ٌرا الفرنسٌة بار حً ،و والٌرف ٌا ، كما أن موقعها فً  وكذا المناخ السائد والمناسب للنشاط الس

اهات جمٌع االتج  ً ٌث ٌعتبر ممر لمختلؾ الحركات ف ها ثم  ،  مركز القار األوروبٌة الؽربٌة ح ٌ تل

رٌكٌة بنسبة  فً المرتبة الثانٌة األم ٌات المتحدة ٌاح العالم وهذا راجع  %6.49الوال الً س من إجم

هالت اقً وبها عدة م احٌة ذات مستوى ر ٌ ة إلى توفرها على خدمات س ٌ ٌاح ٌرة س منها تمثال  كب

ٌض حرٌة ، ناطحات السحاب ، البٌت االب ٌا بنسبة فً المرتبة الثالثة أما ، ال           من  %5.64إسبان
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ٌاح العالم      الً س ها إجم ٌ ال أن قطاع السٌاحة ٌتطور و ٌنمو  ℅26، فرؼم بلوغ نسبة البطالة ف

ٌاح االجانب  وهذا راجع إلى كثرة المعالم التارٌخٌة بها من باستمرار نتٌجة عدم انخفاض عدد الس

حؾ و احتوائها على  ٌونسكو ، إضاف 43قصور ومتا ة موقعا مدرجا فً قائمة التراث الحضاري لل

ـة ووسائــل ٌـ مجاالتها االقتصاد الستقبال ،  بعدها الدول األخرى األكثر تطور فً  إلى تطــور

ٌم و التقاط الصور التذكارٌة كما ان التقدم الذي حققته فً  اهدة سورها العظ ٌن لمش العالم الص

نً    ٌ ٌاة الشعب الص الع على نمط ح ال ٌاح  ٌرة ساعد على جذب الس األخ       السنوات العشر

ٌل      اهدة اللوحات الفنٌة و التماثٌل و النصب الرائعة و كذلك الفن المعماري الجم ٌا لمش ٌطال و إ

ٌا إسطنبول التً تعتبر ملتقى الثقافات و الحضارات الشرقٌة و الؽربٌة منذ عام  قبل   660و ترك

ٌالد ...، ٌقٌة خاصة الدو ال ٌاب دول القارة إلفر هو ؼ ًء لمالحظ  ة فً هذا ولكن الش ٌ ل العرب

 الترتٌب.

ٌة فً العالم : -1-2  المداخٌل السٌاح

ٌة فً العالم لسنة   ٌاح ٌل الس مٌة للسٌاحة بـ  2012قدرت المداخ ٌار  1076حسب المنظمة العال مل
الً ٌمثله الجدول الت الر، كما   : د

خٌل السٌاحٌة ًف العالم لفترة :  (13جدول رقم )  م 5199/2112تطور المدا

 2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 السنوات

ملٌار  ٌل) المداخ
 دوالر(

412.6 482.9 471.6 486.9 532.8 632.7 682 730 1076 

مٌة للسٌاحة المصدر:                                                                      ظمة العال   (  OMT) المن

الل الجدول حٌة من سنة إلى أخرى ما عدا الحظ  ( 03رقم ) من  ٌا ٌل الس مة المداخ ٌ ارتفاع ق

ٌار دوالر و هذا راجع إلى 471.6حٌث انخفضت إلى  2001سنة  ٌاح فً  مل انخفاض عدد الس

ٌات المتحدة بصفة تلك السنة  ال ً الشًء الذي عاشه العالم بصفة عامة و ال األمن بسبب الوضع

داخٌل لى االرت ٌد نتٌجة تحسن خاصة بعدها عادت الم نً فً العالمفاع من جد   .الوضعاألم
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ة فً العالم حسب األقالٌم سنة : (4جدول رقم ) خٌل السٌاحٌ   م2112توزٌع المدا

خٌل السٌاحٌة )ملٌار دوالر( األقالٌم  %النسبة  المدا
 42.47 457 أوربا

ٌا  29.92 322 أس

 19.98 215 أمرٌكا 

 4.3 47 الشرق األوسط

ٌا  3.31 34 إفٌرق

 100 1076 العالم

مٌة للسٌاحة )                                                    ة العال  (                    OMTالمصدر: المنظم

حٌة فً العالم سنة 4من خالل الجدول رقم ) ٌا اخٌل الس ً  2012( نالحظ ان أكبر المد سجلت ف

الر بنسبة م 457أوربا بقٌمة  ٌار د هذا %42.47ل حٌة فً العالم و  ٌا ٌل الس الً المداخ  من إجم

ٌاح  ٌاح المرتفع الذي تستقبلهم القارة خاصة و أن أحسن الدول اسقباال للس ٌرجع إلى عدد الس

ها ، ٌ ٌا بـ  ابعده تنتمً إل ٌار 322أس الر بنسبة  مل رٌكٌة بــ م ث %29.92د ٌار 215القارة ألم مل

الر بنسبة  حٌة فً العالم ، %19.98د ٌا ٌل الس الً المداخ ٌرة  من إجم ً المرتبة االخ الشرق وف

هما فً النشاط  ً الذي ٌلعب دورا م األمن ٌعود إلى الوضع اإلفرٌقٌة و هذا  األوسط و القارة

جٌة ، ٌن تعرفان حروبا و مشاكل داخلٌة و حتى من الدول الخار حً كون القارت ٌا كذلك نقص  الس

 الهتمام بقطاع السٌاحة. 
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خٌل السٌاحٌة لسنة أحسن الدول استف: (5جدول رقم )  :  م2010ادة من المدا

والر الدولة خٌل السٌاحٌة )ملٌار   %النسبة   (المدا
 13.24 96.7 الو.م.أ

ٌا  7.91 57.8 إسبان

 7.42 54.2 فرنسا

ٌا  5.84 42.7 إٌطال

ٌن  5.73 41.9 الص

ٌا ٌطان  5.15 37.6 بر

ٌا  4.93 36.0 ألمان

ٌا  3.04 22.2 أسترال

 2.58 18.9 النمسا

ٌا   2.53 18.5 ترك

 100 7.30 العالم

مٌة للسٌاحة )                                                            ظمة العال (      OMTالمصدر المن

ٌات 5من خالل الجدول رقم ) حٌة هً الوال ٌا ٌل الس األحسن استفادة من المداخ ( نالحظ أن الدول

الً  ة باحتاللها المرتبة األولى بحو ٌ ٌار دوالر أي بنسبة  96.7المتحدة األمرٌك من  %13.24مل

ً العالم ، رؼم أنها تحتل المرتبة  احٌة ف ٌ ٌل الس ها وهذا  الثانٌةالمداخ ٌ ٌن إل ٌاح الوافد ٌث الس من ح

الً للخ ة المستوى الع ٌج ٌاح نت ٌر للس ة من طرفها ٌرجع إلى اإلنفاق الكب حٌة المقدم ٌا ثم دمات الس

ٌا بنسبة  ها إسبان ٌ مة  % 7.91تل ٌ دوالر ، ثم نجد فرنسا بنسبة  57.8بق ٌار مة  %7.42مل ٌ بق

ة فً  54.2 ٌ ٌاح داخٌل الس الً  الم الر من إجم ٌار د ٌل  العالم ،مل ٌمكن القول أن المداخ و 

ة  ٌ ٌاح ة الخدمات الس ٌ جهة و نوع ٌاح الواصلون للمنطقة من  عالقة بعدد الس حٌة فً العالم لها ٌا الس

وؼٌرها من الدول المتطورة.  ا هو الحال بالنسبة للو.م.أ  جهة أخرى كم مة من   المقد
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ة:                                                              إحصائٌات -2 فً القارة إلفرٌقٌ  عن السٌاحة 

ًالنشاط  -2-1 مإهالت  : السٌاح ٌات و ٌقٌة من القارات التً تملك إمكان تعتبر القارة إلفر

ها لٌكشؾ روعة و جمال  ٌ ٌبؽً السفر إل األن حلم كل سائح  هً حٌة هائلة ف ٌا ٌث الطبٌعة حس

ٌاح بالقارة حسب  ٌاح ، فقد قدر عدد الس ٌر من الس أصبحت الوجهة المفضلة حسب أراء الكث

مٌة للصحة بؤكثر من  ظمة العال ٌون سائح لسنة  42المن ٌر أن هذه النسبة ضعٌفة  2008مل ؼ

دنً مستوى الخدمات  ً القارات  األخرى خاصة أوربا و هذا الضعؾ ناجم عن ت مقارنة بباق

حٌة ،بإل ٌا ٌرة. الس ة فً دول القارة الفق عدٌة خاص ٌرة و الم       ضافة إلى انتشار بعض األمراض الخط

  مٌلون سائح() 1991/2111تطور الحركة السٌاحٌة فً القارة إلفرٌقٌة للفترة : (6جدول رقم )

 2111 2118 2116 2115 2114 2113 2111 1995 1991 السنوات

 جنوب
ٌا  افرٌق

1.029 4.684 6.001 6.64 6.815 7.518 8.396 9.5 8.3 

 9.3 7.9 6.558 5.843 5.477 4.761 4.278 6.602 4.024 المغرب

 4.7 7 6.55 6.378 5.998 5.114 5.058 4.12 3.204 تونس

 2.3 1.7 1.637 1.443 1.234 1.166 0.866 0.52 1.137 الجزائر

 0.9 0.9 0.788 0.761 0.719 0.702 0.656 0.422 0.292 مورٌشٌوس

 1.1 0.8 0.539 0.468 0.512 0.305 0.139 0.16 0.069 اوغندا

ٌا  1 0.8 / 1.55 1.854 2.256 1.967 1.416 0.636 زامب

 52 42 41 372312 342453 312567 282284 212433 152231 القارة

مٌة  المصدر :                                                          ة العال (  OMTللسٌاحة )المنظم

الل الجدول  ة للفترة  الذي ٌمثل (6رقم )من  ٌ ة فً القارة إلفٌرق ٌ ٌاح تطور الحركة الس

ٌد فً عدد السم 1990/2011 دهم حٌثٌاح نالحظ أنه هناك تزا ٌون  15.231بــ  قدر عد مل

ٌون سائح  52 لٌصل الى 1990سائح سنة  ٌرجع إلى انتشار  ، 2011سنة مل و هذا التزاٌد 
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حً  ٌا مٌة القطاع الس وعً بؤه االقتصادٌة ، و هذا المجهود و ال مٌة الدور الذي ٌلعبه فً التن

ٌا و تونس ا فً كل من جنوب إفٌرق ٌ  .المؽرب و اتضحت معالمه جل

 م 2111لبعض دول القارة إلفرٌٌقة لسنة  : وصول السٌاح( 7جدول رقم )

ٌون ( الدولة  %النسبة  وصول السٌاح )مل
 17.88 9.3 المؽرب 

ٌا  15.96 8.3 جنوب إفرٌق

 9.03 4.7 تونس

ٌمبابوي  4.61 2.4  ز

 4.42 2.3 الجزائر

ٌا   3.26 1.7 كٌن

 2.11 1.1 أوؼندا 

 1.92 19 امٌبٌا ز

 1.73 0.9 السٌنؽال 

 1.73 0.9 مورٌشٌوس

 100 52 القارة

لمٌة للسٌاحة )المصدر :                                                        ظمة العا  (OMTالمن

ٌث  المؽربمن خالل الجدول السابق نالحظ أن        تحتل المرتبة األولى فً القارة من ح

ها بؤكثر من  ٌ ٌاح إل ٌون سائح بنسبة  9.3وصول الس ٌاح القارة  وهذا  % 17.88مل الً س من إجم

مٌة اقتصادٌة بالؽة خاصة مجال السٌاحة إلعطاء  أه حٌث تملقطاع السٌاحة  إهالت  كالثقافٌة ب م

ٌخ حٌة خاصة المدن ذات الطابع التار ٌا ٌاح خاصة من الدول  ًس ثً و التً تستقطب الس الترا

ة فاس ، مراكش ، مكناس ، الدار البٌضاء ، الوروبٌة  ة مثل : مدٌن ٌ ها فً المرتبة الثان ٌ ثم تل

ٌاح قدر بــ  ٌا بعدد س ٌون بنسبة  8.3جنوب افرٌق ٌا ال كونها و هذا ل ℅15.96مل متطورة اقتصاد

احٌة هائلة من  ٌ حٌة ضخمة وراقٌة و امتالكها لعدة مناطق و مدن س ٌا و توفرها على هٌاكل س

ها  ٌ دمه لزائر ٌا و ما تق ٌة الؽربٌة من جنوب إفٌرق ها مدٌنة الشمس التً تقع فً المقاطعة الشمال أهم

ٌافة وكاب تاون من المحدودة و حسن الض  أجمل مناطق العالم التً تجدب  من المتعة و التسلٌة ا
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ٌج أهم ما  ٌاح فً كل عام و  ٌرة من الس ها أعداد كب ٌ هو بذإل ٌن  ٌن ، حدائق  السائح ٌرة روب : جز

ٌن بوش الطبٌعٌة للنباتات  ً المرتبة بعدها  ،كرٌست ٌاح قدر بــ  ف ٌون  4.7الثالثة تونس بعدد س مل

ٌمبابويما المرتبة الرابعة و الخامسة فتحتلها أ،  ٌاح وصل إلى  ز ٌون  2.4و الجزائر بعدد س مل

ٌوس بــ   2.3سائح و  ٌرا دولة مورٌش ٌون سائح و أخ ٌون سائح ممثلة بذلك نسبة  0.9مل مل

ٌقٌة . 1.73% ٌاح القارة الفر الً س    من اجم

ٌة فً القارة إلفرٌقٌة : -2-2  المداخٌل السٌاح

ً القارة  : (8جدول رقم ) خٌل السٌاحٌة ف  : 1991/2116إلفرٌقٌة للفترة تطور المدا

 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 السنوات

ٌل  المداخ
 )ملٌار دوالر(

6.402 8.500 10.503 16.124 19.124 21.526 24.329 

ٌاحة:  المصدر                                                 مٌة للس ظمة العال  (OMT ) المن

الل الجدول      ة  ( 08رقم ) من  ٌ ً القارة إلفٌرق حٌة ف ٌا ٌل الس هناك تطور فً المداخ الحظ 

ٌد 1990سنة ففً م ، 1990/2006للفترة  احٌة من ال تتزا ٌ ٌل الس ٌار دوالر  6.402مداخ مل

ٌار دوالر أي تضاعفت  10.503 إلى 2000صل سنة لت ٌل  بعدها استقر حجم ،مل المداخ

ٌادة تقدر بـ  حٌة بز ٌا ٌار 16.124الس الر سنة  مل ٌار  24.329لترتفع أكثر إلى  2003د مل

الر سنة   . 2006د

ل األوربٌة.  قً دول القارت األخرى خاصة الد أن هذ األحجام تبقى ضعٌفة جدا مقارنة ببا  ال 
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حٌة فً القارة إلفرٌقٌة : -2-3  أحسن الدول استفادة من المداخٌل السٌا

ة فً القارة إلفرٌٌقة لسنة  (9جدول رقم ) خٌل السٌاحٌ  : 2116:أحسن الدول استفادة من المدا

خٌل )ملٌار دوالر ( الدولة  %النسبة  المدا
ٌا  32.4 7875 جنوب إفرٌق

 24.5 5967 المؽرب

 9.2 2227 تونس

ٌوس  4.1 1007 مورٌش

ٌا  3.8 914 تانزان

مٌة للسٌاحة )                                                         ظمة العال  (OMTالمصدر : المن

األكثر استفادة من 9من خالل الجدول رقم )      ٌاح هً األكثر اسقباال للس (نالحظ أن الدول

ٌا التً تمثل نسبة  ة و نقصد بذلك كل من جنوب إفٌرق ٌ ٌاح ٌل الس ً  %32.4المداخ من إجمال

ها المؽرب و تونس بنسبة  ٌ ة فً القارة ثم تل ٌ ٌاح ٌل الس  . % 9.2المداخ

 إحصائٌات عن السٌاحة فً الجزائر: -3

ً:النشاط  -3-1   السٌاح

حٌة هائلة بالجزائر تتمتع        ٌا ٌات س حٌة إذا ما إمكان ٌا تمكنها من بناء قاعدة للصناعة الس

زٌة التً قامت الدولة الجزائرٌة بها عبر توفرت الشروط الضرورٌة لذلك خاصة  ٌ ٌاسة التحف الس

ة بوضع المنشؤ ٌ زٌل العوائق فً ت العدٌد من المخططات التنمو ً ت ة عبر كافة الوطن والت ٌ ٌاح الس

حً  ٌا إال أن الواقع الجزائري الس ٌل ، ورؼم كل هذه المحفزات مجال الستثمار و العقار و التمو

ال ٌرا ٌتضح من  انً عجزا كب ً ال تتوفر سوى على ٌع االستقبال و الت ؾ هٌاكل  84870ل ضع

ٌر منها  ٌر تابعة لـ  20485سر مومٌة ،  73سر ٌر تابعة لـ  3064مإسسة ع مإسسة  59سر

ٌر تابعة لـ  57485للجماعات المحلٌة و  من  %90مإسسة خاصة كما أن نسبة  872سر

ٌة ال تستجٌب ل ٌرة الوطنٌة الفند ٌر الدولٌةالحض   .(1) لمعا

ً ، مصدر سابق ص(1) ٌخ  .34: ٌاسٌن مر
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ٌض المتوسط رؼم من هذا ما جعل و األب ٌاح فً منطقة البحر ها الس الجزائر أضعؾ وجهةٌ قصد

حٌة متنوعة. ٌا مإهالت س   ما تملكه من 

  

ٌاح فً الجزائر عرؾ انخفاض قدر بـ1من خالل الشكل رقم )      0.52( نالحظ أن عدد الس

ٌون سنة  ٌرجع إلى تردياألوضاعاألمنٌة المعروفة لدٌنا بالعشرٌة السوداء التً  1995مل و هذا 

رؾ انتعاشا ملموسا بعد سنة  حً ٌع ٌا ؾ األمنٌة بدأ القطاع الس مرت بها ، و لكن مع تحسٌن الظرو

األجانب منهم  2000 ٌاح ، وخاصة  و الذي قدر 2013أكثر سنة  الرتفاعبعدها رجع عدد الس

ٌر أنه ضعٌؾ مقارنة بالدول المجاورة مثل المؽرب2.6 بـ ٌون سائح ، ؼ و هذا  ، تونس مل

ة ، الضعؾ ٌفسر بنقص  ٌ إخرا  إجراءات المنشآت ذات النوع رٌة اتخذت م و لكن الحكومة الجزائ

حٌة ٌا جهة س مً إلى جعل من الجزائر و احٌة هائلة تر ٌ الت س إ  .   لما تتمتع به من م
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خٌل  3-2 ة فً الجزائر :المدا  السٌاحٌ

ً الجزائر للفترة  (11جدول رقم ) خٌل السٌاحٌة ف  : م1991/2112: تطور المدا

 2112 2119 2116 2115 2114 2113 2111 1995 1991 السنوات

اخٌل )  ملٌار المد
 (دٌنار

105 33 96 112 178 184 215 330 400 

مٌة للسٌاحة )                                                          ظمة العال  (OMTالمصدر : المن

ال تعكس سوى ضعؾ 10من خالل الجدول رقم )       حٌة الضعٌفة ٌا داخٌل الس ( نالحظ أن الم

ٌمتها  ة فً الجزائر حٌث بلؽت ق ٌ ٌاح ٌار دٌنار  105الحركة الس لتنخفض بعد  1990سنة مل

ٌار دٌنار 33خمسة سنوات إلى  ة  1995سنة  مل ٌ األمن األوضاع ٌرجع سبب النخفاض إلى و

ٌر مستقرة فً هذه الفترة ، ٌل إلى االرتفاع بعد سنة  الؽ  400لتصل إلى  2000ثم تعود المداخ

ٌار دٌنار اال 2012سنة  مل األوضاع ألمنٌة و االرتفاع إلى استقرار هتمام بالقطاع وٌرجع سبب

حً . ٌا  الس

ٌة فً الجزائر :والمق -3-3  مات السٌاح

احٌة توفر جملة من الشروط الموضوعٌة و ألساسٌة     ٌ مٌة الس ، تتمثل هذه الشروط  تتطلب التن

حٌة ( ٌا ٌة المسخرةالستؽالل تلك  فً المادة الخام ) المقومات الس لمادٌة و البشر ٌات ا اإلمكان ، و

حٌة أساسا فً:المقومات، وتتمثل  ٌا  المقومات الس

ٌعٌة:المقومات -3-3-1  الطب

ٌقٌةالو        حٌث تقع الجزائرشماال القارة إلفر         متمثلة فً الموقع الهام و المناخ المتنوع 

ادها الواسع من الشمال إلى الجنوب و من تو هً  ٌر كذلك امتد توسط دول المؽرب العربً الكب

ٌن   2كلم 2.381.741ــ كلم و مساحتها الشاسعة المقدرة ب 1500/2000الشرق إلى الؽرب ما ب

خٌة فً الوطن العربً  ٌم  المنا ٌر من ألقال اخٌة و التً تشبه الكث ها المن م ٌ  التً أدت إلى تنوع أقال

ٌا .                                                                                                                         و إفٌرق
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ٌض المتوسط بساحلٌ قدر ب - األب اؾ الجزائر من الشمال على البحر حٌث توجد  1200 ـإشر كلم 

حٌة الممتدة على الساحل نجد من الشرق  ٌا أهم المناطق الس حٌة نادرة و من  ٌا به عدة فضاءات س

نً القالة ، نحو الؽرب : ٌة ، سٌدي فرج ، تٌبازة ، تنس ، ب اؾ ......الخ. بجا  ص

أهم ما ٌمٌزها المناطق الجبلٌة بوجود  - إن الجزائر زاخرة بثرواتها و مناظرها المتنوعة و 

أهم  اؾ و الصٌد و االكتش طً فرصة ٌن األطلس التلى واألطلس الصحراوي و التً تع سلسلت

ٌاضة التزلج على الثلج ها ر ٌ ً تمارس ف ٌعة و تٌكجدة الت  . المرتفعات بها نجد محطة الشر

الً  - ٌون كلم 2امتداد الجزائر جنوبا حٌث تبلػ مساحة الصحراء حو موزعة على خمسة  2مل

ٌاتها  دوؾ ، تمنراست التً تحتوي فً ط ٌزاب ، تن مناطق كبرى هً أدرار ، إلٌزي ، وادي م

ٌرة الوطنٌة  ٌونسكو للطاعلى الحظ ؾ ال مً من طر سٌلً و الهقار المصنفة ضمن التراث العال

ٌخ ،باإلضافة إلى المنحوتات ،كما تحتوي ع خرٌة الفنٌة لما قبل التار لى لوحات الرسوم الص

ها إلى  ٌخ ٌعود تار  سنة . 1200ألثرٌة 

ة الهائلة و المتعددة و حتى  - ٌ حٌة و الثقاف ٌا الجزائر بلد ؼنً بطبٌعته الساحرة و قدراته الس

ة كما و ،خالبة الطبٌعٌة كان لها الفضل فً أن تمنح الجزائر مناظر ٌ ٌد من المنابع المعدن  هبتها العد

حٌة  ٌا ٌن حسب الدراسة التً قامت المإسسة الوطنٌة للدراسات الس إكدة ، تب جٌة م ٌات عال بخاص

أهم هذه الحمامات نجد :  202و جود  ٌاه المعدنٌة ٌتركز أؼلبها فً شمال لبالد و من  منبع للم

مدٌةحمام رٌؽة بعٌن الدفلى ، حمام بوحنفٌة بمعسكر ،حمام ق حٌن بال طٌؾ ، حمام الصال   .رقور بس

ٌة  -3-3-2  :(المقومات البشرٌة ) التارٌٌخة و الثقافٌة و الدٌن

خٌة و الحضارٌة المتنوعة التً تنفرد بها الجزائر جعلتها مهدا للحضارة         ٌ إن المعالم التار

ً و  ً ، المتوسط الم اإل ٌا على انتمائها للفضاء اهدا ح ة و ش ٌ ٌقً ، فاإلنسان ة ماإلفر ٌ األثر  ،عالم

ارٌخٌة الموجودة فً الجزائر تشهد على عراقة وعظمة الحضارات  حؾ و الوثائق الت المتا

ٌقٌة إلى الب ٌة إلى الفٌن مٌة المتعاقبة ، من ألمازٌؽ ال ة و إل ٌ طٌة و الرومان ة ٌزن ٌ ٌرا الستعمار وأخ

ٌخ ، ظمة  التً فرضت نفسها على التار ٌونسكو سو قد صنفت من رٌة ضمن قائمة بال عة مناطق أث

ً و المتمثلة فً : ٌخ مً التار  التراث العال
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  : اإها من طرؾ اإلمبراطور ترجان عام منطقة تٌمقاد ٌة باتنة و تم إنش   .م 100تقعبوال

  : هً من المدن الرومانٌة العتٌقة .منطقة ٌتبازة  و

  : و هً أقدم المدن منطقة جمٌلة طٌؾ  ٌة س  الرومانٌة بالجزائر .تقعبوال

  : ًسٌل والت المناخ 15000و تحتوي على أكثر من منطقة الطا              لوحة تعكس ت

ٌاة البشرٌة فً الصحراء خالل و  ٌوانات و تطور الح الد.  6000هجرة الح  سنة قبل الم

  : ة تؤسست سنقلعة بنً حماد ٌ الم ً من المدن إل ٌة المسٌلة وه ة تقع بمنطقة بشاربوال

ادٌة . 1007  م و كانت عاصمة للدولة الحم

 : أنشؤ من طرؾ اإلباضٌن . قصر مٌزاب 

  : المٌة .القصبة و هً مدٌنة إ  توجد بالعاصمة 

ها الجزائر تجعل السٌاحة الثقافٌة أكثر انتعاشا    ٌ ٌدٌة و الحرفٌة التً تتوفر عل إن الصناعة التقل

ً دور الصنا ٌكتس ٌث  اؾ ، بح ٌ االصط ة فً ترفٌه السٌاحة نفس خاصة فً موسم ٌ عات التقلٌد

ٌدٌة تتنوع من  ة القتصاد ككل ، فالصناعات التقل ٌ ٌحظى بها قطاع السٌاحة فً تنم مٌة التً  أله

ابً  ها نجد صناعة الفخار، صناعة الحلً الفضٌة و الذهبٌة ، صناعة الزر ألخرى و من بٌن منطقة

 ، التطرٌز على القماش ...إلخ .

اهتمام الشباب  اؾ هذه ف الكتش ٌاح ٌعطً أكبر فرصة للس بهذه الصناعات حسب المناسبات 

رٌؾ بثقافة و حضارة األمة . اهب ومن ثم التع  القدرات و المو

  المقومات الخدماتٌة : -3-3-3

ً المستقبل و تحتوي الجزائر      ٌاحة ف ٌر الس أهم العوامل ألساسٌة لتطو تعد الموصالت من بٌن 

 على :

 النقل الجوي :  -3-3-3-1

مطارا موزعا عبر كامل التراب  40عرؾ النقل الجوي فً الجزائر تطورا ملحوظا ، إذ نجد     

ٌة  طً شركة الخطوط الجوٌة الجزائر ً ،أؼلبها مطارات دولٌة و تؽ محطة عبر أوربا  35الوطن

أهم المدن الداخلٌة  و المناطق طً هذه الشركة  ٌا و اشرق األوسط كما تؽ  الساحلٌة . و إفٌرق
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 كلم منها : 90000ٌبلػ طول شبكة الطرقات فً الجزائر أكثر من  النقل البري : -3-3-3-2

ة :  - ٌ   .كلم 22000الطرق الوطن

ة : - ٌ  كلم 26000الطرق الوالئ

وٌة : -   .كلم 42000الطرق الثان

ٌار شرق ؼرب كما ٌبلػ 3200الطرق فً طور اإلنجاز : - ٌق الس ً خصوصا الطر  كلم و ه

ٌدٌة  عادٌة ،  1435كلم تتكون من  4500طول شبكة السكك الحد كلم شبكة  1055كلم شبكة 

ة مزدوجة ،  305ضعٌفة ،  كلم شبكة كهربائٌة . 299كلم شبك

   :النقل البحري -3-3-3-3

أهم الموانئ التجاري  35موانئ تجارٌة و  10تملك الجزائر       الجزائر ،  ًهمٌناء صٌد 

ٌر  % 75عنابة ، ومٌناء جنجن التً تستحوذ على  وهران ، من حركة النقل ، أما موانئ تصد

جاٌة و عنابة . ٌو، سكٌكدة ، ب هً : الجزائر، أرز  المحروقات ف

االت :  -3-3-3-4  الت

ٌن فً الهاتؾ الثابت       حٌثٌ قدر عدد المشترك تمتلك الجزائر شبكة مختلفة من االتصاالت 

ٌت ذات السرعة الفائقة قد بلػ  7أكثر من  األنترن ٌن فً شبكة ٌن مشترك و أن عدد المشترك ٌ ال

الً  2009الل دٌسمبر  ٌون خط  1.1ألؾ بقدرة تتراوح  602حو  مل

ٌن بالهاتؾ ال ما بلػ عدد المشترك ٌ الً ف ٌون زبون وفقا  29.7محمول بتعاملٌه الالثة حو مل

ٌات   .(1) 2008إلحصائ

 

 

 

دٌر عبد القادر ، مصدر سابق ص(1) ه :110 .  
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 تطور السٌاحة فً الجزائر :  -3-4

هورها فً الجزائر ٌعود إلى الحقبة        اهرة حدٌثة النشؤة ، فإن ظ حٌة ظ ٌا اهرة الس باعتبار الظ

حً فً الجزائر قبل الستقالل و ؼداة الستعمارٌة ، لذلك  ٌا ٌخ النشاط الس سنتطرق إلى تار

رها فترة انتقالٌة من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد  1966 -1962السقالل خالل الفترة  باعتبا

كٌة . ٌارات اشترا  قائم على خ

 الفترة ما ل االستقالل: -3-4-1

ٌعود        حً فً الجزائر  ٌا الل االحتالل إن ظهور النشاط الس إلى بداٌة القرن التاسع عشر 

وٌة أسس المستعمر اللجنة  1897، ففً سنة  الفرنسً ة )الشت ٌ دعاٌة10الجزائر      ( وبواسطة ال

ٌدة من أوربا نحو الجزائر ة عد ٌ ٌاح ٌم قوافل س اإلشهار تمكنت من تنظ الل  ، و تلك المرحلة و 

ٌن الك ٌ األورب ٌاح هو ما دفع المستعمر الجزائر جلبت العدٌد من الس ة و  ٌ اظرها الطبٌع اؾ من تش

ٌا ٌة حاج اعدٌة لتلب ٌن.                                                                                              الفرنسً إلى التفكٌر فً إنشاء هٌاكل ق ٌ                                                                ت الزبائن )السوح ( األوروب

ً  1914ففً سنة   ٌنة وهران و ف احٌة فً مد ٌ ٌل نقابة س حٌة فً  1916تم تشك ٌا نقابة س

حٌة فً اتجاه الجزائر ٌا رحالت س ٌم ها لتنظ ما بٌن ٌ م هذه النقابات فً التنٌسق ف ها  قسنطٌنة تمثلت م

حٌة المتواجدة أنداك تستفٌد  20تجمع  للسٌاحة التًٌل فٌدرالٌة تم تشك 1919سنة أما   ٌا نقابة س

من طرؾ الحكومة الفرنسٌة الً   . هذه الفٌدرالٌة من دعم م

ً  1928فً سنة و ٌاح ٌن فً المجال الس تم إنشاء القرض الفندقً مكلؾ بمنح القروض للمستثمر

ٌد و توسٌع الفنادق . هو بمثابة بنك أنشؤ من أجل تشجٌع و تجد  ، و 

حً هدفه كان ٌتمثل فً أنشؤ الد 1931أما فً سنة ٌا ٌوان الجزائري للنشاط القتصادي و الس

مٌة السٌاحة ، حٌة و استمر نشاطه حتى بعد  تن ٌا مٌة الس ما بعد بمركز التن ٌ و الذي أصبح ٌسمى ف

 السقالل .

ٌن زاروف ٌاح الذ هذا العدد تقلص فً  ألؾ سائح ، 150بــ  1950الجزائر فً  قد بلػ عدد الس

رٌة .  1954سنة  ٌ الع الثورة التحر الن  نظرا
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ها الجزائر و أما البرنامج الموسع  ٌ حٌة التً تتوفر عل ٌا مٌة الموارد الس أه إن المستعمر كان ٌدرك 

ً جاء بها مخطط قسنطٌنة سنة  احٌة الت ٌ ٌزات الس         1957الذي تم وضعه و الخاص بالتجه

رٌة  لفنادق ؼرفة 17200و المتعلقة بإنجاز  منها ممركز فً الجزائر دلٌل على  % 17حض

مٌة السٌاحة فً الجزائر و ٌشمل هذا البرنامج كذلك إنجاز       ؼرفة فً المحطات المعدنٌة  1130أه

اخٌة.  و المن

هذه  5922ؼداة الستقالل الجزائر ورثت  استقالل:فترة غداة  -3-4-2 ٌر  ٌر تولى تس سر

حٌة ٌا ٌاكل الس ٌر لجنة مختصة فً اله ٌ ً  1965تؤسست فً سنة  المطاعم، والتًالفنادق و  تس ه و

ٌر  ٌ تً.خاضعة لنظام التس  الذا

ً  1966فً و ٌوان الوطن ها إلى الد هام ٌر الفنادق والمطاعم و أسندت م ٌ تخلت الدولة عن لجنة تس

و كان تحت وصاٌة وزارة الشباب 1962( الذي أنشؤ سنة ONATالجزائري للسٌاحة )

ٌاضة إلى ؼاٌة وال ٌخ إعادة هٌكلة الوزارات ، 1964ر اسً تم إحداث  تار و بواسطة قرار رئ

احً  ٌ رٌؾ بالمنتوج الس ٌر أمالك الدولة و التع ٌ ٌوان فً تس هام الد وزارة السٌاحة و تتمثل م

 .(1)الجزائري فً السوق الدولً للسٌاحة 

 : 1966-1962الفترة ما بٌن  -3-4-3

ٌزت   ة محددة المعالم فتم ٌ ة تنم ٌ ً الجزائري من أ ٌاح ٌ ستفٌد القطاع الس الل هذه الفترة لم

مإهلة ، انعدام  ٌد العاملة ال حٌة ،نقص فً ال ٌا ٌاكل الس ه ؾ و تردي ال اللها بضع السٌاحة 

ٌالكاالت  ٌاح ٌاكل و الثروات الس ٌم لله دعاٌة و إلشهار، انعدام أي تنظ حٌة التً تتكفل بال ٌا   ة الس

عشٌة االسقالل  حً اتصؾ ٌا  ملة من النقائص تتمثل فً : بجو عموما فإن القطاع الس

  ً ٌن ف ٌات المواطن ة حاج ٌ لً، ضعؾ الصناعة الفندقٌة و عدم قدرتها على تلب هٌك تخلؾ 

حً. ٌا  المجال الس

 

ً الجزائر" 1) ٌقٌا  اطروحة(: د.خالد كواش "مقومات و مإشرات السٌاحة ف دٌات شمال افر                                                                                                  -دكتوراه ، مجلة اقتصا

 . 226-223العد االول ص   
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 عٌة ) التخلؾ و الفقر االجتما روؾ ( السائدة عشٌة السقالل جعلتاألؼلبٌة من الشعب  الظ

 األجر.الجزائري تجهل حتى معنى العطل المدفوعة 

 حٌة . انعدام وجود عادات و تقالٌد فندقٌة و ٌا  س

 ًح ٌا ٌن و ألكفاء فً المجال الس مإهل  .نقص كبٌر فً العمال ال

روؾ دفعتهذ   حٌة ، 1963من سنة  ابتداءبالدولة  ه الظ ٌا                إلى محاولة ستؽالل الثروات الس

ؾ  ٌر أن الظرو نً منها السٌاحة ؼ ٌام بعملٌة إحصاء شامل للمشاكل التً تعا و تجلى ذلك بالق

ٌر عملٌة استؽالل الثروات  ٌة التً سادت ؼداة السقالل أدت إلى تؤخ االجتماع القتصادٌة و

حٌة إلى ؼاٌة سنة  ٌا احً . 1966الس ٌ  من خالل صدور الٌمثاق الس

حٌة فقد شرح هذا  ٌا ة الس ٌ وؾ و الشروط الموضوعٌة للشروع فً التنم و من أجل خلق الظر

حٌة . ٌا ٌة الس  الٌمثاق الطرق و الوسائل التً تكون قاعدة للتنم

ً على  1966تعتبر سنة  الل أول عمل حكوم حً من  ٌا ً بالقطاع الس االهتمام الحٌقق ة ٌ بدا

حٌة التً المس ٌا ٌم شامل قدمته وزارة السٌاحة حول مجمل الثروات الس ٌ وطنً ، فبعد تق توى ال

حٌة الواجب  ٌا همٌة و فوائد السٌاحة و نوع المنشؤت الس دٌد ا ها الجزائر ، و بعد تح ٌ تتوفر عل

ً و المتمثلة اساسا فً : احد ٌاح دٌد توجهات الٌمثاق الس  اثها تم تح

 ٌة ٌة الطبٌعٌة و الثقاف   : تحسٌن الشروط السٌاح

ٌن الشروط      حٌة ، فكمرحلة اولى ٌتم تحس ٌا ة الس ٌ النطالق التنم الئمة روؾ ال لتهٌئة الظ

الل جرد و احصاء  ة و تصٌنفها و ادخال اصالحات الطبٌعٌة و الثقافٌة من  ٌ ٌاح المناظر الس

مالئم الستقبال السواح فً ال ها قصد جعلها ٌ حٌة التً ستقام.عل ٌا  مراكز الس

  ًح  :اختٌار مناطق التوسع السٌا

حٌة التً تتوفر      ٌا ٌط شاملة لكل الثروات الس حٌة تتطلب اجراء عملٌة تخط ٌا مٌة الس ان التن

ها الدولة  ٌ مهٌئة عل احٌة محددة و  ٌ     ، لكن الجزائر ؼداة السقالل لم تكن تتوفر على مناطق س

مجموعة   من الفنادق الموروثة عن المستعمرو قادرة على جلب السواح ، فقد كانت تتوفر على 
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ٌة و ال ٌاح ٌد مناطق للتهٌئة الس ٌا لذلك قررت الدولة تحد هاتً ٌمكن انجازالموزعة توزٌعا عشوائ ٌ  ف

ٌار عدد من  ٌة و بعد دراسة مدققة قامت بها الوزارة الوصٌة تم اخت ٌزات المستقبل كل التجه

ة لكل نوع من انواع السٌاحة حسب  إلقامةالمناطق التً تتوفر على شروط مالئمة  ٌ ٌاح مشارٌع س

ٌعة  ٌزات كل منطقة. وطب  مم

 وٌر الصناعة الفندقٌة  : انشاء و تط

حً     ٌا ٌة  ان توجهات المٌثاق الس ٌاح ٌع الفنادق الس الح و توس ً ا االسراع ف تركزت حول

الح الفنادق الموجودة  مٌة وا حً ومن اجل تن ٌا الموجودة عبر مختلؾ مناطق التوسع الس

ن االجراءات تمثلت فً:   الوزارة الوصٌة اتخذت جملة 

حً. ٌا اهً ذات الطابع الس ٌار الفنادق و المطاعم و المق  *اخت

الح كل المرافق   المخصصة للعطل عبر الشواطئ.*ا

ٌ حٌة*انشاء الفنادق الس ٌا حٌة الضخمة )المركبات الس ٌة  (ا التً تتوزع عبر مختلؾ المناطق الشاطئ

 .(1) ، الحمامات المعدنٌة و الصحراء

  :1981-1966الفترة ما بٌن  -3-4-4

حً بالجزائر :  -3-4-4-1    تأسٌس القطاع السٌا

ها أول وزارة  بعد      ٌ ً تؤسست ف ارٌخٌة للسٌاحة فً الجزائر و هً السنة الت هذه الفترة الت

هذه  إخذ  نً ت حٌث قامت بإصدار أول وثٌقة متعلقة بالسٌاحة و المعروفة بالمٌثاق الوط للسٌاحة 

اؾ مهمة هذه  أهد حٌة على أنها قطاع ذو  ٌا اؾ هًالوثٌقة الس  :ألهد

 .جلب العملة الصعبة  -

                                                                                 الشؽل. مناصبخلق  -

مً للسٌاحة. -  إدخال البلد فً السوق العال

  

 .228-227(: د. خالد كواش ، مصدر سابق ص1)
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الً : جٌة تتمثل فً الت ٌ ت هذه الوثٌقة استرات ألهداؾ رسم ق هذه  ٌ  ومن أجل تحق

  ٌز ٌاح ترك جٌة من النوع الرفٌع على طبقة من الس ة و الوحدات اإلنتا ٌ ٌاح الستثمارات الس

 األجانب ذوي القدرة الشرائٌة المرتفعة .

 . وضع نظام للتكوٌن فً مجال السٌاحة و الفندقة 

مٌة الوطنٌة حٌث قامت الدولة  ودٌة للتن ه المرد ٌ ٌر و توج تعتبر السٌاحة منتوج موجه للتصد

موٌة بوضع الجزائرٌة بال ٌد من المخططات التن حٌة عبر كافة الوطن ذلك من  المنشآتعد ٌا الس

ة و االجتماعٌة المحددة فً المخططات التنموٌة و المتمثلة فً:   الل برامج التنمٌة القتصاد

 (: 1969-1967المخط الثالثً ) - أ

 :1969-1967: حصٌلة برنامج المخطط الثالثً من (11الجدول رقم )

األسرة  عدد المقررة العملٌات
 المبرمجة

ة األسرة  عدد النسبة المئوٌ
 المنجزة

ة  النسبة المئوٌ

ة ٌ  35.5 2406 51.7 6766 محطات شاطئ

ة ٌ  15.4 254 12.6 1650 محطات حضر

ة ٌ  15.7 286 13.9 1818 محطات صحراو

ة ٌ  00 00 21.8 2847 حمامات معدن

 22.5 2946 100 13081 المجموع

ٌر ، صالح ،المصدر : بزة      ة حالة المسٌلة رسالة الماجست ٌ ٌاح  جامعة المسٌلة  تنمٌة السوق الس

          source :Bilan de développement  ministre  de: قال عن 57ص :    

         tourisme 1977 p27                                                          

الل الجدول نالحظ بؤن  ٌر من من  ة إلنجاز عدد كب ٌ األولوٌة فً اإلنجاز كانت للمحطات الشاطئ

ها الحمامات المعدنٌة ب % 51.7حٌث قدرت بنسبة  ألسرة ، ٌ ٌر أن هذه  % 21.8: ـ، ثم تل ، ؼ

ٌد  % 22.5ألسرة لم ٌنجز منها سوى  اإلنجاز و سوء تحد وهذا راجع إلى ضعؾ قدرات

إلدارٌة . إولٌة   المس
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رباعً ألول ) المخطط - ب  (: 1973- 1971ال

ٌط       اهتمت بعملٌة التخط ة  ٌ ً فإن السلطات المعن اإلضافة إلى ما تبقى من المخطط الثالث

جدٌد ٌواء  (1973 -1970ة )للفترة ال اإل احٌة بهدؾ رفع قدرات ٌ ٌث تقرر إنجاز محطات س ، ح

ٌن  ٌة العشرٌة، بحٌث خطط إلنش 90.000و  70.000ما ب ٌر فً نها ٌر  35.000ء اسر سر

احً  1973-1970الل الفترة  ٌ    ، ومن أجل ذلك قامت ببرمجة عشرة مشارٌع ذات طابع س

ٌ قدر ب الً ٌص ؼالؾ م ٌون دج  700 ــو إحدى عشرة ذات طابع صحراوي ، كما تم تخص مل

ا ٌلً :   حٌة كم ٌا ع هذا المبلػ على المشارٌع الس ٌ  هدؾ االستثمارات ، وقد تم توز

رباعً ألول: :12الجدول رقم  الل المخطط ال مارٌة حسب المشارٌع   توزٌع المبالغ االستث

ً م2دج المشارٌع ً م2دج المبلغ الجزئ  %النسبة  المبلغ الكل

ً ٌة من المخطط الثالث  60 420 / المشارٌع الباق

جدٌدة  40 280 / المشارٌع ال

ة ٌ  / / 44 دراسات وهٌاكل قاعد

ٌاحٌة )فنادق (  / / 221 إقامات س

ً ٌاح  / / 15 النقل الس

               Source : Ministère Tourisme et de L 'artisanat , Bilan de 

développement  touristique(1972-1977) p09               

الل الجدول رقم ) ٌة من المخطط 12من  ( نالحظ أن الدولة أعطت األولوٌة للمشارٌع المتبق

حٌة أي بمبلػ ٌقدر  %60لثالثً بنسبة  ٌا الً المخصص لالستثمارات الس اإلجم  420من المبلػ

دج  وهذا راجع إلى عدم القدرة على إنجاز المشارٌع السابقة فً اآلجال المحددة. ٌون   مل
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عً الثانً )ا - ج   (:1977-1974لمخطط الربا

ٌما ٌلً: ٌرات تمثلت ف ت هذه الفترة عدة تؽ  عرف

رٌة  - ٌة للسٌاحة )SONATOURالتابعة )إلحاق المصالح التجا (، لكن ATA( بالوكالة الجزائر

ٌرة أثبتت عدم نجاعتها  ولم تدم العملٌة سوى سنتٌن .  هذ األخ

ة للسٌاحة ) 1976فً سنة  - ٌ ها SON-ALTOURأنشئت الشركة الوطن ٌ ( التً أسندت إل

حً الجزائري . ٌا  مهمة تسوٌق المنتج الس

حٌة - ٌا ة E .T.Tالجزائرٌة ) إنشاء مإسسة األعمال الس ٌ مة إنجاز مشارٌع التنم ه ( التً تولت م

ٌن  هً األخرى فشلت ، فمن ب حٌة لكن  ٌا ازها لم ٌنجز سوى  50000الس ٌر المبرمج إنج سر

ٌر. 18000  سر

حً  - ٌا دٌد من المخططات أرهقت طاقات القطاع الس ٌع المبرمجة فً الع    إن إنجاز هذه المشار

ٌره معقدا و لمالح حٌة المعروضة و جعل تس ٌا هو االنخفاض فً جودة الخدمات الس     ظ كذلك 

الً الذي ألحق بالقطاع .  و العجز الم

ً األول ) -د  (: 1984-1981المخطط الخماس

ٌن بضرورة إحداث التوازن الجهوي     ٌر عً لدى المس هو بلوغ الو ٌز هذا المخطط  م ٌ إن ما 

ٌفً ،و  ٌت لالذي كان فً تلك الفترة بسب النزوح الر  سٌاحة الحضرٌة دون لألولوٌة التً أعط

اها فً المخططات السابقة ، فقد خصص مبلػ قدره  ٌون دٌنار ، لتؽطٌة  3400سو  التكالٌؾمل

ٌر ذجٌة فً الشرق ووسط و ؼرب لبالد و  الثة مناطق الخاصة بتطو احٌة نمو ٌ موجهة أساسا س ال

ة ووزعت هذه المبالػ لٌد الجزائرنحو السٌاحة الداخلٌة و التً توافق التقا ا ٌلً:ٌ   كم

جدٌد قٌد اإلنجاز.   1.6     ٌار سنتٌم مخصصة للمشارٌع ال  مل

جدٌدة . 1.8 ٌم مخصصة للمشارٌع ال ٌار سنت  مل
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ٌواء تقدركان هدؾ هذا المخطط الوصول إلى    ٌر سنة  50880ـ ب طاقة إ وعلٌه  1985سر

ت هذه المشارٌع كما  89برمج  لً:مشروع وزع ٌ 

ً األول  (13الجدول رقم )  :: المشارٌع المبرمجة فً المخطط الخماس

حلً النوع ً صحراوي سا خٌٌم حضري مناخ  المجموع حمامات ت

 89 09 40 32 05 01 02 عدد المشارٌع

 16550 1650 1200 6900 1150 2350 3300 عدد ألسرة

 1980المصدر: وزارة السٌاحة سنة                                                                

جدٌدة التً وضعت فً إطار     ٌالحظ هو أنه لم ٌتم انطالق أي مشروع من المشارٌع ال ما

ة للدولة و  المخطط ، ٌ زمة القتصاد وهذا رؼم انتهاء الدراسات الخاصة بها ، بسبب أل

حٌة إلى  ٌا إسسةاألشؽال الس جدٌدة ،إذ أدت إلى انتقال م اسٌة و القتصادٌة ال ٌ هات الس ٌ التوج

 ً  04و إعادة هٌكلتها إلى  1983جانفً  01وصاٌة وزارة العمران و البناء وإلسكان ف

ت جهوٌة . إسسا  م

سً الثانً )ال -هـ   (: 1989-1985مخطط الخما

ٌل النشاط القتصادي لذا     مٌة السٌاحة فً تفع أه أدركت الدولة الجزائرٌة فً هذا المخطط 

الً كبٌر هدفه :  خصصت برنامج م

حٌة . - ٌا ة الس ٌاسة التهٌئ  متابعة س

اخٌة . - ٌر الحمامات المعدنٌة و المن  تطو

ٌن كالجماعات المحلٌة -  و القطاع الخاص . تنوٌع المتعامل

ٌة االستثمار. -  ال مرك

حً  - ٌا  .(1)التحكم فً الطلب الس

دٌر عبد القادر ، مصدر سابق ص1) ه  :)115. 
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 :1989فترة ما بعد  -3-4-5

ما ٌلً : ٌ ٌاستها وتتمثل ف ٌرات فً س ٌة عدة تؽ  عرفت السٌاحة الجزائر

حٌة بصورة أكثر فعالٌة من السابق و ذلك من خالل  - ٌا مٌة الس النفتاح على السوق العال

مٌة للسٌاحة و ألسفار و أول مشاركة كانت فً المعرض الذي  ٌم مشاركتها فً المعارض العال أق

ٌن  ً  29و  23بالدار البٌضاء ما ب ة  1991جانف ٌ حٌة إلفرٌق ٌا فً إطار االحتفال بالسنة الس

األ ة كانت ٌ عالم األجنب ٌن صورة الجزائر بالنسبة لوسائل ا اؾ من هذه المشاركة هو تحس هد

ٌة السٌاحة فً الداخل من  هتم بتنم ٌ ٌم  ٌحتاج هذا االنفتاح إلى تنظ مٌة والزبائن  وكاالت السفر العال

حٌة و هذا وفق المرسوم التنفٌذي رقم  ٌا ة الس ٌ ٌس الوكالة الوطنٌة للتنم  98/70أجل ذلك تم تؤس

 . 1998دٌسمبر  21الصادر فً 

فً هذه الفترة قد تدعم بعدة نصوص قانونٌة ندكر منها : عً  ٌ ٌر بالذكر أن الجانب التشر  كما نش

 85/12المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1992مارس  3الصادر فً  92/101المرسوم رقم  -

ٌاح 1985جانفً  26الصادر فً  ؾ و ٌنظم الوظٌفة الفندقٌة و الس  ٌة .الذي ٌعر

حماٌة الترث واإلرث الثقافً .1998جوان  15الصادر فً  98/04القانون رقم  -  المتعلق ب

ٌن. 99/06القانون رقم  - ٌن معتمد ٌ ٌاح ٌن س ٌة توظٌؾ مرشد ٌاح  والذي ٌفرض على الوكاالت الس

ً 00/46المرسوم التنفٌذي رقم  - إسسات  2000مارس  01 الصادر ف ؾ الم و الذي ٌعر

ٌرها و استؽاللها. ٌ ها و تس م ٌ ٌحدد طرق تنظ  الفندقٌة و

المحدد لشروط إنشاء و اتؽالل  2001ماي  26الصادر فً  01/138المرسوم التنفٌذي رقم  -

ٌٌم . اضً التخ  أر
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  مشاكل القطاع السٌاحً بالجزائر : -3-5

الجزائر مما أدى إلى تؤخره بسبب جملة من المشاكل تذكر تتعدد مشاكل قطاع السٌاحة فً   

ا ٌلً : ها م  أهم

 اه نً الر األم احةممثال فً تراجع  نالوضع ٌ ٌرة فً تؤخر قطاع الس اهم بدرجة كب والذي س

ٌل  ٌر بقلة و تراجع المداخ ٌث ٌترجم هذا التؤث ٌن إلى الجزائر ح ٌاح األجانب القادم عدد الس

ٌحققها القطاع من  ٌاح .التً كان  رٌؾ الس  خالل مصا

  ٌختار ألن السائح  حً ٌا جً الذي أثر سلبا على القطاع الس التؤخر القتصادي و التكنولو

حٌة التً توفر له كل أسباب الراحة و الترفٌه.  ٌا جهة الس  الو

 ة(  الء ٌ أسعار النقل الجوي فً شركات النقل الجزائري ) شركة الخطوط الجوٌة الجزائر

مة من طرؾ دول أخرى.  مقارنة مع ألسعار المقد

  احً و عدم اعتباره نشاط اقتصادي ٌ الهتمام بالقطاع الس ة و  ٌ  منتج،عدم إعطاء العنا

ٌن سواء على المستو ٌ ٌاح ؾ اإلعالم و إلشهار الس نً أو الدولً.اإلضافة إلى   ى الوط

  ال ترقى إلى المستوى المطلوب و ذلك لقلة حٌة ٌا إسسات الس مً الم تصرفات مستخد

 تكوٌنهم.

  حٌث سنة حٌة  ٌا إسسات الس ٌر الم ٌ ٌن  13 ،1992سوء تس إسسة  17مإسسة من ب م

ً فإن صورة هذه  ٌا و بالتال ً عجزا مال ٌاح ٌر الفندقً و الس ٌ مومٌة للتس اقتصادٌة ع

إسسات تعك  س حالة القطاع. الم

  حٌة معزولة ال ٌا ٌث تبقى بعض المناطق الس الت ح ة للقطاع من الموا ٌ ضعؾ البنٌة التحت

ا هاما . ٌ ٌاح ما فً الجنوب الجزائري الذي ٌعتبر موردا س ٌ  س

  .ٌره حً و صعوبة الحصول علٌه بسبب عدم تهٌئته وتحض ٌا  مشكل العقار الس

  ٌن ٌة خاصة بالمستثمر ٌزات مال فً قطاع السٌاحة مثل : القرض بؤسعار فائدة عدم وجود تحف

 منخفضة .

  حٌة على ٌا ٌمكن من ترقٌة صورة الجزائر الس حٌة بدور فعال  ٌا ٌات الس ٌام الجمع عدم ق

جً. داخلً و الخار  المستوى ال
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     ة ٌ عً و الثقافً المتواصل و هذا بفعل اإلنسان أو بسبب عوامل طبٌع ٌ تدهور التراث الطب

ٌاسة  ٌاب س ءٌهو فً ؼ  لهذه الموارد . حما

   ة ٌ األول ٌن بالمادة ٌدٌة و تتمحور هذه المشاكل فً مشكل التمو مشاكل قطاع الصناعات التقل

ٌق و ضعؾ برامج التكوٌن  اإلنتاجباإلضافة إلى مشكل التسو    و العتاد الضروري لعملٌة

مالئم للصناعات  ٌن ه ٌن متخصصة مع عدم وجود نظام تم ٌدٌة و قلة وجود مراكز تكو التقل

ٌزٌة . ٌة و تحف  تدعمه إجراءات تشجٌع

ٌة فً الجزائر : -3-6 ٌة السٌاح  التنم

حً فً الجزائر سنة      ٌا االهتمام بالقطاع الس وهذا بعد إتمام عملٌة حصر وإحصاء  1966بدأ

ة  ٌ ٌاح مٌة الس ٌاسة التن ٌد س حٌة للقطاع بعد السقالل، كما تم تحد ٌا حً و المشاكل الس ٌا إلرث الس

 فً:ن خالل إصدار التشرٌعات الخاصة و التً تتمثل م

ٌق على مٌثاق السٌاحة لسنة  -  ، الذي ٌتضمن أفاق تنمٌة السٌاحة فً الجزائر 1966التصد

                                                                                                  المستقلة.

ٌل  75-66إصدار المرسوم رقم  -  حً . 1966فً أفر ٌا  المتضمن لمناطق التوسع الس

ة القتصادٌة و قد احتوى مٌثاق دإ -  ٌ جاالت التنم ٌاحة فً مختلؾ  على  1966ماج الس

حً و المتمثل فً: ٌا  التوجهات ألساسٌة للقطاع الس

 نحو السٌاحة الدولٌة من أجل العملة الصعبة و هذا للحاجة إلى تلك الموارد من أجل  التوجه

رؾ الدولة فً تلك الفترة. موٌل خطط الصناعة المصنعة المتبعة من ط  ت

  ًح ٌا ٌط وتفعٌل النشاط الس جدٌدة من أجل تنش   .العمل على خلق مناصب شؽل 

ها مٌث ٌ ة التً نص عل ٌ اؾ الرئٌس ألهد ٌخص  ما  ٌ هناك أٌضا هذا ف ٌاحة فً الجزائر،  اق الس

ما ٌلً: ٌ ٌمكن ذكر بعضها ف اؾ السابقة و  ألهد اؾ أخرى تعد أساسٌة لبلوغ                     أهد

اعدٌة  - ٌاكل ق ه ٌس  حٌة لبالد و تقالٌده ، من خالل إنشاء و تؤس ٌا ؾ بالمقومات الس ٌ التعر

                                                                                               لالستقبال .
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ٌر المناطق ا - مٌة و تطو ٌق التوازن الجهويتن                                          .لنائٌة ، لتحق

ٌمه فً سنة  - حً ووضع مخطط لتدع ٌا و لكن  1988شرعت الجزائر فً تنمٌة القطاع الس

ة و اقتصادٌة معاكسة و ما نتج عنها من افتقاد  ٌ ٌاس روؾ داخلٌة و س رؼم ما واجهته من ظ

ة عادت لتنفده ابتداء من سنة  ٌ ة و الماد ٌ ٌات التقن ٌم و ضعؾ اإلمكان ،  2002ألمن و قلة التنظ

ٌوم ً  وهً تطمح ال ٌاسة تنموٌة شاملة تتكفل الدولة بها بالتعاون مع المجتمع المدن إلى وضع س

ة و إلى الحفاظ على  حً تنافسً من جه ٌا ها من سد الحاجة المتزاٌدة إلى منتوج س حتى تبلػ ؼاٌت

اإلطار  ً هذا ة أخرى و ف ٌشٌة المحلٌة من جه ؾ المع ٌن الظرو بٌعً و الثقافً و تحس التراث الط

ٌر العام و تفتح  تلعب الدولة و ؾ أو المد ة دور المنسق و المنظم و المشر ٌ إسسات العموم الم

ٌن الخواص.  جال االستثمار للممول

حً : -3-7 ٌة الخاصة بالقطاع السٌا  ألدوات القانونٌة و التنظٌم

بٌعً و الثقافً و الحضاري         حٌة ترقٌة التراث الط ٌا وٌة الس جٌة التنم ٌ اؾ االسترات ألهد ٌن  من ب

عٌة العامة  ٌ مٌة و التوازن الجهوي و الحفاظ  على الٌبئة الطب اهمة فً التن فقد استلزمت ، و المس

مً و ت ٌ اإلطار التنظ وٌة بعض النصوص القانونٌة و تكملة ٌم أو هذه المحاور مراجعة أو تس دع

حدٌث إلى قانون التنمٌة  ٌخضع القطاع مند العهد ال ٌث  اإلدارة ، ح ٌر و ٌ ٌز أدوات التس تعز

حٌة المستدامة رقم  ٌا مإرخ فً  01-03الس هو ٌقضً  بمطابقة تهٌئة  17/02/2003ال و 

اإلقلٌمٌة الشاملة حسب ما جاء به القانون رقم  احٌة مع قانون التهٌئة ٌ  02-01المناطق الس

مإرخ ٌم و الحفاظ على البٌئة  2001دٌسمبر 12فً  ال ة المستدامة لإلقل ٌ ة و التنم  الخاص بالتهٌئ

مإرخ فً  02-02و الساحل حسب القانون رقم  ٌر 05ال ٌج  2002فبرا الخاص بالحفاظ و ترو

ها ذلك التراث  ٌ محلً بما ف الساحل ، إضافة إلى قانون الحفاظ و النهوض بالتراث الثقافً ال

ٌ مإرخ فً  04-98دي القانون رقم الحرفً التقل الخاص بالحفاظ على  1998جوان  15ال

       ً ٌط المعٌش ٌن المح أهدافه المساهمة فً الحفاظ على الٌبئة و تحس ٌن  التراث الثقافً و من ب

ٌة طبقا للمادة رقم  ٌخ عٌة والثقافٌة و التار ٌ مإهالت الطب  01- 03من القانون رقم  2و ترقٌة ال

مإرخ فً  دامة .    17/02/2003ال حٌة المست ٌا مٌة الس  و المتعلق بالتن
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 المبحث : الصة

حً عرؾ تقدم       ٌا احٌة فً العالم تم التوصل إلى أن القطاع الس ٌ خالل دراسة الحركة الس من

أهم وسائل الدخل  حً بها من  ٌا ٌن ٌعتبر القطاع الس ٌا أ ٌر خاصة فً الدول المتطورة اقتصاد كب

هذا القطاع . ٌة تحتل المراتب أولى فً  ٌث تبقى القار األورب  وجلب العملة الصعبة ح

ٌرة أما ع     األخ ً اآلونة حً تطورا ملحوظا ف ٌا ؾ القطاع الس ً فقد عر لى المستوى إلفٌرق

ادهما بالدرجة األولى على  ٌا ، المؽرب و تونس و التً ٌعتمد اقتص خاصة فً جنوب إفرٌق

ة .  ٌ ٌاح ٌل الس  المداخ

حً لم ٌتمكن النهوض به ،     ٌا عد أن بالدنا لم تستطٌع ب أما على مستوى الجزائر فالنشاط الس

ٌة الهائلة التً تتمتع بها ،  ٌاح ٌات الس اإلمكان ٌة باعتباره قطاع ثانوي رؼم ٌاسة ساحلٌة فعل تحقق س

ادها رؼم  ٌل البترولٌة أو المحروقات بالدرجة األولى فً تنمٌة اقتص ادها على المداخ ٌبقى اعتم و

االهتمام أكثر ب أنها من الثروات الزائلة ، ٌرة بدأ األخ احً خاصة ولكن فً السنوات ٌ القطاع الس

 ً ٌاح ٌث عملت الدولة الجزائرٌة على إعادة بعث القطاع الس بعد عودة الستقرار وألمن لبالد ح

األجنبٌة ، ٌار الخوصصة من خالل فتح المجال لالستثمارات المحلٌة و كة او الشر بتبنً خ

ٌ ٌزات وضمانات متعددة للمستثمر حً ، فؤعطت تحف ٌا ن من خالل قانون ألجنبٌة فً المجال الس

االستثمار لسنة  1993الستثمار لسنة  ة  ، 2001و بعده قانون ٌ ٌاح هذا ما جعل السوق الس

مٌة . حٌة العال ٌا  الجزائرٌة تنتعش ولكنها التزال بعٌدة عن متطلبات السوق الس

 

 

 

 

 

 



 
أهم     لفص االول                       ا هيم و تعاريف السياحة في العالم التنمية السياحية نشأتها  مفا  

 
56 

 

 الفصل:الصة 

هما        حٌة و لعالقة بٌن ٌا مٌة الس رٌؾ بكل من السٌاحة و السائح و التن فً هذا الفصل قمنا بالتع

ٌات  مٌة هذا الموضوع و الدور الذي ٌلعبه فً تنشٌط اقتصاد ه ثم إعطاء نظرة واضحة على مدى أ

ً ٌادة فرص الستثمار الوطن وزٌع الدخل فً الدولة و ز ٌر من الدول و خاصة منها إعادة ت    الكث

األجنبً و عً  و ٌل من  الهتمامهذا ما د ٌم عوائده و التقل حً و بذل الجهود لتنظ ٌا بالمجال الس

ٌرته ، ٌا  المشاكل التً تعرقل مس االتقالل لقطاع السٌاحة نهج اقتصاد حٌث تبنت الجزائر بعد

مٌة كبرى لقطاع السٌاحة ، بالرؼم ما ت أه ٌ ولى  ملكه متمثل فً الصناعات المصنعة و الذي لم

ٌزة ، ثم جاء مٌثاق السٌاحة لسنة  حٌة مم ٌا إهالت س و الذي رسم الخطوط  1966الجزائر من 

      1989إلى ؼاٌة  1967االولى للسٌاحة الجزائرٌة ثم جاءت بعده المخطوطات الوطنٌة من 

ٌومنا هذا و لكن  ال تزال ل حٌة التً ٌا ٌاكل الس ٌادة عدد اله ٌجابٌة فً ز الجزائر و التً حققت نتائج إ

ً الجزائري  ٌاح أمنً و اقتصادي جعلت القطاع الس الل التسعٌنات عرفت تدهورا من استقرار 

 ٌتخلؾ و ٌتراجع بصورة واضحة .

