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المقدمــة العامــة

التنمية السياحية في والية ميلة تهيئة منطقة بني هارون

المقدمـــة العامـــــة
تعتبرر السرياحة هراهرج ااتما يرة ويقافيرة وايت رادية ببر ع ربح تعتبرر عكبرر

رنا ة فري

العالم لما حققته من نتائج معتبرج من حير التردفقا واريررادا ومرن حير منا رل التر

التري

تحررديها ب ررورج مباترررج وب ررورج ريررر مباترررج الرتباطهررا مررا العديررد مررن القطا ررا االيت ررادية
واالاتما يرة واليقافيررة ب وتعرر

السررياحة لره عنهررا مامو رة اانتطررـة المتعلقـرـة بالسر ر والتنقر

واريامة خارج مقر السكن العادي ارراض متعرددجب فهنراد دو

ديردج اهتمر بالنتراط السرياحي

وحقق نتائج معتبرج من حي اريرادا والتدفقا والتت ي .
نا ة تاارية ويطاع ايت ادي هام في ملية التنمية نهرا لدورها

فالسياحة حاليا هي

الهام الذي تلعبه في نمو ايت اديا
وتعم ـ

معهم دو العالمب كونها تؤمن موارد مالية إضافية للسكـان

له تحسين ميزان المدفو ا فهي تمي إحدى ال ادرا الهامة رير المنهورج و ن ر

عساسيا من نـا ر النتـ ـاط االيت ادي وترتبط بالتنمية ارتباطا كبير وتعم
المتكال

له ح بعض

االيت ادية التي توااهها تلد الدو ومنها له سبي الميا متكلة البطالة التي تعمــ

التنمي ة السياحية له تخ ي

حدج نسل ت ايمها وذلد بقدرتها له خلق فرص م اديدج ب الوج

له دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتا بإمكانا
ااساسية والتسهيال

سياحية من خال توفير مرافق البنه

الالزمة لخدمة السائحيـن والمواطنين له السواء ويترتل له التنمية

السياحية مامو ة من التأييرا

التنموية االيت ادية واالاتما ية واليقافية والبيئية والسياسية في

تر

الازائر في ملية إح اء لليرواتها السياحية ب ية است اللها

المق د السياحي بحي

و اعلها تساهم إله اانل القطا ا

ااخرى في التنمية وكان ذلد مباترج بعد

السياحي سنة  6611الذي بموابه تم تحديد ااهدا
وفي الوي

دور الميياق

والوسائ الضرورية للتنمية السياحية.

الذي يحت فيه يطاع السياحة في بعض البلدان مكانة هامة ناده في الازائر

ررم إمكانياتها السياحية الهائلة لم ت
القطاع إذا ما يورن

بعد إله تحقيق ااهدا

المراوج والمساهمة ال عالة لهذا

بمييالتها من البلدان المااورج بفهي تتمتا بموارد سياحية متعددج ومتكاملة

نادرا ما نادها ماتمعة في دولة واحدج سواح ب حاري بعنهار بمرت عا برابا ومناخ معتد
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له مدار السنة بارضافة إله تعدد التقاليد وتنوع اآليار ك هذا يعد مخزون سياحي يمتد بر
ربوع الوطن التي يمكن عن تاع منها واهة سياحية رائدج في حوض المتوسط.
ووالية ميلة تعد من بين المخزون الذي لم يست
تاع منها مااال خ با لترامتها إله استيمارا
السياحي بالوالية خا ة منها المقوما

بعد فهي تتميز بمؤهال وطايا اد هامة
حقيقية لتحقيق التنمية السياحية وت عي القطاع

الطبيعية وعيرية تاريخية و اليقافية زيادج

له ذلد

احتوائها له عكبر سد في الازائر سد بني هارون نهرا رحاطته بالعديد من الموايا السياحية
الرائعة و المؤيرج له معنويا الزائر ب
ويقاب هذ ه المقوما

وية فضال ن توفير وسائ الراحة و االسترخاء

ة

نقص كبير في المرافق السياحية و هياك االستقبا و اا إ طاء

ورج

توضيحية ن وضعية السياحة بوالية ميلة وعفاق تطور هذا القطاع تم طرح ارتكالية التالية :
 ه يمكن تحقيق تنمية سياحية فعال بوالية ميلة و كي

يتم ذلد ؟

 ما هي المؤهال السياحية التي يمكن است اللها و تنميتها بالمنطقة؟
 ما هي وضعية القطاع السياحي بوالية ميلة ؟
 ما هي العوائق و المتاك التي تعري التنمية السياحية بوالية ميلة ؟
 ه يمكن استعما سد بني هارون كأساس للتنمية السياحية بوالية ميلة ؟
و لإلاابة له هذه التساؤال
وضعنا بعض ال رضيا

و ن العوائق التي تعري مسار تنمية هذا القطاع بوالية ميلة

يم يمنا بتحليلها و البح

في

حتهاب و يراا ضع

مردودية القطاع

السياحي بالوالية بنهرج عولية تاملة إله:
 ضع

مستوي هياك االستقبا السياحي .

 ضع

نتاط الوكاال و الامعيا السياحية.

 نقص التكوين و الخبرج في الماا السياحي.
 نقص المساحا الخضراء و حهائر التسلية.
 تقهقر في العوام البيئية و المعالم السياحية.
 نقص الو ي السياحي لدى سكان الوالية و ريال مليا ارتهار للمناطق السياحية.
 ضع


التسويق و الترويج لمختل

دم واود مبادرج من طر

الخدما و المنتاا السياحية الميلية .

الخواص و االستيمار في القطاع السياحة.
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دوافع اختيار الموضوع :
رنا هذا من عهم القطا ا

تعتبر السياحة في

لما تدره من عموا و تساهم في رفا الة

التنمية و تد يم االيت اديا ب ومن هنا ااء اهتمامنا بهذا الموضوع ب لذا وال الت كير بالنهوض
بقطاع السياحة في واليتنا نهرا لما تتمتا به من مؤهال

هائلة الست اللها و هذا من

و امكانيا

عا :
 زيادج المداخي من خال تدفق السياح. رفا وتيرج ايت اد الوالية و النهوض بعالة التنمية . إنعاش المنطقة السياحية الداخلية. توفير منا ل العم . فتح فرص االستيمار السياحي و التباد ال كري و اليقافي بين واليا الوطن وحته خاراه.الهدف من الدراسة :
إن الهد

من هذا البح

هو :

 إ طاء الوضعية الحالية للقطاع السياحــي و عفـاق تنميتــــه. است ال المؤهال -التعري

السياحية المختل ة التي تزخــر بها الواليـــة.

بأهمية االستيمار من المتاريا السياحيــة بالواليـــــــة.

 إنتاء منطقة التوسا السياحي باالست ال المؤهالو لتحقيق ااهدا

السياحية المواودج بمنطقة بني هارون.

المراوج و الو و إله ال اية التي ي بو إليها هذا البح

ا تمدنا له

المنهاية التالية:
 مرحلة البحث النظري:
وتم

فيها البح

ن المرااا الالزمة التي تخدم موضوع البح

بعطروحا ب يوانين بو مراسيم تن يذية و حته الارائد و ب

من كتل ب مقاال

ب مذكرا

ة عساسية زيارج الموايا ارلكترونية

لي تبكة االنترني و يد عدرانا هذه المرااا ضمن يائمة في نهاية البح .
 مرحلة البحث الميداني:
يمنا خال هذه المرحلة باالت ا بمختل
المعطيا

ب المعلوما

و ارح ائيا

الم الح و المديريا

له مستوى الوالية لاما

الخا ة بالمنطقة والتي تخدم الموضوع و تتمي هذه

المديريا في:
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 مديرية التعمير والبناء لوالية ميلة .التقليدية لوالية ميلة.

 -مديرية السياحة و ال نا ا

 مديرية الم الح ال الحية لوالية ميلة . مديرية المناام و ال نا ة لوالية ميلة . مديرية الري لوالية ميلة. مديرية االت ا العمومية لوالية ميلة. مديرية اليقافة لوالية ميلة. دار اليقافة لوالية ميلة.يرج و المتوسطة و ال نا ا التقليدية لوالية ميلة.

 -مديرية المؤسسا ال

 مديرية التاارج لوالية ميلة. مديرية البريد و تكنولوايا ار الم و االت ا . مديرية البرماة و مرايبة الميزانية لوالية ميلة. المركز الوطني لحماية الممتلكا اليقافية و االيرية فرع والية ميلة. مديرية المااهدين لوالية ميلة. -ررفة ال نا ا التقليدية و الحر

لوالية ميلة.

 مديرية ال حة و السكان لوالية ميلة. الديوان الوطني للتطهير.عما الميدان فكان

زيارتنا إله مناطق التوسا السياحي و ت ح نا ك المناطق ذا

السياحية مي  :المدينة القديمةب سد بني هارون...و ريرها ما اخذ

المؤهال

ور فوتوررافية و التي لها

الية بموضوع البح .
مرحلة معالجة المعطيات:
بعد مليا

اما المعلوما

و البيانا

ارح ائية يمنا بمعالاتها و تحليلها و إنااز الاداو و

الخرائط و التعليق ليها.
خطـــــــة البحــــــث:
من عا االاابة له التساؤال
عربعة ف و وك ف

المطروحة في ارتكالية تو لنا إله تقسيم موضوع البح

يحتوي له مبحيين وهي كاآلتي:
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الفصل األول  :التنمية السياحية نشأتها أهم المفاهيم و التعاريف في العالم إفريقيا والجزائر
ويضم هذا ال

مبحيين وهما:

المبحث األول  :تناولنا فيه م اهيم و تعاري

امة ن السياحة

المبحث الثاني :السياحة في العالمب إفريقيا و الازائر
الفصل الثاني  :مقومات السياحية الطبيعية  ،البشرية و االقتصادية في والية ميلة
ويضم هذا ال

مبحيين وهما:

المبحث األول  :عهم الخ ائص الطبيعية والبترية لوالية ميلة
المبحث الثاني  :ااهمية االيت ادية لوالية ميلة
الفصل الثالث :المؤهالت السياحية ووضعية القطاع السياحي في والية ميلة
ويضم هذا ال

مبحيين وهما:

المبحث األول :المؤهال السياحية في والية ميلة
المبحث الثاني :وضعية القطاع السياحي في والية ميلة
الفصل الرابـع :نقــد واقتراحــات
ويضم هذا ال

مبحيين وهما:

المبحث األول :وائق و متاك التنمية السياحية في والية ميلة
المبحث الثاني :تهيئة منطقة بني هارون
ررم ال عوبا

والمتاك التي

ادفنها في إنااز هذه الرسالة لكن إيمانا منا بأن هذا القطاع في

والية ميلة يادر له فتح فرص االستيمار السياحي وتوفير منا ل ت

والنهوض بعالة التنمية

يادر له ت يير واه الوالية وايت ادياتها.
 -وهللا ولي التوفيق-
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الفصـل األول  :التنمٌة السٌاحٌة نشأتها أهم مفاهٌم و تعارٌف السٌاحة فً العالم ،
افرٌقٌا و الجزائر.
مقدمة الفصل
المبحث األول  :مفاهٌم و تعارٌف عامة عن السٌاحة
مقدمة المبحث
 -Iتارٌخ السٌاحة
 -1المرحلة الزمنٌة  1840الى 1914
 -2المرحلة الزمنٌة من  1914الى ٌومنا هذا
 -IIالسٌاحة
 -1مفهوم السٌاحة
 -1-1لغة
 -2-1علمٌا
 -3-1مفهوم السائح
 -4-1تعرٌف المنظمة العالمٌة للسٌاحة ( ) OMT
 -1-4-1الزائر
 -5-1تعرٌف الجزائر للسٌاحة
 -IIIأصناف السٌاحة
 -1السٌاحة الداخلٌة أو المحلٌة
 -2السٌاحة الخارجٌة
-IVأنواع السٌاحة
 -1السٌاحة الترفٌهٌة و اإلستجمامٌة
 -2السٌاحة الثقافٌة
 -3السٌاحة الدٌنٌة
 -4السٌاحة العالجٌة
 -1-4السٌاحة العالجٌة
 -2-4السٌاحة االستشفائٌة
 -5السٌاحة الرٌاضٌة
 -6السٌاحة الشاطئٌة
 -7سٌاحة الغوص
 -8سٌاحة االكتشاف و المغامرات
 -9سٌاحة اإلتصاالت اإلجتماعٌة
 -10سٌاحة رجال األعمال
 -11سٌاحة المؤتمرات
 -12السٌاحة التصورٌة
 -13السٌاحة االتجارٌة
 -14السٌاحة العسكرٌة

رقم
الصفحة
01
06
06
07
07
07
07
08
10
10
10
10
11
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
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 -15سٌاحة التجوال
 -Vمقومات السٌاحة
 -1المقومات الطبٌعٌة
 -2المقومات البشرٌة
 -3الهٌاكل القاعدٌة
-VIالتخطٌط السٌاحً
 -1مفهوم التخطٌط السٌاحً
 -2أهمٌة التخطٌط السٌاحً و اهدافه
 -VIIالتنمٌة السٌاحٌة
 -1مفهوم التنمٌة السٌاحٌة
 -2أهمٌة التنمٌة السٌاحٌة
خالصــة المبحث
المبحث الثانً  :السٌاحة فً العالم افرٌقٌا و الجزائر
مقدمـــة المبحث
 -Iالحركة السٌاحٌة فً العالم
 -1احصائٌات عن السٌاحة فً العالم
 -1-1النشاط السٌاحً
 -2-1المداخٌل السٌاحٌة فً العالم
 -2احصائٌات عن السٌاحة فً القارة اإلفرٌقٌة
 -1-2النشاط السٌاحً
 -2-2المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة
 -3-2أحسن الدول استفادة من المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة
 -3احصائٌات عن السٌاحة فً الجزائر
 -1-3النشاط السٌاحً
 -2-3المداخٌل السٌاحٌة فً الجزائر
 -3-3المقومات السٌاحٌة فً الجزائر
 -1-3-3المقومات الطبٌعٌة
 -2-3-3المقومات البشرٌة (التارٌخٌة و الثقافٌة و الدٌنٌة)
 3-3-3المقومات الخدماتٌة
 -1-3-3-3النقل الجوي
 -2-3-3-3النقل البري
 -3-3-3-3النقل البحري
 -4-3-3-3االتصاالت
 -4-3تطور السٌاحة فً الجزائر
 -1-4-3الفترة ما قبل االستقالل
 -2-4-3فترة غذاة االستقالل
 -3-4-3الفترة ما بٌن 1966-1962
 -4-4-3الفترة ما بٌن 1980-1966
 - 1-4-4-3تأسٌس القطاع السٌاحً بالجزائر
أ -المخطط الثالثً ()1969-1967
ب -المخطط الرباعً األول () 1973 -1970

19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
26
27
27
27
27
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ج -المخطط الرباعً الثانً ( ) 1977-1974
د  -المخطط الخماسً األول ( )1984 -1980
هـ  -المخطط الخماسً الثانً ()1989 -1985
 -5-4-3فترة ما بعد 1989
 -5-3مشاكل القطاع السٌاحً بالجزائر
 -6-3التنمٌة السٌاحٌة فً الجزائر
 -7-3األدوات القانونٌة و التنظٌمٌة الخاصة بالقطاع السٌاحً
خالصة المبحث
خالصة الفصل

الفصل الثانــً  :مقومات السٌاحٌة الطبٌعٌة  ،البشرٌة و االقتصادٌة فً والٌة مٌلة
مقدمة الفصل
المبحث األول  :أهم الخصائص الطبٌعٌة و البشرٌة لوالٌة مٌلة
مقدمة المبحث
 -Iالخصائص الطبٌعٌة و البشرٌة لوالٌة مٌلة
 -1لمحة تارٌخٌة عن الوالٌة
 -2الدراسة الطبٌعٌة
 -1-2الموقع
 -2-2التضارٌس
 -1-2-2المنطقة الجبلٌة الشمالٌة
 -2-2-2منطقة األحواض و التالل
 -3-2-2منطقة السهول العلٌا
 -3-2المناخ
 -1-3-2التساقط
 -2-3-2الحرارة
 -3-3-2العالقة بٌن كمٌة التساقط ودرجة الحرارة
 -1-3-3-2منحى قوسن
 -2-3-3-2معامل أمبرجً
 -4-3-2الرٌاح
 -5-3-2الصقٌع (الجلٌد)
 -6-3-2البرد
 -4-2الشبكة الهٌدروغرافٌة
 -1-4-2المصادر المائٌة السطحٌة
 -1-1-4-2واد الرمال
 -2-1-4-2واد النجاء
 -3-1-4-2واد الكبٌر
 -4-1-4-2سد قروز
 -5-1-4-2سد بنً هارون
 -2-4-2المصادر المائٌة الجوفٌة
 -5-2الغطاء النباتً
 -3الدراسة السكانٌة
 -1-3تطور سكان والٌة مٌلة
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الفصل الثالــث  :المؤهالت السٌاحٌة ووضعٌة القطاع السٌاحً فً والٌة مٌلة
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 -2-3التركٌب الجنسً و العمري للسكان
 -3-3توزٌع سكان والٌة مٌلة عبر بلدٌتها
 -4-3التركٌب االقتصادي للسكان
خالصة المبحث
المبحث الثانً  :األهمٌة االقتصادٌة فً والٌة مٌلة
مقدمة المبحث
 -Iاألنشطة االقتصادٌة
 -1النشاط الفالحً
 -1-1قطاع الفالحة
 -2-1تربٌبة الحٌوانات
 -2قطاع الصناعة
 -3قطاع الصٌد القاري
 -4الخدمات
 -1-4التعلٌم العالً و البحث العلمً
 -1-1-4المركز الجامعً بمٌلة
 -2-4التكوٌن المهنً و التمهٌن
-3-4الخدمات الصحٌة
 -4-4الخدمات التجارٌة
-5-4الخدمات البنكٌة و المصرفٌة
 - IIدراسة الشبكات
 -1شبكة المواصالت
 -1-1شبكة الطرق
-1-1-1الطرق الوطنٌة
-2-1-1الطرق الوالئٌة
-3-1-1الطرق البلدٌة
 -4-1-1الطرٌق السٌار شرق –غرب
-5-1-1السكة الحدٌدٌة
 -2شبكة االتصاالت
 -3شبكات الطاقة
 -1-3شبكات الطاقة الكهربائٌة
 -2-3شبكة الغاز الطبٌعً
 -4شبكات التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب و الصرف الصحً
 -1-4شبكة المٌاه الصالحة للشرب
 -2-4شبكة الصرف الصحً
خالصة المبحث
خاتمة الفصل
مقدمة الفصل
المبحث األول  :المؤهالت السٌاحٌة فً والٌة مٌلة
 -Iالمؤهالت الطبٌعٌة
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 -1المواقع الطبٌعٌة
 -1-1موقع بنً هارون
 -2-1موقع مارشو
 - 3-1موقع تسدان
 -2الغابات
-1-2أصناف الغابات
 -1-1-2الغابات الطبٌعٌة
أ -غابة بوعشرة
ب -غابة تسدان
 -2-1-2الغابات االصطناعٌة
 -2-2الثروة الحٌوانٌة
 -1-2-2الحٌوانات
 -2-2-2الطٌور المهاجرة
 -3المنابع الحموٌة
 -1-3حمامات التالغمة
 -2-3حمام بنً قشة
 -IIالمؤهالت التارٌخٌة و األثرٌة
 -1تارٌخ مٌلة (حضارات)
 -1-1مٌلة فً العهد النومٌدي
 -2-1مٌلة فً العهد الرومانً
 -3-1مٌلة فً العهد الوندالً
 -4-1مٌلة فً العهد البٌزنطً
 -5-1مٌلة ابان الفتح العربً اإلسالمً
 -6-1مٌلة فً عصر الوالة
 -7-1مٌلة فً عهد األغالبة
 -8-1مٌلة فً العهد الفاطمً
 -9-1مٌلة فً العهد الزٌرٌن
 -10-1مٌلة فً عهد الحمادٌٌن
 -11-1مٌلة فً عهد الموحدٌٌن
 -12-1مٌلة فً عهد الحفصٌٌن
 -13-1مٌلة فً عهد العثمانٌٌن
 -14-1مٌلة أثناء االحتالل الفرنسً
 -15-1مٌلة فً الوقت الحاضر ()2013-1962
-2أهم المواضٌع التارٌخٌة
 -1-2مٌالف (مٌلة القدٌمة)
 -1-1-2السور البٌزنطً
 -2-1-2األبواب
أ -باب الرحبة ( باب الجامع)
ب -باب الحدٌد
ج -باب البلد
د -باب الرٌوس
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 -3-1-2عٌن البلد
 -4-1-2تمثال مٌلو
 -2-2مشتة العربً
-3-2عٌن المشٌرة
 -4-2الرقادة
-5-2األثار الرومانٌة
-6-2الكهوف
أ -كاف تازورت (مشتة نعمون  -عٌن بزاط )
ب -مغارة شطابة أو غار الزمة
 -7-2قلعة تازورت
 -8-2فندق فرجون
 -9-2قصر األغا
-10-2السجن األحمر
 -11-2برج زغاٌة
 -12-2كاف الزوابق
 -13-2مركز الصاص
 -14-2منٌار زارزة
 -15-2صخرة برزٌزة
 -16-2البعالة
 -17-2عٌن فوة
 -18-2عٌن تامذة
 -IIIالمؤهالت الدٌنٌة
 -1المساجد
 -1-1مسجد سٌدي غانم
-2-1المسجد العتٌق
 -3-1مسجد مبارك المٌلً
 -2الزواٌا
 -1-2زاوٌة سٌدي الشٌخ الحسٌن
 -2-2الزاوٌة الحمالوٌة
 -3-2الزاوٌة الرحمانٌة
 -4-2الزاوٌة المعمرة
 -5-2الزاوٌة الحنصالٌة
 -6-2الزاوٌة المالرٌة
 -3األضرحة
 -1-3ضرٌح ثالثة صٌودة
 -2-3ضرٌح سٌدي سعدون
 -3-3ضرٌح سٌدي عزوز
 -4-3ضرٌح الرحمانٌة
 -IVالمؤهالت الثقافٌة
 -1الهٌاكل الثقافٌة
 -1-1دار الثقافة
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 -2-1متحف المجاهدٌن
 -3-1متحف المدٌنة القدٌمة
 - 2العادات و التقالٌد
 -1-2التوٌزة
ٌ -2-2وم النشرة
 -3-2بوغنجة
 -3الجمعٌات الثقافٌة المعتمدة بوالٌة مٌلة
 -4الصناعة التقلٌدٌة
 -5فن الطبخ
 -6الموسٌقى و الفن
 -1-6الموسٌقى الشعبٌة
 -2-6الشعر الحر
 -3-6الحكاٌات و األمثال
 -Vالمؤهالت اإلنشائٌة
 -1سد بنً هارون
 -2سد واد العثمانٌة
 -VIالهٌاكل السٌاحٌة
 -1هٌاكل االستقبال
 -1-1الفنادق
 2-1بٌوت الشباب
 -2هٌاكل اإلطعام
 -3الوكاالت السٌاحٌة
 -VIIالصناعات التقلٌدٌة
 -1فروع النشاطات الحرفٌة
 -1-1الصناعة التقلٌدٌة الفنٌة
 2-1الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة النتاج المواد
 -3-1الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة للخدمات
 -2أهم الحرف التقلٌدٌة التً ٌجب احٌائها او الحفاظ علٌها
 -1-2الصناعة النحاسٌة
 -2-2الطرز التقلٌدي
 -3-2صناعة الكسكس
 -4-2صناعة الفخار و النسٌج
 -5-2صناعة األدوات الخشبٌة
 -6-2صناعة الحلوٌات التقلٌدٌة
 -3التظاهرات المسجلة فً مٌدان الصناعات التقلٌدٌة
 -4المشاكل التً ٌعانً منها قطاع الصناعات التقلٌدٌة
خالصة المبحث
المبحث الثانً  :وضعٌة القطاع السٌاحً فً والٌة مٌلة
مقدمة المبحث
 -Iلماذا ننمً السٌاحة فً والٌة مٌلة
 -IIالوضعٌة الحالٌة للقطاع السٌاحً لوالٌة مٌلة
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177
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 -1الهٌاكل السٌاحٌة
 -1-1هٌاكل االستقبال
 -2-1هٌاكل اإلطعام
 3-1الهٌاكل الترفٌهٌة
 -2المعالم التارٌخٌة و الدٌنٌة
 -3دراسة السٌاح الوافدٌن بمدٌنة مٌلة
 -4التسٌٌر السٌاحً فً الوالٌة
 1-4مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة
 -5الفاعلون بصفة مباشرة فً قطاع السٌاحة بالوالٌة
 -1-5ممثلً السٌاحة الفندقٌة وهٌاكل المبٌت
 -2-5وكاالت السٌاحة و األسفار
 3-5الحركات الجمعوٌة
 4-5المطاعم السٌاحٌة بوالٌة مٌلة
 -6االستثمار السٌاحً بوالٌة مٌلة
 -1-6االستثمار فً القطاع العام
 -1-1-6دراسة التهٌئة لموقع طبٌعً (غابة تادرار بلدٌة القرارم قوقة)
 -2-1-6دراسة التهٌئة لمحطتٌن مناخٌتٌن بجبل وشناك ببلدٌة تسالة لمطاعً وجبل تامزقٌدة
ببلدٌة تسدان حدادة
 - 3-1-6الدراسة الهٌدروجٌولوجٌة لطبقة المٌاه الحموٌة بمشتة السمارة بلدٌة التالغمة
 - 4-1-6دراسة تهٌئة جر و تجمٌع مٌاه المنبع الحموي قروز بلدٌة واد العثمانٌة
 -5-1-6دراسة وتحدٌد و تصنٌف و انشاء مناطق التوسع السٌاحً للوالٌة
 - 1-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً مارشو
 - 2-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً كدٌة المقتٌلة
 -3-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً حمام قروز
 -4-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً واشناك
 -5-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً عٌن أحمد
 – 6-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً المرج السطاح
 -7-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون
 -2-6اإلستثمار فً القطاع الخاص
 -1-2-6المشارٌع السٌاحٌة التً فً طور اإلنجاز
 -2-2-6المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق بعد (مصادق علٌها من طرف الوزارة)
 -3-2-6المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة
 -7التكوٌن السٌاحً
خالصة المبحث
خالصة الفصل

الفصل الرابــــع  :نقــد و اقتراحـــــــــات
مقدمة الفصل
مقدمة المبحث
 -Iالوضع المستهدف من التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة
 -IIالعقبات التً تعترض التنمٌة السٌاحٌة لوالٌة مٌلة
 -1العوائق الطبٌعٌة
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 -1-1انجراف التربة
 -2-1االنزالقات األرضٌة
 -3-1الرطوبة
 -2العوائق البشرٌة
 -1-2المٌاه المستعملة
 -2-2النفاٌات
 -3-2نقائص ادارٌة وهٌكلٌة
 -4-2الوكاالت السٌاحٌة
 -5-2مشاكل تسٌٌر و استغالل الحمامات المعدنٌة
 -6-2التدخالت العشوائٌة على المناطق التارٌخٌة
 -7-2مشكل هٌاكل االستقبال و الفنادق
 -8-2توقف المشارٌع و تعطلها
 -9-2مشاكل الصناعات التقلٌدٌة و الثقافٌة
 -10-2نقص اإلعالم و اإلشهار للمناطق السٌاحٌة
 -11-2نقص المساحات الخضراء و حضائر التسلٌة
 -12-2نقص التكوٌن و الموارد البشرٌة المتخصصة فً السٌاحة
 -13-2عدم تالؤم الدعم المالً الحالً مع ممٌزات االستثمار السٌاحً
 -1-13-2الدعم المالً للهٌاكل القاعدٌة
 -2-13-2الدعم المالً للمشارٌع السٌاحٌة والفندقٌة
 -14-2تسٌٌر و تكفل بالنشاطات السٌاحٌة
 -IIIتوصٌات و اقتراحات لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة بوالٌة مٌلة
 -1تحدٌد نوع السٌاحة التً بجب تنمٌتها فً والٌة مٌلة
 -1-1السٌاحة الثقافٌة
 -2-1السٌاحة الدٌنٌة
 - 3-1السٌاحة الحموٌة (العالجٌة)
 -4-1السٌاحة المناخٌة
 -5-1السٌاحة الترفٌهٌة و اإلستجمامٌة
 -6-1السٌاحة الرٌاضٌة
 -7-1سٌاحة العبور
 - 8-1السٌاحة الرٌفٌة و الجبلٌة
 -9-1سٌاحة الصٌد
 -10-1السٌاحة اإلستكشافٌة
 -2المحاور الرئٌسٌة للتنمٌة السٌاحٌة بوالٌة مٌلة
 -1-2االعتناء بالمناطق التارٌخٌة و األثرٌة
 -2-2استغالل المؤهالت الطبٌعٌة
 -3-2احٌاء التراث الغٌر مادي
 -4-2هٌاكل االستقبال
 -5-2وسائل النقل و االنتقال
 6-2شبكة المواصالت
 -7-2دعم انشاء جمعٌات و النواد المتخصصة فً دعم نشاطات سٌاحٌة متنوعة
 8-2االعتماد على اإلشهار
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 -3االقتراحات و الحلول الخاصة بإنعاش القطاع السٌاحً بالوالٌة
 -1-3تنشٌط السٌاحة
 -2-3تشجٌع االستثمارات السٌاحٌة
 -4األفاق المستقبلٌة لقطاع السٌاحة بوالٌة مٌلة
خالصة المبحث
المبحث الثانً  :تهٌئــة منطقـــة بنً هــــارون
مقدمة المبحث
 -Iقانون  03/03المؤرخ فً  17فبراٌر  2003و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السٌاحٌة
 -1ماهٌة التوسع السٌاحً
 -1-1الموقع السٌاحً
 -2-1منطقة محمٌة
 -2اهداف القانون
 -3شروط تهٌئة و استغالل مناطق التوسع السٌاحً و حماٌتها
 -1-3شروط تهٌئة و استغالل مناطق التوسع السٌاحً
 -2-3حماٌة مناطق التوسع السٌاحً و المواقع السٌاحٌة
 -4تهٌئة و تسٌٌر مناطق التوسع و المواقع السٌاحٌة
 -5مراقبة مطابقة المنجزات و البحث عن المخالفات
 -IIانشاء منطقة التوسع السٌاحً (بنً هارون)
 -IIIالدراسة الطبٌعٌة لمنطقة بنً هارون
 -1الموقع
 -2أهمٌة الموقع الجغرافً
 -3الخصائص الطبوغرافٌة لمنطقة الدراسة
 -1-3االنحدارات
 -2-3االرتفاعات
 -4المناخ
 -1-4التساقط
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<

مقـدمــة الفصـل:
تعتبر صناعة السٌاحة من الصناعات الهامة لما لها من أهمٌة كبٌرة فً دعم عملٌة التنمٌة
الشاملة اقتصادٌـا و اجتماعٌا و ثقافٌــا و سٌاسٌا حٌث أن مجاالت السٌاحـــة و أنشطتها الخدمٌــة
المتنوعــة و عالقاتها بـالتنمٌة المستدامــة أصبحت مثـار اهتمـام الكثٌر مـن العلمـــاء االقتصــاد
و الجؽرافٌا و االجتماع و النفس و االدارة.
فالسٌاحـة تعـد احد القطاعـات األكثر اهمٌـة و دٌنامٌكٌة عبر العالم حٌث اصبحت مجــال
خصب لتوفٌر فرص العمــل و بذلك تساعـد فً حل مشكلـة البطالـة و تساهــم فً حركة العمران
كمــا تساعـد علـى تدفـق العمـالت االجنبٌة و جـذب رإوس االموال مـن الخـارج  ،و لهـذا فكثٌر
من الدول جعلت من هذا القطاع حجر اساس اقتصادها الوطنً.
لذلك سنحـاول مـن خالل هـذا الفصل التطـرق الـى مفهـوم السٌاحــة و التنمٌـة السٌاحٌــة
باإلضافة الى أثر السٌاحة فً االقتصاد العالمً وواقعها فً الجزائر.
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مقدمة المبحث:
تحتل السٌاحــة حالٌا مكانـة ممٌزة لـدى العدٌـد مـن دول العالـم لما لها مـن عائـدات كثٌر
ومباشرة إضافـة الـى سهولة االستثمار بها  ،حٌث اضحت السٌاحـة تشكل موردا اقتصادٌـا هاما
للكثٌر مـن الـدول التـً تتنافس فٌمـا بٌنها الجتذاب أكبر عــدد مـن السٌـاح و بالتالــً الحصـول
علـى أكبر فرصة للتنمٌة.
ولكـن قبـل أن نتطرق فـً هذا المبحث إلـى أهمٌـة النشاط السٌاحً و أنواعــه ووضعٌته فً
العالم و الجزائر البد أن نتعرؾ اوال على ماهٌة السٌاحة و السائح و أٌضا التخطٌط السٌاحً
الذي له دور كبٌر فً تنظٌم و التسٌٌر العلمً السلٌم للمجال السٌاحً.
 - Iتارٌخ السٌاحة:
منذ أن خلـق هللا اإلنسان على وجـه األرض و هو فً حاجــة إلى التنقل بحثا عـن المؤكـل
و المشرب مستخدمـا وسائـل التنقل المتاحـة أنداك والخاصة بكـل حقبـة زمنٌــة ،و قــد استعمـل
المصرٌـون القدامى القوارب الشراعٌـة عبر البحر ،أما بـرا فكانـوا ٌسٌرون إمـا علــى األقـدام
أو عل ى الدواب ،وعلٌه فإن هذه الفترة لم تعرؾ نشاطا سٌاحٌا حقٌقٌا ألن المسافر كان ٌقوم بكل
شًء بنفسه  ،ولــم تكن هناك مرافـق خاصة بهـذا األخٌر  ،كما كانـوا ٌتنقلون ألؼراض خاصة
كالبحث عن األسواق فً بلدانهم أو خارجها و البحث عن العمل ضؾ إلى ذلك زٌــارة األماكـن
الم قدسة كمكة المكرمة والمدٌنـة المنورة وزٌـارة القدس عند المسلمٌن والفاتٌكـان عند المسحٌٌن
كما كـان األمراء واألؼنٌاء ٌسافرون مـن أجل االستشفاء إلى أماكن المٌاه المعدنٌة وأحٌانا لتنزه
والتمتع بالمناظر الطبٌعٌـة والشواطئ والبحٌرات واألماكـن الدافئة شتاءا  ،وعلٌه ٌمكن أن نمٌز
مرحلتٌن مهمتٌن فً تارٌخ السٌاحة وهما :
 -1المرحلة الزمنٌة  1841إلى : 1914
عرفت هذه المرحلة زٌــادة انتقــال البشر من مكــان ألخر و هذا مرده إلــى االختراعـات
و التطورات التكنولوجٌا الخاصة فً هذه الفترة  ،وذلك باختراع القطار والسٌارة والسفن المرٌحة
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والسرٌعة فً نفس الوقت ،كل هذا جعل من اإلنسان ٌهتم فعال بالسٌاحة و التنقل ،وعموما تعد
هذه المرحلة هً البداٌة الفعلٌة للنشاط السٌاحً عبر

العالم.

