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 في الجزائرالمستدامة السياحة التنمية إستراتيجية 
 دراسة تطبيقية على والية عنـابة

 ان ـؤاد بن غضبـفالدكتور 

 حماضر أأستاذ 
 معهد تسيري التقنيات احلضرية 

  -اجلزائر–أم البواقي  جامعة
Fouad_benghadbane@yahoo.fr 

 

 : ملخص
تصادية وااِلجتماعية على سياسة التصنيع اليت كان هلا اِنعكاسات سلبية ِاعتمدت اجلزائر ضمن إسرتاتيجيتها للتنمية ااِلق

على البيئة سواء من ناحية ِاستنزاف مواردها الطبيعية وحىت من ناحية ظهور التلوث بِاختالف أشكاله، إىل جانب الضغط متعددة 
التعرية، الزالزل، )دور العوامل الطبيعية املتعددة السكاين املتزايد بالشريط الساحلي والتوزيع غري العادل للتجهيزات واهلياكل و 

 .يف تدهور األنظمة البيئية وِاختالل توازهنا...( اجلفاف
ويف العشريتني األخريتني اِنتبهت اجلزائر إىل أمهية النشاط السياحي يف التطور ااِلقتصادي بِاعتباره أهم أنشطة قطاع 

ها التنموية كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة، متثلت يف إصدارها للعديد اخلدمات وذلك بإدراج البعد البيئي ضمن سياست
 .من النصوص التشريعية لتنظيم هذا النشاط ومحاية موارده الطبيعية وخلق فرص ااِلستثمار فيه

قطاع أساسي للتنمية، وتُقدم والية عنـابة منوذًجا واضًحا لتهميش النشاط السياحي وِاعتمادها للتصنيع والصناعة الثقيلة ك
، يف الوقت الذي تكتسب فيه والية عنـابة إمكانات طبيعية هائلة متباينة ستوياهتااجلوانب ومبنتج عنه اِنعكاسات مست مجيع 

والذي ُُيثل البعد اجلديد للسياحة املتفق مع " السياحة البيئية"ضمن التوجه البيئي يطلق عليه  يالسياحالقطاع  بتنميةتسمح 
 .التنمية املستدامةمبادئ 

تنمية النشاط السياحي اِنطالقًا من اخلصائص البيئية لوالية دعمة لوهندف من خالل هذه املداخلة إىل توضيح العوامل امل
 .  وآفاقها املستقبلية ستدامةعنـابة ودورها يف حتقيق السياحة امل

 .خدمات -نظمة بيئيةأ –سياحة بيئية  –تنمية سياحية  –والية عنـابة : الكلمات األساسية
 : مقدمة

اطه بأنشــطة ـافة اِلرتبـــرة إضــحيتـل النشــاط السـياحي مكانــة هامـة يف اِقتصــاد الكثـري مــن الــدول نظـرًا ملــا حيققـه مــن مـداخيل معتبــ
 . و الفندقة، مما خيلق فرصا هامة للعمل و القضاء على البطالةخدمية كالنقل واملطاعم 

ألساسي اِلقتصاد العديد من الدول إذ نذكر على وجه اخلصوص تونس واملغرب على مداخيل ويُعترب النشاط السياحي العماد ا
الســـياحة، كمـــا خطـــت كـــال مـــن مصـــر وبعـــا دول اخللـــيج العـــر  خطـــوات عمالقـــة يف هـــذا ا ـــال ممـــا جعلهـــا تنـــافس دول ذات 

 ...ااِلختصاص مثل فرنسا وإسبانيا
مت مقارنتــه ببقيــة القطاعـات ااِلقتصــادية األخـرم وكــذلك مـع دول أخــرم مــن  ويف اجلزائـر ال يــزال النشـاط الســياحي ضـعي  إذا

اليت ال حتظى بنفس ااِلمكانات السياحية اليت تستحوذ عليها اجلزائر كتونس اليت حتتل املرتبة الثانية يف إفريقيا من حيث نفس القارة 
مراتـب متـأخرة، فالنشـاط الســياحي بـاجلزائر يصـطدم بعوائـق عديــدة  ِاسـتقبال السـواو واملغـرب باملرتبـة الثالثــة، أمـا اجلزائـر فتنـزاو  ــو

 . حتول دون تفعيل هذا القطاع الذي قد يكون املصدر الثاين للعائدات املالية بعد البرتول
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ة مبنيـة علـى أســا  ـاحية حقيقيـــومـن أجـل التنميـة الســياحية بـاجلزائر، مت تسـطري إســرتاتيجية وطنيـة هتـدف إىل خلــق صـناعة سيـ
اية ـة و محـافظة على البيئـيف إطار احمل 0202افية، متتد آلفاق ـتغالل اهلياكل املوجودة و ترتكز على تثمني الثروات الطبيعية والثقإس

البعـــد اويكولـــوجي يف التنميـــة الســـياحية، هلـــذا فتحـــت أبـــواب اخلصوصـــيات ااِلجتماعيـــة وااِلقتصـــادية لكـــل منطقـــة، مبعـــ  تثمـــني 
 . الشراكة عن طريق حتديد خمطط للتهيئة و إحياء مناطق التوسع السياحي اوستثمار السياحي و

 . لكن قبل اخلوض يف موضوع السياحة البيئية ال بد من توضيح األبعاد األساسية وسرتاتيجية التنمية السياحية يف اجلزائر

 : إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة في الجزائر -0
يف رســم إطــار سياســي عــام يتعلــق بالتنميــة املســتدامة للســياحة، و إدــاز خمطــط تــوجيهي حيــدد املنــاطق ترتكــز هــذه اوســرتاتيجة 

ذات األولويـة و نوعيـة اوســتفادة مـن كـل منطقــة، مـع الرتكيــز علـى طاقـة احلمولــة ضـا وفــق تنظـيم واضـح و صــارم و منهجـي يعتمــد 
 .عمل و تسيري اخلدمات السياحيةعلى مشاركة واسعة للسكان يف كل جماالت التخطيط ومباشرة لل

والرفـع مـن املسـتوم املوجـود  واء السياحي، وإعادة ااِلعتبـار للعـرض الفنـدقي وتنويعـهـادة يف طاقة اويـوهتدف من خالهلا إىل الزي
ق مزيـد مـن من أجل حتسني الصـورة السـياحية للجزائـر بزيـادة التـدفقات السـياحية إليهـا وتنويـع املـداخيل مـن العملـة الصـعبة، و خلـ

  . فرص العمل، مع التأكيد على التوجه اجلزائري ضمن حركة التجارة السياحية الدولية
 0220فيفـري  01املـؤر  يف  20/20ومن أجل جتسيد هذه اوسرتاتيجية مت وضع إطار تشريعي هلـا، يتصـدرها القـانون رقـم 

ســـتغالل الشـــواطف ألهـــداف اِ املتعلـــق ب 0220فيفـــري  01 املـــؤر  يف 20/20املتعلـــق بالتنميـــة املســـتدامة للســـياحة، القـــانون رقـــم 
 . ع السياحي و املواقع السياحيةساملتعلق مبناطق التو  0220فيفري  01املؤر  يف  20/20سياحية و القانون رقم 

منطقـة توسـع سـياحي علـى  01تتـوزع بـني  (20: خريطـة)منطقة توسع سياحي كمرحلة أوىل  00وشرع يف الدراسات لتهيئة 
السـياحي و خلـق جملـس وطـ   ااِلسـتثمار، و إنشـاء صـندوق لتـدعيم مناطق للتوسع السـياحي بالصـحراء 20ريط الساحلي و الش

