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 الملخص

ما بني ) و يف الفرتة األخرية  ، 0222إىل 9192يف اجلزائر مل تلقى االهتمام الكايف من طرف الدولة خاصة خالل الفرتة املمتدة من لسياحة ا
ذه ماهي حصة السياحة الداخلية يف ه  :لكن السؤال الذي يطرح .و ضعت برامج جد هامة و أموال كبرية لرتقية هذا القطاع( 9111-0292

والية قسنطينة حبكم و لدراسة املوضوع مت أخذ  مقومات تنمية الصناعة السياحية الداخلية و هل فعال تسعى فعال إىل إقامة الربامج و اخلطط 
لى املستوى و اليت من شأهنا أن تسمو بالوالية إىل  املراتب األوىل سياحيا ع. مكانتها اهلامة يف إقليمها و ملا حتتويه من مقومات سياحية عديدة

 .الوطين إذا ما استغللت بطريقة مثلى
من هذا املنطلق يكمن هدف البحث يف التعرف على اإلمكانيات السياحية املتواجدة يف والية قسنطينة و معرفة األفاق اليت رمست للمشاريع 

، و املخطط الوطين لتهيئة االقليم 0202ة السياحية إجنازها يف إطار املخططات املربجمة و خاصة يف إطار اخلطط التوجيه للتهيئ املرادالسياحية 
 .  -0292بعد أن تدعم باطار قانوين عام  0299الذي شرع يف تطبيقه منذ  - 0202آلفاق 

 .، أكورتيـديـــسالتنمية السياحية، ، االستثمار السياحي،  قسنطينة :الكلمات المفتاحية -

Le tourisme en Algérie n'a pas reçu une attention suffisante de l'Etat, particulièrement  pendant la 

période ( 1980 à 2000). et dans la période la plus récente (1999-2010) l’état a mis des programmes 

de développés des fonds très importants et significatifs pour l’amélioration de ce secteur . 
Mais la question qui  se pose: Quelle est la part du tourisme intérieur dans ces programmes et plans 

est ce qu’elle  cherche vraiment à mettre en place les éléments de l'évolution de l'industrie 

touristique. et d'étudier la question qui  a été abordée wilaya de Constantine, en vertu de sa position 

importante sur le territoire et sur le contenu du potentiel dans le tourisme. Et qui mettre 

Constantine   parmi les premiers à l'échelle nationale. 
De ce point se situe l’objectif de cette recherche afin d'identifier le potentiel touristique située a 

Constantin et de voir les perspectives établies et fixé pour les projets touristiques à accomplir 

dans le cadre des régimes programmées et en particulier sous la direction de SDAT 2030, et 

le Plan national pour la création de la province de perspectives 2030 - qui a été lancé dans 

son application depuis 2011. 
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 قدمـة ـالم
خطة تنموية و برنامج عملي شامل على املدى  من خالل السياحي وذلك  القطاعة إىل تطوير السنوات األخري  يفسعت اجلزائر 

خالل سنوات ( ENET)خري دليل على ذلك الدراسات اليت أجنزهتا املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية و   – 0202 - املتوسط و البعيد 
 970دراسة ختص املناطق الصحراوية، و عينت هبا  02لشريط الساحلي و دراسة ملوضع سياحي يقع على ا 062اليت ختص  الثمانينات و 

 .و ضعت برامج جد هامة و أموال كبرية لرتقية هذا القطاع( 0292-9111ما بني ) ، و يف الفرتة األخرية (ZET)منطقة للتوسع السياحي 
أحد  من خاللالداخلية وهذا  البحث يف إمكانية تنمية السياحة اخرتنا، و متاشيا مع النظرة املستقبلية للتنمية احمللية،  االطارو يف هذا 

و هي والية آال تساهم يف تنمية املدن الكربى اليت مبكنها أن ختتلف عن املدن الساحلية و عن املناطق الصحراوية و  اليت الواليات الداخلية 
 اسياحي األوىل املراتب  شأهنا أن تسمو بالوالية إىل و اليت من .عديدة قسنطينة حبكم مكانتها اهلامة يف إقليمها و ملا حتتويه من مقومات سياحية

 . مثلىبطريقة  تاستغللالوطين إذا ما  املستوى على
من هذا املنطلق يكمن هدف البحث يف التعرف على اإلمكانيات السياحية املتواجدة يف والية قسنطينة و معرفة األفاق اليت رمست 

املخطط الوطين لتهيئة ، و 2025 ةالسياحي للتهيئة طط التوجيهيف إطار اخل ةإجنازها يف إطار املخططات املربجمة و خاص للمشاريع السياحية املزمع
ما كانت تتوفر عليه املنطقة  هذا يف إطار.  -0292بعد أن تدعم باطار قانوين عام  0299الذي شرع يف تطبيقه منذ  - 0202االقليم آلفاق 

تنفيذ الربامج واخلطط  منابعةحتديد مواطن اخللل و أهم الصعوبات اليت تواجه كل من االدارة املشرفة على مث حتديد  من إمكانيات سياحية ، 
 .مالئمة و سريورة هذه الربامج للموروث السياحي للمنطقة اليت كانت وجهة سياحية داخلية وخارجية خالل فرتات سابقةاملرسومة وما مدى 

 . والية سسنيينةبتنمية الصناعة السياحية ي مقومات هما : رح اإلشكالية اآلتيةوبناءا على ما تقدم ميكن ط
  :ومن خالل هذا السؤال أن نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية التالية

  بوالية قسنطينةماهي عناصر احلذب السياحي  -
 ؟ات لتكون قطب سياحي داخليقسنطينة عن باقي الواليتنفرد هبا ميكن أن اليت  عناصر التنمية السياحية ماهي -
 ؟ ماذا جيب أن ينجز و يضاف إىل ما تتوفر عليه قسنطينة من مقومات اجلذب السياحي لتكون قطب سياحي خارجي -
  ؟ بالواليةتطلبات القطاع السياحي لتطلعات وم 0202 ةالسياحي للتهيئة خمطط التوجيهما مدى استجابة  -
 مار السياحي على مستوى الوالية ؟ وماهي العراقيل اليت تعرتضهما؟كيف ميكن أن نقيم التنمية واالستث -

 فرضيات البحث
 .تتأثر حركة السياحة مبقومات اجلذب السياحي يف والية قسنطينة-

 .تتوفر والية قسنطينة على بعض عناصر اجلذب السياحي-

 تتوفر عليها اليت ال ذب السياحيدعم إمكانيات الوالية بعناصر اجل 2025 ةاملخطط التوجيهي للتهيئة  السياحي-
 .الوالية ويستدرك ما مت إمهاله

 .لي و خارجيختوفر عناصر اجلذب السياحي بوالية قسنطينة جيعل منها قطب سياحي دا-
 :لإلجابة على هذه اإلشكالية اقرتح اخلطة التالية 

 .التنمية السياحية ومكوناتها -
 .مقومات النشاط السياحة في والية سسنيينة  -
   .سع النشاط السياحي واالستثمار السياحي بوالية سسنيينةوا -

 
 
 



   

 :التنمية السياحية ومكوناتها :أوال
إن التنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة، وهي بدورها متغلغلة يف كل عناصر التنمية املختلفة، وتكاد تكون 

لذلك تعترب قضية التنمية السياحية عند الكثري من . 1مية الشاملة هي مقومات التنمية السياحيةمتطابقة مع التنمية الشاملة، فكل مقومات التن
، الوطيندخل دول العامل، من القضايا املعاصرة، كوهنا هتدف إىل اإلسهام يف زيادة الدخل الفردي احلقيقي، وبالتايل تعترب أحد الروافد الرئيسية لل

ومن هنا تكون التنمية السياحية وسيلة للتنمية . ة شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية واملاديةوكذلك مبا تتضمنه من تنمية حضاري
  .االقتصادية

تّعرف التنمية السياحة على أهنا توفري التسهيالت واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح، وتشمل كذلك بعض تأثريات السياحة 
  .جديدةإجياد فرص عمل جديدة ودخول : مثل

وتشمل التنمية السياحية مجيع اجلوانب املتعلقة باألمناط املكانية للعرض والطلب السياحيني، التوزيع اجلغرايف للمنتجات السياحية، 
 .التدفق واحلركة السياحية، تأثريات السياحة املختلفة

الدولة عن طريق وضع لب التنمية السياحية تدخل وتتط. احتياجاهتا فالتنمية السياحية هي االرتقاء والتوسع باخلدمات السياحية و
من  و. 2ختطيط السياحي باعتباره أسلوبا علمياً يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة ويف أقرب وقت مستطاع

 . السوق السياحية الدوليةهنا فالتخطيط السياحي يعترب ضرورة من ضرورات التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة يف
 :عناصر التنمية السياحية -1

 : 3و تتكون من عناصر عدة أمهها
أشكال السطح واملناخ واحلياة : مثل   Natural Featuresوتشمل العناصر الطبيعية Attraction  عناصر اجلذب السياحي-

 حف واملواقع األثرية التارخيية، كاملتنزهات واملتا man- made- objects والغابات وعناصر من صنع اإلنسان

 .بأنواعه املختلفة الربي، البحري واجلوي  Transport النقل-

بيوت : كالفنادق واملوتيالت وأماكن النوم اخلاص مثل Commercial سواء التجاري منها  Accommodation أماكن النوم-
   .الضيافة وشقق اإلجيار

   ... جبميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية واألشغال اليدوية والبنوك Supporting Facilities التسهيالت املساندة-

  .اخل... كاملياه والكهرباء واالتصاالت Infrastructure خدمات البنية التحتية-
عام أو اخلاص أو ويضاف إىل هذه العناصر مجيعها اجلهات املنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تنفذ عادة من قبل القطاع ال 

 .االثنني معاً 
 :أهداف التنمية السياحة -2

وإن أول حمور يف عملية التنمية هو اإلنسان . هتدف تنمية الصناعة السياحية إىل حتقيق زيادة مستمرة ومتوازنة يف املوارد السياحية
يه لتبقى القدرات البدنية والعقلية والنفسية هلذا اإلنسان هلذا فإن الدولة مطالبة بالسعي إىل توفري كل ما حيتاج إل. الذي يعد أداهتا الرئيسية 

 .على أكمل وجه
إن عملية تنمية وتطوير السياحة تكون  جبرد املصادر اليت ميكن استخدامها يف الصناعة السياحية وتقوميها بشكل علمي بل 

والتقومي هنا ليس جمرد ختمني . بنية خصوصًا للسياحةوإجياد مناطق جديدة قد جتذب إليها السائحني مثل القرى السياحية أو األماكن امل
نظري، وإمنا تقومي مقارن مع املنتجات السياحية للدول املنافسة واعتمادها على اجتاهات وخصائص الطلب السياحي العاملي والذي يعد 

هيل عمل شركات االستثمار من خالل األساس يف حتديد وإجياد البنية التحتية والوطنية للسياحة عرب تشجيع االستثمار السياحي وتس
 . ختفيض الضرائب واإلجراءات اجلمركية على األجهزة واملعدات الالزمة ملشاريعهم

ألن السياحة قطاع . إن تنمية النشاط السياحي حباجة إىل تعاون كافة العناصر واإلمكانيات واجلهود العاملة يف القطاع السياحي
لذلك فإن أي ختطيط للتنمية السياحية جيب أن يهدف إىل وضع برامج من أجل . اقتصادية خمتلفةاقتصادي يضم مرافق عديدة ونشاطات 



   

عالن استخدام األماكن واملناطق واملواد سياحياً، مث تطويرها لتكون مراكز سياحية ممتازة جتذب السائحني إليها سواء أكان مباشرة أو عرب اإل
إن تنمية الصناعة السياحية حتكمها عدة اعتبارات ال بد من مراعاهتا وهي على النحو . السياحي أو غريه من مزيج االتصال التسويقي