وقد ظفر "توماس كٌد" وهو برٌطانً ،بتنظٌم أول رحلة سٌاحٌة جماعٌة عن طرٌق القطار داخل
إنجلترا ،ثــم قادهــا إلــى دول أوربا ثم أمرٌكــا ومن أهــم وأطول هــذه الرحـــالت التــً سمٌت
" "Grand Tourحٌث تم فٌها اختٌار وسائل النقل وأماكن اإلقامة وكذا األماكن التً ٌتم
زٌارتها ،فكانت لبنه لظهور النشاط السٌاحً.
 - 2المرحلة الزمنٌة من  1914إلى ٌومنا هذا:
تمٌزت هذه المرحلة بؤعظم اختراع عرفته البشرٌة و هو الطائرة الحربٌة  ،والتً تزامنت
مع الحرب العالمٌة األولى  ،وبعد ذلك دخلت الطائرة مجال الطٌران المدنً وتمٌزت بإدخال
وسائل األمان وسرعة االنتقال  ،حٌث طؽت هذه األخٌرة على الوسائل األخرى  ،كما أنها
ظهرت السٌاحة البحرٌة و التً تعد أقل تكلفة.
إن التكامل فً وسائل النقل البرٌة و البحرٌة والجوٌة  ،خصوصا بعد نهاٌة الحرب العالمٌة
األولى ،وزٌادة تنقل األفواج البشرٌة من مكان إلى أخر ،كل هذا ٌعد البداٌة الحقٌقٌة للسٌاحة
بمفهومها الحدٌث و التً أصبحت تسمى بالصناعة السٌاحٌة  ،وحدٌثا ظهر االسم الجدٌد
" "Tourismeوهو ولٌد القرن العشرٌن و بدأ االهتمام بالسٌاحة من طرؾ المنظمات العالمٌة
خاصة األمم المتحدة  ،وعلٌه فقد أولى الباحثون اهتماما بلٌؽا بهذا النشاط و أنشئوا له معاهد
متخصصة ووضعوا له إطارا خاصا منفصال عن

التجارة  ،النقل و االنشطة االخرى

وصارت السٌاحة علما مستقال .
وعموما بعد الخمسٌنٌات عرفت الشرارة الحقٌقٌة النطالق النشاط السٌاحً والذي تزامن مع نهاٌة
الحرب العالمٌة الثانٌة  ،حٌث عمد األوربٌون إلى االشتراك فً السٌاحة الدولٌة وهذا إلعادة الثقة
فً النفوس بعد الحربٌن العالمٌتٌن ،حٌث قامت فً هذه الفترة شركات سٌاحٌـة تنظم رحالت
سٌاحٌة أوربٌا ودولٌا  ،وتعد إسبانٌا أول الدول األوربٌة التً حظٌت باستقبال السٌاح الوافدٌـن
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إلى أوربا مقارنة بجٌرانها ،وهذا ٌرجع العتدال مناخها من جهة و النخفاض األسعار فٌها من
جهة أخرى.
كما شهدت إٌطالٌا فً السواح الوافدٌن إلٌها بفضل تنوع منتوجها السٌاحً من جزر و سٌاحة
ثقافٌة و عالجٌة  ،دون أن ننسى فرنسا و سوٌسرا اللتان كانتا من أهم الدول المستقبلة للسٌاحة
الثقافٌة والصحٌة  ،أما الدول النامٌة فلم تعرؾ نشاطا سٌاحٌا بالمعنى المعروؾ  ،سوى السٌاحة
الدٌنٌة  ،والسبب تارٌخً راجع إلى فترات االستعمار التً عرفتها هذه الدول .
أصبحت السٌاحة خالل الستٌنٌات ظاهرة عالمٌة وبدأت الدول األوربٌة تخطط لها من خالل
المخطط اإلسبانً لتنمٌة السٌاحة وهذا بتطوٌر شواطئها  ،كما عرفت هذه الفترة دخول الدول
النامٌة للمنافسة الدولٌة لجذب السٌاح  ،بعدها عرفت نوعا من االستقرار ،كمصر ،الجزائر
،المؽرب  ،تونس ،تاٌالندا  ،إندونٌسٌا وكوبا  ،حٌث تعتبر هذه الدول لبنة للتنمٌة السٌاحٌة فً
العالم الثالث واالنفتاح على الدول الؽربٌة  ،هذا فٌما ٌخص الدول المستقبلة للسٌاحة .
أما على مستوى الدول المصدرة للسٌاحة فقد ظهرت شركات كبرى لتنظٌم البرامج السٌاحٌة وقد
سمٌت الستٌنات بعصر السٌاحة االجتماعٌة  ،إذ لم تقتصر هذه الظاهرة على االؼنٌاء فقط بل
شملت الطبقات االجتماعٌة االخرى و اصبحت فً متناول الجمٌع  ،وظهور السٌاحة بالتقسٌط
و تخفٌض قٌم العمالت للدول المستوردة للسٌاحة كإسبانٌا و إٌطالٌا و فرنسا  ،كما اصبح للسٌاحة
بتطورها أثار سلبٌة عن طرٌق التوسع الؽٌر منتظم و المدروس الذي أضحى ٌإثر على مستقبل
االصول الطبٌعٌة وال حضارٌة للدول المستقبلة للنشاط السٌاحً ،وكذا االثار االجتماعٌة على
السلوك البشري و القٌ م  ،حٌث ٌإدي أثر المشاهدة الى تقلٌد سلوك السائحٌن و عادتهم فً المؤكل
و المشرب و الملبس هذا االخٌر قد ٌإدي إلى ظهور عادات سٌئة  ،أما االثار البٌئٌة فتمثلت فً
التلوث فً الماء و الهواء فً الدول المستقبلة للسٌاح باإلضافة الى االؼراق واالنحالل الخلقً
وظهرت العدٌد من االمراض القاتلة نتٌجة االختالط فؤولى العدٌد من الباحثٌن االلمان
و النمساوٌٌن خاصة عناٌة كبٌرة بدراسة السٌاحة كمنتج من منتجات المجتمع الصناعً و تحلٌل
المنافع و التكالٌؾ التً ستعود على البٌئة و االقتصاد الوطنً.
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وٌم كن القول أن كل مرحلة من مراحل التطور البشري السٌاحً تمٌزت بسمات خاصة بها مٌزت
عن كل مرحلة ،فقد عرفت المرحلة االولى تطورا ملحوظا فً وسائل النقل البري و البحري
كالسٌارات و القطارات و السفن الكبٌرة و دخول متوسطً الدخل فً النادي السٌاحً الذي
صاحب ظهور شركات سٌ احٌة لتنظٌم عملٌة التنقل  ،اما المرحلة الثانٌة فحدثت فٌها ظفرة هائلة
فً وسائل النقل المختلفة ،هذا ما أدى إلى زٌادة النشاط السٌاحً و دفع عجلة التنمٌة به (.)1
 - IIالسٌاحـــة :
 -1مفهوم السٌاحة:
ٌتباٌن مفهوم السٌاحة بتباٌن الزاوٌة التً ٌنظر إلٌها مختلؾ الباحثٌن و المهتمٌن بموضوع
السٌاحة فالبعض ٌتؤثر بالسٌاحة كظاهرة اجتماعٌة و البعض االخر ٌتؤثر بها كظاهرة اقتصادٌة
و منهم من ٌركز على دورها فً تنمٌة العالقات الدولٌة أو كعامل من عوامل العالقات االنسانٌة
أو التنمٌة الثقافٌة  ،فالمقصود بالسٌاحة :
 -1-1لغــة :
لفظ السٌاحة ٌعنً التجول ،أي جال فً األرض بمعنى أنه ذهب وسار على وجه األرض
وفً اللؽة االنجلٌزٌة لفظ »  « tourismeالمشتقة من« « to tourأي ٌتجول وٌدور.
 -2-1علمٌــا:
فمن الناحٌة العلمٌة فنجد عدة تعرٌفات وضعت حسب نوع التخصص وتوجه الباحثٌن ،وقد
ذهب العدٌد من أساتذة االقتصاد واالجتماع والفلسفة....وؼٌرهم فً وضع مفاهٌم خاصة بما هً
السٌاحة ونذكر أنسبها فً ضوء أهداؾ ومحددات الدراسة.
ولعل أول تعرٌؾ للسٌاحة كظاهرة متنقلة لها مقوماتها الخاصة ٌعود إلى أواخر القرن التاسع
عشر حٌث عرفها األلمانً(  ) Froylerبؤنها:

( : )1هدٌر عبد القادر " واقع السٌاحة فً الجزائر و أفاق تطورها "  ،رسالة ماجٌستر علوم التسٌٌر  ،جامعة الجزائر
، 2006/2005ص.38
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« بمعناها الحدٌث ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزاٌدة إلى الراحة ،وإلى
تؽٌٌر الهواء ،وإلى مولد اإلحساس بجمال الطبٌعة ونمو هذا اإلحساس  ،وإلى الشعور بالبهجة
والمتعة من اإلقامة فً مناطق لها طبٌعتها الخاصة ،وأٌضا إلى نمو االتصاالت على األخص بٌن
شعوب وأوساط مختلفة من الجماعة اإلنسانٌة وهً االتصاالت التً كانت ثمرة اتساع نطاق
التجارة وثمرة تقدم وسائل النقل » (.)1
وٌعرفها االقتصاد النمساوي ( )chratenchofenعلى أنه  «:مجموع كل الظواهر ذات الطابع
االقتصادي بالدرجة االولى التً تترتب على وصول المسافر الى منطقة أو والٌة أو دولة معٌنة
وإقامته فٌها ورحٌله عنها وهً ظواهر تترابط بالتبعٌة » (. )2
ومعنى ذلك أن السٌاحة هً جملة من الظواهر لها طابع اقتصادي ٌترتب هذا الحراك
االقتصادي عن تنقل المسافرٌن بٌن مناطق البلد المضٌؾ.
و لقد قرن الباحث االنجلٌزي ( )Norvelالسٌاحة باألجانب مستبعدا السٌاحة الداخلٌة بقوله " أن
السائح هو الشخص الذي ٌدخل بلدا اجنبٌا ألي ؼرض عدا اتخاد هذا البلد محل اقامة دائمة  ،او
عدا العمل فً هذا البلد عمال منتظما مستمرا و الذي ٌنفق فً هذا البلد الذي ٌقٌم فٌه اقامة مإقتة
ماال ٌكسبه فً مكان اخر"

(.)3

 -3-1مفهوم السائح:
ٌعرؾ بذلك الشخص الذي ٌترك مكان اقامته المعتاد الى مكان اخر ٌمارس فٌه التروٌج
و الترفٌه شرٌطة ان ٌبٌت لٌلة واحدة على االقل  ،و ان ال تطول مدة اقامته عن عام و ٌشمل هذا
التعرٌؾ السٌاحة الداخلٌة و الدولٌة  ،و سٌاحة المواسم الدٌنٌة و المإتمرات و هناك عدد من
الكلمات االجنبٌة التً لها عالقة بالسٌاحة :

( : )1محمود كامل " السٌاحة الحدٌثة علما و تطبٌقا "  ،الهٌئة العلمٌة للكتاب  ،مصر ،1975ص.13
( :)3( ، )2محمود فوزي شعوبً " السٌاحة و الفندقة فً الجزائر"  ، 2002اطروحة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم  ،جامعة
الجزائر  ، 2007/2006ص.14
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 :Tour رحلة تبدأ من المنزل وتنتهً الٌه.
 :Touriste الشخص المسافر من أجل المتعة.
 :Tourisme سٌاحة.
 :Domestic tourisme سٌاحة داخلٌة (محلٌة).
 :Recréation تروٌج.
 :Free time وقت الفراغ.
 :Lei sure االبتهاج.
ولألهمٌة علم السٌاحة اصبح ٌدرس فً المعاهد و الجامعات فً معظم دول اوروبا فً حٌن ان
المنظمة العالمٌة اهتمت بإقامة المإتمرات العلمٌة للتشجٌع على السٌاحة.
 - 4-1تعرٌف المنظمة العالمٌة للسٌاحة (:)OMT
وضعت المنظمة العالمٌة للسٌاحة مجموعة من التعارٌؾ و التً تتحكم فً كافة االحصاءات
التفصٌلٌة حول السٌاحة و كان ذلك عام  1963فً مإتمر نظمته حول السٌاحة الدولٌة و تتمثل
هذه التعارٌؾ فً :
 -1-4-1الزائر :هو كل شخص ٌتوجه إلى بلد ٌقٌم فٌه ألؼراض مختلفة ،و لٌس ممارسة مقابل
أجر ٌخص فئتٌن من الزوار:
أ -السواح  :تكون اسباب زٌارتهم هً الترفٌه  ،الراحة ،قضاء العطل ،الصحة ،الدراسة،
الرٌاضة أو زٌارة األقارب و ٌمكثون على األقل  24ساعة فً البلد الذي ٌزورونه.
ب -المتنزهون :هم الذٌن ال تتعدى مدة إقامتهم  24ساعة و هم :
 االشخاص الذٌن ٌسافرون لحضور اجتماعات أو أداء مهمات.
 المشتركون فً الرحالت البحرٌة على ظهور السفن حتى و إن تعدت مدة إقامتهم  24ساعة.
 المسافرون الذٌن ٌتوقفون فً الطرق حتى و لو زادوا على  24ساعة (.)1
( :)1هدٌر عبد القادر  ،مصدر سابق ذكره ص.45
12

الفصل االول

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

 -5-1تعرٌف الجزائر للسٌاحة :
بالنسبة للجزائر فإنها تبنت تعارٌؾ المنظمة العالمٌة للسٌاحة  OMTمع اضافة بعض
المفاهٌم التً تم تحدٌدها من طرؾ وزارة السٌاحة و المتعلقة بتوافد السواح و المرافق السٌاحٌة
وٌتمثل فً :
 الداخل  :كل مسافر تطؤ اقدامه ارض الجزائر (التراب الوطنً ) خارج منطقة العبور. المسافر :هو كل شخص ٌدخل التراب الوطنً  ،مهما كانت دوافع هذا الدخول و مهما كانمكان اقامته و جنسٌته باستثناء الجوالٌن فً رحلة بحرٌة و الجوال فً رحلة بحرٌة هو كل زائر
ٌدخل الحدود الوطنٌة و ٌؽادرها فً نفس السفٌنة التً جاء فٌها و التً ٌسكن على متنها طوال
اقامته فً البالد.
 الزائر :هو كل من دخل البلد ( الجزائر) من ؼٌر ان ٌقٌم فٌها عادة و ال ٌمارس فٌها أٌة مهنةمقابل أجر ،و ٌشمل هذا التعرٌؾ فئتٌن من الزوار هما السٌاح و الجوالون :
 السائح :هو الزائر لفترة محدودة ٌ ،قضً على األقل  24ساعة فً البالد و ذلك ألؼراضالمتعة ( صحٌة  ،رٌاضٌة  ،دواعً دٌنٌة .....إلخ ) ،أو إنجاز أشؽال  ،زٌارة األقارب  ،حضور
اجتماعات  ،القٌام بمهام  ،الدراسة ...إلخ .
 المقٌمون :هم المسافرون ؼٌر الجوالٌن فً رحلة بحرٌة و ؼٌر المقٌمٌن. الجوال  :هو الزائر لمدة محدودة ٌ ،قضً على األقل  24ساعة فً البالد  ،هذا المفهوم ٌنطبقعلى كل المسافرٌن الذٌن هم فً جولة بحرٌة ماعدا المسافرٌن الدٌن ٌمكن اعتبارهم من الناحٌة
القانونٌة أنهم لم ٌدخلوا التراب الوطنً فضال عن سكان الحدود العاملٌن فً الجزائر (.)1

( :)1محمود فوزي شعوبً  ،مصدر سبق ذكره ص.17
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 - IIIأصناف السٌاحة :نمٌز بٌن صنفٌن أساسٌٌن من السٌاحة هما:
 -1السٌاحة الداخلٌة أو المحلٌة:
ٌقصد بها السٌاحة التً ٌمارسها أبناء الوطن داخل حدود دولتهم ،حٌث تمكنهم من زٌارة
المناطق السٌاحٌة التعرؾ علٌها واالرتباط بها ،بهدؾ ربط المواطنٌن ببالدهم ،زٌادة الوعً
السٌاحً لدٌهم ،تشؽٌل المنشآت السٌاحٌة على مدار السنة.
كما تعمل على تروٌح وترفٌه أنفسهم وبذلك تخلق لدٌهم شعور االنتماء واالعتزاز بالتراب
الوطنً ،وأحسن نوع سٌاحً ٌمثل السٌاحة الداخلٌة هً السٌاحة االجتماعٌة.
 -2السٌاحة الخارجٌة:
ٌقصد بها السٌاحة العالمٌة أو الدولٌة وفٌها ٌخرج المواطن من دولته إلى دولة أخرى بوسٌلة
نقل معٌنة سواء كانت برٌة  ،بحرٌة أو جوٌة بؽرض السٌاحة و التروٌح تمثلها عدة أنواع مـــن
السٌاحـة حسب الهـدؾ الـذي ٌسعـى إلٌـه السائـح فقـد ٌكـون للتروٌح ،أو العبادة ،او األعمال  ،أو
االكتشاؾ  ،أو الرٌاضة والعالج وؼٌر ذلك .
 -IVأنواع السٌاحة:
تتعدد أنماط وأشكال السٌاحة تبعا للهدؾ المسطر و المحدد مسبقا  ،وهو أمر طبٌعً ٌتفق
ورؼبات السٌاح و إمكانٌاتهم المادٌة و مستوٌاتهم الثقافٌة  ،وخصائصهم الصحٌة و العلمٌة ،
و اتجاهاتهم الفكرٌة المتباٌنة  ،لذلك تضم السٌاحة تبعا لهذا المعٌار العدٌد من األنواع نحاول
عرض البعض منها (: )1
 -1السٌاحة الترفٌهٌة و اإلستجمامٌه :
ٌقصد بها قضاء وقت الفراغ و اإلجازات بعٌدا عن العمل و المسإولٌات من أجل المتعة
و الراحة وهً من أقدم األنواع السٌاحٌة وأكثرها انتشارا حٌث وصلت نسبة السٌاحة الدولٌة
( :)1امٌنة بن المجات " التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن المإهالت و العراقٌل " ،رسالة ماجٌستر فً التهٌئة
االقلٌمٌة كلٌة علوم االرض جامعة قسنطٌنة  ، 2005/2004ص.12

14

الفصل االول

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

إلى  %80و تعتبر دول حوض البحر األبٌض المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا لحركت
السٌاحة الترفٌهٌة لما تتمتع به من مقومات كثٌرة كاعتدال المناخ باإلضافة إلى شواطئ الخالبة
والتً تفرعت منها األنواع األخرى كالسٌاحة الرٌاضٌة والعالجٌة وؼٌرها .
 -2السٌاحة الثقافٌة :
ٌهتم بهذا النوع من السٌاحة شرٌحة معٌنة من السائحٌن على مستوٌات مختلفة من الثقافة
و التعلٌم حٌث ٌتم التركٌز على زٌارة الدول التً تتمتع بمقومات تارٌخٌة وحضارٌة كثٌرة
و ٌمثل هذا النوع نسبة  %10من حركة السٌاحة العالمٌة  ،ونجد هذا النوع من السٌاحة متمثل
فً االستمتاع بالحضارات القدٌمة وأشهرها الحضارة الفرعونٌة المصرٌة القدٌمة و الحضارات
اإلؼرٌقٌة و الرومانٌة و الحضارات اإلسالمٌة على مر التارٌخ و العصور .
 -3السٌاحة الدٌنٌة :
هو السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعٌنها لزٌارة األماكن المقدسة ألنها
سٌاحة تهتم بالجانب الروحً لإلنسان فهً مزٌج من التؤمل الدٌنً و الثقافً  ،أو السفر من أجل
الدعوة أو من أجل القٌام بعمل خٌري .
مثال السٌاحة الدٌنٌة :منها سٌناء فً مصر ،جبل موسى.
 سٌناء فً مصر :وهً أرض زاخرة بالمعالم الدٌنٌة الساحرة للدٌانة اإلسالمٌة و المسٌحٌةوٌمكن ألي سائح زٌارة المواقع السٌاحٌة فً سانت كاثرٌن منها :
 قبر النبً هارون  :عند مدخل سانت كاثرٌن زٌارة دٌر سانت كاثرٌن و مكوناته السٌاحٌة
الكنٌسة الكبرى و الكنٌسة العتٌقة و المسجد الفاطمً .
 جبل موسى ( الطور ) :توجد فً أعلى قمته كنٌسة صؽٌرة وجامع ٌقوم السائحون بتسلق
الجبل ثم  750درجا من الصخر بعد منتصؾ اللٌل لٌروا شروق الشمس.
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 - 4السٌاحة العالجٌة:
وٌتضح التعرٌؾ من خالل االسم ،فالسٌاحة العالجٌة هً سٌاحة إلمتاع النفس و الجسد معا
بالعالج أو هً سٌاحة العالج من أمراض الجسد مع التروٌح عن النفس و تنقسم إلى قسمٌن:
 -1-4السٌاحة العالجٌة:
تعتمد السٌاحة العالجٌة على استخدام المراكز والمستشفٌات الحدٌثة بما فٌها من تجهٌزات
طبٌة و كوادر بشرٌة لدٌها من الكفاءة تساهم فً عالج األفراد الذٌن ٌلجئون إلى هذه المراكز .
 -2-4السٌاحة االستشفائٌة :
تعتمد على العناصر الطبٌعٌة فً عالج المرضى وشفائهم مثل :الٌنابٌع المعدنٌة و الكبرٌتٌة
و الرمال و الشمس بؽرض االستشفاء من بعض األمراض الجلدٌة و الروماتٌزمٌة  ،وتطلق
السٌاحة العالجٌة على كال النوعٌن :
أمثلة على السٌاحة العالجٌة  :تتضمن عناصر السٌاحة العالجٌة على حمامات المٌاه المعدنٌة
و مٌاه البحر والمصحات العالجٌة أهمها:
 مصحات اإلدمان و األمراض النفسٌة فً إنجلٌز للمعالجة حٌث ٌوجد فٌها مرضى من جمٌع
أنحاء العالم لقضاء فترات عالجٌة طوٌلة تمتد إلى أشهر.
 واحة سٌوة بمصر  :تتمٌز الواحة بمناخها الجاؾ طوال العام والرمال الساخنة و التً تساعد
فً عالج أالم المفاصل و العمود الفقري كما تتمٌز بكثرة عٌون المٌاه التً تندفع من باطن
األرض .
 األردن  :تعتبر األردن مشهورة بمناطق السٌاحة العالجٌة و االستشفائٌة فمن مواقع العالج
الطبٌعً الذي ٌهم السواح أكثر من المستشفٌات و المراكز الصحٌة البحر المٌت ألنها منطقة
مشمسة طوال العام لكن أشعة الشمس ؼٌر ضارة هناك و ٌمتاز البحر المٌت بالطٌن األسود
الؽنً باألمالح و المعادن.
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 - 5السٌاحة الرٌاضٌة:
هو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها من أجل المشاركة فً بعض الدورات
و البطوالت أو من أجل االستمتاع باألنشطة الرٌاضٌة المختلفة و االستمتاع بمشاهدتها  ،وعن
االستمتاع باألنشطة الرٌاضٌة المختلفة فنجدها متمثلة فً ممارسة رٌاضة الؽوص و االنزالق
على الماء و الصٌد وٌشترط فً ممارستها توافر المقومات الخاصة بها من الشواطئ الساحرة
باإلضافة إلى المالعب و الصاالت و حمامات السباحة إذا كان الؽرض إقامة الدورات
و المسابقات الدولٌة .
 - 6السٌاحة الشاطئٌة :
تنتشر هذه السٌاحة فً البلدان التً تتوافر لها مناطق ساحلٌة جذابة و بها شواطئ رملٌة
ناعمة و مٌاه صافٌة خالٌة من الصخور ،وتوجد فً الكثٌر من بلدان العالم مثل دول حوض البحر
المتوسط و دول البحر الكارٌبً و المحٌط الهندي .
 - 7سٌاحة الغوص :
وهً سٌاحة لها عالقة مباشرة بالسٌاحة الشاطئٌة فً المناطق الساحلٌة  ،و ٌشترط قٌام هذا
النوع من السٌاحة توافر كنوز رائعة بهذه المناطق الساحلٌة و توافر مقومات الؽوص بها مثل :
الشعب المرجانٌة  ،األسماك الملونة  ،المٌاه الدافئة طوال العام ٌ ،ابس ساحر ،خلجان .
 - 8سٌاحة االكتشاف و المغامرات:
وفٌها ٌتعرؾ السائح على منطقة جدٌدة لم ٌسبق له وأن زارها مثل :سٌاحة المناطق
الطبٌعٌة أو المناطق الصحراوٌة و ٌمكنه من خاللها التعرؾ على تراث و تقالٌد المنطقة و تتنوع
أنواعها و أهدافها فبعضها ٌتجه إلى السالسل الجبلٌة و مؽامرة تسلقها  ،والبعض األخر ٌتجه إلى
زٌارة الودٌان و عٌون الماء  ،و آخرها تلك التً من أجل الصٌد البري فً المناطق المسموح
فٌها بالصٌد .
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 -9سٌاحة االتصاالت االجتماعٌة:
و ٌطلق علٌها أٌضا السٌاحة الشعبٌة أو سٌاحة اإلجازات ،والسبب فً تواجد هذا النوع أن
السٌاحة كانت مقتصرة فً القدم على الطبقات الثرٌة فقط و بما أن التطورات العالمٌة توجب
التؽٌٌر فً كل ما ٌوجد حولنا فكان البد من هذه التؽٌرات أن تحدث أٌضا مع السٌاحة لتواكب
التطورات والمستحدثات العالمٌة لكً تظم السٌاحة أو تشرك معها الطبقات التً تمثل الؽالبٌة
العظمى من المجتمعات ذوي اإلمكانٌات المحدودة بإعداد رحالت سٌاحٌة لهذه الطبقات ؼٌر
الطبقات الثرٌة.
وكان أول ظهور للسٌاحة االجتماعٌة فً دول الكتلة الشرقٌة حٌث أعدت للعاملٌن معسكرات فً
مختلؾ المناطق السٌاحٌة لتجدٌد نشاطهم وقدراتهم النفسٌة و البدنٌة على العمل ،و أصبحت
السٌاحة االجتماعٌة األن نشٌطة فً كثٌر من دول العالم حٌث ٌتم تنظٌم الرحالت السٌاحٌة
الجماعٌة بؤسعار مخفضة و تسهٌالت متعددة مثل توفٌر أماكن اإلقامة الرخٌصة مثل بٌوت
الشباب و الفنادق ثالثة نجوم أو األقل  ،أو ما ٌوجد ما ٌسمى بنظام السٌاحة بالتقسٌط الذي ٌتٌح
الفرصة ألي فرد بالسفر فً أي وقت على أن ٌتم بتسدٌد نفقات رحلته على عدة أقساط و هذا
متبع فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،كذلك نظام االدخار السٌاحً حٌث ٌتمكن المدخرون من
تخصٌص نسبة معٌنة من مدخولهم و إٌداعها فً صندوق لالدخار من أجل السٌاحة و تعتبر
سوٌسرا رائدة فً هذا النظام .
 -11سٌاحة رجال األعمال:
ٌخص هذا النوع من السٌاحة المناطق التً تعتبر عواصم اقتصادٌة أو إقلٌمٌة و المدن
الكبرى التً تمثل محل أطماع العدٌد من المستثمرٌن و رجال األعمال فتفتح لهم المجال لعقد
الصفقات و االتفاقٌات خاصة منها التجارٌة.
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 -11سٌاحة المؤتمرات:

ارتبط هذا النوع بالتطورات الكبٌرة فً العالقات االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة
واالجتماعٌة بٌن معظم دول العالم وجدها ترتبط ارتباطا وثٌقا بسٌاحٌة المعارض  ،وٌعتمد
النهوض السٌاحً فً هذا القطاع على توافر عوامل عدة مثل اعتدال المناخ  ،توافر المرافق
ووسائل االتصاالت ،وجود الفنادق ،القاعات المجهزة لعقد االجتماعات ،المطارات الدولٌة ،موقع
المدٌنة كمنتج سٌاحً ٌوفر مناخا مالئما لمثل هذه المإتمرات مثل  :سٌاحة المإتمرات بمدٌنة
شرم الشٌخ.
 -12السٌاحة التصوٌرٌة:
فٌنتقل السائح بهدؾ التصوٌر الفوتوؼرافً أو السٌنمائً ،وتكون فً المناطق الطبٌعٌة أو
المناطق الخالبة.
 -13السٌاحة التجارٌة:
وهً سٌاحة حدٌثة وتتم عملٌات االنتقال بها من أجل التبادل التجاري وتكون بؽرض
التسوق وشراء منتجات بلد ما تسري علٌها التخفٌضات من أجل الجدب السٌاحً مثل :مهرجان
السٌاحة والتسوق بدبً من كل عام.
 -14السٌاحة العسكرٌة:
وٌنتقل السائح فً هذه الحالة للتعرؾ على قالع تارٌخٌة عسكرٌة أو أماكن احتضنت معارك
كبرى ،وزٌارة معارض لألسلحة وؼٌرها.
 -15سٌاحة التجوال:
هً من أهم أنواع السٌاحة المستحدثة وتتمثل فً القٌام بجوالت منظمة سٌرا على األقدام الى
المناطق النائٌة تشتهر بجمال مناظرها الطبٌعٌة وتكون االقامة فً مخٌمات فً البر والتعاٌش
مع الطبٌعة

()1

.
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 - Vمقومات السٌاحة :
ترتكز السٌاحة على مقومات بعضها طبٌعً واآلخر بشري ومادي :
 -1المقومات الطبٌعٌة:
وتمثل هذه المقومات فً كل الظروؾ المناخٌة ،تماٌز الفصول ،مناطق دافئة ،حمامات معدنٌة
وؼٌرها من المظاهر الطبٌعٌة التً تعمل على جذب السٌاح.
 -2المقومات البشرٌة:
وتتمثل فً الجوانب التارٌخٌة كاألثار ،المعالم ،الشواهد ،األطالل ،الفنون الشعبٌة بطبوعها
المختلفة ،الثقافات وعادات سكان البلد المضٌؾ (.)1
 -3الهٌاكل القاعدٌة:
وتتمثل فً مدى توافر البنى التحتٌة ،تنوع وسائل النقل البري والجوي ومدى تطور
مختلؾ القطاعات الصناعٌة ،التجارٌة ،البنوك ،العمران......إلخ  ،اضافة الى توفر الخدمات
المكملة كالبرٌد ،االطعام ،الفنادق ،المقاهً ،مراكز الترفٌه والتسلٌة كما تعتمد السٌاحة على
قدرات الدول المختلفة على تشجٌع السٌاحة بما تقدمه من تسهٌالت ومستوى لألسعار مواصالت
سهلة أمن واستقرار ،رعاٌة صحٌة كاملة وقدرة دعائٌة لمختلؾ وسائل االعالم من أجل جذب
السائحٌن.
 - VIالتخطٌط السٌاحً:
إن التطور الكبٌر الذي عرفه قطاع السٌاحة فً جل أنحاء العالم تتعدد أنماطه وأنواعه قد
ٌكون األثر السلبً على اقلٌم ٌحدث فٌه لذلك من الضروري وضع تخطٌط سلٌم وتسٌٌر محكم
لهذا التطور من أجل تحقٌق تنمٌة سٌاحٌة متوازنة وناجحة.

( : )1هواري معراج  ،محمد سلٌمان جردان "السٌاحة و أثرها فً التنمٌة االقتصادٌة حالة االقتصاد الجزائري"  ،مجلة
الباحث عدد ، 2004/01ص.22
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 -1مفهوم التخطٌط السٌاحً :
ٌعرؾ التخطٌط السٌاحً على أنه رسم صورة تقدٌرٌة ومستقبلة للنشاط السٌاحً فً دول
معٌنة وفً فترة زمنٌة محددة ،وٌقتضً ذلك حصر الموارد السٌاحٌة فً الدول من أجل تحدٌد
أهداؾ الخطة السٌاحٌة وتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة سرٌعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفٌد برنامج
متناسق ٌتصؾ ب شمول فروع النشاط السٌاحً ومناطق الدولة السٌاحٌة  ،فالتخطٌط السٌاحً ما
هو اال نوع من أنواع التخطٌط التنموي وهو عبارة عن مجموعة من االجراءات المرحلٌة
المقصودة والمنظمة المشروعة التً تهدؾ الى تحقٌق استؽالل واستخدام امثل لعناصر الجذب
السٌاحً المتاح والكامن وتحقٌق أقصى درجات المنفعة الكبرى  ،مع متابعة وتوجٌه وضبط لهذا
االستؽالل إلبقائه ضمن دائرة المرؼوب والمنشود ومنع حدوث أي أثار ونتائج سلبٌة ناجمة عنه.
ولما كانت السٌاحة من األنشطة التً تتداخل فً عدة قطاعات داخل الدولة أو اإلقلٌم وتإثر
مباشرة فً التنمٌة االقتصادٌة  ،فإن خطتها ٌجب أن تكون وثٌقة الصلة بالخطط االخرى لباقً
القطاعات ،وأن تتالءم معها لتكون أجزاء متكاملة من الخطة العامة للتنمٌة فً الدولة خاصة أن
خطة التنمٌة السٌاحٌة تعتمد أساسٌا على نسبة المراقؾ األساسٌة و توفٌرها و إعدادها إعدادا
سٌاحٌا .

 -2أهمٌة التخطٌط السٌاحً و أهدافه :
إن التخطٌط السٌاحً دورا بالػ األهمٌة فً تطوٌر النشاط السٌاحً  ،ذلك لكونه منهج علمً
لتنظٌم و إدارة النشاط السٌاحً بجمٌع عناصره  ،فهو ٌوفر إطار عمل مشترك ألتخاد القرارات
فً إدارة الموارد السٌاحٌة و ٌزود الجهات المسإولة باألسالٌب و االتجاهات التً ٌجب أن
تستهلكها مما ٌسهل عملها و ٌوفر كثٌرا من الجهد الضائع  ،فهو ٌعمل على وضع استراتٌجٌات
التنمٌة السٌاحٌة و ٌهدؾ إلى تنمٌة االقتصاد الوطنً بالدرجة األولى.
وتتجلى أهمٌته فً :
 ٌساعد التخطٌط السٌاحً على تحدٌد و صٌانة الموارد السٌاحٌة و االستفادة منها بشكل رشٌدو مناسب فً الوقت الحاضر و المستقبل فً اطار سٌاحة مستدامة لتنمٌة مستدامة.
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 ٌساعد على تكامل القطاع السٌاحً و ربطه اٌجابٌا مع القطاعات السٌاحٌة االخرى مع تحقٌقأهداؾ السٌاسات العامة للتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة على كل مستوٌاتها .
 ٌوفر المعلومات و البٌانات و االحصائٌات و الخرائط و المخططات و التقارٌر و االستبٌاناتمما ٌزٌد فً إثراء المٌدان السٌاحً الوطنً و تشجٌع المستثمرٌن و المتدخلٌن فً القطاع للعمل
بشكل واضح بعٌدا عن الضبابٌة فً حالة ندرة المعطٌات و االستبٌانات و اإلحصاءات الدقٌقة.
 ٌساعد على زٌادة الفوائد االقتصادٌة و االجتماعٌة و تقٌٌم التراث الثقافً و الطبٌعً و التارٌخًالمحلً من خالل تطوٌر القطاع السٌاحً.
 ٌساعد على وضع الخطط التفصٌلٌة و الرفع نسبة إنجاحها للرفع من مستوى المداخٌل السٌاحٌةو تنظٌم المجال السٌاحً.
 ٌساعد على وضع أسس المناسبة لتنفٌذ الخطط و السٌاسات و البرامج التنموٌة المستمرة عنطرٌق إنشاء االجهزة و المإسسات إلدارة النشاط السٌاحً و تطوٌر الصناعة السٌاحٌة فً
الدولة.
 ٌساهم فً استمرارٌة تقوٌم التنمٌة السٌاحٌة و مواصلة التقدم فً هذا االطار  ،و محاصرةالسلبٌات و تطوٌر و خلق النقاط االٌجابٌة و تجاوز السلبٌات فً االعوام و المخططات الالحقة.
VII

 -التنمٌة السٌاحٌة:

 -1مفهوم التنمٌة السٌاحٌة:
ٌعبر مصطلح التنمٌة السٌاحٌة عن مختلؾ البرامج التً تهدؾ إلى تحقٌق الزٌادة المستمرة
و المتوازنة فً الموارد السٌاحٌة و تعمٌق و ترشٌد اإلنتاجٌة فً القطاع السٌاحً  ،وهً عملٌة
مركبة و متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها البعض و متداخلة تقوم على محاولة عملٌة
و تطبٌقٌة للوصول إلى االستؽالل األمثل لعناصر اإلنتاج السٌاحً األولٌة من اإلطار الطبٌعً
و اإلطار الحضاري ،والمرافق األساسٌة السٌاحٌة من خالل التقدم العلمً والتكنولوجً وربط
كل ذلك بعناصر البٌئة  ،واستخدامات الطاقة المتجددة وتنمٌة مصادر الثروة البشرٌة للقٌام
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بدورها المسطر فً برامج التنمٌة وتحقٌق التوسع فً المرونة الواجب توفرها فً تضافر
القطاعات االنتاجٌة المختلفة

()1

.

فالتنمٌة السٌاحٌة هً االرتقاء وتوسٌع الخدمات السٌاحٌة واحتٌاجاتها ،وتتطلب التنمٌة
السٌاحٌة تدخل التخطٌط السٌاحً باعتباره أسلوبا علمٌا ٌستهدؾ تحقٌق أكبر معدل ممكن من
النمو السٌاحً بؤقل تكلفة ممكنة وفً أقرب وقت مستطاع أو من هنا فالتخطٌط السٌاحً ٌعتبر
ضرورة من ضرورات التنمٌة السٌاحٌة الرشٌدة لمواجهة المنافسة فً السوق السٌاحٌة.
وتتكون التنمٌة السٌاحٌة من عدة عناصر أهمها عناصر الجذب السٌاحً وتشمل العناصر
الطبٌعٌة وعناصر من صنع اإلنسان كالمتنزهات والمتاحؾ والمواقع األثرٌة التارٌخٌة.
كذلك النقل وأماكن النوم سواء التجاري منها كالفنادق وأماكن النوم الخاص مثل :بٌوت اإلضافة
وشقق اإلٌجار ،كما أنها تتكون من تسهٌالت المساندة بجمٌع أنواعها كاإلعالن السٌاحً واإلدارة
السٌاحٌة والحرؾ الٌدوٌة والبنوك وٌضاؾ إلى هذه العناصر جمٌعها الجهات المنفذة للتنمٌة،
فالتنمٌة السٌاحٌة تنفد عادة من قبل القطاع العام أو الخاص أو االثنٌن معا.
-2أهمٌة التنمٌة السٌاحٌة:
للتنمٌة السٌاحٌة أهمٌة بالؽة ألنها تنعت بالصناعة وتعتبر دعامة من دعائم االقتصاد الحدٌث
الحتوائها على عدة أنشطة تتفاعل مع ؼٌرها من العوامل االقتصادٌة االخرى وقد تزاٌد االهتمام
بها بإنشاء وزارات مختصة فً السٌاحة فً معظم دول العالم ،وافتتاح جامعات وكلٌات ومعاهد
تختص بالسٌاحة والفندقة والنقل ،لذلك ال ٌمكننا تجاهل اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة المتوقعة
من تطوٌر النشاط السٌاحً وما ٌخلفه من فوائد مباشرة والمتمثلة فً  :تشجٌع استثمار رإوس
األموال الوطنٌة وتنوٌع استخدامها فً مشارٌع جدٌدة خصوصا وان صناعة السٌاحة تتطلب
استثمارات مالٌة أقل نسبٌا إذا ما قورنت بقطاعات إنتاجٌة أخرى مثل الصناعات التعدٌنٌة
والصناعٌة الثقٌلة
(ٌ : )1اسٌن مرٌخً " التوازن البٌئً و التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً والٌة عنابة " رسالة ماجٌستر فً التهٌئة
االقلٌمٌة كلٌة علوم االرض جامعة منتوري قسنطٌنة ص .17
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 زٌادة سرعة تحرك العمالت على المستوى الوطنً واالجنبً. السٌاحة أداة فعالة لتنمٌة صناعات وخدمات اخرى فالسٌاحة تزٌد من فرص االستثمارالوطنً واألجنبً فهً تضمن مجاالت مختلفة لالستثمار مثل :الفنادق ،مراكز االستشفاء
والرٌاضة  ،المطاعم  ،القرى السٌاحٌة  ،وكاالت السفر ووسائل النقل السٌاحً باإلضافة إلى
المشارٌع الكبرى مثل :تخطٌط مدن سٌاحٌة متكاملة ،إال أن دخول االستثمارات األجنبٌة إلى
الدول السٌاحٌة ٌزٌد من خبرة المستثمرٌن الوطنٌٌن نتٌجة اختالطهم بالمستثمرٌن األجانب
ومن ذوي الخبرات االكثر تقدما وٌزٌد بذلك اهتمامهم بوسائل التطور التكنولوجً والبحث
العلمً فً األعمال.
 تقدم الدولة قطاعا تصدٌرا ٌحضر فٌه المستهلك االجنبً بحثا عن المنتوج او الخدمة دونحاجة إلى نقل أو تسوٌق المنتوج.
 تشؽٌل المنشآت السٌاحٌة طٌلة أشهر السنة (المواسم السٌاحٌة والؽٌر سٌاحٌة). استؽالل الموارد الطبٌعٌة وخلق استخدامات جدٌدة لها. اجتذاب أكبر عدد من السٌاح لزٌارة االماكن السٌاحٌة التً تزخر بها المنطقة (إقامة أطول،إنفاق أكبر).
 زٌاد ة مقدرة الحكومات واالفراد على خلق فرص جدٌدة للعمل عن طرٌق إنشاء مشارٌعاقتصادٌة وسٌاحٌة جدٌدة للتقلٌل من البطالة خصوصا وأن الجانب السٌاحً ٌتطلب أعداد كبٌرة
من العمال وال ٌستدعً شهادات جامعٌة عالٌة وإنما خبرة فً المٌدان السٌاحً.
 السٌاحة تستدعً تنمٌة إقلٌمٌة أكثر توازنا وذلك بخلق توازن اقتصادي بٌن مختلؾ المناطقالسٌاحٌة فً الدولة بتحوٌل المشارٌع السٌاحٌة إلى مناطق أخرى ؼٌر الساحلٌة كالجبال
والصحراء ،والمناطق الزراعٌة وؼٌرها من المناطق االخرى التً تزخر بمؽرٌات سٌاحٌة.
 حث السٌاحة على االهتمام بالبٌئة وجمال الطبٌعة وتخلق مٌزة أمنٌة ووعً سٌاحً إضافة إلىتحسٌن مظهر النسٌج العمرانً بالمنطقة (.)1

( : )1أمٌنة بن المجات  ،مصدر سابق ص.10
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إن للسٌاحة أهمٌة كبٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة الشاملة حٌث أنها تساهم فً عملٌة التوازن
االقتصادي واالجتماعً لعدة مناطق وذلك بإٌجاد المزٌد من االستثمارات السٌاحٌة وخاصة
المناطق ذات الجاذبٌة السٌاحٌة ،مما سٌجعل للسٌاحة دورا هاما فً النهوض باقتصاد متطور
وبدعم التعاون مع الدول األخرى.
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خالصة المبحث :
حتى أوائل القرن العشرٌن لم تكن السٌاحة إال ترفا لكبار األؼنٌاء و محبً المؽامرات ،
وبعض الباحثٌن و المولعٌن بحب األثار ،وكانت تستؽرق كل رحلة فً األؼلب عدة أشهر
لالنتقال من مكان ألخر  ،و نادرا بٌن القارات .
ومع التطور الذي حصل فً بداٌة القرن العشرٌن تطورت السٌاحة و أصبحت فً متناول
القادرٌن و محبً االطالع و المعرفة و خصوصا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة الستقرار األوضاع
األمنٌة فً العدٌد من الدول  ،فصارت بذلك السٌاحة وسٌلة لتحرٌك الصناعات األخرى  ،وجلب
العملة الصعبة للبلد المضٌؾ و لذلك بدأ االهتمام بالسٌاحة كعلم قائم بذاته و صارت السٌاحة بذلك
صناعة شاملة متنوعة  ،تساهم فً تحقٌق التنمٌة الشاملة و ظهرت منظمات محلٌة و عالمٌة لدعم
السٌاحة و أنشئت العدٌد من الدول معاهد و كلٌات لتدرٌس السٌاحة و الفندقة و خلق الثقافة
السٌاحٌة عن طرٌق تروٌج المنتجات السٌاحٌة لجلب المستهلكٌن .
كما أن التنمٌة السٌاحٌة تهدؾ إلى تحقٌق زٌادة متوازنة و مستمرة فً الموارد السٌاحٌة
،إضافة إلى ترشٌد وتعمٌق درجة اإلنتاجٌة فً قطاع السٌاحة و ذلك بإٌجاد المزٌد من
االستثمارات السٌاح ٌة و خاصة المناطق ذات الجاذبٌة السٌاحٌة و تعتبر البٌئة و التنمٌة السٌاحٌة
مرتبطان ارتباطا وثٌقا و ٌدعم كل منهما األخر .