االنفتاح القتصادي الذي عرفته الجزائر        واألمن إلى البالد و         و بعد عودة الستقرار

 ً مٌة للتجارة تم النضمامو السع ة العال ً  للمنظم ٌن الت مزٌد من التشرٌعات و القوان إصدار ال

ة  ٌ ٌاح ٌل المشارٌع الس حً الجزائري و تنٌمته و هذا بتحو ٌا تحفز على الستثمار فً القطاع الس

اوٌة  مٌة خاصة فً المناطق الصحر مٌة تتماشى و المإشرات العال ٌطة إلى هٌاكل استقبال عال البس

جاالت المفضلة لما ً تمثل ال حٌة الت ٌا وٌه من بنى تحتٌة و بنكٌة و إدارات تسهل  و الس تحت

حً السرٌع . ٌا    الستثمار الس

داخلً فً المجال          حً  ٌا حٌة سوؾ نحاول دراسة إمكانٌة خلق قطب س ٌا ٌق تنمٌة س ولتحق

ة     حٌث الطبٌع ة هائلة من  ٌ ٌاح الجزائري و اخترنا لذلك مدٌنة مٌلة لما تزخر به من مقومات س

ؾ نتع ا فً الفصول لالحقة .و التً سو  رؾ على البعض منه
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  الفصل: مقدمة

ٌ ة بغ ٌ ٌاح اهـــم إلى جانب شرعت الجزائر فً عملٌة إحصاء لثرواتها الس ـة اتغاللهــا وجعلها تس

حً الذي األخرى فً عملٌة التنمٌة ، وكان ذلك القطاعات  ٌا مباشرة بعد صدور المٌثاق الس

حٌة ،وقد أعطت الدو ٌا مٌة الس ة للتن ٌ ألهداف والوسائل الضرور دٌد  ٌـبموجبه تم تح أهم ٌرة لة  ة كب

ٌاسـ ٌرة لهذا القطاع ، وذلك بوضع س األخ ٌـق فتـفً السنوات ـة شاملـة عن طر ٌ ح المجال ة تنمو

حً فً إطار مختلف المخططات التً  ٌا ة فً الجزائر.لإلشهار الس ٌ  شهدتها عملٌة التنم

ـة خاصـة منهـا   ـة متنوعـ ٌـ ٌاح ٌز بمقومات س ٌات الوطن تتم ٌرها من وال ة مٌلة كغ ٌ وال

ة ٌ ٌخ الت الطبٌعٌة والبشرٌة والتار إ  للنهوض بهذا القطاع .  االقتصادٌة الم

ٌـ ٌف بالمقومـات الطبٌع ٌـوفً هـذا الفصل سنقـوم بالتعر ـة دون أن ننسى ة ة والسكان ٌ واالقتصاد

ٌر  فهً عناصر لها دور كب ٌاح عبر كامل أنحاء لوالٌة  اعدٌة التً تسهل حركة الس ٌاكل الق اله

ٌـد مـن الزوار ، ـً  وفعـال فـً جلب العد ٌاحـ وبـذلك تمكـن المنطقـة مـن أن تصبح قطب س

لً.   مستقب
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 مقدمة المبحث: 
ة الدراسـة تعتبر      ٌ ـة عمران ة فـً كـل دراسـ ٌ ألي منطقة من العناصر الساس ـة ٌ ة السكان ٌ الطبٌع

ٌزات المنطقة ووضعها  ٌص مم ة والبشرٌة تسمح بتشخ ٌ فمعرفة الخصائص التضارسٌة المناخ

ٌق تنمٌة قطـاع السٌاحة بها  ً تساعد أو تع ة وإللمام بؤهم العوامل الت ٌ كقاعدة للتعرف على اوال

فً هذا المبحث   سنحاول إبراز الخصائص العام لوالٌة مٌلة .و

I - ٌة وابشرٌة لوالٌة مٌلة  :الخصائص الطبٌع

والٌة : -1 ة عن ا رٌخٌ  لمحة تا

ها الخصبة ومناخها المعتدل إلى  ٌ ٌخ بفضل أرض ة إلى فترة ما قبل التار ٌر منطقة مٌل ٌعود تعم

ٌس  ها مما جعلها محل األطماع الستعمارٌة وٌعود تؤس ٌ ٌاه المتعددة التً تتوفر عل جانب منابع الم

األربعة التً كانت تتولى 656المدٌنة إلى عام  رٌة الدي وقد كانت إحدى القواعد العسك ضمان  م

ٌرتا.  األمن بس

ة مٌلة تعتبر  ها عدة حضارات متتالٌة إفمدٌن ٌ حدى أقدم المدن المشٌدة بالجزائر وقد تعاقبت عل

ٌم باسم  فهً  كانت تعرف فً القد األجنبً ، ٌر اهر التؤث ٌث التزال بها مظ تركت بصماتها بح

ٌان( سنة ً )جوستٌن اها اإلمبراطور الرومان ٌمة بن م وتضم زهاء 545 )مٌلو( محصنة بؤسوار قد

ٌاأسرة   0555 ٌد ٌرتا و ، كما استمر الرومان شرق نوم ً س جدٌدة وه ٌا ال ها اسم إفٌرق ٌ أطلقوا عل

كٌلً )قل( ،كٌلوم )جمٌلة (، هذه  ً مٌلوم )مٌلة (،روسً كادا )سكٌكدة(،  والمدن التابعة لها وه

العا حربٌة وأخد عم ٌن " أنها كانت وال  إرخ" بل رانها ٌتسع حتى أصبحت المدنٌ قول عنها الم

ٌرتا ٌهة بس ٌانس )إمبراطور روما( شب  .(1)فً عهد طرا

اإلم ٌار ه رٌة الرومانٌة قام الوندالوبعد ان ٌن براطو ٌون الذ ٌزنط ٌا فقاومهم الب ٌاح شمال إفٌرق باجت

حٌة وقام بغزو مٌلة ب ٌ ٌانة المس ٌزٌنشروا حضارتهم والد ها  ارال ٌ زنطً الذي أنجز ف ٌ الجنرال الب

ٌن شاسعة ٌاه وبسات رٌة ضخمة مستمدة من الجبال المجاورة ،كما أنشؤ قنوات ناقلة للم  معالم صخ

ً بوكرزازة ، دار البعث ق1) هود و حسن ذٌن الصادق مز ة مٌل األستا ٌ ال ً ب  .1سنطٌنة ص(: هٌاكل العدو الفرنس
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ٌات  ٌا من جدران المدٌنة وقد عرفت مٌلة عدة تسم ٌومنا هذا ببعض البقا ال تزال مٌلة تحتفظ إلى 

ة )الف منبع( ٌوقال  ٌ التٌن نً باللغة ا ٌع االسم  ٌع المائٌة  ٌر بالٌناب اها الكب الف نظرا لغن ٌ ها م من بٌن

االحتال ٌة ثم سمٌت مٌلة بقدوم مٌت باسم "مٌلو" نسبة إلى ملكة بربر هو أٌضا س طً و ٌزن ل الب

هو الذي أطلق  هما مٌلة و ٌا كان له بنتان إحدا االساطٌل أن ملكا رومان ً التفاح ،وتقول إحدى ٌعن

ٌا.    على هذه المدٌنةو ألخرى جمٌلة أطلقت على إحدى المدن الرومانٌة التابع لوالٌة سطٌف حال

ً فً سنة  الم اإل بً 55م أي سنة 674أما إبان الفتح هاجر هجري دخل الصحا ٌل أبو م الجل

أهلها الماء حتى استسلموا له  الدٌنار مٌلة فاتحا بعد أن حاصرها حصارا محكما وقطع عن 

ً فًبالد  ً الجزائر و الثان فسقطت فً ٌده ودخلها منتصرا واستقربها وقام ببناء أول مسجد ف

ٌروان التونسٌة على أنقاض الكنٌسة الروم انٌة و الذي المغرب بعد مسجد عقبة بن نافع فً الق

ٌد دار اإلمارة مالصقة له، وقد أختار مٌلة  ٌ ٌوم اسم "مسجد سٌدي غانم" كما قام بتش ٌطلق علٌة ال

ٌد وقد  األوسط ،ونقطة إشعاع للفكر إلسالمً الجد ً المغرب ٌات الحربٌة ف لتكون مقرا العمل

ٌرة ،وتتوسط مدن الشرق الجز ٌن التجمعات السكانٌة الكب ألنها تقع ب ارها ائري وأكبر القبائل اخت

ة أخرى ،وظهر بذلك أهل المنطقة من  ٌقٌة من جه ة من جهة و المغرب األوسط وإفر ٌ البربر

حً ثم  ٌ ٌن المس حً اعتنق سكان مٌلة الد ٌ إالثالوث المس ً  بد اهر الت ٌبتعدون شٌئا فشٌئا عن المظ

الت ة و اللغة ا ٌ ٌزنط الم وأخذو ٌتخلون عن الحضارة الب اإل ة ،ومع مرور كانت سائدة قبل ٌ ٌن

األن ،ومند ذلك  السنوات اندثرت لغة كتامة و أصبحت اللغة العربٌة هً اللغة المتداولة حتى

ة. ة لمدٌنة مٌل ٌ ٌة والعسكر ة واالقتصاد ٌج مٌة السترات رٌخ ازداد األه  التا

ة سنة  ٌ الفة العثمان ها لل ٌث أصبحت 1516وبعد عالن الجزائر تبعٌت إدارٌة ح ٌرات  م شهدت تغ

مٌلة تابعة إلى بالٌك الشرق تخضع لسلطة داي قسنطٌنة وتذكر المصادر أنها كانت تلعب دورا 

ٌة  ها ومساجدها كالرحمان ٌ الح مبان ٌون على إ هً مخزن الداي وقد عمل العثمان ٌا هاما ف اقتصاد

ٌز عمرانها فً هذا العهد بجمعه و  ٌ ٌاه وتم جدٌد مجاري وسدود الم القصبة و ألسوار و لقالع و ت

هارا  ٌن عرفت التجارة و الصناعات و الفنون ازد مً و التركً فً ح ال اإل ٌن الطابع العربً ب

ها قصر  أهم ً لعل  خاصا بهذا العهد أٌضا ،وتضم عدة معالم تعود إلى الى فترة الحكم العثمان

حً.ا ٌ ٌوة و مسجد سٌدي بو  ألغا بفرج
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اضً الخصبة إلى 1807وفً سنة  عمارٌة الفرنسٌة إلى مٌلة فصادرتاألر م وصلت القوات الست

اهمت مٌلة فً مختلف المقاومات الشعبٌة ثم  األخرى من الوطن ،س ٌا و على غرار الجهات سور

اسً فً إطار الحركة الوطنٌة ٌ ً و من أبر، (1)خاضت غمار النضال الس ز الثورات العارمة الت

ً كانت فً فج مزالة ، م 1945ماي  58م ، انتفاضة 1954المنطقة قبل ثورة نوفمبر شهدتها  الت

ٌن فً كل االحداث البارزة على مدى  ٌة فقد كان سكان هذه الوالٌة حاضر ٌر أما أثناء الثورة التحر

ارها  ة الثسبع سنوات و نصف ، باعتب ٌ فهً الناح هاما ،  الثة من لوالٌة الثانٌة حسب تشكل جزءا 

ادٌة لالستعمار نظرا لما  ٌم القوات البشرٌة و الم ً تحط اهمت بدور فعال ف ٌم الثورة ، و قد س تقس

ٌة و غابٌة صعبة المسالك ، كما أنها تتوفر على  اضً زراعٌة خصبة أتمتاز به من مواقع جبل ر

ٌر و غمعظم المناطق الشمالٌة بالقمح و  حٌث كانت تمول رهاالشع ٌ(6). 

ٌظ بوالصوف أحد  ٌد عبد الحف الل هذه الفترة برز من المدٌنة عدة أبطال من بٌنهم البطل العق و 

ٌة الفتٌة  ٌر ٌادة ،منظري الثورة التحر ة أم للبطل لخضر بن طوبال أحد أعضاء ق ٌ كما أن الوال

ٌخ ٌن الش ة احد علماء جمعٌة العلماء المسلم ٌ مٌلً الذي  المنطقة الثانٌة ، كما انجبت المدن مبارك ال

الح ً االرشد و اال  .كان له دور بارز ف

 :الدراسة الطبٌعٌة -2

ة لمنطقة الدراسة تسمح بمعرفة الخصائص الطبٌعٌة بمختلف عناصرها، وذلك  ٌ إن الدراسة الطبٌع

اهم فً  ٌص المنطقة من مقومات اقتصادٌة و عوائق طبٌعٌة ألنها تعتبر من العوامل التً تس بتشخ

ٌر ق  طاع السٌاحة.تطو

 لموقع : ا -2-1

ٌث تبعد مقر الوالٌة بمسافة  والٌة مٌلة فً الشمال الشرقً للجزائر ح كلم عن والٌة  55تقع

ٌجل و  155قسنطٌنة و   كلم عن الجزائر العاصمة . 455كلم ع والٌة ج

 

Guide Touristique de la wilaya de Mila. P2 (1 ) 

ة 6) ٌ هدٌن لوال ة المجا ٌ مدٌر  مٌلة .(: 
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ً طول )' ٌن خط ً تنحصر ب ً فه        ( شرق خط غرٌنتش 6°،05( و)'5°،40أما موقعها الفلك

 .(1)( شمال خط الستواء 04°،04( و)'05°،46و دائرتً عرض )'

دٌةشماال وبوادي  ٌ محاطة بالسلسلة النوم ٌم الشرقً  ٌز فً إلقل كما أنها تحتل موقع جغرافً متم

طٌنً ،وتتصل جنوبا مع سهول قسنطٌنة ومن الجنوب الرمال شرقا مع تموجات الت الل القسن

االنتقالٌة و  عٌة بعدم التجانس بسبب موقعها ٌ ها الطب ٌز بنٌت ٌا ،تتم الغربً و الجنوب مع السهول العل

ألطلس التلى فً الشمال ومنطقة  ٌن  المنطقة الجبلٌة  ٌن مختلفت ٌائٌت ٌز ٌن ف ٌن منطقت المحصور ب

ا فً الجن ٌ  وب .السهول العل

ٌجل ومن الشمال الشرقً والٌة سكٌكدة ،  ٌحد والٌة مٌلةشماال والٌة ج اإلداري  وبالنسبة للموقع

طٌف ومن الجنوب  الٌة س اقً ، غربا  ٌة أم البو شرقا والٌة قسنطٌنة ومن الجنوب الشرقً وال

 الٌة باتنة .

اإلجمالٌة لبالد  % 5814 بنسة أي 6كلم0485845فالوالٌة تتربع على مساحة قدرها  من المساحة

ٌث بلغ عدد سكانها حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة  ة اي  766884بــ  6558ح نسم

ة 6ساكنا /كلم 665854بكثافة تقدر  ٌ إلً الثة عشر دائرة واثنًوثالثون بلد ٌا  هً مقسمة إدار    و

رٌطة رقم   (.51) أنظر الخ

رٌس:  -2-2  التضا

ٌن هما السلسلة التلٌة فً الشمال و السهول  تنحصر والٌة مٌلة ٌن كبرت ٌن تضارسٌت ٌن سلسلت ب

ٌمكن أن نصنفها إلى  ة و التً  ٌ ً وحداتها التضارس هً تعرف تنوعا ف ٌا فً الجنوب لذلك ف العل

هً :  الثة مناطق تضارسٌة كبرى و

ة:-2-2-1  المنطقـة الجبلٌة الشمالـٌ

الً  ة تمتد على مساحة تقدر بحو ٌ ال الً لل ً الجزء الشم أي بنسبة  6كلم  54588تغط

ٌات التالٌة : حمالة ، ٌشقارة ، باٌنان ، 15868% هً تشمل البلد  من المساحة الكلٌة  لوالٌة و

ة مٌلة ، مذكر1) ٌ ه بوال ة و تطبٌق ٌ ة الالح ٌ طنً  للتنم ً ، المخطط الو مة ساع ٌ ٌل شهادة (: طارق بن مازوز و كر ة تخرج لت
ة  ة ، جامعة قسنطٌن ٌ ة االوساط الرٌف ً تهٌئ  .6554مهندس دولة ف
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 (1)خرٌطة لتقسٌم االداري لوالٌة مٌلة 
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هً جبل تامزقٌدة  مٌنارزارزة ة وتوجد بها أعلى قمة و ٌ ال األكبر تضرسا بال هً تمثل الجزء و

ٌد عٌشة 1665 م و سلسلة زواغة بارتفاع  1064درٌس  م وجبل سٌدي 1466م و جبل مس

ة 1696 ٌ ً إلى السلسلة النومٌد الواقعة على األطراف الشمالٌة  م وكل هذه االرتفاعات تنتم

ة  ٌ ً هذه المناطق المتضرسة حسب نوع للوالٌة من الشرق إلى الغرب تتفاوت قوة النحت ف

الق ، كما تظهر بها كهوف و  االن ٌارات بفعل الجاذبٌة و ه ٌن ان الصخور و تإدي غالبا تكو

هارون.  مغارات على السفوح الموجودة عند مدخل بنً 

ٌن وتشكل هذه الكتلة ال ٌرا ٌفصل ب ٌا كب ها و ارتفاعها حاجزا صخر اه ٌة المتسلسلة بفعل اتج جبل

ٌنة فً الجنوب.  مٌلٌة فً الشمال و اقلٌم قسنط  إقلٌم القبائل الصغرى لل

 منطقـة ألـحواض و التالل:  -2-2-2

ة و منحصرة بالمنطقة الجبلٌة الشمالٌة و منطقة السهول من  ٌ ال تمثل المنطقة الوسطى فً ال

ً  % 08857أي نسبة تمثل  2كلم 104686 ـهة الجنوبٌة وتتربع على مساحة تقدر بالج من إجمال

األحواض  أهم ٌة تعد مساحتها أكبر شساعةمساحة لوالٌة تضم   من األولى و تتكون من :الفٌض

ٌوة وواد النجاء بمتوسط سهول بٌن جبل*  م.455ً فرج

الل و السفوح التً تتوضع* ارٌس متفاوتة  ال ٌا و هً تالل تمثل تض بالجنوب محددة بالسهول العل

ٌن   .م855-م455االرتفاع تتراوح ما ب

ٌوة ، وادي النجاء ، * ٌا التً توجد فً الشمال الغربً كما تحتل أجزاء من فرج منطقة السفوح العل

ٌن ) ٌن بارتفاع ما ب ٌن الت ارٌس سٌدي خٌلفة و ع الح و بعض تض جً بو ،  م(655 - م555درا

م و كتلة أحمد 1155م و جبل بوشارف 1656جبل لكحل بارتفاع اإلضافة إلى كتل متفرقة مثل 

 راشدي.  

 :العلٌا منطقـة السهـول -2-2-3

حٌث أن مساحتها تمثل نصف  ة تحتل المنطقة الجنوبٌة وتعتبر أكبر وأوسع النطاقات  ٌ ال مساحة ال

الً  الً ²كلم 1591بالتقرٌب أي حو ٌز %45871مساحة لوالٌة أي بنسبةمن إجم م ٌ  وما 
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ها هذه ا ٌ االنبساطواالنحدار ف ٌرة ،أوالد  % 1685ضعٌف أقل منلمنطقة دٌة مش هً تتمثل فً بل و

ٌن  االرتفاع محصور ب ها ٌ ً عبد الرحمان وف ٌح خلوف ،لتالغمة ،شلغوم العٌد ،تاجنانت ،بن 

هام باستثناء الكتل المعزولة ذاتاالتجاه جنو955 - 855 أهم الً شرقً و جبل  :بً غربً إلى شم

ٌض 1676م ،كاف أسران بارتفاع 1187روز ق ٌطة رقم .(1)م1458م ،كاف أب  (56)خر

 اخ:ــالمن -2-3

ٌرة فً الدراسات العمرانٌة ألنها تساعدنا فً معرفة نوع    ن الدراسة إ مٌة كب أه ها  خٌة ل المنا

 المناخ السائد فً أي منطقة نرٌد دراستها.

ها فالمناخ  ٌ حٌة فعادة المناطق التً تكون ف ٌا ٌر على الحركة الس ٌر كب ٌة له تؤث ٌو بشروطه الح

ة  ٌ ٌاح ، فالسائح دوما ٌبحث عن ظروف مناخ ة ضٌعفة تقف عائقا أمام قدوم الس ٌ العوامل المناخ

 معتدلة كالمناطق المشمسة وزرقة السماء .

اخٌة المتمثلة فً  ٌات المن ٌل المعط ٌاح ،الصقٌع ،البرد ومن هنا قمنا بتحل التساقط ،الحرارة ،الر

فً هذا اإلطا اخٌة ، و  ات محطة الرصدمن أجل إتمام الدراسة المن ٌ  ر اعتمدنا على معط

ٌن  دٌة ع اخٌة والرصد الجوي و الواقعة فً بل ٌة و التً تهتم بالدراسة المن الجوي الموجودة بالوال

ٌات لسنة   (.   14فً الجدول رقم ) كما هو موضح 6515التٌن و اعتمدنا على معط

 

 

 

 

 

هندس  (: بلحمرة1) ٌل شهادة م ة مٌلة ، مذكرة تخرج لن ٌ ة حالة وال ٌ ة المناطق الجبل ٌ ٌاء ، الموارد المستدامة و اثرها على تنم زكر

ة  ٌ م ٌ ة االقل ً التهٌئ ة .14،ص 6516دولة ف  ، جامعة قسنطٌن
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 التساقط : -2-3-1

ٌة للتساقطبالوالٌة حسب محطة الرصد الجوي لمٌلة                                              ( : 14رقم )جدول * التغٌرات الشهر

 -عٌن التٌن  -

 مجموع د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج ألشهر

التساقط 
 ( )ملم

16989 

 
4580 0981 1489 986 586 087 6488 6081 5581 5084 5489 54984 

ٌن -الرصد الجوي لمٌلة  المصدر : محطة  -عٌن الت

الل  لزراعً و من  احٌة النشاط البشري و ا ة المنطقة من ن ٌ ٌو إن التساقط ٌعطٌنا نظرة عن ح

ٌات الجدول رقم ) ٌة مٌلة م14معط ملم  54989بــ  عدل التساقط السنوي قدر( نالحظ أن فً وال

ٌن أدنى قٌمة سجلت  16989بمعدل  حٌث تكون أعلى قٌمة للتساقط فً شهر جانفً ملم و فً ح

وٌلٌة بـ  ٌ 087فً شهر ج ل على نقص كمٌة األمطار فً فصل الصٌف و العكس نجده دملم و هذا 

إثر سلبا على حركة  ٌ ال  والٌة مٌلة األكثر مطرا رغم هذا فإن تساقط ألمطار فً فً الشهر

و ٌعرف ال ٌحدث فً فترات معلومة  ٌاح ألنه  رٌف.عتدال خالس  الل فصل الربٌع و الخ

 الحرارة : -2-3-2

 م2212تغٌرات درجة الحرارة  لسنة : (15جدول رقم )*

 الشهر
 

 الدرجات
 ف ج

 
 م

 

 
 أ

 

 
 م

 

 
 ج
 

 
 ج

 

 
 أ

 

 
 س
 

 
 أ

 

 
 ن

 

 
 د

 

M 12.5 14.9 17.1 20.3 22.4 28.9 34.8 34.3 28.4 23.4 16.9 14.1 

M 5.6 6.8 7.5 9.7 10.8 15.4 20.5 20.4 16.9 13.8 9.7 6.5 

M+m/2 9.05 10.85 12.3 15 16.6 22.15 27.65 27.35 22.65 18.6 13.3 10.3 

ٌن -المصدر : محطة الرصد الجوي لمٌلة                                                      -عٌن الت
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إثر بصفة مباشرة على المناخ و قد اعتمدت فً  ٌراتها ت دراسة هذا إن درجات الحرارة و تغ

ٌع محطة الدراسة بمنحنى  ٌن الحرارة و التساقط و توق  EMBERGERالعامل لمعرفة لعالقة ب

خٌة. وٌة و المنا ٌ دٌد النطاقات الح  الذي ٌستعمل فً تح

M    متوسط الحرارة القصوى :m   ٌا  : متوسط الحرارة الدن

M+m/2   المتوسط الشهري : 

هرٌة لسنة  ( نالحظ ان15انطالقا من الجدول رقم )  ٌن ان ابرز  2010المتوسطات الش تب

م و هً تمثل فصل °6.5م و دٌسمبر °6.8م و فٌفري °5.6الشهور تكون فً شهر جانفً بــ 

وٌلٌة و أوت بـ ٌن اعلى درجات الحرارة كانت فً شهري ج م و ° 20.4م و°20.5 الشتاء فً ح

ٌف ، وما ٌمكن قوله إن درجات الحرارة العال ٌا عائق أمام هً تمثل فصل الص ال تعتبر حال ٌة

رٌد        ٌا المعاصرة كؤجهزة التب وزها باستعمال وسائل التكنولوج ٌمكن تجا حٌة بل  ٌا الحركة الس

وغٌرها .  و إنشاء مسابح 

 لعالقة بٌن كمٌة التساقط ودرجة الحرارة: -2-3-3

ٌن التساقط و الحرارة ٌسمح بمعرفة الفترات الجافة و ا لفترات الرطبة و هذا إن دراسة لعالقة ب

مبرجً.  باعتماد على منحنى قوسن و أ

ة :  منحنى قوسن: -2-3-3-1 ٌعرف بالعالق هو    tالحرارة=   = p   ، التساقط p=2tو 

هما: 02الحظ من خالل منحنى الشكل رقم )  ( أنه توجد فترتٌن 

 : فترة رطبة  ً تمتد هذه الفترة من شهر اكتوبر إلى غاٌة شهر مارس و شهر ماي و هً حوال

و هً تعتبر فترة ممطرة إذ انها تمثل نسبة   من التساقط السنوي. %86.87سبعة اشهر 

 : تمثل  فترة جافة ً ة شهر سبتمبر و ه ٌ اشهر و فً هذه  أربعةتمتد من شهري جوان الى غا

ال تمثل سوى  االمطار ة ٌ ٌث كم من  %13.12الفترة ترتفع درجة الحرارة و تقل االمطار بح

 .التساقط السنوي
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 (: 02م )ــل رقــــالشك

 p=2Tى قوسن ـــمنحن

 التساقط )مم(                                                                °(درجة الحرارة )م

 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منحنى التساقط      فترة رطبة                                

 منحنى درجة الحرارة    فترة جافة                                

ٌوان الوطنالمصدر:                                        ة + معالجة شخصٌةالد ٌ  .ً ألرصاد الجو
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مبرجً حسب المعادلة  وٌة تمت بحساب معامل ا ٌ والٌة مٌلة ضمن النطاقات الح ٌن منحنى لتوط

 التالٌة :

Q(M)       

              
 

Pمعدل التساقط السنوي بالملم = 

M+( 273.2= متوسط درجات الحرارة القصوى للشهر ألكثر حرارة بالغراد) 

mٌا للش  (273.2+)هر البارد بالغراد = متوسط درجات الحرارة الدن

ة مٌلة  :   الٌ

P   =549.4               ملمM=34.8°                  مm=5.6°م 

Q =                64.12  
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 (:23م )ــل رقــالشك

ً ) طٌرق ٌـة أمبرجــمنحنى بٌومناخ  ةـــة مٌلــً( وال
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الل الشكل ) خً شبه جاف ذو شتاء معتدل .فإن والٌة مٌلة تقع فً نطاق ب( 03اذن من   ٌو منا
 الرٌاح : -2-3-4

مٌلة : (16جدول رقم )* رٌاحبالوالٌة حسب محطة الرصد الجوي ب ٌرات الشهرٌة لسرعة ال التغ
ٌن-  2010لسنة  -عٌن الت

 د ن ا س ا ج ج م ا م ف ج الشهر
المتوسط 
 السنوي

سرعة 
رٌاح  ال
 )م/ثا(

4.2 5 2.5 2.5 3.2 2.4 2.1 2.2 2.9 3.2 4.3 4 3.2 

ٌن -المصدر : محطة الرصد الجوي لمٌلة                                                           -عٌن الت

وهً متوسطة  ٌاح الشمالٌة الغربٌة و الشمالٌة الشرقٌة   ٌاح السائدة فً مدٌنة مٌلة هً الر إن الر

ً فصل الشتاء و من شهر نوفمبر الى شهر جوان أما الثانٌة  فتهب  الهبوب ، حٌث االولى تهب ف

جوٌلٌة إلى  ٌف من شهر  ةفً فصل الص ٌ ٌاح الجنوب  (.1)شهر اكتوبرباإلضافة إلى الر

ٌات الجدول رقم ) فمن عادٌة معدلها السنوي 16خالل معط ٌاح  م/ثا 3.2( نالحظ أن سرعة الر

اها الشهر التالٌة نوفمبر بـ صل الرطب فتصلالفحٌث تزداد هذه السرعة فً  ا ، م/ث4.3 اقص

م/ثا و تقل فً الفصل الجاف لتصل أدنى سرعة لها فً شهري 5م/ثا ، فٌفري بـ 4.2جانفً بـ

ٌاح معتدلة طوال السنة  2.2م/ثا و  2.1ـجوٌلٌة و أوت ب ٌن من الجدول ان سرعة الر م/ثا كما ٌتب

هً التقف عائقا  ٌاح.ألذلك ف  مام نقالت الس

 

 

 

ة مٌلة "، مذكرة 1) ٌ ة لوال ٌ لً " المقومات السٌاح ٌ(: كنزة بوها ٌل شهادة ماستر ف تارٌخً و السٌاحةمكملة لن ،  2012 التراث ال

ة العلوم ٌ ة. كل ة ، قسنطٌن ٌ ة و العلوم االجتماع ٌ  االنسان
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 لصقٌع )الجلٌد(:ا -2-3-5

هما    ٌ ٌل ف ٌن فقط تم تسج ٌوم الل النتائج المسجلة لمحطة الرصد الجوي لمٌلة فإننا نجد  من 

تساقط الجلٌد و كان ذلك فً شهر فٌفري فتساقط الجلٌد ٌسبب أٌضا فً عرقلة حركة المرور و 

عٌق النشاط ال ٌ ه ال  ٌام فقط.لك ٌدوم بضعة أ  ٌاحً ألنه 

اهرة فً سنة البرد:-2-3-6 ٌث لم تسجل هذه الظ اهرة نادرة فً الوالٌة ح اهرة البرد ظ  .6515ظ

الهٌد -2-4 ة :روالشبكة   غرافٌ

الثروة المائٌة من العناصر الساسٌة و الهامة لمختلف النشاطات البشرٌة و القتصادٌة خاصة 

حً  ٌا هما فً تفعٌل النشاط الس ارها عنصرا م لزراعً و الصناعً ، إضافة الى اعتب الجانب ا

غٌرها.  حٌة كالصٌد و السباحة و  ٌا االنهار بمختلف الممارسات الس ودٌة و  بالستفادة من اال

امة خاصة فً المرتفعات      ٌات الوطن التً تملك ثروة مائٌة ه وال ٌن الٌة مٌلة من ب و تعتبر 

ٌا بـ  . 0م150785التً تتلقى ما ٌقدر سنو

حٌة و تظهر فً شبكة كثٌفة من  ٌاه السط ٌة و الم ٌاه الجوف فتتمثل المصادر المائٌة للوالٌة فً الم

الً  ٌان ٌصل طولها الى حو ٌز ه 264الود م ٌ ٌرة   كلم ما  ٌث تكون غز ة هو التذبذب ح ٌ ذه الود

 فً الشتاء أما فً الصٌف فتجف و تنعدم تقرٌبا. 

طحٌة:-2-4-1 ٌة الس  المصادر المائ

ٌرتنتمً والٌة مٌلة     ٌا و السباخ الى واد الكب ة للسهول العل ٌ ٌمتد من الحواف الشمال الرمال الذي 

ام هً :  ط شماال و ٌتؤلف من ثالث أقس  جنوبا الى البحر المتو

 . ٌا ٌجري فٌه واد الرمال و بمرزوق حتى التقائها عند قسنطٌنة  الحوض ألعلى بسهول العل

 ٌجري واد النجا األوسط بمنطقة السفوح التلٌة الجنوبٌة  ء وواد الرمالاألسفل حتى الحوض

 نقطة التقائها قرب سٌدي مروان .
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  الحوضاالسفل فً الكتلة التلٌة الشمالٌة فً نقطة التقاء وادي الرمال مع واد النجاء حتى

 .(1)المصب البحري

لوالٌة هً: دٌة التً تخترق  هم االو  و 

 ال :ــواد الرم -2-4-1-1

ٌخترق  ٌوة و  تاجنانت، شلغوم العٌد ، وادي العثمانٌة ،واد سقان حواض أٌنبع من جبال فرج

ة ٌؤخذ اتجاه جنوب غرب  كلم 120بطول ٌبلغ  ٌ ة ، ثم  -داخل اوال ة قسنطٌن شمال شرق نحو مدٌن

أهم روافده واد دكري شرق  ٌره نحو الشمال الغربً ، لٌلتقً مع واد النجاء فً سٌدي مروان و  ٌغ

ن ،باإلضافة إلى روافد أخرى خارج الوالٌة مثل واد شلغومالعٌد ، واد العثمانٌة ، واد سقا

 .بومرزوق

 واد النجاء : -2-4-1-2

الً  كلم و ٌؤخذ  110ٌتكون عند التقاء واد الدهامشة مع واد المانع غرب الوالٌة و ٌبلغ طوله حو

اه ٌااتج ٌا غرب ٌاشرق ماال -اجنوب أهم روافده على مع السلسلة الجبلٌة فً الشمال  ٌا متواز و 

الح وواد رجاص داخل الوالٌة  ، واد المالح الضفة الجنوبٌة واد جمٌلة غرب لوالٌة ، واد بو

هامة.  ٌة فال تتلقى روافد   شرقها ، أما ضفته الشمال

 واد الكبٌر : -2-4-1-3

ٌا مخترقا المنطقة المتصدعة  للسلسلة ٌبدأ عند التقاء واد الرمال و واد النجاء ٌؤخذ مسارا عمود

دٌة ، ثم ٌصبح ذا اتجاه جنوبً شرقً  ٌ شمال غربً ، ٌشق السلسة القبائلٌة الصغرى  -النوم

ٌجل بنحو  45ٌلٌصب فً البحر الى شرق مدٌنة ج ٌد عن خمس كلم ، أما طوله داخل الوال ٌز ال  ة 

الً   .(2)طوله االجم

 

ٌاء ، مصدر سابق ذكره ص (: بلحمرة1)  .27زكر

هندس 2) ة مٌلة" ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة م ٌ ة للسٌاحة بوال ٌ ً شامة "وضع خطة تنمو ة + لعالٌق ٌسٌ اسمٌن ة + حل ه ٌ ٌخلف نز  :)
ة.   ٌ م ٌ ة االقل ً التهٌئ  دولة ف

                                                                                     



 الخصائص الطبيعية والبشري لوالية ميلةالسياحية  التنمية                                 لثانيلفصل اا
 
 

 
75 

 سد قروز :  -2-4-1-4

ٌن هكتار ببلدٌة واد العثمانٌة ، 30على مساحة  ٌتوضع ظرٌة للتخز ٌون 110و تقدر طاقته الن مل

ٌون 45 و الفعلٌة 3م ٌاه الشرب لسكان مدٌنة قسنطٌنة ، و قد 3ممل ٌر م حٌث تعود أنشئ أساسا لتوف

 . (1)1970فكرة إنشائه إلى 

هارون : -2-4-1-5  سد بنً 

مٌة   أه ٌع قطاع الري بالجزائر و أكثرها  ٌات فهو ،ٌعتبر من أكبر مشار الً سبعة وال ٌغذي حو

ٌون م 960بالشرق الجزائري و تقدر طاقة اسٌتعابه  الً  ، 3مل ٌخصص منه حو ٌون 29اذ   3م مل

ٌون 36و  للشرب نً هارون ٌعتبر من ، إللسقً   3م مل           جمل السدود فً الجزائرأن سد ب

حٌة الرائعةو  ٌا إلحاطته بالعدٌد من المواقع الس حً نظرا ٌا     الذي ٌمكن اسغالله فً المجال الس

ٌر وسائل الراحة و السترخاءو  ال عن توف ة ف ٌ ٌات الزائر بصفة عفو إثرة على معنو         الم

 .(03خرٌطة رقم ال) 

 المصادر المائٌة الجوفٌة:-2-4-2

ٌون م 56تقدر بـ  ددها فً السنة و 3مل االبار و التنقٌبات التً ع منها  46ٌتم اسغاللها بواسطة

ها بـ 36 فهً 922301فً طور الستغالل و ٌقدر صبٌب ٌر مستغلة  ل/ثا ، أما بالنسبة للتنقٌبات غ

غذٌة الصناعات الموجودة  15 ٌرة لت الت الكث منها ثمانٌة فً شلغوم العٌد و هذا بسبب المحا

 بالمنطقة.

 ً:الغطاء النبات-2-5

حٌة حٌث       ٌا حٌة و الس االقتصادٌة ، افال جاالت ٌرة فً جمٌع ال مٌة كب أه تً  إن للغطاء النبا

ٌعادل  39788تبلغ المساحة الغابٌة بوالٌة مٌلة بـ  ٌة  % 9.8هكتار أي ما  االجمال من المساحة

ٌن الزان( و أشجار البل ٌن )فل أهم الشجار المنتشرة بها هً اشجار الفل وط إضافة الى للوالٌة و 

 االحراش أما بالنسبة لتوزٌع الغابات فإن أكبر مساحة توجد بالشمال.

ة مٌلة  1) ٌ ة "  وال ٌدي فاطم ة " (: ب ٌ ة المحل ٌ ً و التنم ٌم التراب ة ماٌجستر ، صالتنظ ة علوم 14-12رسال ٌ ، جامعة منتوري كل
 االرض .
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ٌر الرمال  ٌدروغرافٌة لحوض الكب  (3)خرٌطة الشبكة اله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخصائص الطبيعية والبشري لوالية ميلةالسياحية  التنمية                                 لثانيلفصل اا
 
 

 
77 

 الدراسة السكانٌة: -3

ً ، وبما أن هدف   ٌط العمران أهم ركائز التهٌئة والتخط ألي منطقة أحد  ة ٌ تعتبر الدراسة السكان

ٌ ٌات ورغبات السكان ، فتركٌبهم وتوز هو تلبٌة حاج ٌاسة تنموٌة  الً نسبة وسرعة أي س عهم المج

ٌار ونشاطهم كلها مإشرات تسمح بمعرفة تزاٌدهم  الً اخت نً وبالت خصائص هذا المجتمع السكا

ٌن  مٌة وتحس ٌط لهم من أجل استعمالهم كعناصر فً التن هم وكذا التخط م ٌ أحسن الطرق لتنظ

الل خلق  حٌة من  ٌا ٌات التهٌئة الس ألن السكان هم أول من ٌستفٌد من عمل شً ٌ اهم المع مستو

أهم خصائص  اع بمناطق ومرافق الترقٌة والراحةتمناصب الشغل والستم ولهذا سنحاول إبراز 

ن والٌة مٌلة .  سك

مٌلة : -3-1 ة   تطور سكا والٌ

ة مٌلة بـ     ٌ وال مة حسب التعداد 766884 بلغ عدد سكان  تقدر بـ 2008العام للسكان لسنة  نس

ما عرفت الوالٌة تزاٌد فً عدد سكانها فبعدما كان ك،  1998نسمة عن تعداد  92404

ً التعداد العام للسكان لسنة  375100 نسمة خالل تعداد  511605انتقل إلى  1977نسمة ف

نسمة فً تعداد  766884لٌصل إلى  1998نسمة حسب تعداد  674480ثم ارتفع إلى  1987

 .2012سنة نسمة  866788 إلى لٌصل 2008

 : والعمري للسكان التركٌب الجنسً -3-2

ٌمثل اإلناث       والٌة مٌلة بتركٌب جنسً متوازن نوعا ما ف ٌز سكان و الذكور % 49.58ٌتم

الً سكان الوالٌة . 50.41%  من إجم
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ة مٌلة : :( 71جدول رقم )*   التركٌب الجنسً والعمري لسكا والٌ

ة  وعــالمجم اثـــإلن ورــــالذك الفئات العمرٌ
0 – 4 39911 38090 78001 

5 – 9 34581 33450 68031 

10 – 14 43431 41712 85143 

 231175 113252 117923 1مجموع 
15 – 19 50044 49175 99219 

20 – 24 49149 47793 96942 

25 – 29 40465 39261 79726 

30 – 34 30767 30889 61658 

 337545 167118 170425 2مجموع 
35 – 39 24624 25353 49977 

40 – 44 22783 23295 46078 

45 – 49 20289 20711 41000 

50 – 54 15920 15973 31893 

55 – 59 12693 12181 24874 

 193822 97513 96309 3مجموع 
60 – 64 8878 8887 17768 

65 – 69 7263 7625 14888 

70 – 74 6178 5827 12005 

75 – 79 4129 3982 8111 

80 – 84 2249 2096 4345 

 2887 1478 1409 فؤكثر 85

 60001 29895 30106 4مجموع 

 822541 407833 414708 المجموع العام

 2012لسنة DPSBالمصدر:                                                                
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ٌات الجدول رقم ) ٌب العمري ، فمن خالل معط ٌن لنا أن 17أما عن الترك معظم سكان ( ٌتب

ٌن  ٌن  %28.10سنة تقدر بــ  14و 0الوالٌة هم شبابفنالحظ نسبة األطفال ب ونسبة الشباب ب

ٌن  %41.03سنة تقدر بــ  34 و 15 بٌنما  %23.56سنة تقدر بــ  59و  35ونسبة الكهول ب

ارهم عن  ٌن تزٌد أعم ٌوخ الذ  فقط . % 7.29سنة بــ  60نسبة الش

ة مٌلة تحتوي على طاقات بشرٌة هائلة وهذا  ٌ وال نسبة السكان سن العمل  الرتفاعإذن فنجد

ٌن  هم ب ٌن تتراوح أعمار ً تمكننا من إعطاء دفعة  %64.60سنة هً  59و  15والذ والت

دٌة المستقبلٌة . ٌات التنمٌة القتصا  لعمل

مٌلة عبر بلدٌاتها-3-3 ة   : توزٌع سكا والٌ

والٌة  2008نسمة حسب التعداد العام للسكن والسكان لسنة  766884مٌلة  بلغ عدد سكان

ٌن على مساحة  ، لكن  2ساكن/ كلم 220.34، وبكثافة إجمالٌة قدرها  2كلم 3480.45موزع

ٌات دون أخرى ) أنظر  نً فً بلد ٌات لوالٌة فنجد تركز سكا ٌن بلد ٌر متوازن ب وزٌع غ هذا الت

 .(18جدول رقم 

ٌطة رقم )     ٌد  04فمن خالل الخر ( ٌتضح لنا أن أكبر نسبة للسكان تتركز فً بلدٌة شلغوم الع

رها  82560وذلك بـ  مة وبكثافة سكانٌة قد دٌة مٌلة  2ساكن/ كلم 319.62نس ها بل ٌ         ثم تل

ة قدرها  69053بـ  ٌ ة شلغوم العٌد تمث 2ساكن / كلم 528.73نسمة وبكثافة سكان ٌ ل الواحد وبلد

دٌة مٌلة تقطن بها  10.76% الً سكان وبل ٌمثل عدد السكان  %9.04من إجم ٌن  أي هاتٌن البلدٌت

الً  ٌن بهما حو ة  %19.8القاطن ٌ الً سكان الوالٌة والسبب هو توفر كل الخدمات ألساس من إجم

ٌاة. رٌة للح ٌزات الضرو  والتجه

ٌات أساسٌة على الترتٌب تاجنانت ،       ٌات تؤتً فً مقدمتهاثالثة بلد ها عدد من البلد ٌ وٌل

ٌوة ، ٌات بحجم  فرج ٌز هذه البلد تً القرارم قوقة ووادي العثمانٌة وتتم ٌ الغمة ، ثم نجد بلد ال

ٌز بها . نً معتبر لتطور درجة التجه  سكا
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 2008ات سنة ( :الكثافة السكانٌة حسب البلد81ٌجدول رقم )*

ة  نسبة التحضر (2افـة )ساكن/كلمالكثــ السكان )نسمة( (2كلمالمساحة ) البلدٌ
 90.53 528.73 69053 130.60 مٌلة

ٌن ٌن الت  34.34 191.83 7781 40.56 ع

ٌدي خٌلفة  28.00 105.06 4746 45.17 س

 67.87 297.88 42062 141.20 القرارم قوقة

 30.70 176.02 11213 63.70 حمالة

ٌدي مروان  67.96 716.57 23088 32.22 س

 20.79 277.14 14661 52.90 ٌشقارة

 70.33 367.57 19739 53.70 وادي النجاء

 65.91 175.96 15819 89.90 أحمد راشدي

ة ٌ  77.23 309.92 17638 56.91 زغا

 54.81 277.80 27086 97.50 الرواشد

 65.40 193.41 9282 47.99 تٌبرقنت

 52.98 294.92 23299 79.00 باٌنانترعً 

ٌرةآراس  26.21 237.22 19405 81.80 اعم

ً  44.57 255.72 15676 61.30 تسالة لمطاع

ٌوة  52.17 670.68 50167 74.80 فرج

نً قشة حً ب ٌ 39.50 11810 298.98 56.74 

 34.62 167.41 17378 103.80 تسدان حدادة

 39.16 381.94 22535 59.00 مٌنارزارزة

 32.48 189.68 20277 106.90 بوحاتم

الح  13.56 84.92 10013 117.90 دراحٌبو

ٌش ٌن الٌبضاء أحر  58.32 340.01 21013 61.80 ع

ٌاضٌبرباس  22.83 79.15 6459 81.60 الع

الغمة  54.65 245.66 48028 195.50 ال

 47.68 91.53 13319 145.50 وداي سقان

ٌرة  52.79 69.34 12905 186.10 المش

ٌد  67.26 319.62 82560 258.30 شلغوم الع

ة ٌ  56.49 149.86 40688 271.50 وادي العثمان

ٌن الملوك  51.08 113.87 14200 124.70 ع

 78.13 252.05 53536 212.40 تاجنانت

 22.94 44.48 11396 254.20 أوالد خلوف

حً عبد الرحمان ٌ نً   22.95 89.35 10052 112.50 ب

 57.62 220.34 766884 348045 المجموع

 DPSB -2008المصدر: التعداد العام للسكن و السكان                                                             
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ٌات  زٌع السكان عبر البلد  (4)خرٌطة تو
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ٌات  زٌع الكثافة السكانٌة عبر البلد  (5)خرٌطة تو
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الً  أما ٌات المتبقٌة فنجد عدد سكانها حو الً  380790البلد  .50نسمة ونسبة تقدر بحو

الً السكان وهم ٌتوزعون على 03% دٌة سدي  25من إجم بلدٌة وأدنى قٌمة سجلت كانت ببل

 نسمة.    4746ـ خلٌفة قدرة ب

فهً تمثل ضأما نسبة التح والٌة  ٌة أي أن نسبة السكان  %57.62ر فً ا الً سكان اوال من إجم

من مجموع سكانها حٌث نجد أعلى نسبة سجلت فً بلدٌة مٌلة  %50فً المراكز الرئٌسة تفوق 

وهذا ٌدل على درجة تطور  و %90.53ب  ة هم سكان حضر  ٌ ال ً أن معظم سكان ال ٌعن هذا 

ها المدن لسكانها  .الخدمات التً تقدم

 للسكان: التركٌب القتصادي -3-4

ٌرة فً كل دراسة عمرانٌة التً تهدف إلى  مٌة كب أه إن دراسة التركٌب القتصاديألي منطقة له 

أهم العناصر التً تحقق ذلك ، شً للسكان وٌعتبر الشغل واحد من  ٌ ٌن المستوى المع هٌئ  تحس فالم

ٌعمل على رفع نسب الشغل والحد من البطالة بلدرجة األولى   عند دراسة ووضع خططه 

ة البرمجة ومراقبة  ٌ ٌر ٌات مد أما عن والٌة مٌلة فقد بلغ عدد سكانها فً سن العمل حسب معط

ة ) ٌ ٌزان سنة( أي نسبة  59إلى  15نسمة )الفئة من 311540بـ  2012( لسنة DPSBالم

الً سكان الوالٌة منهم قوة كاملة مقدرة ب37.86% نسمة أي تمثل  283127 ـمن إجم

الً سكان 34.41% ةمن إجم ٌ ال ٌن عال فٌقدر ب ا، أم ال عامل أي بنسبة 254715 ـعدد المشغل

الً القوة العاملة )الشكل رقم 89.96% نتحصل على نسبة بطالة تقدر  ك(، وبذل04من إجم

اهد. 10% اب خرجً الجامعات والمع ا فً وسط الشب الً القوة العاملة أغلبه  من إجم
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ة مٌلةالتركٌب القتصادي :(04ل رقم )ــشكال الٌ  لسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة                                              ٌ ٌزان رٌة البرمجة و مراقبة الم ٌ  ((DPSBالمصدر : مد

 

 

 

 

 

 

ة  سكا الوالٌ

 822788 (122%) 

 

 

 

 

88 

طكك8855  

 

 

 

ً قوة العمل  سكان داخلون ف

(%37.86)311540 

 

 

 

 

 

 

00  

سكان خارجون عن قوة العمل 
511248 (62.13% )  

غٌر عاملة  قوة 

 28413  

 قوة عاملة

 283127  

مشتغلون فعال          
 (%89.96عامل ) 254715

 بطالـون

 (%12بطال )  28412
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 المبحث: الصة

ة سجل ما ٌل ٌ لوالٌة مٌل  : ًمن خالل الدراسة الطبٌعٌة و السكان

  ٌتوسط تٌجً هام  ة موقع استرا ٌ م ٌ االتها إلقل الً الشرقً مما ٌسهل عالقاتها وات ٌم الشم إلقل

ٌاح . ٌرة فً حركٌة السكان والس مٌة كب ه ٌات وله أ اقً الوال  مع ب

  ً وهذا ما أكسبها تنوعا ف ٌا  ٌن السلسلة التلٌة والسهول العل ٌن تضاٌرسٌتن هامت ٌن سلسلت تقع ب

 .وحدتها التضارسٌة

  األمطار ٌه ً مناخ شبه جاف تكثر ف فً فصل الشتاء وتسجل أقصى درجات الحرارة به ف

ه فً فصل الصٌف.  فصل الشتاء وتسجل أقصى درجات الحرارة ب

  ٌر ،واد الرمال وأكبر سد فً الجزائر سد بنً هارون ٌروغرافٌة كثٌفة ٌمٌزها واد الكب ه شبكة 

حً . هالذي ٌمكن اتغالل ٌا  فً المجال الس

  ٌرة لسنة سً متوازن  766884بـ  2008كثافة سكانٌة كب ٌزون بتركٌب جن ساكن بها ،ٌتم

ٌب عمري تم ٌرة على مستوى  زه فئة األطفال وفئة الشباب ،ٌوترك ٌتوزع سكانها بنسبة كب

ورٌة  ٌع الخدمات الضر مهم فً مقر الوالٌة لتوفرها على جم تجمعها الحضري ،وٌتركز معظ

ٌاة .  للح

  الفئة هً من القوة العاملة و %10تقدر بـ أما عن التركٌب القتصادي فنسبة البطالة معتبرة

 الواجب أخده بعٌن االعتبار .
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 مقدمة المبحث:

إ     ألي منطقة تعتبر من الم دٌة  التً تعكس تطور مختلف القطاعات، رات شإن الدراسة القتصا

ٌ سمح بالتعرف على مدى قدراتها على استقبال  فمعرفة وضعٌة كل نشاط وأهمٌته القتصادٌة

الحة ، الصناعة والخدمات  أهم القطاعات ال الستثماراتاألجنبٌة أو الوطنٌة ولهذا حاولنا دراسة 

فً هذا المبحث. اسً فً الحركة التنموٌة وهذا ما سنتطرق الٌه   التً تلعب دورا اس

I -االقتصادٌة: األنشطة 

ٌم األخرى حٌث كلما زادت  ٌن مكانته فً ألقال ٌم هً التً تب ألي إقل إن المقومات القتصادٌة

ة وتدفقات  ٌ الً بخلق حركٌة اقتصاد ة زادت قوته فً جلب القوة العاملة وبالت ٌ المقومات القتصاد

ٌم.  من وإلى إلقل

حً :-1  النشا الفال

 قاع الفالحة : -1-1

أهم  حً من  الرتباطها بشكل ٌعتبر النشاط افال النشاطات القتصادٌة التً مارسها اإلنسان وذلك

ٌانها على اقتصاد الدول المتطورة بقٌة لفالحة فً  مباشر بتغٌذته ورغم ظهور الصناعة وطغ

ادها. ها الجزائر المحرك ألسسً القتص مٌة ومن بٌن  الدول النا

ٌات الج ٌز لها بحكم موقعها ووالٌة مٌلة من الوال حً الطابع المم زائرٌة التً ٌعتبر بها النشاط افال

حٌة بالدرجة األولى،  ال ها جعل منها منطقة  ٌ اخٌة وخصوبة أراض ٌات المن الجغرافً والمعط

اإلجمالٌة للوالٌة  ٌمثل  315745بـ  (SAT)وتمثل المساحة الزراعٌة من  %90هكتار أي ما 

 مساحة لوالٌة.
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ةٌتقدٌــر المساحــة الزراعـ:(19)م جدول رق* ة مٌلــ  ـة فـ والٌــ

 %النسبة  (المساحة )هكتار 

ة ) ٌ اإلجمالٌ  (SATالمساحة الزراع
 

ة 90 315745 ٌ  من مساحة الوال

ة المستغلة ) ٌ  (SAUالمساحة الزراع
 

 SATمن  75 237557

ة ٌ  SAUمن  4,00 10043 المساحة المسق

 SATمن  13,00 43804 ًـــرعــم

 SATمن   %10 34384 اتـــاـبغ

والٌة مٌلة                                                   رٌة لفالحة  ٌ  2012المصدر: مد

الل الجدول رقم )     اضً الزراعٌة المستغلة التً تمثل 19من  أي  %75(نالحظ وفرة األر

هً  237 اضً المسقٌة ف األر اإلجمالٌة لكن المشكل ٌكمن فً ألف هكتار من المساحة الزراعٌة

هكتار من المساحة الزراعٌة المستغلة هذا من جهة ومن  10043فقط أي  %4قلٌلة جدا تمثل 

ٌد العاملة إلى القطاعات  انً من عدة مشاكل أولها هروب ال ٌع جهة أخرى فإن قطاع الزراعة 

األجور، إضافة إلى نقص البذور و األخرى ارها السمدة والرتفاع ٌاه ارتفاع أسع ، كذلك نقص م

حً  حً ، مشكل العقار افال ٌات الدعم افال حً ، ضعف أل  .السقً ، نقص العتاد افال

والٌــإلنتج الفالح:(02جدول رقم )*  ةـــة مٌلــً 

 

 
عالف الخضر الجافة الحبوب  ا

ألشجار 
 المثمرة

 2005 919 7621 107655 المساحة )هكتار(

النسبة من المساحة 
 الزراعٌة المستغلة

45,31% 3,2% 0,38% 0,84% 

مٌة ) القنطار(  80969 11.52248 26.459 15.99102 الك

رٌة لفالحة لوالٌة مٌلة                                                             ٌ  2012المصدر: مد
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ٌن من الجدول رقم   حٌثنالحظ أن  (20)ٌتب حً لوالٌة مٌلة ضعٌفة  اإلنتاج افال أن نسب

فقط من المساحة  %32هكتار أي بنسبة  7621المساحة المخصصة للخضر الجافة التً تقدر بـ 

األشجار المثمرة بـ  ها ٌ الٌة ثم تل ، كما أن %0.84هكتار أي بنسبة  2005الزراعٌة المستغلة بال

ً إنتاج  اشً لهذه المادة وهذا الضعف ف ٌات المو ٌعنً من الضعف إذا ما قورن بحاج العلف 

ٌد سنة بعد أخرى  اهرة التً تتزا ً الظ ٌص المساحة الزراعٌة وه إلنتاج سوف ٌتسبب فً تقل

ٌة.  اعً فً الوال  والذي أدى إلى تراجع القطاع الزر

حٌوانات:  -1-2  تربٌة ال

والٌة مٌلة على ثروة  اإلحصاء المحصل تتوفر إوس الماشٌة حسب هامة إذ بلغ عدد ر ٌوانٌة  ح

ة افالحة لسنة  ٌ ٌر ٌز بالتنوع وأكبر  486800ماٌ قارب  2012علٌه من مد رأس هذه الثروة تتم

األغنام بنسبة  ها األبقار بنسبة  %72.68قسم تمثله ٌ ٌن تمثل الماعز  %19.96تل فً ح

ة هام جدا وذلك7.98% ٌب االهتمام بهذه الثرو ٌض ،لما توفره من لحوم )حمراء وبٌضاء( حل  ،ب

ها ، جلد،صوف ٌ ٌجب الحفاظ عل ٌة من أكل ولباس ولهذا  ٌوم ٌات ألفراد ال ً تلبً حاج  .عسل فه

مٌلـــة تربٌة الحٌوانات:(12جدول رقم )* ـة   والٌـ

 

 

 

 

 

 

 

ة مٌلة  المصدر :                   ٌ رٌة لفالحة وال ٌ         2012مد

 العـــدد الحٌــوان
 353847 األغنام

 94105 األبقار

 38848 الماعز

 1662 الحمٌر

 216 البغال

ٌول  148 الخ

 597700 الدجاج

 30883 النحل
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والٌــة مٌلــة: (22جدول رقم )* حٌوانـً   إلنـتاج ال

 

الٌة مٌلة  المصدر :                       2012مدٌرٌة لفالحة ل

 قطاع الصناعة : -2

اهمته فً  ال عن مس ة ف ٌ واالجتماع ة القتصادٌة ٌ األساس فً التنم ٌعتبر قطاع الصناعة الحجر

ٌر من  ٌادي العاملة وما توفره من منتوجات فً مختلف فروع الصناعة تسمح تشغٌل عدد كب األ

نً الخام. ٌادة الناتج الوط  بز

ٌق التنمٌة الشاملة خاصة بعد دخولها اقتصاد  والت اقتصادٌة من أجل تحق فقد شهدت الجزائر ت

ٌرة والمتوسطة. إسسات الصغ ٌاسة التصنٌع اتجاه ٌعتمد على الم ٌث أخدت س  السوق ح

مومٌة من  ووالٌة إسساتها الصناعٌة الع ٌت  25مٌلة عرفت تراجعا فً م مإسسة إلى الثة فقط بق

ة  2012تعمل حتى  ٌ موزعة على منطقة صناعٌة واحدة ببلد ً تضم عدة مركبات صناعٌة  فه

ٌد على مساحة  حصة كلها موزعة وتعد منطقة  113ة إلى سمهكتار مق 210قدر بـ تشلغوم الع

إسسات الصناعٌة وخمسة عشر هامة بالوالٌة إذ توجد منطقة نشاط  (15)بها أكبر عدد من الم

ٌر  1042حصة منها  1053هكتار مقسمة إلى  126قدر تعلى مساحة إجمالٌة  حصة موزعة، غ

 11غل أو موجهة إلى نشاطات أخرى تتوزع هذه الحصص على ستالمساحات لم ت هأن معظم هذ

 منطقتً نشاط أما التسع مناطق المتبقٌة  تاجنانت و بلدٌة تضم كل من لتالغمة

 العدد االنتاج

 طن140458 اللحوم البٌضاء

 طن137134 اللحوم الحمراء

ٌض  بٌضة107865000 الب

 كلغ1644 العسل

 لتر102049000 الحلٌب

 كلغ 3712 الصوف
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حٌث تضم كل بلدٌة منطقة نشاط واحدة كما هو موضح فً الجدول رقم  ٌات  موزعة على تسع بلد

ٌاه الصالحة للشرب، 23) ورٌة المتمثلة فً ) الطرق، الم هً مزودة بؤهم الشبكات الضر ( ف

حً، الكهرباء(  .والصرف الص

ٌد من الفروع الصناعٌة الموزعة على ثالث تضم هذه المناطق عدة مركبات تنشو ط فً العد

ٌوة ً فرج ة تتوزع ببلدٌت ٌ إسسات عموم ٌشتغل بها  و م أنظر الجدول )عامال،  425القرارم قوقة 

 تتمثل فً : ((24رقم )

 .ٌن ٌ ٌن صناع  الصناعة الغذائٌة: تضم مركب

  إسسات خاصة تتمثل ف الكهروالصناعة  ً :منزلٌة : وتضم مركب صناعً واحد وم

 مركب. 73وتضم  :صناعة مواد البناء 

 ٌاء ولبالستٌك م ٌ  مركبات. 7وتضم  :صناعة الك

  ٌل الورق: وتضم  مركبات. 9صناعة الخشب وتحو

 دٌد ٌل الح  مركب. 15وتضم  :صناعة تحو

  مركب. 39الصناعة الغذائٌة : وتضم 

 حٌة :نالصناعة ال ٌ  مركبات. 3وتضم  س

ٌادي العاملة والمقدر بـ       ً  4759ٌشغل قطاع الصناعة عددا معتبرا من األ عامال أي حوال

الً عمال لوالٌة فً سنة  15,32% اها بنتائج  2012من إجم وهذه النسبة منخفضة إذا قارن

عامال فً القطاع الصناعً وهذا ٌعود إلى  2008التعداد العام للسكن والسكان لسنة  ٌعد ،والذي 

أسباب منها ضعف الستثمار فً المجال الصناعً وتراجع الدولة عن الستثمار فً هذا عدة 

ح توف ،تشجٌع الستثمار و ح المجال للقطاع الخاصتفوللنهوض بهذا القطاعالبد من  القطاع ،

راكة األجنبٌة.  المجال أمام ال
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ٌـمناط: (32جدول رقم )*   2010ة ـة مٌلـق النشا بوال

ة عـالموض  عدد الحصص الموزعة عدد الحصص المساحة اإلجمالٌ

ة  62 62 107953,00 مٌل

ٌوة  78 78 98602,00 فرج

ٌد  120 120 136240 شلغوم الع

ة ٌ  87 87 88416 وادي العثمان

 84 84 106720 قرارم قوقة

 الغمة
100000 

260000 

72 

14 

72 

14 

 73 73 92740 عٌن الملوك

 تاجنانت
139051 

87750 

120 

51 

120 

51 

ٌن  105 116 99946 عٌن الت

 66 66 52160 وادي النجاء

 26 26 134332 أحمد راشدي

 84 84 134332 وادي سقان

 1042 1053 1532890 المجموع

ٌدٌة                                 ٌرة والمتوسطة والتقل رٌة الصناعات الصغ ٌ   2012المصدر: مد
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ٌع : (42جدول رقم )* ٌلة الوحدات الصناعتوز ٌة م  ٌة للقطاع العا بوال

 عدد المشتغلٌن الموضع طبٌعة النشاط المؤسسةاسم 

ٌر  ٌ ة لتس ٌ المإسسة الوطن

الصناعات المترابطة 

S.O.N.A.R.T.C 

ٌوة وحدة المدافئ والمبردات  166 فرج

ٌوة نً هارون وحدة فرج ة مطاحن ب مٌد والفرٌن ٌوة إنتاج الس  181 فرج

نً هارون وحدة القرارم ة مطاحن ب  78 القرارم إنتاج الفرٌن

دٌة                               ٌ ٌرة و المتوسطة والتقل رٌة الصناعات الصغ ٌ  2012المصدر: مد

 اري :ـــاع الصٌد القـقط - 3

نً هارون الذي  ها لوالٌة خاصة ب ٌ ة التً تحتو ٌ ً أبفعل المسطحات المائ ضحى موردا هاما ف

ة  ٌ مٌة قطاع الصٌد البحري و ترب جٌهً لتن إنتاج السماك ) الصٌد القاري ( فحسب المخطط التو

ٌخ  ٌات المصادق علٌه من طرف مجلس الوزراء الجزائري بتار الذي  2007اكتوبر  16المائ

ٌد  ٌث تم تحد لصٌد مواقع صالحة ل 08ٌنظم عملٌة الصٌد و الحفاظ عل الثروة السمٌكة ، ح

ٌات بوالٌة مٌلة تتمثل فًثالثة  الثة  03القاري و تربٌة المائ مواقع مخصصة للصٌد القاري و 

03  ً حً بسد بن ٌا زٌع الس إلنجاز مراكز الصٌد القاري و مركز للصٌد القاري قابل للتو مواقع

إنتاج مكثفة لألسماك فً القفاص العائمة ، هذه المشارٌع ستسمح بخر لتربٌة أهارون ،و موقع 

ة السماك2000 ٌ ٌا من ترب ٌات الصٌد القاري  حٌث، طن سنو ٌرة عمل نشطت خالل السنوات ألخ

 .بهذا الفضاء الرحب ، وشهد السد منح رخص استغالل للصٌد 

كلغ للسمكة  40رزت بالسد أسماك من نوع الشبوط بؤنواعه وبؤوزان بلغت حتى مستوى كما ب

ٌات  ة استزراعالواحدة وذلك أوقات قلٌلة بعد إجراء عمل ا محطة الصٌد لمٌل  .قامت به
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ٌجل ٌدٌة بج ٌرٌة الصٌد والموارد الص ٌر هذه المحطة التابعة لمد ، موارد  ٌووفر السد حسب مد

ٌر  ٌد رزق مباشرة وغ مباشرة فً مجال الصٌد القاري وهنالك مشارٌع مبرمجة إلنجاز مرفؤ للص

ٌره ٌرة لصالح الصٌادٌن وكذا مسمكة ووحدة إلنتاج مربعات الثلج وغ  .ٌضمن خدمات كث

 ات :ــالخدم -4

ٌحتل المرتبة األولى وبنسبة أكبر  أهم القطاعات القتصادٌة الهامة فهو  ٌعتبر قطاع الخدمات من 

األخرى ) الصناعة ، الزراعة (مقارنة  ٌات الوطن التً  ، بالقطاعات ة مٌلة تعد من وال ٌ وال

ٌا من طلبة  ٌوم ٌرة من الزوار  ٌاكل خدماتٌة متنوعة جعلها تستقطب أعداد كب تتوفر على ه

ٌن، عمال ،تجار  ات هً :جامع م هذه الخدم أه رٌن و   و مشت

ً و البحث  -4-1 ً: التعلٌم العال  العلم

ٌرة تطور فً هذا القطاع بإنشاء  ة مٌلة فً السنوات االخ ٌ وال امعٌة ٌنطلق عرفت أول مإسسة ج

الً و البحث الع ٌم الع مً تضم عدة تخصصات ،و التً أصبحت تستقطب عدد لبها قطاع التعل

 :كبٌرا من الطلبة خارج لوالٌة المتمثلة فً 

جامعًالمركز  -4-1-1 مٌلة  ال  :ب

مً ثقافً ، تتمتع  ومٌة ذات طابع عل امعً بمٌلة هو مإسسة عم ً و  بالستقاللالمركز الج المعن

الً و  إه بموجب  ٌهدفالم ٌن مختلفة ،تم إنشا ٌاد عً للطلبة فً م مً و نو ٌن عل ٌر تكو إلى توف

مإرخ فً -204-08رقم  التنفٌذيالمرسوم  فتح أبوابه خالل الموسم  2008جوٌلٌة  09ال

عً  رٌة رائعة تضم أعلى مبنى  2009-2008الجام إلدارة العامة للجامعة بهندسة معما والممثل 

ة ) ٌ ٌقٌة وثمان واألعمال التطب وجهة ــ ( مدرجات تتسع ل08إضافة إلى قاعات للدروس ألعمال الم

مقعدا و  500ـ مقعد و مخابر للبحث و قاعات للقراءة و مناقشة المذكراتو مكتبات تتسع ل 2200

أللً و ( ق4أربعة ) ً تتسع ل األنترنٌتاعات لإلعالم   مقعد . 400ـ الت

ً تخصصات مختلفة  مٌة ف ً لمٌلة على نخبة من الكفاءات العل تشرف على ٌتوفر المركز الجامع

ٌر طلبته و منحهم تكوٌنا حسب  ٌاجاتهمتؤط ووقف مساراتهم و تخصصاتهم و ٌحتوي المركز  احت

معً على ) و هً :3الجا ٌات   ( كل
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  وجٌا :كلٌة األلً و العلوم و التكنول إلعالم ة ، ٌ ٌولوج و تضم أقسام العلوم الطبٌعٌة ،الب

ٌات . ٌاض  الر

  : ٌٌر جارٌة و علوم التس مً كلٌة العلوم االقتصادٌة والت ٌر .وتضم قس ٌ  القتصاد و التس

  ألجنبٌة.وتضم أقسم اآلداب، اللغات  األجنبٌة:كلٌة آلداب و اللغات 

ً لمٌلة     لب ٌإطرهم  5935ٌضم المركز الجامع  أستاذ . 212طا

ً و     م ٌ عً جعل والٌة مٌلة تستقطب عددا هاما من الطلبة على المستوى إلقل إن المركز الجام

االهتمام  ٌجب وطنً و لذلك  ٌد حتى ال مً الذي تستفٌد منه الوالٌة باستقبال العد ٌر الجانب العل بتطو

ٌاح من رجال الع ٌات و المحاضرات و من الس ٌن ٌقصد ونها بحضور الملتق ٌن الذ لم و المثقف

مٌة  .   (1)المعارض العل

لمهنً:-4-2  التكوٌن ا

ٌك عجلة  ة فً تحر ٌ أهم ٌرة لما له من  ً السنوات األخ اهتماما بالغا ف مهنً  ٌن ال عرف قطاع التكو

لٌدوٌة التً تزود سوق العمل بؤٌدي عاملة  مهن والحروف ا االعتبار لل ة من خالل إعادة ٌ التنم

وٌة تمكنهم من الندم ،مإهلة  ٌد اج ولألفاق التً ٌفتحها الشباب من اجل اكتساب مهنة أو حرفة 

ٌد من التخصصات فً مختلف  ،فً عالم الشغل  ٌن بالعد ٌم التكو كما تسهر الدولة على تدع

اهتمامات الشباب  ال أدل على ،ألنماط و التً تعبر عن حاجات السوق و عن  ا ذلك من هذو

دٌد . مهنً ج  العدد الهائل من االختصاصات التً تعرض أمام الشباب قبل كل دخول 

ٌن  تماعً و إن هدف قطاع التكو ٌر ٌد عاملة و تلبٌة للطلب االج مهنً باعتباره قطاع مكلف بتوف ال

ٌن  نً الذي ٌعتبر لدى العامة وعاء للشباب الذ ه ٌن الم االعتبار لصورة التكو القتصادي هو إعادة

ٌق  وعٌة اتخاذفشلوا فً دراستهم ، وذلك عن طر ٌن ن ٌن بعصرنة  إجراءات ملموسة لتحس التكو

ٌن .الوسائل و تحسٌن ال ٌر ٌن و المس اهج ، و الرفع من مستوى تكوٌن المكون ٌن و المن  مضام

 

  mila.dz-www.centreuniv: (1)  

http://www.centreuniv-mila.dz/


 الخصائص الطبيعية والبشري لوالية ميلةالسياحية  التنمية                                 لثانيلفصل اا
 
 

 
95 

الل تكثٌف مدونة التخصصات لجعلها تتماشى و  ٌات القطاع من  اإلجراءات تعتبر من أولو هذه

ٌن المرتبطة  ٌاجات التكو ٌات احت ً أو تخصصات كؤخذ فً الحسبان الخصوص ٌر التكنولوج بتطو

ٌن  ٌ ٌاح ٌن س ٌن بقطاع السٌاحة فً عدة فروع من مرشد ٌن طلبة مختص المحلٌة و ذلك بتكو

ٌن فً الفندقة و ال ٌن فً المحافظة على الحدائق و المساحات طبمختص ٌم األثار مختص خ ، ترم

 الخضراء.