 :التايل
تدريب اجلهاز البشري الالزم الذي حيتاج إليه القطاع السياحي حىت تتمكن املنشآت السياحية من القيام بدورها بالشكل  •

 .املطلوب
لسياح  إىل هذه املناطق قد تعتمد على املناخ أو الطبيعية أو التاريخ أو أي احملافظة على حقيقة املواقع السياحية، ألن جذب ا •

 .عامل آخر تتميز به املنطقة السياحية
  .االستغالل اجليد للموارد السياحية املتاحة مع توفري املرونة هلا لتتمكن من مواكبة احتياجات الطلب السياحي احمللي والعاملي •
َ  أم  إجراء دراسة شاملة للتأكد • من اجلدوى االقتصادية لالستثمارات السياحية املقرتحة وفيما إذا كان االستثمار سيدّر أرباحًا

 .ال
دعم الدولة للقطاع السياحي، عرب معاونة القطاع اخلاص يف تنفيذ الربامج السياحية ويكون ذلك عرب خطة إعالنية تسويقية  •

 .متكاملة
تنمية االقتصادية األخرى ملختلف القطاعات االقتصادية لتحقيق منو متوازن وليس ربط خطة التنمية السياحية مع خطط ال •

 .جمرد االهتمام بالسياحة فقط
 .حتديد املشاكل اليت قد تعرتض تنمية الصناعة السياحية مث وضع خطط بديلة يف حال حدوث طارئ معني •
  .فدين وما هي تفضيال هتم للسعي إىل تأمينها قدر اإلمكاندراسة السوق السياحي احمللية، من أجل معرفة نوعية السياح الوا •
توفري شبكة من الفنادق املناسبة لكل شكل من أشكال الدخل، ولكل مناذج الرغبات، خباصة املناسبة منها لذوي الدخل  •

 .احملددة، فحركة السياحة مل تعد مقتصرة على األغنياء
ما يؤديان دورًا مهمًا يف تطوير التنمية السياحة، فحني يتم احلفاظ على نظافة رفع مستوى النظافة واخلدمات السياحية ألهن •

 .الشوارع والشواطئ واآلثار وغريها من عوامل اجلذب السياحي، جتعل السائح يرغب يف العودة إىل هذا البلد
تمرة يف املوارد السياحية ، إضافة إىل خنلص إىل القول مما تقدم إن التنمية السياحية جيب أن هتدف إىل حتقيق زيادة متوازنة ومس 

ترشيد وتعميق درجة اإلنتاجية يف قطاع السياحة، وبالتايل فهي تتطلب تنسيق السياسات املختلفة داخل البلد نظرا الرتباط السياحة مع 
 .خمتلف تلك األنشطة األخرى مثل النقل واجلمارك والتجارة واخلدمات بصفة عامة

نمية السياحية عادة يف املراحل األوىل من عميلة التخطيط السياحي، يف جمموعة من األهداف  وباختصار حتدد أهداف الت
 :كالتايل

 :في المجال االستصادي  -
 .حتسني وضع ميزان املدفوعات -
 .حتقيق التنمية اإلقليمية خصوصاً إجياد فرص عمل جديدة يف املناطق الريفية -
 .توفري خدمات البنية التحتية -
 .مستويات الدخل زيادة -
 .زيادة إيرادات الدولة من الضرائب -
 .خلق فرص عمل جديدة -
 :في المجال االجتماعي  -
 .توفري تسهيالت ترفيه واستجمام للسكان احملليني -
 .محاية وإشباع الرغبات االجتماعية لألفراد واجلماعات -



   

 :في المجال البيئي  -
 .ع إجراءات محاية مشددة هلااحملافظة على البيئة ومنع تدهورها ووض -
 :في المجال السياسي والثقافي  -
 .نشر الثقافات وزيادة التواصل بني الشعوب -
 .تطوير العالقات السياسية بني احلكومات يف الدول السياحية -

  :عوامل الجذب السياحي  -3
 مادي بعضها طبيعي و اآلخر بشري و عوامل جذب، ترتكز السياحة على

اخل أي كل ...مناطق دافئة ، محامات معدنية ، ومتثل كل الظروف املناخية و متايز الفصول :يبيعيةال العوامل  -
 مظاهر جذب
 .السواح
وتتمثل يف اجلوانب التارخيية ، كاآلثار ،املعامل ، الشواهد ، األطالل ، الفنون الشعبية بطبوعها  :البشرية العوامل -

 املختلفة ،
 . املتاحف واملهرجانات واملعارض الفنية ، الثقافات والعادات لدى السكان

كاملطارات النقل الربي و اجلوي، ومدى تطور  ،تمثل يف مدى توافر البين التحتيةوت :4المقومات المالية والخدمة -
ق ، املقاهي ، اخلدمات املكملة كالربيد ، اإلطعام ، الفناد اخل، ومدى توافر...الصناعية، التجارية، البنوك، العمران  خمتلف القطاعات

  .الرتفيه و التسلية مراكز

توفري املعلومات عن املناطق السياحية بلغات خمتلفة مع خرائط توضيحية  :التسهيالت السياحية الضرورية  -
 .تطوير عمليات التفتيش اجلمركي  .سرعة اجناز معامالت دخول السياح عن املعابر احلدودية  .توظيف املرشدين السياحيني املدربني .

توفري وسائل النقل املختلفة اليت تعمل بدقة وانتظام ومزودة بالعاملني  .تأهيل رجال االمن واجلمارك حبيث ميثلوا الوجه املشرق للدولة 
 .من ذوي االخالق احلميدة 

 رةالسياحة مبا تقدمه من تسهيالت و مستوى لألسعار ، وقد كما تعتمد السياحة على قدرات الدول املختلفة على تشجيع
معاملة وقدرة  مواصالت سهلة، أمن و استقرار ورعاية صحية كاملة و حسن دعائية على خمتلف وسائل األعالم على جذب السائحني،

 .مهتم و رغباهتالسائحني مبختلف فئا مهت على إبراز مجيع اجلوانب و اخلصوصيات اليت
 :ة منهاتأخذ التنمية السياحية أشكاالً متعدد :أشكال التنمية السياحية-4

 :تيوير المنتجعات السياحية -
وهذا النوع من التنمية يركز على سياحة اإلجازات والعطل، وتعرف املنتجعات على أهنا املواقع اليت توفر االكتفاء الذايت وتتوفر فيها 

 .أنشطة سياحية خمتلفة وخدمات متعددة ألغراض الرتفيه واالسرتاحة واالستجمام
 :القرى السياحية –
احلياة يف القرية منوذج خيتلف عن . شكل من أشكال السياحة املنتشرة جداً يف أوروبا كما بدأت تنتشر يف العديد من دول العاملهي  و

 .احلياة يف املدن، وتستهوي سكان املدن حباً يف التغيري والبساطة
طة التزجل، اجلبال، احلدائق العامة، مواقع طبيعية، ، مناطق املوانئ، أنش(الشاطئ ) ويعتمد قيام القرى السياحية على وجود عنصر املاء 

 .مواقع تارخيية أثرية، مواقع عالجية، مالعب جولف، أنشطة رياضية وترفيهية أخرى
األسواق واملناطق : ختتلف مساحات هذا النوع من املواقع وتتعدد فيها أنواع مرافق اإلقامة ومنشآت النوم واملرافق التكميلية مثل

 .مات ترفيهية وثقافية، مراكز للمؤثرات ومرافق سكنية خاصة خمتلفة األحجامالتجارية، خد



   

يتم التخطيط إلنشاء القرى السياحية عادة يف وقت واحد أي ضمن خطة سياحية واحدة ويأخذ التنفيذ مراحل متعددة وعلى فرتات 
 .زمنية طويلة حتددها عناصر الطلب السياحي والطاقة االستيعابية

  :مدنمنتجعات ال - 
يتطلب هذا النوع من املنتجعات دمج برامج استعماالت األراضي والتنمية االجتماعية، مع عدم إمهال البعد االقتصادي الذي يوفر 

يف املنطقة، وحتتاج إقامة هذا النوع من املنتجعات وجود نشاط سياحي مميز أو ( اخل......فنادق، اسرتاحات،) فرص اجلذب االستثماري للمشاريع
 .التزجل على اجلليد، وجود شاطئ، أنشطة سياحية عالجية، مواقع أثرية أو دينية: سي يف املواقع مثلرئي

 :Retreat Resorts منتجعات العزلة -
أصبح هذا النوع من املنتجعات من املناطق السياحية املفضلة يف مجيع أحناء العامل، وتتميز هذه املنتجعات بصغر حجمها ودقة 

اجلزر الصغرية أو اجلبال، والوصول إليها يتم بواسطة : وعادة يتم اختيار مواقعها يف مناطق بعيدة عن املناطق املأهولة مثل .ختطيطها ومشوله
 .املطارات الصغرية أو الطرق الربية الضيقة, القوارب

  :السياحة الحضرية -
، حيث يكون للسياحة أمهية بالغة، لكنها ال تكون وهي نوع من السياحة الدارجة واملعروفة، وتوجد يف األماكن احلضرية الكبرية

وتشكل مرافق اإلقامة والسياحة جزءاً ال يتجزأ من اإلطار احلضري العام للمدينة وختدم سكان املدينة أو . النشاط االقتصادي الوحيدة يف املنطقة
تقها تطوير وتنمية السياحة يف املناطق احلضرية اليت تتوفر فيها وقد أخذت كثري من احلكومات حالياً على عا. املنطقة وكذلك السياح القادمني إليها

املواقع التارخيية واألثرية وذلك من أجل إشباع رغبات السكان احملليني من ناحية وجلب الزوار : املوارد واملعطيات السياحية واليت ميكن تطويرها مثل
 .والسياح إىل املدينة من ناحية أخرى

 :سياحة المغامرة -
ا النوع من السياحة موجه للمجموعات السياحية اليت هتدف إىل ممارسة ومعايشة خصائص معينة، وهي تعتمد على طول فرتة وهذ

ناظر إقامة السائح حبيث تسمح له هذه اإلقامة بالرتفيه واالستجمام ويف نفس الوقت التعايش مع العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية وامل
 .يف املنطقة الطبيعية املتوفرة

وال يتطلب هذا النوع من السياحة تنمية كبرية أو استثمارات ضخمة أو خدمات ومرافق عديدة، لكنه يتطلب إدارة جيدة وتوفر 
عناصر لداللة سياحية مؤهلة وخبرية، خدمات نقل، مرافق إقامة أولية وأساسية وكذلك خدمات ومرافق الستقبال اجملموعات السياحية عالية 

 .5وحبالة مؤكدة السالمة النوعية
 :سياحة الرياضة البحرية - 

، تتفاوت املدة اليت يقضيها السائح يف ممارسة الرياضات البحرية (البحار أو البحريات) يعتمد هذا النوع من السياحة على وجود املاء 
 .اخل...الغوص، التزجل على املاء، العوم، سباق اليخوت أو القوارب: املختلفة مثل

  : منيز بني صنفني أساسيني من السياحة مها :ةــــاف الـسـيــــاحـــــــأصــنـ -1

 :السياحة الداخلية أو المحلية -
املقصود هبا السياحة اليت ميارسها أبناء الوطن داخل حدود دولتهم، حيث متكنهم من زيارة املناطق السياحية و التعرف عليها و 

كما تعمل على ترويح و . ، زيادة الوعي السياحي لديهم، تشغيل املنشآت السياحية على مدار السنةهبا، هبدف ربط املواطنني ببالدهم االرتباط
بالرتاب الوطين، و أحسن نوع سياحي ميثل السياحة الداخلية هي السياحة  االعتزازو  االنتماءترفيه أنفسهم و بذلك ختلق لديهم شعور 