 . للسياحة
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 : إن هذه اوسرتاتيجية تعكس أمهية البعد البيئي يف بناء سياحة بيئية مستدامة، واليت ُيكن توضيحها فيما يلي
 : يجية التنمية السياحية بالجزائرالبعد البيئي في إسترات -0

الرمــل اجلنــو  الصــحراوي، ة، فبــني الرمــل الشــماح الســاحلي و تتمتــع اجلزائــر مبــؤهالت ســياحية مثــرية مــن املنــاظر الطبيعيــة املتنوعــ
جنوبـا،  القمم اخلضراء والغابات الكثيفة ضمن مساحة شاسعة تطل علـى زرقـة البحـر املتوسـط وـاال ونقـاء كثبـان الصـحراء ترتاءم

كـم مـن الشـواطف الرمليـة والصـخرية ذات 0022زاخرة بثروات من املقاصد السياحية املتنوعة، فإن شئت حبرًا فأمامك علـى طـول 
الشــمس واهلــواء و الطقــس املتوســطي املعتــدل، وإن شــئت الصــحراء ففيهــا ِامتــداد ال ينتهــي وبيئــة ســاحرة ُيــزج فيهــا اونســان أصــالة 

اجلزائريـة ففيهـا مـا يشـتهي ، أمـا اجلبـال (اهلوقـار)ال السـاحرة ـوع الكثبـان الرمليـة املتميـزة، الواحـات اخلالبـة واجلبـنـتقاليده وتُراثه مع تـ
الراغب يف التمتع جبمال الطبيعة أو احملب هلواية الصيد والتخييم يف الغابات أو هلواة التزجل على الثلج يف مرتفعات الشمال، وهو ما 

 .ة من السياحةيسمح بإقامة أنواع عديد
نطالقًــا ممــا ُتشــكله التنميــة املتوازنــة مــن أمهيــة كبــرية يف تطــور اجلزائــر، كــان هنــاجل ِاهتمــام بــالإ باملنــاطق اجلنوبيــة، فباوضــافة إىل اِ 

احملروقــات، معــادن نــادرة، مقومــات ســياحية )اخلصــائص الفيزيائيــة اخلاصــة ضــذه املنــاطق و مــا تزخــر بــه مــن مــوارد إســرتاتيجية هامــة 
، وِاحتالهلا ملوقع إسرتاتيجي متميـز بسـبب توغلهـا يف القـارة اوفريقيـة، هـذه املسـاحة الشاسـعة مـن الرتتـب الـوط  تتميـز ...(متنوعة

الواحـــات، جبـــال )و تنفـــرد يف بعـــا اخلصـــائص اويكولوجيـــة علـــى املســـتوم البيئـــي ( مـــن املســـاحة اومجاليـــة %71)بنقـــاء نـــادر
اع الســياحة ببعــد عــاملي، لكنهــا أوســاط حساســة تتطلــب ممارســة الســياحة بنــوع مــن احلــذر و تشــجع علــى تنشــيط قطــ...( اهلوقــار

احليطـــة لعـــدم اوضـــرار ضـــا، فسياســـات التنميـــة يف إطـــار حتقيـــق التنميـــة ااِلقتصـــادية ضـــحت مبـــوروث طبيعـــي و ثقـــايف ال يعـــوض، و 
منطقــة واد ســوف و الــيت تســببت يف تــدهور غابــات  تسـببت يف مشــاكل ال حصــر هلــا، فمنهــا مشــكلة صــعود امليــاه الـيت تُعــاين منهــا

النخيل وهدم الغيطان واليت تعترب من املوروثات ااِلجتماعية ذات اجلذور العميقة يف الثقافة الصحراوية، ويف منطقة واد ميزاب تضرر 
انـــب اهلندســـي والتــــارخيي ضـــا نظـــام الواحـــات املتجانســــة واملصـــنفة كمنـــاطق حمميـــة علــــى املســـتوم العـــاملي، باوضـــافة إىل تشــــوه اجل

 . للمجاالت املبنية وظهور أشكال جديدة ال تعرب عن اهلوية الصحراوية
مدم تضرر هذا القسم من اجلزائر، الذي ِاستغل أحسن ِاستغالل فإنه يُبشر بنتائج إجيابية على ااِلقتصاد إهنا بعا األمثلة عن 

روة حقيقيـــة لتجســـيد حركـــة اِقتصـــادية وِاجتماعيـــة نشـــيطة وحتقيـــق تنميـــة تشـــكل ثـــ( اويكولوجيـــة)الـــوط ، وهلـــذا فالســـياحة البيئيـــة 
 اِقتصادية مستدامة

أعطــت اوســرتاتيجية اجلديــدة للســياحة بــاجلزائر أمهيــة للســياحة البيئيــة جســدهتا يف توجــه  ــو املنــاطق اجلنوبيــة وتثمــني الطبيعــة 
او ملا تزخر به من مقومات سياحة متنوعة يواجهة مفضلة للس الصحراوية ضا خاصة وأن هذه املناطق حتظى بِاهتمام دوح وتشكل

      .ونادرة
كــل ذلــك دفعنــا إىل توجــه جديــد لتــدعيم أحــد القطاعــات ااِلقتصــادية اهلامــة والــذي عــرف التهمــيش وســوء ِاســتغالل بإحــدم 

املكثـ  ضـا جـراء تـوطن الصـناعات  واليات الشرق اجلزائري وهي والية عنـابة اليت شـهدت منـو اِقتصـادي هـام جـراء عمليـة التصـنيع
ســلع علــى التوازنــات البيئيــة وجعــل العديــد مــن  الثقيلــة متمثلــة يف صــناعة احلديــد والصــلب والصــناعة الكيمياويــة ممــا كــان لــه تــأثري

مبراعـاة  ، يف الوقـت الـذي تزخـر بـه واليـة عنــابة بإمكانـات هائلـة تسـمح بتنميـة السـياحةاألنظمة اويكولوجية تعـرف تغـريات سـريعة
 .  متطلبات محاية البيئة وترقية هذا البعد لدم السكان احملليني
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 :  مؤهالت و إمكانات التنمية السياحية بوالية عنـابة -0
 : موقع ساحلي هام -0-0

 وهو ما 0كم  01400كم عن العاصمة، تبلإ مساحتها 022تقع والية عنـابة باجلهة الشرقية على الساحل اجلزائري على بعد 
كم، من   72من املساحة اومجالية للجزائر، حيدها من الشمال البحر املتوسط على ساحل يبلإ طوله  %2020ُُيثل نسبة 

 (.20: خريطة) اجلنوب والية قاملة، و من الشرق والية الطارف أما غربًا فوالية سكيكدة 
ألن تكون قطًبا صناعًيا من خالل خمطط قسنطينة  ستعمار الفرنسي والذي أهلهاية عنـابة مقاطعة إدارية منذ االِ مُتثل وال

واليات حالية، مث تقلصت مساحتها يف  29لتشمل بذلك   0كم  001471002أين كانت متتد على مساحة ( 0197)
بعد فصل كل من سوق اهرا  و تبسـة اللتان اِرتقتا إىل مقري  0كم  001420000لتصبح  0114التقسيم اوداري لسنة 

مت فصل والية الطارف عنها وتعديل حدودها مع والية سكيكدة لتصل مساحتها  0174ر تقسيم إداري لسنة واليتني، ويف آخ
 . 0كم  01400إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الكمائن السياحية الطبيعية -0-0
 : تمثل يفتكتسب والية عنـابة ثروة طبيعية هائلة جتعل منها بؤرة سياحية هامة، وهي مظاهر طبيعية عديدة ومتنوعة، ت

