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 التسيري، جامعة باتنةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم مربعـــــي وهيبــــــة                                               : األستاذة

 :ملخص
 وتفعيل دورها السياحية بالتنمية الدول اهتمام وازداد النامية، الدول يف وخاصة العاملي االقتصاد يف القائدة الصناعات من السياحة أصبحت

يرتفع عدد السواح القادمني قبل أن لن تزدهر السياحة بشكل عام ولن ، و وبيئية واجتماعية اقتصادية منافع من متتلكها ملا الوطين االقتصاد يف
أدى النمو غري املسبوق الذي شهدته صناعة السياحة خالل السنوات األخرية باجلزائر إىل ظهور منافسة قوية بني وقد  .تزدهر السياحة الداخلية

احية احمللية، إذ أن هذه التطورات تصب يف عدد كبري من الوجهات السياحية ملختلف الواليات اجلزائرية جلذب السياح واالستفادة من التنمية السي
ت مصلحة السائح اجلزائري واألجنيب الذي أصبح بإمكانه أن خيتار بني عدد كبري من الوجهات السياحية البديلة داخل اجلزائر، ما جعل منظما

هكذا صار بناء عرض سياحي جيد ومميز و ، احيةتسويق الوجهة السياحية الداخلية جتد نفسها أكثر من أي وقت مضى ملزمة بتمييز وجهاهتا السي
 .جد مهم من أجل توسيع شرحية الطلب السياحي

يات األخرى الداخلية يف ومبا أن والية باتنة متتلك الكثري من اإلمكانيات ومقومات اجلذب السياحي اليت متكنها من منافسة العديد من الوال
مات اجلذب السياحي وذلك من براز امكانيات ومقو إوالطلب السياحي ودوره يف ىل حتديد واقع العرض إ هدفت هذه الدراسةلذا  ،احو جذب الس

ىل أهم االستنتاجات واملقرتحات اليت تساعد يف إراز أهم املشاكل القائمة للتوصل جراء دراسة حتليلية هلذا الواقع السياحي يف والية باتنة وإبإخالل 
 . والية باتنة ويف اجلزائر بصفة عامةحتسني واقع املستوى السياحي يف

 :مقدمة
متثل أحد األنشطة االقتصادية اليت تتمتع بأمهية كبرية يف البلدان اليت متتلك مواقع سياحية، أو فيها ، وهي إن السياحة هي صناعة املستقبل

وجود اخلطط التنموية العلمية املبنية على أسس تسويقية مقومات اجلذب السياحي وإمكانياته اليت يتم الرتدد عليها وزيارهتا من السياح، لذا فان 
وتوسعها  السياحة وال يزال تقدم .صحيحة ميثل نقطة البداية النطالق وجناح أي جهد سياحي هادف الجتذاب املزيد من السياح واإليرادات

 سيصل إىل مليار وستمائة مليون 0202سياح لعام وتطورها ينمو بصورة سريعة جدا، حيث تشري توقعات منظمة السياحة العاملية إىل أعداد ال
السياحة يف والية باتنة الكثري من الصعوبات اليت حالت حىت اآلن وتواجه  .لذلك فهي حاجة أساسية لتقدم اجلزائر وتنميته يف القرن احلايل سائح،

السياحي اليت جتعلها من الواليات الرائدة يف جمال  دون وصوهلا إىل املستوى املطلوب الذي يالئم ما متلكه هذه املنطقة من مقومات اجلذب
ذه السياحة الداخلية، وذلك ألن السياحة يف اجلزائر عموما مل تعامل كصناعة ذات أولوية، وعدم وجود خطط تنموية واضحة ومتكاملة للنهوض هب

حية املالئمة ملقومات اجلذب السياحي املوجودة فيها، الصناعة مما انعكس سلبًا على تقدمي منتوج سياحي متكامل ومتنوع وغين باألنشطة السيا
  ؟ طلب حقيقي على السياحة في والية باتنةوالذي يقابله  عرض سياحي متميز يوجدهل : الدراسة يفشكلة موميكن توضيح 

 اإلطار النظري: المطلب األول
 :(Tourism)مفهوم السياحة . أوال

اآلخر بقدر اختالف الزاوية اليت ينطلق منها الباحث، فبعضهم ينظر إليها على أهنا ظاهرة للسياحة أكثر من مفهوم وكل منها خيتلف عن 
ياسي اقتصادية من خالل تأثريها االقتصادي، بينما ينظر إليها االجتماعي من خالل رؤية اجتماعية بتأثريها على سلوك الفرد يف اجملتمع، والس

اهات الرأي العام، ومنهم من يرى أثرها يف تنمية العالقات الدولية واإلنسانية، وهكذا لبقية العلوم ينظر من خالل تأثريها على القرار السياسي واجت
 tourismوألول مرة مت استخدام مفهوم  3461، ويف عام toronمفهوم السياحة يعود لكلمة رحلة املشتقة من الكلمة الالتينية و  .األخرى

 دراسة تحليلية :واقع العرض والطلب السياحي لوالية باتــــــــنة
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، وقد ارتبطت السياحة باملسافة اليت يقطعها املسافر من مكان آلخر، وأصل كلمة سياحة 1.ليدل على السفر أو التجوال من مكان إىل آخر
 2.وهي تعين جيول أو يدور to tourمأخوذة من الكلمة اإلجنليزية 

ظاهرة من "  بأهناالسياحة معتربا  3021عام ( Guyer Freuler)جوير فرولر األملاين  من طرفلتعريف السياحة وىل احملاوالت أكانت وقد  
إلقامة يف ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام، واإلحساس جبمال الطبيعة، والشعور بالبهجة واملتعة من ا

 3032قدم سنة و  .جوانب اخرى وأمهلفسية واملعنوية للسياحة اهتم باجلوانب النأنه هذا التعريف  ؛ ما يالحظ على3"مناطق ذات طبيعة خاصة
السياحة :"كتابا عن وصف السياحة، قال فيه(Herman Von Schuller) هريمان فوشولريون العامل النمساوي واخلبري يف االقتصاد السياسي

جانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم االصطالح الذي يطلق على كل العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات اإلقتصادية اليت تتعلق بدخول األ هي
 .مهل جوانب اخرىأهذا التعريف ركز على اجلانب االقتصادي للسياحة، لكن . 4"و دولة معينةأداخل وخارج حدود منطقة 

انتقال األفراد خارج احلدود السياسية للدولة اليت يعيشون فيها مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة، وتقل  هية السياح"روبنسون تعريف ويف 
هذا التعريف ركز  5.ن ال يكون اهلدف من وراء ذلك اإلقامة الدائمة، أو العمل، أو الدراسة، أو جمرد العبور إىل دولة أخرىأعن عام واحد، على 

كما ،  (Robert Lanquard)روبرت لونكار وعرفت من طرف . نشطة اليت تتضمنها السياحةستفادة املادية من مجيع األعلى استبعاد الربح واإل
 .6"السياحة عبارة عن جمموع األنشطة البشرية املتعلقة بالسفر وصناعة هتدف إىل إشباع حاجات السائح": يلي

تعريفا " النظرية العامة للسياحة"يف كتاهبما املعنون ( W. Hunziker & K. Krapf) قدم الكاتبان هنزكر وكرافت 3060ويف سنة 
السياحة هي  " :للسياحة يشمل كل الروابط والتأثريات الطبيعية والعالقات املادية وغري املادية اليت تكون ناجتة عن إقامة السائحني، كما يلي

. 7"ن ذلك ال يؤدي إىل إقامة دائمة هلم وال يرتبط مبمارسة عمل مأجورأ جمموعة من الظواهر والعالقات الناشئة عن سفر وإقامة السائحني طاملا
ن حركة السائح مؤقتة وقصرية األجل بينما اهلجرة هي حركة أشخاص أولقد ساعد هذا التعريف يف التمييز بني السياحة عن اهلجرة على أساس 

  .طويلة األجل وقد تأخذ شكل اإلقامة والعمل
سياحة )أو من بلد إىل آخر ( سياحة داخلية)ن السياحة هي حركة انتقال األفراد من مكان إىل آخر أوبناء على ما تقدم ميكن القول 

نه أعلى فيعرف  السائح أما .ساعة وال تزيد عن سنة 06وألّي قصد كان ما عدا قصد العمل الذي يدر عليه رحبا ماديا ملدة ال تقل عن ( خارجية
ساعة وتكون ألي هدف باستثناء الوظيفة  06، أي أن املدة ال تقل عن (بلد الزيارة)الذي ميكث ليلة واحدة على األقل يف بلد اهلدف الزائر "

 :ويكمن الفرق بني مصطلح السائح واملتنزه والزائر فيما يلي 8."والعمل املأجور
 

 
 
 

 :طلب السياحيالعرض وال. ثانيا
أي جمموعة املنتجات املادية  ،قامتهم وجتواهلمإاح أثناء تنقلهم و و جمموعة اخلدمات املقرتحة للس"العرض السياحي هو  :العرض السياحي .3
املنتوج : كما عرفت كما يلي 9."إشباع رغبات املستهلك اليت بإمكاهنا( مناخ ـ ثقافة ـ العادات والتقاليد)واملنتجات املعنوية ( اخل ..نقل  إيواء،)

مع خمتلف الوسائل واإلجراءات اليت هلا القدرة على جذب السائحني  جمموع العوامل واملقومات الطبيعية، الثقافية، التارخيية، املادية،هو السياحي 
تلبية حاجة املستهلك وفق عملية تـــوزيع السلع واخلدمات السياحية املتكونة من سلع  هــو عبارة عنالعرض السياحي إذن  .10"إىل مكان معني

  11:إىلمنظمة السياحة العاملية من طرف  (المنتج السياحي)السياحي تصنيف العرض  متو  .ملموسة وغري ملموسة يف السوق مع حتديد السعر
 (.اخل . .البحاراملناظر الطبيعية ـ اجلغرافية ـ الشواطئ ـ الصحراء ـ ) الرتاث الطبيعي  -
 .(العادات والتقاليد واملعطيات الثقافيــة   ،الرأي العام ،ظروف احلياة ،املعطيات الدميغرافية) الرتاث البشري  -
 .وانب التنظيمية والسياسية والقانونية  واإلداريـة للبلـداجل -

 .متنزه=   ساعة  06ليلة، أي أقل من  2قضاء 
 (.مؤقتة)إقامة قصرية =            ليايل  21إىل  23قضاء من 

 (    عطلة)إقامة طويلة = ليايل وأقل من سنة  21قضاء أكثر من 
حــسائ رـــزائ   
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 .اجلوانب اإلجتماعية مثل بنية اجملتمع، الدين، اللغة -
 . املطاعم وغريها ،التسهيالت اخلدمية، كوسائل النقل، اإليـواء -
 .األنشطة االقتصادية واملاليـة -
العدد الكلي لألشخاص الذين يسافرون أو يرغبون يف السفر " بأنهالطلب السياحي  Mathieson and Wallيعرف  : الطلب السياحي .0

وبالتايل فالطلب السياحي هو جمموع  12."استعمال التسهيالت واخلدمات السياحية يف أماكن بعيدة عن جمال إقامتهم وأعماهلم املعتادة ألجل
الطلب السياحي  يتكونو  ،قدرة التمويلية واملقدرة الزمنيةؤيدة باملماكن معينة إلشباع رغباهتم كلما توفرت لديهم الرغبة املأالذين يسافرون فعال إىل 

 .واملتمثلة يف توفر الوقت، الرغبة يف السفر والتنقل بوجود وفرة يف املال وكذلك توفر خمتلف وسائل النقل واإليواء من جمموعة عناصر
 :حسب العناصر التاليةكانت نواع السياحة  ألالسياحة  خرباءمن أهم تصنيفات  :نماط وأشكال السياحةأ. ثالثا

 :كما يلي  جانب إىل هذه البالدأالسياحة تبعا لتنقالت السياح داخل بالدهم أو قدوم أشخاص  تصنف: النطاق الجغرافي .3
الزيارات واالنتقاالت اليت " هنا أهذا النوع من السياحة يتم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم، ومت تعريفه ب :السياحة الداخلية -

، وبرامج السياحة 13"ساعة 06يقوم هبا املواطنون داخل حدود دوهلم إىل مناطق سياحية معينة، وغالبا ما يشرتط فيها بأن ال تقل مدهتا عن 
، وتوجه هذه الربامج الداخلية تعتمد على الرصيد السياحي املتاح داخل الدولة نفسها، وهو ما يطلق عليه عناصر اجلذب السياحي الداخلي

وتعد السياحة الداخلية عامال مساعدا يف استقرار العمالة السياحية من ناحية وتزيد من فرص حتسني ورفع مستوى تشغيل  .واألجانبللمواطنني 
 .حدةاملنشآت السياحية، كما تساعد على خلق فرص عمل ملواطنني جدد، كما تزيد من الصالت والعالقات بني أبناء الدولة الوا

هذا النوع يكون من قبل مواطنني أجانب داخل حدود دولة أخرى، ويف مجيع احلاالت يتم اجتياز احلدود الدولية وصرف : السياحة الخارجية -
، أي استرياد عندما يذهب مواطنوا البلد للسياحة يف اخلارج)سالبة ، منها سياحة ىل نوعنيإصعبة خالل فرتة السياحة، وتقسم  عملة أجنبية

  14(.أي تصدير سياحي عندما حيضر مواطنون أجانب إىل دولة معينة وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة الدخل الوطين)، وموجبة (سياحي
كثر شيوعا واستخداما بالنسبة للنشاط السياحي بشكل تصنيف السياحة وفقا للهدف من الرحلة السياحية األ يعد: السياحة حسب الغرض .0
 15: نواع التاليةهذا التصنيف األ ام، حيث يوجد حتتع
أشكاهلا، حيث توفر للفرد االستجمام بعيدا عن النمط املعتاد  هاتعترب من أهم انواع السياحة وأقدم(: المتعة واالستجمام)السياحة الترفيهية  -

طبيعية، وهدوء ربوعها، ومجال شواطئها، ويتميز ماكن اليت تشتهر باعتدال الطقس أو مبناظرها الىل األإبة العمل الدائم بالسفر والذهاب للحياة ورتا
من حركة السياحة الدولية باإلضافة إىل  %02هذا النوع من السياحة بأنه ميثل عنصر جذب لغالبية سائحي العامل، حيث ميثل وحده حوايل 

 .إمكان تكرار الزيارة للمكان نفسه
، فهي جتتذب نوعيات من السائحني الذين يرغبون يف إشباع ثريةزيارة املناطق األضارات القدمية و التعرف على احل إىلهتدف : السياحة الثقافية -

 %32ما يعادل  رغبة املعرفة وزيادة معلوماهتم احلضارية ومعايشة الشعوب املختلفة بعاداهتا وتقاليديها وفنوهنا وقيمها، وميثل هذا النوع من السياحة
 .السائح عادة ما يقبل عليها مرة واحدة فقط بغرض املعرفة وال يكرر الزيارة لنفس املكانن أكة السياحة الدولية، كما يتميز بمن حر 

تكون الزيارة هبدف العالج أو قضاء فرتة نقاهة، وتعتمد هذه السياحة على املقومات الطبيعية املوجودة بالبيئة كاحلمامات : السياحة العالجية -
تية، الرمال الدافئة، فضال عن توفر النظافة العامة واهلدوء، وتوفر املصحات اجملهزة بأحدث املعدات املعدنية، املناخ الصحي، عيون املياه الكربي

