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  مقدمة 

 قواعد السياحي للمجال توفران شاملة، إقليمية وتهيئة منسجما بيئيا تخطيطا السياحي النشاط يتطلب

 مثل الطبيعية األوساط تهيئةب وثيقا ارتباطا ترتبط السياحية التهيئة تفعيل وأن وتطوره لتهيئته ثابتة

 واستغالل والحيوانية النباتية الفطرية الحياة على والمحافظة والصحاري ،الغابات ،الجبال الشواطئ

 أشكال جميع من الطبيعية البيئة حماية مع والحموية العذبة المياه وينابيع كالمناخ الطبيعية العناصر

 والقروية الريفية بالمجاالت االهتمام خالل من الريفي الوسط بتهيئة السياحية التهيئة ترتبط كما التلوث،

 والمحافظة الريفي العمران وترقية المواشي وتربية الزراعة مثل الريفية األنشطة كتنظيم ، عامة بصفة

 أيضا السياحية التهيئة ترتبط، اليدوية والحرف التقليدية بالصناعات االهتمام مع الريفية البيئة على

 .المدن تخطيط ضمن السياحية المرافق إلنشاء الالزمة المساحات توفير خالل من لحضريةا بالتهيئة

 المادي وغير المادي الثقافي بالتراث ذلكك االهتمام تتطلب السياحة فإن ذكره، سبق ما جانب إلى

 كظاهرة السياحة الحتضان الميادين كافة في ثقافيا إعداده مع معيشته، مستوى وتحسين للمجتمع

 يستدعى الذي األمر أخرى، ناحية من اجتماعية ـ اقتصادية وظاهرة ناحية من سلوكية ـ حضارية

 إلى للوصول والبشرية االقتصادية النشاطات جميع وتقييم وضبط بتوجيه اإلقليمية الخطة تنسيق

 التهيئة أسلوب وتبني اعتماد ذلك على يترتب وقد وفعال، سريع وبشكل والمرغوبة المنشودة األهداف

 على ويعمل السياحية األنشطة جميع والتفسير والتحليل بالدراسة يتناول متخصص كعلم السياحية

                                        .    لإلقليم احيةالسي التنمية وعوائق إمكانيات حسب تطويرها

 آخر، إلى موقع من تختلف سياحيا تهيئته عملية يجعل الجغرافية وخصائصه المكانية بفوارقه واإلقليم 

 ويتطلب وموارده مطالبه إقليم فلكل أنحائه، جميع في اإلقليمي للتخطيط ثابت أساس وضع يصعب مما

له  السليم التخطيط وضع يتم ،حتى عميقة دراسة ومقوماته إقليم كل مطالب دراسة بالضرورة ذلك

الشمال والمناطق  بين يتجلى بالدنا في اإلقليمي التباين وأن مستقبله واحتماالت واقعه مع يتفق والذي

 إذا ةالجهوي الفوارق توضح مستويات بلغ قد العمران و وبشرية، طبيعية أسس في الداخلية والجنوب

 بالمناطق مقارنة والداخلية الساحلية بالمناطق والسكان للمدن القوي التركيز االعتبار بعين اأخذن

 الحاصل والتأثير التأثر بفعل الطبيعية، الظروف مع وتكامل ترابط من البشري للعامل لما الصحراوية

م تستغل بصورة لكن نالحظ أن المناطق والمواقع السياحية في شمال الجزائر ل. وبيئته اإلنسان بين

الثقافة السياحية في نقص  هناكبأن  نقوليجعلنا  مما،  فيهتعكس مستوى تهيئة تلبي رغبات األفراد للتر

وعدم االهتمام بالنشاط السياحي وباألحرى عدم ربط النشاط السياحي بالقطاعات االقتصادية األخرى 
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كل هذا أبطأ  لتي تزخر بها الجزائر،وكذلك نقص استغالل اإلمكانيات السياحية الطبيعية والبشرية ا

وبما أن  ،السياحي وقلل الطلب السياحي وعطل التخطيط والتنمية اإلقليمية للسياحة عرضتوفير ال

السياحة والتسلية تعمالن على استغالل الفرد لوقت فراغه ألغراض مختلفة وفي أقاليم ذات عوامل 

ة المناطق والمواقع السياحية في كامل القطر جذب سياحية متنوعة فإنه من الضروري دراسة و تهيئ

                                                                        .الجزائري والتوجه للجنوب في الميدان السياحي أمر البد منه

يكفي في تحديد المجال السياحي  ن تحليل ومعرفة عوامل الجذب السياحي بالجنوب الجزائري ال إ  

لغرض االطالع  واكتشاف الطبيعة الصحراوية وإنما يجب ترتيب خطة إقليمية لتفعيل  السياحة  

بمناطق الجنوب، من خالل تطوير المناطق والمواقع السياحية بها،ألن مناطق الجنوب عرفت بدورها 

ى تطور عمراني معتبر ويرجع ذلك إلى خالل السنوات األخيرة نموا حضريا واجتماعيا بحجم يدل عل

ورقلة، وادي سوف وواحات ميزاب وحقول  ،النشاط االقتصادي باستغالل الواحات في كل من الزيبان

البترول والغاز الطبيعي في كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل وعين أم الناس ، إلى جانب استغالل 

هذا االستغالل تطلب األمر إلى توطين  لجبلية وعلى إثرفي كتلة الهقار ا منطقة المعادن النادرة والثمينة

أن عسكرية متعددة المهمات على مستوى هذا اإلقليم مما زاد في تعميره و قد نتج عن هذا كله  قواعد

  .تطورت وسائل النقل الجوي والبري وقيام التبادل التجاري

إال أنه لم يهتم بقطاع  ،زائر قد عرف نموا في بعض المناطقوإذ كان العمران  في صحراء الج

الخدمات الذي يعتبر المتمم لإلنتاج الفالحي والمعدني وموارد الطاقة والصناعة وإذا كان النقل 

النشاط السياحي لم ينظر إليه بالمفهوم العلمي  فإنا في تخطيط هذا القطاع والتجارة قد ناال قسطا وافر

 .أكثر من أنها تسلية واستجمام"  بأنها حركة اقتصادية اجتماعية وثقافية"للتخطيط اإلقليمي للسياحة 

 والتخطيط اإلقليمي للسياحة يساعد على تحريك عجلة التنمية المحلية والوطنية بتطبيق خطة االستغالل

العقالني للموارد واإلمكانيات التي تساعد على االستثمار السياحي من خالل تتبع مدى ارتباط ذلك بكل 

  .مالمح البيئة الطبيعية والثقافية واالجتماعية

من هذا المنطلق يمكن القول بان المجال أو الفضاء السياحي في والية بسكرة التي تعتبر إحدى واليات 

زائر يتحدد في مناطق التوسع ومواقع سياحية معينة تعمل على الجذب إقليم الجنوب الشرقي للج

السياحي بأنماط مختلفة نتيجة تنوع العرض السياحي بها، مما يتطلب تحديد هذه المناطق والمواقع 

اعتمادا على معايير الجذب السياحي التي تتراوح من حيث األصل بين العوامل الطبيعية والبشرية وكل 
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عدة عناصر بعضها متداخلة التأثير والبعض اآلخر منفردة التأثير لذا يقال عن  عامل يتركب من

   .السياحة بأنها صناعة

فإذا كانت السياحة والحياة في منطقة الزيبان تبدوان في الوهلة األولى شيئين متناقضين على اعتبار أن 

ط سياحة المغامرات ،إال أن المنطقة صحراوية تمتاز بقسوة ظروف بيئتها الطبيعية وال تصلح إال لنم

تحدد ما إذا سوف التحليل الدقيق والعقالني للمقومات وعوائق التنمية السياحية هي العملية الوحيدة التي 

  ؟كانت هذه الوالية تمتلك مؤهالت الجذب السياحي أم ال

 لها تأثيركون يهذا التحليل سوف يسمح لنا بتجنب عوائق التنمية السياحية وتفادي الوقوع في أخطاء قد 

  :على االقتصاد السياحي بتوجيه المجال السياحي بهذه الوالية توجيها مفرطا أو ناقصا من خالل ما يلي

التصور الخاطئ للمقومات السياحية المحلية سواء الطبيعية منها أو البشرية يؤدي إلى  �

ر سلبا على التخطيط العشوائي للمناطق والمواقع السياحية وذلك باقتراح مشاريع قد تؤث

وعلى البيئة الثقافية كزوال عادات  من خالل ما تتعرض إليه من تلوثالبيئة الطبيعية 

وكذلك التأثير على البيئة االقتصادية ) الصحراوية( وتقاليد المجتمع ومنه الهوية المحلية

  .غالء المعيشة من خالل

ؤدي إلى عدم إبراز التحليل السيئ لخصائص اإلقليم السياحية وتنوع الوسط الطبيعي ي �

الشخصية السياحية الحقيقية لإلقليم ومنه إخفاء العرض السياحي المحلي واألصلي 

وبالتالي الخلط بين خصائص منطقة الزيبان  واقعأو المالمناطق أيضا نتيجة تقارب 

لها من حيث الجذب السياحي كمنطقة وادي  رافداوالمناطق المجاورة لها والتي تعتبر 

 .فريغ ووادي سو

 عرضاتجاهل طلب السياح وإساءة تقدير السوق السياحية سوف يؤدي إلى إعداد  �

يتنافى مع الطلب السياحي في هذا اإلقليم مما يعيق االستثمار السياحي وعدم  اسياحي

نجاح المشاريع، وفي هذه الحالة من الواجب تحديد نوع االستثمارات السياحية التي 

 .حلية بمنطقة الزيبانتلعب دورا فعاال في التنمية الم

خطة دراسة في ميدان تهيئة اإلقليم إلنجاز مذكرة بتقديم  أسعى جاهداعلى هذا األساس سوف 

الماجستير انطالقا من مجال جغرافي ذي خصائص طبيعية، بشرية وثقافية مميزة ، هذه 

  .الخصائص هي التي تحدد كل منطقة أو موقع سياحي
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  :إشكالية البحث

  :لدراسة في السؤال الرئيسي التاليتتلخص إشكالية ا 

وتساهم أيضا في تهيئة هذه  ااقتصادي- ااجتماعي اكيف توجه السياحة لتمثل نشاط �

 الوالية؟ 

  :وينبثق من هذا السؤال الرئيسي العديد من األسئلة الفرعية التالية

ياح إمكانات الجذب السياحي المختلفة التي تؤهل هذه الوالية لتكون مقصدا للسهل تتوفر، )1

 والزائرين من داخل الوطن وخارجه؟ وما هي عوائق التنمية السياحية في هذه الوالية؟

 هل هذه اإلمكانات مستغلة في الماضي والحاضر أم ال؟  )2

هل هناك مناطق ومواقع سياحية ؟ما هي معايير التوطن السياحي واألنماط السياحية  )3

 المالئمة بها؟ 

 ياحية ألهداف التهيئة اإلقليمية؟هل تستجيب هذه المناطق والمواقع الس )4

 هل تتناسب الحركة السياحية في إقليم والية بسكرة مع األهمية السياحية لهذه المنطقة؟  )5

والخدمات السياحية المتوفرة في والية بسكرة لعملية التنمية  التجهيزاتمة ءما مدى مال )6

  السياحية؟ 

 لقطاعات االقتصادية األخرى؟وتؤثر على ا والية بسكرةكيف تعمل السياحة على تنمية  )7

  :سبب اختيار هذا البحث

بالغة في التهيئة اإلقليمية إلى جانب التخطيط الزراعي، الصناعي،   يعتبر التخطيط السياحي ذا أهمية

التجاري و العمراني بحكم أن السياحة تربط بين التخطيط االقتصادي والتخطيط العمراني، والتخطيط 

السياحية سوف يشكل قاعدة متينة لترقية وتأهيل البيئة الجغرافية وتحقيق  ناطق والمواقعالسليم للم

وتنميط العالقات اإلقليمية ألغراض مختلفة بين مناطق جتماعية في ظل االنسجام الوسطي التنمية اال

  .ولتحقيق هذه األغراض فضلت دراسة هذا الموضوع االنتقال ومناطق االستقبال

  :سبب اختيار والية بسكرة

من الناحية الشمالية وذات  كبوابة للصحراءالدافع الذي جعلني أختار منطقة الزيبان هو موقعها  أن

امتداد قريب من السلسلة األطلسية الشرقية  لألطلس الصحراوي الذي يعتبر مصدر المياه والتربة لها 

والية للبحث في واآلتية من جبال األوراس و جبال النمامشة ، ومما جعلني أيضا أختار مجال هذه ال
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 ، الهضاب والسهولالموضوع هي الميزة الطبيعية من ناحية تضاريسها المتنوعة فهي تجمع بين الجبال

  .كما تتنوع بها المصادر التي تحفز على االستثمار السياحي

  :أهمية الدراسة 

لك باستخدام وذتطوير السياحة من وجهة نظر التهيئة اإلقليمية ب يخصتكمن أهمية هذا البحث، في أنه 

أسس التخطيط السياحي الحديث المؤثر في التخطيط اإلقليمي لقياس جميع الجوانب المدروسة باإلضافة 

، استغالل مؤهالت الجذب السياحي  ةوضرور في تنظيم المجالإبراز مدى فعالية التهيئة السياحية إلى 

اإلقليمية المتوازنة في ظل توفر حتى يمكن  تفعيل التنمية المستدامة وتعجيل عملية تحقيق التنمية 

  .اإلمكانات و الخدمات وتوسيع القاعدة االقتصادية على مستوى مناطق الوالية

  :أهداف الدراسة 

لوالية بسكرة بتوظيف  ةالسياح أشكالوضح تحديد يسياحي ، بتخطيطتهدف الدراسة إلى الخروج 

 عطياتإدخال أكبر عدد ممكن من الم أسلوب التحليل الكمي في الجغرافيا السياحية، وذلك من خالل

، هذا الهدف العام سيحقق عن طريق األهداف لمنطقة البحثالتي تصف اإلمكانات الطبيعية والبشرية 

  : الفرعية التالية

إنشاء قاعدة جغرافية تطبيقية إلعطاء البحث العلمي قاعدة عملية، تستغل من خاللها  �

الل جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات اإلمكانيات المتاحة للمنطقة المعنية من خ

 الطبيعية والبشرية، التي تجسد عملية التخطيط السياحي،

 .تنظيم علمي للموارد الطبيعية والبشرية واستخدام عقالني للبيئة الريفية  �

  :صياغة الفرضيات

ات لتفسير اإلشكالية المطروحة و لكي يتسنى لي تحديد منهج البحث و مساره ، قمت بوضع الفرضي

  : التالية

الغنى في البيئة الطبيعية والعناصر البشرية والمقومات الحضارية : صياغة اإلثبات )1

 .والحموية مما يؤكد أهمية اإلقليم كمنطقة جذب سياحي

 :إذا هناك عالقة قوية بين النشاط السياحي و التنمية االجتماعية، وبالتالي

  ،ة بالمنطقةهناك عالقة بين المستوى الثقافي والحركة السياحي �

  توجد عالقة بين اإلشراف اإلداري واإلرشاد السياحي والنشاط السياحي ،  �
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أيضا هناك عالقة قوية بين مستوى توفير التجهيزات العمومية و الخدمات السياحية  �

  .والنشاط السياحي

 : صياغة النفي )2

ال توجد عالقة بين تطور السكان وحركة السياح، أو ال توجد عالقة بين  �

 .الطبيعية والحركة السياحية الظروف

 وإقصاؤه التنمية عملية في مهم دور السياحة قطاع وهو الدراسة محل للقطاع �

  .األخرى يةاالقتصادالقطاعات  أداء إلى ضعف يؤدى

 .المتبعة التسويقية اإلستراتيجية بنوعية مرهون السياحية الخدمات تحسين �
 .حاضرا تىوح مضى ما في الدولة أولويات من تكن لم السياحة �

  :منهج الدراسة

على اعتبار أننا نتناول  اإلقليميالمنهج  هذا البحث، فقد اتبعتفي  من أجل تحقيق األهداف المسطرة 

هذه المقومات  رعناص وهذا إلبرازوهو تراب والية بسكرة،  ةمحدود منطقةمقومات السياحة في 

ط السياحية المالئمة ومدى تكاملها إلعطاء صورة واضحة لعوامل الجذب السياحي واألنماالسياحية 

داخل إقليم الدراسة وهذا أمر هام في تحديد ورسم الخطة التي نرى أنها تعمل في تفعيل الحركة 

  .السياحية 

  :خطوات العمل

  :مر انجاز هذا البحث بثالث مراحل رئيسية نلخصها في اآلتي

طالع على كل ما له وتمثلت في البحث النظري، حيث قمنا فيها باال: المرحلة األولى �

صلة بموضوع الدراسة من كتب، رسائل ومذكرات جامعية، ومجالت متخصصة في 

كل من مكتبة الكلية والمكتبة المركزية بجامعة هواري بومدين، إضافة على بعض 

 . الدراسات والبحوث المتحصل عليها من اإلنترنت، وهذا لتكوين رصيد معرفي

حلة للعمل الميداني، حيث تم فيها جمع معطيات خصصت هذه المر :المرحلة الثانية �

البحث من مختلف الهيئات والمصالح التي لها صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط 

السياحي، كما تم خالل هذه المرحلة زيارة المناطق والمواقع ذات الجذب السياحي 

 . لمالحظة مالمحها وأخذ صور عنها
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حلة مخصصة لمعالجة المعطيات المتحصل عليها وذلك كانت هذه المر :المرحلة الثالثة �

  بترتيبها وتصنيفها في جداول وتمثيلها في أشكال بيانية وخرائط لتسهيل عملية التحليل،    

مسبوقين بمدخل فصول ،  أربعإلى  قمت بتقسيمهومن هنا يتحدد مسار هذا البحث ومحتواه حيث 

عن لمحة قليمي للسياحة بينما يتناول الفصل األول المفاهيم العامة في التخطيط اإل خصصناه لبعض

هذا  تلتنظيمه فقد تناول اقانوني اولما كان النشاط السياحي يتطلب إطار ،في الجزائر التخطيط السياحي

تحليل عوامل الجذب السياحي لمنطقة الثاني وفي الفصل الثالث فقد خصصته لالفصل في الجانب 

ثم الثقافية  ليدلف بعد ذلك لعرض عوامل الجذب السياحي طبيعيةعوامل الالبالدراسة بادئا إياه 

  .االقتصادية وبعدها المرافق والتجهيزات السياحية

بالتخطيط البيئي للنشاط السياحي ثم  الرابع بادئاللسياحة فيتناوله الفصل  والعمراني أما التخطيط البيئي

راها كعمل فعال للمتابعة أالتي  وصياتعض التبتقديم ب تالتخطيط العمراني لهذا النشاط، في األخير قم

  . وتجسيد السياحة بمنطقة البحث

  :صعوبات البحث

 عملنا انجاز في صادفنا الذي الرئيسي المشكل ومن المؤكد أن لكل بحث صعوبات تواجه الباحث 

 بسكرةفي والية  مناطق ومواقع التوسع السياحي  عن حالة الوافية و الدقيقة اإلحصاءات قلة هو هذا

 الحالية، للفترة خاصة ومن طرف الدولة  المبرمجة الهياكل أو التوافد السياحي خالل من سواء

  . تقنيا في توجيه والية بسكرة لتفعيل التهيئة السياحية  المتخصصة المراجع نقص باإلضافة إلى

 
 
  

  .    وباهللا نستعين                                        
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  :مقدمة

قطاع الخدمات  بما على  أساسان دول العالم مهما كان مستواها  التنموي  تعتمد في بناء  اقتصادياتها إ

 اإلقليمية،في التنمية   تلعب دورا هاماكونها الزراعة والصناعة فيها السياحة التي تخدم كثيرا قطاعي 

 أو ميزان المدفوعاتسديد  حيث ظلت فكرة السياحة  مرتبطة  بفكرة التجارة  الدولية  وبعمليات  ت

 ألنهاتغطية العجز فيه كما تعتبر السياحة وسيلة فعالة  لجلب  العملة الصعبة  وامتصاص  البطالة 

على اليد العاملة مما جعل  الكثير من الدول  تولي اهتماما خاصا  لهذا  األولىنشاط  يعتمد بالدرجة 

 اآلونةالسياحة  في  فأصبحت،  هلالستثمار فيهائلة   أموالتخصيص رؤوس  إلىالميدان  حيث عمدت 

 .مجال  التنافس  الشديد  بين الدول  األخيرة

إلى أحداث توازن نسبي  وأن التنمية اإلقليمية عملية تسعى إلى تغيير األبعاد المادية والمعنوية الهادفة

ذلك  والثقافية،لعمرانية، القتصادية، االجتماعية، اا بين المناطق المتباينة وتطويرها من حيث المستويات

 يةنوع من الرفاهل عن تحقيقها الالتباين الحاصل في مناطق اإلقليم ، فض هم في حل مشكالتايس ما

، يةالنشاط االقتصادي بالدرجة األساس التنمية اإلقليمية نحو جهوعندما تو .لسكان تلك المناطق ةالمطلوب

األقاليم التي تفتقر إليها، فهي  في االقتصادي طشاتحفيز النفتوضع الخطط والسياسات التي من شأنها 

وهذا ال يعني إيقاف . مناطق اإلقليمتوزيع األنشطة االقتصادية بين  في التوازنبذلك تحاول تحقيق 

 الفاعلة في أنشطتها األخرى، كما إنها ال تعني تحقيق مساواة كاملة بين المناطق النمو والتطور في

ز النشاط االقتصادي في األقاليم الفقيرة وتنميتها إلى أقصى فبأنها تح ةاإلقليمي األقاليم، بل تعني التنمية

  . باالستفادة من اإلمكانيات المتاحة في مناطق مختلفة ممكن حد 
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 :تعريف التخطيط اإلقليمي  .1

يعرف التخطيط اإلقليمي بأنه إعداد منطقة أو مناطق متكاملة، داخل إقليم معين تجمعها أغراض 

واالستهالك بطرق سليمة  شتركة وعوامل ومؤثرات طبيعية متماثلة لتكون مراكز صالحة لإلنتاج م

وفعالة، وكذلك لتمكين السكان من العيش على أحسن حال في هذه المناطق وهو بذلك يعتبر هذه 

لخير المناطق وحدة واحدة و متكاملة ويعمل على استغالل مواردها الطبيعية والحضارية والخدمات بها 

  1.السكان جميعا

لذا ينبغي أن يشمل التخطيط اإلقليمي كل من التخطيط االقتصادي والعمراني، ويعمل التخطيط 

االقتصادي على تنمية جميع نواحي الحياة االقتصادية إلقليم ما، كاإلنتاج الزراعي والصناعي 

المدن والقرى بما فيهما من  والتجاري والخدمات المرتبطة بذلك، أما التخطيط العمراني فيهتم بتهيئة

  .   مساكن ومصانع ومدارس ومستشفيات وطرق وأماكن للترفيه وغير ذلك

  : تعريف التخطيط السياحي .2

أنه رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في دولة معينة وفي بيعرف التخطيط السياحي 

لة من أجل تحديد أهداف الخطة قتضي ذلك حصر الموارد السياحية في الدويومحددة،  فترة زمنية

السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفيذ برنامج متناسق يتصف بشمول 

  2.ومناطق الدولة السياحية أنماط السياحة

أنه  هو جزء من التخطيط اإلقليمي والتخطيط السياحي  من التعريفين السابقين يمكن أن نستنتج بأن

   .ب نجاح التخطيط االقتصادي والعمراني معا في دولة مايتطلميدان 

   3:منهاة عوامل يعتمد نجاح التخطيط السياحي على عدو

الشاملة للتنمية االقتصادية  الوطنيةال يتجزأ من الخطة  اجزء ةأن تكون خطة التنمية السياحي ••••

 .واالجتماعية

 .المختلفةأن يتم تحقيق التوازن بين القطاعات االقتصادية  ••••

                                                           
1  ��	
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 37ص ،1987 ،القاهرة المصرية، ةالنهض دار - رؤية عصرية للتنمية السياحية - حسين كافي 3
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 .للتنمية االقتصادية اإلستراتيجيةالسياحي كأحد الخيارات  تنمية القطاعأن يتم اعتبار  ••••

 .أن تكون هذه الصناعة جزءاً من قطاعات اإلنتاج في الهيكل االقتصادي للدولة ••••

 .أن يتم تحديد دور كل من القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية ••••

لنشاط االقتصادي العام وتحديد عالقة ذلك بالمحافظة التركيز على عالقة التنمية السياحية با ••••

 .على البيئة

أن من بين عوامل نجاح التخطيط السياحي وجوب توفر أربعة  السياحي كتاب التخطيطويرى بعض 

   1:وهيعالقات 

  : بالنشاط االقتصادي السياحي عالقة التخطيط  -أ

أن تؤدي  نهابمستويات األنشطة التي يمك اوثيق افنجاح النشاط السياحي في أي منطقة يرتبط ارتباط 

العوائد امتصاص هذه  على وإمكانية االقتصاد المحلي فوائدإلى تحقيق زيادة متواصلة في ال

  . واستخدامها

   :بالبيئة السياحي عالقة التخطيط -ب

ياحي على اعتبار أن التدفق الستعتبر البيئة الوسط الذي تمارس فيها األنشطة السياحية المتنوعة، 

المحافظة على  بضرورة هنا تبدو نقطة هامة تتعلقو الطبيعية والبشرية،يرتبط بعوامل الجذب السياحي 

   .البيئية

       :السياحي بالسياحعالقة التخطيط  - ج

لتزويد السائحين بالمعلومات التي تتيح لهم  تأهيل مرشدين في السياحةيكون من المالئم    

  . مرة أخرى تهاأكثر رغبة في زيار تجعلهم ،سياحيةالمعرفة الكاملة للمناطق ال

   :األجنبيعالقة التخطيط بتدفق النقد  -د

فإن نجاح التخطيط السياحي  األجنبي،وإذا كان التخطيط يهدف إلى زيادة موارد الدولة من النقد  

                                                           
جامعة تشرين للدراسات ، 3العدد  28سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  - التخطيط السياحي والتنمية السياحية - نور الدين هرمز 1

   11، ص  2006، دمشق والبحوث العلمية 
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ي إلى الدولة بالنسبة للدول النامية بصفة خاصة بمدى قدرته على زيادة التدفق من النقد األجنب يقاس،

سواء من خالل عائدات السياحة الدولية أو من خالل انسياب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار 

  . السياحي

  :تعريف التنمية السياحية .3

ورغبات السياح، وتشمل كذلك بعض تأثيرات  توفير التسهيالت والخدمات إلشباع حاجات هي عملية

وتشمل التنمية السياحية جميع الجوانب . جديدة اداتإيرإيجاد فرص عمل جديدة و: السياحة مثل

المتعلقة باألنماط المكانية للعرض والطلب السياحيين، التوزيع الجغرافي للمنتجات السياحية، التدفق 

السياحية هي االرتقاء والتوسع بالخدمات  فالتنمية .تأثيرات السياحة المختلفةو والحركة السياحية

تحقيق أكبر إلى هدف ي اتتطلب تدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوبا علميو ،السياحية واحتياجاتها

  1 .ممكن أيضاوفي أقرب وقت  معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة

  :المستويات المكانية للتخطيط السياحي .4

تتعدد المستويات المكانية للتخطيط السياحي ولكن بشكل عام يمكن الحديث عن أربعة مستويات 

  :سية هيرئي

  :التخطيط السياحي على المستوى المحلي .1.4

أكثر منه في المستويات  اوتفصيلي ايكون التخطيط السياحي في هذا المستوى المكاني متخصص  

  :المكانية األخرى، وعادة يتضمن تفاصيل عن جوانب عديدة منها

 . اإليواءالتوزيع الجغرافي للخدمات السياحية ومنشآت  �

 .لسياحية خدمات والتسهيالت اال �

 .مناطق وعناصر الجذب السياحي �

 .الطبيعية شبكات الطرق المعبدة ومحالت تجارة التجزئة والمتنزهات والمحميات �

 .نظام النقل على الطرق والمطارات ومحطات السكك الحديدية �

                                                           
، 2006  ، دار الفرات ـ نينار للنشر والتوزيع- للتنمية االقتصادية اتيجيةاإلسترصناعة السياحة كأحد الخيارات  -  كافي مصطفى يوسف 1

   106ص 
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تسبق كثير من خطط التنمية في هذا المستوى المكاني بدراسات جدوى اقتصادية أولية وكذلك   

قييم المردودات البيئية واالجتماعية والثقافية، وكذلك تقييم لبرامج التنمية والهياكل اإلدارية دراسات لت

قواعد التنظيم المكاني والتصميم الهندسي، وتشمل مثل هذه الدراسات  اوالمالية المناسبة للتنفيذ، وأيض

  .كذلك على تحليل حركة الزوار وتوصيات متعلقة بذلك

  : لمستوى اإلقليميالتخطيط السياحي على ا .2.4

  :لايركز التخطيط السياحي في مستواه اإلقليمي على جوانب عديدة منها على سبيل المث

 .بأنواعهامن طرق مواصالت إقليمية ودولية بها بوابات العبور اإلقليمية وما يرتبط  �

 .بأنواعها وكافة الخدمات السياحية األخرى اإليواءمنشآت  �

 .ية والتشريعية وهياكل التنظيم السياحية اإلقليميةالسياسات السياحية واالستثمار �

 .برامج الترويج والتسويق السياحي �

إلى جانب  ،واالعتبارات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،برامج التدريب والتعليم �

 .تحليل اآلثار والمردودات

 .مراحل واستراتيجيات التنمية وبرمجة المشاريع �

في المستوى اإلقليمي متخصص وتفصيلي بدرجة أقل من المستوى المحلي والتخطيط السياحي   

أن مستوى التخصيص يعتمد على حجم الدولة وحجم اإلقليم، فخطة  اوأكبر من المستوى الوطني، علم

خطة إقليمية في دولة كبيرة  تحويهوطنية في دولة صغيرة المساحة قد تحوي من التفاصيل ما 

  .خر إقليميآالصغيرة المساحة إلى تخطيط وطني و بالدالتحتاج  المساحة، وقد ال

  :التخطيط السياحي على المستوى الوطني .3.4

يغطي التخطيط السياحي في هذا المستوى جميع الجوانب التي يغطيها في المستوى اإلقليمي، ولكن 

  .وعلى مستوى الدولة بجميع أقاليمها ومناطقها الوتفصي ابشكل أقل تخصص

   :ى المستوى الدوليالتخطيط السياحي عل 4.4

تقتصر عمليات التخطيط السياحي في هذا المستوى على خدمات النقل وطرق المواصالت بين 

مجموعة من الدول، كما هو الحال في مجموعة دول االتحاد األوربي، ويشمل هذا التخطيط كذلك 

، كما هو في عدة دول متجاورة اتطوير وتنمية بعض عناصر الجذب السياحي التي تتوزع جغرافي
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إلى جانب ذلك هناك التخطيط السياحي بين عدة دول  في . الحال في جبال األلب في القارة األوروبية

: والجدير بالذكر أن المنظمات والهيئات السياحية الدولية مثل ،مجاالت الترويج والتسويق السياحي

تقديم الدعم المادي  اوأحيان ما تشارك في مثل هذا النوع من التخطيط امنظمة السياحة العالمية غالب

  .1والمعنوي الكامل في هذا المجال

التي تتطلب األخذ بأسلوب التخطيط السياحي على كل  المزايا والفوائد على هذا الحال نرى أن من أهم

  :ما يلي المستويات

الموارد السياحية واالستفادة منها على  الحفاظيساعد التخطيط للتنمية السياحية على تحديد و ••••

 .بشكل مناسب في الوقت الحاضر والمستقبل

وعلى مع القطاعات األخرى وربط القطاع السياحي  نسيقيساعد التخطيط السياحي على ت  ••••

 .مستوياتهالتنمية االقتصادية واالجتماعية على كل لهداف السياسات العامة أتحقيق 

العام والخاص، من  يوفر أرضية مناسبة ألسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة في القطاعين ••••

بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي  ي والمستقبلي مع األخذخالل دراسة الواقع الحال

 .وتنشيطهاتقررها الدولة لتطوير السياحة 

يوفر المعلومات والبيانات واإلحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير واالستبيانات،  ••••

 . ويضعها تحت يد طالبيها

عد على زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل تطوير القطاع السياحي، يسا ••••

 .أفراد المجتمع على وتوزيع ثمار تنميته

 المتميزة،بعض المناطق لرفع المستوى السياحي ليساعد على وضع الخطط التفصيلية  ••••

 .المتخلفة سياحياو

  

  

  

  
 

                                                           
  24، مرجع سابق، ص نور الدين هرمز  1
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 :تعريف السياحة .5

  :ر منها ما يليللسياحة عدة تعريفات نذك

السياحة هي مجموعة العالقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير المكان تغير وقتيا وليس  •

   1.ألسباب تجارية أو حرفية

اإلقامة المؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما بحيث ال يقوم بنشاط لغرض الربح  السياحة هي   •

قوم بها شخص من أجل الحصول الشخصي، وتعرف العملية الترويحية بأنها الفعالية التي ي

على راحة مثل الرياضة واالسترخاء أو التأمل وتبديل نمط الحياة اليومية أو التخلص من 

  2.الذكريات المؤلمة

السياحة هي النشاط الذي يقوم به األشخاص الذين يميلون إلى السفر وربما اإلقامة في غير  •

مة الدائمة، لهدف التمتع بوقت فراغهم، مع بيئتهم المعتادة لفترة قصيرة أو طويلة دون اإلقا

3.استعدادهم لتحمل مخاطر محدودة لنشاطهم في إطار إمكاناتهم المادية والمعنوية
 

 الطابع ذات الظواهر مجموععلى أنها  Chratenhofenاالقتصادي النمساوي  و يعرفها •

 معينة دولة أو والية وأ منطقة إلى المسافر وصول على تترتب التي األولى و االقتصادي بالدرجة

.بالتبعية تترابط ظواهر عنها وهي فيها ورحيله وإقامته
4

 

 تخطيط المرافق السياحية و خلق مبادئ و توجيهات لحماية الهياكلب نوالمهيئون العمراني عمللذا  

ن األجانب و المحليي السياحالتاريخية و األثرية  و حتى الطبيعيـة الموجودة و هذا لتلبية متطلبات 

األمر صورة و فعل إنساني و  فالسياحة ال يمكن اعتبـارها مـورد اقتصادي فقط بل هي في حقيقة

  .حوار حضاري

 باقي عن ختلفيمن خالل التعريفات السابقة يمكننا تعريف السياحة بأنها نشاطا اقتصاديا  •

درة المراد ممارسته ولغرض يحدده السياح قبل مغا نمط السياحة بسبب األخرى النشاطات

 .إقامتهممكان 
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   :تعريف المجال السياحي .6

المتعلق  ،2003/ 17/02المؤرخ في  03- 03لقانون رقم ل وفقا: حسب القانون الجزائري .1.6

بالمجال أو الفضاء السياحي كل من مناطق التوسع  السياحية يقصدبمناطق التوسع والمواقع 

  .المحميةالمواقع السياحية والمناطق  السياحي،

  1:ذا القانون فقد عرفت المصطلحات السابق ذكرها كما يليوحسب مفهوم ه

يتميز بصفات أو الذي اإلقليم  كل منطقة أو امتداد منهي : مناطق التوسع السياحي �

مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة وبخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، 

 .من السياحة ذات مردودية سياحية ويمكن استغاللها في تنمية نمط أو أكثر

كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخالب، أو بما  هو: الموقع السياحي �

يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية 

يه من التلف تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عل

 .أو االندثار بفعل  الطبيعة أو اإلنسان

جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غير قابل للبناء ويستدعي حماية هو : المنطقة المحمية �

 . خاصة قصد المحافظة على مؤهالته الطبيعية أو األثرية أو الثقافية

  :حسب المفهوم الجغرافي .2.6

دل على تعجب الزائر بها ، كما تعبر على سكانها في استقبال المواقع التي ت هي :المناطق السياحية 

السياح ومستوى تهيئتها الستيعابهم، وفي كل الحاالت فهي  تتميز بجغرافية خاصة وعوامل جذب 

  2.فريدة من نوعها تحدد الغرض من زيارتها

قليم اإل عبارة عن منطقة أو جزء منها يقع في محيط البلدية أو الوالية أو: المجال السياحي �

ويتميز بخصائص طبيعية من مناخ وتضاريس ومناظر طبيعية خالبة ، كما يتميز بتراث 

طبيعي من حياة برية نباتية وحيوانية ، أيضا يتميز بتراث ثقافي وتاريخي إلى جانب توفر 

                                                           
   176ص ، 2007الجزائر، طبعة  –، دار بلقيس –مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة  –مولود ديدان  1

2
 Normand Gazelais, Gérard Beaudet, Roger Nadeau – l’espace touristique –, Presse de l’université de 

Québec (2000) , page 07  
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ثقافية إلى جانب  و وتجهيزات رياضية يةالهياكل القاعدية من طرق، خطوط السكة الحديد

   1.)والتجارية والخدمات ةالزراعية، الصناعي(ه االقتصادية تطور قطاعات

                                                           
1 Catherine Dreyfus-Signoles - l'espace touristique, édition Bréal, France (2000) , page09 
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 :تمهيد    

رغم أن إستراتيجية تهيئة اإلقليم تعتمد على االستغالل األمثل والشامل لموارد الثروة االقتصادية 

ح الطبيعية والبشرية بدرجة تكفل الرخاء وتحقق القوة االقتصادية للبالد ، إال أنه منذ االستقالل لم يمن

للتنمية السياحية في الجزائر المكان الذي ينبغي أن يكون عليه في عملية التنمية االقتصادية الوطنية ، 

األخيرة جعلتها عاجزة لاللتحاق بالركب الذي  ةسن ينفتدهور األوضاع الداخلية للبالد خالل العشر

  .وصلت إليه الدول المجاورة خاصة تونس والمغرب

دراسة التي الالتحكم في التنمية السياحية قد ثبتت في اآلونة األخيرة من خالل إال أن إرادة الدولة في 

إستراتجية التنمية  –بعنوان  ،)CNEAP(أسندت إلى المركز الوطني للدراسة والتحليل والتخطيط 

بغية إعادة تأهيل كل ما هو موجود وتنفيذ استثمارات  وذلك  - السياحية في الجزائر على المدى البعيد 

، لكن الواقع يفسر 1يدة من شانها أن تدمج مختلف القطاعات المتعلقة بالعرض السياحي الجزائريجد

أن النشاط السياحي يساير الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر إلى يومنا هذا والمتمثل في عدم 

ية استقرار األوضاع االجتماعية واالقتصادية للبالد من جهة و نقص استغالل المؤهالت السياح

  .المتوفرة من جهة أخرى

إن تاريخ قطاع السياحة في بلدنا يشهد بأنه األكثر تأخرا من القطاعات االقتصادية األخرى وهذا ما  

يثبت بأنه األكثر حاجة للمخطط الوطني األساس الذي يتضمن دراسات عن أهداف وأغراض تخص 

تطور الصناعي وتثمين التراث الطبيعي الهياكل العمرانية الريفية والحضرية واالستغالل الفالحي وال

والثقافي وتحسين مستوى الخدمات التجارية، اإلدارية، الصحية والنقل إلى جانب تهيئة وترقية المجال 

  .السياحي وحماية البيئة

يعمل على تجسيد الثقافة السياحية في كل  يخص اإلرشاد السياحير برنامج يكل هذا يحتاج إلى توف 

مية، كمصدر للوصول إلى انتعاش القطاع السياحي،حيث تتراكم المعلومات وترسخ المستويات التعلي

بتنوعها وتكرارها على المدى الطويل،ويظهر الوعي السياحي عند المواطنين في مشاركتهم اإليجابية 

إذا يمكن القول بأنه أصبح المخططون ملزمين  2في التنمية السياحية والحفاظ على الثروات السياحية

لتحقيق تنمية سياحية واالستفادة من التجربة السابقة، باالنتقال من تحديد مناطق التوسع والمواقع  اآلن

                                                           
1
 BEATRICE DE LA ROCHEFOUCAULD - économie du tourisme - édition bréal, france (2007), page 213 

  
 
2
   110ص ،) 2008(  ، مصر، الناشر مؤسسة شباب الجامعة) مفاهيم وقضايا (ياحي والتنمية السياحية الوعي الس -داليا محمد تيمور زكي 
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إلى دراسة وتنفيذ مخطط   1966/مارس/  26بتاريخ  62- 66السياحية  المسطر لها في  األمر رقم 

   .2007/ مارس/ 11المؤرخ في  86 -  07التهيئة السياحية المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

 :نظام التخطيط والسياحة في الجزائر .1

 :السياحة غداة االستقالل 1.1

فقد وجدت  نفسها أمام . م جابهت الجزائر وضعية عسرة 1962االستعمار الفرنسي سنة  دحربعد 

اقتصاد عديم القاعدة في كافة القطاعات و خاصة القطاع السياحي ، فما عليها إال أن تبدأ بوضع أسس 

ة بطريقة مستعجلة  نظرا لتشابك المعضالت االقتصادية باالجتماعية ، حيث اهتمت البنية االقتصادي

 .بإعداد وتنفيذ إستراتيجية شاملة وبأسس اشتراكية  ألن االنشغاالت كلها ذات أولوية آنذاك

إلى طريقة  1971 - 1963بعد اختيار المنهج االشتراكي في سياستها االقتصادية انتقلت في الفترة  

السترجاع الدولة لثرواتها ووسائل اإلنتاج واإلشراف عليها ، لتنتقل بعد ذلك لعملية التسويق التأميم 