 : دوغـكتلة ِاي -* 
م، 0227تعترب أحسن املواضع السياحية بوالية عنـابة جتعل منه بؤرة سياحية هامة بِاعتباره ينفرد بِارتفاعه الذي يصل إىل 
يعًيا، متتد من وموقعه اجليد الذي جيعله ُيشرف على البحر وااًل وحبرية فتزارة جنوبًا ومدينة عنـابة شرقًا، وهو ما ُيكسبها مجااًل طب

 .(20: خريطة)  كم99غربًا بطول ( Cap de fer)شرقًا إىل رأ  احلديد  (Cap de garde)رأ  احلراسة 
جبل مال ، جبل سيدي : جبال وهي اجلبال اليت ُتشكلها وهي 24إن هذا اومتداد الواسع لكتلة إيدوغ جيعلها تضم 
 ...واد بُقرات، واد أفريس واد الصفصاف: بال وديان عديدة منهاعيسى، جبل الرقوق وجبل كاف سبعة، تفصل بني هذه اجل

إن هذه اخلصائص جتعل من كتلة إيدوغ مكانًا رائًعا للراحة واوستجمام أين اهلدوء واجلو النقي والطبيعة اخلالبة، غري أنه يفتقر 
 .لذلك فقد بقي دون هتيئة اليت جتلب السياو طوال العام،... للتجهيزات السياحية كالفنادق، الدروب واملسالك
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 :زارةـبحيرة فت -*
تقع غرب املنطقة  ن السياحية بوالية عنـابة فهي ثروة إيكولوجية، تتميز بتنوع كبري للحيوانات والنباتات ضاـائـتُعد من الكم

و تصري  هكتار، وهي عبارة عن حوض الصرف ذ071922لبحرية على مساحة تقدر بـ ، ترتبع هذه ا(20: خريطة)السهلية 
يبلإ . داخلي، مما يسمح ببقاء املياه متجمعة بداخله نتيجة لاِل دار الضعي  وعدم نفاذية الرتبة املتشكلة من األوحال والطني

 . سنة/0م 11422احلجم املائي ضا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :واد سيبوس -*
، 0كم91922حوضه التجميعي الذي يتسع إىل يُعترب هذا الواد ثاين أكرب وديان اجلزائر بعد واد الشل  ، يتميز بشساعة 
نشأ واد (. عني البيضاء)والية قاملة ووالية أم البواقي : وبالتاح فهو ال يغطي جمال الدراسة فقط بل يتعدم ليشمل واليات أخرم

محولته الصلبة بـ  ، تقدر0مليون م 442سيبـو  من إلتـقاء واد الشـارف بواد بومحدان بوالية قاملة، يبلإ متوسط صبيبه السنوي 
 .سنة، يصب يف البحر باجلهة الشرقية من والية عنـابة/طن 7721222

 : الغطاء النباتي -*
 . يتناسب مع املعطيات املناخية واخلصائص الطبوغرافية السائدةوكثي   والية عنـابة غطاء غا  متنوعيتواجد ب

من املساحة اومجالية للوالية وهذا يع  أن أكثر   %,9014هكتار أي ما ُيثل نسبة 191404حيث حتتل املساحة الغابية 
 . من نص  املساحة مغطى بغابة

واجلنوبية الشرقية من جمال الدراسة، وهو يتناسب مع  ينتـشر باجلهة الشمالية الغربيةأن الغطاء الغـا  ( 04)وتوضح اخلريطة 
على الغابة ألن السهل خمصص للزراعة، لذلك دد أن البلديات  تواجد اجلبال هذا ما جعل السكان احمللّيون يطلقون ِاسم اجلبل

 . اليت يطغى عليها اجلبل تسود ضا الغابات بينما يقل تواجدها كلما ِاجتهنا  و البلديات ذات الطابع السهلي
والبلوط الفلي   %90011بنسبة ( Maquis)وع يف تشكيالته النباتية حيث ُُيثـل املاكي ما أن الغطاء الغا  ُيتاز بالتنك
(Chêne liége ) بِاعتبارمها ُُيثالن أعلى النسب إىل جانـب اوكليبتـو   %00001بنسبة(Eucaliyptus )0071% 

 ...  02004%( Pin maritime)و الصنـوبـر البحـري 
ة إىل دوره ـاحليوانية إضاف در للثـروةـ، خلق منا  حملي، مصااِلدرافونظرًا ألمهية الغطاء الغا  و دوره يف محاية الرتبة من 

اب، فقد أصبح يف العشريتيـن األخيـرتني يُعـاين من التـقهقـر املستمر بفعل ـار أو األخشـمـاجه للثـواء السيـاحي أو إنتـااِلقتـصادي س
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رغم وجود  %09001إىل ( Maquis)احلرائق و القطع العشوائي والرعي املفرط، وهو ما يتضح جلًيا يف ِارتفاع مساحة املاكي 
املتعلق بالنظام العام للغابات و محاية الثروة الغابية من خـطر تقلص  0174جـوان  00املؤر  يف  00/74القانـون رقم 

 . املسـاحـات الغابيـة وجتريـدها حيث ال ُيكن ِاستعمال الثروة الغابية إال يف حدود هذا القانون
 . لنباتية مبجال الدراسة ما يزال يكتسب إمكانات غري مستغلةإال أن اِتـساع الغطاء الغا  وتنوع تشكيالته ا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الشواطئ -*
كم، وهذا ااِلمتداد جيعله يزخر بالعديد من الشواطف، فمنها الصخري والرملي، 72تكتسب والية عنـابة شريطًا ساحلًيا بطول 
 :املواح( 20)وهي تتوزع جمالًيا حسب ما يوضحه اجلدول 

 

 والية عنـابةتوزيع الشواطف ب(: 20) جدول
 (هـ)مساحة الشاطف  (م)طول الشاطف  املوقع  ِاسم الشاطف 

Saint- Cloud  0072 122 بلدية عنـابة 
Chapais  0092 402 بلدية عنـابة 
La caroube  2012 019 بلدية عنـابة 
Toche   0072 092 بلدية عنـابة 
Belvedère  0002 092 بلدية عنـابة 

 7022 01022 بلدية عنـابة  عني عشري
 4022 702 بلدية سريايدي  واد بُقرات 
 0012 722 بلدية سريايدي  عني بربار 

La baie ouest 0072 072 بلدية شطايع 
  .0229مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية عنـابة : املصدر

 :الكمائن السياحية العمرانية والبشرية -0-0
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اليت   (العثمانية... النوميدية، الرومانية)نتشر بوالية عنـابة العديد من الكمائن السياحية املرتبطة باحلضارات املتعاقبة عليها ي
 .وهي أسا  النشاط السياحي... ِاستمر تواجدها حىت وقتنا احلاح، باوضافة إىل التجهيزات الفندقية، دور الشباب

 : األماكن التاريخية -*
قبل امليالد، من خالل تعاقب العديد من  00األماكن التارخيية أن حضور اونسان مبنطقة عنـابة يعود إىل القرن  ؤكدتُ 

 : احلضارات عليها، و هذا من شأنه إثراء إطارها الثقايف و التارخيي، و هو ما تؤكده األماكن التارخيية التالية
 : (Hippone)ون ـبـهي -

ة األوىل لنشأهتا يف القرن الثالث قبل امليالد خالل احلضارة النوميدية، أين كانت مركز إسرتاتيجي ضمن مُتثل مدينة عنـابة والنوا
بزعامة ماسينيسا، و أصبحت هيبون مركز إقامة مالءمة مللوجل و أمراء اململكة ( خاصة بعد سقوط قرطاج)اململكة النوميدية 