26

الفصل االول

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

مقدمة المبحث:
تعد السٌاحة قطاع متعدد و متشعب النشاطات و الفروع و لها عالقات عدٌدة مع القطاعات
االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة األخرى  ،فهً بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة توفر العدٌد
من المناصب الشؽل  ،كما تعمل على امتصاص البطالة وترقٌة المناطق األكثر جذب سٌاحً من
خالل جذب االستثمارات األجنبٌة  ،و ما ٌمكن أن تحققه من نتائج إٌجابٌة فً دفع عجلة التنمٌة.
وعلٌه أصبحت السٌاحة تكتسً أهمٌة كبٌرة فً المجاالت المختلفة فجاء هذا المبحث إللقاء
نظرة عامة على الحركة السٌاحٌة فً العالم و إفرٌقٌا.
فالجزائر و كسائر دول العالم تسعى جاهدة لالستفادة من عائدات قطاع السٌاحة بفضل
موقعها الممٌز و مساحتها الشاسعة  ،فهً تنفرد بمقومات ومإهالت طبٌعٌة وحضارٌة جد ممٌزة
 ،إذ سعت السلطات الجزائرٌة منذ االستقالل الستؽالل هذه اإلمكانٌات و تطوٌرها عن طرٌق
الخطط والسٌاسات التً تبعتها منذ االستقالل .
 - Iالحركة السٌاحٌة فً العالم :
شهدت الحركة السٌاحٌة دٌنامٌكٌة هائلة عبر مختلؾ أقطار العالم نتٌجة عدة عوامل ساهمت
فً تنمٌة القطاع السٌاحً خاصة بعد التطور الذي عرفه قطاع الصناعة و الخدمات  ،و لهذا
سنتطرق فً هذا المبحث الى النشاط السٌاحً فً العالم  ،ثم إفرٌقٌا  ،فالجزائر و أخٌرا فً مجال
الدراسة وهذا اعتمادا على إحصائٌات المنظمة العالمٌة للسٌاحة .
 -1إحصائٌات عن السٌاحة فً العالم:
 -1-1النشاط السٌاحً :
ٌعتبر قطاع السٌاحة أهم القطاعات المعول علٌها فً المساهمة فً رفع النمو االقتصادي من
أجل تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  ،حٌث عرؾ القطاع السٌاحً فً العالم حركة واسعة
اتضحت فً التقارٌر التً أشارت إلٌها المنظمة العالمٌة للسٌاحة ففً  60سنة األخٌرة تزاٌد عدد
السٌاح فً العالم من  25.3ملٌون سنة 1950م إلى  1035ملٌون سائح سنة 2011م
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 الجدول رقم واحد  -وٌرجع هذا التزاٌد فً عدد السٌاح خالل هذه الفترة إلى االهتمام الكبٌر بهذاالقطاع و الذي أصبح الٌوم من أهم الموارد التً ٌعتمد علٌها الدخل االقتصادي  ،إضافة إلى
امتصاصه لنسبة كبٌرة من البطالة بتوفٌر مناصب شؽل وهذا لتحقٌق تنمٌة اقتصادٌة شاملة .
جدول رقم ( :)11تطـور عدد السٌـاح فً العـالم للفترة ( 2011/1951الوحدة ملٌـون سـائح)
األقـالٌم

إفرٌقٌـا

أمرٌكـا

آسٌــا

أوروبـا

الشـرق األوسط

العـالم

1950

0.5

7.5

0.2

16.2

0.2

25.3

1960

0.8

16.7

0.9

50.4

0.6

69.3

1965

1.4

23.2

2.1

83.7

2.4

112.9

1970

2.4

42.3

6.2

113

1.9

165.8

1975

4.7

50

10.2

153.9

3.5

222.3

1980

7.2

62.3

23

178.5

7.1

278.1

1985

9.7

65.1

32.9

204.3

8.1

320.1

1990

15.2

92.8

56.2

265.6

9.6

439.5

1995

20.4

109

82.4

315

13.7

540.6

2000

28.3

128.1

110.5

395.9

24.2

687

2001

29.1

122.1

115.7

395.2

24.5

686.7

2002

30

116.7

124.5

407

28.5

707

2003

31.6

113.1

113.3

407.1

92.5

694.6

2004

34.5

125.7

114.2

424.4

36.3

765.1

2005

37.3

133.5

155.4

441.5

39

806.1

2006

40

135

167

460

41

846

2011

52

162

233

535

53

1035

النسبة%

5.02

15.65

22.51

51.69

5.12

100

السنـة

المصدر :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ( ) OMT
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من خالل الجدول رقم ( )01نالحظ أن عدد السٌاح فً تزاٌد مستمر حتى سنة  2000حٌث
فً هذه السنوات األولى بدأ االهتمام بالقطاع السٌاحً  ،ولكن فً سنة  2001انخفض عدد
السٌاح و هذا راجع إلى الظروؾ األمنٌة التً تمٌزت بها هذه السنة و المتمثلة فً اعتداءات على
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الحاصلة فً  11سبتمبر  ، 2001و كذلك أحداث تسونامً و انتشار
العدٌد من األمراض و األوبئة المعدٌة  ،ثم ٌعود العدد إلى االرتفاع من جدٌد فً سنة 2002
نظرا لتحسن الوضع األمنً ثم عاد لالنخفاض من جدٌد سنة  2003نتٌجة اندالع الحرب على
العراق من طرؾ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ثم لٌعود عدد السٌاح لالرتفاع من جدٌد فً
السنوات األخٌرة نتٌجة االستقرار و عودة األمن إلى العالم و ظهور اهتمام كبٌر بقطاع السٌاحة.
أما فٌما ٌخص المناطق واألقالٌم األكثر جذبا للسٌاح فنجد فً المرتبة األولى القارة األوروبٌة
حٌث وصل عدد السٌاح بها إلى  535ملٌون سائح بنسبة  %51.69من إجمالً السٌاح فً العالم
حسب إحصائٌات سنة  ، 2011وهذا اإلقبال على القارة األوروبٌة من طرؾ السٌاح ٌعود إلى
المإهالت السٌاحٌة التً تتمتع بها  ،ثم تلٌها فً المرتبة الثانٌة كل القارتٌن األسٌوٌة و األمرٌكٌة
بنسبة  %22.51و15.65على التوالً  ،فالشرق األوسط فً المرتبة الثالثة بنسبة %5.12
وفً األخٌر القارة اإلفرٌقٌة بنسبة  %5.02من إجمالً السٌاح فً العالم.
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جدول رقم ( : )12أحسن الدول استقباال للسٌاح فً العالم لسنة 2113م
الــدول

عدد السٌاح (ملٌون سائح)

النسبة ()%

فرنســا

84.72

7.88

الو.م.أ

69.76

6.49

إسبانٌا

60.66

5.64

الصٌن

55.68

5.18

إٌطالٌا

47.70

4.43

تركٌا

37.79

3.51

ألمانٌا

31.54

2.93

برٌطانٌا

31.16

2.89

روسٌا

30.79

2.86

مالٌزٌا

25.15

2.34

العالم

 1.07463ملٌار سائح

100

المصدر :المنظمة العالمٌة للسٌاحة()OMT
من خالل الجدول رقم ( )02الذي ٌمثل أحسن الدول العشرة األولى فً العالم من حٌث
استقبال السٌاح نالحظ أن فرنسا الدولة االكثر قبلة للسٌاح االجانب فً العالم باحتاللها المرتبة
االولى والتً قدر عدد السٌاح بها بنسبة  %7.88من إجمالً سٌاح العالم لسنة  ، 2013وهذا
راجع إلى أن فرنسا تتمتع بمإهالت سٌاحٌة هائلة و أكثر المدن التً ٌقصدها السٌاح هً مدٌنة
بارٌس و والرٌفٌرا الفرنسٌة  ،وكذا المناخ السائد والمناسب للنشاط السٌاحً  ،كما أن موقعها فً
مركز القارة األوروبٌة الؽربٌة حٌث ٌعتبر ممر لمختلؾ الحركات فً جمٌع االتجاهات  ،ثم تلٌها
فً المرتبة الثانٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بنسبة  %6.49من إجمالً سٌاح العالم وهذا راجع
إلى توفرها على خدمات سٌاحٌة ذات مستوى راقً وبها عدة مإهالت سٌاحٌة كبٌرة منها تمثال
الحرٌة  ،ناطحات السحاب  ،البٌت االبٌض ،أما فً المرتبة الثالثة إسبانٌا بنسبة  %5.64من
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إجمالً سٌاح العالم  ،فرؼم بلوغ نسبة البطالة فٌها  ℅26إال أن قطاع السٌاحة ٌتطور و ٌنمو
باستمرار نتٌجة عدم انخفاض عدد السٌاح االجانب وهذا راجع إلى كثرة المعالم التارٌخٌة بها من
قصور ومتاحؾ و احتوائها على  43موقعا مدرجا فً قائمة التراث الحضاري للٌونسكو  ،إضافة
إلى تطــور مجاالتها االقتصادٌــة ووسائــل االستقبال  ،بعدها الدول األخرى األكثر تطور فً
العالم الصٌن لمشاهدة سورها العظٌم و التقاط الصور التذكارٌة كما ان التقدم الذي حققته فً
السنوات العشر األخٌرة ساعد على جذب السٌاح لالطالع على نمط حٌاة الشعب الصٌنً
و إٌطالٌا لمشاهدة اللوحات الفنٌة و التماثٌل و النصب الرائعة و كذلك الفن المعماري الجمٌل
و تركٌا إسطنبول التً تعتبر ملتقى الثقافات و الحضارات الشرقٌة و الؽربٌة منذ عام  660قبل
المٌالد  ،...ولكن الشًء المالحظ هو ؼٌاب دول القارة اإلفرٌقٌة خاصة الدول العربٌة فً هذا
الترتٌب.
 -2-1المداخٌل السٌاحٌة فً العالم :
قدرت المداخٌل السٌاحٌة فً العالم لسنة  2012حسب المنظمة العالمٌة للسٌاحة بـ  1076ملٌار
دوالر ،كما ٌمثله الجدول التالً :
جدول رقم ( : )13تطور المداخٌل السٌاحٌة فً العالم لفترة  2112/1995م
السنوات
المداخٌل(ملٌار
دوالر)

2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995
412.6

632.7 532.8 486.9 471.6 482.9

682

730

1076

المصدر :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول رقم ( )03نالحظ ارتفاع قٌمة المداخٌل السٌاحٌة من سنة إلى أخرى ما عدا
سنة  2001حٌث انخفضت إلى  471.6ملٌار دوالر و هذا راجع إلى انخفاض عدد السٌاح فً
تلك السنة بسبب الوضع األمنً الشًء الذي عاشه العالم بصفة عامة و الوالٌات المتحدة بصفة
خاصة بعدها عادت المداخٌل إلى االرتفاع من جدٌد نتٌجة تحسن الوضع األمنً فً العالم.
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جدول رقم (: )4توزٌع المداخٌل السٌاحٌة فً العالم حسب األقالٌم سنة 2112م
األقالٌم

المداخٌل السٌاحٌة (ملٌار دوالر)

النسبة %

أوربا

457

42.47

أسٌا

322

29.92

أمرٌكا

215

19.98

الشرق األوسط

47

4.3

إفرٌقٌا

34

3.31

العالم

1076

100

المصدر :المنظمة العالمٌة للسٌاحة () OMT
من خالل الجدول رقم ( )4نالحظ ان أكبر المداخٌل السٌاحٌة فً العالم سنة  2012سجلت فً
أوربا بقٌمة  457ملٌار دوالر بنسبة  %42.47من إجمالً المداخٌل السٌاحٌة فً العالم و هذا
ٌرجع إلى عدد السٌاح المرتفع الذي تستقبلهم القارة خاصة و أن أحسن الدول استقباال للسٌاح
تنتمً إلٌها  ،بعدها أسٌا بـ  322ملٌار دوالر بنسبة  %29.92ثم القارة األمرٌكٌة بــ 215ملٌار
دوالر بنسبة  %19.98من إجمالً المداخٌل السٌاحٌة فً العالم  ،وفً المرتبة االخٌرة الشرق
األوسط و القارة اإلفرٌقٌة و هذا ٌعود إلى الوضع األمنً الذي ٌلعب دورا مهما فً النشاط
السٌاحً كون القارتٌن تعرفان حروبا و مشاكل داخلٌة و حتى من الدول الخارجٌة  ،كذلك نقص
االهتمام بقطاع السٌاحة.
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جدول رقم (: )5أحسن الدول استفادة من المداخٌل السٌاحٌة لسنة 2010م :
الدولة

المداخٌل السٌاحٌة (ملٌار دوالر)

النسبة %

الو.م.أ

96.7

13.24

إسبانٌا

57.8

7.91

فرنسا

54.2

7.42

إٌطالٌا

42.7

5.84

الصٌن

41.9

5.73

برٌطانٌا

37.6

5.15

ألمانٌا

36.0

4.93

أسترالٌا

22.2

3.04

النمسا

18.9

2.58

تركٌا

18.5

2.53

العالم

7.30

100

المصدر المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول رقم ( )5نالحظ أن الدول األحسن استفادة من المداخٌل السٌاحٌة هً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة باحتاللها المرتبة األولى بحوالً  96.7ملٌار دوالر أي بنسبة  %13.24من
المداخٌل السٌاحٌة فً العالم  ،رؼم أنها تحتل المرتبة الثانٌة من حٌث السٌاح الوافدٌن إلٌها وهذا
ٌرجع إلى اإلنفاق الكبٌر للسٌاح نتٌجة المستوى العالً للخدمات السٌاحٌة المقدمة من طرفها ثم
تلٌها إسبانٌا بنسبة  % 7.91بقٌمة  57.8ملٌار دوالر  ،ثم نجد فرنسا بنسبة  %7.42بقٌمة
 54.2ملٌار دوالر من إجمالً المداخٌل السٌاحٌة فً العالم  ،و ٌمكن القول أن المداخٌل
السٌاحٌة فً العالم لها عالقة بعدد السٌاح الواصلون للمنطقة من جهة و نوعٌة الخدمات السٌاحٌة
المقدمة من جهة أخرى كما هو الحال بالنسبة للو.م.أ وؼٌرها من الدول المتطورة.
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 -2إحصائٌات عن السٌاحة فً القارة اإلفرٌقٌة:
 -1-2النشاط السٌاحً  :تعتبر القارة اإلفرٌقٌة من القارات التً تملك إمكانٌات و مإهالت
سٌاحٌة هائلة فهً األن حلم كل سائح ٌبؽً السفر إلٌها لٌكشؾ روعة و جمال الطبٌعة حٌث
أصبحت الوجهة المفضلة حسب أراء الكثٌر من السٌاح  ،فقد قدر عدد السٌاح بالقارة حسب
المنظمة العالمٌة للصحة بؤكثر من  42ملٌون سائح لسنة  2008ؼٌر أن هذه النسبة ضعٌفة
مقارنة بباقً القارات األخرى خاصة أوربا و هذا الضعؾ ناجم عن تدنً مستوى الخدمات
السٌاحٌة ،باإل ضافة إلى انتشار بعض األمراض الخطٌرة و المعدٌة خاصة فً دول القارة الفقٌرة.
جدول رقم (: )6تطور الحركة السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة للفترة ( 2111/1991ملٌون سائح)
السنوات
جنوب

1991

1995

2111

2113

2114

2115

2116

2111 2118

1.029

4.684

6.001

6.64

6.815

7.518

8.396

9.5

8.3

المغرب

4.024

6.602

4.278

4.761

5.477

5.843

6.558

7.9

9.3

تونس

3.204

4.12

5.058

5.114

5.998

6.378

6.55

7

4.7

الجزائر

1.137

0.52

0.866

1.166

1.234

1.443

1.637

1.7

2.3

مورٌشٌوس

0.292

0.422

0.656

0.702

0.719

0.761

0.788

0.9

0.9

اوغندا

0.069

0.16

0.139

0.305

0.512

0.468

0.539

0.8

1.1

زامبٌا

0.636

1.416

1.967

2.256

1.854

1.55

/

0.8

1

القارة

152231

212433

282284

312567

342453

372312

41

42

52

افرٌقٌا

المصدر  :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول رقم ( )6الذي ٌمثل تطور الحركة السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة للفترة
2011/1990م نالحظ أنه هناك تزاٌد فً عدد السٌاح حٌث قدر عددهم بــ  15.231ملٌون
سائح سنة  1990لٌصل الى  52ملٌون سائح سنة  ، 2011و هذا التزاٌد ٌرجع إلى انتشار
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الوعً بؤهمٌة القطاع السٌاحً و الدور الذي ٌلعبه فً التنمٌة االقتصادٌة  ،و هذا المجهود
اتضحت معالمه جلٌا فً كل من جنوب إفرٌقٌا و تونس و المؽرب.
جدول رقم ( : )7وصول السٌاح لبعض دول القارة اإلفرٌقٌة لسنة  2111م
الدولة

وصول السٌاح (ملٌون )

النسبة %

المؽرب

9.3

17.88

جنوب إفرٌقٌا

8.3

15.96

تونس

4.7

9.03

زٌمبابوي

2.4

4.61

الجزائر

2.3

4.42

كٌنٌا

1.7

3.26

أوؼندا

1.1

2.11

زامٌبٌا

19

1.92

السٌنؽال

0.9

1.73

مورٌشٌوس

0.9

1.73

القارة

52

100

المصدر  :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول السابق نالحظ أن المؽرب تحتل المرتبة األولى فً القارة من حٌث
وصول السٌاح إلٌها بؤكثر من  9.3ملٌون سائح بنسبة  % 17.88من إجمالً سٌاح القارة وهذا
إلعطاء قطاع السٌاحة أهمٌة اقتصادٌة بالؽة خاصة مجال السٌاحة الثقافٌة بحٌث تملك مإهالت
سٌاحٌة خاصة المدن ذات الطابع التارٌخً التراثً و التً تستقطب السٌاح خاصة من الدول
االوروبٌة مثل  :مدٌنة فاس  ،مراكش  ،مكناس  ،الدار البٌضاء  ،ثم تلٌها فً المرتبة الثانٌة
جنوب افرٌقٌا بعدد سٌاح قدر بــ  8.3ملٌون بنسبة  ℅15.96و هذا لكونها المتطورة اقتصادٌا
و توفرها على هٌاكل سٌاحٌة ضخمة وراقٌة و امتالكها لعدة مناطق و مدن سٌاحٌة هائلة من
أهمها مدٌنة الشمس التً تقع فً المقاطعة الشمالٌة الؽربٌة من جنوب إفرٌقٌا و ما تقدمه لزائرٌها
من المتعة و التسلٌة الالمحدودة و حسن الضٌافة وكاب تاون من أجمل مناطق العالم التً تجدب
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إلٌها أعداد كبٌرة من السٌاح فً كل عام و أهم ما ٌجذب السائحٌن هو  :جزٌرة روبٌن  ،حدائق
كرٌستٌن بوش الطبٌعٌة للنباتات  ،بعدها فً المرتبة الثالثة تونس بعدد سٌاح قدر بــ  4.7ملٌون
 ،أما المرتبة الرابعة و الخامسة فتحتلها زٌمبابوي و الجزائر بعدد سٌاح وصل إلى  2.4ملٌون
سائح و  2.3ملٌون سائح و أخٌرا دولة مورٌشٌوس بــ  0.9ملٌون سائح ممثلة بذلك نسبة
 %1.73من اجمالً سٌاح القارة االفرٌقٌة .
 -2-2المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة :
جدول رقم ( : )8تطور المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة للفترة : 2116/1991
السنوات
المداخٌل
(ملٌار دوالر)

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

6.402

8.500

10.503

16.124

19.124

21.526

24.329

المصدر :المنظمة العالمٌة للسٌاحة () OMT
من خالل الجدول رقم ( )08نالحظ هناك تطور فً المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة
للفترة 2006/1990م  ،ففً سنة  1990تزاٌدت المداخٌل السٌاحٌة من  6.402ملٌار دوالر
لتصل سنة  2000إلى  10.503ملٌار دوالر أي تضاعفت  ،بعدها استقر حجم المداخٌل
السٌاحٌة بزٌادة تقدر بـ  16.124ملٌار دوالر سنة  2003لترتفع أكثر إلى  24.329ملٌار
دوالر سنة . 2006
إال أن هذه األحجام تبقى ضعٌفة جدا مقارنة بباقً دول القارات األخرى خاصة الدول األوربٌة.
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 -3-2أحسن الدول استفادة من المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة :
جدول رقم (: )9أحسن الدول استفادة من المداخٌل السٌاحٌة فً القارة اإلفرٌقٌة لسنة : 2116
الدولة

المداخٌل (ملٌار دوالر )

النسبة %

جنوب إفرٌقٌا

7875

32.4

المؽرب

5967

24.5

تونس

2227

9.2

مورٌشٌوس

1007

4.1

تانزانٌا

914

3.8

المصدر  :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول رقم ( )9نالحظ أن الدول األكثر استقباال للسٌاح هً األكثر استفادة من
المداخٌل السٌاحٌة و نقصد بذلك كل من جنوب إفرٌقٌا التً تمثل نسبة  %32.4من إجمالً
المداخٌل السٌاحٌة فً القارة ثم تلٌها المؽرب و تونس بنسبة . % 9.2
 -3إحصائٌات عن السٌاحة فً الجزائر:
 -1-3النشاط السٌاحً:
تتمتع الجزائر بإمكانٌات سٌاحٌة هائلة تمكنها من بناء قاعدة للصناعة السٌاحٌة إذا ما
توفرت الشروط الضرورٌة لذلك خاصة السٌاسة التحفٌزٌة التً قامت الدولة الجزائرٌة بها عبر
العدٌد من المخططات التنموٌة بوضع المنشؤت السٌاحٌة عبر كافة الوطن والتً تزٌل العوائق فً
مجال االستثمار و العقار و التموٌل  ،ورؼم كل هذه المحفزات إال أن الواقع الجزائري السٌاحً
ٌعانً عجزا كبٌرا ٌتضح من خال ل ضعؾ هٌاكل االستقبال و التً ال تتوفر سوى على 84870
سرٌر منها  20485سرٌر تابعة لـ  73مإسسة عمومٌة  3064 ،سرٌر تابعة لـ  59مإسسة
للجماعات المحلٌة و  57485سرٌر تابعة لـ  872مإسسة خاصة كما أن نسبة  %90من
الحضٌرة الوطنٌة الفندقٌة ال تستجٌب للمعاٌر الدولٌة
(ٌ :)1اسٌن مرٌخً  ،مصدر سابق ص.34

37

(.)1

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

الفصل االول

وهذا ما جعل من الجزائر أضعؾ وجهة ٌقصدها السٌاح فً منطقة البحر األبٌض المتوسط رؼم
ما تملكه من مإهالت سٌاحٌة متنوعة.
شكل رقم ( : )01تطور عدد السٌاح فً الجزائر للفترة 2013 -1990م

عدد السٌاح (الملٌون)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

السنوات

2013

2008

2006

2005

2004

2003

2000

1995

1990

من خالل الشكل رقم ( )1نالحظ أن عدد السٌاح فً الجزائر عرؾ انخفاض قدر بـ0.52
ملٌون سنة  1995و هذا ٌرجع إلى تردي األوضاع األمنٌة المعروفة لدٌنا بالعشرٌة السوداء التً
مرت بها  ،و لكن مع تحسٌن الظروؾ األمنٌة بدأ القطاع السٌاحً ٌعرؾ انتعاشا ملموسا بعد سنة
 2000وخاصة األجانب منهم  ،بعدها رجع عدد السٌاح لالرتفاع أكثر سنة  2013و الذي قدر
بـ 2.6ملٌون سائح  ،ؼٌر أنه ضعٌؾ مقارنة بالدول المجاورة مثل المؽرب  ،تونس و هذا
الضعؾ ٌفسر بنقص المنشآت ذات النوعٌة  ،و لكن الحكومة الجزائرٌة اتخذت مإخرا إجراءات
ترمً إلى جعل من الجزائر وجهة سٌاحٌة لما تتمتع به من مإهالت سٌاحٌة هائلة .

38

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

الفصل االول

 2-3المداخٌل السٌاحٌة فً الجزائر :
جدول رقم ( : )11تطور المداخٌل السٌاحٌة فً الجزائر للفترة 2112/1991م :
السنوات
المداخٌل (ملٌار
دٌنار)

2111 1995 1991
105

33

96

2113

2114

2115

2116

2112 2119

112

178

184

215

400

330

المصدر  :المنظمة العالمٌة للسٌاحة ()OMT
من خالل الجدول رقم ( )10نالحظ أن المداخٌل السٌاحٌة الضعٌفة ال تعكس سوى ضعؾ
الحركة السٌاحٌة فً الجزائر حٌث بلؽت قٌمتها  105ملٌار دٌنار سنة  1990لتنخفض بعد
خمسة سنوات إلى  33ملٌار دٌنار سنة  1995وٌرجع سبب االنخفاض إلى األوضاع األمنٌة
الؽٌر مستقرة فً هذه الفترة  ،ثم تعود المداخٌل إلى االرتفاع بعد سنة  2000لتصل إلى 400
ملٌار دٌنار سنة  2012وٌرجع سبب االرتفاع إلى استقرار األوضاع األمنٌة و االهتمام بالقطاع
السٌاحً .
 -3-3المقومات السٌاحٌة فً الجزائر :
تتطلب التنمٌة السٌاحٌة توفر جملة من الشروط الموضوعٌة و األساسٌة  ،تتمثل هذه الشروط
فً المادة الخام ( المقومات السٌاحٌة )  ،و اإلمكانٌات المادٌة و البشرٌة المسخرة الستؽالل تلك
المقومات ،وتتمثل المقومات السٌاحٌة أساسا فً:
-1-3-3المقومات الطبٌعٌة:
وال متمثلة فً الموقع الهام و المناخ المتنوع حٌث تقع الجزائر شماال القارة اإلفرٌقٌة
و هً ت توسط دول المؽرب العربً الكبٌر كذلك امتدادها الواسع من الشمال إلى الجنوب و من
الشرق إلى الؽرب ما بٌن  2000/1500كلم و مساحتها الشاسعة المقدرة بــ  2.381.741كلم

2

التً أدت إلى تنوع أقالٌمها المناخٌة و التً تشبه الكثٌر من األقالٌم المناخٌة فً الوطن العربً
و إفرٌقٌا .
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 إشراؾ الجزائر من الشمال على البحر األبٌض المتوسط بساحل ٌقدر بـ  1200كلم حٌث توجدبه عدة فضاءات سٌاحٌة نادرة و من أهم المناطق السٌاحٌة الممتدة على الساحل نجد من الشرق
نحو الؽرب  :القالة  ،بجاٌة  ،سٌدي فرج  ،تٌبازة  ،تنس  ،بنً صاؾ ......الخ.
 إن الجزائر زاخرة بثرواتها و مناظرها المتنوعة و أهم ما ٌمٌزها المناطق الجبلٌة بوجودسلسلتٌن األطلس التلى واألطلس الصحراوي و التً تعطً فرصة االكتشاؾ و الصٌد وأهم
المرتفعات بها نجد محطة الشرٌعة و تٌكجدة التً تمارس فٌها رٌاضة التزلج على الثلج .
 امتداد الجزائر جنوبا حٌث تبلػ مساحة الصحراء حوالً  2ملٌون كلم 2موزعة على خمسةمناطق كبرى هً أدرار  ،إلٌزي  ،وادي مٌزاب  ،تندوؾ  ،تمنراست التً تحتوي فً طٌاتها
على الحظٌرة الوطنٌة للطاسٌلً و الهقار المصنفة ضمن التراث العالمً من طرؾ الٌونسكو
،كما تحتوي ع لى لوحات الرسوم الصخرٌة الفنٌة لما قبل التارٌخ  ،باإلضافة إلى المنحوتات
األثرٌة ٌعود تارٌخها إلى  1200سنة .
 الجزائر بلد ؼنً بطبٌعته الساحرة و قدراته السٌاحٌة و الثقافٌة الهائلة و المتعددة و حتىالطبٌعٌة كان لها الفضل فً أن تمنح الجزائر مناظر خالبة ،كما وهبتها العدٌد من المنابع المعدنٌة
بخاصٌات عالجٌة مإكدة  ،تبٌن حسب الدراسة التً قامت المإسسة الوطنٌة للدراسات السٌاحٌة
و جود  202منبع للمٌاه المعدنٌة ٌتركز أؼلبها فً شمال البالد و من أهم هذه الحمامات نجد :
حمام رٌؽة بعٌن الدفلى  ،حمام بوحنفٌة بمعسكر ،حمام قرقور بسطٌؾ  ،حمام الصالحٌن بالمدٌة.
 -2-3-3المقومات البشرٌة ( التارٌخٌة و الثقافٌة و الدٌنٌة ):
إن المعالم التارٌخٌة و الحضارٌة المتنوعة التً تنفرد بها الجزائر جعلتها مهدا للحضارة
اإلنسانٌة و شاهدا حٌا على انتمائها للفضاء اإلسالمً  ،المتوسطً و اإلفرٌقً  ،فمعالم األثرٌة ،
المتاحؾ و الوثائق التارٌخٌة الموجودة فً الجزائر تشهد على عراقة وعظمة الحضارات
المتعاقبة  ،من األمازٌؽٌة إلى الفٌنٌقٌة إلى البٌزنطٌة و الرومانٌة و اإلسالمٌة وأخٌرا االستعمارٌة
التً فرضت نفسها على التارٌخ  ،و قد صنفت منظمة الٌونسكو سبعة مناطق أثرٌة ضمن قائمة
التراث العالمً التارٌخً و المتمثلة فً :
40

الفصل االول

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

 منطقة تٌمقاد  :تقع بوالٌة باتنة و تم إنشاإها من طرؾ اإلمبراطور ترجان عام  100م.
 منطقة تٌبازة  :وهً من المدن الرومانٌة العتٌقة .
 منطقة جمٌلة  :تقع بوالٌة سطٌؾ و هً أقدم المدن الرومانٌة بالجزائر .
 منطقة الطاسٌلً  :و تحتوي على أكثر من  15000لوحة تعكس تحوالت المناخ
و هجرة الحٌوانات و تطور الحٌاة البشرٌة فً الصحراء خالل  6000سنة قبل المٌالد.
 قلعة بنً حماد  :تقع بمنطقة بشار بوالٌة المسٌلة وهً من المدن اإلسالمٌة تؤسست سنة
 1007م و كانت عاصمة للدولة الحمادٌة .
 قصر مٌزاب  :أنشؤ من طرؾ اإلباضٌن .
 القصبة  :توجد بالعاصمة و هً مدٌنة إسالمٌة .
إن الصناعة التقلٌدٌة و الحرفٌة التً تتوفر علٌها الجزائر تجعل السٌاحة الثقافٌة أكثر انتعاشا
خاصة فً موسم االصطٌاؾ  ،بحٌث ٌكتسً دور الصناعات التقلٌدٌة فً ترفٌه السٌاحة نفس
األهمٌة التً ٌحظى بها قطاع السٌاحة فً تنمٌة االقتصاد ككل  ،فالصناعات التقلٌدٌة تتنوع من
منطقة ألخرى و من بٌنها نجد صناعة الفخار ،صناعة الحلً الفضٌة و الذهبٌة  ،صناعة الزرابً
 ،التطرٌز على القماش ...إلخ .
فاهتمام الشباب بهذه الصناعات حسب المناسبات ٌعطً أكبر فرصة للسٌاح الكتشاؾ هذه
القدرات و المواهب ومن ثم التعرٌؾ بثقافة و حضارة األمة .
 -3-3-3المقومات الخدماتٌة :
تعد المواصالت من بٌن أهم العوامل األساسٌة لتطوٌر السٌاحة فً المستقبل و تحتوي الجزائر
على :
 -1-3-3-3النقل الجوي :
عرؾ النقل الجوي فً الجزائر تطورا ملحوظا  ،إذ نجد  40مطارا موزعا عبر كامل التراب
الوطنً ،أؼلبها مطارات دولٌة و تؽطً شركة الخطوط الجوٌة الجزائرٌة  35محطة عبر أوربا
و إفرٌقٌا و الشرق األوسط كما تؽطً هذه الشركة أهم المدن الداخلٌة و المناطق الساحلٌة .
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 -2-3-3-3النقل البري ٌ :بلػ طول شبكة الطرقات فً الجزائر أكثر من  90000كلم منها :
 الطرق الوطنٌة  22000 :كلم. الطرق الوالئٌة  26000:كلم الطرق الثانوٌة  42000:كلم. الطرق فً طور اإلنجاز  3200:كلم و هً خصوصا الطرٌق السٌار شرق ؼرب كما ٌبلػطول شبكة السكك الحدٌدٌة  4500كلم تتكون من  1435كلم شبكة عادٌة  1055 ،كلم شبكة
ضعٌفة  305،كلم شبكة مزدوجة  299 ،كلم شبكة كهربائٌة .
 -3-3-3-3النقل البحري:
تملك الجزائر  10موانئ تجارٌة و  35مٌناء صٌد أهم الموانئ التجاري هً الجزائر ،
وهران  ،عنابة  ،ومٌناء جنجن التً تستحوذ على  % 75من حركة النقل  ،أما موانئ تصدٌر
المحروقات فهً  :الجزائر ،أرزٌو ،سكٌكدة  ،بجاٌة و عنابة .
 -4-3-3-3االتصاالت :
تمتلك الجزائر شبكة مختلفة من االتصاالت حٌث ٌقدر عدد المشتركٌن فً الهاتؾ الثابت
أكثر من  7مالٌٌن مشترك و أن عدد المشتركٌن فً شبكة األنترنٌت ذات السرعة الفائقة قد بلػ
خالل دٌسمبر  2009حوالً  602ألؾ بقدرة تتراوح  1.1ملٌون خط
فٌما بلػ عدد المشتركٌن بالهاتؾ المحمول بتعاملٌه الثالثة حوالً  29.7ملٌون زبون وفقا
إلحصائٌات .)1( 2008

(:)1هدٌر عبد القادر  ،مصدر سابق ص.110
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 -4-3تطور السٌاحة فً الجزائر :
باعتبار الظاهرة السٌاحٌة ظاهرة حدٌثة النشؤة  ،فإن ظهورها فً الجزائر ٌعود إلى الحقبة
االستعمارٌة  ،لذلك سنتطرق إلى تارٌخ النشاط السٌاحً فً الجزائر قبل االستقالل و ؼداة
االستقالل خالل الفترة  1966 -1962باعتبارها فترة انتقالٌة من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد
قائم على خٌارات اشتراكٌة .
-1-4-3الفترة ما قبل االستقالل:
إن ظهور النشاط السٌاحً فً الجزائر ٌعود إلى بداٌة القرن التاسع عشر خالل االحتالل
الفرنسً  ،ففً سنة  1897أسس المستعمر اللجنة الشتوٌة الجزائرٌة ( )10وبواسطة الدعاٌة
و اإلشهار تمكنت من تنظٌم قوافل سٌاحٌة عدٌدة من أوربا نحو الجزائر  ،و خالل تلك المرحلة
الجزائر جلبت العدٌد من السٌاح األوربٌٌن الكتشاؾ مناظرها الطبٌعٌة و هو ما دفع المستعمر
الفرنسً إلى التفكٌر فً إنشاء هٌاكل قاعدٌة لتلبٌة حاجٌات الزبائن (السواح ) األوروبٌٌن.
ففً سنة  1914تم تشكٌل نقابة سٌاحٌة فً مدٌنة وهران و فً  1916نقابة سٌاحٌة فً
قسنطٌنة تمثلت مهام هذه النقابات فً التنسٌق فٌما بٌنها لتنظٌم رحالت سٌاحٌة فً اتجاه الجزائر
أما سنة  1919تم تشكٌل فٌدرالٌة للسٌاحة التً تجمع  20نقابة سٌاحٌة المتواجدة أنداك تستفٌد
هذه الفٌدرالٌة من دعم مالً من طرؾ الحكومة الفرنسٌة .
وفً سنة  1928تم إنشاء القرض الفندقً مكلؾ بمنح القروض للمستثمرٌن فً المجال السٌاحً
 ،و هو بمثابة بنك أنشؤ من أجل تشجٌع و تجدٌد و توسٌع الفنادق .
أما فً سنة 1931أنشؤ الدٌوان الجزائري للنشاط االقتصادي و السٌاحً هدفه كان ٌتمثل فً
تنمٌة السٌاحة  ،و الذي أصبح ٌسمى فٌما بعد بمركز التنمٌة السٌاحٌة و استمر نشاطه حتى بعد
االستقالل .
فقد بلػ عدد السٌاح الذٌن زارو الجزائر فً  1950بــ  150ألؾ سائح  ،هذا العدد تقلص فً
سنة  1954نظرا الندالع الثورة التحرٌرٌة .
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إن المستعمر كان ٌدرك أهمٌة الموارد السٌاحٌة التً تتوفر علٌها الجزائر و أما البرنامج الموسع
الذي تم وضعه و الخاص بالتجهٌزات السٌاحٌة التً جاء بها مخطط قسنطٌنة سنة 1957
و المتعلقة بإنجاز  17200ؼرفة لفنادق حضرٌة  % 17منها ممركز فً الجزائر دلٌل على
أهمٌة السٌاحة فً الجزائر و ٌشمل هذا البرنامج كذلك إنجاز  1130ؼرفة فً المحطات المعدنٌة
و المناخٌة.
 -2-4-3فترة غداة االستقالل :ؼداة االستقالل الجزائر ورثت  5922سرٌر تولى تسٌر هذه
الهٌاكل السٌاحٌة لجنة مختصة فً تسٌٌر الفنادق و المطاعم ،والتً تؤسست فً سنة  1965وهً
خاضعة لنظام التسٌٌر الذاتً.
وفً  1966تخلت الدولة عن لجنة تسٌٌر الفنادق والمطاعم و أسندت مهامها إلى الدٌوان الوطنً
الجزائري للسٌاحة ( )ONATالذي أنشؤ سنة 1962و كان تحت وصاٌة وزارة الشباب
والرٌاضة إلى ؼاٌة  1964تارٌخ إعادة هٌكلة الوزارات  ،و بواسطة قرار رئاسً تم إحداث
وزارة السٌاحة و تتمثل مهام الدٌوان فً تسٌٌر أمالك الدولة و التعرٌؾ بالمنتوج السٌاحً
الجزائري فً السوق الدولً للسٌاحة (.)1
 -3-4-3الفترة ما بٌن :1966-1962
خالل هذه الفترة لم ٌستفٌد القطاع السٌاحً الجزائري من أٌة تنمٌة محددة المعالم فتمٌزت
السٌاحة خاللها بضعؾ و تردي الهٌاكل السٌاحٌة ،نقص فً الٌد العاملة المإهلة  ،انعدام
الوكاالت السٌاحٌة التً تتكفل بالدعاٌة و اإلشهار ،انعدام أي تنظٌم للهٌاكل و الثروات السٌاحٌة
و عموما فإن القطاع السٌاحً اتصؾ عشٌة االستقالل بجملة من النقائص تتمثل فً :
 تخلؾ هٌكلً ،ضعؾ الصناعة الفندقٌة و عدم قدرتها على تلبٌة حاجٌات المواطنٌن فً
المجال السٌاحً.