مهنً بلوالٌة ٌن ال ٌستقبل  ٌشمل قطاع التكو ٌنٌة فهو  ٌا ستة عشرة مإسسة تكو طالبا  6418حال

مً و  2632منهم  (1) 2013لسنة  مهن ٌإطرهم  3786إقا أستاذ  59أستاذ ، 296مت

مهنً درجة  ٌم ال نً درجة  56،  2متخصص فً التعل ه ٌم الم  181،  1أستاذ متخصص فً التعل

إسسات التالٌة : ٌزاولون فً الم نً  ه  أستاذ تعلٌم م

  نً فً بلدٌة مٌلة .معهد ه ٌن الم نً متخصص فً التكو  وط

 ( ٌن .14أربعة عشرة ه نً والتم ه ٌن الم  ( مركز للتكو

 (1 وعٌن وٌن فيً هيذه المإسسيات عليى ني نً ببلدٌة أوالد خلوف ٌوتم التك ه وٌن الم ( ملحقة للتك

 هً :

 فً:و ٌتمثل  التكوٌن المتوج بشهادة*

وٌن نظري فً :لتكوٌن اإلقامً األولً ا- وٌن تك اهيد ، مراكيز التكي ً ) المع وٌن المهني إسسات التك م

نً. ه ٌقً فً الوسط الم ٌن تطب ٌن ( ٌتبعه تكو ه نً و التم ه  الم

ٌق التمهٌن- مهن فيً وسيط مهنيً حقٌقيً حٌيث التكوٌن عن طر ٌن ٌضيع الميت : هذا النمط من التكو
وٌن المهنييً و تييارة أخييرى فييً المإسسييات الق ادٌة و ٌتلقييى المعييارف تييارة فييً مإسسييات التكيي تصيي

 الدارات.

أهٌلً*  و ٌتمثل فً :  التكوٌن الت

ؤهٌلً األولً  -   ٌن الت  .المرأة الماكثة بالبٌت -الدروس المسائٌة  -التكو

 

ة ومٌلة 1) ٌ ٌن لوال ه ً و التم هن ٌن الم ة التكو ٌ مدٌر  :)2013. 
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مختلف القطاعات )لفالحة، العدالة،  تدرس فً هذه المراكز عدة اختصاصات تشمل

 ، ً ٌاح اما عن المدارس الخاصة فتوجد المدرسة الخاصة افاق الصناعة....إلخ ماعدا النشاط الس

القة. اللً و ال ه فً االعالم   تنشط معظم

ٌر   ة لسوق العمل بتطو ٌ ٌاجات المحل ٌن مع االحت مالئمة التكو و ٌسعى القطاع دائما الى

ة ، الصٌد البحري التخصصات المرتب ٌ ٌدٌة ، البناء و الشغال العموم طة بالسٌاحة ، الصناعة التقل

نً بعقد جلسات عمل مع ممثلً هذه القطاعات  ه ٌن الم ٌرٌة التكو ولفالحة حٌث قامت مصالح مد

ٌات  ٌن و كذا امضاء اتفاق محلٌة من اجل خلصت الى وضع مخططات عمل و مخططات تكو

ٌب الحت ٌذ البنود برمجة تكوٌنات تستج إسسات القتصادٌة ففً قطاع السٌاحة تنف ٌاجات الم

ٌدٌة تمت المصادقة  هنً ووزارة السٌاحة و الصناعة التقل ٌن الم ٌن وزارة التكو رمة ب التفاقٌة المب

( تخصصات على مستوى 10فتح عشرة ) تنفٌذهعلى مخطط عمل سنوي مشترك ، نتج عن 

ٌنٌة بالنسبة لدورة اكتوبر 14) ٌق  597بمجموع  2013( مإسسة تكو ٌن عن طر منصب تكو

ٌن و  ه هن  765 إدماجالتم هنا بعد خلق مناصب إضافٌة نظرا للطلب الموجود على مختلف الم متم

حً . ٌا هم دور فً تنمٌة القطاع الس  التابعة لهذا القطاع ٌكون ل

ة:-4-3  الخدمات الصحٌ

خالل البرامج  شهد قطاع ة من ٌ ال ة فً ال ٌ ٌرة قفزة نوع حٌة فً السنوات األخ الخدمات الص

واإلنجازات المحققة التً  ة الحدٌثة المتطورة ٌ ٌزات الطب ة المخصصة له وهذا بفضل التجه ٌ التنمو

ٌض . تهدف  إلى إعطاء وجهالئق للقطاع وتحسٌن الخدمات المقدمة للمر

ً :11ٌة مٌلة على إحدى عشر )تحتو وال حٌة مصفة كما ٌل  ( مإسسة ص

مة إلى :05) * مٌة استشفائٌة مقس إسسات عمو  ( خمسة م

ن هذه المإسسة من عدة مصالح .  مومٌة استشفائٌة مغالوي مٌلة تتكو  المإسسة الع

ٌة االستشفائٌة طوبال مٌلة    .المإسسة العمو

ٌوة مٌلة   ٌة فرج ٌة االستشفائ  .المإسسة العمو

 .المإسسة الستشفائٌة شلغوم العٌد  
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ة .  ٌ ٌة االستشفائٌة وادي العثمان  المإسسة العمو

ٌة وادي العثمانٌة .*  مإسسة استشفائٌة مختص فً األمراض العقل

رٌة وتضم 05) * مٌة للصحة الجوا إسسات عمو هً تتكون من  07دوائر و 03( م ٌات و بلد

 :عدةمصالح

جوارٌة  مومٌة للصحة ال ٌوة . المإسسة الع  فرج

جوارٌة  مومٌة للصحة ال  شلغوم العٌد .  المإسسة الع

جوارٌة  مومٌة للصحة ال  تاجنانت. المإسسة الع

ء أحرشً   عٌن البٌضا جوارٌة  مومٌة للصحة ال  المإسسة الع

جدٌدة التً فتحت سنة   ٌاكل ال آتً : 2012اله  هً ك

مومٌة للصحة  - ةفتح دار للداء السكري على مستوى المإسسة الع ٌ ٌوة . الجوار  فرج

جوارٌة مٌلة  03وضع  - ٌة للصحة ال الج فً الخدمة على مستوى المإسسة العموم قاعات 

ٌش  ٌن البٌضاء أحر ٌة ع مٌة للصحة الجوار ببلدٌة زغاٌة ، والثانٌة على مستوى المإسسة العمو

ء أحرٌش و أخرى ببلدٌة برباس . ٌن البٌضا  بلدٌة ع

ٌادة المتعددة الخدمات بن معمر على مستوى  - جوارٌة مٌلة.افتح الع ٌة للصحة ال  لمإسسة العموم

وجً لمعلجة اإلدمان بوادي العثمانٌة . -  فتح المركز البٌداغ

 تح األشعة على مستوى المإسسة الستشفائٌة طوبال مٌلة . -

جدٌدة دخ حٌة ال مجموعة من الهٌاكل الص ٌز الخدمة ساعدت على فقد سجل قطاع الصحة  لت ح

ها  ٌض مما جعل نفوذها ٌتعدى حدود ة أكبر للمر ٌ اه ٌر رف ٌاكل وتوف تخفٌف الضغط على هذه اله

دٌد مناألطباء  ٌن واستقبال الع ٌن والزائر ٌن ظروف الستقبال للمواطن مٌةباإلضافة إلى تحس ٌ إلقل

اهمون عند  ٌن ٌس مهم الذ ٌاحقدو ٌادة عدد الس  .(1)إلى لوالٌة من ز

ة.: ( 1) ة مٌل ٌ ال ة الصحة و السكان ل ٌ ٌر  مد
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ة: -3-4 ٌ   الخدمات التجار

ٌئته الطبٌعٌة        ٌمة عرفها اإلنسان مند أن أخد ٌستغل موارد ب تعتبر التجارة حركة اقتصادٌة قد

 ً ٌن ألفراد ف ٌطة تتمثل فً المقاٌضة التً تتم ب ،و قد كانت فً بداٌة األمر عبارة عن عملٌة بس

ٌوم ٌق ، فال أصبحت  شكل سلع ٌنتجها كل منهم و على هذا كان التبادل محدودا و على نطاق ض

األسواق لعرض السلع فً أماكن معٌنة و فً  وقات أالتجارة فً معظم أنحاء العالم تحل محل

ات هً : ا و هذه الخدم  محدودة كما أنها تقدم خدمات ذات منتوجات متنوعة التً تعرضها لزبائنه

اإلنتاج الحرفً ،  اإلنتاج الصناعً ،تجارة تجارة الجملة و التجزئة ، تجارة الخدمات ، تجارة

ٌر .  تجارة إلستراد و التصد

ة  والٌة مٌل ٌن  تاجرا هم  33586منهم  2013تاجرا سنة  35022ولقد بلغ عدد التجار النشط

ٌن بنسبة  ٌ اقً موزعون على شكل شركات معنو %95.9تجار طبٌع ة مصغرة و ٌعد أما الب ٌ

ٌع  أهم األنشطة القتصادٌة بالوالٌة كونه مصدر الربح ، فإذا أخدنا توز النشاط التجاري من 

ٌاتها إذ نجدهم ٌتركزون بؤهم المدن تضم بلدٌة مٌلة و بؤكبر عدد من  النشاطات التجارٌة عبر بلد

ها بلدٌة شلغوم العٌد تاجر  6871التجار بـ ٌ ٌوة تاجر 4112بـ ثم تل ة  و فرج ٌ و هً مراكز حضر

هم  هً تعتبر أ ارٌة بها و  ة و شبكات طرق معتبرة مما سهل الحركة التج توجد بها أسواق هام

ٌات المجاورة و حتى خارج لوالٌة .  مناطق تجارٌة ألنها تستقطب سكان البلد

أهم أنواع القطاعات التجارٌة السائدة فً الوالٌة نالحظ أن تجارة التجزئة تحتل أكب ٌن  ر ومن ب

وسطة هً: %56نسبة بــ  ها بقٌة القطاعات بنسبة مت ٌ  من مجمل تجارة الوالٌة ثم تل

 %26الخدمات  -

  13℅ إلنتاج الصناعً -

 %2تجارة الجملة   -

حً  - ٌر و تجار اإلنتاج افال  %3إلستراد والتصد
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إلً ذلك تتوفر والٌة مٌلة على  ها  14سوقا ٌتوزع على  16إضافة  أهم بلدٌة عبر مجال لوالٌة 

هامةباإلضافة إلى سوق تاجنانتبلدٌة شلغوم العٌد ال ٌة  هً أسواق و تً تضمثالث أسواق تجار

والٌة فوضعٌة الخدمات  طهم حدود ا ٌم الشمال الشرقً و التً ٌتعدى نشا ٌر بإقل ٌ لها وزن كب

ٌا من داخل وخارج لوالٌة من  ٌوم ها استقبال ألالف من الزوار  ٌ ة مٌلة تعرض عل التجارٌة بمدٌن

ٌاتهم من لوازم وخدمات الٌذن ٌرغبون فً قضاء  .(1)حاج

اإلقلٌمٌة كمعرض الكتاب،  إلى جانب النشاط التجاري هناك العدٌد من المعارض التجارٌة

ٌل كل هذه األنشطة التجارٌة المتنوعة  ذٌة و عطور و موارد التجم األح أللبسة و معرض تجاري 

مٌدان التجارة، الخدمات و  همٌة لوالٌة وخاصة فً  ٌاتزٌد من أ  حة.الس

 الخدمات البنكٌة و المصرفٌة : -4-5

ٌر الذي تلعبه  ال عن الدور الكب ة و المصرفٌة أساس النشاط القتصادي ، ف ٌ تعتبر الخدمات البنك

ٌن و منح القروض البنكٌة بكل أشكالها  ٌ ٌن القتصاد ٌم الخدمات المصرفٌة للمتعامل فً تقد

ٌرة و المتوسطة سواء كان ذلك بالنسب إسسات الصغ ة للقطاع الخاص و القطاع العام كما تكمن للم

ٌدٌة ، الفندقة ،  ٌر نشاط الستثمار فً القطاعات التالٌة ) الصناعات التقل همتها فً تموٌل و تطو م

ٌة و الخدماتٌة. حٌة المنتجة و التجار ال ٌر  ٌات الغ  السٌاحة، الصٌد و ملحقاته (،و التعاون

ٌق قانون   ً  90/10فابتداء من تطب ٌل  14المإرخ ف و المتعلق بالنقد و القرض القائم  1990افر

هما كانت  الً فً مجال النقد و القرض فإن كل بنك تجاري م على أسس النظام القتصادي الرأسم

ٌة دون التقٌد بنشاط دون اخر.  ألصبح حرا فً ممارسة جمٌع اأطبٌعته   نشطة البنك

ة متنوعة و متطورة مزودة ٌ ة مٌلة تتمتع بشبكة بنك ٌ ً وال االل االعالم و  بمختلف شبكات

اجهة الستثمارات القتصادٌة و النترنت الذي مكنها من  ها هً كاالت مصرفٌة مو معظم

إسسات التالٌة مٌة تتمثل فً الم ٌ  : (2)إقل

  البنك المركزي الجزائري(BCAو ٌضم وكالة واحدة بمدٌنة مٌلة : ). 

ة مٌلة.1) ٌ ة التجارة لوال ٌ مدٌر  :) 

ة مٌلة.(: البنك 2) ٌ  المركزي الجزائري لوال
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 ( وطنً الجزائري  .( : و ٌضم وكالتٌن واحدة منهما بمدٌنة مٌلةBANالبنك ال

 ( القرض الشعبً الجزائريCPAة مٌلة ٌن واحدة منهما بمدٌن  .(: و ٌضم وكالت

 ( مٌة الرٌفٌة  .(: و ٌضم ثمانٌة كاالت واحدة منها بمدٌنة مٌلةBADRبنك لفالحة و التن

 ٌاط ) الصندوق االحت ٌر و وطنً للتوف ة CENPال (: و ٌضم أربعة كاالت واحدة منها بمدٌن

 مٌلة.

كٌة فً مدٌنة مٌلة مقر الوالٌة و بعدة كاالت  إسساتها البن هو تركز معظم م مٌز هذه الشبكة  ٌ و ما 

ٌات التجمع الحضري لمٌلة و على رأسها بلدٌة شلغوم العٌد، و هذا التنوع فً  ها بعض بلد ٌ ثم تل

ٌرة تمكنها من الستثمار فً مختلف  والٌة مٌلة تتمتع بمقومات كب الشبكة البنكٌة و المصرفٌة جعل

حٌة. ٌا  القطاعات خاصة قطاع الس

II-   : دراسة الشبكات 

ٌر فً تفعٌل حركٌة المجال و تسهٌل عملٌة تنقل الشخاص و فك العزلة  تلعب الشبكات دورا كب

ة ،و المدن  ٌ ً تخلق عن المناطق النائ اعدٌة تعد من المدن المتطورة الت ٌاكل الق ه التً تتوفر على ال

الت ،  ها شبكات المو أهم مٌة و هذه الشبكات على أنواع  ٌ الت إقل جاالت جذب و تدفقات و تبا

حً. ٌاه الصالحة للشرب و الصرف الص وٌد بالم  شبكات الطاقة و شبكات التز

 شبكة المواصالت : -1

ٌا  ٌو الت أمرا ح ألي منطقة ،لهذا تعد المو بالنسبة للتبادل التجاري و التقدم القتصادي عموما

ٌانتها باستمرار و قد أدى  التها و السهر على ص ٌر موا اهدة لتطو ٌرا من المدن تسعى ج نجد كث

الت إلى التغلب على المسافة و الزمن معا مما أدى إلى ارتباط المناطق ببعضها اتطور المو

ال اٌلً:  البعض و تتمثل الموا م ٌ  ت ف

 شبكة الطرق: -1-1

ٌث تضمن االتصال و النقل و االنفتاح على المجاالت    ً هٌكلة أي مجال ح ٌرة ف همٌة كب للطرق أ

كٌة فً المجال و تزداد  ٌ االخرى ، فشبكة الطرق تلعب دورا بارزا فً عملٌة النقل و خلق دٌنام

ها كلما كانت كثٌفة و ٌقل تؤثٌرها إذا كانت صعبة.  أهمٌت
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ة  ٌ ٌتوسط مدن الشرق و المدن الساحلٌة و الداخل تٌجً الذي  ووالٌة مٌلة و بحكم موقعها السترا

ةمن الطرقتتوفر على شبكة فإنها  ٌ أهم ة ،الوالئٌة و  ىكبرات ذات  ٌ و متنوعة من الطرق الوطن

ٌار ٌق الس ً :2525.456، على امتداد ٌبلغ البلدٌة بإضافة إلى الطر  كلم موزعة كماٌل

والٌـة الطـشبك(: 52م )جدول رق*  ةـة مٌلـرق 

 م(ــول )كلــالط ددــالع التعٌن

ة ٌ  359.923 06 الطرق الوطن

ة ٌ الئ  275.143 17 الطرق ال

 1890.390 104 الطرق البلدٌة

مومٌة                                                     رٌة الشغال الع ٌ  2012المصدر : مد

 : الوطنٌة الطرق-1-1-1

جٌدة و 284كلم منها 359.923طرق وطنٌة تمثل   هً:كلم فً حالة 

ٌرة تهكٌل المجال بصورة جٌدة  طرق وطنٌة من الدرجة الولى:  مٌة كب أه و هً طرق ذات 

ٌق  الٌة مٌلة الطر مر ب ٌ وٌة و  هً تخلق تدفقات و تبادالت جه إذا تمر بالمراكز النشطة ف

نً   .(1)الوط

ٌق شرق غرب  ٌق رقم  :طر ة للوالٌة 05هو الطر ٌ ٌات المنطقة الجنوب ، ٌخدم ثالثة العابر لبلد

ٌات هً واد العثمانٌة ، شلغوم العٌد و تاجنانت 03 مٌلة مباشرة مع  الٌةٌربط هذا الخط   بلد

طٌف من الغرب و   .من الشرققسنطٌنة  س

ٌط التدفقات و التب طرق وطنٌة من الدرجة الثانٌة :  اهم فً تنش هً تس ٌط ف دالت مع المح

 المباشر للوالٌة و تتمثل هذه الطرق فً :

 

 

 .51أمٌنة بن المجات، مصدر سابق ص( : 1)
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طنً رقم  - ٌق الو ٌن مٌلة :  79الطر ٌربط ب الً من لوالٌة ٌقطعها عرضا و  ٌقع فً النصف الشم

ٌوة، زغاٌة ،  ، ٌخدم حركة النقل بالوالٌة أكثر من خارجها ، وٌصل خاصة  رجاص ، فرج

والٌة عبر طرق والئٌة . ٌات الشمالٌة بمقر ا  البلد

طنً رقم  - ٌق الو ٌن قسنطٌنة:  27الطر ٌا فً الوالٌة ،  ٌصل ب ٌجل و ٌعد طٌرقا هامش و ج

ة القرارم ٌ لً الشرقً مرورا ببلد ، ٌعتبر محور عبور ، كما ٌساعد سكان  ٌقطعها فً الركن الشما

ة االتصال مباشرة بمدٌنة قسنطٌنة ٌات القٌربة منه على سهو ٌجل البلد  .و ج

ً رقم  - طرٌق الوطن ٌمر عبر عدة  :100ال اقً و  والٌة أم البو والٌة مٌلة  ٌن ٌربط ب الذي 

جهة الغربٌة و الجنوبٌة الشرقٌة للوالٌة فهو م ٌات بالمنطقة الوسطى ال ً بلد ٌق الوطن تصل بالطر

نً رقم  77رقم   .05و الطرٌق الوط

طنً رقم  - ٌق الو أسً و ٌقطع  :77الطر ٌمتد بشكل ر ٌوة  ٌجل العلمة عبر فرج هو محور ج

الح ٌوة  و بو ٌات مٌنارزارزة ، تسدان ، فرج ٌمر ببلد  ، ً ها الجبل ً قسم باتجاه العلمة  الوالٌة ف

ٌل حركة االتصال  ٌات المذكورة ، كما ٌكمن دوره فً تسه ٌن البلد ٌا فً التبادل ب ٌإدي دورا رئٌس

ٌا ٌم السهول العل ٌجل و إقل ٌن مٌناء جنجن بج وطنً رقم ،ب ٌق ال ٌق  79هو متصل بالطر و الطر

نً رقم   .100الوط

طنً رقم  - طرٌق الو ٌة  :105ال وال ة مٌلة  ٌ وال ٌن المار من الجهة الشمالٌة للوالٌة و الرابط ب

وطنً رقم  ٌق ال ٌجل و هو متصل بالطر  .  79ج

ة :  -1-1-2  الرق الوالئٌ

الً   ٌات الوالٌة و بالت ة لها دور مكمل لسابقاتها إذ تربط بٌن بلد ٌ كٌة داخلها و تضم الوال تخلق حر

ٌا رقم 17سبعة عشر )  101،53،52،48،17،07،06،05،04،03،02،01)( طٌرقا والئ

ب هذه الطرق متواجدة بالمنطقة الشمالٌة للوالٌة و المعروفة 152، 135، 134، 115، ( أغل

 .(1)كلم فً حالة جٌدة 196كلم منها 275بصعوبة تضارٌسها و مسالكها الوعرة تمتد على مسافة 

 

ة مٌلة.(: 1) ٌ ة بوال ٌ ة االشغال العموم ٌ  مدٌر
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 :الطرق البلدٌة-1-1-3

 ً ٌة بالمناطق الحضرٌة ف امة لربط المناطق الرٌف ة و هً تعتبر محاور ه ٌ تنتشر عبر أنحاء الوال

جٌدة . 1189كلم منها  1890الوالٌة و ٌقدر طولها   كلم فً حالة 

الً : هً كالت ٌة ف ٌات و مقر اوال ٌن البلد ٌخص المسافة ب ما  ٌ  أما ف

ةالمسافة بٌن :( 62جدول رقم )* الوالٌ ٌات و مقر  البلد

ـة البلدٌــة  ٌ ٌــة البلدٌــة  )كلم( مقـرالوال  مقـرالوال
ٌوة 17 / مٌلة 1  34.03 فرج

ٌن 2 ٌن الت ً قشة 18 13.40 ع ً بن  30.50 ٌح

ٌدي خٌلفة 3  55.33 تسدان حدادة 19 20.25 س

 59.36 مٌنارزارزة 20 12.80 القرارم قوقة 4

ٌش 21 23.80 حمالة 5 ٌن البٌضاء احر  40.43 ع

ٌدي مروان 6  50.13 الٌعاضٌبرباس 22 12.60 س

 52.03 بوحاتم 23 29.95 الٌشقارة 7

ٌد 8  49.23 دراجً وصالح 24 53.00 شلغوم الع

ة 9 ٌ  16.70 واد النجاء 25 35.16 واد العثمان

ٌن ملوك 10  22.80 احمد راشدي 26 44.93 ع

ة 27 71.20 تاجنانت 11 ٌ  10.05 زغا

حً عبد الرحمن 12 ٌ ً بٌنان 28 69.60 بن   25.16 ترع

 32.26 عمٌرة اراس 29 68.35 أوالد خلوف 13

ً 30 57.16 لتالغمة 14  40.86 تسالة مطاع

 28.90 الرواشد 31 49.21 واد سقان 15

 27.80 تٌبرقنت 32 73.70 مشٌرة 16

مومٌة                                                             رٌة الشغال الع ٌ   2012المصدر : مد
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 : غرب -الطرٌق السٌار شرق  -1-1-4

 140منشآت و  7كلم و ٌتضمن  52.74ــ ٌمر بالمنطقة الجنوبٌة للوالٌة على مسافة تقدر ب

ئً ، كما تتواجد بوالٌة مٌلة عد الت و طرق  ةمعبر ما ال تقل عن سابقاتها  اجتنابٌهمحاور و مح

 لما تقدمه من دور فً التنمٌة بمختلف مجاالتها .

مٌع أنحاء الوالٌة  حرٌة النقل و التنقل فً ج ارها ٌسهل من  إن توفر شبكة الطرق و تنوعها و انتش

ة و استقطا ٌ ٌاح ٌجابا على الحركة الس محٌطة بها هذا ما ٌنعكس إ ٌات ال ٌاح .و الوال  ب الس

ٌن )مطار محمد  ٌرا على مطار ٌر أنها ال تبتعد كث وال على مٌناء غ ة على مطار ٌ ال ال تتوفر ال

ٌاف بقسنطٌنة على بعد   كلم و كذلك مٌناء جنجن . 100كلم و مطار جٌجل على بعد  50بوض

دٌدٌة : -1-1-5  السكة الح

ٌن الجزائر و عنابة على امتداد  ٌدٌة الرابط ب ٌم الوالٌة خط السكة الحد ٌمر بها 41ٌعبر إقل كلم ، 

ً ) شلغوم العٌد (  تالغمة. ات هً تاجنانت ، مشتى العرب  لى ثالث محط

ٌار شرق ٌق الس ٌمر بلوالٌة الطر  .كلم 54غرب على طول -كما 

 شبكة اتصاالت: -2

االتصال أحد  ازدهار تعتبر شبكة اهم فً  أهم العوامل التً تس ألي منطقة و من  اهر التنمٌة مظ

رٌف بالمنطقة و اختصار المسافات و تسهٌل عملٌة  ٌرا فً التع هً تلعب دورا كب قطاع السٌاحة ف

 التواصل للمتعاملٌن أو السواح .

ة مٌلة على ٌ وال دٌة ، حٌث تتوفر ٌ ة بالوحدات البر ٌ  61 و فً هذا الصدد نستعرض إلى التغط

ٌات الوالٌة مدٌنة شلغوم العٌد لوحدها تحتوي على مٌع بلد هً تشمل ج رٌدي و  مراكز  05مركز ب

ها مدٌنة مٌلة  ٌ  مركز باإلضافة إلى وحدة تجارٌة بمدٌنة لتالغمة .  04ووادي العثمانٌة بـ ، ثم تل

االت الجزائر سنة  كً فقد سجلت ات طٌة بالهاتف الثابت و الالسل ثابت بقدرة ال 2013أما التغ

ة منهم  41856إجمالٌة تقدر  ٌ ال ٌات ال وال عبر بلد خطا  متغال عال أي ما  34988خطا مو

كً بـ  % 83ٌعادل  خطا  16539خطا منهم  31000من مجموع الخطوط الموصولة و الالسل
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ٌعادل  ال توجد  %53مسغالفعال أي ما  ٌخص الهاتف المحمول  ما  ٌ عبر شبكاتها أما ف

ٌات د ٌرة من إحصائ ٌة و تشترك فٌه فئة كب ال طً أغلب مناطق ال ٌر أن الشبكة تغ قٌقة ، غ

 السكان. 

األنترنٌت والتً تسمحباالتصال و التً تقدر  اإلضافة إلى ذلك ظهرت شبكة حدٌثة هً شبكة

ٌات لوالٌة و هذه الشبكة المنتشرة و المتطور %85نسبتها بـ  اهم فً تنمٌة قطاع عبر بلد ة تس

 .(1)السٌاحة 

 : شبكات الطاقة -3

الرتباطها بمختلف  نً و ذلك تعتبر شبكات الطاقة عنصرا هاما وفعاال فً القتصاد الوط

جٌة و تتمثل فً : إسست اإلنتا ادٌة و خاصة الم إسسات القتص  الم

 : شبكات الطاقة الكهربائٌة -3-1

مٌة ٌو ٌاة ال ورٌة فً الح أهم العناصر الضر للفرد، فقد عرفت هذه الشبكة  تعد الطاقة الكهربائٌة من 

ٌرة حٌث شملت جل المناطق الرٌفٌة فوالٌة مٌلة تتوفر على شبكة  األخ ً السنوات ٌرا ف تطورا كب

ً محطة الطاقة  ٌاتها مصدرها الرئٌس معتبرة من الطاقة الكهربائٌة موزعة على كامل بلد

ٌجل ، إذ سجل  ٌة ج ألشواط وال  % 98.47 ــل تقدر بزبونا و نسبة إٌصا 134393الكهربائٌة

نهاٌة سنة   و هً نسبة جٌدة . 2012فً 

الل الفترة  شبكة الطاقة تطور إٌصال:(72)جدول رقم*  2012 -2000الكهربائٌة 

 2012 2006 2000 السنوات

 134393 123390 99625 عدد االزبائن الموصوٌلن بالكهرباء

 98.47 98 95.05 (%نسبة اإلٌصال ) 

رٌة المناجم لوالٌة مٌلة                                                             ٌ   2012المصدر :مد

 

 اتصاالت الجزائر(: 1)



 الخصائص الطبيعية والبشري لوالية ميلةالسياحية  التنمية                                 لثانيلفصل اا
 
 

 
106 

ٌعً : -3-2  شبكة الغاز  الطب

فهً  اها بشبكة الطاقة الكهربائٌة  همٌة عن األولى ، فإذا ما قارن ال تقل أ أما الشبكة الثانٌة التً

ٌث نسجل تعتبر ضعٌفة  وهذا راجع لعدة  %61.89 ــزبونا و تقدر نسبة اإلٌصال ب 84788ح

ٌز  ً تتم ٌس الت ها التكلفة المرتفعة للربط بهذه الشبكة بإلضافة إلى صعوبة التضار أسباب من بٌن

 .بها لوالٌة 

عً الل الفترة : (82)جدول رقم * ر إٌصال شبكة الغاز الطبٌ   2012 - 2000تطو

 2012 2006 2000 السنوات

ً الموصولونعدد الزبائن   847888 57962 22365 بالغاز الطبٌع

 61.89 47 21.33 (%نسبة اإلٌصال )

رٌة المناجم لوالٌة مٌلة : المصدر                                                       ٌ   2012مد

حً : -4 ٌاه الصالحة للشرب و الصرف الص  شبكات التزوٌد بالم

مٌاه الصالحة للشرب : -4-1  شبكة ال

والٌة مٌلة على ثروة مائٌة هائلة الحتوائها على أك نً هارون وتتوفر عدة بر سد فً الجزائر سد ب

ٌاه ، فتوفٌرها  ٌوم تعرف بعاصمة الم ٌث أصبحت ال ٌاه الشرب ح منابع مائٌة مختلفة صالحة لم

 ً عً وجود عوامل أخرى مكملة تتمثل ف ال ٌكمن فً وجودها فقط بل تستد على هذه المادة

ٌب إحدى هذه العناصر ٌفتقد التواصل و  ٌن تغ زٌع و المعالجة ،فح ٌن و شبكات التو منشآت التخز

ٌع و قد التكام ٌحدث تذبذبا فً التوز ٌنقطع بذلك استمرار وجود الماء أو  ٌاب ٌبل ف ٌن الواقع غ

ال تلبً كل المتطلبات أو فً حالة  هً ٌاكل و إن وجدت ف ٌن هذه السلسلة من اله أكثر من حلقة ب

ٌب الفرد  حٌث عوض أن ٌكون نص ٌاه  ٌات معتبرة من الم الً فقدان و ضٌاع كم ٌسئة ، و بالت

ٌو150 ٌاه المقدرةبل  120م فهو ٌتلقى ال ل ال ٌوم بسبب نسبة ضٌاع الم من نصٌب  %35ـفً ال

ٌقً  .  (1)الفرد الحق

 

ة مٌلة.1) ٌ ة الري لوال ٌ مدٌر  :) 
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ٌات الوالٌة و نجد هذه  ٌاه الصالحة للشرب فهو ٌشمل كل بلد ٌن بالم ٌن المواطن و بالنسبة لتمو

ً بلدٌة مٌلة ، نظرا  للكثافة السكانٌة المرتفعة و لتجمع مراكز الخدمات بها، الشبكة تتوفر بكثرة ف

الك إلى  ٌة االست ٌون م 54.33وقد وصلت ك  موزعة عل ثالث قطاعات : 2012لسنة   3مل

  مٌة ماالت المنزلٌة بك ٌاه المستهلكة%77.21بنسبة  أي 0ملٌون م 41895الست  . من الم

 ٌحظى ب لزراعً الذي  ٌون م 4.74 ـالستعمال ا ٌاه المستهلكة.%8.72أي بنسبة 3مل  من الم

  ًه ٌرة  ٌون م0.288الستعمال الصناعً الذي توجه إلٌه كمٌة جد صغ   %0.53أي 3مل

ٌاه  الً الم  المستعملة.من إجم

أه ٌاه الصالحة للشرب هً و الغمة ، أبار  المنابع و التنقٌبات واالبارم مصادر الم منها ) أبار ال

ٌات المتواجدة فً معظم والعٌد و بئر تاجنانت ( واد العثمانٌة ، أبار شلغوم ً البلد زائد سد بن

ٌون م 930 طاقة استٌعابه هارون الذي تبلغ ٌة و الذي 3مل ٌات تستفٌد منه اوال ٌغطً ستة وال كما 

ٌا فً أ، حٌث  على مستوى الشرق الجزائري ة تمثل عنصرا أساس ٌ ٌو صبحت هذه المادة الح

رها  حً ، فتوف ٌا حٌة .المجال الس ٌا ة الس ٌ  ٌسسمح بالتنم

حً: -4-2  شبكة الصرف الص

والٌة مٌلة  ٌا تتوفر الً قدره على حال حً بطول إجم كلم من طول  1315شبكة الصرف الص

ة ،تبلغ نسبة  الشبكة ٌ ً المناطق نصف حضر رٌة و بشكل أقل ف متمركزة أغلبها فً المراكز الحض

هً  2012من نسبة الربط لسنة  %81.20الربط  ة موزعةف ٌ ال ٌات ال  .(1)على كامل بلد

ٌر  طنً للتطه ٌوان الو ٌر الد ة المقدرة بـ  14كما ٌس ٌ ٌات اوال قً ،32بلدٌة من مجموع بلد و المتب

ٌا  ٌات ذات ٌره البلد ٌر أي 765تس نً للتطه ٌوان الوط كلم  409و %65.04كلم من طرف الد

ٌات أي  ٌر من طرف البلد ٌن للتصفٌة ، %43.06مس ٌاه القذرة إلى المحطت ٌث توجه هذه الم ح

ٌة  ٌن ببلدٌة سٌدي مروان و وادي العثمان ة المتواجدت ٌاه القذرة لمراكز مٌل فؤولى تقوم بتصفٌة الم

ٌاه المصفاة  سٌدي مروان و قرارم قوقه ،، ٌون م1.83ٌقدر بـ حجم الم  ،                      /السنة3مل

                                                                                                                                                  

ة .: ( 1) ة مٌل ٌ ال ٌر ب ً للتطه دٌوان الوطن  ال
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ٌاه القذرة  ة الم ٌ ة و شلغوم او الثانٌة تقوم بتصف ٌ ٌاه المصفاة لمركزي وادي العثمان لعٌد ، حجم الم

ٌا ٌقدر بـ  ٌون م1.66سنو الت المنزلٌة و الصلبة و ، السنة /3مل ٌاه القذرة من الف التً تستقبل الم

ٌاه هذه المحطتٌن  ٌارات و الشاحنات ،و م ألوحال و الزٌوت الناتجة من الكاالت لغسل الس

ٌات للحفاظ على  تتحول إلى سد بنً هارون و سد القروز وقد أصبحت هذه الشبكة من الضرور

نً هارون لحماٌة محٌطه من  ٌن و على الزائر للوالٌة و أٌضا على حواف سد ب صحة المواطن

 التلوث . 
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 المبحث : الصة

األولى بحكم موقعها الجغرافً و تنوع مناخها تعد       الحٌة من الدرجة ة مٌلة منطقة  ٌ             ال

إال أنه هناك  لزراعً مٌة القطاع ا انخفاض فً و خصوبة تربتها ،فرغم هذه الظروف لمالئمة لتن

ٌص المساحة الزراعٌة، أما عن القطاع الصناعًنالحظ هناك  حً الذي أذى إلى تقل النتاج افال

ٌرا سبب ضعف الستثمار ٌع  تراجع كب ٌن البد من تشج ٌن القطاع فً هذا المجال ، و لنهوض بهذ

راكة األجنبٌة.الستثمار   وفتح المجال أمام ال

ٌة  فهً تتمتع بخدمات تجار ٌر فً هذا المجال  أما قطاع الخدمات فقد عرفت الوالٌة تحسن كب

امعً  الف من الطلبة ورجال العلم من كل أنحاء الوطن وتٌمتنوعة ومركز ج قدما فً ستقطب ا

ٌ ٌر اله حٌة بتوف ٌة متنوعة ومنتشرة عبر الخدمات الص جدٌدة وخدمات بنكٌة ومصرف حٌة  اكل الص

ٌات الوالٌة.  بلد

اهم فً تسهٌل حركة النقل  أما عن الشبكات فوالٌة مٌلة تتوفر على شبكة طرق كثٌفة ومتنوعة تس

ة ٌ ال االت متطورة كماوالتنقل فً كل أنحاء ال هً تتمتع بشبكة ات أنها مزودة بشبكات  ، ف

ٌاه الصالحة للشرب والصرف  ة، أما شبكة الم ٌ الكهرباء والغاز فً معظم مراكزها الحضار

ٌات الوالٌة. طً كل بلد هً تغ  الصحً ف

ة على مقومات ا والٌة مٌل ٌع تتوفر اللها تشج ٌع من  ة تستط ٌ ٌر القطاعات قتصاد االستثمار لتطو

ٌر دٌم الدعم من طرف الدولة وهذا بتوف ألموال. بتق  رإوس 
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 الفصل : الصة

ٌرة     كٌة عبر العالم، لما لها من عائدات كب ٌ ة ودٌنام ٌ أهم ٌوم أحد القطاعاتاألكثر  تعد السٌاحة ال

ً الاخترناو لهذا القطاع م ٌ الٌة مٌلة لما لها من مكانة هامة على المستوى إلقل  ً تنمٌة السٌاحة ف

وهً :  ٌرة  ٌات كب نً وألنها تتمتع بإمكان  والوط

الً الشرقً مما ٌسمح لها بإنشاء عالق  ٌم الشم ٌتوسط القل جً هام  ٌ ٌا لها موقع استرات ات طبٌع

ٌات ومناخ  وال مٌة مع عدة ٌ ال ٌقف عائق أمام حركة السواح لكنه حار ٌصفا  ممطر شتاءا وإقل

على أكبر سد فً الجزائر الذي ٌمكن اتغالله الحتوائهاالهائلة اإلضافة إلى الشبكة المائٌة 

حً. ٌا  فً المجال الس

ألنها تعتبر الطاقة   ٌرة فً سن العمل ٌمثل فئة الشباب بنسبة كب ٌز بمجتمع فتً  ٌا تتم بشر

 المنتجة.

هً تملك مقومات اقتصا  ٌا ف الحٌة بالدرجة األولى لتوفرها اقتصاد دٌة هائلة إذ تعتبر منطقة 

اللها وخدمات من مساحة الوال %95على مساحة زراعٌة تمثل  ة ٌة والتً ٌمكن است ٌ تجار

مً  ٌ الحتوائها على أكبر سوق على المستوى القل ً و قطبا متنوعة ٌا بإنشاء مركز جامع علم

الف من الطلبة من كل انحاء الوطن أما عن القطاع  ٌضم عدة ٌات و تخصصات و ا كل

فً هذا المجال بفتح عدة  حً فقد عرفت تقدما  جدٌدة على مستوى لوالٌة الص حٌة  ٌاكل ص  .ه

ٌة، أما عن الشبكات فلوالٌة عرفت شبكة طرق  تقدماكما شملت  فً الخدمات البنكٌة والمصرف

 والتبدالت المجالٌة.التنقل  تسهل النقل وكثٌفة ومتنوعة

ٌات لوالٌة موصولة  حً و شبكات الطاقة بكما أن جل بلد ٌاه الصالحة للشرب والصرف الص الم

ٌدل على التحسن فً المستوى الم  للسكان.  عٌشًبنسبة معتبرة وهذا 

ٌر القطاعات القتصادٌة خاصة وأنها تتوفر على أكبر ٌرة لتطو ٌات كب والٌة مٌلة امكان سد  تمتلك

جاالت كالصناعة وافالحة  هو سد بنً هارون الذي بإمكانها ان تستعمله فً عدة  بالجزائر و

مٌة بها. ه ان ٌدفع عجلة التن  والصٌد والذي ٌمكن ل
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 :الفصل  ةــدمـمق   

ٌوم مورد        ٌرهام فً العد اقتصاديتعتبر السٌاحة ال اهم بشكل كب  فً  ٌد من الدول حٌث تس

ٌات و  ٌر إمكان إال بتوف ة التً ال تقوم ٌ ٌاح اسً للتنمٌة الس ارها و المحرك األس الت مإازده

ٌعٌة من مإهالت طب طا  تتمثل فً  ٌعٌة التً تشكلها الشوا ها الطب جمال مناظرها و تنوع معالم

ة  ٌ إهالت بشر حرٌة والمرتفعات الجبلٌة و اإلضافة إلى ، من تراث و عادات وتقالٌد الب

ٌمكنها من ج الستقبالإهالت خدماتٌة من مرافق  ٌواء والترفٌه ما  ٌط ذواإل ٌاح وتنش ب الس

حً  ٌا  .القطاع الس

      ً حٌة التً تتمتع بها الوالٌة والمتمثلة ف ٌا إهالت الس أهم ال وفً هذا الفصل سنتناول فٌه 

عٌة ٌ إهالت الطب رٌة ، التارٌخٌة ال األث حٌة  ، الثقافٌة ، الدٌنٌة ، ٌا ٌاكل الس والصناعات ، اله

ٌدٌة ، ٌاكل كما سنتطرق إلى دراسة وضعٌة القطا التقل ٌث ه ً من ح ٌاح )الفنادق  الستقبالع الس

ٌاح الوافدٌن للمنطقة.الكاالت ال ، المطاعم ، ة( وعدد الس ٌ ٌاح  س
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 مقدمة المبحث:  

رٌة ،          خٌة ، أث ٌ عٌة ، تار ٌ حً سواء كانت طب ٌا حٌة أساس النشاط الس ٌا إهالت الس تعد ال

حً  ٌا ال وجود للنشاط الس ٌدٌة أو إنشابٌة فبدونها ة ، ثقافٌة ، حرف و صناعات تقل الٌة مٌل فهل 

حٌة. ٌا الت التً تمكنها لتحقٌق التنمٌة الس إ ل هذه  الم  تتوفر على مث

I -  الت ة:المؤ  الطبٌعٌ

الت         إ مجموعة من الم ٌعٌة تإهلها لتحتل مصاف المدن  تحتضن والٌة مٌلة  الطب

ٌعة الجزابرٌة ا ٌاحة ت التًألخرى فً مجال الطب همة لتنمٌة الس عد عنصر من العناصر الم

، أو  مساحات خضراءوإثرابها بؤنواع مختلفة من المناظر و المواضٌع الطبٌعٌة الالبة )

خرٌة أو رملٌةمسطحات مابٌة أو  ٌع ص كً تجلب  ببساطة مواض اإلنفاق ل ٌرا من ال تتطلب كث )

ٌن  ٌ األجانب أو سكان محل ٌرة من السواح ووالٌة مٌلة هً فسٌفساء طبٌعٌة بالنظر ، أعداد كب

ٌر  ٌراإلعجاب و التً فً أغلبها غ مإهالتها التً تجلب الناظر و ترفه عن النفس وتث إلى حجم 

ةمستغلة وما زالت على ح ٌ   : و نذكر منها التها الطبٌع

ٌة :ـواقــالم -1  ع الطبٌع

   ارون:ــع بنً هــموق -1-1

ً هارون فً أقصى شمال والٌة مٌلة ببلدٌة حمالة      دابرة القرارم قوقة فٌبعد  ٌتواجد موقع بن

هه  ، هذا الموقع الخالب ٌحتوي كلم 15 ـعن مقر لوالٌة ب ٌا طً م على أكبر سد بالجزابر تغ

رٌة وفنٌة  ٌز بالجسر العابر فوقه الذي ٌعتبر تحفة معما ٌرة من الشرق الجزابري وٌتم مساحة كب

ٌعة الخالبة ااإلضافة إلى المن ، ٌطة به ذات الطب  .طق الجبلٌة المح

         

 جسر بنً هارون
الب  منظر 

 :(02صور رقم )
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 موقع مارشو:  -1-2

ٌط          ٌح ٌنٌقع ببلدٌة مٌلة و ٌن ، المشمش ، به العدٌد من البسات الرمان ، التفاح...إلخ(  )الت

ٌاه  ماال تتخللها العدٌد من ٌنابٌع الم ادها  الباردة صٌفا  العذبةمغروسة على سفوح اتالل ما ز

ٌجعل منها مصدر لج والدافبة شتاءا الل موسم الحر ،ذمما  ٌن  ٌاح والزابر كما تدعمه  ب الس

حً والتً تحتل مساحة تفوق أكثر من  ٌا ٌع قالهكتار مبرمجة  70منطقة التوسع الس امة مشار

حً من أحواض سباحة وعدة خدمات أخرى( ٌا   .على المدى القصٌر )إنشاء مركب س

 موقع تسدان : -1-3

ٌز بمناظر طبٌعٌة تضارسٌة ومواقع جمٌلة ومتنوعة ٌكتشف الزابر لهذا دمنطقة تس       ان تتم

ٌد من الالموقع سلسلة  ٌة وسهولوتالل والعد ة والمروج ،مجبلٌة غاب ٌ ً  سطحات الماب كل هذا ف

حٌث ٌتراوح  ها العالٌة الثلوج شتاءا  ٌعة ساحرة عذراء أصلٌة تكسو قمم المنطقة ما  ارتفاعطب

ٌن  ٌن التً تشغل م كما ٌتربع على هذا الموقع غابة متكونة من أشجار ال1626 إلى م812ب فل

إلى  اإلضافة ،هكتار1022ار الصنوبر التً تشغل مساحة هكتار وأشج1049مساحة قدرها 

األرنب ، السمان ٌر البري ، الحجل ، ٌوانٌة التالٌة : الخنز ،  هذا فالغابة تختص باألصناف الح

ٌاه  ، الشوك( ، السلحفاة ، الدوري ، الحسون )نقار اللقلق مهمة كما تحتوي كذلك على منابع م

ٌارتها عً اكتشافها و ز اهه والًت تستد ٌ  .(1)منها منبع تٌزي مان المشهور بجودة م

 :(03صور رقم )     

             

ة مٌلة ،1) ٌ ً لوال ٌل السٌاح  .2013 ، 4.5ص (: الدل

 مناظر طبٌعٌة بمنطقة تسدان 
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 ات:ـــابــالغ -2

ٌث        ٌز الوالٌة بثروة غابٌة متنوعة ح من المساحة  %10قطاع الغابات نسبة  ٌحتلتتم

 هكتار .33670أي ماٌ قارب  إلجمالٌة للوالٌة

ٌف الغابات فً والٌة مٌلة إى األصناف التالٌة : أصناف الغابات : -2-1  ٌمكن تصن

ة : -2-1-1 ٌ أهم الغابات ندكر:تتركز أغلبها  الغابات الطبٌع  بالمنطقة الشمالٌة ومن 

 غابة بوعشرة : -أ

ٌمتد على  6تقع غابة بوعشرة على بعد      ٌف  اتً كث كلم من الٌشقارة و تتوفر على غطاء نب

ا المنظر الرابع على سد بنً هارون وتحتوي هذه الغابة ذهكتار وٌهٌمن ه250مساحة قدرها 

ٌ الصنوبر ، على عدة أصناف من ألشجار منها أشجار ٌب ذالسرو  ، األقاق ه ات الجمال الم

 وشجرة المران.

  ان:دغابة تس -ب

ٌن الزان و أفار(1022تتربع هذه الغابة على مساحة قدرها      ٌن )فل  هكتار وتضم أشجار الفل

ضً برباس ، تسالة ،باإلضافة إلى غابات باٌنان ٌا ٌز  ، مٌنار زارزة ، الع ، فهذه الغابات تتم

ٌر البري ، األرنببثروة  ٌوانٌة متنوعة منها : الخنز األطرلقة الدوري  اللقلق ، السمان ، ح ،

 نقار الحسون.

 الصطناعٌة:الغابات  -2-1-2 

ها :      هم ة وأ ٌ ال ٌر بجنوب ال ٌق التشج ً المنجزة عن طر ً ، وه  توس ،ٌلاالك الصنوبر الحلب

 الصنوبر المسنن. ، الصفصاف الدردار ، السرو ،

زٌع الغابات بالوالٌة  ٌخص تو ما  ٌ لً: حسبأما ف ٌ  األصناف كما 
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ٌ (:29 جدول رقم)*  ات حسب ألصنافـع الغابـتوز

 لمالحظة %النسبة  )هكتار( المساحة الصنف

رٌات ة 52 17675 الصنوب ٌ ة للوال ٌ  توجد أغلبها بالجهة الجنوب

ة 18 6069 البلوط والفلٌن ٌ ة الشمال  بالجه

ة 17 57810 لبلوط األخضر ٌ  بالجهة الجنوب

ة 13 4116 ألحراش ٌ ة الشمال  بالجه

 / 100 33670 المجموع

ٌلة سنة                                             2012المصدر: محافظة الغابا لوالٌة م

اها  :الحٌوانٌةالثروة -2-2 ٌوانات صنفن ة عدة أصناف من الح ٌ ال حسب تعٌش بغابات ال

  :المجموعات

 الضبع. ، الضربان ، ألرنب ، الثعلب ، الذبب ات:ــالحٌوان -2-2-1

طٌور  -2-2-2  و ٌمكن أن نقف عن األصناف التالٌة :: المهاجرةال

 : ٌور النادرة مراقب ومتابع مند أكثر من ذإن ه الحجل القنٌري  سنوات 9ا النوع من الط

ٌن كثافتهـك ، ها تب ٌ   .ل النتابج المتحصل عل

 على الرغم من الصٌد المكثف لهذا النوع فإن عملٌة اإلحصاء تدل على أنه :  السمان

 .مازال فً نمو مستمر

 ٌر مصطاد ٌتطور من سنة إلى أخرى كما أنه ٌتواجد  :الترة التركٌة إن هذا الصنف الغ

ٌات بلدٌة الوالٌة   .على كل مستو

  ٌوجد الغابةترة الٌة و خاصة الجنوب :   .هذا الصنف على مستوى ال

  ٌضاللقلق ٌور إذ ٌتلقى  : ٌتواجد ألب من أغلب سكان  الحترامهذا الصنف من الط

 المنطقة وهو ٌتكاثر بصفة طبٌعٌة.
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 ٌطاوة ، : لشرنبال ٌور الط    .البط الزرزور، ٌتواجد بشكل مكثف ها باإلضافة لط

ٌـالمناب -3  ة:ـع الحمو

ة إذ أنها تحتوي على  اعتبارٌمكن        ٌ ٌا أي  14الٌة مٌلة عاصمة للسٌاحة الحمو منبعا حمو

والٌة شوهً منت %7.4بنسبة  ٌا 600حٌثٌ قصدها ، رة عبر كامل تراب ا ٌوم إال  شخص  ،

واإلطعام والٌد العاملة  ٌواء اإل ارها لمرافق ٌدٌة وكذلك افتق أنها مازالت مستغلة بطرق تقل

مإهلة الغمة  ،  (1) ال أهم الحمامات المعدنٌة المتواجدة بالوالٌة حمامات ال ٌن  حمام بنً  ،و من ب

مة  ،قشة  ٌا و حمام والد بوحا ٌاح ٌزات هاما رغم قلة التً ستصبح قطبا س     . العصرٌة بهاالتجه

                                                                                                                                                      حمامت التالغمة : -3-1  

ٌن كان        ٌات صدفة بعد أن قام أحد المواطن اكتشاف هذه الحمامات فً منتصف التسعٌن

ً بمنطقة جبل لمقٌتلة ة لتالغمة بحفر ببر للسقً افالح ٌ ٌاه  غرب بلد ا باندفاع م ، لكنه فوج

ٌان رٌة لالزمة  ساخنة بدرجة حرارة مرتفعة حد الغل ٌل المخب ، مما حفزه على إجراء التحال

ٌاه معدنٌة ومصدرها الجبال المحٌطة بالمنطقة فقام بإنشاء أول حمام  التً كشفت أن هذه الم

ٌط عبارة عن أحواض ل ٌنبس فتكاثر الوافدون من المنطقة وال ثم   ، الستحمام خاصة بالجنس

من المناطق البعٌدة بعد أن تعدت شهرة هذا الحمام منطقة لتالغمة لتعم كل منطقة الشرق 

 .الجزابري

ٌاه الساخنة    ٌملك قطعة أرض قرٌبة منه على البحث عن الم  اكتشاف هذا الحمام حفز كل من 

ها خمسة  ٌفلح فً مسعاه، فاستطاع البعض أن  ٌ ٌمت عل ، وتم العثور على خمسة منابع أق

حً ٌتوافد علٌه الناس من كل مكان ٌا    .حمامات فتحولت المنطقة بعد سنوات قلٌلة إلى موقع س

                                

(1) : Direction du tourisme de la wilaya de Mila « plan promotionnel touristique p20 
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اهتمام ف  ٌرة تستقطب  دنٌة هابلة أضحت فً السنوات األخ الغمة تتوفر على محطات مع بلدٌة ال

ما المرضى  ٌ زاٌدة ال س رٌن بؤعداد م اه من أمراض نظرا لالزاب ٌ لفابدة الستشفابٌة لهذه الم

ٌزم واألمراض الجلدٌة ٌرة كالرومات ألشغال التً قام بها أصحاب فسغن ،  والكلى وغٌرها  كث

اهً هذه الحمامات  الت ومسابح وبعض المطاعم والمق بإنشاء غرف فردٌة وأخرى للعا

ٌطة انً  ،  البس هات أو فنادق كافٌة من اإلى انها تع ٌ ٌر فً مجال الخدمات كانعدام شال لنقص الكب

ٌو  ، الستقبال الزوار ٌم ط السٌاحة الداخلٌة وجب تدخل السلطات ــلتنش البٌة لتنظ المحلٌة وال

اط هذه الحمامات ة ه ، ودفع نش ٌق بسمع ذه ـحركٌة الستثمار بها قصد إنشاء خدمات تل

ٌر ــدق الستقبــاء الفنـة إنشـات وخاصــالحمام مٌن من مناطق بعٌدة وتوف ال المستحمٌن القاد

ٌن                           .أماكن الراحة لكل الوافد

وٌة تبقى منطقة الس  ة الحم ٌ ٌاح أهم المناطق الس مة من  ٌة لتالغ حمامات المعدنٌة المتواجدة ببلد

ٌاح بوالٌة مٌلة.     األكثر استقطابا للس

    حمام بنً قشة :  -3-2

ة لل        ٌ ٌر ٌستقطب أخر حمام ال ٌن من عدد كب حتى خالل فصل الصٌف بغرض الزابر

ً قشة  الستجمام ولعالج وهو حمام بن ة،  ٌ ٌرجع وجوده الى الحقبة الرومان نً الذي   .المعد

هذا الموقع الحموي الموجود على بعد كٌلومتر واحد عن مقر البلدٌة التً كانت تحمل نفس 

ٌتوفر على أحواض  السم )لوسات( سابقا ٌا  ٌد ٌاه ، والمصنف حماما تقل ٌن الم وحجرات تخز

هو جبل منابع مصدرها ج 5 و ساخنة وأخرى باردة وغرف استراحة انً و بل ذو طابع برك

ة رغم حالته  الحمام  ٌقصد.بوشارف ٌ ٌن بفوابده لعالج ٌر من النساء والرجال محفز الكث

ة ٌعتقد أنها استعملت فً بناء السجن األحمر  ٌ المتردٌة بمنطقة تشتهر بصخور حمراء كلس

ٌوة    .ٌكون قد استمد منها اسمه بفرج
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 :(04) رقم صور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً قشـــــــة  حمـــام بنـــ

ً هارون  حمام بن

 لمصدر : دار الثقافة ا

ة التالغمة ٌ   حوض استحمام ببلد

 المصدر : من انجاز الطالبة
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أه( 03الجدول رقم ) * ٌــبام المنـــ:   ة :ــــ بالوالٌـــع الحمو

 الرقم
ة  تنمٌ

المؤسسة 
ة وٌ  الحم

ة  البلدٌ
ة  هٌاكل وكٌفٌ ة ال نوعٌ
الستعداد )عصري او 

 تقلٌدي(

نسبة 
تدفق 
مٌاه  ال
 )ل/ثا(

الج  ة ال               نوعٌ
 الختصاصات و

درجة 
 الحرارة

معدل عدد 
 ً الزوار ف

ٌوم  ال

01  ً حمام بن
 حمالة هارون

ة إنجاز ٌ مشروع  بدا
ً ال ٌة فف قت ومحطة حمو

ً غٌر مستغل  الحال
46 

ة ٌ  ،الروماتٌزم المراض الجلد
 ألنف واألذن، التهابات

ً، الحنجرة الجهاز  العصب
القلب  ألطفال، أمراض نمو
ٌن، ٌ ، الجهاز ضأمرا والشرا

ً ً والبول  الهضم

42° 
ً حوال

ٌا100  ٌوم

الد  02 حمام أ
ة بوحامة ة مٌل ٌ ٌد الج  01 مستغل بطرٌقة تقل ة ال ٌ نفس نوع

ٌا 30 °47 السابقة الذكر والختصاصات وم ٌ 

الد  03 حمام أ
 عاشور

 ً لعٌاض
ة برباس ٌ ٌد الج  02 مستغل بطرٌقة تقل ة ال ٌ نفس نوع

ٌا 20 °39 السابقة الذكر والختصاصات وم ٌ 

04  ً حمام بن
 قشة

 ً ً بن ٌح
 قشة

 ً ة إنجاز  انتظارف ٌ بدا
ة ٌ ٌا 20 °57 // 02 مشروع محطة حمو وم ٌ 

05 

حمام مشتة 
 السمارة
 ً )جال

 (مٌلود

ة ة اتالغم ٌ ٌد ٌا 60 °53 // 5.7 مستغل بطرٌقة تقل وم ٌ 

الد  06 حمام أ
ة عٌسى ٌا 60 °50 // 10 // اتالغم وم ٌ 

حمام  07
ة الصفصاف ٌا 60 °50 // 10 // اتالغم وم ٌ 

08 
حمام 
الخوة 
 شاوش

ة ٌا 60 °50 // 10 // اتالغم وم ٌ 

الد  09 حمام أ
ً ة جال ٌا 60 °50 // 10 // اتالغم وم ٌ 

حمام  10
 التوامة

عٌن 
ٌا 50 °60 // 04 // الملوك وم ٌ 

حمام  11
 الشفاء

وادي 
ة ٌ ٌا 50 °80 // 16 // العثمان وم ٌ 

ٌة مٌلة  المصدر:                                                                        ٌاحة لوال ة الس ٌ  2013مدٌر
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الل الجدول رقم )     أهم  (30من  ٌن لنا ان   تالغمة منبع بنً هارون وبنً قشة والمنابع تب

ٌا التً  ٌر مستغلٌمكن اسغاللها حمو األول  ةإال أنها غ ٌا  ،  المشروع انطالق انتظارسبب بحال

هً مستغلة  اقً المنابع ف الأما ب ٌا  استغ ٌد ٌر مستغعدة منابع أخرى وجد تكما ، تقل ٌا  لة غ نهاب

الد الغول ببلدٌة منبع قروز بوادي العثمانٌة ومنبع بوعرٌبة  مطاعً تسالةو أ منبع قردة  ، ل

ٌن ، منبع قرٌبصة ببلدٌة وادي النجاء ،  ٌن الت ٌن ببلدٌة ع ٌن الت أما منبع ببلدٌة ٌتبرقنت ، منبع ع

ٌخ ٌاه الشرب. دار الش  فقد تحول إلى محطة م

II - ة ـالت التـؤهــالم رٌخٌ  األثـرٌة:ا

 :(ة )حضارات ـخ مٌلـتارٌ -1

اهر       ً وز ٌخ مٌلة غن ٌق عمق األزمنة والعصور  ازدهارتار الحضارات التً مرت بها وعم

ها ٌ ٌزة تعود إلى فترة  التً تعاقبت عل ٌخ إلى العصر الحجري  ما قبل، هذه المنطقة المتم التار

أهم المواقع  حدٌث إذ تشتهر بؤحد  ٌعود إلى الحضارة ال ً بشلغوم العٌد الذي  هو مشتى العرب و

ٌعود إلى الح اسمإلٌبرو مغربٌة أو بألحرى  ً الذي  ً حارة الضإنسان مشتى العرب فصة ف

حٌث  ٌا  ٌزٌد عمرها عن بالموقع أقدم جمجم اكتشفشمال إفٌرق هً 15000ة فً العالم  سنة و

رٌة سنة  كٌة كما اكتشفت عظام بش ٌ األمر ٌات المتحدة ٌا بجامعة بوسطن، فً الوال معروضة حال

ٌا بجامعة قسنطٌنة 1970 هً معروضة حال  . و

ٌادة مافقد ظهرت مٌلة  هم المدن التابعة لق مٌدي كإحدى أ حٌث تذكر  ، نٌساٌسفً العهد النو

ها فً العهد  المصادر أنها كانت إحدى مقاطعاتها تدعى مٌلو نسبة إلى ملكة كانت تحكم

ٌالف كواحدة من المدن االربع التً تشكل  ٌوس القٌصر برزت  ٌول نً وفً عهد  الروما

نً والكونفدرالٌة السرٌة  طً  ولقد تعاقبت على مٌلة عهود متتالٌة العهد الروما ٌزن الً فالب الوند

مً أي العهد ال ها لفتح اإل ٌ حً وثان ٌ كً ورابعها العهد الفرنسً.  المس                                                          وثالثها العهد التر
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ً العهد النومٌدي: -1-1  مٌلة ف

ٌمة      دٌة العرٌقة فً الشرق الجزابري إذ سكنها فً الفترة القد ٌ تعد مٌلة من المناطق النوم

ٌون و ٌد ألنها منطقة تتخللها مساحات سهلٌة شاسعة خصبة صالحة لفالحة  استقروا النوم بها

ٌاه بها ، واإلجاص لتوفر الم ٌن والحدابق وأشجار التفاح ها البسات ٌ اشً وتكثر ف  وتربٌة المو

ٌا مبكرا وتجمعات سكانٌة قبل  استقرارامٌلة عرفت  نً  االحتاللبشر وكانت تشمل على الروما

ٌات  دٌة وبعض الجال ٌ ٌقٌة ،قرى وبوادي تقطنها القبابل النوم على الرغم من عدم توفر  البون

ٌ ٌخ ٌن  المصادر التار ٌر إلى عمران النومد ً تش ٌا لمملكة ة الت ٌاس ٌا وس كانت مٌلة تابعة إدار

ٌا والتً عاصمتها  الماسٌسل ٌرنسبة لماسٌٌنسا ملك نومٌد ه ذتا" وكان سكانها فً همدٌنة "س

مٌة فً العناصر  ٌ ٌختلفون عن سكان العاصمة إلقل ال  البشرٌة وتكون مدٌنة مٌلة قد الفترة

ٌرتا  استفادت ٌقٌة فً نمط البناء والعمران لقربها من س ٌدٌة والبون ٌرات الحضارة النوم من تؤث

ٌن أن ومجاورتها ل امٌة مع ها فٌعتقد بعض الباحث رٌة أم ٌرة أو قلعة عسك ة صغ ٌ مٌلة كانت قر

ها المك أهمٌت دٌة وقد زاد من  ٌ ٌرتا عاصمة المملكة النوم اٌة مدٌنة س نة امدٌنة تٌدس لحم

نا الساحلٌة والمدن الداخلٌة جعلها تشكل المحور  القتصادٌة فموقع فً التل وبالقرب من الموا

ة للقوافل ي تتالقى فٌه ذال ٌ ٌم حٌث كانت محطة ربٌس ة إلى عاصمة إلقل ٌ شبكة الطرق المإد

ً الصٌت تستفٌد منها المناطق والمدن المجاورة  ذابعةالتجارٌة وسوقا  لها ،كانت مٌلة تسمى ف

هو "ه الفترة ذه وٌإكد ه اسممٌلو" أو "ملو" و ة  م ٌ ة قد ٌ ه الفرضٌة ذٌطلق على ملكة نومٌد

ً المدٌنة سنة  اكتشفي ذالتمثال ال ٌات التً جرت ف  .(1)1880فً الحفر

 

 

 

ٌل شهادة 1) ة مٌلة" ، مذكرة تخرج لن ٌ ة للسٌاحة بوال ٌ ٌقً شامة "وضع خطة تنمو ال ة + ل ٌس ٌاسمٌن ة + حل ه ٌ ٌخلف نز  :)

ةص ٌ م ٌ ة االقل ً التهٌب ة. 78مهندس دولة ف  ، جامعة قسنطٌن
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رومانً : -1-2 ً العهد ال     مٌلة ف

ً سنة       ٌرتا لالحتالل الرومان هم إلى المناطق ذنفو امتدق.م و 112خضعت مدٌنة س

حٌث  األربعة التً تشكل ظالمجاورة منها مدٌنة مٌلة  ةهرت كواحدة من المدن ٌ  الكونفدرال

ٌرتٌة  ٌرتا(الس الف)مٌلة( وحملت  ،شولو)القل( ، روسٌكادا)سكٌكدة(  )س ٌا ،م  لفن كولون

ٌرتا من الثوفصارت دابرة للحكم  حماٌة مدٌنة س هامة ل ة العسكري وقاعدة  ٌ رات المحل

ارجٌة .                                                                                                                               والهجومات الخ

ٌرها  اهتموقد  ة وتعم ٌط المدٌن ه فجلبواالرومان بتخط ٌ ٌاه إل وأنشؤوا الدور واالبراج و  ،ا الم

ٌطة بها ،ألسوار من الحجارة  ٌٌدكما قاموا  و صخور الجبال المح شبكة الطرق و  بتش

ة  ً الممتد منها إلى مدٌن الت داخل المدٌنة وخارجها وربطها بمدن تقع على الخط ألفق الموا

طٌف  دٌة أخرى تربطها قسنطٌنة شرقا وإلى س ٌس خطوط عمو فً الجنوب الغربً ،وتؤس

إوا  ألن الرومان جا ٌطانبالموانا الساحلٌة و ومراقبة سكان الجبال  االستقرار  لالست

ٌطة بالمدٌنة حتى تسهل لهم ه ىءوالبواد حماٌة مصالحهم ذالمح ٌع ل فً ه الطرق التدخل السر

ٌم أمنهم ال دٌة وتدع ٌ اجمة القبابل النوم ه ه المدن ولقالع ،والحصون كما ذمرتبط بسالمة هحالة م

ٌام ببعض السدود  آلبارلحفر قام الرومان  ٌون والق ٌرة والع  اشتهرتلسقً الحقول التً الصغ

ٌب " وفً عام  أصبح لمدٌنة مٌلة أسقف  م 256بها المنطقة حتى سمٌت "مملكة الحبوب والحل

حٌة فً المنطقة ، ٌالففكانت  ٌ ٌن والقساوسة وقد  عقال من معاقل المس ارها رجال الد اخت

ٌن لتكون مقرا لل إتمر ٌن م نً فً أواخر 402ألول سنة ،هام ها 416م والثا ٌ م حٌث أشرف عل

ٌا ، ٌن شخص ٌس سانت أو غسط ٌلسوف والقس  دٌسهاقكما اشتهرت المدٌنة من خالل  الف

مٌلً" ال ٌذ"أبطاتوس ال دٌس أوغسط ذهبضد ن ي كان حٌلفا للق اهض للكنٌسة  الم تً والمن الدونا

 .(1) الكاثولٌكٌة

 

ً ، مصدر سابق، ص1)   .27(: كنزة بوهال
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ً العهد الوندا -1-3  : لًمٌلة ف

مة القوط )الغوث( أمة شدٌدة الٌؤس كانت لهم       ً أصلهم إلى أ ٌعودون ف الوندال هم قوم 

دٌدة مع ملوك الفرس  ٌونان  اختلطواحروب ع ٌق  وانتشروابالروم وال اطا بحر البلط على شو

ٌا  ٌا ووصلوا حتى األندلس وأسسوا دولة لهم وبعد وجنوب جرمان  انحطاطتغلبواعلى بالد مقدون

هاالدولة الرومانٌة  ٌا فً حوض البحر  استقرواولما  استولوا على أوروبا ، وانقسام بإسبان

ٌض المتوسط  ٌا سنة  االستالء استطاعواألب بونا عاصمة لهم  وتخدوام 430على شمال إفٌرق

الً  ة مٌلة قد أخضعت لهم سنة 140ودام حكمهم حو ٌحتمل أن مدٌن م من طرف 445سنة و

الً بٌل اقً ذارا الٌزالقابد الوند ٌمي جعلها مركز لمراقبة ب المجاورة ومن األثار القلٌلة التً  ألقال

ٌمة 1957تمثال العجل والطفل الذي عثر علٌه سنة تركها الوندال         .                                                                                                                 بالمدٌنة القد

طً : -1-4 ً العهد البٌزن    مٌلة ف

ٌون      ٌزنط ٌنهم من قوم روما سموا  الب ٌ ٌزنط نسبة إلى عاصمتهم بزنطة التً أسسها  الب

ٌجارا فً عام  األقصى ألوروبا هً ذات موقع ممتاز  657الحون من م ق.م فً الطرق

ٌق  ٌا و أوروبا ووقوعها على مض ً أس ٌن قارت ٌن البحر ألسود لتوسطها ب البوسفور الواصل ب