الذي انحصر هدفه في تحسين وضعية الميزان التجاري من خالل إنشاء عدة دواوين وشركات وطنية 

ثرت إن هذه االنشغاالت أ. ومنعت احتكار مواد التجهيز والتسويق ومراعاة تشجيع اإلنتاج الوطني

مباشرة على المناطق التي مسها خراب المستعمر، حيث فضل سكانها االنتقال للمدن بحثا عن العمل 

التجاري والصناعي، تاركين أنشطتهم الحرفية والزراعية من جهة ومن جهة أخرى عدم انتباه جهاز 

لتراث الطبيعي التخطيط في تلك الفترة إلى التمهيد لنشاط السياحة ولو بإعداد خطة إنماء وحماية ا

ر الحركة السياحية نحو يطوبت يسمح ت السياحية المالئمة، مماآوالثقافي لدعمهما فيما بعد بالمنش

  .األفضل

  :السياحة قبل المخططات التنموية للبالد    2.1

 26م في التفكير بالقطاع السياحي من خالل إصدارها أمرا في  1966شرعت ا لدولة الجزائرية سنة 

مادته األولى على أنه من أجل تحقيق مخطط خاص بالتنظيم السياحي سيجري تنص  1966/مارس/

تخضع لتدابير خصوصية لحمايتها وستبذل الجهود لتجهيزها  سياحية،تحديد مناطق وأماكن ذات أولوية 

  .واستثمارها

بها وقد أصدر هذا األمر في الوقت الذي تتركز فيه بعض التجهيزات الفندقية والتي وصلت قدرة استيعا

  :سريرا تتوزع على ثالث أقطاب سياحية هي 2000

 المنطقة الغربية للجزائر العاصمة  في كل من موريتي ، سيدي افرج وتيبازة •
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 )فندق األندلس( منطقة وهران  •

 1منطقة الشرق في فندق الحماديين ، سيرايدي والقالة •

  

 :السياحة من خالل المخططات التنموية  3.1

 ): 1977 - 1967(المرحلة األولى  1.3.1

في هذه الفترة بدأ يتعمق الفكر االقتصادي الوطني لتجسيد إستراتيجية استثمارية متناسقة عبر المخطط 

هذا القطاع أوقف . ، حيث وضع الحجر األساسي للصناعة البيتروكيماوية) 1969 – 1967(الثالثي 

ضمن اقتصاد مستقل و النشاط السياحي على اعتبار أن اقتصاد المحروقات هو الوسيلة الوحيدة الذي ي

متكامل  إلى جانب توجيه برنامج االستثمارات نحو إنشاء قطاع صناعي ووضع جهاز إداري فعال 

وبعث التعليم خالل هذه الثالثية، في حين أجلت السلطات المشرفة على التخطيط في البالد تحليل 

ن سريرا من بي 2472جاز ودراسة المجال السياحي وسعت كعادتها إلى توسيع اإلقامة الفندقية بإن

  2 .71- 70هذه الفترة بينما تم تأجيل إنجاز الباقي لفترة  سرير كانت مبرمجة لتطويرالسياحة في 13000

 :)1973 – 1970(مرحلة المخطط الرباعي األول  - أ

حصل فيها قطاع الصناعات على مخصصات لالستثمار األكثر أهمية، بل أكثر حتى من قطاع  لقد

تأتي االستثمارات الزراعية و التكوين في المرتبة الثالثة هذه السياسة التنموية  المحروقات بينما

المنتهجة تعتبر الفاقد الفعلي لقواعد السياحة نتيجة النزوح الريفي للسكان الذين عملوا على هجر البيئة 

على الزراعية والتخلي على األنشطة المرتبطة بها من صناعات تقليدية وعادات شعبية،مما أثر 

  . السياحة الريفية واالجتماعية اللتان ترتبطان بالحياة االجتماعية لسكان الريف

سريرا كطاقة استقبال ) 35.000(إن المخطط الرباعي األول برمج إنجازا لـخمسة وثالثين ألف 

هذا ما يبرهن نقص التحليل  3.سرير 26.000سياحي، إال أنه في آخر المطاف سجل عجزا قدر بـ 

لظاهرة السياحية في البالد في ذلك الوقت، وإال كيف يدبر بتوسيع هياكل االستقبال التي تدخل وتفسير ا

 .في العرض السياحي دون التخطيط لترقية المنتج السياحي الذي يعمل على جذب السياح

 

                                                           
1 AHMED TESSA – Économie Touristique et Aménagement du Territoire –OPU, Algérie (1993), page 09 
2 Henri ROUILLÉ D'ORFEUIL- La Planification du Tourisme : L'exemple du plan Algérien-, 
ressources.ciheam.org/om/PDF/r03/CI010709.pdf 

3 W 	X ةS -�	 �Sائ �
2	
� ،-"دراس� 2	 � و�ی� ا �3
�9"ت'�
� ا 3�ق ا 3
�3C	� ة�   67، ص 2006، آ9
� ا����	د ،C	�$� ا �3
�9  �\آ
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  )  1977 –1967(مكانة قطاع السياحة ضمن المخططات التنموية لفترة ):01(جدول رقم

  التخصيص

  

  ت اإلنمائيةالمخططا

الغالف 

المالي  

مليار (

  )ج.د

نصيب قطاع 

السياحة            

  )ج.مليون د( 

النسبة 

(%)  

  األولوية

  الصناعة الثقيلة  5,34  588  11   1969 - 1967: المخطط الثالثي

            :المخطط الرباعي األول

1970 -1973   

الصناعة الثقيلة خاصة   2,5  700  28

  الميكانيكية

        :الرباعي الثاني المخطط

1974- 1977        

  اإلنتاج الزراعي  1,12  1230  110

  )Henri ROUILLÉ D'ORFEUIL بزة صالح و( السابقينتوظيف معطيات من المرجعين ب إنجاز الباحث :المصدر

     

  ):1977 -  1974(مرحلة المخطط الرباعي الثاني  -  ب

ية، لكن بعملية تنموية ذات مستوى عام وواسع لما تم لتأكيد اإلستراتيجية الصناع هذه المرحلة جاءت

إنجازه في المخططين السابقين،حيث عرفا قطاعي الفالحة و الري إعادة هيكلة عميقة عن طريق 

برنامج الثورة الزراعية، وتخصيص استثمارات لغرض الحصول على تجهيزات و إنشاء هياكل 

لمحروقات إلى االرتفاع، بسبب بنية السوق الدولية ضرورية ، كما اتجهت نفقات االستثمار في قطاع ا

  .للطاقة ، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية ومرتفعة لتصدير الغاز الطبيعي 

مليار دينار جزائري وكانت حصة  110في هذا البرنامج خصص المخططون غالفا ماليا قدر بـ 

،حيث توجه التخطيط السياحي إلى تكثيف %  1.11بة مليون دينار أي بنس 1230القطاع السياحي 

  1.، سيدي فرج واألندلس بوهرانةالهياكل السياحية  لكل من مراكز زرالد

مما سبق يمكن القول بأن عملية التخطيط والتنمية اإلقليمية  في هذه المرحلة تميزت ببناء جهاز إنتاجي 

 االقتصادية ومن الناحية االجتماعية عملت هذه  قائم على التصنيع وتوسيع إنتاج الفالحة من الناحية

                                                           
1
 AHMED TESSA – IDEM, pages 12,13  
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اإلستراتيجية على تلبية الرغبات الضرورية للسكان كتوفير السكن ، الحد من البطالة ، تحسين مستوى 

المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار األمراض المعدية و 

واقتصر  على أرض الواقع قطاع السياحة لم يراعى تجسيد بينما  األوبئة بفعل سياسة الطب المجاني

التوسع السياحي و لم تهيأ لها شروط النجاح على ومواقع على اإلعالن عن دراسة تحديد مناطق فقط 

  .مستوى كافة أقاليم الوطن 

  ): 1989 - 1979(المرحلة الثانية  2.3.1

لذا خطط لها عبر المخططين الخماسي األول والثاني حاسمة في التنمية اإلقليمية،  تعتبر هذه المرحلة 

ليتم من خاللهما تحديد خطة شاملة للتخفيف من حدة التبعية االقتصادية ، و تشجيع االرتباط المباشر 

فعلى صعيد االستثمارات أعطت . بين المؤسسات االقتصادية و الجامعة لتحفيز البحث العلمي في البالد

المشاكل الناجمة على إثر انخفاض اإلنتاج الزراعي وزيادة الطلب على األولوية للتخفيف من حدة 

وفي ميدان التنظيم اإلقليمي تم تحديد خطة شاملة أيضا، أعطت فيها األولوية لتنمية الهياكل . السكن

لتخفيف من لالقاعدية وتعميق الالمركزية والنهوض بالمخططات البلدية وبالصناعة الصغيرة وهذا كله 

  . م التوازن اإلقليميظاهرة عد

  )    1989– 1979(مكانة قطاع السياحة ضمن المخططات التنموية لفترة): 02(جدول رقم

  التخصيص

  

  المخططات اإلنمائية

الغالف 

المالي  

مليار (

  )ج.د

نصيب قطاع 

السياحة            

  )ج.مليون د( 

النسبة 

(%)  

  األولوية

    : المخطط الخماسي األول 

1980- 1984  

التوازن بين الزراعة   0,27  1100  400

والصناعة وتحسين الظروف 

  االجتماعية

     : المخطط الخماسي الثاني

1985- 1989  

مواجهة األزمة االقتصادية   -  -  550

  العالمية

 )AHMED TESSA( إنجاز الباحث من خالل توظيف معطيات المصدر السابق: المصدر

ناطق الداخلية لتخفيف الضغط العمراني على المناطق الساحلية تم التفكير في تنمية الم في هذه الفترة

وذلك عن طريق نشر الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وهذا راجع إلى أن طوال السنوات 
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. 1الماضية وجل الجهات الفاعلة في الجزائر قد نجحت، من خالل مداخالت موازية لتطوير الصناعة

و المحافظة السامية لحماية  1981ور المخطط الوطني للري سنة كما منحت األولوية للفالحة بظه

وأيضا قانون االستصالح الفالحي سنة  1982وتطوير السهوب  وكذا ديوان األحواض المسقية سنة

، كما تم االستثمار في المجال االجتماعي لتوفير )الخ...1987و المستثمرات الفالحية عام  1983

مع العلم أنه في فترة الثمانينات وصل  .ناء الذاتي وتنمية الهياكل القاعديةالسكن االجتماعي و تدعيم الب

   2.للبرميل واإلصالحات مست كل الجوانب بكثافة كبيرة$  40سعر البترول 

  :) 1984 - 1980( المخطط الخماسي األول  مرحلة - أ

  :  لتنمية القطاع السياحي فقد أخذ هذا المخطط بعين االعتبار األهداف التالية

 .إحـداث مناصب شغل  -

 .المساهمة في تشغيل عقالني للتراب الوطني لتنمية السياحة الداخلية -

زيادة اإليرادات من العملة الصعبة وذلك بتنمية السياحة الدولية ويمكن تجسيد هذه األهداف في  -

  :األعمال الجديدة المقررة في المخطط وهي

لـم تشـملها    التـي  للمـدن  خصصت ،اسرير 8500برنامج للفنادق الحضرية يحتوي على  -

  1985.3في بداية سنة  اسرير 50880لهدف الوصول إلى طاقة إيواء تقدر ب االستثمارات 

  .اجديد اسرير 2500توسيع الفنادق الصحراوية بأحداث  -

اإلسكان في  أهمها لتوسيع طاقاتيخصص  ا،سرير 1500يسع إلى  الحمامات المعدنيةبرنامج  -

 .المراكز الموجودة

به في  ييقتدوذلك لكي تكون مثاال  السياحي،منطقتين أو ثالث مناطق نموذجية للتوسع  تهيئة -

 .القطاع الخاص المحلية أوأهم األعمال التي تقوم بها الدولة أو الجماعات 

 .برنامج هام لتحديد المنشآت وجلب العتاد المتنقل -

  .متابعة سياسة توسيع المخيمات السياحية -

أما فيما يخص اإلنجازات فلم ،  03رقم ات كما يبينه الجدول عنوعية المنتجتوزع هذه األسرة حسب   

يتم البدء في أي مشروع جديد من المشاريع المقررة خالل المخطط الخماسي األول ، حيث من جانفي 

                                                           
1
 MOKHTAR LAKHAL – Algérie de l’indépendance à l’état d’urgence –, Edition L’Harmattan, France (1992), 

page 112  

�ی	  2  ��	.�- 	
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 1800سرير منهـا   4050مشروعا بطاقة إيواء قدرها  20تم تحقيق حوالي  1983إلى نهاية  1980

  . ماتسرير خاصة بالمخي

  1984-  1980طاقة اإليواء المقــدرة خالل المخطط الخماسي األول ) 03(جدول رقم  

+ مناخي   حضري  صحراوي  شاطئ  المنتجعات

  معدني

هياكل  

المؤتمرات 

  والمحاضرات

  المجموع

  50880  3000  8830  20000  6200  12850  عدد األسرة

  100  05.90  17.36  39.31  12.18  25.25   %النسبة

  71ص  مرجع سابق -بزة صالح: المصدر

  :وعموما فإن طاقة اإليواء المنجزة خالل هذا المخطط كانت على النحو التالي

   1984 - 1980طاقة اإليواء المنجزة خالل المخطط الخماسي األول ) 04(جدول رقم 

  المجموع  أخرى  حضري  معدني  صحراوي  شاطئ  المنتجعات

  14732  5405  1148  2000  2144  4035  عدد األسرة

  100  36.68  07.78  13.58  14.58  27.38   %النسبة

   68ص  مرجع سابق ،علي موفق: المصدر

 -1980المنجزة خالل المخطط الخماسي األول المقدرة وطاقة اإليواء المقارنة بين ) 05(جدول رقم 
1984   

  المجموع  أخرى  حضري  معدني  صحراوي  شاطئ  المنتجعات

  50880  3000  8830  20000  6200  12850  المقدرة عدد األسرة

  14732  5405  1148  2000  2144  4035  المنجزة عدد األسرة

 28,95  180  13  10  34.6  31.4   %نسبة االنجاز

  انجاز الباحث حسب معطيات الجدولين السابقين: المصدر

أن عدد األسرة المنجز في صنف  ما هو مقرر ومنجز في هذا المخطط نالحظالمقارنة بين من خالل 

ـ كما نالحظ أن هناك  تجاوز العدد المقدراألخرى  سـرير   36148عجزا في طاقة اإليواء يقدر بــ

مـن   1980االقتصادية للدولة سنة زمة ، ويرجع سبب هذا العجز إلى األ% 71.04بمعدل عجز قدره 
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جهة، ومن ناحية أخرى انتقال مؤسسة األشغال السياحية إلى وصاية وزارة العمران والبناء واإلسكان 

     1. 1983يناير  01في 

 ): 1989 - 1985( المخطط الخماسي الثاني  -  ب

السياحي، في هذه المرحلة عرف قطاع السياحة متابعة المخططات التوجيهية لتهيئة مناطق التوسع 

حموي وتحديد  منبع) 202(كانت النتيجة في نهاية هذه الفترة أن تم تحديد ميزانية لمائتي وأثنين  حيث

   2.سنة 27 خالل اسرير 48.302ياحي وأن قدرة االستيعاب ال تتعدى مناطق التوسع الس

  1989- 1985خالل توزيع طاقة االستيعاب حسب كل قطاع وحسب الدرجات )  06(الجدول رقم 

  القطاع

  النوع

%لنسبة ا المجموع الخاص العمومي  

 27.59 13327 1145   12850 شاطئي

 13.72   6631 2250     3781 صحراوي

يمعدن  3588     1528 5116   10.59 

 02.13   1030    76      954 مناخي

 46.57 22498 17161     5337 حضري

 100 48302 22460   25842  المجموع

%لنسبة ا  53.50 46.5 100 

   72بزة صالح، مرجع سابق،ص : المصدر               

سريرا في مرحلة المخطط الخماسـي   48302يتضح من خالل هذا الجدول أن طاقات االستقبال بلغت 

، في حين شكلت الفندقة الحضرية ما يقارب نصـف  % 53.2الثاني، يمثل فيها القطاع العمومي نسبة 

، بينما لم تحصل المنتجعات الصحراوية والمعدنيـة والمناخيـة   % 46.57الطاقة اإلجمالية أي بنسبة 

  .   تناسبهاحصة ضئيلة مما يفسر عدم االهتمام بالسياحة التي 

  ): 1999 - 1989( السياحة في فترة  4.1

كان اقتصاد الجزائر منذ منتصف هذه المرحلة  في إطار التكيف الهيكلي من الناحية العملية، حيث تم 

وهذا في أعقاب  االتفاقات المبرمة  مع  1998- 1994تنفيذ برنامج تدابير كانت محددة في الفترة 
                                                           

   155ه
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هذه اإلصالحات كانت نتيجة العديد من الدراسات 1.عملية اإلصالحصندوق النقد الدولي واإلسراع في 

والتحليالت والتقارير عن الوضع القائم ، لكن هل تم الوصول إلى ما كان يصبو إليه البرنامج التنموي 

 للخروج من األزمة؟ 

يجب أن  أن الجهات الفاعلة في البالد: في إطار التهيئة اإلقليمية هوإن اإلجابة على هذا التساؤل 

تستفيد من التجربة السابقة والبحث على الطريقة األكثر نشاطا للنهوض بالتنمية اإلقليمية وذلك من 

حسن توزيع المشروعات التي تتضمنها الخطة في داخل اإلطار العام الذي تشمله وتجنب  –خالل 

قد يؤدي إلى عدم خر ذلك ألن النمو غير المتكافئ ألدون ااقتصادي النمو الغير المتكافئ لقطاع 

.                                                       2التوازن بين القطاعات ، وقد يتحمل التقدم في قطاع معين مشقة ومتاعب التخلف في قطاع آخر

من هنا نرى أن تحقيق التهيئة اإلقليمية ألهدافها في بالدنا تتطلب القيام بعمليات وإجراءات منطقية 

. هة موضوع مستقبلي، أو تحقيق أهداف مستقبلية وفق أولويات مبررة وحسب اإلمكانات المتاحةلمواج

وبما أن الجزائر لديها مؤهالت سياحية متنوعة فتوجهها للتهيئة السياحية ضرورة حتمية، ويفيد التطبيق 

األفضل لموارد اإلقليم السياحية كما يعمل على تنمية  االستثمارالصحيح للتخطيط السياحي في 

  .القطاعات االقتصادية األخرى

    1999-1991الفترة عدد المتوافدين خالل  )07(جدول رقم 

  مقيمون في الخارج  األجانب  المجموع  السنوات

1990  1196851  685815  511036  
1991  1193210 722682  470528  
1992  1119548 624096  495452  
1993  1127545 571993  555552  
1994  804713 336226  468487  
1995  519564 97648  421916  
1996  604968 93491  511477  
1997  634752 94832  539920  
1998  678427 107213  571214  
1999  755286 147611  607675  

  72علي موفق، مرجع سابق، ص :درالمص
                                                           
1
 AHMED MAHIOU  et  JEAN-ROBERT Henry - Où va l'Algérie ?- Editions KARTHALA-IREMAM, France  (2001), 

page 125 
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 سنة كان ، حيث أخرى إلى سنة من السياح لعدد مستمر انخفاض أن هناك  الجدول هذا خالل منيالحظ 

 % 54 بنسبة انخفاض أي 1995سنة اسائح  519564 إلى لينخفض اسائح 1196851  :بـ يقدر 1990

 سنة الخليج حرب وكذلك الفترة هذه خالل البالدب األمني الوضع لتدهور راجع االنخفاض وهذا ، تقريبا

.1991  
على العموم وخالفا لما حدث في المغرب وتونس اللتان أحدثتا تحوال في السياحة كصناعة مع حمالت 

 نشاطا السياحي النشاط فاعتبرت القطاع،فالجزائر لم تطور هذا  خاصة،االتصال الحقيقي وبذل جهود 

سوق بكبيرة واهتمامها أكثر بصورة اإلحصاءات و لمعلومات،ا جمع على دورها ثانويا بحيث اقتصر

النفط ، والحاجة إلى إيجاد المسار االقتصادي بطريقتها الخاصة وهذا في ظل انعدام األمن واالستقرار 

  1.في سنوات التسعينات ، مما جعل هذا القطاع ال يساهم في إيرادات البالد إال بنسبة قليلة جدا

 تونس وسجلت اسائح 3227537 سجلت المغرب بأن 1998 سنة نجد فإننا الجوار بدول ومقارنة

 ضئيل عدد وهو السنة نفس في اسائح 678427 في الجزائر السياح عدد بلغ في حين اسائح 4795201

 2.بلدينال ذينبه مقارنة

 :2000بعد سنة السياحة    5.1

البحر، المواقع األثرية، والجبال رغم أن الجزائر تزخر بالعديد من مناطق الجذب السياحي بما في ذلك 

مليون فقط ، ويرجع هذا العدد  1.5تبين أن عدد الزوار بلغ  2005والصحراء، إال أن إحصائيات عام 

لهذا فإن ،القليل إلى المستوى المتواضع للتجهيزات السياحية و الحالة األمنية التي الزالت تشهدها البالد

 03بإعداد إستراتيجية جديدة للسياحة لجذب  2004أواخر عام السلطات المحلية أعلنت عن برنامج في 

منها (اسرير 81000الطاقة االستيعابية باالنتقال من  رفع، وتشمل الخطة 2015أفق مليون زائر في 

 3 .2015بحلول عام  اسرير 120000إلى ) تابعة للقطاع العام 36000

وء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية انتهاج سياسة االستثمار السياحي بالجزائر في ضتم قد و

 يخص ألقطاب السياحية التي هي بصدد دراستها، وفيماالموجه لبرنامج ال، وذلك في  2025آفاق 

 43 قدره مالي بغالف امشروع 288بلغت فلقد اإلنجاز طور في هي والتي السياحية االستثمارية المشاريع

                                                           
1
 Marie – Hélène Martin : Le petit Futé Algérie, Edition IMPRIM-VERT, France(2008), page 86 

   85ص  مرجع سابق، بزة صالح 2
3
 STRATEGICO – Algérie 2008 –, Edition L’Harmattan, France (2008), page 52 
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 بلغت فإنها السياحي القطاع في االستثمار ت لطلبا وبالنسبة 2005مايو سنة  في جزائري دينار مليار

 1.  2005نهاية ديسمبر لعام  استثمار طلب 584

ويرتكز العمل في هذا المجال على تدارك التأخر المسجل في المجال السياحي في بالدنـا، وتأهيـل    

مـؤهالت طبيعيـة   القطاع وجعله في المستوى الذي يجب أن يكون عليه في ظل ما يتوفر عليه مـن  

ومادية وتاريخية وتراث مادي وغير مادي، وهي مؤهالت مشجعة للتدفق السياحي ومدعمة لهذا النوع 

   .من االقتصاد الذي يقف في قائمة االقتصاديات المدرة للثروات والخالقة للقيمة المضافة

  :المجال السياحي بالجزائرتهيئة  إستراتيجية .2

 وال كما وأسلوبا واضحا في تحديده وتهيئته وتسييره لجعله ديناميكيـا يتطلب المجال السياحي نظاما مح

قوية ثابتة  أسسيخرج النشاط السياحي عن القاعدة التي تقر أنه للنهوض بقطاع إنتاجي البد من توفر 

وتتطلب التنمية السياحية جملة من الشروط تتمثل في الموارد السياحية الدفع للتنمية،  إلعطاءومتنوعة 

قبل التطرق لهذا العنصر نوضح مقصودنا من و. عية والبشرية والمادية وهيئات تنظيمية لتسييرهاالطبي

  .المجال السياحي وفي ماذا ينحصر أو يتحدد هذا المجال

  بالجزائر  تسيير المجال السياحي  1.2

 – 1988في الواقع شرعت الجزائر في تنمية القطاع السياحي و وضع مخطط لتدعيمه ابتداء من سنة  

منطقة توسع سياحي  174وذلك بتحديد حوالي  1988/ 11/ 05بتاريخ  232 – 88وفقا للمرسوم رقم 

  :وهي تتوزع كما يلي

 .منطقة تتواجد على الشريط الساحلي) 142(وأربعون  اثنانومائة  -

 .منطقة بالمناطق الداخلية) 12(أثنا عشرة  -

  2. منطقة مبرمجة بالجنوب) 20(عشرون  -

وط تهيئة وتعمير وترقية وتسيير وحماية هذه المناطق السياحية المتميزة، لكن من يوضح القانون شر

ميدانيا أن هناك تجاوزا كبيرا على العقار  يالحظالناحية العملية فهي مهمة في غاية الصعوبة، حيث 

ة العمران عليها وفي غياب المراقبة العمراني الخاص بهذه المناطق ، بفعل التزايد السكاني و توسع

                                                           
  76ص مرجع سابق  ،بزة صالح 1
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العقار فقط  فالمنافسة لم تتوقف عند ،تعرضت هذه المجاالت لظاهرة التلوث وتدهور محيطهاوالبيئية 

  .بل و أيضا على الموارد الطبيعية التي تعتبر العنصر األساسي في جذب السياح إليها 

جيا أيضا  لكن البد على الجزائر أن تضع إستراتيجية بين البيئة والتنمية المستدامة وأن تقف استراتي

بالنسبة إلى االنشغاالت البيئية من أجل الحفاظ على مصالحها الوطنية ، كما يجب أن تعتمد على حركة 

  . طوعية لتحقيق المشاركة الشعبية في التنمية الفعلية

سياسة  وهي الطريقة الفعالة التي نراها بدورنا أنه يجب على القائمين على التخطيط السياحي وضع

المتزايدة  حتى تبلغ غايتها من سد الحاجة تتكفل بها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني تنموية شاملة

الثقافي و تحسين الظروف  إلى منتج سياحي تنافسي من جهة و إلى الحفاظ على التراث الطبيعي و

جب أن في هذا اإلطار، ومن أجل التسيير المحكم للمناطق السياحية ي ،المعيشية المحلية من جهة ثانية

دور المنسق و المنظم و المشرف أو المسير العام و تفتح مجال  تلعب الدولة و المؤسسات العمومية

  .االستثمار الخاص

  1 :و من بين المؤسسات العمومية التي كلفت تحت الوصايا لتسيير النشاط السياحي بالجزائر ما يلي

 :المجلس الوطني للسياحة - أ

السياسة الوطنية للسياحة وباقتراح كل التدابير وكل األدوات  يكلف هذا المجلس بإبداء رأيه في 

 :التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية وترقيتها، وبهذه الصفة يقوم بما يلي

 تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية بكل مكوناتها ، وتهيئتها وتسييرها، •

 خاصة في الخارج، تشجيع ترقية صورة الجزائر السياحية •

 التقييم الدوري لتطور حالة السياحة، •

 إبداء الرأي في تدابير اللجنة الوطنية وتوصيتها لتسهيل النشاطات السياحية، •

 . إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالسياحة التي تقدمها له الوزارة المكلفة بالسياحة •

 : الديوان الوطني للسياحة -  ب

ع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تتمثل مهمتها في وهي مؤسسة عمومية ذات طاب

المشاركة في إطار السياسة الوطنية الخاصة بمجال السياحة، في إعداد برامج ترقية السياحة والسهر 

 :على تنفيذها وبهذا الصدد يكلف هذا الديوان بما يلي
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 .عالقة بهدفهانجاز أو تكليف من ينجز أي دراسة عامة أو خاصة ذات  •

جمع وتحليل واستغالل المعلومات واإلحصائيات المتعلقة بالترقية السياحية و على الخصوص  •

 .تقييم نتائج األعمال المقررة

 .إجراء كل بحث أو دراسة بغية ضبط األساليب وتحوالت السوق السياحية الداخلية والخارجية •

 .دة في هذا القطاعالمشاركة في ترقية السياحة ومتابعة العمليات المعتم •

 .المشاركة في التظاهرات الدولية المرتبطة بالسياحة  •

 1.تنشيط وتطوير التبادالت مع المؤسسات والهيئات الخارجية في ميدان ترقية السياحة •

 

 :الوكالة الوطنية لتنمية السياحة -  ت

 وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية  المعنوية ، وتتكلف هذه 

الوكالة بتنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة 

  :والتهيئة العمرانية، وتقوم بالخصوص بما يلي

 .تسهر على حماية مناطق التوسع السياحي والحفاظ عليها •

 تقوم باقتناء األراضي الضرورية إلنشاء الهياكل السياحية وملحقاتها، •

 اسات والتهيئة المخصصة للنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية،تقوم بالدر •

تساهم مع المؤسسات المعدنية في ترقية األماكن داخل مناطق التوسع السياحي وحول منابع  •

 المياه المعدنية سواء في الجزائر أو في الخارج،

الني لألماكن والتجهيزات ذات تسهر بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية على التسيير العق •

 المنفعة المشتركة، وتقدم كل اقتراح يهدف إلى ضرورة تحسينها وتحديثها وتوسيعها،

 تقوم بحفظ المرافق واألجهزة المشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك، •

 2.تقوم بكل أعمال ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرها •

  

                                                           
1
         44الجريدة الرسمية رقم ( المتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة  1988/ 31/10بتاريخ  214 – 88رقم ، تنفيذي رئاسيمرسوم  

  ). 1988 – 11 – 02بتاريخ 
2
 11الجريدة الرسمية رقم ( نمية السياحة المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لت 1998/ 21/02بتاريخ  70 – 98رقم  تنفيذي، رئاسي مرسوم 

 ). 1998 – 03 – 01بتاريخ 
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  يةاالستثمار كأداة للتهيئة السياح  3.2

 :تغطية العجز المسجل 1.3.2

يتجه االستثمار السياحي في بالدنا إلى تغطية العجز المسجل في مجال اإليواء، هذا األخير الذي يبقى  

بعيدا عن تلبية الطلب في هذا الجانب في ظل الرواج المتزايد للسياحة الجزائرية، وتندرج االستثمارات 

ستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة القطاع السياحي في ، في إطار اإلطور اإلنجازالتي منها ما هو في 

والتي هي جزء ال يتجزأ من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم الذي يرمي إلى خلق نوع من  2025آفاق 

التناسق والتناغم في إنجاز مختلف المشاريع القطاعية، وتم في هذا اإلطار االنطالق في تجسيد مشاريع 

ستجابة للتدفق الهائل المرتقب للسياح، وإنعاش السياحة المحلية والوطنية، سياحية ضخمة من شأنها اال

قرية سياحية ذات مواصفات عالمية، بمختلف  50ويخص األمر إنجاز سبعة أقطاب سياحية بامتياز، و

  . واليات الوطن

  :السياحة بعد اإلصالحات االقتصادية في الجزائر 2.3.2

، وتم 1988سنة  االستثمارل عدد كبير من القطاعات، مجال دخل القطاع السياحي في الجزائر مثله مث

فإن آخر مركب  مسؤولي القطاععلى إثر ذلك فتح الباب أمام القطاع الخاص لولوج المجال، وحسب 

والذي يعد أحد المرافق  قرقور بدائرة بوقاعة والية سطيفسياحي بادرت الدولة ببنائه هوحمام 

االستشفائية والطبية، وتم في ذات السنة إصدار مرسوم تنفيذي السياحية ذات الخصوصية الحموية و

كما تم إدراج لة الستقطاب المشاريع السياحية، يحدد مناطق التوسع السياحي بهدف توفير عقارات مؤه

عملية االستثمار في القطاع السياحي ضمن الملفات القطاعية الكبرى منها ما يخص مشاريع الهضاب 

تم إدراج مسألة دعم المرافق السياحية والخدمات المرفقة، في مخططات  أيضا .رالعليا والجنوب الكبي

الوطني، وترتكز هذه العملية على قواعد أساسية،  التعمير وتهيئة اإلقليم سواء على المستوى المحلي أو

ء منها اعتماد مخطط نوعية الخدمات والترقية السياحية، تشجيع االستثمار في المجال السياحي وإنشا

قرى سياحية كما يتم األخذ بعين االعتبار عند إنجاز أي مشروع تنموي الجوانب األخرى المدعمة 

  .للسياحة، منها النقل والمرافق العامة ومختلف الخدمات التي تشجع على التدفق السياحي

الجزائر أرضية العمل الرئيسية لتنمية السياحة في  2025ويعد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في آفاق 

كغيرها من القطاعات األخرى، ويتضمن هذا المخطط اإلطار االستراتيجي والمرجعي لتطبيق السياسة 

، وتجسيد التوجه الرامي إلى تثمين اإلمكانيات التي تتوفر عليها 2025السياحية في الجزائر في حدود 
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خدمة السياحة، ومن ثم تغطيـة  الجزائر، منها الطبيعية والثقافية والتاريخية وجعل هذه اإلمكانيات في 

ألف سرير على المستوى الـوطني،   80ال تتعدى سعته  العجز المسجل خاصة في مجال اإليواء الذي

بالمائة منها فقط مطابقة للمواصفات العالمية، يقابلها عدد كبير من الطلبات علـى اإليـواء فـي     10

  .الجزائر يفوق الماليين سنويا

  لمتوسطللمديين القريب وا تخطيطال 3.3.2

من ضمن المشاريع الكبرى التي يتضمنها المخطط ومنه اإلستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، إنجـاز  

قرية سياحية وحدائق ايكولوجية ذات بعد  20، باإلضافة إلى إنجاز 2025سبعة أقطاب سياحية بحلول 

تحسين الوجهة السياحية سياحي تتوزع على التراب الوطني، وهي نماذج سياحية تسمح بهيكلة اإلقليم و

للجزائر، تشمل مجموعة من القرى السياحية بدرجة امتياز وعددا من التجهيـزات ومرافـق اإليـواء    

ومختلف النشاطات، بشكل يتناغم مع ما يتضمنه مشروع تنمية اإلقليم، وتستجيب هذه األقطـاب إلـى   

  . احتياجات السكان الثقافية والتجارية

ة والطـارف  بواليات هي عنا ةقطب الواقع بشمال شرق الوطن ويمس ستومن جملة هذه األقطاب، ال

وسكيكدة وقالمة وسوق أهراس وتبسة، والقطب الثاني يتوسط شمال ووسط الوطن ويشمل كـل مـن   

الجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة والشلف وعين الدفلى والمديـة والبـويرة وتيـزي وزو    

، الواليات الواقعة شمال غرب الوطن ويضم كل من مستغانم ووهران وبجاية، ويتوسط القطب الثالث

 القطـب القطـب الرابـع    يتوسط في حينوعين تموشنت وتلمسان ومعسكر وسيدي بلعباس وغليزان،

فيضم الخامس  أما لقطبغرداية و والوادي ، ورقلة ،الوطن منها بسكرة شرقالواليات الواقعة جنوب 

أدرار وبشار، كما تتضمن هذه المشاريع إنجـاز قطبـين   هي لوطن، والواليات الواقعة جنوب غرب ا

  .اسيليطاسيلي وإليزي وجانت والثاني يشمل الهقار والطبالجنوب الكبير، األول يضم ال

مشروعا استثماريا في مجال الفندقة  50مستثمرا وطنيا جديدا لتجسيد  50إدماج  2009سنة  ولقد تم

آالف منصب شغل وهي عملية  10سرير وخلق  6800شأنه توفير  باألقطاب السياحية المذكورة، من

والتي ترمي إلـى  ) 2008( سنةتضاف حسب الجهة الوصية إلى تلك التي تم االنطالق في تجسيدها 

  .منصب شغل 35600ألف سرير وتوفير  25مشروعا سياحيا بسعة  283بعث 

قرية موزعة على كـل مـن    20ية، ويصل عدد المشاريع االستثمارية الخاصة بإنجاز القرى السياح

الطارف وعنابة وبجاية بومرداس وتيبازة وسكيكدة ووهران والعاصمة وتلمسان وتميمون، تضاف لها 
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وهي من نوع الحدائق االيكولوجية ذات البعد السياحي، بكل مـن العاصـمة   " دنيا بارك"ثالث حدائق 

  .ألف سرير 52بمختلف هذه القرى،  ووهران وعنابة، ويفوق إجمالي عدد األسرة المزمع توفيرها

وحسب المختصين فإن الجزائر التي كانت سنوات السبعينيات مقصدا سياحيا عالميا هاما ستسـترجع  

مكانتها بشكل كبير ومتميز خاصة وأنها مدرجة حاليا حسب المنظور السياحي في خانـة الوجهـات   

تبار توجه السياح إلـى اختيـار الوجهـات    السياحية غير المكتشفة، هذا المنظور الذي يأخذ بعين االع

الجزائر درجة امتياز في استقطاب السـياح العـالميين    ما من شأنه إعطاء الجديدة غير المكتشفة وهو

  1 .وربما تصدر قائمة الدول السياحية

  السياحة في الجزائر دوافع تشكيل .3

ؤهالت الطبيعية والثقافية تتجلى أنواع وأشكال السياحة في الجزائر حسب أصناف عديدة لمختلف الم

والتاريخية وعلى الرغم من أن هذا يخضع لمالحظة الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية وتفسيرها 

بدقة،  وهذا العمل ال يمكن  التوصل إليه إال إذا قمنا بدراسة وافية للمقومات وعوائق التنمية السياحية 

الد، إال أنه من الممكن التعرف على األنماط الرئيسية بالجزائر من وجهة نظر الجغرافيا السياحية للب

   .الدوافع الطبيعية والثقافية للسياحةالتي يمكن تطويرها حسب 

  طبيعيةالدوافع ال  1.3

المرتفعات كتتضمن العناصر الطبيعية مثل الموقع الجغرافي والمناخ وبعض أشكال سطح األرض  

الجميلة والحياة البرية النباتية والحيوانية، والحمامات الجبلية،الشواطئ ، الكهوف والمغارات والغابات 

  المعدنية  

 الموقع الجغرافي 1.1.3

يعتبر الموقع الجغرافي من أهم عناصر البيئة الطبيعية المؤثرة في شكل وخصائص إمكانات أي إقليم 

قيم حيث أن الموقع مورد أصيل من موارد البيئة وهو محصلة جغرافيه لشبكه مرئية من العالقات وال

المكانية والوضعيات اإلقليمية،حيث يظهر أثر الموقع كأحد عناصر الجذب السياحي وكذلك يعتبر عامل 

إذ يحدد كثافة  ،من العوامل التي تساعد على التنمية السياحية واالقتصادية والحضارية والتكنولوجيا

من التجاوب والتكامل بالعالم الحركة السياحية  وكمية اإليرادات السياحية ،كما يمكن الموقع الجغرافي 

 . المحيط بالبالد والذي يؤدى إلى ازدهاره سياحيا؛ بتحديد جنسية السائحين الداخلين ومدة إقامتهم ولغتهم

                                                           

�ی�ة ا �3	ء، ا $�د  - ا�س��c	ر ا 3
	�2 �� ا �Sائ� –ن .ه�ى 1 C �� ��یG3772ت  Mری	�    2، ص 20/07 /2009
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وفيما يتعلق بهذا العنصر فالجزائر  ذات موقع استراتيجي هام  إذ تقع وسط شمال غرب القارة  

شماال °  37و° 19غرينتش وبين دائرتي عرض خط  قشر° 12 و اغرب° 9اإلفريقية بين خطي طول 

من  األولىوتأتي في المرتبة  مربع كلم 2.381741هي إحدى دول شمال أفريقيا ، تبلغ مساحتها  و

من مساحة القارة اإلفريقية وتمتد أراضيها في أقصى %   8السودان وتمثل تقسيم حيث المساحة بعد 

كلم من الشمال إلى الجنوب من الشرق تحدها  1900و كلم من الشرق إلى الغرب 1200اتساع لها إلى 

كلم والصحراء  1559كلم ومن الغرب المغرب األقصى ب 982كلم وليبيا  965تونس على طول 

كلم ومن الشمال  463كلم وموريتانيا 1376كلم ومالي ب 956كلم ومن الجنوب النيجر ب42الغربية 

  1.كلم 1200البحر المتوسط بساحل طوله 

ك تشكل بفضل موقعها حلقة وصل مهمة بين العالم العربي وبقية الدول اإلفريقية وأوروبا، فهي بذل 

فسواحلها المطلة على البحر األبيض المتوسط، تربطها بعالقات وثيقة مع أوروبا، التي ال تبعد عنها 

صال كم، وهي قلب المغرب العربي، والجناح الغربي للعالم العربي، كما أنّها منطقة ات700سوى 

  .السياحة الدوليةطبيعي بين أوروبا وإفريقيا كل هذا يجعل الدولة تحضر لنمط 

 المناخ  2.1.3

 سليةفي أنشطة السياحة والت ةحيث يؤثر بصورة مباشر ،السياحة ةالمناخ له تأثير مزدوج على صناع

ه من بما توفره عناصر المناخ من جذب سياحي ألقاليم محدودة سواء طول العام أو خالل فترة محدد

وبما أن  ،ةالسنة ويلعب المناخ دورا ال يمكن إنكاره في توطن المنتجعات السياحية في مواقع محدد

يجب التركيز على ف بعناصره المختلفة، القطاع االقتصادي األكثر تضررا من جراء تغير المناخ

حة والمشاريع استراتيجيات السياحة للتخفيف من آثاره والحصول على أفضل نتيجة، ألن تنمية السيا

   . 2مراعاة توافقها مع المناخببتقييم االستدامة االجتماعية والبيئية ، ولكن أيضا السياحية ال يتم فقط 