( :)1د.خالد كواش "مقومات و مإشرات السٌاحة فً الجزائر" اطروحة دكتوراه  ،مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا -
العدد االول ص.226-223
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 الظروؾ االجتماعٌة ( التخلؾ و الفقر ) السائدة عشٌة االستقالل جعلت األؼلبٌة من الشعب
الجزائري تجهل حتى معنى العطل المدفوعة األجر.
 انعدام وجود عادات و تقالٌد فندقٌة و سٌاحٌة .
 نقص كبٌر فً العمال المإهلٌن و األكفاء فً المجال السٌاحً.
هذه الظروؾ دفعت بالدولة ابتداء من سنة  1963إلى محاولة استؽالل الثروات السٌاحٌة ،
و تجلى ذلك بالقٌام بعملٌة إحصاء شامل للمشاكل التً تعانً منها السٌاحة ؼٌر أن الظروؾ
االقتصادٌة و االجتماعٌة التً سادت ؼداة االستقالل أدت إلى تؤخٌر عملٌة استؽالل الثروات
السٌاحٌة إلى ؼاٌة سنة  1966من خالل صدور المٌثاق السٌاحً .
و من أجل خلق الظروؾ و الشروط الموضوعٌة للشروع فً التنمٌة السٌاحٌة فقد شرح هذا
المٌثاق الطرق و الوسائل التً تكون قاعدة للتنمٌة السٌاحٌة .
تعتبر سنة  1966بداٌة االهتمام الحقٌقً بالقطاع السٌاحً من خالل أول عمل حكومً على
المس توى الوطنً  ،فبعد تقٌٌم شامل قدمته وزارة السٌاحة حول مجمل الثروات السٌاحٌة التً
تتوفر علٌها الجزائر  ،و بعد تحدٌد اهمٌة و فوائد السٌاحة و نوع المنشؤت السٌاحٌة الواجب
احداثها تم تحدٌد توجهات المٌثاق السٌاحً و المتمثلة اساسا فً :
 تحسٌن الشروط السٌاحٌة الطبٌعٌة و الثقافٌة :
لتهٌئة الظروؾ المالئمة النطالق التنمٌة السٌاحٌة  ،فكمرحلة اولى ٌتم تحسٌن الشروط
الطبٌعٌة و الثقافٌة من خالل جرد و احصاء المناظر السٌاحٌة و تصنٌفها و ادخال اصالحات
علٌها قصد جعلها مالئمة الستقبال السواح فً المراكز السٌاحٌة التً ستقام.
 اختٌار مناطق التوسع السٌاحً :
ان التنمٌة السٌاحٌة تتطلب اجراء عملٌة تخطٌط شاملة لكل الثروات السٌاحٌة التً تتوفر
علٌها الدولة  ،لكن الجزائر ؼداة االستقالل لم تكن تتوفر على مناطق سٌاحٌة محددة و مهٌئة
و قادرة على جلب السواح  ،فقد كانت تتوفر على مجموعة من الفنادق الموروثة عن المستعمر
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الموزعة توزٌعا عشوائٌا لذلك قررت الدولة تحدٌد مناطق للتهٌئة السٌاحٌة و التً ٌمكن انجازفٌها
كل التجهٌزات المستقبلٌة و بعد دراسة مدققة قامت بها الوزارة الوصٌة تم اختٌار عدد من
المناطق التً تتوفر على شروط مالئمة إلقامة مشارٌع سٌاحٌة لكل نوع من انواع السٌاحة حسب
طبٌعة و ممٌزات كل منطقة.
 انشاء و تطوٌر الصناعة الفندقٌة:
ان توجهات المٌثاق السٌاحً تركزت حول االسراع فً اصالح و توسٌع الفنادق السٌاحٌة
الموجودة عبر مختلؾ مناطق التوسع السٌاحً ومن اجل تنمٌة واصالح الفنادق الموجودة
الوزارة الوصٌة اتخذت جملة من االجراءات تمثلت فً:
*اختٌار الفنادق و المطاعم و المقاهً ذات الطابع السٌاحً.
*اصالح كل المرافق المخصصة للعطل عبر الشواطئ.
*انشاء الفنادق السٌاحٌة الضخمة (المركبات السٌاحٌة) التً تتوزع عبر مختلؾ المناطق الشاطئٌة
 ،الحمامات المعدنٌة و الصحراء (.)1
 -4-4-3الفترة ما بٌن :1981-1966
 -1-4-4-3تأسٌس القطاع السٌاحً بالجزائر :
بعد هذه الفترة التارٌخٌة للسٌاحة فً الجزائر و هً السنة التً تؤسست فٌها أول وزارة
للسٌاحة حٌث قامت بإصدار أول وثٌقة متعلقة بالسٌاحة و المعروفة بالمٌثاق الوطنً تإخذ هذه
الوثٌقة السٌاحٌة على أنها قطاع ذو أهداؾ مهمة هذه األهداؾ هً:
 جلب العملة الصعبة . خلق مناصب الشؽل. -إدخال البلد فً السوق العالمً للسٌاحة.

( :)1د .خالد كواش  ،مصدر سابق ص.228-227
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ومن أجل تحقٌق هذه األهداؾ رسمت هذه الوثٌقة استراتٌجٌة تتمثل فً التالً :
 تركٌز االستثمارات السٌاحٌة و الوحدات اإلنتاجٌة من النوع الرفٌع على طبقة من السٌاح
األجانب ذوي القدرة الشرائٌة المرتفعة .
 وضع نظام للتكوٌن فً مجال السٌاحة و الفندقة .
تعتبر السٌاحة منتوج موجه للتصدٌر و توجٌه المردودٌة للتنمٌة الوطنٌة حٌث قامت الدولة
الجزائرٌة بالعدٌد من المخططات التنموٌة بوضع المنشآت السٌاحٌة عبر كافة الوطن ذلك من
خالل برامج التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة المحددة فً المخططات التنموٌة و المتمثلة فً:
أ -المخطط الثالثً (:)1969-1967
الجدول رقم ( :)11حصٌلة برنامج المخطط الثالثً من :1969-1967
العملٌات المقررة

عدد األسرة
المبرمجة
6766

51.7

محطات حضرٌة

1650

12.6

254

محطات صحراوٌة

1818

13.9

286

15.7

حمامات معدنٌة

2847

21.8

00

00

المجموع

13081

100

2946

22.5

محطات شاطئٌة

النسبة المئوٌة

عدد األسرة
المنجزة
2406

35.5
15.4

النسبة المئوٌة

المصدر  :بزة صالح  ،تنمٌة السوق السٌاحٌة حالة المسٌلة رسالة الماجستٌر  ،جامعة المسٌلة
ص  57:نقال عن :

source :Bilan de développement ministre de
tourisme 1977 p27

من خالل الجدول نالحظ بؤن األولوٌة فً اإلنجاز كانت للمحطات الشاطئٌة إلنجاز عدد كبٌر من
األسرة  ،حٌث قدرت بنسبة  ، % 51.7ثم تلٌها الحمامات المعدنٌة بـ  ، % 21.8:ؼٌر أن هذه
األسرة لم ٌنجز منها سوى  % 22.5وهذا راجع إلى ضعؾ قدرات اإلنجاز و سوء تحدٌد
المسإولٌة اإلدارٌة .
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ب -المخطط الرباعً األول (:) 1973- 1971
باإلضافة إلى ما تبقى من المخطط الثالثً فإن السلطات المعنٌة اهتمت بعملٌة التخطٌط
للفترة الجدٌدة ( ، )1973 -1970حٌث تقرر إنجاز محطات سٌاحٌة بهدؾ رفع قدرات اإلٌواء
ما بٌن  70.000و  90.000سرٌر فً نهاٌة العشرٌة ،بحٌث خطط إلنشاء  35.000سرٌر
خالل الفترة  ، 1973-1970ومن أجل ذلك قامت ببرمجة عشرة مشارٌع ذات طابع سٌاحً
و إحدى عشرة ذات طابع صحراوي  ،كما تم تخصٌص ؼالؾ مالً ٌقدر بــ  700ملٌون دج
بهدؾ االستثمارات  ،وقد تم توزٌع هذا المبلػ على المشارٌع السٌاحٌة كما ٌلً :
الجدول رقم  :12توزٌع المبالغ االستثمارٌة حسب المشارٌع خالل المخطط الرباعً األول:
المشارٌع

المبلغ الجزئً م2دج

المبلغ الكلً م2دج

النسبة %

المشارٌع الباقٌة من المخطط الثالثً

/

420

60

المشارٌع الجدٌدة

/

280

40

دراسات وهٌاكل قاعدٌة

44

/

/

إقامات سٌاحٌة (فنادق )

221

/

/

النقل السٌاحً

15

/

/

Source : Ministère Tourisme et de L 'artisanat , Bilan de
développement touristique(1972-1977) p09
من خالل الجدول رقم ( ) 12نالحظ أن الدولة أعطت األولوٌة للمشارٌع المتبقٌة من المخطط
الثالثً بنسبة  %60من المبلػ اإلجمالً المخصص لالستثمارات السٌاحٌة أي بمبلػ ٌقدر 420
ملٌون دج وهذا راجع إلى عدم القدرة على إنجاز المشارٌع السابقة فً اآلجال المحددة.
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ج -المخطط الرباعً الثانً (:)1977-1974
عرفت هذه الفترة عدة تؽٌرات تمثلت فٌما ٌلً:
 إلحاق المصالح التجارٌة التابعة ( )SONATOURبالوكالة الجزائرٌة للسٌاحة ( ،)ATAلكنهذه األخٌرة أثبتت عدم نجاعتها ولم تدم العملٌة سوى سنتٌن .
 فً سنة  1976أنشئت الشركة الوطنٌة للسٌاحة ( )SON-ALTOURالتً أسندت إلٌهامهمة تسوٌق المنتج السٌاحً الجزائري .
 إنشاء مإسسة األعمال السٌاحٌة الجزائرٌة ( )E .T.Tالتً تولت مهمة إنجاز مشارٌع التنمٌةالسٌاحٌة لكن هً األخرى فشلت  ،فمن بٌن  50000سرٌر المبرمج إنجازها لم ٌنجز سوى
 18000سرٌر.
 إن إنجاز هذه المشارٌع المبرمجة فً العدٌد من المخططات أرهقت طاقات القطاع السٌاحًو جعل تسٌره معقدا و المالحظ كذلك هو االنخفاض فً جودة الخدمات السٌاحٌة المعروضة
و العجز المالً الذي ألحق بالقطاع .
د -المخطط الخماسً األول (:) 1984-1981
إن ما ٌمٌز هذا المخطط هو بلوغ الوعً لدى المسٌرٌن بضرورة إحداث التوازن الجهوي
الذي كان فً تلك الفترة بسب النزوح الرٌفً ،و األولوٌة التً أعطٌت للسٌاحة الحضرٌة دون
سواها فً المخططات السابقة  ،فقد خصص مبلػ قدره  3400ملٌون دٌنار  ،لتؽطٌة التكالٌؾ
الخاصة بتطوٌر ثالثة مناطق سٌاحٌة نموذجٌة فً الشرق ووسط و ؼرب البالد و الموجهة أساسا
نحو السٌاحة الداخلٌة و التً توافق التقالٌد الجزائرٌة ووزعت هذه المبالػ كما ٌلً:
 1.6ملٌار سنتٌم مخصصة للمشارٌع الجدٌدة قٌد اإلنجاز.
 1.8ملٌار سنتٌم مخصصة للمشارٌع الجدٌدة .
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كان هدؾ هذا المخطط الوصول إلى طاقة إٌواء تقدر بـ  50880سرٌر سنة  1985وعلٌه
برمج  89مشروع وزعت هذه المشارٌع كما ٌلً:
الجدول رقم ( : )13المشارٌع المبرمجة فً المخطط الخماسً األول :
النوع

ساحلً صحراوي

مناخً

حضري

تخٌٌم

حمامات المجموع

عدد المشارٌع

02

01

05

32

40

09

89

عدد األسرة

3300

2350

1150

6900

1200

1650

16550

المصدر :وزارة السٌاحة سنة 1980
ما ٌالحظ هو أنه لم ٌتم انطالق أي مشروع من المشارٌع الجدٌدة التً وضعت فً إطار
المخطط  ،وهذا رؼم انتهاء الدراسات الخاصة بها  ،بسبب األزمة االقتصادٌة للدولة و
التوجٌهات السٌاسٌة و االقتصادٌة الجدٌدة ،إذ أدت إلى انتقال مإسسة األشؽال السٌاحٌة إلى
وصاٌة وزارة العمران و البناء واإلسكان فً  01جانفً  1983و إعادة هٌكلتها إلى 04
مإسسات جهوٌة .
هـ  -المخطط الخماسً الثانً (:) 1989-1985
أدركت الدولة الجزائرٌة فً هذا المخطط أهمٌة السٌاحة فً تفعٌل النشاط االقتصادي لذا
خصصت برنامج مالً كبٌر هدفه :
 متابعة سٌاسة التهٌئة السٌاحٌة . تطوٌر الحمامات المعدنٌة و المناخٌة . تنوٌع المتعاملٌن كالجماعات المحلٌة و القطاع الخاص . ال مركزٌة االستثمار. -التحكم فً الطلب السٌاحً

(.)1

( :)1هدٌر عبد القادر  ،مصدر سابق ص.115
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 -5-4-3فترة ما بعد :1989
عرفت السٌاحة الجزائرٌة عدة تؽٌرات فً سٌاستها وتتمثل فٌما ٌلً :
 االنفتاح على السوق العالمٌة السٌاحٌة بصورة أكثر فعالٌة من السابق و ذلك من خاللمشاركتها فً المعارض العالمٌة للسٌاحة و األسفار و أول مشاركة كانت فً المعرض الذي أقٌم
بالدار البٌضاء ما بٌن  23و  29جانفً  1991فً إطار االحتفال بالسنة السٌاحٌة اإلفرٌقٌة
كانت األ هداؾ من هذه المشاركة هو تحسٌن صورة الجزائر بالنسبة لوسائل اإلعالم األجنبٌة
ووكاالت السفر العالمٌة والزبائن ٌحتاج هذا االنفتاح إلى تنظٌم ٌهتم بتنمٌة السٌاحة فً الداخل من
أجل ذلك تم تؤسٌس الوكالة الوطنٌة للتنمٌة السٌاحٌة و هذا وفق المرسوم التنفٌذي رقم 70/98
الصادر فً  21دٌسمبر . 1998
كما نشٌر بالذكر أن الجانب التشرٌعً فً هذه الفترة قد تدعم بعدة نصوص قانونٌة ندكر منها :
 المرسوم رقم  101/92الصادر فً  3مارس  1992المعدل والمتمم للمرسوم رقم 12/85الصادر فً  26جانفً  1985الذي ٌعرؾ و ٌنظم الوظٌفة الفندقٌة و السٌاحٌة .
 القانون رقم  04/98الصادر فً  15جوان 1998المتعلق بحماٌة التراث واإلرث الثقافً . القانون رقم  06/99والذي ٌفرض على الوكاالت السٌاحٌة توظٌؾ مرشدٌن سٌاحٌٌن معتمدٌن. المرسوم التنفٌذي رقم  46/00الصادر فً  01مارس  2000و الذي ٌعرؾ المإسساتالفندقٌة وٌحدد طرق تنظٌمها و تسٌٌرها و استؽاللها.
 المرسوم التنفٌذي رقم  138/01الصادر فً  26ماي  2001المحدد لشروط إنشاء و استؽاللأراضً التخٌٌم .
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 -5-3مشاكل القطاع السٌاحً بالجزائر :
تتعدد مشاكل قطاع السٌاحة فً الجزائر مما أدى إلى تؤخره بسبب جملة من المشاكل تذكر
أهمها ما ٌلً :
 الوضع األمنً الراهن والذي ساهم بدرجة كبٌرة فً تؤخر قطاع السٌاحة ممثال فً تراجع
عدد السٌاح األجانب القادمٌن إلى الجزائر حٌث ٌترجم هذا التؤثٌر بقلة و تراجع المداخٌل
التً كان ٌحققها القطاع من خالل مصارٌؾ السٌاح .
 التؤخر االقتصادي و التكنولوجً الذي أثر سلبا على القطاع السٌاحً ألن السائح ٌختار
الوجهة السٌاحٌة التً توفر له كل أسباب الراحة و الترفٌه.
 ؼالء أسعار النقل الجوي فً شركات النقل الجزائري ( شركة الخطوط الجوٌة الجزائرٌة)
مقارنة مع األسعار المقدمة من طرؾ دول أخرى.
 عدم إعطاء العناٌة و االهتمام بالقطاع السٌاحً و عدم اعتباره نشاط اقتصادي منتج،
باإلضافة إلى ضعؾ اإلعالم و اإلشهار السٌاحٌٌن سواء على المستوى الوطنً أو الدولً.
 تصرفات مستخدمً المإسسات السٌاحٌة ال ترقى إلى المستوى المطلوب و ذلك لقلة
تكوٌنهم.
 سوء تسٌٌر المإسسات السٌاحٌة حٌث سنة  13 ،1992مإسسة من بٌن  17مإسسة
اقتصادٌة عمومٌة للتسٌٌر الفندقً و السٌاحً عجزا مالٌا و بالتالً فإن صورة هذه
المإسسات تعكس حالة القطاع.
 ضعؾ البنٌة التحتٌة للقطاع من المواصالت حٌث تبقى بعض المناطق السٌاحٌة معزولة ال
سٌما فً الجنوب الجزائري الذي ٌعتبر موردا سٌاحٌا هاما .
 مشكل العقار السٌاحً و صعوبة الحصول علٌه بسبب عدم تهٌئته وتحضٌره.
 عدم وجود تحفٌزات مالٌة خاصة بالمستثمرٌن فً قطاع السٌاحة مثل  :القرض بؤسعار فائدة
منخفضة .
 عدم قٌام الجمعٌات السٌاحٌة بدور فعال ٌمكن من ترقٌة صورة الجزائر السٌاحٌة على
المستوى الداخلً و الخارجً.
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 تدهور التراث الطبٌعً و الثقافً المتواصل و هذا بفعل اإلنسان أو بسبب عوامل طبٌعٌة
و فً ؼٌاب سٌاسة حماءٌه لهذه الموارد .
 مشاكل قطاع الصناعات التقلٌدٌة و تتمحور هذه المشاكل فً مشكل التموٌن بالمادة األولٌة
و العتاد الضروري لعملٌة اإلنتاج باإلضافة إلى مشكل التسوٌق و ضعؾ برامج التكوٌن
و قلة وجود مراكز تكوٌن متخصصة مع عدم وجود نظام تمهٌن مالئم للصناعات التقلٌدٌة
تدعمه إجراءات تشجٌعٌة و تحفٌزٌة .
 -6-3التنمٌة السٌاحٌة فً الجزائر :
بدأ االهتمام بالقطاع السٌاحً فً الجزائر سنة  1966وهذا بعد إتمام عملٌة حصر وإحصاء
اإلرث السٌاحً و المشاكل السٌاحٌة للقطاع بعد االستقالل ،كما تم تحدٌد سٌاسة التنمٌة السٌاحٌة
من خالل إصدار التشرٌعات الخاصة و التً تتمثل فً:
 التصدٌق على مٌثاق السٌاحة لسنة  ،1966الذي ٌتضمن أفاق تنمٌة السٌاحة فً الجزائرالمستقلة.
 إصدار المرسوم رقم  75-66فً أفرٌل  1966المتضمن لمناطق التوسع السٌاحً . إد ماج السٌاحة فً مختلؾ مجاالت التنمٌة االقتصادٌة و قد احتوى مٌثاق  1966علىالتوجهات األساسٌة للقطاع السٌاحً و المتمثل فً:
 التوجه نحو السٌاحة الدولٌة من أجل العملة الصعبة و هذا للحاجة إلى تلك الموارد من أجل
تموٌل خطط الصناعة المصنعة المتبعة من طرؾ الدولة فً تلك الفترة.
 العمل على خلق مناصب شؽل جدٌدة من أجل تنشٌط وتفعٌل النشاط السٌاحً .
هذا فٌما ٌخص األهداؾ الرئٌسٌة التً نص علٌها مٌثاق السٌاحة فً الجزائر ،هناك أٌضا
أهداؾ أخرى تعد أساسٌة لبلوغ األهداؾ السابقة و ٌمكن ذكر بعضها فٌما ٌلً:
 التعرٌؾ بالمقومات السٌاحٌة للبالد و تقالٌده  ،من خالل إنشاء و تؤسٌس هٌاكل قاعدٌةلالستقبال .
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 تنمٌة و تطوٌر المناطق النائٌة  ،لتحقٌق التوازن الجهوي. شرعت الجزائر فً تنمٌة القطاع السٌاحً ووضع مخطط لتدعٌمه فً سنة  1988و لكنرؼم ما واجهته من ظروؾ داخلٌة و سٌاسٌة و اقتصادٌة معاكسة و ما نتج عنها من افتقاد
لألمن و قلة التنظٌم و ضعؾ اإلمكانٌات التقنٌة و المادٌة عادت لتنفده ابتداء من سنة ، 2002
وهً تطمح الٌوم إلى وضع سٌاسة تنموٌة شاملة تتكفل الدولة بها بالتعاون مع المجتمع المدنً
حتى تبلػ ؼاٌتها من سد الحاجة المتزاٌدة إلى منتوج سٌاحً تنافسً من جهة و إلى الحفاظ على
التراث الطبٌعً و الثقافً و تحسٌن الظروؾ المعٌشٌة المحلٌة من جهة أخرى و فً هذا اإلطار
تلعب الدولة و المإسسات العمومٌة دور المنسق و المنظم و المشرؾ أو المدٌر العام و تفتح
مجال االستثمار للممولٌن الخواص.
 -7-3األدوات القانونٌة و التنظٌمٌة الخاصة بالقطاع السٌاحً :
من بٌن األهداؾ االستراتٌجٌة التنموٌة السٌاحٌة ترقٌة التراث الطبٌعً و الثقافً و الحضاري
و المساهمة فً التنمٌة و التوازن الجهوي و الحفاظ على البٌئة الطبٌعٌة العامة  ،فقد استلزمت
هذه المحاور مراجعة أو تسوٌة بعض النصوص القانونٌة و تكملة اإلطار التنظٌمً و تدعٌم أو
تعزٌز أدوات التسٌٌر و اإلدارة  ،حٌث ٌخضع القطاع مند العهد الحدٌث إلى قانون التنمٌة
السٌاحٌة المستدامة رقم  01-03المإرخ فً  2003/02/17و هو ٌقضً بمطابقة تهٌئة
المناطق السٌاحٌة مع قانون التهٌئة اإلقلٌمٌة الشاملة حسب ما جاء به القانون رقم 02-01
المإرخ فً  12دٌسمبر 2001الخاص بالتهٌئة و التنمٌة المستدامة لإلقلٌم و الحفاظ على البٌئة
و الساحل حسب القانون رقم  02-02المإرخ فً  05فبراٌر 2002الخاص بالحفاظ و تروٌج
الساحل  ،إضافة إلى قانون الحفاظ و النهوض بالتراث الثقافً المحلً بما فٌها ذلك التراث
الحرفً التقلٌدي القانون رقم  04-98المإرخ فً  15جوان  1998الخاص بالحفاظ على
التراث الثقافً و من بٌن أهدافه المساهمة فً الحفاظ على البٌئة و تحسٌن المحٌط المعٌشً
و ترقٌة المإهالت الطبٌعٌة والثقافٌة و التارٌخٌة طبقا للمادة رقم  2من القانون رقم 01- 03
المإرخ فً  2003/02/17و المتعلق بالتنمٌة السٌاحٌة المستدامة .
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خالصة المبحث :
من خالل دراسة الحركة السٌاحٌة فً العالم تم التوصل إلى أن القطاع السٌاحً عرؾ تقدم
كبٌر خاصة فً الدول المتطورة اقتصادٌا أٌن ٌعتبر القطاع السٌاحً بها من أهم وسائل الدخل
وجلب العملة الصعبة حٌث تبقى القارة األوربٌة تحتل المراتب أولى فً هذا القطاع .
أما ع لى المستوى اإلفرٌقً فقد عرؾ القطاع السٌاحً تطورا ملحوظا فً اآلونة األخٌرة
خاصة فً جنوب إفرٌقٌا  ،المؽرب و تونس و التً ٌعتمد اقتصادهما بالدرجة األولى على
المداخٌل السٌاحٌة .
أما على مستوى الجزائر فالنشاط السٌاحً لم ٌتمكن النهوض به  ،فبالدنا لم تستطٌع بعد أن
تحقق سٌاسة ساحلٌة فعلٌة باعتباره قطاع ثانوي رؼم اإلمكانٌات السٌاحٌة الهائلة التً تتمتع بها ،
وٌبقى اعتمادها على المداخٌل البترولٌة أو المحروقات بالدرجة األولى فً تنمٌة اقتصادها رؼم
أنها من الثروات الزائلة  ،ولكن فً السنوات األخٌرة بدأ االهتمام أكثر بالقطاع السٌاحً خاصة
بعد عودة االستقرار واألمن للبالد حٌث عملت الدولة الجزائرٌة على إعادة بعث القطاع السٌاحً
من خالل فتح المجال لالستثمارات المحلٌة و األجنبٌة  ،بتبنً خٌار الخوصصة و الشراكة
األجنبٌة فً المجال السٌاحً  ،فؤعطت تحفٌزات وضمانات متعددة للمستثمرٌن من خالل قانون
االستثمار لسنة  1993و بعده قانون االستثمار لسنة  ، 2001هذا ما جعل السوق السٌاحٌة
الجزائرٌة تنتعش ولكنها التزال بعٌدة عن متطلبات السوق السٌاحٌة العالمٌة .
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خالصة الفصل:
فً هذا الفصل قمنا بالتعرٌؾ بكل من السٌاحة و السائح و التنمٌة السٌاحٌة و العالقة بٌنهما
ثم إعطاء نظرة واضحة على مدى أهمٌة هذا الموضوع و الدور الذي ٌلعبه فً تنشٌط اقتصادٌات
الكثٌر من الدول و خاصة منها إعادة توزٌع الدخل فً الدولة و زٌادة فرص االستثمار الوطنً
و األجنبً و هذا ما دعً لالهتمام بالمجال السٌاحً و بذل الجهود لتنظٌم عوائده و التقلٌل من
المشاكل التً تعرقل مسٌرته  ،حٌث تبنت الجزائر بعد االستقالل لقطاع السٌاحة نهج اقتصادٌا
متمثل فً الصناعات المصنعة و الذي لم ٌولى أهمٌة كبرى لقطاع السٌاحة  ،بالرؼم ما تملكه
الجزائر من مإهالت سٌاحٌة ممٌزة  ،ثم جاء مٌثاق السٌاحة لسنة  1966و الذي رسم الخطوط
االولى للسٌاحة الجزائرٌة ثم جاءت بعده المخطوطات الوطنٌة من  1967إلى ؼاٌة 1989
و التً حققت نتائج إٌجابٌة فً زٌادة عدد الهٌاكل السٌاحٌة التً ال تزال لٌومنا هذا و لكن الجزائر
خالل التسعٌنات عرفت تدهورا من استقرار أمنً و اقتصادي جعلت القطاع السٌاحً الجزائري
ٌتخلؾ و ٌتراجع بصورة واضحة .
و بعد عودة االستقرار واألمن إلى البالد و االنفتاح االقتصادي الذي عرفته الجزائر
و السعً لالنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة تم إصدار المزٌد من التشرٌعات و القوانٌن التً
تحفز على االستثمار فً القطاع السٌاحً الجزائري و تنمٌته و هذا بتحوٌل المشارٌع السٌاحٌة
البسٌطة إلى هٌاكل استقبال عالمٌة تتماشى و المإشرات العالمٌة خاصة فً المناطق الصحراوٌة
و السٌاحٌة التً تمثل المجاالت المفضلة لما تحتوٌه من بنى تحتٌة و بنكٌة و إدارات تسهل
االستثمار السٌاحً السرٌع .
ولتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة سوؾ نحاول دراسة إمكانٌة خلق قطب سٌاحً داخلً فً المجال
الجزائري و اخترنا لذلك مدٌنة مٌلة لما تزخر به من مقومات سٌاحٌة هائلة من حٌث الطبٌعة
و التً سوؾ نتعرؾ على البعض منها فً الفصول الالحقة .

56

الفصل االول

التنمية السياحية نشأتها أهم مفاهيم و تعاريف السياحة في العالم

57

الفصل الثاني

التنمية السياحية الخصائص الطبيعية والبشرية لوالية ميلة

مقدمة الفصل:
شرعت الجزائر فً عملٌة إحصاء لثرواتها السٌاحٌة بغٌـة استغاللهــا وجعلها تساهـــم إلى جانب
القطاعات األخرى فً عملٌة التنمٌة  ،وكان ذلك مباشرة بعد صدور المٌثاق السٌاحً الذي
بموجبه تم تحدٌد األهداف والوسائل الضرورٌة للتنمٌة السٌاحٌة ،وقد أعطت الدولة أهمٌـة كبٌرة
فً السنوات األخٌرة لهذا القطاع  ،وذلك بوضع سٌاسـة تنموٌـة شاملـة عن طرٌـق فتـح المجال
لإلشهار السٌاحً فً إطار مختلف المخططات التً شهدتها عملٌة التنمٌة فً الجزائر.
ووالٌة مٌلة كغٌرها من والٌات الوطن تتمٌز بمقومات سٌاحٌــة متنوعــة خاصـة منهـا
المإهالت الطبٌعٌة والبشرٌة والتارٌخٌة و االقتصادٌة للنهوض بهذا القطاع .
وفً هـذا الفصل سنقـوم بالتعرٌف بالمقومـات الطبٌعٌـة والسكانٌـة واالقتصادٌـة دون أن ننسى
الهٌاكل القاعدٌة التً تسهل حركة السٌاح عبر كامل أنحاء الوالٌة فهً عناصر لها دور كبٌر
وفعـال فـً جلب العدٌـد مـن الزوار  ،وبـذلك تمكـن المنطقـة مـن أن تصبح قطب سٌاحــً
مستقبلً.
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مقدمة المبحث:
تعتبرالدراسـة الطبٌعٌة السكانٌـة ألي منطقة من العناصر االساسٌة فـً كـل دراســة عمرانٌة
فمعرفة الخصائص التضارسٌة المناخٌة والبشرٌة تسمح بتشخٌص ممٌزات المنطقة ووضعها
كقاعدة للتعرف على الوالٌة ولإللمام بؤهم العوامل التً تساعد أو تعٌق تنمٌة قطـاع السٌاحة بها
وفً هذا المبحث سنحاول إبراز الخصائص العامة لوالٌة مٌلة .
- Iالخصائص الطبٌعٌة والبشرٌة لوالٌة مٌلة :
 -1لمحة تارٌخٌة عن الوالٌة :
ٌعود تعمٌر منطقة مٌلة إلى فترة ما قبل التارٌخ بفضل أرضٌها الخصبة ومناخها المعتدل إلى
جانب منابع المٌاه المتعددة التً تتوفر علٌها مما جعلها محل األطماع االستعمارٌة وٌعود تؤسٌس
المدٌنة إلى عام  656مٌالدي وقد كانت إحدى القواعد العسكرٌة األربعة التً كانت تتولى ضمان
األمن بسٌرتا.
فمدٌنة مٌلة تعتبر إ حدى أقدم المدن المشٌدة بالجزائر وقد تعاقبت علٌها عدة حضارات متتالٌة
تركت بصماتها بحٌث التزال بها مظاهر التؤثٌر األجنبً ،فهً كانت تعرف فً القدٌم باسم
(مٌلو) محصنة بؤسوار قدٌمة بناها اإلمبراطور الرومانً (جوستٌنٌان) سنة 545م وتضم زهاء
 0555أسرة  ،كما استمر الرومان شرق نومٌدٌا وأطلقوا علٌها اسم إفرٌقٌا الجدٌدة وهً سٌرتا
والمدن التابعة لها وهً مٌلوم (مٌلة )،روسً كادا (سكٌكدة) ،كٌلً (قل) ،كٌلوم (جمٌلة ) ،هذه
المدن ٌقول عنها المإرخ" بلٌن " أنها كانت أوال قالعا حربٌة وأخد عمرانها ٌتسع حتى أصبحت
فً عهد طراٌانس (إمبراطور روما) شبٌهة بسٌرتا(.)1
وبعد انهٌار اإلمبراطورٌة الرومانٌة قام الوندالباجتٌاح شمال إفرٌقٌا فقاومهم البٌزنطٌون الذٌن
نشروا حضارتهم والدٌانة المسٌحٌة وقام بغزو مٌلة بٌلٌزارا الجنرال البٌزنطً الذي أنجز فٌها
معالم صخرٌة ضخمة مستمدة من الجبال المجاورة ،كما أنشؤ قنوات ناقلة للمٌاه وبساتٌن شاسعة
( :) 1هٌاكل العدو الفرنسً بوالٌة مٌلة األستاذٌن الصادق مزهود و حسنً بوكرزازة  ،دار البعث قسنطٌنة ص.1
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وال تزال مٌلة تحتفظ إلى ٌومنا هذا ببعض البقاٌا من جدران المدٌنة وقد عرفت مٌلة عدة تسمٌات
من بٌنها مٌالف نظرا لغناها الكبٌر بالٌنابٌع المائٌة فاالسم ٌعنً باللغة الالتٌنٌة (الف منبع) وٌقال
أٌضا سمٌت باسم "مٌلو" نسبة إلى ملكة بربرٌة ثم سمٌت مٌلة بقدوم االحتالل البٌزنطً وهو
ٌعنً التفاح ،وتقول إحدى االساطٌل أن ملكا رومانٌا كان له بنتان إحداهما مٌلة وهو الذي أطلق
على هذه المدٌنةو األخرى جمٌلة أطلقت على إحدى المدن الرومانٌة التابعة لوالٌة سطٌف حالٌا.
أما إبان الفتح اإلسالمً فً سنة 674م أي سنة 55هجري دخل الصحابً الجلٌل أبو مهاجر
الدٌنار مٌلة فاتحا بعد أن حاصرها حصارا محكما وقطع عن أهلها الماء حتى استسلموا له
فسقطت فً ٌده ودخلها منتصرا واستقربها وقام ببناء أول مسجد فً الجزائر و الثانً فً بالد
المغرب بعد مسجد عقبة بن نافع فً القٌروان التونسٌة على أنقاض الكنٌسة الرومانٌة و الذي
ٌطلق علٌة الٌوم اسم "مسجد سٌدي غانم" كما قام بتشٌٌد دار اإلمارة مالصقة له ،وقد أختار مٌلة
لتكون مقرا العملٌات الحربٌة فً المغرب األوسط ،ونقطة إشعاع للفكر اإلسالمً الجدٌد وقد
اختارها ألنها تقع بٌن التجمعات السكانٌة الكبٌرة ،وتتوسط مدن الشرق الجزائري وأكبر القبائل
البربرٌة من جهة و المغرب األوسط وإفرٌقٌة من جهة أخرى ،وظهر بذلك أهل المنطقة من
الثالوث المسٌحً اعتنق سكان مٌلة الدٌن المسٌحً ثم بدإ ٌبتعدون شٌئا فشٌئا عن المظاهر التً
كانت سائدة قبل اإلسالم وأخذو ٌتخلون عن الحضارة البٌزنطٌة و اللغة الالتٌنٌة ،ومع مرور
السنوات اندثرت لغة كتامة و أصبحت اللغة العربٌة هً اللغة المتداولة حتى األن ،ومند ذلك
التارٌخ ازدادت األهمٌة االستراتٌجٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة لمدٌنة مٌلة.
وبعد إعالن الجزائر تبعٌتها للخالفة العثمانٌة سنة 1516م شهدت تغٌرات إدارٌة حٌث أصبحت
مٌلة تابعة إلى بالٌك الشرق تخضع لسلطة داي قسنطٌنة وتذكر المصادر أنها كانت تلعب دورا
اقتصادٌا هاما فهً مخزن الداي وقد عمل العثمانٌون على إصالح مبانٌها ومساجدها كالرحمانٌة
و القصبة و األسوار و القالع و تجدٌد مجاري وسدود المٌاه وتمٌٌز عمرانها فً هذا العهد بجمعه
بٌن الطابع العربً اإلسالمً و التركً فً حٌن عرفت التجارة و الصناعات و الفنون ازدهارا
خاصا بهذا العهد أٌضا ،وتضم عدة معالم تعود إلى الى فترة الحكم العثمانً لعل أهمها قصر
األغا بفرجٌوة و مسجد سٌدي بوٌحً.
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وفً سنة  1807م وصلت القوات االستعمارٌة الفرنسٌة إلى مٌلة فصادرت األراضً الخصبة إلى
سورٌا و على غرار الجهات األخرى من الوطن ،ساهمت مٌلة فً مختلف المقاومات الشعبٌة ثم
خاضت غمار النضال السٌاسً فً إطار الحركة الوطنٌة( ،)1و من أبرز الثورات العارمة التً
شهدتها المنطقة قبل ثورة نوفمبر 1954م  ،انتفاضة  58ماي 1945م التً كانت فً فج مزالة ،
أما أثناء الثورة التحرٌرٌة فقد كان سكان هذه الوالٌة حاضرٌن فً كل االحداث البارزة على مدى
سبع سنوات و نصف  ،باعتبارها تشكل جزءا هاما  ،فهً الناحٌة الثالثة من الوالٌة الثانٌة حسب
تقسٌم الثورة  ،و قد ساهمت بدور فعال فً تحطٌم القوات البشرٌة و المادٌة لالستعمار نظرا لما
تمتاز به من مواقع جبلٌة و غابٌة صعبة المسالك  ،كما أنها تتوفر على أراضً زراعٌة خصبة
حٌث كانت تمول معظم المناطق الشمالٌة بالقمح و الشعٌر و غٌرها(.)6
و خالل هذه الفترة برز من المدٌنة عدة أبطال من بٌنهم البطل العقٌد عبد الحفٌظ بوالصوف أحد
منظري الثورة التحرٌرٌة الفتٌة ،كما أن الوالٌة أم للبطل لخضر بن طوبال أحد أعضاء قٌادة
المنطقة الثانٌة  ،كما انجبت المدنٌة احد علماء جمعٌة العلماء المسلمٌن الشٌخ مبارك المٌلً الذي
كان له دور بارز فً االرشاد و

االصالح.

 -2الدراسة الطبٌعٌة:
إن الدراسة الطبٌعٌة لمنطقة الدراسة تسمح بمعرفة الخصائص الطبٌعٌة بمختلف عناصرها ،وذلك
بتشخٌص المنطقة من مقومات اقتصادٌة و عوائق طبٌعٌة ألنها تعتبر من العوامل التً تساهم فً
تطوٌر قطاع السٌاحة.
 -1-2الموقع :
تقع والٌة مٌلة فً الشمال الشرقً للجزائر حٌث تبعد مقر الوالٌة بمسافة  55كلم عن والٌة
قسنطٌنة و  155كلم عن والٌة جٌجل و  455كلم عن الجزائر العاصمة .