 "Hippo-régius"، كما أطلق عليها ِاسم "Hippone la royale"النوميدية، مما أهلها ألن تكون مدينة ملكية 
 .الربّيا شجع التباّدل التجاري البحري و لتميزها بنظام زراعي جد متطور قائم على توفر املياه و خصوبة األرض و هو م

قرون،   4 لتكون فيما بعد رومانية، و عاشت حتت حكم الرمان" César"بعد قرنني من الزمن ِاستفاقت املدينة على حرب 
كان دور هيبون يتمثل يف نشاطها املينائي الكثي ، أين أصبحت أكرب قطب للتبادالت بني ضفيت البحر املتوسط، باوضافة إىل 

هـ، اِقتصادها  02، و قد بلغت مساحتها "Saint -Auguestin"دورها ااِلشعاعي للتفكري الالهويت من خالل القديس 
 .مب  على الفالحة و الصيد

عرضت املدينة للتدهور والتخريب وفقدت مجاهلا و ضاءها تدرجيًيا، كما أن سكاهنا ـداح و الذي دام قرن، تـالغزو الونخالل 
 . هجروها و اِنتشروا يف املناطق ا اورة
قاموا زنطي، هذا األخري كان على عكس الونداليني، فقد أعاد البيزنطينيون بناء املدينة و بعد ذلك تعرضت لاِلحتالل البي

 .برتميمها، و دام متركزهم ضا قرنني من الزمن
 :(Bouna El Haditha = Bouna le neuve)ثة ـة احلديـبون -

م من قبل العرب املسلمون الذي قدموا إىل 129مُتثل مدينة عنـابة خالل الفتح اوسالمي، و قد تأسست املدينة خالل سنة 
كم 0لذين أنشئوا مدينتهم على موضع جديد يسمى عقبة العناب يقع على بعد ، و ا(بقيادة حسن بن نعمان الغساين)املنطقة 

 . "مدينة سيبو "أو " بونة"وال املوضع القدمي ملدينة هيبون، و أطلقوا عليها ِاسم 
ريها م هي الفرتة احلامسة لتأسيس مدينة بونة على يد الزاوي بن زبري ليكون أم0229-110وتعترب فرتة حكم الزبرييني املمتدة 

 . نسمة بعد األغلبة و الفاطميني4222م ما يقارب 0297اليت بلإ عدد سكاهنا سنة " بونة احلديثة"فيما بعد و هي 
ون على الدفاع عن مدينتهم و تطويرها بعد تعرضها للغزو اوسباين الذي ِاستمر طيلة الفرتة ـكما عمل املوحدون و احلفصي

 .م0909-0991
م، و ِاستعادت بذلك نشاطها التجاري و أعيد ِاستغالل املرجان حيث 0991ت مدينة بونة سنة دوم اوخوة بربرو  حرر ـوبق

 ". ساحل املرجان"أطلق عليها ِاسم 
تتهيكل مدينة بونة احلديثة ضمن شوارع ضيقة و أزقة تصب كلها برباط الفصالء أين يتواجد مسجد أبو مروان الشري ، كما 

واجد حملًيا جببل ـشكل من خشب شجر األرز املتـ، تضم مساكن فاخرة بطوابق، هياكلها تتيتخلل املدينة جمموعة من احلدائق
باب : أبواب 24م يتخلله 1-9املدينة حماطة بسور يرتاوو ِارتفاعه ما بني  .اِيدوغ و الذي بقي يُقاوم كل التحوالت و التغريات
 . املقابر، باب السكان، باب قسنطينة و باب البحر

 :(La Casbah)ة ـصبـالق -
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ُتسمى كذلك بالقلعة، أنشأت وال بونة احلديثة على موضع مرتفع يسمى جبل عابد، تتصل مبوضع عقبة العناب من خالل 
  .م922جسر بطول 

، مساحتها (م0022-0074)موضعها دفاعي لذلك كانت حصًنا منيًعا للحفصيني حتت حكم أبو زكريا ابن أ  إسحاق 
 .هكتار00000تقارب 

-0000)ملخطط العام للقصبة شكل مقدمة سفينة، و قد أسندت للقصبة وظيفة عسكرية حتت حكم الفضل يأخذ ا
 . و مت هدمها من قبل الغزات اوسبان، مث أعيد هتيئة و ترميم ما تبقى منها خالل فرتة ااِلستعمار الفرنسي( م0092

 : روانـد أبو مـمسج -
م، و ُحول إىل مستشفى عسكري أثناء فرتة ااِلستعمار الفرنسي، وقد فقد 0200أدزه الليث البوين، اِكتمل إدازه يف سنة 

 . قُبتيه الفاخرتني و اللتان تُعربان عن اهلندسة املعمارية الصنهاجية
 : ضريح سيدي ابراهيم بن التومي -

تربر مفيت مدينة بـونة، ُب  و الذي يُعمت تشييد زاوية هذا الضريح على جمد رجل الدين اوسالمي الشيخ ابراهيم بن التومي 
م يف مفرتق الطرق باجلهة اجلنوبية للمدينة املؤدي إىل مدينة قاملة و مدينة قسنطينة بأمر من األمري الفضل بن 0107الضريح سنة 

 .بوعلي
دين يعمل على وثقافته بِاعتباره رجل ينتمي الشيخ ابراهيم بن التومي إىل قبيلة مردا ، ولُقب بسيدي ابراهيم نتيجة حلنكته 

 . احلكم بينهم يف حال النزاعاتأعمال السكان و تنظيم 
 :  (Augustin-La basilique de Saint)كنيسة القديس أوغست  -

، فكرة إنشاء هذه "Saint –Augustin"تقع باملدخل اجلنو  ملدينة عنـابة، و هي معبد دي  ُب  على ذاكرة القديس 
  بإيطاليا" Pavie"لتكون تابع ملثيلتها املتواجدة مبدينة  " Mgr Dupuch "ملدينة اجلزائر الكنيسة تعود إىل األسق  األول 

، حيث مت نقل هذا الضريح من قبل الوندال من مدينة هيبون إىل مدينة " Saint-Augustin" أين يتواجد ضريح القديس 
"Cagliari"  م، مث إىل مدينة 411بسردينيا سنة"Pavie " م107بإيطاليا سنة.    

-Saint "ورجاع جزء من رفات " Grégoire XVI"يف إقناع البابا  "Mgr Dupuch"وقد دح القديس 

Augustin  "إىل هيبون . 
أقيمت أول و قد  .يف قدم نفس التلة" السالم"، باوضافة إىل تواجد كنيسة (غرب مدينة هيبون)اختري موضعها على قمة التلة 

م، تتميز الكنيسة بالرخام املستعمل يف بناءها و الذي أعطى هلا منظرًا رائًعا، إضافة إىل 0770وبر أكت 21صالة بالكنيسة بتاريخ 
     . هندستها املعمارية اليت جعلتها تتشابه مع كنيسة قرطاج

 :ادقـنـالف -*
، ألهنا (و األجانب احملليني)تعترب الفنادق جتهيزات ضرورية ختدم بصورة مباشرة النشاط السياحي، فهي مقصد كل السياو 

 ...(.إيواء، إطعام، ترفيه)تلع حاجياهتم األساسية 
ونظرًا ألمهية النشاط السياحي بوالية عنـابة، فهي تتوفر على عدد كبري من الفنادق اليت تتباين حسب تاريخ إنشاءها، فمنها 