  . االجتماعية
 
 
 



   

 :السياحة الخارجية -
لسياحة العاملية أو الدولية و فيها خيرج املواطن من دولته إىل دولة أخرى بوسيلة نقل معينة سواء كانت برية، حبرية أو جوية يقصد هبا ا

، أو بغرض السياحة و الرتويح و متثلها عدة أنواع من السياحة حسب اهلدف الذي يسعى إليه السائح فقد يكون للرتويح، أو العبادة، أو األعمال
 .أو الرياضة و العالج و غري ذلك ،االكتشاف

 

 مقومات النشاط السياحة في والية سسنيينة: ثانيا
ال ميكن احلديث عن السياحة بوالية قسنطينة مبعزل عن موقعها ،وتارخيها ، فثرواهتا صنفتها كمحطة سياحية، وهذا ملوقعها املنفرد يف  

  .اليت ال ميكن أن تضاهيها ، مما زاد من تكاثر السياح املتوافدين إليها سنويا العامل و موضعها فوق الصخر املسيطر على اآلفاق اجملاورة
قسنطينة تستحق الكثري فهي قطب سياحي من الطراز الرفيع و نقطة ال متناهية من جوانب عديدة يف جماالت : إستنادا إىل ما سبق

 .التقليدي و األثري و غريها 
 : اليبيعية لمدينة سسنيسنةالبيئة  -1

 االختالف يف املظاهر الطبيعية من ناحية التضاريس، و املظاهر البشرية من الناحية السكانية، و إنهو  األرض  سطح هم ما مييزأإن 
 مدىاألهمية الجغرافية للمدينة في  تتجلىو . 6و تفاوت بعضها عن األخرىؤدي إىل التباين يف املواقع على سطح األرض يهذا االختالف 

 نوعها يتغري للمجتمع ضرورية  خدمات  لتؤدي  معينة أماكنفي  تقع املدنألن ، املتزايدالعمراني  التطور على إستعاب تهرفعالية الموقع و قد
  .حيدد نوع الوظيفة اليت قامت من أجلها املدينة هو طبيعة املكان الذي تقوم عليه الذي لكنو ، الزمن مبرور

  :دراسة مدينة قسنطينة منه وجهتني مها دراسة جغرافية املدن و قد مت يعترب موقع املدينة من أهم العناصر يف :الموسع -

 رقعة مميز و هي حتتل بذلك. 7شرقا 7.07مشاال، و خط  06.00تقع مدينة قسنطينة فلكيا على خط : الموسع الفلكي -
 .النسبة للشرق اجلزائري

الشرقية اجلزائرية  كلم عن احلدود  007سافة تتوسط مدينة قسنطينة إقليم شرق اجلزائر، حيث تبعد مب :الموسع اإلسليمي -
ترتبع . كلم عن سكيكدة  91كلم عن بسكرة جنوبا و  007كلم عن اجلزائر العاصمة مشاال و   009التونسية، و حوايل 

ا تتبعن جانيب وادي الرمال، حتف هبا العوائق و االحندارات الشديدة من كل اجلهات، و إذا قسنطينة فوق الصخرة العتيقة على
ارتفاعها عن سطح البحر، فهي تنحصر بني  مظاهر سطح املدينة نالحظ أن املنطقة اليت تقوم عليها غري متجانسة من حيث

 .8م يف اجلنوب 9022م و  922 م يف الشمال و 922م و  022خطي كنتور 
أما كمدينة فيحدها . البواقي والية امحيدها مشاال والية سكيكدة، شرقا والية قاملة، غربا والية ميلة و جنوبا  :الموسع اإلداري -

. و عني عبيد و جنوبا اخلروب و غربا كل من إبن زياد و عني السمارة مشاال بلدية حامة بوزيان و ديدوش مراد و شرقا بن باديس
 .9البلديات املناطق احلضرية لوالية قسنطينة  و تعترب هاته

  :والوالية مدينة سسنيينة تاريخ -0

" بني القرن الرابع و القرن الثالث قبل امليالد، و يرى الباحث  ما ،حسب آخر الدراساتمدينة قسنطينة حتددت فرتة نشأة   -
يوجد مبتحف  م، إال أن هناك نصبا مساحيا رومانيا.أهنا كانت موجودة منذ القرن العاشر ق" شغيب حممد املهدي بن علي
  10.م.ق 06مؤرخ يف " حميجبة"سرتا، اكتشف مبنطقة 

املراكز اليت راجت فيها  الذين جعلوها من اهم( قبائل نوميدية)كانت تابعة للمسليني فقد   النمويدينن أهل املدينة هم أول م  -
، و هي لفظة سامية كنعانية تعين القلعة او املدينة و هو اإلسم "كرتن"أو  "كرطة"احلضارة البونيقية، حىت أن البونيقييني منحوها إسم 

سيفاكس، يوغورطة و ماسيبسا ملدة  ماسينيسا،: فيما بعد إىل سريتا، و قد كانت قسنطينة عاصمة مللوك نوميدياالالتينيون  الذي حرفه
 . سنة 977



   

 انتهىمن الزمن حنو قرنني  ، استمر(احلروب البوتية)شهدت املدينة صورا من الصراعات بني قرطاج و روما قد ، الرومانمث    -
املستعمرات األربعة اليت جتمع حتت لواءها كال من قسنطينة،  روماين، و حتولت إىل عاصمة لكنفدراليةال االحتاللاملدينة يف يد  طو سقب

يوغرطة أهم من تزعم هذه  إال أهنا مل تنعم باإلستقرار و نظرا لثورات أهلها و القبائل النوميدية اجملاورة، و كان ميلة، القل و سكيكدة،
أجل السلطة، األمر الذي أدى إىل  ى السياسية لتصادم مصاحل الطبقة احلاكمة و صراعها منو للمدينة نصيبها من الفوض .املقاومة

( 337-099) الملك الروماني سسينيينو ظلت املدينة خرابا إىل ان أمر  .م، من جراء احلروب األهلية 099تدمريها كليا سنة 
 .بعد دخول العرب" قسنطينة"  بقسطنطينة مث م، و أخذت إمسه و أصبحت منذ ذلك احلني تدعى 090بناءها سنة إعادةب

على "بونيفاص " حيث أجربوا حاكمها  م، 007رفض أهايل قسنطينة الوجود الروماين، و إستمرت مقاومتهم له حىت سنة    -
 الذين أعىت أعداء الرومانبالوندال جيشا لضرب اإلنتفاضة، حيث إستنجد األهايل  املطالبة باإلستقالل عن روما، فجهزت روما

عدا اجملموعات النقدية اليت عثر عليها  ، لكنهم مل يرتكوا آثارا حضرية هبا، ما(م 700 -م 000) إستقروا باملدينة قرابة القرن 
 .11خمتلف الكتابات الرومانية املنحوتة على جدران القصبة و املتواجدة مبتحف سريتاو  .باحلامة

حضارة الدولة الرومانية، إال أن ثورات  م، و بذلك عادت قسنطينة إىل 670سنة  م إىل 700من سنة البيزنييون حكمها الروم    -
الوجود  لكن مراحل الغضب ظلت تلهب قلوب األهايل حيال هذا. البيزنطيون بعد جهد جهيد زعماء النوميديني مل هتدأ حىت أمخدها

 الغري مرغوب فيه، و إستمر العداء حىت ظهور اإلسالم يف إفريقيا

اإلسالمي ملنطقة بالد املغرب، و ظلت املدينة  بعد سبعني سنة من حماوالت الفتح العريب والية إسالميةحت مدينة قسنطينة أصب    -
 ، و كانت تابعة إداريا وسياسيا للقريوان عاصمة املغرب(م 670/ ه 77) املهاجر دينار  حمافظة على إسالمها منذ عهد ايب

، املوحدين و الزيريناألغالبة، الفاطميني،  التارخيي له خالل عهود االمتدادإلسالمي عرب اإلسالمي، و بقيت حتت راية احلكم ا
 .احلفصيني

الذي  ءالشييف املغرب العريب،  حتولت مدينة قسنطينة إىل واحدة من اهم املدن التجارية و الصناعيةفقد  العهد الرتكيأما يف     -
قدرت بعض املصادر التارخيية عدد سكان املدينة يف تلك الفرتة حبوايل حيث ياهتم، عاد بالرخاء على سكاهنا و أدى إىل ازدهار ح

املدينة حبثا  باجتاهاليت نزح سكاهنا  على األرياف اجملاورة استقطاباان تفرض  االقتصاديةحبيويتها  استطاعتنسمة، حيث  02.222
، و  املساجد الكربى و اجلوامع الصغرى و املدارس القرآنية انتشارب ، كما كانت احلياة الثقافية مزدهرة هبا بسباالستقرارعن العمل و 

سياسيا  و رعاية األوقاف العامة و حتسني أوضاع الزراعة فأصبحت املدينة بذلك مركزا يعود هلم الفضل أيضا يف تنظيم إدارة األحباس،
 .و عسكريا هاما اقتصادياو 
خالهلا كل أنواع  دخل سكان املدينة يف مرحلة مظلمة، عرفوا سي وهنااملستعمر الفرنسقطت يف قبضته  9907يف سنة    -

 بسبب اجلوع و التشرد، املنطقة بسكان األرياف إىل النزوح بإجتاه املدينة كما دفعت خمتلف األزمات اليت عرفتها. اإلضطهاد و املعاناة
 ما إنفك أن يتزايد على املدينة بسبب توافد، فمألوا طرقاهتا، كما ان الضغط 9969أزمة  و أكثرها حدة هيوكان أخطرها 

ووصل  نسمة  97009إىل  9976.  نسمة، لريتفع سنة 97769بلغ عددهم حوايل  9966األوروبييون عليها، و يف سنة 
نسمة من السكان  00792نسمة مقابل  00069فقد بلغ  9916نسمة، اما يف سنة  91960إىل  9996معدهلم سنة 

 9999على عدد السكان احملليني للمرة الثانية، بعد أن سجل أول تفوق هلم يف سنة  فوق السكان األوروبينياجلزائريني، و بذلك يت
للسكان اجلزائريني باملدينة يف تأرجح، تارة  (جزائري، و بعدها بقيت نسبة األجانب بالنسبة (  97122) أجنيب مقابل   91910

إنشاء نسيج مكثف من وأهم ما ميز هذه املرحلة ،  12د األوروبيني يف الرتاجعليبدأ عد 9106لألوىل و أخرى للثانية إىل غاية 
بناء حمطة  9900تسوية تل الكدية سنة  الطرقات و املسالك لرتبط خمتلف نقاط املدينة بناء اجلسور اليت تربط طريف الصخر العتيق

 9970بلدية سنة ، مقر ال9901إنشاء املباين العمومية كمقر الوالية سنة  السكة احلديدية 

بناء العديد من املنشآت التعليمية و الثقافية كاملدارس  9977و املريج سنة  9906تشجري هضبة املنصورة و جبل الوحش سنة ومت 
13و 9102خالل الفرتة املمتدة من  و دور السينما و الفنادق و غريها

9160. 