)1(Guide Touristique de la wilaya de Mila. P2
( :)6مدٌرٌة المجاهدٌن لوالٌة مٌلة .
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أما موقعها الفلكً فهً تنحصر بٌن خطً طول (' )5°،40و(' )6°،05شرق خط غرٌنتش
و دائرتً عرض (' )05°،46و(' )04°،04شمال خط االستواء (.)1
كما أنها تحتل موقع جغرافً متمٌز فً اإلقلٌم الشرقً محاطة بالسلسلة النومٌدٌة شماال وبوادي
الرمال شرقا مع تموجات التالل القسنطٌنً ،وتتصل جنوبا مع سهول قسنطٌنة ومن الجنوب
الغربً و الجنوب مع السهول العلٌا ،تتمٌز بنٌتها الطبٌعٌة بعدم التجانس بسبب موقعها االنتقالٌة و
المحصور بٌن منطقتٌن فٌزٌائٌتٌن مختلفتٌن المنطقة الجبلٌة لألطلس التلى فً الشمال ومنطقة
السهول العلٌا فً الجنوب .
وبالنسبة للموقع اإلداري ٌحد والٌة مٌلة شماال والٌة جٌجل ومن الشمال الشرقً والٌة سكٌكدة ،
شرقا والٌة قسنطٌنة ومن الجنوب الشرقً والٌة أم البواقً  ،غربا والٌة سطٌف ومن الجنوب
والٌة باتنة .
فالوالٌة تتربع على مساحة قدرها 0485845كلم 6أي بنسة  % 5814من المساحة اإلجمالٌة للبالد
حٌث بلغ عدد سكانها حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة  6558بــ  766884نسمة اي
بكثافة تقدر  665854ساكنا /كلم 6وهً مقسمة إدارٌا إلً ثالثة عشر دائرة واثنً وثالثون بلدٌة
( أنظر الخرٌطة رقم .)51
 -2-2التضارٌس:
تنحصر والٌة مٌلة بٌن سلسلتٌن تضارسٌتٌن كبرتٌن هما السلسلة التلٌة فً الشمال و السهول
العلٌا فً الجنوب لذلك فهً تعرف تنوعا فً وحداتها التضارسٌة و التً ٌمكن أن نصنفها إلى
ثالثة مناطق تضارسٌة كبرى وهً :
-1-2-2المنطقـة الجبلٌة الشمالـٌة:
تغطً الجزء الشمالً للوالٌة تمتد على مساحة تقدر بحوالً  54588كلم  6أي بنسبة
%15868من المساحة الكلٌة للوالٌة وهً تشمل البلدٌات التالٌة  :حمالة  ،شٌقارة  ،باٌنان ،
( :)1طارق بن مازوز و كرٌمة ساعً  ،المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة و تطبٌقه بوالٌة مٌلة  ،مذكرة تخرج لتٌل شهادة
مهندس دولة فً تهٌئة االوساط الرٌفٌة  ،جامعة قسنطٌنة .6554
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خرٌطة التقسٌم االداري لوالٌة مٌلة ()1
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مٌنارزارزة وهً تمثل الجزء األكبر تضرسا بالوالٌة وتوجد بها أعلى قمة وهً جبل تامزقٌدة
1665م و جبل مسٌد عٌشة  1466م وجبل سٌدي درٌس  1064م و سلسلة زواغة بارتفاع
 1696م وكل هذه االرتفاعات تنتمً إلى السلسلة النومٌدٌة الواقعة على األطراف الشمالٌة
للوالٌة من الشرق إلى الغرب تتفاوت قوة النحت فً هذه المناطق المتضرسة حسب نوعٌة
الصخور و تإدي غالبا تكوٌن انهٌارات بفعل الجاذبٌة و االنزالق  ،كما تظهر بها كهوف و
مغارات على السفوح الموجودة عند مدخل بنً هارون.
وتشكل هذه الكتلة ال جبلٌة المتسلسلة بفعل اتجاهها و ارتفاعها حاجزا صخرٌا كبٌرا ٌفصل بٌن
إقلٌم القبائل الصغرى للمٌلٌة فً الشمال و اقلٌم قسنطٌنة فً الجنوب.
 -2-2-2منطقـة األحـواض و التـالل:
تمثل المنطقة الوسطى فً الوالٌة و منحصرة بالمنطقة الجبلٌة الشمالٌة و منطقة السهول من
الجهة الجنوبٌة وتتربع على مساحة تقدر بـ  104686كلم 2أي نسبة تمثل  % 08857من إجمالً
مساحة الوالٌة تضم أهم األحواض الفٌضٌة تعد مساحتها أكبر شساعةمن األولى و تتكون من :
*سهول بٌن جبلً فرجٌوة وواد النجاء بمتوسط 455م.
*التالل و السفوح التً تتوضع بالجنوب محددة بالسهول العلٌا و هً تالل تمثل تضارٌس متفاوتة
االرتفاع تتراوح ما بٌن 455م855-م.
* منطقة السفوح العلٌا التً توجد فً الشمال الغربً كما تحتل أجزاء من فرجٌوة  ،وادي النجاء ،
دراجً بوصالح و بعض تضارٌس سٌدي خلٌفة و عٌن التٌن بارتفاع ما بٌن (555م 655 -م) ،
باإلضافة إلى كتل متفرقة مثل جبل لكحل بارتفاع 1656م و جبل بوشارف 1155م و كتلة أحمد
راشدي.
 -3-2-2منطقـة السهـول العلٌا:
تحتل المنطقة الجنوبٌة وتعتبر أكبر وأوسع النطاقات حٌث أن مساحتها تمثل نصف مساحة الوالٌة
بالتقرٌب أي حوالً  1591كلم²من إجمالً مساحة الوالٌة أي بنسبة%45871وما ٌمٌز
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هذه المنطقة االنبساط واالنحدار فٌها ضعٌف أقل من % 1685وهً تتمثل فً بلدٌة مشٌرة ،أوالد
خلوف ،التالغمة ،شلغوم العٌد ،تاجنانت ،بن ٌحً عبد الرحمان وفٌها االرتفاع محصور بٌن
955 - 855م باستثناء الكتل المعزولة ذات االتجاه جنوبً غربً إلى شمالً شرقً وأهمها :جبل
قروز 1187م ،كاف أسران بارتفاع 1676م ،كاف أبٌض 1458م((.)1خرٌطة رقم )56
 -3-2المنــاخ:
إن الدراسة المناخٌة لها أهمٌة كبٌرة فً الدراسات العمرانٌة ألنها تساعدنا فً معرفة نوع
المناخ السائد فً أي منطقة نرٌد دراستها.
فالمناخ بشروطه الحٌوٌة له تؤثٌر كبٌر على الحركة السٌاحٌة فعادة المناطق التً تكون فٌها
العوامل المناخٌة ضعٌفة تقف عائقا أمام قدوم السٌاح  ،فالسائح دوما ٌبحث عن ظروف مناخٌة
معتدلة كالمناطق المشمسة وزرقة السماء .
ومن هنا قمنا بتحلٌل المعطٌات المناخٌة المتمثلة فً التساقط ،الحرارة ،الرٌاح ،الصقٌع ،البرد
من أجل إتمام الدراسة المناخٌة  ،و فً هذا اإلطار اعتمدنا على معطٌات محطة الرصد
الجوي الموجودة بالوالٌة و التً تهتم بالدراسة المناخٌة والرصد الجوي و الواقعة فً بلدٌة عٌن
التٌن و اعتمدنا على معطٌات لسنة  6515كما هو موضح فً الجدول رقم (.)14

( :)1بلحمرة زكرٌاء  ،الموارد المستدامة و اثرها على تنمٌة المناطق الجبلٌة حالة والٌة مٌلة  ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة مهندس
دولة فً التهٌئة االقلٌمٌة ، 6516ص ،14جامعة قسنطٌنة .
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 -1-3-2التساقط :

*جدول رقم ( : )14التغٌرات الشهرٌة للتساقط بالوالٌة حسب محطة الرصد الجوي لمٌلة
 عٌن التٌن -األشهر
التساقط
(ملم )

ف

ج
16989

م

أ

1489 0981 4580

ج

م
986

ج

س

أ

أ

ن

د

مجموع

54984 5489 5084 5581 6081 6488 087 586

المصدر  :محطة الرصد الجوي لمٌلة  -عٌن التٌن-
إن التساقط ٌعطٌنا نظرة عن حٌوٌة المنطقة من ناحٌة النشاط البشري و الزراعً و من خالل
معطٌات الجدول رقم ( )14نالحظ أن فً والٌة مٌلة معدل التساقط السنوي قدر بــ  54989ملم
حٌث تكون أعلى قٌمة للتساقط فً شهر جانفً بمعدل  16989ملم و فً حٌن أدنى قٌمة سجلت
فً شهر جوٌلٌة بـ  087ملم و هذا ٌدل على نقص كمٌة األمطار فً فصل الصٌف و العكس نجده
فً الشهر األكثر مطرا رغم هذا فإن تساقط األمطار فً والٌة مٌلة ال ٌإثر سلبا على حركة
السٌاح ألنه ٌحدث فً فترات معلومة و ٌعرف االعتدال خالل فصل الربٌع و الخرٌف.
 -2-3-2الحرارة :
*جدول رقم (: )15تغٌرات درجة الحرارة لسنة 2212م
االشهر
ج

ف

م

أ

ج

م

ج

أ

س

أ

ن

د

الدرجات
M

12.5

14.9

17.1

22.4 20.3

28.9

34.8

34.3

28.4

16.9 23.4

14.1

M

5.6

6.8

7.5

9.7

10.8

15.4

20.5

20.4

16.9

13.8

9.7

6.5

M+m/2

9.05

10.85

12.3

15

16.6

22.15

27.65

27.35

22.65

13.3 18.6

10.3

المصدر  :محطة الرصد الجوي لمٌلة  -عٌن التٌن-
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إن درجات الحرارة و تغٌراتها تإثر بصفة مباشرة على المناخ و قد اعتمدت فً دراسة هذا
العامل لمعرفة العالقة بٌن الحرارة و التساقط و توقٌع محطة الدراسة بمنحنى EMBERGER
الذي ٌستعمل فً تحدٌد النطاقات الحٌوٌة و المناخٌة.
 :Mمتوسط الحرارة القصوى

 :mمتوسط الحرارة الدنٌا

 : M+m/2المتوسط الشهري
انطالقا من الجدول رقم ( )15نالحظ ان المتوسطات الشهرٌة لسنة  2010تبٌن ان ابرز
الشهور تكون فً شهر جانفً بــ °5.6م و فٌفري °6.8م و دٌسمبر °6.5م و هً تمثل فصل
الشتاء فً حٌن اعلى درجات الحرارة كانت فً شهري جوٌلٌة و أوت بـ °20.5م و° 20.4م و
هً تمثل فصل الصٌف  ،وما ٌمكن قوله إن درجات الحرارة العالٌة ال تعتبر حالٌا عائق أمام
الحركة السٌاحٌة بل ٌمكن تجاوزها باستعمال وسائل التكنولوجٌا المعاصرة كؤجهزة التبرٌد
و إنشاء مسابح وغٌرها .
-3-3-2العالقة بٌن كمٌة التساقط ودرجة الحرارة:
إن دراسة العالقة بٌن التساقط و الحرارة ٌسمح بمعرفة الفترات الجافة و الفترات الرطبة و هذا
باعتماد على منحنى قوسن و أمبرجً.
 -1-3-3-2منحنى قوسن :و هو ٌعرف بالعالقة  ، p=2t :التساقط =  pالحرارة= t
نالحظ من خالل منحنى الشكل رقم ( )02أنه توجد فترتٌن هما:
 فترة رطبة  :تمتد هذه الفترة من شهر اكتوبر إلى غاٌة شهر مارس و شهر ماي و هً حوالً
سبعة اشهر و هً تعتبر فترة ممطرة إذ انها تمثل نسبة  %86.87من التساقط السنوي.
 فترة جافة  :تمتد من شهري جوان الى غاٌة شهر سبتمبر و هً تمثل أربعة اشهر و فً هذه
الفترة ترتفع درجة الحرارة و تقل االمطار بحٌث كمٌة االمطار ال تمثل سوى  %13.12من
التساقط السنوي.
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الشكــــل رقــم (:)02

منحنـــى قوسن p=2T
التساقط (مم)

درجة الحرارة (م)°

.

فترة رطبة

منحنى التساقط

فترة جافة

منحنى درجة الحرارة
المصدر:الدٌوان الوطنً لألرصاد الجوٌة  +معالجة شخصٌة.
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لتوطٌن منحنى والٌة مٌلة ضمن النطاقات الحٌوٌة تمت بحساب معامل امبرجً حسب المعادلة
التالٌة :
)Q(M
 =Pمعدل التساقط السنوي بالملم
 =Mمتوسط درجات الحرارة القصوى للشهر األكثر حرارة بالغراد ()273.2+
 =mمتوسط درجات الحرارة الدنٌا للشهر البارد بالغراد ()273.2+
والٌة مٌلة:
549.4 =Pملم

°5.6=mم

°34.8=Mم

64.12 =Q
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الشكــل رقــم (:)23

منحنى بٌومناخً ( طرٌقــة أمبرجـً) لوالٌــة مٌلـــة
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اذن من خالل الشكل ( )03فإن والٌة مٌلة تقع فً نطاق بٌو مناخً شبه جاف ذو شتاء معتدل .
 -4-3-2الرٌاح :
*جدول رقم (: )16التغٌرات الشهرٌة لسرعة الرٌاح بالوالٌة حسب محطة الرصد الجوي بمٌلة
عٌن التٌن -لسنة 2010االشهر

ج

ف

م

ا

م

ج

ج

ا

س

ن

ا

د

المتوسط
السنوي

سرعة
الرٌاح

4.2

5

2.5

2.5

3.2

2.1

2.4

2.2

2.9

3.2

4.3

4

3.2

(م/ثا)

المصدر  :محطة الرصد الجوي لمٌلة  -عٌن التٌن-
إن الرٌاح السائدة فً مدٌنة مٌلة هً الرٌاح الشمالٌة الغربٌة و الشمالٌة الشرقٌة وهً متوسطة
الهبوب  ،حٌث االولى تهب فً فصل الشتاء و من شهر نوفمبر الى شهر جوان أما الثانٌة فتهب
فً فصل الصٌف من شهر جوٌلٌة إلى شهر اكتوبر باإلضافة إلى الرٌاح

الجنوبٌة(.)1

فمن خالل معطٌات الجدول رقم ( )16نالحظ أن سرعة الرٌاح عادٌة معدلها السنوي 3.2م/ثا
حٌث تزداد هذه السرعة فً الفصل الرطب فتصل اقصاها االشهر التالٌة نوفمبر بـ 4.3م/ثا ،
جانفً بـ 4.2م/ثا  ،فٌفري بـ5م/ثا و تقل فً الفصل الجاف لتصل أدنى سرعة لها فً شهري
جوٌلٌة و أوت بـ 2.1م/ثا و  2.2م/ثا كما ٌتبٌن من الجدول ان سرعة الرٌاح معتدلة طوال السنة
لذلك فهً التقف عائقا أمام تنقالت السٌاح.

( :)1كنزة بوهالً " المقومات السٌاحٌة لوالٌة مٌلة " ،مذكرة مكملة لنٌل شهادة ماستر فٌالتراث التارٌخً و السٌاحة ، 2012
كلٌة العلوم االنسانٌة و العلوم االجتماعٌة  ،قسنطٌنة.

72

الفصل الثاني

التنمية السياحية الخصائص الطبيعية والبشرية لوالية ميلة

 -5-3-2الصقٌع (الجلٌد):
من خالل النتائج المسجلة لمحطة الرصد الجوي لمٌلة فإننا نجد ٌومٌن فقط تم تسجٌل فٌهما
تساقط الجلٌد و كان ذلك فً شهر فٌفري فتساقط الجلٌد ٌسبب أٌضا فً عرقلة حركة المرور و
لكنه ال ٌعٌق النشاط السٌاحً ألنه ٌدوم بضعة أٌام فقط.
-6-3-2البرد:ظاهرة البرد ظاهرة نادرة فً الوالٌة حٌث لم تسجل هذه الظاهرة فً سنة .6515
 -4-2الشبكة الهٌدروغرافٌة :
الثروة المائٌة من العناصر االساسٌة و الهامة لمختلف النشاطات البشرٌة و االقتصادٌة خاصة
الجانب الزراعً و الصناعً  ،إضافة الى اعتبارها عنصرا مهما فً تفعٌل النشاط السٌاحً
باالستفادة من االودٌة و االنهار بمختلف الممارسات السٌاحٌة كالصٌد و السباحة و غٌرها.
و تعتبر والٌة مٌلة من بٌن والٌات الوطن التً تملك ثروة مائٌة هامة خاصة فً المرتفعات
التً تتلقى ما ٌقدر سنوٌا بـ150785م. 0
فتتمثل المصادر المائٌة للوالٌة فً المٌاه الجوفٌة و المٌاه السطحٌة و تظهر فً شبكة كثٌفة من
الودٌان ٌصل طولها الى حوالً  264كلم ما ٌمٌز هذه االودٌة هو التذبذب حٌث تكون غزٌرة
فً الشتاء أما فً الصٌف فتجف و تنعدم تقرٌبا.
-1-4-2المصادر المائٌة السطحٌة:
تنتمً والٌة مٌلة الى واد الكبٌر الرمال الذي ٌمتد من الحواف الشمالٌة للسهول العلٌا و السباخ
جنوبا الى البحر المتوسط شماال و ٌتؤلف من ثالث أقسام هً :
 الحوض األعلى بسهول العلٌا ٌجري فٌه واد الرمال و بمرزوق حتى التقائها عند قسنطٌنة .
 الحوض األوسط بمنطقة السفوح التلٌة الجنوبٌة ٌجري واد النجاء وواد الرمال األسفل حتى
نقطة التقائها قرب سٌدي مروان .
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 الحوض االسفل فً الكتلة التلٌة الشمالٌة فً نقطة التقاء وادي الرمال مع واد النجاء حتى
المصب البحري(.)1

و أهم االودٌة التً تخترق الوالٌة هً:
 -1-1-4-2واد الرمــال :
ٌنبع من جبال فرجٌوة و ٌخترق أحواض تاجنانت ،شلغوم العٌد  ،وادي العثمانٌة ،واد سقان
بطول ٌبلغ  120كلم داخل الوالٌة ٌؤخذ اتجاه جنوب غرب  -شمال شرق نحو مدٌنة قسنطٌنة  ،ثم
ٌغٌره نحو الشمال الغربً  ،لٌلتقً مع واد النجاء فً سٌدي مروان و أهم روافده واد دكري شرق
شلغومالعٌد  ،واد العثمانٌة  ،واد سقان  ،باإلضافة إلى روافد أخرى خارج الوالٌة مثل واد
بومرزوق.

 -2-1-4-2واد النجاء :
ٌتكون عند التقاء واد الدهامشة مع واد المانع غرب الوالٌة و ٌبلغ طوله حوالً  110كلم و ٌؤخذ
اتجاهاجنوبٌا غربٌا -شماال شرقٌا متوازٌا مع السلسلة الجبلٌة فً الشمال و أهم روافده على
الضفة الجنوبٌة واد جمٌلة غرب الوالٌة  ،واد بوصالح وواد رجاص داخل الوالٌة  ،واد المالح
شرقها  ،أما ضفته الشمالٌة فال تتلقى روافد هامة.
 -3-1-4-2واد الكبٌر :
ٌبدأ عند التقاء واد الرمال و واد النجاء ٌؤخذ مسارا عمودٌا مخترقا المنطقة المتصدعة للسلسلة
النومٌدٌة  ،ثم ٌصبح ذا اتجاه جنوبً شرقً  -شمال غربً ٌ ،شق السلسة القبائلٌة الصغرى
لٌصب فً البحر الى شرق مدٌنة جٌجل بنحو 45كلم  ،أما طوله داخل الوالٌة فال ٌزٌد عن خمس
طوله االجمالً

(.)2

( :)1بلحمرة زكرٌاء  ،مصدر سابق ذكره ص.27
(ٌ :) 2خلف نزٌهة  +حلٌس ٌاسمٌنة  +لعالٌقً شامة "وضع خطة تنموٌة للسٌاحة بوالٌة مٌلة"  ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة مهندس
دولة فً التهٌئة االقلٌمٌة.
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 -4-1-4-2سد قروز :

ٌتوضع على مساحة  30هكتار ببلدٌة واد العثمانٌة ،و تقدر طاقته النظرٌة للتخزٌن 110ملٌون
م 3و الفعلٌة 45ملٌون م ،3و قد أنشئ أساسا لتوفٌر مٌاه الشرب لسكان مدٌنة قسنطٌنة حٌث تعود
فكرة إنشائه إلى

. )1(1970

 -5-1-4-2سد بنً هارون :
ٌعتبر من أكبر مشارٌع قطاع الري بالجزائر و أكثرها أهمٌة ،فهو ٌغذي حوالً سبعة والٌات
بالشرق الجزائري و تقدر طاقة استٌعابه  960ملٌون م ، 3اذ ٌخصص منه حوالً  29ملٌون

م3

للشرب و  36ملٌون م 3للسقً  ،إن سد بنً هارون ٌعتبر من أجمل السدود فً الجزائر
و الذي ٌمكن استغالله فً المجال السٌاحً نظرا إلحاطته بالعدٌد من المواقع السٌاحٌة الرائعة
و المإثرة على معنوٌات الزائر بصفة عفوٌة فضال عن توفٌر وسائل الراحة و االسترخاء
( الخرٌطة رقم .)03
-2-4-2المصادر المائٌة الجوفٌة:
تقدر بـ  56ملٌون م3فً السنة و ٌتم استغاللها بواسطة االبار و التنقٌبات التً عددها  46منها
 36فً طور االستغالل و ٌقدر صبٌبها بـ922301ل/ثا  ،أما بالنسبة للتنقٌبات غٌر مستغلة فهً
 15منها ثمانٌة فً شلغوم العٌد و هذا بسبب المحاوالت الكثٌرة لتغذٌة الصناعات الموجودة
بالمنطقة.
-5-2الغطاء النباتً:
إن للغطاء النباتً أهمٌة كبٌرة فً جمٌع المجاالت االقتصادٌة  ،الفالحٌة و السٌاحٌة حٌث
تبلغ المساحة الغابٌة بوالٌة مٌلة بـ  39788هكتار أي ما ٌعادل  % 9.8من المساحة االجمالٌة
للوالٌة و أهم االشجار المنتشرة بها هً اشجار الفلٌن (فلٌن الزان) و أشجار البلوط إضافة الى
االحراش أما بالنسبة لتوزٌع الغابات فإن أكبر مساحة توجد بالشمال.
( :)1بٌدي فاطمة " والٌة مٌلة التنظٌم الترابً و التنمٌة المحلٌة " رسالة ماجٌستر  ،ص ،14-12جامعة منتوري كلٌة علوم
االرض .
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خرٌطة الشبكة الهٌدروغرافٌة لحوض الكبٌر الرمال ()3
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 -3الدراسة السكانٌة:
تعتبر الدراسة السكانٌة ألي منطقة أحد أهم ركائز التهٌئة والتخطٌط العمرانً  ،وبما أن هدف
أي سٌاسة تنموٌة هو تلبٌة حاجٌات ورغبات السكان  ،فتركٌبهم وتوزٌعهم المجالً نسبة وسرعة
تزاٌدهم ونشاطهم كلها مإشرات تسمح بمعرفة خصائص هذا المجتمع السكانً وبالتالً اختٌار
أحسن الطرق لتنظٌمهم وكذا التخطٌط لهم من أجل استعمالهم كعناصر فً التنمٌة وتحسٌن
مستواهم المعٌشً ألن السكان هم أول من ٌستفٌد من عملٌات التهٌئة السٌاحٌة من خالل خلق
مناصب الشغل واالستمتاع بمناطق ومرافق الترقٌة والراحة ولهذا سنحاول إبراز أهم خصائص
سكان والٌة مٌلة .
 -1-3تطور سكان والٌة مٌلة :
بلغ عدد سكان والٌة مٌلة بـ  766884نسمة حسب التعداد العام للسكان لسنة  2008تقدر بـ
 92404نسمة عن تعداد  ، 1998كما عرفت الوالٌة تزاٌد فً عدد سكانها فبعدما كان
 375100نسمة فً التعداد العام للسكان لسنة  1977انتقل إلى  511605نسمة خالل تعداد
 1987ثم ارتفع إلى  674480نسمة حسب تعداد  1998لٌصل إلى  766884نسمة فً تعداد
 2008لٌصل إلى  866788نسمة سنة .2012
 -2-3التركٌب الجنسً والعمري للسكان :
ٌتمٌز سكان والٌة مٌلة بتركٌب جنسً متوازن نوعا ما فٌمثل اإلناث % 49.58و الذكور
 %50.41من إجمالً سكان الوالٌة .
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*جدول رقم ( : )17التركٌب الجنسً والعمري لسكان والٌة مٌلة :
الفئات العمرٌة

الذكــــور

اإلنـــاث

المجمــوع

4–0

39911

38090

78001

9–5

34581

33450

68031

14 – 10

43431

41712

85143

مجموع 1

117923

113252

231175

19 – 15

50044

49175

99219

24 – 20

49149

47793

96942

29 – 25

40465

39261

79726

34 – 30

30767

30889

61658

مجموع 2

170425

167118

337545

39 – 35

24624

25353

49977

44 – 40

22783

23295

46078

49 – 45

20289

20711

41000

54 – 50

15920

15973

31893

59 – 55

12693

12181

24874

مجموع 3

96309

97513

193822

64 – 60

8878

8887

17768

69 – 65

7263

7625

14888

74 – 70

6178

5827

12005

79 – 75

4129

3982

8111

84 – 80

2249

2096

4345

 85فؤكثر

1409

1478

2887

مجموع 4

30106

29895

60001

المجموع العام

414708

407833

822541

المصدرDPSB :لسنة 2012
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أما عن التركٌب العمري  ،فمن خالل معطٌات الجدول رقم (ٌ )17تبٌن لنا أن معظم سكان
الوالٌة هم شباب فنالحظ نسبة األطفال بٌن  0و 14سنة تقدر بــ  %28.10ونسبة الشباب بٌن
 15و  34سنة تقدر بــ  %41.03ونسبة الكهول بٌن  35و  59سنة تقدر بــ  %23.56بٌنما
نسبة الشٌوخ الذٌن تزٌد أعمارهم عن  60سنة بــ  % 7.29فقط .
إذن فنجد والٌة مٌلة تحتوي على طاقات بشرٌة هائلة وهذا الرتفاع نسبة السكان سن العمل
والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  15و  59سنة هً  %64.60والتً تمكننا من إعطاء دفعة
لعملٌات التنمٌة االقتصادٌة المستقبلٌة .
-3-3توزٌع سكان والٌة مٌلة عبر بلدٌاتها :
بلغ عدد سكان والٌة مٌلة  766884نسمة حسب التعداد العام للسكن والسكان لسنة 2008
موزعٌن على مساحة  3480.45كلم ، 2وبكثافة إجمالٌة قدرها  220.34ساكن /كلم ، 2لكن
هذا التوزٌع غٌر متوازن بٌن بلدٌات الوالٌة فنجد تركز سكانً فً بلدٌات دون أخرى ( أنظر
جدول رقم .)18
فمن خالل الخرٌطة رقم (ٌ ) 04تضح لنا أن أكبر نسبة للسكان تتركز فً بلدٌة شلغوم العٌد
وذلك بـ  82560نسمة وبكثافة سكانٌة قدرها  319.62ساكن /كلم 2ثم تلٌها بلدٌة مٌلة
بـ  69053نسمة وبكثافة سكانٌة قدرها  528.73ساكن  /كلم 2الواحد وبلدٌة شلغوم العٌد تمثل
 %10.76من إجمالً سكان وبلدٌة مٌلة تقطن بها  %9.04أي هاتٌن البلدٌتٌن ٌمثل عدد السكان
القاطنٌن بهما حوالً  %19.8من إجمالً سكان الوالٌة والسبب هو توفر كل الخدمات األساسٌة
والتجهٌزات الضرورٌة للحٌاة.
وٌلٌها عدد من البلدٌات تؤتً فً مقدمتها ثالثة بلدٌات أساسٌة على الترتٌب تاجنانت ،
فرجٌوة  ،التالغمة  ،ثم نجد بلدٌتً القرارم قوقة ووادي العثمانٌة وتتمٌز هذه البلدٌات بحجم
سكانً معتبر لتطور درجة التجهٌز بها .
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*جدول رقم (: )18الكثافة السكانٌة حسب البلدٌات سنة 2008
البلدٌة

المساحة (كلم)2

السكان (نسمة)

الكثــافـة (ساكن/كلم)2

نسبة التحضر

مٌلة

130.60

69053

528.73

90.53

عٌن التٌن

40.56

7781

191.83

34.34

سٌدي خلٌفة

45.17

4746

105.06

28.00

القرارم قوقة

141.20

42062

297.88

67.87

حمالة

63.70

11213

176.02

30.70

سٌدي مروان

32.22

23088

716.57

67.96

شٌقارة

52.90

14661

277.14

20.79

وادي النجاء

53.70

19739

367.57

70.33

أحمد راشدي

89.90

15819

175.96

65.91

زغاٌة

56.91

17638

309.92

77.23

الرواشد

97.50

27086

277.80

54.81

تٌبرقنت

47.99

9282

193.41

65.40

ترعً باٌنان

79.00

23299

294.92

52.98

اعمٌرةآراس

81.80

19405

237.22

26.21

تسالة لمطاعً

61.30

15676

255.72

44.57

فرجٌوة

74.80

50167

670.68

52.17

ٌحً بنً قشة

39.50

11810

298.98

56.74

تسدان حدادة

103.80

17378

167.41

34.62

مٌنارزارزة

59.00

22535

381.94

39.16

بوحاتم

106.90

20277

189.68

32.48

دراحٌبوصالح

117.90

10013

84.92

13.56

عٌن البٌضاء أحرٌش

61.80

21013

340.01

58.32

العٌاضٌبرباس

81.60

6459

79.15

22.83

التالغمة

195.50

48028

245.66

54.65

وداي سقان

145.50

13319

91.53

47.68

المشٌرة

186.10

12905

69.34

52.79

شلغوم العٌد

258.30

82560

319.62

67.26

وادي العثمانٌة

271.50

40688

149.86

56.49

عٌن الملوك

124.70

14200

113.87

51.08

تاجنانت

212.40

53536

252.05

78.13

أوالد خلوف

254.20

11396

44.48

22.94

بنً ٌحً عبد الرحمان

112.50

10052

89.35

22.95

المجموع

348045

766884

220.34

57.62

المصدر :التعداد العام للسكن و السكان DPSB -2008
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خرٌطة توزٌع السكان عبر البلدٌات ()4
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أما البلدٌات المتبقٌة فنجد عدد سكانها حوالً  380790نسمة ونسبة تقدر بحوالً .50
%03من إجمالً السكان وهم ٌتوزعون على  25بلدٌة وأدنى قٌمة سجلت كانت ببلدٌة سدي
خلٌفة قدرة بـ  4746نسمة.
أما نسبة التحضر فً الوالٌة فهً تمثل  %57.62من إجمالً سكان الوالٌة أي أن نسبة السكان
فً المراكز الرئٌسة تفوق  %50من مجموع سكانها حٌث نجد أعلى نسبة سجلت فً بلدٌة مٌلة
ب  %90.53و هذا ٌعنً أن معظم سكان الوالٌة هم سكان حضر وهذا ٌدل على درجة تطور
الخدمات التً تقدمها المدن لسكانها.
 -4-3التركٌب االقتصادي للسكان:
إن دراسة التركٌب االقتصادي ألي منطقة له أهمٌة كبٌرة فً كل دراسة عمرانٌة التً تهدف إلى
تحسٌن المستوى المعٌشً للسكان وٌعتبر الشغل واحد من أهم العناصر التً تحقق ذلك  ،فالمهٌئ
عند دراسة ووضع خططه ٌعمل على رفع نسب الشغل والحد من البطالة بالدرجة األولى
أما عن والٌة مٌلة فقد بلغ عدد سكانها فً سن العمل حسب معطٌات مدٌرٌة البرمجة ومراقبة
المٌزانٌة ( )DPSBلسنة  2012بـ  311540نسمة (الفئة من 15إلى  59سنة) أي نسبة
%37.86من إجمالً سكان الوالٌة منهم قوة كاملة مقدرة بـ  283127نسمة أي تمثل
%34.41من إجمالً سكان الوالٌة  ،أما عدد المشغلٌن فعال فٌقدر بـ 254715عامل أي بنسبة
%89.96من إجمالً القوة العاملة (الشكل رقم  ،)04وبذلك نتحصل على نسبة بطالة تقدر
 %10من إجمالً القوة العاملة أغلبها فً وسط الشباب خرجً الجامعات والمعاهد.
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الشكــل رقم (:)04التركٌب االقتصادي لسكان والٌة مٌلة
سكان الوالٌة
)%122( 822788

سكان خارجون عن قوة العمل
)%62.13( 511248

سكان داخلون فً قوة العمل
(%37.86)311540
88
قوة غٌر عاملة
28413

طكك
قوة8855
عاملة
283127

بطالـون

00
مشتغلون فعال
 254715عامل ()%89.96

 28412بطال ()%12

المصدر  :مدٌرٌة البرمجة و مراقبة المٌزانٌة ))DPSB
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خالصة المبحث:
من خالل الدراسة الطبٌعٌة و السكانٌة لوالٌة مٌلة سجل ما ٌلً :
 موقع استراتٌجً هام ٌتوسط اإلقلٌم الشمالً الشرقً مما ٌسهل عالقاتها واتصاالتها اإلقلٌمٌة
مع باقً الوالٌات وله أهمٌة كبٌرة فً حركٌة السكان والسٌاح .
 تقع بٌن سلسلتٌن تضارٌسٌتن هامتٌن السلسلة التلٌة والسهول العلٌا وهذا ما أكسبها تنوعا فً
وحدتها التضارسٌة.
 مناخ شبه جاف تكثر فٌه األمطار فً فصل الشتاء وتسجل أقصى درجات الحرارة به فً
فصل الشتاء وتسجل أقصى درجات الحرارة به فً فصل الصٌف.
 شبكة هٌروغرافٌة كثٌفة ٌمٌزها واد الكبٌر ،واد الرمال وأكبر سد فً الجزائر سد بنً هارون
الذي ٌمكن استغالله فً المجال السٌاحً .
 كثافة سكانٌة كبٌرة لسنة  2008بـ  766884ساكن بها ٌ،تمٌزون بتركٌب جنسً متوازن
وتركٌب عمري تمٌزه فئة األطفال وفئة الشباب ٌ ،توزع سكانها بنسبة كبٌرة على مستوى
تجمعها الحضري ،وٌتركز معظمهم فً مقر الوالٌة لتوفرها على جمٌع الخدمات الضرورٌة
للحٌاة .
 أما عن التركٌب االقتصادي فنسبة البطالة معتبرة تقدر بـ  %10من القوة العاملة وهً الفئة
الواجب أخدها بعٌن االعتبار .
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مقدمة المبحث:
إن الدراسة االقتصادٌة ألي منطقة تعتبر من المإشرات التً تعكس تطور مختلف القطاعات،
فمعرفة وضعٌة كل نشاط وأهمٌته االقتصادٌة ٌسمح بالتعرف على مدى قدراتها على استقبال
االستثمارات األجنبٌة أو الوطنٌة ولهذا حاولنا دراسة أهم القطاعات الفالحة  ،الصناعة والخدمات
التً تلعب دورا اساسً فً الحركة التنموٌة وهذا ما سنتطرق الٌه فً هذا المبحث.
- Iاألنشطة االقتصادٌة:
إن المقومات االقتصادٌة ألي إقلٌم هً التً تبٌن مكانته فً األقالٌم األخرى حٌث كلما زادت
المقومات االقتصادٌة زادت قوته فً جلب القوة العاملة وبالتالً بخلق حركٌة اقتصادٌة وتدفقات
من وإلى اإلقلٌم.
-1النشاط الفالحً :
 -1-1قطاع الفالحة :
ٌعتبر النشاط الفالحً من أهم النشاطات االقتصادٌة التً مارسها اإلنسان وذلك الرتباطها بشكل
مباشر بتغذٌته ورغم ظهور الصناعة وطغٌانها على اقتصاد الدول المتطورة بقٌة الفالحة فً
الدول النامٌة ومن بٌنها الجزائر المحرك األساسً القتصادها.
ووالٌة مٌلة من الوالٌات الجزائرٌة التً ٌعتبر بها النشاط الفالحً الطابع الممٌز لها بحكم موقعها
الجغرافً والمعطٌات المناخٌة وخصوبة أراضٌها جعل منها منطقة فالحٌة بالدرجة األولى،
وتمثل المساحة الزراعٌة اإلجمالٌة للوالٌة ( )SATبـ  315745هكتار أي ما ٌمثل  %90من
مساحة الوالٌة.
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*جدول رقم (:)19تقدٌــر المساحــة الزراعـٌـة فـً والٌــة مٌلــة
المساحة (هكتار)

النسبة %

المساحة الزراعٌة اإلجمالٌة ()SAT

315745

 90من مساحة الوالٌة

المساحة الزراعٌة المستغلة ()SAU

237557

 75من SAT

المساحة المسقٌة

10043

 4,00من SAU

مــرعـــً

43804

 13,00من SAT

غـابـــات

34384

 10%من SAT

المصدر :مدٌرٌة الفالحة لوالٌة مٌلة 2012
من خالل الجدول رقم ( )19نالحظ وفرة األراضً الزراعٌة المستغلة التً تمثل  %75أي
 237ألف هكتار من المساحة الزراعٌة اإلجمالٌة لكن المشكل ٌكمن فً األراضً المسقٌة فهً
قلٌلة جدا تمثل  %4فقط أي  10043هكتار من المساحة الزراعٌة المستغلة هذا من جهة ومن
جهة أخرى فإن قطاع الزراعة ٌعانً من عدة مشاكل أولها هروب الٌد العاملة إلى القطاعات
األخرى الرتفاع األجور ،إضافة إلى نقص البذور واالسمدة وارتفاع أسعارها  ،كذلك نقص مٌاه
السقً  ،نقص العتاد الفالحً  ،ضعف ألٌات الدعم الفالحً  ،مشكل العقار الفالحً .
*جدول رقم (:)20اإلنتاج الفالحــً لوالٌــة مٌلـــة
األشجار

الحبوب

الخضر الجافة

األعالف

المساحة (هكتار)

107655

7621

919

2005

النسبة من المساحة
الزراعٌة المستغلة

%45,31

%3,2

%0,38

%0,84

الكمٌة ( القنطار)

15.99102

26.459

11.52248

80969

المثمرة

المصدر :مدٌرٌة الفالحة لوالٌة مٌلة 2012
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ٌتبٌن من الجدول رقم ( )20أن نسب اإلنتاج الفالحً لوالٌة مٌلة ضعٌفة حٌث نالحظ أن
المساحة المخصصة للخضر الجافة التً تقدر بـ  7621هكتار أي بنسبة  %32فقط من المساحة
الزراعٌة المستغلة بالوالٌة ثم تلٌها األشجار المثمرة بـ  2005هكتار أي بنسبة  ،%0.84كما أن
إنتاج العلف ٌعنً من الضعف إذا ما قورن بحاجٌات المواشً لهذه المادة وهذا الضعف فً
اإلنتاج سوف ٌتسبب فً تقلٌص المساحة الزراعٌة وهً الظاهرة التً تتزاٌد سنة بعد أخرى
والذي أدى إلى تراجع القطاع الزراعً فً الوالٌة.
 -2-1تربٌة الحٌوانات:
تتوفر والٌة مٌلة على ثروة حٌوانٌة هامة إذ بلغ عدد رإوس الماشٌة حسب اإلحصاء المحصل
علٌه من مدٌرٌة الفالحة لسنة  2012ما ٌقارب  486800رأس هذه الثروة تتمٌز بالتنوع وأكبر
قسم تمثله األغنام بنسبة  %72.68تلٌها األبقار بنسبة  %19.96فً حٌن تمثل الماعز
%7.98واالهتمام بهذه الثروة هام جدا وذلك لما توفره من لحوم (حمراء وبٌضاء) حلٌب ،بٌض،
صوف ،جلد ،عسل فهً تلبً حاجٌات األفراد الٌومٌة من أكل ولباس ولهذا ٌجب الحفاظ علٌها.
*جدول رقم (:)21تربٌة الحٌوانات بوالٌــة مٌلـــة
الحٌــوان

العـــدد

األغنام

353847

األبقار

94105

الماعز

38848

الحمٌر

1662

البغال

216

الخٌول

148

الدجاج

597700

النحل

30883

المصدر  :مدٌرٌة الفالحة لوالٌة مٌلة 2012
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*جدول رقم (: )22اإلنتـاج الحٌوانـً لوالٌــة مٌلــة
االنتاج

العدد

اللحوم البٌضاء

140458طن

اللحوم الحمراء

137134طن

البٌض

107865000بٌضة

العسل

1644كلغ

الحلٌب

102049000لتر

الصوف

 3712كلغ

المصدر  :مدٌرٌة الفالحة لوالٌة مٌلة 2012
 -2قطاع الصناعة :
ٌعتبر قطاع الصناعة الحجر األساس فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فضال عن مساهمته فً
تشغٌل عدد كبٌر من األٌادي العاملة وما توفره من منتوجات فً مختلف فروع الصناعة تسمح
بزٌادة الناتج الوطنً الخام.
فقد شهدت الجزائر تحوالت اقتصادٌة من أجل تحقٌق التنمٌة الشاملة خاصة بعد دخولها اقتصاد
السوق حٌث أخدت سٌاسة التصنٌع اتجاه ٌعتمد على المإسسات الصغٌرة والمتوسطة.
ووالٌة مٌلة عرفت تراجعا فً مإسساتها الصناعٌة العمومٌة من  25مإسسة إلى ثالثة فقط بقٌت
تعمل حتى  2012فهً تضم عدة مركبات صناعٌة موزعة على منطقة صناعٌة واحدة ببلدٌة
شلغوم العٌد على مساحة تقدر بـ  210هكتار مقسمة إلى  113حصة كلها موزعة وتعد منطقة
هامة بالوالٌة إذ توجد بها أكبر عدد من المإسسات الصناعٌة وخمسة عشر( )15منطقة نشاط
على مساحة إجمالٌة تقدر  126هكتار مقسمة إلى  1053حصة منها  1042حصة موزعة ،غٌر
أن معظم هذه المساحات لم تستغل أو موجهة إلى نشاطات أخرى تتوزع هذه الحصص على 11
بلدٌة تضم كل من التالغمة و تاجنانت منطقتً نشاط أما التسع مناطق المتبقٌة
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موزعة على تسع بلدٌات حٌث تضم كل بلدٌة منطقة نشاط واحدة كما هو موضح فً الجدول رقم
( ) 23فهً مزودة بؤهم الشبكات الضرورٌة المتمثلة فً ( الطرق ،المٌاه الصالحة للشرب،
والصرف الصحً ،الكهرباء).
وتضم هذه المناطق عدة مركبات تنشط فً العدٌد من الفروع الصناعٌة الموزعة على ثالث
مإسسات عمومٌة تتوزع ببلدٌتً فرجٌوة و القرارم قوقة ٌشتغل بها  425عامال( ،أنظر الجدول
رقم ( ))24تتمثل فً :


الصناعة الغذائٌة :تضم مركبٌن صناعٌٌن.



الصناعة الكهرو منزلٌة  :وتضم مركب صناعً واحد ومإسسات خاصة تتمثل فً :



صناعة مواد البناء :وتضم  73مركب.



صناعة الكٌمٌاء والبالستٌك :وتضم  7مركبات.



صناعة الخشب وتحوٌل الورق :وتضم  9مركبات.



صناعة تحوٌل الحدٌد :وتضم  15مركب.



الصناعة الغذائٌة  :وتضم  39مركب.