  : المناخ وهيفإن السياحة في بلدنا تتأثر بثالث أنواع من  الحالهذا وبالنسبة ل

 :مناخ البحر األبيض المتوسط - أ

ويمكن . يتميز بشتاء ممطر دافئ وصيف جاف وحاريغطي شمال األطلس التلي من تنس إلى القالة  

من جرجرة إلى يغطي القبائل الصغرى ي الرطب الذ المتوسطالتمييز ضمن هذا اإلقليم بين المناخ 
                                                           


�ی	 ، ��6C س	a ص   1  ��	.�53    
2
 Michel Monereau – Management des organisations touristiques : 1re et 2e années –, édition Bréal, France 

(2008), page 62 
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، السنة والثاني مناخ متوسط شبه رطب/ ملم 1000عنمعدل المطر  يزيد، حيث منطقة الزيتونة بالقل

 .السنة/ ملم 700يبلغ بمعدل مطري  يغطي باقي مناطق التل 

 : االستبسمناخ     -  ب

 ، شديد البرودةيمتاز بصيف حار و شتاء  يغطي الهضاب العليا إلى غاية سفوح األطلس الصحراوي

بين المتوسط  انتقاليبأنه مناخ يتميز هذا ال. السنة/ ملم 500 - 300تتراوح بين  أمطاره غير منتظمة

االنحسار تدريجيا من الشمال لتفسح المجال للمناخ والصحراوي حيث تبدأ مالمح المناخ المتوسطي في 

جليد في  ايوم50التي يسجل فيها حوالي لهضاب العليا الشرقية الجاف المتميز بالظروف القارية في ا

عن  فيها األمطارشبه جافة ال تزيد فهي الهضاب العليا الوسطى والغربية  أما سيروكو ايوم 30السنة و

  . السنة/ ملم 400

 : حراءمناخ الص -  ت

 200عن  ال تزيد غالباغير منتظمة  امعظم أنحاء البالد تميزه أمطارهذا النوع من المناخ على  يسيطر

باستثناء منطقة الهوقار المتأثرة بالمناخ المداري على شكل  درجة الحرارة  مع ارتفاع  السنة/ ملم

   .والحرارة أكثر اعتداال في هذه المنطقة أمطار صيفية

ساعد على تجسيد  يأنواع السياحة ، حيث  تبر مناخ الجزائر صالحا لممارسة شتىعلى العموم يع

السياحة العالجية في فصل الشتاء والسياحة الجبلية في موسم الصيف و الحموية والشاطئية السياحة

  .أيضا

ي الذ النشاط السياحي يبدو أنه يحدده الطقس ألن ،حسب رغبة السياح  عامل المناخإذا يجب استغالل 

، رفي القرن التاسع عشالرومان وأثرياء البرجوازية الفرنسية يحدد األماكن والمواسم السياحية، إذ أن 

  1.يختارون الساحل في فصل الشتاء، ويفرون من حرارة الصيف إلى محطات ذات العلو المتوسط

بيين ومن الدول والطقس الجميل يضفي على اإلجازة الترويحية بهجة، ولذا فإن أعدادا كبيرة من األور

االسكندينافية تجذبهم دول البحر األبيض المتوسط وال يجذبهم إليها شيء مثل ما يوعدون به من التمتع 

، والبد أن تكون هناك عوامل جذب إضافية خالفا ........ بشمس ساطعة على مدى أيام متالحقة 

   2.الخ... لوفرة الشمس كأماكن اإليواء والخدمات والنقل والمطاعم

       
                                                           
1
 Alain Mesplier et Pierre bloc –Duraffour – Le tourisme dans le monde -  édition Bréal, France(2005) page 67 

  112، ص 2007األولى  الطبعة –، دار الفكر الجامعي باإلسكندرية –التنمية السياحية  –أحمد فوزي ملوخية  2
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 : أشكال سطح األرض 3.1.3

 :يالساحلالشريط  - أ

من شواطئ صخرية صلبة حيث تطل الجبال مباشرة على البحر والتي ساعدت  هذا الشريطيتكون  

على ظهور الخلجان والموانئ مثل وهران، أرزيو، الجزائر، بجاية، سكيكدة وعنابة، وإلى جانبها 

  1...ون بالقلعوهران، كاربون ببجاية وبوقرالرؤوس ممتدة داخل البحر مثل رأس ملوية، فالكون ب

كيلومتر ، توجد به تجهيزات   1200الشريط الساحلي للجزائر يمتد على طول  في هذا المجال فإن

سياحية قديمة ، وأخرى حديثة بفضل استثمارات القطاع الخاص الكبيرة في المنتجعات السياحية 

ؤ لسياحة األعمال حيث الفنادق ذات جودة عالية تقدم والترفيهية وهذا الجزء من البالد هو مجال التنب

المؤتمرات أو المحاضرات ، األعمال التجارية ، (العديد من الخدمات التي تلبي المعايير الدولية 

  .  2)والخدمات المالية ، واستئجار السيارات ، والترفيه واالسترخاء

 : يالتلاألطلس  -  ب

ساحلية المنخفضة كسهول وهران والمتيجة وعنابة، المشهورة يتكون إقليم التل من سلسلة من السهول ال

بإنتاج الغالل والخضراوات والفواكه، والسهول الداخلية المرتفعة، كسهل تلمسان وسيدي بلعباس 

  .والسرسو وقسنطينة، وهي متخصصة في إنتاج الحبوب والكروم

مسان عند الحدود المغربية، حتى وتنحصر هذه السهول بين المرتفعات الجبلية، التي تمتد من جبال تل

). م2308(خديجة في جبال الجرجرة  لةجبال سوق أهراس، عند الحدود التونسية، أعلى قممها قمة ال

ملم في  700و 500وإقليم التل أقل مطراً من إقليم الساحل، إذ يتراوح معدل سقوط األمطار ما بين 

  .مات العامة لمناخ البحر المتوسطالسنة، وهو أكثر اتساعا في مداه الحراري، وله الس

  :الهضاب العليا -  ت

ينحصر هذا اإلقليم بين سلسلتين جبليتين متوازيتين هما أطلس التل شماالً، واألطلس الصحراوي 

م تتخللها منخفضات تغمرها المياه المالحة تسمى 1000و 800يتراوح ارتفاع أراضيه بين . جنوبا

                                                           

1 Achille Étienne Fillias - géographie physique et politique de l'Algérie- librairie université de Californie (1862)  
page 02,  

2 Pascal Belda- Algérie –, édition EBizguides, France (2004), page 216 
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ليم قاري وأمطاره قليلة إذ يتراوح معدل سقوط األمطار بين ومناخ هذا اإلق. السبخات، أو الشطوط

ملم، تسمح بزراعة الحبوب التي تشكل اإلنتاج الرئيسي لهذا اإلقليم، منذ أقدم  500و  400

  .العصور

  :األطلس الصحراوي -  ث

يشكل هذا اإلقليم الحد الطبيعي بين شمال الجزائر وجنوبها، ويتكون من سلسلة من المرتفعات تمتد 

كم، تشكل حاجزاً طبيعياً في وجه الصحراء، تتخللها ممرات ودروب طبيعية تمر منها 700ول بط

ويمثل جبل األوراس أعلى ارتفاع في اإلقليم عند . أهم طرق المواصالت بين الصحراء والشمال

  .م 2328قمة الشلية حيث يبلغ نحو 

سطح الجزائر من الشمال إلى  شكلكم، فإن ت300وعلى الرغم من بعد هذا اإلقليم عن البحر حوالي 

الجنوب، على شكل مدرجات ، تزداد ارتفاعا كلما توغلنا نحو الداخل مما يسمح بامتداد رطوبة البحر 

 250حيث تكسو الغابات سفوحه الشمالية، ويصل معدل سقوط األمطار عليه بين  ،إلى هذا اإلقليم

ومن عجائب الطبيعة في هذا اإلقليم أن  ،داءجروقاحلة هي أما سفوحه الجنوبية ف. ملم سنويا400و

  .كم30تتعايش غابات األرز والفلين، مع واحات النخيل، على بعد ال يزيد على 

 :الصحراء الكبرى - ج

تشكل أكبر جزء من األراضي الجزائرية، وتتنوع بها المظاهر الطبيعية؛ ففي شمالها الشرقي منطقة 

مع فيها أهم الواحات، ثم منطقة الكثبان الرملية في تتج) م تحت سطح البحر26شط ملغيغ (منخفضة 

ثم منطقة . م500و 200العرق الشرقي الكبير، والعرق الغربي، ويتراوح ارتفاع هذه الكثبان بين 

الهضاب في تادميت، وأخيراً منطقة جبلية في الجنوب الشرقي، في التاسيلي واألحجار بها جبال 

ه المنطقة احتضنت واحدة من أهم الحضارات القديمة في وهذ. م2918شاهقة، أعلى قممها تاهيت 

 .العالم

إن هذا اإلطار الطبيعي السابق ذكره باختصار يحتوي على ثروات سياحية هامة مثل المناظر الطبيعية 

. الخالبة، الغابات الجميلة والمغارات والكهوف التي أوجدتها الطبيعة منذ العصور الجيولوجية الغابرة

والية (ريس الجزائر يجب أن ال تقتصر على التزحلق على الثلج في منطقة تيكجدة إن خبايا تضا

فحسب وإنما هناك ثروات أخرى لها ) والية البليدة(والشريعة ) والية تيزي وزو(، وتالغيلف )البويرة

تي تتميز أهميتها للسائح مثل المروج و الحيوانات المتنوعة والطيور النادرة والينابيع المائية العذبة وال
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بالبرودة صيفا والفتور شتاء ، وكل هذه تعتبر بمثابة عوامل جذب للسياح إذ تثير فيهم الفضول 

والرغبة في اكتشاف المقومات السياحية التي تتوفر عليها مختلف مناطق الجزائر وخاصة البيئة الريفية 

  . السياحة البيئية والسياحة الزراعيةالتي يمكن استغاللها في 

طأ حصر السياحة الطبيعية في التزحلق فقط، فهناك كهوف ومغارات طبيعية تمتد على ومن الخ

مسافات طويلة ال نعرف عنها شيئا بالرغم من استفادة أجدادنا القدامى منها واستغاللها المكثف من 

طرف مجاهدي الثورة التحريرية باستعمالها كمستشفيات لعالج المرضى وأماكن للراحة وإنتاج 

بعض السلع كالمالبس واألحذية واألسلحة يمكن استغاللها في سياحة المغامرات من خالل وتخزين 

كما يتوفر هذا اإلطار الطبيعي في بالدنا على المياه الجوفية المعدنية الحارة في الشمال . االستكشاف 

ومورفولوجية ،كذلك يتباين في تكويناته الجيولوجية والجيالسياحة العالجيةوالجنوب تساعد على تنمية 

  .السياحة العلميةالتي ساهمت في تنوع الثروات الباطنية وموارد معدنية، مما يساعد على تنمية 

  والحضارية ثقافيةالدوافع ال 2.3

الشك أن عوامل الجذب السياحي في الجزائر كثيرة، فهناك عدد كبير من المواقع األثرية التي يعود   

من المناطق في بالدنا في  االت تكتشف حتى اليوم، إن كثيرتاريخها إلى حقب زمنية مختلفة، ماز

الحقيقة بها مواقع تاريخية متواصلة، والجزائر اليوم، مازالت بحاجة إلى الكثير من الحفريات المنظمة 

  .للكشف عن كنوزها المدفونة في األرض

وآثار نشاط  عبر مختلف العصور، فمن حين آلخر تكتشف بقايا ات كثيرةفقد عرفت الجزائر حضار

إنساني تعود إلى عصور مضت واحتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ، حيث خضعت الجزائر في 

م بدأ عصرها العربي 682م وعام .ق 42م لحكم قرطاج ثم احتلها الرومان سنة .القرن السابع ق

خضعت لحكم  1518اإلسالمي وخضعت لحكم الفاطميين وبني عبدالواد والحفصيين وفي سنة 

  .1830مانيين ثم احتلها الفرنسيون عام العث

ومن المعالم التاريخية التي تشتهر بها الجزائر تلك التي تركها الرومان الذين شيدوا مدنا في شكل 

حاميات ال زالت تحتفظ بإبداعاتهم في الفن المعماري والتطور الثقافي، من ذلك مثال آثار تيمقاد 

كما تتوفر الجزائر على آثار إسالمية تتجلى . رشال وتيبازة، قالمة، تبسة، ش)سطيف(، جميلة )باتنة(

في المساجد واألبراج والقالع والقصور والزوايا والقبب، وكلها تعتبر آية في الفن المعماري اإلسالمي 

  .ومعالم ذات أبعاد حضارية
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الواسعة وتبدو الصناعات التقليدية كالزرابي والمنتجات الجلدية والنقوش النحاسية كأهم الحرف  

االنتشار في كامل مناطق التراب الوطني إلى جانب عادات وتقاليد السكان الثرية بمختلف أنواع الفنون 

  1.السياحة الثقافيةالخ  وكل هذا التراث يشجع في تجسيد ...الشعبية كالمسرح والغناء والشعر 
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  خالصة ال

إلى غاية  1962موية جزئية في الفترة السابقة أي من سنة بأن الجزائر انتهجت خطة تنالقول يمكن 

، حيث اعتمدت على تنمية قطاع المحروقات بالدرجة األولى  وتهميش القطاعات األخرى  2000سنة 

خاصة قطاع السياحة ، كما أولت االهتمام بمرافق اإليواء خاصة الفنادق بدال من إعداد الخطة المرنة 

  .للتنمية السياحية لإلقليم

واليوم وفي ظل السياسة الجديدة التي تدفعها لالستثمار السياحي انتهجت مخطط تعيين ودراسة   

كحد لتهيئة اإلقليم سياحيا، مما  2025األقطاب السياحية باالمتياز بزيادة الطاقة اإليوائية مع تحديد آفاق 

مستدامة للسياحة التي تدعو يجعلون نقول بأن هذه الفترة وجيزة جدا حسب المفهوم الخاص بالتنمية ال

  . إلى التفكير في توفير العيش لألجيال الحالية و ضمان العيش لألجيال القادمة

كما أن تطبيق المركزية في تسيير قطاع السياحة في الفترة السابقة بإسناد المهام لكل من الوكالة 

مما جعل للجماعات المحلية دورا الوطنية للتنمية السياحية والديوان الوطني للسياحة شل القطاع تماما 

ضعيفا في تجسيد طموحات أ أفراد المجتمع من خالل االهتمام بتطلعاته وظروفه في ظل واقعه المحلي 

  .وانطالقا من ما يملكه من موارد في حيزه المحلي

بل والجزائر تمتلك موارد سياحية تجعلها أن تكون محل اهتمام في السياحة مثلها مثل الدول المجاورة 

أكثر فيما يخص تنوع المظهر الطبيعي والثقافي بها، هذا التنوع يمنح لها فرصة تجسيد كافة أألنماط 

  .  السياحية المتداول بها عالميا
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  : تمهيد

تعد السياحة صناعة مستديمة منتجة وفعالة ذات تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب التنمية اإلقليمية، 

وفـي ظـل   . سياحة المحلية يمثل محور إستراتيجية تنمية السياحة في منطقة البحثوالترويج لسوق ال

احتدام المنافسة في سوق السياحة الدولية والداخلية فإن الحاجة تدعو إلى وضع نظم ومقاييس لضـمان  

ونسعى في هذا الفصل من بحثنا بالتعريف بأهم النظم التي وضعتها الهيئة . تفعيل السياحة في الجزائر

التشريعية الجزائرية سواء الحاكمة للنشاط السياحي والفندقي أو تلك المرتبطة بالنشاط السياحي بهدف 

  .تفعيل السياحة بها تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية التي تعمل على 

نين السـياحية  ويأتي اإلطار القانوني لتنظيم النشاط السياحي في مجاالته المتنوعة، إذ يجعل من القـوا 

والفندقية عامل رئيسي في التنمية السياحية والتخطيط السياحي والفندقي، وقد ارتبطت هـذه القـوانين   

بجوانب عديدة في حياة المجتمع، منها البيئة، عالقة العمل، الضمان والتأمينات االجتماعية، الجمعيات 

   1ومؤسسات سياحية وغيرها من الجوانب

 حاكمة للنشاط السياحي والفندقيالقوانين والقرارات ال .1

  :اإلدارة السياحية 1.1

تتمثل في الهيئات الوطنية التي تخص بتنظيم العالقات بين قطاع السياحة والفندقة، وبما أن السـياحة  

المحلية والدولية تنمو بكثرة مستخدمة شتى الوسائل العلمية والعملية لذلك فإنه من الضروري بمكان أن 

  .يير هذا القطاعتقوم هيئات وطنية لتس

  اإلشراف السياحي  1.1.1

تتولى وزارة السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية حسب المـادة  

الذي يحدد صالحيات وزير السياحة  24/02/2003بتاريخ  75-03السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

  :كما يأتي

 احية والفندقية والحموية والمناخية،يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السي •

يشجع ويدعم مشاركة المتعاملين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية  •

 في التظاهرات الترقوية المتخصصة،

 يؤطر تنمية المهرجانات السياحية ويشجعها ويقدرها، •

                                                           
    05ص ، مرجع سابق، محي محمد مسعد 1
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والتقني والمهني بين المتعـاملين  يساهم بجميع الوسائل في ترقية التبادالت والتعاون العلمي  •

 في القطاع،

 يقترح تدابير المساعدة واألعمال قصد تشجيع تنمية الحركة الجمعوية في القطاع، •

 ينفذ ويتولى تدابير تسهيل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ومتابعتها، •

 .1ويسهر على ترقيتها يضمن تحليل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية •

  الترقية السياحية 2.1.1

يتطلب النشاط السياحي توفير العرض السياحي وترقيته لذا وجب سن قوانين في هذا الشـأن وتعيـين    

  :مؤسسات تحت الوصاية منها

 : الديوان الوطني للسياحة - أ

، الخـاص  31/10/1992بتـاريخ   402-92رقـم   التنفيذي طبقا للمادة الرابعة من المرسوم 

فإن هذه المؤسسة تقوم بالمشاركة في إطار السياسة الوطنيـة  شاء الديوان الوطني للسياحة بإن

2.الخاصة بمجال السياحة، وإعداد برامج ترقية السياحة والسهر على تنفيذها
 

 

 :الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  -  ب

الوكالـة الوطنيـة    التي تشارك في ترقية النشاط السياحي نجد أيضا من بين المؤسسات تحت الوصية

المرسـوم  من  الرابعةلتنمية السياحة وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حسب المادة 

المتضمن إنشاء هذه الوكالة وتحديد قانونها األساسـي،   21/02/1998بتاريخ  70 – 98رقم  التنفيذي

طير النشاطات السياحية فـي  وتتكلف الوكالة حسب المادة الرابعة من نفس القانون بتنشيط وترقية وتأ

  3.إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية

  الجودة في السياحة   2.1

بشكل عام تعرف الجودة  بأنها عمليات مترابطة تحقق متطلبات وتوقعات الزبون  وذلك مـن خـالل   

  .إجراءات ترتبط بمعايير معترف بها 

                                                           
   7ص  ،26/02/2003بتاريخ  13 العددالجريدة الرسمية  رئاسة الحكومة، 1
  2038، ص 02/11/1992بتاريخ  79 العددالجريدة الرسمية رئاسة الحكومة،  2
   31، ص 01/03/1998بتاريخ  11 العددالجريدة الرسمية رئاسة الحكومة،  3
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عناصر التي تؤثر على جودة المنتج أو الخدمة التـي تقـدمها   و تهدف نظم الجودة إلى تكامل جميع ال

المنشأة، حيث يرغب كثير من الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات في تحقيق الجـودة ويبـذلون   

   1.جهوداً كبيرة للوصول إلى ذلك الهدف 

ألولـى ،  على هذا األساس نرى أن الجودة السياحية يجب أن تصمم وتبنى في المنتج منذ البـدايات ا 

بدء العملية وأثناء تحديد متطلبات السائح، علـى أن   لوالوعي بالجودة يجب أن يبدأ في مراحل ما قب

يستمر بناء الوعي بالجودة في السياحة خالل المراحل المختلفة للعملية وحتى ما بعد تسليم المنتج إلـى  

ل المستمر معـه لتحقيـق   الزبون الذي هو  السائح عن طريق الحصول على الرأي الواضح واالتصا

  .في السياحة عةالقنا

المتعلق بتحديـد   2003فيفري 17بتاريخ 03/01القانون رقم لتحقيق هذا فقد نصت المادة الثانية من 

  :إلىشروط التنمية المستدامة لألنشطة السياحية والذي يهدف 

  .ترقية االستثمار وتطوير الشراكة في السياحة  •

 .السياحيةوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصورة إدماج مقصد الجزائر ضمن الس •

 . إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات اإليواء واالستقبال  •

 .تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية  •

 .تلبية حاجيات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة واالستجمام والتسلية  •

 . المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية •

 . تحسين نوعية الخدمات السياحية •

 .ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي  •

 . طات السياحيةاالتطوير المنسجم والمتوازن للنش •

2. تثمين التراث السياحي الوطني •
 

ساسية المحددة في المادة المشار إليها أعاله تشير إلى ضرورة وجود معايير مشـتركة  إن العوامل األ

ومن شـأن هـذه   . ونهائية تكون حيوية للسائح دون النظر لفئة أو نوع المنتج أو المؤسسة أو الخدمة

.  هاالمعايير أن تؤمن الحد األدنى من الحماية للسائح بحيث يكون مستحيالً تحقيق الجــودة إال في ظل

  :وتشمل هذه المعايير ما يلي 

                                                           
 134، 133، ص )2008( والتوزيع، الجزائر ، دار الخلدونية للنشر - يق الدوليالتسو –غول فرحات  1
  5، ص 19/02/2003بتاريخ  11 العددالجريدة الرسمية رئاسة الجمهورية،  2
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  األمن والسالمة 1.2.1

الناتج السياحي أو الخدمة السياحية خطراً على الحياة أو يتسبب بضرر على الصحة  ليجب أن ال يشك

أو على أي من األمور الضرورية لسالمة المستهلك وذلك في جميع األنشطة السياحية بما فـي ذلـك   

والسالمة تحدد عادة بموجب أنظمة وقوانين مثل قوانين الحمايـة   إن معايير األمن. سياحة المغامرات

  .من الكوارث الطبيعية وتلك يجب اعتبارها معايير للجودة بحد ذاتها

المتعلق  بالوقايـة  مـن      2004ديسمبر    25المؤرخ  في    04/20رقم   كما نص ذالك القانون

  :األخطار  الكبرى  على  ما يأتي تقوم  الوقاية  من  ،حيث األخطار  الكبرى و الكوارث

  .القواعد  و  األحكام  العامة  المطبقة   على   جميع  األخطار  الكبرى •

  .األحكام  الخاصة  بكل  خطر   كبير •

  .الترتيبات  األمنية  اإلستراتيجية •

 .الترتيبات  التكميلية  للوقاية •

  :تييأ كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير ما كما يجب أن يحدد

  يالجيولوج والخطرالوقاية من الزالزل  - أ

مجال البناء والتهيئة والتعمير يوضح  المخطط  العام   دون اإلخالل باألحكام التشريعية المعمول بها في

 األخطار المفاجئةتصنيف مجموع  المناطق المعرضة لهذه  واألخطار الجيولوجيةللوقاية من الزالزل 

نشـر  من اإلعالم المناسب وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعـادة  بحسب أهمية الخطر قصد التمكين 

  .المستقرات البشرية بعض

  الفيضاناتالوقاية من  -  ب

  : على ما يأتي يجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الفيضانات

توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان بما في ذلك مجاري األودية و المساحات خريطة  •

  .فل السدود و المهددة بهذه الصفة في حالة انهيار السدالواقعة أس

المساحات المعنيـة    تثقل االرتفاع  المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان حيث •

 .  عليها ما  دون ذلك بارتفاق عدم إقامة البناء

مـن   خطر اإلنذارات المبكرة واإلنذارات عند وقوع  كل  مستويات و شروط و إجراءات إطالق •

  .إجراءات وقف هذه اإلنذارات ااألخطار وكذهذه 
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  ةالمناخي المخاطر الوقاية من -  ت

  :يمكن أن  يترتب عليها خطر كبير ما يأتي ةمخاطر مناخيتشكل   

  . الرياح القوية •

 .سقوط األمطار الغزيرة •

 .الجفاف •

 .التصحر •

 .الرياح الرملية •

 :الوقاية من حرائق الغابات -  ث

ن مجموعة من واحات النخيل والتي تتعرض إلى حرائق تتسبب في أضـرار  منطقة الدراسة عبارة ع

مادية وبشرية لذا فالقانون ينطبق عليها مثل الغابات، حيث يجب أن يتضمن المخطط العام للوقاية من 

  : حرائق الغابات مايأتي 

  تصنيف المناطق الغابية بسبب الخطر المحدق بالمدن  •

الموجودة في المناطق الغابية أو بمحاذاتها أو المستقرات البشرية  تحديد التجمعات السكانية الكبرى •

 والتي قد تشكل اندالع حريق للغابة خطرا عليها 

 كيفية وتقييم الظروف المناخية المرتقبة  •

 منظومة المبكر أو اإلنذار  •

  تدابير الوقاية المطبقة عند إعالن اإلنذار المبكر  •

  الصحة العامة  2.2.1

إليواء والطعام والشراب أن تحافظ على النظافة والسـالمة ، ويجـب أن ال   يجب على جميع أماكن ا

أيضاً بموجب أنظمة وقوانين على المؤسسات  دتطبيق معايير سالمة األغذية التي غالباً ما تحد ريقتص

السياحية الكبيرة بل يجب أن يشمل جميع أنواع مواقع بيع األغذية ، من محالت بيع األغذية الصغيرة 

وارع إلى المطاعم ذات المستويات العالية حتى الخدمات المقدمة في وسـائل النقـل كالقطـار    في الش

  .والطائرة 

  2004بر  ديسـم   25المؤرخ  في    04/20رقم   من القانون 36وفي هذا اإلطار فقد نصت المادة 

ـ  للوق المخطط العـام  إعدادعلى  األخطار الكبرى و الكوارث المتعلق بالوقاية من ن األخطـار   ايـة م
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حيث يحدد هـذا   المتصلة بصحة اإلنسان فيها  يخص األمراض المنطوية على خط العدوى أو الوباء

  :المخطط ما يلي

  .المواكبة مواكبة  و طريقة تحديد المخابر المرجعية المكلفة بممارسة هذهال منظومة •

  1.اإلنذار في هذا المجال اإلنذار المبكر أومنظومات  •

ا الميدان مهم جدا لما للسياحة من تأثيرات سلبية على إثر انتشار بعـض األمـراض   إن التشريع في هذ 

  . على سبيل المثال زالخطيرة كاإليد

  اإلرشاد السياحي 3.2.1

 ا، نظـر للسـياح المستقبلة  المناطق تعتمد عليها التيمن الركائز األساسية  السياحييعد نشاط اإلرشاد 

يرتكز علـى  ، حيث  االسياحية وإعطائها طابعا ثقافي والتللدور البارز للمرشد السياحي في نجاح الج

السائح وثقافته العامة لتشكل بذلك صورة متكاملة تجمـع بـين    معرفة معلومات وحقائق تثري ذاكرة

وتتطلب هذه المهمة الشفافية كعنصر أساسي لتـوفير   الموثقة والصحيحة، المشاهد الحية والمعلومات

اية حقوقه بتوفير المعلومات الصحيحة حـول مواصـفات المنـتج    المشروعية لتوقعات السائح وحم

السياحي طبيعيا كان أو ثقافيا وفي هذا الصدد هناك قانون تشريعي جزائـري  يحـدد دور المرشـد    

  1992مـارس   14بتـاريخ    92/121 أحكام المرسـوم رقـم  كما جاء في السياحي لتفعيل السياحة 

  .ممارسة  أعمال  دليل  في  السياحة

حيـث يتطلـب علـى     أعمال الدليل السـياحي  تحدد المادة الثالثة من هذا المرسوم كيفية ممارسةو 

  :المرشدين السياحيين عند ممارسة أعمالهم أن يقوموا بما يلي

تمثيل الوكالة السياحية  لدى السياح و المسافرين عند استفاء إجراءات السفر والوصول إلـى    •

  .مالخدمات التي تهم تنقلهم وإقامته

  في المناطق والمواقع السياحية،الشروح  للسياح  تعاليق وتقديم  •

 .عمليات  المكلفين بها و حسن  سيرهاالمن تحضير   تنظيم تسلية السياح والتحقق •

أن يكفل مرشدي السياحة استمرارية فـي    كما تنص المادة الرابعة من نفس المرسوم أعاله ،أنه يجب

احترام أعراف المهنة ويجب عليهم حظر كل األعمال   ناون وضمممارسة أعمالهم حسب مطالب الزب

  2.به راألضرا تساهم في والتصرفات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو

                                                           
   18،19، ص 29/12/2004بتاريخ  84رئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية العدد  1
   611، ص 1992/ 03/ 18ريخ بتا 21العدد الرسمية  ةالجريدرئاسة الحكومة ،  2



 58  

 

  

 :أهم  القوانين  المرتبطة  بالنشاط  السياحي و  الفندقي .2

ـ  إن الهدف من     ة مباشـرة  التطرق ألهم هذه القوانين هو اإلطالع على مضمونها والذي لـه عالق

ولكي تكون عملية يجب تطبيقها وال يبالغ . بالنشاط السياحي والمعبر عن احتياجات المجتمع وتطلعاته

في التمني فتكون مجرد شعارات خالية من التطبيق،ألن الحركة السياحية تتطلب العمل بهذه القـوانين  

   : لتفعيلها ميدانيا ومن بين هذه القوانين ما يلي

  :قافيحماية التراث الث 1.2

التعريـف     الذي يهدف إلـى  1998 جوان 15بتاريخ   04 – 98وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 

يضـبط  شـروط    وتثمينـه و  المحافظة  عليهن القواعد  العامة لحمايته وسبالتراث  الثقافي  لألمة و

صـيص  و  بالتخ و العقاراتيعد تراثا ثقافيا ألمة جميع الممتلكات الثقافية العقارية  : فإنه تطبيق  ذلك

المنقولة، الموجودة  على ارض عقارات األمالك الوطنية  و في داخلها المملوكة  ألشخاص  طبيعيين  

جودة  كذلك  في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية  و  اإلقليمية الموين تابعين للقانون الخاص ومعنويأو 

  .يومنا  هذا منذ عصر ما قبل التاريخ إلى الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة

لألمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجـة عـن تفـاعالت     تعد جزءا من التراث الثقافيو 

اجتماعية و إبداعات األفراد و الجماعات عبر العصور و التي ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة 

    .إلى يومنا هذاالغابرة 

من نفس القانون فإنه يتم إعداد مخطط حماية واستصالح المواقع األثرية والمنطقـة   30 وحسب المادة

يحدد هذا المخطط، القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة المعمارية والتعميـر،  . المحمية التابعة لها

ة التي يمكن أن المتعلقة بتحديد األنشط ةعند الحاجة وكذلك تبعات استخدام األرض واالنتفاع بها، خاص

    1.ضمن حدود الموقع المصنف أو المنطقة المحمية تمارس عليها

كما يمكن المحافظة وتطوير التراث الثقافي الالمادي بتنظيم مهرجانات سياحية طبقا للمرسوم التنفيذي 

  ، يم المهرجانات السياحية وكيفياته، يحدد شروط تنظ 2005سبتمبر سنة  21مؤرخ في  359- 05رقم 

كل تظاهرة أو حدث  ، بأنهاقصد بالمهرجانات السياحية في هذا المرسوم حسب المادة الثانية منهوي

  .سياحي يتصل بالسياحة أو ذو مصلحة سياحية ينظم بشكل منتظم في مكان محدد

                                                           
  864، ص 17/06/1998بتاريخ  44 العددالجريدة الرسمية رئاسة الجمهورية،  1
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  :السياحية وفقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم حسب طابعها قصد توتنظم المهرجانا 

  مقصد الجزائر، تنمية السياحة وترقية   •

 تشجيع النشاط السياحي الوطني والمحلي وتوسعه،  •

 إثراء النشاطات السياحية وتنويعها،  •

 المحافظة وترقية وتموقع التراث السياحي أو الثقافي أو البيئي الوطني أو المحلي أو تثمينه،  •

 و األجانب،  إنشاء إطار تبادل اإلستراتيجية والخبرة بين المتعاملين السياحيين الجزائريين •

  1.المحافظة على التظاهرات و األعياد و األعراف التقليدية وتثمينها •

  :في إطار التنمية المستدامةماية البيئة ح 2.2

 2003جويلية  19بتاريخ  03/10قانون رقم وفقا للتهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

  :على الخصوص إلى ما يلي والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

    ،تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة •

   ،ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة ، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم •

   ،الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبيئة ،وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها •

   ضررة،األوساط المتإصالح  •

ستعمال التكنولوجيات ترقية االستعمال اإليكولوجي العقالني للموارد الطبيعية المتوفرة ،وكذلك ا •

  ،األكثر نقاء

  2ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة  وعيةتدعيم اإلعالم والت •

  :اآلتيةانون على المبادئ العامة لقيتأسس هذا ا

التنوع البيولوجي ، الذي ينبغي بمقتضاه ،على كل نشاط تجنب إلحاق ضـرر   مبدأ المحافظة على  -

  ،معتبر بالتنوع البيولوجي

مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية ،الذي ينبغي بمقتضاه ،تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعيـة   -

من مسار التنمية كالماء والهواء واألرض وباطن األرض والتي تعتبر في كل الحاالت جزءا ال يتجزأ 

   ،ويجب أال تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة

                                                           
    31 ، ص 2005/  09/  21بتاريخ  65الجريدة الرسمية العدد  رئاسة الحكومة،  1
   9ص  ،20/07/2003بتاريخ  43 العددالجريدة الرسمية رئاسة الجمهورية،  2
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مبدأ االستبدال الذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بأخر يكون أقل خطرا عليه ويختار  -

  . هذا النشاط األخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية

دماج الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد مبدأ اإل -

  .المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها

  :ويتطرق القانون إلى بعض المفاهيم منها

  .مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة  منطقةهو :  المجال المحمي

،ويشتمل بصفة خاصـة   البيئيةكل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه هو  : طبيعيالفضاء ال

  . على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع

مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيمائية للبيئة ثابتـة   هو:  المدى الجغرافي

  . بشكل محسوس

في ذلك األنظمة البيئية  كل مصدر بمار لدى األجسام الحية من التغيي قابليةهو  : التنوع البيولوجي

التي تتألف منها ، وهذا يشـمل   ةاإليكولوجيوغيرها من األنظمة البيئية المائية والمركبات البرية 

  .التنوع ضمن األصناف وفيما بينها ، وكذا تنوع النظم البيئية

النباتات والحيوانـات وأعضـاء مميـزة    هو مجموعة دينامكية مشكلة من أصناف  :النظام البيئي

  . وبيئتها غير الحية ،والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية

تتكون البيئة من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجـو والمـاء واألرض   :  البيئة

ذه الموارد،  وأشكال التفاعل بين ه: وباطن األرض والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث الوراثي 

  .ماكن والمناظر والمعالم الطبيعيةوكذا األ

فيه كل فعل يحـدث أو قـد يحـدث     للبيئة، يتسببكل تغيير مباشر أو غير مباشر هو  :التلوث 

وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات والحيـوان والهـواء والجـو والمـاء واألرض     

  .والجماعيةوالممتلكات الفردية 

إدخال أي مادة في الوسط المائي ،من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيمائية  : تلوث المياه

أو البيولوجية للماء ،وتتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية / و

  .والمائية وتمس بجمال المواقع ،أو تعرقل أي استعمال طبيعي أخر للمياه 
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ال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنـة أو  إدخ:  التلوث الجوي  

    1.التسبب في إضرار وأخطار على اإلطار المعيشي شأنهاجزيئات سائلة أو صلبة  من 

  : السياحية نظام تقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية 1.2.2

مشاريع التنمية والهياكل  ،البيئة ىعل التأثيرلدراسة التأثير أو لموجز تخضع مسبقا وحسب الحالة 

والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى ، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة التـي  

تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو الحقا على البيئة ،السيما علـى األنـواع والمـوارد    

  .على إطار ونوعية المعيشة  واألوساط الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وكذلك

يحدد مجـال تطبيـق ومحتـوى     2007 وماي 19بتاريخ  145 -7حسب المرسوم التنفيذي رقم و

وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة وذلك وفقا للملحق األول الذي يحدد قائمة 

  :المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير وتخص

  ،هكتارات 10مناطق سياحية ذات مساحة تفوق مشاريع تهيئة وبناء في  •

 سرير، 800مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من  •

 زائر، 4000مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية أكثر من  •

 5000مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر مـن   •

 .  شخص

  : موجز التأثير كل من كما تخضع إلى دراسة 

 هكتار، 02مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها   •

 سرير  800إلى  300مشاريع بناء منشآت فندقية ذات  •

 .   2موقع 200مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق  •

   وتنظيم الصيد حماية التنوع البيولوجي 2.2.2

ما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة بغض النظر على أحكام القانون المتعلق بالصيد ، وعند

تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني ،تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غيـر  

   3:يأتي  يمنع ماو مزروعة 

                                                           
   10، مرجع سابق، ص 43عدد الجريدة الرسمية ال 1
   96، 95ص  ،22/05/2007بتاريخ  34الجريدة الرسمية العدد رئاسة الحكومة،  2
   14، مرجع سابق، ص  43الجريدة الرسمية العدد   3
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إتالف البيض واألعشاش أو سلبها وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو  •

  ،نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتةتحنيطها ،وكذا 

إتالف النبات من هذه الفصائل وقطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره  •

في أي شيء تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية ،أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع 

   ،ئه وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعيأو بيعه أو شرا

   .تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية أو تعكيره أو تدهوره •

  :العقار السياحي 3.2

ذكـر الفـروع     البحـث  اهـذ يجدر بنا في  ،يالسياح العقارصول على الحقبل التطرق إلى كيفيات 

  1990نوفمبر   18بتاريخ    25 – 90رقم   من القانون 23المادة األساسية  لألصل العقاري حسب 

  :يليكما  تصنف األمالك العقارية بكل طبيعتها قانونيا،حيث العقاري المتضمن التوجيه 

  .الدولة  مالكأ •

   .الخواص واألمالك الخاصة أمالك •

  1.مالك الوقفيةاأل •

حسب  المـادة   الك السابق ذكرها على هذا األساس فان العقار السياحي يتطلب عملية تحويل من األم

كيفيات ممارسة  الذي يحدد  2006أكتوبر  28بتاريخ  385 – 06رقم من المرسوم التنفيذي  02رقم 

، حيث تمارس هذه السياحيةة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع و المواقع الوكال

  2.في الجزء القابل للبناء بمنطقة التوسع السياحي الوكالة حقها في الشفعة على كل عقار أو بناء يقع

   :المخطط  العقاري  للمنطقة  1.3.2

طريق رسـم   المنطقة وحدودها ومعاملها وأرقامها وأطوالها ومساحتها عن يبين هذا المخطط موقع  

 2007أكتوبر  23بتاريخ من وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة  الصادرة )T1(مساحي وفقا للتعليمة

أشارت هذه التعليمة انه فيما يخص المقـوم السـياحي    السياحي، في العقارالمتعلقة بتطهير والتحكم 

  :إلىالموجود 

  . تحديد القطاع السياحي من طرف مصالح مسح األراضي و الرسم الطبوغرافي •

  . منطقة السياحيةالتحديد الطبيعة العقارية  داخل  •

                                                           
   1563، ص  1990 /18/11بتاريخ  49 العددالجريدة الرسمية رئاسة الجمهورية،  1

  8، ص 05/11/2006�	ریM  70 رئ	س� ا ��&�ری�، ا ��ی�ة ا �س�
� ا $�د 2
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 .مدروسةتهيئة مختلف الشبكات وتجزئة المنطقة ال •

  .تعيين األرضيات الجديدة المخصصة للسياحة •

   :الملكية من اجل المنفعة العامة نزع 2.3.2

المتعلق بنزع الملكية مـن اجـل    1991افريل  27بتاريخ   11-91رقم من القانون  الثانيةطبقا للمادة 

وال يتم ذلك إال نزع الملكية تعد طريقة استثنائية الكتساب أمالك أو حقوق عقارية، المنفعة العامة فإن 

إذا أدى انتهاج الوسائل األخرى إلى نتيجة سلبية، زيادة على ذلك ال يكون نزع الملكية ممكنـا إال إذا  

جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط المتعلق 

عة عمومية، كما يجـب أن يبـين اإلجـراء    بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منف

  :التنظيمي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يلي

 أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، •

 مساحة األمالك العقارية أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها، •

 قوام األشغال المراد الشروع فيها، •

عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة توفر اإلعتمادات التي تغطي  •

   1.العمومية

  :ـاتيالجمع .4.2

من دور في المساهمة في ترقية السياحة بحيـث يمكـن    هذا العنصر لما لنشاط الجمعية نتطرق إلى

ألعضائها المشاركة في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من اجل ترقية األنشطة 

و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص ات الطابع المهني و االجتماعي و العلمي ذ

  2.المتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر  4بتاريخ  31 – 90من القانون رقم  الثانيةو هذا حسب المادة 

   :الصناعات التقليدية 5.2

اطق التوسع السياحي ، فإنه يجب التقيد لتوفير المنتج السياحي في ميدان الصناعات التقليدية داخل من 

الذي يحدد القواعد التـي تحكـم الصـناعة     1996جانفي  10بتاريخ  96/01بما جاء في األمر رقم 