 .%1 الطبية، مع توافر الكوادر البشرية املتخصصة، ويتميز هذا النوع من السياحة باخنفاض نصيبه من احلركة السياحية الدولية إذ تبلغ حوايل
داء واجب ديين، وأهم املناطق املستهدفة هلذا النوع من السياحة هي مكة املكرمة، املدينة املنورة ألزيارة هو يكون اهلدف من ا: السياحة الدينية -

 .داء مناسك احلج والعمرة بالنسبة للمسلمني، القدس بالنسبة للمسلمني واملسيحيني واليهود، والفاتيكان بالنسبة للمسيحينيأأجل من 
ابالت و االستمتاع مبشاهدة البطوالت الرياضية، املقأنشطة رياضية أمن مكان إىل مكان آخر هبدف ممارسة ل وهي االنتقا: السياحة الرياضية -

 .كثريا يف اآلونة األخريةلعاب االوملبية، وقد انتعشت هذه السياحة  اخلاصة ببطوالت العامل واأل
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وثيقا بالنمو احلضاري الذي يشهده العامل، ويهدف هذا النوع من  ارتبطت ارتباطااليت من األمناط السياحية احلديثة عترب ت: سياحة المؤتمرات -
 . متراتو السياسية ويتطلب توفر أماكن اإلقامة وقاعات املؤ أواالجتماعات العلمية أو املهنية السياحة إىل حضور املؤمترات والندوات 

خرية بسبب التقدم العلمي واالقتصادي، ويبني هذا السنوات األمهيته يف أنواع السياحة، زادت أوهو نوع جديد من  :األعمالسياحة رجال  -
 .و إقامة معارض جتاريةأحيث ينتقل هؤالء لعقد الصفقات  األعمالاليت يقوم هبا رجال  نشطةالنوع من السياحة األ

املعارض توافذ حضارية يطل  ، فأصبحتطور التكنولوجي والعلميهي من األنواع احلديثة للسياحة، تنموا وتتطور مع الت: سياحة المعارض -
 .مؤثرة يف حركة اجلذب السياحيمنها الزائرون على اإلجنازات العلمية والتكنولوجية واحلضارية للدول املختلفة اليت تعترب عوامل 

ن أالعاملة ولديها وفرة يف اإلنتاج السياحة، حيث تسعى الكثري من الدول اليت تنخفض فيها تكلفة اليد  أنواعحدث أتعترب : سياحة التسوق -
يف هذا  دد من السائحني، ومن بني التجاربتصبح سوقا رائجا تعرض فيه مجيع املنتجات والسلع الوطنية وبأسعار تنافسية هبدف جذب أكرب ع

 . تايلندا، تايوان، الصني، والسوق احلرة يف ديب: اجملال

 :مجيع األصعدة يف بيئة األعمال آثارا على ريها من الصناعاتإن لصناعة السياحة كغ: احةاآلثار اإليجابية والسلبية لصناعة السي. رابعا
 16:التأثير اإليجابي للسياحة .9
إن اهلدف األساسي يف إقامة صناعة السياحة وتشييد بناءها على قواعد ونظم وأساليب إدارية، هو الوصول إىل تعظيم الناتج االقتصادي  -

بالنسبة للدولة واجملتمع وبالنسبة للمواطن، مع محاية املوارد الطبيعية واملوارد السياحية، وتقاليد اجملتمع وعاداته وفنونه من واالجتماعي هلذه الصناعة 
 .اليت تنمو بعيدا عن التخطيط والتنمية الرائدة  بفعل العوامل السلبيةالتأثري

عمل عديدة مباشرة وغري مباشرة لأليدي العاملة املاهرة وغري يف اجملتمع من خالل توفري فرص  تعمل السياحة على امتصاص جزء من البطالة -
 .ال يتجزأ من قطاع اخلدمات ها جزءاالعتمادها على العنصر البشري بشكل أكرب باعتبار  نظرااملاهرة، 

يف زيادة الدخل القومي والناتج احمللي  تساهم، و ز فيهيف تصحيح وإعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات يف حالة حصول أي عجالسياحة تساهم  -
ليس فقط مبقدار وهذه املسامهة  ،نفاق السياح داخل البلد وبقائهم أطول فرتة ممكنةإاإلمجايل عن طريق األرباح السياحية املتأتية من زيادة معدالت 

خـــرى من أن االستثمارات  السياحية  تؤدي اىل سلسلة  أل "االقتصاديباملضاعف "بل عن طريق مايطلق عليه يف علم االقتصاد  ،ماينفقه السواح
 .االستثمارات اليت تؤدي بدورها اىل زيادة  الدخول وهكذا

على تشجيع االستثمار مبختلف أنواعه يف البلد بالشكل الذي يدعم إقامة البىن الفوقية واليت متثل إحدى املرتكزات األساسية السياحة تساعد  -
 .سيا من موارد الدخل القومي، وبالتايل تساهم يف توفري العملة الصعبة لكوهنا موردا إضافيا وقد يكون رئيانشاء الفنادق واملطاعممثل  للسياحة،

تنمية يف بعض األقاليم النائية واملرتوكة، عن طريق إقامة البىن التحتية والفوقية مثل الطرق واجلسور وشبكات املاء والصرف  تعمل السياحة على -
 .واليت ال تقتصر االستفادة منها على السياح الوافدين، بل تشمل بفائدهتا سكان اإلقليم املقيمني فيه، الصحي والكهرباء واخلدمات الصحية

نشر الثقافة وإحياء العادات والتقاليد والنهوض بالصناعات الشعبية والتقليدية واليت يٌقبل السياح على اقتنائها كتذكارات  يفحة تساعد السيا -
 .تعمل السياحة على احملافظة على املواقع األثرية والتارخيية من التدمري واالندثاركما   .خاصة عند إقامة بعض املهرجانات الثقافية والفنية

باتية السياحة من ظاهرة التلوث البيئي ألهنا تعترب صناعة بال مدخنة، كما حتافظ على البيئة الطبيعية عن طريق إقامة احملميات الطبيعية النحتد  -
 .واحليوانية واستغالل مثل هذه احملميات كعناصر جذب سياحي طبيعي

أصبحت و ا هاما يف العالقات الدولية، دور  لعبتكما   ،الشعوب العامل السياحة وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل الثقافات واحلضارات بني -
 .ذلك أصبحت رمزا من رموز السالم والتآخي بني الدولبو  ،متثل إحدى االجتاهات احلديثة للتقليل من حدة الصراعات واخلالفات الدولية

 :فيما يلي توضيح هلذه اآلثار فيما يلي: اآلثار السلبية .0
إىل ازدهار مومسي للعمالة مما يؤدي إىل بطالة مومسية نتيجة فقدان هذه العمالة ملناصب شغلها يف الفرتات خارج املواسم قد تؤدي السياحة  -

 .السياحية، إضافة إىل ظاهرة التضخم نتيجة التذبذب يف حجم الناتج من فرتة إىل أخرى
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عن حدوث  والتارخيية، فضالمن خالل إمكانية تسرب بعض املقتنيات األثرية  خطراعترب األكثر ت احلضاريو املستوى االجتماعي  اآلثار على -
 .املشاكل األخالقيةو زيادة نسبة اإلجرام و السكاين، و خلل يف الرتكيب الدميغرايف 

انعدام و فة إىل تلوث املعيشة املستخدمة يف النشاط السياحي، باإلضاو اهلوائي نتيجة وسائل النقل و تؤدي صناعة السياحة إىل التلوث املائي  قد -
 .على الناحية اجلمالية للمواقع السياحية اصة احملليني منهم مما يؤثر سلباخو ، لة وعي السياحالنظافة يف بعض املناطق السياحية نتيجة لق

إىل نشأة   (الدول النامية )حتت استهالكي اىل إتصال جمتمع إستهالكي مع جمتمع نصف  السياحية وخاصة منها اخلارجية تؤدي احلركة -
 .كما أن ارتفاع  األسعار يؤدي اىل إحداث التضخم. عادات  إستهالكية يف البلد  املستقبل  للسواح  األجانب غري متناسبة مع مستوى معيشتها

األمراض،  يعترب قطاع السياحة قطاع حساس لكل ما حيدث يف العامل خصوصا من الناحية األمنية واألزمات االقتصادية والنزاعات الدولية أو -
 .الذي يعتمد كثريا على االيــرادات  السياحية اكل غري متوقعة  لالقتصاد الوطينوهذا قد خيلق  مش

واألراضي الفالحية  بإنشاء إتالف الطبيعة ، إضافة البناءات الفوضوية  حبيث ميكن  إنشاء هياكل  سياحية يف مناطق غري متجانسة عمرانيا -
 .تركيز اخلدمات  واملرافق  السياحية  يف املدن  الكربى يؤدي إىل خلق  النزوح الريفيإضافة لذلك فإن  .يف مناطق زراعية هياكل سياحية

 17:وضعية قطاع السياحة بالجزائر. خامسا
الكافية منذ مل حيض بالعناية التنمية االقتصادية، و  قطاع السياحة يف اجلزائر مل يعتمد عليه كقطاع خالق للثروة، وال كقطاع معول عليه يف إن

وعلى عائدات احملروقات، وبالتايل أمهلت قطاعات  ثروات املعدنيةإذ أن اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية اعتمدت بشكل أساسي على ال. اإلستقالل
 .كملةأخرى كان من شأهنا تنويع مصادر املداخيل من العملة الصعبة، ومنها بطبيعة احلال قطاع السياحة، الذي وضع ضمن القطاعات امل

 :ة باملراحل التاليةمر قطاع السياح: مراحل التنمية السياحية بالجزائر. 9
مت إجناز معظم املرافق السياحية خاصة العمومية منها، تطبيقا ملا حيث السياسة الدولية، "ٌكرس خالل هذه املرحلة مبدأ   :9191 – 9111مرحلة 

 3001-3002، واملخطط الرباعي األول 3044جاء يف توجيهات خمتلف النصوص التنظيمية الصادرة آنذاك، السيما ميثاق السياحة الصادر يف 
مداخيل العملة : ثالثة أهداف أساسيةبعلى املدى البعيد  الذي أعطى األفضلية لرتقية السياحة الدولية، حمددا أهداف النشاطات السياحية

 .الصعبة، خلق مناصب شغل، وإدماج اجلزائر يف سوق السياحة الدولية
، جاءت تغريات يف السياسة 3094و  3004، وامليثاقني الوطنيني 3000 – 3006وباملقابل خالل املخطط الرباعي  :9191 – 9111مرحلة 

وذلك من أجل احملافظة على اجملتمع اجلزائري من التغريات  "السياحة الداخلية"السياحية، إذ مت التخلي عن مبدأ السياحة الدولية والتوجه إىل 
اخلية، هي نفسها املعتمدة يف آخر وقد كانت توجهات اإلعتماد على السياحة الد. السلبية اليت قد تنجر بسبب تدفق السواح األجانب إىل اجلزائر

 .3090-3091و  9630-3092خمططني مخاسيني 
جاءت هذه املرحلة مبعطيات اقتصادية عاملية جديدة متثلت يف اهنيار سعر البرتول، وبذلك تقهقرت مداخيل احملروقات  :9112 – 9191مرحلة 

السلطات العمومية يف اجلزائر إىل مراجعة توجهات السياسة السياحية، والعودة إىل واإلحتياطات املالية، وارتفاع املديونية اجلزائرية، وقد أرغمت 
حيث سجل  3090ويتضح ذلك من خالل التوافد القياسي لسنة . السياحة الصحراوية اعتماد السياحة الدولية، خاصة مع ازدياد الطلب على

 .مليون سائح إىل اجلزائر 3.0توافد 
 3001خالل هذه املرحلة مؤشرات التوافد السياحي على اجلزائر، حيث سجل أدىن املستويات يف سنة اهنارت : 9111 – 9112مرحلة 

ومع بداية استقرار وحتسن األمنية، وبداية بعض اجملهودات الرتقوية  بدأ . ، وهذا نظرا للوضع األمين الذي ساد اجلزائر آنذاك(سائح  16222)
 0222، (سائح 10343) 3000يف سنة : مت تسجيل ارتفاع يف عدد السياح من عام آلخر مؤشر التوافد يف اإلرتفاع من جديد، حيث

  (.سائح 3122222) 0229، (سائح 11131)
  :عوائق القطاع السياحي بالجزائر

 .غياب إسرتاتيجية شاملة للتنمية السياحية بعد اإلستقالل، واعتماد العشوائية يف اإلختيارات اهلامة للتنمية اإلقتصادية -
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 .ضعف اإلطار القانوين والتشريعي املنظم للقطاع والنصوص املوجودة حتتاج إىل مراجعة وحتيني -
بلغت طاقات االستيعاب ، و 0221سرير سنة  92222، 3002ر سنة سري 49222نقص فادح يف طاقات االستقبال مبختلف أنواعها  -

 .اإلحتياجات  النوعية للسواحسرير، غري أن جلها ال يليب    91222،  0229باجلزائر سنة 
 .ومتركزها بالعاصمة كثرة الفندقة احلضرية على حساب األنواع األخرى، ونقص يف الفندقة رفيعة املستوى -
مؤسسات تكوينية هي املدرسة الوطنية العليا للسياحة باجلزائر  إذ ال توجد باجلزائر سوى ثالث، ضعف يف تكوين موظفي النشاطات السياحية -

 . املعهد الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو، مركز الفندقية ببوسعادة العاصمة،
 .هذا ما جعل كثريا من املستثمرين اجلزائريني واألجانب على حد سواء يهابون االستثمار يف اجملال السياحيو  عدم التحكم يف العقار السياحي -
السياحي، فاملشروع السياحي وخالفا للمشاريع األخرى، ال يصبح ذو مردودية فعلية  عدم مالءمة أساليب التمويل  مع خصوصيات اإلستثمار  -

 .إال بعد وقت طويل، يف حني متنح القروض على املديني القصري واملتوسط
 .تدين صورة اجلزائر يف اخلارج وكذا مسعة منتجاهتا السياحية نظرا لتدين نوعية اخلدمات السياحية املقدمة -
، مع عقد اجللسات 0201آفاق ( SDAT)مت إعداد املخطط  التوجيهي للتنمية السياحية : الوطنية للتنمية السياحية اإلستراتيجية. 0

اإلطار اإلسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية باجلزائر، والذي يهدف إىل  0201وميثل املخطط التوجيهي للسياحة . اجلهوية والوطنية للسياحة
الطبيعية،  قعااملو  متييز يف، وهو بذلك يرتجم إرادة الدولة 0201الطويل و  0231سياحي، على مديني اثنني املتوسط  جعل اجلزائر بلد استقبال

ويرتكز هذا املخطط . روباو يف منطقيت البحر األبيض املتوسط وأ القويةالثقافية والتارخيية ووضعها كأداة لدفع السياحة باجلزائر إىل مصاف الوجهات 
 :وهي ديناميكياتعلى مخس 

 .اهلدف منه رفع مستوى اإلستقطاب والقدرة على املنافسة:  مخطط المقصد الجزائري -
 .ويتعلق األمر بوضع تصور لتطوير خمتلف األقطاب من خالل ترشيد اإلستثمار :مخطط أقطاب وقرى اإلمتياز السياحية -
العرض السياحي الوطين الذي يشمل التدريب على اإلمتياز وتعلمه ويهدف إىل وضع خطة لتوطيد نوعية : مخطط جودة السياحة الجزائرية -

 .واللجوء إىل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالتوافق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل
شراكة فعالة  هبدف ترقية بيئية والتناغم يف العمل من خالل مفصلة السلسلة السياحية، وإقامة: مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص -

 .بني القطاعني العام واخلاص
جراءات حتفيزية لدعم األنشطة السياحية وأصحاب املشاريع واملرقيني، وكذلك استقطاب كبار إباختاذ  يتعلق األمر: مخطط التمويل العملي -

 .املستثمرين الوطنيني والدوليني
باجلزائر، وعليه مت حتديد سبعة أقطاب سياحية رئيسية، واليت تعترب مبثابة يظهر من خالل الديناميكيات اخلمس إرادة حقيقية لبعث السياحة 

مشال  –قطب اإلمتياز السياحي ./ مشال شرق –قطب اإلمتياز السياحي  :حقيقية لربوز مقصد سياحي متميز ويتعلق األمر بـ" واجهات رموز"
قطب اإلمتياز ./ توات  فورارة –قطب اإلمتياز السياحي ./ الواحة –قطب اإلمتياز السياحي ./ مشال غرب –قطب اإلمتياز السياحي ./ وسط

 .األهقار –قطب اإلمتياز السياحي ./ طاسيلي –السياحي 
كما . أعطيت للوكالة الوطنية للتنمية السياحية مهام ميدانية من أجل التكفل الفعلي بتطوير وترقية ومرافقة أصحاب املشاريع واملستثمرين

، مع تدعيم املؤسسات ONAT، والديوان الوطين للتنشيط والرتقية واإلعالم السياحي ONTللديوان الوطين للسياحة  أسندت مهام الرتقية
ة على التكوينية الثالث مبدارس جديدة يف كل من تيبازة وعني متوشنت باإلضافة إىل سبعة  مدارس تابعة لقطاع التكوين والتعليم املهنيني موزع

دون نسيان التسهيالت املمنوحة يف جمال التمويل البنكي للمشاريع لتسهيل إجراءات احلصول على القروض املالية أقطاب السياحة السبعة، 
 .املناسبة حسب كل مشروع
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 اإلطار التحليلي للبيانات ومناقشتها: طلب الثانيالم
 :وذلك كما يلي. الواليةسيتم يف هذا املطلب التعريف بوالية باتنة، مث حتليل العرض والطلب السياحي هلذه 

 18:(Présentation de la wilaya de Batna)تقديم والية باتنة . أوال
والية باتنة هي : التعريف بوالية باتنة .9

والية من واليات الشرق اجلزائري، وعاصمة 
حتيط هبا من الشرق . الوالية هي مدينة باتنة

خنشلة ووالية أم البواقي، ومن الشمال الغريب 
من الشمال  والييت والية سطيف ووالية املسيلة،

. الشرقي والية أم البواقي ومن اجلنوب بسكرة
ومن أشهر ثوارها  "الثورة اجلزائرية" تعترب مهد

العقيد مصطفى بن بولعيد، احلاج خلضر 
، وفيما يلي اخلريطة ...أعبيدي، علي النمر
 .السياحية لوالية باتنة

 

 الخريطة السياحية لوالية باتنة: 29شكل رقم 

 
Source : site web de Direction du Tourisme et de l’Artisanat de la Wilaya de 

Batna : www.dtbatna.com, dernière consultation 28/09/2012

العديد من الروايات حول أصل تسمية باتنة اليت ارتبطت منذ القدم مبنطقة األوراس، وتعين هذه األخرية الرجال  هناك: التسميةأصل  .0
وقد  .يرجع البعض أصل تسمية باتنة إىل الكلمة األمازيغية باتنث، هي أيضا بتنة ومباتنا اليت تعين مكان املبيت والتخييم ليال، حيث البيض

بعدما أصدر نابليون الثالث قرار تأسيسها كمدينة، وقد ( village noire)القرية السوداء  3969الرحل جتمعا سكنيا مسي سنة شكلت خيم 
 .سكنها البدو الرحل من خمتلف أرجاء الصحراء، تعرف نواة تأسيسها اليوم باسم الزمالة، وهو أقدم أحياء مدينة باتنة احلالية

باتنة عاصمة األوراس، لطاملا ارتبطت هاتني الكلمتني بالتاريخ واحلضارات  (:L’aperçu historique)اللمحة التاريخية  .3
 .من فرتات غابرة يف العصور اإلنسانية تعود هذه املدينة املثقلة بالروائع كحكاية لن متل مساعها والتمعن يف تفاصيلها، والبطوالت اجمليدة

 :فترة ما قبل التاريخ
  ول الذي عمر املنطقة باسم الرجل العاتريعرف اإلنسان األ حيث عصورلمنذ الفرتات األوىل ل األوراستواجد اإلنسان يف باتنة وكذا منطقة. 
 سكن املنطقة حوايل القرن الثامن قبل امليالد القفصيون أي ما يعرف باالنسان العاقل ( homo sapiens). 
 ا الرببر وقد عرفوا بالنوميديني، ومن أهم قبائلهم موسوالمي وكرومي منذ فرتات ما قبل التاريخ استقر هب(Musulames et Kroumis.) 
  استقر فيما بعد بباتنة قبائل اجليتول وجرامنت(Garamante ) نسبة إىل جرمة اليت ما تزال إىل اليوم حتمل هذه التسمية، ونظرا حلصانة

مع حلول القرن الثالث قبل امليالد ظهرت بوادر و  .طبيعيا ومالءمة الظروف لالستقرار البشري منا سكان املنطقة وما جاورها األوراسمنطقة 
حتت سياسية لتوحيد الرببر ضمن مماليك وهذا ما أدى إىل ظهور مملكة ماسيل، ماسيسل واملور، يف هذه احلقبة كانت باتنة تابعة ململكة ماسيل 

 .شهدت أرجاؤها ازدهارا ملحوظا يف ميادين الزراعة، خاصة منها إنتاج زيت الزيتون واحلبوب حكم ماسينيسا،
  ثقافتهمتعايش سكاهنا مع الفينيقيني إذ ذكر املؤرخ هريودوت ارتباط النوميديني بالفينيقيني يف ميادين التجارة، كما تأثروا بلغتهم وفنوهنم و .

ة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزيوت والصناعة النحاسية، أما الفنون فقد ترمجت على وجه اخلصوص يف تعلموا عنهم ايضا تقنيات فالحية وصناعي
 .بعض املباين مثل ضريح إمدغاسن

http://www.dtbatna.com/
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 :الفترة الرومانية
  عرفت باتنة الوجود الروماين يف القرن األول ميالدي، حيث قرر بروقنصل إفريقيا لوسيوس كورنيليوس باليوس(Cornélius Ballus 

Lucius ) غري أن بربر املنطقة قاوموا هذا الوجود حتت قيادة تاكفاريناس الذي نظم (نسبة إىل جرمة ضواحي باتنة)احتالل بالد اجلرامنت ،
ق م، بالرغم من ذلك استطاعوا بسط نفوذهم باملنطقة خاصة بعد موت ماسينيسا  06-30مقاومات ضد جنود الرومان يف الفرتة املمتدة بني 

 .ات أهلية بني الرببر فيما بينهم وبينهم وبني حكامهمونشوب خالف
  ىل اليوم قائمة بآثارها على غرار تيمقاد، زانة البيضاء، ولومبازيسإا العديد من املدن اليت ما تزال ن استقر الرومان يف املنطقة شيدو إما... 
  طرد السكان، شيدوا سورا ضخما هو ما يعرف بالليمس ىل جانب إهبدف إمخاد الثورات النوميدية، فعمد الرومان إىل أخذ تدابري شىت

، هدف (la troisième légion Augusta)الروماين بأمر من اإلمرباطور تراجان حوايل القرن األول ميالدي، وقد شيدته الفرقة الثالثة أغيسطا 
 .وكذا حماصرهتم يف اجلبال اليت جلأوا إليها إىل محاية املدن الشمالية من زحف اجليتول وعودة املوسوالمي السكان األصليني للمنطقة،

 ول من طرف الفيلق السادس فراطا قرن املوايل شيد سور ثان لدعم األيف ال(Ferrata ) من مشاهلا إىل جنوهبا مع تشييد  األوراسوقد اجتاز
 .تبسة وصوال إىل بسكرة القنطرة حاليا، تالمها خط ثالث انطلق من( Calcius Herculis)طريق تيغانيمني وكالسيوس هوكولس 

  م تعززت بظهور الدوناتية  310م و 366خالل هذه الفرتة نشبت العديد من املقاومات بقيادة الرببر بني سنيت(Donatisme ) بتحريض
، وقد (Prêtre Théologiens)أسقف نوميديا، حيث طالب بنزاهة الكنيسة، معلنا جحود بعض الكهنة الالهوتيني ( Donat)من دونات 

، وكذا كل نوميديا خالل القرن اخلامس ميالدي، مما أدى إىل تكثيف الثورات والتمرد لغاية األوراستطورت هذه احلركة إىل معارضة فعلية للرومان ب
 .اضمحالل السلطة الرومانية باملنطقة

 :الفترة الوندالية
  خالل القرن اخلامس امليالدي فرتة اضطرابات يف خمتلف اجملاالت وخاصة عالقتها بالسلطة الرومانية، هذا ما  األوراسعاشت باتنة وكذا منطقة

م، إذ أتوا على املدن الرومانية ببالد  611شجع الوندال بقيادة جنسرييك على اجتياح املمتلكات الرومانية دخوال من مضيق جبل طارق سنة 
م العقيدة األريانية، إذ عادوا الكاثوليكية مع العلم باعتناقهأكما   األوراسوا هبا، حارب الوندال الرومان مبنطقة نوميديا مث احتلوا قرطاج واستقر 

يف هذه الفرتة كانت بعض مناطق األوراس حمايدة تتمتع بنوع من االستقالل حتت زعامة  .مواهلم وطردوا القساوسة منها وخربوا الكنائسأسلبوهم 
 .يبداس األوراس الشرقيةإاملتعاون معه فيما حكم ( Orthias)الذي اختذ من أريس عاصمة و أورثياس و ( Masties)ماستيس 

  هنم مل يفلحوا يف ذلك، فباإلضافة إىل وعورة التضاريس اليت جعلت منها حصنا طبيعيا صدهم الرببر أغري  األوراسحاول الوندال السيطرة على
 .م ، أدت إىل تراجع الوندال وحترير املنطقة 696م ودامت إىل غاية  600بثورات اندلعت يف 
 :الفترة البيزنطية

  م قاد صالومون البيزنطي  111يراود الطموح االستعماري التوسعي، ففي سنة ظلت نوميديا حلما(Salomon ) األوراسمحلة ضد منطقة 
فأغرقه بعدما فتح حواجز سد  األوراسذ تربص جبيش صالومون املخيم بسهل إمد إىل خطة حربية حمكمة احلبكة، ن إيبداس عأا، غري الحتالهل

م شن محلة ثانية ضده حيث خيم بوادي طاقة مث  110يف سنة  .مائي خبنشلة ليهزم صالومون دون معركة وهذا ما جعله يعود أدراجه حنو قرطاج
ا بقيت املدن رها يف بعض املدن املهمة لألوراس ومراكز املراقبة بالليمس فيمهاجم إيبداس وطارده إىل غاية قلعته وتغلب عليه، استقر البيزنطيون إث

وجود عالقات بني البيزنطيني وسكان ( Marizot)هنا دفعت الضرائب للبيزنطيني، وتؤكد بعض املصادر مثل املؤرخ ماريزوت أاالخرى مستقلة غري 
 .م 460ىل غاية إظلت املنطقة حتت احلكم البيزنطي وقد  .بضواحي منعة( Phokas)األوراس وهذا ما تؤكده االكتشافات احلديثة لسكة فوكاس 

 :الفتوحات اإلسالمية
  وىل ضياء الفتح اإلسالمي بقيادة عقبة بن نافع الفهري، غري أن االمر مل يكن أ األوراسخالل القرن السابع ميالدي شهدت باتنة عاصمة

 .الرببر لوجود جديد باملنطقة بعدما عانوا فيما سبق من العهودباهلني نظرا لصعوبة تضاريس املنطقة ورفض 
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  خالل احلملة الثانية، هزم خالهلا   األوراسبعدما انتصر املسلمون على البيزنطيني يف احلملة األوىل واجههم الزعيم الرببري كسيلة، ودهية ملكة
قاد عقبة جيشه جمددا ملقاومة كسيلة وعلما منه بصعوبة  .إىل القريوان كسيلة وأسر غري أنه متكن من الفرار ليعيد تنظيم جيشه إثر رجوع عقبة

ر خطة استدرج من خالهلا الفاحتون حنو منطقة هتودة جنوب األوراس حيث ظّ ن كسيلة حأفقد قسم جيشه إىل قسمني، غري  منطقة األوراس
ىل إىل القريوان وضمها إي، استغل كسيلة هذا النصر ليزحف عسكر اجليش الرببري، وهنا قتل عقبة بن نافع وعدد كبري من جنوده وأسر الباق

خرى حنو األوراس اليت ظلت حتت إمارة الكاهنة، انتصرت دهية على حسان وظلت أون بقيادة حسان بن النعمان محلة عاود املسلم .حكمه
 .النعمان جيشه ونظم هجوما خاطفا عليها فهزمهاحاكمة لألوراس وكل بالد املغرب ملدة مخس سنوات دون منازع، يف هذه األثناء عزز بن 

  يقنوا نبل الفتح اإلسالمي أهدافها حيث أدما تفهم سكاهنا حقيقة الرسالة و لنشر تعاليم اإلسالم بع األوراسأصبحت الفرصة ساحنة مبنطقة
نسانية ونعما باحلرية اليت يناشدها، لكرامتهم اإل دين اإلسالمي حتقيقااملنايف لإلستعمار والنهب الذي عانته املنطقة فيما سبق، بل وجدوا يف ال

 .ىل اليومإالدين الرمسي يف املنطقة اإلسالم هو ليصبح  وهذا ما جعلهم يقبلون عليه ويعتنقونه
 املرابطني،  مويني، اهلالليني،رت باألحداث الكربى اليت شهدهتا بعد الفتح اإلسالمي على غرار الشيعية مث السنة، كما تأثتأثرت املنطقة باأل

 .حتت حكمهم األوراسرجاء املغرب مبا فيها أواملوحدين حيث وحدت 
 :الفترة العثمانية

  شهدت باتنة الفرتة العثمانية مع بداية القرن السادس عشر ميالدي، خالل هذه احلقبة كانت تابعة إىل بايلك الشرق وعاصمته قسنطينة، مل
عندما مالت السياسة احمللية و  .و شيخ كل قبيلةأر على مجع الضرائب عن طريق قائد وإمنا اقتص األوراسيكن للسلطة الرتكية عالقة مباشرة ب

العثمانية إىل التعسف ضد السكان نشبت ثورات تعارض ذلك، خاصة بعدما فرضت عليهم ضرائب ثقيلة، ظلت العالقة فيما بينهما تتأرجح بني 
 .االستقرار واالضطراب إىل غاية االحتالل الفرنسي

 :االحتالل الفرنسي
  غري أن ذلك مل يكن هلا باألمر اهلني، األوراسبعدما احتلت اجلزائر مث سقطت قسنطينة أخذت جيوش االحتالل الفرنسي تتوسع يف منطقة ،

 .حيث ثأر سكان املنطقة ضدهم حتت راية الشيخ عبد احلفيظ مقدم الزاوية الرمحانية
  قائد ثورة الزعاطشة حيث اصطدموا جبيش سان جرمان م احتدوا مع الشيخ بوزيان  3960يف سنة(Saint Germain ) مبنطقة الوادي