الصناعة النسٌحٌة  :وتضم  3مركبات.
ٌشغل قطاع الصناعة عددا معتبرا من األٌادي العاملة والمقدر بـ  4759عامال أي حوالً

 %15,32من إجمالً عمال الوالٌة فً سنة  2012وهذه النسبة منخفضة إذا قارناها بنتائج
التعداد العام للسكن والسكان لسنة ، 2008والذي ٌعد عامال فً القطاع الصناعً وهذا ٌعود إلى
عدة أسباب منها ضعف االستثمار فً المجال الصناعً وتراجع الدولة عن االستثمار فً هذا
القطاع  ،وللنهوض بهذا القطاع البد من فتح المجال للقطاع الخاص و تشجٌع االستثمار ،وفتح
المجال أمام الشراكة األجنبٌة.
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*جدول رقم (: )23مناطـق النشاط بوالٌـة مٌلـة 2010
الموضـع

المساحة اإلجمالٌة

عدد الحصص

عدد الحصص الموزعة

مٌلة

107953,00

62

62

فرجٌوة

98602,00

78

78

شلغوم العٌد

136240

120

120

وادي العثمانٌة

88416

87

87

قرارم قوقة

106720

84

84

100000

72

72

260000

14

14

92740

73

73

139051

120

120

87750

51

51

عٌن التٌن

99946

116

105

وادي النجاء

52160

66

66

أحمد راشدي

134332

26

26

وادي سقان

134332

84

84

المجموع

1532890

1053

1042

تالغمة
عٌن الملوك
تاجنانت

المصدر :مدٌرٌة الصناعات الصغٌرة والمتوسطة والتقلٌدٌة 2012
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*جدول رقم (: )24توزٌع الوحدات الصناعٌة للقطاع العام بوالٌة مٌلة
طبٌعة النشاط

اسم المؤسسة

الموضع

عدد المشتغلٌن

المإسسة الوطنٌة لتسٌٌر
الصناعات المترابطة

وحدة المدافئ والمبردات

فرجٌوة

166

S.O.N.A.R.T.C
مطاحن بنً هارون وحدة فرجٌوة

إنتاج السمٌد والفرٌنة

فرجٌوة

181

مطاحن بنً هارون وحدة القرارم

إنتاج الفرٌنة

القرارم

78

المصدر :مدٌرٌة الصناعات الصغٌرة و المتوسطة والتقلٌدٌة 2012
 - 3قطـاع الصٌد القـــاري :
بفعل المسطحات المائٌة التً تحتوٌها الوالٌة خاصة بنً هارون الذي أضحى موردا هاما فً
إنتاج االسماك ( الصٌد القاري ) فحسب المخطط التوجٌهً لتنمٌة قطاع الصٌد البحري و تربٌة
المائٌات المصادق علٌه من طرف مجلس الوزراء الجزائري بتارٌخ  16اكتوبر  2007الذي
ٌنظم عملٌة الصٌد و الحفاظ عل الثروة السمٌكة  ،حٌث تم تحدٌد  08مواقع صالحة للصٌد
القاري و تربٌة المائٌات بوالٌة مٌلة تتمثل فً ثالثة  03مواقع مخصصة للصٌد القاري و ثالثة
 03مواقع إلنجاز مراكز الصٌد القاري و مركز للصٌد القاري قابل للتوزٌع السٌاحً بسد بنً
هارون ،و موقع أخر لتربٌة مكثفة لألسماك فً االقفاص العائمة  ،هذه المشارٌع ستسمح بإنتاج
2000طن سنوٌا من تربٌة االسماك ،حٌث نشطت خالل السنوات األخٌرة عملٌات الصٌد القاري
بهذا الفضاء الرحب  ،وشهد السد منح رخص استغالل للصٌد .
كما برزت بالسد أسماك من نوع الشبوط بؤنواعه وبؤوزان بلغت حتى مستوى  40كلغ للسمكة
الواحدة وذلك أوقات قلٌلة بعد إجراء عملٌات استزراع قامت بها محطة الصٌد لمٌلة.
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وٌوفر السد حسب مدٌر هذه المحطة التابعة لمدٌرٌة الصٌد والموارد الصٌدٌة بجٌجل  ،موارد
رزق مباشرة وغٌر مباشرة فً مجال الصٌد القاري وهنالك مشارٌع مبرمجة إلنجاز مرفؤ للصٌد
ٌضمن خدمات كثٌرة لصالح الصٌادٌن وكذا مسمكة ووحدة إلنتاج مربعات الثلج وغٌره.
 -4الخدمــات :
ٌعتبر قطاع الخدمات من أهم القطاعات االقتصادٌة الهامة فهو ٌحتل المرتبة األولى وبنسبة أكبر
مقارنة بالقطاعات األخرى ( الصناعة  ،الزراعة )  ،ووالٌة مٌلة تعد من والٌات الوطن التً
تتوفر على هٌاكل خدماتٌة متنوعة جعلها تستقطب أعداد كبٌرة من الزوار ٌومٌا من طلبة
جامعٌن ،عمال ،تجار و مشترٌن و أهم هذه الخدمات هً :
 -1-4التعلٌم العالً و البحث العلمً:
عرفت والٌة مٌلة فً السنوات االخٌرة تطور فً هذا القطاع بإنشاء أول مإسسة جامعٌة ٌنطلق
بها قطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً تضم عدة تخصصات ،و التً أصبحت تستقطب عدد
كبٌرا من الطلبة خارج الوالٌة المتمثلة فً :
 -1-1-4المركز الجامعً بمٌلة :
المركز الجامعً بمٌلة هو مإسسة عمومٌة ذات طابع علمً ثقافً  ،تتمتع باالستقالل المعنً و
المالً و ٌهدف إلى توفٌر تكوٌن علمً و نوعً للطلبة فً مٌادٌن مختلفة ،تم إنشاإه بموجب
المرسوم التنفٌذي رقم -204-08المإرخ فً  09جوٌلٌة  2008فتح أبوابه خالل الموسم
الجامعً  2009-2008بهندسة معمارٌة رائعة تضم أعلى مبنى والممثل لإلدارة العامة للجامعة
إضافة إلى قاعات للدروس لألعمال الموجهة واألعمال التطبٌقٌة وثمانٌة ( )08مدرجات تتسع لــ
 2200مقعد و مخابر للبحث و قاعات للقراءة و مناقشة المذكراتو مكتبات تتسع لـ  500مقعدا و
أربعة ( )4قاعات لإلعالم األلً و األنترنٌت التً تتسع لـ  400مقعد .
ٌتوفر المركز الجامعً لمٌلة على نخبة من الكفاءات العلمٌة فً تخصصات مختلفة تشرف على
تؤطٌر طلبته و منحهم تكوٌنا حسب احتٌاجاتهم ووقف مساراتهم و تخصصاتهم و ٌحتوي المركز
الجامعً على ( )3كلٌات و هً :
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 كلٌة العلوم و التكنولوجٌا :و تضم أقسام العلوم الطبٌعٌة ،البٌولوجٌة  ،اإلعالم األلً و
الرٌاضٌات .
 كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة و علوم التسٌٌر  :وتضم قسمً االقتصاد و التسٌٌر .
 كلٌة اآلداب و اللغات األجنبٌة :وتضم أقسام اآلداب ،اللغات األجنبٌة.
ٌضم المركز الجامعً لمٌلة  5935طالب ٌإطرهم  212أستاذ .
إن المركز الجامعً جعل والٌة مٌلة تستقطب عددا هاما من الطلبة على المستوى اإلقلٌمً و
حتى الوطنً و لذلك ٌجب االهتمام بتطوٌر الجانب العلمً الذي تستفٌد منه الوالٌة باستقبال العدٌد
من السٌاح من رجال العلم و المثقفٌن الذٌن ٌقصد ونها بحضور الملتقٌات و المحاضرات و
المعارض العلمٌة(.)1
-2-4التكوٌن المهنً:
عرف قطاع التكوٌن المهنً اهتماما بالغا فً السنوات األخٌرة لما له من أهمٌة فً تحرٌك عجلة
التنمٌة من خالل إعادة االعتبار للمهن والحروف الٌدوٌة التً تزود سوق العمل بؤٌدي عاملة
مإهلة  ،ولألفاق التً ٌفتحها الشباب من اجل اكتساب مهنة أو حرفة ٌدوٌة تمكنهم من االندماج
فً عالم الشغل  ،كما تسهر الدولة على تدعٌم التكوٌن بالعدٌد من التخصصات فً مختلف
األنماط و التً تعبر عن حاجات السوق و عن اهتمامات الشباب ،و ال أدل على ذلك من هذا
العدد الهائل من االختصاصات التً تعرض أمام الشباب قبل كل دخول مهنً جدٌد .
إن هدف قطاع التكوٌن المهنً باعتباره قطاع مكلف بتوفٌر ٌد عاملة و تلبٌة للطلب االجتماعً و
االقتصادي هو إعادة االعتبار لصورة التكوٌن المهنً الذي ٌعتبر لدى العامة وعاء للشباب الذٌن
فشلوا فً دراستهم  ،وذلك عن طرٌق اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسٌن نوعٌة التكوٌن بعصرنة
الوسائل و تحسٌن المضامٌن و المناهج  ،و الرفع من مستوى تكوٌن المكونٌن و المسٌرٌن .

(1) :www.centreuniv-mila.dz
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هذه اإلجراءات تعتبر من أولوٌات القطاع من خالل تكثٌف مدونة التخصصات لجعلها تتماشى و
احتٌاجات التكوٌن المرتبطة بتطوٌر التكنولوجً أو تخصصات كؤخذ فً الحسبان الخصوصٌات
المحلٌة و ذلك بتكوٌن طلبة مختصٌن بقطاع السٌاحة فً عدة فروع من مرشدٌن سٌاحٌٌن
مختصٌن فً الفندقة و الطبخ  ،ترمٌم األثار مختصٌن فً المحافظة على الحدائق و المساحات
الخضراء.
ٌشمل قطاع التكوٌن المهنً بالوالٌة حالٌا ستة عشرة مإسسة تكوٌنٌة فهو ٌستقبل  6418طالبا
لسنة 2013

()1

منهم  2632إقامً و  3786متمهن ٌإطرهم  296أستاذ  59،أستاذ

متخصص فً التعلٌم المهنً درجة  56 ، 2أستاذ متخصص فً التعلٌم المهنً درجة 181 ، 1
أستاذ تعلٌم مهنً ٌزاولون فً المإسسات التالٌة :
 معهد وطنً متخصص فً التكوٌن المهنً فً بلدٌة مٌلة .
 أربعة عشرة ( )14مركز للتكوٌن المهنً والتمهٌن .
 )1( ملحقة للتكوٌن المهنً ببلدٌة أوالد خلوف وٌتم التكوٌن فيً هيذه المإسسيات عليى نيوعٌن
هً :
*التكوٌن المتوج بشهادة و ٌتمثل فً:
التكوٌن اإلقامً األولً :تكوٌن نظري فً مإسسات التكوٌن المهنيً ( المعاهيد  ،مراكيز التكيوٌنالمهنً و التمهٌن ) ٌتبعه تكوٌن تطبٌقً فً الوسط المهنً.
التكوٌن عن طرٌق التمهٌن :هذا النمط من التكوٌن ٌضيع الميتمهن فيً وسيط مهنيً حقٌقيً حٌيثٌتلقييى المعييارف تييارة فييً مإسسييات التكييوٌن المهنييً و تييارة أخييرى فييً المإسسييات االقتصييادٌة و
االدارات.
*التكوٌن التأهٌلً و ٌتمثل فً :
 -التكوٌن التؤهٌلً األولً  -الدروس المسائٌة  -المرأة الماكثة بالبٌت.

( :)1مدٌرٌة التكوٌن المهنً و التمهٌن لوالٌة ومٌلة .2013
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تدرس فً هذه المراكز عدة اختصاصات تشمل مختلف القطاعات (الفالحة ،العدالة،
الصناعة....إلخ ماعدا النشاط السٌاحً  ،اما عن المدارس الخاصة فتوجد المدرسة الخاصة افاق
تنشط معظمها فً االعالم االلً و الحالقة.
و ٌسعى القطاع دائما الى مالئمة التكوٌن مع االحتٌاجات المحلٌة لسوق العمل بتطوٌر
التخصصات المرتب طة بالسٌاحة  ،الصناعة التقلٌدٌة  ،البناء و االشغال العمومٌة  ،الصٌد البحري
والفالحة حٌث قامت مصالح مدٌرٌة التكوٌن المهنً بعقد جلسات عمل مع ممثلً هذه القطاعات
خلصت الى وضع مخططات عمل و مخططات تكوٌن و كذا امضاء اتفاقٌات محلٌة من اجل
برمجة تكوٌنات تستجٌب الحتٌاجات المإسسات االقتصادٌة ففً قطاع السٌاحة تنفٌذ البنود
االتفاقٌة المبرمة بٌن وزارة التكوٌن المهنً ووزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة تمت المصادقة
على مخطط عمل سنوي مشترك  ،نتج عن تنفٌذه فتح عشرة ( )10تخصصات على مستوى
( )14مإسسة تكوٌنٌة بالنسبة لدورة اكتوبر  2013بمجموع  597منصب تكوٌن عن طرٌق
التمهٌن و إدماج  765متمهنا بعد خلق مناصب إضافٌة نظرا للطلب الموجود على مختلف المهن
التابعة لهذا القطاع ٌكون لهم دور فً تنمٌة القطاع السٌاحً .
-3-4الخدمات الصحٌة:
شهد قطاع الخدمات الصحٌة فً السنوات األخٌرة قفزة نوعٌة فً الوالٌة من خالل البرامج
التنموٌة المخصصة له وهذا بفضل التجهٌزات الطبٌة الحدٌثة المتطورة واإلنجازات المحققة التً
تهدف إلى إعطاء وجه الئق للقطاع وتحسٌن الخدمات المقدمة للمرٌض .
تحتوى والٌة مٌلة على إحدى عشر ( )11مإسسة صحٌة مصفة كما ٌلً :
* ( )05خمسة مإسسات عمومٌة استشفائٌة مقسمة إلى :
المإسسة العمومٌة استشفائٌة مغالوي مٌلة تتكون هذه المإسسة من عدة مصالح .
المإسسة العمومٌة االستشفائٌة طوبال مٌلة .
المإسسة العمومٌة االستشفائٌة فرجٌوة مٌلة .
المإسسة االستشفائٌة شلغوم العٌد .
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المإسسة العمومٌة االستشفائٌة وادي العثمانٌة .
*مإسسة استشفائٌة مختصة فً األمراض العقلٌة وادي العثمانٌة .
* ( )05مإسسات عمومٌة للصحة الجوارٌة وتضم  03دوائر و 07بلدٌات وهً تتكون من
عدةمصالح:
المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة فرجٌوة .
المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة شلغوم العٌد .
المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة تاجنانت.
المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة عٌن البٌضاء أحرشً
الهٌاكل الجدٌدة التً فتحت سنة  2012هً كآتً :
 فتح دار للداء السكري على مستوى المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة فرجٌوة . وضع  03قاعات عالج فً الخدمة على مستوى المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة مٌلةببلدٌة زغاٌة  ،والثانٌة على مستوى المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة عٌن البٌضاء أحرٌش
بلدٌة عٌن البٌضاء أحرٌش و أخرى ببلدٌة برباس .
 فتح العٌادة المتعددة الخدمات بن معمر على مستوى المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة مٌلة. فتح المركز البٌداغوجً لمعالجة اإلدمان بوادي العثمانٌة . فتح األشعة على مستوى المإسسة االستشفائٌة طوبال مٌلة .فقد سجل قطاع الصحة مجموعة من الهٌاكل الصحٌة الجدٌدة دخلت حٌز الخدمة ساعدت على
تخفٌف الضغط على هذه الهٌاكل وتوفٌر رفاهٌة أكبر للمرٌض مما جعل نفوذها ٌتعدى حدودها
اإلقلٌمٌة باإلضافة إلى تحسٌن ظروف االستقبال للمواطنٌن والزائرٌن واستقبال العدٌد من األطباء
الذٌن ٌساهمون عند قدومهم إلى الوالٌة من زٌادة عدد
( : )1مدٌرٌة الصحة و السكان لوالٌة مٌلة.
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 -4-3الخدمات التجارٌة:
تعتبر التجارة حركة اقتصادٌة قدٌمة عرفها اإلنسان مند أن أخد ٌستغل موارد بٌئته الطبٌعٌة
،و قد كانت فً بداٌة األمر عبارة عن عملٌة بسٌطة تتمثل فً المقاٌضة التً تتم بٌن األفراد فً
شكل سلع ٌنتجها كل منهم و على هذا كان التبادل محدودا و على نطاق ضٌق  ،فالٌوم أصبحت
التجارة فً معظم أنحاء العالم تحل محل األسواق لعرض السلع فً أماكن معٌنة و فً أوقات
محدودة كما أنها تقدم خدمات ذات منتوجات متنوعة التً تعرضها لزبائنها و هذه الخدمات هً :
تجارة الجملة و التجزئة  ،تجارة الخدمات  ،تجارة اإلنتاج الصناعً ،تجارة اإلنتاج الحرفً ،
تجارة اإلستراد و التصدٌر .
ولقد بلغ عدد التجار النشطٌن بوالٌة مٌلة  35022تاجرا سنة  2013منهم  33586تاجرا هم
تجار طبٌعٌٌن بنسبة  %95.9أما الباقً موزعون على شكل شركات معنوٌة مصغرة و ٌعد
النشاط التجاري من أهم األنشطة االقتصادٌة بالوالٌة كونه مصدر الربح  ،فإذا أخدنا توزٌع
النشاطات التجارٌة عبر بلدٌاتها إذ نجدهم ٌتركزون بؤهم المدن تضم بلدٌة مٌلة و بؤكبر عدد من
التجار بـ 6871تاجر ثم تلٌها بلدٌة شلغوم العٌد بـ  4112تاجر و فرجٌوة و هً مراكز حضرٌة
توجد بها أسواق هامة و شبكات طرق معتبرة مما سهل الحركة التجارٌة بها و هً تعتبر أهم
مناطق تجارٌة ألنها تستقطب سكان البلدٌات المجاورة و حتى خارج الوالٌة .
ومن بٌن أهم أنواع القطاعات التجارٌة السائدة فً الوالٌة نالحظ أن تجارة التجزئة تحتل أكبر
نسبة بــ  %56من مجمل تجارة الوالٌة ثم تلٌها بقٌة القطاعات بنسبة متوسطة هً:
 الخدمات %26 اإلنتاج الصناعً ℅13 تجارة الجملة %2 -اإلستراد والتصدٌر و تجارة اإلنتاج الفالحً %3
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إضافة إلً ذلك تتوفر والٌة مٌلة على  16سوقا ٌتوزع على  14بلدٌة عبر مجال الوالٌة أهمها
بلدٌة شلغوم العٌد التً تضم ثالث أسواق تجارٌة هامة باإلضافة إلى سوق تاجنانت وهً أسواق
لها وزن كبٌٌر بإقلٌم الشمال الشرقً و التً ٌتعدى نشاطهم حدود الوالٌة فوضعٌة الخدمات
التجارٌة بمدٌنة مٌلة تعرض علٌها استقبال األالف من الزوار ٌومٌا من داخل وخارج الوالٌة من
الذٌن ٌرغبون فً قضاء حاجٌاتهم من لوازم وخدمات(.)1
إلى جانب النشاط التجاري هناك العدٌد من المعارض التجارٌة اإلقلٌمٌة كمعرض الكتاب،
معرض تجاري لأللبسة و األحذٌة و عطور و موارد التجمٌل كل هذه األنشطة التجارٌة المتنوعة
تزٌد من أهمٌة الوالٌة وخاصة فً مٌدان التجارة ،الخدمات و السٌاحة.
 -5-4الخدمات البنكٌة و المصرفٌة :
تعتبر الخدمات البنكٌة و المصرفٌة أساس النشاط االقتصادي  ،فضال عن الدور الكبٌر الذي تلعبه
فً تقدٌم الخدمات المصرفٌة للمتعاملٌن االقتصادٌٌن و منح القروض البنكٌة بكل أشكالها
للمإسسات الصغٌرة و المتوسطة سواء كان ذلك بالنسبة للقطاع الخاص و القطاع العام كما تكمن
مهمتها فً تموٌل و تطوٌر نشاط االستثمار فً القطاعات التالٌة ( الصناعات التقلٌدٌة  ،الفندقة ،
السٌاحة ،الصٌد و ملحقاته )،و التعاونٌات الغٌر فالحٌة المنتجة و التجارٌة و الخدماتٌة.
فابتداء من تطبٌق قانون  10/90المإرخ فً  14افرٌل  1990و المتعلق بالنقد و القرض القائم
على أسس النظام االقتصادي الرأسمالً فً مجال النقد و القرض فإن كل بنك تجاري مهما كانت
طبٌعته أصبح حرا فً ممارسة جمٌع األنشطة البنكٌة دون التقٌد بنشاط دون اخر.
ووالٌة مٌلة تتمتع بشبكة بنكٌة متنوعة و متطورة مزودة بمختلف شبكات االعالم االلً و
االنترنت الذي مكنها من مواجهة االستثمارات االقتصادٌة و معظمها هً وكاالت مصرفٌة
إقلٌمٌة تتمثل فً المإسسات التالٌة(:)2
 البنك المركزي الجزائري ( : )BCAو ٌضم وكالة واحدة بمدٌنة مٌلة.
( :)1مدٌرٌة التجارة لوالٌة مٌلة.
( :)2البنك المركزي الجزائري لوالٌة مٌلة.
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 البنك الوطنً الجزائري ( : )BANو ٌضم وكالتٌن واحدة منهما بمدٌنة مٌلة.
 القرض الشعبً الجزائري ( :)CPAو ٌضم وكالتٌن واحدة منهما بمدٌنة مٌلة.
 بنك الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة ( :)BADRو ٌضم ثمانٌة وكاالت واحدة منها بمدٌنة مٌلة.
 الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط ( :)CENPو ٌضم أربعة وكاالت واحدة منها بمدٌنة
مٌلة.
و ما ٌمٌز هذه الشبكة هو تركز معظم مإسساتها البنكٌة فً مدٌنة مٌلة مقر الوالٌة و بعدة وكاالت
ثم تلٌها بعض بلدٌات التجمع الحضري لمٌلة و على رأسها بلدٌة شلغوم العٌد ،و هذا التنوع فً
الشبكة البنكٌة و المصرفٌة جعل والٌة مٌلة تتمتع بمقومات كبٌرة تمكنها من االستثمار فً مختلف
القطاعات خاصة قطاع السٌاحٌة.
 -IIدراسة الشبكات :
تلعب الشبكات دورا كبٌر فً تفعٌل حركٌة المجال و تسهٌل عملٌة تنقل االشخاص و فك العزلة
عن المناطق النائٌة ،و المدن التً تتوفر على الهٌاكل القاعدٌة تعد من المدن المتطورة التً تخلق
مجاالت جذب و تدفقات و تبادالت إقلٌمٌة و هذه الشبكات على أنواع أهمها شبكات الموصالت ،
شبكات الطاقة و شبكات التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب و الصرف الصحً.
 -1شبكة المواصالت :
تعد الموصالت أمرا حٌوٌا بالنسبة للتبادل التجاري و التقدم االقتصادي عموما ألي منطقة ،لهذا
نجد كثٌرا من المدن تسعى جاهدة لتطوٌر مواصالتها و السهر على صٌانتها باستمرار و قد أدى
تطور الموا صالت إلى التغلب على المسافة و الزمن معا مما أدى إلى ارتباط المناطق ببعضها
البعض و تتمثل المواصالت فٌماٌلً:
 -1-1شبكة الطرق:
للطرق أهمٌة كبٌرة فً هٌكلة أي مجال حٌث تضمن االتصال و النقل و االنفتاح على المجاالت
االخرى  ،فشبكة الطرق تلعب دورا بارزا فً عملٌة النقل و خلق دٌنامٌكٌة فً المجال و تزداد
أهمٌتها كلما كانت كثٌفة و ٌقل تؤثٌرها إذا كانت صعبة.
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ووالٌة مٌلة و بحكم موقعها االستراتٌجً الذي ٌتوسط مدن الشرق و المدن الساحلٌة و الداخلٌة
فإنها تتوفر على شبكة من الطرقات ذات أهمٌةكبرى و متنوعة من الطرق الوطنٌة ،الوالئٌة و
البلدٌة بإضافة إلى الطرٌق السٌار ،على امتداد ٌبلغ 2525.456كلم موزعة كماٌلً :
*جدول رقم ( :)25شبكـة الطـرق بوالٌـة مٌلـة
التعٌن

العــدد

الطــول (كلــم)

الطرق الوطنٌة

06

359.923

الطرق الوالئٌة

17

275.143

الطرق البلدٌة

104

1890.390

المصدر  :مدٌرٌة االشغال العمومٌة 2012
-1-1-1الطرق الوطنٌة:
طرق وطنٌة تمثل 359.923كلم منها 284كلم فً حالة جٌدة و هً:
طرق وطنٌة من الدرجة االولى :و هً طرق ذات أهمٌة كبٌرة تهكٌل المجال بصورة جٌدة
إذا تمر بالمراكز النشطة فهً تخلق تدفقات و تبادالت جهوٌة و ٌمر بوالٌة مٌلة الطرٌق
الوطنً

(.)1

طرٌق شرق غرب :هو الطرٌق رقم  05العابر لبلدٌات المنطقة الجنوبٌة للوالٌةٌ ،خدم ثالثة
 03بلدٌات هً واد العثمانٌة  ،شلغوم العٌد و تاجنانت ٌربط هذا الخط والٌة مٌلة مباشرة مع
سطٌف من الغرب و قسنطٌنة من الشرق.
طرق وطنٌة من الدرجة الثانٌة  :فهً تساهم فً تنشٌط التدفقات و التبادالت مع المحٌط
المباشر للوالٌة و تتمثل هذه الطرق فً :

( : )1أمٌنة بن المجات ،مصدر سابق ص.51
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 الطرٌق الوطنً رقم ٌ : 79قع فً النصف الشمالً من الوالٌة ٌقطعها عرضا و ٌربط بٌن مٌلة ،زغاٌة  ،رجاص  ،فرجٌوة ٌ ،خدم حركة النقل بالوالٌة أكثر من خارجها  ،وٌصل خاصة
البلدٌات الشمالٌة بمقر الوالٌة عبر طرق والئٌة .
 الطرٌق الوطنً رقم ٌ : 27صل بٌن قسنطٌنة و جٌجل و ٌعد طرٌقا هامشٌا فً الوالٌة ،ٌقطعها فً الركن الشمالً الشرقً مرورا ببلدٌة القرارم ٌ ،عتبر محور عبور  ،كما ٌساعد سكان
البلدٌات القرٌبة منه على سهولة االتصال مباشرة بمدٌنة قسنطٌنة و جٌجل.
 الطرٌق الوطنً رقم  :100الذي ٌربط بٌن والٌة مٌلة ووالٌة أم البواقً و ٌمر عبر عدةبلدٌات بالمنطقة الوسطى الجهة الغربٌة و الجنوبٌة الشرقٌة للوالٌة فهو متصل بالطرٌق الوطنً
رقم  77و الطرٌق الوطنً رقم .05
 الطرٌق الوطنً رقم  :77هو محور جٌجل العلمة عبر فرجٌوة ٌمتد بشكل رأسً و ٌقطعالوالٌة فً قسمها الجبلً ٌ ،مر ببلدٌات مٌنارزارزة  ،تسدان  ،فرجٌوة و بوصالح باتجاه العلمة
ٌإدي دورا رئٌسٌا فً التبادل بٌن البلدٌات المذكورة  ،كما ٌكمن دوره فً تسهٌل حركة االتصال
بٌن مٌناء جنجن بجٌجل و إقلٌم السهول العلٌا،هو متصل بالطرٌق الوطنً رقم  79و الطرٌق
الوطنً رقم .100
 الطرٌق الوطنً رقم  :105المار من الجهة الشمالٌة للوالٌة و الرابط بٌن والٌة مٌلة ووالٌةجٌجل و هو متصل بالطرٌق الوطنً رقم .79
 -2-1-1الطرق الوالئٌة :
لها دور مكمل لسابقاتها إذ تربط بٌن بلدٌات الوالٌة و بالتالً تخلق حركٌة داخلها و تضم الوالٌة
سبعة عشر ( )17طرٌقا والئٌا رقم (101،53،52،48،17،07،06،05،04،03،02،01
 )152، 135، 134، 115،أغلب هذه الطرق متواجدة بالمنطقة الشمالٌة للوالٌة و المعروفة
بصعوبة تضارٌسها و مسالكها الوعرة تمتد على مسافة 275كلم منها 196كلم فً حالة جٌدة

( :)1مدٌرٌة االشغال العمومٌة بوالٌة مٌلة.
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-3-1-1الطرق البلدٌة:

تنتشر عبر أنحاء الوالٌة و هً تعتبر محاور هامة لربط المناطق الرٌفٌة بالمناطق الحضرٌة فً
الوالٌة و ٌقدر طولها  1890كلم منها  1189كلم فً حالة جٌدة .
أما فٌما ٌخص المسافة بٌن البلدٌات و مقر الوالٌة فهً كالتالً :
*جدول رقم (: )26المسافة بٌن البلدٌات و مقر الوالٌة
البلدٌــة

مقـر الوالٌــة

البلدٌــة

مقـر الوالٌـة (كلم)

فرجٌوة

34.03

1

مٌلة

/

17

30.50

2

عٌن التٌن

13.40

18

ٌحً بنً قشة

3

سٌدي خلٌفة

20.25

19

تسدان حدادة

55.33

4

القرارم قوقة

12.80

20

مٌنارزارزة

59.36

5

حمالة

23.80

21

عٌن البٌضاء احرٌش

40.43

6

سٌدي مروان

12.60

22

العٌاضٌبرباس

50.13

7

الشٌقارة

29.95

23

بوحاتم

52.03

8

شلغوم العٌد

53.00

24

دراجً بوصالح

49.23

9

واد العثمانٌة

35.16

25

واد النجاء

16.70

10

عٌن ملوك

44.93

26

احمد راشدي

22.80

11

تاجنانت

71.20

27

زغاٌة

10.05

12

بن ٌحً عبد الرحمن

69.60

28

ترعً بٌنان

25.16

13

أوالد خلوف

68.35

29

عمٌرة اراس

32.26

14

التالغمة

57.16

30

تسالة مطاعً

40.86

15

واد سقان

49.21

31

الرواشد

28.90

16

مشٌرة

73.70

32

تٌبرقنت

27.80

المصدر  :مدٌرٌة االشغال العمومٌة 2012
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 -4-1-1الطرٌق السٌار شرق  -غرب :
ٌمر بالمنطقة الجنوبٌة للوالٌة على مسافة تقدر بــ  52.74كلم و ٌتضمن  7منشآت و 140
معبر مائً  ،كما تتواجد بوالٌة مٌلة عدة محاور و محوالت و طرق اجتنابٌه ال تقل عن سابقاتها
لما تقدمه من دور فً التنمٌة بمختلف مجاالتها .
إن توفر شبكة الطرق و تنوعها و انتشارها ٌسهل من حرٌة النقل و التنقل فً جمٌع أنحاء الوالٌة
و الوالٌات المحٌطة بها هذا ما ٌنعكس إٌجابا على الحركة السٌاحٌة و استقطاب السٌاح .
ال تتوفر الوالٌة على مطار وال على مٌناء غٌر أنها ال تبتعد كثٌرا على مطارٌن (مطار محمد
بوضٌاف بقسنطٌنة على بعد  50كلم و مطار جٌجل على بعد  100كلم و كذلك مٌناء جنجن .
 -5-1-1السكة الحدٌدٌة :
ٌعبر إقلٌم الوالٌة خط السكة الحدٌدٌة الرابط بٌن الجزائر و عنابة على امتداد 41كلم ٌ ،مر بها
على ثالث محطات هً تاجنانت  ،مشتى العربً ( شلغوم العٌد ) و تالغمة.
كما ٌمر بالوالٌة الطرٌق السٌار شرق-غرب على طول 54كلم .
 -2شبكة االتصاالت:
تعتبر شبكة االتصال أحد مظاهر التنمٌة ألي منطقة و من أهم العوامل التً تساهم فً ازدهار
قطاع السٌاحة فهً تلعب دورا كبٌرا فً التعرٌف بالمنطقة و اختصار المسافات و تسهٌل عملٌة
التواصل للمتعاملٌن أو السواح .
و فً هذا الصدد نستعرض إلى التغطٌة بالوحدات البرٌدٌة  ،حٌث تتوفر والٌة مٌلة على 61
مركز برٌدي و هً تشمل جمٌع بلدٌات الوالٌة مدٌنة شلغوم العٌد لوحدها تحتوي على 05مراكز
ثم تلٌها مدٌنة مٌلة  ،ووادي العثمانٌة بـ  04مراكز باإلضافة إلى وحدة تجارٌة بمدٌنة التالغمة .
أما التغطٌة بالهاتف الثابت و الالسلكً فقد سجلت اتصاالت الجزائر سنة  2013الثابت بقدرة
إجمالٌة تقدر  41856خطا موصوال عبر بلدٌات الوالٌة منهم  34988خطا مستغال فعال أي ما
ٌعادل  % 83من مجموع الخطوط الموصولة و الالسلكً بـ  31000خطا منهم  16539خطا
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مستغال فعال أي ما ٌعادل  %53عبر شبكاتها أما فٌما ٌخص الهاتف المحمول فال توجد
إحصائٌات د قٌقة  ،غٌر أن الشبكة تغطً أغلب مناطق الوالٌة و تشترك فٌه فئة كبٌرة من
السكان.
باإلضافة إلى ذلك ظهرت شبكة حدٌثة هً شبكة األنترنٌت والتً تسمح باالتصال و التً تقدر
نسبتها بـ  %85عبر بلدٌات الوالٌة و هذه الشبكة المنتشرة و المتطورة تساهم فً تنمٌة قطاع
السٌاحة (.)1
 -3شبكات الطاقة :
تعتبر شبكات الطاقة عنصرا هاما و فعاال فً االقتصاد الوطنً و ذلك الرتباطها بمختلف
المإسسات االقتصادٌة و خاصة المإسسات اإلنتاجٌة و تتمثل فً :
 -1-3شبكات الطاقة الكهربائٌة :
تعد الطاقة الكهربائٌة من أهم العناصر الضرورٌة فً الحٌاة الٌومٌة للفرد ،فقد عرفت هذه الشبكة
تطورا كبٌرا فً السنوات األخٌرة حٌث شملت جل المناطق الرٌفٌة فوالٌة مٌلة تتوفر على شبكة
معتبرة من الطاقة الكهربائٌة موزعة على كامل بلدٌاتها مصدرها الرئٌسً محطة الطاقة
الكهربائٌة ألشواط بوالٌة جٌجل  ،إذ سجل  134393زبونا و نسبة إٌصال تقدر بــ % 98.47
فً نهاٌة سنة  2012و هً نسبة جٌدة .
*جدول رقم(:)27تطور إٌصال شبكة الطاقة الكهربائٌة خالل الفترة 2012 -2000
السنوات

2000

2006

2012

عدد االزبائن الموصولٌن بالكهرباء

99625

123390

134393

نسبة اإلٌصال ( )%

95.05

98

98.47

المصدر :مدٌرٌة المناجم لوالٌة مٌلة 2012

( :)1اتصاالت الجزائر
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 -2-3شبكة الغاز الطبٌعً :

أما الشبكة الثانٌة التً ال تقل أهمٌة عن األولى  ،فإذا ما قارناها بشبكة الطاقة الكهربائٌة فهً
تعتبر ضعٌفة حٌث نسجل  84788زبونا و تقدر نسبة اإلٌصال بــ  %61.89وهذا راجع لعدة
أسباب من بٌنها التكلفة المرتفعة للربط بهذه الشبكة باإلضافة إلى صعوبة التضارٌس التً تتمٌز
بها الوالٌة .
*جدول رقم (: )28تطور إٌصال شبكة الغاز الطبٌعً خالل الفترة 2012 - 2000
السنوات

2000

2006

2012

عدد الزبائن الموصولون بالغاز الطبٌعً

22365

57962

847888

نسبة اإلٌصال ()%

21.33

47

61.89

المصدر  :مدٌرٌة المناجم لوالٌة مٌلة 2012
 -4شبكات التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب و الصرف الصحً :
 -1-4شبكة المٌاه الصالحة للشرب :
تتوفر والٌة مٌلة على ثروة مائٌة هائلة الحتوائها على أكبر سد فً الجزائر سد بنً هارون وعدة
منابع مائٌة مختلفة صالحة لمٌاه الشرب حٌث أصبحت الٌوم تعرف بعاصمة المٌاه  ،فتوفٌرها
على هذه المادة ال ٌكمن فً وجودها فقط بل تستدعً وجود عوامل أخرى مكملة تتمثل فً
منشآت التخزٌن و شبكات التوزٌع و المعالجة ،فحٌن تغٌب إحدى هذه العناصر ٌفتقد التواصل و
التكام ل فٌنقطع بذلك استمرار وجود الماء أو ٌحدث تذبذبا فً التوزٌع و قد ٌبٌن الواقع غٌاب
أكثر من حلقة بٌن هذه السلسلة من الهٌاكل و إن وجدت فهً ال تلبً كل المتطلبات أو فً حالة
سٌئة  ،و بالتالً فقدان و ضٌاع كمٌات معتبرة من المٌاه حٌث عوض أن ٌكون نصٌب الفرد
150ل الٌوم فهو ٌتلقى إال  120ل فً الٌوم بسبب نسبة ضٌاع المٌاه المقدرةبـ %35من نصٌب
الفرد الحقٌقً(. )1

( :)1مدٌرٌة الري لوالٌة مٌلة.
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و بالنسبة لتموٌن المواطنٌن بالمٌاه الصالحة للشرب فهو ٌشمل كل بلدٌات الوالٌة و نجد هذه
الشبكة تتوفر بكثرة فً بلدٌة مٌلة  ،نظرا للكثافة السكانٌة المرتفعة و لتجمع مراكز الخدمات بها،
وقد وصلت كمٌة االستهالك إلى  54.33ملٌون م 3لسنة  2012موزعة على ثالث قطاعات :
 االستعماالت المنزلٌة بكمٌة  41895ملٌون م 0أي بنسبة %77.21من المٌاه المستهلكة.
 االستعمال الزراعً الذي ٌحظى بـ  4.74ملٌون م 3أي بنسبة%8.72من المٌاه المستهلكة.
 االستعمال الصناعً الذي توجه إلٌه كمٌة جد صغٌرة هً 0.288ملٌون م3أي %0.53
من إجمالً المٌاه المستعملة.
وأهم مصادر المٌاه الصالحة للشرب هً المنابع و التنقٌبات واالبار منها ( أبار التالغمة  ،أبار
واد العثمانٌة  ،أبار شلغوم العٌد و بئر تاجنانت )والمتواجدة فً معظم البلدٌات زائد سد بنً
هارون الذي تبلغ طاقة استٌعابه  930ملٌون م3و الذي تستفٌد منه الوالٌة كما ٌغطً ستة والٌات
على مستوى الشرق الجزائري  ،حٌث أصبحت هذه المادة الحٌوٌة تمثل عنصرا أساسٌا فً
المجال السٌاحً  ،فتوفرها سٌسمح بالتنمٌة السٌاحٌة .
 -2-4شبكة الصرف الصحً:
تتوفر والٌة مٌلة حالٌا على شبكة الصرف الصحً بطول إجمالً قدره  1315كلم من طول
الشبكة متمركزة أغلبها فً المراكز الحضرٌة و بشكل أقل فً المناطق نصف حضرٌة ،تبلغ نسبة
الربط  %81.20من نسبة الربط لسنة  2012فهً موزعة على كامل بلدٌات الوالٌة(.)1
كما ٌسٌر الدٌوان الوطنً للتطهٌر  14بلدٌة من مجموع بلدٌات الوالٌة المقدرة بـ ،32و المتبقً
تسٌره البلدٌات ذاتٌا 765كلم من طرف الدٌوان الوطنً للتطهٌر أي %65.04و  409كلم
مسٌر من طرف البلدٌات أي  ،%43.06حٌث توجه هذه المٌاه القذرة إلى المحطتٌن للتصفٌة
المتواجدتٌن ببلدٌة سٌدي مروان و وادي العثمانٌة فؤولى تقوم بتصفٌة المٌاه القذرة لمراكز مٌلة
،سٌدي مروان و قرارم قوقه  ،حجم المٌاه المصفاة ٌقدر بـ 1.83ملٌون م/3السنة،