ٌن استقرارالمتوسط ومع وبحر مرمرة المتصل بالبحر  هام تحول 333ا سنة به قسطنط  اسم

   بالقسطنطٌنٌة.وأصبحت تعرف 

ٌون فً صراع مع الوندال وذلك 533وفً سنة      ٌزنط ً  السترجاعم دخل الب ممتلكاتهم ف

عهم مع جل ٌا فكان صرا ٌر مإفٌرق األخ ٌجتها فرار هذا هم حرب كانت نت فاحتل ٌر ،وقامت بٌن

ٌون مدٌنة بونة واستولوا على على إثر ذلك  ٌزنط م( وٌبدوا أنهم حددوا 540-539مٌلة سنة )الب

ة ،بناء أسو ٌ ها وموقعها را ظون ارها ومنشؤتها العمران تٌجًألهمٌت ة  السترا جعلوا منها المدٌن

ٌط بالمدٌنة وطوله  حٌث قام القابد سولومون لبناء السور المح عمه ب1200القلعة  برج 14ـ م ود

أهم  ة الرومانٌة للمراقبة وقد حرس على ضم  زنطً  ،معالم المدٌن ٌ وقد كان للمدٌنة فً العهد الب

ٌون  ٌزنط ة ،عمل الب اهب هو السلطة الحاكمة فً المدٌن ٌس أو الر ٌعد القد ٌث  دٌنً بالغ ح دور 
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اه إرهاق السكان بالضرابب والمغارم الب ً ظالم مما دفعهم إلى  وباضطهادة ظعلى  دٌن

ً واستمر ذلك  االحتالللم تتمكن من إزالة  المتكررة الثوراتفؤكثروا من  النتقاض ٌزنط الب

مً  ال مجٌا لفتح اإل   .(1)حتى 

سالمً : - 1-5 ً ا  مٌلة إبان الفتح العرب

ة إلى المغرب عندما        ٌ الم اإل الٌة المغرب تقدم بالفتوحات هاجر دٌنار  تولى أبو م

ٌق التل ، متخذااألوسط ففتحبالد كتامة  ٌق  فً ذلك طر هو الطر ٌزنطًو ٌن مدن  الب الرابط ب

ٌرة حاصرها حصارا محكما وقطع الماء عن ذ، قالمة ومٌلة وعندما وصل إلى ه تبسة األخ ه

مهم  ال ث ٌحم 680/ هـ 59بها سنة واستقرالمنتصر فدخلها دخول الفاتح  أهلها إلى غاٌة است

والٌته ومركز ٌن  حول مقر إقامته  ة المغربٌة لمدة سنت ٌ ال ها وطلت عاصمة ال ٌ قٌادته إل

الً أصبحت مٌلة مركز لنشر  هاجر دٌنار فً كتامة وبالت اها أبو الم ً قض وهً المدة الت ٌن  كاملت

رٌة للجهاد ففتح منها قسنطٌنة  مالت العسك ٌا وال ٌر الوالٌة وٌبعث السرا ٌد مً منها  ال ٌناإل الد

ال إلى  ٌسوبالد الزاب وص ً وتد انً ف ة أول مسجد فً الجزابر والث تلمسان كما شٌد بمٌل

المغرب العربً وهو مسجد سٌدي غانم على أنقاض كنٌسة رومانٌة وهكذا حول هذا القابد 

ٌن اعتنق سكان  الل سنت مٌة عربٌة  ال حٌة إلى مدٌنة إ ٌ طٌة مس ٌزن العربً مٌلة من مدٌنة ب

ً ثم بدأوا ٌبتعدون شٌبا فش الم ٌن إل اهر التً كانت سابدة قبل إلسالم مٌلة الد ٌبا عن المظ

ة  التٌنٌة ومع مرور السنوات اندثرت لغة كتام ٌزنطٌة واللغة ا وأخدوا ٌتخلون عن الحضارة الب

همٌة  ٌخ ازدادت أل األن ومند ذلك التار ً اللغة المتداولة حتى ة ه ٌ وأصبحت اللغة العرب

ة ة لمدٌنة مٌل ٌ ٌة والعسكر ة واالقتصاد ٌج  . السترات

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
ً ، مصدر سابق ، ص1)  80(: كنزة بوهال
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 والة:ــً عصر الـة فـمٌل -1-6

ٌقٌة كانت مٌلة مرتبطة بوالٌة       الل هذه المدة بنط خالل عهد الوالٌة إلفر ة التً تعتبر 

ً الدرجة األولى بمراقبة تحركات القبابل التً  ورها ٌتمثل ف عاصمة لوالٌة الزاب وكان د

هً مركز إداري وعسكري والمناطق التً  ٌطرتها هً تندرج ضمن قبابل كتامة ف كانت تحت س

ٌا ،وفً عهد  جهة الغربٌة من والٌة إفرٌق ٌف أي ال ٌجل ومٌلة وسط ٌن ج اضً الموجودة ما ب ألر

ٌقٌة عبد الرحمن بن حبٌب  الً إفر لعبت دورا هاما فً مراقبة تحركات  م745/ـه 131و

إالء من الوصول إلى المضار االنضمامالقبابل ومنها من  ب إلى ثورة الخوارج أو منع 

ٌالدي كان ٌحكم مدٌنة مٌلة مالك  التابعة للقبابل المحٌطة لمدٌنة مٌلة وفً نهاٌة القرن الثامن 

ٌن الكلبً وقد لعب دو المنذربن  احٌة خالل الصراع ب را هاما فً مراقبة القبابل فً تلك الن

اسٌة فً العهد المنصور . الفة العب  الخوارج وال

  ة:ــألغالبد ـً العهـة فـمٌل -1-7

ٌا طوال القرن        رٌة حكمت إفرٌق ة مص ٌ مٌمٌة عرب هجري الثالث بنو األغلب هم أسرة ت

ٌم  اه ٌث كان إبر ة  ابنح ٌ األغلب ٌا على الزاب قبل ـه196-184)ألغلب مإسس الدولة ( وال

ٌولٌه الرشٌد إمارتها و حٌنما      ،  تؤسس لدولته رأىاألمور فً اضطراب سعى بكل وسٌلة ل

ٌعطٌه  الالو ٌا ، اس ٌا  داخل مع تعهده بؤن ٌنزل على مبة ألف دٌنار ترسلها له مصر إلى إفٌرق

ه ة ،ذوأصبحت مٌلة خالل  ٌراقب منطقة كتام ها  ه الفترة مقرا للعامل الذي  حٌث كان حاكم

ٌم  آنذاك اه ً  ابنعامل إبر اسً الذي ٌنسب إلى القبابل العربٌة الت ألغلب موسى بن العب

ها وال قط ه الفترة ذوخالل ه بالمدٌنة استقرت مة جلٌلة لم ٌل ٌ وصفها الٌعقوبً فقال "مدٌنة عظ

ٌم ٌقال له موسى بن العباس بن عبد هللا بن عبد  رجلولها حصن دون حصن فٌه  من بنً سل

 الصمد ".
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 ً :ــاطمـد الفـً العهـة فـمٌل -1-8

مة ولما تعرض لعلة الحصاة 900/ـه288فً سنة       عًبالد كتا ٌ م دخل أبو عبد هللا الش

ٌاه حماماتها وعند دخوله لها نزل بفندق كان لفرجان  نصحه ألطباء بالتنقل إلى مٌلة لعالج بم

ٌر تخوف من أن ٌنشر مذهبه بها ، مولى لموسى بن العباس صاحب المدٌنة ، وبؤرض  هذا ألخ

ة ٌوصار أبو عبد هللا الشٌعً  ازدادكتامة لكن نشاطه  ٌ ٌم الكتام شكل خطرا على أصحاب ألقال

ما بٌنهم وكان من بٌنهم موسى بن العباس صاحب مدٌنة مٌلة وعلً بن  والزاب ، ٌ فتحدوا ف

ٌم صاحب مدٌنة بلزمة ، عسلوجة ، حً بن تم طٌف و التشاور دابرة  اتسعتثم  صاحب مدٌنة س

امٌة ألخرى داعً وعند سماع  إلى رأساء القبابل الكت ة خطرا ال ٌا لمواجه وكونوا بذلك حلفا قو

ٌر بتحالفهم جمع أنصاره  األخ ٌعد العدة للخروج لمنازلتهم  وانتقلهذا ٌن أخد  بهم إلى تازورت أ

ها بعدما أضعف القبابل  واستطاعوتقدم نحو مٌلة فهٌؤ من ذلك جٌشا ضخما  ، ٌ التالء عل

ٌم من  اه ٌن تمكن إبر ً ح ٌاه ف األمان فمنحه إ الساكنة حولها عندما طلب منه موسى بن العباس

ٌرون ، ٌوسف ذوب اللحاق بالق جدٌد على الوالٌة هو أبو  الً  ٌن و شعً بتع لك قام أبو عبد هللا ال

ٌن سنة  م بعدها 902/ـه289ماكنون وبهذا تكون مٌلة أول مدٌنة أغلبٌة تسقط فً ٌد الفاطم

عً إلى قاعدته وفً ه توجه ٌ اسً ذالش ٌر العب األم به إلى تازورت  واتجهجٌشا ا الوقت جهز

ها خالٌة هً ألخرى ، ارها ثم مضى إلى مٌلة فوجد  فوجدها خالٌة فؤمر بإحراقها وهدم أسو

ٌش  ٌره إلى إٌكفعسكر الج ً بها ثم واصل س ٌش ألغلب هل كتامة وهزم الج جان فحاصره أ

مً فجهز وعندما عرف ز ألغلبً ، ة الداعٌة الفاط ٌمة قررو مواجه ٌادة هللااألغلبً بتلك الهز

جٌشا وأرسله إلى أرض كتامة فنزل بقسنطٌنة واستقر بها ستة أشهر وأرسل إلى صاحب طبنة 

األغلبً على ٌد الشٌعً أبا عبد هللا فً سنة  انهزمإلى قواته وقد  النضمامبطلب منه  ٌش الج

ٌا قام بقتل أبا  انتصاراتومنها توالت ،  م904/ـه281 مهدي أمور إفٌرق الفواطم وبعد تولً ال

ٌنفثار أهل كتامة وخلعوا طاعة  ،م 910/ـه298عبد هللا الشٌعً وأخاه سنة  ٌ  واستولوا الفاطم

مهدي  الزاب ،على مٌلة بالد  ٌهم ال على رأس الجٌش الذي أعاد الهدوء إلى مٌلة  ابنهفؤرسل إل
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رها من مدنبالد كتامة ٌ ة ذوالزاب وأن ٌسترجع نفو وغ ها و أن ٌطرد سكان مدٌنة مٌل ٌ ه عل

ٌرا .  وتهجٌرهم نحو السواحل الشمالٌة وقتل منهم عددا كب

ٌرٌٌن:  -1-9 فً عهد الز  مٌلة 

مً ) انتقالبعد      ٌن هللا الفاط م( إلى 953-975) ـ( الموافق لـه352-365الخلٌفة المعز لد

ٌن 971-ـه361مصر سنة ) والٌة المغرب إلى بلك ٌري  ابنم( ترك الحكم إلى  وانتقلز

ٌث ت ٌن ح ٌ ٌر  ابنأن سكان مٌلة قاموا بثورة ضد الحاكم الزٌري " المنصور ذكر المصادر الز

بً الفتوح سنة ) ة  آلنعن دفع الضرابب وكان والءها ضٌعفا  وامتنعوام( 988/ـه378أ كتام

ٌنترى أن الحكم  ٌ ٌر ها من الز ٌ ٌن أحق إل ٌ ارهم   الصنهاج اهمواباعتب مٌة  س فً بناء الدولة الفاط

ٌر أرغب أهل كتامة  انتصاراتهاوأصحاب  ٌش كب ٌهم الحاكم بج فً المشرق والمغرب فزحف إل

ٌرقرار  واتخذولكنه أوقف الزحف  ة خنشلة الحالٌة  تهج وطردهم إلى باغاي قرب مدٌن  ً ألهال

اسٌة والعسكرٌة ثم أعٌد  ٌ ها الس أهمٌت وبقٌت مٌلة خالٌة من السكان لفترة من الزمن وفقدت 

ارها وأصبحت تخضع لحاكم قسنطٌنة  .(1) إعم

فً عهد  -1-10 حمادٌٌن:مٌلة   ال

إلدارٌة والعسكرٌة 11/ـه5) رنالل الق     ها  أهمٌت م( أثناء العهد الحمادي استعادت مٌلة 

ٌا للح ً حماد كما الحمادي تابعة مباشرة إلى مدٌنة بجاٌة عاصمة بن مكاوصارت مقرا ربس

هالل تعرضت المدٌنة للحصار  ً هذه بموا وإال أن سكانها قاعدة مرات من قبل قبابل بن

ٌطروا ه القبابل ذالهجومات ،ولم تتمكن ه ارها فس من دخول المدٌنة ولم ٌستطٌعوا تجاوز أسو

ٌطة بها  ٌم المح ه الفترة فً المدٌنة العمارة وتطورت ذالل ه نتعشتفاعلى الجبال وألقال

اعدها فً ذلك األراضً الزراعٌة الخصبة  القتصادٌةالتجارة وأصبحت تتمتع بالنهضة  س

طة بها  ٌ     .المح

                                                                                                                                      

ة "1) ً شام الٌق ة + ل هة + حلٌسٌ اسمٌن ٌ ٌخلف نز                   مصدر سابق.، (: 
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  ن:ـٌدـحد الموـً عهـة فـمٌل -1-11

ه على ذم( من بسط نفو1163-1130/ـه598-524تمكن عبد المإمن بن علً )بعد أن      

ٌالءالمغرب األوسط تمكن من  ة مٌلة قبل  الس  548قسنطٌنة سنة )على  ستالءهمعلى مدٌن

ٌح1154/ـه ها الحسن وأخاه  ً لجؤ ًم( وطردوا منها حكام ٌز الحمادي والت ها  بن عبد العز ٌ إل

ٌن ثم  ٌ ة  إلى عنابة ومنها تونس ، انتقلوابعد سقوط مدٌنة بجاٌة عاصمة الحماد ٌ ومدن إفٌرق

 م(.1161/ـه 55أخرى إلى أن دخلوا مدٌنة المهدٌة سنة )

ة فً هذا  ة التً لقد تراجع دور المدٌن مكانتها  استرجعتالعصر لتحل محلها مدٌنة قسنطٌن

ة مٌلة تمثل عمقا كعاصمة  ٌت مدٌن ٌم ومع ذلك بق ٌاوحاضرة لإلقل ٌج ٌا  استرات ٌا وعسكر وإدار

ة  انعدامونقطة دفاع أساسٌة أمام مدٌنة قسنطٌنة ورغم  ٌ أهم الوثابق والمصادر التً تبرز 

ٌر أنها تكون قد تؤثرت باألحداث الكبرى التً جرت حولها ، ما تلك  المدٌنة فً العهد غ ٌ الس

ٌن خاصة األحداث التً  ٌ ها بجاٌة عاصمة الحماد ٌ وأنها كانت تمثل قاعدة خلقٌة تعرضت إل

ٌن بعد عاصمتهم  ٌ ة ذكما تؤثرت كهامة بالنسبة للحماد لك المدٌنة بألحداث التً جرت بمدٌن

حدٌن . ادها بنو غنٌة ضد المو  قسنطٌنة كالحروب التً ق

حدٌة بعد  ٌن سنة ولكن ضعف الدولة المو ٌن أكثر من سبع طلت مدٌنة مٌلة تخضع لحكم الموحد

ً معركة م( 1198/ ـه 564وفاة الحاكم ٌعقوب المنصور سنة ) ٌن باألندلس ف هزٌمة المسلم ثم 

ٌن إلسبان سنةالعقاب أمام المس المغرب إلىثالث  انقسام، أدى إلى  م(1212/ـه609) ح

 م( .13/ـه7 األول من القرن )الت فً النصدو

ٌانٌة سنة 1227/ـه625سنة ) حٌث كانت الدولة الحفصٌة م( عاصمتها تونس والدولة الز

مرٌنٌة سنةعاصمتها  م(1235/ـه633) م( عاصمتها فاس 1267/ـه668) تلمسان والدولة ال

ة مٌلة تابعة للدولة الحفصٌة  االنقساما ذوعلى إثر ه ،  .(1)صارت مدٌن

 

ً ، مصدر سابق.1)  (: كنزة بوهال
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 د الحفصٌن:ـً عهـة فـمٌل -1-12

نً )       ٌاء ٌحً الحفصً الهنتا م( المإسس 1249-1228( )ـه647-625ٌعتبر أبو زكر

ٌقً للدولة الحفصٌة سنة ) ٌمد نفو استطاعكما  م( ،1228-ـه625الحق ه وسلطانه شرقا ذأن 

-ـه628) على مدٌنة قسنطٌنة ثم بجاٌة سنة الءٌالستمن بلس وقد تمكن اإلى ما بعد مدٌنة طر

ة ذم( وتوسعت ب1231 ٌ ٌدعى للمملكة الحفص اٌة غربا وأصبح  لك رقعة دولته إلى أن تعدت بج

ً تدور  من منطقة القبابل الكبرى إلى غاٌة منطقة السرت الكبرى وكانت مٌلة ضمن المدن الت

ٌن على مدٌنة قسنطٌنة ناببا  ها مباشرة ،عتفً فلك العاصمة الثانٌة قسنطٌنة وتب ٌع حٌث كان 

ٌا للعهد ، ٌر أول ٌن عامال على مدٌنة مٌلة وأ ألم ٌع ٌر  األخ هذا ة و ٌ ة بجا ٌجخرا على مدٌن ً نل

ٌجمع الخراج وخراج مٌلة كان ٌبلغ زهاء أربعة ألف دٌنار كما حدده حسن الوزان ٌالجبا ة و

،وهم تونس و ٌنثالث مدن على الساحل  ٌن وبهذا أصبح للحفص ٌن داخلٌت جاٌة ومدٌنت عنابة وب

الن عمقا  ٌا هما قسنطٌنة ومٌلة تم ٌج ٌاو استرات ٌر بعض المصادر  اقتصاد بالنسبة للدولة وتش

ٌن الثالث  الل القرن ٌة  إلى أن مٌلة قد تعرضت إلى هجومات متكررة من قبل القبابل العرب

الدي والسابع  ٌن عشر والرابع عشر م نً  بها ، استقرتوالثامن هجري أ كما كانت قبابل ب

ة قسنطٌنة كانت تمر وال  ً كانت تغزوا مدٌن ٌوش الت ٌافها كما أن الج ٌطر على أر الل تس

ٌن المد  ة وظلت مٌلة ب ها وقوتها نظرا لقربها من مدٌنة قسنطٌن ة مٌلة خوفا من حامٌت بمدٌن

ٌختطفها ألقوى ، ٌا م(1357/ـه758ففً سنة ) والجزر  نً منتصرا دخلها أبو موسى الز

ة تلمسان عاصمة أبابه  الد الزاب ثم سجلماسة ثم عرج بقوته إلى مدٌن ها ثم سار منها إلى  ٌ عل

 .وأجداده 

ٌن : -1-13 فً عهد العثمانٌ  مٌلة 

الل العهد تابعة لبا     عرفت قسنطٌنة فقد تخضع لسلطة باي ٌلك الشرق ،كانت مٌلة 

ة لثقل  ٌج لكباإلضافة إلى ٌالمفروضة على السكان من حاكم البا إلتاواتاضطرابات عدٌدة نت

ا هاما فً مخزن الداي .رهذا فقد كانت تلعب دو ٌ  ا اقتصاد
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ٌم وبنوا بها مركز مراقبة  رٌة ورمموا السور القد ٌون بالمدٌنة حصونا عسك وقد جعل العثمان

دٌمة وذلك إلخضاع القبابل لحكمهم وبهذا تحولت المدٌنعند مدخل  ة إلى قاعدة المدٌنة الق

ة  ٌ ة قو ٌ ٌةمختلف العناصر  استقطبعسكر ٌن  العثمان ٌن سام ٌن وموظف ٌ بها  استقروامن عسكر

انً ، هو  حتى نهاٌة العهد العثم ة "القوقانٌة" حٌث المسجد الذي  ما ٌعرفو م ٌ ٌوم بالمدٌنة القد ال

ٌوم بالمدٌنة "التح ، إلى ثكنةحول  هو ما ٌعرف ال حٌث المساكن وألسواق و تانٌة أو وتحته 

طٌة  ٌزن ٌمثل هذان الموقعان مدٌنة مٌلة العثمانٌة والتً بنٌت على أنقاض المدٌنة الب السفلى "و

اهرة. االخالطوبحجارة رومانٌة وهكذا تمكن ألتراك من  عن طرٌق المص  باعابالت العربٌة 

ٌوة حٌث كانت هذه  وقد برزت خالل هذه الفترة كذلك عابلة بوعكاز بن عاشور فً منطقة فرج

ادٌة بارزة كانت سلطتها تمتد من البابور إلى  رٌة واقتص اسٌة وعسك ٌ ألسرة تتمتع بمكانة س

ٌوة  حٌة فرج الد زقار نا ها فً كافة الظروف التً تتطلب أ ٌ ٌات قسنطٌنة ٌعتمدون عل وكان با

خٌة على ذلك هو أن  ٌ اهد التار ٌزة ومن الشو ألنها كانت تتمتع بقوة عسكرٌة متم الحاج ذلك

ٌن بالجزابر العاصمة اأحمد باي قسنطٌنة كان ٌصحب معه فً رحلة الد نوش إلى الداي حس

ً أخر ز الد عبد النور وف ٌوة وأ م 1830ٌارة قام بها فً شهر جوان سنة فرسان فرج

ٌادة  اصطحب معه أربعة مبة فارس منهم ،وقد شاركوا جمٌعا إلى جانب القوات الجزابرٌة بق

اومة الحملة الفرنسٌة على سٌدي فرج.إبراهٌم أغا صهر ا ً مق  لداي الحسٌن ف

 ً :ـرنسـالف التاللاء ـة أثنـمٌل -1-14

ٌون مدٌنة مٌلة سنة  احتل       م وذلك بعد سقوط قسنطٌنة إثر ثورة أحمد باي 1837الفرنس

ومة عنٌفة ظوقد أ مً اندلعتفقد  الحتاللهر سكان مٌلة مقا ٌ  باٌنان( زواغة )الٌشقارة ، بإقل

ة  ٌوة ثورة عارم الً  استمرتوفرج م على 1865م إلى غاٌة 1849من سنة  ابتداءسنة 17حو

حٌث قامت أعراش م بالهجوم على برج زغاٌة الذي ٌقع شمال 1864مٌلة سنة  فترات متقطعة 

هو القضاء على الوجود الفرنسً ألن هذا البرج  غرب لوالٌة ، وكان الهدف من هذا الهجوم 

احٌة الشرق وبعد إخماد ه ٌمثل القوة ه الثورة قامت القوات الفرنسٌة بنفً عدد من ذالفرنسٌة بن
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وفرضت على القبابل زواعة بالواد  السكان المنطقة إلى جهات أخرى من الوطن عقابا لهم ،

ٌر  هظةغرامات مالٌة الكب ٌرة أسند  ًثم قسمت منطقت با إدارٌة صغ ٌوة إلى مناطق  زواغة وفرج

ها إلى ضبا تحت وطؤة الستعمار  ترزخوطلت مٌلة كسابر القطر الجزابري ط فرنسً حاكم

ٌات التمر ٌة الكبرى ،ومن أبرز  دوعمل ٌر ٌان القابم على المحتل إلى غاٌة الثورة التحر والعص

م 1945ماي  08 انتفاضةم ،1954الثورات العارمة التً شهدتها المنطقة قبل ثورة نوفمبر 

ٌة فقد  التً كانت فً فج مزالة ٌر ٌن فً كل أما أثناء الثورة التحر كان سكان هذه الوالٌة حاضر

ارها األحداث البارزة على مدى سبع سنوات ونصف ، حٌة تشكل  باعتب هً النا جزءا هاما ف

ٌم الثورة ، ٌة حسب تقس ة الثان ٌ ٌم القوات  الثالثة من الوال اهمت بدور فعال فً تحط وقد س

ة  ٌ ة صعبة المسالك كما أنها نطر لالستعمارالبشرٌة والماد ٌ ة وغاب ٌ ا لما تمتاز به من مواقع جبل

ٌر  اعٌة خصبة حٌث كانت تمول معظم المناطق الشمالٌة بالقمح والشع اضً زر تتوفر على أر

رها . ٌ  وغ

ٌظ بوالصوف أحد  وخالل هذه الفترة برز من المدٌنة عدة أبطال من بٌنهم البطل العقٌد عبد الحف

ٌة ورابد بناء ظمن ٌر ٌر للدولة الجزابرٌة الفتٌة ري الثورة التحر ورٌة ومشٌد التؤط المخابرات الث

ٌادة المنطقة الثانٌة ،،  أنجبت كما  كما أن الوالٌة أم للبطل لخضر بن طوبال أحد أعضاء ق

مٌلً الذي كان له دور بارز فً إلرشاد  ٌخ مبارك ال ٌن الش المدٌنة أحد علماء المسلم

الح   .اإل

 

                      

 

 

 

(:05صور رقم )  
مٌلة ملتقى الحضارات  

 المصدر : من انجاز الباحثة
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 (:2013-1962مٌلة فً الوقت الحاضر ) -1-15

وطنً سنة        جاالت  1962بعد الستقالل ال ة مٌلة تطورات شملت مختلف ال ٌ وال عرفت

رٌك عجلة  ٌة فقد تم تح حٌة القتصاد ً ، فمن النا ها الوظٌف ظهرها الحضاري و تركٌب من حٌث م

رٌة ، أما  ة فً مختلف االنشطة التجا ٌ ٌر مناصب الشغل و اعطاء دٌنامٌك ة و توف ٌ ة المحل ٌ التنم

االستقرار اال ٌر االجتماعٌة تم توف ة ٌ تماعً لألسر من الناح ٌن ج المستفٌدة من السكنات و تحس

 الظروف المعٌشٌة للمواطن .

اهمت       ها و مكنتها من كما عرفت بناء العدٌد من المنشآت التً س ٌ ٌرة فً رق  بدرجة كب

ها منها : م ٌ  المحافظة على مكانتها وسط اقل

  نً هارون و الذي تم تدشٌنه عام من  2007أكبر و أضخم سد فً الجزابر و هو سد ب

ٌس  رٌةطرف فخامة رب هو ٌمون  الجم ٌات مجاورة من الماء الشروب. 06، و الذي   وال

  إه عً متعدد التخصصات الذي تم إنشا ٌلٌة  09فً مركز جام  . 2008جو

  ًمٌلً الت ٌخ أفتحت دار الثقافة مبارك ال  م08/2007/ 06بوابها بتار

 الً  جسر وادي الذٌب ٌاه السد طوله حو ٌمتد فوق السد و جسر واد الرمال ٌمتد فوق م

 م.800

ٌع  ٌد من المدارس و المراكز الثقافٌة و المناطق الصناعٌة و توس ٌت العد إضافة إلى ذلك بن

  التها من طرق.شبكات موا

 

   

 

 

ً الجــزائـــــــر  :(06صور رقم ) أكبـر و أضخــم سد فــ  

مٌلةالمصدر :  ة  ٌ ال دار الثقافة ل  
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رٌخٌـع التـم المواضــأه -2  ة:ـا

ٌمة(: -2-1  ٌالف )مٌلة القد

الف      ٌ ٌحمل  م ٌوجد متحف مفتوح  ة حٌث  ٌ دٌمة من روافد نهر السٌاحة الجزابر أو مٌلة الق

ٌاتها تراث ثقافً معماري متواصل وكٌف وال و قد صنفت  ٌن ط رٌخٌة متعاقبة ب بصمات تا

ٌمة مٌلة كموقع أثري فً         . (1) م03/11/1999المدٌنة القد

 

 (1) : Direction du tourisme de la wilaya de Mila monographie touristique Mila. p17      

:(08صور رقم )  ً لمٌل  دار الثقافة مبارك ا

:(07صور رقم ) مٌلــــة  ة  ً بـوالٌـ  المـركـز الجـامعـ

 المصدر : من إنجاز الباحثة 
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ٌعادل  ²كلم72.703.420المدٌنة تقع شرق المدٌنة الحٌدثة تتربع على مساحة  أي ما 

 هكتار وتنقسم إلى أربعة أجزاء :7.20

  ٌةمنطقة ٌص  : سكن ها مرهون بترخ ٌ ٌن وٌقال بؤن الدخول إل ٌ ٌن محل ٌ ٌم بها سكان حضر ٌق

 أهلها.

 : ة وقد  الثكنة ة المدٌن ٌ من طرف كل  استعملتمكان تمركز القوات التً تسهر على حما

  .التً مرت بها احتاللقوات 

 : حٌة  الحقول  .وهً كانت تمول المدٌنة بالمنتوجات افال

 :محاطة ببٌوت رومانٌة وإبان العهد  المركز مٌة  وسط المدٌنة وٌتمثل فً ساحة عمو

ٌاد ان هذا الموضع حفال للطقوسواألع ً ك   .العثمان

مٌالف  الل ٌن أ طً ، نجد :ومن ب ٌزن ٌن البلد ، ألبواب ، السور الب   .تمثال مٌلو ع

طً:السور  -2-1-1  البٌزن

مة محصنة بسور       ٌ ة القد الً كانت المدٌن أنشؤ فً القرن السادس  ، م1200ٌبلغ طوله حو

ٌا ٌالدي من طرف القابد سولون ، ٌط بالمدٌنة خالل فترة حكم اإلمبراطور جوست ٌح نوس 

طٌة وقد أخد هذا السور شك ٌزن ٌا تالب ددها لله مداخل وأبراج تخال خماس برجا على طول  14ع

وٌة للسور  جدرانه ة فتحات تسمى المزاتخترق ألجزاء العل غل كانت تستعمل للدفاع على المدٌن

ها من المواد وكذ األسلحة األخرى حٌث تطلق منها السهام ، ٌر   .والمواد السابلة وغ

نً من حجارة بقا استخدم األعمدة وحتى  ٌافً بناءه مواد تعود إلى العهد الروما ٌات البنا

اعدها ، بالرغم من تعرض العدٌد من جوانبه  واتساعها وصلبا بضخامته تٌنكان السور م قو

ٌم وإعادة البناء.  للتهد
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     (:09صور رقم )  

   

  األبواب : -2-1-2

هً باب الجامع أو باب الرحبة   ٌوس ،، ٌوجد بالمدٌنة أربعة أبواب و دٌد  وباب الر باب الح
  .أو باب البلدوالباب السفلى 

  باب الرحبة )باب الجامع(: -أ 

ٌإدي إلى ساحة      ٌر  ٌوم عبارة عن شارع كب هو ال ة الغربٌة من المدٌنة و ٌقع هذا الباب بالجه

وحسب أحد سكان المنطقة فإن هذا الباب كان  ٌوجد بجهته الجنوبٌة موضع مسجد سدي غانم ،

هو من الخشب ذو  ٌر لكن السلطات الفرنسٌة أمرت بنزعه ونقلته إلى وجهة  ارتفاعموجود و كب

ٌر معروفة   .غ

دٌد: -ب    باب الح

نً ٌقع      ٌسٌة وهذا الباب مب هو أحد المداخل الرب ة و ة الشرقٌة من المدٌن ٌ ة الجنوب ً الجه ف

ها ، ها والتً ٌصعب هدم ما بٌن ٌ ة المتراصة ف ٌوجد على جانبً الباب  أٌضا بالحجارة الضخم

ٌوم هذا الباب مغلق  ٌجة إعادة من ألعلى برجان للمراقبة وال من طرف أحد  اسغاللهنت

ٌن ، ألحد أبطال المدٌنة وهو لخضر بن طوبال  المواطن أبراجه  واستغلتحٌث كان منزل

خالل هذا الباب ٌتم  مهدم عن أخره ومن ةالولوج إلى داخل الكغرف للمنزل أم األن فهو                        .مدٌن

ً ــــور البٌزنطــالس  

 المصدر : من إنجاز الباحثة 
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  باب البلد: -ج

جهة الشمالٌة م     طً ن المدٌنة ،ٌقع فً ال ٌزن حدٌد إلى حد  ٌتوسط السور الب وهو شٌبه بباب ال

هً بقوس نصف دابري ، ٌرة الملتصقة ببعضها البعض بإحكام ٌنت ٌر مبنى بالحجارة الكب كما  كب

ٌن من الخشب ٌقع  ها بواسطة سلم عبر باب ذو دفت ٌ ٌوجد على جانبه برجان للمراقبة ٌصعد إل

ٌن ، ٌمنى من الباب وتلتصق به منازل ذات طابق جهة ال الله فً ال ٌتم الولوج إلى الشارع  من 

ٌن مجموعة من الدكاك   .الربٌسً تتوزع على جوانبه 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

:(10صور رقم ) حدٌــــد    بــاب ال

(:10صور رقم )  
 بـــاب البلـــــد

(:11صور رقم )  

 المصدر: من إنجاز الطالبة

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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  باب الرٌوس:  -د

ة الشرقٌة من المدٌنة      ً الجه ها  ؤخذٌٌقع ف ما بٌن ٌ ال متكون من أربعة أبواب متالحمة ف ش

ٌرة ذات  ة اعتمد فً بنابه على الحجارة الكب ألشكال المختلفة إذا اتخذت المربعة والمستطٌل

زنطً سولومون ٌ هندس الب إه من طرف الم ٌد بنا    .مادتها رملٌة وكلسٌة أع

 عٌن البلد :  -2-1-3

نً ،        ٌن ذات طابع معماري روما ٌالدي وقد  هً ع نً  اءها إلى القرن الثا ٌخ بن ٌرجع تار

ها سكان  باسمذكرها البكري فً وصفه للمدٌنة  ٌ ٌن البلد أطلقها عل مٌة ع ً السباع وتس ٌن أب ع

 ً ها تسمٌة أخرى وه ٌ ٌمة لمٌلة ،كما أطلقت عل ٌتوسط البلدة القد المدٌنة سبب موقعها الذي 

ٌاه ٌن تزود المدٌنة بالم ٌة ،الع ٌن الرومان ها ل/20تدفق دابمٌ قدر ب بمعدل  الع اه ٌ ثا ومصدر م

ها وإعادة  فهو م ٌ خالت لترم ٌن عدة ت ها فً العهد الفرنسً  العتبارجبل مارشو عرفت الع ٌ إل

2003ٌوكان أخرها سنة  ألثار وتقع عند الناح ة م من طرف الوكالة الوطنٌة  ة الشمالٌة لمدٌن

ٌمة.  مٌلة القد

 

 

 

(:12رقم )صور   

عٌـــن البلـــــد  

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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حٌدة  ٌن الو رٌة بالغة إذا ٌعتقد أنها الع ارٌخٌة وأث ة ت ٌ أهم اقً لها  ً ر ٌن البلد ذات طابع رومان ع

ة مند إنشابها إ ٌ ها الطبٌع اه ٌ ٌان م األرضٌة وجر ٌومنا فً الجزابر التً تحتفظ بقناتها تحت لى 

ها بالباردة مرورقد ذكرها الرحالة العرب عند هذا و اه ٌ هم بمٌلة منهم البكري الذي وصف م

ٌاه فً العهود الدافبة شتاءا كما تعطٌنا ٌصفا  زٌع الم مٌة وتو انً العمو هامة حول المب ٌمة أثرٌة  ق

ٌمة ، ٌاإضافة إلى دورها  القد ة ههالقتصادي فم محٌطة بالمدٌن ٌن ال ا تستعمل فً ري البسات

ٌد الذي تشتهر ٌث  وصناعة األجر والقرم حً الذي تلعبه بح ٌا ٌم وكذا الدور الس به مٌلة مند القد

ٌن . ه هذه الع الف من الزوار والعطشى للتعرف على ما تخزن  تعد مقصد ا

 و: ــال مٌلــتمث -2-1-4

دٌمة لمٌلة جالسة  امرأةٌمثل التمثال بشخصٌة       كً وٌتوسط ساحة الثكنة الق فً عرشها المل

ة الملو  ٌخ اإلنسانٌة وكلم ً تبرز إسهام المنطقة فً تار ة الت ٌ ٌخ اهد التار العتٌقة من المعالم والشو

رٌة  ً(هً كلمة برب هذا المعلم أكبر تمثال أثري فً العالم ٌعثر علٌه  وهً الظل ، )تٌل وٌعتبر 

ٌض فً شكل  األب ٌر الحجم الذي  واحدة ،تلة كوهو مصنوع من الرخام وكان هذا التمثال كب

الفرنسً  الحتاللم إبان 1880قد اكتشف عام  ،م 1.70م وبعرض 2.30 ارتفاعهٌبلغ طول 

ٌدعى "غوٌت سً  ٌ "من طرف ضابط فرن ٌاق الحفر سنة واحدة  انطلقتات الفرنسٌة التً فً س

رٌخ بالجزابر   .قبل ذلك التا

ٌن  ة إلى  آلراءوتتبا م ٌ ة قد ٌ ه أبحاث فرنس خٌة للتمثال إذ ٌمٌل طرح أول تدعم ٌ حول القٌمة التار

اإلله "ساتورن"  ٌر إلى ذلك حسبهم نصب  ،أن التمثال ٌمثل ها بالقرب كما تش ٌ زٌة عثر عل جناب

طً من الخارج فً موقع الج اكتشافمن مكان  ٌزن ان الذي أصبح نالتمثال بمحاذاة السور الب

ٌعود إلى ملكة كانت تحكم  العتقادل إلى ٌرٌة الثانٌة فتمظأما الن ٌعرف باسم جنان ملو ، بؤنه 

مجٌا الرومان ، ها فؤصبحت  مٌلة فً الفترة ما قبل  ه ٌ مٌدي قام السكان بتؤل ً العهد النو أي ف

ة "اإلله ا ة هذه الملكة حتى بعد قدوم الرومان بدلٌل وجود بمثا مً للمدٌنة" وقد استمرت عباد لحا
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مومٌة التً كانت تضم العدٌد من مرافق الحكم  ً الساحة الع التمثال بالقرب من "الفوروم" وه

 أنداك.

 (:13صورة رقم )   

            

 

 

                                                  

ربً:مشتتة  -2-2  الع

ٌث( تقع جنوب مدٌنة شلغوم         ٌخ )العصر الحجري الحد رٌة تعود إلى ما قبل التار محطة أث

 ً ة مٌلة جنوب غرب حً جامع لخضر تبعد المحطة بحوال ٌ دٌة  5العٌد وال كلم عن مقر بل

ة  شلغوم ٌ الد خلوف على الضفة الجنوب ٌد وبلدٌة أ ٌن شلغوم الع ٌق الرابط ب ٌد على الطر الع

الً  ارتفاعهالحوض واد الرمال متوسط   م.800حو

 ً ٌث تعود إلى الحضارة القفصٌة ف ً الجزابر ح ٌخ ف تعتبر هذه المحطة من مواقع ما قبل التار

ٌا تم هذا الموقع من طرف السٌد "غوستا ٌق مار فشمال إفٌرق هو باحث فرنسً وفر ة" و ٌ س

األسس لتشٌد بناء على تلك األرض عمله صدفة أثناء  هم بؤعمال تنقٌب عن ٌام فوجدوا على ق

ٌن تربة سوداء مختلطة بالعظام ما جعل  بؤن التلة عبارة عن ركام مدفن  الستنتاجعمق متر

ٌخ  ٌقيب  رٌةام بشظع اكتشفكما ، لعصر ما قبل التار ّالسيد دّبسيج الت  ْ ُ ْلى  ّ بعد ذلك ت

ِا  الل ٌزٌد عمرها عن ّالدزاست  ة فً العالم  ٌث اكتشف بها أقدم جمجم ً 15000ح سنة وه

ة  ٌ األمرٌك ٌات المتحدة ً الوال ٌا بجامعة بوسطن الواقعة ف ّاث ألّ الكثيس هي  ،معروضة حال د

ْ عبازة عي حجس  ُ ّ ْاى  ٌْعت هي حجس الص ِا الوص ٌ ضَ سْد أه عٌد تعس هويز  ّ بسيق  ذ

مٌلــــو   تمثـــال 

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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ٌي داكي ألشعت ال ًَْ ب ّ ل ْى ذ ٍ شوس ، قد يك ُر ًاث هعظن  ْا ّاثألاّكرا عظام الحي عبازة عي  د

ِام ٌا بجامعة قسنطٌنةم و1970رٌة سنة هكاشط  ، سكاكيي ، س  . هً معروضة حال

  عٌن المشٌرة : -2-3

رٌة المختلفة      ٌد من العناصر األث ي مهم ٌحتوي على العد ٌرة على موقع أثر تحتوي بلدٌة المش

ٌد من القبور المٌغال ً العد ٌد تهٌبته ،ٌٌتتتمثل ف ٌم أع ابً قد ٌم  ة ،منبع م ً قد ٌق رومان أثار طر

ٌرة  الً تل المش الً من أع ٌاه محمولة 2500حو ٌرة بإضافة إلى قناة م ٌن المش م شمال شرق ع

ٌرة كما تحتوي عل ٌن المش ٌرة فً التل المقابلة لع رٌة صغ على العدٌد من ى قوس تإدي إلى ق

ٌات الرومانٌة الحجارة المصقولة ، ٌم نوفا سبارسا ) وفً مشتة  بوتخماتن البنا   السم القد

nova sparssa)  انً أخر ٌتربع على مساحة الموجودة ٌرة ٌتواجد موقع روم ٌن المش بع

الً   ، ²م2000تقدر بحو

األولى تقع أعلى التلة فً الجنوب الشرقً فقدت كنابس  3ثالثة ٌضم العدٌد من المعالم منها  

ٌر من عناصرها المعمارٌة بفعل التدخل البشري تتكون من أعمدة وصحن مبلط باألجر  الكث

ٌات ومنبع فً الشمال  ٌحتمل أنها ملحقات للمعلم ،الصق لبنا ثانٌة فتقع أما ال تقع أسفل الربوة 

ٌن  ٌر واضحة المعالم ولكنها أكبر من األولى تتكون من صحن به صف هً غ جهة الغربٌة و فً ال

ٌة ٌحتمل أنها أبار رومانٌةباإلضافة إلى لقى بالموقع أثار  اكتشفتمن األعمدة كما  رومان

ة وأنصاب ج ٌ حٌة نابفخارٌة كتابات التٌن ٌ  .زٌة وأخرى مس

                                    

   

 

 

 بوتخماتنأثار رومانٌة بمشتة 
(:14صور رقم )    

ة   أثار رومانٌة بمشتة الفراكتة بجبل عقاب بواد العثمانٌ

الٌة مٌلة المصدر :  ة الثقافة ل رٌ دٌ م
 ة 
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 الرقادة : -2-4

الً      ة أحمد راشدي على بعد حو ٌ جهة الشرقٌة لبلد كٌلو  10و 9تقع منطقة رقادة فً ال

ة  مترات عن مقر البلدٌة ، ٌ األثار الرومان هر منه سوى بعض ٌظ ال  وهً عبارة عن موقع

ة ٌ تً الكثٌف من قمح ونباتات بر ٌان لوجود عوابق منها الغطاء النبا   .والت ال تظهر للع

ة : -2-5  ألثار الرومانٌ

ها بقٌت لشهد على مرور مختلف       م ٌ ارها الرومانٌة المتناثرة عبر إقل تشتهر والٌة مٌلة بؤث

حٌث تم العثور على رسوم  ة  جدارٌةالمستعمرات الرومانٌة  ٌ التزال تحمل نقوشا خطٌة رومان

األثار  ٌات : 07عبر وتتوزع هذه نً قشة ، مٌلة ، بلد وادي العثمانٌة  حمالة بقلعة توما ، ب

جً  الح ،،درا حً عبد الر واد سقان ، بو ٌ   .مانحبنً 

 

 

 

مٌلة  ة بالمٌدنة القدٌمة ب   أثار رومانٌ

(:15صور رقم )  

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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  الكهوف : -2-6

ٌات المحددة كاألتً :      واد  حمالة ، تجدر إلشارة إلى تواجد عدة كهوف على مستوى البلد

الح جً بو ٌد  ، سقان درا كما توجد على مستوى بلدٌة واد سقان كهوف خلفتها مناجم الحد

ٌش الفرنسً فً حق  ارتكبهاالتً كانت مسرحا لمجازر  ٌز ضحٌة جزا 600الج رٌة دون تم ب

ٌا ذوتخلٌد له ٌمة شٌد نصبا تذكار   .(1)هذا المكانبه اذكرى األل

 (عٌن بزاط -مشتة نعمون ) : كاف تازروت - أ
ها      ٌ األحمر الفاتح ، تغط خرٌة مرتفعة من الحجر الجٌري ذو اللون الموقع عبارة عن تلة ص

إٌة من  على كهف تازوروت  ٌصل جنوبا الى مدٌنة شلغوم أطبقة سوداء رقٌقة ، مجال الر

الد خلوف  و ماشماال  أتاجنانت  العٌد وٌزٌد عنها  الى سلسلة تافرنت وركبة الجمال جنوب ا

ٌوة وجنوب  ة الشاسعة المعروفة بالسطحة  والتً تطل على فرج ٌ فٌصل الى الهضاب الصخر

جبال شطابة وكل المناطق المعروفة   ىبالناظر إلٌة إما شرقا فٌصل مجال الرأغرب مٌلة ،

حً وواد دكري من خالل  وغربا ٌصل بك الى مرتفعات بوحاتم بالسراوات ، ٌ وهضاب  بن 

ً تمكن كاف تازروت  ٌج ٌخ أهذا الموقع السترات ن ٌضع لنفسه اسما نقش فً صفحات التار

ٌومنا هذا  لما قبعبر العصور منذ  ٌخ الى  ة أما عن أ ،التار صل التسمٌة فتازروت هً كلم

ً التل الصخري ،  رٌة تعن وهو مشتق أبرب وٌة ،  هجة الشا من الشكل و الصخر فً الل

جً و  ٌولو  .  المنطقة  طوبوغرافٌةالج

  

 

 

                                       

 كاف تازروت (:16صور رقم )
 

ة الثقافة المصدر :  رٌ دٌ   م
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  و غار الزمة :أمغارة شطابة  - ب

التٌنٌة  التً اكتشفت بها، تقع       ها شاربونو مغارة الشهداء ، نسبة إلى الكتابات ا ٌ أطلق عل

ها البد من المرور عبر    بمشتة الفراكتة ٌ ٌن فوة  وللوصول ال فً سفح جبل عقاب ،  جنوب ع

ً عبارة عن ملجؤ  بؤعلىالمغارة للناظر  تتراءىٌن أالمحاجر الحدٌثة  قمة جبل عقاب وه

ٌم كمعبد  بٌعً اعٌد توضٌبه ٌلستغل من طرف االنسان القد محلٌة عرض فتحة الكهف  آللهةط

ٌد عن ما ارتفاع مدأم 08وعمقها  م12 ٌز ً  3خلها ف ة المغارة الٌسرى وف م نحتت على جه

ٌرة متقاربة  ٌن أصدر الكهف كوات صغ ادها ب طوال ، و  15بع ما عمقها أسم عرضا  20سم

ٌن  الً  20و 15فب ة  25سم  ، للمغارة ساحة  مساحتها حو ٌ ها ممرات جانب ٌ إدي ال ٌ متر مربع 

الً  جهة ، ٌعتقد  كبر حجماأم ، وبداخلها نحتت كوات  02عرضها حو من تلك الواقعة فً الوا

ٌن ٌم القراب ٌث عثرنا على بعض القطع الفخارٌة ، عند مدخل  أنها كانت تستعمل كمذبح لتقد ، ح

كً ٌقع فً الغربٌ تراوح عرضه  ٌق مل ٌوانات ، فتح  إلى المغارة طر المغارة نحتت مرابط للح

 .(1) م16و  08ٌن ب

  
 

 

 
 

ة مٌلة.1) ٌ ة الثقافة لوال ٌ مدٌر  :) 

(:17صور رقم ) ةــارة شطابـمغ   

ة الثقافة المصدر :  رٌ دٌ م
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 قلعة تازورت:  -2-7

ٌذتقع ه       ال  هو موقع ٌن الملوك و إال ظه القلعة على بعد كٌلومترات شمال بلدٌة ع هر فٌه

مٌة  ال اإل ٌزنطٌة الرومانٌة وبعض القطع الفخارٌة منها وغٌرها مر بها مإسس بعضاألثار الب

مٌة أبوعبد هللا الش وهً األولى فً المغربٌالدولة الفاط ذكرها بن  عً وجعلها دار الهجرة 

ٌخ ٌر فً كتابه الكامل فً التار   .ألث

  فندق فرجون: -2-8

دٌمة ب      جهة 500ـ ٌبعد عن مكان المدعو الثكنة بالمدٌنة الق حٌة السفلٌة لل م تقرٌبا من النا

إسس  ألن أبو عبٌد الشٌعً م ٌم جدا ٌخ إنشابه لكنه قد هل مإسسه وتار ٌج الغربٌة الشمالٌة لكن 

امٌة للتداوي بمابها ونزل فٌه  مٌة مر به عندما قصد عٌن ح                                                                                                                                .الدولة الفاط

  قص األغا : -2-9

ٌت       ٌوة ٌحده من الشرق دار البلدٌة ومن الغرب ب ً مركز بلدٌة فرج ٌقع قصر األغا ف

ٌتربع على مساحة تقدر ب  األغا ، قصر  ²م 800الشباب ، ٌات منها قصر لقد عرف بعدة تسم

حٌث كان مقر بوعكاز ، برج الحمام جنان الحاكم ، برج  نً  ٌخ بنابه إلى العهد العثما ٌرجع تار

ٌة أحمد باي بقسنطنٌة الذي كان  ال ٌوة المدعو بوعكاز بن عاشور التابع ل الحاكم لمنطقة فرج

ٌن الناس ، ٌوة وفض الخصومات ب إون منطقة فرج وبعد دخول  ٌتولى إلشراف على إدارة ش

دٌة فج الفرنسً حول إلى  الستعمار مقر إداري للحاكم الفرنسً بالمنطقة كما كان به مقر بل

ٌطلق علٌه  مزالة االتقالل حول القصر إلى مركز  اسموأصبح  ألبناء برج الحمام وبعد

ٌاللً ، إخرا مكتبة تابعة لنفس المتوسطة ، الشهداء ثم إلى داخلٌة تابعة لمتوسطة   وأصبح م

ٌف البلدٌة .  وقسم أخر تابعألرش

ٌط به حدٌقة بها  ٌن ،كما تح ٌن ،سفلً وعلوي وساحت ٌ ٌحتوي القصر فً شكله العام على طابق

تطٌال ، ة الشرقٌة وبها المدخل ٌظ فورة ماء ٌؤخذشكال م ٌسٌة فً الجه هر منه واجهتان ،الرب

ٌ الربٌسً ، جهة الثانٌة ف ٌحتوي الطابق السفلً على تسعة ظأما الوا ٌا ، هر بها باب موصد حال
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ٌا كمكتبة  استغلت حجرات ٌحتوي على  كقاعة للمطالعة ، واثنانواحدة حال أما الطابق العلوي ف

ة الشمالٌة ، ً المطبخ الذي ٌقع فً الجه ٌحتوي على مرافق أخرى تتمثل ف أما  ستة غرف كما 

ٌ ألرضً ، م المبنى خمسة متشابهة تقرٌبا ،ضالمدافا ف وثالثة فً  اثنان منها فً الطابق 

  ي .الطابق العلو

مٌد على شكل جملون ،السقف سقف با ٌعة المنطقة الجغرافٌة  لقر وٌعود السبب فً ذلك إلى طب

ٌرة والتً تبقى ٌات كث األمطار والثلوج فً فصل الشتاء بكم ٌز بالبرودة وتساقط لفترة  التً تتم

مً أفراد العابلة من السقوط من جهة  ٌح ٌط بجانبه الغربً جدار  كً تذوب كما أح طوٌلة ل

حماٌة من جهة أخرى وزٌنت  ٌعطً البٌت الحرمة وال افته المطلة على الخارج بتدرجات حو

هر ظاألجر تالصحن فزٌنت بقطع ه بذلك أسوار لقالع أما حافته المطلة على ٌمربعة الشكل شب

ً  كتراثصنف القصر  فت علٌه نوعا من الزٌنة ،ضسداسٌة متواصلة أبؤشكال  وطنً ف

ٌم ، ، 10/02/1998 ة ترم ٌ األن إلى عمل ٌحتاج هو  هناك مشروع لرد  و لهذا  العتبارو

 المعلم.

  

 (:18صور رقم )

 اــــــــــر ألغـــقص
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  السجن األحمر: -2-10

ٌوة ٌتربع على مساحة تقدر ب       دٌة فرج األحمر وسط بل سمً بهذا  ²م 2000 ـٌقع السجن

األحمر وذلك  السم ٌت باللون ٌر  المتصاصنسبة إلى لون جدرانه التً طل لون الدم الذي تتطا

ٌن أٌضا ، ٌن ،وإدخال الرهبة والخوف فً قلوب المساج اهد ٌب المج ٌرجح أنه  عند تعذ كما 

مً بهذا  على  1955وانتهت سنة  1952، بدأت األشغال به سنة ة إلى مواد بناءه نسب السمس

                ٌد المقاول الفرنسً ألكسندر.

    

 

(:19صور رقم )  السجن ألحمر  

مٌلةالمصدر :  ة  ٌ ال   دار الثقافة ل

  المصدر : دار الثقافة



هيلت                           الفصل الثالث اليت  ّ ّضعيت القطاع السياحي في  ّ وؤُالث السياحيت  ا  
 

 
147 

ٌطرة التامة  ٌحتوي السجن على أربعة أقسامٌ علوها سطح خاص بالمراقبة والحراسة تمكن الس

ٌوة وخاصة كما ٌسمح  انات ،زعلى كامل الزن ة بمدٌنة فرج ٌط بمراقبة كافة المناطق المح

جهة الشمالٌة  ٌوجد فً ال ٌط بالسجن رواق و ٌح المناطق الشمالٌة والغربٌة والجنوبٌة الشرقٌة 

ٌره كان الموت دون محاكمة ،منه ثالثة زنزانات  ة منه  كل من دخلها مص ٌ جهة الغرب أما ال

جٌن ،فتحتوي على  ٌه المسا ٌاه ٌعذب ف هً: أحواض تجري بها الم أهم أقسامه ف  و

  األول به ٌنتضم  زنزانة و17القسم ٌ ٌر  ، النساء المدن ٌش التحر هدي ج نًومجا ،  الوط

ٌن و 09   .لتحوٌلهم 08منها لفرز المساج

  ٌحتوي نً  أنواع العذاب على زنزانات مخصصة لممارسة مختلف  05على القسم الثا

حٌث ٌغطس فً  ٌهم باإلعدام ٌتوسطها مرحاض وبجانبه حوض به حنفٌة  المحكوم عل

  .أمتار فً ألعلى لمنع كل محاولة فرار 09وسطه حابط ٌعلوه 

  ٌن الذي ٌلقً علٌهم القبض ٌات  اللالقسم الثالث خصص هذا القسم للمساج عمل

ٌان م وهم فً غالباألح ٌط وما شابه ذلك  ٌن العزل كما ٌعتبر هذا القسم التمش ن المواطن

ون هذا القسم من    .زنزانات 05مركز عبور إلى سجون أخرى وٌتك

  حتوي ٌ هور والذي  هذا القسم على مكتبان ،القسم الرابع ٌعتبره ألول خاص بالجم

ٌهم أما المكتب  ٌن صاحب قراراتاالعدام عل انً فٌضم الحراس والمترجمونالمساج  الث

 تخلص تالذي 

ٌن بعد  استنطاقمهمتهم فً     شغل المعلم عدة وطابف منها مدرسة  السقاللوتعذٌب المساج

ٌن ، مقر اهد ظمة المج ٌمات سنة  لمن وتم تصنٌفه باقتراح  1997كما ادخلت على جزء منه ترم

ٌوم  درٌة الثقافة لوالٌة مٌلة  خً ضمن  10/02/1998من م ٌ  التراثلٌصبح بعد ذلك معلم تار

نً   .الوط
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 ة:ـــاٌـرج زغـب -2-11

الً       ة زغاٌة فً منطقة تدعى المشتة على بعد حو ٌ ة جنوب بلد ٌ ال ٌقع البرج شمال غرب ال

وإال ما كلم ،5 ٌس هذا البرج ٌخ تؤس ال توجد معلومات تإكد تار ٌخه  رواه  أما بخصوص تار

الل  انً و اٌة العهد العثم كان ٌمثل قوة  الفترة الستعمارٌة سكان المدٌنة بؤنه بنً فً نه

ٌث ً هذه المنطقة ح ٌن ف ٌ إونة الكافٌة قصد رقابة أي تحرك  الفرنس ٌزود بالم سبب بو، كان 

هاأعراش مٌلة  اتفقتموقع هذا البرج  ٌ ٌط  1864على الهجوم علٌه سنة  وضواح بعد تخط

ألن هذا البرج حٌث كان الهدف من هذا الهجوم هو القضاء التام على الوجود الف مسبقا ، رنسً

ٌة الشرق .  ٌمثل القوة الفرنسٌة بناح

ة الشمالٌة للبرج  ً الواجه ٌحتوي على مدخل ربٌسً ف البرج عبارة عن مبنى مربع الشكل 

ة  ٌ ٌن فً  الحظوأخر ثانوي فً الجهة الغرب وجود أربع أبراج مربعة الشكل مكونة من طابق

ٌا األربع ٌتكون المبنى من أربع غرف  إدي إلى الطابق العلوي الزوا ٌ ٌتوسطها رواق به سلم 

الن  أما الغرفتان  ٌإدي كل واحد منها إلى الغرفة المجاورة ،فتح على جانبً الرواق بابان متقا

ٌن تقعان  ٌن متقابلت ً أما الطابق العلوي فٌتكون من غرفت الباقٌتان فقد فتحتا على الفناء الجنوب

ٌن للرواق الس ٌن المجاورت فلً نلج لكل منهما عبر باب كما له شرفة تطل على الفناء فوق الغرفت

ٌن ٌن من الغرفت ها عبر باب ٌ ً تدخل إل  .(1) الشمال

 كاف الزوابق:  -2-12

الد عاشور ،      اضً برباس بالمكان المسمى أ ٌ طٌدة بالسجن  ٌقع ببلدٌة الع عالقة و كانت له

ٌ اجٌن  ٌتقرر قتل المس ر حٌث عندما كان  ٌق بٌن وألحم ٌن تمهٌدا ضعون فً الممر الض                                   الحابط

 

 

 

ً ، مصدر سابق     1)                                                                                                                        (: كنزة بوهال
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ٌن   ٌهم من أعلى الكاف وهم مكبل ٌق رم ً شاحنات إلى هذا الكاف ٌوقتلون عن طر ال ف ٌ لحملهم ل

ا  أفراد ٌخرج على شاط ٌوم  ٌان وهذا طول سنوات الثروة وكان كل  ً أغلباألح أو جماعات ف

 الشهداء.الوادي العدٌد من رفات 

 مرك الصاص:  -2-13

دٌة الرواشد       مً كذلك بالبرج ٌقع ببل أهم مراكز التعذٌب  س  الستعمارالتً قام بها ٌعد من 

ة  ٌ ال ٌر بعد  أقامهبال األخ ٌن جاء اتاللههذا ٌن الذ وا للمنطقة ووصول الفوج األول من المعمر

ٌطانخصٌصا  الء لالست ٌ ٌا جزءا من  والست حٌة الخصبة خصص مبدب اضً افال األر على

األخر عبارة عن سكن ومركز  ٌن والجزء ٌم أبناء المستوطن ٌا لتعل رٌد ،المراكز قسما تربو  ب

ٌن وقد أنشؤ بالبرج أبراج للمراقبة وعند الضرورة ٌستعمل كمركز  ٌ اجهة الجزابر عسكري لمو

ٌز وخنادق وأماكن خصصت للتعذٌب و  .ٌن للمسجون دهال

جماعً تهذا المركز بمختلف الوسابل وألنواع والتقاشتهر  ٌنو التٌل ال فً  هاكٌل بالجثث ورم

ٌان و األح ٌر وحرقها فً بعض األعمال الشنعاء إلى غاٌة  ظلالمطام ٌمارس هذه هذا المركز 

 .السقالل

 مٌنار زارزة:  -2-14

لوالٌة مٌلة على بعد      جهة الشمالٌة الغربٌة المنطقة ذات  كلم من مقر الوالٌة ،76تقع فً ال

أهم  ٌث كانت  ة ألبطال ح ها ضمن قابم نً جعلها تسجل اسم رٌخ غ ً طبٌعة ساحرة وتا طابع جبل

ٌخ أحداث محطات هذا  هجوما على  1945ماي  08التار الً  األه ٌن شن مركز حراس أ

ً  وانتقاماالغابات  هناك من نف ً طٌرقه و ذٌب كل من ٌصادفه ف منهم قام المستعمر باعتقال وتع

عً للمواطنٌن  السقاللفً السجن إلى غاٌة    .لعزلاكما قام بقتل جما

ٌر وقوات العدو ٌش التحر ٌن ج ها "معركة جبل  شهدت المنطقة عدة معارك ب هم " عفرون وأ

ٌرة فً  ها أفراد ج 1958أوت  04الشه ٌ ٌر قوات على التقهقر والتراجع التً أرغم ف ٌش التحر
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ٌرة كما نجد كذلك معرقة جنان  ة كب ٌ ة وبشر ٌ ً أوت دربعد تكبدها خسابر ماد  1956عون ف

ٌر الثلج  ٌل  4معركة غد غٌرها . 1961معركة قاع الكاف  ، 1957أفر  و

رزٌزة :  -2-15  صخرة ب

عً باٌنان     رٌة وقلعة منقالع  تقع ببلدٌة تر ٌ الثوار كانت هً إحدى معالم الثورة التحر

ٌزة تدعى السطارة والدر ٌن وبرز اهد اهدون طوال  جة وإحدى مخابا المج بداخلها تحصن المج

 فترة الحرب وحتى المواطنٌن كانت ملجؤ لهم .

 الة : ـالبع -2-16

الً      ٌن الملوك هً كلم شمال شرق 5م و7.5تقع شمال غرب واد العثمانٌة بحو ة ع ٌ بلد

ٌعود إلى الحضارة الرومانٌة ، رٌة بحٌث  عبارة عن موقع  ٌوجد الموقع وسط مرتفعات صخ

ٌن هذه  ٌجري ب ٌد إال عندما تصل إلى واد البعالة الذي  ٌظهر من بع ال  المرتفعات وهو نتاج أنه

وهً متن التقاء الً والجنوبً الذي ٌصب بدوره فً وادي العثمانٌة  وعة وموزعة الوادي الشم

ٌن البعالة  ً للموقع بالقرب من ع ة المدخل الربٌس ٌ ة الغرب ٌث نجد فً الجه ، فً عدة جهات ح

ٌ ٌن هر لنا هو سد بالواد الجنوبً من الحجارة ظوأول معلم  ٌرة مكونة من صف المصقولة الكب

نً  ً ألعلى السد قناالثا ٌوجد ف ٌن السد ،كما  م ٌ ً الصخر على  مهدم قناة محفورة ف ة لنقل نصفه 

ٌن الوادي الجنوبً مغارة بها ممر بشكل  م ٌ جهة الشرقٌة فنجد وعلى ال ٌاه إلى الوادي أما ال الم

تبلغ مساحة المغارة  ثقوب تساعد على تسلقه ،توجد على جانبه عمودي مناألسفل إلى ألعلى 

ٌوم  ²م72 كما توجد بالكاف غرفة أخرى تعرف عند سكان المنطقة باسم غار الطلبة وهو ال

ة شرق  ٌ جهة الجنوب عبارة عن مزار تشعل فٌه الشموع والبخور باإلضافة إلى هذا فإنه نجد بال

هو مس ٌر إلعجاب و الً معلم مث ٌر بجانبه  حبالسد وعلى الضفة اٌلمنى من الوادي الشم كب

ٌن منحو ٌر ٌن صغ هما جدار نحتت به قناة توصل حوض ٌن فً الصخر ٌفصل بٌن  حبالمستت

ٌن .  بالحوض
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ٌرة منحوتة فً الصخر  ً توجدثالث غرف كب ٌن الوادي الشمال م ٌ جهة الشمال وعلى  أما من 

ولكنه لم ٌكتمل  كانت عبارة عن معبد تظهر بجانبها أثار تدل على البدء فً إعداد نصب أخر

ً هذا النصب مشهد للتضح ٌنحت ف ٌن  ً المذبح شخص ً وسط على جانب مسك كل واحد ٌة ف

هو  ٌحمل فؤس على كتفه و ٌرمنهما بكبش و ٌرن ٌش   .إلى عبار اإلله بعل سات

ٌم فً نحت هذه  المعالم الموجودة فً الموقع والمنحوتة فً الصخر تبرز إبداع اإلنسان القد

ها ، ٌر مصنف مما  معالم ٌر محمى وغ ف هذا الموقع غ خرٌبولكن لألس  .ٌجعله عرضة للت

 

 

 

(:20صور رقم )  

 احدى الغرف المنحوتة  بداخل الجبل
 

 منظر عام للموقع
 

ً ال  خرصأحواض سباحة منحوتة ف
 

 النفق الذي توجد بجانبه الغرف
 

 غرف منحوتة فً الصخر

ٌم  نقش بارز ٌجسد مشهد تقد
 قرابٌن

الٌة مٌلة المصدر :  ة الثقافة ل رٌ دٌ م
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   عٌن فوة : -2-17

األثري       ٌعود 12ة على بعد بفً منطقة شطاٌقع الموقع كلم شرق بلدٌة واد العثمانٌة 

ٌونو أثناء رحلة 1855سنة  اكتشافه  ة.بفً منطقة شطا اكتشافهم من طرف الباحث شار

هو اسمٌعتبر  ما و ٌ السم الموقع قد ٌوم فوة امتداد ٌنٌة وأقدم هذه الكتابات  فانس الت حسب الكتابات ا

ٌر إلى 200م والثالثة سنة 205م والثانٌة تإرخ سنة 200تلك التً تعود إلى سنة  هً تش م و

ٌم كما عرفت باسم  السم ها  ذلكفوة  المالقد حٌة هذه المدٌنة مازالت معالم ٌ فً الفترة المس

الً   الحجارة المصقولة .بعض  باستثناءمطمورة تحت التراب فً الوقت الح

  عٌن تامذة : -2-18

ة والطبٌعٌة الهامة بلوالٌة تقع ببلدٌة        ٌ األثر ٌن تامذة من المواقع  أحمد راشدي ،تعتبر ع

الً لجبل  ها مدٌنة رومانٌة تقع فً السفح الشم أهم رٌة  األث ٌر من المجموعات تحتوي على الكث

الالت تامذة ٌتربع الموقع على مساحة  بلعٌد بالقرب من  هكتار تضم العدٌد من 12.6حٌث 

ها مذبح منحوت فً ال أهم ٌر واضحة  خرٌة المطلة على  خر ،صالمعالم الغ وعند الربوة الص

جا  ها  الصطناعٌةضفاف واد تامدة عدد لمال أهم األدوات الصوانٌة  التً تضم عددا من

ٌن تامدة الرب الالت ع قً  ً أعلى قمة جبل عدد من  ٌسٌة ،الواقعة فً الجدار الشر كما عثر ف

ٌرة الحجم  وهً صغ ٌزٌدقبور الدولمن  ارتفاعها عن متر واحد باإلضافة إلى مجموعة من  ال 

بً الحوانٌت على ضفاف واد تامدة فً أعلى قمة الجبل هذاباإلضافة  إلى الحوض الما

األثار الرومانٌة فً شمال  مجموعة أخرى من الالت و المنحوت فً الصخر بالقرب من ا

البا بشالالته الرابعة الجمال وموقع أثري  ٌا  ٌن تامدة وعلٌه فالموقع ٌعتبر منظرا طبٌع شرق ع

 بؤثاره المتنوعة .
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III -  الت ة:المؤ  الدٌنٌ

ٌا       ٌزة إذ تضم مجموعة من المساجد والزوا مٌة متم ال تزخر والٌة مٌلة بمعالم ا

ٌوم   .األضرحة التً مازالت قابمة إلى حد ال

دٌمة النشؤة وأغلبها بمدٌنة مٌلةنتتالمساجد:  - ها نذكر : شر فً والٌة مٌلة عدة مساجد ق  ومن بٌن

 

 (:21صور رقم )

 عٌن تامذة بأحمد راشدي

ائً  الحوض الم

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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 مسجد سٌدي غانم: -1-1

      ً دٌمة ٌعد أول مسجد ف ً فً الجهة الشرقٌة للمدٌنة الق ٌزنط ٌقع المسجد داخل السور الب

ٌخ تؤسٌسه إلى سنة  هاجر دٌنار على أنقاض 680/ ـه59الجزابر ٌعود تار م من طرف أبو الم

 بناٌة رومانٌة 

اهدا على مختلف الحضارات التً تعاقبت على المدٌنة اكتشف أن هذا  ٌبقى هذا المعلم ش و

زنطً إلى كنٌسة وبعد الضرح كان فً العهد الرومان عبارة عن معبد تحول فً العهد  ٌ الب

الة وقد عرف المسجد إضافات  ٌإدي فٌه المسلمون ال المٌة تحول إلى مسجد  اإل الفتوحات

ارٌخه و ٌرة عبر ت الم ،كث اإل ٌر من السكان فً ٌن ودخول عدد كب ٌاد عدد المصل الزد  ذلك

األرضً عبارة عن  الحتاللوخالل  ٌن ٌل والعلوي كان  إسبالتالفرنسً قسم إلى طابق للخ

هً: ٌات  ٌواء الجنود أطلق على المسجدثالث تسم  مستشفىإل

 .مسجد سٌدي غانم نسبة إلى ولً صالح 

  هاجر دٌنار نسبةأمسجد هاجر دٌنار. بو الم  إلى القابد الفاتح ابو الم

 . المسجد العتٌق نبة ألقدمٌته 

الة ذات شكل مستطٌل تبلغ مساحتها    ٌت  ها عدة  2م475.8ٌتكون المسجد من ب ٌ ٌمت ف ، أق

ٌات منذ  زٌة لجدار القبلة 05م للكشف عن قاعدة المسجد بها خمسة 1968حفر     أساكٌب موا

دٌة على 07و سبعة  عمودا بعضها رومانٌة تحتوي  40جدار القبلة ٌوجد بها  الطات عمو

ٌنٌة تعلوها  ٌجان بؤنواعها المختلفة تحمل عقودعلى كتابات الت ذات أشكال متنوعة ، أما  ت

ة على  هً متٌن ً عند الرواق االوسط و  ً تلتق ة موضوعة بشكل عرض ٌ السقف بؤلواح خشب

ٌحتوي ال طولً ، كما  مسجد علىثالثة مداخل ، المدخل ألواح من الخشب الممدود بشكل 

الربٌسً ٌتوسط الجدار الشرقً تعلوه كتابة كوفٌة من الخارج نصها " بركة محمد " ، أما 

ً خلف المحراب  ٌوجد فً الجدار الجنوب انً ف الً ، و هناك باب والمدخل الث هو المدخل الح
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رٌة ٌفضً الى  ٌعود إلى الفترة االستعما  ً ٌتوسط الجدار الغرب االول المستحدث ثالث  الطابق

الة .  فوق بٌت ال

ٌوم  ٌمة  وطنً لمدٌنة مٌلة القد ٌا ٌشهد 03/07/1995تم تصٌنفه ضمن التراث ال م ، و حال

ه باعتباره ٌ م ٌ ة  أشغال ترم ٌ ٌر ة لوالٌة و هذا تحت إشراف مد ٌ ٌاح واحد من الثار الثقافٌة و الس

     الثقافة لوالٌة مٌلة .