جمهزة بأحدث ( عهد ااِلستقالل)أخرم حديثة اليت تعود إىل الفرتة ااِلستعمارية و ال تزال تقدم خدماهتا على أحسن وجه، و 
 . الوسائل الضرورية، من أجل جذب أكرب عدد من السياو ضدف حتقيق تنمية اِقتصادية

فندقًا، وفندق واحد ببلدية  00فندقًا، ترتكز أغلبها ببلدية عنـابة اليت تضم  00وقد بلإ عدد الفنادق املصنفة بوالية عنـابة 
  :املواح( 20)اجلدول  سريايدي و هو ما يوضحه
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 والية عنـابة          (:20)جدول                                      

 ةـفـادق املصنـع الفنـوزيـت
 املوقع  عدد األسرة  عدد الغرف (النجمة)الرتبة  ِاسم الفندق 
 910 077 9 سيبو  

 بلدية عنـابة

 002 10 4 الرمي اجلميل 
 00 00 0 امل  
 01 01 0 سكندريةاو

 00 49 0 الزهراء
 40 02 0 املونديال 
 01 01 0 نزهة

 40 02 0 اهلوقار 
 07 00 0 األندلس

 40 00 0 سيدي عقبة 
 00 00 0 السندباد 
 00 00 0 األطلسي 
 بلدية سريايدي 000 020 0 املنتزه

 .0229ـابة، مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية عن: املصدر
سرير، أهم هذه 01729دقًا غري مصن  حبجم إمجاح يقدر بـ ـفن 02فة فقد بلإ عددها ـادق غري املصنـأما بالنسبة للفن

 .ببلدية سريايدي" Galaxie"و " Djazeir "، و فندقي  ببلدية احلجار( Moungas)املنقاص : الفنادق نذكر
 :مـطاعـالم -*

ومطعم واحد فقط ببلدية ( مطاعم 02)مطعًما، ترتكز كلها ببلدية عنـابة  00الية عنـابة يبلإ عدد املطاعم املنتشرة بو 
 : املواح( 20)سريايدي، وتتضح خصائصها من خالل اجلدول 

 
 
 
 
 

 والية عنـابة بادق املصنفة ع الفنتوزي(: 20)جدول                                     
 اكن التغطية عدد أم (دمة)الرتبة  ِاسم املطعم 

L’Orient  0 92 
Les Lilas 0 92 
Le Bosphore  0 002 
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Essaffir  0 02 
El Karama  0 92 
La Caravelle 0 002 
Matam- Salim  0 42 
La vandou  0 12 
Hassi Messaoud  0 47 
Bamako  0 92 
Atlas  0 92 

 .0229حة و الصناعات التقليدية لوالية عنـابة، مديرية السيا: املصدر                               
 :المخيمات الصيفية -*

يوًما وتنظم   02-02مُتثل املخيمات الصيفية إحدم أشكال إستقبال السياو و خنص بالذكر املصطافني، حيث ترتاوو مدهتا 
عنـابة، )بلديات ساحلية  20ف من طرف بعا املؤسسات واهليئات، وترتكز يف كل سنة خالل فصل الصي  بالقرب من الشواط

 . سرير 01002بطاقة ِاستيعاب تقدر بـ ( سريايدي، شطايع
 :ابـوت الشبـبي -*

سرير،  92كم بطاقة ِاستيعاب تقدر بـ 922يبعد عن حمطة القطار بـ " بومعزة عثمان"يقع مبركز مدينة عنـابة بيت الشباب 
 . ...(مطعم، مقهى، قاعة ألعاب)ويتوفر على مجيع اخلدمات 

 : يندرج ضمنها: النشاطات السياحية -*
هو نشاط رياضي وسياحي يف نفس الوقت، و إمكانية ممارسته واسعة نظرًا لتوفر والية عنـابة على ساحل حبري : صيد السمك -

رة على املستويني الرتفيهي واويكولوجي، وجيلب ـأثرياته املعتبـ، إن هذا النشاط له ت...كم، حبريات عديدة، أودية، سدود72بطول 
دعي الضرورة إىل تنظيم هذا النشاط السياحي و ـ، لذا تست...(سةـ، تباملةـسوق اهرا ، ق)العديد من صيادي الواليات ا اورة 
 . تقنينه، مما سيكون دعًما كبريًا للتطور

انية كبرية للصيد ال يوجد مثيلها على املستـوم الوط ، و ذلك بسبب تتوفر والية عنـابة على ثروة حيو : صيد احليوانات الربية -
تنوّع حيواناهتا و تعّدد األصناف اليت يُباو صيدها، غري أن تشجيع وتطوير هذا النشاط يتطلب مراقبة دقيقة للحماية واحملافظة 

 . على األصناف اليت حيميها القانون
قليدية بوالية عنـابة وتتعدد نظرًا اِلستعمال املوارد احمللية و حتويلها إىل منتوجات تنتشر الصناعات الت: الصناعات التقليدية -

 : تقليدية، ونذكر على سبيل احلصر
املستعمل كمقبا حمّول السرعة بالسيارات، أزرار املالبس واليت تعترب أدوات تقليدية يتم إنتاجها من خالل جذمة : الغليون -

 ".بوحداد"شرقية، و املسماة حملًيا بـ باجلهة الالغليون املتواجدة 
 ...يتواجد على جوار البحريات، ُيستعمل يف إنتاج القف ، السجادات، السالل" الدوم"يسمى حملًيا بـ : قصب السمار -
 .إضافة إىل صناعة املرجان -

الثقافية اليت هلا دورًا كبريًا يف واجلدير بالذكر أن النشاط السياحي مبجال الدراسة يشهد تطورًا مستمرًا من خالل التظاهرات 
حممد "مقعد، دار الثقافة  0942بسعة " عز الدين جمو "هذا امليدان بفعل التجهيزات الثقافية الكربم املتواجدة مثل مسرو 

  التقليدي مقعد، قاعة السينما، باوضافة إىل املهرجانات الوطنية اليت تُقام مبدينة عنـابة مثل مهرجان اللبا 0022بـ " بوضياف
 ...واألغنية الشعبية، مهرجان هيبون، مهرجان املالوف
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 :مناطق التوسع السياحي -0-4
نظرًا ألمهية النشاط السياحي بوالية عنـابة و شعور السلطات احمللية بضرورة تطوير ومحاية املناطق السياحية، فقد أسندت 

 :وطنية للدراسات السياحية، و تتمثل مناطق التوسع السياحي يفدراسة مناطق التوسع السياحي لوالية عنـابة إىل املؤسسة ال

  :"La cornicheالساحل الشمالي "منطقة التوسع السياحي  -*
هكتار، 02092هكتار، بشريط ساحلي للشاطف مساحته 000تقع هذه املنطقة ببلدية عنـابة، متتد على مساحة قدرها 

 . مصطاف 01222بطاقة ِاستيعاب يصل إىل 
ومركز للعطل بطاقة ( هكتار0)، مراقص، بيتزيريا، نادي الرياضة املائية (Motel)فندق صغري عّدة مشاريع جمت ضا وقد بر 

 . هكتار0سرير على مساحة  022

 :"جنان الباي -واد بُقرات"منطقة التوسع السياحي  -*
هكتارات، و بطاقة ِاستيعاب  4ته هكتار، و بشاطف مساح01019تقع ببلدية سريايدي، ترتبع على مساحة واسعة تقدر بـ 

 .مصطاف 01222تصل إىل 
اري ـز جتـ، مرك(هكتار0)دوم، منطقة شاليهات  4وقد برجمت ضا العديد من املشاريع السياحية يربز من خالهلا فندق 