   

تارخيها العريق، وتلعب دورا كبريا يف احلفاظ على هوية املدينة،  كل هذه احلضارات تركت وراءها معامل و آثار كثرية، شاهدة على
إذا ما مت استغالهلا يف اجملال السياحي و الرتفيهي و ذلك فضال عن األعداد الكبرية من  االقتصاديو قد يكون هلا دورا أكربا يف اإلنعاش 

هني و السواح ، إال أن القائمني عليها اليوم تركوا أكرب إرث عرفته الوافدين عليها من باحثني و خمتصني يف علم اآلثار و الرتميم و املتنز 
فالسائح ال جتذبه العمارات و احملالت بقدر ما جتذبه املباين القدمية األصيلة لذلك يستلزم ( املدينة العتيقة) قسنطينة و هو املدينة القدمية 

 .هلا باحلفاظ عليها و ترميمها االعتبارإعادة 
 

 .2011إلى  1122 من سسنيينة -3

عدد  فارتفاع.من حيث مظهرها احلضري و تركيبها الوظيفي كثريةمدينة قسنطينة تغريات   شاهدت ، 9160سنة  االستقاللبعد 
كما عرفت . لسياسة املدن اجلديدة انتهاجهاسكاهنا الكبري ترتب عنه توسعها على حساب أراضيها الزراعية، مث تطوير مدهنا التوابع و حاليا 

 : لعديد من املنشآت اليت سامهت بدرجة كبرية يف رقيها و مكنتها من احملافظة على مكانتها وسط إقليمها منهابناء ا
  9161جوان  97أكرب جامعة للعلوم يف الشرق اجلزائري هي جامعة منتوري و اليت أنشأت يف. 

 عبد القادر اللذان مت تدشينهما يف  أكرب مسجد و جامعة إسالمية على مستوى الرتاب الوطين مها مسجد و جامعة األمري
ا دور كبري يف تعليم اليت كان هل زوايا 27مسجد موزعة على كامل تراب الوالية، و 910وأكثر من  . 9119أكتوبر  09

 .القرآن و الدروس الدينية

  9196سنة  هدشنت الذي مت املركز الثقايف اإلسالمي ،9197أفريل  96دار الثقافة حممد العيد آل خليفة اليت دشنت يف ،
 .9110ماي  90قصر الثقافة مالك حداد الذي دشن يف و 

  من أقدم متاحف اجلزائر، يعكس تاريخ املدينة بكل مراحلها، و هو 9109متحـــف سيــرتـــــــا دشن سنة.  

 املعامل الثقافية ليصبح من أكرب 9990أكتوبر  6و دشن يف  9969بدأت أشغال بنائه يف الذي  الـمـســــــرح الـجـهــــــوي 
 .9160بقسنطينة و مت تصنيفه كمسرح جهوي سنة 

 توسيع شبكات مواصالهتا من طرق و توسيع مطارها الدويل. 

 91700  األحراش هكتار من 9901هكتار من الغابات و (maquis.) 

   كم 007,00نكم و طرق وطنية بـ 610, 070كم و طرق والئية بـ 779,727شبكة طرقات بلدية بـ. 

 9099 أما عدد التجار العاملني يف قطاع اخلدمات فقد %0,17 بنسبةجتار يف جمال الصناعات التقليدية ، 
 .من جمموع التجار %00,09أي بنسبة  90900  ي بــ0221سنةقدر 

 60  762 مركز هاتفي بطاقة استعابية تقدربـ  72زبون، و 90916 مكتب بريد ذات طاقة إستعابية إمجالية تقدر بـ 
 066و  07999عدد املشرتكني يف اخلدمة بـ  09/90/0221، أما شبكة االنرتنيت فقد سجل إىل غاية  ونزب990

   cybercafésمكتب أنرتنيت 

  أما جازي  ،زبون 009777زبون و جنمة   009777خدمة اهلاتف النقال موزعني بني املتعاملني الثالثة موبيليس 
 .زبون 607092

 حيث بلغت نسبة شبكة توزيع املاء الشروب و أعيد هتيئة العديد من الشبكات داخل املدينة كل بلديات  الوالية مزودة ب
 .عني السمارة، حامة بوزيان، اخلروب ساعة يف كل من بلدية قسنطينة 00و املاء متوفر على مدار . %10التوصيالت

  اما الغاز الطبيعي فهو متوفر يف كل %19.6كل املناطق احلضرية و الريفية و الصناعية مزودة بالكهرباء وهذا بنسبة ،
  .%90.7البلديات و بنسبة 

  قاعات للعرض السنمائي و مسرح جهوي( 26)و ستة ،مجعية ثقافية 902أكثر من. 



   

 بونوارة ببلدية أوالد رمحون لتوزيع املنتجات النفطية و اليت تغطي احتياجات الوالية وبعض الواليات اجملاورة حيث بلغت  -حمطة
 .14 %929.70دمات املقدمةنسبة اخل

  للتخفيف من حدة أزمة النقل يف مدينة اجلسور قسنطينة وعلى اجلسر املعلق ، مما  9190تيليفرييك قسنطينة منذ سنة
نسمة يف املنطقة الشمالية من املدينة وكذلك العاملني مبستشفى  922.222سيسمح بنقل املواطنني املقدر عددهم بـ

وأطلقت مؤسسة مرتو اجلزائر مناقصة الختيار الشركة املكلفة لبنائه ومت اختيار شركة . ديس اجلامعي عبد احلمدي بن با
0229وإنتهت األشغال سنة  0226وبدأ البناء سنة . غرافانتا السويسرية مع شركة سابكا الوطنية 

15. 

 لة لعدة مشاريع فك اختناق عربة كتكم 07يأيت هذا املشروع اهلام للنقل احلضري واليت سيتكون من  ،واي قسنطينة رام
و  .كلم  1حمطة على طول  99تربط يف مرحلة أوىل بني ؛ األوىل مدينة قسنطينة ينقسم إىل مرحلتنياملوصالت وسط 

كلم الفاصلة بني مدينة قسنطينة وامتدادها الطبيعي املتمثل يف مدينة علي   00ستضمن الربط على مسافة املرحلة الثانية
 .مليار دينار 97,7املشروع تقدر ب   التكلفة اإلمجالية . عتزال يف طور التوسمنجلي اجلديدة اليت ما

   مليون شخص سنويا 06ألف مسافر يوميا أي ما يعادل  902أن يضمن نقل " الرتامواي"وبإمكان 

 :عادات و تقاليد والية سسنيينة -4
 منذ القدم و يف عدة جماالت املوسيقي طينيوننسقالالعديد من العادات و التقاليد اليت متسك هبا السكان تزخر والية قسنطينة ب

صناعة  .( اجلوزية، و املقروض القسنطيين) و احللويات الشهية (الفتلة واجملبود) و اللباس القسنطيين األندلسية و املعروفة باملالوف القسنطيين
  .اخل...احللي الذهبية و الفضية، النقش على اخلشب، اخلياطة

16خيةأهم المواضع التاري -5
:  

 :مـدينـة تيـديـــس  -1
، و يف آخر إلتواء له 07كلم عرب الطريق الوطين رقم   02كانت حتمي مدينة سريتا من اهلجومات األجنبية، و هي تبعد عنها ب

يكشف الغطاء عن جبل مهجور ذي صخور صلبة شديدة االرتفاع تنتشر عليها آثار بارزة ذات لون أمحر ساطع ملدينة قدمية كانت تعرف 
، و هي ليست  castellum tidissanorum بقسنطينة القدمية، إىل أن اكتشفت هبا بعض الكتابات اليت بينت امسها احلقيقي و هو

ية، مدينة رومانية بل أثبتت الكشفات عن تعاقب العديد من احلضارات، ال تزال معاملها قائمة بدءا بعصور ما قبل التاريخ، فاحلضارة الفينيق
 .سيحية، اإلسالميةالرومانية، امل

متثل مدينة تيديس املكان املثايل لقراءة تاريخ احلضارات اليت مرت بشمال إفريقيا فضال عن كل املعامل و األدوات األثرية اليت 
يف جلب  حتتضنها و رغم هذه األمهية تبقى املدينة مهجورة إىل أن يتمكن الباحثون من إحيائها و إعادة االعتبار لكل معاملها و استعماهلا

نة، عدد هام من الزوار من سواح و باحثني يف علم التاريخ و اآلثار، مع العلم أنه يف املدة األخرية بدأت حركة سياحية هامة حنو هذه املدي
 .حيث مت إصالح الطريق املؤدي إليها، و حتاول مديرية السياحة و الصناعات التقليدية تصنيفها كمنطقة توسع سياحي

 :قـديمــــــةالمـدينــة ال  -2
تعد املدينة القدمية حتفة فنية تعكس عبقرية اإلنسان على مر احلضارات اليت شهدهتا مدينة قسنطينة، و متتاز جبمال ذو طابع 

تالصقة و املعمراين خاص مستمد من التخطيط العريب اإلسالمي فهي تضم ساحات لكل منها إسم و نشاط معني، تتميز بطبيعة بناياهتا 
ال تزال .جتمع أهم احملالت التجارية سواء لبيع املنتوجات التقليدية أو العصرية، و تستقطب بذلك آالف الزوار يوميا ة،تشاهباملو  رتابطةامل

 .حتتفظ بأمسائها القدمية مثل رحبة الصوف، رحبة اجلمال، الرصيف، سيدي اجلليس و غريهم
حيث سقطت  0220إىل  9192رنسي و بعده يف الفرتة املمتدة من رغم عمليات التهدمي اليت تلقتها خاصة إبان االحتالل الف

املئات من املساكن و مل يبق إاّل القليل و هذا راجع إىل اإلمهال من طرف السكان أنفسهم و من طرف السلطات احمللية اليت مل تعط هلذا 
حثون عن مساكن أخرى خاصة باملدينة اجلديدة و يشغل الكنز أية قيمة معمارية و ينتظرون لفتة أو إعانة من األجانب، أما عن سكاهنا يب



   

مساكنهم القدمية أشخاص غرباء عن املدينة و ال يقدرون قيمتها بل قصدوها لضعف مثن كراءها و أن هؤالء ال يبدلون أي جهد للحفاظ 
 .عليها و ترميمها 

الثراء املعماري، الفين و التقليدي الذي ال بد من اإلسراع  و رغم كل هذا إالّ أهنا ال تزال حتتفظ بالعديـــد من اآلثار و املعامل ذات
 .بإنقاذه قبل أن خنسره كما حدث مع املباين القدمية املنهارة

  :حالة املباين يف املدينة القدمية
 :يتوزع كاآليت 17منزال 9701تضم املدينة القدمية           

 من املنازل يف حالة جيـــــدة%   00أي    356 
 من املنازل يف حالة متوسطة%   70أي    812 
 من املنازل يف حالة سيئـــــة%   97أي    257 

 .من املنازل يف حاجة إىل عمليات ترميم%  77و بذلك لدينا ، من املنازل يف حالة اهنيار%   29أي   900
 :المشاكل التي تعاني منها المدينة القديمة -

 اكتظاظ املرور ونقص مواقف السيارات- عرض بعضها لالهنيارقدم املباين و تقهقرها و ت - التضخم السكاين - 
 وسائل الصيانة نقص 

 :و تعود هذه املشاكل إىل مجلة من األسباب أمهها
 مث سنوات التسعني من القرن املاضي النزوح الريفي الكبري إىل مدينة قسنطينة يف سنوات السبعينات. 