  :حيث منه  48خاصة المادة التقليدية والحرف 

                                                           
   694، ص  08/05/1991�	ریM  21رئ	س� ا ��&�ری�، ا ��ی�ة ا �س�
� ا $�د  1
   1686ص  ،05/12/1990بتاريخ  53العدد الجريدة الرسمية رئاسة الجمهورية،  2



 64  

 

يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية والحرف من اقتناء قطع أرضية في حـدود  

  1.مناطق النشاطات ومناطق التوسع السياحي تموقع

  :استغالل المياه الحموية 6.2

 1428مؤرخ في أول صفر عام  69 – 07تستغل المياه الحموية للعالج حسب المرسوم التنفيذي رقم  

  ، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل المياه الحموية   2007فبراير سنة  19الموافق 

   :الحمويةتحديد المياه  1.6.2

من المرسوم المشار إليه كما )  08و 07(ما تنص عليه المادتان  تخضع المياه الحموية للتحديد حسب

  :يلي

  .تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع لتحاليل جرثومية •

  يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها •

وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات  ةوتتولى مخابر معتمد.  جات االستشفائية الموافقة لها العالجية والعال

  .ذلك

  : مراقبة المياه الحموية 2.6.2

  :من المرسوم المشار إليه سابقا فإنه 13و  12حسب المادتان 

 . يجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك •

رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقبة استقرارها ونوعيتها ويمكن أن  تهدف •

  .تمتد إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها

ال يمكن أن تستعمل ألغراض عالجية وللعالج االستشفائي المناسب إال المياه التي لم يلحقها أي  •

  .الجرثومية تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوى 

أو التلوث أو هذه العدوى من خالل مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه  ريتم اكتشاف هذا التعكي •

  . الحموية

  :حماية المنابع الحموية 3.6.2

  : من نفس المرسوم فإنه ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية ما يلي 16طبقا للمادة 

  .له كل نشاط من شأنه أن يلحق ضرراظم بداخنطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ين •

                                                           
   10 ، ص14/01/1996بتاريخ  03الجريدة الرسمية العددرئاسة الجمهورية،  1
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 نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم  •

   1.يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير السياحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 9، 8، ص 2007 / 02 / 21 بتاريخ 13 العددجريدة الرسمية الرئاسة الحكومة،  1
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  خالصة 

تشريعي الجزائري في واقع األمر كل اإلطار التنظيمي للنشاط السياحي ويبقى تطبيقه لقد مس القانون ال

على أرض الواقع والعمل به هو الدافع الذي يجعل الحركة السياحية تنشط على المستوى الوطني 

نظرا ألهمية النشاط السياحي في الوقت الحاضر فقد كان من الواجب أن تتدخل  القوانين  لتنظيم هذا و

  .لنشاطا

هذه القوانين يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال السياحة من خالل  يو لما كان التنظيم المقرر ف 

عدة ميادين ترتبط به مباشرة أو غير مباشرة، فانه في ظل القوانين التي تنظم المجال، يمكن من العمل 

هيئات السياحة التي سوف  تستفيد لكي يتاح ل .الفعال في السياحة تطوير هذا النشاط ومقابلة مشكالته

من النشاط السياحي كمورد لميزان مدفوعاتها ، مع  التحقيق الواسع ألهمية النظم القانونية للسياحة 

تربط حيوية الهيئات  ياإلطار والتهذا الدور بفضل التشريع الجزائري في هذا  والفندقة ، ويأتي

أيضا  بالواقع  المعاش و متطلباته، فضال عن التغيير  السياحي بمجاالت التنمية السياحية و ارتباطها 

في النشاط السياحي السريع في وقتنا الحالي و ما  ينطوي عليه من نتائج اجتماعية و اقتصادية و 

مشكالته من  تدابير وإجراءات تأخذ صورة المشاريع و األنشطة  يستلزم لمقابلة ثقافية و سياسية وما

 .الجيةالتنموية والوقائية و الع



 67  

 

  :تمهيد

تتطلب عملية تنسيق الخطة اإلقليمية لتنشيط السياحة تحليل الوضع الراهن لمؤهالت المنطقة المـراد  

تطويرها سياحيا، وأن الموارد السياحية يمكن أن تكون طبيعية أو ثقافية أو حضارية أي مـن صـنع   

لمنطقة وظروفها، من مشـاكلها و  أن ينبثق من واقع ا والواقع أن التخطيط العلمي السليم يجباإلنسان 

من مواردها وإمكاناتها، من آمالها وطموحها من عاداتها وتقاليـدها،   احتياجاتها من مطالبها ورغباتها،

  .من ماضيها وحاضرها

مهم جدا على كافة المستويات المكانيـة، وال يكـون ناجحـا إال إذا     في الحقيقة إن التخطيط السياحي

مؤهلة تساعد وتقوم بدراسة واقع المناطق السياحية وجرد كافة مؤهالتها  توفرت أجهزة تخطيط محلية

إذ أن الخطة اإلقليمية للسياحة تتطلب تفاعـل كافـة   .مع مراعاتها للمبادئ األساسية للتخطيط اإلقليمي

الهيئات اإلدارية والتقنية على المستوى المحلي لوضع برنامج متكامل لما يحتاج إليه قطاع السياحة من 

نتوجات بدءا بثقافة القطاع على كافة المستويات االقتصادية من أجل ترقية العرض السياحي الطبيعي م

  .  والثقافي

على هذا األساس يمكن القول بأن مناطق اإلقليم تتأثر بجو المنافسة فيما بينها من خالل التبـاين فـي   

رى، نشير هنا بأن منطقة البحث المظهر الطبيعي من جهة وتوزيع المنشآت غير المتوازنة من جهة أخ

سوف ، والية ورقلة ووالية والية وادي  أيضاالتي تقع في إقليم الجنوب الشرقي للجزائر والذي يضم 

، كل هذه المناطق تعتبر متحفا سياحيا، لكن لكل منطقة خصائص جغرافية سياحية تميزها بـل  غرداية

ولتحقيق . رة سياحيا يجب أن تكون حسب مؤهالتهاتنفرد بالبعض منها، لذا فإن عملية تهيئة منطقة بسك

ذلك يجب اعتماد التخطيط المجالي للسياحة في السياسة التنموية لتوجيه المشاريع المستقبلية باالتجـاه  

المناسب، من هذا المنطلق يجب تشخيص عوامل الجذب السياحي لمنطقة الدراسة في هذا الفصل وذلك 

  : كما يلي

 :الطبيعيةعوامل الجذب السياحي  .1

  الموقع الجغرافي 1.1

يعتبر الموقع الجغرافي من أهم عناصر البيئة الطبيعية المؤثرة في شكل وخصائص إمكانـات أي      
منطقة حيث أن الموقع مورد أصيل من موارد البيئة وهو محصلة جغرافيه لشبكه مرئية من العالقات 
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لذا يقال بأن منطقة ما تعتبر بوابة أو ركنا  والوضعيات المكانية، من خالله يتحدد أوجه النشاط السياحي
  . أو منطقة عبور إلى غير ذلك

من هذا المنطلق ينبغي لنا التطرق لموقع والية بسكرة جغرافيا لمعرفة دور هذا العامل فـي تحديـد    

  :المظهر السياحي لها وذلك كما يلي

كتلة جبال األوراس، التي تمثل الحد تحت سفوح  ،تقع والية بسكرة في الناحية الجنوبية الشرقية للبالد 

بلديـة و   33وتظم  مربع كلم 21 509.80وتتربع على مساحة  تقدر بـ ، الطبيعي بينها وبين الشمال

التي تبعد عـن   والية باتنةكلم حيث يحدها من الشمال  415تبعد عن عاصمة البالد بـ  دائرة و 12

واليـة  كلم ومن الشمال الشرقي  164بـ  مسيلةوالية الكلم ومن الشمال الغربي  116: عاصمتها ب

فهـي  . كلم 220بـ  الواديكلم ومن الجنوب  278بـ  الجلفةكلم ومن الغرب والية  206بـ  خنشلة

ة همزة الوصل بين الشمال والجنوب حتى سميت بوابة الصحراء، كما تمر بهـا ثالثـة طـرق    بمثاب

الذي يربط الشمال الشرقي بالجنوب الشرقي أي ما بـين منطقـة   ) 03(الطريق الوطني رقم :  وطنية

الذي يربط المدينة بالجزائر العاصمة والطريق الوطني ) 46(قسنطينة والوادي والطريق الوطني رقم 

  1.الذي يربطها بتبسة شرقا) 83(م رق

  :التضاريس .2.1

عامل جذب سياحي ألغراض ورغبات متعـددة منهـا   ومظاهر سطح األرض التضاريس أهم تشكل 

الكهـوف   فالسياحة العلمية والسياحة البيئية والترفيهية ، حيث نجد فئة من السياح ترغب في اكتشـا 

األرض وتشكيالتها  ومجموعة أخرى مـن  والمغارات وأخرى تريد التعرف على مورفولوجية  سطح 

) النباتي والحيواني(أو ما يسمى بالتنوع البيولوجي  ةأجل اإلطالع على الحياة البرية النباتية والحيواني

  .الخ ، لذا فاستغالل تضاريس اإلقليم في المجال السياحي ومن هذه الزاوية أمرا البد منه...

بـين   ينتقـال إجزء عن  عبارة هي من الناحية التضاريسية الدراسةجب اإلشارة إلى أن منطقة ت وهنا

) المـنخفض الصـحراوي   ( األطلس الصحراوي ومساحات مسطحة مـن الصـحراء   مجالمطوية 

الزيبان ممتـدة مـن   الواقعة إلى الشمال من تتمثل في السلسلة الجبلية  المكونات المتجانسة األساسيةو

                                                           
  03ص  2010مطبوعة ،   -بسكرة عروس الزيبان –مديرية الثقافة : المصدر 1
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تجاه جبل أحمر خدو بخنقة تسير في الشمال الشرقي  جاللالقسوم ناحية أوالد  جبل الشمال الغربي من

  .1و فقيرة من الغطاء النباتي الطبيعي جرداءغالبية هذه الجبال سيدي ناجي و 

  : التضاريس هيهذه وأهم  

  :الجبـال - أ

 جبل أحمـر  وأهمها، تتمركز غالبيتها في الشمال %13أي  تمثل الجبال نسبة قليلة من مساحة الوالية

جبـل  ،)م1313( جبل ميمونـة  ، )م1442(فرحوس جبل، ) م1789( مخلوفجبل ،) م 1802(خدو 

  .)م1074( حويجةجبل و )م1087(قسوم ال

  :الهضـاب -  ب

أقل علوا من المنطقة الجبلية، تتمثل في مناطق السفوح و تمتد حتى الناحية الجنوبية الغربية مكونة ما 

  ).لددائرتي أوالد جالل و سيدي خا(يعرف بهضبة أوالد جالل 

  :السهـول -  ت

  .؛ ممتدة إلى الشرق لتشمل سهول سيدي عقبة و زريبة الوادي طولقة -ةالوطايتمتد على محور 

  :المنخفضات -  ث

عبارة عن مسطحات ملساء من الغضار التي تحجز طبقـات  . تقع في الناحية الجنوبية الشرقية للوالية

تحت  م34 فيه االنخفاضبلغ متوسط ي الذي الشطوط وأهمها شط ملغيغ ممثلة بذلكرقيقــة من المياه 

  .مستوى سطح البحر، فهي بذلك تكون المجمع الطبيعي الرئيسي للمياه السطحية في المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Eugène Daumas – le Sahara algérien, étude géographique, statistique et historique- édition LANGLOIS et 

LECLERCQ, France (1845), page 103 

  

منظر لجبل حمر خدو  ووادي العرب شرق   01: صورة رقم

  والية بسكرة

متحصل عليها من جمعية التنمية الثقافية لبلدية : المصدر

  خنقة سيدي ناجي  

  منظر لسهول سيدي عقبة تجاه مزيرعة     02 :صورة رقم

  م  1442وجبل فرحوس بعلو  

  ة سيدي عقبة متحصل عليها من مقاطعة الغابات لدائر: المصدر

63 
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  التركيب الجيولوجي 3.1

االسـتثمار   ، وأنطبيعـي التـراث  الوبين التراث الثقـافي  عتبر السياحة صناعة ذات نسق ترابطي ت

 يلزمه عنصر الموقع الطبيعي الجذاب والخدمة السياحية المتميزة السياحة االقتصادي في مجال صناعة

الخالبة  ةفالمظاهر الجيولوجية المتنوعة والطبيعمن جهة ومن جهة أخرى السياحة الترفيهية من أجل 

   .لغرض السياحة العلميةيقوم باكتشافها  حيث اإلنسانتمثل أهم اهتمامات 

الرواسب تحول هيكلي من خالل انتقال  تعتبر منطقةبسكرة  يةوالجيولوجية ، ال الناحيةمن  وعليه فإنه

وهي عبارة عن مجموعة تكوينات  الصحراء في الجنوبإلى منخفض في الشمال  ياألطلس  النطاقمن 

،مميـزة فـي أرض كلسـيه    )QUATERNAIRES(والـزمن الرابـع    )TERTIAIRES(الزمن الثالث 

)FLUVIALES(، في  حاالت تبخروجود  معجيرية ، تعتبر وجية للمنطقة تقريبا جميع التكوينات الجيول

) الجبس والحجـر الجيـري  (هذه التشكيالت بصفة عامة تحتوي على أمالح . المتداخلةبعض الطبقات 

  .والتي تؤثر على تكوين المياه السطحية والجوفية

 ةو الوطاي برانيس، مورةج، القنطرة :للوالية الناحية الشمالية من المناطق التي تتبين فيها الجبالففي  -

رأس ، الشـعيبة ، طولقـة ، فوغالـة  :للوالية الناحية الشمالية الغربية، أما من يغلب عليها الكريطاسي 

أغلبية التكوينات هي الميوبليوسين و خاصة في الناحية الشمالية الغربية أما المناطق  البسباس و الميعاد

أما خصائص المنطقة تكتونيا فهي تقع في حيز يتعرض الرابع ،  الزمنالباقية فهي عبارة عن ترسبات 

  1.للهزات األرضية لكن بدرجة ضعيفة ومنذ عهود لم تسجل أي حركة زلزالية تذكر

 :المناخ  . 4.1

فغالبا ما يرغب السائحون في   .السياحةيعتبر المناخ من أهم الموارد الطبيعية التي تقوم عليها صناعة 

كما تؤثر ظروف المناخ كذلك في التخطيط السياحي من . ظروف مناخية معينة تحدد وجهاتهم السياحية

حيث طول الفصل أو قصره ودرجة حرارته واتجاهات الرياح السائدة، وما تتطلبـه هـذه الظـروف    

 .السياحةالمناخية من خطط إلنعاش حركة 

فوالية بسكرة تقع في نطاق يشكل فيه األطلس الصحراوي الحد المناخي الفاصل بين شمال وجنـوب  

كلم  تتعايش غابات الصنوبر واألرز األطلسي  مع واحات النخيل أي بين غابات   30البالد وعلى بعد 

 اذا المناخ تدريجيا ابتـداء بلدية بني فضالء بوالية باتنة وواحات القنطرة بوالية بسكرة  ومنه يتدرج ه

                                                           
 6، ص) 2008( –تقرير جيولوجي ملنجم احلجر اجلريي ببلدية لغروس  -مديرية الصناعة واملناجم بسكرة: املصدر 1
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من السفوح الجنوبية لألطلس الصحراوي الذي يقدم صورة مناخية فريدة حيث السفوح الشمالية تكسوها 

الغابات وقممها تغطيها الثلوج بسبب وصول التأثيرات البحرية الرطبة الباردة وبمعدل مطري يتراوح 

  نطقة عين زعطوط يسود بها مناخ قاريسنة في قمم األوراس ، بحيث نجد م/ملم900-800ما بين 

وتستقطب ثلوج إلى السفوح الجنوبية المواجهة للصحراء ليتغير بذلك إلى مناخ صحراوي حار وجاف   

  .سنة/ملم 200وبمعدل مطري أقل من 

 مناخهذا التباين يجعل السائح بمنطقة الزيبان يستفيد بين سياحة المغامرات وسياحة االستجمام في ظل 

ومعتـدل فـي فصـل    فصل الشتاء  بارد فيو والخريف الصيف يفصل حار فيإلى جاف،  شبه جاف

الربيع، مع هبوب زوابع رملية، و لتوضيح معطيات عناصره ارتأينا العمل بمعطيات محطة بسـكرة  

  :يليما ك

  :األمطار - أ

نطاق يتلقى سنة األخيرة، فإن والية بسكرة تقع في  20إذ أخذنا بعين االعتبار معدالت األمطار خالل 

ملم، غير أن معدل األمطار هذا ليس مؤشرا قويا على مناخ  300-  50كمية من األمطار تتراوح من 

منها محصورة في فصل الشتاء، لكنها  % 70إلى  60المنطقة إذ أن كمية سقوط هذه األمطار تكون 

  1.لزراعةتنزل على شكل أمطار غزيرة إلى طوفانيـة تسبب انجرافا للتربة و أضرارا على ا

      لمحطة بسكرة 2008 – 1996كمية تساقط األمطار خالل فترة ) 08(جدول رقم 

 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 السنة

كمية 

األمطار 

ة المتساقط

 مم

155 51 190 55 88,8 39,6 159 294,1 58,8 173 98,8 118,4 

أيام 

 التساقط

47 23 51 16 27 32 38 44 41 30 22 25 

  2008منوغرافية والية بسكرة لسنة : لمصدرا

  

  
                                                           

   �2010	رس  –�$9��	ت �> ��ی�ی� ��	 W ا �2d5  9��ی�   1
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 :الحــرارة   -  ب

والية ، فإن متوسط درجة الحرارة لبالوالية على ضوء القياسات المسجلة بمحطة األرصاد الجوية

خالل المسجلة ودرجات الحرارة القصوى و الدنيا متوسط أما بالنسبة ل ،م021.8 عموما بسكرة يقارب

 فبلغت الدنياحرارة الودرجة شهر جويلية في  م 045.4قصوى الارة حرالدرجة فقد بلغت  2008سنة 
  .جانفي شهرم خالل 003.0

   2008معدل درجات الحرارة المسجلة بوالية بسكرة خالل سنة  )09(جدول رقم 

  األشهر

معدل 

  الحرارة

  ا����ل  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01

 32,7 22,3 25,5 32,8 39,4 44,0 45,4 42,1 36,9 32,9 27,4 23,9 19,9  القصوى

 23,2 12,4 15 20,7 27,7 32,3 36 30,3 24,6 19,1 15,4 13,3 11,2  المتوسطة

 12,7 3,5 5,6 9,6 16,3 21,1 26,6 18,3 11,8 7,3 4,0 3,1 3,0  الدنيا

   2008سنة  ةمونوغرافي - مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية للوالية: المصدر

  

  2008بيان معدالت درجة الحرارة بوالية بسكرة خالل سنة  )01(الشكل رقم

  
   )09(تمثيل بياني من طرف الباحث بتوظيف معطيات الجدول رقم: المصدر             
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  : الرياح -  ت

والتي تأتي باردة شتاءا القويـة الفنجد الرياح  ،تشهد والية بسكرة هبوب ثالثة أنوع رئيسية من الرياح

 واآلتيـة من الجنوب الغربي عمومـا،ل في فصل الربيع االرمالمحملة بو الرياح  ،من الشمال الغربي

رياح حارة قادمة من  وهيالسيروكو  فتهب رياح  ، خاصة في شهر جويليةأما في فصل الصيف

  . 1الجنوب الشرقي

   2008معدل سرعة الرياح المسجلة بوالية بسكرة خالل سنة  )10(جدول رقم 

  األشهر

  سرعة

  ثا/مالرياح 

  ا����ل  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01

  17,2  16,7  14,5  15  17,6  15,9  16,9  21  22,2  16,6  16,4  13,2  20,4  القصوى

  3,9  3,0  3,1  3,6  4,0  4,0  3,5  4,6  4,6  4,6  4,7  4,5  3,7  الدنيا

  31  1  1  2  2  2  2  5  4  5  4  2  1  عدد األيام

   2008مونوغرافية سنة  -ية للواليةمديرية التخطيط والتهيئة العمران: المصدر

  2008بيان معدالت سرعة الرياح بوالية بسكرة خالل سنة  )02(الشكل رقم

  
   )10(تمثيل بياني من طرف الباحث بتوظيف معطيات الجدول رقم: المصدر           

                                                           
، )بسكرة، الحاجب والشتمة(ديات دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع البل -مكتب الدراسات واالنجاز في التعمير، بسكرة  1

   16، ص  2008 –الفصل األول 
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 السياحة يمكن القول أن المناخ سوف ينعكس علىمن خالل دراستنا ألهم عناصر المناخ بوالية بسكرة 

 :في األحوال التالية

، ويعد المناخ المناسب لممارسة األنشطة بالواليةيؤثر المناخ على موسم النشاط السياحي  •
ة فهي قابلة لممارسة أما بقية السن.قعة بين شهري سبتمبر ومارسالسياحية في الفترة الوا

وشدة الزوابع  نظرا الرتفاع درجة الحرارة لكن من طرف هواة سياحة المغامرات السياحة
 الرملية،

األمر الذي يسهم في جذب  رأس السنة الميالديةمع  بسكرة واليةتتوافق فترة اعتدال المناخ في  •
 .أعداد من سائحي الدول األوربية

المناخ المعتدل شتاءا يجذب الشرائح العمرية الكبيرة الراغبة في االبتعاد عن ظروف برودة  •
    .الشتاء في أوطانهم

  :خصائص التربة .5.1

الثروة الحيوانية فـي كـل   مراعي وقتصادية مساحات المعيشة اال تعتبر التربة الصالحة للزراعة

ـ  اويستغل هذا المورد من أجل السياحة  الزراعية  التي توفر سوق منطقة وإقليم، لتسـويق   امحلي

التمور والخضروات والفواكـه  وهي كما في منطقة دراستنا تتمثل في المنتجات الزراعية الطبيعية 

  . الخ...

، راضي البور واألراضي المزروعةأ أراضي الزيبان إلىقسم يمكن أن ت التربة،ما يتعلق بطبيعة يف

 اينعدم فيهالحجر الجيري  وهي من نوع داخل األماكن بال، وبضع  يةالشمالالجهة  تغطيفاألولى 

وتسـود    اتالواحالتي توجد بها السهول والهضاب معظم  فيغطيأما النوع الثاني  ،الغطاء النباتي

   1بكربونات الكالسيومالزراعة وهذا النوع غني  افيه

وإعادة تأهيل المناطق المتضررة مـن   من التلوث وأن االستغالل األمثل لهذا المورد ينبغي حمايته

كزريبة  والشرقية  الغربية كسيدي خالد وأوالد جاللظاهرة التصحر وزحف الرمال في المناطق 

في إطار السياحة البيئية التي الوادي وحتى الجنوبية المتاخمة لوالية الوادي كمنطقة الحوش وهذا 

الواحة واألراضـي  ويتكامل مع هذا حماية  تعتبر حماية الطبيعة والتنوع البيئي الغاية الرئيسية لها

  .من كل عوامل التدهور من تلوث وزحف عمراني الزراعية

  

                                                           
   2010أفريل –لوالية بسكرة  مصاحل الفالحةمديرية تقرير : املصدر 1
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  :ينابيع المياه الحارة 6.1

ناك بعـض الـدول تمتلـك تلـك     إن للسياحة مقومات عديدة، قد ال يتسنى لكل الدول أن تمتلكها، وه 

من عوامـل   مما يستوجب االهتمام بها في هذه الدراسة كواحدةالمقومات ولكنها ال تحسن استخدامها، 

الجذب السياحي وهي المنابع المعدنية الحارة ، فال بد من اإلشارة إلى أن والية بسكرة تمتلك العديد من 

جذب سياحي لالستشفاء والترويح عـن الـنفس،   هذه المحطات العالجية التي تصلح أن تكون مراكز 

  . ولكنها ما تزال تعاني من ضعف في االستثمار أو الجذب السياحي

محطات للمياه المعدنية الحارة والتي توفر خدمات بسـيطة مقارنـة    04تستغل في هذه الوالية حاليا 

ملحقات المعالجة التـي  بالمستوى الذي تتطلبه من حيث التصنيف السياحي بما في ذلك اإلقامة وحتى 

  :تتوفر فقط في حمام الصالحين وتتمثل هذه المحطات فيما يلي

كلوريـد   علـى  تحتـوي مياهـه  .م 120على علو  أبواب بسكرة يقع على :الصالحينمام ح - أ

ذو تركيب ،  أي متوسط الحرارة °  43بينما تبلغ درجة حرارة مياهه الصوديوم وكبريتات ،

لروماتيزم واألمـراض الجلديـة وأمـراض النسـاء واألنـف      ا معدني قوي يفيد في معالجة

  1.تقنيات العالج الطبيعي البخار وممارسات االستحمام ، واستنشاق ،كما تتم فيه والحنجرة

وقد أثبتت التحليالت المعملية  كلم جنوب بسكرة ببلدية أوماش، 60يقع على بعد :  حمام الشقة -  ب

الطبيعيـة   المعدنيـة  ريت كما تحتوى هذه المياهعلى أعلى نسبة من عنصر الكب مياههاحتواء 

على عدة أمالح معدنية وبعض المعادن ذات القيمة العالجية من أمثال كربونـات الصـوديوم   

وكذلك درجة حرارة معتبرة تصـل  يوم نزونسب متفاوتة من بعض العناصر الفلزية مثل الماغ

ـ  م فيقدم بذلك خصائص عالجية مميزة إذ ينصح به لعال°47إلى  ، ةج األمـراض الروماتزمي

   2.التنفسية وكذلك األمراض الجلدية

 47بلدية لوطاية شمال غرب والية بسكرة على بعد حوالي قع في واحة ي: حمام سيدي الحاج -  ت

الرابط الشمال بـالجنوب عبـر مضـيق     03كلم من مدينة بسكرة على الطريق الوطني رقم 

ذ زمن طويل، رغم  انعدام التجهيزات به وقد القنطرة وهذا الحمام له شهرة واستقطاب كبير من

                                                           
1 Jean-Paul labourdette, Hélène Martin- ALGERIE-édition  université Dominique AUZIAS, France 2009, page 
352   

 )2009(المرحلة األولى  - دراسة وتهيئة المنبع الحموي الشقة -والتقنية باتنة الدراسات االقتصادية مكتب 2
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سنوات تقريبا لسبب النزاع القـائم مـن اجـل     04لمدة  2000تم التخلي عنه في بداية سنة 

1.االستثمار
 

 

   2009خالل سنة  المحطات الحموية بوالية بسكرةإلى  الوافدين) 11(جدول رقم

المعالجين  الموقع المحطة الحموية

 طبيا

المعالجين 

 اتقليدي

درجة  التدفق

 الحرارة

 °م 43 ثا/ل 65 21020 / بسكرة بلدية  حمام الصالحين

 °م 52 ثا/ل 40 1500 / الحاجببلدية  حمام البركة

عين -حمام الروضة 

 الحامية

 °م 40 ثا/ل 5 1500 / بسكرة بلدية

 °م 47 ثا/ل 20 / /  بلدية أوماش الشقة –حمام الشفاء 

   2010تقرير أولي لمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالية، مارس - ة بسكرةمديرية السياحة لوالي: المصدر

أن منطقة بسـكرة   اويبدو حسب البحث الجيولوجي الذي أجري من طرف الشركة الفرنسية للجيولوجي

  :غنية بمصادر المياه المعدنية الحارة والدليل ما كتب من طرف هذه الشركة وذلك كما يلي

الواقعة بالقرب من بسكرة في الجهة الشرقية ، نالحظ تربة الزمن الثالث  تعلوها   في واحة الشتمة  -

فـوران   يظهر ، كمالمياه الحارةمن احيث نرى تدفق ينابيع صغيرة  ،تالل معزولة في الجزء العلوي

  .كأن الرمل يغليوالمياه  في حفر  الواحة  

ى منبعين للمياه الحارة إحـداهما  ذات درجـة   شرق الشتمة فإنها تحتوي علالواقعة أما واحة الدروع، 

لتر في الثانية ، واألخرى ذات درجـة حـرارة تبلـغ     20درجة مئوية  وبتدفق  24.75حرارة تبلغ 

والذي الجيري  انفجرتا من قعر حفرة للحجرلتر في الثانية، وكالهما  50درجة مئوية وتدفقها  24.50

   2.يعود للزمن الجيولوجي الثالث

  

  

                                                           
1   J2	@ ف ا�H <� ا���
� a
Gی= –ت��   2010أ�

2 Société Géologique de France- Bulletin de la société- tome vingt-deuxième, deuxième série p111 et 112 Paris,  
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 : الهيدروغرافيةالشبكة  7.1

حالـة   تمثـل  حيث .الجافة شبه ةاألودي رالطبيعية للجذب السياحي بإقليم الدراسة، انتشا رمن الظواه

، وجريانها الموسمي في فصل الشتاء أو في فترات سقوط األمطار التـي تتلقاهـا    حالياً السائد خالمنا

من أغنى  نخفض الصحراوي لبسكرةجعل الم جبال األطلس الصحراوي باعتباره المنبع الرئيسي لها 

، مما يمكن السياح على مر العصور ياستيطان بشر جعلها مناطق كمامناطق الصحراء بالمياه الجوفية 

الذين يبحثون في الطبيعة لدراسـة ظـاهرات النحـت والتعريـة وموائـد األوديـة مـن الناحيـة         

ي الهيدروجيولوجيا والقيام بنشاطهم، الجيومورفولوجية، أيضا دراسة مخزون السماط المائي للباحثين ف

   :من الغرب إلى الشرق وتتميز الشبكة الهيدروغرافية للجهة بتوفر أودية هامة، منها على الخصوص

الذي يفصل بين  كبيرال االنكساريجري من الغرب إلى الشرق الذي يتماشى وخط : جديوادي  - أ

م ،مخترقا كل من بلديتي  969على ارتفاع الصحراوي من جبال عمور  الصحراء و األطلس

حتى بسكرة ليصب في الصحراء بشط ملغيغ الواقع على انخفـاض   سيدي خالد وأوالد جالل

واد  يتشكل هذا الوادي منمتر دون مستوى البحر وهو أقل انخفاض معروف في البالد، و 33

   .فلوامنابعه العليا من السفوح الجنوبية لجبال عمور بالقرب من مدينة  مزى الذي يأخذ

وبمجـرى طولـه   م 2000على ارتفاع يزيد عن  الذي ينبع من جبال األوراس :وادي األبيض -  ب

 1950عـام  الغرزة  سد فم حجزت مياه هذا الوادي ببناءوقد  ، كم مارا ببلدية مشونش 156

من مدينة  وإلى الشرق قليال عقبةمليون متر مكعب من الماء إلى الشمال من سيدي  45لحجز 

 الزيبان طبعا ليصب ند خروجه من المنطقة الجبلية الشديدة التضرس لري إقليمبسكرة وذلك ع

في شط ملغيغ بالصحراء مثل وادي جدى وبذلك يغذي الطبقات المائية الجوفية فـي   هو اآلخر

  .واحات الوادي ومغير وتوقرت تسقيالشمالية الشرقية التي  الصحراء

يا على الجهة الشمالية الشرقية  من نقطة تعلو الذي ينبع من إحدى نقاط جبل شلل :وادي العرب -  ت

  .م مخترقا كل من بلدية خنقة سيدي ناجي و زريبة الوادي 2100

م ، ليلتقي مع وادي عبدي عنـد   2000جبال األوراس ومن علو الذي ينبع من  :الحي يواد -  ث

تستغل المدخل الشمالي لمدينة بسكرة مشكالن وادي بسكرة ، مع اإلشارة أن مياه وادي الحي 

  .حاليا في تغذية سد منبع الغزالن ببلدية لوطاية 
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مدينـة بسـكرة   ويختـرق   مارا على بلدية جمورة  ،جبل المحملينبع من  الذي :عبدي يواد - ج

مع اإلشارة إلى أن مصب كل هذه األودية . كلم 194حوض السعدة بمجرى طوله في  يصبل

 1.المذكورة آنفا ،ينتهي في شط ملغيغ

 

  النباتية والحيوانية  الحياة البرية 8.1

األمـاكن  زيارة للسياح وإشباع رغباتهم من حيث  ذاباتعتبر السياحة على الصعيد البيئي عامالً ج

زيارة ، باإلضافة إلى الفطرية الطبيعية  المختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاتها والحياة 

الجزائر الواسعة والتي تبلغ مساحتها فصحراء  .اوتقاليده اللتعرف على عاداته المحلية  المجتمعات

 أهمية التخطيط اإلقليمي،  ومن هنا تكمن تشكل بيئات مالئمة لصناعة السياحة  2كلم ينحو مليون

المعقول أن تبقى هذه المساحات الشاسعة من الوطن مهملة وخارج  ومبرراته وأهميته، إذ ليس من

ة العالية، وعلى المخططين وضع الصحراء التنموية بحجة الجفاف والتصحر والحرار إطار الخطط

 مـع جفافهـا  فمنطقة الزيبان  السياحي ضمن خططهم التنموية العملية الشاملة وخاصة في المجال

النباتـات   الظاهري إال أنها تمتاز بوجود تنوع بيولوجي هائل يتمثل في مجموعة كبيرة من أنواع

انت هذه المنطقة تستقطب سـياح مـن   ك، وقد وسط شبه جاف وجاف والحيوانات التي تعيش في 

الطيور والحشـرات والزواحـف    و الذين يبحثون عن الهدوء والسكينة ومراقبةمختلف الجنسيات 

  .الزيبان سكانالمهرجانات التي تعرض ثقافات وأسلوب حياة  وحضور الحارة  الرمالب والمعالجة 

غزال الصـحراء، األرنـب،     ( لبحث نجد ومن بين أنواع الحيوانات البرية التي تعيش في منطقة ا     

الذئب، الثعلب، الضبع، الشرشمان، الصقر، الحجل، الخنزير، ابن آوى،  القنفد، القندي، سمان الحقول، 

  .... الترغلة، الهدهد، اللمون، البوم، ، الكودري، ، الورل، االفعى

، السدرة، الدفلـة،  : نا نسجل وجود أما الحياة النباتية فتتنوع بتنوع التضاريس والمناخ الصحراوي  فإن

إال أن أشجار النخيـل تعـد    ،القطف الملحي، قداد، الرطم، الحرمل، السمار، الزيتية، البسباس وغيرها

                                                           
1RENE LETOLLE, Hocine BENDJOUDI- histoire d'une mer au Sahara-, édition l'harmattan, France 1997 

pages59-62 
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نسبة كبيرة من إجمالي أنواع الغطاء النبـاتي   األكثر انتشارا في معظم مناطق الوالية، وهي بذلك تشكل

    .1المتوفر في بسكرة

  :الكثبان الرملية 9.1

وهي رمال ناعمة من أراضيه  اجزءإلى العرق الشرقي الكبير إذ تغطي الرمال  منخفض بسكرةينتمي 

  اآلتية من ناحية الحضنة على الجهة الشمالية الغربية تجاه ذات ألوان بيضاء وصفراء، تتقاذفها الرياح 

 فـي االتجـاه  في هذا الموسم و هبوب رياح قوية، الجنوب الشرقي، تتحرك خاصة في فصل الشتاء 

منها المتواجـدة فـي    ،الرملية في عدة مواقع من المنطقة تنقل معها الرمال و تشكل الكثبانالمذكور 

  .الزاب الغربي وبالضبط في منطقة عين بالنوي

جاذبيتها للسياحة كغيرها مـن األشـكال األخـرى     بأن ، أجيبفما عالقة الرمال بالسياحة؟  نسألقد  

إحساس بالمتعة، وهي  ة منالناعم هذه الرمال لمسل الجبال والغابات لمالسطح األرض مثل المروج و

للنفوس المتعبة استرخاء وراحة، وللرياضيين والهواة والمغامرين المكان المناسب للعديد من األنشطة 

ولبعض المرضى الذين يعـانون مـن    والرياضات، ولألطفال مجال شاسع للّعب من دون ملل أو كلل

   .جالروماتيزم عال

نسمع عنها كثيراً وأين هي من  إذا كانت للرمال كل هذه المزايا فلماذا ال: يتساءل أن متسائللورب   

عالم السياحة؟ والجواب أنها موجودة وبقوة لكنها تستعير أسماء أخـرى كسـياحة البحـر والسـياحة     

ويشـمل  . مـن شـانها   يقلل الشاطئية، والسياحة الصحرواية والسياحة البيئية وغيرها، إال أن ذلك ال

متعة وسياحة فريدة، وأخذت تتطور فيها ألعاب متعددة، مثل التزلج  إذ توفرالصحراء  برمال االهتمام

  .على الرمال و سباق السيارات ورحالت الجمال وإنشاء المخيمات

 الـذين  واألجانـب  إقباال كبيرا مـن الجزائـريين  بمنطقة دراستنا تشهد الرمال الحارة ونشير هنا بأن 

 منمن الجنسين ومن مختلف األعمار، وتوجه عدد كبير من المواطنين ي حيث، بالعالجيقصدونها أمال 

الذي " الروماتيزم"الهضاب العليا والمدن الشمالية للجزائر، رغبة في العالج ضد التهاب المفاصل الحاد 

  .يعاني منه عدد كبير من الجزائريين

على الطريق المؤدية إلـى   كلم غرب مدينة بسكرة 10لى بعدنوي التي تقع عالوتعتبر منطقة عين بن 

وحسب العارفين بهذا النمط مـن العـالج، فـان    . قبلة األشخاص الذين يعانون من هذا الداء طولقة،

                                                           
	ت   1	��ی� ��	 W ا Gرس  –ت	زری@� ا �ادي ، � �$H	G�2010   
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التداوي بالرمال الحارة يتم من خالل دفن جزء من جسد الشخص المريض في الرمـال ذات درجـة   

على أن تعاد الكرة عدة مرات، وتستمر العملية لمرات متتالية  حرارة مرتفعة لعدة دقائق ليخرج بعدها

  .في فترات زمنيـة متقطعـة، طـوال اليـوم بمسـاعدة عمـال مـؤهلين مـن سـكان المنطقـة          

ويعتقد المرضى بأن دفن األطراف المتضررة داخل الرمل يسمح بإزالة الداء وتخليص المريض مـن  

لنوع من العالج، مما جعلهم يتوقفون عن تناول األدوية األلم، وهو ما يؤكده بعض الذين خضعوا لهذا ا

العصرية التي أثبتت محدوديتها في وضع حد لآلالم الفظيعة للروماتيزم، ويقبلون باستمرار على هـذه  

 وتجدر اإلشارة إلى أن سلطات والية بسكرة قد اضطرت. األماكن للتخفيف من حدة آالم داء المفاصل

شخصا في المنطقة ألسـباب   20، اثر هالك أكثر من 1999لحارة منذ عام التداوي بالرمال اإلى منع 

  1.متعلقة بعدم احترام شروط التداوي بهذا النوع من العالج

الحـارة أو بالميـاه   الرمـال  وهذا ما نريد تأكيده في هذا البحث ، ألن السياحة العالجية سواء كانت ب

مراعاة شروط الحفـظ  ينبغي  لكن،المتخصصون  يصفهمهمة على النحو الذي المعدنية الحارة تعتبر 

كما أنه ينبغي .البيئة مفتشيالسياحة و مفتشي، وأن يكون هذا التخطيط بتعاون وثيق وتنسيق بين البيئي 

واألجهزة التكنولوجية في العناية بالرمال وتنظيفها وتوفير ما يكفـل سـالمة    التقنياتاستخدام أحدث 

وينبغي التأكيد أن الصـحراء ال   .تجذب السياحوالجوانب الجمالية التي المنتفعين بها من حيث النظافة 

لبشرية بكل سلبياتها، بل على العكـس تمامـاً    يستوعب الممارسات الذيغير المحدود  االتساعتعني 

 فيفالصحراء تتسم ببيئة هشة للغاية وأنظمتها البيئية ذات حساسية عالية وتتوازن مع بعضها البعض 

لذا يلزم التعامل مع النظم الصحراوية . قيق يحدث اإلخالل به انهيارا من الصعب إيقافهنظام طبيعي د

عالية المستوى  بإطاراتوأن يكون التخطيط السياحي والبيئي  االحتياطعلى أساس من الحكمة والعلم و 

  .  العلمي

  :عوامل الجذب السياحي الثقافية والحضارية .2

  :تمهيد

كون الباعث األساسي عليها الثقافة وزيارة المواقع األثرية والمعالم التاريخية السياحة الثقافية هي التي ي

أو أي شكل مـن أشـكال    وعادات وتقاليد سكان المنطقة والمتاحف والتعرف على الصناعات التقليدية

                                                           
�ة   1L3   2010ا��ی=  - �$9��	ت �> ��ی�ی� ا ��� وا L3	ن  ��ی� 
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تظل و  .والمؤتمرات التعبير الفني والحضور في بعض الفعاليات الثقافية مثل المعارض أو المهرجانات

  .للمنافسةقابل  وغير هغير المتشابأو  المتجدد يالمقوم السياح يسياحة الثقافية هال

بل اتجه التفكيـر   ا،كافي االحضارية والثقافية أمر من هذا المنطلق لم تعد الحماية والحفاظ على الموارد

ية كذلك، وذلـك  على المدى البعيد واالستفادة منها من الناحية االقتصاد هذه الموارد استدامةإلى تحقيق 

 تقع علـيهم مسـؤولية   الجميع األجيال الحالية والالحقة، وهي ملك لهم جميع وطنيةثروة  ألنها تشكل