 (. هكتارات9)ومصي  عائلي ( هكتار04)، منطقة للتخييم (هكتار001)ان صيفيان ـ، خميم(هكتار201)

 :"الخليج الغربي"التوسع السياحي منطقة  -*
هكتار، مساحة الشاطف ضا  00ُوقعت هذه املنطقة ببلدية شطايع، يف أقصى اجلهة الغربية لوالية عنـابة، على مساحة قدرها 

 . مصطاف 01222هكتار، و من املفرتض أن تصل طاقة ِاستيعاضا إىل 0072تقدر بـ 
، منطقة (هكتار001)دوم  0و الثاين  (0م71022)دوم  0فندقني أحدمها  برجمت ضا العديد من املشاريع، تتمثل يف

( 0م01019)مركز جتاري ( 0م7144907) Gastronomiqueمطعم ( هكتار001)، إقامة ثانوية (هكتار004)بنغالوهات 
 (.هكتار000)و ميناء للرتفيه 

لسياحية و حتديد مناطق التوسع السياحي فبعد الوقوف على اومكانات السياحية من خالل حتليل خمتل  الكمائن ا
  . وخصائصها املتعددة، جيدر بنا دراسة خصائص السياو الوافدين إىل والية عنـابة

 :والية عنـابةخصائص السّياح الوافدين إلى  -4
بذلك السياو  من أجل توضيح خصائص السياو الوافدين إىل والية عنـابة، سنتناول عينة فقط منهم بالدراسة والتحليل، ونع 

دوم والواقع ببلدية سريايدي، و سنعتمد يف ذلك على معطيات سجالت الفندق و  0املرتددين لإلقامة بفندق املنتزه املصن  بـ 
 :اها توصلنا إىل النتائج التاليةنظرًا لعدة ِاعتبارات، و بعد جرد و حتليل حمتو  0222مت ِاختيار معطيات سجالت سنة 

 
 

 : القوة النشطة سّياح من فئة -4-0
سائًحا، إذ يتباين توزيعهم حسب  01090( فندق املنتزه)إىل بلدية سريايدي  0229خالل سنة بلإ عدد السياو الوافدون 

( 42-00)و( 02-00)، إذ ترتفع نسبة السياو املنتمون إىل الفئتني العمريتني (20)الفئة العمرية حسب ما يوضحهم الشكل 
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سنة 02-00مع اِرتفاع عدد السياو من جنس اوناث خاصة يف الفئة العمرية  الرتتيب،على  %00000و  %00010إىل 
 (.%02000)سنة  42-00مع ِارتفاع مماثل جلنس الذكور يف الفئة العمرية ( 01004%)

السياحي  فالتوافدالقادرة على ممارسة السياحة و ااِلندماج فيها، و عليه ( القوة النشطة)وهو ما يتناسب مع الفئة النشطة 
 . كذلك باجلنسمرتبط بالعمر و 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التدفقات السياحية -4-0
يتغري حجم السياو الوافدون إىل بلدية سريايدي من سنة ألخرم، و من شهر آلخر خالل نفس السنة، لذلك سنحاول 

 :  توضيح هذه التغريات من خالل دراسة ما يلي

 : التغيرات الشهرية -*
هذا (. 20)واملوضحة بالشكل  0229ات املديرية اجلهوية للسياحة لسنة ـرية على معطيـرات الشهـيل التغيسنعتمد يف حتل

األخري الذي يبني أن حجم السياو الوافدون إىل بلدية سريايدي يف ِارتفاع تدرجيي من شهر جانفي حىت يبلإ أقصى قيمة له يف 
، مث يبدأ يف ااِلخنفاض التدرجيي حىت شهر ديسمرب حبجم %04184نسمة أي ما ُُيثل نسبة 01129شهر أوت حبجم قدره 

  .%0020نسمة أي بنسبة 490يقدر بـ 
من السنة يرتفع ضا حجم السياو بنسبة إمجالية قدرها ( جويلية، أوت و سبتمرب)شهور  20كما يتضح كذلك بأن هناجل 

أشهر من السنة، بينما  20بلدية سريايدي خالل ، و هذا يع  أن ما يُقارب نص  إمجاح السياو يتوافدون إىل 47071%
 .الباقي يتوزعون على باقي الشهور

 .؟وبالتاح فإن هناجل تغري يف حجم السياو الوافدين من شهر آلخر لنفس السنة، فماذا عن التغري خالل أيام األسبوع
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 :التغيرات األسبوعية -*
للكش  عن تغري حجم السياو خالل ( 0229)زه لبلدية سريايدي نفس السنة سنعتمد على معطيات سجالت فندق املنت

و أن أكرب حجم للسياو يكون عند هناية األسبوع و بالتحديد يوم اخلميس بنسبة ( 20)أيام األسبوع، و اليت يوضحها الشكل 
00002% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األصل الجغرافي للسياح الوافدين -*
توصلنا  0229سائًحا وفدوا إىل فندق املنتزه ببلدية سريايدي من خالل سجالت سنة  01090 لِـ بتحليل األصل اجلغرايف

  :إىل النتائج التالية
 . نسمة101ممثلة لِـ  %09019إذ بلغت نسبة السياو الوافدين من والية عنـابة ": والئي"املستوم األول  -
 .%99010سائح أي بنسبة  0017حبجم قدره ( ائريمن الشرق اجلز )والية  09متثله ": جهوي"املستوم الثاين  -
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من إمجاح  %7090سائًحا و هو ما ُُيثل نسبة  074وفد إىل الفندق ضمن هذا املستوم ": وط "املستوم الثالث  -
 .والية من كل أ اء الوطن 00السياو الوافدون، ممثلني لِـ 

 :نسبة تردد السّياح على فنادق بلدية سيرايدي -*
واحد منها فقط مصن ، ويوضح ( El Mountazah،Galaxie،El Djazeir)فنادق  20سريايدي  يوجد ببلدية

 Elنسبة تردد السياو على هذه الفنادق حسب املواسم، حيث يربز فيها ِارتفاع نسبة الرتدد بفندق ( 24)الشكل 

Mountazeh ل ِارتفاع لنسبة الرتدد لكل الفنادق مقارنة بالفندقني اآلخرين يعود إىل طبيعة اخلدمات اليت يقدمها، مع تسجي
 . يف فصل الصي 

    

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  سياسة التصنيع و ِانعكاساتها البيئية بوالية عنـابة -9

مُتثل والية عنـابة مقاطعة إدارية منذ االستعمار الفرنسي و الذي أهلها ألن تكون قطًبا صناعًيا من خالل خمطط قسنطينة 
(0197). 