 هتميش التخطيط احلضري 
 ملدينة قسنطينة املخططات التنموية البعد الثقايف يف إمهال 

كل هذه العوامل أدت إىل الوضعية احلساسة اليت تعرفها املدينة القدمية لقسنطينة، وحلسن احلظ بدأت السلطات املعنية 
سارهتا ، فقامت خبلق تتفطن إىل أمهية هذه املدينة وباحلالة املزرية اليت آلت إليها و القيمة الثقافية و السياحية و االقتصادية اليت ميكن خ

 .خلية لرتميم املدينة القدمية و اليت تعمل على شراكة مع دول أروبية خمتصة كفرنسا و إيطاليا
  :الجـســــــــــــــور -3

 :هيتربط شقي صخرها العتيق، و قسنطينة مبدينة جسور ( 27)هناك سبعة 
 :جسر القنيرة -

مث هدم أثناء الفرتة  (le pont d’antonin) فوق بقايا جسر روماين 9710أقدم جسر باملدينة، قام ببنائه صاحل باي سنة 
و املنطقة  االستعماريةو هو يربط املدينة القدمية باملدينة  9960، و فتح للمرور سنة 9962االستعمارية ليعيد بناءه الفرنسيون سنة 

 .العسكرية
 :جسر سيدي راشد -

م، طول 72قوسا، يبلغ قطر أكربها  07، حيمل 9190أفريل  91يعد هذا اجلسر أعلى جسر حجري يف العامل، دشن يف 
م عن وادي الرمال و هو املدخل الرئيسي للمدينة يربط بني األحياء  927م و يقع على ارتفاع قدره  92.7م، و عرضه  007اجلسر 

 .سيدي مربوك، الدقسي، اإلخوة عباس و جبل الوحش)اجلديدة و وسط املدينة 
 :جسر سيدي مسيد -

م و ارتفاعه  972، يبلغ طوله 9190أفريل  91ل اجلسور يف العامل، يعرف باجلسر املعلق أو جسر اهلواء، دشن يف من أمج
 .م عن وادي الرمال يربط املدينة القدمية، القصبة و املستشفى 977

 .هو جسر صغري يقع جنوب الصخرة، أسفل األخدود و يربط ضفيت وادي الرمال: جسر الشييان -



   

 9197يشبه جسر سيدي مسيد إال أنه أصغر و أضيق من اآلخر، أنشىء بني : (ex pérégue ) يمانجسر مالح سل -
م ، كما يسهل الوصول إىل احلي العريب و  0,0م و عرضه  907و هو جسر حديدي خمصص للراجلني فقط، يبلغ طوله  9107و 

 . يساهم مع املصعد يف ربط أحياء حمطة القطار و مركز املدينة
، و متر مياه 9109هو جسر فائق اجلمال، يقع أسفل جسر سيدي مسيد، انتهت أعمال بناءه سنة :التجسر الشال -

 .وادي الرمال حتته مكونة شالالت رائعة اجلمال
 .هو امتداد لشارع رمحاين عاشور، و نظرا لضيقه فهو أحادي االجتاه:جسر مجاز الغنم -

تجول من خالهلا يتمتع جبمال منظر الصخر و أخدود الوادي، لكن و كل هذه اجلسور زادت من روعة املدينة، فالسائح امل
 .لألسف تستعمل هذه اجلسور حلركة املرور فقط، مع غياب دراسات و مبادرات الستغالهلا يف جماالت أخرى كالسياحية و الرياضية مثال

 (:المغارات)الكهوف   -4
 .جد بالصخرة الشمالية لقسنطينةمرت و يو  62يبلغ طوله ( Grotte des Ours: )كهف الدببة -

مرت، و يعترب كال الكهفني حمطتني  6يوجد قرب كهف الدببة و يبلغ طوله (Grotte des Mouflons:  )كهف األروي-
 .لصناعات أثرية تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ

 السالفيت الذكر، حيث اكتشفت توجد هذه املغارة أسفل القصبة قبالة املغارتني (Grotte des Pigeons): مغارة احلمام - 
 .هبا العديد من بقايا احليوانات واخلزفية

 :درب السياح  -5
مرت يتبع مسار وادي الرمال على جانيب الصخرة  9922بإجناز ممر للسياح يبلغ طوله  9917عام " رمييس"قام املهندس الفرنسي 

مستعمال يف إجنازه صفائح إمسنتية مثبتة بواسطة أعمدة حديدية، و ابتدءا من جسر الشيطان حىت يصل إىل النفق حتت جسر سيدي مسيد 
تتخلل هذا الدرب مناظر مثرية للدهشة و الذهول كثريا ما أغرت السياح حىت أن هناك من يرى أنه إذا كانت عجائب الدنيا سبعة فإن هذا 

  .الدرب ثامنها
ات و األوساخ لذلك اختذت مديرية السياحة بعض التدابري لكن حاليا فهو يعاين من اإلمهال و التخريب و هو عرضة للنفاي
 :إلعادة االعتبار إىل هذا املعلم القيم فاقرتحت ترميم الدرب و ذلك مبرحلتني

 متتد من جسر الشيطان إىل جسر القنطرة:  املرحلـة األوىل
 .األصلية متتد من جسر القنطرة إىل هناية الدرب و تستعمل فيها نفس املواد: املرحلة الثانية

يبقى هذا املشروع كغريه يف انتظار انطالق  أشغال إعادة التهيئة رغم التكليف الذي تلقته مديرية األشغال العمومية للوالية م 
مليار دينار  إلعادة ترميمه لكن ( 622)وخلصت الدراسة إىل ضرورة ختصيص غالف مايل قدره ستة مئة 0220طرف والية قسنطينة سنة 

من بدلية و مديرية السياحة و مديرية االشغال العمومية من توفري املبلغ وضلت احلالة كما هي عليه إىل ان وصلت التكلفة مل تتمكن كل 
 . 0290حسب آخر دراسة إىل واحد مليار دينار سنة

 :بقسنيينة األثريةأهم المعالم   -2
كما .عرب جماهلا و متثل مواضع هامة لالكتشاف و جلب فضول العديد من السياح  منتشرة األثريةالوالية عددا من املعامل ب يوجد

 :هاأمه من
 :ضريح ماسينيسا -

كلم عن مدينة قسنطينة ،بين يف مكان عايل إلعتقاد النوميديني أنه أقرب إىل اآلهلة كما أن   96يقع ببلدية اخلروب على بعد 
يف أماكن عالية قبالة العاصمة اليت حيكموهنا ، بين يف النصف األول من القرن الثاين قبل امليالد  امللوك و األمراء يف تلك الفرتة كانوا يدفنون

 .من طرف عمال إغريق و قرطاجيني أحضرهم ملوك نوميديا مثل ماسينيسا و يعترب طرازه املعماري مزدوجا إفريقي بونيقي



   

يتكون من ثالثة صفوف . م 9.12املدرج األرضي  شكل مستطيل بين على شكل مدرجات ،يبلغ طول يتخــذ الضريــح 
 . 9197و لقد ظلت معامله جمهولة حىت بداية أشغال التصنيف و األحباث به سنة   ،حجرية

بتوقيع بطاقة فنية و تسييج املساحة احمليطة بالضريح و كذلك توظيف  9110 – 9119لقد قامت الوكالة الوطنية لآلثار سنة 
 .إثر األوضاع األمنية املتدهورة اليت عاشتها البالد  9110اخلروب لكن احلراسة توقفت عن املوقع سنة  حراس بالتعاون مع بلدية

، و حتويط املعلم يف إطار مشروع إعادة االعتبار للضريح يف شكل قرية سياحية و  0222ما حطم من سياج سنة  ترميمأعيد 
 . اهلندسة املعمارية و التهيئة على أن تتماشى و الطابع اخلاص بالعهد النوميدي حترتم فيها مواد البناء و" القرية النوميدية"تعرف بـ 

 : من أهم التجهيزات املربجمة يف هذه القرية السياحية
  التجهيزات تتمثل يف مساحات للعرض، مسرح على اهلواء الطلق ، حدائق تتماشى و اهلندسة النوميدية ،قاعة عرض و

  .متحف

 ورشات للحرف التقليدية: الصناعات التقليدية.   

 منازل صغرية: السياحة chaletsدار الشباب ،.  

  إخل.......ملعب تينيس ، كرة اليد : مساحات خاصة باللعب. 
لكن كعادهتا  0220جويلية  27كانت مديرية السياحة و الصناعات التقليدية تأمل وضع حجر األساس هلذا املشروع يف 

18ذلك العراقيل البريوقراطية آلت دون
. 

 : األسواس الرومانية -
من شواهد احلضارة الرومانية تتواجد عند إلتقاء واد الرمال بواد بومرزوق، كانت تستغل حلمل قنوات التزويد باملياه الصاحلة 

 92دد األقواس مرتا ألن ع 02مرتا و إرتفاعها  62للشرب من منابع بومرزوق إىل اخلزانات و الصهاريج املوجودة  يف كدية عايت يبلغ طوهلا 
 .9122و مت تصنيفها كرتاث وطين سنة  7مبنية من احلجارة و مل يبقى منها سوى 

 :سصر أحمد باي -
، 9907لتنتهي سنة  9907إنطلقت به األشغال سنة " أمحد باي"يعد إحدى التحف املعمارية اهلامة، تعود فكرة إنشائه إىل  

 .ظيمه و توزيع أجنحته إىل عبقرية يف املعمار و الذوق معا، ميتاز باتساعه و دقة تن²م 7622ميتد على مساحة 
 : ضريح لوليوس -

كلم عن قسنطينة له شكل أسطواين بين من حجارة منحوتة و   07يقع بالقرب من مدينة تيديس ببلدية بين محيدان على بعد 
 .حكم روما آنذاك ختليدا لعائلته" لوليوس ابريكيس"شيد من طرف 

 :Dolmens مقابر -
قابر أهايل املدينة على قدر كبري من الفخامة تقع بقمة سيدي مسيد يف املكان املسمى نصب األموات، كما كشفت كانت م

قبور أخرى تقع حتت كهف الدببة و أخرى ناحية بكرية مشال شرق املدينة كما توجد مقابر أخرى مبنطقة اخلروب باملواقع املسماة خلوة 
دوملان غري  0222و 0222حيث تسجل املقربة امليغاليتية هلذه األخرية ما بني  بلدية أوالد رمحون بوحجر، قشقاش و كاف تاسفة ببونوارة

 .أن عددا كبريا منها تعرض للتلف و اإلندثار
 :آثـــار أخــــــــرى  -

 ر بإفريقيااملتواجد أمام حمطة القطار اليت تعد هي  األخرى أقدم حمطة للقطا :تمثال اإلمبراطور الروماني سسينيين   -
، و قد شيد 9100يعود بناءه إىل سنة  (le Monument au morts français) نصب األموات الفرنسيين   -

نة، أقيم ختليدا ملوتى فرنسا الذين سقطوا إبان احلرب العاملية األوىل، و من سطحه يستطيع الزائر أن ميتع ناظره ببانوراما عجيبة ملدينة قسنطي
و من خصوصيات هذا النصب أنه يقع يف منتصف املسافة بني العاصمة و . ذي يبدو كطائر خرايف يتأهب للتحليقعليه متثال النصر ال

 .تونس



   

و يعرف أيضا بتمثال مرمي العذراء و الواقع قبالة نصب املوتى  (Notre Dame de la paix) تمثال سيدة السالم  -
 .الفرنسيني أعلى قمة سيدي مسيد

، اليت مازالت آثارها قائمة إىل اليوم و توجد يف منحدر وادي الرمال يف اجلهة املقابلة حمامات سيزار حمامات القيصر أو   -
ل حملطة القطار، كانت هذه احلمامات تستقطب العائالت و األسر لإلستحمام مبياهها الدافئة و االستمتاع باملناظر احمليطة هبا خاصة يف فص

 .أتلفتها، فبقيت إىل حد اآلن معلما مهمال 9177الصيف، غري أن الفيضانات خاصة سنة 
كلم مشال غرب مدينة قسنطينة باملنطقة املسمات الغراب، قد كانت منزال ريفيا خاصا،   9تقع على بعد : إسامة صالح باي   -

وادي الرمال، كانت تقصده ، لينتصب بناية أنيقة وسط احلدائق الغناء اليت كانت تزين املنحدر حىت 99بناه صاحل باي ألسرته يف القرن 
 .النساء ملمارسة بعض الطقوس التقريبية اليت تعرف باسم النشرة

  :بوابات تغلق مجيعها يف املساء هي 6كانت مدينة قسنطينة حمصنة بسور تتخلله     -
  .باب احلنانشة يف الشمال عرب وادي الرمال املؤدي إىل الينابيع اليت تصب يف أحواض مسبح سيدي مسيد

  .اب الرواح يؤدي إىل الناحية الشمالية أيضا من وادي الرمال و يؤدي إىل منابع سيدي ميمونب
 .باب القنطرة يصل املدينة بالضفة اجلنوبية لوادي الرمال
 .باب اجلابية ينفتح على الطريق املمتد إىل سيدي راشد
  .9107باب اجلديد مشال ساحة أول نوفمرب، الذي هدم عام 

  .باب ميلة يسمح بالوصول إىل كدية عايت و قد كان يتوضع مكان قصر العدالة حاليا باب الواد أو
لقد كانت هذه األبواب تقوم بوظيفة التحصني للمدينة ضد الغرباء و بدأت ختتفي بالتدريج إىل أن أزاهلا املستعمر الفرنسي و مل 

19سطورة أبواب قسنطينةتبق منها سوى آثار متواجدة على مستوى ساحة بو مزو، و تبقى هذه أ
.  