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

(:22صور رقم )  

ً للمسجد   المدخل الرئٌس

 الباب الثالث للمسجد

ً للمسجد  المدخل الثان

من الخارج  مسجد سٌدي غانم
  لللالاللخارجالخارج

 مسجد سٌدي غانم من الداخل 

من إنجاز الطالبة  المصدر :  
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ٌق : -2 -1   المسجد العت

جهة الشمالٌة الشرقٌة لها على بعد        ٌمة فً ال ٌق وسط المدٌنة القد م 300ٌقع المسجد العت

ٌات سكان المنطقة أنه بعد غلق  ،من باب البلد إال أنه حسب روا جهل مإسس هذا المسجد ٌ

الً بضم المنازل إلى ب اله عضها البعض استخدمت كمصلى فً وقت مسجد سٌدي غانم قام 

عمار و أعٌد تؤهٌله كمسجد سنة   م.1872الست

ٌا باستثناء الشكل العام له الذي بقً على حاله ٌتكون من الصحن الذي أالمسجد  دٌده كل عٌد تج

ة عند المدخل  ٌ جهة الشمال ً ٌؤخذ ٌوجد فً ال شكل المستطٌل ، كان فً البداٌة مكشوف ثم غط

ما بعد فً  ٌ جهة الشمالٌة له فتح بابان .ف  ال

الة التً  الة بٌت ال ٌان الى قاعة ال جهة الجنوبٌة له نجد مقصورة االمام و بابان ٌإد اما ال

الً فتحتثالث  ارها الشم ٌل فً جد منها على الصحن والثالث  إتنانبواب أٌؤخذ الشكل المستط

هو عبارة عن تجوٌف نصف  ٌوجد المحراب و نً للمقصورة فً الجدار الشرقً  ٌعتبر باب ثا

ما بعد إلى صفته دابري على  ٌ ٌوجد المنبر الذي كان فً البداٌة من الخشب ثم تحول ف مٌنه  ٌ

ٌة ٌصعد إلٌه عبر ثالث درجات.  الحال

سً فً  ٌ ٌن الرب ٌحتوي المسجد على مدخل ة كما  ٌ جهة الجنوب جهة الشمالٌة والثانويٌ قع فً ال ال

ٌن جهة الشمالٌة أما الحٌدثة  ٌضم المسجد مقصورت األولى أصلٌة ، توجد فً الطابق العلوي بال

 فتوجد فً الصحن كما توجد بالطابق العلوي الذي ٌتم الصعود إلٌه عبر سلم به عشر درجات ،

ها عبر  ٌ جهة الشمالٌة للمسجد ٌتم الولوج إل جهة الغربٌة أما المبذنة تقع فً ال ٌس بال قاعة التدر

األربع  18سلم دابري ٌتكون من درجة ذات شكل مربع فتحت بها أربعة نوافد حسب الجهات

 . ً مً إلى الطراز العثمان  وهً تنت

ٌلً: -1-3  مسجد مبارك الم

ٌن بؤربع ب م1935الى سنة ٌعود تؤسٌسه      ٌ ٌن الجزابر معٌة العلماء المسلم ٌس ج عد تؤس

 صبح ٌستقبل المصلٌن.أ م1941و منذ سنة  سنوات 
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ً الذي كان  ٌخ مبارك المٌل إسسه الش دى أماما ، و مدرسا و معلما به إٌحمل المسجد اسم م

نً و أرسالته على  ٌ حً ، رغم الحصار الذي كان على النهضة إحسن صورة من نشاط د ال

ة من طرف المستعمر فً سنة  ٌ الح ٌم الفقه  م1937ال ، تؤسست بجانب المسجد مدرسة لتعل

 ً ٌخ مبارك المٌل ة و بإشراف الش ٌ ة دٌن ٌ ٌضا الذي ظل قابما أو العلوم الدٌنٌة من طرف جمع

ها رغم ال ٌ مه الى غاٌة وفاته سنة مبهذا المسجد ٌإسس المشارٌع و ٌشرف عل الز رض الذي

ها خلف1954 هود ، أه فً م حٌن ٌخ مز ٌار ثم الش ٌخ محمد الصالح ابن ط مامة المسجد الش

 بوعروج احمد و بجاوي عبد القادر. 

ٌة و فً سنة أم 1964عرف المسجد سنة  ة 1978ول عملٌة توسٌع ٌ خرى ، أم استفاد من عمل

إخرا بناء قاعة للوضوء تشغل مساحة   . 2م300و مصلى للنساء بمساحة ،  2م300كما شهد م

زواٌ -2  ا :ــال

    ً ٌث كان لها دور ربٌس ٌا عبر أنحاء لوالٌة ح مجموعة من الزوا إلى جانب المساجد تنتشر 

درٌس أركان دٌننا الحنٌف.  فً ت

  زاوٌة سٌدي الٌشخ الحسٌن :  -2-1

وٌة الحسنٌة تقع على بعد     وٌة كذلك بالزا كلم جنوب غرب بلدٌة سٌدي خلٌفة ، 4تعرف الزا

وٌة سنة أ نً بن سٌدي الصالح بن محمد عبد هللا 1660سست الزا ٌخ سٌدي الحس م على ٌد الش

ٌن  ٌا التً اهتمت بالعلم و اقتناء الكتب أٌضا خالل القرن سٌدي محمد ، تعتبر من ب الزوا

الً  اضً ، كانت تضم حو ٌع  15000الم مخطوطا ،باإلضافة الى كتب النحو و الفقه بجم

ٌات ٌن الشعراء و تراجم الرجال و التصوف و المنطق و اللغة و  الطبقات و المستو و دواو

 .(1)لرحالت 

 

ة مٌلة ، ص (1) ٌ ة من وال ٌ ة مٌلة.41: جغام ٌملود ،إطاللة سٌاح ٌ ة السٌاحة لوال ٌ مدٌر  ، 
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الة ، مزار ، مٌضؤة ، صحن ،  ٌت  ٌن ب االرضً ٌضم غرفت ٌن وٌة على طابق تحتوي الزا

الستقبال  ٌومبذنة و جناح ة أما المداخل فتحتوي على أف ، الض ً الواجه ربعة الربٌسً ف

جهة الشرقٌة كذلك،  نً موجود فً الوا جهة الشمالٌة و أالشرقٌة و الثا ما المدخل الثالث فهو بالوا

جهة الغربٌة ، فتحت على الصحن مجموعة من المرافق و بٌت الباب الرابع فهو  موجود بالوا

ٌمنى  ة ال ٌوجد على الجه الة   للرواق الربٌسً.ال

ٌإدي الى  هما رواق  ٌن مستطٌلتً الشكل ٌفصل بٌن ٌن متقابل ٌتكون الطابق العلوي من غرفت

.ً ٌر أن المزار كان على شكل هرم ٌخص التسقٌف مغطى بألجر غ ما  ٌ  السلم مباشرة ، أما ف

ة :  -2-2 ٌ اوٌة الحمالو  ال

الوٌة     وٌة الح ة فً أتعتبر الزا ٌ ٌخ ٌا التار ة هً األالجزابر و اكبر الزوا ٌ خرى ألسرة الحمالو

ٌرجع نسبها  واحدة من  ٌن و الصلح و العلم و الفضل ،  السر العرٌقة ، إذ عرف رجالها بالد

ٌن من أل النبً صلى هللا علٌه و سلم و قدمت هذه السرة من مدٌنة تارة  االدارسة الحسن الى

دٌد ببلدٌة شلغوم العٌد .المغربٌة لتحط الرحال بالمكان المعروف " بوفولة  " و بالتح

ٌم أ وٌة فً منتصف القرن الخامس عشر شٌدت لتعل ٌعة و  القرآننشؤت الزا ٌم و علوم الشر الكر

اهمات  كً ، كما كان لها مس الل العهد التر ٌان تلك المنطقة  برز منها رجال كانوا من أع

ومة االستعمار الفرنسً و تزعم الجهاد  ً مقا ان هذه السرةأبعض من متواصلة ف ٌ  .(1)ع

 

 

 

 

                                                                                                                              

دها العلماء ، صدى مٌلة، العدد 1) ٌق و أصالة خل ة بمٌلة تراث عر ٌ ة الحمالو ٌ ٌمور عبد الوهاب ، الزاو  .24،ص 08(: عم

(:23صورة رقم )  
ة ا ٌ الو ة الح وٌ  لزا
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وٌة من طرف الأ الوي سست الزا ٌخ علً بن خٌلفة الح ٌوخو  ش ٌن ش ٌخ علً بن  هامن ب الش

خلٌفة الحمالوي و ابنه الحنفاوي بن علً ، إخوة أحمد بن علً ، إخوة عبد الرحمان بن علً ، 

ٌد بن عبد الرحمان  وٌة عدد  (1)ابنه عمر بن عبد الرحمان ، أخوه عبد المج ، تخرج من الزا

ٌر من العلماء   و الصلحاء و  مٌة كب حملة القران ، و نخبة من االطارات فً كل المجالت العل

اسٌة فً الدولة الجزابرٌة منهم عبد  ٌ ٌاسة ، احتلت مناصب س االدارة    و الس وٌة و و الترب

ٌن . مان بشنون و هواري بومد ٌ كً رابح ، سل عً العربً سعدونً ، تر جٌد الشاف  الم

ٌرا فً كل الشرق الجزابري و وٌة  شعاعا كب ً  للزا تونس و انشؤت لها فروع و كان لها اتباع ف

اهرة ، كما  ٌن طرابلس و الق ددهم ما ب ٌر من طلبة القرآن حٌث تراوح ع تستقطب عدد كب

ٌد على  1992-2004 ٌز خر أطالب ، و ختم حفظ القرآن منهم بضع مبات و من  1900ما 

جٌد بمجموعة من الطلبة من " بوركٌنافاإاالعمال  ٌخ عبد الم ٌان الش ٌا لزاوٌته ت سو " فً إفٌرق

الم ، و  اال ٌن هللا ٌعة و العربٌة حتى ٌعودوا إلى بلدانهم دعاة إلى د لحفظ القرآن و علوم الشر

ٌوابها  ٌادة على إ هً ز وٌة المباركة ، ف تماعً لهذه الزا االج لٌمً و التربوي و اإلضافة إلى التع

ٌن و المرضى  ٌن و الٌتامى نساء و طلبة القرآن و العلم تإوي أٌضا بعض المساك المحتاج

 .(2)جاال

ة  اهر بن لعالم ٌخ الط ٌوخها ،مثال الش وٌة و ش وٌة الحمال ٌن مدحوا الزا ٌرا هم الشعراء الذ و كث

نٌسًٌ قول فً قصٌدة له :  ٌر حمدان الو  الشه

ٌا كعٌن العرس          فما كل النوار كنور الشمس                    ال كل الزوا

 

 

 
ة مٌلة ، ص(: 1)  ٌ ة من وال ٌ ة مٌلة.40جغام ٌملود ،إطاللة سٌاح ٌ ة السٌاحة لوال ٌ مدٌر  ، 
ٌد حمالوي ، مجلة منبر االمام مالك بن أنس ، ص2) ٌخ عبد المج  م.2002هـ/6221، العدد السادس  83(: الش
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ة :  -2-3 ٌ  الزاوٌة الرحمان

ة مٌلة شرق مسجد        ة تعود للفترة العثمانٌة تقع فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة لمدٌن ٌ بو أزاو

وٌة سنة  االبتدابٌة ، تؤسست الزا هاجر دٌنار و خلف المدرسة م 1806هـ الموافق لـ 1208م

مٌت بهذا االسم نسبة الى مإسس الطرٌقة الرحمانٌة محمد  من طرف الحاج محمد بن قادة و س

  مان بن عبد الرح

وٌة الوطنٌة  وٌة دور فً الدفاع عن اله خاصة فً فترة االحتالل الفرنسً و فً الزهري و لزا

ٌاة  هما فً الح خدمة طلب العلم و الحفاظ على المورث الحضاريلألمة ، كما لعبت دورا م

مٌة ها بعد العل ة و علوم ٌ ٌم ، تعلٌم قواعد اللغة العرب ة من خالل حفظ القرآن الكر ٌ أن   االصالح

االحالل طمس الثوابت الوطنٌة أ ً راد وٌة توجد ف حٌة فالزا ٌا مٌة الدٌنٌة و الس االه هذه و رغم 

     حالة حفظ سٌبة .

 

 

 

 

  

 

 

 الزاوٌة المعمرة :  -2-4

الً       وٌة على بعد حو ة 6تقع الزا ٌ هة الشمالٌة الغربٌة لبلد ٌخ كلم من الج تاجنانت اسسها الش

ً بن الحسن المتوفً سنة  ٌح م أما 1819هـ/1091سٌد السعد بن الولً محمد بن سٌدي 

ٌخ تؤسٌسها   ال توجد معلومات عنه .تار

(:24صورة رقم ) ة  ٌ ة الرحمان وٌ  الزا
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هل  ٌج ً شمالها بها قبر الولً الصالح و قبران اخران  تحتوي الزاوٌة على غرفتٌن الولى تقع ف

هً  مستطٌلة الشكل كانت مخصصة للدراسة مغطاة بسقف اصحابها ، اما الغرفة الثانٌة ف

ٌإدي الى الخارج من الجنوب. نً بها باب   جملو

ة : -2-5 ٌ  الزاوٌة الحنصال

إسسها       ٌخ تؤسٌسها و م ٌجهل تار جهة الشمالٌة الشرقٌة لها  ً ال ٌمة ف تقع وسط المدٌنة القد

ٌ ٌق بقل ة ٌقولون انها اسست بعد المسجد العت هو االخر ل ، ال ان اهل المدٌن إه  ٌد بنا المبنى اع

ٌن  ً ال انه ٌتكون من مدخل ٌإدي الى الرواق طوٌل ف الً  ً الجدار الشم سً جاء ف ٌ ، الرب

الة ٌؤخذ  ٌت ال ٌوجد فً الجدار الغربً و ب شكل نهاٌته توجد المٌضؤة ، اما المدخل االخر ف

وٌة اٌلوم تعرف بمسجد  ، و هذه الزا ٌل به اعمدة مربعة الشكل  هاجر دٌنار .مستط  ابو الم

ٌة :  -2-6  لزاوٌة المالر

ٌوة( أتعتبر من       ً لفج مزالة ) فرج ٌا بلوالٌة توجد بدابرة تسدان فً الشمال الغرب برز الزوا

اسً و الفكري ، فً كل الشرق الجزابري حتى  انتشر ٌ لدٌنً و الس ً أنفوذها ا اهم ف صبحت تس

ٌاسة الحفصٌة و فً  ٌارالس ٌنلقاب لملوكها و تستقطب باستمرار وفود من المتصوفة ألا اخت  آلت

ٌر على العامة و الخاصة حتى أن االمراء  وٌة التؤث ٌوخ هذه الزا            من كل القطار ، و قد كان لش

ٌجلسون معهم للتبرك بهم و الدعاء  ٌن كانوا  الط ٌخ و ال ٌعقوب بن لهم و خاصة منهم الش

مالرة و  ٌن إعمران ، نزٌل ٌوصفً لمالري اللذ ٌوسف بنً ٌعقوب الب سسا قاعدة صوفٌة أبنه 

ٌن شعٌب الغوت أمتٌنة فً فج مزالة و قسنطٌنة تحمل أفكار و معتقدات و طرٌقة  ٌل بً مد نز

ٌث ٌكلف بحفظ أوراد و  ٌخضع الى تربٌة قاسٌة ح مالرة  وٌة العباد بتلمسان كان الطالب فً زا

ٌأذكار ، وٌتلقى دروس العلم الحد ٌات التصوف السنً حتىال  ٌر و نظر حرف الى نٌث و التفس

احٌة الروحٌة التً كان "ٌعقوب البدع  ٌ الت الس ال عن الج  هذا ف

ٌات الصوفٌة عن ظهر قلب ، و قد كان لهذه  وٌة ٌلزمون بحفظ النظر طالب هذه الزا كما كان

حٌث صارت قبلة للناس لطرح أرا ٌوة  ٌر فً منطقة فرج ٌر كب وٌة تؤث اهمالزا ٌ  .ءهم و قضا
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ة الضرحة :  -3 ٌ ها تعود الى الفترة العثمان  :معظم

ٌودة :  -3-1  ضرٌ ثالثة ص

ٌمة ، ٌعود       ٌة لمدٌنة مٌلة القد جهة الجنوب ٌن ٌقع فً ال ٌاء صالح ٌح الىثالث اول هذا الضر

ٌح مساحة مستطٌلة الشكل تقرٌبا ،  جهة الشمالٌة لمسجد سٌدي غانم ٌشتغل هذا الضر ٌقع فً ال

هة الغربٌة تقرٌبا ٌتكون ال جهة الجنوبٌة من الواج سً له فً ال ٌ   بنى من : مالمدخل الرب

الة  ارها الشرقً محراب ٌعلوه قوسن نصف دابري و  تؤخذقاعة ال ٌتوسط جد ٌل  شكل مستط

الرضٌة.  على جانبٌه توجد نافدتان تعلوان عن 

 

 

 

ها  ٌ جهة الغربٌة للمبنى و هً عبارة عن مساحة مربعة ٌتم الولوج إل ٌح تقع فً ال غرفة الضر

الً و الجنوبً  ها الشم ٌ ٌن تشتمل الغرفة علىثالث عبر فتحة الباب ، فتحت فً جدار نافدت

اهد القبور توابٌت خشبٌة مغطاة بستابر خضراء و حمراء اللون خالٌة من الزخرفة تعلوها  شو

االرضٌة ، ، تعلو هذه  ة على شكل الغرفة قبة ترتفع عن ٌ نصف كرة تتوسطها زخرفة نبات

(:25صور رقم )  
ٌودة رٌحثالثة ص  ض

: من إنجاز الطالبة  المصدر  
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هً مستحدثة بسب أ ٌمات رضٌة الغرف بلطت بالطات زخرفٌة خضراء اللون مربعة و  الترم

رٌح.أالتً   دخلت على الض

 ضرٌح سٌدي سعدون :  -3-2

ٌبقى من هذا الضرٌح سوى جزء من      ٌمة لم  جهة الشمالٌة للمدٌنة القد ٌقع هذا الضرٌح فً ال

طالء داكن و  مطلً  ً ٌتوسطه نافدتان مستطٌلتا الشكٌلتوسط االرضٌة تابوت  الجدار الشمال

ٌحتوي على  اهد الرأ ال  اهدان ، ش ٌل الشكل ٌعلوه ش اهد أهو مستط ي كتابة على عكس ش

ٌن ، هذا  ٌر مصنوع من مادة الخشب له شكل دابري .ألاالقدم  خ

 

 

 

 

 

 

 ضرٌح سٌدي عزوز :  -3-3

ٌن        ٌمة ٌتكون من طابقت جهة الشرقٌة للمدٌنة القد ٌح فً ال ٌ تم  ٌوجد هذا الضر السفلً

جهة الغربٌة الشمالٌة للمبنى ، و هو  ٌن الربٌسً ٌقع فً ال ٌر نوعا ما ، الدخول إلٌه عبر مدخل كب

هذه  الة  إدي الى قاعة ال ٌ ً فتوجد به مصطبتان لجلوس الزوار و هو  ٌعلوه عقدان ، أما الثان

ٌن وثالث أكاسٌب م ارها القبلً محراب ، تحتوي علىبالطت ٌتوسط جد ٌرة  وازٌة لجدار الخ

ة ، كانت تستعمل لحفظ المصاحف و الكتب ،  ٌ القبلة ، و ٌتوسط الجدار الجنوبً خزانة جدار

ذٌة  ٌرة كانت تستعمل لوضع أح الً ٌفضً الى غرفة صغ رها الشم كما فتح باب فً جدا

(:26صور رقم )  
رٌح سٌدي سعدون  ض

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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ٌن ، أما الصحن فٌتم الولوج إلٌه عبر المدخل الربٌسً مباشرة ، ٌؤخذ شكل مستطٌل و  المصل

 ار المدخل توجد المٌضؤة بها حوضٌن للماء. على ٌس

ٌوجد مرحاض  ها عبر فتحة باب ، كما  ٌ المستطٌال ، ٌتم الدخول إل ٌح تؤخذ ش أما غرفة الضر

ة  ٌ ٌر الحجم تعلوه لوحة رخام إلفة من ثمانٌة أسطر تشمل نسب المدفون من الخشب صغ م

ٌن على شكل مسطبة أعلى سٌدي عزوز ، كما تحتوي هذه الغرفة  ٌر ٌن صغ ربعة قبور قبر

ٌان باآلجر،  ٌران أمبن هاما الكب زها عدم عبارة  قمم ٌ م ٌ على  احتوابهاعن ثوابٌت خشبٌة ما 

ت أهل المدٌنة. ٌا ٌدي عزوز حسب روا الد س اهد القبور تعود لزوجة و أ  شو

إدي الى غر10أما الطابق العلوي فٌتم الصعود إلٌه عبر سلم مكون من  ٌ فة مستطٌلة درجات 

ٌس أو  الشكل ووجدت بها خزانتان جدارٌتان تحتوي على رفوف خشبٌة قد تكون قاعة تدر

رٌح . كان إلقامة و مبٌت  ، القابم بؤمر الض

 ضرٌح الرحمانٌة : -3-4

ة       ٌ جهة الشمالٌة الشرق وٌة الرحمانٌة ، تقع فً ال هو عبارة عن غرفة ملحقة من ملحقات الزا

وٌة ، ٌتم  ٌعلوه قوس على جانبٌه فتحت نافدتان ، الغرفة تؤخذ  الولوج إلٌه عبر باب خشبًللزا

ة و هندسٌة ، السقف كال مست ٌ ها مبلطة مربعات خزفٌة ذات زخارف  نبات ٌال ، أرضٌت

ٌتوسط  ها مثلثات و دوابر و أشكال نجمٌة ،  خشبً بها قبة ثمانٌة الشكل زخارفها هندسٌة قوام

ومةباأللوانأرضٌة هذه الغرفة تابو الذهبٌة على  ت خشبً مزٌننا بالزخارف النباتٌة المرس

ٌة أضرحة و مزارات  ال اهدان ، كما تضم ال ٌر ش االخ أرضٌة التابوت الخضراءٌ علوها هذا

 ً ٌح المرابطفٌالل ٌخلف ببلدٌة تسدان حدادة و ضر ٌخ بن  ٌخ بلكرمً و الش ها الش أخرى من بٌن

غٌرها. ٌوة و     و سٌدي بوشارف بفرج
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IV - ؤه   الثقافٌـة:الت ــالم

ٌل ــالهٌاك -1   ة:ـالثقاف

ألي        حٌة ٌا أهم العناصر االساسٌة فً التنمٌة الس بلد إد ٌساعد ٌعتبر النشاط الثقافً من 

مهمال و  تثبٌتعلى  ها الثقافٌة و لطالما كان هذا المجال ٌة المدٌنة و خصوصٌت و تؤكٌد هو

اهب و فً  ٌط الشباب و ذوي المو ً تنش ألهمٌته ف ٌن ، و نظرا ٌر ٌانا و جمودا كب عرف نس

هتمام بهذا  اال ها بد ٌ ٌاح للتعرف عل الحفاظ على العادات و تقالٌد المدٌنة و جلب فضول الس

 العتبار و تشجٌع كل مبادرة فنٌة أو ثقافٌة .المجال و أخذه بعٌن ا

رها العدٌد من النشاطات  إسسات ثقافٌة تحتضن بدو ٌاكل و م والٌة مٌلة على عدة ه تحتوي

إتمرات و غٌرها و تتمثل هذه  ٌات ، المطالعة ، المحاضرات ، الم الثقافٌة العروض ، المسرح

هٌاكل فً دار الثقافة   .غٌرها وال

 ة :ــــدار الثقاف -1-1

ٌد من الهٌاكل متقع دار الثقافة ب       ة للعد ٌ ة قر لوالٌة محاذ ٌ إسسات التربو رٌة و الم             إلدا

هور المتردد على المنطقة ،  ٌر من الجم االمر الذي جعلها قبلة لكث ٌنٌة و الشبانٌة ، و التكو

ٌخ  296فتحت بصدفة فعلٌة بموجب القرار الوزاري رقم  تتربع الدار ،  م08/2007/ 06بتار

ٌسٌة : 2م9000بـ  على مساحة تقدر  و هً ترتكز على أربع أقطاب رب

  قارئ متكونة منثالث طوابق  1000و تتمثل فً المكتبة تتسع لـ  للقراءة:مساحة

ة و مخزن إلعارة  ٌ  و قاعة قراءة مخصصة ألطفال. الكتب،تتضمن قاعة دور

  ة:النشاطات ٌوجد النحت  الثقافٌ حٌث  مً،ورشة تقنٌة و هً متنوعة  ال الصناعة  اإل

ٌنٌة و  ة،الط ٌ مً،الفن  الفخار عً  الدرا ألً. البصري،الفن السم  عالم 

  د االتعماالت ٌصلح لمختلف العروض.  للعرض:فضاء هو فضاء متع  و 
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 : مقعد ، منذ إنشاء دار الثقافة و هً تعمل على  800تتضمن  قاعة متعددة االستعماالت

ها للمعارض و  م ٌ الل تنظ بعث روح التنوع فً الثقافات للمجتمع الجزابري من 

ٌع الثقافٌة ، لحفالت ، ا ٌات ، الساب اهرات.ألالملتق ٌات و التظ  ٌام الدراسٌة ، المسرح

ٌن:متحف  -1-2  اهد  المج

ٌن س       اهد ضً ٌعتبر كقاعة عرض  3م ٌتكون من 2006نة أنجز متحف المج األر طوابق

ةباإلضافة إلى لوحات  ٌ ال اهد عن الكفاح المسلح بال به جدارٌة من النحاس تبرز بعض المش

رٌف  ٌرٌة ،بخاصة بالتع مٌلٌة التً شاركت فً الثورة التحر ٌات ال كما تضم  بعض الشخص

ذٌب ومخابا  ٌات التً وجدت فً بعض مراكز التع ة بها بعض المقتن ٌ القاعة خزابن زجاج

ٌن من  اهد ارات وكهوفباإلضافة إلى هذا توجد بهذا الطابق قاعة للمحاضرات تضم غالمج

الً  ها معظم المناسبات.ظمقعد مجهزة تن 200حو ٌ  م ف

نً فٌتكون من مكتبة على الٌسار   تضم عددا من الكتب المخصصة للمطالعة ،أما الطابق الثا

ٌر أن الطابق الثالث خاص  لالستقبالاإلضافة إلى قاعة شرفٌة  ٌت غ ٌن لألنترن ٌوف وقاعت الض

ٌر و  مقعد .12تحتوي  الجتماعاتمكاتب أخرى وقاعة  5اإلدارة به مكتب المد

ٌمة: -1-3  متحف المدٌنة القد

حٌة الجنوبٌة الشرقٌة        ً النا ٌن متاحف ٌقع ف ٌرة ٌعتبر من ب من مقر لوالٌة ٌضم مساحة كب

األثرٌة بالجزابر ، ً  المواقع صنف ضمن المتاحف المكشوفة إذا جل معروضاته موزعة ف

إه وفقا للمرسوم  وحماٌة المواقع والمعالم  04-98الحدٌقة تم إنشا ٌب  ٌات التنق المتعلق بعمل

خٌة والطبٌعٌة  ٌ خٌة التار ٌ مٌة التار أله حٌث كان فً بداٌة ونطرا  التً ٌستغلها موقع المتحف 

رٌة قد  ها إلى ثكنة عسك طٌة ثم تحول إلى مسجد سٌدي غانم وبعد ٌزن ألمر عبارة عن قلعة ب

مً له ٌس الرس محمً من طرف القانون السابق الذكر لكن التؤس ا المتحف كان ذصنف كموقع 

ٌمة كقطاع مح 2007أكتوبر  01ٌوم  دٌسمبر  25مً محفوظ فً ثم تم تصنٌف المدٌنة القد

2007. 
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ٌاروقد تم  ٌمموضع ال اخت هم أل ة مثل  تهتحف نظرا ٌ وألنه ٌضم معالم أثر جهة التارٌخٌة من 

إسسات تعلٌمٌة وٌعتبر موقعا  ٌط بها كما أنه قرٌب من عدة م زنطً المح ٌ المسجد والسور الب

ة لهذا المتحف ومحاول ٌا لكن بالرغم من المجهودات المقدم ٌا ثقاف ٌاح إال أنه س ة المحافظة علٌه

اٌٌس  ما ٌتعلق بعرض ومقارنة بالمق ٌ ٌبقى ٌفتقر لبعض النقابص خاصة ف مٌة المتحفٌة  العال

ةوالعوامل ،التحف  ٌ اهم ولو  الخارج ً تس ٌا  ببطىءمن حرارة ورطوبة والت فًإتالف هذه البقا

هذه العروض ولكن حتى وإن كان هذا المتحف من المتاحف المكشوف التً لها القابلٌة لمثل 

 تبقى بدرجة محدودة .

  والتقالٌد:العادات  -2

ة مٌلة بمجموعة من العادات والتقالٌد الغرض منها       ٌ ٌن هتشتهر وال و التعاون والتالحم ب

ها ذكر:  الناس ومن بٌن

ٌث أصبحت من عالمات ظتعد من الالتوٌزة :  -2-1 ً ح اهر الراسخة فً المجتمع المٌل و

تماعًالتضامن  ألجٌال ففً المنطقة تتجلى م الج ٌزة خاصة فً ظالمتوارث عبر  هر التو ا

ٌ موسم بداٌة الحرث والبدر ، ً الز الموسم حتى تون وموسم الحصاد فما إن ٌحل هذا موسم جن

ٌن بال ٌن المعروف عوهم مالكوا الزرع ألجل حصد المحصول على ٌجتمع المتطوع ٌن ٌد ٌزة الذ تو

ٌر و ـفً نٌل الزكاة المعروفة بأن تكون لهم األولوٌة  ة وخالل  )العشور( من القمح والشع الفرٌن

ٌزة ٌتم  مهم بنشاط التو ٌا دٌنٌة من طرف تردق ٌن باإلضافة إلى إعداد الوالبم المتطوٌد مدابح  ع

 الخاصة بالمناسبة .

ٌوم أثناء سنوات القحط والجفاف من أجل التضرع هلل لنزول  : ٌوم النشرة -2-2 ٌقام هذا ال

ٌرة روح التضامن  األخ ٌن أهل المنطقة ٌقٌمونه  والتآزرالغٌث )المطر( بحٌث تعتبر هذه ما ب ٌ ف

ٌعرف ب ما  ٌ ما بٌنهم بالتساوي ف ٌ همة الخاصة به .ـ ف ها ٌؤخذ كل رب عابلة الس  )السهمة( بعد

ٌخرج السكان مرورا بجمٌع المنازل لجمع المإونة وفً ٌد أحد بوغنجة :  -2-3 ٌوم  ً هذا ال ف

ٌوم من  انً خاصة بهذا ال ٌج وأغ أهاز ها عدة قطع من القماش وسط  ٌ هم قصبة طوٌلة ٌعلق ف
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ٌر أحمل  ها قولهم )بوغنجةالبس الحر ٌر( ،بٌن )بوغنجة هللا هللا تصب النو إنشاء هللا(  ٌاواد الكب

 .قوال هو التض هللوالغرض من هذ األ

مٌلة : -3  الجمعٌات الثقافٌة المعتمد بوالٌة 

ة        والٌة مٌل ٌاتأأربعة على تحتوي جاالت منها  نواع من الجمع الثقافٌة تنشط فً عدة 

ٌلٌة. ٌقٌة و الفنون التشك ة و الموس ٌ هٌة المسرح ٌ ة ، االدبٌة ، الترف   النشاطات العلم

ٌطة بوالٌة مٌلة أ:  (13*جدول رقم )  نواع الجمعٌات الثقافٌة الن

 ددـــــالع ةــة الثقافٌـوع الجمعٌــن

عً البصري ٌات الثقافٌة ذات النشاط السم  02 الجمع

ً ٌات الثقافٌة ذات النشاط المسرح  03 الجمع

ً ٌات الثقافٌة ذات النشاط الموسٌق  05 الجمع

ٌات الثقافٌة ذات النشاط المتنوع  70 الجمع

 80 وعــــالمجم

رٌة الثقافة لوالٌة مٌلة                                                     ٌ  2014المصدر : مد

ٌات أن العلم مع    ها جاالت عدة تخص المتنوع النشاط ذات الجمع مٌة أهم ةو  العل ٌ  و ألدب

ٌات الى:  الفنٌة و  الثقافٌة  تهدف هذه الجمع

ة الثقافً التراث على الحفاظ*    ٌ ال  مٌلة . ل

ٌم*    ة ندوات و معارض محاضرات، تنظ ٌ ة ،علم ٌ  .أدبٌة و فكر

ٌن*    ً المجال ًف التكو ٌر البصري، السمع ٌر و الفوتوغرافً، التصو ٌرا التصو ٌو بكام  .الفٌد

ة*    ٌ حً إلنتاج و النشاط ترق ٌم و اكتشاف*   .المسر اهب تدع  .الشابة المو

ٌقً التراث على والحفاظ البحثكذلك  ٌث الموس ٌ نجد ح ورٌة ) الزرنة ،  خاصة اتجمع بالفلكل

 ·القصبة ، الرحابة (
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ٌن من أن هالحظت ٌمكن ما و ة 80 ب ٌ ة تنشط ثقافٌة جمع ٌ الًمٌلة  بوال  فقط منها 12 حو

نً الجانب فً تختص ً و المسرح الف ٌاب مع الموٌسق ٌم الهتمام غ حً للنشاط والتدع ٌا   .الس

لٌدٌة:الصناعة  -4  التق

ً لسكانها      ً بعض الصناعات التً تعكس الطابع المعٌش هارات عالٌة ف والٌة مٌلة بم ٌز تتم

فالحً لذا  ً  اشتهرتوطابعها ا بعدة صناعات مرتبطة بواقع المنطقة منها صناعة االوان

ة  الحلً التقلٌدي ، اللباس التقلٌدي ،، الفخارٌة النحاس  ٌ الثاث التقلٌدي وإنجاز الزخارف السقف

الت ، نً المتنوع ثال: ال اإلنتاج الف اللة )تختص فً سً القفاف ، ال ، الصحن( صناعة  الكرا

ٌة ، الحدادة ، ٌر الزٌوت الطبٌع ٌة تكر ٌج صناعة تحوٌل  .(1) صناعة النس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة : ( 1) ة مٌل ٌ ة السٌاحة لوال ٌ ة. -مدٌر ٌ  غرفة الصناعة التقلٌد

(:27صور رقم )  

 اللباس التقلٌدي

ً التقلٌدي  الحل

 صناعة النحاس

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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 الطبـخ:ن ـف -5

ٌفوح منه رابحة البهارات الخمس أو ما ٌسمى براس  مٌلة مند القدم بطبخها الذي اشتهرت     

اهرة وطنٌة بمٌلة فقد  مٌلة  اشتهرتالحانوت فبإضافة إلى الكسكس الذي تقام له كل سنة تظ

ٌطحة ،العٌش المعروف بالبركوكس والمناسبات أٌضا  بطبق الشخشوخة ،الترٌدة ،الكفتة ،الشط

ٌن مثال كما إشتهرت ٌن الع ٌاتها وخاصة المقرود الذي  مثل أطباق الحلوى كطاج مٌلة أٌضا بحلو

ٌنٌة والمقرقشات و الغرٌبٌة والكعك و أما ملك فصل الربٌع فهوبال منازع  ٌطلق علٌه ملك الس

 حلوى البراج .

 

 

 

 

 

 ن:ـى والفـالموسٌق-6

ٌة: -6-1  الموسٌقى الشعب

زٌة المستمدة من األندلسً ،      ٌم  اهتم تشتهر والٌة مٌلة بالموسٌقى الحو سكان المدٌنة مند القد

اهرات المحلٌة كما حرصوا على  ٌع التظ ً جم ة وعكفوا على حضورها ف ٌ بالموسٌقى الحوز

ٌخ مصطفى بن نوى أحد رواد هذه الموٌسقى  بتوارثهابقابها  جٌل بعد جٌل وٌعد المرحوم الش

ٌح  ٌدٌة وقد اشتهر خاصة فً المد فٌاللً  هارواد ومنالتقل ٌخ ٌخ العربً بن مسعود ،الش نجد الش

ق درٌدي ، الستقاللوبعد  ٌ انًاإلخوة  كل من الشٌخ توف ٌار . ، دحم  واإلخوة بن ط

 

(: 28صورة رقم )  
  الطباق المشهورة بالوالٌةا
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 الشعر الحر : -6-2

لمً        مٌلً أحمد الغوا من أبرز شعراء هذا النوع من الشعر هو أحمد بن  ٌعد الشاعر ال

مً ولد سنة  بابنعلً بن بوساحة بن محمود بن محمد المعروف  وفً سنة  1920الغوال

رحل إلى قسنطٌنة ثم إلى تونس حٌث واصل تعلٌمه بجامع الزٌتونة ثم عاد إلى الوطن  1934

 طاء .بعد أربعٌن سنة من الع 06/12/1996وفاته المنٌة ٌوم الجمعة 

ٌات : ٌلة هذ األب  وأجمل ماقال فً م

ٌت زاد ٌاجنحة المعرف ط هو               مٌلة فرفري كالنسر ز

خال انتقادا   بالدي قد حباك هللا حسنا             تكامل شكله 

ا ٌخش النضادا  ٌس جماله اها الرحمان خلدا         فل  بالدي صغ

بً قد ترعرع فً تراثا           فشب على  الفضابل واستزاد شبا

ها البدوي ضادا تنشقت  ها             ورضت بٌن ٌ  الهواء الطلق ف

ٌك سهولها بهرت نجادا   بها خضر الحدابق ساحرات         تر

 أحاط به من األهرام سور          أخال بها ثمود وثمود وعادا 

مً*                        الشاعر * أحمد الغوال

 األمثال:الحكاٌات  -6-3

ٌات المنتشرة فً المنطقة حكاٌة لونجة بنت الغول ،       ٌن الحكا هذه الحكاٌة توارثها  من ب

ا فً الفتاة التً كانت فابقة الجمال لكن والدها كان غول ٌؤكل  الخلف عن السلف ٌتجلى مضمونه

ٌحاول الوصول إلى  ألشخاص  وعلى الرغم من المحوالت العدٌدة التً قام بها بعض ابنتهمن 

اإل أنها باتت بالفشل إلى  اعه  ابنن أإلخراج لونجة محتجزة وراء سبع جبال السلطان بعد سم
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ٌر  ٌق صادفه واستطاععن قصتها وقام بتحد كب ا نسر مبحٌلته وذكابه إخراجها لكن فً الطر

ه  أما لونجة بعٌدا ،السلطان إلى مكان  ابنفحمل  ٌ ٌر إلى القصر وعاشت ف فوصلت بعد عناء كب

ٌوان إلى أن استطاع ابن السلطان العودة إلى القصر فتزوجها  ادمة متنكرة بارتدابها لجلد ح كخ

ٌرة لبالد وزوجة  السلطان بعد أن كانت ابنة غول وبهذا أصبحت قصة  ابنوصارت لونجة أم

 لونجة حدٌث كل لسان .

 بكم هابل من األمثال التً تعتبر ملخص بتجارب أهلها نذكر منها :أم األمثال فلوالٌة تزخر 

وهو هاربلً  نحفر لوأنا -   بالفؤس.فً قبر مو 

ٌرانك  -  .صون مالك وما تسرق ج

ٌر م - ٌل .ا ٌغرك نوار الدفلة فالواد دا زٌن الطفلة حتى تشوف لفعا ٌغرك  ٌل ،وما  ال  ال

V- ؤه  إلنشائٌة:الت ـالم

ها سد بنً هارون الذي ٌعتبر أكبر أهم المقومات       أهم هً السدود و  ة مٌلة  ٌ النشابٌةبوال

 سد بالجزابر.

 ارون: ـد بنً هـس -1

ً هارون عام      ٌن سد بن االسم بعد تدش ة مٌلة بهذا ٌ وال م من طرف فخامة 2007عرفت

والٌة مٌلة أكبر و أضخم إنشاء  دٌة حمالة مالق الموجود ببل رٌة ، و ٌعتبر السد ال هو ربٌس الجم

ً الجزابر إذ تقدر طاقة استٌعابه بـ  ٌون م 960هندسً بلوالٌة بل ف لتصل سعته إلى  3مل

ٌاه إذ تقدر بـ ، وٌضم 90% ٌدا بالم ٌون م 425ن تزو هما  3مل ٌعد السد مصدرا م فً السنة و 

ٌن نسمة بالماء الشروب موزعة على  05لتزوٌد أكثر من خمسة  ٌ ٌات و هً ( 06)مال وال ستة

ة  ٌ زوٌد سكان اوال ٌخص ت ما  ٌ اقً ، باتنة و خنشلة ، أما ف ٌجل ، أم البو ة ، ج مٌلة ، قسنطٌن

مركزا ٌتزودون من سد بنً هارون ، كما أن هناك دراسة جارٌة  15بالماء الشروب فإن 

ٌل عملٌة ضمن  جهة و من جهة أخرى تم تسج ٌر هذا من  االخ لتزوٌد بلدٌة سٌدي خٌلفة من هذا
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ٌاه الصالحة للشرب انطالقا من السد تضاف 2012برنامج  ٌات بالم اقً البلد وٌد ب م لدراسة تز

ٌات التً تستفٌد منه فً ا دٌد شبكات الى البلد لوقت الحاضر مع العمل من أجل إعادة تهٌبة و تج

ٌاه بشكل منتظم و دابم . ٌرة لضمان وصول الم  الماء الشروب بهذه االخ

ً مجال  ٌد بالماء الشروب فقط بل ف ً مجال التزو مٌة كبرى لٌس ف أه مالق  كما ٌكتسً السد ال

الغمة الشطر لس 3هكم38الري كذلك ، إذ استفادت الوالٌة من حصة تقدر بـ  ٌط ال قً مح

االنجاز و تقد مساحته بـ  االشغال بـ 4447الول منه فً طور ما قدرت نسبة تقدم ٌ هكتار ف

اضً المسقٌة. 80% احة االر ٌادة م د هذا المشروع سٌسمح بز ٌ  إن تجس

االنجازات التً أنشؤتها الجزابر منذ ستقاللها فً سنة  أهم ٌبقى  ٌث 1962ال أن هذا السد  م ح

ة حٌث قامت بإنجازه الشركة السبانٌة دراغادوس . 30غرق إنجازه ثالثون است  سن

و إضافة الى المورث الثقافً الذي تزخر به الوالٌة ستصبح بفضل هذه المنشؤة الضخمة قطبا 

ٌر بطول  هما فالموقع الجغرافً للسد حجمه الكب ٌا م ٌاح ٌجعلها عاصمة للسٌاحة كذلك 25س كلم س

ٌادة المساحات المسقٌة ، إنما ،  وٌد السكان بالماء الشروب و ز همٌة السد على تز ال تقتصر أ و

ٌتوفر  ٌرا للصٌد لما  ٌام الصٌد القاري إذا أصبح السد مٌناءا صغ همة لق تعتبر قاعدة أساسٌة و م

ٌم و ة الهابلة تم تنظ ٌ الل هذه الثروة السمك مكٌة جد معتبرة و من أجل است منح  علٌه من ثروة س

 رخص لشباب الوالٌة. 08ثمانٌة 

 

    

 (:29صور رقم )
ً هارون   سد بن

 المصدر : دار الثقافة 
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حماٌة السد من التلوث تمت برمجة إنجاز ستة  ٌخص  ما  ٌ منها  إتنانمحطات تصفٌة ،  06أما ف

ما بعد ، هذه المنشآت ستسمح بتصفٌة  ٌ ٌاه  3هكم20فً الخدمة أما البقٌة فستنجز ف ٌا من الم سنو

الحٌة. ً موجهألغراض  مهم و أساس ٌعاد استعمالها بعد التصفٌة طبعا كمورد   لتجمع   و 

حً حول حوض السد بإنجاز مٌناء للنزهة         ٌا االستثمار الس ٌخص بعث هناك برنامج طموح  و 

مة فنادق حول السد و لحماٌة السد كذلك و الردم سٌتم  الشروع فً إنجاز و مرافق ترفٌهٌة و إقا

ٌر ضفاف سد بنً هارون فهو نموذج مصغر لجسر سان فرانسٌسكو  ة و كذا تشج ٌ حواجز ماب

المرٌكٌة. ٌات المتحدة  ال  فً ال

 (:30صور رقم )     

                                 

 العثمانٌة:سد واد  -2

الً      ٌا حو هو جزء من مركب بنً هارون ٌتلقى سنو ٌاه  3م540سد واد العثمانٌة  من م

ٌخ مال نطالق فًاالشغال بتار هارون ثم ا  ً م من طرف 18/08/2002ضخة من سد بن

 DARشهر مع مكتب الدراسات  37التركٌة مدة االنجاز ENKA  مجمع شركة 

ELHANDASS . 

 

ٌب  جسر وادي الذ

 المصدر : من إنجاز الطالبة 
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ٌاح   )ةٌخرٌطة الس
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VI-  ٌــة:الهٌاكــل   السٌاح

ة        ٌ ٌاح مإهالت س ال ٌتوقف على وجود  ً أي منطقة كانت حً ف ٌا إن النهوض بالقطاع الس

ٌاح و حثهم  ٌة التً تلعب دورا هاما فً جلب الس ٌاح فحسب بل ٌقوم على مدى توفر الهٌاكل الس

على البقاء أطول مدة و العودة مرة أخرى بفضل ما تقدمه من خدمات تضمن راحة و رفاهٌة 

ٌواء  ٌاح من إ ٌاكل هً هٌاكل الستقبال و الس أهم هذه اله ، إطعام ، ترفٌه و تلبٌة حاجاتهم ، و 

ٌمكنها  ٌاكل الترفٌه ما  ة ( و ه ٌ ٌاح ٌوت الشباب ، المطاعم، الكاالت الس ٌواء ) الفنادق ، ب ال

حً.  ٌا ٌاح و تنشٌط القطاع الس  من جذب الس

  ال:ــاالستقبل ـــهٌاك -1

اال على سبعة  رغم ادق :ـــالفن -1-1 ال تتوفر اال أنها لوالٌة مٌلة  07اتساع المجال الجغرافً

ٌر مصنفة و تتمركز فً ثالثة  ، هذه الفنادق غ و هً :  03فنادق اثنان مغلوقة   مناطق 

 ( فنادق .03بلدٌة شلغوم العٌد تحتوي على الثة ) -    

اهما مغلق.  -      بلدٌة مٌلة تحتوي على فندقٌن إحد

اهما مغلق.ب -      ٌن إحد  لدٌة تاجنانت تحتوي على فندق

وزٌع الفـنادق بوالٌـة مٌلـ(23جدول رقم )*    ة : ت

 عدد االسرة عدد الغرف درجة التصنٌف العنوان إسم الفندق
ٌد الرمال ٌف شلغوم الع  80 40 دون تصن

الم ٌف مٌلة ال  68 38 دون تصن

ٌف تاجنانت المبروك  35 10 دون تص

ٌد ٌدي بوز ٌد س ٌف شلغوم الع  24 10 دون تصن

ٌر ٌد السف ٌف شلغوم الع  25 10 دون تصن

 232 108 دون تصنٌف 07 المجموع

رٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة جانفً المصدر :                                              ٌ  2014مد
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ٌة مٌلة: (33جدول رقم )*  الفنادق المغلقة و المتوقفة عن النشا بوال

 سبب الغلق تارٌخ الغلق عدد االسرة عدد الغرف الفندقاسم 

ٌم - 2010مارس 11 58 13 فندق السعادة  اعمال الترم

ٌر  2009سبتمبر 16 31 13 فندق األم

م إدانة صاحبه وحكم ت -

ٌه بالسجن  و غلق عل

 المإسسة

ً المصدر :                                                     ٌاحة لوالٌة مٌلة جانف ٌرٌة الس مد
2014 

والٌة مٌلة نالحظ أن هذه الفنادق كلها 33من خالل الجدول رقم )   زٌع الفنادق  ٌمثل تو ( الذي 

ابً على تنمٌة  ٌج ٌر إ ال ٌمكن أن ٌكون لها تؤث هً عبارة عن نزل فقط أي كمراقد ٌر مصنفة ف غ

ة رغم أنها تتمتع بمإهالت ٌ حً بالوال ٌا ً  القطاع الس ٌرة ، كما أن جلها تتمركز ف حٌة كب ٌا س

ة  ٌ ٌة شلغوم العٌد ، بلد ً تعرف بنشاطها التجاري )بلد ٌات الت دٌة مٌلة و فً البلد الوالٌة )بل

 تاجنانت (.

ٌاكل.    و ٌمكن القول الفتقار لهذه اله ٌاكل الستقبال أ ه ٌرا فً  ً نقصا كب  فالوالٌة تعان

 بٌوت الشباب : -1-2

ٌوة و شلغوم العٌد و كلها       ٌن مدٌنة مٌلة ، فرج الثة بٌوت شباب تتوزع ب توجد بلوالٌة 

ة فً استقبال  ٌ ال ٌ سمح لها بمنافسة الفنادق الموجودة بال رٌة راقٌة ، ما ٌز بتحف معما تتم

ها.  ٌ  الزوار إل

 هٌاكل االطعام :  -2

هً ت     مة السابح ف االطعام تلعب دورا هاما فً خد ٌاكل ٌف إن ه اسً للتعر عتبر العامل الس

 المطاعم الموجودة بالوالٌة نجد :بتقالٌد المنطقة و أطباقها المتنوعة و من بٌن 
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   أماكن انتشار المطاعم عبر تراب الوالٌة (:43الجدول رقم )*

ة دٌ ة رمز البل دٌ  اسم البل
وعٌة النشاط  ن

رٌع إطعام كامل  إطعام س
 206 30 مٌلة 43001

ٌوة 43002  73 23 فرج

ٌد 43003  96 42 شلغوم الع

ة 43004 ٌ  48 11 وادي العثمان

ٌن الملوك 43005  15 03 ع

 44 15 الغمة 43006

 12 - واد سقان 43007

 39 35 تاجنانت 43008

حً عبد الرحمان 43009 ٌ نً   02 - ب

 21 08 وادي النجاء 43010

 06 03 احمد راشدي 43011

 05 - تٌبرقنت 43013

 07 08 بوحاتم 43014

 16 05 الرواشد 43015

 03 06 تسالة 43016

 72 24 القرارم 43017

ٌدي مروان 43018  28 11 س

 07 04 تسدان حدادة 43019

ً بصالح 43020  09 01 دراج

 20 02 مٌنار زارزة 43021

ٌرة اراس 43022  10 02 عم

 24 07 ترعً باٌنان 43023

 11 16 حمالة 43024

43025 ً  10 01 عزابة لطف

ٌرة 43026  04 02 مش

ٌدي خٌلفة 43027  03 01 س

ة 43028 ٌ  20 05 زغا

ٌش 43030 ٌن الٌبضاء احر  04 - ع

نً قشة 43031 حً ب ٌ - 07 

 08 02 ٌشقارة 43032
ة مٌلة ا                                                                                      ٌ ة التجارة لوال ٌ مدٌر    2013لمصدر : 
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الل الجدول رقم ) ٌمثل أماكن انتشار المطاعم عبر تراب الوالٌة نالحظ ان 34من  ( الذي 

االكل السرٌع " ،  االكل الكامل و مطاعم الٌة مٌلة تتوفر على العدٌد من المطاعم "مطاعم

ال تحتوي  ٌر أنها ٌات الوالٌة غ حٌة بمعنى الكلمة ماعدا تنتشر فً مختلف بلد ٌا على مطاعم س

أكالت  ٌل المختصة فً ٌم الجم نً هارون مطعم و مقهى الر ألكل السرٌع كمنطقة ب مناطق 

ٌر أن جل المطاعم الموجودة فً  ٌن غ ٌرة من الوافد حٌث أنها تستقطب أعداد كث معٌنة كالشواء 

ٌاح الحا ٌر مصفة ال ترقى لمتطلبات الس لة هً مطاعم غ ٌ  لٌة.الٌة م

ٌــالوك -3  ة : ــاالت السٌاح

ٌف      حٌة ، إذ تعمل على التعر ٌا ٌط الحركة الس حٌة دورا هاما فً تنش ٌا تلعب الكاالت الس

ٌاح ، كما تقدم لهم الخدمات  حٌة التً تتمتع بها الوالٌة لجلب الس ٌا ٌاكل الس إهالت و اله بال

حٌة ، عرض لالزمة لراحتهم كحجز الغرف فً الفنادق ، تذاكر السفر  ٌا ٌارات الس ، كراء الس

ظمة لجلب الزبابن .  عطل من

ة مٌلة تتوفر على سبعة )   ٌ ( كاالت للسٌاحة و السفار موزعة على تراب لوالٌة ، 07وال

حٌة داخل و خارج الوطن ، حجز تذاكر للسفر  ٌا الت س ٌم ر هام هذه الوكاالت فً تنظ تتجلى م

جٌة ، الحصول على سواء البري أو الجوي أو البحري على  الخطوط الداخلٌة و الخار

الت الحج و العمرة على البقاع المقدسة و من هنا ٌتضح لنا أن دور  ٌم ر ٌرات ، تنظ التؤش

ٌق  الت جلبهم عن طر ٌاح و نقص محا ٌر الس ٌختزل فً بٌع التذاكر و تصد حٌة  ٌا الكاالت الس

حٌة.    ٌا الت س إ  الشهار بما تمتلكه الوالٌة من م
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مٌلة :( 53رقـم )دول جـ*   سٌاحٌة المتواجد بوالٌة    لوكاالت ال

خدمٌن عــالموق ةـــإسم الوكال  اتــنوعٌة الخدم عدد المست
ً  وكالة دحمان

 للسٌاحة و السفر
ة ة مٌل ٌ  بلد

ٌن 02دابمٌن 02  مإقت

 
هات، طلب التؤشٌرة.  *العمرة ، النز

ً  وكالة ٌسفات

 للسٌاحة و السفر

 

ة ة مٌل ٌ  بلد
ٌن 02دابمٌن 04  مإقت

 

ٌارات ،  رحالت منظمة،كراء الس

ة و  ٌ ة ، البحر ٌ عمر،الرحالت الجو

 الحجز.

ٌحة  وكالة مد

 للسٌاحة و السفر
ة ة مٌل ٌ ٌن 02دابمٌن06 بلد  مإقت

ً ألجانب.  ٌاح  *مسار س

 ،ً حالت الى الخارج دب ٌم  *تنظ

ة  ٌ المغرب ، تونس ، مصر ، العرب

ة. ٌ  السعود

ة *الرحالت ٌ ة و البحر ٌ  الجو

هات ، الحجز.  *النز

دٌال تور  فرع وكالة مون

 للسٌاحة و السفر
ٌوة ٌة فرج  03 بلد

 *عمرة

*مسار شرق و جنوب الجزابر 

ً الفنادق.  ،الحجز ف

طالت. .داخل  مات و  ٌ ٌم مخ *تنظ

هات.  وخارج البلد ،النز

 وكالة زاوي

 للسٌاحة والسفر
ة وادي النجاء ٌ  02 بلد

هات *العمرة ،  النز

ٌرة  *طلب التؤش

ٌحة  فرع وكالة مد

 للسٌاحة و السفر
ٌد ة شلغوم الع ٌ  02 بلد

ً  *العمرة ،مسار الداخل

ٌع التذاكرة و حجز الفنادق.  *ب

ة شلغوم وكالة فرحات تور ٌ هات. 04 بلد  *العمرة ، النز

 ــــ 28 07 المجموع

ٌاح لوالٌة مٌلة                                                          رٌة الس ٌ   2014المصدر :مد
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ٌن لنا أن 35من خالل الجدول رقم )     احٌة المتواجدة بلوالٌة ٌتب ٌ ( الذي ٌمثل الكاالت الس

حٌة تتمركز فً أربع ) ٌا ٌوة ، 04هذه الكاالت الس وهً مٌلة ، فرج ( مناطق فقط بالوالٌة 

احٌة أشلغوم العٌد و هذا ٌدل على  وادي النجاء ، ٌ ٌر فً عدد الكاالت الس ن هناك نقص كب

حٌة الموجودة فً المنطقة  ٌا ٌاح و المناطق الس ٌن الس بوالٌة مٌلة رغم أنها تعتبر همزة وصل ب

اال  حٌة الموجودة ، ٌا إهالت الس الل إبراز ال حً من  ٌا ٌج للمنتج الس حٌث تعمل على الترو

ٌ ٌر من حٌث التس انً من ضعف كب ال تلبً رغبات ر و عدد الٌأنها تع ٌن بها و مستخدم

ٌن من الوالٌة من أجل الربح السرٌع دون  هاجر ٌن و غالبا ما تتعامل مع الزبابن الم المواطن

ٌاح للوالٌة  العمل على دٌدة و المختلفة .   جلب الس حٌة الع ٌا التها الس إ رٌف بم      و التع

VII- : الصناعات التقلٌدٌة 

االنعاش القتصادي بخلقه العدٌد      ٌدٌة دورا هاما فً ٌلعب قطاع الصناعات و الحرف التقل

ٌربط المدٌنة بمورثها الثقافً و  هاما  ٌمثل هذا القطاع رافدا  من مناصب الشغل ، كما 

 الحضاري .

مة كبرى تعكس قدرات ا ٌ ٌدٌة تعتبر تراث ذات ق ٌخ على ألفالصناعات التقل الل التار مة 

ٌرا  ممارسة ٌجعلها تعب ٌة ، مما  مادٌة و العقلٌة و الروح ادها ال ٌع أبع الحضارة و الثقافة فً جم

ة االصول. تً ٌمكن االطالل منها لمعر ها و النافذة ال ها    و مفتاحا لشخصٌت  عن نفسٌت

ة:فروع النشاطات  -1  الحرفٌ

ً لسكانها         هارة عالٌة فً بعض الصناعات التً تعكس الطابع المعٌش والٌة مٌلة بم ٌز       تتم

 و طابعها الفالحً لذا اشتهرت بعدة صناعات مرتبطة بواقع المنطقة منها :
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 الصناعة التقلٌدٌة الفنٌة : -1-1

الت الصنع      ٌانا با ً أح ه الحرف ٌ ٌن ف ٌدوي و ٌستع هً كل ما صنع ٌغلب علٌه العمل ال

هارة عرٌقة و تتمثل  نً تسمح بنقل م زٌنٌة ذات طابع تقلٌدي و تكتسً طابع ف ة و ت ٌ ٌاء نفع أش

ٌن ، الجبس ، الحجر ، الزجاج و العمل على المعادن  هذه الصناعات فً العمل على الط

ً) الذهبٌة و الفضٌة ( ،باإلضافة الى النقكالنقش على النحاس  على الخشب  ش، صناعة الحل

 و العمل على القماش أو النسٌج و الصوف.

 الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة إلنتاج المواد : -1-2

ال      دٌة هالكٌة عا عٌة الحدٌثة و هً كل صنع لمواد اس ٌدٌة الحرفٌة النف هً الصناعة التقل

ٌا  خاصا و توجه لعابالت و للصناعة و لفالحة و تضم كل نشاطات الصناعة تكتسً طابعا فن

ٌج و  دٌد أو قطاع النس وٌل المرتبطة بقطاع الح إلنتاج و الصناعة أو التح ٌدٌة الحرفٌة  التقل

ً  الجلود أو الخشب و التؤثٌث ، االدوات المنزلٌة أو التحوٌل المرتبطة بقطاع الحل الخردوات و

ٌرها  . و غ

 صناعة التقلٌدٌة الحرفٌة للخدمات :  ال -1-3

ٌح      مارسها الحرفً و التً تقدم خدمة خاصة بالصٌانة أو التصل ٌ هً مجمل النشاطات التً 

دمة ما بعد البٌع  ٌانة و خ ٌن هذه النشاطات نجد المرتبطة بالتركٌب ص ٌم الفنً و من ب أو الترم

ٌزات و المعدات الصناعٌة المخصصة لمختلف فروع  نشاط القتصادي و المرتبطة بتهٌبة للتجه

رٌة ،  نً المخصصة لكل االستعمالت التجا ٌن المبا ٌ ٌح و الزخرفة و تز الصٌانة ، التصل

 الصناعٌة   و السكنٌة و غٌرها .

الً  والٌة مٌلة تضم الشبكة الحرفٌة حو ٌن على ثالثة  5121و على مستوى حرفً موزع

ٌن من النشاط كما ٌبٌنه الجدول المب ٌاد  : ٌن أذناهم
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  2013: عدد الحرفٌٌن بوالٌة مٌلة لسنة ( 63جدول رقم )* 

 %النسبة  صافً التسجٌل الشطب التسجٌل مجال النشاط
ة الصناعة ٌ ٌة الفن ٌد ة و التقل ٌ ٌد  19.56 1002 173 1175 التقل

ة إلنتاج المواد الصناعة ٌ ٌد  34.99 1792 599 2391 التقل

ة إلنتاج  ٌ ٌد  45.44 2327 792 3089 الخدماتالصناعة التقل

 100 5121 1534 6655 المجموع

ٌدٌة و الحرف مٌلة المصدر :غرفة                                                       الصناعة التقل

إلنتاج الخدمات النشاط ا       ٌدٌة  %45.44كثر انتشار بالوالٌة بنسبة ألتعتبر الصناعة التقل

إلنتاج المواد بنسبة  ٌدٌة ٌدٌة الفنٌة بنسبة  %34.99ثم الصناعة التقل ٌدٌة و التقل و الصناعة التقل

ن فً مختلف النشاطات  19.56% ٌ ٌ ٌوجد بها أكبر عدد من الحرف ة التً  ٌ ة مٌلة البلد ٌ و نجد بلد

ة. ٌ الً الحرفٌٌن باوال ة من إجم ٌ ٌدٌة و الحرف  التقل

ٌـم الحـأه -2 إحٌائهـالتة ـرف التقلٌد ها:ـً ٌجب   ا أو الحفاظ علٌ

ٌدٌة التً تعمل على الحفاظ على التراث الحضاري لوالٌة مٌلة      ٌن هذه الصناعات التقل من ب

 نجد :

ٌة : -2-1 رٌة مصنوعة  الصناعة النحاس حٌث توجد جدا والٌة مٌلة بصناعة النحاس  تشتهر

ٌخ مٌلة عبر الحضارات من إنجاز أحد 20085م عرضها 73من النحاس طولها  ٌن تار م تب

ً المنطقة . ٌٌن المشهورٌن ف  الحرف

ة نظرا لتمسك  الطرز التقلٌدي : -2-2 ٌ ال أهم الحرف المتداولة بال ٌعتبر هذا النشاط من 

ٌ  نواع الحرج ، الفتلة....الخ.أللً بؤصالته و ثقافته إذ نجد العدٌد من االمجتمع الم

سً : -2-3 و ٌعرف أٌضا بمحور مٌلة و الذي بموجبه ٌنظم عٌدا خاص  صناعة الكسك

ٌدٌة الطبعة العاشرة لسنة   .2013بالكسكسً   و العجابن التقل
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ٌن غلبا فً ا صناعة الفخار والنسٌج : -2-4 ٌن النشاط ٌمارس هذ لبٌوت علما أنه كانت و 

ٌن إبان الستعمار و هذا راجع إلى توفر المادة  ٌج و الط توجد مدرستان خاصتان بصناعة النس

 االولٌة و الٌد العاملة.

ة مٌلة  تشتهر إحدى مداشر صناعة االدوات الخشبٌة : -2-5 ٌ بصناعة  -ذراع طبال -ال

الً  ٌمارس هذا النشاط حو االطباق، المعالق...الخ إذ  عابلة  62الدوات الخشبٌة القصعة ،

 توارثته أبا عن جد.

ٌات و رغم  صناعة الحلوٌات التقلٌدٌة : -2-6 ٌرة فاخرة من الحلو اشتهرت مٌلة بؤنواع كث

اال ٌات العصرٌة دٌدة من الحلو ال ٌزال ٌحتل الصدارة و  انتشار أنواع ع أن هذا اللون التقلٌدي

ٌلٌة .   زٌن المابدة الم ٌ 

ً مٌدان الصناعات التقلٌدٌة : -3  التظاهرات المسجلة ف

أهم        هرات كل عام و من  ة عدة تظا لوالٌة مٌل ٌة ة السٌاحة و الصناعات التقلٌد ٌ ٌر تحً مد

ظمة منها :  وٌة المن اهرات الترق  التظ

ة فً إطار االحتفال بالذكرى      ٌ *العٌد الثامن و التاسع و العاشر للكسكسً و العجابن التقلٌد

ٌاح مٌلة .              50  لعٌد االسقالل بمدٌنة الص

مً للسٌاحة من كل شهر جوان .     ٌوم العال  *ال

ٌة من كل شهر نوفمبر.     نً للصناعة التقلٌد ٌوم الوط  *ال

ٌدٌة .*الصالون الدو      لً السابع عشر للصناعة التقل

ٌدٌة .      *الصالون الجهوي للصناعة التقل

ٌق مع غرفة  ة اقرأ بالقرارم قوقة بالتنس ٌ كذلك المشاركة فً المعرض المنظم من طرف جمع

ٌات . ً نظمتها مختلف الوال ٌدٌة و المشاركة فً المعارض الت  الصناعة التقل
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ً منها قطاع الصناعات التقلٌدٌة :  -4   المشاكل التً ٌعان

انً من بعض المشاكل      ٌع ٌدٌة فهو  همٌة الكبرى التً ٌلعبها قطاع الصناعات التقل اال رغم

ٌرة فً جلب نظرا السواح و  ها عرضت بعض الحرف للزوال مع أنها قد تساعد بنسبة كب أهم

الت  ً ، إضافة الى مشاكل أخرى هً نقص المواد االولٌة و نقص الم رٌك القتصاد الوطن تح

ٌق ا ٌن من الحصول على المخصصة لتسو لمنتوج ،باإلضافة الى عجز العدٌد من الحرف

 قروض بنكٌة.  