إن أمهية املوقع الذي حتتله والية عنـابة مسح هلا باِكتـساب بنية حتتية متطورة و عصرية تتناسب واومكانات ااِلقتصادية املتوطنة 
: الطريق الوط  رقم) ، حيث يبلإ طول الطرق الوطنية 0كم  022/كم  02ضا، تتشكل أساًسا من شبكة من الطرق الربية بكثافة 

 . كلم  004كم يف حني يصل طول الطرق الريفية   014كم، أما طول الطرق الوالئية فيقدر بـ   002( 74و  00، 00، 44
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 1كم خط مزدوج، مرفق بـ 01002منها  كم02000ة خبط للسكة احلديدية بطول كما تتدعم البنية التحتية بوالية عنـاب
 اجلهة الغربية مرورًا بقسنطينة حمطات توق  داخل الوالية، و من خالله ترتبط عنـابة باجلزائر العاصمة من

إضافة إىل ذلك تزداد أمهية موقع والية عنـابة بوجود امليناء الذي يعرت أهم موانف الشرق اجلزائري و ذلك ألن جمال نفوذه ُيتد 
 . سكان اجلزائر¼ والية و اليت تضم ما يقارب  04على 

هتماًما كبريًا من طرف املخططني اجلزائريني حيث عرفت تطبيق إن هذه اومكانات اليت تكتسبها والية عنـابة جعلتها تلقى اِ 
خمتل  السياسات التنموية اليت اِنتهجتها اجلزائر قصد حتقيق طموحاهتا التنموية بِاعتبارها متثل جتربة جزائرية يف ميدان التنمية و 

 .التخطيط
الطبيعية اجلوفية منها والسطحية و ركز ِاهتمامه على  سي يف ِاستغالل الثرواتـعمار الفرنـاسة اليت طبقها ااِلستـتتضح السي

ِاستخراج احلديد من مناجم جبل العنق بالونزة و بوخضرة و ربطها مبيناء عنـابة من خالل خط للسكة احلديدية، و من أجل 
ياسة مت إنشاء تسهيل عملية التصدير و ااِلسترياد فقد كث  التوطنات ااِلقتصادية على الشريط الساحلي، و ضمن هذه الس

العديد من الوحدات الصناعية داخل النسيج العمراين ملدينة عنـابة و نذكر هنا وحدات للصناعات الغذائية متمثلة يف مطحنة 
إضافة إىل مصنع املشروبات الكحولية والغازية و العديد من  Tabacoopو  Tamacoopسيبو  و تعاونيات التخزين 
 00و وحدة للتعدين مبنطقة العالليك على حمور الطريق الوط  رقم ... اث، النجارة، امليكانيك الورشات املختصة يف صناعة األث

جنوب مدينة عنـابة، غري أن هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها و هي مبثابة ورشات تقوم على أسا  حتويل املواد األولية احمللية 
 01011وحدة ُتشغل ما يقارب  00: 0197ر فقد بلإ عددها سنة أو تغطية ااِلحتياجات احمللية البسيطة، و اجلدير بالذك

  .عامل تابعة كلها لشركات أجنبية و أفراد أوروبيني
رتاتيجية تنموية صناعية باجلزائر إس 0101-0100فقد تبلورت يف مرحلة  بعد ااِلستقالل وتب  ااِلجتاه ااِلشرتاكي للتنمية

و الذي يُعد أضخم مشروع صناعي ( SNS)لت يف مركب احلجار للحديد و الصلب ألهنا ِاحتـضنت إنـشاء صناعة قاعدية، متث
مليار  0007بتكلـفة مقدارها  0104باجلزائر موقًعا بوالية عنـابة حتت إشراف الشركة الوطنية للحديد و الصلب اليت أنـشأت سنة 

وحدات صناعية ُتشغل  21ة إىل إنشاء سنة، باوضاف/طن 4221222قدرها ( 0107)دج و طاقة إنـتاجية عند ااِلنطالقة 
 .عامل 000

مرحلة حامسة للتصنيع باجلزائر و ذلك ملا أعطي هلذا القطاع من أمهية بالغة يف املخططني  0172-0112وتعترب مرحلة 
من توسيع الرباعيني، مت من خالهلما وضع شبكة صناعية متكاملة و مندجمة يف إطار سياسة صناعية ِاستفادت منها والية عنـابة 

بإضافة فرن عال آخر، كما شرع مركب األمسدة اآلزوتية و الفوسفاتية ( SNS)مركب احلجار للحديد و الصلب 
(ASMIDAL ) مها املنطقة الصناعية  0119يف اونتاج، ض  إىل ذلك فقد وقعت بوالية عنـابة منطقتني صناعيتني سنة "

هكتار  00091على مساحة " مبعوجة" ناعية ار و الثانية املنطقة الصهكت000ا ببلدية احلجار على مساحة قدره" جسر بوشي
و وحدة ( EREE)، وحدة (SIPEST)وحدة حتويل البالستيك : تضمان العديد من الوحدات الصناعية

DISTRICTH . 
 01000وحدة صناعية منتشرة عرب بلديات الوالية ُتشغل  94ظهور  0117-0114كما شهد القطاع اخلاص يف الفرتة 

 ...مواد البناء، املواد الكيميائية، النسيج، امليكانيك: عامل خمتصة يف الصناعات
من خالل اهلجرة الوافدة إليها من الواليات ا اورة و ( رابع املدن اجلزائرية من ناحية احلجم السكاين)ومع تضخم مدينة عنـابة 

ت ااِلقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر يف عشرية التسعينات و صدور و مع التحوال توسع نسيجها العمراين و تشبع املناطق الصناعية،
و الذي رافقه إقامة مشاريع ِاستثمارية يف مجيع القطاعات ااِلقتصادية ِاستلزم إقامة منطقتني  09/77قانون ااِلستثمار رقم 
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هكتار 000074ة برحال مبساحة انية ببلديهـ و الث 92007ببلدية البوين مبساحة "  MIN "مها  0112صناعينت أخرتني سنة 
ضع على مناطق نشاطات و ختزين يف كل من سيدي سامل، احلجار، عني الباردة، واد لعنب و العلمة تتو  9باوضافة إىل إنشاء 

 . هكتار90مساحة إمجالية مقدارها 
ضمن جممع  0112 أما بالنسبة ملركب احلجار للحديد و الصلب فقد خضع إىل كل السياسات الصناعية و قد أدرج سنة

ة و املتوسطة لكن يبقى فرع ذات طابع متعدد يف إطار الصناعات الصغري  00الذي يتكون من ( Groupe SIDER)سيدار 
قة تنـدرج يف إطار إعادة اهليكلة و هذا ـكلية عميـرات هيـتغيي 0110الرئيسي، و قد عرف املركب منذ سنة  الفوالذ هو إِنتاجه

 Groupe)ظمة التسيري املتبناة و يف اآلونة األخرية دخل ضمن الشراكة مع شركة هندية بغرض حتسني اونتاج و أن
HINDOUS.) 

وقد كان هلذه التنمية الصناعية اِنعكاسات بيئية خطرية أدت كلها إىل إختالل توازن خمتل  األنظمة البيئية بالوالية من جراء 
دون معاجلة يف مناطق خمتلفة، على ضفاف األودية، على جوار ( الصلبةالغازية، السائلة و )إلقاء خمتل  النفايات الصناعية 
 (.اهلواء، املاء و الرتبة)أشكاله وهو ما أدم إىل ظهور التلوث بِاختالف ... األراضي الزراعية و يف جماري املياه

ثل أكاسيد الكربيت، فقد ظهر تلوث اهلواء من جراء إطالق خملفات املصانع يف صورة جزيئات عالقة و غازات خمتلفة م
املياه الناتج عن إطالق املخلفات السائلة احململة باملواد الكيميائية الضارة مما يؤثر على الثروة  وهناجل تلوث... الكربون، النيرتوجني 

وي السمكية و على ااِلستخدامات ااِلقتصادية للمياه ملختل  األغراض، و إضافة إىل ذلك هناجل تلوث املياه لكن من مصدر ج
حيث تتعرض أكاسيد الكربيت و أكاسيد النيرتوجني إىل التأكسد من جديد و تتفاعل مع رطوبة اجلو لتنتج عنها أمطار حامضية 

الل التوازن يف التنقالت األيونية يف الرتبة و تؤثر على تحبما الكربيت أو حبما النرتيك، إذ تعمل محوضة هذه األمطار على ِاخ
، و هناجل تلوث الرتبة عن طريق ِاستخدامها (أودية، حبريات)ابية خاصة و تغري من محوضة املياه السطحية النباتات يف األوساط الغ