وهو ما سوف نحاول التطرق إليه في الفصل الخـاص بـالتخطيط البيئـي و     حمايتها والحفاظ عليها

  .االقتصادي للسياحة بمنطقة بسكرة

ال يمكن أن تكون الغاية منـه إال غايـة    في منطقة البحث ياحإن المحتوى الثقافي المميز الموجه للس

، وذلك عن طريق تحديد هذا الموروث المادي وغير المـادي وأن السـياحة   إنمائية للقطاع السياحي 

 السـياحة الثقافيـة  والثقافة تحتاج إلـى   ثقافة سياحيةوالثقافة متناسقتان، حتى أن السياحة تحتاج إلى 

، ولتحقيق ذلـك البـد أن تتـوفر مجموعـة مـن      لإلقليملتنمية الشاملة احقيق تكالهما يساهمان في و

، التي يمكن من خاللها تقديم النشـاطات  األشخاص األكفاء الذين يقومون باستغالل اإلمكانيات الثقافية

به  قبل التطرق إلى التنوع الثقافي الذي تتميز.الثقافية المختلفة التي تساعد على تشجيع السياحة الثقافية

منطقة بسكرة، يجب أوال إلقاء لمحة تاريخية لها، لكي ننتبه إلى أهمية تاريخ المنطقة وشموله للتـراث  

  . الثقافي

  : العامل التاريخي لمنطقة بسكرة 1.2

تعتبر منطقة بسكرة مهدا للحضارات القديمة وخير دليل على ذلك الحفريات التي وجدت على الضفاف 

لمؤرخون بأن اإلغريق جعلوا منها منطقة تجارية قبل أن يهزموا من ذكر اوقد  الشرقية لوادي بسكرة

كل , وهمزة وصل بين الشمال والجنوب الصحراءثم إن موقعها اإلستراتيجي كبوابة  ،طرف الفينيقيين

قـديما علـى    المدنوكما كانت . عطيات أعطتها أهمية عبر كافة المراحل والعصور التاريخيةهذه الم

 في فان الحركة العمرانية , ضفاف األودية واألنهار وعلى منابع المياه وفي األماكن الحصينة والمنيعة

ألولـى  بسكرة انطلقت من مصادر المياه فكان منبع حمام الصالحين ومنـابع رأس المـاء البـدايات ا   

  .)VESCERA(، حيث عرفت باسم فيسيرة ببسكرة
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خلدون الذي  ابنفإن الالتينيون لم يذكروا هذه المنطقة، على عكس " سيري زيات"استنادا إلى الدكتور 

حيث كانت بسـكرة   ،م685هو يؤكد على أنها كانت موجودة حوالي العام و ،مكث فيها مرات متتالية 

     .بمعنى الواحات عاصمة للزاب، و مجموعها الزيبان

من  الفهريتمكن القائد  عقبة بن نافع ) م663(ومع الفتوحات اإلسالمية وخالل القرن السابع الميالدي  

فتح بسكرة وطرد الحاميات الرومانية من المنطقة فكان هذا الحدث تحوال بارزا في تـاريخ المنطقـة   

منها : لمدينة بعد الفتح عدة دويالت وخالفاتوقد تعاقبت على ا. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا

  .م 19إلى القرن م  16الهالليون، الحفصيون، الزيانيون، ثم الخالفة العثمانية من القرن 

خالل فترة العصور الوسطى تميزت بالطابع اإلسالمي وبرز ذلك من خالل مـا كتبـه المؤرخـون    

  . لكوالرحالة العرب وما بقي من آثار ال تزال شاهدة على ذ

في نهاية القرن السابع عشر، مارس األتراك ضغوط كبيرة على المواطنين و حاولوا تفكـيكهم حتـى   

بـاب   ،قداشـة  ،الكـرة : مناطق، هي) 07( ةتسهل السيطرة عليهم، و هكذا انقسمت بسكرة إلى سبع

  .رأس القرية و مجنيش ،لمسيد ،باب الفتح ،الضرب

أحمد عن بسكرة و قال أنها منطقة آهلة بالسكان، تتميـز  كتب الرحالة العربي مولدي  1710في سنة 

التجـارة نشـيطة والزراعـة     بموقع خاص بين التل و الصحراء زاد في غناها، تملك أمواال كثيرة،

  .مزدهرة

هـذا  من طرف الفرنسيين ونظرا للطـابع االسـتيطاني والعنصـري ل    احتلت بسكرةم 1830 في سنة

نطالق للتوسع في الجنوب، بإنشاء حامية لتكون نواة لمدينة جديدة كنقطة ا الفرنسيون الحتالل وضعهاا

، لتنمو وتتوسع تلك المدينـة مـع   احساس ااستراتيجي اباعتباره موقع" رأس الماء " في المكان المسمى 

  . توسع المدنية القديمة ومنه تم تكوين المعالم األساسية للمدينة الحالية لبسكرة

 تحت قيادة بوزيان، عمت 1849في سنة  التي قامت ثورة الزعاطشة شهدت بسكرة عدة ثورات منها

 وشملت كل الزيبان لكنها انطفأت و خلفت وراءها كثيرا من الشهداء المقاومات ضد المستعمر الفرنسي

  1962.1سنة  و حريتها استقاللهاالجزائر  حتى نالت 

  

  

                                                           
�ة 1L3�ة ��وس ا Sی@	ن - ��ی�ی� ا Gc	��  ��ی� L3     3، ص 2008 –��� �^@ - 



 83  

 

  التراث المادي  2.2

 ةممتـاز  ةقع سياحياالسياحي نظرا الستحواذها على موالزيبان بسكرة منذ القدم بالمجد منطقة عرفت 

وباعتبارها همزة وصل بين الشمال و الجنوب ومعبراً سياحيا جد هام للشرق الجزائري عبر خنشـلة  

البربرية والرومانية والعربية على كم هائل من المعالم األثرية  فهي تحتوي، وإلى الغرب عبر المسيلة

  :ظلت صامدة على الرغم من عوادي الزمن ومنها على الخصوص هذه الكنوز والمعالم األثرية

معظمها تابع للخط الروماني الذي شيد فـي القـرن الثـاني     :ةاآلثار الرومانية والبيزنطي 1.2.2

 طولقة القديمة ، تهودة ،زريبة الوادي ،بادس: وأهمها متمركزة في المناطق التاليةميالدي 

 ، لبـرانيس  ،لوطاية،الفيض ،جمورة ،القنطرة،بسكرة ،الحوش ، مليلي ،أورالل  ، ليوة ،

بالكـاف   كتلك المتواجـدة  اآلثار الرومانية مهددة باالندثار جل هذهأوالد جالل، و،ليشانة

 .لصفر بتراب بلدية أوالد جالل التي أهملت وأحيطت بها أشجار النخيل من كل جانب

  

  

  

  

  

  

  

لعديد مـن المـزارات التاريخيـة    والية بسكرة اب توجد :المزارات التاريخية واإلسالمية 2.2.2

  :واإلسالمية ويأتي في مقدمتها

الحضارة العربية اإلسـالمية    يعد أحد أهم معالم :مسجد سيدي عقبة بن نافع الفهري - أ

إذ يعتبر هذا الجامع النواة األولـى لبلديـة    ،في شمال إفريقيا بعد مسجد القيروان بتونس

هجري وبعـد   تاسعسيدي عقبة، حيث قامت قبيلة أوالد موالت ببناء زاوية في القرن الـ

بنيت عدة حـارات    ثم" البليدة"الزمن تم انجاز حارة كاملة مقابلة للمسجد سميت  قرن من

اشـرف    لمسجد بأنهفأصبحت سيدي عقبة وقد وصف العالمة المعروف ابن خلدون هذا ا

 

    :03صورة رقم 

أثار رومانية بمنطقة 

  القنطرة  السياحية

متحصل : المصدر

عليها من الديوان 

المحلي للسياحة 

 بسكرة
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مزار في بقاع األرض والذي أصبح اليوم مركبا إسالميا بني بهندسة معمارية رائعة، يضم 

آالف مصلي، مكتب وقاعة  5عدة مرافق أهمها المدرسة القرآنية وقاعة صالة تتسع لنحو 

   .محاضرات وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

   

المسجد القديم والذي تحول اليوم إلى فمسجد سيدي عقبة هو جامع ومئذنة وضريح، مقسم إلى جزأين 

طيبة الذي يعد أقدم باب في العهد اإلسالمي   مزار تاريخي وإسالمي به الباب التذكاري المسمى بباب

التي أعطـت    تلك الزخارف البديعة الرائعة  الذي بقي ثمانية قرون يشهد على حضارة راقية خاصة

افع الفهري والمسجد الجديد الذي تم إنشاؤه في سـنة  طابعا آخر من الجمال وكذا به ضريح عقبة بن ن

مصلي، أما عن مئدنتة فتعد من بين أقـدم المـآذن فـي شـمال      5000والذي يتسع لحوالي  1989

  .1إفريقيا

 :بطولقةزاوية العثمانية ال -  ب

على طريقة الشيخ سيدي علي بن عمر القاطن بذات المنطقة على ، م 1780تأسست هذه الزاوية عام 

ة الرحمانية نسبة إلى سيدي عبد الرحمن الجرجري وهذه الطريقة أخذها على شيخه سيدي علي الطريق

 1509حاليـا علـى    هـذه الزاويـة   تحتوي .برج بن عزوز دائرة طولقةبن عزوز المدفون بمدينة 

 10تشمل عدة فنون وميادين حتى الطبخ يعود البعض منها ألزيد من   أي كتب مكتوبة باليد وطةمخط

ومنها ما هي بالذهب ونادرة وعن مراجع علم التفسير فهي قديمة جدا، حيث أن الخـط الـذي   قرون 

                                                           
1 René Pottier- Histoire de Sahara- Edition latin, Paris (1947), page 181 ��C��ف �> ا @	J2 �� ا ���  

  

  مقام ضريح سيدي عقبة بن نافع: 04صورة رقم

  2010ي عدسة الطالب فيفر: المصدر

  مسجد سيدي عقبة بن نافع:  05صورة رقم

  2010عدسة الطالب فيفري : المصدر
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كتبت به غير منقط وتعد الزاوية العثمانية مرجعا للعديد من الزوايا التي أنشئت على يدها منها زاويـة  

ا وقد تخـرج  الهامل ببوسعادة، الزاوية المختارية بأوالد جالل ببسكرة إضافة إلى عدة زوايا أخرى هذ

على يدها العديد من الطلبة من حفظة القرآن الكريم الذين يلتحقون بها من مختلف الواليات وحتى من 

  . 1دول أخرى على غرار تونس وفرنسا

  

  

  

  

  

  

  

   

             

                                                       :مسجد خالد بن سنان العبسي -  ت

كلم ويرجع تاريخه إلـى القـرن    107الد غرب مدينة بسكرة بنحو يوجد بمدينة سيدي خ

رمضان من كل سنة إلـى قبلـة    27الخامس هجري ، يتحول هذا المسجد العتيق في ليلة 

آلالف الزوار الذين يفضلون إحياء ليلة القدر المباركة بهذه المدينة أسوة بعادات وتقاليـد  

صبحت في السنوات األخيرة تأخـذ طابعـا   موروثة منذ مئات السنين وألن هذه الذكرى أ

ثقافيا ودينيا واقتصاديا معا، فإن ذلك أكسب هذه المدينة ومسجدها شهرة تعدت حتى الحدود 

  .2الوطنية

  

  

  

                                                           
�ة  1L3 �2	
  10،ص  2008ا ���92 اhو g  -دراس� �'^�G ا ��س6 ا 3
	�G �H �2 - ��ی�ی� ا 3
�ة –��	��ی� .ع  2L3 �� �
�ی -ا��$	ش ا 3
	�2 ا �ی'C ا $�د �@E �5724ة ا  Mری	�   08، ص  10/08/2009

  

 حفظة القرءان الكريم بداخل الزاوية العثمانية :06صورة رقم

  بطولقة 

متحصل عليها من الديوان المحلي للسياحة لوالية :  المصدر

  بسكرة 

������ ا��او��  :��07رة ر���  ا�

ا����ان ا��'$) '�& %$�#� م" م : ا����ر
    �$,��ح� ��.�� -,+*ة
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 :قرية سيدي ناجي -  ث

لموافـق  م ا 1602وأهم ما فيها مسجد أقيم عـام  . من أهم معالم والية بسكرة" خنقة سيدي ناجي"تعد 

" نـاجي "وهو مؤسس الخنقة التي أطلق عليها اسم جـده  " سيدي مبارك"هجري يحمل اسم  1010لـ

وتكونت الخنقة من خمس حارات، واحدة لكل أسرة من األسر الخمس التي نزحت مع سيدي . تخليدا له

 105حو تبعد هذه القرية عن بسكرة شرقا بن. ويجاور المسجد محكمة للفصل بين المتخاصمين. مبارك

كلم، وكانت تسمى تونس الصغيرة ألهميتها كحاضرة علمية، وقد عرفت بمدرستها الناصرية التي بنيت 

  . خالل العهد العثماني على منوال جامع الزيتونة الشهير بتونس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     08:  ا���رة ر�� 

 ��) �ح�ى ��1م#0
�4�ي  �ا�6�ر -�,5

 (,7���8� ا�–  ���$-
��4�ي ��8  

��رة : ا����ر
  :م" ا�1 *�م'�$� 

 

   :09الصورة رقم

سرايا  قرية خنقة سيدي 

  ناجي 

جمعية التنمية : المصدر

الثقافية واالجتماعية 

  لخنقة سيدي ناجي   



 87  

 

 تزخر بمشهد رائع يضم جباالالتي  "مشونش"كما يوجد بوالية بسكرة عدة قرى تقليدية نذكر منها قرية 

تتناثر عليها أشجار النخيل وبها جداول مياه جارية تشتهر بصناعة األواني الفخارية وتلفت انتباه الزائر 

الـذي يخلـد ذكـرى استشـهاده     ، كما يمكن للسائح زيارة متحف العقيد سي الحواس ببيوتها الطينية

  .واستشهاد العقيد عميروش ورفاقهما

والبعض يقول إن أصل تسـميتها  " شتمة"مسعود المعروفة  سيديومن القرى التقليدية أيضا توجد قرية 

  .لكثرة ينابيع وجداول المياه بها" شتى ماء"، وآخرون يؤكدون أن أصلها "شط ماء"تعود إلى كلمتي 

بالسفوح  اتقعاللتان جمورة ومن التجمعات التاريخية المتواجدة بمنطقة بسكرة نجد كل من البرانيس و 

زيان  أوالدويسكنهما عرش والجنوب  عبور بين الشمال تيا منطقممما يجعلهالجنوبية لجبال االوراس 

المتواجدة بتلمسان من  من أصل عرب مغاربة بدو رحل من قبيلة زناته ثاني أكبر قبيلة بالدولة الزيانية

زيان بسـاالت   من الحضنة ، نزل أوالد والبرانيس قادمين جمورة إلىبني هالل ، ووصل أوالد زيان 

  .في منتصف القرن الخامس عشر من جمورة بالقرب

كما تزخر الجهة الغربية من تراب والية بسكرة بمعالم تاريخية وسياحية هامة جدا، لكن هذه الكنـوز   

وحسب . لم تستغل بالشكل المطلوب لحد اآلن، وتبقى عرضة إما للتخريب أو لتأثيرات عوامل الطبيعة

ه المعالم نجد المدافن الحجرية أو ما يعرف بالقبور الميفاليتية الديوان المحلي للسياحة ، فإن من بين هذ

التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، والكائنة بمنطقة وادي التل ببلدية البسباس، والتي ما تزال تبحـث  

كما تتواجد بتراب بلدية . عن من يحميها من عمليات التخريب التي تعرضت لها في السنوات األخيرة

د العديد من المناطق األثرية منها الجدر وبعض الرسومات الحجرية بمنطقتـي الخـروب   رأس الميعا

. بمنطقة القطار شرقي بلديـة رأس الميعـاد    وطيلة، إضافة إلى آثار هاللية وموقع سياحي جذاب يقع

وعلى مستوى بلدية أوالد جالل تتواجد آثار رومانية تتمثل في بقايا معاصر حجرية بمنطقـة ديفـل،   

اك معالم دينية هامة منها الزاوية المختارية التي أنشئت قبل قرن ونصف والمسجد العتيق بالرحبة وهن

  .القديمة الذي تتواجد به صومعة تعود إلى سبعة قرون ونصف تقريبا

وفيما يخص اآلثار المخلدة لكفاح الشعب الجزائري نجد مقبرة بحي القبور بالمدينة القديمة تضم رفـاة  

الذي  ببلدية الدوسن" الصاص"وهناك معتقل  1840قبل  ومة الشعبية التي تعود إلى فترة ماالمقا لشهداء

  .1ال يزال شاهدا على جرائم المستعمر

                                                           
�ة  1L3
� –��ی�ی� ا �&
?� ا $��ا�
�  ��ی� �	Gc وا �
2	
�ا�
� ا ��ی�،  -ا �$	 k ا 3�   124، ص  �2007��
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  :التراث غير المادي 3.2

 أي مكان يجب إدراج الثراء الثقافي الشفوي مـع المعـالم  السياحة الثقافية في لكي تتجسد  ةفي الحقيق

ناسبات واستغالل ظروف معنية بما يحقق تنويع المنتج السياحي لجذب م باستحداثالتاريخية، ، وذلك 

مغرية للسـفر،   افرص حتتي يواحتفاالت التمهرجانات من خالل  شرائح جديدة من السائحين والزوار

حسب المؤهالت الثقافية غير المادية التي العديد من المناسبات  والية بسكرة تستحدث في هذا المجالو

  :نهاتتوفر عليها وم

 : االحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية - أ

عمـل  يو. يميزها معرض للصناعة التقليدية ومشتقات النخيل التي تشتهر بها المنطقة هذه المناسبة

منظمو فعاليات التظاهرة على تسطير برنامجا ثريا يشتمل فقرات إعالمية وتكوينية ومسابقات من 

امة يوم دراسي حول نظام اإلنتاج المحلي لمشتقات النخيل بينها معرض حول مشتقات النخيل وإق

وكذا يوم دارسي حول المادة األولية إلنتاج الفخار والخزف الفني، فضال عن عقد دورات تكوينية 

  .نظرية حول تصميم وصناعة وتصدير الفخار والخزف الفني

سسـات الصـغيرة   كما برمجت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالتعاون مـع مديريـة المؤ   

، مسابقة وطنية ألحسن تشكيل فني من مادة الصلصـال،  بالوالية والمتوسطة والصناعة التقليدية

ومسابقة وطنية ألحسن نص أدبي خاص بالصناعة التقليدية لفائدة تالميذ المؤسسـات التربويـة   

لـى  إجراء مسابقة للحصول عومسابقة محلية ألفضل طبق حلوى مصنوع من التمر، إلى جانب 

   .لجائزة الوطنية للصناعة التقليدية وتكريم المتوجين بالمراتب األولىا

  

 :االهتمام بالقصة والرواية -  ب

 19يسعى قطاع الثقافة بوالية بسكرة حاليا إلى تصنيف مأثورة حيزية التي عاشت في القرن الـ 

أن  الجهـود  الميالدي ضمن التراث غير المادي الوطني، هذا ما أكده مديرها الذي أشـار إلـى   

حيزيـة  قصـة  منصبة حول إعداد ملف تفصيلي يتضمن جمع وتوثيق مختلف المعلومات حول 

  . بغية إدماج هذه الشخصية في  دائرة التراث غير المادي الوطني) 1878/  1855(

وحسب ذات المسؤول، فإن ضبط بنك معلومات حول شخصية حيزية يعد بمثابة خطوة جوهرية فـي  

  . راجها في فحوى التراث الثقافيوإدعملية التصنيف 
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   :الصحراوية ةاألغني -  ت

تشتهر بها والية بسكرة كباقي واليات الجنوب الجزائري طبعا هو التراث  التي من المؤهالت الثقافية 

الفنان خليفي ( نجاب المنطقة لعدة فنانين منهم الصحراوي الغني بكلماته وقصائده، والدليل على ذالك إ

ومما ال يخدم السياحة في هذا الجانب هو ...). ر أعمر والفنان المعطي بشير وغيرهماحمد، الفنان البا

االندثار المستمر الذي يشهده هذا النوع من التراث ، مثله مثل بعض العادات والتقاليد الشعبية بالوالية 

وراء  ويرجع ذالك إلى عدم االهتمام بها، وتهميشها من طرف دور الفن والمنتجين الـذين يركضـون  

  .األغنية التجارية

  : مهنة تسلق النخيل -  ث

من عوامل الجذب السياحي التي ال تزال تنتشر في أوساط المزارعين عبر واحات والية بسكرة هي  

المتقدمين  رغم تراجع ممارستها حاليا واقتصارها على عدد محدود من األشخاص مهنة تسلق النخيل ،

وصـارت اآلن مهـددة    ذه المهنة المتوارثة عبر األجيال،في السن، ما يرسم تساؤالت بشأن مستقبل ه

تفضل ممارسة مهن أخرى تكون في  بالتالشي، بفعل عدم تمتعها بأي اهتمام بين األجيال الجديدة التي

دقلة "نظرهم أكثر ربحا و تحصيال للمال، في منطقة تنتج أالف األطنان  من التمور كل عام، أشهرها 

مهنة تسلق النخيـل ال   عالميا ويشرح لنا احد المزارعين بواحة طولقة أن ر، أفضل أنواع التمو"النور

بدءا من شهر مارس من كل  تقتصر على جني التمور، بل تتعدى ذلك وتستمر ألشهر طويلة متصلة،

المنتج، وهي خطوة على قدر كبيـر مـن    عام، حيث يتم استخدام مسحوق الطلع لتلقيح أشجار النخيل

متسلقي النخيل الذين عادة ما يـرددون أثنـاء هـذه     ا بالطرق التقليدية من طرفاألهمية تمارس دائم

  .إنتاجا وفيرا من التمور بمدائح دينية، أمال في أن تعطي النخلة العملية، أهازيج تراثية مصحوب

   :الطبخ التقليدي - ج

السـياحة   تساهم حيث التقليدي،الطبخ المميز لمنطقة بسكرة نجد مادي الغير  الثقافي ثالترامن أنواع 

و المطـاعم و تنظـيم    الثقافية في حمايته من خالل إحياءه عن طريق تقديم أطباق تقليدية في الفنادق

  .األمثال و الحكم الشعبية األشعار و األغاني،حفالت و سهرات يتم االستماع فيها إلى 

ة الدراسة ، ولتفعيل هـذا  مما سبق نشير في هذا البحث بأن السياحة الثقافية لها أهمية كبيرة في منطق

النوع من السياحة ، يجب االهتمام بها من طرف مسؤولي القطاع بالتنسيق مع الوكـاالت السـياحية   

ألنه لحد اآلن الزالت الرحالت الخاصـة  . الخاصة على إدراج السياحة الثقافية ضمن نشاطها العادي
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م وتنظم في المناسبات ومن طرف السلطات أو بالسياحية الثقافية ال تتم إال في إطار الزيارات التي تقا

  .الهيئات الرسمية وهذا األمر يعد غير كاف لتطوير هذا النوع من السياحة بهذه الوالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                             

  العوامل االقتصادية .3

اعية والخماسية التنموية للدولة خالل العقود السابقة مركزة على التنمية لقد توالت الخطط الثالثية والرب

أي في ظل غياب التخطيط اإلقليمـي   ،القطاعية دون مراعاة التخطيط التكاملي لكافة قطاعات التنمية 

الشامل مما أدى إلى ظهور حاالت عدم التوازن االقتصادي واالجتماعي و العمراني الذي ولد بـدوره  

تأسيس هيئات  تستوجبالتهيئة اإلقليمية  ألن ،أزمات مستعصية وحاالت عدم توازن تنموي مشاكل و

بين جميع المستويات وبين جميع  يربطأسلوب بدراسات مخططات تهيئة المجال،  تخطيطية تعمل على

ـ  داف القطاعات التنموية وأقصد بالتخطيط التكاملي المشار إليه آنفا أنه البد من خطة تهيئة لتحقيق أه

وذلك , محددة تسعى أساسا لرفع مستوى معيشة المجتمع من كافة جوانبه عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا

  .في إطار موارد الثروة المتوفرة في كل منطقة

بأنه البـد مـن    يتضح ،سبق مابعد التطرق إلى العوامل الطبيعية التي تعمل على الجذب السياحي في

 االقتصـادية المكونات نذكر ، وفي ما يلي لنجاحها د من المجاالتتتداخل نشاطات السياحة مع العدي

لتنسيق الخطة اإلقليمية لتفعيل السـياحة  يجب أخذها بعين االعتبار أنها  ىنرالتي و يلسياحللنشاط ا

  :  وهي الدراسة منطقةب

  ?,$< ا�=>�& ;) و.�� -,+*ة:  11ا���رة ر�� 

 A*;� ا��=�%�تم '�& %$�#� م"  : ا����ر

  ��.�� -,+*ة �$6���� ا
  

 

���7 ;) و.�� :  10 ا���رة ر��B �$7< أآE

  )B>�8�0 -,+*�� (-,+*ة 
م '�& %$�#� م" ا����ان ا��'$)  : ا����ر

  -�.�� -,+*ة �$,��ح� 
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   البعد السياحي للزراعة والثروة الحيوانية �

 البعد السياحي لغابات النخيل وتجارة التمور �

  البعد السياحي للصيد البري  �

   البعد السياحي للصناعة والحرف التقليدية  �

   البعد السياحي للتجارة والنقل  �

ويرى بعض كتاب التخطيط السياحي أن من بين عوامل نجاح السياحة وجوب توفر عالقة التخطـيط  

يقـا بمسـتويات   بالنشاط االقتصادي، إذ أن  نجاح النشاط السياحي في أي منطقة يرتبط ارتباطـا وث 

علـى   األنشطة التي يمكنها أن تؤدي إلى تحقيق زيادة متواصلة في العائدات وإمكانية االقتصاد المحلي

                                                                                                                     1.امتصاص هذه اإليرادات واستخدامها

 :الزراعة 1.3

لالستمتاع بالطبيعة والتراث الثقافي المحلي  اعملي اختياراالزراعية في المناطق الريفية  السياحة تعتبر

 نشاط تكميلي للزراعة،"النوع من السياحة على أنها  افي آن واحد، وقد تم تعريف هذ اوالحفاظ عليهم

رحالت وزيارات ملتزمـة لمنـاطق   شاط على وضع عالقات بين المزارعين من خالل يعمل هذا الن

زراعية تقليدية بغرض االستمتاع ومزاولة األنشطة الزراعية، وتأمـل البيئـة الطبيعيـة ومالمحهـا     

  . 2"الثقافية

ي تنشيط وقد وجد أن السياحة الزراعية في المناطق الريفية بمفهومها السليم تساهم في كثير من الدول ف

االقتصاد الوطني فضال عن دورها في المحافظة على الموارد الطبيعية، بمعنى آخر فإن هذا النوع من 

بالفائدة على المجتمعات المحلية ومسـاهمتهم   هالسياحة يمكن أن يوفر تمويال ذاتيا مستمرا يعود مردود

  .في التطوير والمحافظة على تلك المناطق كمصدر اقتصادي هام

أصبحت ضرورة ملحة  الريفية قدأن السياحة الزراعية في المناطق من خالل هذه النظرة  لنايتضح  و

  .اعتبار مقومات هذه األخيرة في هذا الميدانعلى  والية بسكرةفي 

                                                           
1 Conseil de l'Europe- Développement touristique durable: conciliation des intérêts économiques, culturels, 
sociaux, scientifiques et environnementaux-, page 12, édition du conseil de l'Europe (1997) ,156 pages.       
2 Roch côté, Miche Venne- l'annuaire du Québec- page 326, édition Fides (2002),  705  pages    
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غناها بالمياه الجوفية حيث تعتبر والية بسكرة من الواليات الرائدة في مجال الفالحة ، فمناخها المالئم و

 المنـتج   كثـرة للزراعة أعطى لها مميزات تجعلها في الصدارة من ناحية تنوع و  الحةالصو التربة 

  .الفالحي

  

  

  

  

  

  

  

  2007/2008للموسم الفالحي  لألراضي العام التوزيع)12(جدول رقم      

 (%)النسبة المئوية  )هكتار(المساحة  توزيع األراضي

 8,59   184783 للزراعة المسـاحة الفالحيـة الصالحـة

 58,65   108382 مسقيـة  أراضيمنها *

 64,91   1396161 أراضي بور و رعـويـة

 3,48  71807      أراضي غير منتجة و مخصصة للفالحة

 76,84  751 652 1  مجموع األراضي المستعملة للفالحـة

  4,55 780 97  الــغـابــات

 0,64 864 13  الحلفــــاء

 5,19 644 111  مجمــوع الغابـــات

 17,97 585 386  أراضي غير منتجة و غير مخصصة للفالحة

 100 980 150 2 المسـاحـة اإلجمالية للواليــــة

  مديرية المصالح الفالحيةإحصائيات  : المصدر

مـن   %76 ,84هكتار أي ما يقـارب   1.652.751بـ تقدر المساحة الفالحية اإلجمالية  يالحظ أن

مـن  % 8,59هكتار صالحة للفالحة بـ أي بنسـبة   184.783 ، منهالواليةإجمالي المساحة الكلية ل

هكتار أراضـي مسـقية وتمثـل     108.382 ومن المساحة الصالحة للفالحة توجدالمساحة الفالحية، 

علما أن عملية السقي تعتمد أساسا على الميـاه  . من المساحة الفالحية والصالحة للزراعة % 58.65

 

زراعة : 12رقم صورة 

الخضر في  بلدية 

   لغروس

  عدسة الباحث: المصدر

     2010 - أفريل
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دوائر سيدي عقبـة، زريبـة   ( من الوالية الجهة الشرقيةتختص . اليف باهظةالجوفية والتي تتطلب تك

 كالخضروات والبقول والحبوب،بالزراعات الحقلية ) الغروس ،الدوسن( وكذا الجهة الغربية  ) الوادي

إلى بعـض الحمضـيات    ةالفواكه كالمشمش والتين باإلضافبعض  بإنتاج أما الجهة الشمالية فتعرف 

  . كالليمون

    2007/2008التوزيع العام لألراضي للموسم الفالحي ) 03(ل رقمشك

  
   )12(رقمالباحث من خالل معطيات الجدول  تمثيل بياني من طرف: المصدر

  الثروة الحيوانية  2.3

مـن الشـمال إلـى    الذي يؤهلها لتكون بوابة عبـور   والية بسكرةموقع أن  إلى البحث انشير في هذ

 األراضيمن  معتبرةالمجاورة والبعيدة، ووجود مساحات  األسواق إلى ومنهالصحراء والعكس أيضا، 

الخصبة الصالحة للزراعة ووجود مصادر مائية مناسبة ما يتيح قيام استثمارات زراعية وصـناعات  

ـ  ، كل هذه الظـروف  غذائية كبيرة وتنوع الثروة الحيوانية وتوفر مساحات كبيرة من المراعي ؤمن ت

صناعات مربحة لتصدير لحومهـا وتصـنيع    وإقامةريع تنمية الثروة الحيوانية الشروط المالئمة لمشا

  .منتجاتها المختلفة

  

  

  

4,55

0,64

17,97

64,913,34

8,59

الفالحيـة الصالحـة المسـاحة
أراضي بور ورعوية

غير منتجة و مخصصة للفالحة أراضي
الغاباتا

أراضي غير منجة وغير مخصصة للفالحة
الحلفــــاء
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فإن الثروة الحيوانية تعتبر مصدرا هاما من مصادر الثروة في الوالية ،  )13(الجدول رقم من خالل   

   :لتاليكا، تتوزع رأس  1230936بـ  م 2008سنة  يقدر عدد رؤوس الماشيةإذ 

  .رأس1028980 : ـمالغن 

  .رأس 195.840: الماعز 

  .رأس 3632: البقـر 

 .رأس 2.220 :لـاإلب 

  .رأس 264: الخيول 

، تليها دائرة أوالد رأس 409065حيث تحتل دائرة سيدي عقبة المرتبة األولى في تربية الماشية بعدد 

الثالثة تكثر  رأس وهذا ألن هذه المناطق 208515 :بـرأس ثم دائرة سيدي خالد  302838جالل بـ

  . فيها المراعي

قنطـار   240.200 بـفقد قدر   2007/2008أما اإلنتاج الحيواني في الوالية خالل الموسم الفالحي 

باإلضافة إلى إنتاج الصوف والحليب،  من اللحوم البيضاء،قنطار  361.000بـ من اللحوم الحمراء و 

  .وحدة19308000 أما البيض فبلغ

مختلف البرامج التنموية الوطنية أعطت دعمـا معتبـرا   ب في الوقت الحالينتهجة أن السياسة المب علما

والصندوق االقتصادي ، اإلنعاش  جسينعكس باإليجاب على الفالحة خاصة برنامالفالحي وهذا للقطاع 

الحديثة ن يساهمان بشكل فعال في توسيع الرقعة الفالحية وإدخال الطرق االوطني للتنمية الفالحية اللذ

    .لسقيل
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  2007/2008: موسم الفالحي لل المواشيعدد ) 13(جدول رقم           

  الماشية

 الدوائر

  المجموع  الخيول اإلبل الماعز البقر الغنم

  22126 6 0 4456 339 17325 بسكــرة

  20703 0 0 2730 253  720 17 لوطايــة

  13209 0 0 5964 51  7194 جمـورة

  16817 0 0 8475 87  8255 القنطـرة

  409065 33 1213 25267 1287 381265 عقبة .س

  84477 0 14 28232 106 56125 الوادي .ز

  4241 0 0 1845 11 2385 امشونش

  89630 58 0 17465 102 72005 طولقــة

  15104 28 0 2930 91 12055 فوغالة

  302838 53 48 51301 984 250452 اوالد جالل

  208515 75 592 39797 116 167935 خالد.س

  44211 11 353 7378 205 36264 اورالل

  1230936 264 220 2 840 195 632 3 1028980  كلي.مج

   2008سنة  مديرية المصالح الفالحيةمعطيات : المصدر          

  

  :النخيل وتجارة التمور 3.3

 نخلـة، منهـا   4.121.858 حـوالي وجـد  ت، حيـث  الثروة الفالحية األساسية بالوالية هي النخيل 

  )طولقة، فوغالة، اورالل(الغربي منطقة الزاب  غالبيتها فيتتواجد  ،منتجةنخلة  2.753.079

النهوض كما يجب ،  األهميةفي غاية  أمرفان تعظيم مردودها االقتصادي واالجتماعي والبيئي  وعليه

ـ   وتغليف شركات ومصانع متخصصة بتعبئة إنشاءبعملية التسويق عن طريق  ذلك تنميـة  التمـور ك

المحلـي والخـارجي ، وتنميـة     السوق بما يتناسب مع متطلبات آلياتهاوحدات تعبئة التمور وتطوير 

وتنمية سياحة النخيل عـن طريـق دعـم     النخيل مشتقاتالصناعات التحويلية وتنمية وحدات تصنيع 

التمـور لتـأمين   ضبط جودة  بأهميةالمزارعين  إرشاد يجب كما بالمنطقةالسياحية  األنشطةالبرامج و

  .وسيساهم هذا العمل في تطوير السياحة االقتصاديةمردود 
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عدد نخيل دقلة نور المتواجدة بواحات بسكرة والمعروفة عالميـا يقـدر بــ    البحث أن نشير في هذا 

اإلنتاج اإلجمـالي   يقدرفيما .% 58.73نخلة منتجة أي نسبة  1.473.512نخلة منها  2.508.537

، %59.60قنطار أي بنسـبة   1.036.480قنطار و حصة دقلة نور تمثل  1.738.800للتمور بـ 

مردود يقدرنخلة منتجة، بينما /كلغ 63.15فيصل إلىمعدل المردود للنخلة الواحدة من كل األنواع  أما

  .1خرىإلى أهذه األرقام تتفاوت من منطقة  علما بأننخلة، /كلغ 70.34 بـنخلة دقلة نور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

                                                           
�ة   1L3�ی� ��ی�ی� ��	 W ا �2d5  ��ی� G2008- ت   

 :   13رقم  صورة

غابة النخيل ببلدية 

 طولقة 

عدسة الباحث : المصدر

  2010/فيفيري 
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 2007/2008: الموسم الفالحي بوالية بسكرة في وإنتاج التمور  ثروة النخيل) 14(رقم جدول

  المنتج   

  الدوائر

  أنواع أخرى من النخيل   نخيل دقلة نور

 )ق(اإلنتاج  منه المنتج إجمالي النخيل )ق(اإلنتاج  منه المنتج إجمالي النخيل

  660 114  811 229  975 420  60113  113752  235120 بسكــرة

  915 10  400 10  261 59  225 4  500 6  666 41 لوطايــة

  36 13  900 34  080 57  470 2  400 8  850 2 جمـورة

  624 6  550 12  080 25  220 2  700 3  800 4 القنطـرة

  863 256  933 430  932 776  964 146  813 181  868 41 عقبة .س

  696 33  329 59  609 183  532 22  598 36  051 147 الوادي .ز

  777 40  679 86  657 88  988 12  933 19  283 22 امشونش

  986 354  56 574  245 686  533 293  552 450  303 552 طولقــة

  720 195  546 227  88 278  111 164  063 64  646 213 فوغالة

  872 207  147 274  678 417  698 146  808 172  400 313 اوالد جالل

  751 85  800 92  310 169  900 54  000 61  620 126 خالد.س

  630 417  408 719  153 958  726 125  393 254  930 374 اورالل

  800 738 1  079 753 2  858 121 4  480 036 1  512 473 1  537 508 2  كلي.مج

  2008سنة  مديرية المصالح الفالحيةإحصائيات : المصدر

   2007/2008إنتاج النخيل بوالية بسكرة للموسم ) 04(شكل رقم

4 121 858

2 508 537

2 753 079

1 473 512

1 738 800

1 036 480

  0

 500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000
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4 000 000

4 500 000

المجموع المنتج االنتاج (ق) مجموع النخيل

دقلة نور

  
   )14(بتوظيف معطيات الجدول رقم  من إنجاز الباحثبياني تمثيل : المصدر



 98  

 

  الصيد البري 4.3

في مناطق عديدة من والية بسكرة، خاصة تلـك التـي    تيعتبر الصيد البري مصدر رزق لعدة عائال

 التي) البسباس ، رأس الميعاد ، أوالد جالل ، سيدي خالد (تحتوي على مساحات كبيرة من المراعي 

تنتمي لنطاق الزاب الغربي وكذلك زريبة الوادي وسيدي عقبة بالزاب الشرقي ، وقد صـرح رئـيس   

مقاطعة الغابات لدائرة زريبة الوادي بأن عملية الصيد كانت واسعة في السنوات الماضية وخاصة قبل 

ـ . التسعينات لتوفر األمن واستعمال بنادق الصيد  ذ مـن  كما أضاف نفس المصدر بأن هناك من يتخ

عملية الصيد في مناطق بسكرة ترفيه وسياحة صيد حتى من طرف األجانـب،نظرا لتـوفر غـزال    

والحجل في السهول والهضاب  بالصحراء في جبال مزيرعة وخنقة سيدي ناجي وكذالك توفر األران

  .على مجال واسع في الزابين الشرقي والغربي

، دون مراعاة شروط حماية البيئة والتي تـدعو  لكن عملية الصيد هذه تتم على مستوى تراب الوالية 

 طبيعيـة نشاء محميـات  إلحماية الثروة الحيوانية من االنقراض، بما هو متاح لها من تشريعات  إلى

والعمل على تجسيد عمليـات  منها كغزال الصحراء النادرة وخاصة  من الحيوانات األنواعلتربية هذه 

ا للحفاظ على التوازن االيكولوجي في الوسط الواحد، موضحا التفريخ والتكاثر وفق معايير متفق عليه

  .على حد سواء واألجانبأن التشريع الجزائري يسري على الجزائريين 

د في الكـرة  ييمثل الرأسمال والمورد الحيوي الطبيعي القابل للتجد) البيولوجي(التنوع الحيوي فإذا كان

فإنه يتطلب درجة عالية مـن التوعيـة   لذلك سان ، األرضية وهو أساس الوجود المادي والمعنوي لإلن

  . والثقافة البيئية لتنميته وحمايته من االنقراض وهذا السلوك هو الهدف الرئيسي للسياحة البيئية

الجهة الغربية من والية بسكرة تستقطب عشاق صيد األرانـب   في هذا الصدد نشير إلى أن صحراء 

لكن هذه المرة بوسائل غير التي اعتادوا عليها كالدراجات   ضلة،الذين عادوا إلى ممارسة هوايتهم المف

هذه الهواية تعرفها منطقتي أوالد جالل وسيدي خالد، لم تجد هذه الفئة سـوى  . النارية وكالب الصيد

االعتماد على وسائل وطرق بديلة لممارسة هواية الصيد التي يعشقونها حتى النخاع ،إذا كان الخروج 

كن هذا لم يمنع البعض من اتخاذ رحالت الصيد هذه كهواية ومهنة في آن واحـد، ألن  للصيد متعة ، ل

وفرة األرانب التي يتم صيدها في اآلونة األخيرة حفزت العديد من الصيادين الشـباب علـى جعـل    

   .1.عمليات الصيد سبيال لالرتزاق ولو مؤقتا ما دامت الفرصة سانحة

                                                           

    2010مارس  -الباحثاستقصاء : المصدر 1
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، هو أن السياحة البيئية الصحراوية يجب أن تهتم بالرحالت طرحانعني به من خالل هذا الوالشك أن م