تلتها العديد من املقاومات  .األبيض أين قتل قائد اجليش الفرنسي غري أهنم أحكموا القبضة على املنطقة لينسحب الشيخ عبد احلفيظ ومقاتليه
حممد أمزيان، مقاومة بن زملاط مسعود  ستاوة، معركة توابة، انتفاضة حلاليحة بقيادةالشعبية على غرار مقاومة السي صادق بن احلاج، معركة م

 .وصاحل بومصران، كما شارك سكاهنا يف ثورة املقراين
  أعلنت الثورة التحريرية من دشرة أوالد موسى التارخيية بعدما نظمت الصفوف وسطرت األهداف لقيادة ثورة حتريرية  3016يف الفاتح نوفمرب

وىل املعروفة بوالية األوراس اليت قادها مصطفى بن اتنة خالل هذه الفرتة الوالية األشكلت بوقد  .ق االستقالل وتعيد للشعب كرامته املسلوبةحتق
اء خملصني بولعيد ورفاقه يف اجلهاد على غرار العقيد احلاج خلضر رمحهم اهلل، دارت باملنطقة العديد من املعارك البطولية اليت استشهد إثرها شهد

م، وما يزال كل شرب منها شاهدا على أجماد 3040للقضية الوطنية، جعلوا احلرية غايتهم والثورة وسيلتهم إىل حتقيق االستقالل الوطين سنة 
 .جماهديها وشهدائها األبرار، بل يعيد على املسامع تاريخ املنطقة البطويل

كم شرق اجلزائر العاصمة، ترتبع والية باتنة وسط جبال   610بعد  على :(La situation et la surface)الموقع والمساحة  .4
وراس، حتدها من الشمال الشرقي والية أم البواقي، من الشمال الغريب والية سطيف، من الشرق والية خنشلة، من الغرب والية مسيلة، ومن األ

يعود تأسيس والية  .نسمة 3310900بلدية تشغلها  43دائرة و 03، وتنقسم إىل  0كم  3021904تبلغ مساحتها  .اجلنوب والية بسكرة
هم مدن أمن  .م3010م بعدما شقت عن والييت خنشلة وبسكرة، غري أهنا فيما مضى مثّلت والية األوراس اليت تأسست سنة  3040باتنة إىل 
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تكتسب هذه الوالية طابعا فالحيا رعويا، كما و  .سربريكة، عني التوتة، مروانة، أريس، املعذر، نقاوس، تازولت، اجلزار، الشمرة، وعني جا: الوالية
 .تتوفر على إمكانيات سياحية متنوعة من شاهنا أن تصبح وجهة متميزة يف منطقة األوراس

يسود والية باتنة نوعان مناخيان إذ تشهد املناطق الشمالية الشرقية والغربية مناخ األطلس التلي الذي يتميز  :(Le climat)المناخ  .5
ما صيفه فهو حار وجاف، يعرف القسم اجلنويب للوالية مناخا شبه صحراوي، خاصة لقرهبا من أمطار والثلوج، بارد، تتساقط خالله األبشتاء 

 .بريكة، إمدوكال، بيطام، غويف، غسرية، وكاف العروس: ، يسود هذا املناخ بوجه خاصمناطق صحراوية اليت جتعلها تتأثر بعواملها من رياح وحرارة
 :ينقسم اجملال احليوي لوالية باتنة غلى مناطق رئيسية تتمثل يف :ل الحيويالمجا .1

وراس، حيث تتواجد أعلى قمة هي جبل شيليا ، وتتكون أساسا من سلسلة جبال األمن أراضي باتنة %64تشغل نسبة : المنطقة الجبلية .أ 
جبل اش  :من أهم قمم هذه املنطقة .األطلسي، والبلوط األخضرم، تغطيها الغابات على نطاق واسع، تتألف من الصنوبر احلليب، األرز 0109

، وجبل (م0203)، جبل املالو (م0232)، جبل رأس قدالن (م3090)، جبل بوس (م3604)، جبل الشفة وجبل متليلي (م3931)علي 
 (.م064)بوزغمة 

من املساحة اإلمجالية للوالية، تتكون من أراضي خصبة توجه بصفة خاصة إىل النشاط الفالحي، تنتج  %12متثل نسبة : منطقة السهول .ب 
 .احلبوب والفواكه بكميات معتربة

 .من مساحة الوالية، متتد جنوب الوالية، وتنتشر هبا مناطق صحراوية ورعوية %06حتتل هذه املنطقة  :منطقة السهوب .ج 
روة نباتية متنوعة تساعدها على ذلك خصائصها املناخية والتضاريسية، تتكون أساسا ثتتوفر والية باتنة على  :الثروة النباتية والحيوانية. 9

تنتشر هبا كذلك  .هكتار، تتكون أساسا من الصنوبر احلليب، األرز األطلسي، والبلوط األخضر 96230على غطاء غايب معترب تقدر مساحته 
ن العرعار، الطاقة، اإليوال، هذا باإلضافة إىل التشجري والتكوينات النباتية األخرى على غرار الصنوبر احلليب، دغال املتكونة أساسا ماألحراش واأل

الطيور : النبايت املتنوع لوالية باتنة جعل ثروهتا احليوانية هي األخرى متنوعة، ومن أهم أصنافها الغطاءإن  .املثمرةالسرو، األرز األطلسي، واألشجار 
 .اخل... احلبارى، الغزالن، اللقلق، السمان، احلجل، اليمامة، واألرنب الربياملائية، 

  (:Potentialités touristiquesالمؤهالت السياحية ) والية باتنةلتحليل العرض السياحي . ثانيا
حيث جيد السائحون خيارا واسعا يف تلبية ، األوراستزخر والية باتنة مبؤهالت سياحية ثرية ومتنوعة تؤهلها لتصبح قطبا سياحيا متميزا مبنطقة 

سيتم الرتكيز هنا على مقومات  .ا األثرية والتارخيية القيمةرغباهتم االستكشافية واإلستجمامية وحىت االستمتاع جبمال طبيعتها اخلالبة ومواقعه
 :هو موضح يف اجلداول التاليةكما ، لكن بداية يتم تقدمي ملخص للمواقع األثرية والطبيعية للوالية،  العرض السياحي يف والية باتنة 

 لوالية باتنة( المصنفة وغير المصنفة) ت الطابع الثقافي والتراث الماديالمواقع األثرية والطبيعية السياحية ذا
  لوالية باتنة المصنفةالمواقع األثرية والطبيعية : 29جدول رقم: 
 السنة ورقم الجرد نوع التسجيل خصائص الموقع الدائرة/ البلدية التسمية الرقم
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي عني التوتة/ تيالطو مضيق تيالطو 23
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي بوزينة/ بوزينة قرية بوزينة 20
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي بوزينة/ ثاقوست قرية تافوست 21
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي منعة/ منعة قرية امنطان 26
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي تكوت/ تيغانيمني مضيق تيغامنني 21
 01/23/3049يف  20رقم  3009وطين  موقع طبيعي غسرية/ تكوت مضيق غويف 24
 01/23/3049يف  20رقم  3012وطين  آثار قدمية بريكة/ بيطام آثار مدينة طبنة 20
 01/23/3049يف  20رقم  3022وطين  معلم جنائزي قدمي املعذر/ املعذر ضريح امللك النوميدي امدغاسن 29
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 01/23/3049 يف 20رقم  3022وطين  معلم شرقي قدمي تازولت/ تازولت أقواس النصر مركونة 20
 / 3022وطين  مواقع ومعامل قدمية تازولت/ تازولت أراضي ومعامل لومبازيس القدمية 32
 82.12.17/194C 3090عاملي  مواقع ومعامل قدمية تيمقاد/ تيمقاد منطقة ومعامل مثوقادي القدمية 33
 01/23/3049 يف 20قم  3009وطين  مواقع ومعامل قدمية تيمقاد/ تيمقاد مضيق فم قسنطينة 30
 / 3022وطين  مواقع ومعامل قدمية عني جاسر/ عني جاسر منطقة ومعامل زانة القدمية 31
 03/20/3001يف  69رقم  3001وطين  معلم قدمي منعة/ تيغرغار احتياطات قلفن 36
 03/20/3001يف  69رقم  3001وطين  معلم قدمي منعة/ تيغرغار احتياطات بالول 31
 00/21/3000يف  00رقم  3000وطين  معلم/ ضريح أريس /أريس دارمدور 34
 00/21/3000يف  00رقم  3000وطين  معلم طبيعي أريس/ أريس دار بعزيز 30
 01/23/3049يف  09رقم  3009وطين  موقع طبيعي منعة/ منعة قرية منعة 39

 لوالية باتنة اعتمادا على وثائق داخلية خاصة بمديرية السياحة والصناعات التقليدية: المصدر

  لوالية باتنة غير المصنفة المواقع األثرية والطبيعية: 20جدول رقم: 
 الدائرة/ البلدية خصائص الموقع التسمية

 عني التوتة/ عني التوتة موقع طبيعي آثار أوالد عوف
 عني التوتة/ عني التوتة موقع طبيعي (تاسرغينت)آثار معافة 

 عني التوتة/ معافة موقع طبيعي مضيق برباتيس
 عني التوتة/ معافة موقع طبيعي مغارة كاف نسوف

 مروانة/ مروانة معلم تارخيي قص بلزمة
 مروانة/ تاكسالنت مكان تارخيي غار أوشطوح
 مروانة/ مروانة معلم تارخيي قص تيغالغل
 مروانة/ مروانة برج تارخيي قص ثانزريات

 مروانة/ واد املاء منبع روماين المطارة
 مروانة/ واد املاء بناية رومانية ثينزواغ
 سريانة/ سريانة آثار من قبل التاريخ مراسي

 مروانة/ مروانة موقع طبيعي مضيق ثارشيوين
 مروانة/ مروانة نقوشات جبل ثارشيوين

 عني التوتة/ معافة معلم جنائزي قبر الوالي سي يحيى
 مروانة/ واد املاء موقع طبيعي شاشيت أوالز
 مروانة/ واد املاء موقع طبيعي شاشيت نوذاين
 مروانة/ واد املاء مقربة فرنسية جبل مستاوة

 امشول/ فم الطوب موقع روماين تيبكاوين
 باتنة/ باتنة مقربة رومانية بوزوران

 تيمقاد/ واد الطاقة مقربة رومانية تيقيقمينث
 الشمرة /الشمرة "قساس"مدافن دوملانس القلعة البيزنطية  الشمرة

 اعتمادا على وثائق داخلية خاصة بمديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية باتنة: المصدر
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زعة عرب يتضح من خالل اجلدولني السابقني إىل احتواء والية باتنة للعديد من املعامل التارخيية واألثرية، املصنفة منها وغري املصنفة، وهي مو 
 :اليت تزخر هبا والية باتنة بالتفصيل فيما يليوأكثر و ذه املقومات هل وسيتم شرح.العديد من دوائرها

 .تزخر مدن والية باتنة بآثار ومعامل قيمة ورثتها عن احلضارات والشعوب املتعاقبة عليها منذ أبعد الفرتات التارخيية :آثار ومعالم .9
 :تيمقاد .أ 
  ثرية املصنفة ضمن الرتاث موقادي األكم شرق باتنة تقع مدينة تيمقاد أو تا  11على بعد

م، نظرا الحتوائها على كافة  3090العاملي احملفوظ لإلنسانية من طرف منظمة اليونسكو سنة 
وقيمتها احلضارية، إذ تعترب الوحيدة من نوعها يف حوض املتوسط أجزاء تصميم املدن الرومانية 

 .غريقية يف إيطاليامدينة بوميب اإل من حيث األمهية املعمارية وال تعادهلا يف تكاملها غري
 تتوسط  ، وهيبثيمقال مبعين املكان اجلميل ذ عرفتإ، بربريوتسميتها ل املدينة أص

صممت وقد  .لسلة جبال تضفي عليها ملسة ساحرةسد مائي وس يتواجدومبحاذاهتا  ،السهول
املدينة كرقعة الشطرنج على أساس مربعات متساوية املقاس وشوارع رئيسية وأخرى فرعية يف 

 .تناسق تام
  3)م من طرف الفيلق الثالث أغيسطا 322تأسست مدينة تيمقاد الرومانية سنةème 

Légion Augusta )  تيمقاد إسم كولونيا مارسيانا ترايانا بأمر من اإلمرباطور تراجان، أخذت
 (.Colonia Marciana Traiana Thamgadi)تاموقادي 

 حية شاسعة، عرفت املدينة سكنها مدنيون وبعض قدماء اجلنود الذين امتلكوا أراضي فال
كبريا إذا مثلت مركزا مدنيا وبيتا للحياة الالتينية يف بالد الرببر وملتقى للتبادل بني  ازدهارا

( Antonin)يني وسكان السهول، شهدت املدينة توسعا يف عهد أنتونان األوراسليني اجلب
 le)كما رممت وأعيد بناء أجزاء كثرية منها يف عهد البطريق صالومون ( Sévère)وسيفار 

Patrice Salomon). 

 
 

 :تازولت .ب 
  األوراسهي مدينة لومبازيس اليت اعتربت عاصمة عسكرية إلفريقيا الرومانية، تقع مشال غرب 

م على مستوى سطح البحر، مساها ابن حوقل بدار امللوك نظرا 3393وسط سهول عليا ترتفع بـ 
 .ة اليت حتفهاجلمال املدينة والطبيع

 جل الراحة واالستجمام، وسكن يف حميطها أجلنود والقائدين وحىت احلكام من كانت مقصد ا
كم وتقع على الطريق الرابط بني   32املدنيون من نوميديني ورومان، تبعد لومباز عن مدينة باتنة بـ 

ما تزال حمافظة على  إذئعة اجلمال ملن يريد اكتشافها وسط املدينة وتيمقاد، تعترب وجهة سياحية را
ثري بعيد عن املوقع يتواجد املتحف األبعض أقسامها كمعبد اآلهلة الثالثي وأقواس النصر، غري 

لومبازيس الذي تعرض به منقوشات التينية وأخرى تصويرية إىل جانب متاثيل رخامية وألواح 
اهدة قوس النصر ا مشميكن أيض ...فسيفسائية رائعة التصميم، شواهد جنائزية وتيجان األعمدة

صنفت هذه املعامل ضمن  .فيما سبق فرييكوندا عاصمة احلضارة النوميدية تماركونا اليت مسي
 .م3040الرتاث الوطين احملفوظ سنة 
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 :زانة البيضاء .ج 
  قدماء اجلنود الرومانيني وسط قامة لإول ميالدي، شيدت كقة الثالثة أغيسطا خالل القرن األاليت شيدهتا الفر  فيرتانوم دياناهي املدينة الرومانية

ة منطقة عني جاسر اخلصبة ذات املناظر الطبيعية الساحرة، تتضمن آثارها قوسني للنصر، وقلعة بيزنطية، يتواجد باملوقع أيضا أطالل لألعمد لسهو 
 .م3043ثري لزانة البيضاء ضمن الرتاث الوطين احملفوظ سنة صنف املوقع األ .وبض الكتابات والنقوش الالتينية

 :طبنة .د 
  هي تتضمن حتفة أثرية رائعة اجلمال ونادرة، فبعد قطع درب ترايب ينبهر مبحجر يعود إىل الفرتة الرومانيةتقع طبنة جنوب باتنة و. 
  ّل هذا املوقع مصدر احلجارة الضخمة اليت شيدت هبا املدن الرومانية يف املنطقة والطرق على غرار مدينة تيمقاد، ما تزال آثار النحت يفمث 