 .لطمر النفايات الصلبة، مما يكون له تأثري ضار على ااِلستخدامات ااِلقتصادية املتعددة لألرض
 : مناطق، و هي 24إىل  وعلى هذا األسا  أمكن تصني  بلديات والية عنـابة حسب درجة حساسيتها للتلوث

وهي املنطقة الواقعة باجلهة الشرقية من الوالية أين ترتكز الوحدات الصناعية و : منطقة ذات حساسية مرتفعة جدا للتلوث -
عنـابة، البوين، سيدي عمار و احلجار، حيث تعرف هذه البلديات تركزًا سكانًيا كبريًا و صناعًيا هامني، و : املشكلة من البلديات

نظرًا ( برحال و الشرفة)ي عوامل نشطة يف ظهور التلوث بِاختالف أشكاله، كما أن هذه املنطقة أن متتد  و اجلهة الغربية ه
 . للتشكيالت الصخرية اهلشة ضا

تغطي اجلهة الغربية لوالية عنـابة، و تنقسم إىل قسمني، األول واح و يضم بلديات : منطقة ذات حساسية متوسطة للتلوث -
 .اد لعنب، الرتيعات و اجلزء اجلنو  من بلدية شطايع، و الثاين جنو  غر  يشمل بلدية عني الباردةو 
عني )تتمركز يف أقصى الشمال الغر  ببلدية شطايع وهي منطقة ذات مساحة صغرية : منطقة ذات حساسية متغرية للتلوث -
 .النوميديةبكتلة اِيدوغ ويف بعا التكشفات الصغرية بالسلسلة ( بربر
( منطقة سريايدي)وهي تنحصر بني قليلة التلوث و عدُية التلوث، تنتشر يف كتلة اِيدوغ : منطقة ذات حساسية ضعيفة للتلوث -

  . وكتلة بليليطة و بومحرة

  : نحو سياحة مستدامة تثمن األنظمة اإليكولوجية بوالية عنـابة -0
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اِقتصادي ضا، و السبب يف ذلك ال يعود إىل اِفتقارها على املقومات والكمائن يعترب قطاع السياحة بوالية عنـابة أضع  قطاع 
اليت تضمن تنمية هذا القطاع، بل يعود يف الواقع إىل طبيعة املمارسة السياحية اليت تفتقر إىل األساليب الصحيحة لتثمني الثروة 

 . الكبرية اليت تتمتع ضا الوالية
 : املتمثل يف خلق سياحة مستدامة تعمل على تثمني األنظمة اويكولوجية مبنية علىومن أجل حتقيق هدف هذا البحث و 

 . ي  الضغط على الشريط الساحلي خاصة باجلهة الشرقية اليت تشهد مشاكل بيئية و إيكولوجية وخلق نوع من التوازنـختف -
حية و جعلها مراكز ِاستقطاب من الدرجة و شطايع يف أعمال التهيئة السيا يسريايدإعطاء األولوية لكل من منطقيت  -

على اخلصوصيات احمللية للسكان من أجل خلق حركة األوىل يف إطار محاية البيئة الطبيعية و النظم اويكولوجية، مع احملافظة 
 .سياحية عاملية

تنشيط احلركة  بإمكاهناابع، واليت تثميـن الطابع الريـفي باجلهة اجلنوبية الغربية من الوالية يف خلق سياحة تتماشى مع هذا الط -
 . و حملًيا إقليمياالسياحية 

 : وعلى هذا األسا  هناجل بعا األنشطة السياحية اليت ُيكن تنميتها يف إطار احملافظة على األنظمة اويكولوجية
  :السياحة الشاطئية -

اويكولوجي الساحلي، إال أنه ال ُيكن إمهال رغبة  أهم األنواع املوجودة حالًيا بالوالية، و رغم املشاكل اليت يواجهها النظام
العرض يف هذا ا ـال لتـرقيتـه من جمرد  ويعـتنالتوجه إىل البحر، و لكن ُيكن  أحجام كبرية من السكان احملليني و غري احملليني من

 .فرتات طويلةالسبـاحة و ااِلستمتاع بالشمس إىل خلق أنشطة حتفيزية ُيكنها ختفي  الرتكز على الشواطف ل
 :السياحة الطبيعية -

إذا كانت السياحة الشاطئية أهم األنواع املمارسة حالًيا فالسياحة الطبيعية تشكل كنز الوالية لرتقية قطاع السياحة مستقبالً، 
لمي و خاصة بالنسبة للبحث الع)فوجود جماالت طبيعية كبحرية فتزارة، واد سيبو ، تعترب مناطق ذات ِاستقطاب سياحي مهم 

، باوضافة إىل املساحة الغابية املهمة و تواجد تشكيالت تتميز بااِلخضرار الدائم، فضال عن توفر ثروة حيوانية (ااِلستكشاف
 . مهمة اِلستغالهلا يف نشاط الصيد

 :السياحة الريفية -
سي يف أوقات العطل وهنايات ُتساعد على ختفي  ضغط العمل والدراسة وضجة احلياة احلضرية، هلذا فهي مُتار  بشكل أسا 

األسبوع، و نشري هنا أن العديد من الشركات العاملية تعتمد على إرسال عماهلا إىل املناطق الريفية من أجل جتديد طاقتهم وزيادة 
هي إنتاجهم، و والية عنـابة اليت وصلت إىل درجة الزخم الصناعي و احلضري الذي يتعب األعصاب واألبدان فالسياحة الريفية 

امللجأ الوحيـد املتوافـق مع وجود مناطق ريفية بالواليـة ضمن جماالت سهلية و أخرم جبلية ومناظر طبيعية متعددة، و هي عوامل 
 .تدعم هذا ااِلجتاه يف السياحة

 
 :السياحة الترفيهية -

ة و الرتفيه و املواقع اجلبلية واملنشآت تعترب من أهم األنشطة املدعمة للتوجه اويكولوجي نظرًا لتوفر الوالية على حظائر التسلي
 . الثقافية والرياضية

 : مةـخات
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أصبحت التنمية السياحية ضرورة حتمية ملا هلا من فوائد عديدة على التنمية ااِلقتصادية وااِلجتماعية، يف تقليص حجم 
 .ويكولوجيةالبطالة،  توفري األموال ومحاية البيئة واحملافظة على توازن األنظمة ا

ومتثل والية عنـابة منطقة سياحية هامة، حيث جتمع كمائن سياحية عديدة تتشكل يف أغلبها من ثروات طبيعية متنوعة بني 
و تلبية الطلب ُتشكل ركائز التنمية السياحية وهي بذلك  مبختل  األنواع احليوانية والنباتية، ةالغني... البحر، اجلبل، الغابة، الوادي

 . وط احمللي، الوط  و ال
غري أن كل اومكانات غري مستغلة اليت تقتصر على ممارسة األنشطة السياحية على الساحل، فضاًل عن ااِلنعكاسات البيئية 

 .اليت أحدثتها عملية التصنيع املكث  و أدت إىل ِاختالل توازن األنظمة البيئية
ة بالنظام اويكولوجي، مما ترجل آثار سلبية على الشريط وقد أوضحت املؤشرات املتعلقة بالتوافد على املنطقة أهنا غري مرتبط

وهو ما دعى إىل تصور بعا ااِلقرتاحات هتدف إىل تثمني األنظمة . الساحلي وإمهال باقي املناطق األخرم من الوالية
 .بدائلوإعادة ااِلعتبار للمناطق املتضررة من أجل حتقيق التنمية السياحية املستدامة من خالل عدة اويكولوجية 
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