 

 

 

 

 

 

:(31صور رقم )  

 غرفة الصناعةهم التظاهرات المنظمة من طرف أ

 المصدر : غرفة الصناعة
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 المبحث: الصة 

احٌة متعددة الطبٌعٌة من موقع و غابات ساحرة و منابع      ٌ إهالت س والٌة مٌلة ب تتمتع

ٌ وٌة و مناظر ساحرة لكن أغلبها غ االصلٌة ، إضافة الى  رحم مستغلة و التزال على طبٌعتها

هملة دون أي اعتبار و  ٌق و كذلك مواقع م ها العر ٌخ رٌة و تار االث هً غنٌة بمرافقها ذلك ف

احتوابها على أكبر سد هو سد بنً هارون الذي اضفى على المنطقة مناظر خالبة و نادرة 

الستقطاب مشارٌع ة ،  جعلت لوالٌة تفكر فً اسغاللها ٌ ٌاح ٌاكل الس ة ، أما اله ٌ ٌاح استثمارٌة س

انً من نقص  ٌاب فضاءات فالوالٌة تع ٌاكل الستقبال ، ضف الى ذلك غ ٌر فً المرافق و ه كب

ٌة بعٌدة على الساحل اإل أنها تإهلها أن تكون  ة داخل ٌ ال مإهالت رغم كون ال للترفٌه ، هذه ا

ٌاز. احٌة بامت ٌ  الٌة س
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 المبحـث : مقدمـة 

حٌة التً تزخر بها الوالٌة سوف نحاول من خالل هذا        ٌا إهالت الس بعدما تم التطرق لل

ٌاكل  حٌة من ه ٌا ٌاكل الثقافٌة و الس ه والٌة مٌلة من حٌث ال ة السٌاحة  ٌ المبحث دراسة وضع

ٌن على هذا القطاع و حالة ٌن للمنطقة و القابم ٌاح الوافد ٌواء و الس ٌع  الستقبال و اال المشار

. ً ٌاح  التنموٌة للقطاع الس

I- ة : ــة مٌلــ والٌـة فــً السٌاحــاذا ننمــلم 

الً واحدة من النشاطات        اضً و بداٌة القرن الح ٌاحة فً أواخر القرن الم لقد أصبحت الس

ها الدول عناٌة كبرى على اعتبار  ٌ ن الترفٌه بكل أشكاله أصبح مطلبا أالقتصادٌة التً تول

ٌا  ارها الثقافٌة و  فاعتنتمن تم أصبحت الدول تنافس من أجل تلبٌة هذا المطلب و    عالم بؤث

خٌة  ٌ ً  التار االستقبال لالزمة و الجزابر الت ٌاكل إلنجاز ه و خصصت الستثمارات الضخمة

خً و ٌ مً مدعوة  ال نقاش فً أنها تستحوذ على جزء هام من التراث التار الى الثقافً و العال

مٌة المستحقة ، لذلك فوالٌة مٌلة لها  احً للوصول به الى المكانة العال ٌ الهتمام بقطاعها الس

الت تتطب االعتناء بها لدفع هذا القطاع التنموي منها:  إ ٌد من الم   العد

 قً مما الً الشر ٌم الشم ٌتوسط القل جً هام  ٌ ٌسمح لها  الٌة مٌلة تتمتع بموقع استرات

ٌات. مٌة مع عدة وال ٌ  بإنشاء عالقات إقل

  االولى لتوفرها على حٌة بالدرجة ال هً منطقة  تملك والٌة مقومات اقتصادٌة هابلة ف

الحتوابها على  ٌرة التً ٌمكن اتغاللها و خدمات تجارٌة متنوعة مساحة زراعٌة كب

ٌن هأكبر سوق على المستوى  االهتمام بتحس الً مً و بالت ٌ ً القل اهم ف ٌن ٌس ٌن الجانب ذ

ٌد من الشخاص .  جلب العد

  ٌر هً غ خٌة ، دٌنٌة ف ٌ ٌة ، اثرٌة ، تار إهالت متعددة طبٌع تحتوي والٌة مٌلة على 

ٌوما. ٌوما بعد  شً   مستغلة و متروكة على طبٌعتها بل انها تعرف تقهقر و لتال



هيلت                           الفصل الثالث اليت  ّ ّضعيت القطاع السياحي في  ّ وؤُالث السياحيت  ا  
 

 
188 

 الزم اعدٌة ا ٌاكل الق الت و اله ً شبكة الموا ة تقدما ف ٌ ال ٌاة إضافة الى عرفت ال ة للح

إسساتأاحتوابها على  ٌات و الم ٌر هذا سوف ٌسهل  هم المد البنكٌة و المصرفٌة كل 

وجهة  ة و بذلك تصبح  ٌ ٌف المشارٌع الستثمار احٌة و ٌنقص من تكال ٌ عملٌة التنمٌة الس

ٌن و الجانب . ٌ رٌن المحل ٌد من المستثم  مفضلة لجلب العد

 تتوفر لوالٌة بمنطقة بنً هارون عل ً ٌج مإهالت متنوعة من موقع استرات هام و ى 

ً هارون و التً  و مناظر طبٌعٌة خالبة و احتوابها على اكبر سد بالجزابر هو سد بن

ٌا . ٌاح  ستصبح بفضل هذه المنشؤة الضخمة قطبا س

ٌق  مٌة و هذا عن طر ٌق تن ٌة مٌلة واحدة من المجالت المفضلة لتحق كل هذه تجعل من وال

حً بها.الستثمار ووضع  ٌا ٌر القطاع الس  برامج تنموٌة لتطو

II- : ة مٌلة الٌة للقطاع السٌاح بوالٌ    الوضعٌة الح

ة : -1  ٌ ل االستقبال و االطعام و مرافق الترفٌه . الهٌاكل السٌاح ٌا ه  و تتمثل خاصة فً كل 

 هٌاكل االستقبال :  -1-1

ة         ٌ وال ة و تقتصر فً ٌ ٌاح ة الس ٌ اسً فً التنم ً العنصر الس ٌاح ل االستقبال الس ٌا ه تتمثل 

ددها سبعة  ٌر وهو  عدد  232عدد السرة بها ٌقدر  07مٌلة على الفنادق و ع ٌر كافً  سر غ

ٌجل. حٌة كقسنطٌنة و ج ٌا  ضعٌف إذا ما قورنت بالمدن الس

نً من نقص فادح فً الفن     ٌر والٌة مٌلة تعا ً الوالٌة من فنادق غ هو موجود ف ادق و كل ما 

هً تابعة للقطاع  حً و  ٌا ألدنى شروط الجذب الس ٌاح و تفتقد ال ترقً لمتطلبات الس مصنفة

 .الخاص

ة و تجارٌة  ٌ ٌاح ٌات س الٌة لها إمكان حٌة  كما أن نوعٌة الفنادق لٌست فً طموحات  و فال

ٌرة  ة بحاجة إلى فندق أوكب ٌ ال الً فال ٌن علىاألقل من مست و بالت ٌن أو فندق الً )بنجم وى ع

عٌة الخدمة بها و طاقة الستقبال.الث نجوم(  ٌر نو  و هذا لتطو
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 ام : ــل الطعـــهٌاك-1-2

ألكل       ٌر أنها تحتوي على مناطق  حٌة بمعنى الكلمة غ ٌا ال تتوفر لوالٌة على مطاعم س

السرٌع مشهورة بؤنواع مختصة فًأكالت معٌنة كمنطقة بنً هارون المشهورة بالشواء التً 

رٌن أو ٌقصدون المنطقة خصٌصا  ٌرة من الوافدٌن إما عاب   ألكل الشواء . تستقطب أعداد كب

ة :  الهٌاكل -1-3 رفٌهٌ  الت

والٌة مٌلة ال تحتوي على أي فضاء للترفٌه ماعدا حدٌقة بمركز      ٌه فإن ٌاكل الترف ه بالنسبة ل

نً  ٌا ٌتم تهٌبة مساحات على ضفاف سد ب هٌؤة ، أما حال ٌر أنها لٌست م دٌة مٌلة( غ الوالٌة )بل

ه باعتباره  ٌ ً بلوالٌة أهارون للترف ٌاح ٌن هم مورد س ٌ ٌاح سواء المحل و أٌمكنه جذب الس

ٌاب الدابم لهٌاكل الترفٌه بلوالٌة  ٌر أن الغ االجانب فً حالة ما توفر على وسابل الراحة ، غ

ٌات المجاورة لقضاء أوقات الراحة خاصة فً موسم  ً للجوء الى الوال دفع بالمواطن المٌل

ٌاف.   الصط

  

  

 

 

 

 (:32صور رقم )

ة بمركز الوالٌة  ٌ  الحٌدقة العموم

 المصدر : من إنجاز الطالبة
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رٌخٌة و ـالمعال -2  الدٌنٌـة:م التا

ٌع     خٌة المذكورة فً المبحث الول و جلها  ٌ من نً او المتمثلة فً المساجد و المعالم التار

عٌة الى  ٌ صبح من الصعب أن البعض منها أالهمال و االتالف المتواصل بسبب العوامل الطب

ال هندسته بسبب تقهقر الظرو األمنٌة بها .   ٌه لتمتع بجم  الوصول إل

مٌلة : -3 ٌن بوالٌة   دراسة السٌاح الواف

ٌاح      ٌن نقص فً الس ة ٌتب ٌ االستقبال المتواجدة على مستوى الوال ٌاكل خالل المرافق و ه من

الً المقضات ب ٌ ً عدد الل ٌن على المنطقة و نقص ف ٌن المتوافد ٌاح االجانب الذ ها ، كما أن الس

ٌاب الفنادق ٌزورون لوالٌة ٌضطرون لمغادرتها  ٌات المجاورة و هذا لغ ال فً المساء لل

 المصنفة.

ة )(73*الجدول رقم )  الوالٌ  (2013 -2006: إحصائٌات السٌاح 

 النسبة          
ة    الجنسٌ

2006 2008 2010 2012 2013 

ٌون  3224 10246 14142 12050 16966 وطن

 186 760 348 945 627 أجانب

 3410 11006 14490 12995 17593 المجموع

ة مٌلة  المصدر :                                                        ٌ ة السٌاحة وال ٌ ٌر  2013مد
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 وطنٌون 
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مٌلة  للفترة(: 05)الشكل رقم   عدد السٌاح-2006) تطور عدد السٌاح بوالٌة 

 السنوات
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ٌن و        ٌ ٌاح الوطن ٌات الس           االجانب المبٌنة فً الجدولإذا القٌنا نظرة تحلٌلٌة حول إحصاب

ٌن أو االجانب ،  ٌاح سواء الوطن ة للس ٌ ال الحظ تراجع مستمر فً استقبال ال انٌة  ٌ االعمدة الب و

ٌاح  ددهم فً سنة فبالنسبة للس ٌن بعد ان كان ع سابح بدأ فً  16966م ٌقدر بـ 2006الوطن

زٌد بشلغوم العٌد، 12050إلى  م2008سنة النخفاض لٌصل   سابح لغلق فندق سٌدي بو

ددهم فً سنة  دٌد من ألسباب تراجع  ، سابح 14142م إلى 2010لٌرتفع ع ومع وجود الع

خالل سنتً  دٌد ٌاح من ج  ، سابح 3224و  10246 إلىلٌصل  م 2013وم 2012 عدد الس

ً فقدان سوق الجملة التجاري بتاجنانت إلى مكانته الوطنٌة والذي ٌعتبر  وتتمثل هذه ألسباب ف

ٌاح من مختلف التراب ا انً مورداالستقبال الس وطنً ، بإلضافة الى النقص الذي تع منه ل

حٌة المختلفة ،  ٌا ً الهٌاكل الس ال ترقى الى أدنى شروط الجذب أالوالٌة ف فهً ما الموجودة 

ٌاب تن ٌاح ، ضف الى ذلك فالوالٌة تشهد غ حً و متطلبات الس ٌا ٌقٌة فً مختلف الس مٌة حق

ٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة . ٌاة القتصاد  جوانب الح

االجنبٌة المتواجدة     ددهم مرتبط بالعمل فً الشركات ٌاح االجانب فإن ع ٌخص الس ما  ٌ أما ف

االجانب ٌفضلون التنقل الى  ٌاح ة و تختلف مدة بقابهم حسب رغباتهم و أغلب الس ٌ ال بال

ٌات المجاورة كقسن ال االستقبال بلوالٌة خاصة ال طٌنة و سطٌف للمبٌت بسبب نقص هٌاكل

  المصنفة منها. 

حً ف الوالٌة : -4    التسٌٌر السٌا

حً فاعلون     ٌا ٌر القطاع الس ٌ ٌر مباشرة و لقد ٌقوم بتس متنوعون إما بطرٌقة مباشرة أو غ

هم فً الفبات التالٌة :   الحظنا

ة :  -4-1 ٌ دٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌد  م

هً التً تقوم بمتابعة      حً بالوالٌة ف ٌا ٌر الس ٌ إول االول و الربٌسً عن التس و هً المس

حٌة ومن  ٌا ٌر و قواعد ممارسة النشاطات الس ٌ اٌٌس التس حٌة بمق ٌا هم أتطابق النشاطات الس

 نشاطاتها: 
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 ٌو ٌاء ال ٌر و إح عالالمشاركة فً تحض مٌلة تحت عنوان من  مً المنظم من طرفم ا

ٌخ  ٌن بتار جدٌدة لالستثمار دعم و مرافقة المستثمر كٌة  ٌ م بدار 11/11/2013أجل دٌنام

 الثقافة بشلغوم العٌد.

 ًامل ٌم اجتماع مع متع ة تنظ ٌ ٌاح ٌخ قطاع السٌاحة )فنادق+ كاالت س ( بتار

حٌة 12/11/2013 ٌا االنخراط فً مخطط جودة الس ٌر م من أجل حٌث تم تحض الجزابر 

ٌن رٌخ      ملفات المنخرط  م. 08/12/2013و إرسالها الى الوزارة الوطنٌة بتا

 .االشهارٌة ٌ حة االلكترون  نشر و متابعة عالنات مختف االدارات و الهٌبات فً الل

 .هم فً مشارٌعهم ٌنو االستماعالنشغالتهم و مرافقت ٌن و المستثمر  استقبال المواطن

  ٌم غرفة مشاركة ة من تنظ ٌ ٌن حول الصفقات العموم ٌن الدراس ٌوم ٌة فً ال ٌر إطارات المد

 ً ٌوم نً هارون مٌلة وذلك  م ، كما تقوم 2013دٌسمبر  23و 22الصناعة و التجارة ب

ٌة هً :  ا هٌبات أخرى بالوال ٌق مع الهٌبات و تنبثق عنه  بتوجٌه و المتابعة بالتنس

  ة الحرة بمٌلة ً الشراف على عدة ورشات  :دار الصناعة التقلٌدٌ دورها ٌنحصر ف و 

ٌق المنتوجات الحرفٌة و كذا  جارٌة لتسو مجاالت ت ألشغال الفنٌة و فضاء للعرض و

هٌل ٌتشخصباألساس  ٌن و التؤ ٌرة للتكو قاعة للندوات و النشاطات و بها قاعات صغ

مهددة بالزوال . ٌاء بعض الحرف ال  إلعاد االعتبار و إح

 ٌة بتاجنانت :  دار ة من نشاط تجاري و ذلك فً إطار الصناعة التقلٌد لما تعرفه المدٌن

ٌا فلها نفس دور دار الصناعة التقلٌدٌة فً والٌة مٌلة . مٌة الهضاب العل  تن

 . وجٌه السٌاًح بتاجنانت  مركز اعالم و الت

فً قطاع السٌاحة  -5 ة:الفاعلون بصفة مباشرة    الوالٌ

     ٌ ٌن  احٌة وهم اللذ ٌ ٌاكل الس لً اله الً هم ممث ٌاح و بالت           تعاملون بصفة مباشرة مع الس

 و المتمثلٌن فً : 
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هٌاكل  -5-1 ٌاحة الفندقٌة و  ٌتممثلً الس ٌوجد بوالٌة مٌلة ثمانٌة  : المب ٌث  فنادق  08ح

ٌر مصنفة و خمسة  ٌر ، الرمال ، نزل  05غ الم بمٌلة ، فندق السف مستغلة هً فندق ال

ٌر بتاجنانت . وزٌد ببلدٌة شلغوم العٌد ، فندق األم  سٌدي ب

ٌة مٌلة سبعة ) كاالت السٌاحة و السفار : -5-2 ( كاالت و هً ناشطة و 07ٌوجدبوال
 هً :

ٌلة و فرعها بشلغوم العٌد .*و ة بم ٌح نً و مد  كالة دحما

تً بمٌلة .  *وكالة ٌسفا

ٌوة. ٌال تور بفرج  *وكالة فرحات تور و فرع وكالة موند

 *وكالة زاوي ببلدٌة وادي النجاء.

ٌم لرحالت خاصة الحج و العمرة . ا فً تنظ  وٌتركز دوره

ٌـالحرك -5-3  ة :ـات الجمعو

وٌة محلً  إن للحركات الجمع حً على المستوى ال ٌا احة و النشاط الس ٌ دور فعال فً ترقٌة الس

اقً  والٌة مٌلة ضعٌف مقارنة بب ا حٌث أن النشاط الجمعوي  ٌه والٌتن ٌتوفر عل ا ما ال  لكن ه

ٌات فقط : الث جمع ى حٌث أنه ٌقتصر على وجود  ٌت االخر ال  ال

الغمة    عٌة سٌاحة الشباب جسور الكابنة ببلدٌة ال ادها سنة  *جم  م.1997التً تم اعتم

ادها سنة     ة مٌلة التً تم اعتم ٌ الف السٌاحة الكابنة ببلد عٌة م  م.2001*جم

ٌش التً تم     ٌن البٌضاء احر عٌة سٌدي محرز للسٌاحة و الترفٌه الكابنة ببلدٌة ع *جم
ادها سنة   م.2009اعتم

 اإلضافة الى وجود جمعٌتٌن قٌد االنشاء و هما : 

الوت للسٌاحة ببلدٌة وادي النجاء.*جم       ة تا ٌ  ع

اجً بوصالح.       المل للسٌاحة ببلدٌة در ة  ٌ                                                                                     *جمع
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لمادٌة و انعدام المقر ، هذا ما وقف  نًمن نقص االعتمادات المالٌة و ا ٌات تعا و هذه الجمع

ٌات ، اط هذه الجمع ٌعود الى  عابقا أمام  نش ٌات  ب هذه الجمع ٌا و حسب رأٌنا فإن بسبب غ

وعً لدى ٌاب السٌاحة الثقافٌة  انعدام ال حً خاصة فً غ ٌا مٌة النشاط الس ه  .  (1)المواطنٌن بؤ

ٌلة -5-4 ٌة م ٌاحٌ بوال والٌة مٌلة مطاعم مصنفة. المطاعم الس ٌوجد  ال  :  

حًبوالٌار ـالستثم -6  ة : ـة مٌلـالسٌا

ٌث لم تسجل الوالٌة بناء      ٌن ح ٌر والٌة مٌلة ركودا و جمودا كب حً فً ٌا ٌعرف الستثمار الس

احً  ٌ ال مرافق للتسلٌة رغم أي فندق مصنفا و لو بدرجة واحدة و ال حتى مركب س و

إهالت  موٌة المبرمجة حاال ة التً تتمتع بها ، أما المشارٌع التن ٌ ٌاح ً الس ً ملفات ف ٌا فه ل

ة انتظار الدراسة  ٌ ٌق التنم ٌجاد حلول عاجلة تكسر هذا الجمود و تحق االمر ٌتطلب إ هذا

والٌة حٌة الموجودة فً ا ٌا حً فالوالٌة تضع تحت تصرف   الس ٌا ، أما عن أفاق الستثمار الس

أهم المشارٌع التنموٌة هً ال ٌن عدة مواقع مدروسة للمشارٌع المقترحة و  فندقة ، المستثمر

االستقبال      ٌاكل ه اضً ، إقامات للراحة و  ٌ ٌرة تسلٌة ، مركب ر ٌرة العاب مابٌة ، حض حض

ٌوانات ،  ٌرة ح فٌهً  و اسغالل المنابع الحموٌة ، حض و سلسلة مطاعم و خدمات ، مٌناء تر

 ً ٌد القاري ، مركز طب مسابح ، فضاءات للراحة و الترفٌه ، مشارٌع خضراء ، مركز للص

اضً ٌ  .ر

                                                                                                                                              

 

 

 

 

ة مٌلة ، مارس 1) ٌ  17، ص 2007(: تقرٌر حول السٌاحة بوال
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 ام :  ـاع العـً القطـار فــالستثم -6-1 

ٌرة برمجت عدة        االخ ٌدٌة و هذه ٌاحة و الصناعات التقل ٌمثل القطاع العام مدٌرٌة الس

حً بلوالٌة الى م ٌا موٌة من شؤنها أن تسمو بالقطاع الس ٌن هذه مشارٌع تن راتب أحسن و من ب

 : نذكر فً مرحلة الدراسةو التً تعد جلها  المشارٌع

طبٌعً ) غا -6-1-1   رار بلدٌة القرارم قوقة (:بة تاددراسة التهٌئة لموقع 

ٌق      نً هارون و ذلك عن طر تتمثل هذه العملٌة فً دراسة تٌهبة هذه الغابة المطلة على سد ب

ٌاكل و  ه الخٌففة مثل  المنشآتاقتراح حل مسالك بهذه الغابة و أماكن للتنزه بها و بعض ال

     مساحات للعب ، فضاءات تجارٌة ....الخ. مطاعم ،

طاعً و جبل  -6-1-2 دراسة التهٌئة لمحطتٌن مناخٌتٌن بجبل وشناك ببلدٌة تسالة لم
 تامزقٌدة ببلدٌة تسدان حدادة : 

اخٌة و هً      دراسة خاصةالقتراح تٌهبة تشمل منشآت و أشغال خاصة بالمحطات المن

    محطات تكون فً المناطق المرتفعة التً تسقط بها ثلوج فً فصل الشتاء.

ه الحموٌة بمشتة السمار بلدٌة التالغمة: -6-1-3 مٌا  الدراسة الهٌدروجٌولوجٌة لطبقة ال

حموٌة      ٌاه ال ٌقً للم ٌاه ودرجة الحرارة  كذلكهذه الدراسة تحدد لنا المنسوب الحق عمق الم

حموٌة  ال و ما  ال وٌة متجددة أم ٌاه الحم ٌ، اذا كانت الم ع حتى ٌتسنى لنا التحكم فً عدد المشار

ة من الزوال مستقبال. ٌ ٌاه الحمو ٌة طبقة الم ازها بهذه المنطقة و كذلك حما حموٌة الواجب إنج   ال

ٌع مٌاه المنبع الحموي ـة جـة تهٌئـدراس - 6-1-4 ة : "قروز"ر وتجم ٌة وادي العثمانٌ   بلد

ٌاه المنبع الحموي قروز اقتراحتتمثل هذه الدراسة فً      وفصلها عن  أسالٌب وطرق جر م

ة لوادي قروز ٌ ٌر حمو ٌاه الغ ،  أن المنبعٌ قع بمحاذات الوادي وٌنبع من عدة أمكنة باعتبار ،الم

ً مكان واحد قصد  ٌد مشروع أو مشارٌع  اتغاللهثم تخزٌنه وتهٌبته ف مستبال فً تزو

وٌة.  لمحطات أو مركبات حم
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حً  -6-1-5 ٌا حدٌد وتصنٌف وإنشاء مناطق التوسع الس الٌة:دراسة و ت  لل

ٌات       ٌز بصفات أو بخصوص ٌم ٌتم حً هً كل منطقة أو امتداد من إلقل ٌا مناطق التوسع الس

حٌة وٌمكن  ٌا إلقامة أو تنمٌة منشؤة س مإهلة ٌاحة  طبٌعٌة وبشرٌة وثقافٌة وإبداعٌة مناسبة للس

ٌر السٌاحة  اسغاللها ودٌة ومن أجل تطو مٌة نمط أو أكثر من السٌاحة ذات المرد فً تن

حٌة المتنوعة ول العتبارعادة إوإعطابها دفعة حٌققة تعمل لوالٌة على  ٌا عادة إمناطقها الس

اهزة  ها بالصورة التً تجعلها ج ثمانٌة مناطق للتوسع  (08وقد تم اقتراح ) لالستثمارتؤهٌل

حً نظرا لخصاب ٌا ًالس ٌزة وه البة المتم ٌعٌة ومواقعها ال ة مٌلةشمار : صها الطب ٌ ة  ،و بلد ٌ كد

مطاعً ، حمام قروز بلدٌة العثمانٌة ، ةالمقتٌلة بلدٌة لتالغم فج فدولس  ،وشناك بلدٌة تسالة ل

ًبلدٌة تسالة  ٌن ، لمطاع ة مٌنار زارزة ع ٌ ة تسدان  ، أحمد بلد ٌ هارون  بنً ، حدادالمرج بلد

 حمالة.بلدٌة 

حً "مارشو" -6-1-5-1  : منطقة التوسع السٌا

حً على بعد       ٌا  40حصة  22كلم عن مقر بلدٌة مٌلة من قسم 3تقع منطقة التوسع الس

ٌة رقم  ملك للخواص شرق وجنوب  21و 20حصة من رقم  16و15ٌحدها شمال قطع أرض

ٌن وغربا قطع أرضٌة رقم  ٌن الت ملك  22 حصة من قسم 41،79 ، 39 ، 38حدود بلدٌة ع

ظرها  52للخواص تقرر مساحتها  ً تابعة ألمالك الدولة تمتاز بعلوها وبمنا ٌا ه هكتار وقانون

ٌاه من   العذبة المنتشرة على جانبها.بعها االطبٌعٌة الخالبة وبجودة م

كدٌة المقتٌلة : -6-1-5-2  ً  منطقة التوسع السٌاح

كدٌة ال      والٌة مٌلة ٌحدها شماال ببلدٌة التالغمة دابرة قتٌلة متقع منطقة التوسع  الغمة ال

اقً و شرقا التجمع الحضري  والٌة أم البو ٌن ملٌلة مإدي الى ع ٌق ال بلدٌة واد سقان جنوبا الطر

الغمة و غربا  الً أالربٌسً ال حٌة  تقدر مساحتها حو ال اضً  هكتار ، كذلك هً تابعة 50ر

ٌا باحتوابها على  ٌاح عدنٌة و مناظر طبٌعٌة خالبة خمسة منابع م 05مالك الدولة تمتاز س

ٌعة    اتغاللها حمامات معدنٌة ، نزل ، مقر للراحة و الستجمام. طب
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 روز : ــام قـً حمـع السٌاحـة التوسـمنطق -6-1-5-3

ة دابرة شلغوم      ٌ ة مٌلة ٌحدهاشماال واد  تقع منطقة حمام قروز ببلدٌة وادي العثمان ٌ وال العٌد

، كذلك  34و غربا فابض القطعة رقم  34جنوبا فابض ،  34الرمال شرقا فابض القطعة رقم 

ٌا باحتوابها على  2م00111تقدر مساحتها بـ  ٌاح ٌز س هً تابعة ألمالك الدولة تتم و كذلك 

نً.   الحمام المعد

  وشنـاك:ً ـع السٌاحـة التوسـمنطق -6-1-5-4

عً باٌنان       ٌ مطاعً دابرة تر ٌحدهاشماال غابة  ، والٌة مٌلةتقع منطقة وشناك ببلدٌة تسالة ل

الً ، بودواو شرقا سلسلة جبال وشناك وجنوبا الغابة  هً  011تقدر مساحتها بحو هكتار و 

ألمالك الدولة و الغابات  ٌا تابعة ة خالبة قانون ٌ ٌز بمناظر طبٌع ة، تتم ٌ وال ٌط بها غابات  تح

ٌجل و كذلك  م على مستوى سطح البحر و مشرفة علٌه و تكسى بالثلوج 0011 بـ رتفاعهااج

ة .   منشآتفً فصل الشتاء طبٌعة اسغاللها  ٌ ٌاح   س

ٌن أحمد : -6-1-5-5 حً ع  منطقة التوسع السٌا

ٌن احمد ببلدٌة مٌنار زارزة دابرة تسدان حدادة والٌة مٌلة       ٌحدهاشماال الغابة تقع منطقة ع

ٌملة بوالٌة جٌجل ، تقدر مساحتها  ٌر جنوبا مشتة العناصر و غربا بلدٌة ج شرقا مشتة غد

ٌا بمناظر جدخالبة تطل على غابات 01 ٌاح ٌز س مالك الدولة و تتم هكتار و هً تابعة أٌضا 

ٌر على مستوى الزٌتون ، الصنوبر و البلوط و تمتاز بمنابعها النابٌة العذبة و ارتفاعها الكب

ٌر ، أما طبٌعة 0411سطح البحر  م و تكسى كذلك بالثلوج شتاءا بها عدة معالم من ثورة التحر

اضٌة  ٌ ٌمات صٌفٌة ، مرافق ر  اسغاللها مراكز استجمام ، انشاء فنادق و منتجعات عابلٌة ، مخ

مٌادٌن التزحلق على الثلوج (.   ٌاضات ،   ) قاعات متعددة الر
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ً المرج السطاح :  -6-1-5-6  منطقة التوسع السٌاح

ٌحدهاشماال ، تقع منطقة المرج السطاح ببلدٌة تسدان حدادة دابرة تسدان حدادة والٌة مٌلة      

نً رقم أ ٌق الوط جٌجل جنوبا منطقة السطاح شرقا و غربا  77شجار غابٌة و الطر المإدي الى 

الً  مالك 40الغابة تقدر مساحتها حو ة  الدولة هكتار تابعة  ٌ ٌا بمناظر طبٌع ٌاح ٌز س و تتم

 البة تحٌط بها اشجار غابٌة من كل الجوانب و بها منابع مابٌة عذبة.

هارون : -6-1-5-7 حً بنً   منطقة التوسع السٌا

ة حمالة دابرة القرارم      ٌ نً هارون ببلد ة سٌدي  تقع منطقة ب ٌ والٌة مٌلة ٌحدها شماال بلد قوقة

الٌة جٌجل جنوبا بلدٌة  نً هارون و غربا بلدٌة ٌشقارة معروف  القرارم قوقة شرقا مشتة ب

ٌا للدولة و تت1000تقدر مساحتها بـ  تٌجً هكتار و هً تابعة ملك االسترا ٌا بموقعها ٌاح ٌز س م

وطنً رقم  ٌق ال ووجودها على الطر ٌن 27الهام  ٌجل مرورا  الرابط ب تً قسنطٌنة و ج ٌ ال

ً حد ذاته و ذبمٌلة الى جانب جسر وادي ال ٌب فوق سد بنً هارون و هو تحفة معمارٌة ف

ورهاباإلضافة الى غاباتها  ٌانها و طبٌعة صخ البة و جبالها المرتفعة وود ٌعٌة ال مناظرها الطب

ٌجل ( و احت والٌة ج ا الجزابر ) مٌناء جنجن  أهم موان ة و قربها من  ٌ وابها علىاالثار الرومان

االن  ٌر معروفة حتى االثري و المتواجدة بهذه المنطقة و قربها  التً التزال غ من الموقع

أهم المنابع  ة و كذلك توفرها على احد  ٌة قسنطٌن وال ٌم ٌدس المتواجدة بإقل ً المعروف ت الرومان

حموٌة بوالٌة مٌلة و هو المنبع الحموي بنً هارون أو حمام بن ً هارون المشهور و الذي ال

االنجاز، عالجٌة هامة فً طور حموٌة ما طبٌعة اسغاللها فً أ ٌستحضن مستبال محطة 

ٌور ،  تهٌبة الغابات ٌساعد  ة على الصٌد ، محطات التنزه ، صٌد الط ٌ إنشاء مساحات محم

جً عصري، ٌمكن اسغاللها كفضاء للراحة  مكانٌة إو     كذلك انجاز مركب حموي عال

وٌة . ٌاه الحم  انجاز محطة حموٌة اخرى فً حالة توفر الم

احً من قبل مجلساالدارة الوالبً ، تم اطالق مسابقة  ٌ نً مبدأ انشاء منطقة التوسع الس وبعد تب

هٌدي لدراسة التهٌبة  افكار من قبل الوكالة العقارٌة بقرارم قوقة من أجل انجاز مشروع تم
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حٌة لهذه المنطقة  ٌا ٌنثالالس ث دراسات مقترحة اختار مجلساالدارة الدراسة المقترحة و من ب

ٌق مختص و متنوع BEGA من قبل مكتب الدراسات الكابن مقره بقسنطٌنة و المتكون من فر

الً  . (1) و بمستوى ع

إلنجاز و تهٌبة مركز للتوجٌه و االعالم هو  فالمشارٌع التً لم تنطلق بعد - مشروع دراسة

حً بمٌلة ٌا ً بمنطقة بنً هارون و الذي انطلق هو الس ً  مشروع دراسة تهٌبة لموقع طبٌع ف

هً للتهٌبة  2014سنة  ٌ ، أما المشارٌع التً فً طور النجاز هً دراسة المخطط التوج

ٌخص المشارٌع  ما  ٌ ارٌة خاصة بالسٌاحة أما ف وٌة إشه حٌة لوالٌة مٌلة و انجاز لوحات ترق ٌا الس

حً بتاجنانت و الذي انجز فً  و كز لإلعالمإنجاز مر مشروع المنجزة فهو ٌا طار إالتوجٌه الس

ٌر مجهز  2009و فً سنة 100برنامج الهضاب العلٌا تم انجازه بنسبة   . لكنه غ

 االستثمار فً القطاع الخاص:  -6-2

حٌة و الرقً بها أٌعد القطاع الخاص       ٌا ة الس ٌ حد العوامل المساعدة على دفع عجلة التنم

 تلقت الدعم الكافً لها.خاصة اذا 

ٌن و  اال من فبة قلٌلة من المستثمر حً رواجا لدى الخواص ٌا ال ٌلقى القطاع الس بوالٌة مٌلة

ة ، كما ان اغلب المشارٌع متوقفة ، و هذا  ٌ االستثمار فً الحمامات الحمو أغلبهم ٌتجهون الى

ٌن ، و تجنبهم طلب القروض  هم ال راجع لعدة أسباب منها عدم نضج المستثمر الن معظم نظرا

تً لمشروعهم. موٌل الذا  ٌملك نسبة الت

 

 

 

 

ة مٌلة. (:1) ٌ ة السٌاحة لوال ٌ  مدٌر
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 االستثمار فً القطاع الخاص:  -6-2

حٌة و الرقً بها أٌعد القطاع الخاص       ٌا ة الس ٌ حد العوامل المساعدة على دفع عجلة التنم

 خاصة اذا تلقت الدعم الكافً لها.

ال ٌن و  بوالٌة مٌلة اال من فبة قلٌلة من المستثمر حً رواجا لدى الخواص ٌا ٌلقى القطاع الس

ة ، كما ان اغلب المشارٌع متوقفة ، و هذا  ٌ االستثمار فً الحمامات الحمو أغلبهم ٌتجهون الى

هم ال  الن معظم ٌن ، و تجنبهم طلب القروض نظرا راجع لعدة أسباب منها عدم نضج المستثمر

موٌل  تً لمشروعهم.ٌملك نسبة الت  الذا

احٌة المشارٌع  -6-2-1 فً طور النجاز :السٌ  التً 

االنجاز بوالٌة مٌلة 38انطالقا من الجدول رقم )      ٌمثل المشارٌع التً فً طور ( و الذي 

غٌرها أالحظ  ٌع استثمارٌة متعددة ) من نزل الى فنادق إلى مركبات حموٌة و  ن هناك مشار

ة  ٌ ٌات التً تعرف نشاط تجاري ) بلد ً مركز الوالٌة بلدٌة مٌلة و البلد من المشارٌع تتركز ف

ة  ٌ ً هارون ) بلد ٌات التً على ضفاف سد بن ٌد ، بلدٌة تاجنانت ( ، وكذلك البلد شلغوم الع

احٌة اخرى  القرارم قوقة ، ٌ           بلدٌة حمالة (، وغابت عن المناطق التً تتمتع بمقومات س

مٌة بها كونها صعبة  وٌة ( لتواجدها بالمناطق النابٌة لضعف التن ) الغابات ، المنابع الحم

ها.  ٌ ٌس ٌصعب الوصول ال  التضار

ٌع بإمكانها أورغم     ٌاكل الستقبال بالوالٌة      ان هذه المشار انً منه ه ن تقلل من النقص التً تع

اال أو التً من شؤنها  ٌاح اهم فً جذب الس ٌدوا من القطع أن تس ٌن لم ٌستف ن معظم المستثمر

 ً موٌل الذات ازها على الت ٌعتمدون فً انج ال من التموٌل المادي للمشروع بل  الرضٌة و

إثر سلبا عل ٌ ٌجعلها تتسم بالبطء ما ٌإدي لمشروعهم ، و هذا ما  ٌر الحسن للمشارٌع، ما  ى الس

ها.   الى توقفها بعد مدة انطالق
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ٌع (:83جدول رقم )* ٌة مشار فً طور االنجاز السٌاح  التً 

 المشروع المستثمر الرقم
عدد 
 السرة

 العنوان
نسبة تقدم 

 % الشغال

رٌخ  تا
الستفادة من 
ة ٌ  القطعاالرض

تارٌخ انطالق 
 الشغال

 الحظة

خالف  01
 90 فندق الف

ٌق  الطر
ً رقم  الوطن

شلغوم  05
ٌد  الع

75 
03/04/

1994 
 )عقد التنازل(

19/08/
2006 

فً طور 
 االنجاز

بوناموس  02
ٌل  اسماع

 -   فندق -
 - مطعم 

حالت 
ٌا  كافٌتر

فً طور  / / 30 مٌلة 106
 االنجاز

حاج عزام  03
ٌد  34 تهٌبة نزل رش

ٌق  الطر
ً رقم  الوطن

05 
 تاجنانت

ٌد 85 ٌر مستف فً طور  / غ
 االنجاز

04 
بوقزولة 
حسان و 
بوطٌبة 

 احمد

محطة 
ة ٌ  108 حمو

 ً منطقة بن
هارون 

ٌة حمالة  بلد
فً طور  2012 / 15

 االنجاز

05 
مجذوب 

ٌد  عبد الحم
ٌب  و الط

ٌة قرارم  72 فندق بلد
ٌد 75 قوقة ٌر مستف فً طور  / غ

 االنجاز

مٌرة  06 بن ع
ٌد 65 مٌلة 124 فندق فرحات ٌر مستف فً طور  2011ماي  غ

 االنجاز

07  ً عمران
فً طور  2012 / 20 تاجنانت 73 فندق مصباح

 االنجاز

وع االسرة    606 المج

ٌاح لوالٌة مٌلة                                               رٌة الس ٌ   2014المصدر : مد
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ها من طرف ) مصادق  المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق -6-2-2  :الوزارة(علٌ

حٌة التً لم تنطلق ( :39جدول رقم )* ٌا  المشارٌع الس

عدد  المشروع المستثمر الرقم
ٌخ االستفادة من  العنوان السرة تا

ة ٌ  الحظة القطعاالرض

ة لمرس صالح 01 ٌ مشتة الشوارة  68 محطة حمو
ٌة بنً قشة  بلد

16/03/1996 
 )مقررة المنح(

رفض رخصة البناء من 
ٌة الثقافة بسبب  طرف مدٌر

ة فً  ٌ وجو االثار الرومان
ٌة  وسط القطعة الرض
 المخصصة للمشروع.

ٌد لتالغمة 34 فندق خوة شاذيإل 02 ٌر مستف  غ

طلب رخصة البناء رفض 
ٌة الفالحة  ٌر من طرف مد

بسبب وجود القطعة 
الرضٌة الخاصة 

بالمشروع خارج المخطط 
نً  .العمرا

ٌد 142 فندق الخوة بوغرزة 03 تحصل على رخصة  / شلغوم الع
 .البناء

ٌل 04 ة سعدون فوض ٌ ٌن الملوك 72 محطة حمو ٌد ع ٌر مستف  غ

رفض طلب رخصة البناء 
لعقد  بسبب عدم امتالكه

ٌجار  ة أو عقد ا ٌ الملك
ٌل المدى على القطعة   طو

ة المخصصة  ٌ الرض
 للمشروع.

بن حمو  05
اهر ٌد 168 فندق الظ  07/01/1996 شلغوم الع

 )مقررة المنح(

ً انتظار  استخراج عقد ف
ٌة الرض من طرف  ملك

الك الدولة. ة أ ٌ  مدٌر

ة منشار عمار 06 ٌ ٌد لتالغمة 56 محطة حمو ٌر مستف ً متوقف بسبب نقص  غ ف
.ً ٌل المال  التمو

  532 مجموعاالسرة
ٌاحة لوالٌة مٌلة                                                         رٌة الس ٌ         2014المصدر: مد
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ٌمثل المشارٌع التً لم تنطلق و التً عرفت تنوع فً 39انطالقا من الجدول رقم ) ( و الذي 

إهالت  ٌات مختلفة بختالف ال موٌة و فنادق شملت بلد المشارٌعاالستثمارٌة من محطات ح

حٌة الموجودة ب ٌا ٌة(.الس ة ، طبٌع ٌ  ها  االثر

ٌن )     رضٌة و أ( مشارٌع استثمارٌة نجد فقط مستثمر واحد استفاد من قطعة 06ال أنه من ب

ً بنً قشة و تحصل مستثمر واحد على رخصة  ٌح ة ببلدٌة  ٌ هو مشروع انجاز المحطة الحمو

ألسباب مختلفة منها ما تمث ل فً وجود أثار بناء و هو مشروع انجاز فندق بمدٌنة شلغوم العٌد

ٌانتها ٌتعل االمر بالنسبة لمشروع  رومانٌة على وسط القطع االرضٌة فكان من الضروري ص

ال تتعدى  ها رٌة فمعظم عراقٌل اقً المشارٌع الستثما وٌة ببلدٌة بنً قشة ، أما ب المحطة الحم

الدارٌة   ٌل  االمر هذا بمشروع إنجاز العراق موٌة ) عدم اتالك عقد الملكٌة ٌتعلق محطة ح

ٌن الملوك و مشروع انجاز فندق ببلدٌة شلغوم العٌد ، او  ٌوجد خارج أببلدٌة ع ن هذا المشروع 

ٌإدي  انً للمنطقة مثل مشروع إنجاز فندق ببلدٌة لتالغمة ( ، التً بالتؤكٌد س المخطط العمر

حً و لجوبهم الى القطاعات  ٌا ٌن على الستثمار فً القطاع الس الخرى الى عزوف المستثمر

ٌ ٌات الخرى.حٌث الربح الكٌد أوٌ قومون بتحو ال ٌعهم الى ال   ل مشار

 المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة : -6-2-3

حٌة المتوقفة بوالٌة مٌلة نالحظ 40انطالقا من الجدول رقم )   ٌا ٌمثل المشارٌع الس ( و الذي 

ٌوة االمر بإنجاز فندق ببلدٌة فرج و فندق ببلدٌة تاجنانت و مركب  وجود مشارٌع متوقفة ٌتعلق

ٌن استفادوا من قطع أرضٌة منذ مدة تفوق أحموي ببلدٌة مٌلة و رغم  سنة اال  18ن المستثمر

االشغال لم تتجاوز  نً رقم  %70أن نسبة ٌق الوط  05ماعدا مشروع انجاز فندق بالطر

موٌل من قبل الدولة من ج حٌث وصلت نسبةاالشغال الى انعدام الت ٌاب روح بتاجنانت  هة و غ

ة مٌلة  ٌ حٌةبوال ٌا ٌع الس ة اخرى ، لتبقى المشار ٌن من جه حً لدى المستثمر ٌا الستثمار الس

مة لكنها ال تكتمل مما  تواجه عراقٌل بشتى أنواعها    فرغم وصول ألشغال الى نسبة متقد

حً بلوالٌة. ٌا مٌة القطاع الس  ٌعطل تن
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ٌاحٌة المتوقفة :( 04جدول رقم )*   المشارٌع الس

 المشروع المستثمر الرقم
 عدد

 السرة
 العنوان

نسبة تقدم 
 %الشغال

ٌخ االستفادة  تا
من القطع 
ة  الرضٌ

رٌخ  تا
الق  ان
 الشغال

 الحظة

01 
بوقلٌع 

 عبد هللا

مركب 

 حموي
 60 مٌلة 44

03/02/1996    

 ) عقد التنازل (
1994 

ملف طلب 

رخصة البناء 

المستوى على 

ٌة  البلد

02 
بخوش 

 الشرٌف
 95 تاجنانت 22 فندق

13/05/ 1989   

 ) عقد التنازل (
/ 

انجز ملف 

ٌع الفندق  لتوس

على مستوى 

الوزارة 

 للمصادقة

03 
بوالصوف 

 رابح

نزل 

ٌق  طر
19 

ٌة  بلد

ة ٌ  زغا
ٌر  60 ٌدمغ  / ستف

 ً مشاكل ف

ٌر ٌ  التس

04 
 ً ٌح

 مبروك
ٌوة 65 فندق  65 فرج

22/05/1995    

 ) عقد التنازل (
1995 

ٌل  ً التمو نقص ف

 المالً

   150 مجموع االسرة 

ة السٌاحة لوالٌة مٌلة                                                       ٌ ٌر  2014المصدر: مد

 ً: ــن السٌاحــالتكوٌ -7

حً دورا هاما فً اإلنعاش        ٌا ٌن الس ة ، القتصاديٌلعب التكو ٌ ٌن  للوال ال عن تكو ف

هلة خصوصا وأن قطاع السٌاحة ٌتطلب أعداد العدٌد من الشباب وخلق  إ ٌادي عاملة م بذلك أ

ٌن  مإهل ٌرة من العمال ال عٌة  ال ٌستلزمكب ٌد من الشهادات الجام ٌن خبرة العد العالٌة وإنما تكو

هنٌة فً المجال  حٌة المقدمة للزبابن م ٌا ٌن مستوى الخدمات الس حً وهذا من أجل تحس ٌا الس
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غٌرها  ٌدٌة أو  ،اإلرشاد أو فً قطاع الصناعات التقل اإلطعام سواء كان ذلك فً قطاع الفندقة

حٌة مواكبة للعصر. ٌا دٌم خدمات س  حتى ٌتسنى لنا تق

عالقة اختصاصات: (14)رقم  جدول* ً لها لوالٌة الت  مراكز التكوٌن المهنً على مستوى 
 بالصناعات التقلٌدٌة 

 دد المتربصٌنـع اتـالختصاص

ة ٌ ٌد لً التقل  03 صناعة الح

 29 النقش على الجبس

ةا ٌ  127 لنجارة المعمار

 22 الطرز

 97 (رجال+نساء الحالقة )

ٌدي )فتلة+مجبود(  09 الطرز التقل

ٌاطة الجاهزة   10 )نساء+ رجال( الخ

ٌب  79 الزجاج الطالء وترك

 07 لبالط ،الخزف و الفٌسفساء

 383 المجموع

مهنً المصدر:                                            ٌن ال رٌة التكو ٌ ٌن  مد ه                                                      2014والتم

ً  14 أربعة عشروالٌة مٌلة تتوفر على       ٌن ف ٌد منها فً التكو نً تستف ه ٌن م مركز تكو

ٌة  ٌن على تسعة تخصصات فً  383هذه المراكز تضم مٌدان الصناعات التقلٌد متربص موزع

إلنتاج  ٌدٌة ة فرعً الصناعات الفنٌة والصناعات التقل ٌط الخدمات كما توجد اختصاصات بس

ٌ القة ،الطرز ،الخ وٌن ال عمارٌةموزعة على مراكز التك اهزة ،النجارة الم   .اطة الج

حٌد فً قطاع السٌاحة والمتمثل فً الطبخ  اختصاصإضافة إلى ذلك نسجل  )الجماعات و

  .المتواجد على مستوى كل المراكز( والتقلٌدي
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 ً حٌدة متخصصة ف مهنً مدرسة و ٌن ال ة التكو ٌ ٌر ٌخص المدارس الخاصة تسجل مد ما  ٌ أما ف

محلً فً بلدٌة مٌلة التً فتحت أبوابها فً مارس مٌدان الفندقة والطبخ  والتً  2013التقلٌدي ال

إسسات فندقٌة . 20 ـتتسع ل هٌن فً م ٌن والتم ٌق التكو  متربصٌ زاولون عن طر

نً فتح  ه ٌن الم رٌة التكو ٌ األثار  اختصاصاتاإلضافة إلى ما سبق تحاول مد دٌدة منها ترمم ، ج

ٌن المحافظة على الحدابق والمساحات الخ مٌدان التكو ٌر فً  الً نسجل نقص كب ضراء و بالت

 ً ٌا فً المستوى الجامع ٌن الخاص وغٌابه كل نً والتكو ه ٌن الم حً على مستوى التكو ٌا الس

حً ، كالقتصاد  الختصاصات ضعوض أن ٌدرج كمحور هام ضمن بع ٌا ة  الس التهٌب

غٌرها حٌة و ٌا   .الس
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 المبحـث: الصة 

سٌاحً لوالٌة مٌلة نستخلص النتابج التالٌة :من خالل تحلٌل  ة القطاع ا ٌ  وضع

  فهً تعمل هٌة  ٌ حٌة والترف ٌا انً والٌة مٌلة من نقص فادح فً المرافق والهٌاكل الس تع

ٌح ال على جلبهم .  على طرد الس

 ٌاح ٌشهد تراجع مستمر سواء الوطنٌن أو الجانب  استقبال  .لوالٌة للس

  ٌرسوء ٌ رٌن أو الفاعلون بصفة مباشرة  التس ٌ حً من طرف المس ٌا  .الس

ها  لالستثمارأما بالنسبة  ٌع فمعظم ً فً القطاع العام والخاص ٌتسم بالبساطة وقلة المشار ٌاح الس

ٌاب المبادرات فً الستثمار وعدم  ٌل وضعف متوقفة بسبب غ ٌاب التمو ٌن وغ نضج المستثمر

حً.فً التكوٌن  ٌا  الس
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 ل :ــالفص الصة 

ألن        ٌن أنها تملك مقومات تإهلها ة مٌلة تب ٌ حٌة وال ٌا إهالت الس بعد إحصاء معظم ال

ٌا  ٌاح ة متنوعة طبٌعٌة من جبال وغابات تكون قطبا س ٌ ٌاح وذلك لما تمتلكه من موارد س

نً هارون الذي  المنطقة مناطر أضفى على ومسطحات مابٌة الحتوابها على أكبر سد هو سد ب

ها من رومانٌة ، ٌ خٌة من تعاقب حضارات عل ٌ إهالت تار ة  البة ومنابع حموٌة وكذا  ٌ ٌزنط ب

مٌة ، ، ال خً وأثري وغنً وماعثمانٌة فاستعمارٌة  إ ٌ ، لكنها عوض  خلفته من موروث تار

هً  حٌة ف ٌا ٌاكلها الأن تحتل الصدارة الس ه هااألثرٌة وقدم  إهمال معالم ة تشتكً من تلف و ٌ دٌن

ً إنتاجها الحرفً وأن  ة وضعف أكبر ف ٌ ه ٌ حٌة ومرافقها الترف ٌا ٌاكلها الس ه ٌر فً  ونقص كب

 فً هذا القطاع ٌتم بالبساطة وقلة المشارٌع. الستثمار

ة  ٌ ال ٌمكننا قوله أن  الصة ما  حً و ٌا األدنى للنهوض بالقطاع الس مٌلة مازالت بعٌدة عن الحد

ٌاب    الجاد. الستثماروهذا فً غ
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 الفصل:مقدمـة 

اقً دول العالم و     ٌرة بدأت تولً االهتمام بقطاع السٌاحة الجزائر كب        فً السنوات الخ
ٌ ادها بفضل ما تحتوٌه من اإلمكان ٌد فً دعم اقتص االعتماد علٌه كمورد جد إهالت و ات و ال

حٌة   ٌا عٌة .الس ٌ  و الثروات الطب

ٌخ و      حٌة هائلة من موقع و تار ٌا إهالت س ٌات الوطن تمتلك  الٌة مٌلة كغٌرها من وال
رٌدة  ها الطبٌعٌة و مرتفعات جبلٌة و منابع حموٌة و مناظر طبٌعٌة  ف رٌة و تنوع معالم معالم أث

احٌة واسعة و مزدهرة. ٌ الد منطقة س ارها إلى م إدي استثم ٌ عها ٌمكن ان   من نو

ٌز  ٌاكل لكن عوض ذلك ٌتم ه ٌخص نقص فً ال ما  ٌ ٌر ف ة مٌلة بضعف كب ٌ وال ً قطاع السٌاحة ف

طًء،  ٌاح و حتى من حجم الستثمار الذي ٌتسم بالب حٌة و التراجع المستمر فً استقبال الس ٌا الس

دٌد بعض  هذا الفصل تح ٌق ذلك سوف نحاول فً  ة هذا القطاع و لتحق ٌ كلها   تقف عائقا امام تنم

ٌات و  هات و التوص ٌ ةالتوج ٌ حً باوال ٌا مٌة القطاع الس اهم فً تن         القتراحات التً قد تس

 و النهوض به. 

 ً حٌة التً تمتلكها الوالٌة و التً لم تستغل بعد و ه ٌا إهالت الس ٌل ذلك استعملنا أكبر ال و لتفع

ة  نً هارون ، و من أجل تصور متكامل و متناسق لهذه المنطقة وجب إنشاء و تهٌئ منطقة ب

حً دائم ٌضمن الراحة و الستجمام و منطقة ا ٌا إلقامة نشاط س حً ) بنً هارون( ٌا لتوسع الس

الت  إ مً و ذلكباالعتماد على الم داخلً و العال ٌاحتنا على المستوى ال طً مكانة لس ٌع

البة ، غابات ، ووجود العدٌد من المرتفعات و  الطبٌعٌة التً تتمتع بها المنطقة من مناطر 

أهم م اءها  على أكبر سد و ما ٌوفره هذا توفرها على  نبع حموي بالوالٌة ،باإلضافة إلى احتو

اضٌة ، ا ٌ دٌد  من أنواع السٌاحة كالسٌاحة الر ٌر الع ٌات هامة لتطو ةالالسد من إمكان ٌ    ستجمام

حً.  ٌا  و الصٌد الس
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 مقدمة المبحث:  

عٌة ،       ٌ حٌة طب ٌا إهالت وثروات س إال أنها  رغم اتالك والٌة مٌلة ل هامة ٌة وثقافٌة  ٌخ تار

احٌة تكون  ٌ ٌاكل س احٌة وخلق ه ٌ ٌر نشاطات س النٌة وعلمٌة تسمح بتطو ٌر مستغلة بطرٌقة ع غ

اهمة الفعلٌة  ة قادرة على المس ة  بمعنى الكلم ٌ ٌاح الً الوصول إلى صناعة س فً المستوى وبالت

عٌة وحتى الثقافٌة للوال االجتما ة القتصادٌة ٌ ة المحل ٌ ف ثلكن هذا لم ٌكن نظرا لتكا ٌة ،فً التنم

ة هذا القطاع . ٌ ٌد من العوائق وقفت أمام تنم  العد

ٌجاد بعض الحلول      ة وإ ٌ ٌل السٌاحة بالوال ٌط الضوء على عراق وفً هذا المبحث حاولنا تسل

 والقتراحات لها.

I -: ة مٌلة ٌة ف والٌ مٌة السٌاح  الوضع المستهدف من التن

ٌر من أجل الوصول الى الحسن  من التنمٌةالساسً ان الهدف       اهمة هو التطو فً و المس

ة القتصادٌة الشاملة  ٌ ألن التنم عٌة ، الثقافٌة ، التارٌخٌة و الو ٌ إهالت الطب الٌة تمتلك من ال

ة    التً سبق  ٌ ً التنم ٌر ف احٌة سٌكون لها دور كب ٌ ة س ٌ ٌام بتنم اها ما ٌإهلها للق و أن ذكرن

 المحلٌة .

حً المحض  رغم حً تنمٌة القطاع للوالٌة فإنالطابع افال ٌا ٌر  سٌدفع الس بالضرورة الى تطو

حً  المنتجات افالحٌة المتنوعة و ذات الجودة العالٌة شًء ضروري من أجل  ألنالقطاع افال

حٌة ثال ٌا ٌات المطاعم الس هامة أخرى  تلبٌة حاج أهداف  حٌة فً والٌة مٌلة  ٌا ة الس ٌ و للتنم

 :  تتمثل فً

  حٌة ٌا األعمال و الخدمات الس ً خلق مناصب الشغل المباشرة أي المناصب التً ستكون ف

وٌة ...الخ. حٌة ، المركبات الحم ٌا  على مستوى الفنادق ، المركبات الس

  ة ٌ ٌرة بهذا القطاع ، فالتنم ٌر وإنعاش قطاع النقل بلوالٌة و خلق مناصب شغل كث تطو

إ حٌة ست ٌا ٌدالس ٌات أخرى ي بالضرورة الى حرك وال ٌاح من الً وجود س ة و بالت ٌ ٌاح ة س
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ة بقطاع النقل على  ٌ ال محالة بالسلطات المعن أو من خارج الوطن ، هذه الحركٌة ستدفع

ٌعه ٌر هذا القطاع بلوالٌة و تنو  ، النقل البري بؤنواعهو لما ال النقل الجوي. تطو

  حٌة المحلٌة بالوالٌة هدفها كذلك دفع ٌا مٌة الس السلطات المحلٌة البلدٌة إلى إن التن

ٌل مشارٌع التٌهئة المحلٌة . ٌص أغلفة مالٌة خاصة بتمو  تخص

  ارٌخً الذي تزخر اإلرث الثقافً و الت ٌن والٌة مٌلة تثم حٌة  ٌا أهداف التنمٌة الس كذلك من 

ٌر ما  اللها فً تطو رٌةالست ٌم و تهٌئة المعالم التارٌخٌة و الث به لوالٌة من خالل ترم

ة التٌعرف  ٌ ٌخ ة و التار ٌ األثر أهم المعالم ٌن  ٌاحة الثقافٌة و من ب ً تحتاج فعال الى بالس

ٌن  ٌالف ( تثم ٌمة أو  ٌة ) مٌلة القد ٌمة الرومان ة القد ٌم المدٌن ٌدي  و تٌهئة و ترم ، مسجد س

األغا أو قصر  غانم  نً بالجزائر( ، و قصر هاجر الدٌنار ) أول مسجد ب أو مسجد أبو الم

ٌوة.  الحاكم ببل ٌة فرج  د

II -  ًمٌلة : تعترضالعقبات الت ة لوالٌة  مٌة السٌاح  التن

إخر من        الً ت حً وبالت ٌا ٌوجد العدٌد من العقبات التً تقف عرضة أمام تنمٌة القطاع الس

 ً أهم المشاكل والمعوقات ف ٌح  ٌمكن توض ٌة و ة القتصادٌة والجتماع ٌ دور السٌاحة فً التنم

 النقاط التالٌة:

ٌة:ق ــالعوائ-1  الطبٌع

 ة:ـالترب انجــراف -1-1

ٌة خاصة منها المناطق        واالنحدارات الموجودة باوال ٌعود هذا العائق إلى طبٌعة السطح

اجمة عن تهاطل األمطار خاصة  ٌول الن النجراف والتعرٌة بسبب الس الشمالٌة التً تتعرض 

حً من  فً فصل الشتاء وهذا ٌعتبر خطرا على المنطقة وعائق ٌا أمام النهوض بالقطاع الس

ٌول م ٌث صنعت هذه الس ٌخلفه من أثار سلبٌة على األرض ح جاري مائٌة عدٌدة و الل ما 

ٌر كافٌة ، أنشؤت الدولة دٌة ولكن غ ٌ ولهذا وجب  بعض المجاري فً مناطق قلٌلة وبطرق تقل

مٌة وحدٌثة. إلنقاذالتدخل السرٌع   المنطقة بطرق عل
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القاتإل -1-2  ألرضٌة: ن

ة       األخطار الناجم ٌطها هذا بسبب مٌة السٌاحة وتنش األرضٌة عائقا أمام تن تعد االنالقات

لوالٌة مٌلة وغنى  ٌة ٌولوج ة ولكن بحكم الترٌكبة الج ٌ مهددة للمنشآت والبنى التحت عنها وال

ٌاه   المنطقة بالم
 

ٌرة بها ، هذا ما ٌسبب انالقات ،الجوفٌة خاصة المنطقة الشمالٌة منها  فؤكبر منطقة مستها  خط

ة عملٌة ظال ٌ ما عند بدا ٌ نً هارون الس اهرة هً التجمعات الحضرٌة القرٌبة من حوض سد ب

ٌاه بالسد ، ٌع الم ٌارات وتشققات بالمنازل مثل :ذا عرفت هذإ تجم ه ٌ ه المناطق عدة ان  اري ،بالس

وش علً ،  سٌدي مروان.   عن

 الرطوبة: -1-3

ٌع       نً هارون وتجم ٌوبناء سد ب ٌر النطاق الب اهه أدى إلى تغ ٌ ٌث أدى إلى م ها ح ٌ خً ف منا

ة به ، ٌط ٌادة على هذه العوائق نجد الفٌضانات  ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة بالمناطق المح ز

ة خاصة فً فصل الصٌف وما ٌنجم عنه من أضرار . ٌ  الناجمة عن األمطار الموسم

ٌة: -2  العوائق البشر

حً من خالل تدخله       ٌا األول و األكبر فً النهوض بالقطاع الس ٌعتبر اإلنسان هو العامل

ابًباالستغالل العقالنً  ٌج اإل ٌة سواء بتدخله ٌاح ٌر المباشر على المناطق الس المباشر والغ

حٌة  األغراض افال الل المجال فً نً أو سوء است األمثل أو بتدخله السلبً إما بالتوسع العمرا

 صناعٌة .وال

لمٌاه المستعملة: -2-1  ا

نً       ٌرة سد ب ٌاه المستعملة نحو بح ٌق الوحٌد الذي تسلكه الم تعتبر المجاري المائٌة الطر

اهمت التجمعات السكانٌة بنسبة  ٌث س % من الجحم 93.78هارون مما ٌعرضها للتلوث ح

إثر سلبا على ا8.22ـ الكلً المطروح والوحدات الصناعٌة ب ٌ لسٌاحة المائٌة % وهذا ما 
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كٌة الموجودة  ٌادة نسبة الوحل به والثروة السم ٌاه وز وعٌة الم ٌقً على ن بها وتشكل خطرا حق

وقد تحقق هذا من خالل إنشاء محطات للتصفٌة األولى  نقاذهإولهذا وجب التدخل السرٌع ألجل 

ة  ٌ ٌر كافٌتان لكثرة التجمعات الحضر ٌدي مروان وهما غ ة بمدٌنة س ٌ بمدٌنة العثمانٌة والثان

ٌرة وتبعثرها.  المطلة على البح

 النفاٌات: -2-2

انً منه اوالال      ٌات خاصة الحضرٌة وطرٌقة التخلص منها مشكل حقٌقً تع ة تزال النفا ٌ ،

ٌر مراقبة وقرٌبة من التجمعات السكانٌة إ ىتجمع وترم ٌات فً مفارغ غ إثر على ذهذه النفا ا ت

احً السكان من  ٌ الل الرائحة الناتجة عنها وعن حرقها ما ٌضر بعملٌة النهوض بالقطاع الس

ة التخلص منها.اوجب مراع ذاوله ٌ ٌئٌة فً عمل  ة كل الشروط الب

رٌة وهٌكلٌة: -2-3  نقائص إدا

والٌة مٌلة ،      ٌره  حً وتس ٌا إولة عن القطاع الس مل هذه النقائص أعلى هٌئة مس والمتمثلة  تش

الٌة  ما  ذإ ،فً مدٌرٌة السٌاحة لل ٌ ة خاصة ف ٌ ٌر ٌر الحسن للمد سجل بها عدة نقائص تعرقل الس

ٌرٌة  ٌوجد بالمد حٌث  ٌر  ٌس مصلحة  ٌخص التؤط ٌوجد  ثالثة رإساء مصالح ، من أصلرئ كما 

ٌن  بإلضافة إلى نقص فً الوسائل تسعة رإساء مكاتب ٌفترض توفرها ، رئٌس مكتب من ب

حٌة . ٌا مهنٌة وكذلك فً مكاتب الخبرات الس ٌزات نقص فً الخبرة ال  العامة والتجه

ٌة: -2-4  لوكاالت السٌاح

حٌة سبعة كاالت للسٌاحة والسفر       ٌا ٌر فً عدد الكاالت الس ة نقص كب ٌ االحتراف وانعدام

الت العمرة والحج للبقاع  فً عمل هذه الكاالت ، حٌث أن حلها تعتمد فً عملها على ر

ال  ٌات أخرى.تالمقدسة  ٌن من وال ٌة سواء أجانب أم وطن                                                                                                                                      قوم بجلب السواح من خارج الوال
ة:مشاكل تسٌر واتغالل الحمامات  -2-5   المعدنٌ

الٌة مٌلة ، ها  ٌ حموٌة التً تتوفر عل ال ٌنعكس على  رغم الكم الهائل للمنابع ال ال أن ذلك

انً منها والمتمثلة أساسا فً : حً وهذا راجع للنقائص التً تع ٌا  مردودها الس
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ٌاب الٌد العاملة  * مإهلة خاصةغ ة ال ٌ ٌاه المعدن                              .المتعلقة بمجال لعالج بالم

ٌاب المرافق المطلوبة فً الحمامات المعدنٌة كلعالج  * ٌواء، اإلطعام، التسلٌةغ وكذلك  إل

ها الحمامات المعدنٌة ٌ ٌاب التهٌئة وقدم المرافق التً تحتو  .غ

دٌة فً اسغاللها* ٌ                                        .اعتماد الحمامات المعدنٌة على الطرق التقل

ٌاه المنبع الحموي )دفتر الشروط + عقد  *عدم اتالك أصحاب الحمامات لرخصة استغالل م

مة من طرف وزارة السٌاحة االمتٌاز(       .المسل

   

 

 

 

 

 

 
 

خٌة: -2-6  التخالت العشوائٌة على المناطق التارٌ

ٌر أن       حً ،غ ٌا خً لوالٌة وعامل قوي لبناء القطاع الس ٌ ٌمة إرث تار تعتبر مدٌنة مٌلة القد

خً  ٌ ٌاتها وٌعكر المشهد السائح أو الزائر لهذا المعلم التار الحظ عدة تشوهات طالت بنا ٌ

ٌ قوم بها  مات والتحدٌثات العشوائٌة التً ٌ ٌق الترم ٌل للمدٌنة وهذا عن طر األص نً العمرا

ال تراعً أصالة المنطقة بعمرانها  ٌق استعمال مواد البناء التً ٌاب الدولة عن طر السكان فً غ

ٌارات التً تحدث  ه االن مات وهندستهاباإلضافة إلى ٌ ٌاب الترم ها وغ بالمنازل وذلك بسب قدم

 بالطرق العلمٌة .