مكعبة  واألخرىمشاهدة أشكال متنوعة فمنها األسطوانية لألعمدة  ميكن .وتسويتها لتصبح جاهزة للبناء واالستعمالالصخور بادية الستخراجها 
ذ شكلت عاصمة ملنطقة الزاب ومتيزت باالزدهار والرقي، تكلم عنها العديد من إقة، أو متوازية مستطيالت، ميكن أيضا زيارة مدينة طبنة العتي

مجع الكثري منهم على مجال معمارها وكثرة صناعها وحرفييها، كما كانت مدينة موفورة أأمثال البكري وابن خلدون،  العربالرحالة واملؤرخون 
 .اخلريات واملياه وحل هبا ملوك من األمصار العربية باختالفها

 :مدغاسن .ه 
  ثرية يعترب أقدم املعامل األ .ببلدية بومية بدائرة املعذر، مشال غرب باتنةضريح نوميدي يتواجد هو

باجلزائر، إذ شيد يف القرن الثالث قبل امليالد ويعرف بضريح امللوك النوميديني وضريح سيفاكس، 
 .حتيط به جمموعة من القبور الرببرية ويتوسط سهوال شاسعة حتدها جبال حزام وتافروت

 42م وحياط بـ 02م، يعلوا بـ 10سطوانية يبلغ قطرها أروطيا ذو قاعدة ذ الضريح شكال خميتخ 
عمودا، تتميز هندسته املعمارية باالنفراد والتميز إذ زاوجت بني الفرعونية واإلغريقية، يوحي يف ذلك 

يخلف ذلك معلما بتأثر املنطقة باحلضارات البونيقية النوميدية يف ظل حكم املماليك النوميديني، ل
 .جنازالتصميم واإل رائع

 
 

 يعد من أبرز املعامل الثقافية  .يتضمن من الداخل غرفا جنائزية ورواق، و ، ليبية، إسالمية، وبعض الرسوماتحتمل بعض حجارته كتابات التينية
 .م3040السياح من داخل الوطن وخارجه، وقد مت تصنيفه يف الرتاث الوطين احملفوظ سنة والسياحية لباتنة، إذ يزوره 

 :إمدوكال .و 
  نسبة إىل أم دكان اليت تشري إىل  بأهناتتواجد إمدوكال جنوب غرب مدينة باتنة، اختلفت الروايات يف حتديد معىن لتسميتها فهناك من يقول

مازيغي حيث يقصد بإمدوكال األحباب أ ن أصل التسميةأيواء املسافرين، وهناك من يقول بصاحب خمزن أقامه صاحبه على مشارف القرية إل
 .مبعىن املاء احلي( Aqua Viva)يف الفرتة الرومانية عرفت حتت إسم أكوا فيفا و  .واألصدقاء

  إمدوكال قبل العهد  نشأتقرن خلت،  34إذا يعود تأسيسها إىل حوايل  وأعرقهاتعترب هذه املدينة من أقدم التجمعات العمرانية يف املنطقة
نظار يف فضل علم التاريخ واالخبار، اشتهرت يف املقدمة والورثيالين يف نزهة األ الروماين وقد ذكرها الرحالة واملؤرخون العرب امثال ابن خلدون يف

تؤكد بعض املصادر إقامة الكاهنة هبا حيث حفرت عينا و  .هرةعهد الفاطميني بكوهنا مركزا للعلم واملعرفة وبرز هبا الشيخ الزواوي مفيت املغاربة بالقا
إمدوكال اليوم هي واحة خضراء يف وسط صحراوي رائع اجلمال، . ت هبا مزارع الزيتون والبساتني اخلضراءئشأنمى إىل اليوم برأس العيون، كما تس

املسجد العتيق، دار : هم معاملهأقه الضيقة وهندسته احمللية، ومن يتميز القصر بطر . تتميز بقصرها العتيق الذي شيده سكان املنطقة وهم الرببر
 .تنظم كل سنة املهرجان السنوي للسياحة والفانتازيا، و دار البلدية، رحبة السوق والساحةالقاضي، 

 
 



 ةــــنـاتــة بــــــامعـ، ج0290ر ــوفمبـن 02و  91ر ، ــــزائـي الجـة فـــيـلـة الداخـاحـــاطر السيـــرص ومخــول فـي حـى الوطنـالملتق
 

14 
 

 :غسيرة .ز 
  بعيدة،  التقليدي الذي يعود إىل عصوركم، تتميز هذه املنطقة بطابعها العمراين   01تقع غسرية بدائرة تكوت جنوب مدينة باتنة على بعد

 .ذات املياه العذبة واألوديةواحات النخيل الباسقة، والبساتني اخلضراء ش واإلجاص و بيض حيث متتد بساتني املشمنشأت على ضفاف الوادي األ
 فهم، إذ تقيم تكوت إىل اليوم السوق ما تزال املنطقة حمافظة على تقاسيمها الرببرية الشاوية إذ يظهر ذلك جليا يف منط عيش سكاهنا وأعرا

 .السنوي الذي يعرف بسوق اخلريف ويقصده سكان املناطق اجملاورة، وأما غسرية فتحيي العيد احمللي السنوي لشرفات غويف
 واجد ثالث قالع هي قلعة تتميز املنطقة جبماهلا الطبيعي الفاتن، ومناظرها الطبيعية الرائعة عرب اجلبال الصحراوية والقرى املعلقة بقممها أين تت

 .أوالد منصور، قلعة آث حييا، وقلعة اوالد ميمون، تنتشر هبا الكتاتيب والزوايا القرآنية
 :غوفي .ح 
  كم جنوب باتنة تقع منطقة غويف املصنفة ضمن الرتاث العاملي احملفوظ كموقع   302على بعد

احملفوظة عرب شرفاهتا وقراها الرببرية العريقة،  األوراسم، غويف هي ذاكرة 3012جانفي  12طبيعي يف 
اجلمال فهي  إذ سكنتها الثقافة البشرية والنوميدية منذ عهود غابرة، تعترب غويف وجهة سياحية فاتنة

منطقة تزاوج بني الطبيعة الصحراوية بواحاهتا والطبيعة التلية ببساتينها وينابيعها الرقراقة يف تناغم 
 .وانسجام تامني، ال ميلك كل زائر هلا حيلة ملقاومة مجاهلا املتميز

  حيث ميكن االستمتاع جبمال بساتني التني، التفاح ،األبيضتطل شرفاهتا األربع على الوادي ،
 .اإلجاص، واملشمش، وكذا النخيل احملاذية للوادي

  ميكن اكتشاف أيضا البيوت القدمية املنقوشة يف الصخور اجلبلية، القرى اليت تكلل قمم املرتفعات
 .والقالع حيث خزن سكان املنطقة القدامى املؤونة من فائض اإلنتاج للفصول اجملحفة

  ف منتجات الصناعة التقليدية اليت حيافظ عليها يضا اقتناء تذكار عن املنطقة من خمتلأميكن
 .اخل... ، (املنسوجات) حرفيوها مثل اللباس التقليدي، احللي الفضية، الفخاريات، والتليس

 

 
 

 :المواقع الطبيعية .0
  عرب جبال شاخمة، غابات يافعة االخضرار أين تنمو أشجار أطلسية وصحراوية منفردة حيث  ابأمجل ألواهنا وأبعادهترتسم الطبيعة يف والية باتنة

 .االستمتاع بنقاء هوائها ومجاهلا الطبيعي لتصبح أفضل األماكن للمشي، االكتشاف، الرياضة، والتخييم الطبيعي
متنح زوارها اكتشاف الطبيعة الصحراوية والتلية املتناغمتني يف انسجام تام قلما نصادف من روائع الطبيعة بباتنة واحات النخيل والبساتني فهي 

بيض ووادي عبدي اليت تشق شرفات وفجوج جبلية متميزة اجلمال، يف الطبيعة بودياهنا ومنابعها املائية الرقراقة والعذبة على غرار الوادي األ .مثله
مرتفعات أريس، بوزينة، جبل كيمل وشيليا، شرفات غويف،  بأعايلقة وخاصة إذا تواجد الشخص ضيافة طبيعة كهذه جتد معىن للجمال والطال

 .عشاش على ضفافهايضا بالبحريات واملناطق الرطبة حيث جتد الطيور احمللية واملهاجرة مالذا للحياة وبناء األأتتألق الطبيعة بباتنة  .وحيدوسة
 اخل، ...، طسور، القردة، الفنك، والبنمتنوعة مثل العقاب، ال ةطبيعة، حيث تشاهد أصنافا حيوانيحظرية بلزمة الوطنية هي أيضا من مفاتن ال

 .إىل جانب مساحاهتا اخلضراء احملمية
 :المواقع األثرية .3

قيمة إن كانت باتنة فيما مضى أرضا للحضارات والثقافات املختلفة فهي اليوم متحف مفتوح على اهلواء الطلق يعرض آثار مدن ذات 
بقى حضارية بالغة، أين يتعرف الزائر على مكانتها الثقافية ويكتشف تارخيها القدمي ويتخيل طبيعة من عاشوا هبا ومن شيدوها هبذه العظمة لت

طبيعية تتميز املعامل األثرية جبمال تصميمها من حيث اهلندسة وحىت النقوش اليت تنمق بعضها، كما تتوسط مواقع  .راسخة إىل اليوم كالرواسي
تيالطو، : معامل تاموقادي القدمية بتيمقاد، زانة البيضاء، مضايق: تزيدها روعة ومجاال، ومن أشهر املعامل التارخيية واملواقع األثرية اليت تزيدها مجاال
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ازولت، ضريح امللوك النوميديني ة بتميتيغامنني، فم قسنطينة بفم الطوب، آثار طبنة القدمية بربيكة، أقواس النصر مبركونة، ومعامل لومبازيس القد
بوزينة، تاقوست، منعة، أمنطان، وكذا الدور واملخازن : إمدغاسن ببومية، آثار كساس بالشمرة، فضال عن املداشر والقرى القدمية يف كل من مناطق

 .3033ري للجزائر موقع ومعلم تارخيي مدونني يف األطلس األث 162كثر من أا والية باتنة واليت حتتوي على اليت تنفرد هب
 :المواقع التاريخية .4

الثورة التحريرية رتة باتنة عاصمة الثورة اجلزائرية اجمليدة، هي اليوم ذاكرة لألحداث البطولية اليت خلدهتا الكتابات واملالحم، تزخر مبواقع تارخيية من ف
معركة بأريس،  فم تاغيتمبنطقة أوالد فاضل،  قرية لقرينمشال غرب فم الطوب،  خنقة الحدادةمبنطقة إمشول،  والد موسىأدشرة على غرار 

هذا باإلضافة إىل النصب واملعامل التذكارية املخلدة للشهداء األبرار واملعارك وأهم األحداث الثورية  ،ببوزينة مركز التعذيببتكوت،  إفري البلح
 .باملنطقة

 :المعالم الدينية .5
زوايا واملدارس والقرآنية العريقة اليت تنتشر عرب خمتلف أرجاء باتنة، واليت تتميز بتصميمها البديع تتمثل املعامل الدينية يف جممل املساجد وال

مهية، من بينها ا التعليمية والتنويرية فائقة األن قيمتهأو بسيطة غري أحمللي الرببري، سواء كانت مزينة الذي يزاوج بني الطابع العريب اإلسالمي وا
بني وادي عبدي ووادي بوزنبة اليت يعود تأسيسها إىل ما قبل الفرتة الرتكية وتعرف أيضا بزاوية آل بين عباس،  القادرية الشاذليةالزاوية : ميكن ذكر

 .وزاوية أمنطانإلمدوكال،  المسجد العتيقبسريانة،  وزاوية البازدةبثنية العابد،  زاوية الدردارة الرحمانية
 :المنابع الحموية .1

اتنة منابع وعيون محوية ذات خصائص معدنية تؤهلها ألن تصبح وجهة للسياحة احلموية املعدنية مبنطقة األوراس، تستغل تنتشر عرب والية ب
منبع بفسديس،  منبع كاسرو: معظمها بطريقة تقليدية، وهي تفتح اجملال واسعا إلقامة حمطات معدنية الستقبال السياح واملستجمني، من أمهها

أوالد عائشة بتغامنني،  منبع شيربنقاوس،  منبع سعيدةبسي سليمان،  منبع قوشبيالقصبات برأس العيون،  منبع قرجيمةبأوالد فاضل،  البوزاني
 .بكيمل ومنبع شابورة

 :الثقافيتراث ال .9
، يظهر األوراسيف واحلضاري القيم ملنطقة ماتزال الطبوع الرتاثية األصيلة قائمة يف والية باتنة، حتافظ يف تراثها وتنوعها على عراقة املوروث الثقا

 .ذلك جليا عرب األلوان الفلكلورية، الصناعات التقليدية، الطبخ احمللي، العادات الشعبية، واللباس التقليدي الشاوي
 :الشاوي الفلكلور .أ 

األساسية لعادات وتقاليد املنطقة ليؤلف لوحات تشتهر باتنة بأنواع فلكلورية تسيل من فيض أصالة منطقة األوراس الرببرية، يعترب من الروافد 
 :استعراضية شعبية منمقة بألوان إيقاعية حملية وألبسة تقليدية عريقة ومن أهم أنواعه

 من مثانية رجال او هي من أشهر الطبوع الفكلورية بباتنة، يؤدي الرحابة جمموعة متكون : الرحابة
خمتلطة بني الرجال والنساء، يسمى إرحابن ويقومون بالغناء والرقص كتفا لكتف عن طريق صفني يف حركة 

 .ذهاب وإياب على إيقاع البندير وبعض االحيان القصبة
 غنائيا دينيا يعتمد على املديح النبوي والثناء على نعم اخلالق، تؤدى إسباحن خالل اإلحتفال باملناسبات الدينية كاملولد تعترب نوعا : إسباحن

 .النبوي الشريف وليلة السابع والعشرين من رمضان
 صة شعبية يؤديها النساء والرجال يقام هذا النوع الفلكلوري عندما حيل فصل الربيع كرتحيب من سكان املنطقة، يتألف أساسا من رق: الباندو

ينتشر هذا الطابع يف . تؤدى بندو أيضا خالل االحتفال خبتان االطفال. حاملني غصنا من شجرة مليء بالثمار ومن هنا جاءت التسمية بندو
 .منطقيت أريس وإمشول
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تتنوع منتجات الصناعة التقليدية بباتنة كما تتميز جبماهلا وإتقان صناعتها، يشجعها  :الصناعة التقليدية .ب 
حتمل حتفها الفنية ملسات توحي و .على ذلك وفرة املواد األولية من صوف، وبر، خشب، طني، فضة، وحلفاء

النسيج، : من أمهها بالثقافة األوراسية بالنظر إىل األلوان املستعملة والتزيني من خطوط ورموز بربرية عميقة
 .التليس، الفخار والصناعة الطينية، احللي التقليدية من ذهب وفضة، وصناعة السالل واحلصائر

العريقة، إذ حتافظ على اطباقها التقليدية النابعة من طبيعة املنطقة الطبخ التقليدي بوالية باتنة هو أحد روافد تقاليدها  :الطبخ التقليدي .ج 
عما حارا، وعاداهتا الشعبية ناهيك عن لذهتا الفائقة، عادة ما تستعمل توابل حملية تزيد من نكهتها، كما يستعمل طباخوا املنطقة الفلفل ملنحها ط