فيها البعد البيئى  والزيارات للمناطق الطبيعية ألجل االستمتاع بمظاهر  ىالتى يراع أيالمسئولة بيئياً 

الخالبة باالضافة لتعزيز حمايتها وما يصاحبها من معالم ثقافية وأن تحقق مكاسب اجتماعيـة   الطبيعة

المحمية عالميا والتـي  والنادرة ة للمجتمعات المحلية، وليس الصيد الجائر خاصة للحيوانات واقتصادي

  .هي مهددة باالنقراض غالبا

الصقور وأنواع أخرى ذاكويشتهر صيد الحيوانات النادرة كالغزال واألوري المهددة باالنقراض حيث 

بعد حشوها بالصوف وإضافة مواد لدان إلى بعض الب اتهرب جلوده من الطيور الثمينة والنادرة ، حيث

   .حافظة لها لبيعها كقطع للتزيين ووضعها كديكور في الفيالت والقصور

  :الصناعات التقليدية والحرف اليدوية 5.3

 كـل و دورها التنظيمي عند مفترق الخطة التنسيقية لتفعيل التهيئة السياحية في أي إقليم تظهر أهمية 

التنمية  لهدف الوصول إلى مطالبة بتنمية النشاط السياحي  هذه المصالح ،المتداخلة التنموية  المصالح 

  . االجتماعية واالقتصادية–بمراعاة البيئة الجغرافية الطبيعية والثقافية  اإلقليمية 

الحفـاظ   هوية الوطنية وأداة فعالة فيلل التقليدية القوة الحسية الباطنية والصناعات اليدوية الحرف وتعد

 يرضـي  ما السياح من العديد ،حيث يجد الثقافي المادي وغير المادي، فهي مورد سياحي على التراث

  المنتجات، هذه من حاجاتهم أذواقهم ويلبي

 بها مر وما جهة من مواد أولية من فيها يتوفر وما المنطقة تتنوع بتنوع الصحراوية التقليدية والصناعات

سكرة من خالل غرفة الصناعات التقليدية والحرف والية ب وتسعى .أخرى جهة من تاريخ وحضارة من

والمتغيـرات   يـتالءم  بما وتطويرها االبتكار فيها مع المنتوجات هذه على أصالة المحافظة إلى بالوالية 

مشتقات النخيل التي تركز عليها السلطات المحلية بدرجة عالية لما يتوفر في النخيـل   الراهنة وخاصة

جعلها أحد أهم روافد التنمية المحلية بل والمستدامة من خالل االعتماد  نكامن مقومات  اقتصادية باإلم

    1.الثروة على البحث العلمي وتوجيه فرص االستثمار الستغالل النشاطات التي يمكن استحداثها من هذه

 كما تعرف ،الفخار والحلي التقليدية ،بسكرة بصناعات تقليدية عديدة أهمها صناعة الخزف تشتهر كما

الحرف وغيرهـا تعكـس    كل هذه... صناعة الجلود والحدادة ،األلبسة الصوفية: صناعات أخرى مثل

  .لهمبسكرة واتساع الروح اإلبداعية سكان والية التقاليد العريقة ل

                                                           
   2008نوفمرب  - دليل مشتقات النخيل -غرفة الصناعات التقليدية واحلرف بسكرة 1
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  :تمثل نواة الصناعة التقليدية الموسعة وهي ،وحدات للصناعة التقليدية خمسةتوجد عبر الوالية و

ـ  ،)بسكرة(والطرز لزرابيامركز صناعة   ـ  وحدة الغزل والنسيج  وحدة الخزف ،)سيدي خالد(الفتح 

 .ووحدة الخزف والفخار بخنقة سيدي ناجي )القنطرة(والفخار وحدة الخزف ،)مشونش(والفخار التقليدي

وحدات الصناعة التقليديـة   ،نفيها حرفيوالحرف والصناعات عدة معارض تقليدية يشارك  تشهد هذه 

النوافذ التي تعرض التقاليد العريقة العديـدة لمنطقـة    ويعد هذا كنافذة من ،محلية للسياحةوالدواوين ال

ـ مشتقات النخيـل  ،الجلود ،الوبر ،الشعر ،الصوف: األولية بالوالية ومن أهم المواد. الزيبان  ل، الرم

  الصالح لصناعة الفخار بمنطقة سيدي نـاجي  ومشـونش   الطينديكور و المخصص إلنتاج زجاج ال

كما يزال اللباس التقليدي لوالية بسـكرة يحـافظ علـى روح    .  بمنطقة أوماش الجبس وكذلك وجود

ومازال ينتقل من جيل إلى آخر متجاوزا تأثير األزمان بتصـاميم  . األصالة وبصمات حضارة الزيبان

ورموزه ويبقى على سبيل المثال البرنس البسكري بألوانه . تمتزج بلمسات عصرية دون أن تذوب فيها

أهم شاهد على أصالة المنطقة، حيث أنه يمثل قبل كل شيء التراث واالنتماء للوالية بمجرد التمعن في 

   1.البذلة وطريقة الصنع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ). 2009/ 09/11(استجواب الباحث مبناسبة االحتفال باليوم الوطين للصناعات التقليدية  –غرفة الصناعات التقليدية واحلرف بسكرة   1
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  :النقل .6.3

  :تمهيد

 ة القائمين علـى في الحقيقة إن تفعيل التهيئة السياحية ليست مهمة أحادية الجانب بمعنى أنها مسؤولي 

مهمة مشتركة لمجموعة القطاعات والمؤسسات التي تشكل حلقات متكاملة تعمـل   وإنما السياحة فقط،

ـ ة وتسويقها لزيـادة  يإطار التنمية السياح جميعاً في يعـد قطـاع النقـل    و،  واسـتثماراتها  اموارده

قل وهو بذلك أي الن. لتنمية األقاليم فالحيا ، صناعيا، تجاريا وسياحيا  األساسية ىوالمواصالت من البن

أو غير مباشرة في الحياة االجتماعية لألفـراد مـن    ةؤثر في الوقت نفسه بصورة مباشروسائله يبكل 

  . خالل ما يحققه من عملية اتصال وتغيير في السلوك االجتماعي والحضاري لهم

 ،لهـذا النشـاط االقتصـادي الهـام     احساس اعصب النقل وبالنسبة لهذا البحث تحديدا فإنه يمكن اعتبار

المواقـع  الوسيلة الفاعلة في تحقيق االتصال المستمر بين عامل من عوامل الجذب السياحي وتباره باع

إلى المواقع التي تكون فيها أكثر  السياحلنقل  أو بما يمثله من اختصار لعامل الزمنوالمناطق السياحية 

لمكان، أي أن النقـل مـن   واالستفادة من عامل التحقيق االستثمار األفضل  التسلية والترفيهفي  جاذبية

العمليات الهامة المتممة لإلنتاج االقتصادي حيث يقوم عليه التبادل وتتوقف كميـة اإلنتـاج، ويقـرب    

  1 .الجهات البعيدة ويعمل على استغالل موارد الثروة على أحسن وجه

  ةوسوف نتناول في هذا البحث، عامل النقل ووسائله حسب أنواعها المتوفرة على مستوى والي 

  :   بسكرة كما يلي

 :البري بسيارات األجرةالنقل  1.6.3

يزداد االعتماد عليها مـن  جدا في الخدمة السياحية، حتى  تعتبر حالة وسيلة النقل وتكيفيها مهمة 

سنة إلى أخرى ولعل السبب الواضح في زيادة االعتماد عليها أو الحاجـة إليهـا هـو المرونـة     

  .وخاصة الراحةبية حاجات النقل واالستجابة العالية التي تتصف بها لتل

تأتي من خالل الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية  بسيارات األجرةإن أهمية النقل  

في تحقيق عملية االتصـال بـنفس    الحافالت المتناثرة والتي يصعب في الكثير من األحيان على

 .المرونة التي تتمتع بها السيارات

                                                           
1 ��	
� ��ا�
	 ا����	دی� -���� ���� أ��وت  �، دار ا '&% - ا �
 �
�  579، ص ) 1984(ا $
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 1764بــ   يقدر 2008في سنة األجرة عدد سيارات أن ) 14(ول رقم يتضح من خالل الجدو 

منها يفوق سنها  % 65من  مستوى الوالية وفي اتجاهات مختلفة لكن فيها أكثر عاملة على سيارة

، وأن استغالل السيارات يبدو ضعيفا في كل من دائرة امشونس، لوطاية، فوغالة، القنطرة سنة 15

على تأثير الحافالت الكبيرة والصغيرة على النقل بسيارات األجـرة     ودائرة اورالل والسبب يعود

  .المناطق المتواجدة على محور الطرقات ذات الحركة الكبيرة في

  2008سنـــة  حظيرة سيارات األجرة بوالية بسكرة ) 15(جدول رقم            

 عمر السيـارات الناقلون  الدوائر

 %النسبة المئوية  سنة 15من األكثر  منها المستغلة الموزعة

 59.40 869 1463 1715 بسكــرة

 100 1 1  45 لوطايــة

 100 9 9  50 جمـورة

 100 5 5  43 القنطـرة

 88.23 30 34 154 عقبة .س

 92.68 38 41 120 الوادي .ز

 00 0 0 35 امشونش

 96.34 79 82 189 طولقــة

 100 3 3 112 فوغالة

 92.68 76 82 125 اوالد جالل

 94.44 34 36 60 خالد.س

 100 8 8 104 اورالل

 65.30 1152 1764 2752  كلي.مج

  2008 بوالية بسكرة سنة مديرية النقلمعلومات إحصائية ل: المصدر             

للسياحة، لذا نرى أن قدم المركبة  ابيئي ايجب أن يواكبه تخطيطنقل السياح بسيارات األجرة تطور  إن

األولوية  تذا بين المشاريع يعد من يالبر وسيلة النقلتحديث وأن  ةى تنشيط السياحيؤثر سلبا عل

لتحسين صورة المنطقة سياحيا بما يساهم في زيادة الدخل السياحي ورفع الدخل لسائق سيارة 
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األجرة،زيادة على تثقيف السائق و تأمين وسائل النقل والمواصالت المريحة والسريعة والتي تشبع 

  1 .لسائح ورغباته باإلضافة إلى توفير البنية التحتية ككلحاجات ا

  : النقل البري بالحافالت 2.6.3

ـ  699عدد  والية بسكرةعلى مستوى  أنه ينشط )15(يتضح من الجدول رقم   815بمجمـوع   ل،ناق

عبر هذه الوسيلة أهمية كبيرة فـي  وللنقل البري  .خطا مستغال 105مقعدا بعدد  25701وفر ت حافلة،

بلدية ، وفي انعـدام الحـافالت    33سياحة الداخلية داخل الحدود اإلدارية للوالية وفي مجال تنشيط ال

وكاالت سياحية للقيام بمجموعة  من طرف ، فإنه يتم كراء حافالت نقل المسافرين في الواليةالسياحية 

بعضـها   وكالـة   15ينشط بوالية بسكرة مع العلم أنه من األنشطة الترويجية عن طريق الرحالت ، 

  2.تتوفر على مرشدين سياحيين

   2008في والية بسكرة سنة  حظيرة الحافالت لنقل المسافرين) 16(جدول رقم

عدد  المقــاعد الحافــالت الناقلــون  الدوائر

 الخطوط

 المستعملة
 10اقل من  المجموع الخواص المجموع

 سنوات

 الخواص المجموع

  43  13962  14632  130  294  213  215 بسكــرة

  3  300  300  9  15  14  14 لوطايــة

  3  409  409  2  28  27  27 جمـورة

  3  295  295  8  10  9  9 القنطـرة

  10  2504  2540  25  109  99  101 عقبة .س

    1102  1102  18  46  39  39 الوادي .ز

  2  438  438  14  20  16  16 امشونش

  12  2492  2519  08  133  123  124 طولقــة

  4  494  555  5  30  28  29 فوغالة

  9  727  835  10  38  33  35 اوالد جالل

  9  963  1104  6  43  37  41 خالد.س

  7  972  972  20  49  49  49 اورالل

  كلي.مج
699   687 815 255 25701 24658 105 

                                                           
 2007، سوريا )2(العدد ) 29(مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،المجلد ( -تقويم كفاءة التسويق السياحي  -أديب برهوم  1

   106ص
  )2010مارس (مديرية السياحة لوالية بسكرة : المصدر 2

2008 بوالية بسكرة سنة مديرية النقلمعلومات إحصائية ل: المصدر  
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  :النقل البري عبر السكة الحديدية 3.6.3

اهمة فعالة في تنشيط حركـة  تلعب السكك الحديدية دورا هاما في مختلف المجتمعات؛ إذ إنّها تسهم مس

النقل والتبادل التجاري بين المدن، وفي تنمية المناطق التي تمر بها السكة وما ينتج عن ذلك من تطوير 

ينقل أحجاماً كبيرة من البضائع وأعـداداً كبيـرة مـن     نإلى أن القطار يستطيع أ ةاالقتصاد، باإلضاف

  1 .قات أعلىنف عنها وسائل النقل البري األخرى كلفالركاب ت

. كلم 130.13الوالية من الشمال إلى الجنوب بطول تراب يقطع خط السكة الحديدية في هذا السياق  

. خرى في القنطرةاألواحدة رئيسية ببسكرة، واحدة في الوطاية ومحطة محطات منها ثالثة ) 3(تتخلله 

في نقل البضـائع،  والشمال  يساهم في تنشيط الحركة اإلقتصادية بين عدة واليات من الجنوب الشرقي

  2.أما نقل المسافرين فقد توقف منذ سنوات لسبب قدم السكة الحديدية مما جعلها غير صالحة

، حيث سـتربط   الحديدية لحلقة الجنوبشبكة السكة  شامل إلعادة تأهيلالوطني البرنامج الإطار و في 

مشروع السكة الحديدية الـذي   كرة منفقد استفادت والية بس. هذه الشبكات واليات الشمال مع الجنوب

كلم، بتكلفة ماليـة بلغـت حـوالي     210يربط بسكرة بتوقرت و يمر شمال والية الوادي على مسافة 

مليار سنتيم والمقسم على ثالث أشطر تشترك في إنجازه شركات برتغالية، صينية وجزائرية،  1300

كلم في األسبوع وينتظـر تسـليمه    05از كلم ويسير بوتيرة إنج 97استكملت لحد اآلن مسافة   حيث

  3 .نهاية العام الحالي

في تلك المسجلة  المشروع من شأنه أن يّؤمن للزبائن عقب دخوله الخدمة نوعية مميزة عكس هذا أن 

فضال عن قـدرة التحمـل    ر عالمية ذات تقنيات حديثةيحيث سيقدم خدمات بمعاي. السنوات المنقضية

كلم في  120مستقبال إلى نحو  ودية المنعرجات مما سيرفع سرعة القطاربطاقة هائلة ناهيك عن محد

قطار المسافرين بين عاصمة وادي  وهو مؤشر صحي لعودة. للمشروعالساعة بموجب الدراسة المعدة 

فيما استمر نشاط قطار نقل البضائع فقط . بعيد ريغ وبوابة الصحراء بسكرة الذي أوقف نشاطه منذ أمد

  .للمدينة الصناعية ها األهمية االقتصاديةالعتبارات أملت

                                                           
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  -دور التسويق في تفعيل النقل السككي في الجمهورية العربية السورية -فراس األشقرمحمد ناصر، 1

 )  3(العدد) 27(، المجلد) سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية( العلمية 
   ) 2008مونوغرافية الوالية ( مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية بسكرة 2
   )2010حتقيق الباحث مارس ( مديرية النقل لوالية بسكرة  3
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لمنطقـة   كون له أهمية كبيرة في تعزيز المكانـة السـياحية  تإلى أن هذا المشروع سوف  هناونشير 

لمستخدمي وسائط النقل في  الدراسة ودعم اقتصاد الوالية  باإلضافة إلى ما يقدمه المشروع من تسهيل

داده نحو مناطق وادي ريغ ووادي سوف والحاجة المسـتمرة  ظل التوافد السياحي لمناطق الزيبان وامت

وسائل نقل عامة تتوفر فيها مقومات األمان والراحة واالطمئنان مثل القطار، إضافة إلى انخفاض  إلى

امتصاص جزء كبيـر   تكلفة النقل بالقطار مقارنة بالسيارة والحافلة والطائرة  ، وبين أن ذلك من شأنه

  . بط بسكرة بورقلةاالر 03لطريق الوطني رقم من حركة المرور على ا

مـن   سـياح وسوف تظهر أهمية هذا الخط الحديدي في النشاط السياحي من خالل الترويج والدعاية لل

 عبر الخط المحدث للمسافرين القطار  باستعمال طرف مديرية النقل والمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية

لوضع الخطط واآللية الكفيلـة بضـمان نشـاط     يرية السياحةمد وتحاول جاهدة بالتنسيق والتعاون مع

  .بإضافة محطات توقف أخرى بالشقة مثال للسماح للمتوجهين لحمام الشقة بالنزول واستثمار القطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : النقل الجوي 4.6.3

ار، وقد يعتبر النقل الجوي من أكثر أنواع النقل أهمية في حركة التبادل العالمي للتجارة واألفراد واألفك

ساعد على تنمية حركة السياحة الضخمة بين دول العالم وبين أجزاء الدولة الواحدة، وشـجعت علـى   

  شقةخط السكة الحديدية المار بمحاذاة حمام ال 16 :صورة رقم

    2010عدسة الباحث مارس : المصدر
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تعزيز العالقات الدولية لتسهيل حضور المؤتمرات الدولية والوطنيـة العلميـة والسياسـية والثقافيـة     

  .1وغيرها

ي أهمية بالغة  وتشهد المنشـآت  ، يكتسي النقل الجوفي الجزائروفي ما يخص  تنمية السياحة الدولية 

تتشكل الشبكة الوطنية للمـطارات ، مثلــما هو مـحدد فـي المرسوم ، كما القاعدية تطورا مستمرا

يصـنف  مطارا من مختلف األنـواع و  53من   1989أفريل  18المؤرخ في  50-89التنفيذي رقم 

ـ الوادي ـ عـين صـالح ـ     بشارـ بجاية  مطار بسكرة ضمن قائمة المطارات الوطنية مع كل من 

  2-جانت ـ ايليزي

إعادة االعتبار لمطار بسكرة الذي أصبح دوليا، رغم عدم اكتمال األشـغال   2007وقد تم خالل سنة 

ليكون بذلك مطابق لمعايير المنظمة الدولية للطيران من حيث تحسين خدمات النقل الجوي وكذا تامين 

  :سنةسالمة الطيران المدني حيث تم خالل هذه ال

   الجوية بالمطار، لمالحةا تجهيزاتب بطول كيلومترين يصلانجاز مسلك  -

  ،تسليم أمتعة المسافرين ةاقتناء أجهزة معالج -

  ،م 8000 محيطتدعيم سياج المطار بـ -

  ،)انتهاء أشغال الشطر األول(إنارة محيط سياج المطار -

  .انجاز طريق دائري بمحيط المطار -

  :ة مشاريع في طور االنجاز أهمها باإلضافة إلى وجود عد

  انجاز محطة أرصاد جوية ذات استغالل فالحي للتكفل باالحتياجات ذات الطابع الفالحي -

  .3دراسة وانجاز محطة الطيران وكذا تهيئة وإنارة طريق المطار باتجاه مدينة بسكرة -

) SDAT(تهيئة السـياحية  لل التوجيهياعتبارا لتوجهات سياحية، وفي إطار تفعيل مقتضيات المخطط 

تعتبر جزاءا من تنسيق الخطـة اإلقليميـة    فإن الترميمات وإعادة هيكلة مطار بسكرة ،2025في أفق 

المؤسسة من طرف ، ونؤكد في هذا البحث على ضرورة التنسيق   السياحيظروف االستقبال  لتحسين

ريـة العامـة لألمـن الـوطني،     قطاع السياحة، والمدي( الهيئاتلمطارات، ومجموع ا الوطنية لتسيير

  .وغير ذلك، للتنمية السياحية ةالوطنيالمؤسسة والجمارك، و
                                                           

  ،  623مرجع سابق ص  -فتحي محمد ابوعيانة 1
   60مرجع سابق ص   - علي موفق 2
  مديرية النقل لوالية بسكرةمعلومات من  3
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وللنقل الجوي أهمية كبيرة في التنمية السياحية بالوالية بما في ذلك السياحة الثقافية واالقتصادية ويجب 

 اعتماد الجزائر فين تغيير النظرة الضيقة التي تنتهجها الدولة منذ أمد طويل في التمنية االقتصادية، أل

، خاصة وأن الجزائر ما قد شل عملية التهيئة اإلقليمية باألساس  الثروات الباطنية منتجصادراتها على 

  .لم تستغلها في عدة مجاالت اقتصاديةوثقافية طبيعية  مؤهالتزالت تتوفر على 

التمور فقط و نشـير   منتجات فالحية عديدة وال تقتصر على في مجال تصدير مؤهلة ووالية بسكرة  

هنا إلى أن  النقل الجوي من وإلى بسكرة يمكن أن يساهم في تطوير ونجاح السياحة الزراعية والثقافية 

بدرجة كبيرة خاصة بعد تحسين البنية األساسية للمطار ، لكن ال ننسى جانب التكوين فـي االسـتقبال   

من الملتقيات كل سنة منها ملتقى بسـكرة  حيث تعرف الوالية العديد ، والتوجيه السياحي عبر المطار

  . عبر التاريخ ، ملتقى عيد التمور وكذا المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية

السفر إلـى   سيزيد من نسبة الراغبين في ، خاصة الزراعية و الثقافية منهاوال شك أن تطور السياحة 

بشـكل إيجـابي    التخطيط الجزائريةالجوية ، وهو ما يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم الخطوط بسكرة

للسياح، وال شك أن مساهمة النقل  وعلمي إلعداد البرامج السياحية والبنية التحتية لتقديم أفضل الخدمات

  . المنطقةالجوي في مقدمة الوسائل لجذب السياح إلى 
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  2008/ 2007سنـــة من وإلى بسكرة  الجـوي النقـل) 17(جدول رقم

  2008  2007  حركة النقل  لخطوط النق

  287 174 التجارية عدد الرحالت  الخطوط الداخلية

  27413 114 36 المتــوفـرة عدد المقاعد

  10404 389 7 وصـــول -عدد المسافرون 

  10290 968 7 ذهــــاب -عدد المسافرون 

  12287 981 12 )كلغ(وصـــول  -البضـــائـع 

  705 686 2 )كلغ(ذهـــاب  -البضــائــع 

  167 86 عــدد الـرحـــــالت التجارية  الخطوط الخارجية

  23718 030 25 عـدد المقــاعـد المتــوفـرة

  13382 696 6 وصـــول -عدد المسافرون 

  14530 372 6 ذهــــاب -عدد المسافرون 

  5773 461 3 )كلغ(وصـــول  -البضـــائـع 

  0 0 )كلغ(ذهـــاب  -البضــائــع 

  2008 بوالية بسكرة سنة مديرية النقلمعلومات إحصائية ل : المصدر

 بأنها في تزايد 2008و  2007ويتضح من خالل مقارنة حركة نقل المسافرين بهذا المطار بين سنتي 

  .في القادمين من الخارج   % 99.85في القادمين من داخل الوطن و  % 40.80بنسبة 

  2008 - 2007القادمين إلى بسكرة  حركة المسافرين) 05(شكل رقم 

  
  من طرف الباحث        )17(معطيات الجدول رقم تمثيل : المصدر          

 

13382 

6696 

10404 

7389 



 109  

 

  :المرافق والتجهيزات السياحية .4

في واقع ألمر تعتبر المرافق والتجهيزات السياحية من عوامل الجذب السياحي في أي منطقة سياحية ، 

ي ظل ما يتوفر عليه من مؤهالت طبيعية ومادية وتاريخية وتراث فلكن تأخر القطاع السياحي ببالدنا 

للتنمية االقتصادية لإلقليم، ومن مشجعة للتدفق السياحي ومدعمة  جد مادي وغير مادي، وهي مؤهالت

المرافق والتجهيزات السياحية التي كان من األجدر توفرها في منطقة بسكرة هي القرى السياحية ذات 

الفنادق من طراز معماري صحراوي والمركبات الحموية إلى جانب وسائل النقل  الطابع الصحراوي ،

السياحية وبنية تحتية مالئمة للجذب السياحي، في هذا اإلطار سوف نتطرق إلى مدى تـوفر بعـض   

  :المرافق التي تخدم السياحة في منطقة الدراسة وذلك كما يلي

  : الفنادق .1.4

، فال يمكن تصور قيام نشاط سياحي من دون وجود شبكة قوية من  السياحةالفنادق هي عصب نشاط 

إلخ، ومن الجدول رقـم  ..والمقاهي السياحية المصنفة  والمطاعمالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية 

نجوم  03فندق تختلف درجة تصنيفها من نجمة واحدة إلى  11يتضح أن والية بسكرة بها نحو ) 18(

ذه المنشـات توجـد   أما باقي الفنادق فهي غير مصنفة، و الشيء الملفت لالنتباه أن كل ه 05وعددها 

الجذب السياحي في طولقة، سيدي خالد، أوالد جالل، خنقة سيدي أي أن المناطق ذات بمدينة بسكرة ،

  . ناجي ومدينة سيدي عقبة فهي خالية من أي منشأة إيواء 

بأن بسكرة تزخر بمعالم دينية وثقافية ومواقع أثرية كثيرة ومتعددة أهلتها ألن تكـون   ذكرهوكما سبق 

ة تقريبا، وذلك بفضل المعالم الدينية الكثيـرة  قطبا سياحيا يحج إليه اآلالف من السياح وعلى مدار السن

المتواجدة على تراب هذه الوالية، كما هو الحال في ليلة القدر من كل سنة بمسجد سيدي خالد العبسي 

بمدينة سيد خالد التي تستقطب آالف الزوار من عدة واليات القطر، كما تشهد الزاوية العثمانية بمدينة 

سواء من طرف تالميذ وطالب المدارس والجامعات أو من قبل األسـاتذة  طولفة عدة زيارات منظّمة، 

  .والباحثين من داخل الوطن وخارجه

فالكثير من هؤالء الزوار يضطرون إما إلى المبيت في العراء وفي ساحات المساجد أو عليهم العـودة  

كن اإليـواء المتـوفرة   في ذات اليوم إلى مدينة بسكرة مقر الوالية لالستفادة من خدمات الفنادق وأمـا 

  .هناك
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  01/01/2009إلى غاية المؤسسات الفندقية بمدينة بسكرة ) 18(جدول رقم     

ــالي  األسرة الغرف الصنف المؤسسات الفندقية ليــ

 المبيت

 العمال

 7+105 نجوم 3 الزيبان فندق
 مالحق

196 23488 94 

 137 59668 398 163 نجوم 3 فندق حمام الصالحين

 6 3588 75 24 جمتانن فندق نسيب

 7 6632 73 30  واحدة ةمنج عابديفندق 

 10  5861 58 27  واحدة نجمة  فندق سالمي

 254 99237 800 356 فنادق 05  مجموع الفنادق المصنفة

 4 834 73 30 غير مصنف الحاج الشاوينزل 

 6 718 57 30 غير مصنف فندق ذياب احمد

 26 6120 68 26 غير مصنف فندق دار المعلم

 1 3254 36 20 غير مصنف نزل المنصور

 4 5095 45 30 غير مصنف نزل الراحة

لعمال البريد نزل الراحة 

 والمواصالت

 23 3158 118 59 غير مصنف

مجموع الفنادق الغيـر  

 مصنفة

 64 19179 397 195 فنادق 06

 318 118416 1197 551 فندق 11 المجموع العام 

 2008من مديرية السياحة لوالية بسكرة لسنة معلومات إحصائية : المصدر

  :الحدائق العمومية .2.4

رغم أهمية المساحات الخضراء، التي تعتبر المتنفس الحيوي داخل التجمعات الحضرية بالوالية  إال   

جويلية أو ما تسمى محليا  05وحديقة )  لندن(أنها منعدمة ، فال يوجد سوى حديقتين فقط   وهما حديقة

هكتـارات وتحـوي    05وهي تتوسط مدينة بسكرة ، تتربع على مساحة كبيرة تقدر بـ) جنان البايلك(

وهي أشجار نادرة جدا، هذا المكسب أنجز  انوع 45األشجار النادرة المقدرة ب عددا ال يستخف به من

همية البيئية لهذه الحديقة فقد تولت مؤسسة خاصـة  نظرا لأل. الحقبة االستعمارية وبقي لحد اآلن خالل

النباتات واألشجار والتي  مهمة إعادة تهيئة الحديقة أين سيتم تجديدها عن طريق جلب أنواع أخرى من
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سيتم غرسها الحقا في هذه الحديقة مما يسمح للزوار والسياح القادمين من مختلف جهات الوطن وكذا 

  .احة والطمأنينة فيهاتجد الر العائالت البسكرية أن

  :بيوت الشباب .3.4

فواليـة  وهي من مرافق إيواء الشباب في رحالتهم الخاصة سواء كانت علمية أو رياضية أو ترفيهية  

موزعة على بيت الشباب القريب من محطة نقل المسافرين بحـي   فقط  سريرا 86 بسكرة تتوفر على

مع مالحظتنا النعدام دينة القنطرة السياحية، وأخرى بممركب حمام الصالحين  والقريب من المجاهدين 

هذه البيوت في المناطق السياحية كطولقة، سيدي خالد، أوالد جالل، سيدي عقبة وخنقة سيدي نـاجي  

في تشجيع مبادرات الشباب لغرس سياحة تربويـة ثقافيـة   مما يعيق الحركية والديناميكية التي تساهم 

توأم إن أصلح التعبير للمنشآت الثقافيـة األخـرى والتـي    ، خاصة وأن بيوت الشباب هي ال رياضية

  .فيما يلي انتناوله

  :المنشئات الثقافية .4.4

 ، بين المكتبات العلميـة  ثقافية تجمع للمجتمع يتطلب األمر إنشاء أفضية الثقافي اإلنتاجرفع من أجل  

تنشيط الحركة  م في ، إذ أن هذه المرافق تساهالموسيقى  نواديقاعات السينما و المسرح والمتاحف، 

 واألشرطة الوثائقية  والتعليمية الثقافية األنشطةالبرامج ومن خالل  وتجسد الحياة الفنية السياحية الداخلية

في هذا اإلطار يوجد . خاصة أثناء العطل أو في مناسباتتساهم بشكل كبير في جذب الزوار  كل هذه

هنـاك    أن )19(رقم كما يتضح من خالل الجدول على مستوى بلديات الوالية بعض المرافق الثقافية 

لمكتبات المطالعة والمتاحف وانعدام أفضية المسرح والسينما ، حيث تستغل مراكز الثقافة  اكبير انقص

حسب رأيي الخـاص  و .تللعرض المسرحي أما دور السينما فقد زال تماما وحل محله نوادي اإلنترن

يختلف تماما عن عـالم اإلنترنـت، ألن هـذا     ركة السياحية في تنشيط الحوالمسرح  دور السينمافإن 

األخير يساهم في عملية الترويج واإلشهار فقط ، أما السينما والمسرح فلهما تأثير الجذب والحضـور  

الترويج المنطقة إضافة إلى النشاط السياحي في لمشاهدة المنتج الثقافي من خالل الدور والفيلم إلثراء 

  .ونشر الثقافة السياحيةدورا مهما في حركة التوعية االجتماعية والمسرح يؤديان  نما السي أنو كما . له
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  2009حتى سنة  توزيع المنشات الثقافية حسب البلديات) 19(جدول رقم      

 ديـــــار بلدية متاحف بلدية مكتبة مراكز ثقافية ثقافة دار لدائرة

 الشباب
 

  3 1 4 1 1 بسكــرة

  0 ــ ــ 1 ــ لوطايــة 

  0 ــ ــ 1 ــ جمـورة

  2 1 1 2 ــ القنطــرة

  2 ــ ــ 3 ــ سيدي عقبة

  2 ــ ــ 2 ــ زريبة الوادي

  1 1 ــ 1 ــ امشونش

  3 ــ ــ 3 ــ طولقــة

  1 ــ 1 2 ــ فوغالة

  1 ــ 1 3 ــ اوالد جالل

  1 ــ ــ 2 ــ سيدي خالد

  3 1 ــ 2  اورالل

  19 4 7 23 1 مجموع الوالية

                         2008لسنة  مديرية الثقافةإحصاء  :المصدر      

  :وكاالت السياحة والسفر 5.4

المعلومات المتعلقة من التجهيزات التي تعمل على استقبال السياح وتوفير لهم الوكاالت السياحية تعتبر  

  والترويح والراحة األخرى،  والفنادق، ووسائل التسلية بالمطاعم، والمواصالت،

 متطلبات وقواعد تنظيم السـفر رفقة مرشدين سياحيين في مناطق ومواقع سياحية باإلضافة إلى توفير 

 14، وتوجد بوالية بسكرة نحـو   األخرى لرحالت الجوية والفنادق وترتيبات السفرل وترتيبات الحجز

ترتيبات الحج  علىأنه يقتصر ) 20(رقم  وكالة سياحية ، غير أن نشاطها حسب ما يتبين من الجدول

والعمرة وحجز تذاكر السفر وهذا يدل حسب تحليلنا الشخصي وتبعا لبعض االستفسارات من مسـيري  

بعض الوكاالت أن السياحة في مناطق بسكرة لم تعرف بعد نشاطا فعاال لعدة عوائق وسـنتطرق فـي   

  .الفصل الخاص بالتخطيط البيئي للسياحة بحثنا إلى أهم المعوقات السياحية بمنطقة الدراسة في
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    2009إلى غاية  نشاط وكاالت السياحة والسفر بوالية بسكرة) 20(جدول رقم

 أهم النشاطات المقر الوكالة

 / بسكرة –ساحة الحرية  08  رحمة للسياحة

–مسجد ذيابي سـطر الملـوك    10 فيسيرة للسياحة والسفر
 بسكرة

 عمرة

 كراء السيارات+ عمرة  بسكرة -شارع خطاب مسعود 13 ةأل تور للسفر و السياح

طريـق    10مارس رقم  08شارع  ملكمي للسياحة والسفر
 فندق الزيبان  بسكرة

 عمرة

حي فرحات شـارع بوسـتة محمـد      األزهري للسياحة للسفر
  بسكرة–مختار 

عمرة ،رحالت ، بيع تذاكر رخـص  
 السياقة الدولية

 / بسكرة– 143لسعادة رقم حي ا طولقة  للسياحة واألسفار

 / بسكرة –شارع الزير بشير  22 األنس للسياحة لألسفار

 عمرة بسكرة –ساحة الحرية  10 عبد المجيد للسياحة واألسفار

 –شارع بوستة محمـد مختـار    01 مناني للسفر والسياحة
 بسكرة

/ 

الطابق األرضي  33حي األمل رقم  بادس للسياحة واألسفار
 بسكرة –

 عمرة

شارع الحكيم سعدان حي السالم رقم  سوسن للسياحة واألسفار
 بسكرة  03

/ 

حج ، حجز تـذاكر رخـص   +عمرة بسكرة –شارع علوي حفناوي  TVA( 02(سياحة و أسفار الجزائر 
 السياقة الدولية    

الديوان الوطني الجزائري للتنشـيط  

  .فرع بسكرة )ONAT( السياحي

 رحالت ، بيع تذاكرعمرة ، بسكرة –شارع غمري حسين 

 03بسكرة عمارة رقم  169/54حي  إيمان للسياحة والسفر
 العالية بسكرة

 عمرة 

   2008إحصاء مديرية السياحة لوالية بسكرة لسنة : المصدر

  :المرافق والتجهيزات الرياضية .6.4

ضـية ،  السـياحة الريا تنشيط نظرا لدورها البارز الذي تلعبه في  كبيرةأهمية هذه المرافق  تكتسي  

الجهوية وحتى الدولية، خاصـة وأن  الرياضية المحلية أو والدورات  خاصة تلك المنظمة للمهرجانات

مديرية الشباب والرياضة لوالية بسكرة تقوم بعدة نشاطات رياضية منها تنشيط حركة الشـباب علـى   
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و الريفـي  مستوى تراب الوالية في مختلف النشاطات وتظاهرات رياضية كالسباق الدولي فـي العـد  

   . جنوب-واألسبوع األولمبي رياضة

  :وتضم الوالية منشات رياضية متعددة أهمها 

  2009بوالية بسكرة إلى غاية سنة  الشباب وتنشيط الرياضة مرافق) 21(جدول رقم                  

مالعب   الدوائر

 بلدية
 

مالعب 

  جواريه

   

مسابح 

  ترفيهية
 

مراكز 

رياضية 

 جواريه

ــب  مالع

ــددة  متع

  الرياضات

ــات  قاع

ــددة  متع

  الرياضات

  2  1  0  0  12  3  بسكرة

  -  -  0  0  1  1  لوطاية

  -  -  0  1  3  2 جمـورة

  1  -  1  1  2  2 القنطــرة

  1  -  1  1  7  4 سيدي عقبة

  -  -  1  2  6  4 زريبة الوادي

  -  -  0  1  1  2 امشونش

  -  1  0  1  6  3 طولقــة

  -  -  0  1  3  2 فوغالة

  -  -  0  1  5  3 اوالد جالل

  -  -  1  1  5  3 لدسيدي خا

  -  -  0  0  7  3 اورالل

  4  2  4  10  58  32 مجموع الوالية

   2008لسنة  مديرية الشباب و الرياضةإحصاء : المصدر                      

أن والية بسكرة تنقض بها المرافق الرياضية ذات األهميـة فـي   ) 21( يالحظ من خالل الجدول رقم

 لرياضية الجوارية ،المسابح، والمالعـب المتعـددة الرياضـات،   تنشيط السياحة الرياضية كالمراكز ا

أساسيا في تقريب الشباب وتطوير قدراتهم الذهنيـة والبدنيـة    عامال خاصة وأن هذه التجهيزات تعتبر

    .اجتماعياوإدماجهم 

   

  



 115  

 

  خالصة 

اظر الطبيعية تتوفر والية بسكرة على العديد من الموارد السياحية الهامة من وسط طبيعي متنوع بالمن

منعرجات مشونش ،مضيق القنطرة ، فج بني سويك ،غابات وجبال عين زعطوط،  أخاديـد خنقـة   (

سيدي ناجي، سد فم الغرزة بسيدي عقبة وسد منبع الغزالن بالقنطرة، الحمامـات المعدنيـة ،واحـات    

إلى مظاهر البيئة  النخيل ال سيما ذات الجودة العالية والمتواجدة في كل من طولقة وسيدي عقبة،إضافة

الجغرافية المتناسقة والمتكونة من جبال ، أودية ، سهول زراعية وكثبان رملية  ،ومما يميز الواليـة  

  .أيضا اآلثار التاريخية والحضارية  المرتبطة بمختلف العهود واألزمنة  التي مرت بها 

لبيئية، السياحة الصحراوية، هذه المؤهالت تجعل من الوالية متحف سياحي طبيعي يجمع بين السياحة ا

 .الزراعية، السياحة العالجية والسياحة الثقافية ةالسياح
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  :مقدمة

عندما نتكلم عن التخطيط البيئي للمجاالت السياحية في هذا البحث الخاص بإحـدى المنـاطق الجافـة    

ندرة المياه الصالحة والشبه الجافة ببالدنا فإننا بصدد التركيز على العوائق الطبيعية  من مناخ حار و 

تأثير هذه العوامـل علـى النشـاط     دىللشرب وزوابع رملية شديدة وأخطار الحشرات والزواحف وم

أثر المنشآت السياحية علـى جـودة البيئـة     نمن جانب آخر فإ و السياحي بمنطقة الدراسة من جهة

، وال مسيرو النشاط السياحي يتفاده ال السياحومستوى التنوع البيئي في المنطقة أثر حتمي ال يمكن أن 

إلى التخطيط بعناية ودقة  يضطر، لذلك اأو إصالحه اال يمكن معالجته ةدائم ألن بعض هذه التأثيرات

   .الضرر لتخفيف أو تقليل

ومن اآلثار المباشرة للصناعة السياحية زيادة معدل الطلب على مياه الشرب واإلسراف في اسـتهالك  

ينتج عن ذلك ارتفاع في كمية مياه الصـرف الصـحي   . البيئي لدى السائحالمياه نتيجة لتدني الوعي 

والضغط على نظم المعالجة أو تجاوز سعتها االستيعابية، وخروج مياه شبه معالجة يتم تصريفها على 

  .أو في بطون األودية، وقد تصل إلى المياه الجوفية الصحراوية الرمليةالبيئة 

 لدخل هاما تمثل مصدرا أصبحت كونها على السياحة أهمية تقتصر لمف جانب التخطيط العمراني منأما 

بها كالزراعة والصـناعات   المرتبطة اإليجابي لألنشطة التأثير إلى ذلك تجاوزت بل البلدان من العديد

 .العمل فرص توفير على مباشر وغير مباشر بشكلاألخرى  توالتجارة والخدما ةالتقليدي

 ،يالحضري، والريف ببعديها اإلقليمية التنمية في فاعل تأثير للسياحة أصبح فقد يقل أهمية، ال جانب وفي

 بها المرتبطة والخدمات السلع توفير أن بصفة السياحة كصناعة، تصنيف إلى التوجه ازداد فقد هنا ومن

 دونيف السياح في كون منها، التقليدية خاصة الصناعات تنمي السياحة أنكما  إنتاجية عمليات يمر عبر

  .شراء السلع واستهالكها يتم حيث السياحية المواقع إلى

 للسياحة تأثيرات سلبية على البيئة الطبيعية والثقافية واالقتصادية وتأثيرات إيجابية أيضا، لذلك البد من