 : مصعد سيدي مسيد -
 922و مبحاذاته يوجد سلم حديدي خاص للنجدة بطول , م 976يتواجد هذا املصعد وسط أخدود صخري على عمق 

و يستعمل يف النزول إىل جسر الشالالت و الطريق املؤدي إىل مسبح سيدي مسيد ،  أما , و يقع مدخله بالغريان بشارع يوغسالفيا, درجة
20اآلن فهذا املصعد مغلق إىل حني

... 
جتعل من قسنطينة منطقة سياحية ألهنا تتوفر على أهم عناصر اجلذب السياحي ، كل هذه املعامل ذات القيمة التارخيية و الثقافية 

عمال فمنها من حتولت لكن و لألسف الشديد سجلنا عدم إعطاء هذه املعامل و األثار االهتمام الكايف و اجلدي حيث يعاين الكثري منها اال
تحصيص مثل اهلكتارات احمليطة بضريح ماسينيسا باخلروب و حتول بعص األخر ألماكن للمارسة أراضيه إىل مناطق عمرانية و خصصت ل

تشتكي من اإلمهال و التخلي فأصبحت االعمال الرذيلة أما درب السياح فقد حول إىل مسلك للصوص و املنحرفني، فكل هذه املناطق  
اكن تعرف نسبة كبرية من التلوث و من نقص األمن، مناطق خياف الزوار من اللجوء إليها عوض أن تكون مواضع سياحية كبرية ختلق أم

  .الفضول لدى السواح
 الـمـؤهــــــــالت الـيـبـيـعـيـــــــــــــة -7

والية قسنطينة غنية هبذا النوع من املواضع اليت و  ،تعد املؤهالت الطبيعية واحدة من العناصر املهمة لتنمية السياحة          
  :ومن أمهها مايل .جتلب الناظر و ترفه عن النفس و تثري اإلعجاب

 :الصخـــــر العـتيـــق -
هذا الصخر حيكي قصة مدينة عريقة عمل على محايتها و حتصينها طبيعيا، و اليوم ميثل بانوراما رائع اجلمال، يثري عجب و متعة 

م يف  600، و تقع أعلى نقطة به يف أقصى الشمال على ارتفاع ²م 072.222ه شكل شبه منحرف، و يرتبع على مساحة ل  .الناظر
و منه يبدأ سطح الصخرة يف التدرج و االحندار باجتاه اجلنوب فاجلنوب الشرقي حىت سيدي راشد ليكون أدىن " كاف شكارة"املكان املسمى 

 .ات األخرى فتطل مباشرة على الواديمرت، أما اجله 760ارتفاع بالصخرة 



   

و حسب التكوينات اجليولوجية للصخر العتيق هو مليء بالشقوق والفوالق و احلفر و كذا املغارات و املخاىبء، اليت           
 .ختفي أسرار حضارات مضت و آثارا ملختلف العصور

 :المساحات الخضراء -
عرفت  االستقالل، إال  أنه بعد الدال على نوعية احلياة و درجة الرفاه يف املدنمتثل املساحات اخلضراء رئة املدينة، و املؤشر 

غابية و متيز طابعها األساسي  احتلت أغلبها أراضي فالحية أوعمراين يف شكل مناطق سكنية حضرية جديدة،  ا توسعة على العموم يالوال
ند وضع املخططات العمرانية ختصيص جماالت خضراء حميطة بالعمارات ع ، وبالسكن و مل تنفذ فيها الربامج اخلاصة باملساحات اخلضراء

 .اهتماملكن لألسف مل يعط هلذه اجملاالت أي 
 :الـحــدائــــــــــــــق -

و تضم البلدية عددا هاما من . هكتار  69.01معظم احلدائق بالوالية ترتكز يف بلدية قسنطينة حتتل مساحة إمجالية قدرها 
 :حدائق لأللعاب أمهها احلدائق العامة و

 املتقاعدين فيه تجمعيمكان  حاليا هيو حاليا ( 9170نوفمرب 29ساحة )الواقعة بباب الواد " بن ناصر"حديقة 
 .حديقة سيدي مربوك العلوي و اليت زاد النخيل من مجاهلا

 .حبي املنظر اجلميل و املتميزة بتنوع نباتاهتا و كثافتها" قريف عبد احلميد"حديقة 
 .ة باب القنطرة املتواجدة حتت جسر باب القنطرة و املتميزة مبنظرها املنظم يف شكل دائرة خضراءحديق

 بشارع بلوزداد و تتميز باحتوائها على متثال موقع عليه" قسوم حممد"حديقة 
21

«Hoest».  
 :تعاين هذه احلدائق من عدة مشاكل أمهها

ت العامة كاملقاعد و أماكن اللعب و املياه و الكهرباء و دورات املياه بسبب و التجهيزاو احلرسة الصارمة غياب الصيانة اجليدة 
  . تهابأمهي السكاينوعي النقص العمالة املؤهلة لالعتناء بالنباتات و قلة  ، ضعف امليزانية املخصصة لتهيئة هذه املساحات

 .ئق و جعلها طاردة للزواركل هذه العوائق أدت إىل تدهور التشكيالت النباتية و إتالف جتهيزات احلدا
 :المسيحات و المنابع المائية  -

و . والية على ثروة مائية معتربة ميكن استغالهلا يف تطوير عدة أنواع من السياحة منها السياحة احلموية، الرتفيهية و غريهاالتتوفر 
 منبع حامة بو زيان )ني مث تليه املنابع احلمويةحيتل صدارة هذه الثروة واد الرمال الذي يعرب املدينة و يشق الصخرة العتيقة إىل شق

هي ( درجة 02و 92بني)درجة حرارة هذه املنابع غري أن  منبع بين محيدانو منبع مسعود بو جريو و منبع صاحل باي و  منبع سيدي مسيدو 
ألغراض عالجية حمضة، و قد  و هي تصلح للشرب وال ميكن استعماهلا( د/ ل 6و 0بني )ليست بدرجة عالية و نسبة تدفق املياه ضعيفة 

 .نكتفي فقط بتهيئة هذه املناطق للسياحة و التسلية مع وجود عنصر حيوي هو املاء
 .الحواجز و األحواض المائية -

ما عدا حوض و حاجز مائي منتشرة عرب خمتلف مناطق الوالية تستعمل للسقي الفالحي ( 90)تتوفر الوالية على أربعة عشرة 
  .جز بارلة ببلدية عني مسارة و هو يستعمل للتزويد باملياه الصاحلة للشربحاجز واحد فقط هو حا

كما أن والية قسنطينة تضم جمموعة أخرى من املسطحات املائية و هي البحريات حيث متتلك الوالية أربعة حبريات كل واحدة 
 .ه املسطحات املائية مهملة و غري مستغلةأمجل من األخرى، و جتتمع هذه البحريات األربع جببل الوحش، لكن و لألسف تبقى هذ

الغابات تشكو من احلرائق و فالتقهقر،  التلوث  مهملة و تعاين من التلف و عناصر اجلذب السياحي املوجودة بالواليةتبقى 
ا يف تطوير السياحة دورا كبري إال أنه باإلمكان ويف وقت قليل جداً، اسرتجاع هذه االماكن وجعلها تلعب  هملةم، و احلدائق تالالمباليا

 .الرتفيهية بالوالية 
 99/006للمرسوم التنفيذي رقم  -مناطق توسع السياحي على الوالية ال حتوي وبناء  على كل ما مت ذكره، وبالرغم من أن 

 :التالية ائجصل إىل النتنميكن أن   -و املتضمن تصريح مناطق التوسع السياحي 9199نوفمرب  7املؤرخ يف 



   

 .ينة تتوفر على عناصر اجلذب السياحي الطبيعية و البشريةوالية قسنط -

 يوجد إمهال كبري وحالة من اال مباالة بعناصر اجلذب السياحي بالوالية -

فمركز التكوين املهين بعني الباي لوحده ال  .غياب تام ملراكز تكوين متخصصة بالنشاط السياحي مقارنة باملكانة السياحية للوالية -
 .بالوالية يسد حاجات القطاع

 .حالة من االمهال الكلي باملواقع األثرية و املدينة القدمية -

 .(سكان و عاملني يف اجملال السياحي) عنصر البشري يف اجملال السياحيستثمار يف الاالهتمام أكثر باال -

ية للبالد، على أن رقللشداخلي و خارجي  بالناحية قطبا سيـاحيا تصبح إن  ية قسنطينةلوال من خالل كل ما تقدم ذكره ميكن
اليت يبقى هذفها ية مع ختصيص كل متطلبات جناح هذه املخططات نالدولة التطبيق الفعلي يف الواقع و ضمن احلدود الزم اتاسرتاتيجي تلقى

ع السياحة اليت كان عليها قطا  ةحالة الالمباال من ديتأكحتقيق سياحة مستدامة ، وإن أي تأخر يف جتسيد هذه اخلطط على أرض الواقع، 
 .باجلزائر و يف والية قسنطينة باخلصوص

   االستثمار السياحي بوالية سسنيينةو  واسع النشاط السياحي :ثالثا
 :  واليةالب واسع النشاط السياحي -1

إن كل ما لقسنطينة من موروث ثقايف وتارخيي و اجتماعي باإلضافة للمؤهالت الطبيعية متكنها من أن تطور أنواع و أشكال 
دة من السياحة على مستـوى الوالية الشيء الذي يساعد على تشجيع االستثمار يف اجملال السياحي باملنطقة وبذلك نقول أن عملية متعد

ترمجة اسرتاتيجيات تطوير القطاع السياحي بالوالية من خالل بناء سياحة مستدامة بتطبيق املخطط التوجيهي للتهيئة  السياحية ألفاق 
0202  SDAT.ت فعالقد حقق. 
  :واليةالالياسة الفندسية ب -

متثل الطاقة الفندقية القدرة االستيعابية للوحدات الفندقية وكل املؤسسات املعدة الستقبال السياح القادمني إىل الدولة أو املنطقة 
حيث سجلنا .  منطقة معينةالسياحية املضيفة، وتعد الطاقة الفندقية أحد املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم هذا القطاع يف

  وجود
منصب عمل، كما  077غرفة كمـا وفرت  677سرير و  9979فندق بوالية قسنطينة، بقدرة إيواء إمجالية ( 97)سبعة عشر

 : تقوم هذه الفنادق على توفري خدمات و تليب طلبات و احتياجـات خمتلف الزوار و السياح الوافدين إليها من بينها
على مستوى بلدية ( 29)فنادق على مستوى مدينة قسنطينة و فندق واحد ( 26)تتوفر الوالية على ستة : ةالفنادق المصنف -

  . منصب عمل 000غرفة كما وفرت  000سرير و  707اخلروب، بقدرة إيواء 
فنادق ( 21)فندق من بينها فندقني على مستوى بلدية اخلروب أما الباقي ( 99)عددها أحد عشر: الفنادق غير المصنفة -