( : )1الدٌوان الوطنً للتطهٌر بوالٌة مٌلة .
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و الثانٌة تقوم بتصفٌة المٌاه القذرة لمركزي وادي العثمانٌة و شلغوم العٌد  ،حجم المٌاه المصفاة
سنوٌا ٌقدر بـ 1.66ملٌون م/3السنة  ،التً تستقبل المٌاه القذرة من الفضالت المنزلٌة و الصلبة و
األوحال و الزٌوت الناتجة من الوكاالت لغسل السٌارات و الشاحنات ،و مٌاه هذه المحطتٌن
تتحول إلى سد بنً هارون و سد القروز وقد أصبحت هذه الشبكة من الضرورٌات للحفاظ على
صحة المواطنٌن و على الزائر للوالٌة و أٌضا على حواف سد بنً هارون لحماٌة محٌطه من
التلوث .
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خالصة المبحث :
تعد والٌة مٌلة منطقة فالحٌة من الدرجة األولى بحكم موقعها الجغرافً و تنوع مناخها
و خصوبة تربتها ،فرغم هذه الظروف المالئمة لتنمٌة القطاع الزراعً إال أنه هناك انخفاض فً
االنتاج الفالحً الذي أذى إلى تقلٌص المساحة الزراعٌة ،أما عن القطاع الصناعً نالحظ هناك
تراجع كبٌرا سبب ضعف االستثمار فً هذا المجال  ،و لنهوض بهذٌن القطاعٌن البد من تشجٌع
االستثمار وفتح المجال أمام الشراكة األجنبٌة.
أما قطاع الخدمات فقد عرفت الوالٌة تحسن كبٌر فً هذا المجال فهً تتمتع بخدمات تجارٌة
متنوعة ومركز جامعً ٌستقطب اآلالف من الطلبة ورجال العلم من كل أنحاء الوطن وتقدما فً
الخدمات الصحٌة بتوفٌر الهٌاكل الصحٌة جدٌدة وخدمات بنكٌة ومصرفٌة متنوعة ومنتشرة عبر
بلدٌات الوالٌة.
أما عن الشبكات فوالٌة مٌلة تتوفر على شبكة طرق كثٌفة ومتنوعة تساهم فً تسهٌل حركة النقل
والتنقل فً كل أنحاء الوالٌة ،فهً تتمتع بشبكة اتصاالت متطورة كما أنها مزودة بشبكات
الكهرباء والغاز فً معظم مراكزها الحضارٌة ،أما شبكة المٌاه الصالحة للشرب والصرف
الصحً فهً تغطً كل بلدٌات الوالٌة.
تتوفر والٌة مٌلة على مقومات اقتصادٌة تستطٌع من خاللها تشجٌع االستثمار لتطوٌر القطاعات
بتقدٌم الدعم من طرف الدولة وهذا بتوفٌر رإوس األموال.
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التنمية السياحية الخصائص الطبيعية والبشرية لوالية ميلة

خالصة الفصل :
تعد السٌاحة الٌوم أحد القطاعات األكثر أهمٌة ودٌنامٌكٌة عبر العالم ،لما لها من عائدات كبٌرة
لهذا القطاع واخترناال تنمٌة السٌاحة فً والٌة مٌلة لما لها من مكانة هامة على المستوى اإلقلٌمً
والوطنً وألنها تتمتع بإمكانٌات كبٌرة وهً :
طبٌعٌا لها موقع استراتٌجً هام ٌتوسط االقلٌم الشمالً الشرقً مما ٌسمح لها بإنشاء عالقات
إقلٌمٌة مع عدة والٌات ومناخ ممطر شتاءا و حار صٌفا لكنه ال ٌقف عائق أمام حركة السواح
باإلضافة إلى الشبكة المائٌة الهائلة الحتوائهاعلى أكبر سد فً الجزائر الذي ٌمكن استغالله
فً المجال السٌاحً.
بشرٌا تتمٌز بمجتمع فتً ٌمثل فئة الشباب بنسبة كبٌرة فً سن العمل ألنها تعتبر الطاقة
المنتجة.
اقتصادٌا فهً تملك مقومات اقتصادٌة هائلة إذ تعتبر منطقة فالحٌة بالدرجة األولى لتوفرها
على مساحة زراعٌة تمثل  %95من مساحة الوالٌة والتً ٌمكن استغاللها وخدمات تجارٌة
متنوعة الحتوائها على أكبر سوق على المستوى االقلٌمً و قطبا علمٌا بإنشاء مركز جامعً
ٌضم عدة كلٌات و تخصصات و االالف من الطلبة من كل انحاء الوطن أما عن القطاع
الصحً فقد عرفت تقدما فً هذا المجال بفتح عدة هٌاكل صحٌة جدٌدة على مستوى الوالٌة.
كما شملت تقدما فً الخدمات البنكٌة والمصرفٌة ،أما عن الشبكات فالوالٌة عرفت شبكة طرق
كثٌفة ومتنوعةتسهل النقل و التنقل والتبادالت المجالٌة.
كما أن جل بلدٌات الوالٌة موصولة بشبكات الطاقة و المٌاه الصالحة للشرب والصرف الصحً
بنسبة معتبرة وهذا ٌدل على التحسن فً المستوى المعٌشً للسكان.
تمتلك والٌة مٌلة امكانٌات كبٌرة لتطوٌر القطاعات االقتصادٌة خاصة وأنها تتوفر على أكبر سد
بالجزائر وهو سد بنً هارون الذي بإمكانها ان تستعمله فً عدة مجاالت كالصناعة والفالحة
والصٌد والذي ٌمكن له ان ٌدفع عجلة التنمٌة بها.
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مقـدمــة الفصل :
تعتبر السٌاحة الٌوم مورد اقتصادي هام فً العدٌد من الدول حٌث تساهم بشكل كبٌر فً
ازدهارها و المحرك األساسً للتنمٌة السٌاحٌة التً ال تقوم إال بتوفٌر إمكانٌات و مإهالت
تتمثل فً مإهالت طبٌعٌة من جمال مناظرها و تنوع معالمها الطبٌعٌة التً تشكلها الشواطا
البحرٌة والمرتفعات الجبلٌة ومإهالت بشرٌة من تراث و عادات وتقالٌد  ،باإلضافة إلى
مإهالت خدماتٌة من مرافق االستقبال واإلٌواء والترفٌه ما ٌمكنها من جذب السٌاح وتنشٌط
القطاع السٌاحً .
وفً هذا الفصل سنتناول فٌه أهم المإهالت السٌاحٌة التً تتمتع بها الوالٌة والمتمثلة فً
المإهالت الطبٌعٌة  ،التارٌخٌة  ،األثرٌة  ،الدٌنٌة  ،الثقافٌة  ،الهٌاكل السٌاحٌة والصناعات
التقلٌدٌة  ،كما سنتطرق إلى دراسة وضعٌة القطاع السٌاحً من حٌث هٌاكل االستقبال (الفنادق
 ،المطاعم  ،الوكاالت السٌاحٌة) وعدد السٌاح الوافدٌن للمنطقة.
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مقدمة المبحث:

تعد المإهالت السٌاحٌة أساس النشاط السٌاحً سواء كانت طبٌعٌة  ،تارٌخٌة  ،أثرٌة ،
ثقافٌة  ،حرف و صناعات تقلٌدٌة أو إنشابٌة فبدونها ال وجود للنشاط السٌاحً  ،فهل والٌة مٌلة
تتوفر على مثل هذه المإهالت التً تمكنها لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة.
 - Iالمؤهالت الطبٌعٌة:
تحتضن والٌة مٌلة مجموعة من المإهالت الطبٌعٌة تإهلها لتحتل مصاف المدن
الجزابرٌة األخرى فً مجال الطبٌعة التً تعد عنصر من العناصر المهمة لتنمٌة السٌاحة
وإثرابها بؤنواع مختلفة من المناظر و المواضٌع الطبٌعٌة الخالبة (مساحات خضراء  ،أو
مسطحات مابٌة أو ببساطة مواضٌع صخرٌة أو رملٌة ) ال تتطلب كثٌرا من اإلنفاق لكً تجلب
أعداد كبٌرة من السواح األجانب أو سكان محلٌٌن  ،ووالٌة مٌلة هً فسٌفساء طبٌعٌة بالنظر
إلى حجم مإهالتها التً تجلب الناظر و ترفه عن النفس وتثٌر اإلعجاب و التً فً أغلبها غٌر
مستغلة وما زالت على حالتها الطبٌعٌة و نذكر منها :
 -1المــواقـع الطبٌعٌة :
 -1-1موقــع بنً هــارون:
ٌتواجد موقع بنً هارون فً أقصى شمال والٌة مٌلة ببلدٌة حمالة دابرة القرارم قوقة فٌبعد
عن مقر الوالٌة بـ  15كلم  ،هذا الموقع الخالب ٌحتوي على أكبر سد بالجزابر تغطً مٌاهه
مساحة كبٌرة من الشرق الجزابري وٌتمٌز بالجسر العابر فوقه الذي ٌعتبر تحفة معمارٌة وفنٌة
 ،باإلضافة إلى المناطق الجبلٌة المحٌطة به ذات الطبٌعة الخالبة .
صور رقم (:)02

منظر خالب

جسر بنً هارون
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 -2-1موقع مارشو:
ٌقع ببلدٌة مٌلة وٌحٌط به العدٌد من البساتٌن (التٌن  ،المشمش  ،الرمان  ،التفاح...إلخ)
مغروسة على سفوح التالل ما زادها جماال تتخللها العدٌد من ٌنابٌع المٌاه العذبة الباردة صٌفا
والدافبة شتاءا مما ٌجعل منها مصدر لجذب السٌاح والزابرٌن خالل موسم الحر  ،كما تدعمه
منطقة التوسع السٌاحً والتً تحتل مساحة تفوق أكثر من  70هكتار مبرمجة القامة مشارٌع
على المدى القصٌر (إنشاء مركب سٌاحً من أحواض سباحة وعدة خدمات أخرى).
 -3-1موقع تسدان :
منطقة تسد ان تتمٌز بمناظر طبٌعٌة تضارسٌة ومواقع جمٌلة ومتنوعة ٌكتشف الزابر لهذا
الموقع سلسلة جبلٌة غابٌة وسهول وتالل والعدٌد من المسطحات المابٌة والمروج  ،كل هذا فً
طبٌعة ساحرة عذراء أصلٌة تكسو قممها العالٌة الثلوج شتاءا حٌث ٌتراوح ارتفاع المنطقة ما
بٌن 812م إلى 1626م كما ٌتربع على هذا الموقع غابة متكونة من أشجار الفلٌن التً تشغل
مساحة قدرها 1049هكتار وأشجار الصنوبر التً تشغل مساحة 1022هكتار ،باإلضافة إلى
هذا فالغابة تختص باألصناف الحٌوانٌة التالٌة  :الخنزٌر البري  ،الحجل  ،األرنب  ،السمان ،
اللقلق  ،الحسون (نقار الشوك)  ،السلحفاة  ،الدوري  ،كما تحتوي كذلك على منابع مٌاه مهمة
منها منبع تٌزي مان المشهور بجودة مٌاهه والتً تستدعً اكتشافها و زٌارتها(.)1
صور رقم (:)03
مناظر طبٌعٌة بمنطقة تسدان

( :)1الدلٌل السٌاحً لوالٌة مٌلة  ،ص.2013 ، 4.5
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 -2الغــابـــات:
تتمٌز الوالٌة بثروة غابٌة متنوعة حٌث ٌحتل قطاع الغابات نسبة  %10من المساحة
اإلجمالٌة للوالٌة أي ما ٌقارب 33670هكتار .
 -1-2أصناف الغابات ٌ :مكن تصنٌف الغابات فً والٌة مٌلة إلى األصناف التالٌة :
 -1-1-2الغابات الطبٌعٌة  :تتركز أغلبها بالمنطقة الشمالٌة ومن أهم الغابات ندكر:
أ -غابة بوعشرة :
تقع غابة بوعشرة على بعد  6كلم من الشٌقارة و تتوفر على غطاء نباتً كثٌف ٌمتد على
مساحة قدرها 250هكتار وٌهٌمن هذا المنظر الرابع على سد بنً هارون وتحتوي هذه الغابة
على عدة أصناف من األشجار منها أشجار الصنوبر  ،األقاقٌا  ،السرو ذات الجمال المهٌب
وشجرة المران.
ب -غابة تسدان:
تتربع هذه الغابة على مساحة قدرها 1022هكتار وتضم أشجار الفلٌن (فلٌن الزان و أفار)
 ،باإلضافة إلى غابات باٌنان  ،تسالة  ،العٌاضً برباس  ،مٌنار زارزة  ،فهذه الغابات تتمٌز
بثروة حٌوانٌة متنوعة منها  :الخنزٌر البري  ،األرنب  ،السمان  ،اللقلق  ،األطرلقة الدوري
نقار الحسون.
 -2-1-2الغابات االصطناعٌة:
وهً المنجزة عن طرٌق التشجٌر بجنوب الوالٌة وأهمها  :الصنوبر الحلبً  ،الكالٌتوس ،
السرو  ،الدردار  ،الصفصاف  ،الصنوبر المسنن.
أما فٌما ٌخص توزٌع الغابات بالوالٌة حسب األصناف كما ٌلً:
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*جدول رقم(  :)29توزٌـع الغابـات حسب األصناف
الصنف

المساحة (هكتار)

النسبة %

المالحظة

الصنوبرٌات

17675

52

توجد أغلبها بالجهة الجنوبٌة للوالٌة

البلوط والفلٌن

6069

18

بالجهة الشمالٌة

البلوط األخضر

57810

17

بالجهة الجنوبٌة

األحراش

4116

13

بالجهة الشمالٌة

المجموع

33670

100

/

المصدر :محافظة الغابات لوالٌة مٌلة سنة 2012
-2-2الثروة الحٌوانٌة :تعٌش بغابات الوالٌة عدة أصناف من الحٌوانات صنفناها حسب
المجموعات:
 -1-2-2الحٌوانــات :الذبب  ،الثعلب  ،األرنب  ،الضربان  ،الضبع.
 -2-2-2الطٌور المهاجرة :و ٌمكن أن نقف عند األصناف التالٌة :
 الحجل القنٌري  :إن هذا النوع من الطٌور النادرة مراقب ومتابع مند أكثر من  9سنوات
 ،كـل النتابج المتحصل علٌها تبٌن كثافته.
 السمان  :على الرغم من الصٌد المكثف لهذا النوع فإن عملٌة اإلحصاء تدل على أنه
مازال فً نمو مستمر.
 الترة التركٌة :إن هذا الصنف الغٌر مصطاد ٌتطور من سنة إلى أخرى كما أنه ٌتواجد
على كل مستوٌات بلدٌة الوالٌة .
 ترة الغابة ٌ :وجد هذا الصنف على مستوى الوالٌة و خاصة الجنوب.
 اللقلق األبٌض ٌ :تواجد هذا الصنف من الطٌور إذ ٌتلقى االحترام من أغلب سكان
المنطقة وهو ٌتكاثر بصفة طبٌعٌة.
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 البلشرن ٌ :تواجد بشكل مكثف هذا باإلضافة لطٌور الطٌطاوة  ،الزرزور ،البط.
 -3المنابـع الحموٌـة:
ٌمكن اعتبار والٌة مٌلة عاصمة للسٌاحة الحموٌة إذ أنها تحتوي على  14منبعا حموٌا أي
بنسبة  %7.4وهً منتشرة عبر كامل تراب الوالٌة  ،حٌث ٌقصدها  600شخص ٌومٌا  ،إال
أنها مازالت مستغلة بطرق تقلٌدٌة وكذلك افتقارها لمرافق اإلٌواء واإلطعام والٌد العاملة
المإهلة

(، )1

و من بٌن أهم الحمامات المعدنٌة المتواجدة بالوالٌة حمامات التالغمة  ،حمام بنً

قشة  ،حمام أوالد بوحامة و التً ستصبح قطبا سٌاحٌا هاما رغم قلة التجهٌزات العصرٌة بها .
 -1-3حمامات التالغمة :
كان اكتشاف هذه الحمامات فً منتصف التسعٌنٌات صدفة بعد أن قام أحد المواطنٌن
بمنطقة جبل لمقٌتلة غرب بلدٌة التالغمة بحفر ببر للسقً الفالحً  ،لكنه فوجا باندفاع مٌاه
ساخنة بدرجة حرارة مرتفعة حد الغلٌان  ،مما حفزه على إجراء التحالٌل المخبرٌة الالزمة
التً كشفت أن هذه المٌاه معدنٌة ومصدرها الجبال المحٌطة بالمنطقة فقام بإنشاء أول حمام
بسٌط عبارة عن أحواض لالستحمام خاصة بالجنسٌن  ،فتكاثر الوافدون من المنطقة أوال ثم
من المناطق البعٌدة بعد أن تعدت شهرة هذا الحمام منطقة التالغمة لتعم كل منطقة الشرق
الجزابري.
اكتشاف هذا الحمام حفز كل من ٌملك قطعة أرض قرٌبة منه على البحث عن المٌاه الساخنة
 ،فاستطاع البعض أن ٌفلح فً مسعاه  ،وتم العثور على خمسة منابع أقٌمت علٌها خمسة
حمامات فتحولت المنطقة بعد سنوات قلٌلة إلى موقع سٌاحً ٌتوافد علٌه الناس من كل مكان.

(1) : Direction du tourisme de la wilaya de Mila « plan promotionnel touristique p20
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فبلدٌة التالغمة تتوفر على محطات معدنٌة هابلة أضحت فً السنوات األخٌرة تستقطب اهتمام
الزابرٌن بؤعداد متزاٌدة ال سٌما المرضى نظرا للفابدة االستشفابٌة لهذه المٌاه من أمراض
كثٌرة كالروماتٌزم واألمراض الجلدٌة والكلى وغٌرها  ،فسغن األشغال التً قام بها أصحاب
هذه الحمامات بإنشاء غرف فردٌة وأخرى للعابالت ومسابح وبعض المطاعم والمقاهً
البسٌطة  ،إلى انها تعانً من النقص الكبٌر فً مجال الخدمات كانعدام شالٌهات أو فنادق كافٌة
الستقبال الزوار  ،و لتنشٌــط السٌاحة الداخلٌة وجب تدخل السلطات المحلٌة والوالبٌة لتنظٌم
نشاط هذه الحمامات  ،ودفع حركٌة االستثمار بها قصد إنشاء خدمات تلٌق بسمعة هـذه
الحمامــات وخاصـة إنشـاء الفنــادق الستقبــال المستحمٌن القادمٌن من مناطق بعٌدة وتوفٌر
أماكن الراحة لكل الوافدٌن .
ستبقى منطقة الحمامات المعدنٌة المتواجدة ببلدٌة التالغمة من أهم المناطق السٌاحٌة الحموٌة
واألكثر استقطابا للسٌاح بوالٌة مٌلة.
 -2-3حمام بنً قشة :
للوالٌة حمام أخر ٌستقطب عدد كبٌر من الزابرٌن حتى خالل فصل الصٌف بغرض
االستجمام وللعالج  ،وهو حمام بنً قشة المعدنً الذي ٌرجع وجوده الى الحقبة الرومانٌة.
هذا الموقع الحموي الموجود على بعد كٌلومتر واحد عن مقر البلدٌة التً كانت تحمل نفس
االسم (لوسات) سابقا  ،والمصنف حماما تقلٌدٌا ٌتوفر على أحواض تخزٌن المٌاه وحجرات
ساخنة وأخرى باردة وغرف استراحة و  5منابع مصدرها جبل ذو طابع بركانً وهو جبل
بوشارفٌ.قصد الحمام

الكثٌر من النساء والرجال محفزٌن بفوابده العالجٌة رغم حالته

المتردٌة بمنطقة تشتهر بصخور حمراء كلسٌة ٌعتقد أنها استعملت فً بناء السجن األحمر
بفرجٌوة ٌكون قد استمد منها اسمه.
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صور رقم (:)04
حمـــام بنـــً قشـــــــة

حمام بنً هارون

حوض استحمام ببلدٌة التالغمة

المصدر  :من انجاز الطالبة
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*الجدول رقم (  :) 30أهـــم المنابــع الحموٌـــة بالوالٌــــة :
نوعٌة الهٌاكل وكٌفٌة
االستعداد (عصري او
تقلٌدي)

نسبة
تدفق
المٌاه
(ل/ثا)

الرقم

تنمٌة
المؤسسة
الحموٌة

البلدٌة

01

حمام بنً
هارون

حمالة

بداٌة إنجاز مشروع
محطة حموٌة ففً الوقت
الحالً غٌر مستغل

46

مٌلة

مستغل بطرٌقة تقلٌدٌة

01

مستغل بطرٌقة تقلٌدٌة

02

02
03
04

05

06
07
08
09
10
11

حمام أوالد
بوحامة
حمام أوالد
عاشور
حمام بنً
قشة
حمام مشتة
السمارة
(جالً
مٌلود)
حمام أوالد
عٌسى
حمام
الصفصاف
حمام
االخوة
شاوش
حمام أوالد
جالً
حمام
التوامة
حمام
الشفاء

نوعٌة العالج
و االختصاصات
االمراض الجلدٌة ،الروماتٌزم
التهابات األنف واألذن،
الحنجرة الجهاز العصبً،
أمراض نمو األطفال ،القلب
والشراٌٌن ،أمراض ،الجهاز
الهضمً والبولً
نفس نوعٌة العالج
واالختصاصات السابقة الذكر
نفس نوعٌة العالج
واالختصاصات السابقة الذكر

درجة
الحرارة

معدل عدد
الزوار فً
الٌوم

°42

حوالً
ٌ100ومٌا

°47

ٌ 30ومٌا

لعٌاضً
برباس
ٌحً بنً
قشة

°39

ٌ 20ومٌا

فً انتظار بداٌة إنجاز
مشروع محطة حموٌة

02

//

°57

ٌ 20ومٌا

التالغمة

مستغل بطرٌقة تقلٌدٌة

5.7

//

°53

ٌ 60ومٌا

التالغمة

//

10

//

°50

ٌ 60ومٌا

التالغمة

//

10

//

°50

ٌ 60ومٌا

التالغمة

//

10

//

°50

ٌ 60ومٌا

التالغمة

//

10

//

°50

ٌ 60ومٌا

//

04

//

°60

ٌ 50ومٌا

//

16

//

°80

ٌ 50ومٌا

عٌن
الملوك
وادي
العثمانٌة

المصدر :مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة 2013
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من خالل الجدول رقم ( )30تبٌن لنا ان أهم المنابع منبع بنً هارون وبنً قشة و تالغمة
التً ٌمكن استغاللها حموٌا إال أنها غٌر مستغلة حالٌا فاألول بسبب انتظار انطالق المشروع ،
أما باقً المنابع فهً مستغلة استغالال تقلٌدٌا  ،كما توجد عدة منابع أخرى غٌر مستغلة نهابٌا
منبع قروز بوادي العثمانٌة ومنبع بوعرٌبة و أوالد الغول ببلدٌة تسالة لمطاعً  ،منبع قردة
ببلدٌة تٌبرقنت  ،منبع عٌن التٌن ببلدٌة عٌن التٌن  ،منبع قرٌبصة ببلدٌة وادي النجاء  ،أما منبع
دار الشٌخ فقد تحول إلى محطة مٌاه الشرب.
 - IIالمــؤهـالت التـارٌخٌة واألثـرٌة:
 -1تارٌـخ مٌلـة (حضارات ):
تارٌخ مٌلة غنً وزاهر ازدهار الحضارات التً مرت بها وعمٌق عمق األزمنة والعصور
التً تعاقبت علٌها  ،هذه المنطقة المتمٌزة تعود إلى فترة ما قبل التارٌخ إلى العصر الحجري
الحدٌث إذ تشتهر بؤحد أهم المواقع وهو مشتى العربً بشلغوم العٌد الذي ٌعود إلى الحضارة
اإلٌبرو مغربٌة أو باألحرى اسم إنسان مشتى العربً الذي ٌعود إلى الحضارة الحفصة فً
شمال إفرٌقٌا حٌث اكتشف بالموقع أقدم جمجمة فً العالم ٌزٌد عمرها عن 15000سنة وهً
معروضة حالٌا بجامعة بوسطن ،فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كما اكتشفت عظام بشرٌة سنة
 1970وهً معروضة حالٌا بجامعة قسنطٌنة .
فقد ظهرت مٌلة فً العهد النومٌدي كإحدى أهم المدن التابعة لقٌادة ماسٌنٌسا  ،حٌث تذكر
المصادر أنها كانت إحدى مقاطعاتها تدعى مٌلو نسبة إلى ملكة كانت تحكمها فً العهد
الرومانً وفً عهد ٌولٌوس القٌصر برزت مٌالف كواحدة من المدن االربع التً تشكل
الكونفدرالٌة السرٌة ولقد تعاقبت على مٌلة عهود متتالٌة العهد الرومانً و الوندالً فالبٌزنطً
أي العهد المسٌحً وثانٌها الفتح اإلسالمً وثالثها العهد التركً ورابعها العهد الفرنسً.
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 -1-1مٌلة فً العهد النومٌدي:
فً الفترة القدٌمة تعد مٌلة من المناطق النومٌدٌة العرٌقة فً الشرق الجزابري إذ سكنها
النومٌدٌون و استقروا بها ألنها منطقة تتخللها مساحات سهلٌة شاسعة خصبة صالحة للفالحة
وتربٌة المواشً وتكثر فٌها البساتٌن والحدابق وأشجار التفاح واإلجاص لتوفر المٌاه بها ،
عرفت مٌلة استقرارا بشرٌا مبكرا وتجمعات سكانٌة قبل االحتالل الرومانً وكانت تشمل على
قرى وبوادي تقطنها القبابل النومٌدٌة وبعض الجالٌات البونٌقٌة  ،على الرغم من عدم توفر
المصادر التارٌخٌة التً تشٌر إلى عمران النومدٌن كانت مٌلة تابعة إدارٌا وسٌاسٌا لمملكة
الماسٌسل نسبة لماسٌنٌسا ملك نومٌدٌا والتً عاصمتها مدٌنة "سٌرتا" وكان سكانها فً هذه
الفترة ال ٌختلفون عن سكان العاصمة اإلقلٌمٌة فً العناصر البشرٌة وتكون مدٌنة مٌلة قد
استفادت من تؤثٌرات الحضارة النومٌدٌة والبونٌقٌة فً نمط البناء والعمران لقربها من سٌرتا
ومجاورتها لها فٌعتقد بعض الباحثٌن أن مٌلة كانت قرٌة صغٌرة أو قلعة عسكرٌة أمامٌة مع
مدٌنة تٌدس لحماٌة مدٌنة سٌرتا عاصمة المملكة النومٌدٌة وقد زاد من أهمٌتها المكانة
االقتصادٌة فموقع فً التل وبالقرب من الموانا الساحلٌة والمدن الداخلٌة جعلها تشكل المحور
الذي تتالقى فٌه شبكة الطرق المإدٌة إلى عاصمة اإلقلٌم حٌث كانت محطة ربٌسٌة للقوافل
التجارٌة وسوقا ذابعة الصٌت تستفٌد منها المناطق والمدن المجاورة لها ،كانت مٌلة تسمى فً
هذه الفترة "مٌلو" أو "ملو" وهو اسم ٌطلق على ملكة نومٌدٌة قدٌمة وٌإكد هذه الفرضٌة
التمثال الذي اكتشف فً الحفرٌات التً جرت فً المدٌنة سنة .)1(1880

(ٌ :) 1خلف نزٌهة  +حلٌس ٌاسمٌنة  +لعالٌقً شامة "وضع خطة تنموٌة للسٌاحة بوالٌة مٌلة"  ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة
مهندس دولة فً التهٌبة االقلٌمٌةص ،78جامعة قسنطٌنة.
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 -2-1مٌلة فً العهد الرومانً :
خضعت مدٌنة سٌرتا لالحتالل الرومانً سنة 112ق.م و امتد نفوذهم إلى المناطق
المجاورة منها مدٌنة مٌلة حٌث ظهرت كواحدة من المدن األربعة التً تشكل الكونفدرالٌة
السٌرتٌة (سٌرتا) روسٌكادا(سكٌكدة)  ،شولو(القل)  ،مٌالف(مٌلة) وحملت لفن كولونٌا ،
فصارت دابرة للحكم العسكري وقاعدة هامة لحماٌة مدٌنة سٌرتا من الثورات المحلٌة
والهجومات الخارجٌة .
وقد اهتم الرومان بتخطٌط المدٌنة وتعمٌرها فجلبوا إلٌها المٌاه  ،وأنشؤوا الدور واالبراج و
األسوار من الحجارة و صخور الجبال المحٌطة بها  ،كما قاموا بتشٌٌد شبكة الطرق و
المواصالت داخل المدٌنة وخارجها وربطها بمدن تقع على الخط األفقً الممتد منها إلى مدٌنة
قسنطٌنة شرقا وإلى سطٌف فً الجنوب الغربً ،وتؤسٌس خطوط عمودٌة أخرى تربطها
بالموانا الساحلٌة و ألن الرومان جاإوا لالستٌطان

واالستقرار ومراقبة سكان الجبال

والبوادىء المحٌطة بالمدٌنة حتى تسهل لهم هذه الطرق التدخل السرٌع لحماٌة مصالحهم فً
حالة مهاجمة القبابل النومٌدٌة وتدعٌم أمنهم المرتبط بسالمة هذه المدن والقالع ،والحصون كما
قام الرومان لحفر اآلبار والعٌون والقٌام ببعض السدود الصغٌرة لسقً الحقول التً اشتهرت
بها المنطقة حتى سمٌت "مملكة الحبوب والحلٌب " وفً عام 256م أصبح لمدٌنة مٌلة أسقف
فكانت مٌالف معقال من معاقل المسٌحٌة فً المنطقة  ،وقد اختارها رجال الدٌن والقساوسة
لتكون مقرا للمإتمرٌن هامٌن  ،األول سنة402م والثانً فً أواخر 416م حٌث أشرف علٌها
الفٌلسوف والقسٌس سانت أو غسطٌن شخصٌا  ،كما اشتهرت المدٌنة من خالل قدٌسها
"أبطاتوس المٌلً" الذي كان حلٌفا للقدٌس أوغسطٌن ضد المذهب الدوناتً والمناهض للكنٌسة
الكاثولٌكٌة (.)1

( :)1كنزة بوهالً  ،مصدر سابق ،ص.27
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 -3-1مٌلة فً العهد الوندالً :
الوندال هم قوم ٌعودون فً أصلهم إلى أمة القوط (الغوث) أمة شدٌدة الٌؤس كانت لهم
حروب عدٌدة مع ملوك الفرس اختلطوا بالروم والٌونان وانتشروا على شواطا بحر البلطٌق
وجنوب جرمانٌا تغلبوا على بالد مقدونٌا ووصلوا حتى األندلس وأسسوا دولة لهم وبعد انحطاط
الدولة الرومانٌة وانقسامها استولوا على أوروبا  ،ولما استقروا بإسبانٌا فً حوض البحر
األبٌض المتوسط استطاعوا االستالء على شمال إفرٌقٌا سنة 430م وتخدوا بونا عاصمة لهم
ودام حكمهم حوالً 140سنة وٌحتمل أن مدٌنة مٌلة قد أخضعت لهم سنة 445م من طرف
القابد الوندالً بٌلٌزارا الذي جعلها مركز لمراقبة باقً األقالٌم المجاورة ومن األثار القلٌلة التً
تركها الوندال تمثال العجل والطفل الذي عثر علٌه سنة 1957بالمدٌنة القدٌمة.
 -4-1مٌلة فً العهد البٌزنطً :
البٌزنطٌون هم من قوم روما سموا البٌزنطٌٌن نسبة إلى عاصمتهم بزنطة التً أسسها
مالحون من مٌجارا فً عام  657ق.م فً الطرق األقصى ألوروبا هً ذات موقع ممتاز
لتوسطها بٌن قارتً أسٌا و أوروبا ووقوعها على مضٌق البوسفور الواصل بٌن البحر األسود
وبحر مرمرة المتصل بالبحر المتوسط ومع استقرار قسطنطٌن بها سنة 333م تحول اسمها
وأصبحت تعرف بالقسطنطٌنٌة.
وفً سنة 533م دخل البٌزنطٌون فً صراع مع الوندال وذلك السترجاع ممتلكاتهم فً
إفرٌقٌا فكان صراعهم مع جلم ٌر ،وقامت بٌنهم حرب كانت نتٌجتها فرار هذا األخٌر فاحتل
على إثر ذلك البٌزنطٌون مدٌنة بونة واستولوا على مٌلة سنة (540-539م) وٌبدوا أنهم حددوا
بناء أسوارها ومنشؤتها العمرانٌة  ،ونظرا ألهمٌتها وموقعها االستراتٌجً جعلوا منها المدٌنة
القلعة حٌث قام القابد سولومون لبناء السور المحٌط بالمدٌنة وطوله 1200م ودعمه بـ 14برج
للمراقبة وقد حرس على ضم أهم معالم المدٌنة الرومانٌة  ،وقد كان للمدٌنة فً العهد البٌزنطً
دور دٌنً بالغ حٌث ٌعد القدٌس أو الراهب هو السلطة الحاكمة فً المدٌنة ،عمل البٌزنطٌون
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على إرهاق السكان بالضرابب والمغارم الباهظة وباضطهاد دٌنً ظالم مما دفعهم إلى
االنتقاض فؤكثروا من الثورات المتكررة لم تتمكن من إزالة االحتالل البٌزنطً واستمر ذلك
حتى مجٌا الفتح اإلسالمً (.)1
 - 5-1مٌلة إبان الفتح العربً اإلسالمً :
عندما تولى أبو مهاجر دٌنار والٌة المغرب تقدم بالفتوحات اإلسالمٌة إلى المغرب
األوسط ففتح بالد كتامة متخذا فً ذلك طرٌق التل  ،وهو الطرٌق البٌزنطً الرابط بٌن مدن
تبسة  ،قالمة ومٌلة وعندما وصل إلى هذ ه األخٌرة حاصرها حصارا محكما وقطع الماء عن
أهلها إلى غاٌة استسالمهم فدخلها دخول الفاتح المنتصر واستقر بها سنة 59هـ 680/م حٌث
حول مقر إقامته ووالٌته ومركز قٌادته إلٌها وطلت عاصمة الوالٌة المغربٌة لمدة سنتٌن
كاملتٌن وهً المدة التً قضاها أبو المهاجر دٌنار فً كتامة وبالتالً أصبحت مٌلة مركز لنشر
الدٌن اإلسالمً منها ٌدٌر الوالٌة وٌبعث السراٌا والحمالت العسكرٌة للجهاد ففتح منها قسنطٌنة
وتدٌس وبالد الزاب وصوال إلى تلمسان كما شٌد بمٌلة أول مسجد فً الجزابر والثانً فً
المغرب العربً وهو مسجد سٌدي غانم على أنقاض كنٌسة رومانٌة وهكذا حول هذا القابد
العربً مٌلة من مدٌنة بٌزنطٌة مسٌحٌة إلى مدٌنة إسالمٌة عربٌة خالل سنتٌن اعتنق سكان
مٌلة الدٌن اإلسالمً ثم بدأوا ٌبتعدون شٌبا فشٌبا عن المظاهر التً كانت سابدة قبل اإلسالم
وأخدوا ٌتخلون عن الحضارة البٌزنطٌة واللغة الالتٌنٌة ومع مرور السنوات اندثرت لغة كتامة
وأصبحت اللغة العربٌة هً اللغة المتداولة حتى األن ومند ذلك التارٌخ ازدادت األهمٌة
االستراتٌجٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة لمدٌنة مٌلة .

( :)1كنزة بوهالً  ،مصدر سابق  ،ص80
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 -6-1مٌلـة فـً عصر الــوالة:

خالل عهد الوالٌة اإلفرٌقٌة كانت مٌلة مرتبطة بوالٌة طبنة التً تعتبر خالل هذه المدة
عاصمة لوالٌة الزاب وكان دورها ٌتمثل فً الدرجة األولى بمراقبة تحركات القبابل التً
تندرج ضمن قبابل كتامة فهً مركز إداري وعسكري والمناطق التً كانت تحت سٌطرتها هً
األراضً الموجودة ما بٌن جٌجل ومٌلة وسطٌف أي الجهة الغربٌة من والٌة إفرٌقٌا ،وفً عهد
والً إفرٌقٌة عبد الرحمن بن حبٌب  131هـ745/م لعبت دورا هاما فً مراقبة تحركات
القبابل ومنها من االنضمام إلى ثورة الخوارج أو منع هإالء من الوصول إلى المضارب
التابعة للقبابل المحٌطة لمدٌنة مٌلة وفً نهاٌة القرن الثامن مٌالدي كان ٌحكم مدٌنة مٌلة مالك
بن المنذر الكلبً وقد لعب دورا هاما فً مراقبة القبابل فً تلك الناحٌة خالل الصراع بٌن
الخوارج والخالفة العباسٌة فً العهد المنصور .
 -7-1مٌلـة فـً العهـد األغالبــة:
بنو األغلب هم أسرة تمٌمٌة عربٌة مصرٌة حكمت إفرٌقٌا طوال القرن الثالث هجري
حٌث كان إبراهٌم ابن األغلب مإسس الدولة األغلبٌة (196-184هـ) والٌا على الزاب قبل
تؤسس لدولته ،

و حٌنما رأى األمور فً اضطراب سعى بكل وسٌلة لٌولٌه الرشٌد إمارتها

وٌعطٌه استقالال داخلٌا  ،مع تعهده بؤن ٌنزل على مبة ألف دٌنار ترسلها له مصر إلى إفرٌقٌا
وأصبحت مٌلة خالل هذه الفترة مقرا للعامل الذي ٌراقب منطقة كتامة  ،حٌث كان حاكمها
آنذاك عامل إبراهٌم ابن األغلب موسى بن العباسً الذي ٌنسب إلى القبابل العربٌة التً
استقرت بالمدٌنة وخالل هذه الفترة وصفها الٌعقوبً فقال "مدٌنة عظٌمة جلٌلة لم ٌلها وال قط
ولها حصن دون حصن فٌه رجل من بنً سلٌم ٌقال له موسى بن العباس بن عبد هللا بن عبد
الصمد ".
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 -8-1مٌلـة فـً العهـد الفـاطمــً :
فً سنة 288هـ900/م دخل أبو عبد هللا الشٌعً بالد كتامة ولما تعرض لعلة الحصاة
نصحه األطباء بالتنقل إلى مٌلة للعالج بمٌاه حماماتها وعند دخوله لها نزل بفندق كان لفرجان
مولى لموسى بن العباس صاحب المدٌنة  ،هذا األخٌر تخوف من أن ٌنشر مذهبه بها  ،وبؤرض
كتامة لكن نشاطه ازداد وصار أبو عبد هللا الشٌعً ٌشكل خطرا على أصحاب األقالٌم الكتامٌة
والزاب  ،فتحدوا فٌما بٌنهم وكان من بٌنهم موسى بن العباس صاحب مدٌنة مٌلة وعلً بن
عسلوجة  ،صاحب مدٌنة سطٌف وحً بن تمٌم صاحب مدٌنة بلزمة  ،ثم اتسعت دابرة التشاور
إلى رأساء القبابل الكتامٌة األخرى وكونوا بذلك حلفا قوٌا لمواجهة خطرا الداعً وعند سماع
هذا األخٌر بتحالفهم جمع أنصاره وانتقل بهم إلى تازورت أٌن أخد ٌعد العدة للخروج لمنازلتهم
 ،فهٌؤ من ذلك جٌشا ضخما وتقدم نحو مٌلة واستطاع االستالء علٌها بعدما أضعف القبابل
الساكنة حولها عندما طلب منه موسى بن العباس األمان فمنحه إٌاه فً حٌن تمكن إبراهٌم من
اللحاق بالقٌرون  ،وبذلك قام أبو عبد هللا الشعً بتعٌن والً جدٌد على الوالٌة هو أبو ٌوسف
ماكنون وبهذا تكون مٌلة أول مدٌنة أغلبٌة تسقط فً ٌد الفاطمٌن سنة 289هـ902/م بعدها
توجه الشٌعً إلى قاعدته وفً هذا الوقت جهز األمٌر العباسً جٌشا واتجه به إلى تازورت
فوجدها خالٌة فؤمر بإحراقها وهدم أسوارها ثم مضى إلى مٌلة فوجدها خالٌة هً األخرى ،
فعسكر الجٌش األغلبً بها ثم واصل سٌره إلى إٌكجان فحاصره أهل كتامة وهزم الجٌش
األغلبً  ،وعندما عرف زٌادة هللا األغلبً بتلك الهزٌمة قررو مواجهة الداعٌة الفاطمً فجهز
جٌشا وأرسله إلى أرض كتامة فنزل بقسنطٌنة واستقر بها ستة أشهر وأرسل إلى صاحب طبنة
بطلب منه االنضمام إلى قواته وقد انهزم الجٌش األغلبً على ٌد الشٌعً أبا عبد هللا فً سنة
281هـ904/م  ،ومنها توالت انتصارات الفواطم وبعد تولً المهدي أمور إفرٌقٌا قام بقتل أبا
عبد هللا الشٌعً وأخاه سنة 298هـ910/م  ،فثار أهل كتامة وخلعوا طاعة الفاطمٌٌن واستولوا
على مٌلة وبالد الزاب  ،فؤرسل إلٌهم المهدي ابنه على رأس الجٌش الذي أعاد الهدوء إلى مٌلة
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وغٌرها من مدن بالد كتامة والزاب وأن ٌسترجع نفوذه علٌها و أن ٌطرد سكان مدٌنة مٌلة
وتهجٌرهم نحو السواحل الشمالٌة وقتل منهم عددا كبٌرا .
 -9-1مٌلة فً عهد الزٌرٌٌن:
بعد انتقال الخلٌفة المعز لدٌن هللا الفاطمً (352-365هـ) الموافق لـ (953-975م) إلى
مصر سنة (361هـ971-م) ترك والٌة المغرب إلى بلكٌن ابن زٌري وانتقل الحكم إلى
الزٌرٌٌن حٌث تذكر المصادر أن سكان مٌلة قاموا بثورة ضد الحاكم الزٌري " المنصور ابن
أبً الفتوح سنة (378هـ988/م) وامتنعوا عن دفع الضرابب وكان والءها ضعٌفا آلن كتامة
ترى أن الحكم أحق إلٌها من الزٌرٌٌن الصنهاجٌٌن باعتبارهم ساهموا فً بناء الدولة الفاطمٌة
وأصحاب انتصاراتها فً المشرق والمغرب فزحف إلٌهم الحاكم بجٌش كبٌر أرغب أهل كتامة
ولكنه أوقف الزحف واتخذ قرار تهجٌر األهالً وطردهم إلى باغاي قرب مدٌنة خنشلة الحالٌة
وبقٌت مٌلة خالٌة من السكان لفترة من الزمن وفقدت أهمٌتها السٌاسٌة والعسكرٌة ثم أعٌد
إعمارها وأصبحت تخضع لحاكم قسنطٌنة (.)1
 -10-1مٌلة فً عهد الحمادٌٌن:
خالل القرن (5هـ11/م) أثناء العهد الحمادي استعادت مٌلة أهمٌتها اإلدارٌة والعسكرٌة
وصارت مقرا ربسٌا للحاكم الحمادي تابعة مباشرة إلى مدٌنة بجاٌة عاصمة بنً حماد كما
تعرضت المدٌنة للحصار عدة مرات من قبل قبابل بنً هالل إال أن سكانها قاوموا بهذه
الهجومات ،ولم تتمكن هذه القبابل من دخول المدٌنة ولم ٌستطٌعوا تجاوز أسوارها فسٌطروا
على الجبال واألقالٌم المحٌطة بها فانتعشت خالل هذه الفترة فً المدٌنة العمارة وتطورت
التجارة وأصبحت تتمتع بالنهضة االقتصادٌة ساعدها فً ذلك األراضً الزراعٌة الخصبة
المحٌطة بها .