ية، حيضر باملرق األمحر، املرق األبيض، وبالدهان واحلليب والزبدة، أما النساء الكسكسي الذي يعد الطبق املفضل لدى الشاو : من أشهر األطباق
 ...املتخصصات يف إعداده فتعرفن بالفتاالت، ميكن أيضا تناول الشخشوخة، العيش، املقرطفة، البطوط، الزيراوي، والروينة

 : اللباس التقليدي .د 
ترتدي املراة الشاوية ما يعرف بامللحفة الشاوية سوداء اللون وتكون مطرزة احلواشي، يف حني يرتدي 

 (.الربنوس)البيضاء والعاللو ( القندورة)الرجال العجبيب 
 تكتسب والية باتنة عادات عريقة يف الفروسية كما ارتبطت ارتباطا وثيقا منذ غابر األزمنة والعهود، يريب فرسان املنطقة اخليل الرببري :الفانتازيا .ه 

ة، حيرص باتن ذو الشكل اجلميل والقدرة الكبرية على التحمل، أما اليوم فيتباهون بإمكانياهتم يف ترويضه وجعله حلة للمناسبات املختلفة اليت حتييها
روال العريب، سالفرسان على أن حيضر اخليل مبعدات تقليدية كاللجام والسرج، كما يرتدي الفارس لباسا يتكون من الشاش، الشملة، الربنوس، وال

 .ن ينسى جزمة البست، احلزام والبندقية، ليصنعا معا لوحة رائعة من عادات وتقاليد األوراس العريقةأدون 
ي والية باتنة جمموعة من األعياد احمللية ذات طابع ثقايف وسياحي يربز من خالهلا الفلكلور األصيل للمنطقة وعاداهتا حتي :األعياد المحلية .و 

عيد اخلريف بتكوت، عيد الفروسية بربيكة، عيد التفاح بإمشول، عيد املشمش بنقاوس، مهرجان السيحاو والفانتازيا بإمدوكال، : العريقة ومن أمهها
غويف بغسرية، عيد يناير بإمشول، مهرجان األغنية الشاوية مبروانة، عيد التفاح بأريس، الصالون الوطين للبقرة احللوب باملعذر، هذا مهرجان شرفات 

 .باإلضافة إىل املهرجان الدويل لألغنية بتيمقاد
املتنوعة لوالية باتنة متنح فرصة متميزة لالستمتاع جبوالت اإلصطناعية خصوصا و املؤهالت السياحية  :المقومات اإلصطناعية والبشرية .9

 .بكل ما تزخر بهسياحية ختلد روعتها يف الذاكرة، هي فعال وجهة هتدي خيارا واسعا لالستمتاع 
من وسط املدينة باتنة عرب شوارعها الفسيحة وأحيائها العريقة، أول ما يتم التوقف عنده هو املسرح اجلهوي العتيق هبندسته املعمارية  :باتنة .أ 

 على ضفيت الطريق تتواجد مقاهي حيث حتف الشوارع أشجار تزيينية، مث اجتياز ممرات بن بولعيد ذات التصميم الرائع األورويباجلميلة ذات الطراز 
إمكانية اقتناء  وأيضا. و مرطبات واالستمتاع بأجوائها احلميمةأوقاعات شاي على اهلواء الطلق، أين هناك إمكانية االسرتاحة وتناول مشروبات 

أكرب إكمال املسار عرب الشارع الرئيسي للوصول إىل مسجد أول نوفمرب الذي يعترب أحد  .خمتلف احلاجيات من عطور وحتف عرب حمالهتا الكثرية
باخلروج من وسط املدينة واختاذ الطريق املؤدي حنو تازولت ميكن زيارة و  .املساجد يف اجلزائر، يتميز هبندسته العربية اإلسالمية ومناراته العالية

حة وألبسة املتحف التارخيي، وقلب صفحات كتاب من تاريخ الثورة اجلزائرية اجمليدة، حيث يعرض بداخله أدوات استعملت يف الثورة من اسل
، 0م 660.99مساحة مدينة باتنة تقدر  .تزال حية يف السجالت الثورية عسكرية وحىت وسائل االتصال ومشاهد صممت لتصور احداثا ما

 .نسمة 130.611وعدد السكان 
ة باتنة، هذا املوقع األثري كم من مدين  11واحد من احلضارات العريقة والروائع العاملية، يقع على بعد  ،و باألحرى ثيمقالأتيمقاد  :تيمقاد .ب 

بإيطاليا ( Pompée)يبهر كل من يزوره هبدوئه ومجاله وتصميمه البارع والفريد يف حوض البحر املتوسط، وال يعادله يف ذلك غري موقع بوميب 
 Cardo)ماكسيموس  عند الدخول من الباب الرئيسي والسري يف ممر الكاردو .العائد إىل الفرتة اإلغريقية من حيث الضخامة والتكامل
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Maximus ) ميكن مشاهدة املتحف وبعض املنقوشات املعروضة على أطراف املمر، املكتبة واحلمامات، املنازل املربعة الشكل، يف هناية املمر
املعبد أين يظهر الفوروم وقوس تراجان، يتواجد جبواره سوق سرتيوس و ( Decumoux Maximus)ميكن اإللتقاء مبعرب دوكيمانو ماكسيموس 

الكبري، ميكن أيضا زيارة املسرح الروماين الرائع التصميم، وكذلك احلمامات الكربى، يتواجد باملوقع متحف تعرض به حتف أثرية ولوحات 
 .نسمة 00.000، وعدد سكاهنا  0كم  609.69مساحة تيمقاد هي  .فسيفسائية بارعة اإلجناز

كم من باتنة، هبذا املوقع الذي يتوسط سهول   32احلضارة النوميدية املتواجدة على مسافة تازولت أو لومبازيس الرومانية هي عاصمة  :تازولت
تقدر مساحة . رائعة اجلمال، ميكن زيارة الكنيسة األثرية، قوس النصر ماركونا، والكتشاف حتف املوقع البد من زيارة املتحف األثري بتحفه القيمة

 .نسمة 10.191، وعدد سكاهنا 0كم  000.19تازولت بـ 
كم من باتنة، تبدأ الزيارة من ضريح امللوك النوميديني   00تتنوع احملطات السياحية باملعذر من آثار ومواقع طبيعية ساحرة، فعلى بعد  :المعذر .ج 

عة حيث آثار الزائر باملوقع الروماين ألوالد مج يفاجأإمدغاسن بتصميمه املتميز وموقعه وسط السهول اخلصبة بدائرة بومية، بعد قطع السهول 
بات شبكة من املياه واملطاحن واملعاصر وبعض بقايا األعمدة واجلدران، وعند التوجه حنو املرتفعات تستوقفك احلظرية الوطنية لبلزمة وسط غا

رتفيه البد من قضاء بقية الصنوبر احلليب، واهلواء النقي الصحي، كما ميكن زيارة املنطقة الرطبة املعروفة بالشط حيث الطيور املهاجرة، وللتسلية وال
 .نسمة 16.360، وعدد السكان بـ 0كم  124.06تقدر مساحة املعذر بـ . اليوم يف حديقة التسلية واأللعاب املائية جرمة

م، يتضمن هذا اجلبل مواقع للتزحلق على الثلوج 0103تدخل هذه املنطقة ضمن وادي عبدي أين يرسوا جبل احململ بارتفاع  :ثنية العابد .د 
القرى  تشاهدكم من باتنة، تتميز مبعمارها التقليدي األصيل، على ضفاف الوادي   10اليت تغطيه ملدة شهرين كاملني، تقع تنية العابد على بعد 

ي على غرار ثاقوست احلمراء ودشرهتا القدمية ذات الطرق امللتوية وبساتني املشمش ذو اجلودة العالية، ميكن زيارة أيضا قرية ذات الطابع األوراس
الشاوية، بوزينة القدمية اليت بنيت على الصخور احملاذية للوادي حيث حيافظ السكان احملليون على منط معيشتهم التقليدي، وكذا أعرافهم وهلجتهم 

منعة القدمية اليت تبدو موضوعة على التالل كمدينة حمروسة من الواحات والوديان، جبوارها  توجدكمال اجلولة على جمرى وادي عبدي وعند إ
منطان سية أخرى كأتتواجد أيضا قرية ورقة بلوهنا احملمر وبيوهتا القدمية املبنية باحلجارة على الطريقة الرببرية احمللية، وأيضا ميكن اكتشاف قرى أورا

ميكن أيضا زيارة بلول . السفلي وأمنطان العلوي، ومايزال صوت طلبة القرآن يف هذه الديار يدوي من زاويتها العتيقة ليخرتق سكوهنا الصامد
 .نسمة 11.321وعدد السكان  0كم  611.90املساحة تقدر بـ  .وقلفن، تاغيت، سيدي كبري، نوادر ونارة

ة تستقبل مدينة بريكة مبعاملها التقليدية واملتنوعة زوارها، يف هذه املنطقة ميكن زيارة القصر التقليدي كم جنوب الوالي  91على بعد  :بريكة .ه 
تكتم إمدوكال ذو الطابع اهلندسي الصحراوي الرببري وسط واحات من النخيل، ميكن ايضا اكتشاف احملجر الروماين واملدينة األثرية طبنة اليت ت

ر التنقيب، يف طريق العودة من بريكة حنو باتنة ميكن التوقف عند سقانة حيث زيارة مضايق تيالطو الطبيعية للراحة على أسرار حضارية عميقة تنتظ
 .نسمة 300.690، عدد السكان  0كم  3601.33مساحة بريكة هي . واالستجمام

بأريس الرتاب األبيض الذي استعمله الرببر يف كم من مقر الوالية، يقصد   19أريس اليت تقع يف مرتفعات األوراس الشماء على مسافة  :أريس
، مسيت كذلك يف عصر (إيغزر أمالل)بناء منازل القرى التقليدية الشاوية، ومنها منحت التسمية للوادي الذي مير هبا واملعروف بالوادي األبيض 

اإلجتاه حنو جنوب أريس  .خضر على أجوائهابيض واألالبساتني واحلدائق أين يغلب اللون األو اجلبال املغطاة بالغابات، تتميز ب .الكاهنة دهية
، وعدد 0كم  000.20تقدر مساحة أريس بـ و  .العروس للوصول إىل منطقة غسرية وعبور مضايق تيغانيمني الساحرة اجلمال، تيفلفال وكاف

 .نسمة 11.430سكاهنا 
عذبة، بساتني ومضايق طبيعية ساحرة، يف هذه املنطقة ميكن  حات النخيل باسقة، أوديةواهبا ، كم جنوب باتنة  01عد على ب تقع :تكوت .و 

ر الصخري زيارة غسرية وغويف مبداشرها الرببرية اليت تكلل الشرفات األربع املطلة على الوادي األبيض وبساتني اللوز واملشمش يف السفوح، املنحد
امع سيدي أمحد أيضا التجول بتشليت، تاقربوست، وزيارة ج األسطوري آث حييا، كاف نوح وتاقليعت، آث ميمون ذو التصميم اجلميل، ميكن

 .نسمة 00.060، وعدد سكاهنا 0كم  004.69 تهامساح. صادق
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كم من   12تتميز هذه املنطقة الواقعة على بعد . قلب، أي قرن القلب= قرن، أول= إشم: تسمية كلمة إمشول متكونة من جزأين :إشمول .ز 
. املناخ املعتدل، حيث تنمو بساتني التفاح كما ينتج سكاهنا العسل بكميات معتربة جراء ميلهم لرتبية النحل باتنة بطبيعتها اجلبلية األصيلة ذات

شرة أوالد ميكن التجول أقداما عرب غاباهتا اخلضراء، طرقها امللتوية واالستمتاع يف آن واحد باملناظر البانورامية للسهول، حتتضن هذه املنطقة د
إكمال اجلولة للوصول إىل فم الطوب حيث اكتشاف منطقة إشوقان، خنقة اآلخرة وفم قسنطينة، صنفت املنطقة كمنظر  ميكن. موسى التارخيية

تقدر . م، ميكن االستمتاع أيضا جبمال وادي اآلخرة حيث ماتزال النساء الشاويات تغسلن الصوف مبياهه الصافية3040طبيعي حممي منذ سنة 
 .نسمة 30.190وعدد السكان بـ ، 0كم  126.91مساحة إمشول بـ 

كم من مدينة باتنة، يف هذه املنطقة تتواجد السهول اخلضراء واملواقع الطبيعية الرحبة، ميكن زيارة املوقع   11تقع سريانة على بعد  :سريانة .ح 
تقدر املساحة بـ (. 3ème légion Augusta)األثري زانة البيضاء املعروفة حتت إسم ديانا فيرتانوروم اليت شيدهتا الفرقة الثالثة أغيسطا 

 .نسمة 13.901، وعدد السكان بـ 0كم  160.00
هبذه املنطقة ميكن اكتشاف منطقة حيدوسة ببساتينها اجلميلة . كم من باتنة  62تقع هذه املدينة اخلالبة مبناظرها الطبيعية على بعد  :مروانة .ط 

زيارة تيطاوين باوديتها العذبة والرحاوات السياحية، ميكن مشاهدة طاحونة املياه اليت ميكن ايضا . ومساحاهتا الفسيحة أين تشيع تربية النحل
األوجه استعملها السكان االوائل لطحن احلبوب، أو لتزويد املنازل باملاء، فعال هي منطقة رائعة اجلمال وحتفة من حتف الطبيعة األوراسية ذات 

 .نسمة 02.230، وعدد السكان 0كم  120.90مساحتها تقدر بـ . العديدة والفريدة
كم من باتنة،   322تقع نقاوس على بعد  .نسبة إىل القبيلة اليت سكنتها( Nicivibus)عرفت نقاوس يف عهد الرومان نسيفيبوس  :نقاوس .ي 

 .منذ القدم اشتهرت بسهوهلا ووفرة مياهها حيث تنتج أفضل أنواع املشمش وأوفرها على املستوى الوطين
 طبيعية تنمقها أشجار الزيتون واجلداول املائية العذبة، يف هذه املنطقة باإلمكان زيارة مواقع ما قبل التاريخ كموقع كاف سفان احلجريتعترب حديقة 

 .حيث عثر على ادوات حجرية من حجر الصوان املنحوت، معامل جنائزية تعرف لدى السكان احملليني باهلناشري
، ميكن أيضا زيارة مسجدها العتيق املعروف جبامع أم الباي أمحد، ويوجد جبواره ضريح (Saturne)اتورن آثار رومانية، أنصاب نذرية لإلله س

 .نسمة 10.119، وعدد السكان يقدر بـ 0كم  101.0 تقدر بـ املساحة .يعرف بضريح سبع رقود
ه العائلي للرتفيه واأللعاب ملباركية، واملتنزه العائلي قادري، املتنز : تتوفر والية باتنة على مرافق سياحية ترفيهية متعددة منها: السياحة الترفيهية .1

 .وحديقة احلروف حلظرية بلزمة
 :، الدواوين والجمعيات السياحيةالوكاالت السياحية واألسفار .92
  0290سياحية والسفر لوالية باتنة قائمة الوكاالت ال: 23رقم الجدول 

 البلدية/ العنوان إسم المؤسسة الرقم
 باتنة -ممرات مصطفى بن بولعيد 36 (ONAT)الوطين للتنشيط السياحي  الديوان 29
 باتنة -حي سيدي حين (TVA)سياحة وأسفار اجلزائر  20