(:33رقم ) صورة  
ٌر ً هارون( سوء التس ة ) بن و استغالل الحمامات المعدنٌ  

 المصدر : من إنجاز الطالبة
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 (: 34صور رقم )

                          
 

هٌاكل الستقبال والفنادق: -2-7   مشكل 

ال توجد إال خمسة فنادق         احٌة الكمٌة ة مٌلة إلى مرافق الستقبال سواء من الن ٌ وال تفتقر

حٌة  ها الخدمات المتعلقة بالفندقة  الكٌفٌةأو من النا ٌ ٌر مصنفة إذ تنعدم ف كل الفنادق الموجودة غ

مهن الفندقة . ة فً ال مإهل ٌر  ٌد العاملة بها غ حة من إطعام وال ٌا  والس

 (:35رقم )صورة   

              

 

 

 

 

                               

مة( ٌ مٌلة القد مات ) غٌاب الترمٌ  
ة على التراث الت العشوائٌ  التد

ة ـــة مٌلــم بمدٌنالــدق السـفن  

مٌلة مدٌنة    فندق السالم ب

 المصدر : من إنجاز الطالبة 

 المصدر: من إنجاز الباحثة
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ٌن خاصة الخواص منهم وهذا لجهلهم للقطاع  كل هذه النقائص راجعة إلى عزوف المستثمر

ٌرادات  حً وتخوفهم من إ ٌا ٌاب التشجٌعات الس الستثمارات الناتج عنهاباإلضافة إلى غ

ٌات الفاعلة فً القطاع  . ٌر ها المد ٌالت التً تقدم  والتس

 ع وتعطلها:ــف المشارٌــتوق -2-8

إال أنه توجد بعض الستثمارات       الٌة مٌلة حً ب ٌا رغم النقائص المسجلة  فً القطاع الس

ً من بعض   المشاكل والمتمثلة فً :فً هذا المجال لكنها تعان

  تعطل أو توقف بعض المشارٌع وهذا راجع إلى نقص التموٌل خاصة عند تجنب

ٌن طلب القروض البنكٌة  .المستثمر

  عدم اتالك بعض أصحاب المشارٌع على المصادقة على المخططات مشروعهم المسلمة

 .من طرف الوزارة

  ة ٌ ال   .سنوات وذلك بسب انعدام التموٌل 03من  ألكثرمتوقفة جل المشارٌع المتواجدة بال

 ٌرة اتجاه ٌالت صغ ٌن إلى القطاع الحموي وبتم   .أغلبٌة المستثمر

ٌقٌة من طرف الشركات الكبرى الوطنٌة واألجنبٌة  ٌاب استثمارات حق           كما ٌسجل بالوالٌة غ

مومٌة. و حً والفندقة سواء الخاصة أو الع ٌا  المتخصصة فً المجال الس

ٌة -2-9  : مشاكل الصناعات التقلٌدٌة والثقاف
ٌدٌة المختلفة       ٌن تتمثل فً الصناعات التقل ٌر تزخر الوالٌة بموروث ثقافً وتقلٌدي كب

ٌر مستعملة  ٌر أنها غ ً ، غ كالفخار النحاس والطرز التقلٌديباإلضافة إلى الفولكلور الشعب

ٌوجد فض ال  ها بالطرق التً تنعش السٌاحة بلوالٌة إذ إلظهار كل هذه الموروثات حماٌت اء

داعمة لذلك.ذوتطوٌرها وك ٌات ال ٌاب الجمع  لك غ

ٌة: -2-11 ٌاح الم واالشهار للمناطق الس  نقص ال

ً ذٌعتبر الشهار عامل قوي من عوامل الج      حً سواء المسموع المكتوب أو المرئ ٌا ب الس

ال توجد مواقع إلكتر ة مٌلة إذ ٌ وال ه ٌ حٌة بمٌلة إلى هذا ما تفتقر إل ٌا ٌف بالمناطق الس ونٌة للتعر
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ٌاح ، هلون معظم الثروات  جهلها من طرف الس ٌج ٌن  وحتى من طرف سكان الوالٌة الذ

الل  ٌف بها من  ٌاحة التعر املً الس ة والٌتهم ألمر الذي ٌتطلب من متع ٌ ٌاح خٌة والس ٌ التار

 وضع مواقع إلكترونٌة دائمة 

هرجانات ذوشاملة لكل المعلومات حولها وك ٌام بم احٌة إضافة إلى الق ٌ لك وضع أدلة وخرائط س

غٌرها. واالتصال كالتلفزة والجرائد و  وإلشهار بها عبر وسا اإلعالم

 نقص المساحات الخضراء وحظائر التسلٌة: -2-11

مومٌة      ال تتوفر على حدائق ع وحظائر رغم شاسعة مساحة الوالٌة وكثافة سكانها ال أنها

لً ، ٌج عن النفس سواء للساكن المح ال تتوفر  التسلٌة للترو السائح أو الزائر للمنطقة فالوالٌة

ٌلة ال تلبً أدنى الرغبات إل على حدٌقة ٌرة تتوسط مدٌنة  مٌة صغ   .    عمو

 (:36صورة رقم )    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ً السٌاحة: -2-12  نقص التكوٌن والموارد البشٌرة المتخصصة ف

ٌر فً االستثمار فً هذا المجال      ٌاحة تتطلب التفك ٌن ألفراد حول الس إن نقص مدارس التكو

 خاصة فً إدارة الفنادق والطبخ والستقبالواإلرشاد وكل ما ٌتعلق بالسٌاحة.

           
مٌلة  ة  ٌ ة لبلد ٌ  الحٌدقة العموم

الطالبةالمصدر : من إنجاز   
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الً مع  -2-13 حً:عم تالئم الدعم المالً الح  ممٌزات االستثمار السٌا

ة      اجهة فً دعم دراسات التهٌئ إن قطاع السٌاحة ٌواجه مشاكل أخرى تخص الصعوبات المو

اعدٌة من  ٌاكل الق رٌة إلنشاء اله ٌد بالطرق والشبكات المختلفة الضرو حٌة وأشغال التزو ٌا الس

جهة أخرى . حٌة والفندقة من  ٌا  جهة ودعم المشارٌع الس

ة:الدعم  -2-13-1                                                                                                        المالً للهٌاكل القاعدٌ

حً     ٌا ٌاب العقار الس ٌا فً غ حٌة تظهر حال ٌا مٌة بدعم التهٌئة الس اهتمام السلطات العمو قلة 

ورٌة رغم تواجد العدٌد  حً وأكثر من المزود بالشبكات الضر ٌا مإهلة للتوسع الس من المناطق ال

ٌهٌة للتهٌئة  نً المخططات التوج ٌر محتواه فً إنشاء وتب حٌة غ ٌا ٌاكل الس هذا فإن إنشاء اله

ٌروال اضً تعم األر حٌة المجاورة )تونس ومخططات شغل ٌا  ، فمقارنة الجزائر مع الدول الس

ٌث الدولة تتحمل على عاتقها الدعم، مصر(  ، المغرب زوٌد  ح الًألشغال التهٌئة والت الم

ٌن وبؤسعار معقولة ألراضً ثم نضعها تحت تصرف المقاول  .(1) بالطرق والشبكات المختلفة 

ٌع  ئً لمشار احٌة فً الجزائر ٌفسر الوضع العشوا ٌ ٌاسة للتٌهئة الس ٌاب س وبذلك فإن غ

ً نفس الوقت فالعدٌد من المشارٌع الستث ٌن وف ٌن الخواص الوطن ً المستثمر مارٌة ألخرى ف

احٌة  ٌ مهٌئ ومدروسالستقبال استثمارات س احً  ٌ ٌن انعدام عقار س هذا المجال تعرف الجمود ب

ة. ٌ ال    بال

ه    احً واحدة م ٌ ٌومنا هذا منطقة توسع س الستقبال المشارٌع  ٌةئوالٌة مٌلة ال تملك حتى 

حٌة بالوالٌة فبعد  ٌا ٌع س ٌن مشار ٌرغبون فً توط ٌن  ٌن األجانب والذ حٌة  أما عن المستثمر ٌا الس

حٌث تتوفر الشروط لمالئمة  ٌل مشارٌعهم إلى الدول المجاورة  هون بتحو انتظار طوٌل ٌن

ٌزات ال ٌرة وتح ٌة وفً مدة قص  .لها حصر وسهولة انهء اإلجراءا اإلدار

 

 .152أمٌنة بن المجات ، مصدر سابق ص 
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ٌة  -2-13-2 دعم المالً للمشاٌرع السٌاح                                        : الفندقٌة وال

ٌز ببعض  على حً ٌتم ٌا ادٌة الستثمار فً القطاع الس اقً النشاطات القتص غرار ب

ٌحتاج إلى ٌات فهو                                                           : الخصوص

الزم *   حٌطه من حٌث الهندسة  ًكدراسات معقمة تستغرق الوقت ا تدمج المشروع مع م

ٌل ٌر والتجم  .التعم

ة ٌحتى *   ٌ االنجاز الخال ة طوٌلة وذلك حسب وسائل ٌ ٌمر بمدة زمن حقق المشروع ربحا 

ل هذه    : المدة فًالمتاحة بالجزائر وتتمث

 .مدة إنجاز المشروع والتً قد تصل إلى خمسة سنوات -

ٌق مردودٌته على  -  القه فً العملٌ بدأ فً تحق حً بعد ان ٌا ٌا أن المشروع الس ٌعرف عالم

اإلنتاج ( 1)سنوات  03عدة مراحل تتم ألولى عادة بعد  ال ٌدخل المشروع فً مرحلة الً وبالت

اإل األرباح ٌق الً  وتحق الل هذه الفترة رأس المال المستثمر  08بعد مرور حو سنوات حٌث 

ٌر منتج . ٌز غ     محجوز فً شكل مبنى أو تجه

االعتبار الفترة  - ٌن ً ألتؤخذ بع ٌاح وجهة لالستثمار الس إضافة إلى هذا القروض البنكٌة الم

هما: ٌسٌن  ٌن رئ ٌة وهذا عى األقل لسبب ٌر مغر  الزمنٌة وتبقى غ

مالئم إ :وال ٌر هو غ ٌر والمتوسط و االعتبار ذالقروض تقدم على المدى القص ٌن ا أخدنا بع

عاله والتً تجبر المستثمر على إرجاع قرضه قبل إنهاء مشروعه  الزمنٌة المذكورةالمدة 

ٌل. ً منح قروض على المدى الطو لً ٌجب التفكٌر ف  (: 1) وبالتا

ٌا من طرف البنوك  ثانٌا: االعتبار نوع المشروع المقترح  ٌؤخذ الالقرض الممنوح حال ٌن بع

ٌن النشاطات التجارٌة الحرة والمشارٌع الخاصة بنفس النشاط )فندقة  ، إطعام ، وٌتم الخلط ب

حٌة ، ٌا الزم  كاالت س مات.... إلخ( تعامل بنفس الطرٌقة رغم ختالف حجم رأس المال ا ٌ مخ

ازها.  إلنج
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ٌاحٌة:  التسٌر -2-14  والتكفل بالنشاطات الس

خالل      حٌة فالجهود المبذولة ٌا نً الذي ٌتعلق بالنشاطات الس االطار القانو ٌخص ما  ٌ ف

نً سمحت بالمصادقة على  حً بإطار قانو ٌا ٌن من أجل إثراء القطاع الس ٌرت ٌن األخ العشرٌت

ً سنة  ٌن ف ٌن اثن الً بالفندقة 1999الث قوان ٌن على التو ٌاحة  (1) المتعلق ووكاالت الس

ٌاحة 2003والثالث سنة  (2)وألسفار  مٌة المستدامة للس هو المتعلق بالتن لكن مدة إنشاء  ، (3) و

ة ج ة استغرقت فترة طوٌل ٌ ة ا ودهذه النصوص التنفٌذ ٌ لم تسمح بإنهاء النصوص الحكوم

ها  ٌ ذٌة المنهاة والمصادق عل ٌ جهة أخرى فبعض النصوص التنف جهة ومن  تحوي المقررة من 

حٌة المعلن  ٌا اسً المتعلق بالتهٌئة الس بعض النقائص إضافة إلى ذلك فإن النص التشرٌعً ألس

ٌا سنة  ً األمر رقم  1966رسم إرخ فً  62-66والمتمثل ف  1386ذي الحجة عام  4الم

ٌحتاج إلى المراجعة  1966مارس  26ـ الموافق ل ٌة  ٌاح ٌخص المناطق واألماكن الس الذي 

دٌل حتى ٌت حٌة الحالٌة  والتع ٌا هات الستثمارات الس ٌ أهداف وتوج أما عن العقار الئم مع 

الل والذي  الل السنوات األولى من الست ومٌة  اهتمام السلطات العم حً الذي كان محل  ٌا الس

ة  المذكور عاله والمتعلق بالمناطق 62-66تجسد فً كل من االمر رقم  ٌ ٌاح واألماكن الس

ً  75 - 66والمرسوم التنفٌذي رقم  ً  المتعلق بمناطق التوسع و 1966أفرٌل  04ف ٌاح الس

ٌن با ٌرت ٌن األخ ٌز خالل العشرٌت حٌة قد تم ٌا عن  (4) باالت وعدم التنفٌذ الناتجاللاألماكن الس

حً والذي تسبب فً : ٌا همٌش القطاع الس  ت

ٌن  -     ومٌة والقوان  المقررة.عدم إنهاء النصوص الحك

 

ً  99/01(:القانون رقم 1) مإرخ ف ً 06الموافق لـ  1419رمضان  19ال ٌحدد القواعد المتعلقة بالفندقة. 1999جانف  الذي 

ً  99/06(: القانون رقم 2) مإرخ ف ٌل 04الموافق لـ  1914ذي الحجة  18ال ً تحكم نشاط  1999أفر ٌحدد القواعد الت الذي 

 وكالة السٌاحة و االسفار.

ً  03/03(: القانون رقم 3) مإرخ ف ة المستدامة للسٌاحة.  2003ٌففري  17الموافق لـ 1423ذي الحجة  16ال ٌ  المتعلق بالتنم

(4) : Ministère du tourisme de l’artisanat .op cite ,p.26. 
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ٌاحة على المدى  -     ة الس ٌ ٌاسة لتنم ٌاب س طوٌل.غ  ال

ٌات وأدوات للحفاظ  -     ٌاب أل حًغ ٌا ٌر العقار الس ٌ  .وتس

حٌة تخص تهٌئة الحفاظ وترقٌة العقار -     ٌا إلدارة الس ٌازات   .عدم التمكن من خلق امت

ٌر وه إال أن مراقبة تس نً ٌوم هو رغم تواجد هذا النص القانو ً ذفلمالحظ ال ٌاح ا الكمون الس

ٌاتف حٌة وأكثر لت كل ٌا االدارة الس ٌره ٌتم بطٌرقة  من تحكم دٌد من هذا فتس ة ٌقوم به الع ٌ عشوائ

دٌد االماكن وترقٌة الستثمار ، الئٌة لتح ٌن منهم اللجنة ال رٌة  من المتدخل ٌ الكاالت العقارٌة مد

ٌاب كل مبادرة  مٌة متكاملة لهذا القطاع ، و هً مالك الدولة والجماعات المحلٌة مع غ لتن

حٌة ألخذ قرار تخصص قطوضعٌة تخلق  ٌا االدارة الس ع أرضٌة للتوضع صعوبات أمام

ة . ٌ ٌاح ٌاسة محكمة للتنمٌة الس حً و إلتباع س ٌا                                                                              الس
 

                                                                                اإلضافة الى عدة نقائص منها : 

ٌة .ضعف  - حٌة المٌل ٌا وٌج لمختلف الخدمات و المنتجات الس ٌق و التر  التسو

ة هذا القطاع . - ٌ ٌر و تنم ٌاب استراتٌجٌة وطنٌة واضحة المعالم لتطو  غ

ة  - ٌ ٌاح حٌة ( لدى سكان لوالٌة فمعظمهم ٌعتقدون أن الس ٌا ً ) الثقافة الس ٌاح عً الس نقص الو

أذهانهم فهم  ال تكون اإل حٌة فً  ٌا ٌاب الثقافة الس ة ، إضافة الى ذلك غ ٌ ٌاح فً المناطق الس

ٌن الخدمة لجلبه و تلبٌة طلباته المتعددة. هلون طرٌقة التعامل مع السائح و كٌفٌة تحس  ٌج

ٌاب المنافسة. - احً و غ ٌ  عدم وجود مبادرة من طرف الخواص و ٌنتج عنه الخمول الس

اهتمام السلطات الم - إهالت عدم  ٌات التً تتوفر على  حلٌة بؤمر السٌاحة خاصة فً البلد

عالقة  مٌة محلٌة لها ٌاب تام لبرامج تن الحظ غ ٌة تسٌرها ، حٌث أننا  إول حٌة تختص بمس ٌا س

ٌزانٌة  ٌات أو م ٌة البلد ٌزان رٌة فً اطار م حٌة و الثقافٌة الث ٌا بالسٌاحة كتهٌئة المواقع الس

 الوالٌة.

ما ٌتعلق به - ٌ كالت ضعف ف ال أي مطعم ٌقدم ا ٌوجد أي مطعم مصنف و ٌاكل إلطعام و ال 

 المحلٌة التً ٌبحث على تذوقها السائح.
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- ً ٌاح ٌف ثمانٌة  LES ZET انعدام مناطق للتوسع الس ، و رغم اقتراح مدٌرٌة السٌاحة تصن

أن هذا القتراح ٌبقى حبر على ورق.08)  ( منطق اال 

عالقة مباشرة  - ٌر القطاعاتاالخرى و خاصة تلك التً لها ٌرة تنمٌة و تطو ٌر فً وت بطئ كب

حٌث  ال تتوفر على أبقطاع السٌاحة مثل : النقل ، التجارة ، الصناعة الغذائٌة ،  ن الوالٌة

ة محطة  ٌ ال على مطار ، كما أن وضع ٌدٌة و ال على محطة سكة حد ٌات و ٌن الوال ٌن ب للمسافر

ة هذا بالنسبة لقطاع النقل .شبكة الط ٌ  رقات بها كارث

ٌاب منطقة تبادل تجاري  أما بالنسبة لقطاع التجارة ٌففتقر أساسا على التجارة المحلٌة كذلك غ

 حرة.

ٌر مثمنة و غٌر مستغلة ، كما نالحظ  أما بالنسبة لقطاع الثقافة فكل المعالم الثقافٌة و التارٌخٌة غ

رٌة ب   الوالٌة.انعدام تام للمتاحف الث

ى و هذا ما أد %98اعتماد القتصاد الجزائري فً مداخٌله على البترول بنسبة تقدر بــ :  -

لسٌاحً عامة. إهمال القطاع ا  الى 

III -  : ٌة مٌلة ٌ بوال ٌة السٌاح   توصٌات و اقتراحات لتحقٌق التنم

ة مٌلة : -1 حدٌد نوع السٌاحة التً ٌجب تنمٌتها ف والٌ  ت

هامة لتنمٌة القطاع      ة مٌلة أن تشكل قاعدة  ٌ وال ة التً تتمتع بها ٌ ٌاح إهالت الس ٌمكن لل

ٌات المقومات التً  ٌار أفضل ة تقوم على اخت ٌ ارها بطٌرقةعقالنٌة علم حً شرٌطة استثم ٌا الس

حً  ٌا وٌع المنتوج الس ً تن اهم ف مً اقتصاد الوالٌة و تس ً من شؤنها أن تن تزخر بها الوالٌة و الت

جدٌدة تختلف عن المحروقات ، أي أنها تهدف لجزائر ككل ، حتى با ٌر سلع  تمكننا من تصد

ٌاح  ٌوافق متطلبات السوق الدولٌة سواء بالنسبة للس حً  ٌا بالدرجة االولى الى عرض منتوج س

عً و الثقافً للوالٌة .   ٌ  الجزائرٌٌن مع الحفاظ على التراث الطب
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اهم    ٌز بها لوالٌة قد تس إهالت التً تتم فمن خالل الفصل الثالث من هذا البحث ٌتضح أن ال

ٌنٌة ، ، الثقافٌةفً خلق عدة أنواع من السٌاحة منها: السٌاحة  ة ، الد ٌ ه ٌ ٌعٌة ، الترف  الحموٌة   الطب

ٌر واسغاللها بطٌرقة تسمح لهذا ال ٌمكن تطو رها التً  ٌ قطاع أن المائٌة وسٌاحة الصٌد وغ

ا هاما فً التنمٌة المحلٌة لهذه   لوالٌة.ٌلعب دور

ٌحصل خلط وتنعكس بالسلب على  األنواع مرة واحدة حتى ال  ٌمكننا أن ننمى كل هذه لكن ال 

ٌمكننا أن تحقق أرباحا لها  ٌات هذهاألنواع التً  ٌار افضل ٌجب اخت ة لوالٌة لذلك  ٌ ة المحل ٌ التنم

ة وتتماشى مع متطلبات السوق الس ٌ إهالت الوال ها وبما أن  ما بٌن ٌ ٌمكنها أن تتكامل ف حً و ٌا

 هً مجال السٌاحة تلخص أساس فً ثالث محاور :

  عٌة المرتبطة بالثروة الغابٌة و المناطق و المناظر الطبٌعٌة الالبة و ٌ إهالت الطب ال

ة المتمثلة فً العدد الهائل لل ٌ حً للوالٌة و الثروة الحمو ٌفً افال اآلبار الطابع الر منابع و

حموٌة المتواجدة بها أكثر من أربعة عشر ) ٌب حموي إحدى عشرة منها 14ال ( منبع و تنق

ة. ٌ ٌد   مستغلة كحمامات تقل

              االثار الرومانٌة ٌد من ة بالعد ٌ ة حٌث تزخر اوال ٌ ٌخ رٌة و التار إهالت الثقافٌة األث ال

ها على سبٌل  رٌة نذكر من بٌن ً تعود الى الحقبة الستعما ة و المعالم التارٌخٌة الت ٌ و السالم

ٌر دٌة المش ٌالف ( ، االثار الرومانٌة ببل ٌمة ) المدٌنة الرومانٌة  ً مٌلة القد ة ، مشتتة العرب

 ، اسجن االحمر ، قص االغا ، مسجد سٌدي غانم .

نً هارون )أكبر سد على المستوى  اعدٌة الكبرى المتمثلة فً سد ب ٌر المنشآت الق االخ و فً

ها فً لوالٌة  ٌجب تنمٌت  ً إهالت فؤهم أنواع السٌاحة الت ً( و بالنظر الى كل هذه ال الوطن

 هً : 
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ة:الثقاالسٌاحة  -1-1   فٌ

ها السائحون بهدف إشباع الرغبة       ٌ تعد السٌاحة الثقافٌة احد أشكال السٌاحة التً ٌسعى إل

        المعرفٌة و ٌعتمد هذا النوع على إقامة الندوات الثقافٌة و كذا المعارض الخاصة بالكتب

و المسابقات الثقافٌة ، خاصة مسابقات الشعر و القصة و مسابقات المسرح ، الموسٌقى ، الفن 

ها لتبادل الرأي و الحوار تمثل مناسبة مهمة للجذب  ٌ ٌن و الدعوة إل ٌم ندوات المثقف ، كما أن تنظ

حً. ٌا  الس

الت الثقافٌة التً تجعلها تقوم بهذا النوع من السٌاحة       إ مجموعة من الم الٌة مٌلة تمتلك  و

ٌة التً تعود الى مختلف الفترات و الحقب  ٌخ من خالل المناطق االثرٌة و المعالم التار

االحمر ، البعالة  االغا ، السجن ٌمة ، قصر ها : مٌلة القد أهم خٌة التً مرت بها المنطقة  ٌ  التار

ٌرها  و   .غ

الل عاداتها  وٌة الوالٌة من  ٌر المادي الذي ٌعبر عن أصالة و ه       اإلضافة الى التراث غ

ٌرها. دٌة و غ ٌ ادها التقل ٌ ٌدٌة و أع الٌدها و صناعاتها التقل  و تق

ٌق  ها عن طر م ٌ ٌطها و ترم إهالت لو ٌتم اتغاللها مستبال و ذلك بتٌهئة مح كل هذه ال

ً خاصة مسجد سٌدي الستعانة بخبراء ال االصل ألجل الحفاظ على طابعها المعماري ٌم ترم

هاجر دٌنار ( ، و كذلك إنشاء المتاحف المتخصصة فً مجال الصناعات  غانم ) مسجد ابو م

الن السائح اول ما ٌبحث عنه هو المتحف ، فإننا بذلك سنإسس الصناعة  ٌدٌة و التراث التقل

 سٌاحة ثقافٌة بؤتم معنى الكلمة.  

نٌة: -1-2  السٌاحة الدٌ

ٌنٌة أو        ألداء بعض الواجبات الد ٌنٌة ٌارة األماكن المقدسة و الد ٌ قصد بها ز هً التً

ٌنٌة سواء كانت داخلٌة أو دولٌة على  احة الد ٌ للتبرك بالتواجد فً تلك األماكن و تقوم الس

ة  ٌ األثار و المعالم الدٌن ٌارة ٌنٌة و الرغبة فً إشباع هذه العاطفة ، كما انها تشمل ز العاطفة الد

هما من أجل الثقافة  ً تمثل مصدرا م ه نً لدولة ما ، و  ٌ ٌف على التراث الد   و المتعة أو للتعر
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ٌارة هذه األماكن و التبرك و متجددا من مصادر  حٌة لز ٌا ٌم برامج س السٌاحة و من ثم فإن تنظ

ها ٌ ٌق الصلة الروحانٌة ف  .(1)بها و تنقٌة النفس و الوجدان و تعم

الٌة مٌلة تضم      أقدم مسجد فً الجزائر و هو مسجد سٌدي غانم الذي تم تصنٌفه ضمن و

ٌخ  ٌمة بتار ة مٌلة القد وطنً لمدٌن م إضافة الى مساجد اخرى كالمسجد 03/07/1995التراث ال

ٌق ة  العت م ٌ ٌا المرتكزة فً المدٌنة القد مٌلً ، و نجد كذلك بعض الزوا و مسجد مبارك ال

وٌة الحنص ة و الزا ٌ وٌة الرحمان اوٌة كالزا ة و هً الز ٌا خارج المدٌن الٌة ، باإلضافة الى زوا

ٌر مناالضرحة  ة ، كما تضم الوالٌة عدد كب ٌ الٌة التً تلعب دور فعال فً السٌاحة الدٌن   الح

ا من االضرحة.   ٌر رٌح الرحمانٌة ضرح ثالث صٌودة و غ  و المزارات كض

حٌث   ٌر مورد اقتصادي للدولة  ٌنٌة تعتبر خ ٌتقاطر الناس جماعات على هذه فالسٌاحة الد

ٌعنً انها لٌست سٌاحة موسمٌة بل دائمة طوال  االماكن فً مواسم معٌنة و فً كل وقت مما 

ٌجب  ٌن انتعاش الحركة التجارٌة و رواج المرافق المختلفة فً الوالٌة لذا  ٌع االمر الذي  العام

ها من خالل  االضرحة و االثار العتناءباألماكن التً تحتضن هذه المزرات و تنمٌت القبور و

ارها  ٌم أفضل الخدمات لزو ٌز بالنظافة و النظام و توفر المرافق المختلفة بها و تقد ٌنٌة لتتم الد

ٌارتها دوما و باستمرار دون ان ٌشعروا بؤٌة  على امل أن ٌصبح ذلك دافعا لهم إلقبال لز

حٌة المناسبة سوف  ٌا هٌالت الس وٌدها بالت ٌادة حجم مضٌاقات ، كما ان تز ٌإدي الى ز

حٌة. ٌا  التعاقدات الس

موٌة )العالجٌة (:     -1-3  السٌاحة الح

ٌا       حموٌة ذات المزا ٌاه المنابع ال ة بواسطة م ٌ عالجٌة طبٌع ألغراض هً كل تنقل

ٌط  الج فً مح ٌحتاجون إلى  ٌد منها زبائن  ٌاه البحر و ٌستف  الستشفائٌة العالٌة أو بواسطة م

 

ً ، مصدر سابق ص: كنزة  (1) هال  .114بو
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امٌه  هو السفر لعالج و ،  (1) مجهز بمنشآ عالجٌة و استجم جٌة  هدف من السٌاحة لعال ٌعد ال

ٌاد االماكن التً تتمتع بخصائص  اهة أو دخول المصحات المختلفة للعناٌة بالصحة أو ارت و النق

ٌق الصحة الجسدٌة و النفسٌة ، الفكرٌة و لقد أصبح العالم حدٌثا ٌتجه  ثقافٌة معٌنة من أجل تحق

ة التً ت ٌ ٌاه المعدنٌة و نحو استخدام الوسائل الطبٌع ٌون الم ستخدم كنوع من لعالج مثل ع

ٌاه  ٌاه الساخنة و أشعة الشمس و م ٌون الم ٌن أو الرمال و ع الكبرٌتٌة أو استخدام حمامات الط

غٌر ذلك   .(2)البحر و 

ٌرة و ذات جودة عالٌة تإهلها فً المستقبل لتصبح      حموٌة التً تملكها لوالٌة كب إن الثروة ال

ة  ٌ وٌة لعالجٌة بالجزائر، و ذلك بإنجاز مركبات و محطات حمو ٌاحة الحم قطبا من أقطاب الس

األن و اسغالل  ٌدٌة المتواجدة الً فً مكان الحمامات التقل رٌة ذات مستوى ع جٌة عص ال

ة  المنابع ٌ موٌة عصر جدٌدة لمركبات و محطات ح ٌا فً خلق مشارٌع  ٌر مستغلة حال ة غ ٌ الحمو

ة ، فنادق ، مطاعم ،  ٌ ٌاه الحمو ورٌة من أماكن لعالج بالم تشمل على كل المرافق الضر

ٌاقة البدنٌة ....الخ.  ٌاضة و استرجاع الل  مساحات خضراء ، ساحات للعب ، قاعات للر

ة : -1-4  السٌاحة المناخٌ

االستجمام من درجة حرارة و رطوبة      اخٌة لالزمة للراحة و إن الشروط و الظروف المن

ٌن ببعض  نً هارون سٌسمح لألشخاص الكبار فً السن و المصاب مناسبة المتوفرة بمنطقة ب

ٌجاد ضالتهم هناك خاصة إن هٌاكل  المراض التنفسٌة كمرض الربو من إ انجزت بالمنطقة 

ٌواء  إهل هام و استقبال إ هو م ٌعة الهادئة والمناخ لمالئم لهذه المنطقة  الً فالطب احٌة ، وبالت ٌ س

 جدا البد من اتغالله.

 

ً  03/01(:القانون رقم 1) إرخ ف ة  2003ٌففري 17الموافق لـ 1423ذي الحجة 16الم ة المستدام ٌ المتعلق بالتنم

 للسٌاحة.   

ً ، مصدر سابق ص2) هال  .    117(: كنزة بو
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ة :   ال -1-5 مٌ ٌة و االستجما  سٌاحة الترفٌه

الل      ٌاح  مارسه الس ٌ  ً امٌة على انها كل نشاط استجمام ة و الستجم ٌ ه ٌ تعرف السٌاحة الترف

ٌة و الترفٌه و المواقع  حٌة مثل حظائر التسل ٌا إسسات الس ٌة أو بالم ٌاح إقامتهم بالمواقع الس

اضٌة ٌ األكثر  (1) الجبلٌة و المنشآت الثقافٌة و الر ، و ٌعد هذا النوع من أقدم أنواع السٌاحة و

ٌس لغرض  اإلقامة لفترة ما لغرض الستمتاع و الترفٌه عن النفس و ل ٌر حٌث ٌتم بتغ انتشارا 

ٌارة المناطق  الق و ز االن ٌات المختلفة كصٌد ، أخر و قد ٌتخللها الستمتاع بممارسة الهوا

 الجبلٌة .

هالت  ً  فوالٌة مٌلة ثرٌة بالم ٌر ٌتمثل فً سد بن ئً كب عٌة و تتوفر على مسطح ما ٌ الطب

ا عن طرٌق :  ه ٌ ٌاح إل حٌة و جلب الس ٌا ا فً التنمٌة الس  هارون وجب اتغالله

 . اخٌة تنزه و االستجمام بالمرتفعات  إنجاز محطات من

 . انشاء حدائق تسلٌة و ترفٌه على ضفاف سد بنً هارون 

 ٌط ٌف، الصٌد و  تنش ٌاضة الزوارق الشراعٌة، التجد ٌاه كر ٌاضات المتعلقة بالم بعض الر

 إجراء مسابقات.

 .التجول بواسطة القوارب 

ة ٌ ٌم باستمرارحفالت و معارض ثقاف  ، تجارٌة فهذا النوع من السٌاحة ٌتطلب إنشاء مسرح تنظ

غٌرها.   ادٌة و   ، اقتص
 
ة :  -1-6 ٌ  السٌاحة الرٌاض

ٌاضتهم المفضلة سواء      ٌن فً ممارسة ر اضٌة إلى إشباع رغبات السائح ٌ تهدف السٌاحة الر

دٌف و صٌد األسماك  ة مثل االنزالق على الماء والتج الل عناصر الطبٌع ٌق است               عن طر

                                                                                                                                 

  ، مصدر سابق 03/01(: القانون رقم 1)
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ٌات  ٌد أو تلك التً تتطلب إمكان ة والغطس تحت الماء والتزحلق على الجل ٌ ٌوانات البر والح

ٌٌم فً الغابات والصحاريخاصة لمما حالت السفاري والتخ   .رستها مثل الفروسٌة و

ً بنفسه بل تشمل أٌضا  ٌاض اهمة السائح فً النشاط الر اضٌة على مس ٌ ال تقتصر السٌاحة الر

هو  ة لهدا النوع من السٌاحة  ٌ ٌة والسمة ألساس ٌاض اهدة أواالستمتاع ببعض المناسبات الر المش

ٌا هرجانات الس ها إقامة الم ٌ اضٌة وذلكالستقطاب أكبر عدد ممكن من ممارس ٌ حٌة والر

ها.لالشتراك  ٌ   ف

ً هذا النوع من      ها ف ها وتنمٌت ٌمكن استخدام الٌة مٌلة تحتوي على مجموعة من المناطق  و

ٌد  جدٌف وص ٌن ٌمكن استعمال الغوص ،انزالق على الماء والت السٌاحة لمنطقة بنً هارون أ

ٌمكن موقع ماألسماكباإلضافة إلى   ً طة بلوالٌة والت ٌ ٌدي خٌلفة والجبال المح رشو ومنطقة س

اللها  ٌات من  ٌام بدور ٌق الق التسلق وتنمٌة هذا النوع من السٌاحة بلوالٌة ٌكون عن طر

واآلداب  الئً حٌث تكون مرفقة بمعارض وعروض للفن الشعبً ال اضٌة وب ٌ هرجانات ر وم

األخرى ،والموسٌقى والرسوم والنحت بإلضافة  ة ٌ ة والفالت الموٌسق ٌ  إلى العروض المسرح

حٌة وإعداد  ٌا ٌات تساعد فً إقامة القرى الس الت ومغر ٌ ٌات وتسه ها من إمكان ٌ وعرض كل ما لد

رها ، ٌ ٌر الوسائل وأدوات النقل الكافٌة وغ اهراتاحتضن السد  كما فنادق وتوف  منها :  عدة تظ

جذٌف حٌث شارك فً * اهرة الدورة الوطنٌة فً الت ٌمثلون  80هذه التظ اضٌة  ٌ اضً و ر ٌ ر

حرٌة الوطنٌة 08 ٌمثل الب ٌق    .فرق من رابطتً عنابة و الجزائر العاصمة إلى جانب فر

ٌقٌة * راعٌة بسد بنً هارون من البطولة إلفر الحة الش و  2014ماي  07إلى  01ألمم لل

ٌقٌة حل عناصر المنتخب ال ٌة للبطولة الفر طنً على إثر احتضان الوال ٌوم والٌة و  26مٌلة 

ٌل  ٌواء بإحدىفٌالت الخواص  2014أفر اال حٌث النقل و ٌن تم التكفل بهم من  ٌر ، أ و تم تسخ

ة البطولة ،  ٌ ة نها ٌ ٌام إمنتخبات عدة وصلت  كذلكحافلة رافقتهم إلى غا ة شاركة أ ٌ و  29فٌرق

ٌل  30 ً  2014أفر ٌا ،  تونس ، :ات التالٌة منتخبالو المتمثلة ف المغرب ، مصر ، جنوب إفٌرق

ٌق  نً من شهر ماي  والمزنب ٌوم الثا مً للبطولة فً ال االعالن عن الفتتاح الرس ٌث تم أنغوال ح
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ة و السلطات المدنٌة و  ٌ ٌر الموارد المائ ٌاضة ، وز ٌر الشباب و الر ً وز بحضور أصحاب معال

الً  لوالٌة مٌلة على رأسها السٌد و ٌز هذا الحفل حضور فرق  كما، والٌة الالعسكرٌة م

ٌدٌة للوالٌة  ورٌة و تقل ٌوم  و ،فولكل ها  ٌ ٌام خصص ف قد استمرت المنافسة على مدى سبعة أ

ة السٌاحة  ٌ ٌر ٌن تم تسخٌرهم من طرف مد ٌ ٌاح ٌن س ٌارات رفقة مرشد ٌث برمجت ز للراحة ح

احٌة بلوالٌة أٌن تم  ٌ ٌة و س ٌخ د حٌث الختتام على مؤدبو كان حفل ، تفقد معالم تار ة عشاء بالس

والٌة مٌلة و السلطات المحلٌة ، هذه  الً ٌد و ٌن من طرف الس ٌن المتؤلق ٌ ٌاض ٌم الر تم تكر

اهد للفرجة البطولة  اهٌري هائل.صنعت مش  و الحماس وسط إقبال جم

مٌع الظروف لمالئمة - ٌر ج مجهوداتها لتوف ٌاضة بذلت كل  ٌرٌة الشباب و الر         لإلشارة فإن مد

ً الوسط  ً و محلً ف ً كان لها صدى إعالمً عالم اهر الت و المناسبة إلنجاح هذه التظ

تماعً دة جمٌع الوفود المشاركة.    الج ً و ذلك بشها ٌاض  و الر

ً الذي ضم حٌث بإضافة الى الغطس * ٌن للحماٌة  86شارك فً التربص الوطن غطاسا تابع

نً هارونبسد المدنٌة  ٌر  31بوالٌة مٌلة، ومشاركة  ب ة الٌة ، بإشراف قائد التربص مد ٌ الحما

ة ٌ اسً  المدن زٌة غط اه ٌن ج ٌث ٌهدف التربص إلى تحس ةوالٌة مٌلة ح ٌ ة المدن ٌ ٌد  الحما وتوح

   . والغطس اإلنقاذطرق العمل فً استعمال وسائل 

ٌاق  اضٌة فً س ٌ هٌة و الر ٌ نً للماء الذي اشتمل على العدٌد من النشاطات الترف هرجان الثا *الم

مً للم ٌوم العال  مارس من كل سنة. 22اء المصادف لـ احتاالت الوالٌة بال
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ة  رٌقٌ ً هارون البطول االف ة بسد بن اعٌ 2014ماي  07إلى  01مٌلة من 2014ألمم للمالحة الشر  

ة   ٌ ة المدن ٌ ً للغطس للحما  التربص الوطن

ة  ٌ ال ة السٌاحة ل رٌ دٌ المصدر : م
مٌلة   
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 سٌاحة العبور:  -1-7

ٌام       ٌط مسبق وبشكل عابر مثل ق ٌ قوم به السائح فجؤة ودون تخط هذا النوع من السٌاحة

هم الحصول على إدن  حٌة أثناء عبورهم لدولة ما أو مكان ما أو انتظار ٌا البعض برحلة س

الت التالٌة التً سوف تنقلهم إلى المكان  دخول دولة أو مكان أخر أو وصول وسٌلة الموا

 الذي ٌنشدونه.

ٌتوسط المدن الشرقٌة والطرق الوالئٌة  جً الذي  ٌ وعلٌهفوالٌة مٌلة بحكم موقعها السترات

ٌمكن إدراج هذا النوع من السٌاحة  ارها مركز عبور هام ، لذلك  ٌمكن اعتب ة المارة بها  ٌ والوطن

ٌت على طول هذه الطرقباإلضافة إلى  ٌجب تنمٌته من خالل بناء أماكن للمب ة و ٌ ال فً ال

ألن هذا النوع من السٌاحة بدوره ستكون له قوة جأماكن  حٌة ٌمكن اسغاللها ٌا ه ذس ٌ ب فعل

حٌة أن تنتهز الفرصة لعمل  ٌا ٌجب على الشركات الس حٌة ألخرى لذلك  ٌا بدمجه مع األنواع الس

إ ا ه حٌة وخفٌفة تستغرق المدة التً سوف ٌنتظرونه ٌا ٌاح المارٌن عبر الوالٌة. برامج س  الء الس

ة:السٌ -1-8  احة الرٌفٌة والجبلٌ

ٌن عن الراحة      ٌاح الباحث ٌن المناطق المفضلة عند الس ٌة والجبلٌة من ب تعتبر المناطق الٌرف

اضٌة  ٌ ٌث تسمح لهم بممارسة مختلف األنشطة الر ٌف الضغط الناجم عن العمل والمدن ح وتخف

اٌة ألسبوع. الل نه  من ركض وتسلق الجبال 

 سٌاحة الصٌد: -1-9

ٌرة  تزخر     ً مناطق عدٌدة مثلتنتلوالٌة بغابات كث غابة  غابة تسالة ، ٌنان ،اغابة ب:  شر ف

نً هارون والتا ٌرة سد ب ٌدرار التً تطل على بح ٌجعل بة غن ٌوانات ما  مختلف أنواع الح

الهتمام بتشجٌع هذا النوع من السٌاحة ضروري جدا لوجود ثقافة متوارثة عند ألفراد فً حب 

ٌد(. هذا النوع من ٌة مسابقة ص ٌد على مستوى اوال  السٌاحة  )ص
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ة:  -1-11  السٌاحة االستكشافٌ
ها منطقة بنً هارون ستضمن الفرجة والمتعة        ٌ ٌة الالبة التً تتوفر عل إن المناظر الطبٌع

الل الشرفات والمصاطب المتواجدة على  اهدتها من  ٌن والتً ٌمكن مش ٌن والمعجب للمتؤمل

ٌق الطول  والمطلة على هذه المناظر كما أن التقاء وادي الرمال بوادي  27وطنً رقم الطر

النجاء قد ٌكون منظرا رائعا خاصة بعد إنجاز جسر وادي الدٌب وسد بنً هارون إضافة إلى 

ٌن ٌمكن إنجاز  ً هارون أ وأخرى فً الهواء الطلق إن  سابح مغطاتمكل هذا هناك حمام بن

نهاٌة  ٌاز حاجز جبلً الذي ٌفصله على نقطة ال ٌر فً مساره نحو البحر ،البد من اجت الوادي الكب

نً هارون ذبعد  ًطٌعل خرٌة لب ٌف الص ٌق التجاو ٌن من المجاري المائٌة عن طر لك خط

خرٌة لسدي معروف التً ترتفع بؤكثر من  لوادي .ا م على مستوى سطح200والمرتفعات الص

ٌلة: -2 ٌة م  المحاور الرئٌسٌة لتنمٌة السٌاة بوال

ٌمكنها أن تخص كل أنحاء لوالٌة وذلك لعدم تجانس     ة مٌلة ال  ٌ وال ً ة السٌاحة ف ٌ تنم

ٌزاتها ،الشبكات المختلفة درجات الج وعٌة ومستوى تطور تجه ٌاتها من ن ٌات بلد ب ذمستو

حدٌد المحاور  رها لهذا سوف نحاول ت ٌ ٌر هذا وغ إهالت لتطو أهم ال ٌجٌة التً تقدم  السترات

 القطاع.

خٌة و األثرٌة: -2-1  العتناء بالمناطق التارٌ

دٌمة التً عرفها اإلنسان      ٌخ الحضارات الق تعتبر األثار جمادا ال أنها تنطق لتروي قصة تار

واألمم واألحداث والوقائع الحروب  حٌة عن الشعوب كً قصصا  ٌث تح ٌخ ح مند ما قبل التار

ٌن لعظمة القدماء وإبداعهم وفكرهم  ألجٌال المتعاقبة لٌبقوا مندهش والثقافات والعلوم فتنبهر 

ٌمة التً تعبر  هتمام بالمناطق األثرٌة كالمدٌنة القد واال االعتناء اطهم ،األمر الذي ٌستدعً ونش

ٌر السٌاحة لهذا الموقع  ٌجب العمل على تطو ٌه  عناإلشعاع الثقافً على امتداد العصور وعل

 من خالل:

  .ٌاحة حماٌة الس  وضع مخطط 
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 ٌام حدٌد اإلجراءات الواجب الق ة لت ٌ ٌم  اجراء دراسات تقن ة الموقع لترم ٌ بها من أجل حما

 التماثٌل 

 ألزقة واألسوا   ر.د االعتبار 

 ا فً بعض النشاطات الحرفٌة ٌل بعض المحالت التغالله   .اعادة تؤه

 .هدمة  اعادة بناء البناءات الم

  .ًٌش هذ اإلرث الثقاف ة وتهم ٌ  انشاء متحف لحما
 

ٌن فوة   ٌق كمنطقة البعالة ،ع ٌخ عر هتمام بالمناطق األثرٌة المعزولة والتً لها تار كما ٌجباال

ٌم الرعاٌة  ها وتطوٌرها وتقد ٌ إدٌة إل ٌن الطرق الم ٌق تحس نً قشة عن طر ٌرة وب تامذة ، المش

ٌانتها ونظافتها باإلضافة إلى إقامة مركبات  ها وص ٌ خٌة وذلك بالمحافظة عل ٌ هدها التار لمشا

اهً والمطاعم وألسواق التً تعرض المنتوجات س حٌة بها وإنشاء المرافق الخاصة بالمق ٌا

ٌدٌة ، وٌة والصناعات التقل ٌن  الٌد ٌن مرشد ٌ ٌات تناول معالم هذه المواقع تع بإلضافة إلى مطو

ة  ٌ الم اإل ٌة والحضارٌة لها كما ٌجب بالمعالم ٌخ مٌة التار ه األ إلبراز ٌن لمرافقة الزوار ٌ ٌاح س

ألنها م واالعتناء بها واألضرحة ٌا ٌم مسجد سٌدي غانم ورد العتبار للزوا ن خالل اعادة ترم

مٌة. ال ة اإل  تبرز لنا عراقة الحضا

ٌة: ستغالل -2-2 ؤهالت الطبٌع  الم

ٌق استخدام وسائل    حً عن طر ٌا عٌة لوالٌة إحدى عوامل الجذب الس ٌ إهالت الطب تعتبر ال

الت لم ٌان أو استخدام النقل البرٌة كالحا اهدة الطبٌعٌة الالبة فً الجبال والغابات والود ش

ألجهزة المعاصرة كالمصاعد الكهربائٌة فً التجول والتنقل على القمم الجبال وسطوحها كما 

ة  ٌ ٌات الشتو امة المبار ٌاضة التسلق والصعود إلى القمم إضافة إلى اق اللها فً ر ٌمكن است

ً موقع تسدان ،ما خاصةاأللعاب على ثلوجها شتاءا و رشو، موقع بنً هارون ،تامذة ،كما ف

ٌم فً موقع تسدان بإضافة إلى  ٌ اضً وطرق للتنزه ومخططات التخ ٌ ٌام بمركب ر ٌمكن الق

ٌوانات بالموقع .  ٌرة للح ٌام بحض   الق
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ٌر أنها  أما جٌة العالٌة غ ٌمتها لعال ٌخص الحمامات المعدنٌة بلوالٌة والتً رغم كثرتها وق ما  ٌ ف

ٌم الخدمات  ي وال مستخدمٌن لتقد ٌق طبً حم وجد هناك تطب ٌ ٌدٌة حث ال   تستغل بطرٌقة تقل

ً التهٌئة وبناء  ٌزات وتؤخر ف ً نقصا فً التجه ٌعان جٌة للزوار ،كما أن هذا القطاع  لعال

ةمحطا ٌ وٌة عصر حٌة فً هذه المنابع غائبة تماما مما  ، ت حم اإلضافة إلى هذا فالشروط الص

ٌق ذٌجعلها عاجزة تماما عن ج ٌر هذه المنابع عن طر ٌاح لذلك ٌجب تطو ب واستقطاب الس

ٌزات لالزمة  دها بالتجه ٌ السغاللها وتزو مٌة ٌن النشاط الحموي والمواصفات العل احترام قوان

الغمة تحتاج حقٌقة للتٌهئة التً تكون عبر إنشاء فنادق أو حتى لخدمات أفضل كم ا ان منابع ال

ٌمة مع مراعاة  حدٌد المحطات القد األفضل ت االستقبال ومن مات وأماكن للراحة وحسن ٌ مخ

فً هذا المجال   التشرٌعات المعمول بها 

ٌطور النشاط ال رٌة من شؤنه أن  حموي وحتى لجعلها أكثر جدبا كما أن إنشاء محطات عص

حً بالدرج األولى فً لوالٌة. ٌا  النشاط الس

 إحٌاء التراث غٌر المادي:-2-3

ها      ٌ ٌزة تشترك ف هرجانات مم ٌام بم الل الق ٌر المادي بالوالٌة من  ٌاء التراث غ ٌمكن إح

ٌث تقوم الفرق المختلفة والفئات المشاركة باستعراض ألوانا من  مٌلً ح فئات المجتمع ال

ها من تقالٌد وعادات الرقصات وال ٌ ها ما لد ٌ واأللعاب المتعددة كما تعرض ف فنون الشعبٌة

ة التً ت ٌ ٌم األطباق التقلٌد ة كتقد ٌ ماعٌة التراث ها لوالٌة وخاصة ب ٌزمتخاصة بالجوانب االجت

ٌدٌة. ٌات التقل مٌلٌة ومختلف الحلو  طبق الكسكس المعروف بمحور مٌلة والشخشوخة ال

ٌفً ل ٌدٌة كما أن الطابع الر ٌد من الصناعات التقل اضً القرٌب بالعد والٌة جعلها تزخر فً الم

ٌد التقلٌدي والصناعات الصوفٌة  ة كصناعة الفخار والقرم ٌ ٌاة الزراعٌة وافالح المرتبطة بالح

وغٌرها هذه الصناعات عانت  الطرز ،وصناعة السلل القشابٌة ، البرنوس ، كالزرابمة ،

ها واتغاللها  ٌ ٌائها والمحافظة عل ٌجب إح ددها بالزوال لذلك  ٌرة ته نً من مشاكل كث التزال تعا
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ً وأنجح عوامل الجدب ذفً ه ٌاح رٌف بها ألنها إحدى وسائل الترفٌه الس هرجانات للتع ه الم

 .والستقطاب

   هٌاكل االستقبال: -2-4

ٌن      حٌة لٌتمتع بها السائح هناك عدة شروط بتع ٌا واإلقامة الس توفرها فً مرافق السكن

اهرة  جٌدة والعمالة الم كاالعتناء بالنظافة وألسعار وإلدارة ال ٌاح والطمؤنٌنة وٌشعر باالرت

الئق والشكل لمالئم لها ، ٌق وقضاء أمتع األوقات  والمظهر ا هً تعتبر مراكز للترفٌه والتسو ف

إلقامة وحس ٌس مكانا  ً ول اه ٌجب إنشاء مرافق متعددة بها كالمطاعم المتنوعة والمق ب لذلك 

حٌة ، المختلفة وأحواض السباحة ، حدائق خاصة باألطفال ومراكز  العب ، حمامات ص

األمراض الخٌففة ، ة  تعالج ٌ ٌج األعمالباإلضافة إلى قاعات استرات وأجنحة خاصة برجال

ة قٌربة منها تضم معظم  ٌ ارجٌة وإنشاء أقسام مجهزة وأسواق تجار المنتوجات المحلٌة والخ

حٌة داخل لوالٌة  ٌا ٌجب مختصة بإلشراف على لرحالت الس وخارجها باإلضافة إلى كل هذا 

ألن الفنادق  ها كل هذه الشروط ٌ ٌف حتى تتوفر ف جٌدة ذات تصن ٌام ببناء فنادق  ال الق أ

ا ٌجب إنشاء منشآت سكنٌة   الموجودة بلوالٌة لٌست مصنفة كم

هات والمعسكرات ، ٌ مات ، ومقراتاإلقامة كالشال ٌ ٌوت الشباب قد تتخذ  المخ ٌمة وب المنازل القد

ً الغابات أو على الجبال أو فً األماكن التً تتسم بالمناظر  أماكن متفرقة فً موقعها قد تكون ف

دٌعة كموقع تامذة وتسدان ، نً هارون قرب السد أو قرب المواقع  رشوما الطبٌعٌة الب وموقع ب

ة وموقع البعالة ، م ٌ ة القد ة كالمدٌن ٌ ٌن فوة ، ألثر غٌرها حتى ٌتمتع السائح بالسكن  ع ً قشة و بن

األحسن أن تكون ألسعار فً تلك المرافق  اها كما أنه من الذي تتوفر فٌه المتطلبات التً ٌتمن

ً متناول هً إحدى  والخدمات معقولة وثابتة لتكون ف مٌع الناس و ألنها موجهة لج معظم الزالء

ٌاح وعنصر بارز فٌه. اسٌة فً جذب الس  الوسائل ألس
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 وسائل النقل و االنتقال: -2-5

ٌل فقد تطورت تلك الوسائل       أهم العناصر التً تخدم لم ٌسبق لها مث تعتبر وسائل النقل من 

ٌة ا ً نها جدٌد ف ٌرة ودخلت طور  ٌش فٌه وخاصة أن الحاجة إلى فً السنواتاألخ لقرن الذي تع

ٌرها  ها المتواصل وتطو ٌط وسائل النقل وأعطها دفعة قوٌة لتحسٌن السفر ساعدت على تنش

ة  ٌ ة الذي ٌتوسط المدن الشرقٌة والساحلٌة والداخل ٌ تٌجً لوال ه فالموقع السترا ٌ المستمر وعل

الئٌة با جعلها تحتوي على ٌة وال ٌار شرق مجموعة من الطرق الوطن إلضافة إلى الطرق الس

هتمام  اال دعً ة كانت أو ثقافٌة تست ة التً تتمتع بها طبٌع ٌ ٌاح إهالت الس ال عن هذه ال غرب ف

ٌق استعمال  حٌة بلوالٌة وذلك عن طر ٌا ٌرة فً التنمٌة الس كً تشغل بدرجة كب بشبكة النقل بها ل

الت المكٌفة أ ٌارات والحا ٌحة والس ٌعة والمر األجهزة المعاصرة القطارات السر و استخدام

ال بناء مطار خاص بالوالٌة كل هذه الوسائل المتطورة تساعد على  كالمصاعد الكهربائٌة ولما

 تنشٌط السٌاحة بالوالٌة كما تعمل على راحة واستمتاع السائح .

 شبكة المواصالت: -2-6

ٌط السٌاحة بها ،ولهذا وجب        ٌاة الذي ٌنعش أي منطقة وتنش ٌان الح تعد شبكة الطرق شر

ٌانتها وربطها بمختلف الطرق الوطنٌة القٌربة منها  ها وص الل توسٌع ٌن شبكة الطرق من  تحس

ها. زٌن بجوار وٌد بالبن  وخلق محطات الراحة والتز

فً  -2-7 عٌات والنوادي المتخصصة  ٌة متنوعة:دعم إنشاء الجم  دعم نشاطات سٌاح

حً ،      ٌا ٌقٌة لدى المجتمع وتوعٌتهم بالنشاط الس حٌة حق ٌا ٌنتظر إشراك  قصد إنشاء ثقافة س

ة السكان جالحركة ال ٌ وٌة وتوع محلً.بم  هذا النشاط وأبعاده على المستوى ال

 العتماد على اإلشهار: -2-8

ٌف بالمناطق       ٌق التعر ٌاح وذلك عن طر ٌعتبر إلشهار من الوسائل المساعدة على جلب الس

وٌج  ب االعتماد علٌه للتر حٌة لهذا و ٌا  لمنطقة وذلك عبر:االس
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 . عالم مٌع وسائل ا رٌف بالمنطقة فً ج إشهارٌة للتع  إنشاء ومضات 

   .حٌة خاصة بالمنطقة ٌا ٌات س ٌل ومطو  وضع دل

 حٌة الوطنٌة و ٌا  الدولٌة.  المشاركة فً المعارض الس

  ً ٌوم العرب ً للسٌاحة )ال ٌوم العالم ٌوم العربً للسٌاحة وال ٌات الحتفال بال  23دعوة البلد

مً  ٌوم العال  سبتمبر(. 27جوان ال

  األكبر ٌق الستفادة ٌر المعلومات المتعلقة بالقطاع ونشر هذه المعلومات لتحق ٌز وتطو تعز

مٌع ال  شرائح.لج
 

ٌة : -3 ً بالوال  االقتراحات والحلول الخاصة بإنعاش القطاع السٌا

اإلعالمٌة و الدعائٌة و لعال تنشٌط السٌاحة: -3-1  هو كافة الجهود حً  ٌا ٌط الس قات التنش

مٌة الى إعادة حٌة لدولة ما أو منطقة  العامة الرا ٌا و نقل رسالة أو رسائل معٌنة عن الصورة الس

ٌر و دفعهم الى ممارسة  اه ٌر محددة بالوسائل الفعالة بغرض جذب الجم اه ما الى أسواق أو جم

حً فً تلك الدولة أو المناطق ٌا حً. نشاط س ٌا دف هو الطلب الس  ، أي أن اله

ٌا لما له من و علٌه فالوالٌة تحتاج إلى هذا النوع م    ٌط الذي أصبح أمرا هاما و قو ن التنش

ترح ما ٌلً حً نق ٌا حً وقصد جعل الوالٌة مقصد س ٌا وعً الس  : دور مإثر فً نشر ال

ٌواء واكل بل هً وجه ثقافة المجتمع وهو ما أصبح  كما ٌعلم الجمٌع فإن السٌاحة لم تعد إ

وهً تتركز على ا  لمتاحف ،ألثار ، فلكور....الخ.ٌعرف بالسٌاحة الثقافٌة أو سٌاحة التراث 

 :ً  وهذا لن تم اإل فً ٌبئة مساعدة لذا نقترح ما ٌل

 :ضرورة العمل على نظافة المحٌط 

ة. - ٌ ٌض عموم  إنشاء مراح
ٌط )تزٌٌن المساحات الخضراء وإعاد االعتبار لها(. -  تزٌٌن المح
 القضاء على الحشرات خاصة البعوض. -
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 :ًح  العقار السٌا

حٌة ملموسة وهذه      ٌا ٌع س اإل بوجود مشار ال ٌمكن أن تكون ألي منطقة حٌة ٌا إن الترقٌة الس

اهزالستقبال الستثمار الشًء الذي تفتقد  احً ج ٌ اإل بوجود عقار س ال ٌمكن أن تكون ٌرة ألخ

ة  إلٌه ٌ ً باوال ٌاح ً أخد مقترحات إنشاء مناطق توسع س ٌل ف ة مٌلة ولذلك نقترح التعج ٌ وال

اهز الستقبال الستثمارات.وكذل كً تصبح ج  ك التعجٌل بدراستها 

  ً ه ٌ مومٌة الخاصة بقطاع السٌاحة وخاصة المخطط التوج إلسراع فً تجسٌد المشارٌع الع

حٌة. ٌا حً القابلالستقبال مشارٌع س ٌا حدٌد العقار الس احٌة لوالٌة من أجل ت ٌ  للتٌهئة الس
  حموٌة الموجودة ٌاه ال ة سواء كانت منابع دراسة جادة حول الم ٌ عبر مختلف مناطق الوال

وٌة وجعل هذه الدراسة فً متناول  ٌاه جوفٌة حم ٌر المستغلة منها( أو م وٌة )خاصة غ حم

ٌن   المستثمر

ٌل بهذه الوالٌة نظرا  وٌة من الوزن الثق وٌة ومركبات حم قصد جلبهم إلنشاء محطات حم

 لتوفرها على هذه الثروة الطبٌعٌة.

  ٌل الحمامات ة وعصرنتها لتصبح تنافسمثٌالتوالمحطات الحتؤه ٌ ها فً حوض البحر مو

ٌض المتوسط.  ألب
  ٌن استثمار الً )التكو هن كالت ة الم ٌن لتصبح قائم احٌة أخرى فً مجال التكو ٌ مهن س إضافة 

اإل ٌعول علٌه فً دفع قطاع السٌاحة إلى  نسان واإلنسان هو أفضل رأس مال(فً هو من  و

 .ألمام

  إنشاء بنك ً ٌف والعموم حً الخاص ضع ٌا االستثمار فً المجال الس ألن احً )نطرا ٌ س

فً هذا المجال.  غئب فال بد من هٌئة تسد الفراغ 

  ارٌع ذات طابع شبه ٌات إلنجاز مش ة البلد ٌ ٌزان ٌزانٌة لوالٌة وم ة من م ٌ تخصص أغلفة مال

مومٌة وحضائر التسلٌة ، حً كالمساحات الخضراء وإنشاء الحدائق الع ٌا عالقة  س أو لها
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إدٌة  ة وإصالح الطرقات الم ة وتهٌئ ٌ ٌخ رٌة والتار ة محطات المواع األث بقطاع السٌاحة كتهٌئ

  .إلى الحمامات والمناطق الطبٌعٌة

  ٌن التً بها طابع جمعوي ة هذه الدواو ٌ ٌاح ٌن أو المكاتب البلدٌة المحلٌة الس إنشاء الدواو

ها القانونٌة خلق نشاط هام الل م مإهالت  بإمكانها من  رٌف بال ٌات إقامتها والتع حً ببلد ٌا س

ٌا.  ٌاح ها واتغاللها س ات من أجل تنمٌت ٌ حٌة للبلد ٌا  الس

  ة ٌ ٌخ ة والتار ٌ األثر ٌم المعالم ة مٌلة وكذلك ترم ٌع إلنشاء متحف لألثار بمدٌن ٌل مشار تسج

ٌخٌة ة على دراسات تار ٌ ٌات مبن  لمسجد سٌدي غانم وقصراألغا شرٌطة أن تكون هذه العمل

ٌم البد  ٌات الترم فً هذا المجال كما أن عمل ٌقٌة ومنجزة من قبل مكاتب دراسات مختصة  حق

ٌع . إسسات مختصة ولها خبرة فً مثل هذه المشار  أن تكون منفذة من قبل م

 .ٌات بٌن الوزارة المكلفة بالسٌاحة والتجارة لتفعٌل الرقابة أكثر  إنشاء اتفاق

 اإلد اقً ٌات مع ب ٌل وإبرام اتفاق ٌن فً مجال الرقابة )الشرطة تفع ارات التً لها موظف

القضائٌة أعوان التجارة ،النقابة البلدٌة للنظافة( مصالح لوالٌة المكلفة بالنظافة ومراقبة 

وعٌة المف ورٌة لقمع الغش ،تالن ه ٌات الجم عٌة ، ش مصالح الري ،مفتشو  مخابر  تحلٌل النو

 .مفتشو العمل....( الٌبئة ،

 ٌن ٌرتها الدول إقامة توأمة ب ٌن بوزارة السٌاحة الجزائرٌة ونظ رٌة التكو ٌ ٌن ٌمد ة لتبادل التكو

حً. ٌا ٌر الس  خاصة فً مجال التؤط

  إسسات الك الم ٌن مختلف أ ٌقٌة لتكو حٌة فنادق وحمامات تطب ٌا ضرورة إنشاء كاالت س

ٌن والتكوٌن التطبٌقًباألخص. هر اإل بالتكو حٌة لن تز ٌا ة ألن الس ٌاح  الس

 ٌات الوطن.تكثٌف ا ً وال ٌات ف اقً الجمع حٌة وب ٌا ٌات الوالٌة الثقافٌة والس ٌن جمع  لتبادل ب

 ، ئً المسموع إلعالم المر ٌة الثقافٌة والتارٌخٌة  دعوة ال الع على معالم ال المكتوب لال

ٌن(. ٌة )المرسل رٌف بها خاصة الصحافة المحل  للتع

 ة ا ٌ ال ٌن إلجراء بحوث حول مختلف حقب ال ها وهذا تشجٌع الباحث ٌ لتارٌخٌة الطالعنا عل

فً هذا المجال.ٌمن خالل إجراء مسابقات وطنٌة وتخص  ص جوائز 
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  حً وحسن استقبال ٌا ٌب الس ٌتفق مع متطلبات الترغ ٌم الذي  جماهٌري السل نشر السلوك ال

حٌن و  معاملتهم. السائ

 ٌر ب اه مٌة مركزة إلحمتثقٌف الجم ٌا ظالت عال ٌا واجتماع مٌة السٌاحة اقتصاد أه هار 

ٌا .....إلخ ٌاس ٌا وس ٌا وصح ٌا وبٌئ  .وحضار

  ة ٌ ٌش والمراقبة ونوع ٌات التفت الل تكثٌف عمل ٌاح عند نقالتهم من  ٌر األمن للس توف

ٌاح.   السكان بضرور االهتمام بالس

  حٌة بوالٌة ٌا مٌلة ألن منطقة اقتراح على الوزارة إنشاء معهد أو مركز للفندقة والحرف الس

ٌة(. ٌة )الفندق ٌاح إسسات الس ٌوجد بها مثل هذه الم  الشرق الجزاري ال 

  ٌر السٌاحة الداخلٌة قبل االعتبار تطو ٌن احٌة بعٌدة المدى تؤخذ بع ٌ جٌة س ٌ وضح استرات

ٌات المجاورة وحتى العالم.   التفتح على الوال

 اإلقلٌمٌة ال ٌحقق التنمٌة متوازنة والنهوض بالمستوى ضرورة استخدام السٌاحة كمحرك 

حٌة. ٌا ق األقل نموا التً تملك المصادر والموارد الس عٌشً للمنا  الم

  ورٌة بمناسبة ه ٌس الجم نً للسٌاحة تطٌبقا لما جاء فً مراسلة فخامة رئ ٌوم وط إنشاء 

مً للسٌاحة لسنة  ٌوم العال   2005مراسلته فً ال

  ٌل مرسوم التنفٌذي رقم إرخ فً  370-98تفع المتعلق بتصنٌف  23/11/1998الم

ٌات فً محطات مصنفة ، ة بها كالمتاحف والفنادق  البلد ٌ ٌاح ٌدفعها إلى إنشاء مرافق س وهذا 

 ...وهٌاكل 
 

ٌق بسمعة الجزائر ،ظاستقبال السائح فً  خاصة محاربة التلوث بها  روف مادٌة ومعنوٌة تل

ٌاه المستعملة  ٌة الم ٌر من كإقامة محطات تصف دوٌة أصبحت ملوثةألن كث  .أل

ٌة: -3-2  تشجٌع االستثمارات السٌاح

حٌث ٌشمل كل ما من       ها ب ٌط جٌه لتنش ٌد من التو ٌم السٌاحة فً الوالٌة إلى المز ٌحتاج تنظ

حٌة هً أقوى عامل و ٌا ها وجوانبها المختلفة والستثمارات الس ٌادٌن ً م كثر أشؤنه التوسع ف



ـة مٌلــ         ع                         ــالرابالفصل  ٌ ـة بوال ٌ ٌاح ـة الس ٌ  ةعوائـق و مشاكـل التنم

 
241 

حً لذلك ٌا ٌام بما ٌلً من أجل النهوض بهذا القطاع  عنصر فً تشجٌع المجال الس ٌجب الق

 ٌجب:

  اضً التً ستقام األر ٌر حٌة كتوف ٌا إلقامة المشروعات الس ٌن ٌالت للمستثمر ٌم كافة التس تقد

ا هذه المشروعات بؤسع ه ٌ  . ار قلٌلة أو من دونهاعل

 إ هً ست ٌا ف ٌاح ٌرها ثم اسغاللها س ة ، و تعم ٌ اضً المناطق الٌرف دي إلى الستثمار فً أر

ٌر العمل و رفع مستوى معٌشة السكان .  توف

 ً ٌاحة من أجل السراع ف ً قطاع الس ٌن الخواص ف العمل على مرافقة و توجٌه المستثمر

اآلجال و خاصة تلك التً فً طور اإلنجاز  مارٌة للخواص فً أقرب االستث تجسٌد المشارٌع

ً المدى القرٌب ، و فً المدى المتوسط العمل من أجل رفع  حً بالوالٌة ف ٌا ٌواء الس اإل قدرات

احٌة  ٌ الق المشارٌع الس ٌل من أجل ان ٌق مع كافة القطاعات المعنٌة على رفع العراق بالتنس

 ً ة التابعة للخواص والتً انطلقت فً االنجاز ف ٌ ٌاح المتوقفة بلوالٌة أي تلك المشارٌع الس

اضً و توقفت ٌن لهم مشارٌع  ألسباب عدٌدة  الم ٌن الجدد الذ و متنوعة ، و مساعدة المستثمر

ها  همٌت أل نً هارون و سد قروز نظرا حٌة لالنطالق فً انجاز تلك الواقعة بمحاذاة سد ب ٌا س

والٌة مٌلة . ٌاضٌة  مٌة و الر ٌة الستجما ه ٌ ٌرة ألنها ستإدي إلى ظهور السٌاحة الترف   الكب

  ٌن ألجهزة ٌق ب ٌط السٌاحة التنس ً لوالٌة و مشاركة القطاعات المختلفة فً تنش المختلفة ف

ٌرها ، ذلك أن السٌاحة لٌست عملٌة منفردة  العالم وغ ٌن ، القتصاد و كالصحة ، التمو

ٌإدي إلى  تعمل لنفسها بل أنها تتشعب لتشارك كل القطاعات بكافة صورها و أشكالها مما 

ٌر من لمشكالت و العقبات  ٌا.و إلى الفائحل الكث ٌا و اجتماع  دة المرجوة اقتصاد

  تشجٌع الشركات و القطاع الخاص بإنشاء الفنادق و المساكن الفاخرة و المتوسطة وبناء

 ً االقامة ه اإلقامة ، فالفنادق و مقرات ٌل من مشكالت المرافق المختلفة لإلسهام فً التقل

 العمود الفقري للسٌاحة .