 . منصب عمل 77غرفة و  009سرير و  009متمركز على مستوى بلدية قسنطينة ، بقدرة إيواء 
منصب عمل،  907وكالة، حيث توفر ( 00)توجد على مستوى والية قسنطينة اثنان و أربعون : وكاالت السياحة واألسفار -

 . لية والوطنيةكما تساهم هذه الوكاالت السياحية يف ترقية و تنشيط السياحة احمل
 :الميـاعـم المصنفة فـي الواليـة -
توفر هذه املؤسسات املطعمية أنواع خمتلفة من األكالت احمللية  ،توجد بالوالية سبعة مطاعم مصنفة على مستوى الوالية 

 :و هي مبينة حسب اجلدول التايل. التقليدية
 
 
 
 



   

  11:جدول رسم
 ي واليـة سـسـنـيـيـنــةفـالمصنفة إحصـائيــات حــول الميـاعـم 

المياعـم 
  المصنفة

 عـدد الوجبـــات عـدد العمــال التصنيــــف

 وجبـة يوميـا   72 00 جنــــوم  0 بانوراميــــك
 وجبـة يوميـا   79 02 جنــــوم  0 سيــرتـــــــا

 وجبـة يوميـا 972 26 جنــــوم  0 خيمة الزهـور
 وجبـة يوميـا   92 21 جنــــوم  0 السرج األخضر

 وجبـة يوميـا 902 20 جنــــوم  0 ســوس ســـزح
 وجبـة يوميـا 972 96 جنــــوم  0 البالطـــــــان
 وجبـة يوميـا 211 17 - المجمــــــــوع

 2111مديرية السياحة و الصناعات التقليدية : المصـدر
  :ا بالواليةأشكال السياحة الممكن تيويره -2

ات الطبيعية التارخيية و الثقافية اليت تزخر هبا الوالية ، ميكن تطوير أنواع و أشكــال خمتلفة و متعددة من السياحة بفضل اإلمكاني
  : على مستوى الوالية و هي

ير حيث مينح هذا الفضاء الطبيعي، الغنية مبختلف األنواع احليوانية والنباتية، مناظر خالبة تسمح لنا بتطو  :السيــاحة اليبيعية -
   ...نشاطات سياحية خمتلفة، مثل السياحة اجلبلية، الراحة وكذا الرياضة

و هي نوع هام جدا، حيث أن الدراسات األخرية اليت قامت هبا املنظمة العاملية للسياحة تتوقع زيادة كبرية  :السيــاحة الثقافية  -
        .يف الطلب على هذا النوع من السياحة

هذا النوع من السياحة ميكن تنميته و تطويره و ذلك نظرا للميزات الكثرية اليت متتلكها : مؤتمراتسياحة األعمال و ال - 
 .الوالية من موقع جغرايف و وجود قطب جامعي و علمي جد مهم وكذلك وجود أقـطاب اقتصادية جماورة

 :2131في إطار المخيط التوجيهي للتهيئة السياحية االستثمار السياحي بالوالية  -3
يت ، املشاريع الاملشاريع املنطلقةو قسنطينة من حيث طلبات االستثمار،  إىل االستثمار السياحي يف والية  العنصريف هذا طرق أت

 .بالواليةإىل  عراقيل االستثمار السياحي  أتعرض، مث مل تبدأ بعد  و تلك املتوقفة
هو محصلة  > :هجاء فيه أن. ت االولويةاملخصص للمشاريع السياحية ذاSDAT2005 الكتاب اخلانس منجاء يف 

لناضجة لمسار طويل من األبحاث، التحقيقات، الخبرات و االستشارات، بل هو نتيحة عمل فكري و استشاره واسعة تمت مع ا
 <جميع الفاعلين الوطنيين و المحليين العموميين و الخواص على مدار الجلسات الجهوية ة عمليات االثراء التي أسفرت عنها

 سرير602....................أكور مهري  0فنادق الشبكة : القطب السياحي مشال شرق: الفنادق اجلديدة -
 سرير062.........................................................الفنادق الفخمة فندق مسارة قسنطينة  -
 .سرير020.........................................................................فندق عناين قسنطينة -
 .سرير0677......................فندق خاص  يف كل من عنابة قسنطينة سكيكدة الطارف 71فنادق معيارية  -
 .عنابة، الطارف، جباية/------------.القطب السياحي مشال شرق (VTE)القرى السياحية لالمتياز -
 .(حديقة دنيا اجلزائر، دنيا وهران، دنيا عنابة)فقط باجلزائر العاصمة  احلضائر األيكولوجية  و السياحية واحدة -

، حيث مت الرتكيز فقط على الفنادق، دون باقي العناصر اليت مبكن جتعل من SDAT2025هذه هي حصة الوالية ضمن 
ا الكتاب اخلامس من خمطط التوجيه الوالية قطب سياحي مهم يف الداخل واخلارج، و السؤال الذي يطرح حول مضمون الفقرة اليت أتى هب



   

الذي ميثل و  SDAT2030و اجلداول التالية توضح حالة االستثمار السياحي بالوالية يف إطار اخلطة اليت أتى هبا . 0207السياحي
 .فقط SDAT2025إمتداد لـ

فيه ،فمن بني هذه مشروع يف الرت  09مشروع يف الفندقة و 09طلب إلجناز مشاريع منها  00مت تسجيل  يف هذا االطار
حيث حتصلت سبعة مشاريع على املوافقة من بينهم أربعة  Calpirefملفات مت الفصل فيها من طرف اللجنة الوالئية  92الطلبات 

 .سرير 796:مشاريع يف الفندقة بطاقة إمجالية لإليواء تقدر بـ
 12:جدول رسم   

 .31/12/2111المشاريع سيد االنجاز الوضعية إلى غاية 

 



   

 
 15-14.الملتقى التقييمي للمصالح الخـارجية، مداخلة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية سسنيينة: المصدر

 .2111نوفمبر
 :على ضوء ما تقدم، فإن والية قسنطينة سجلت مايلي

 710سرير كما توفر  99600مشاريع سياحية و فندقية من الطراز العايل يف طول اإلجناز بقدرة إيواء إمجالية ( 27)سبعة  -
ــــدر بــــــ  0227و  0226منصب عمل، بوترية إجناز عـامة للمشــاريع اخلمس األوىل اليت انطلقــت يف سنــة     .%16تقـ

  .بالنسبة للمشروعني املتبقيني ، وذلك راجع لعدم استفادة أصحاب املشروعني من التمويل البنكي% 27كما نسجل نسبة  -  
 .طلب استثمار سياحي متت دراستها من طرف املديرية بالتنسيق مع مصاحل الوالية 00ت مديرية السياحة للوالية كما سجل  -
مليون دج، متوقف 902.22سرسر بقيمة  02بـ *0وجود مشروع إقامة فندق مدين باملدينة اجلديدة على منجلي صنف  -

 .بسبب التمويل و عقد امللكية اخلاص بالقطعة األرضية
 13:رسم جدول

 .2111المشاريع المتوسفة الوضعية موسوفة في نهاية شهر جوان

 
 .2111نوفمبر 15-14.الملتقى التقييمي للمصالح الخـارجية، مداخلة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية سسنيينة: المصدر



   

 14:جدول رسم
 لوالية سسنيينة pcce 2005-2009وضعية تنفيذ 

 
 15-14.التقييمي للمصالح الخـارجية، مداخلة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية سسنيينة الملتقى :المصدر

 2111نوفمبر
دج يتعلق 07222.222:مت إطالق مشروع بقيمة pcce0227-0221  من خالل اجلدول املبني أعاله و يف إطار برنامج -

 . %20احة لوالية قسنطينة و الذي مل ينجز منه إال نسبة بدراسة و إجناز املقر الذي حيتضن املديرية الوالئية للسي
  15:جدول رسم
 .31/12/2111الوضعية إلى غاية  .pcce2010/2014المسجلة ضمن  ةالالمركزي العمليات انيالقوضعية 

المبلغ  رسم التسلسلي للعملية
مليون )المخصص 
 (دج

المبلغ 
المستهلك من 

 االعتماد

 ةظمالح

للتهيئة السياحية  هيدراسة املخطط التوجي
 للوالية 

دفرت الشروط على مستوى جلنة  - 97.222
الصفقات العمومية للوالية إلبداء الرأي 

 .و املوافقة
دراسة إعادة هتيئة درب السياح على طول 

 حافة واد الرمال 
 دفرت الشروط قيد االعداد  - 0722

حتويل  انتظاريف   الشروط منجز دفرت - 0.222 دراسة إنشاء و جتهيز مركز التوجيه السياحي
ملكية االرض املخصصة للدراسة 

 . واالجناز
   91.722 اجملموع 

 15-14.الملتقى التقييمي للمصالح الخـارجية، مداخلة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية سسنيينة: المصدر
 .2111نوفمبر

 :ما يلي نستنتجمن اجلدولني 
 . pcce2010-2014ملالية إلقامة الربامج املسطرة يف إطارمت ختصيص االعتمادات ا -

عدم إنطاق أشغال أي من هذه املشاريع وخاصة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بالوالية رغم أمهيته امللحة، وخاصة بالنسبة  -
 .لوالية قسنطينة اليت ال تتوفر على منطقة لتوسع السياحي



   

 لدى مسري القطاع السياحي بالوالية      ةاخلارجية لإلدارة العمومية، وحالة من الالمباال وجود مشاكل بريوقراطية بني املصاحل -
  12:جدول رسم

 .2111حصة  pcce  2010-2014عمليات الالمركزية المسجلة فيالوضعية إنيالق 

 
 15-14.لوالية سسنيينةالملتقى التقييمي للمصالح الخـارجية، مداخلة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية : المصدر

 .2111نوفمبر
 (.zet)نفس املالحظة بالنسبة لدراسة اخلاصة بتهيئة مناطق التوسع السياحي  -

 :عوائق اإلستثمار السياحي في واليـة سسنيينـة -4
  :من بني املشاكل اليت صادفت عملية تطبيق املخططات العديدة يف القطاع السياحي وخاصة لدى املتعاملني ما يلي

  .جليوب احلضارية على مستوى وسط املدينة واليت تكون غالبا مطلوبة من طرف الكثري من املستثمريننقص ا-
  .عدم وجود العقار السياحي نظرا لعدم تواجد مناطق للتوسع السياحي بالوالية-
االقتصاديني ضعيفة ومل إن مسامهة املؤسسات البنكية يف متويل مشاريع االستثمار السياحي حسب املتعاملني : عملية التمويل-

اليت  تصل إىل مستوى تطلعاهتم ويعتربوهنا احد األسباب الرئيسية يف توقيف املشاريع ويف نفس الوقت تعترب تكاليفها عالية بالنسبة للمردودية
  .تكون على املدى الطويل عكس ما هو عليه يف القطاعات األخرى

 . نقص االحرتافية  لدى بعض املستثمرين-
 .املزاد العلين للحصول على القطعة األرضية قلصت نوعا ما اهتمام املستثمرين يف هذا اجملالعملية -
 .نقص كبري فيما خيص التكوين يف القطاع  -

 منيقة التوسع السياحي بقسنيينة   -          
ولقد عملت املديرية على إجناز أن تقوم مديرية السياحة اقرتاح مناطق توسع سياحي  20/20طلبت الوزارة الوصية وفقا للقانون 

حيث مت اقرتاح . بطاقات تقنية وخمططات املواقع والتحديد لبعض املواقع واليت قسمت إىل مناطق سياحية طبيعية، ومناطق ثقافية تارخيية
علي )لية باملدينة اجلديدة جبل الوحش، املريج، شطابة، ذراع الناقة، حاج بابا، املغزوال، درب السياح، حضرية التس) مناطق طبيعية للتوسع 