 (Timgad Voyages)تيمقاد سفر  23
 -سكن، هنج حاج عبد الصمد، حي الزمالة 12شارع معرف، 

 باتنة
 باتنة -23رقم ساحة احلرية، عمارة املستقبل،  (Tiba Tours)طيبة تور  24
 باتنة -شارع الفدائيني واحلرية  (Houara Tourisme et Voyages)هوارة للسياحة والسفر  25
 باتنة -00سكن، الطابق األول، رقم  96حي  (Ghoufi Tours)غويف تور  21
 باتنة -36شارع عبد احلميد بن باديس، رقم  (Aures Tours)أوراس تور  29
 بريكة –شارع الرمحة (Tobna Tours)طبنة تور  21
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 باتنة -سكن 39حي املعلمني  (Numidia Travels Services)نوميديا ترافل سارفيس  92
 باتنة -03مسكن، رقم  632حي  (El Djouala Tours)اجلوالة تور  99
 بريكة -شارع اإلخوة قريي (Nor Tours)نور تور  90
 باتنة -21، بوعقال 04حي سباق اخليل، رقم  (Salah Eddine Voyages)صالح الدين للسياحة واألسفار  93
 باتنة -10حي أول نوفمرب، رقم  (Lagellan)ماجيالن سفر  94

 El Haramain Tourisme et)  احلرمني للسياحة واألسفار 95
Voyages)  باتنة -26حي املعسكر، عمارة املعلمني، الطابق األول، رقم 

 بريكة -حي الزيتون، شارع مدور موسى (Ennadir Tourisme et Voyages)واالسفار النذير للسياحة  91
 باتنة -شارع حممد الصاحل بن عباس 90 (Refaa)الرفاعة تور  99
 بريكة -جويلية 21، هنج 16 (Ibn Battuta Travel Services)ابن بطوطة ترافل سارفيس  91
 بريكة -20شارع حليتيم خالد، رقم  (Timgad Voyage Barika)تيمقاد سفر بريكة  02
 باتنة -ل، عمارة بوزغاية، طريق بسكرة.شارع ك (Labib Tours)لبيب تور  00
 باتنة -، ممرات مزوجي عمر3طريق بسكرة، شارع ك إيزوران 03

 اعتمادا على وثائق داخلية خاصة بمديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية باتنة: المصدر
ال ن عدد الوكاالت حية وبالتايل ما يتم مالحظته هو أسيا وكالة 02، 0230ن عدد الوكاالت السياحية واألسفار بلغ سنة فإمن اجلدول 

ما نالحظه أيضا هو أن هذه الوكاالت مل يزد عددها، بل على  .الكبرية باملقارنة مع الواليات األخرى اجلزائرية نوعا ما بأس به، لكن يظل قليال
ساحة احلرية،  23:اليت كانت تقع يف) شيليا سياحة: وكاالت وهي 1وكالة سياحية، حيث مت إغالق  01، 0232عكس، حيث كانت يف سنة ال

 شارع قرين بلقاسم) ومزياني للسفريات العالمية، (باتنة -جتزئة اليامسني، حي حشاشنة) العصر الجديد للسياحة واألسفار، وأيضا ( باتنة -احملطة الربية
 .يرتكز جلها يف مدينة باتنة، والباقي يف دائرة بريكةأين هناك متركزا يف توزيع هذه الوكاالت،  أن؛ ونالحظ أيضا ( باتنة -31رقم 

  والجمعيات السياحية لوالية باتنةقائمة إسمية للدواوين : 24الجدول رقم 
 العنوان اإلسم الرقم
 الثقايف نقاوساملركز  الديوان احمللي للسياحة نقاوس 23
 كاف لعروس غسرية دائرة تكوت مجعية السياحة واحلرف التقليدية 20
 بلدية أوالد سي سليمان الديوان احمللي للسياحة أوالد سي سليمان 21
 دائرة تيمقاد مجعية الفوروم 26
 دائرة تيمقاد الديوان احمللي للسياحة 21
 دائرة تيمقاد مجعية تراجان السياحية 24
 غويف بلدية غسرية املكتب احمللي للسياحة 20
 دار الشباب عني التوتة اجلمعية الثقافية للمراسلة والسياحة 29
 إحتاد الشبيبة عني التوتة مجعية تنهناز للثقافة والسياحة 20
 سينما النصر باتنة الديوان البلدي للثقافة والسياحة 32
 الشباب عني ياقوتدار  مجعية النسيم للثقافة والسياحة 33
 باتنة 09حي مليون رقم  مجعية ماركوندا السياحية 30
 بلدية ثنية العابد اجلمعية السياحية أوراس ثالث 31
 عني التوتة -مجعية الشطار الصغار اجلزائريني مجعية السفري اجلزائري للفكر والثقافة والسياحة 36
 اليوسفية نقاوسمدرسة  اجلمعية اليوسفية للسياحة والفنون 31
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 باتنة -عمارة 20مسكن رقم  39حي  مجعية سائح الثقافية للسياحة والتاريخ واملعامل 34
 هنج أ ق حي كشيدة باتنة 23 اجلمعية الوالئية اجليل للرتقية السياحية 30
 املركز الثقايف تازولت املكتب احمللي للسياحة 39
 بلدية أريس مجعية إغزر أمالل للثقافة والسياحة 30
 هنج ف ب حي كشيدة باتنة 30 مجعية األوراس لرتقية السياحة 02
 الرحاوات حيدوسة مجعية املستقبل السياحي حلضرية بلزمة 03
 بلدية واد الشعبة املكتب السياحي البلدي  00
 شارع الشهيد عباس خلضر إمدوكال مجعية احلداد للصناعة التقليدية والسياحة 01
 املكتب احمللي للسياحة احمللي للسياحةاملكتب  06
 بلدية املعذر الديوان السياحي املعذر 01
 بلدية شري تنية العابد "ثاسطا يسورن"اجلمعية احمللية السياحية  04
 غسرية مجعية السياحة واحلرف التقليدية تيفلفال 00
 عني ياقوت مجعية آفاق للرتاث وترقية السياحة 09
 شارع األوراس جباية 30 اجلزائرية للتبادل، الرتفيه، وتطوير سياحة املعوقني حركيااجلمعية  00

 لوالية باتنةوالصناعات التقليدية مديرية السياحة اعتمادا على وثائق داخلية خاصة ب: المصدر
الوكاالت السياحية يف أداء ما يالحظ من اجلدول أن هناك عدد مقبول جدا من الدواوين واجلمعيات السياحية، واليت ستفيد ال حمالة يف دعم 

 .عملها، وما يتبني من اجلدول أيضا أن هذه الدواوين واجلمعيات موزعة بشكل جد منظم عرب كامل دوائر وبلديات الوالية
املتمثلة بالفنادق و إن من العناصر املهمة ملقومات العرض السياحي هي مقومات اإلقامة اليت حتتاج إىل دراسة وحتليل : هياكل اإليواء .99

 وضح أعداد الفنادقمبختلف درجات تصنيفها ومبا تشمله هذه الفنادق من غرف وأسرة اليت ميكن توفريها للسائح وفيما يأيت اجلدول الذي ي
 .وهي موضحة يف اجلدول التايل .0230الية لعام موزعة عرب كامل دوائر الو 

 0290قائمة الفنادق لوالية باتنة : 25رقم  الجدول
 البلدية/ العنوان درجة التصنيف إسم المؤسسة الرقم
 باتنة -ممرات مصطفى بن بولعيد 20 *6 فندق شيليا 29
 باتنة -شارع حممد الصاحل بن عباس 39 *0 فندق احلياة 20
 باتنة -شارع اجلمهورية 32 *0 فندق كرمي 23
 باتنة -شارع اإلستقالل 32 *3 فندق السالم 24
 باتنة -شارع حممد الصاحل بن عباس 31 / فندق األوراس 25
 فسديس -طريق قسنطينة / فندق فسديس 21
 عني التوتة -شارع صاحل لعلى / فندق الذهب 29
 تيمقاد -شارع اآلثار الرومانية / فندق الكاهنة 29
 بلدية رأس العيون / فندق تيشريرت 21
 باتنة -شارع ابن باديس 23 / فندق حزام 92
 باتنة -شارع اإلخوة مخيسيت / فندق األرز 99
 باتنة -حي اجملاهدين، طريق بسكرة / فندق سليم 90
 باتنة -، حي الزمالة23شارع احلاج عبد الصمد، رقم  / فندق قطايف 93

 لوالية باتنةوالصناعات التقليدية مديرية السياحة وثائق داخلية خاصة باعتمادا على : المصدر
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غرفة، يف  603سرير، و  922فندقا، بطاقة استيعابية  31، 0230يف سنة بلغ عدد الفنادق لوالية باتنة من خالل اجلدول نالحظ أن 
الذي كان مقره بشارع االستقالل ( بدون درجة تصنيف) العشب األخضرفندقا، حيث مت غلق فندق  36، 0232حني كان عدد الفنادق يف 

 .وبالتايل نالحظ ان عدد الفنادق جد قليل، إضافة إال أنه ال توجد زيادة يف عدد هذه الفنادق، بل على العكس فقد اخنفضت .بباتنة 21رقم 
كلها   32، وباقي الفندق وعددها 6صنفة هي فقط ، وأن عدد الفنادق امل(جنوم 1)عدم وجود أي فندق من الدرجة املمتازة أيضا كما يالحظ 

هناك توزيع وما يالحظ أيضا أن  .الوافدين من السواحغري مصنفة، ما يعطي صورة بعدم وجود النوعية يف الفنادق لتلبية طلبات خمتلف شرائح 
ولوية يف بناء يد من الدوائر مل تعط هلا األعشوائي غري خمطط من خالل توزيع الفنادق وأسرهتا على دوائر قليلة من الوالية حيث تبقى العد

  .وأن جل الفنادق يرتكز وسط املدينة ، والفنادق
 (:المشاريع اإلستثمارية)مناطق التوسع السياحي . 90

 المشاريع اإلستثمارية العمومية المصادق عليهايلخص : 21رقم جدول  .أ 

 (هكتار)المساحة  التعيين
رقم وتاريخ صدور 
 المرسوم التنفيذي

 طاقة اإلستيعاب المشاريع المبرمجة

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية 

( الذرعان)بلدية أريس 
 دائرة أريس

هكتار، منها املساحة القابلة  770,00
هكتار يف املوقع  03,00للتهيئة 

هكتار يف  04,50. السياحي تبحرين
 07,50. املوقع السياحي عني أوشرشار

 .هكتار يف املوقع السياحي الذرعان

 32/313رقم 
 30/26/0232بتاريخ 

  إجناز قرية سياحية من اجل اإلستفادة مبا
يسمى االسرتاحة الريفية خاصة يف فصل 

 (.يف مكان الذرعان)الربيع 
 إجناز فندق سياحي مبنطقة تبحرين. 
  إجناز حمالت جتارية خاصة لعرض وبيع

 .ني أوشرشارالصناعات التقليدية مبنطقة ع
 

سرير، واحملتمل من  312
 12خالهلا إحداث 
 منصب شغل

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية 

( موري)بلدية تيمقاد 
 دائرة تيمقاد

هكتار، منها املساحة القابلة  582,00
هكتار يف املوقع السياحي  44للتهيئة 

هكتار يف املوقع  00سد كدية ملدور، 
السياحي موري والذي بعد على املدينة 

 مرت 022األثرية بـ 

 32/313رقم 
 30/26/0232بتاريخ 

 إجناز فندق سياحي مصنف. 
  ،إجناز مركز للرتفيه وتسلية يضم مسبح

مالعب للكبار والصغار، مقاهي ومطاعم 
 .سياحية

  خشبية وأماكن لتحضري وبيع إجناز بيوت
 .األمساك السيما الطازجة بسد كدية ملدور

سرير، واحملتمل من  122
 12خالهلا إحداث 
 منصب شغل

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية 

( سعيدة)بلدية نقاوس 
 دائرة نقاوس

هكتار، منها املساحة القابلة  69,00
 هكتار 39,97للتهيئة 

 32/313رقم 
 30/26/0232بتاريخ 

  نظرا لوجود نقب )إجناز مركب سياحي محوي
ثا /ل31، وتدفق بـ  °41حبرارة قدرت بـ 
 (.ثا بضخ/ل39بدون ضخ، و

سرير، واحملتمل من  122
 12خالهلا إحداث 
 منصب شغل

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية 

( غوفي)بلدية غسيرة 
 دائرة تكوت

هكتار، منها املساحة القابلة  393,00
 هكتار 10,00للتهيئة 

 32/313رقم 
 30/26/0232بتاريخ 

 إجناز قرية ثقافية سياحية. 
 

سرير، واحملتمل من  022
 14خالهلا إحداث 
 منصب شغل

هكتار، منها املساحة  1814,00 المجموع
 / / هكتار 137,97القابلة للتهيئة 

سرير، واحملتمل من  012
 344 خالهلا إحداث

 منصب شغل
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 المشاريع اإلستثمارية العمومية غير المصادق عليها: 29جدول رقم  .ب 

رقم وتاريخ صدور المرسوم  (هكتار)المساحة  التعيين
 التنفيذي

 طاقة اإلستيعاب المشاريع المبرمجة

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية بلدية 

 تازولت، دائرة تازولت

هكتار، منها  484,00
  9املساحة القابلة للتهيئة 

هكتار يف املوقع السياحي 
هكتار يف   16.5تافرنت، 

 املوقع السياحي البحرية

موجودة على مستوى رئاسة 
احلكومة من أجل إصدار املرسوم 

 التنفيذي اخلاص هبا

 إعادة تاهيل مبيت الشباب 
 إعادة تأهيل املسطح املائي / 

منطقة التوسع السياحي 
والمواقع السياحية 

بالمحمل، بلدية ثنية 
 العابد، دائرة ثنية العابد

هكتار، منها املساحة 5033
هكتار   10القابلة للتهيئة 

يف املوقع السياحي ثنية 
 الرصاص

موجودة على مستوى رئاسة 
احلكومة من أجل إصدار املرسوم 

 التنفيذي اخلاص هبا

  سياحة جبلية تعتمد على
وقد مت النشاطات الرياضية، 

 هكتار هلذا الغرض 32ختصيص 
/ 

 

 ةاإلستثمارية العمومية قيد الدراسالمشاريع : 29جدول رقم  .ج 

 (هكتار)المساحة  التعيين
رقم وتاريخ صدور 
 طاقة اإلستيعاب المشاريع المبرمجة المرسوم التنفيذي

مناطق للتوسع  23دراسة من أجل انشاء وتهيئة 
اشمول، المعذر، )السياحي والمواقع السياحية 

 (حيدوسة/ الرحوات

 / / هكتار 322 بلدية امشول
 / / هكتار 322 بلدية املعذر

 / / هكتار 322 بلدية حيدوسة

Source (tableaux 6,7,8): La journée d’étude et d’information sur l’investissement, université de Batna, 

faculté des sciences islamiques, 30/10/2011 

وهي متنوعة طاق واسع ينتظر تنفيذها بوالية باتنة، مجلة من املشاريع السياحية على نن هناك من اجلداول الثالثة السابقة هو أ ما يالحظ
منطقة جذب سياحي واليت سيكون هلا أثر إجيايب يف جعل والية باتنة اخل، ...بني الفنادق، مركبات سياحية محوية، مراكز للرتفيه، وحمالت جتارية

أو مل  ن الكثري منها غري مصادق عليه بعديضعف من أمهية هذه املشاريع هو أ يبقىومقصد للكثريين من داخل اجلزائر وخارجها، لكن ما  ةهام
باب مادية راجع ىل وقت كبري لتنفيذها، وذلك راجع إما لعدم وجود تسهيالت إدارية، وإما ألسواليت مت املصادقة عليها حتتاج إ ،يتم دراسته