 ة تهدف إلى ٌ إتمرات محل ٌن الخدمات  عقد م ٌاحة بالوالٌة ودراسة أحوالها و تحس تشجٌع الس

احً و العمل على ن ٌ ٌن.ووسا اإلعالم الس حً لدى المواطن ٌا وعً الس  شر ال
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  ٌر عناصر الجذب ٌط و تطو ٌق و تنش مٌع المشروعات التً تهدف إلى تسو دراسة ج

حً. ٌا  الس

 اٌة لصناعة السٌاحة لت حرٌة و الحم ً منح أكبر قدر ممكن من ال ٌحة ف ؤخذ مكانتها الصح

 القتصاد العام .

همٌة السٌاحة فً الوالٌة التً تهدف إلى  ٌر فً تنمٌة اإلحساس بؤ ٌن علٌنا التفك هنا ٌتع و من 

ة  ٌ ٌاح رٌة العرٌقة و مناطق س األث ٌعة و االماكن التارٌخٌة و ادها على جمال الطب تعرف أفر

ٌمكنها أنٌ قوي الشعور باالنتماء ا مٌلً و تعمق مفهوم الترابطو اإلخاء.  البة و جذابة   ل

ة مٌلــة : -4 ـة لقطــاع السٌاحــةبوالٌــ  األفــاق المستقبلٌـ

ٌر و      ة مرتبطة أساسا باستراتٌجٌة الدولة لتطو حً بوالٌة مٌل ٌا مٌة القطاع الس إن أفاق تن

ٌرة و  األخ ها فً السنوات مٌة قطاع السٌاحة بصفة هذه الستراتٌجٌة التً بدأت تتضح معالم تن

 م بظهور برنامج الوزارة المعنٌة و المتمثل فً : 2008على الخصوص فً سنة 

 ٌ خالل إنجاز  جعل الجزائر وجهة س لمٌة و ذلك من حٌة أورو متوسطٌة  و حتى عا ا

ة  ٌ ٌاح حٌة ، هذا المخطط الذي قسم الوطن إلى أقطاب س ٌا ة الس وطنً للتهٌئ المخطط ال

وٌة. ة درجة ثانٌة أو ثان ٌ ٌاح  ممتازة و أقطاب س

ة دراسة ٌ ٌات من عمل اقً الوال الٌة مٌلة فً إطار هذا البرنامج مثلها مثل ب  و قد استفادت 

حٌة للوالٌة فً سنة  ٌا هً للتهٌئة الس ٌ طالقة هذه 2010المخطط التوج م ، لكن و لألسف فإن ا

إال فً أواخر سنة  هً الدراسة فً أواخر سنة 2013الدراسة لم تبدأ م ، هذا 2014م و ستنت

حٌة بصفة عامة لكل المخطط سٌكون بمثابة  ٌا ٌق أو دلٌل للتنمٌة و التهٌئة الس خارطة طر

ً مناطق اوال ٌاح ة و فً حالة إنجازه بالطٌرقة لالزمة سوف ٌفتح المجال لالستثمار الس ٌ

ٌقً بالوالٌة  جٌة و فً إطار برامج أخرى استفادت والٌة مٌلة من ، الحق ٌ ٌذا لنفس السترات و تنف

بً مسقبال فً بعث  ٌجا اإل األثر حٌة ، سٌكون لها ٌا مٌة خاصة بالتنمٌة الس عدة مشارٌع عمو

ة المح ٌ امة التنم ٌع  لٌة بصفة ع و السٌاحة على وجه الخصوص بلوالٌة و تتمثل هذه المشار

ا ٌلً :  م ٌ  ف
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  ببلدٌة تاجنانت الذي تم ً ٌاح ٌز مركز لإلعالم و التوجٌه الس دراسة و إنجاز و تجه

ما بعد فً الخدمة. 2009إنجازه فً سنة  ٌ ٌز ووضعه ف ٌنقصه الٌوم سوى التجه ال   ، 

 
  ٌز حً بمٌلة لم ٌنطلق بعد لتعذر دراسة و إنجاز و تجه ٌا جٌه الس مركز لإلعالم و التو

 الحصول على العقار الذي ٌسقام علٌه المشروع .

  ً نً هارون الدراسة منحت لمكتب الدراسات ف بٌعً بمنطقة ب دراسة التٌهئة لموقع ط

  .2014جانفً 

لوالٌة مٌلة فً مومٌة ، تحصل قطاع السٌاحة ارٌع الع على  2014سنة  اإلضافة إلى هذه المش

و هً :  هامة  ٌع جد   الموافقة على عدة مشار

  ً ها منطقة بن أهم حً  ٌا نً مناطق للتوسع الس دٌد تصنٌف و إنشاء ثما دراسة من أجل تح

نً هارون ببلدٌة حمالة.  هارون لقرب سد ب

 . اعً و تسدان حدادة ٌن بكل من بلدًٌت تسالة لمط ٌن مناخٌت  دراسة التٌهئة لمحطت

 ة ٌدرالدراسة اله وٌة بمشتتة السمارة ببلدٌة لتالغم ٌاه الجوفٌة الحم ٌة لطبقة الم ٌولوج وج

ٌا. دٌة المستغلة حال ٌ وعة من الحمامات التقل  أٌن توجد مجم

 . ) ة القرارم قوقة ٌ ً ) غابة تادرار ببلد  دراسة التٌهئة لموقع طبٌع

 ة ٌ ٌاه المنبع الحموي قروز ببلدٌة وادي العثمان ٌع م  .دراسة تهٌئة جر و تجم

ة   ٌط ٌر قطاع السٌاحة بوالٌة مٌلة شر ٌة و تطو ٌر فً تنم إن هذه المشارٌع سٌكون لها دور كب

ٌرة و خاصة مشكل  حٌث أنها ستقضً تماما على مشاكل كب ازها فً اآلجال المحددة لها ،  إنج

جٌهً للتهٌئة  الن عدم وجود مخطط تو امه تماما ، حً بالوالٌة أو انعد ٌا نذرة العقار الس

حٌة ٌا ة  الس ٌ ٌاح ٌهئة الستقبال مشارٌع س احً مدروسة و م ٌ للوالٌة ، و انعدام مناطق توسع س

حً تماما ، لكن انجاز المشارٌع  ٌا األن معناه انعدام العقار المخصص لالستثمار الس حتى

حٌة محلٌة. ٌا ة س ٌ الً تنم ً بلوالٌة و بالت ٌاح إذي إلى إنعش االستثمار الس ٌ  السالفة الذكر 
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ً اإلضافة إلى م والٌة مٌلة و المتمثل ف ً تتبناه حً محل ٌا ا سبق ذكره فإن هناك برنامج س

ة  ٌ دٌد الموقع و ترق ة للمساعدة على تح ٌ احٌة فً إطار اللجنة الوالئ ٌ إنشاء استثمارات س

الستثمار و ضبط العقار و خاصة حول سد بنً هارون و سد قروز ، هذه اللجنة التً منحت 

أهم هذه الموافقة المبدئٌة على مشار ٌن  ٌن و من ب ٌن السد هامة حول ضفاف هذ حٌة  ٌا ٌع س

ا ٌلً :   المشارٌع م

 ٌن نً هارون ب اضً بالقرب من سد ب ٌ ً ر ٌاح تً سٌدي مروان و قرارم قوقة مركب س ٌ  .بلد

  جهة التابعة نً هارون فً ال ٌور على ضفاف سد ب ٌات و تربٌة الط حدٌقة التسلٌة تربٌة المائ

 لبلدٌة ٌشقارة .

  .ة ٌ ة وادي العثمان ٌ ٌاضً على ضفاف سد قروز ببلد ً و ر ٌاح  مركب س

 . ة ٌ  حدٌقة تسلٌة و ألعاب مائٌة ببلدٌة و ادي العثمان

 .مً ببلدٌة وادي العثمانٌة منطقة قروز  مركب حموي عالجً و عل

 . حدٌقة تسلٌة بمنطقة مارشو ببلدٌة مٌلة 

األن فً مرحلة إعداد المخط طات لالزمة لها و الملفات الخاصة إن هذه المشارٌع التً هً

إلدارٌة و التقنٌة لالزمة ستسمح فً المستقبل من  ٌر ذلك من اإلجراءات  برخص البناء و غ

امة فً لوالٌة . مٌة المحلٌة بصفة ع ٌة لقطاع السٌاحة بصفة خاصة و التن  إعطاء دفعة قو

احٌة أخرى تابعة  ٌ ٌع س ٌادة على كل ما سبق ذكره فإن هناك مشار للخواص منها ما قارب ز

ٌواء بلغت  االستغالل ) ثالث فنادق بقدرة إ ٌر ( ، و منها ما هو فً طور  154مرحلة سر

ٌن  ة ) محطت ٌ موٌة عالج ٌن فنادق و محطات ح إلنجاز بنسب متفاوتة و مشارٌع متنوعة ب

ٌن و ستة  إسسات فندقٌة (.  06حموٌتن عالجٌت  م

ه  ٌرة سوف ٌدخل معظم األخ ً الخدمة سنة هذه المشارٌع م كؤقصى حد إن 2016و 2015ا ف

ٌة حقٌقة  ٌاح االنطالق فً تنمٌة س الً نقطة البداٌة أو اهرة ، و ستكون بالت لم تعترضها مشاكل ق

ة. ٌ ال  بال
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 المبحث :  الصة

أهم العقبات و العراقٌل و المشاكل التً تعترض القطاع        بعد التطرق فً هذا المبحث إلى 

الٌة مٌلة توصلنا إلى القول أن هذه العقباتال تكمن فً مشكل  حً ب ٌا ال  هٌاكلالس الستقبال و

ٌن فً هذا  ال بسبب نقص التكو ٌات السكان المتخلفة و ال فً ذهن ه و ٌ فً نقص مرافق الترف

ً السٌاحة و إنما هً تجمع كل هذه العقبات و المجا ٌس أٌضا بسبب عرقلة المستثمر ف ل و ل

ٌل تم اقتراح  هذه العراق حٌة و على ضوء  ٌا مٌة الس ٌق التن التً أصبحت تشكل عائقا أمام تحق

ة التً ستوجب بطبٌعة الحال تعاون  ٌ ال ٌاحة بال بعض الحلول و ألفاق المستقبلٌة لقطاع الس

ها فً ترقٌة السٌاحة  كافة القطاعات ٌق بٌن وٌة و التنس و الجماعات المحلٌة و الحركة الجمع

ٌاحة .  ٌر و تنمٌة قطاع الس ة و المرتبطة أساسا باستراتٌجٌة الدولة لتطو ٌ ال  بال
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 مقدمة المبحث :

ٌمة و       ٌة القد ٌخ االثار التار ٌد  تزخر الجزابر بؤكبر معالم الحٌدثة ، وقد كانت منذ زمن بع

مإهالت ، عدة حضارات  هتماماتستقطب  ً هام و تتوفر على  ٌج       كما أنها تحتل موقع استرات

ً السنوات ا ، و مقومات متنوعة ٌرة ألفالجزابر ف ٌة قطاع السٌاحة قررت خ ٌا منها بؤهم ووع

ٌا ، و علٌه فقد ٌا و خارج حً داخل ٌا االستثمار الس وضعت وزارة السٌاحة خطة عمل  تشجٌع 

ٌث تحتويتعتمد على روح المنافسة  لهذا القطاعتهدف بها الى النهوض بالتنمٌة المستدامة   ، ح

االقتصادٌة  ٌن النشطة وعٌة ، تحس ٌن الن ٌم الموارد ، تحس ٌ هذه الخطة على عدة نقاط منها تق

 لقطاع السٌاحة.

مجاال خصبا لترجمتها الى       هامة تجعل منها إهالت و طاقات جد  الٌة مٌلة تمتاز ب و

ٌقٌة  نً هارون الذي أاستثمارات حق ها سد ب البة و ناأهم درة جعلت ضفى على المنطقة مناظر 

ٌارنا  احٌة ، وانطالقا من ذلك وقع اخت ٌ رٌة س الوالٌة تفكر فً اتغاللهاالستقطاب مشارٌع استثما

ة ،باإلضافة الى التنوع لدراسة منطقة بنً هارون  ٌ إهالت طبٌع و هذا لما تزخر به من 

نً هارون إضافة الى ٌرة سد ب دنً و بح اهٌك عن الحمام المع جً الموجود بها ن ٌولو  :  الب

  وطنً رقم ٌق ال ٌجً الهام ووجودها على الطر االسترات ً  27موقعها ٌن والٌت الرابط ب

ٌجل مرورا بمٌلة الى جانب جسر وادي الذٌب فوق سد بنً هارون و تحفة  قسنطٌنة و ج

عمارٌة فً حد ذاته.  م

  و هو ٌر  نً هارون الكب نً أسد ب ٌقٌةر سد على مستوى القارة كبأكبر سد بالجزابر و ثا  .الفر

  ٌجل .أقرب المنطقة من طا ج و هً شوا طا بالجزابر و حتى فً العام اال   جمل الشوا

  أحد أاحتواء منطقة بنً هارون على ً هو المنبع  الحموي بن حموٌة بوالٌة مٌلة و  هم المنابع ال

ٌحتضنهارون أو حمام بنً هارون المشهور و الذي  ة  س وٌة عالجٌة هام مستبال محطة حم

 النجاز . فً طور

  ٌانها و بطبٌعة صخورها ٌز بجبالها المرتفعة وود  بإلضافة    مناظر طبٌعٌة جد خالبة تتم

  الى غاباتها.

  االن و المتواجدة بهذه المنطقة و قربها من ٌر معروفة حتى ة التًالتزال غ ٌ الثار الرومان

ٌس المتواجد بإلٌم والٌة قسنطٌنةألثالموقع  ً بتد  .ري الرومان
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I - راٌ 77ً ـالمؤرخ ف 30/30ون ـالقان            ع ـق التوسـق بمناطـو المتعل 3330ر ـفب
ـة:ع ــو المواق ٌاحٌـ  الس

ٌر مناطق التوسع و المواقع  ٌ ٌحدد هذا القانون مبادئ و قواعد حماٌة و تهٌبة و ترقٌة و تس

حٌة . ٌا  الس

حً : -7 هٌة التوسع السٌا  ما

ةو امتداد من أهو كل منطقة     ٌ عٌة و ثقافٌة و بشر ٌ ٌات طب ٌز بعدة خصوص ٌن تتم ٌم مع           اقل

إلقامة  بداعٌةإو  مٌة منشؤة أمناسبة للسٌاحة مإهلة ٌمكن  منشآتو عدة أو تن حٌة مناسبة  ٌا س

ا فً تنمٌة نمط أو  ٌن :أاسغالله دٌة و ٌحتوي على عنصر  كثر من السٌاحة ذات مردو

حً:الموقع  -7-7 ٌا  الس

ٌز أهو كل منظر     اهره لخالب  بجاذبٌةو موقع ٌتم ٌاحة بسبب مظ ٌحتوي علٌه من أ ،الس و بما 

ة أعجابب  ٌ ٌات طبٌع ه ٌعترف له ٌو بناءات مشأو خصوص ٌ همٌةدة عل ة  بؤ ٌ ٌخ         و فنٌة أتار

ورٌة أو أ ٌن أسط ٌجب تثم بفعل  ندثارالاصالته والمحافظة علٌه من التلف او أو ثقافٌة ، والذي 

ٌعة    .االنسانو أالطب

ة : -7-3 حمٌ ً جزء من منطقة التوسع  منطقة م عً أوه ٌر قابل للبناء وٌستد ً غ ٌاح و موقع س

رٌة  عٌة او الث ٌ هالته الطب ة أحماٌة خاصة قصد المحافظة على م ٌ  .و الثقاف

 أهداف القانون : -3

ٌر مناطق التوسٌع والمواقع   ٌ حدٌد قواعد حماٌة وتهٌبة وترقٌة وتس ٌهدف القانون من وراء ت

حٌة الى :  ٌا  الس

نً و  - ة الستعمال لعقال مٌة المستدام حٌة قصد ضمان التن ٌا المنسجم للفضاءات و الموارد الس

 للسٌاحة .

حٌة إ - ٌا حٌة فً المخطط تنمٌة ال منشآتو كذا  دراج مناطق التوسع و المواقع الس ٌا نشاطات الس

نً لتهبة االقلٌم .  الوط

ٌعٌة للسٌاحة . -  حماٌة المقومات الطب
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الل  - حٌة من  ٌا ً  و ستعمالاالمحافظة على التراث الثقافً والموارد الس الل التراث الثقاف است

نً و الفنً  ٌ احٌة. ألغراضوالتارٌخً والد ٌ  س

هٌؤ ومن - ٌز.جم ومناسب مع سانشاء عمران م حٌة و الحفاظ على طابعة المم ٌا  تنمٌة النشاطات الس

حً  شروط -0  ٌا  وحماٌتها:تهٌئة واستالل مناطق التوسع الس

حً: واتغاللشروط تهٌئة  -0-7  مناطق التوسع السٌا

حماٌة البٌبة والساحل وحماٌة ال - ً  ثراتٌجب أن تكون مطابقة مع التشرٌعات المتعلقة ب الثقاف

 (.5مصنف )المادة 

طنً نٌجب أن ت - ٌة ضمن المخطط الو ٌاح حً والمواقع الس ٌا درج تنمٌة وتهٌبة مناطق التوسع الس

ٌم )المادة   .(2فقرة  5لتهٌبة إلقل

اللٌجب منع كل استعمال أو  - ة المخالفة لمخطط التهٌبة مناطق التوسع والمواقع  است ٌ ٌاح الس

ً )المادة  ٌاح ٌه طابعها الس ٌإدي إلى تشو حٌة  ٌا  .(7الس

ة: -0-3 حً والمواقع السٌاحٌ ٌا ماٌة مناطق التوسع الس  ح

ة:*مناطق   محمٌ

ة خاصة قصد     ٌ دعً حما ٌر قابل للبناء وٌست ً غ ٌاح هً جزء من منطقة التوسع أو موقع س

رٌة أو الثقافٌة مرتكزا بذلك على نتابج دراسات التهٌبة  األث مإهالته الطبٌعٌة أو المحافظة على 

حٌة ،وتصنف مناطق ٌا ة محمٌة بخضوعها  الس ٌ ٌاح حٌة مناطق س ٌا احً والمواقع الس ٌ التوسع الس

حماٌة الخاصة التالٌة :  إلى إجراءات ال

الل ا - اضً الموجودة داخل ألشغل واست هذه المناطق والمواقع فً ظل احترام قواعد التهٌبة ر

ٌر.  والتعم

ٌة من كل أشكال تلوث ال - ٌاح هور الموارد الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع الس ٌببة وتد

 الطبٌعٌة والثقافً.

حماٌة التراث والمساحات  - حٌة.اشتراك المواطنٌن فً  ٌا  الس
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حً. - ٌا البم مع النشاط الس ٌر   منع ممارسة كل نشاط غ

احٌة: -4  تهٌئة وتسٌر مناطق التوسع والمواقع السٌ

حٌة وفق مواصفات      ٌا ٌر منطقة التوسع والمواقع الس ة وتتم تهٌبة وتس ٌ ٌاح مخطط التٌهبة الس

ٌم ،طار تشاوري ومصادق إدارة المكلفة بالسٌاحة فً إلالذي تعده ا ٌق التنظ وٌتمثل  علٌه عن طر

 : ٌلًماهذا المخطط فً 

ه كامال أساسا للج* ٌ بٌعً والمعالم الثقافٌة التً ٌشكل الحفاظ عل حً.ذحماٌة الجمال الط ٌا  ب الس

أهداف محددة من شؤنها  نجازإ* حداث تنمٌة متعددةاألشكال للمساحات إاستثمارات على أساس 

حٌة  ٌا  هذا المخطط على وجه الخصوص: وٌؤخذالتً تزخر بها مناطق التوسع والمواقع الس

ٌات ومتاحات المناطق -  .خصوص

االجتماعٌة والثقافٌة. - ادٌة   الحاجات القتص

حٌة. اللتزامات الخاصة بالستغالل - ٌا  العقالنً والمنسجم للمناطق والفضاءات الس

 أهداف المخطط: *

ها    ٌجب حماٌت ٌر والبناء والتً  ٌد المناطق القابلة للتعم ً تحد أهداف هذا المخطط تكمن ف إن من 

حدٌد برنامج النشاطات والهٌبات  ة وت ٌ ٌو حدٌد أٌضا الوظابف المتطابقة إالمبرمج البن ازها وت نج

ً إلما ٌتم  المناسبة ،والستثمارات  ها عندما ٌقتض عداد التجزبة المخصصة للمشارٌع المراد تحقٌق

 المر.

 المخالفات:مراقبة مطابقة المنجزات والبحث عن  -5

 *مراقبة مطابقة المنجزات:

ٌر ظٌمٌة المعمول بها والمتعلقة بالتهٌبة والتعم االخالل بألحكام التشرٌعٌة والتن ٌستلزم  ، دون

حٌة إلى مواصفات  ٌا اضً القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع الس األر الل خضوع بناء واست

ٌخص محاربة  ما  ٌ ٌن هذه المناطق خاصة ف ٌث تسهر الدولة على تثم ة ح ٌ ٌاح مخطط التهٌبة الس
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ٌر المرخصة قانونا ،وتكون ا الشغل االمشروع اضً والبناءات غ أو  ما بالتوقٌفإجراءات إلألر

ظٌم المعمول به.إهدم البناءات فً   طار التشرٌع والتن

 *المخالفات:

ما المواد  03 -03لقانون حدد ا ٌ ٌن بالبحث عن المخالفات و 34 -33الس عداد إاألشخاص المخول

ٌث حددت المادة إالمحاضر و ٌل الحضر: 33رسالها ح الء ألشخاص على سب  ه

 ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة . -

 السٌاحة. مفتش -

ٌر. -  مفتش التعم

 مفتش البٌبة. -

حٌث أشارت  35نصت المادة  لى ضرورة إعداد محضر ٌسرد فٌه العون إعن كٌفٌة المعاٌنة 

ٌن  اها وٌتوجب على الطرف ٌحات التً تلق المكلف بالمعاٌنة كل الوقابع التً عاٌنتها وكذا كل التصر

هذا المحضر ٌر ٌنفً  األخ جٌة إلى غاٌة إثبات التوقٌع وفً حالة رفض هذا العكس ،وٌتم  ذا ح

ً مدة ال تتعدى  والً المختص ف ٌخ المعاٌنة. 15إرسال المحضر إلى ال  ٌوما من تار

حٌة وإلى  ٌا األعوان رخصة الدخول إلى مناطق التوسع والمواقع الس إالء ه ٌعطً القانون ل كما 

حٌة ،والتحقق  ٌا ٌزات داخل هذه المناطق والمواقع الس اعدٌة وبناء التجه ٌاكل الق ورشات إنجاز اله

حماٌة والتٌهبة واستغالل المناطق التوسعمن إجراءات تنفٌد أحكام هذا القانون   فً مجال ال

اإلنجاز والتنازل عن  ٌات ٌر الرخص المتعلقة بعمل حٌة إلى جانب التحقق من توف ٌا والمواقع الس

حٌة  ٌا اضً الس احٌة وفً  المهٌبةألر ٌ والتحقق أٌضا من مدى مطابقة الرخص لمخطط التهٌبة الس

اإلدارة المكلفة بالسٌاحة  حٌة ودفتر الشروط توجه ٌا حالة عدم احترام مواصفات مخطط التٌهبة الس

ٌمات فً المادة وإنذار إلى   من هذا القانون والمتمثل فً : 40-39المخالف قصد احترام التعل

جهة ال - فً قضابٌة المختصة قصد توقٌفاألشغال وفق الطرق الستعجالٌة المقررة اللجوء إلى ال

مإرخ فً  154-66ألمر رقم  ٌو سنة  8ال اله )م  1966ٌون  (.39المعدل والمتمم والمذكور أ
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جهة القضابٌة فً إطار أحكام المادة  - من هذا القانون إما بالعمل على مطابقة  39كما تفصل ال

واألمر بإعادة المكانألشغال المنجزة وفق م حٌة وإما لهدم ما تم إنجازه ٌا إلى  خطط التهٌبة الس

 (.40حالته السابقة )المادة 

II - :)هارون حً)بنً   إنشاء منطقة التوسع السٌا

ة مٌلة ،    ٌ حً على مستوى وال ٌا ٌخص النشاط الس ما  ٌ فإنه ٌتوجب على  نظرا للتؤخر الملحوظ ف

ٌة المختلفة التً تزخر بها  استراتٌجٌةهذه الوالٌة أن تكون لها  ٌاح إهالت الس الل ال خاصة باست

عٌة والتً لم ٌتم  ،حموٌة ، ٌ ٌة وطب ٌخ اآلن ، اسغاللهاأثرٌة تار ة  حتى خاصة وأن والٌة مٌل

حٌة (  ٌا ٌواء واإلطعام )الفنادق والمطاعم الس ٌاكل اإل ٌرا فً ه هتماماتعرف نقصا كب منا  وا

ً لهذه المنطقة  ٌاح حٌة  امن الوطن ،وقناعة منبالمستقبل الس ٌا مإهالت الس بالغنى والتنوع فً ال

أهم القطاعات المنتجة  جدٌدة التً تعتبر السٌاحة من  ٌا منا بالرهانات ال للثروة ،لهذا الموجودة ووع

وهً السٌاحة  ال بد مة أال  نًٌ سمح لنا بالنهوض بهذه الصناعٌة اله نً وقانو  .من وضع إطار تق

حدٌد و تصنٌف منطقة التو 2014بنً هارون فً هذه السنة لقد استفادت منطقة  سع من عملٌة ت

ألن 1000بها على مساحة  ً هارون كان عبارة عن إهكتا حً بن ٌا نشاء منطقة التوسع الس

و هً فكرة تعود للوكالة العقارٌة لدابرة  1998جوان  30ولٌة بدأت منذ أو دراسات  قتراحا

ٌر و البناء للوالٌة ،  القرارم ٌرٌة التعم لتشمل مجلس  الفكرة تسعتاقوقة و ساندتها فً ذلك مد

ٌات الوالبٌة  ٌر البً الذي ضم جمٌع المد احً  ىو الذي تبنالدارة ال ٌ مبدأ انشاء منطقة توسع س

ZET ة لوالٌة مٌل ٌدٌة ٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقل ً هارون ، ثم تبنت الفكرة مد  فً منطقة بن

ٌم بوزارة المالٌة منذ  ٌل على مستوى لجنة التحك  2014الى غاٌة سنة  2003لتعرضها للتسج

ها  من أ ٌف كؤول أٌن تم قبولها على مستوى هذه اللجنة و تسجٌل دٌد و التصن جل االنشاء و التح

ٌة لهذه المنطقة و  ٌاح هناك دراسة التهٌبة الس حٌة أخطوة ، ثم ستكون  ٌا ة الس ٌرا تنفٌذ التهٌب من خ

حٌة ،  ستقبالاجل أ ٌا ن تستقبل العدٌد من المشارٌع ألنها أن هذه المنطقة بإمكانها إالمشارٌع الس

احً  ٌ مإهالت الساسٌة و الشروط المطلوبة التً تسمح بإنشاء منطقة التوسع الس تتوفر على كل ال

 : ً  هذه و المتمثلة اساسا ف
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  وطنً رقم ٌق ال هامة و خاصة اختراق الطر ة  27قربها من شبكة طرقات  ٌ وال ٌن الرابط ب

والٌة مٌلة عبر بلدٌة القرارم و بلدٌة حمالة .قسنطٌنة  ٌجل مرورا   والٌة ج

  هارون و ماٌ وفره هذا السد من ٌد من إاحتوابها على سد بنً  ٌر العد ٌات هامة لتطو مكان

ٌ حً .أنواع السٌاحة كالسٌاحة الر ٌا ة ، الصٌد الس ٌ  اضٌة ، الستجمام

  البة بهذه المنطقة. ، المرتفعاتوجود العدٌد من  الغابات و مناظر 

  نً هارون " هذا المنبع الذي انطلقت ة "حمام ب ٌ ال أهم منبع حموي بال توفر المنطقة على 

ٌر دولٌة.إشغال أبه  ٌ ٌس و معا ٌ ً طبقا لمقا ٌاح جً و س  نجاز مركب حموي عال

نً هارون من خالل  حً حول ضفاف ب ٌا بإضافة الى كل هذا فقد تم فتح مجال الستثمار الس

دٌد الموقع و ضبط العقار و ترقٌة  البٌة للمساعدة على تح االستثمار ، حٌث منحت هذه اللجنة ال

ٌة  ً هارون االول ٌتمثل فً حدٌقة تسل ٌن بالقرب من سد بن االن على مشروع اللجنة الموافقة لحد

حً.و  ٌا نً متمثل فً مركب س  الثا

ة إ ٌ ٌاح احً مشرق و سوف تكون بعد انتهاء دراسة التٌهبة الس ٌ نً هارون لها مستقبل س ن منطقة ب

ٌة الهامة بالجزابر.أبها  ٌاح    حد القطاب الس

III -  ًهارون:الدراسة الطبٌعٌة لمنطقة بن 

ٌسٌة      ة تتمثل فً معرفة الخصابص التضار ٌ خٌة للمنطقة مما ٌسمح إن الدراسة الطبٌع و المنا

 ً حٌة و عوابق طبٌعٌة ألنها تعتبر من العوامل ألساسٌة الت ٌا إهالت س ٌزاتها من  ٌص مم بتشخ

حً.  ٌا ٌر النشاط الس هم فً تطو   تسا

 الموقع : -1

ة.              تقع منطقة الدراسة بنً هارون ببلدٌة حمالة دابرة القرارم قوقة والٌة مٌل

ة جٌجل .      ٌ وف وال  ٌحدها شماال بلدٌة سٌدي مع

 جنوبا دابرة القرارم قوقة.     

ً هارون.       شرقا مشتً بن

 غربا بلدٌة ٌشقارة.       
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فً: - 3 همٌة الموقع الجغرا  أ

مهم و قرٌب من التجمعات     جً  ٌ ً موقع استرات نً هارون ف حً ب ٌا تقع منطقة التوسع الس

هً تقع فً الشمال الغربً لبلدٌة حمالة و تبعد عنها بـ  كلم و عن دابرة القرارم قوقة 6السكانٌة ، ف

الً 8بـ  ة موقعها كونها تقع على 91كلم و عن عاصمة الوالٌة مٌلة بحو ٌ أهم حٌث تبرز  كلم ، 

نً رقم امتد ٌق الوط ٌجل التً تبعد عنها  72اد الطر والٌة ج ٌن الذي ٌعتبر المحور الربٌسً للنقل ب

ن والٌة قسنطٌنة بـ 27بـ   كلم.19كلم و 

هارون (:36)شكل رقم    الموقع الجغرافً لمنطقة الدراسة بنً 
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 لمنطقة الدراسة :الخصائص الطبوغرافٌة  -3

ة      ٌ ٌع الموارد البشر الل و توز دٌد الست ة فً تح ٌ أهم العوامل الطبٌع ارٌس من      تعتبر التض

ة  ٌ حدٌداالشكال التضارٌس ة المكان إلنشاء مختلف المشارٌع و قد تم ت ٌ اهز و معرفة مدى ج

آلتً  : ك

  النحدارات : -3-1

ٌز منطقة الدراسة      ٌن  بانحدارات متوسطةتتم ننا نجد مناطق ال أ ℅77و  ℅91تتراوح ما ب

ادسً و كذلك بمحاذات وادي  انحداراتذات  ٌرة و الب ٌن الكب ضعٌفة جدا خاصة فً منطقة ع

ٌر ما ٌساعد على إنشاء مشارٌع تنموٌة بها.   الكب

 االرتفاعات : -3-2

ٌس بمقٌاس      ة الطبوغرافٌة لسٌدي إدر ٌط الل الخر االرتفاعات  15555/9من  نجد أن

ٌن  االرتفاعات المحصورة ب م باستثناء 755م و 755الموجودة بمنطقة الدراسة تقع فً فبة

د حٌث ارتفاعاتها تقل عن  ة للوا ٌ  م.   755المنطقة المحاذ

 المناخ :  -4

ٌر النشاط  السابد فً أي منطقة منٌعد المناخ      ٌوٌة التً تتحكم فً تطو ٌن العوامل الح ب

حً بها ٌا ها الس ٌحكم ٌة  ٌاح  المناخ.، لهذا نجد رغبات الناس فً التوجه إلى المناطق الس

خٌة المنجزة من طرف محطة الرصد الجوي لبلدٌة  والتً تتضمن منطقة من خالل الخارطة المنا

ٌسودها  ٌرة  ٌز بــ: الدراسة هذ االخ  مناخ رطب ٌتم

 التساقط : -4-1

ٌل بمعدل      ٌن شهري أكتوبر و أفر مٌة معتبرة من المطار خاصة ما ب ٌز المنطقة بتساقط ك تتم

ٌن  ٌا بالمناطق الشمالٌة القرٌبة من الجبال.9155-ملم115ٌتراوح ما ب  ملم سنو

 الحرارة : -4-2

ٌز بانخفاض كبٌر فً درجة الحرارة فً الشتاء و  مجال      فً الصٌف. ارتفاعهبلدٌة حمالة ٌتم
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  الجلٌد: -4-3

رٌف و طول فترة الشتاء. ٌكمن خطر الجلٌد     ٌن نهاٌة فصل الخ دٌد فً الفترة الممتدة ب  بالتح

 البرد :  -4-4

ركز تساقطه على المنطقة تمتد فترة تساقط البرد من شهر دٌسمبر الى غاٌة شهر أفرٌل و ٌت    

 الشمالٌة.

رٌاح: -4-5  ال

ٌن إن      ٌاح معتدلة عموما تتراوح سرعتها ما ب ً ر ٌاح التً تتعرض لها المنطقة ه الر

ٌاح  كلم/سا75كلم/سا الى 95 ٌن شهري ماي و أوت فإن المنطقة تكون عرضة لر ، أما ما ب

ٌروو االتٌة من الجنوب.   الس

ٌف و بارد فً الشتاء فهو مناخ  ٌع و الص هو مناخ معتدل فً فصلً الرب و علٌه فمناخ المنطقة 

نً هارون ،  ٌز بالرطوبة شتاء و ٌصفا بسبب سد ب حً محلً ٌتم ٌا ال ٌقف عابقا أمام النشاط الس

 بالمنطقة.
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IV - هالت الج حً:ب ذم   السٌا

 الجبال والغابات : -7

إال أنها      ٌر مستغلة هً غ عٌة األكثر جذابة من غابات كثٌفة ف ٌ تتمتع منطقة الدراسة بمناظر طب

ة مثتساعد على خلق  ٌ ٌاح هٌة س ٌ األرجل ل عدة نشاطات ترف ٌة على ه ٌ والصٌد لرحالت الترف

ٌمكن تهٌبتها وتخصٌصها كحظابر للتنزه والتسلٌة حٌث أنه  حً  ٌا كما نجد جبال مرتفعة  ، الس

ا فً تشجٌع  ومتوسطة ها تستغله ٌ ٌاضات الجبلٌة.العلو ولها دروب تسهل الوصول إل   الر

    (:08صورة رقم )   

 

 

 

مر بالمنطقة ٌ ٌر الذي   الواد الكب

 ةــــال و الغابــلجبا

  الطالبةالمصدر : دار الثقافة + انجاز 
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دنً: -3  الحمام المع

أهم عوامل الج     ً هارون بفضل المكانة المرموقة ب ذٌعتبر الحمام من  ٌز منطقة بن م ٌ الذي 

جٌدة التً ٌتمتع بها الحمام داخل وخارج الوالٌة ، فالحمامٌ قع على صخرة بضفاف  والسمعة ال

ٌر بتدفق ٌبلغ  ٌزات °42ـل/ثا ودرجة حرارة تقدر ب47الواد الكب وٌة له م غنً بالمكونات العض

األول عبارة عن حوض  استشفابٌة ٌن ٌر أن الحمام ٌضم جناح عالج أمراض الجلد ،غ عدٌدة منها

اإل ٌرون نواسع مخصص للنساء وأخر فً شكل مغارة قلٌلة بالرغم من ، ارة للرجالٌ قصده الكث

دمة به دنً الخدمات المق نً هارون فً حاجة ماسة لتهٌبة حٌث ٌمكن إنجاز مركب  ت ٌبقى حمام ب

جً عصري ٌق  حموي عال ٌط المركب الحموي والطر ومحطة حموٌة مع التهٌبة التقنٌة لمح

إدٌة إلٌه  .الم

ٌرة إلى مكان جذب لطالبً الراحة  األخ كما تجدر إلشارة أن حمام بنً هارون تحول فًاآلونة

ٌاة البرٌة إلى جوالست ٌام مصالح الٌببة بالبدء فً مشروع إعادة الح هذه المنطقة مام خاصة بعد ق

ٌور التً كانت فً وقت قرٌب تسكنها إضافة إلى  ٌرة من الط الرطبة وهذابإطالق أنواع كث

ٌد  بً المفقود مند العشرٌة السوداء لمنع الص ٌ رٌة من أجل الحفاظ على التوازن الب ٌوانات الب الح

  .أنداك

 

 

 

 

 

 

 
 

 (:39صور رقم )

ً هارون   حمام بن

الطالبةالمصدر : من انجاز   
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هارون:سد  -0  بنً 

نً ه     ٌا ٌعتبر سد ب ٌاح  وارون من أكبر السدود فً إفٌرق بوابة شرق الجزابر ومقصدا للس

الل الوافر التً توفرها غابات الدفلة ظالجزابرٌة الباحثة عن المتعة والاألجانب ولعابالت 

ٌ ٌق وٌتجاوز هذا السد العدٌد من المنحدرات والجداول الصغ ً المتداخلة على طول الطر رة والت

ٌنٌ قصدون المكان  ٌل العطش والمرضى الذ ً غل ٌاه الباردة والرقراقة التً تشف تتدفق منها الم

ٌن حولوه إلى منتج  و ،للبحث عن ساعة للهدوء  ٌاد ٌزة التً طبعت هذا السد هو أن الص الم

ً ت ادهم أنواع ألسماك المختلفة والت ٌ ٌاز باصط حً بامت ٌا  على الجمر لتقدم للزبابن ىوشس

  .والزوار ساخنة

مة خصوصا وقوعه على  ه حً م ٌا ٌرة قد تجعله منطقة استقطاب س ٌات كب ٌكتنز السدفعال إمكان

نً رقم  ٌق الوط ٌجلٌة 27الطر طا الج مإدي للشوا ، ووجود تحفة هندسٌة فاخرة لجسر وادي  ال

ب هذا ذال ً الهام القبلة المفضلة لعابالت ولعرسانٌ احً والمورد الماب ٌ ة  المعلم الس ٌات القرٌب ال ال

ً ٌن لحمام بنً هارون المعدن ٌن والزوار القاصد ٌن ٌشدكم  خاصة عصرا منه وحتى المغترب ا

ٌطلق علٌه " سان فرنسٌسكو  ال للتمتع بالمنظر و بالجسر الذي  حشد المركبات التً تتوقف مط

ٌجل فهو مك700الجزابر" و الممتد على طول  طا ج ٌن من شوا ان متر خصوصا اولبك القادم

االلتفاف حول طاولة الشواء اللذٌذ الذي  ٌا بالنعناع أو رابع الستراحة و ارتشاق قوة ساخنة أو شا

هو المكان المفض اللتقاط الصور التذكارٌة .  تشتهر به المنطقة و 

ٌن من أ ٌ ٌن القتصاد دٌدة قدمتها الوالٌة للمتعامل ٌد كما ٌوجد السد فً قلب مقترحات ع جل  تجس

ٌ ٌاح ترفٌهٌة معتبرة و انجاز حظابر للتسلٌة و التنزه تضمن حتى التنقل عبر ة فنذقٌة مشارٌع س

 السد بالقوارب.
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ٌاه و منحها قدرات أو هكذا تبدو الفاق واعدة مع السد العمالق الذي  كسب مٌلة لقب عاصمة الم

االجتماعٌة ، الثقافٌة   جاالت القتصادٌة ، ٌر ال إهالت فً كث دٌدة تفتح لها  إهالت ج        و 

حٌة. ٌا  و الترفٌهٌة الس

 

 

 

 (:40صور رقم )

ً هارون   صور لسد بن

 (:40صور رقم ) 

ة السٌاحة المصدر : رٌ دٌ   م
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 الصناعات التقلٌدٌة :  -4

ً تمثل       دٌة فه ٌ ٌع الحرف التقل هارون بب كبر فضاء بلوالٌة ٌتم فٌه عرض أتشتهر منطقة بنً 

ٌدٌة بمختلف  ٌق الصناعات التقل ٌر منظمة على أو بٌع و تسو نواعها ، وذلك بطرٌقة عشوابٌة و غ

ً رقم  ٌق الوطن ً  27حواف الطر نً الفخارٌة الت االوا ٌر من لعابالت تفضل اقتناء ، لكن كث

هلتعرض على طول الطرٌق  ة مع األ   االصدقاء. الى جانب التقاط صور تذكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:41صور رقم )

هارون  ً ة ببن ٌدٌ  بٌع الحرف التقل

  الطالبةالمصدر : من انجاز 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
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V -  ة:مجال ٌ   الرؤ

لرإٌة بها مختلفة ، ففً منطقة الدراسة فً منطقة متضرسة وتقع      على المنطقة أهذا ما جعل ا

ة أو محدودة ، فمنطقة الدراسة ذات أي )جبالها( تكون بعٌدة أما بال ٌ مناطق السفلى فتكون جزب

ة الجنوبٌة بالقرب من حاجز السد و هً منطقة  طولً و ارتفاعات متفاوتة بداٌة من الجه شكل 

جهة الشمالٌة الغربٌة  لرإٌة تختلف من أمنخفضة وصوال الى ال ٌوجد الحمام ، و هذا ما جعل ا ٌن 

الجسر المار  انسٌابٌةخرى من مناظر رابعة الجمال تختلف من الماء فً السد الى أمنطقة الى 

البة  ٌعة ال ٌعة صخورها الى جبالها المرتفعة و غاباتها فكلها تصب فً الطب علٌه من الواد و طب

 للمنطقة. 

ة37شكل رقم )        مجاالت الرؤٌ :) 
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VI - دٌم حً : تق  المشروع السٌا

ٌعٌة      ة لمنطقة بنً هارون  بعد التطرق الى دراسة الخصابص الطب ٌ ٌاح إهالت الس و معرفة ال

ٌارثالث مناطق إلنجاز المشروع باقتراح قمنا بو العوابق التً تقف فً وجه التنمٌة  مجموعة اخت

ٌاكل فً المنطق باالعتماد على : ه ٌزات و المرافق و ال  من التجه

  اسً من المشروع ها و الهدف الس احٌة بالوالٌة و ترقٌت ٌ مٌة الس رٌك عجلة التن هو تح

نً و الدولً.  إعطابها بعدا على المستوى الوط

  رها و ٌ ٌجب تطو االطعام و الترفٌه و لهذا  ٌواء و ٌر فً مجال اال تعرف الوالٌة نقص كب

عٌة الخدمة بها.  تحسٌن نو

 حٌة المختلفة التً تزخر بها ا ٌا الت الس إ ل االمثل للم  لمنطقة.الستغ

  ًٌج  الهام للمنطقة .الستفادة من الموع االسترات

 .ة المنطقة الطبوغرافٌة و الجٌوتقنٌة ألرض  تؤقلم المشروع مع طبٌع

 .ٌبٌة فً عملٌة اإلنجاز  اتباع مختلف الطرق الب

 طرٌقة تصمٌم المشروع:  -7  

ها تتربع منطقة الدرا     ٌز هكتار و 1000سة على مساحة قدر ً مساحة شاسعة تتم ه

مإهالت  إلنجاز المشروع نظرا لتوفرها على كل ال ها الوعرة فقد اخترناثالث مناطق بتضارٌس

ً كل  ٌث اقترحنا ف ها و ضعفاالنحدارات ح ٌ الساسٌة و الشروط لالزمة من سهولة الوصول ال

ٌاح داخل الوطن و خ ارجه و تتمثل منطقة نوع خاص من السٌاحة و هذا لجلب عدد ممكن من الس

        المناطق فً :هذه 

 المنطقة االولى : -7-7

فهً منطقة  الشرقٌة تقع بالجهة الجنوبٌة     نً هارون ،  لمنطقة الدراسة بالقرب من حاجز سد ب

االرتفاع تستعمل لصٌد السماك و لكنها بطرٌقة عشوابٌة و لذلك فقد تم اقتراح مركب  منخفضة

حً بكل تجهٌزاته  ال ٌ ٌرغبون فً ممارسة كل النشاطات منها الصٌد و ألو مرافقه م ن السواح 

بً ) القوارب  اضٌة المرتبطة بالمسطح الما ٌ ٌاه( النشاطات الر        الشراعٌة ، التزحلق على الم
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ٌاه السد  ألن المنطقة كذلك  هٌة و التنزه على حواف م ٌ حٌة الترف ٌا و النزهة على متن القوارب الس

ٌابس و محاطة بارتفاعات  ٌاه السد مع ال الً تخلق مناظر جد رابعة ٌصنعها التقاء م صخرٌة و بالت

ٌاه.  الجسر الذي ٌعبر هذه الم

  (:38) رقم شكل    

 

 

 

 

ً ٌالح  المركب ال

 ولى لمنطقة الدراسةألالمنطقة ا
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ة :  -7-3 ٌ  المنطقة الثان

ٌز      ة من سد بنً هارون و هً منطقة منبسطة و منخفضة حٌث تتم ٌ ة الشمالٌة الغرب تقع بالجه

ٌ قصدها  ٌق التً بموقع ذات طبٌعة جذابة إضافة الى المطاعم الموجودة على قارعة الطر

ٌوجد  ٌرونألكل الشواء ، و  ً تقلٌدي و هو ٌستقطب العدٌد من الكث بؤسفل الموقع حمام معدن

جً عصري و الغرض منه لٌس الزوار ، و لهذا  اقترحنا فً هذه المنطقة مركب حموي عال

 ً جٌة ف وٌة و العال ٌخلق نوع من السٌاحة الحم الً  الغتسال فقط و انما التداوي كذلك و بالت

بٌعً الساحر التً تتخللها  ٌاه الواديمنطقة بموقعها الط و هدوء المكان. ، م    الصخور العالٌة 

 (:39رقم ) شكل    

 

                                                    

 

  

 

 

                                                                     

ةالمنطقة   لمنطقة الدراسة الثانٌ

 المركب الحموي
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  الثالثة:المنطقة  -7-0

ة الشمالٌة      ٌق الشرقٌة تقع بالجه ادسً و تقع فً منطقة منبسطة مرتفعة بالنسبة لطر لمنطقة الب

نً رقم  ٌعرف بنقاوة هوابه و غاباته الكثٌفة فهو ٌساعد على خلق  27الوط ٌز الذي  ذات موقع متم

اضً  ٌ اضٌة ، لذلك حاولنا استغالل هذا الموقع بإنشاء مركب ر ٌ حٌة و ر ٌا فٌهٌة س عدة نشاطات تر

ٌزه بؤحدث او ترفٌهً  ٌن و تجه ٌاض ٌد لوسابلالستقبال الر عً ج ٌ امهم بتدرٌباتهم فً وسط طب ٌ و ق

 مع استعمال مواد بناء تراعً طبٌعة المنطقة و المحافظة على البٌبة .

              :(73)رقم  شكل   

 

 

 

 

 

 

 

ً ه ٌ ضً و الترف رٌا  المركب ال

 لمنطقة الدراسة الثالثةالمنطقة 
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  (:77شكل رقم )  

 توزٌع المركبات  

 

 

 

 

 

 

 

ً  مرك مٌالح

 المركب الحموي

ً ه ٌ ضً و الترف رٌا  المركب ال
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 محاور الحركة :  -3

الً:محور الحركة فً منطقة الدراسة للمناطق التً اخترنها ٌتم   كالت

ً رقم  ٌق الوطن ٌق الطر ة للمشروع ٌتم عن طر ٌ ٌن المناطق ألولى و الثان ، أما  27التواصل ب

ً شكل مسلكٌ قترح تهٌبته  ٌق بلدي و هو موجود ف المنطقة الثالثة فٌتم ربطها بهم بواسطة طر

حٌة.  ٌا  لٌسهل الحركة داخل المنطقة الس

 ةــــل المنطقــــة داخـــالحرك                    (:73شكل رقم )   
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جهٌزات و المرافق المقترحة : -0  الت

حٌة ستحتوي عى اإلنجازات التالٌة:1000مساحة  ٌا  هكتار المهٌبة إلنجاز المشارٌع الس

طنً رقم  تهٌئة الطرٌق المار -0-7 ٌق الو  (:37بالمنطقة ) الطر

ٌق رقم      ٌل الطر خدمات و ذلك بإدخال علٌه المرافق الخاصة بمختلف  27البد من اعادة تؤه

وٌد هذه  ٌق من االنالقات باستعمال طرق تقنٌة مختلفة ، و تز ٌة هذه الطر ٌجب حما العبور ، كما 

ٌق خاصة  ٌة الطر ٌاح اشهارٌة خاصة بالمرافق الس  فً جزبها المار بمنطقة بنً هارون بلوحات 

ى هذه المنطقة مستبال.  و الخدماتٌة التً ستنشا على مستو

0-3-  : )ً  المنطقة االولى ) مرك مٌالح

ً تتماشى      ٌزات الت مجموعة من التجه ة تم اقتراح  ٌ ٌاح ٌط هذه المنطقة الس  لخلق حركٌة و تنش

 ٌلً: و هً كماالسٌاحة المقترحة و نوع 

ة:  *مركز لرٌاضات المائٌ

بً لسد بنً هارون تتمثل فً خلق نشاطات      الل المسطح الما ٌن و است ة المنتظرة لتثم ان التهٌب

ٌن هذه النشاطات الصٌد ،  ها و من ب ٌاه أو تلوٌث اضٌة دون الحاق الضرر بالم ٌ حٌة و ر ٌا س

اضٌة المرتبطة  ٌ ة النشاطات الر ٌ ٌاح ٌة ، القوارب الس بالمسطحات المابٌة ) القوارب الشراع

ٌاه....الخ( هٌة ، التزحلق على الم ٌ  و ذلك بإنشاء : الغطس ، الى جانب ذلك الترف

 طناعًاول شا العطلة على ضفاف  بالجزابر الذيٌ سمح للعدٌد من لعابالت بقضاء طا اص

ال ٌتطلب سد بنً هارون بدل التنقل  طناعً االص طا ٌض المتوسط ، فالشا اطا البحر االب لشو

ال حاجة  ٌر و ٌا كب لمنجزات صلبة بل ٌتم العمل بالمواد الخٌففة و الصدٌقة مجهودا استثمار

طا  طناعًللٌببة من اخشاب و ألواح من مواد عضوٌة وحتى الرمل الخاص بالشا       .الص

 ٌر لممارس ٌاضات و النشاطات حول الماء رصٌف لرسو القوارب ومٌناء صغ   ة مختلف الر

      و لرسو عدد من البواخر للنزهة و الصٌد.

  ة ٌ التغالل الثروة السمك ٌن األولً لألسماك و هذا مركز لصٌد السمك و مستودعات للتخز

رٌة الصٌد القاري على منح ) 2006التً شرع فً استزراعها منذ سنة  ٌ ( 07الذي شجع  مد
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كٌلوغراما و  25بلغ وزن بعض ألسماك  ، حٌثل لصٌد ألسماك بالسد سبعة رخص اتغال

ٌات الشرقٌةٌتم توجٌه المنتوج بصورة  طن من 400، و قد تم إنتاج  غالبة نحو اسواق الوال

اضً . نً هارون العام الم  السماك سد ب

 رٌك  ٌربط بٌن ضفتً السد. تٌٌلف

  حرفً.مركز تجاري و 

 ( اربعة نجوم 04فندق بدرجة ). ٌارات  به مطعم و موقف للس

 .محٌطة بها  مساحات للراحة و التسلٌة فً الفضاءات الخضراء ال

ة )مركب حموي(: -0-0 ٌ  المنطقة الثان

جً عصري و بالمواصفات المطلوبة قانونا ٌحتوي * ال  على:إنجاز مركب حموي 

 االت استحمام. -

ٌاه الحمام.  -  قاعات لعالج بم

 غرف نوم. -

 عابلٌة.مطاعم  -

اضً. - ٌ  مركز ر

 فندق. -

احً الحموي ٌسعتمد فً نشاطه إضافة إلى لعالج  - ٌ فضاءات التنزه و التجوال إن المركب الس

 على:

 .محٌطة به للتنزه و الترفٌه  تٌهبة المناطق الرٌفٌة و الغابٌة ال

 .تهٌبة فضاءات للعب 

 .خدمات اإلطعام السرٌع و الخفٌف 

 ٌر من تٌهبة مساحات خضراء على الض ٌة من واد الكب  جل الستجمام.أفة الغرب

  ٌق و التً تستقطب العدٌد من الزوار ألكل ة المطاعم الموجودة على قارعة الطر إعادة تهٌب

 الشواء.
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 .ٌدٌة  إنشاء فضاءات منظمة لبٌع الحرف التقل

 .إنجاز محطة حموٌة 

 .إدٌة إلٌه ٌق الم ٌط المركب الحموي و الطر  التٌهبة التقنٌة لمح

ضً(: -0-4  المنطقة الثالثة ) مركب رٌا

ٌحتوي على ماٌلً :* اضً  ٌ  إنجاز مركب ر

 ( خمسة نجوم.05فندق بدرجة ) 

 .ملعب جواري و مساحات للتدرب 

 .مسبح 

 .ٌاضة  قاعات الر

 .ًاض ٌ  مركز طبً ر

 .امٌه  مراكز استجم

  ٌرة  تسلٌة.حظ

  احٌة مثل ٌ ألن اتساعها بهذه المنطقة ٌساعد على خلق عدة نشاطات ترفٌهٌة س تٌهبة الغابة

ً....الخ.  ٌاح هٌة على الرجل ، الصٌد الس ٌ                       لرحالت الترف
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 المبحث : الصة

ة بها ألجل         ٌ ٌاح قمنا فً هذا المبحث بدراسة شاملة لمنطقة بنً هارون و اقتراح مركبات س

دها  ة و من تم انعاش اقتصا ٌ ة داخل الوال ٌ ٌاح ة و الس ٌ ٌط الحركة التنمو محلً حٌث تم اقتراح تنش ال

ٌعة العذرا بً و أٌضاالستغالل الطب ء بجبالها الثة انواع من السٌاحة المكملة للسد أي التواجد الما

هوابها من أجل النهوض بها و معالجة مختلف النقابص التً  ٌانها و غاباتها و نقاوة  المرتفعة وود

حٌة متعددة  ٌا انً منها لوالٌة و هذا من خالل بناء مرافق س              للراحة  فنادق ، مرافقتع

             ....الخ. الستجمامو 
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 الفصل: الصة

أهم المشاكل و العوابق       ة مٌلة تم الوصول إلى  ٌ ً بوال ٌاح ة القطاع الس ٌ بعد تحلٌل و ضع

ٌر  ٌ االستقبال و مرافق الترفٌه و سوء التس ٌاكل ه انً منها من نقص  ً تع    الطبٌعٌة و البشرٌة الت

ٌل تم اقتراح أو التً  حٌة و على ضوء هذه العراق ٌا ة الس ٌ ٌق التنم صبحت تشكل عابقا أمام تحق

ة  ٌ ٌر و ترق البٌة فً تطو بعض الحلول التً تستوجب بطبٌعة الحال تعاون كافة الهٌبات ال

ٌز بموقع  حً بنً هارون التً تتم ٌا السٌاحة بالوالٌة ، وهذا من خالل اقتراح منطقة التوسع الس

ها إلىثالث  م ٌ الت متنوعة ، حٌث اقترحنا ثالثة انواع من السٌاحة بتقس إ تٌجً هام و م استرا

األولى منا الحً و المنطقة الثانٌة ٌكون طق تحتوي على عدة إنجازات المنطقة ٌ تضم مركب م

ما  ٌ هً تكون مربوطة ف ٌ اضً ترف ٌ ها مركب حموي أما المنطقة الثالثة فتحتوي على مركب ر ٌ ف

ها بطرق و مسالك من أجل ضمان تكاملها و نجاحها.    بٌن
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ا هً صناعة تجارٌة و قطاع متعدد و متشعب النشاطات و الفروع و لها         ٌ تعتبر السٌاحة حال

ال محال منها لما  حً أصبح ضرورة ٌا عالقات عدٌدة مع القطاعات األخرى ، فتنمٌة القطاع الس

االجتماعٌة من  ٌة و االقتصاد مٌة ٌجابٌة فً دفع عجلة التن جلب ٌمكن أن ٌحققه من فوابد و نتابج إ

ٌص من حدة البطالة ، و فً الوقت الذي  الً تقل دٌدة وبالت العملة الصعبة و خلق مناصب شغل ع

حٌة  ٌا ٌاتها الس هامة نجده فً الجزابر رغم إمكان ٌاحة فً بعض البلدان مكانة  ٌحتل فٌه قطاع الس

اهمة الفعالة لهذا القطاع إذا  ألهداف المرجوة و المس ٌق  ما قورنت الهابلة لم تصل بعد إلى تحق

ادها بالدرجة االولى  ٌعتمد اقتص التها فً البلدان المجاورة خاصة المغرب و تونس و الذي  ٌ بمث

احٌة. ٌ ٌل الس  على المداخ

ٌمكن أن       احٌة  ٌ إهالت س ة االول اإل أنها تزخر ب الحٌة بالدر الٌة مٌلة رغم أنها منطقة  و

حً واعد ، و لهذا عمدنا من خال ٌا ة تحت تدفعها لمستقبل س ٌ ٌاح ل هذا العمل وضع التنمٌة الس

أهدافها ، مقوماتها و  ة و  ٌ ٌاح مٌة الس ٌف بكل من السٌاحة ، السابح، التن المجهر و ذلك بالتعر

ا فً الجزابر.     مً وواقعه ا فً القتصاد العال ٌاح باإلضافة إلى أثره  عناصر الجذب الس

مٌلة من خالل إبراز :  حٌث سلطنا اضوء على والٌة 

 ة و مك ٌ حٌة الطبٌع ٌا ٌجً و مقوماتها الس حٌة و ذلك حسب موقعها السترات ٌا انة مٌلة الس

مٌع أنواع  اعدٌة التً تجعل منها مركز جذب لج ٌاكلها الق ها القتصادٌة و ه أهمٌت البشرٌة و 

 الستثمار.

  ة الطبٌعٌة من مناظر خالبة ، جبال ، غابات و مسطحات مابٌة ، وكذا ٌ ٌاح إهالت الس ال

إ ها و ما خلفته من مورث تارٌخً و الم ٌ الت التارٌخٌة و الدٌنٌة من تعاقب حضارات عل

ً هارون ، ووجدنا أن لكل هذه  أثري و االنشابٌة المتمثلة فً أكبر سد بالجزابر سد بن

حً ، جعلت الوالٌة تفكر فً اسغاللها  ٌا هما فً النشاط الس حٌة دورا م ٌا إهالت الس ال

احٌة.الستقطاب مشارٌع استثمار ٌ  ٌة س

 ةـــــالعام الخاتمة
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حٌة و خاصة منها      ٌا ٌاكل الس ه ٌر فً ال ٌر أن لمالحظ من هذه الدراسة هو النقص الكب غ

ق و هٌاكل الستقبال فه ال تحتوي على أي فندق مصنف ، ضف إلى ذلك :   المراف

 فً هذا المجال  نقص و انعدم االستثمار 

 . ٌاب فضاءات للترفٌه  غ

  حً و ٌا ٌن الس ٌر فً التكو  إلشهار.ضعف كب

 .الهمال الذي تتعرض له المواع األثرٌة 

 .نقص المساحات الخضراء و حظابر التسلٌة 

 .)ٌة ٌاح ً ) الثقافة الس ٌاح ً الس  نقص الوع

والٌة مٌلة و   ً ٌاح ٌط و تفعٌل القطاع الس ة تدفع بنا للبحث عن حلول من أجل تنش ٌ فهذه الوضع

ٌات و القتراحات منها:   ذلك بوضع بعض التوص

 .عً للمنطقة ٌ  حماٌة الموروث التارٌخً و الطب

 .ٌاكل الستقبال ه ٌر و تحسٌن   توف

 .إهمالها ٌة دون   العناٌة بالحمامات المعدن

 .حٌة ٌا  تشجٌع الستثمارات الس

ة التً تمتلكها و التً لم  ٌ ٌاح إهالت الس ة مٌلة استعملنا أكبر ال ٌ حً وال ٌا و لتفعٌل النشاط الس

نً هارون ، و من أجل تصور متكامل لهذه المنطقة وجب إنشاء   تستغل بعد و المتمثلة فً  سد ب

ٌد على أرض  ً دابم ٌعتبر الفر ٌاح إلقامة نشاط س حً بنً هارون ٌا و تهٌبة منطقة التوسع الس

ٌاحتنا على  ادها و إعطاء مكانة لس احة الوالٌة و من تم اقتص ٌ ٌط س اللها تنش ٌمكننا من  الوطن و 

داخلً و العال  مً.المستوى ال

إكد  حٌة ، فإن من الم ٌا ٌط الحركة التنموٌة و الس و إذا كان سد بنً هارون قد فتح أفاقا أوسع لتنش

ٌن على الخوض فً مختلف الجوانب  ٌز المستثمر االن بترك ٌحظ لحد مالق لم  أن هذا السد ال

ً بالجد هارون ٌؤت  ً ً بن ٌاح هنا لعل إنشاء منطقة التوسع الس ة المرتبطة به ، و  ٌ ألكبر التنمو ٌد

 سد فً الجزابر.  



  ع و المصادر:ــالمراج

 ة :ــة العربيــع باللغـالمراج -/1

  الكتب: -أ

  ٌن هودالصادق ألستاذ والٌة مٌلة ، دار حسنً بوكرزازة  و  مز سً  و هٌاكل العدو الفرن
    البعث قسنطٌنة. 

  مٌة للكتاب ، مصر  . 1975محمود كامل " السٌاحة الحٌدثة علما و تطبٌقا " ، الٌهئة العل

   :الدكتوراه و الماجيستررسائل  -ب

  "الجزائر ً ٌل شهادة أ،  2002محمود فوزي شعوبً " السٌاحة و الفندقة ف طروحة لن

  . 2006/2007دكتوراه العلوم ، جامعة الجزائر 

 ٌل "، رسالة   امٌنة بن المجات ؤهالت و العراق ٌن ال ٌة قسنطٌنة ب ال حٌة فً  ٌا مٌة الس " التن

ٌة كلٌةعلوم االرض جامعة قسنطٌنة  م ٌ ة القل  .2004/2005ماجٌستر فً التهٌئ

  ٌر " واقع السٌاحة فً الجزائر و أفاق تطورها " ، رسالة ماجٌستر علوم عبد القادر هد

ٌر ، جامعة الجزائر  ٌ   .2005/2006التس

   طمة بٌدي "  والٌة مٌلة ة " فا ٌ بً و التنمٌة المحل ٌم الترا رسالة ماجٌستر جامعة التنظ

 .1998منتوري كلٌة عوم االرض سبتمبر 

  ٌة عنابة " رسالة حٌة المستدامة فً وال ٌا مٌة الس ئً و التن ٌ رٌخً " التوازن الب ٌن م ٌاس

ٌة كلٌةعلوم االرض جامعة منتوري م ٌ ة القل ة  ماجٌستر فً التهٌئ  . 2010قسنطٌن

 مذكرات التخرج: -ج

   ٌاء بلحمرة ، الموارد المستدامة و ة أزكر ٌة حالة والٌة مٌل   ثرها على تنمٌة المناطق الجبل

مٌة جامعة قسنطٌنة  ٌ هندس دولة فً التهٌئة القل ٌل شهادة م    . 2112، مذكرة تخرج لن

 " ة حٌة لوالٌة مٌل ٌا الً " المقومات الس مكملة لنٌل شهادة ماستر فً مذكرة  ،  كنزة بوه

خً و السٌاحة  ٌ   .، كلٌة العلوم االنسانٌة و العلوم االجتماعٌة ، قسنطٌنة 2012التراث التار

  ٌخلف ٌس  ونزٌهة  ة حل وٌة للسٌاحة بوالٌة مٌلة"  وٌاسمٌن قً "وضع خطة تنم ٌ   شامة عال

مٌة ٌ هندس دولة فً التهٌئة القل ٌل شهادة م    .، مذكرة تخرج لن



 ة  طارق مٌة افالحٌة و تطبٌقه بوالٌة مٌل وطنً  للتن ساعً ، المخطط ال بن مازوز و كرٌمة 

هندس دولة فً تٌهئة االوس، مذكرة تخرج لتٌل  ة شهادة م اط الرٌفٌة ، جامعة قسنطٌن

2112. 

                                                                                          :  التــالمج -د

  ٌة القتصادٌة حالة ٌاحة و أثرها فً التنم مان جردان "الس ٌ هواري معراج و محمد سل

 .01/2004القتصاد الجزائري" ، مجلة الباحث عدد 

  مالوٌة بمٌلة عبد الوهاب وٌة ال مور ، الزا ٌ ٌق و أصالة خلدها العلماء عم        تراث عر

  . 08العدد  -، صدى مٌلة 

  م. 4002هـ/6241عبد المجٌد حمالوي ، مجلة منبر االمام مالك بن أنس ، العدد السادس 

  والٌة مٌلة . مٌلود حٌة من ٌا  غام ، إطاللة س

   "دكتوراه ، مجلة  أطروحةد.خالد كواش "مقومات و مؤشرات السٌاحة فً الجزائر

ٌا  ٌات شمال افٌرق االول.  -اقتصاد  العدد

   ٌر حول السٌاحة بوالٌة مٌلة ، مارس  .2007تقر

 النصوص و القوانين: -هـ  

  06الموافق لـ  1419رمضان  19المؤرخ فً  99/01القانون رقم  ً الذي  1999جانف

 ٌحدد القواعد المتعلقة بالفندقة.

  99/06القانون رقم  ً ٌل 04الموافق لـ  1914ذي الحجة  18المؤرخ ف الذي  1999أفر

 ٌحدد القواعد التً تحكم نشاط وكالة السٌاحة و السفار.

  2003فٌفري  17الموافق لـ 1423ذي الحجة  16المؤرخ فً  03/03القانون رقم 

مة للسٌاحة.   المتعلق بالتنمٌة المستدا
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Résumé :  

Quelque soit le niveau du développement des pays du monde, ces derniers 
reposent dans la construction de leurs économies notamment sur l’agriculture et 
l’industrie, en outre de ce deux domaines essentiels, vient le tourisme dans la troisième 
position vue qu’il est classifié dans le secteur des services. Il n’est pas moins important 
que ses précédents, en raison du rôle  important qu’il joue dans le développement 
économique parce que ses rendements se reflètent sur l’économie national et le 
développement local, ils sont directs et immédiats : ce qui  diminue le chômage, aide à 
protéger l’environnement et les lieux archéologiques, il augmente également les 
possibilités d’investissement et de partenariat. La raison pour laquelle le 
développement et la mise à niveau de ce secteur sont devenus une nécessité. 

La ville de Mila dispose de qualifications et de moyens variés : naturels et 
historiques mais aussi du plus grand barrage en Algérie et le deuxième en Afrique avec 
son emplacement stratégique très important, un grand lac et un pont qui passe dessus. 
Ce dernier est un chef d’œuvre architectural en lui-même. Tous ces éléments 
contribuent à un développement global et efficace du tourisme.   

Malgré tous ces éléments que l’on vient de citer, la wilaya de Mila souffre d’un 
manque important de structures de base, de structures d’accueil et lieux de 
divertissement  qui sont se caractérisent par la simplicité des services fournis aux 
touristes, ce qui a contribué à leur réticence à visiter la région. 

A la lumière de ces lacunes, des solutions ont été proposées et des perspectives 
d’avenir pour le secteur du tourisme, dont l’Etat nécessite bien sûr la coopération de 
tous les secteurs et groupes locaux et la coordination entre eux dans l’activation, le 
développement et la mise à niveau du tourisme. Ceci se fait par la création  
d’installations modernes pour satisfaire les attentes des tourismes et contribue à les 
attirer par ce qu’ils leur offrent. 

Donc, penser à l’avancement du secteur du tourisme dans la wilaya de Mila est 
devenu une nécessité, pour que  la wilaya puisse sortir de son isolement et relancer son 
économie.  

   

Mots-clés : 

Tourisme, développement touristique, planification touristique, mouvement 
touristique, investissement, qualifications touristiques, éléments d’attirance touristique, 
structures d’accueil, barrage de Beni Haroun, développement local. 