ويحتاجهـا اإلنسـان    األخـرى، وتحفز البرامج التنموية التنمية اإلقليمية األنشطة السياحية التي تدعم 

فالسياحة صناعة تتكامل مع القطاعات االقتصادية والتنموية والبرامج الثقافية األخرى وترتبط . للترويح

  .للتخفيف من حدة اآلثار البيئيةإلى السياحة  يلجأ لذا يجب أن . ارتباطا متكامالًبها 

عتبار احتياجات أو السياحة المستدامة، هي البرامج السياحية التي تأخذ في اال البيئيةوما نعنيه بالسياحة 

البيئة وتراعي الثقافات المحلية بهدف استدامة المشاريع السياحية في الجانب االقتصادي، والحفاظ على 
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وفي هذا الفصل من بحثنا نحاول طرح  . ظ عليهاالبيئة من التلوث في برامج تتكامل فيها المتعة والحفا

  .اسةالدرالخطة التي نراها تؤدي إلى تنمية  السياحة بمنطقة 

  التخطيط البيئي  .1

تتسم بخصائص بيئية  هاأن في بسكرة باعتبارها منطقة صحراويةمن مشكلة التنمية السياحية  يزيدمما 

مناخية شديدة الحرارة معظم فترات العام باإلضافة إلى تأثرها لمخاطر طبيعية كالكثبان الرملية الزاحفة 

ثرات المكانية جعلت من المناطق الصحراوية قطاعا عديدة منها وهذه المؤ مواقعالتي تهدد التنمية في 

  . الجبلية أو الساحليةذو بيئة محلية خاصة يحتاج في تنميتها إلى أساليب تختلف عن المناطق السياحية 

مـن اختيـار    ءاومن ثم فإن المدخل البيئي يمثل اإلطار الفكري السليم لتنمية التجمعات الصحراوية بد

ــم ووصــ ــة المالئ ــات الســياحية نمــط التنمي ــى أســلوب التخطــيط والتصــميم للتجمع   .ال إل

تحديد عوائق التنمية السياحية بالمنطقة ثم تحديد معايير اختيار مناطق ومواقع سياحية ثـم   هناتناول نو

  .   معايير تهيئتها

  :تحديد عوائق التنمية السياحية بالمنطقة 1.1

اول في هذا الفصل التطرق إلـى عوائـق   بعد جرد إمكانيات السياحة بالمنطقة في الفصل السابق، نح

. التنمية السياحية للوصول إلى توصيات حسب البيئة الجغرافية الطبيعية والبشـرية لمنطقـة بسـكرة   

ومعرفة إمكانات وعوائق التنمية السياحية  يفيد للتخطيط السليم وهو القصد من تفعيل السـياحة  فـي   

   .بحثنا هذا

إال أنـه   بسكرة مـن طبيعيـة وبشـرية     منطقةالسياحي في  على الرغم من وجود مقومات الجذبو

 بسـكرة  منطقة تواجه إذ ،النشاط السياحي يلزم تجهيزها بالمرافق والخدمات الكاملة لالستفادة منها في

   :تحليلها فيما يلي  مجموعة من المعوقات والمشكالت بوصفها منطقة سياحية يمكن

 العوائق الطبيعية 1.1.1

 المنطقـة التي تعيق أو تؤثر بشكل سلبي على السياحة فـي   اهرات الطبيعيةقصد بها مجموعة الظنو 

  :ومنها

 :ارتفاع درجة الحرارة  - أ

يعمل هذا العائق في تقليص موسمية السياحة ، حيث ترتفع درجة الحرارة لمدة ستة أشـهر وذلـك     

هر جويلية ابتداء من منتصف شهر أفريل إلى غاية منتصف شهر أكتوبر وتصل الدرجة القصوى في ش
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م، من جهة أخرى تتطلب التجهيزات السياحة مخطط تهيئة  2008درجة مئوية كما في سنة  48.4إلى 

 حيـث تتطلـب  الحماية من العوامل الجوية شديدة القسـوة،   تحقيقللتكيف مع ظروف المناخ السائد  ل

ألفنيتها مما يوفر أكبـر  وتلتف حول الفراغات الداخلية  متناسق في نسيج  التحامأو شبه  التحامالمباني 

 على الحد من تعـرض  الهيكلي، ويعمل هذا التخطيط  مع تكثيف المساحات الخضراء مساحة مظللة

 والشوارع والممرات إلى قدر كبير من المـؤثرات البيئيـة   كمرافق اإليواء والراحةمكوناته المختلفة 

ص بالتبريد مما يرفع من استهالك خاصة أشعة الشمس ، أما داخل األبنية فتتطلب تكييف خاالخارجية 

 . الكهرباء

 :شدة الزوابع الرملية  -  ب

تشهد منطقة بسكرة هبوب رياح قوية محملة بالرمال في فصل الشتاء هذه الظاهرة الطبيعيـة تعمـل    

وبالتـالي  . على شل حركة المرور،  كما تتسبب في حوادث المرور، إضافة إلى انقطـاع الكهربـاء  

الصالح للشرب لتوقف المضخات، ومن األضرار السلبية للظاهرة أيضا تسرب  انقطاع التموين بالماء

 . األفرشة واألكللمساكن لتقتحم حتى األرضيات بل وحبيبات الرمال إلى ا

 تصـميم األبنيـة   فـي   يراعى اكم للمواقع السياحية ، عن طريق التشجير امحكم اهذا يتطلب تخطيط

وذلك ببناء أفنية عميقة  ،الشمس أيام الحر إشعاعالتقليل من مدة مقاومة الرياح و الزوابع الرملية ، و 

ستعمال الطين أو الطوب في بناء حيطان سميكة مـع تقليـل عـدد    ا مع التشجير، تحيط بها الغرف 

االحتفاظ بهواء  االغبار وكذتبادل الطاقة مع الهواء الخارجي والحد من تسرب وتجمع  من للحدالفتحات 

األسوار العالية والتـي   لواستعما لرمالالمحملة با تأثير الرياح ساعات والتقليل من الصباح البارد عدة

  .فيه المرغوب الظلتوفر قدرا من 

 :خطر الحشرات والزواحف  -  ت

نتيجة لطبيعة البيئة الصحراوية الجافة، فإن هناك أنواع من الحشرات الضارة تعـيش فـي منـاطق     

التي تسـبب مـرض اللشـمانيا     حشره ذبابه الرملالحشرات السياح ، من هذه  دبسكرة  قد تنفر وتبع

ـ . ، أعراضه مؤلمة ونتائجه قد تكون أحيانا وخيمة، لكن عالجه ليس مستعصياالجلدية   وفاللشمانيا ه

مرض جلدي طفيلي يقسم إلى أنواع مختلفة، أما النوع المنتشر في بالدنا هو اللشمانيا الجلدية ويحدث 

ويصـاب بهـذا المـرض     ،الحشرات المتنقلة بسبب الحرارة أو قلة النظافةالنوع الجلدي نتيجة لدغة 

الزائرين لتلك المناطق، وهناك طبعا من يلدغ ولو  القاطنون في األماكن الموبوءة إضافة إلى األشخاص
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كما أن الحيوانات األليفة لها دور رئيسي كونها تعتبر  ،لم يكن من سكان المنطقة وذلك أثناء زيارته لها

  1.نات للطفيليات خاصة القطط والكالبخاز

المتعلقـة   ا للنشاط السياحي بسب األخطـار وفي البيئة الصحراوية كائنات حية تكون في الغالب حاجز

 ة كالعقارب والثعابين، حيث تعرف بسكرة عقـارب بالحيوانات الصحراوية والحشرات الضارة والسام

المزيـد مـن المخـاطر فـي      ينجم عنهاقرب لدغة العحتى أن الحمرة واألصفر ،  إلىلون ضارب ب

لتصريح جل مصـالح  في كثير من األحيان ، وفقا  تسبب وفاةحيث وقد تأكد ذلك في بسكرة الجنوب، 

  .الصحة والسكان بمناطق الوالية

 :خطر الفيضانات  -  ث

 ملمتر 300واقعة في إقليم جغرافي تطبعه ندرة في األمطار التي ال تتجاوز  منطقة بسكرة رغم كون 

سنويا وأودية غير منتظمة الجريان لكن ذلك ال يمنع من وجود شبكة من األودية والسيول والفيضانات 

كما أن معدل تساقط األمطار السنوي ليس مؤشرا قويا على مناخ المنطقة، ذلـك أن   .المهددة للمنطقة

رد وتتهاطل علـى  بالمائة منحصرة في الفصل البا 70بالمائة و 60كميات األمطار قد تكون بين نسبة 

شكل أمطار غزيرة إلى طوفانية تتسبب في كوارث متعددة منها عزل التجمعات السكنية وعرقلة سيولة 

  2.المرور وانجراف التربة وإلحاق أضرار بالزراعة والبنى التحتية

إذا كانت السياحة العلمية تهتم بالبحث في ميادين علم األرض بمختلف فروعـه، فإنهـا تراعـي    

لذا فالسياحة البيئية أو العلمية كالهمـا يهـدف إلـى    . لبيئي لمنع الطبيعة من أي تدهورالجانب ا

اإلطالع والحماية من األخطار الطبيعية وأشكال التلوث وحفظ التنوع البيئي، في هذا الصدد يجب 

يكون واالهتمام بالمياه السطحية  التنويه في بحثنا هذا، أنه من أجل تنميط السياحة بمنطقة الدراسة

والخزانات المائية والمدرجات واستصـالح   باستصالحها وتهيئتها وعالج الفيضانات ببناء السدود

األشـجار   سوتعميقها وإزالة ما يعوق جريان المياه بها وغر أسرة األودية ببناء األسوار بجوانبها

 ا يعود به علـى كان بناء السدود هذه يكلف نفقات كبيرة إال أن م إذاو .المياه بها في مناطق جمع

لتوليد  حيث أن هذه السدود ال تعتبر مخازن ا،واالستهانة به ايمكن تقويمه ال ةكبير فائدةمن  اإلقليم

والتي تتعـرض إليهـا    وال هي العالج األمثل لدرء خطر الفيضانات فقط الطاقة الكهربائية فقط 

تعيد لذهن  .بصفة عامة تضمن أيضا االستقرار البشري والتطور االقتصادي ولكن منطقة بسكرة،
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Gی=  –ت��      2010ا�
�ة �$9��	ت �� 2L3
�ا��  –ی�ی� ا �ي  ��ی� � a
Gی=  –ت��   2010ا�



 120  

 

السائح نشاطه المتأمل في جمالية التنوع الطبيعي، حيث يمثل التداخل بين الخضرة على مسـتوى  

الواحة و التكوينات الصخرية على سفوح  الجبال من القنطرة إلى الحدود الشرقية لخنقـة سـيدي   

التهيئة السياحية بالمنطقة  على إثر ذكرنا لمخاطر الفيضانات  وكذلك أهمية الدراسة لتفعيل .ناجي

والتي تكون بلديات الواليـة   لمقاومة مخاطر الفيضانات يجدر بنا التطرق لعملية إعداد مخططات

بصدد إعدادها على اعتبار هذه البلديات تتوفر بها مسالك سياحية معرضة لخطر الفيضانات منهـا  

عزلـة  أن كمـا   سيدي خالد ،منطقة الزاب الغربي من خطر وادي جدي  كالدوسن، أوالد جالل، 

إثر خروج أودية كل من وادي الجدي و وادي  بلدية الحوش و حرمان سكانها من التنقل لعدة أيام

  .جعل البلدية تعد بدورها مخطط الحماية من خطر الفيضانات بالرطيم

 مدينتي زريبة الوادي والفيض من في الزاب الشرقي كل من الحماية ضد الفيضانات  كذلك تتطلب

مدينة لوطاية من وادي الحـي والتجمـع السـكني     وفي الزاب الشمالي يجب حمايةوادي العرب 

كما تعاني  بلديات أخرى الواقعة علـى سـفوح جبـال     ،المسمى منبع الغزالن من وادي طمطام

وديـة و  أ األوراس من خطر الفيضانات كمزيرعة التي تعيش ظروف صعبة بفعل مخاطر عـدة 

أما بلديـة عـين الناقـة     .ادي أوالد عبد الرحمن وادي سيدي مصموديوة، خاصة وادي مستاو

الخضرة  العذار من الغرب و وادي يوادهناك جميع النواحي ف بها من  تحيطالتي الثالثة  فاألودية

ـ    أشرقا و وادي فيض السلة في الوسط حيث تحاصر البلدية من جميع النواحي و كثيرا مـا تفاج

و الوضع مماثل  .ما تتهاطل األمطار في المرتفعات الشمالية بهذه البلديةالسكان بجريانها القوي حين

خلف أضرارا على مسافة امتداده و والذي يوادي األبيض إلى شطرين  ببلدية مشونش التي يقسمها

  1.النخيل  من بساتين أجزاءالمزارع و  من عديدالتلف يكما  ،المرور   عطل حركةي

   :العوائق البشرية 2.1.1

وائق بشرية تعمل على عرقلة التنمية السياحية في أي بلد، كما أنها تختلف من بلد إلى آخر هناك عدة ع

وذلك حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية للدولة من جهة و اإلستراتيجية المتبعة في التنمية مـن  

ففي بلـدنا  . ميةمن باب إلقاء الرؤية للسياسة المنتهجة للتنمية اإلقلي وتحديد هذه العوائق ه. جهة أخرى

نجد تهميش القطاع السياحي وعدم إعداد األرضية الصلبة بترتيب برنامج التنمية الشاملة له واالعتماد 

، كما نجد انعدام التنسيق بين  السياحي إخفاق التخطيط من عواملعلى عائدات البترول والغاز الطبيعي 
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والثقافية وعدم االهتمام بالهندسة المعماريـة   الجهات الفاعلة في كامل القطاعات االقتصادية والعمرانية

المحلية لتحسين المظهر الذي يجذب السياح سواء في المدن أو في المناطق الريفيـة ، كـذلك عـدم    

لة وحتى منعدمـة فـي معظـم    استغالل المؤهالت السياحية من طرف البلديات مما جعل مداخيلها قلي

لبيئي وتحسين المحيط في ميدان الطرقات والنقل ومختلف ، إلى جانب عدم االهتمام بالجانب االبلديات

التجهيزات األخرى، دون أن ننسى جانب أال أمن الذي تعيشه البالد منـذ عشـرين سـنة الماضـية      

ونتطرق فـي هـذا   .  والبيروقراطية اإلدارية، كل هذه تعتبر معوقات النشاط السياحي في بالدنا ككل

  : منطقة الدراسة وذلك كما يلي البحث إلى أهم العوائق البشرية في

   :السياحية في المناطق الريفيةالمعالم  انعدام - أ

  : لقد سمح لنا التحقيق الميداني  بتسجيل المالحظات التالية

o طولقـة أوالد جـالل،    ،ما لم يعد منتجا في كل من سيدي عقبة يل وعدم تجديدكبر سن النخ

واحة النخيل بخنقة سيدي  ناجي ممـا أدى   القنطرة ، جمورة ، البرانيس  والتخلي الكامل عن

  إلى يبسها،                                   

o   عدم وجود مساكن ريفية راقية تتالءم مع البيئة الصحراوية وظروف مناخها، سواء للمقيمـين

 . أو كمساكن الستضافة الزوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مساكن بالمنطقة الريفية سيدي خليل: 18صورة رقم 

 2010فيفري  -أخذت بعدسة الباحث  :المصدر

 

 جانب من الواحة بخنقة سيدي ناجي   :17ورة رقم ص

  2010أفريل  –أخذت عدسة الباحث :  المصدر
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o و األبقار، لنقص في الثروة الحيوانية خاصة اإلب 

o بلدية،  32دم وجود مرافق سياحية كالنزل الريفية والمطاعم السياحية على مستوى ع 

o   تعرض بعض المجاالت الفالحية لخطر الفيضانات في كل من الفيض ، زريبة حامد، زريبـة

 الوادي و مزيرعة،

o    عدم وجود مزارع نموذجية وحتى العضوية وكل العمليات الزراعية تعتبر عشـوائية والكـل

   .اإلدارية في برنامج الدعم الفالحي  ةالبيروقراطييشتكي من 

o  كما الحظنا غياب كامل للتوجيه الفالحي العلمي وأن أصحاب البيوت البالستيكية ليس بحوزتهم

 ملفات تقنية  لالستصالح الزراعي ويعتمدون على الطرق التقليدية في اإلنتاج،

تقدر الرغم من قدراتها في هذا الجانب ، حيث  إن هذا النقص يعيق النشاط السياحي بمنطقة البحث ، ب

%  77ما يقـارب   يأ هكتار 1.652.751بسكرة بحوالي فيالقابلة للزراعة  لألراضيالمساحة الكلية 

بلدية من  26للوالية، علما أن التجمعات الريفية هي السائدة بالوالية وذلك بعدد من المساحة اإلجمالية 

كلها ريفيـة ،  يقطنهـا نحـو      % 79بلدية أي ما يقارب  33دها ببين مجموع البلديات والمقدر عد

نسمة من بين إجمالي سكان الوالية البالغ عددهم حسب آخر اإلحصـاء للسـكن والسـكان     323379

   1. % 44نسمة أي نسبة سكان المناطق الريفية تقدر ب  732750نحو ) 2008(

أن يركز على  يجبالسياحية في هذه الوالية  أن التوجه الرئيسي للتنميةونستخلص من هذه المعطيات 

هذا المؤهل الكبير ببذل جهود االستصالح الزراعي  بكل التقنيات  وهذا تجسيدا للسياحة في المنـاطق  

الربيعية في الشتوية و لقضاء أيام العطل  للجذب السياحي  هاثمة توجيكون أن هنا والمقصود الريفية، 

بشـرط أن يوازيـه توعيـة     ناجح تأثير سياحي سيكون لهاالظاهرة هذه  . القرى والسهول والمزارع

سياحية مكثفة لدى المجتمع الريفي للحفاظ على البيئة الزراعية والثقافية بتوجيه المجال الفالحي فـي  

                       .                                                                        والية بسكرة لغرض السياحة الزراعية

  :غياب الطابع العمراني األصيل -  ب

تفحصـيه لألنسـجة   وبنظـرة  السياحة بمنطقة بسكرة بحاجة إلى المظهر العمراني الصحراوي ،لكن  

نالحظ أن طابعها العمراني الواحاتي يعبر عن تناقض في مختلف مكوناتها الحضرية والريفية الحالية ، 

بل نجد  االجتماعية، بحيث أن هذه األنسجة ال تشعر باالنتماء إلى المنطقة، مما ينتج عنه اختفاء الهوية
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بدون بنيـة عمرانيـة    األحياءحيث أصبحت  ،لمعمارية واستيراد لمخططات غربيةمزج في الهندسة ا

متميزة ولم يعد ينظر إليها كشكل متكامل بل كشكل ممزق يمثل مـزيج مـن التشـكيالت العمرانيـة     

افرة وغير متجانسة و البعيدة كل البعد عن بيئتنـا واحتياجاتنـا وقيمنـا االجتماعيـة     والمعمارية المتن

  .والثقافية

إلى عشوائية انجاز مخططات شغل األراضـي رغـم أن    ليرجع سبب فقدان الطابع العمراني األصي

والخاص بالتهيئة والتعمير ينص على ضرورة احترام  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم 

لطابع المعماري المميز للمناطق ، لكن تفاقم ظاهرة العمران غير المخطط أو العشوائي ناتج عن عدم ا

الـذي أدى إلـى ضـعف    خلف االقتصادي تال إضافة إلى التهيئة والتعمير في الجزائر  تطبيق قوانين 

و ف المدن الذي أدى إلى تريي النزوح الريفي كذا و الدخل الفردي مما نجم عنه ظهور عمران رديء

في هذا المجال تنفيذا لسياسـة   طبقتتي الفعالية القوانين والتنظيمات  غرافي المفرط وعدمويمدالنمو ال

  .نةيمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

  

في المنطقة، وإال كيف يفسر الثقافي السائد  الجهات اإلدارية و كذا المستوى تواطأإلى  ىأدالذي  األمر

 . النمط العمراني السائد في كامل مناطق والية بسكرة والذي ال يختلف عن بقية مناطق البالد

 

  : االفتقار إلى الخدمات السياحية الهامة  -  ت

كون هذه الوالية الجنوبية من الوطن ذات خصائص مناخية قاسية في فصل الصيف حيث يسود المناخ  

، فإن عملية الترفيه  شبه الصحراوي الذي يتميز بارتفاع الحرارة فوق أربعين درجة مئوية تحت الظل

 

 

منظر للنسيج العمراني في بسكرة  :  19صورة رقم 

    أخذت من اإلنترنت   :المصدر
منظر للنسيج العمراني القنطرة  :  20صورة رقم 

    أخذت من اإلنترنت  :المصدر
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والتسلية خاصة للمقيمين في مناطق بسكرة تحتاج إلى مساحات خضراء ومسابح ، فبالنسـبة لحـدائق   

جويلية وحديقة  05التسلية يمكن القول بأنها منعدمة تماما ماعدا حديقتين في مدينة بسكرة وهما حديقة 

 11أما المسابح الترفيهية فيوجد على مستوى الوالية  . في عهد االستعمار الفرنسي تأنجز التي لوندو

كما ال توجد المسارح المغلقة والمفتوحة وحدائق . مسبحا جلها موجودة في التجمعات الرئيسية للدوائر

  1 .، ماعدا حديقة واحدة بمدينة بسكرةالحيوانات

كبلدية مشونش ،خنقـة سـيدي   سياح الضا انعدام مكاتب السياحة في البلديات التي تستقطب الحظنا أي

لهـا دور فـي تنميـة      مكاتب السياحةأوالد جالل وسيدي خالد رغم أن ،طولقة ،، سيدي عقبة ناجي

  :يقافية والفنية على مستوى البلدية، حيث تقوم هذه المكاتب بما يلالثروات الطبيعية والتاريخية والث

 ترقية األعمال السياحية في البلدية، •

 مساعدة السياح الذين يزورون تراب البلدية وتقديم يد المعونة لهم، •

 إعالم السياح بالوسائل المالئمة فيما يخص إمكانيات اإلقامة واإليواء وإرشادهم إلى ذلك، •

   2.ترفيهيةتنظيم زيارات أو رحالت سياحية في البلدية للتعرف على المواقع السياحية وال •

  :         نقص التأهيل المهني -  ث

أن عملية تشخيص أنجزتها غرفة الصناعة التقليدية والحرف ببسكرة حول واقع ممارسة النشاط فـي  

الفترة اآلنية أظهرت جملة من العوائق المعترضة كتدهور وضعية بعض المحالت المهنيـة ونقـص   

دوات غير مالئمة وصعوبة التموين بالمادة األولية التأهيل المهني للحرفي واستعمال تجهيزات وعتاد وأ

وضعف اإلمكانات المادية للحرفيين عموما األمر الذي يحول دون تطوير المشاريع واالستمرار فـي  

وتقاطعت في ذات االتجاه االنشغاالت المعبر عنها من جانب العديد مـن الحـرفيين حـول      .النشاط

صة منها غالء أسعار المواد األولية وكذا ارتفاع تكاليف اإلنتاج إشكالية األسعار المطبقة في السوق، خا

 األمـر  يترتب عنه زيادة في سعر المنتوج الحرفي ، حيثمن كراء للمحل ونقل وضرائب وغير ذلك

  3.محدودا اإلقبال عليه يكونال يتمتع بالقدرة التنافسية وبالتالي يجعله الذي 

  

  

                                                           
�ة �$9��	ت  1L3
+ ��ی�ی� ا 8@	ب وا �ی	<�  ��ی� Gا�� ت��
� a)رس	�2010(  
  94، ص1985/ 27/01�	ریM  05رئ	س� ا ��&�ری�، ا ��ی�ة ا �س�
� ا $�د   2
�ة  3L39
�ی� وا ��ف ا 
�وی� G� ت ا	�	ا �' ���
�ا�� + �$9��	ت _� a
Gی= (ت��  ) 2010أ�



 125  

 

  : فتقار إلى التكوين في السياحةإلا - ج

حتاج النشاط السياحي إلى التكوين مثله مثل كل القطاعات االقتصادية  و والية بسـكرة مـن حيـث    ي

معهدا للتكـوين   17التكوين ال يوجد بها مدرسة أو معهد التكوين متخصص في السياحة ، رغم وجود

ويرجع السبب الرئيسي في نقص األساتذة المختصين وهو عائق بشري سيعمل علـى إبطـال    المهني

  .1تنمية السياحية ال محالال

التكـوين  يلزم إدراجها في  مناطق الوالية ىالسياحي على مستو المنتجتتأسس جـودة نرى أنه لكي و

فال يكفي إنشاء مؤسسات فندقيـة خاضـعة    ،لنهوض بالقطاعلمحاوالت ال بشتى والتوعية االجتماعية

 فـي الفنـادق   األسـرة المتـوفرة    ألحدث المواصفات الدولية، كما ال يبقى التحدي محصورا في عدد

استحداث مؤسسات فندقية أخرى ، حيـث  أو  فندقا  11سريرا موزعة على  1197 ةالموجودة والبالغ

، بل من الواجـب  2سريرا 1549مشروعا سياحيا وفندقيا بسعة استقبال إجمالية تقدر ب  21تم تسجيل 

.                                                                              بيرالعمل على النهوض بمستوى الجودة في التكوين والعرض والتد

  :عدم االهتمام بالمواقع التاريخية واألثرية - ح

، وألن  عدم االهتمام بـالمواقع األثريـة   من بين العوائق البشرية لتنمية السياحة في بسكرة، نجد أيضا

ولكنها رموز أو مواقع مطمورة , مجرد شهود حجرية صامتةبار ثالسياحة الثقافية ال تنظر إلى هذه اآل

في منطقة صحراوية رملية تستلزم أعمال الحفر والتنقيب مـن أجـل    تغرس جذورها , لهوية متأصلة

البحث األثري من جهة وحماية قرى تقليدية مشيدة بمواد البناء محلية كقرية خنقة سيدي ناجي، قريـة  

رية مشونش وذلك  بترميمها لغرض استغاللها لعدة أنشطة ثقافية تحيـي  الشتمة ، قرية بني سويك وق

  .عادات وتقاليد المنطقة الزائلة
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 : عدم الشروع في تهيئة المناطق السياحية - خ

رغم ما تزخر به والية بسكرة من إمكانيات سياحية إال أن هناك عائق بشري أعتبره في هذا البحـث  
سلبي على عدم تطوير السياحة في المنطقة وهو التأخر في تهيئـة مواقـع أو    بأنه عائق رفيع ومؤثر

مناطق سياحية ، خاصة المدروسة والمحددة سابقا كمنطقتي التوسع السياحي بسكرة وطولقة أو التـي  
سبب تأخر إنجاز وتهيئة مناطق التوسع السياحي بالوالية  إن .توجد قيد الدراسة في  السنوات األخيرة

وطني بالدرجة األولى نظرا لمركزية اإلدارة السياحية، والسبب الثاني يعود إلى المؤسسـة   هو عائق
التي ليس لهـا فـرع والئـي    ) ANDT(تحت الوصية المتمثلة في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 

ة فـي  باعتبارها المؤسسة الوحيدة المخول لها الصالحيات في تنشيط وترقية و وتهيئة المناطق السياحي
 ةإسـتراتيجي  إلىاالفتقار وهذا كله يعود إلى  ،الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية ةإطار السياس

تؤشـر المطلـوب علـى     أنيمكـن   والتي تطورها وآفاقالمعالم حول السياحة  ةغير الواضحلدولة ا
 ةوعدم وضوح الرؤي الثقافيةو والبيئيةوالمحلي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية  اإلقليميالمستوى 
في الخطة التنموية وإال كيف نفسر انعدام بنك معلومات حول اإلمكانيـات السـياحية حـول     السياحية

األول والخـاص   تقريـره في  )SDAT(منطقة الزيبان  في المخطط  التوجيهي للتهيئة السياحية للبالد 
  . بالتشخيص 

  
  
  
  

                         

  

  منظر لقرية مشونش :  21الصورة رقم 

  2010فيفيري  –عدسة الباحث : المصدر

  منظر لقرية خنقة سيدي ناجي :  22الصورة رقم  

  2010فيفيري  –عدسة الباحث : المصدر



 127  

 

  حسب المخططات التنموية مناطق التوسع السياحي المقترحة بإقليم الوالية )22(جدول رقم 

ــاحة   الموقع  اسم المنطقة  المس

الكليـــة 

  )هـ(

ــاحة  المســ

المخصصـــة 

  ) هـ( للتهيئة

  مالحظة

  21/06/1975في  36/75أنشئت بقرار رقم  175  540  بلدية بسكرة  بسكرة

فــي  88/232أنشــئت بمرســوم رقــم  25.4  97.4  بلدية طولقة  طولقة

05/11/1988   

ــة    ناجي.س.خنقة  ــة خنق بلدي

  ناجي.س.

   2008قيد الدراسة من سنة   12  157

  2008قيد  الدراسة من سنة   44  212  بلدية سيدي عقبة  فم الغرزة

  2008قيد الدراسة من سنة   18  18  بلدية اوماش  الشقة

  2008قيد الدراسة من سنة   88  281  بلدية القنطرة  القنطرة

  2008قيد الدراسة من سنة   34  34  ية الحاجببلد  الحاجب

   مديرية السياحة لوالية بسكرة: المصدر

 :مشكل العقار السياحي - د

رغم وضوح األصل العقاري لألراضي من الناحية القانونية وتعيينه إلى أمـالك خاصـة فرديـة أو     

ية تحويل عـن طريـق   جماعية وأمالك عامة  للدولة أو للبلدية، إال أن تسخيره لالستثمار يتطلب عمل

 كالشـقق  (سـكنية  عقـارات  :إلـى  الجزائر في العقارات الشراء أو اإليجار لذا ظهرت أشكال تصنف

 والفالحيـة،  الزراعيـة  العقارات ؛) ...التجارية، المراكز البيع، محالت(تجارية  عقارات ، )والمنازل

 مشكلة تعتبر و .ةقارات السياحيالع إلى إضافة والحكومية؛عقارات صناعية العمومية عقارات اإلدارات

فـي   االسـتثمار  مسـتوى  علـى  المطروحة المعضالت أهم وتسوية ملكيته إليه الوصول وآليات العقار

  .الجزائر

 ومراكـز سـياحية   فنـادق  من األساسية السياحية المرافق إلنشاء موارد كبيرة يتطلب السياحي لعقاراف 

غرض في مخطط التهيئة السياحية، ويضـم األراضـي   ويتشكل من األراضي المحددة لهذا ال. وغيرها
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كما يحق للدولـة ممارسـة حـق    . التابعة لألمالك الوطنية العمومية والخاصة، وذلك التابعة للخواص

  1.الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية

ى األسباب رغم وضوح القانون في شان العقار السياحي، إال أن االختالل في تسييره واقع ويضاف إل

  .التي أدت إلى عدم إنجاز وتهيئة منطقتي التوسع السياحي في كل من بسكرة وطولقة

 :المجاالت السياحية دمعايير تحدي 2.1

المختلفة و عند  التعميرالسياحية عن التخطيط ألي نوع من أنواع  للمجاالتيختلف التخطيط العام 

   لهـا  و االسـتغالل األمثـل   السـياحية عوامل الجذب تخطيط المناطق السياحية البد من مراعاة 

  :والمتمثلة فياختيار الموقع أما تحديدها جغرافيا فإنه يتطلب التركيز على معايير 

  :اختيار موقع ذو صفات مميزة و عناصر الجذب الطبيعية الخاصة 1.2.1

 وشمال والية بسـكرة  تقع التي ) القنطرة(حيث نجد هذا المعيار ينطبق على منطقة التوسع السياحي  

مـن خـالل   وهي همزة وصل بين الشمال وجنوب وسط الشرق الجزائـري   كلم 54 بنحوتبعد عنها 

تجمع بين طبيعتـي   ، هذه المنطقةمن الشمال إلى الجنوب والعكسمضيق القنطرة الذي يسمح بالمرور

 كلـم  238,98تتربع على مساحة إجمالية تقدر بــ  . والتل في مناخها وطابعها الجغرافي  الصحراء

أما مـن حيـث   ،  2008 سنةنسمة حسب إحصاء  11441بلغ عددهم مجموع سكان البلدية و ،بعمر

يعطيها  مما،  2لجبال األوراسعند سفح المنحدرات الجنوبية م  533 تقع عند نقطة ارتفاعالتضاريس ف

ويسـتند  . مقارنة بمناطق أخـرى فـي بسـكرة    في الشتاء وأكثر دفئا في فصل الصيف  باردا امناخ

الماعز فـي  المواشي خاصة وتربية  النخيل ومحاصيل الخضرو الفواكه أشجاردها الحالي على اقتصا

  .النحلوكذالك تربية  المقام األول 

ما يزيد لهذه المنطقـة قـوة   و .األلبسةممثلة في الخزف وكما تشتهر بصنع و بيع الصناعات التقليدية 

مزود بمحطة توقف القطار وكـذا مـرور   الوالحديدية بها سكة هو مرور  خط ال متميز جذب سياحي

وجود بها سد منبع الغزالن في كما ي ،الرابط بين الجنوب والشمال القسنطيني 03الوطني رقم  الطريق

فـي   وذلـك  بالتأكيد االقتصادي االنتعاش تمنح للبلدية بعضمكانات السياحية اإل هذهو الناحية الجنوبية

  . سياق التنمية المستدامة
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دار ، آثار سيوانة القنطـرة  ،" الحمراء الدشرة" بيوت قديمة  :نجدوآثار القنطرة  عالمبعض ممن بين و

  . جسر المشيد إبان المستعمر الفرنسيالأو متحف الجسر الروماني إضافة إلى  الباي

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  :موقع ذو مقومات جذب سياحي بدرجة عالية تتوافر فيه الرؤية البصرية المميزة 2.2.1

 والية بسكرةعلى منطقة خنقة سيدي ناجي، حيث تقع هذه المنطقة في أقصى شرق هذا المعيار ينطبق 

تنتمي بلدية خنقة سيدي نـاجي إلـى   ) . 2008(حسب آخر إحصاء  نسمة 3030عدد سكانها حوالي 

كم شرق عاصمة الوالية بمحاذاة حدود واليـة   105دائرة زريبة الوادي والية بسكرة، وتقع على بعد 

الكبير عند نقط خنشلة على سفح جبل عالي الناس لسلسلة أوراس النمامشة وعلى ضفاف وادي العرب 

  .الرابط بسكرة بخنشلة 83م ، يمر به الطريق الوطني رقم  264ارتفاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    م=�S�� *T< ا�R=6*ة :23 ���رة ر��ا

 م" ا�1 *�:   :  ا����ر

  ا��B*ة ا�'�*اء -��R=6*ة  :24 ا���رة ر��

  2010م�رس  –?���* ا��7حO : ا����ر

 

    :25رقمصورة   

صحن جامع سيدي 

بن الناصر بعد  المبارك

  لة الترميممحاو

عدسة : المصدر 

فيفري  -الباحث 

2010  
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ومن مقوماتها السياحية أنها منطقة تاريخية، إضافة إلى توفرها على مقلع الرمـال المسـتعملة فـي     

دة األولية صناعة زجاج الديكور وقد أسست بها ورشة الصناعات الحرفية للخزف والفخار لتواجد الما

مسجد  مسجد سيدي مبارك بن الناصر، ،القرية أو النواة القديمة :ومن معالمها التاريخية نجد بالمنطقة

     .1معتقل المستعمر الفرنسي في وقت ثورة التحرير  و متحف المجاهد، سيدي عبد الحفيظ الونجلي

  :موقع ذو عوامل مناخية معتدلة 3.2.1

طوط ، وتسمى هذه المنطقة أيضا بني فرح، تقع فـي السـفوح   هذا العامل يتوفر في منطقة عين زع 

البـرانيس   الجنـوب تحدها مـن  . الجزائري الشرقفي  وبسكرة باتنةبين واليتي  لألوراسالجنوبية 

، تبلغ مسـاحتها  بوزينةومن الشمال معافة و القنطرة الغربوجمورة ومن الشرق امنطان ومنعة ومن 

م ، سكانها من بربـر األوراس   2008ساكن حسب تعداد  3669، يقطنها حوالي  2كلم 170.70نحو 

يتصف مناخ المنطقة بالقارية أكثر،حيث تكسى جبالها بالثلوج في فصل الشتاء . الذين يلقبون ببني فرح

ومما يضفي لها طابع سياحي أيضا تنوع وسطها الطبيعي حيث نجد بها أشـجار البلـوط والعرعـر    

، حتى أنها تشتهر بزيت الزيتون منذ العهود الماضية، كما يوجد بها أشـجار مثمـرة   الزيتونوأشجار 

   ،النحلأخرى تتمثل في التين والعنب والمشمش،أيضا تشتهر المنطقة بتربية الماشية وتربية 

  :مها التاريخية نجدومن معال

القرية القديمة التي تقع في مرتفع ذات هندسة بربرية مثل القرى المتواجدة على شـريط وادي   •

 عبدي بالجهة الشرقية لوالية باتنة،

2.قرون عدة المسجد العتيق والذي يعود تاريخ إنشائه إلى •
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  : معايير تخطيط وتهيئة المناطق السياحية 3.1

 عبهذه المواق مناطق سياحية لكي يتمتع السياحمل البيئية بعين االعتبار عند تهيئة مواقع أو تؤخذ العوا

المعلومات البيئية الواجب دراستها في تهيئة موقع أو منطقة من و ببيئة صحية بعيدة عن المخاطر،

  :سياحية من الناحية العمرانية ما يلي

آخذين بعين االعتبار التوسع المستقبلي  االت،ضرورة توفر المياه بدون انقطاع لمختلف االستعم •

 ،للموقع أو المنطقة السياحية

 ،المنطقة لزراعتها أو تشجيرها لمنع تسرب الرمالعل مساحة مناسبة تحيط بالموقع أوج •

طبوغرافية الموقع وأن يكون  اختيار المكان األكثر ارتفاعا مما حوله  وأكثر جفافا  ةمراعا •

شمس مع زيادة االنحدارات الجانبية للمرافق واألبنية المختلفة ألن ذلك ومفتوحا إلى الهواء وال

 ،يمنع تجمع مياه األمطار

عمل مخطط لشبكة مياه المجاري المنزلية واألمطار، وهذه الشبكات إما أن تكون مشتركة أو  •

منفصلة لصرف المياه المستعملة ومياه األمطار، مع اإلشارة إلى إتباع طريقة انفصال 

 .ات هي األفضل واألكثر استخداماالشبك

الصلبة وضبط الفترات المناسبة  توضع مخطط صحي وهو مهم جدا لجمع ونقل النفايا •

لجمعها ووسائل الجمع لمنع التأثيرات السلبية التي تنفر السياح كانتشار الروائح والحشرات 

 .والقوارض باإلضافة إلى االحتفاظ بالناحية الجمالية للمنطقة

 

  م=�6R=�� *T %�" ز%�Rط  -,�Iح �7Mل اKوراس: ��26رة ر�� 

م" ا�1 *�:: ا����ر   
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بتخطيط المرور داخل الموقع أو المنطقة السياحية بانتهاج ممرات الراجلين وعدم االهتمام  •

 .تخطيط شبكة طرق لحركة السيارات والدراجات داخل المنطقة المعدة للتسلية والترفيه

  .  قرب المناطق السياحية من المناطق الزراعية والتركيز على توفير المصدر الغذائي •

 لى البيئة عألنشطة السياحية ا تأثيرات 4.1

حين التوجيه السليم  تتسم باإليجابية، وطيدة وعميقة ةالعالقة بين البيئة والسياحة بوجه عام، عالق

، لشاطئ، جب(نوعه  نإن المحافظة على الوسط المستقبل أيا كا.والسلبية أثناء التهاون وعدم المراقبة

يمكن ألن السائح الواعي ،ئح نفسهعملية تكمن في أيدي السا) الخ..غابة، واحة، مزرعة، فندق، مخيم

 لتحسين سلوكهم) المراقبون والمرشدونبمن فيهم (اتخاذ الخيارات الصحيحة ، وتحفيز اآلخرين 

لكن متنوعة وال حدود لها،  ثقافيةتقدمه للسياحة من مغريات سياحية طبيعية و لما والمحافظة على البيئة

دائما لها أثر سلبي على البيئة وهذا بغض النظر ينبغي أن يكون على علم أيضا أن السياحة ستكون 

زيادة الطلب على السياحة وارتفاع أعداد السياح ،ألن  ل من طرف المسيرينعن الجهود التي تبذ

مع العلم أن المنطقة  تشهد حركة البيئية السلبية، التأثرات وتنوع دوافعهم، يؤدي إلى ظهور العديد من 

  ).23(رقم سياحية كما يبنه الجدول 

  2008و 2007التوافد السياحي خالل سنتي ) 23(جدول رقم

  2008الوافدون سنة   2007الوافدون سنة   العدد  الصنف  المؤسسة المستقبلة

  اجانب  جزائريون  أجانب  جزائريون

  1145  23343  2435  24213  02  نجوم 03  فنادق

  108  2366  61  2780  01  نجمتان  فنادق

  145  6353  230  8160  02  نجمة واحدة  فنادق

  5974  18280  591  20580  06  غير مصنفة  فنادق

  7372  50342  3317  55733  11  المجموع

  معلومات مديرية السياحة لوالية بسكرة: المصدر

إلى المنطقة، خاصة من طرف األجانب الذي تزايد عددهم  اسياحي تبين األرقام المدونة أن هناك إقباال