 .ألصحاب املشاريع
 :هناك عدة مشاريع مقرتحة إلقامة فنادق تتمثل فيما يلي

 : مشاريع إقامة فنادق سياحية: 21جدول رقم . 93

طبيعة 
 المشروع

نوع 
 المشروع

الغرض 
من 

 المشروع
 التصنيف

 موقع المشروع
تاريخ المصادقة 
على المشروع 

 من الوزارة

الوضع 
القانوني 
 لألرض

مساحة 
 األرض

 (0م)

عدد 
 األسرة

عدد 
 الوظائف

مليون )التكاليف 
عنوان  (دج

 املشروع

يف 
منطقة 
التوسع 
 السياحي

خارج 
منطقة 
التوسع 
 السياحي

فندق 
(R+6) حضري جديد / 

بوعقال، 
شارع 

تازولت، 
 باتنة

 x 24/20/0220 042222222 12 319 0303 خاص 
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فندق 
(R+8) حضري جديد / 

شارع 
اإلخوة 
عيساين، 
الستون، 

 باتنة

 
x 
 331122222 12 301 002 خاص 00/33/0232 

فندق 
(R+9 )

 مالحق
 *1 حضري جديد

محلة، 
واد 
 الشعبة

 x 00/33/0232 3122222222 02 194 34313 خاص 

فندق 
(R+10) 

 *1 حضري جديد
ممرات 
بن 
 بولعيد

 x 30/21/0233 03040422 01 312 0090 خاص 

فندق 
 62222222 92 336 11003 خاص x 23/21/0230  إمدوكال / حضري جديد سياحي

فندق 
(R+4) 

 11.13401 31 320 604 خاص x 30/20/0232  بريكة / حضري جديد

فندق 
(R+5) 

 2.010404 01 49 1022 خاص x 20/23/0220  أريس / حضري جديد

فندق 
(R+5) 

 300.00 11 303 092 خاص x 09/21/0232  باتنة / حضري ختطيط

فندق 
(R+5) 

إعادة 
 162 30 66 300.41 خاص x 30/26/0230  باتنة / حضري تنظيم

 لوالية باتنةوالصناعات التقليدية مديرية السياحة اعتمادا على وثائق داخلية خاصة ب: المصدر
، واليت ستوفر (hors ZET)السياحي ن هناك عدة مشاريع إلقامة فنادق، واليت تقع كلها خارج منطقة التوسع ما يالحظ من اجلدول أ

ير، وهو عدد معترب من شأنه استيعاب أعداد كبرية من الوافدين إىل الوالية، وتقليل العبء على الفنادق املوجودة، ما سر  3064طاقة استيعابية بـ 
مى وكسب آخرين، لكن ما يالحظ أيضا أن يسمح بإعطاء صورة جيدة عن الوالية يف جانب اإليواء، والذي سيسمح باحملافظة على الزائرين القدا

أغلب هذه الفنادق ستكون غري مصنفة باستثناء فندقني، وهذا يقلل من حظوظ الوالية يف كسب ثقة شرحية السواح األثرياء والذين يفضلون 
 .وتبقى دائما أغلب الفنادق ترتكز مبدينة باتنة، وافتقار اغلب الدوائر هلا. النوعية اجليدة

كل ماسبق لتحليل العرض السياحي لوالية باتنة ميكن القول ان باتنة هلا مقومات سياحية متنوعة وخالبة، فهي تشتمل على كل من   :خالصة
، واليت تدعمها مبجموعة فنادق مؤهلة الستقبال السياح، ...، وحىت البيئيةناعيةطصالطبيعية واألثرية والتارخيية والثقافية والدينية واإل: أنواع السياحة

ان هناك  وجموعة من الوكاالت السياحية والدواوين واجلمعيات القادرة على تسيري الطلب السياحي وإبراز والية باتنة كمنطقة جذب سياحي، كما
 .، واليت سيكون بعد إكتمال اجنازها األثر اإلجيايب الكبري يف ترقية خدمات الواليةعدة مشاريع قيد التنفيذ

 في والية باتنة تحليل الطلب السياحي: ثالثا
تعد دراسة الطلب السياحي وتقدير حجمه املستقبلي من أهم عناصر الدراسة التسويقية وذلك من خالل دراسة أعداد السياح وحتليلها وما 

-0221نوات من حلركة السياح على والية باتنة خالل الس ويتم توضيح ذلك يف التمثيالت البيانية التالية .يقضونه من مبيت يف الليايل السياحية
0232: 
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 عبر الوكاالتإلى والية باتنة  عدد السواح الجزائريين الوافدين: 23شكل رقم             بوالية باتنة عدد السواح الجزائريين الوافدين على الفنادق: 20شكل رقم      

 
 عبر الوكاالتإلى والية باتنة عدد السواح األجانب الوافدين : 25شكل رقم        بوالية باتنة عدد السواح األجانب الوافدين على الفنادق: 24شكل رقم 

 لوالية باتنةوالصناعات التقليدية مديرية السياحة اعتمادا على وثائق داخلية خاصة ب: المصدر

 بوالية باتنة 0299عدد الوافدين والليالي السياحية لسنة : 92 جدول رقم

ليالي / متوسط مدة اإلقامة وافدين/ متوسط مدة اإلقامة % السياحيةالليالي  % عدد الوافدين 
 (315)سياحية 

 39.00 0.64 04.43 4020 01.32 012 جانب غير المقيميناأل
 2.44 23 21.10 060 06.02 060 الجزائريين غير المقيمين
 30.19 20.11 322 0360 322 000 مجموع غير المقيمين

 2.23 20.11 2.23 20 2.229 21 جانب المقيميناأل
 364.23 23.69 00.00 11000 00.00 11911 الجزائريين المقيمين
 364.23 23.69 322 11126 322 11919 مجموع المقيمين

 341.40 23.46 / 42611 / 14932 المجموع
 باتنةلوالية والصناعات التقليدية مديرية السياحة اعتمادا على وثائق داخلية خاصة ب: المصدر

يعد عدد السياح األجانب وحىت من داخل اجلزائر من املؤشرات االقتصادية املهمة واليت تعطي مؤشراً وداللة على نشاط احلركة السياحية  
الوالية املقصودة وتدل كذلك على رغبة القادمني وتفضيلهم هلذا البلد او املنطقة دون غريه ألسباب و والنشاطات الرتوجيية يف البلد املقصود أ

 :يلييتبني ما باإلضافة إىل اجلدول  (1، 6، 1، 0رقم )السابقة ولو نظرنا إىل األشكال البيانية . متنوعة
دناه اخنفاضا حمسوسا ليصل أ عرف الوافدين على الفنادق بوالية باتنة اجلزائرينيأن عدد السواح واجلدول  23الشكل البياين رقم يتبني من خالل 

أعلى نسبة له  ليصل إىل 0233سائح، وأيضا يف سنة  16200رجع هذا العدد اىل الزيادة ليصل اىل  0232، لكن يف سنة 0220يف سنة 
، وأن الفنادق الباتنية بدأت إجيابيا على حتسن الطلب السياحي بوالية باتنة من طرف السواح اجلزائريني مؤشراسائح، وهذا يعد  11110 منذ بـ

بني أن عدد السواح اجلزائريني الوافدين إىل والية باتنة عرب الوكاالت عرف ارتفاعا تالشكل الثاين فيمن أما  .تعرف طلبا حمسوسا على خدماهتا
 0232، مث تتدهور هذه القيمة من جديد يف سنة 30304إىل  1166، وتنتقل به حركة السواح من  0220إىل غاية  0221ملحوظا من 

 .0233سائح يف سنة  14200، لكن هذا العدد سرعان ما يعود إىل االرتفاع اهلائل ليصل إىل 9299لتصل إىل 
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  بـ  0224لوافدة على الفنادق عرف أكرب زيادة له يف اأن األعداد السياحية من األجانب واجلدول  21الشكل رقم يتبني من خالل كما
، لكن ما نالحظه هو حتسن بسيط يف سنة 0220دناه يف سنة ريا يف السنوات اليت تليه، ووصل أسائح، لكن هذا العدد اخنفض كث 1636
اش الطلب السياحي لوالية جيد أيضا على انتع، ويعد هذا مؤشر 4031تصل إىل  0233يف جيدة خرى زيادة أسائح، مث  0311بـ  0232

 نابلدالر به متما مؤخرا من طرف األجانب، وهذا ما سيعطي الوالية دافعا اكثر للتوسع يف نشاطها السياحي، ورمبا تعزى هذه الزيادة إىل  باتنة
 . واجمليء إىل اجلزائر( خصوصا املشرق العريب)هذه املناطق العربية من مشاكل أمنية وسياسية جتعل االجنيب يتخوف من اإلقدام على السياحة يف 

  فيوضح أن عدد السواح األجانب الوافدين إىل والية باتنة عرب الوكاالت يعرف تذبذبا ملحوظا بني واجلدول  26أما بالنسبة للشكل رقم
فإن هذا الرقم تضاعف عدة مرات ليصل  0233سنة سائح فقط،  لكن يف  60بـ  0232، ليصل أدناه يف سنة عرب السنوات الزيادة واإلخنفاض

وهو رقم مل تشهده الوالية مثله لسنوات عديدة ويعد حتسنا ملحوظا، وحافزا ماديا ومعنويا هلذه الوالية للعمل اكثر من خالل تسويق  011إىل 
 .خدماهتا داخليا وخارج اجلزائر

، لكن 0233و  0221عرف تذبذبا ببني الزيادة واالرتفاع يف الفرتة ما بني واألجانب  اجلزائرينيونستخلص من ذلك أن أعداد السياح من 
ايب السواح بشكل كبري، وهذا مؤشر إجي، حيث زاد فيها نسبة 0233كانت املؤشرات كلها إجيابية خصوصا يف سنة يف السنوات األخرية عموما  

فإن هذا  األخرىغم من ذلك، وإذا قارنا والية باتنة بالواليات اجلزائرية ر العلى حتسن الطلب السياحي على املنتجات السياحية لوالية باتنة، لكن ب
فإن املقارنة لن تكون أبدا يف صاحلنا، وهلذا يتطلب املزيد من بذل اجلهود يف  اجملاورةخرى يف الدول ال، وإذا ما قارناه بالواليات األالرقم يبقى ضئي
 .ة الطلب على خدماهتاحيجل توسيع شر اإلدارية واملالية والتوعوية من أوسائل التسويقية و ال ياحي لوالية باتنة من خالل كلمتييز العرض الس

 ستنتاجات والمقترحاتاإل: المطلب الثالث
 :من أهم النتائج اليت ميكن استخالصها ما يلي :االستنتاجات . أوال
ب بسبب التأخر الكبري الذي هذه االمكانيات بعيد عن املستوى املطلو تتوفر اجلزائر على إمكانيات كبرية يف امليدان السياحي إال أن استغالل  -

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج شامل، سيساهم بال شك يف تطوير القطاع السياحي وترويج وجهة ويعد  ترقية هذا القطاع؛ عرفته
، إىل حتقيقها، وبفضل حجم االستثمارات الوطنية واألجنبية اليت ترافقهكقبلة سياحية بفضل الديناميكيات اخلمس اليت يسعى بكل والياهتا  اجلزائر 
 ؛افر كل من جهود الدولة، اجلماعات احمللية، املتعاملني االقتصاديني، واجملتمع املدينظتطلب توهذا ي

واليات األخرى الداخلية يف جذب والية باتنة متتلك الكثري من اإلمكانيات ومقومات اجلذب السياحي اليت متكنها من منافسة العديد من ال -
، إال أهنا بالرغم من ذلك مل ترتق لتعترب مقصد سياحي جاذب للسياح، وذلك أثرية وتارخيية وثقافية ودينة وأيضا عالجيةمنها مقومات ، السياح

 ؛ طلب السياحيإسرتاتيجية واضحة يف جمال صناعة السياحة سواء من حيث العرض والللعديد من األسباب من بينها عدم وجود 
يزال الذي ال  ، ويتضح هذا من أعداد السياح القالئلما تزال دون املستوى املطلوبلوالية باتنة  الدخل القوميإن إسهامات السياحة يف  -

  ؛أقل بكثري من إمكانات الوالية السياحية همعدد
يف  األسرة والغرف من جهة وهناك خللمبختلف تصانيفها و هناك قصور كبري يف العرض السياحي من حيث العدد اإلمجايل للفنادق السياحية  -

 .ال توجد فنادق الدرجة املمتازة ذات مخس جنوم يف كامل والية باتنة، إضافة إىل أنه توزيع هذا العرض من جهة أخرى
 .يتطلب بذل املزيد من اجلهودوبالتايل ميكن القول أن العرض السياحي لوالية باتنة واسع ومنوع لكن مل حيظ بنفس املستوى من الطلب، ما  -

 :المقترحات. ثانيا
وذلك من خالل التوزيع  خالهلا تطوير العرض السياحي كما ونوعا من ميكنالعمل على وضع خطة استثمارية واضحة يف جمال السياحة  -

 ؛السياحيةتوفري الدعم املايل الالزم لتمويل خمتلف املشاريع ، مع العادل لالستثمارات يف مجيع دوائر الوالية
 ؛تنويع املنتجات السياحية وإثرائها بالربامج االجتماعية والثقافية والنشاطات التقليدية، و النهوض بكل أنواع السياحة وجعلها متكاملة -
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ع من الرفهبدف إنشاء كليات السياحة املتخصصة يف اجلامعات ودعم املعاهد واملدارس السياحية املوجودة لغرض ختريج موارد بشرية فنية مؤهلة  -
 ؛العتماد اخلدمة بشكل كبري على العنصر البشري القائم على تقدميها مستوى اخلدمات املقدمة نظرا

تقدمي  أجلحتسني جودة وكفاءة البىن األساسية واخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنادق والطرق واملرافق العامة ووسائل النقل واملواصالت من  -
 ؛مليخدمات سياحية على مستوى عا

 ؛سسيةتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص هبدف وضع السياسات واالسرتاتيجيات والقواعد املتعلقة بتطوير السياحة وحتسني إدارهتا املؤ  -
االعتماد على ، كاالرتقاء بأساليب ووسائل التسويق والرتويج السياحي خاصة يف وجود دعم لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اجلديدة كاالنرتنت -

 ؛السياحة اإللكرتونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع السياحة
 ؛البصرية واملقروءةو من خالل الوسائل السمعية  ضرورة نشر الوعي والثقافة السياحية عند مجيع املواطنني -
 ؛تقدمي التسهيالت للسياح القادمني، ألهنا الوسيلة يف كسبهم وجذب آخرين أيضا -
الصناعات التقليدية يف جمال التدريب والتنظيم والتعريف مبنتجاهتم وجعله ضمن محالت الرتويج للسياحة، وإقامة املعارض الدورية  دعم قطاع -

 ؛للصناعات التقليدية وتكثيف املشاركة يف املهرجانات احمللية والعربية والدولية
 التسهيالت ملمارسي قطاع السياحة؛و ة التشريعية حىت تكفل احلوافز الضروريو تدعيم املنظومة القانونية  -
 د؛ئم األساسية للسياحة يف أي بلهم الدعاأواالستقرار أحد يعد األمن  -
التوعية ، إضافة إىل قعا مراكز للزوار تقدم معلومات شاملة عن املواقع وإعطاء اإلرشادات الضرورية حول كيفية التعامل مع املو ريإمكانية توف -

 .مهية البيئة واحملافظة عليهاأوعية السكان احملليني أوال بوالتثقيف البيئي من خالل ت
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