 :كما مت اقرتاح مناطق تارخيية وأثرية وهي منطقة تيديس، ماسينيسا،أوجل واهلدف الذي ترجوه املديرية من إنشاء هذه املناطق هو( منجلي
 .إبراز والتعريف بكل القدرات -
 .احلماية واحملافظة عليها -
 .تشجيع االستثمار السياحي -

مالي  او تم تقديم اعتماد .المصادسة على المشروع من طرف الوزارة الوصية تتم  12:من خالل جدول رسم
 . دج إال أن الدراسة لم تنيلق بعد و نفس الشيء بالنسبة لألشغال1501110111:سدره

                                                          
 15:الجدول رسم: مخيط توجيهي للتهيئة السياحية -



   

إلتمام الدراسة إال أن المديرية ماتزال لم ( دج1501110111)الهيئة الوصية سد خصصت غالف مالي مهم  رغم أن
هي للتهيئة املشكل الرئيسي للتنمية السياحية بالوالية خمطط توجيحيث نعلم ان تنتهي من إعداد دفتر الشروط بعد الخاص بهذه العملية  

ة جيعلنا أمام مشكل حتديد طبيعة الدراسة على املناطق املخصصة للتوسع السياحي واملعايري اليت وغيابه على مستوى والية قسنطين. السياحية
ط و جيب أن تتبع فيها ضمن إسرتاتيجية وطنية حتدد فيها األولويات وتوزيع النشاطات السياحية ومعرفة احلاجات احلالية وعلى املستوى املتوس

  .ويلالط
 : ضعف نشاطات الترسية السياحية -

ضعف الرتقية واإلعالم لتثمني القدرات السياحية للمنطقة وكذا دراسات السوق وبرامج االتصال إال ما تصدره مديرية السياحة 
من مطبوعات وبطاقات سياحية ، وضعف الرتقية باملناطق األثرية خاصة مدينة تيديس األثرية وضريح ماسينيسا وقصر الباي وكذا غياب 

  .عرف بإمكانيات الوالية السياحية على مستوى الرتاب الوطين وذلك نظرا لعدم وجود معطيات ضرورية لذلكاإلشهار السياحي الذي ي
 

 :  وضعية مشاريع الفنادق المدنية المبرمجة -
 مع أنه متوميكن القول أن هذه املشاريع السبعة ستخفف من العجز املوجود يف قدرات اإليواء املوجودة على مستوى الوالية ،

، حيث سيساهم هذا األخري يف ( 09/21/0290: الذي مت تدشينه يوم التابع لسلسلة الفنادق أكور،” إبيس“فندق أربع جنوم  ماستال
 .للبيئة اليت ميتلكها اجملمع عامليا 90229و 17/  1229وخبدمات عالية وفق معايري اإليزو بالوالية إعطاء دفع آخر للسياحة 

ب توقف األشغال به هي وقوع األرضية يف منطقة إنزالق والذي أدى إىل تقلص مساحة فبالنسبة للمركب السياحي أسبا -
 . األرضية الصاحلة لإلجناز فاملستثمر أراد تغيري طبيعة املشروع الذي حال دون إنطالقه من جديد

كية األرضية نظرا لشيوع بالنسبة للنزل احلضري الواقع باخلروب فإن الوضعية صعبة نسبيا نظرا لتخبط املشروع يف تنازع مل -
 . موارد التمويل ،وسوف يكون من الصعب دفعه لإلنطالق من جديد رغم أمهية اجنازه بالنسبة للوالية:امللكية ،وكذا مشكل آخر 

أما فيما خيص املشاريع اليت مل تنطلق بعد هبا األشغال رغم جتاوزها مرحلة طلب العروض وذلك ألن املقاولون بصدد تسوية  -
اإلداري أو حتضري امللفات التقنية للمشروع ،فهي مشروع واحد الذي أراد صاحبه إجناز مركب سياحي وملفه يف طور الدراسة لدى  امللف

  . CNI اللجنة الوطنية لإلستثمار
اح الذي كما أن هناك مشروعني آخرين يسامهان يف املستقبل يف ترقية السياحة يف الوالية ، األول يتعلق مبشروع درب السو  -   

و مير على  يعترب من املشاريع الضخمة والطموحة اليت متتد على طول الصخر العتيق ، يبدأ من احلمامات الرومانية حتت جسر سيدي راشد
مرت يعد فريدا  972مرت و ارتفاع يقدر  9.72مرت وعرض 9922جسر باب القنطرة إىل أن ينتهي حتت جسر الشالالت بطول يقدر ب 

  ! دج و دفرت الشروط قيد االعداد0722.222: ختصيص مبلغ زائر نظرا لتميز املنطقة طبيعيا ، حيث متتمن نوعه يف اجل

 .الذي انطلقت األشغال به Tramway  لتراموايا- 

 :عراسيل االستثمار السياحي بالوالية  -5
 :لبناءاندرة عقار  - 

ثمار السياحي خاصة هو الندرة الكبرية للعقار السياحي حيث أن إن من أهم املشاكل اليت يعاين منها قطاع السياحة عامة واالست
ستثمار احملفظة العقارية للوالية والبلدية قد استنفذت بالكامل ومنذ سنوات طويلة نظرا لكون الوالية كثيفة البنايات ونظرا لكثافة مشاريع اال

ات يهتم الكثري من املستثمرين بإجناز الفنادق واملركبات السياحية حيث ال نكاد جند مكانا شاغر وخاصة وسط املدينة ويف هذه املنطقة بالذ
 les نظرا ألن رحبية املشروع وجناحه ترتبط بشكل وثيق بتواجده وسط املدينة اليت يقصدها الوافدون إىل املدينة خاصة سواح األعمال

touristes des affaires   كلفة املشاريع عامل مقارنة للرحبية وما يزيد األمر هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أثر ذلك كثريا على ت
مما جيعل تكلفة املشاريع تتزايد نظرا للمنافسة الشرسة وهذا ما جيعل    vente aux enchères  تعقيدا هو استعمال طريقة املزايدة

  الكثريين يعزفون عن إجناز مشاريعهم بالوالية



   

 : و القروض البكية عائق تمويل -
ة بالنسبة للمستثمرين هو متويل مشاريع االستثمار السياحي والعوائق الكبرية اليت تضعها البنوك العمومية ، حيث يشكل عقبة كبري 

أن احلصول على قرض من البنك مشروط بامتالك املستثمر السجل التجاري، حيث أن احلصول على هذا األخري ال يكون إال بعد تسلم 
للمشروع وتسليم شهادة مطابقة البناء املنشأ للمخططات املقدمة ، وهنا جند أن املستثمر موجود  رخصة االستغالل أي بعد اإلجناز الكامل

مشاريع استثمار منها ما هو متوقف ومنها ما مل يبدأ  7يف حلقة مفرغة تضطره إىل االستغناء عن املشروع أو التوقف عن اإلجناز حيث يوجد 
  .العوائق خاصة إذا عرفنا الوقت الضائع بسبب ذلكالعمل به وغالبا ما يكون مشكل التمويل احد 

 : عائق تعقد اإلجراءات و اآلجال اإلدارية -
كذلك يطرح مشكل طول اإلجراءات اإلدارية عائقا كبريا حيث أن املواعيد املفروضة إلجراءات املشروع السياحي تصل على 

يوما إلجناز قرار التصنيف ، مع  07ا ملنح رخصة االستغالل ، يوم02يوما بالنسبة للمصادقة على املخططات ،  62يوما ، منها  907
يوما للمصادقة على  62العلم أن رد اإلدارة غالبا ما يأخذ عدة أشهر بدال من شهر ملنح رخصة االستغالل وعدة سنوات بدال من 

يف األعلى ، إضافة إىل كون بعض الوثائق املخططات خاصة نظرا لكون كل ذلك يكون من الوزارة ، وبالتايل تطول العملية نظرا للملفات 
غري هامة يف امللف وتزيد من تعقيده التقرير التقديري عن نشاط الفندق حيث يعترب عنصر غري ضروري ، وكذا كون شهادة التعمري تستغرق 

اع طلب املزايا ، هذا إضافة إىل أما قرار منح املزايا فيعطى يف أجل شهر من تاريخ إيد. شهرين ملنحها رخصة البناء فتتطلب ثالثة اشهر 
 . التأخريات اليت ميكن أن حتصل نتيجة األخطاء اليت ميكن أن ترتكب يف تكوين امللفات مما يؤدي إىل طلب استكماهلا يف كل مرة

ريقة اليت هذا باإلضافة إىل مشكل أن األراضي املخصصة إلجناز مشاريع االستثمار السياحي يتنازل عنها بواسطة املزايدة هذه الط
خل استهجنها كثري من املتعاملني االقتصاديني يف قطاع السياحة ، إذ أن العملية يف مناطق أخرى تتم مباشرة خاصة عندما يتعلق باألراضي دا

 . مناطق التوسع السياحي
 الخاتمة

الستثمار السياحي إال أن  أن الفاعلني يف عملية التنمية السياحية خيتلفون عن أولئك الذين يهتمون با بينت الدراسة على
العمليتني مرتبطتان ببعضهما و هذا ما يفسر أن غياب التنمية السياحية اليت هتيئ مناخ االستثمار السياحي جيعل من هذا األخري صعب 

التوصل إليه من هذه  مت مافعال يم فرص الرحبية  وهذا املنال و جيعل راس املال السياحي يذهب إىل مناطق التنمية حبثا عن التسهيالت و تعظ
وعليه ميكن تلخيص أهم النتائح و التوصيات اليت مبكن توجيهها لكل من يريد أن يساهم يف إثراء خطط تنمية القطاع بقسنطينة و  الدراسة

 .جتسيدها ميدانيا مع إحرتام إجال حتقيق هذه الربامج
  :  النتائج

 .تتوفر قسنطينة على كل مقومات اجلذب السياحي الطبيعي
 .غياي فعلي إلرادة عمومية تريد حتقيق أهداف تنموية يف اجملال السياحي -
 (.السياحة الداخلية، الصحروية)ى استمرار سياسة توجه حنو تنمية السياحة الشاطئية على حساب الفروع االخر  -
 .(اهليئة الوصية) للفعالية لدى القائمني على القطاع السياحي بقسنطينة تامغياب  -

 .ار السياحي بقسنطينة على الفندقة مع إمهال شبه كلي ملتطلبات التنمية السياحيةتركيز االستثم -

 :التوصيات
 .محاية املورث التارخيي للوالية -

 .ترميم املدينة القدمية -

 .كل االدارات العمومية املتواجدة يف املدينة إىل املدينة اجلديدة علي منجلي لتكون قسنطينة مدينة سياحية فقط  حتويل -

ع يف إجناز منطقة التوسع السياحي والعمل على أن توافق السلطات املركزية على أمهيات املناطق االخرى اليت مل حتظى االسرا  -
 .باملوافقة



   

 .االسراع يف إجناز مقر مديرية السياحة للوالية -

 .فتح كلية باجلامعة متخصصة يف التكوين السياحي ووضع برامج ذات مستوى عايل للتدريس -

 .من خالل التحسيس مبدى أمهية القطاع السياحي –سكان والية قسنطينة  -نصر البشري االهتمام بالع -

ميكن القول أن اخلطة التنموية للقطاع السياحي توضع حبسب ما تتوفر عليه املنطقة من إمكانيات و ما هلا من ويف اخلتام، 
توفر العنصر البشري املؤهل وله الرغبة يف جتسيد هذه  مع. نقائص، وما تتطلع إليه املنطقة و املهتم باالستثمار يف هذا القطاع

 .اخلطط
    ----------------------------------------------------------------- 
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