  . من الضعفبأكثر  2008إلى سنة  2007من سنة 

  :ومن الدوافع التي تؤدي إلى انتعاش الحركة السياحية في بسكرة هي
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 10العالج بالمياه المعدنية خاصة في حمام الصالحين بمدينة بسكرة والحاجب التي تبعد نحـو   -

 كلم فقط غرب بسكرة،

 العالج بالرمال الحارة في منطقة عين بن النوي ببلدية الحاجب -

 ، سيدي عقبة وخنقة سيدي ناجي طولقة،من سيدي خالد  المزارات الدينية في كل -

 .إضافة إلى هواة الصيد البري خاصة من طرف الخليجيين  -

  :  من هذا المنطلق نحاول تقديم بعض التأثيرات السلبية المتوقعة على البيئة كما يلي    

الفنادق،  ئل النقل،الزيادة المقررة في أعداد السياح، ستمثل عبئاً على مرافق الوالية من وسا    -

كافة الخدمات من كهرباء ومياه، و هنا ينبغي التذكير بالمشكل الرئيسي للمياه المتمثـل فـي   

ل خاصة بالمناطق الجنوبية للوالية /غ 2 إلىالملوحة حيث تبلغ ملوحة المياه الموجهة للشرب 

   1).بسكرة، الحوش، زريبة الوادي، عين الناقة(

حمامات المستعملة جماعيا وخاصة تلك الموجودة بحمـام سـيدي   تلوث مياه أحواض ال زيادة -

 الحاج ببلدية لوطاية،

زيادة في تلوث األودية نتيجة زيادة مياه المجاري خاصة وأن والية بسكرة تعاني مـن هـذا    -

 المشكل، كما أنه لم تشرع لحد اآلن في إنجاز محطات معالجة المياه المستعملة،

 عل عوادم السيارات في حالة التوافد الكثيفازدياد تلوث الغالف الجوي بف -

والفضالت في الواحات  حيث تمثل غابات النخيـل منـاطق جـذب     زيادة في انتشار القمامة -

فتمارس فيها أنشطة سياحية من تسلق النخيل والمشي والترفيه فـي   سياحي من الدرجة األولي

 . أرجائها

 .تعامل السياح معها بشكل غير الئقضوابط أو  إحداث تلف ببعض اآلثار في انعدام وجود -

ممارسة السياح لبعض األنشطة الرياضية الصحراوية كسباق بسيارات ذات الـدفع الربـاعي    -

44x  ،سيؤدي إلى اإلضرار باألحياء النباتية والحيوانية النادرة 

 .الضرر الذي يلحق بالحيوانات النادرة في المنطقة كطائرالحبار والغزال الصحراوي -

ا قمنا بتقديم بعض التأثيرات المتوقعة للنشاط السياحي بمنطقة البحث، والتي تستلزم عملية وبما أنن

 تنجـز  دراسة بـأن ال هتقديرية لتقليل أثر السياحة على البيئة وهذا العمل نوصي به من خالل هذ
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 دراسة التأثير قبل الشروع في تهيئة وتجهيز المناطق والمواقع السياحية المبرمجة على مسـتوى 

وهي سياحة تحافظ على البيئة، وال الوالية ، واالعتماد أيضا على السياحة المستدامة لتقليل األثر، 

  .مناطق االستقبال السياحيتدمر الحضارة، وال تؤذي نظام القيم في 

ليست مجرد أداة للتنمية االقتصادية، بل هي باألساس وسيلة فعالة لحسن إدارة  المستدامةوالسياحة 

وتعد السـياحة  . المضيفة السياحة المحلية والمنطقةلطبيعية والحضارية وتوجيهها لخدمة الموارد ا

، وتعتمد على حسن استغالل الموارد الطبيعية في منطقة أو إقليم البناءةتطبيقات ال، إحدى الطبيعية

تمـع  تفاعلي بين البيئة الطبيعية والثقافيـة فـي المج   وبتركز على أسل، حيث ما للمستقبل البعيد

     1.المضيف

  :التخطيط العمراني للسياحة .2

بداية أود أن أشير إلى أن العمران ال يعني البناء فقط وإنما يعني أيضا ما يعمر به المكان ويحسن الفي 

    2.بوساطة الفالحة والصناعة والتجارة وكثرة األهاليحاله 

حيويتـه  و  طاقتـه  كل ما يستعيد به كما يحتاج إلى.. .النقل العمل، لالستقرار،اإلنسان دائما ويحتاج 

التـرويح عـن الـنفس    و لالستجمام ليخلق لنفسه فسحة ،وعلى كل ما يروح به عن نفسه ،لتجديدها 

ليبقى اإلنسـان   ،كانت طبيعية أو تاريخية أثرية  باالستمتاع بالمغريات بجميع أشكالها الموجودة سواء

 .لهدف من السياحةهو االسفر و دائما شغوفا بحب اإلطالع و التنقل و

لتخطيط و بناء المرافق السياحية و خلق مبـادئ و توجيهـات لحمايـة      ونالمهيئون العمرانيلذا اتجه 

األجانـب و   السـياح التاريخية و األثرية  و حتى الطبيعيـة الموجودة و هذا لتلبية متطلبـات   الهياكل

األمر صـورة و فعـل    هي في حقيقةالمحليين فالسياحة ال يمكن اعتبـارها مـورد اقتصادي فقط بل 

  ."حوار حضاري" إنساني و 

إال أنها تفتقر إلى سياسة سياحية واضحة المعـالم , سياحية كبيرة  و رغم امتالكها لمؤهالت بسكرةف  

مما أدى لغيـاب تهيئة سـياحة و  , تنظيما و ال تواكب التطور الحاصل في مفهومها  مما يجعلهـا أقل

مبنية على أسس علمية و تخطيط أكثر واقعية و تسيير محكم  الجذب السياحي ذاتفي المناطق  خاصة

تجسـيد  ارتأينا في بحثنا هذا اقتراح ,  تطبيقيلتجسيد العمل و البحث ال و المرافق الموجودة و للهياكل

                                                           
1 Marie Lequin – Ecotourisme et gouvernance participative-, presse de l'université de Québec (2001), page25 
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االستثمار السياحي الـداخلي و تحقيـق    قصد تشجيع–سياحية  مناطقتهيئة – ةسياحي ةعمراني يعرامش

  :وذلك كما يلي العالم ة المستدامة و خلق سياحة دائمة متفتحة علىالتنمي

   :االستثمار لتنمية السياحة الزراعية 1.2

الهدف من ذلك ، و لتهيئة اإلقليمفي الخطط المتعاقبة يجب أن تتجسد جهود اإلنعاش للسياحة الريفية إن 

 طاقاتوالتوازن بين  ت الموجودةالمؤهالوالترفيه في المناطق الريفية ، بدءا من  االستجمامتعزيز هو 

، من  عرضا شامالوتنظيمها بحيث يمكن أن يكون  المنشآت ووقت الفراغ ، وتنويع أو اإليواء اإلقامة

   : أجل

o  عملال مناصبالحفاظ على أو خلق   

o للسياح في الوسط الريفي إطالة فترات الحضور  

o  1يالمباشرة وغير المباشرة على االقتصاد المحل النتائجتقدم  

تفاعلية بين تعتمد على عوامل جذب التي  تلك األنشطة، الزراعية في المناطق الريفيةالسياحة ب ونقصد

السائح والبيئة الريفية بما تملك من مقومات طبيعية وثقافية مميزة، وتثمين هذه اإلمكانيات تتطلب طرق 

ـ   ومشـاركة   مرورا باإلطعـا عديدة انطالقا من توفير مرافق االستقبال إلى إعداد برامج تنشـيطية م

    2.المزارعين وسكان الريف في حرفهم

بشكل جديد يحقـق لهـم فرصـة     مقضاء عطالته ونيفضل فئة من السياحر وظهكل هذا سيؤدي إلى 

جمال ونقاء الطبيعـة، بثـراء مناظرهـا    بمعايشة عن زحام وضوضاء الحياة الحديثة والتمتع  االبتعاد

  .يرتبط بها من سكان وثقافات محلية ، وماوحياتها الريفية التقليدية

  : في هذا الشأن نقترح تشجيع هذه السياحة في المناطق الريفية لوالية بسكرة من خالل ما يلي

التـي تـرتبط بصـورة     إنشاء مزارع نموذجية وأخرى عضوية منظمة في المناطق الزراعية، •

يتم  هذه الطريقةريقة عضوية ،تتم بها العمليات الزراعية بط أساسية بالطبيعة ومقوماتها ، حيث

باألسمدة العضـوية  ) التي تسبب مخاطر تلوث المياه(استبدال الكيماويات الزراعية  من خاللها

وبالمخصبات الحيوية لتـوفير  ) ةالزراعي مخلفاتمثل السماد العضوى، وروث الحيوانات وال(

                                                           
1 Catherine Dreyfus,Signoles- IDEM , page 72 
2 François Moinet – le tourisme rural- (concevoir, créer, gérer), édition France agricole(2006), page 09 
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مما يعزز من قوام التربة ) ائممن خالل الكائنات النافعة والغطاء النباتي الد(التنوع البيولوجي 

.تلوثها ويقلل تسرب المياه وهو ما يعنى تحسين إجراءات إدارة المياه وخفض مخاطر
1  

 واالسـتمتاع  االسـترخاء ترتبط زيارة هذه النوعية من  المزارع بعدة جوانب ، قد يكون من أجل 

يكون من أجل العـودة إلـى   في المزرعة مع إمكانية اإلقامة بها ، قد  والتنزهبالصورة الزراعية 

والمأكوالت الطبيعية الصحية بعيدا عن المواد الصناعية ، وغالبا ما تكون عناصر اإلقامة  الخامات

...) غرفة، خيمـة،  (في هذه المشروعات محدودة بما ال تزيد عن أربعة أو خمسة وحدات إقامة 

  . األكثر ىعل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ن مديرية السياحة بالمساهمة مع مصالح الفالحة ومعهد إعداد دورات في أوقات المحاصيل م  •

الزراعات الصحراوية وطلبة معهد الفالحة بجامعة بسكرة و رواد هذا النمط مـن السـياحة    

بالمشاركة في زراعة وحصد المحاصيل، التثقيف بأنواع المزروعات نباتـات وخصائصـها،   

 ألنشطة الزراعية،مشاهدة أساليب تربية الحيوانات واالستفادة منها في ا

تشجيع الصناعات التقليدية الخزفية أو تلك الناتجة من مشتقات النخيل ودعوة السياح لمشاركة   •

سكان المناطق الريفية  في الحرف التقليدية المعتمدة على العناصر األولية من البيئة المحليـة،  

األخرى التي تتناسب مع المشاركة في طهي المأكوالت الشعبية والتقليدية إضافة إلى األنشطة 

                                                           
1 Joseph pousset – Engrais verts  et fertilités des soles- 2ème édition, Edition agridécisions,France 2002,page 256   

 نموذج لخيمة مقترح لمشروع تهيئة مناطق التوسع السياحي في بسكرة : 06شكل رقم 

  مديرية السياحة لوالية بسكرة : المصدر
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، كل ذلك )إلخ... ركوب الخيل واإلبل/ بين المزارعالتريض : (البيئة الطبيعية بشكل عام مثل

منـاطق جديـدة    سائح الستكشـاف جديدة ألنشطة العطالت ومسارات تجذب ال ايشكل أنماطس

 .عليهم

فيهـا الهندسـة    في المناطق الريفيـة يعتمـد   السياحية )االستراحات( نوعية من النزل إنشاء •

 . والمناخية ةيالبيئواألخذ بعين االعتبار الظروف  المعمارية الصحراوية 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستثمار لتنمية السياحة الحموية 2.2

ويقصد بالسياحة الحموية الزيارة بهدف العالج أو قضاء فترات النقاهة وتكون في األماكن التي تحتوي 

وتعتمـد هـذه   ... ألماكن الخاصة لعالج حاالت متميـزة  على مركبات صحية ذات طابع خاص أو ا

السياحة على المقومات الطبيعية الموجودة بالبيئة اعتمادا رئيسيا، مثل المناخ الدافئ والرمال الحـارة  

   1.ومصادر المياه الكبريتية والمعدنية

الحاجب والشـقة  و) بلدية لوطاية( ونقترح في هذا الشأن بناء مركبات حموية في كل من سيدي الحاج 

على منابع أخرى وتهيئتها  بببلدية أوماش مع تأهيل حمام الصالحين في مدينة بسكرة ، والبحث والتنقي

                                                           
�93�6C س	a، ص   -0	 � آ�ا.� 1  

 

فـي   سياحيةتهيئة مناطق ل ةمقترحالالريفية  اتالستراحانموذج مبنى  : 07شكل رقم 

 بسكرة 

  مديرية السياحة لوالية بسكرة : المصدر
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وضع مخطط خاص للتهيئة قادر على تثمين أهـم   بتستوجالستقبال رواد هذا النوع من السياحة التي 

 .والية بسكرةالحموية في  للسياحة جذابا اقطب االمنابع الحموية المعروفة في المنطقة، لجعله

من  ةكز عالجياانجاز مختلف هياكل االستقبال عن طريق إنشاء مر ية أعني بها ووتهيئة المنابع الحم

، أنابيب معقوفـة، جهـاز   مسابحالبشرة، تهيئة مبخرات (طراز عالي مهيأ بتجهيزات ومعدات خاصة 

  )....تدليك مائي، مرشات، مقاعد التسخين،

قع مختلفة كحمام الشقة وحمام سـيدي الحـاج اللـذان    اموفي  سياحي  طرازمن  دقايمكن إضافة فن

وقاعات العالج لتجديد الطاقة الحيوية، مع انجاز هياكل إيواء عائلية يفتقران إلى أدنى مرافق االستقبال 

  .على شكل شقق وساحات للراحة والترفيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : االستثمار لتنمية السياحة الثقافية 3.2

التنقل من مكـان   من خاللأو مجموعة أفراد د فر ايقوم به السياحة الثقافية تلك األنشطة التيونعني ب

معينه أو زيارة مكان معين أو عدة أماكن و ينتج عنـه   إلى أخر أو من بلد إلى أخر بغرض أداء مهمة

ب و أخرى و إضافة معلومات و مشاهدات جديدة و االلتقاء بشـعو  اإلطالع على حضارات و ثقافات

بمستوى أداء الشعوب و ثقافتهم و ينشر تاريخهم وحضاراتهم و عـاداتهم و   جنسيات متعددة و يرتقى

  . تقاليدهم
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وفي هذا األمر نقترح ترميم وحماية القرى التقليدية في كل من خنقة سيدي ناجي، الشـتمة ، تهـودة،   

  الخ...بادس سيدي عقبة، الدشرة الحمراء بالقنطرة، قرية بني سويك 

 و تراكماتها الحضارية و االطالع على مكونات ة مناطق الزيبانالوصول إلى مصادر ثقاف حيث يسهلب

   تراثها التي تمثل عناصر الزمة لتحقيق االنسجام االقتصادي و االجتماعي و البيئي

 لذلك يجب تدعيم هذه الثروة بجملة مـن  مهيأالسياحي و  زيادة على توافر تراث ثقافي قابل لالستغالل

 : على تطوير السياحة الثقافية فيها نذكر منها النشاطات و العوامل التي تساعد

احتكاك مباشر  ل السكان المحيطين بالمناطق السياحية ثقافيا خاصة الذين هم علىيإعداد و تأه •

بتاريخ وحضارة المنطقة  تعريف السياح: مع السياح و االستفادة منهم في جميع المجاالت مثل

المحافظة على البيئة و تجميل المنطقة المحيطة  . فيها و المحافظة على معالمها التي يعيشون

المرافق و الخدمات الضرورية فيها وإنشاء الطـرق التـي تسـهل     بالمواقع السياحية وتوفير

   .الوصول إليها

سفرات منتظمة للسياح و  تقوم بتنظيمأي على مستوى كل بلدية سياحية محلية  مكاتبتأسيس  •

 .مع إعداد برامج منوعة وترفيهية ر و المواطنين إلى المعالم األثرية الحضارية السياحيةالزوا

مما يشجع والمسالك السياحية نحو المواقع األثرية لتشييد الطرق  وضع خطة من طرف الدولة •

الثقافية يتطلب حنكة واختصاص عـالي   السياحة ألن االستثمار في ميدان ،االستثمار الخاص

عدم توافر هذه الظـروف يعـد   وأن  ،التنسيق التام مع المؤرخين وعلماء اآلثار المستوى مع

وربما اإلفالس ويكون ترميم المواقع األثرية في حالة غياب البرامج الثقافية المتنوعة  مغامرة

 .  عبارة عن أطالل مثلما هو حالها اآلن

                         

  :ةاالستثمار لتنمية السياحة االجتماعي 4.2

وحسـب مـا تناولتـه المنظمـة العالميـة      أيضاً السياحة الشـعبية أو سـياحة األجازات،   بها قصدوي

تمثل األنشطة التي تمارسها مجموعة أشخاص أثناء سـفرهم   االجتماعية فإن السياحة) OMT(للسياحة

تسلية والترفيه وفي أماكن استقبالهم خارج بيئتهم المألوفة وذلك لمدة محدودة ال تتعدى السنة، من أجل ال

   1 .وأغراض أخرى

                                                           
1 LUC GREFFIER- L'animation des territoires:les village de vacance du tourisme social- page 21, Edition 
L'Harmattan (2006),258 pages.  
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فإذا كانت السياحة بمفهومها كظاهرة اجتماعية، تعمل على االحتكاك وتبادل الثقافات والتعرف علـى  

عادات وتقاليد المجتمع المستقبل، من خالل حضور مهرجانات وتظاهرات شعبية ثقافية ورياضية، فإن 

السياحة وفتح االستثمار فيها عن طريق تهيئة وإنشاء  والية بسكرة بإمكانها أيضا التوجه لهذا النوع من

مواقع سياحية لهذا الغرض، ذلك أن بسكرة تتميز ثقافتها بالتنوع والثراء نتيجة التمازج الحضاري الذي 

خصها في الماضي والحاضر، مما جعلها تزخر بفنون وعادات وتقاليد تطبع أصالة مجتمع المنطقـة  

  . مواقع التاريخية الشاهدة على عظمة هذه الواليةوتتجلى من خالل المعالم وال

بحيث تبين هذه المشاريع العالقة بين الحركة السياحية والتجهيزات السياحية المالئمة لذلك، فـي هـذا   

حمـل  ي فتراب والية بسكرةهناك الكثير من األماكن التي يمكن للسائح زيارتها واالستمتاع بها، الحال 

رحالت استكشـاف الصـحراء   ب تتطلب التنشيط للقيامامل الترفيه والتسلية، ذلك التنوع الفريد في عو

 لمواقـع األثريـة  الرملية وتسلق الجبال إلى زيـارة ا  لواحات والكثبانورحالت الغوص واالستمتاع با

لـذا  . اجتماعية تخلد في ذاكرة السائحلتشكل في مجملها تجربة عائلية  الواليةالمنتشرة في كافة أنحاء 

لتحسين  التسوق و الفعاليات المتنوعةومراكز  كبات رياضيةمراكز التسلية والترفيه و مرشاء يجب إن

 تالمظهر السياحي وتجسيد هذا النوع من السياحة من خالل تهيئة المناطق والمواقع السياحية بالتجهيزا

  :  التالية

  : انجاز مراكز التسلية والترفيه 1.4.2

فهي تمثل منفذا سياحيا . للنشاط الرياضي، السياحي والترفيهيالمراكز هيكلة متكاملة  هباعتبار هذ 

جذابا يتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع لما يتمتع به من أوجه الراحة والخصوصية، من 

خالل تقنية عمرانية ومعمارية متميزة تتناسب مع تقاليد المجتمع وعاداته التي تعطي الجو العائلي 

  . حظه من الترفيه
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لقطاع السياحة والترفيه واالستجمام حيث يساهم في تعزيز الحوافز  ايضيف المركز الترفيهي بعدا جديد

السياحية من خالل إضافة مرافق جديدة راقية ومتميزة بحجمها وتقنياتها الحديثة والعصـرية والتـي   

من جميع المناطق المحيطة  تتناسب مع تقاليد المجتمع وعاداته كما تؤهله ليكون بيتا دافئاً لجميع الزوار

  .أو القريبة

 إنشاء مركبات رياضية 2.4.2

في إطار حـر ومـنظم،    الشخصترفيهيا يمارسه  انشاط إن الممارسة الترفيهية الجماهيرية باعتبارها

تجهيـز  إطار التنشيط الرياضي، لـذا يجـب    في رياضية لجميع فئات المجتمعيتطلب تنظيم دورات 

كرة القدم،كرة الطائرة، اليد، الكـرة   كرياضة احات متعددة النشاطاتومس السياحية بأرضيات قالمناط

  .الجميع تعد ضرورة لجعل النشاط في متناول هذه النشاطات الخ و...مسابح الالحديدية، 

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

للرياضة للجميع فـي أي مجتمـع يجـب أن تتفـق      تخطيطيةمبادئ ولهذا النوع من التجهيزات 

 :والمعايير التالية

وإمكانات تجعل ممارسة أنشطة ترويحية متعددة ومتنوعة في متناول من يرغب  ر مناطقتوفي •

على أن يكون هناك تكافؤ في الفرص للجميع، بغض النظر عن العمر واللـون   في الممارسة

 ،والمستوى االجتماعي واالقتصادي والجنس

 انية التطورالمساحة والموقع وإمك بطريقة متوازنة من حيث ةأن تكون المناطق موزع •

 

 

 
 لتهيئة فضاءات رياضية بمناطق سياحية في والية بسكرة نموذج) 01(شكل رقم 

  مديرية السياحة بالوالية: المصدر
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تساعد أولياء األمور للمشاركة فـي الرياضـة    أن تتوفر أركان لألطفال في هذه المناطق حتى •

 ،أطفالهم للجميع دون التفكير الصعب في أين سيشترك

المناطق المزدحمـة   أن تكون المناطق المخصصة لذلك ذات مساحات كبيرة وبعيدة نسبيا عن •

 ،التلوث البيئي خالية منبالسكان و

 1.والمنــاطق الترويحيــة المتــوفرة فــي المجتمــع ن تؤخــذ فــي االعتبــار اإلمكانــاتأ •

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  :االستثمار لتنمية السياحة البيئية 5.2

يقصد بالسياحة البيئية تلك األنشطة التي تمارس من طرف السياح لغـرض حمايـة البيئـة وتفـادي     

التوسع غير المـنظم، وتعمـل السـياحة    األضرار البيئية التي تساهم فيها السياحة بشكل كبير نتيجة 

الطبيعية على حماية البيئة ومساندة التنمية المتواصلة والسيطرة على التنمية السياحية بحيث ال تكـون  

    2. التنمية على حساب البيئة الطبيعية

توجد في والية بسكرة عدة أنواع من األنشطة السياحية يمكن استغاللها واالستفادة منهـا ، وتـرتبط   

لتجسيده على أرض الواقع من خالل  اكبير ابالبيئة بصورة مباشرة ويتطلب هذا النوع من السياحة وعي

                                                           
1 �'�	 �Sائ� -�$�	ن �@� ا  6

� ا �ی	<�  9����  �namanea@yahoo.fr��6  - دور ا ��آ@	ت ا �ی	<
� ا ��اری� �� ت
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على المستوى البيئة الحضرية والريفية والطبيعية ، وفي هذا الشأن نقترح جملة  تطبيق قوانين صارمة

طبيعـي علـى   من التصورات لتفعيل السياحة البيئية بمنطقة البحث وذلك ضمن الوسط الحضري وال

  .اعتبار أن البيئة الريفية قد سبق وان تطرقنا إليها

  : على مستوى البيئة الحضرية  1.5.2

هو وضع تصـور  ،في والية بسكرة لتفعيل السياحة البيئة الحضرية  ما يجب عمله بخصوصأهم  إن

تبـدو  يمكن أن  الشكل الذيتتكامل فيه كافة عناصره ومكوناته بطريقة يتم معها التعرف على  يعمران

ومعرفة األثر البيئي والجمالي والحسـي  العمراني للسياحة المنطقة بتفاصيلها بعد تنفيذ المخطط عليه 

ال يـتم إال مـن   وهذا  المحليين والسياح معا، سكانالوالنفسي الذي يمكن أن يحدثه ذلك التصميم على 

  .الصحراوي ضرياهتمامات التصميم الحيراعى فيها يجب أن مخططات شغل األراضي التي  خالل

ولتهيئة المنطقة لهذا الغرض يجب السعي من طرف هيئات السياحة بالتنسيق مع مديريـة التعميـر    

لتوفير بيئة عمرانية مميزة وجذابة تستجيب لكافة المتطلبات اإلنسانية المكانية الوظيفية والنفسية والبناء 

ات ومحـاور  ها عناصر البيئة المبنية من منشئوالمؤثرات البيئية وتتنوع فيها القيم الجمالية وتتناسق في

  .مرورية وأفنية وفراغات

جوانب تعتبـر مـن أهـم     أربعةعلى  النقطةهذه ب ما يتعلقالتركيز في يجبفانه  هذاوانطالقا من     

  :الصحراوي وهياهتمامات التصميم الحضري 

 وشبكة الشوارع المظللة، ذلك من خالل التخطيط المتضام ا،وبه المحيطةالتأقلم والتكيف بالبيئة  •

  واالهتمام بتطوير الواجهات المواجهة للشمس والرياح،

واالقتصادية،وذلك من خالل تهيئة مساحات خضـراء   االجتماعية والكفايةكفاءة  أقصىتحقيق  •

 وحدائق عمومية،وأماكن تسلية وترفيه، 

 ة الطبيعية  ،وذلك من خالل الترابط بين العمران والبيئ االيكولوجي التوازنتحقيق  •

الصحراوي، وذلـك   بالموقع المحيطةتعكس المميزات  التيالمميزة  البصريةتحقيق الصورة   •

والسطوح وأشـكال   ةمن خالل الهندسة المعمارية المالئمة للمناطق الحارة مثل مظهر الواجه

 .البناء
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 : على مستوى البيئة الطبيعية 2.5.2

جـذاب   ،طابع خاص ذاتطبيعية  تزخر بمعالم هاإنمن ناحية البيئة الجغرافية لمنطقة الزيبان ف
  :يمنحها فرص تفعيل السياحة الطبيعية وذلك من خالل ما يلي الشيء الذي, ومتنوع 

  تنظيم الصيد البري في غابات وجبال عين زعطوط  •
 تسلق الجبال الصخرية في القنطرة واألخاديد بجبال خنقة سيدي ناجي  •

 بات النخيل التي تنتشر عبر كافة بلديات الوالية المشي والتجول في المزارع وفي غا •

من خالل منعرجات مشونش، برانيس، جمـورة وبنـي    تأمل الطبيعة واستكشاف كل ما فيها •

 .سويك

 .والزواحف الرحالت في المزارع وغابات النخيل ومراقبة الطيور •

 عبر وادي العرب وادي البيض ووادي عبدي  استكشاف الوديان والجبال •

سيدي ناجي ،  ، سيدي خالد ،)الشتمة(لمواقع الدينية في كل سيدي عقبة، سيدي مسعودزيارة ا  •

 .والزاوية العثمانية بطولقة) الحوش(سيدي حامد بن موسى 

 التجول في المناطق األثرية  •

  :في هذا الصدد نقترح لتجسيد السياحة الطبيعية ما يلي

كرة أسفل سد فم الغـرزة  الـذي   في سيدي خليل شمال شرق بس انجاز منتجع بيئي سياحي   •

من طرف مديرية  أتي هذا المشروع داعما للجهود الراميةليسوف يجمع بين الزراعة والثقافة  

فريداً من نوعـه   مقصداً سياحياً والية بسكرة وجعل السياحة في تحديد وتهيئة مناطق سياحية 

 ،في مجال السياحة البيئية الصحراوية

ت الخضراء بإنشاء حدائق عمومية في التجمعات الحضرية، لمـا  كما نقترح تكثيف المساحا  •

، والحاجز الذي يحمي من العوامل التي ينتج عنها  من فوائد بيئية كمتنفس للسكانالحدائق  لهذه

مشاكل معوقة لحياة اإلنسان ، فباإلضافة إلى الجمال وحسن المنظر واالرتياح النفسي للسكان 

الخضرة على إيجادها من توفير الهواء النقي وتقليـل أخطـار    نجد الفوائد الصحية التي تعمل

التلوث الجوى وتلطيف الجو والتخفيف من حرارة الشمس وتوفير جو من الرطوبة مما يساعد 

 .للسياحة بالمنطقةعلى صحة السكان وزيادة الطاقة اإلنتاجية 
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  :االقتصادي تأثير السياحة على القطاع 6.2

تقاس  منتجحيث أن أهمية أي  ،خاضع لقانون السوق منتجصاديين بمثابة السياحة في نظر االقت تعتبر

واجتماعي ال تخرج عـن   و أهمية السياحة كقطاع اقتصادي ،بالنظر إلى كمية العرض و الطلب عليه

كما تقاس  ،الوافدين على بلد ما و كذا الطاقة اإليوائية لديه السياح وتقاس بالنظر إلى عدد ،هذا القطاع

 تكتسي السياحة أهمية بالغة فـي  ومن تم ،على اقتصاده االمالية بكمية المداخيل التي تدره يةمن الناح

حجـم   حيث تظهر أهميتها فـي ،أهمية عن القطاعات اإلنتاجية األخرى  المنظومة االقتصادية ال تقل

باإلضافة  ،سياحو على المنطقة المستقبلة لل ،الدولة خزينة تدعمالعائدات المهمة من العملة الصعبة التي 

هذا األخير يستفيد أكثـر مـن غيـره مـن     ، تحريك دواليب االقتصاد إلى أهمية القطاع السياحي في

كل قطاعا ته االقتصادية كالفالحة و التجارة و الخدمات و الصناعة التي  القطاعات من خالل ازدهار

 عليها نظرا لمـا تحملـه مـن   خاصة الصناعة التقليدية و التي يتزايد اإلقبال  ،األوفر تأخذ النصيب

اليـوم   ومن هنا يمكن القول أن الصـناعة التقليديـة   ،و ثقافية للمجتمع المضيف ،مدلوالت حضارية

المرتبـة الثانيـة    يأصبحت مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بازدهار و تطور القطاع السياحي ثم ف

  .بالحياة اليومية للسكان المحليين

لصياغة كا, بمناطق بسكرةالمرتبطة بالسياحة  طاع الصناعة التقليديةق ، يجب أن يعملوفي هذا الصدد

سـواء  , من طـرف السـياح   إقباال ومشتقات النخيل لتلقى الجلدية الخزفية و والخياطة والمصنوعات

هـذه   المقيمة بالخارج من خالل اقتنـاء  البسكريةالجالية من داخل الوطن أو   الجزائرييناألجانب أو 

 منـاطق بسـكرة    و هذا الرواج الذي يخلقه الوافدين على ،عارض و المواسم السنويةفي الم المنتجات

 الماشية التي يتزايد الطلب عليهـا  تربية ،ينعكس إيجابيا على القطاعات االقتصادية األخرى كالفالحة 

كما أن الحركة التجاريـة تعـرف انتعاشـا     في مناطق سهبية في الجهة الغربية خاصة أوالد جالل ،

 ،و كذلك تزايد الباعة المتجولين. خالل تزايد الطلب على المواد المعروضة في األسواق حوظا منمل

 الحركية خاصة في المواسم واألسـواق  هذه قطاع النقل هو اآلخر يستفيد من ،باإلضافة إلى ما سبق 

  .)24(رقم التي تنظم في كل بلدية حسب الجدول  األسبوعية

  

  

  



 146  

 

  

  الكبيرة في والية بسكرة  ةألسبوعياألسواق ا) 24(جدول رقم

  مكان السوق    يوم السوق

  طولقة  السبت

  أوالد جالل  األحد

  زريبة الوادي  اإلثنين

  أورالل  الثالثاء

  سيدي عقبة  األربعاء

  بسكرة  الخميس 

   2010مارس /معلومات مديرية التجارة لوالية بسكرة :المصدر

  :التنمية السياحية والتخطيط العمراني 7.2

ل السياحة مجاالً هاماً من مجاالت التنمية، ونشاطاً بارزاً من األنشطة االقتصادية التي تهتم بها كثير تمث

من الدول السياحية لما تحقه من آثار ومزايا اقتصادية ملموسة ومباشرة، لذلك فإن أي تخطيط للتنمية 

ق والموارد سياحياً، ثم السياحية يجب أن يهدف إلى وضع برامج من أجل استخدام األماكن والمناط

تطويرها وصبغها بالجمال لتكون مراكز سياحية ممتازة تجذب الناظرين إليها سواء أكان مباشرة أو 

  .عبر اإلعالن السياحي، أو غيره من مزيج االتصال التسويقي

  :تخطيط المناطق الترويحية والسياحية بما يليفي  للعمبامن أجل تحقيق التنمية السياحية نوصي 

 . توفير البرامج الترويحية لكافة فئات المجتمع  •

 . استمرارية البرامج الترفيهية على مدار السنة •

 .تأمين المساحات الالزمة إلنشاء المرافق الترويحية عند تخطيط المناطق السياحية •

 . تنمية الموارد والبرامج الترويحية •

 . ضرورة الترابط بين المنشآت الترويحية والبيئة الطبيعية •

 . األخذ بعين االعتبار عند تخطيط البرامج الترويحية العادات والتقاليد •

 . االعتماد على الدراسات والبحوث العلمية عند التخطيط للبرامج الترفيهية •
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 . االهتمام بالترويح الجماعي الموجه •

 .تلبية حاجات األفراد للترويح •

 . لمجال الترويحضرورة عدم التوسع العمراني في المناطق المفتوحة المخصصة  •

وضع الضوابط والتشريعات القانونية لحماية المناطق المفتوحة والمخصصة ألغراض  •

 .الترويح

 .الطبيعية راالهتمام بتطوير الواجهات المطلة على الواحات والمناظ •

 .الالزمةالترويحية  بالمرافق لتجهيزهاالمنطقة السياحية بكافية المساحة ال توفير •
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   :خالصة

إن ترقية السياحة في والية بسكرة تقتضي التغلب على عوائق التنمية السياحية أوال وقبل كل شيء ثم 

التوجه لالستثمار في كافة القطاعات ،خاصة وأن بسكرة تزخر بثروة سياحية كبيرة ومتنوعة بمختلف 

ي مختلف المجاالت لتوفير  بالمنتوج السياحي الصحراوي تنقصه مرافق سياحية ف مناطقها وفيما يتعلق

   .بتحسين وعصرنة مرافق االستقبال وبناء مرافق أخرى عرضا سياحيا يليق بالمنطقة وذلك

مسـتدامة   البعد االقتصادي لترقية السياحة الصحراوية التي ستساهم في خلق تنمية اقتصـادية  أما على

في التخطيط العمراني للمناطق ومناصب شغل جديدة، أأكد على وجوب احترام المقاييس المعمول بها 

أي مشروع عمراني مع تكثيف المساحات رام شروط حماية البيئة عند تسطيرواحت السياحية الصحراوية

المداخل اإلستراتيجية التي تتناولها الخطط العمرانية علـى   دالخضراء، ألن التنمية السياحية تعتبر اح

لـذلك تكـون   . في كافة المجاالتلقاعدة االقتصادية تنويع ا المستوى اإلقليمي، وتنطلق في عملها على

لالنطالق في  ، حيث ذلك يشكل قاعدة أساسيةالخدمات والمرافق العامةأولوياتها تعزيز ورفع مستوى 

  .  برامج ومشاريع التنمية السياحية
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  :الخاتمة و التوصيات

فهذه . استغاللها وتطويرها بسهولة يتضح أن لمنطقة بسكرة مؤهالت سياحية من الممكن قمما سب

المنطقة الصحراوية في رأيي يجب أن تكون األكثر جذبا لالستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع 

  .السياحة، هذا القطاع الذي يمكن أن يسهم في تطوير القطاعات االقتصادية األخرى

ا في منطقة البحث، فإن الطريق المؤدية وفي الحقيقة إذا كما أريد أن تكون للسياحة مكانتها الالئقة به 

إليها ال تزال في بدايتها، ومع ذلك فالوصول إلى الهدف ليس مستحيال إذا تكاثفت الجهود واستمرت، 

التخطيط المستدام الذي يهدف إلى تحقيق استدامة استخدام  لقد أصبح من الضروري التوجه إلى لذا

في  اآلخذةوالتفكير في حق األجيال القادمة من هذه الموارد  األنسب بالشكل والثقافية الموارد الطبيعية

  .يحسن استخدامها النفاذ إذا لم

بل اتجه التفكير إلى تحقيق  أمرا كافيا، الموارد السياحيةلم تعد الحماية والحفاظ على  سعلى هذا األسا

 ية كذلك، وذلك ألنها تشكلعلى المدى البعيد واالستفادة منها من الناحية االقتصاد هذه الموارد استدامة

حمايتها  تقع عليهم مسؤولية للجميع وكمالجميع األجيال الحالية والالحقة، وهي ملك  اقتصاديةثروة 

االستغالل األقصى للموارد التي تزخر بها هذه ولتحقيق  ، فإن لهم الحق االستفادة منهاوالحفاظ عليها

  . الوالية

م بعض التوصيات الواجب تبنيها لتفعيل السياحة في والية ومن هذا المنطلق نرى من الضروري تقدي

  :بسكرة منها

 إنشاء حدائق عمومية وتحسين المحيط الحضري للمراكز الحضرية، •

  االعتماد على تصاميم معمارية صحراوية في البناء  •

  تطوير منطقة عين بن النوي للمعالجة بالرمال الحارة،   •

  آلثار في مناطق أوالد جالل، البسباس ورأس الميعاد،  االهتمام بأعمال الحفر والتنقيب عن ا •

  ترقية السياحة الجبلية في كل من القنطرة ،جمورة والبرانيس،   •

  النحل واألشجار المثمرة خاصة الزيتون في عين زعطوط،    ةتطوير تربي •

  تطوير الصناعات التقليدية في مشونش وخنقة سيدي ناجي، •
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سيدي عقبة وتهيئة الموقع السياحي  ،كل من طولقة ، سيدي خالد االهتمام بالسياحة الثقافية في •

  بفم الغرزة،

  االهتمام بتربية اإلبل بمنطقة الحوش، •

  تطوير زراعة الحبوب في كل من لوطاية زريبة الوادي وخنقة سيدي ناجي، •

  إنشاء مزارع نموذجية علمية لتطوير البقول والخضر في كل من مزيرعة و لغروس، •

  حنة في منطقة الفيض،تطوير زراعة ال •

  تجديد واحة النخيل واالهتمام بمشتقاتها في كل من طولقة وسيدي عقبة، •

تطوير محطات المياه المعدنية الحارة في كل من حمام الصالحين، الشقة، الحاجب وسيدي  •

  الحاج، 

زيادة االعتمادات المخصصة للتسويق والترويج السياحي من خالل إعداد مطبوعات  خرائط  •

 ة ، دليل سياحي ، كتيبات عن المواقع السياحية ، ملصقات ، أفالم إعالنية، سياحي

 ضرورة نشر الوعي السياحي وثقافة السياحة عند جميع المواطنين، •

المدربة سياحيا من خالل إنشاء كلية السياحة في جامعة محمد خيضر ودعم  تتوفير اإلطارا •

 .سياحيةمعاهد التكوين المهني الموجود بفروع التهيئة ال

  :وهي مظاهر متداخلة بمنطقة البحث يجب تحقيق أربعة السياحةوالستدامة 

السياحي بين المواطنين إليجاد قاعدة عريضة،  ييجب نشر الوع: على المستوى الثقافي .1

تستطيع التعامل بنجاح مع السائح األجنبي أو الداخلي، وهناك مجموعة من العوامل تؤثر 

ي األسرة والمدرسة واالشتراك في الرحالت السياحية في تشكيل الوعي السياحي وه

االعتماد على الدراسات والبحوث العلمية عند والبيئة الثقافية وقادة الرأي ووسائل اإلعالم و

 .التخطيط للبرامج الترفيهية

توفير البرامج الترويحية لكافة فئات المجتمع،بما فيهم يجب : على المستوى االجتماعي .2

ة، األخذ بعين االعتبار عند تخطيط البرامج الترويحية العادات والتقاليد المعاقين والعجز

 . واالهتمام بالترويح الجماعي الموجه مع تلبية حاجات األفراد للترويح على مدار السنة

إقامة بالترويحية والبيئة الطبيعية،  تضرورة الترابط بين المنشآ: على المستوى البيئي .3

وذلك من خالل  ،احات كبيرة للحفاظ على التوازن البيئيالمحميات الطبيعية على مس
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 آثارمن (للحفاظ على الموروث الحضاري  مديرية البيئةو مديرية السياحة التنسيق بين 

باعتبارها احد  أهمية، لما تشكله الطبيعة من )ودينية  أثريةومتاحف ومواقع سياحية 

 .عناصر البيئة ووجوب حمايتها وتنميتها

 

تامين المساحات الالزمة إلنشاء المرافق الترويحية ضمن : ى العمرانيعلى المستو .4

 ةتخطيط المراكز الحضرية وضرورة عدم التوسع العمراني في المناطق المفتوح

المخصصة لمجال الترويح و تجسيد الطابع المعماري الصحراوي، على أن تشمل 

غراض ،مسرح مفتوح ، الخدمات السياحية الترويحية مساحات خضراء، قاعة متعددة األ

قاعات مطالعة ،مركز الشباب ،حديقة حيوانات ،مالعب خاصة لألطفال والكبار، معارض 

 .  فلكلورية، ومسابح وغيرها
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