(ٌ :)1خلف نزٌهة  +حلٌس ٌاسمٌنة  +لعالٌقً شامة " ،مصدر سابق.
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 -11-1مٌلـة فـً عهـد الموحـدٌـن:
بعد أن تمكن عبد المإمن بن علً (598-524هـ1163-1130/م) من بسط نفوذه على
المغرب األوسط تمكن من االستٌالء على مدٌنة مٌلة قبل استالءهم على قسنطٌنة سنة (548
هـ1154/م) وطردوا منها حكامها الحسن وأخاه ٌحً بن عبد العزٌز الحمادي والتً لجؤ إلٌها
بعد سقوط مدٌنة بجاٌة عاصمة الحمادٌٌن ثم انتقلوا إلى عنابة ومنها تونس  ،ومدن إفرٌقٌة
أخرى إلى أن دخلوا مدٌنة المهدٌة سنة ( 55هـ1161/م).
لقد تراجع دور المدٌنة فً هذا العصر لتحل محلها مدٌنة قسنطٌنة التً استرجعت مكانتها
كعاصمة وحاضرة لإلقلٌم ومع ذلك بقٌت مدٌنة مٌلة تمثل عمقا استراتٌجٌا وإدارٌا وعسكرٌا
ونقطة دفاع أساسٌة أمام مدٌنة قسنطٌنة ورغم انعدام الوثابق والمصادر التً تبرز أهمٌة
المدٌنة فً العهد غٌر أنها تكون قد تؤثرت باألحداث الكبرى التً جرت حولها  ،والسٌما تلك
األحداث التً تعرضت إلٌها بجاٌة عاصمة الحمادٌٌن خاصة وأنها كانت تمثل قاعدة خلقٌة
هامة بالنسبة للحمادٌٌن بعد عاصمتهم كما تؤثرت كذلك المدٌنة باألحداث التً جرت بمدٌنة
قسنطٌنة كالحروب التً قادها بنو غنٌة ضد الموحدٌن .
طلت مدٌنة مٌلة تخضع لحكم الموحدٌن أكثر من سبعٌن سنة ولكن ضعف الدولة الموحدٌة بعد
وفاة الحاكم ٌعقوب المنصور سنة ( 564هـ 1198/م) ثم هزٌمة المسلمٌن باألندلس فً معركة
العقاب أمام المسحٌن اإلسبان سنة (609هـ1212/م)  ،أدى إلى انقسام المغرب إلى ثالث
دوٌالت فً النصف األول من القرن (7هـ13/م) .
حٌث كانت الدولة الحفصٌة سنة (625هـ1227/م) عاصمتها تونس والدولة الزٌانٌة سنة
(633هـ1235/م) عاصمتها تلمسان والدولة المرٌنٌة سنة (668هـ1267/م) عاصمتها فاس
 ،وعلى إثر هذا االنقسام صارت مدٌنة مٌلة تابعة للدولة الحفصٌة (.)1

( :)1كنزة بوهالً  ،مصدر سابق.
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 -12-1مٌلـة فـً عهـد الحفصٌن:
ٌعتبر أبو زكرٌاء ٌحً الحفصً الهنتانً (647-625هـ) (1249-1228م) المإسس
الحقٌقً للدولة الحفصٌة سنة (625هـ1228-م)  ،كما استطاع أن ٌمد نفوذه وسلطانه شرقا
إلى ما بعد مدٌنة طرابلس وقد تمكن من االستٌالء على مدٌنة قسنطٌنة ثم بجاٌة سنة (628هـ-
1231م) وتوسعت بذلك رقعة دولته إلى أن تعدت بجاٌة غربا وأصبح ٌدعى للمملكة الحفصٌة
من منطقة القبابل الكبرى إلى غاٌة منطقة السرت الكبرى وكانت مٌلة ضمن المدن التً تدور
فً فلك العاصمة الثانٌة قسنطٌنة وتبعتها مباشرة  ،حٌث كان ٌعٌن على مدٌنة قسنطٌنة ناببا
لألمٌر أولٌا للعهد  ،وهذا األخٌر ٌعٌن عامال على مدٌنة مٌلة وأخرا على مدٌنة بجاٌة لٌجنً
الجباٌ ة وٌجمع الخراج وخراج مٌلة كان ٌبلغ زهاء أربعة ألف دٌنار كما حدده حسن الوزان
وبهذا أصبح للحفصٌن ثالث مدن على الساحل ،وهم تونس وعنابة وبجاٌة ومدٌنتٌن داخلٌتٌن
هما قسنطٌنة ومٌلة تمثالن عمقا استراتٌجٌا و اقتصادٌا بالنسبة للدولة وتشٌر بعض المصادر
إلى أن مٌلة قد تعرضت إلى هجومات متكررة من قبل القبابل العربٌة خالل القرنٌن الثالث
عشر والرابع عشر مٌالدي والسابع والثامن هجري أٌن استقرت بها  ،كما كانت قبابل بنً
هالل تسٌطر على أرٌافها كما أن الجٌوش التً كانت تغزوا مدٌنة قسنطٌنة كانت تمر أوال
بمدٌنة مٌلة خوفا من حامٌتها وقوتها نظرا لقربها من مدٌنة قسنطٌنة وظلت مٌلة بٌن المد
والجزر ٌختطفها األقوى  ،ففً سنة (758هـ1357/م) دخلها أبو موسى الزٌانً منتصرا
علٌها ثم سار منها إلى بالد الزاب ثم سجلماسة ثم عرج بقوته إلى مدٌنة تلمسان عاصمة أبابه
وأجداده .
 -13-1مٌلة فً عهد العثمانٌٌن :
كانت مٌلة خالل العهد تابعة لباٌلك الشرق ،تخضع لسلطة باي قسنطٌنة فقد عرفت
اضطرابات عدٌدة نتٌجة لثقل اإلتاوات المفروضة على السكان من حاكم الباٌلك باإلضافة إلى
هذا فقد كانت تلعب دورا اقتصادٌا هاما فً مخزن الداي .
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وقد جعل العثمانٌون بالمدٌنة حصونا عسكرٌة ورمموا السور القدٌم وبنوا بها مركز مراقبة
عند مدخل المدٌنة القدٌمة وذلك إلخضاع القبابل لحكمهم وبهذا تحولت المدٌنة إلى قاعدة
عسكرٌة قوٌة استقطب مختلف العناصر العثمانٌة من عسكرٌٌن وموظفٌن سامٌن استقروا بها
حتى نهاٌة العهد العثمانً  ،وهو ما ٌعرف الٌوم بالمدٌنة القدٌمة "القوقانٌة" حٌث المسجد الذي
حول إلى ثكنة  ،وتحته حٌث المساكن واألسواق وهو ما ٌعرف الٌوم بالمدٌنة "التحتانٌة أو
السفلى "وٌمثل هذان الموقعان مدٌنة مٌلة العثمانٌة والتً بنٌت على أنقاض المدٌنة البٌزنطٌة
وبحجارة رومانٌة وهكذا تمكن األتراك من االختالط بالعابالت العربٌة عن طرٌق المصاهرة.
وقد برزت خالل هذه الفترة كذلك عابلة بوعكاز بن عاشور فً منطقة فرجٌوة حٌث كانت هذه
األسرة تتمتع بمكانة سٌاسٌة وعسكرٌة واقتصادٌة بارزة كانت سلطتها تمتد من البابور إلى
أوالد زقار ناحٌة فرجٌوة وكان باٌات قسنطٌنة ٌعتمدون علٌها فً كافة الظروف التً تتطلب
ذلك ألنها كانت تتمتع بقوة عسكرٌة متمٌزة ومن الشواهد التارٌخٌة على ذلك هو أن الحاج
أحمد باي قسنطٌنة كان ٌصحب معه فً رحلة الدانوش إلى الداي حسٌن بالجزابر العاصمة
فرسان فرجٌوة وأوالد عبد النور وفً أخر زٌارة قام بها فً شهر جوان سنة 1830م
اصطحب معه أربعة مبة فارس منهم ،وقد شاركوا جمٌعا إلى جانب القوات الجزابرٌة بقٌادة
إبراهٌم أغا صهر الداي الحسٌن فً مقاومة الحملة الفرنسٌة على سٌدي فرج.
 -14-1مٌلـة أثنـاء االحتالل الفـرنسـً :
احتل الفرنسٌون مدٌنة مٌلة سنة 1837م وذلك بعد سقوط قسنطٌنة إثر ثورة أحمد باي
وقد أظهر سكان مٌلة مقاومة عنٌفة لالحتالل فقد اندلعت بإقلٌمً زواغة (الشٌقارة  ،باٌنان)
وفرجٌوة ثورة عارمة استمرت حوالً 17سنة ابتداء من سنة 1849م إلى غاٌة 1865م على
فترات متقطعة حٌث قامت أعراش مٌلة سنة 1864م بالهجوم على برج زغاٌة الذي ٌقع شمال
غرب الوالٌة  ،وكان الهدف من هذا الهجوم هو القضاء على الوجود الفرنسً ألن هذا البرج
ٌمثل القوة الفرنسٌة بناحٌة الشرق وبعد إخماد هذه الثورة قامت القوات الفرنسٌة بنفً عدد من
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السكان المنطقة إلى جهات أخرى من الوطن عقابا لهم  ،وفرضت على القبابل زواعة بالواد
الكبٌر غرامات مالٌة باهظة ثم قسمت منطقتً زواغة وفرجٌوة إلى مناطق إدارٌة صغٌرة أسند
حاكمها إلى ضباط فرنسً وطلت مٌلة كسابر القطر الجزابري ترزخ تحت وطؤة االستعمار
وعملٌات التمرد والعصٌان القابم على المحتل إلى غاٌة الثورة التحرٌرٌة الكبرى ،ومن أبرز
الثورات العارمة التً شهدتها المنطقة قبل ثورة نوفمبر 1954م ،انتفاضة  08ماي 1945م
التً كانت فً فج مزالة أما أثناء الثورة التحرٌرٌة فقد كان سكان هذه الوالٌة حاضرٌن فً كل
األحداث البارزة على مدى سبع سنوات ونصف  ،باعتبارها تشكل جزءا هاما فهً الناحٌة
الثالثة من الوالٌة الثانٌة حسب تقسٌم الثورة  ،وقد ساهمت بدور فعال فً تحطٌم القوات
البشرٌة والمادٌة لالستعمار نطر ا لما تمتاز به من مواقع جبلٌة وغابٌة صعبة المسالك كما أنها
تتوفر على أراضً زراعٌة خصبة حٌث كانت تمول معظم المناطق الشمالٌة بالقمح والشعٌر
وغٌرها .
وخالل هذه الفترة برز من المدٌنة عدة أبطال من بٌنهم البطل العقٌد عبد الحفٌظ بوالصوف أحد
منظري الثورة التحرٌرٌة ورابد بناء المخابرات الثورٌة ومشٌد التؤطٌر للدولة الجزابرٌة الفتٌة
 ،كما أن الوالٌة أم للبطل لخضر بن طوبال أحد أعضاء قٌادة المنطقة الثانٌة  ،كما أنجبت
المدٌنة أحد علماء المسلمٌن الشٌخ مبارك المٌلً الذي كان له دور بارز فً اإلرشاد
واإلصالح.

مٌلة ملتقى الحضارات

صور رقم (:)05

المصدر  :من انجاز الباحثة
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 -15-1مٌلة فً الوقت الحاضر (:)2013-1962
بعد االستقالل الوطنً سنة  1962عرفت والٌة مٌلة تطورات شملت مختلف المجاالت
من حٌث مظهرها الحضاري و تركٌبها الوظٌفً  ،فمن الناحٌة االقتصادٌة فقد تم تحرٌك عجلة
التنمٌة المحلٌة و توفٌر مناصب الشغل و اعطاء دٌنامٌكٌة فً مختلف االنشطة التجارٌة  ،أما
من الناحٌة االجتماعٌة تم توفٌر االستقرار االجتماعً لألسر المستفٌدة من السكنات و تحسٌن
الظروف المعٌشٌة للمواطن .
كما عرفت بناء العدٌد من المنشآت التً ساهمت بدرجة كبٌرة فً رقٌها و مكنتها من
المحافظة على مكانتها وسط اقلٌمها منها :
 أكبر و أضخم سد فً الجزابر و هو سد بنً هارون و الذي تم تدشٌنه عام  2007من
طرف فخامة ربٌس الجمهورٌة  ،و الذي ٌمون  06والٌات مجاورة من الماء الشروب.
 مركز جامعً متعدد التخصصات الذي تم إنشاإه فً  09جوٌلٌة . 2008
 دار الثقافة مبارك المٌلً التً فتحت أبوابها بتارٌخ 2007/08/ 06م
 جسر وادي الذٌب ٌمتد فوق السد و جسر واد الرمال ٌمتد فوق مٌاه السد طوله حوالً
800م.
إضافة إلى ذلك بنٌت العدٌد من المدارس و المراكز الثقافٌة و المناطق الصناعٌة و توسٌع
شبكات مواصالتها من طرق.
صور رقم

(:)06

أكبـر و أضخــم سد فــً الجــزائـــــــر

المصدر  :دار الثقافة لوالٌة مٌلة
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(:)07

(:)08

المـركـز الجـامعـً بـوالٌـة مٌلــــة

دار الثقافة مبارك المٌلً

المصدر  :من إنجاز الباحثة

 -2أهــم المواضـع التـارٌخٌـة:
 -1-2مٌالف (مٌلة القدٌمة):
مٌالف أو مٌلة القدٌمة من روافد نهر السٌاحة الجزابرٌة حٌث ٌوجد متحف مفتوح ٌحمل
بصمات تارٌخٌة متعاقبة بٌن طٌاتها تراث ثقافً معماري متواصل وكٌف وال و قد صنفت
المدٌنة القدٌمة مٌلة كموقع أثري فً 1999/11/03م (. )1

(1) : Direction du tourisme de la wilaya de Mila monographie touristique Mila. p17
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المدٌنة تقع شرق المدٌنة الحدٌثة تتربع على مساحة 72.703.420كلم ²أي ما ٌعادل
7.20هكتار وتنقسم إلى أربعة أجزاء :
 منطقة سكنٌة ٌ :قٌم بها سكان حضرٌٌن محلٌٌن وٌقال بؤن الدخول إلٌها مرهون بترخٌص
أهلها.
 الثكنة  :مكان تمركز القوات التً تسهر على حماٌة المدٌنة وقد استعملت من طرف كل
قوات االحتالل التً مرت بها.
 الحقول  :وهً كانت تمول المدٌنة بالمنتوجات الفالحٌة .
 المركز :وسط المدٌنة وٌتمثل فً ساحة عمومٌة محاطة ببٌوت رومانٌة وإبان العهد
العثمانً كان هذا الموضع محفال للطقوس واألعٌاد.
ومن بٌن أطالل مٌالف نجد  :السور البٌزنطً  ،األبواب  ،عٌن البلد  ،تمثال مٌلو.
 -1-1-2السور البٌزنطً:
كانت المدٌنة القدٌمة محصنة بسور ٌبلغ طوله حوالً 1200م  ،أنشؤ فً القرن السادس
مٌالدي من طرف القابد سولون  ،خالل فترة حكم اإلمبراطور جوستٌانوس ٌحٌط بالمدٌنة
البٌزنطٌة وقد أخد هذا السور شكال خماسٌا تتخلله مداخل وأبراج عددها  14برجا على طول
جدرانه تخترق األجزاء العلوٌة للسور فتحات تسمى المزاغل كانت تستعمل للدفاع على المدٌنة
حٌث تطلق منها السهام  ،والمواد السابلة وغٌرها من المواد وكذا األسلحة األخرى.
استخدم فً بناءه مواد تعود إلى العهد الرومانً من حجارة بقاٌا البناٌات األعمدة وحتى
قواعدها  ،كان السور متٌنا وصلبا بضخامته واتساعه بالرغم من تعرض العدٌد من جوانبه
للتهدٌم وإعادة البناء.
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الســور البٌزنطــــً

المصدر  :من إنجاز الباحثة

 -2-1-2األبواب :
ٌوجد بالمدٌنة أربعة أبواب وهً باب الجامع أو باب الرحبة  ،وباب الرٌوس  ،باب الحدٌد
والباب السفلى أو باب البلد.
أ -باب الرحبة (باب الجامع):
ٌقع هذا الباب بالجهة الغربٌة من المدٌنة وهو الٌوم عبارة عن شارع كبٌر ٌإدي إلى ساحة
ٌوجد بجهته الجنوبٌة موضع مسجد سدي غانم  ،وحسب أحد سكان المنطقة فإن هذا الباب كان
موجود وهو من الخشب ذو ارتفاع كبٌر لكن السلطات الفرنسٌة أمرت بنزعه ونقلته إلى وجهة
غٌر معروفة.
ب -باب الحدٌد:
ٌقع فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة من المدٌنة وهو أحد المداخل الربٌسٌة وهذا الباب مبنً
أٌضا بالحجارة الضخمة المتراصة فٌما بٌنها والتً ٌصعب هدمها ٌ ،وجد على جانبً الباب
من األعلى برجان للمراقبة والٌوم هذا الباب مغلق نتٌجة إعادة استغالله من طرف أحد
المواطنٌن  ،حٌث كان منزل ألحد أبطال المدٌنة وهو لخضر بن طوبال واستغلت أبراجه
كغرف للمنزل أما األن فهو مهدم عن أخره ومن خالل هذا الباب ٌتم الولوج إلى داخل المدٌنة.
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الوؤُالث السياحيت ّّضعيت القطاع السياحي في ّاليت هيلت
بــاب الحدٌــــد

المصدر :من إنجاز الطالبة

ج -باب البلد:
ٌقع فً الجهة الشمالٌة من المدٌنة ٌ ،توسط السور البٌزنطً وهو شٌبه بباب الحدٌد إلى حد
كبٌر مبنى بالحجارة الكبٌرة الملتصقة ببعضها البعض بإحكام ٌنتهً بقوس نصف دابري  ،كما
ٌوجد على جانبه برجان للمراقبة ٌصعد إلٌها بواسطة سلم عبر باب ذو دفتٌن من الخشب ٌقع
فً الجهة الٌمنى من الباب وتلتصق به منازل ذات طابقٌن  ،من خالله ٌتم الولوج إلى الشارع
الربٌسً تتوزع على جوانبه مجموعة من الدكاكٌن.
صور رقم (:)11

بـــاب البلـــــد

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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د -باب الرٌوس:
ٌقع فً الجهة الشرقٌة من المدٌنة ٌؤخذ شكال متكون من أربعة أبواب متالحمة فٌما بٌنها
اعتمد فً بنابه على الحجارة الكبٌرة ذات األشكال المختلفة إذا اتخذت المربعة والمستطٌلة
مادتها رملٌة وكلسٌة أعٌد بناإه من طرف المهندس البٌزنطً سولومون.
 -3-1-2عٌن البلد :
هً عٌن ذات طابع معماري رومانً ٌ ،رجع تارٌخ بناءها إلى القرن الثانً مٌالدي وقد
ذكرها البكري فً وصفه للمدٌنة باسم عٌن أبً السباع وتسمٌة عٌن البلد أطلقها علٌها سكان
المدٌنة سبب موقعها الذي ٌتوسط البلدة القدٌمة لمٌلة ،كما أطلقت علٌها تسمٌة أخرى وهً
العٌن الرومانٌة ،العٌن تزود المدٌنة بالمٌاه بمعدل تدفق دابم ٌقدر ب 20ل/ثا ومصدر مٌاهها
فهو جبل مارشو عرفت العٌن عدة تدخالت لترمٌمها وإعادة االعتبار إلٌها فً العهد الفرنسً
وكان أخرها سنة 2003م من طرف الوكالة الوطنٌة لألثار وتقع عند الناحٌة الشمالٌة لمدٌنة
مٌلة القدٌمة.
صور رقم (:)12
عٌـــن البلـــــد

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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عٌن البلد ذات طابع رومانً راقً لها أهمٌة تارٌخٌة وأثرٌة بالغة إذا ٌعتقد أنها العٌن الوحٌدة
فً الجزابر التً تحتفظ بقناتها تحت األرضٌة وجرٌان مٌاهها الطبٌعٌة مند إنشابها إلى ٌومنا
هذا وقد ذكرها الرحالة العرب عند مرورهم بمٌلة منهم البكري الذي وصف مٌاهها بالباردة
صٌفا الدافبة شتاءا كما تعطٌنا قٌمة أثرٌة هامة حول المبانً العمومٌة وتوزٌع المٌاه فً العهود
القدٌمة  ،إضافة إلى دورها االقتصادي فمٌاهها تستعمل فً ري البساتٌن المحٌطة بالمدٌنة
وصناعة األجر والقرمٌد الذي تشتهر به مٌلة مند القدٌم وكذا الدور السٌاحً الذي تلعبه بحٌث
تعد مقصد األالف من الزوار والعطشى للتعرف على ما تخزنه هذه العٌن .
 -4-1-2تمثــال مٌلــو:
ٌمثل التمثال بشخصٌة امرأة جالسة فً عرشها الملكً وٌتوسط ساحة الثكنة القدٌمة لمٌلة
العتٌقة من المعالم والشواهد التارٌخٌة التً تبرز إسهام المنطقة فً تارٌخ اإلنسانٌة وكلمة الملو
هً كلمة بربرٌة (تٌلً) وهً الظل  ،وٌعتبر هذا المعلم أكبر تمثال أثري فً العالم ٌعثر علٌه
وهو مصنوع من الرخام األبٌض فً شكل كتلة واحدة  ،وكان هذا التمثال كبٌر الحجم الذي
ٌبلغ طول ارتفاعه 2.30م وبعرض 1.70م  ،قد اكتشف عام 1880م إبان االحتالل الفرنسً
من طرف ضابط فرنسً ٌدعى "غوٌت" فً سٌاق الحفرٌات الفرنسٌة التً انطلقت سنة واحدة
قبل ذلك التارٌخ بالجزابر.
وتتباٌن اآلراء حول القٌمة التارٌخٌة للتمثال إذ ٌمٌل طرح أول تدعمه أبحاث فرنسٌة قدٌمة إلى
أن التمثال ٌمثل اإلله "ساتورن"  ،كما تشٌر إلى ذلك حسبهم نصب جنابزٌة عثر علٌها بالقرب
من مكان اكتشاف التمثال بمحاذاة السور البٌزنطً من الخارج فً موقع الجنان الذي أصبح
ٌعرف باسم جنان ملو  ،أما النظرٌة الثانٌة فتمٌل إلى االعتقاد بؤنه ٌعود إلى ملكة كانت تحكم
مٌلة فً الفترة ما قبل مجٌا الرومان  ،أي فً العهد النومٌدي قام السكان بتؤلٌهها فؤصبحت
بمثابة "اإلله الحامً للمدٌنة" وقد استمرت عبادة هذه الملكة حتى بعد قدوم الرومان بدلٌل وجود
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التمثال بالقرب من "الفوروم" وهً الساحة العمومٌة التً كانت تضم العدٌد من مرافق الحكم
أنداك.
صورة رقم (:)13

تمثـــال مٌلــــو

المصدر  :من إنجاز الطالبة

 -2-2مشتتة العربً:

محطة أثرٌة تعود إلى ما قبل التارٌخ (العصر الحجري الحدٌث) تقع جنوب مدٌنة شلغوم
العٌد بوالٌة مٌلة جنوب غرب حً جامع لخضر تبعد المحطة بحوالً  5كلم عن مقر بلدٌة
شلغوم العٌد على الطرٌق الرابط بٌن شلغوم العٌد وبلدٌة أوالد خلوف على الضفة الجنوبٌة
لحوض واد الرمال متوسط ارتفاعها حوالً 800م.
تعتبر هذه المحطة من مواقع ما قبل التارٌخ فً الجزابر حٌث تعود إلى الحضارة القفصٌة فً
شمال إفرٌقٌا تم هذا الموقع من طرف السٌد "غوستاف مارسٌة" وهو باحث فرنسً وفرٌق
عمله صدفة أثناء قٌامهم بؤعمال تنقٌب عن األسس لتشٌد بناء على تلك األرض فوجدوا على
عمق مترٌن تربة سوداء مختلطة بالعظام ما جعل االستنتاج بؤن التلة عبارة عن ركام مدفن
لعصر ما قبل التارٌخ  ،كما اكتشف عظام بشرٌة ّ بعد ذلك تْلى ُْ ّالسيد دّبسيج التٌقيب
ّالدزاست خاللِا حٌث اكتشف بها أقدم جمجمة فً العالم ٌزٌد عمرها عن 15000سنة وهً
معروضة حالٌا بجامعة بوسطن الواقعة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ّ ،الكثيس هي األدّاث
هٌِا الوصٌْعت هي حجس الصْاى ّ ُْ عبازة عي حجس أسْد ذّ بسيق هويز عٌد تعسضَ
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ألشعت الشوس  ،قد يكْى ذّ لًَْ بٌي داكي ّكرا عظام الحيْاًاث هعظن ُرٍ األدّاث عبازة عي
سكاكيي  ،سِام  ،هكاشط رٌة سنة 1970م وهً معروضة حالٌا بجامعة قسنطٌنة

.

 -3-2عٌن المشٌرة :
تحتوي بلدٌة المشٌرة على موقع أثري مهم ٌحتوي على العدٌد من العناصر األثرٌة المختلفة
تتمثل فً العدٌد من القبور المٌغالٌتٌة ،منبع مابً قدٌم أعٌد تهٌبته  ،أثار طرٌق رومانً قدٌم
من أعالً تل المشٌرة حوالً 2500م شمال شرق عٌن المشٌرة بإضافة إلى قناة مٌاه محمولة
عل ى قوس تإدي إلى قرٌة صغٌرة فً التل المقابلة لعٌن المشٌرة كما تحتوي على العدٌد من
البناٌات الرومانٌة الحجارة المصقولة  ،وفً مشتة بوتخماتن ( االسم القدٌم نوفا سبارسا
 )nova sparssaالموجودة بعٌن المشٌرة ٌتواجد موقع رومانً أخر ٌتربع على مساحة
تقدر بحوالً 2000م، ²
ٌضم العدٌد من المعالم منها ثالثة  3كنابس األولى تقع أعلى التلة فً الجنوب الشرقً فقدت
الكثٌر من عناصرها المعمارٌة بفعل التدخل البشري تتكون من أعمدة وصحن مبلط باألجر
ومنبع فً الشمال مالصق لبناٌات تقع أسفل الربوة ٌحتمل أنها ملحقات للمعلم  ،أما الثانٌة فتقع
فً الجهة الغربٌة وهً غٌر واضحة المعالم ولكنها أكبر من األولى تتكون من صحن به صفٌن
من األعمدة كما اكتشفت بالموقع أثار رومانٌة ٌحتمل أنها أبار رومانٌة باإلضافة إلى لقى
فخارٌة كتابات التٌنٌة وأنصاب جنابزٌة وأخرى مسٌحٌة .
صور رقم (:)14

أثار رومانٌة بمشتة بوتخماتن

أثار رومانٌة بمشتة الفراكتة بجبل عقاب بواد العثمانٌة

المصدر  :مدٌرٌة الثقافة لوالٌة مٌلة
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 -4-2الرقادة :

تقع منطقة رقادة فً الجهة الشرقٌة لبلدٌة أحمد راشدي على بعد حوالً  9و 10كٌلو
مترات عن مقر البلدٌة  ،وهً عبارة عن موقع ال ٌظهر منه سوى بعض األثار الرومانٌة
والتً ال تظهر للعٌان لوجود عوابق منها الغطاء النباتً الكثٌف من قمح ونباتات برٌة.
 -5-2األثار الرومانٌة :
تشتهر والٌة مٌلة بؤثارها الرومانٌة المتناثرة عبر إقلٌمها بقٌت لشهد على مرور مختلف
المستعمرات الرومانٌة حٌث تم العثور على رسوم جدارٌة التزال تحمل نقوشا خطٌة رومانٌة
وتتوزع هذه األثار عبر  07بلدٌات  :مٌلة  ،بنً قشة  ،حمالة بقلعة توما  ،وادي العثمانٌة
،دراجً بوصالح  ،واد سقان  ،بنً ٌحً عبد الرحمان.
صور رقم (:)15

أثار رومانٌة بالمدٌنة القدٌمة بمٌلة

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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 -6-2الكهوف :
تجدر اإلشارة إلى تواجد عدة كهوف على مستوى البلدٌات المحددة كاألتً  :حمالة  ،واد
سقان دراجً بوصالح  ،كما توجد على مستوى بلدٌة واد سقان كهوف خلفتها مناجم الحدٌد
التً كانت مسرحا لمجازر ارتكبها الجٌش الفرنسً فً حق  600ضحٌة جزابرٌة دون تمٌز
وتخلٌد لهذه الذكرى األلٌمة شٌد نصبا تذكارٌا بهذا المكان(.)1
أ -كاف تازروت ( :مشتة نعمون  -عٌن بزاط)
الموقع عبارة عن تلة صخرٌة مرتفعة من الحجر الجٌري ذو اللون األحمر الفاتح  ،تغطٌها
طبقة سوداء رقٌقة  ،مجال الرإٌة من أعلى كهف تازوروت ٌصل جنوبا الى مدٌنة شلغوم
العٌد وٌزٌد عنها الى سلسلة تافرنت وركبة الجمال جنوب اوالد خلوف و تاجنانت أما شماال
فٌصل الى الهضاب الصخرٌة الشاسعة المعروفة بالسطحة والتً تطل على فرجٌوة وجنوب
غرب مٌلة ،أما شرقا فٌصل مجال الرإٌة بالناظر إلى جبال شطابة وكل المناطق المعروفة
بالسراوات  ،وغربا ٌصل بك الى مرتفعات بوحاتم وهضاب بن ٌحً وواد دكري من خالل
هذا الموقع االستراتٌجً تمكن كاف تازروت أن ٌضع لنفسه اسما نقش فً صفحات التارٌخ
عبر العصور منذ ما قبل التارٌخ الى ٌومنا هذا  ،أما عن أصل التسمٌة فتازروت هً كلمة
بربرٌة تعنً التل الصخري  ،أو الصخر فً اللهجة الشاوٌة  ،وهو مشتق من الشكل
الجٌولوجً و طوبوغرافٌة المنطقة .
صور رقم (:)16

كاف تازروت

المصدر  :مدٌرٌة الثقافة
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ب -مغارة شطابة أو غار الزمة :
أطلق علٌها شاربونو مغارة الشهداء  ،نسبة إلى الكتابات الالتٌنٌة التً اكتشفت بها ،تقع
بمشتة الفراكتة فً سفح جبل عقاب  ،جنوب عٌن فوة وللوصول الٌها البد من المرور عبر
المحاجر الحدٌثة أٌن تتراءى المغارة للناظر بؤعلى قمة جبل عقاب وهً عبارة عن ملجؤ
طبٌعً اعٌد توضٌبه لٌستغل من طرف االنسان القدٌم كمعبد آللهة محلٌة عرض فتحة الكهف
12م وعمقها 08م أما ارتفاع مدخلها فٌزٌد عن  3م نحتت على جهة المغارة الٌسرى وفً
صدر الكهف كوات صغٌرة متقاربة أبعادها بٌن  15سم طوال  ،و  20سم عرضا أما عمقها
فبٌن  15و 20سم  ،للمغارة ساحة مساحتها حوالً  25متر مربع ٌإدي الٌها ممرات جانبٌة
عرضها حوالً  02م  ،وبداخلها نحتت كوات أكبر حجما من تلك الواقعة فً الواجهة ٌ ،عتقد
أنها كانت تستعمل كمذبح لتقدٌم القرابٌن  ،حٌث عثرنا على بعض القطع الفخارٌة  ،عند مدخل
المغارة نحتت مرابط للحٌوانات  ،فتح إلى المغارة طرٌق ملكً ٌقع فً الغرب ٌتراوح عرضه
بٌن  08و 16م (.)1
صور رقم (:)17

مغـارة شطابــة

المصدر  :مدٌرٌة الثقافة

( :)1مدٌرٌة الثقافة لوالٌة مٌلة.
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 -7-2قلعة تازورت:
تقع هذ ه القلعة على بعد كٌلومترات شمال بلدٌة عٌن الملوك وهو موقع ال ٌظهر فٌه إال
بعض األثار البٌزنطٌة الرومانٌة وبعض القطع الفخارٌة منها اإلسالمٌة وغٌرها مر بها مإسس
الدولة الفاطمٌة أبوعبد هللا الشٌعً وجعلها دار الهجرة وهً األولى فً المغرب ذكرها بن
األثٌر فً كتابه الكامل فً التارٌخ.
 -8-2فندق فرجون:
ٌبعد عن مكان المدعو الثكنة بالمدٌنة القدٌمة بـ 500م تقرٌبا من الناحٌة السفلٌة للجهة
الغربٌة الشمالٌة لكن ٌجهل مإسسه وتارٌخ إنشابه لكنه قدٌم جدا ألن أبو عبٌد الشٌعً مإسس
الدولة الفاطمٌة مر به عندما قصد عٌن حامٌة للتداوي بمابها ونزل فٌه .
 -9-2قصر األغا :
ٌقع قصر األغا فً مركز بلدٌة فرجٌوة ٌحده من الشرق دار البلدٌة ومن الغرب بٌت
الشباب ٌ،تربع على مساحة تقدر ب  800م ²لقد عرف بعدة تسمٌات منها قصر األغا  ،قصر
جنان الحاكم  ،برج بوعكاز  ،برج الحمام ٌرجع تارٌخ بنابه إلى العهد العثمانً حٌث كان مقر
الحاكم لمنطقة فرجٌوة المدعو بوعكاز بن عاشور التابع لوالٌة أحمد باي بقسنطنٌة الذي كان
ٌتولى اإلشراف على إدارة شإون منطقة فرجٌوة وفض الخصومات بٌن الناس  ،وبعد دخول
االستعمار الفرنسً حول إلى مقر إداري للحاكم الفرنسً بالمنطقة كما كان به مقر بلدٌة فج
مزالة وأصبح ٌطلق علٌه اسم برج الحمام وبعد االستقالل حول القصر إلى مركز ألبناء
الشهداء ثم إلى داخلٌة تابعة لمتوسطة فٌاللً  ،وأصبح مإخرا مكتبة تابعة لنفس المتوسطة ،
وقسم أخر تابع ألرشٌف البلدٌة .
ٌحتوي القصر فً شكله العام على طابقٌٌن ،سفلً وعلوي وساحتٌن ،كما تحٌط به حدٌقة بها
فورة ماء ٌؤخذ شكال مستطٌال ٌ ،ظهر منه واجهتان ،الربٌسٌة فً الجهة الشرقٌة وبها المدخل
الربٌسً  ،أما الواجهة الثانٌة فٌظهر بها باب موصد حالٌا ٌ،حتوي الطابق السفلً على تسعة
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حجرات استغلت واحدة حالٌا كمكتبة واثنان كقاعة للمطالعة  ،أما الطابق العلوي فٌحتوي على
ستة غرف كما ٌحتوي على مرافق أخرى تتمثل فً المطبخ الذي ٌقع فً الجهة الشمالٌة  ،أما
المدافا فٌضم المبنى خمسة متشابهة تقرٌبا  ،اثنان منها فً الطابق األرضً  ،وثالثة فً
الطابق العلوي .
السقف سقف بالقرمٌد على شكل جملون  ،وٌعود السبب فً ذلك إلى طبٌعة المنطقة الجغرافٌة
التً تتمٌز بالبرودة وتساقط األمطار والثلوج فً فصل الشتاء بكمٌات كثٌرة والتً تبقى لفترة
طوٌلة لكً تذوب كما أحٌط بجانبه الغربً جدار ٌحمً أفراد العابلة من السقوط من جهة
وٌعطً البٌت الحرمة والحماٌة من جهة أخرى وزٌنت حافته المطلة على الخارج بتدرجات
مربعة الشكل شبٌ ه بذلك أسوار القالع أما حافته المطلة على الصحن فزٌنت بقطع األجر تظهر
بؤشكال سداسٌة متواصلة أضفت علٌه نوعا من الزٌنة  ،صنف القصر كتراث وطنً فً
 ، 1998/02/10وهو ٌحتاج األن إلى عملٌة ترمٌم  ،وهناك مشروع لرد االعتبار لهذا
المعلم.
صور رقم (:)18
قصـــر األغــــــــــا
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المصدر  :دار الثقافة لوالٌة مٌلة

 -10-2السجن األحمر:

ٌقع السجن األحمر وسط بلدٌة فرجٌوة ٌتربع على مساحة تقدر بـ  2000م ²سمً بهذا
االسم نسبة إلى لون جدرانه التً طلٌت باللون األحمر وذلك المتصاص لون الدم الذي تتطاٌر
عند تعذٌب المجاهدٌن ،وإدخال الرهبة والخوف فً قلوب المساجٌن أٌضا  ،كما ٌرجح أنه
سمً بهذا االسم نسبة إلى مواد بناءه  ،بدأت األشغال به سنة  1952وانتهت سنة  1955على
ٌد المقاول الفرنسً ألكسندر.
صور رقم (:)19

السجن األحمر

المصدر  :دار الثقافة
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ٌحتوي السجن على أربعة أقسام ٌعلوها سطح خاص بالمراقبة والحراسة تمكن السٌطرة التامة
على كامل الزنزانات  ،كما ٌسمح بمراقبة كافة المناطق المحٌطة بمدٌنة فرجٌوة وخاصة
المناطق الشمالٌة والغربٌة والجنوبٌة الشرقٌة ٌحٌط بالسجن رواق وٌوجد فً الجهة الشمالٌة
منه ثالثة زنزانات كل من دخلها مصٌره كان الموت دون محاكمة  ،أما الجهة الغربٌة منه
فتحتوي على أحواض تجري بها المٌاه ٌعذب فٌه المساجٌن  ،وأهم أقسامه فهً:
 القسم األول به 17زنزانة و تضم المدنٌٌن  ،النساء ومجاهدي جٌش التحرٌر الوطنً ،
 09منها لفرز المساجٌن و 08لتحوٌلهم.
 القسم الثانً ٌحتوي على  05زنزانات مخصصة لممارسة مختلف أنواع العذاب على
المحكوم علٌهم باإلعدام ٌتوسطها مرحاض وبجانبه حوض به حنفٌة حٌث ٌغطس فً
وسطه حابط ٌعلوه  09أمتار فً األعلى لمنع كل محاولة فرار.
 القسم الثالث خصص هذا القسم للمساجٌن الذي ٌلقً علٌهم القبض خالل عملٌات
التمشٌط وما شابه ذلك وهم فً غالب األحٌان من المواطنٌن العزل كما ٌعتبر هذا القسم
مركز عبور إلى سجون أخرى وٌتكون هذا القسم من  05زنزانات.
 القسم الرابع ٌحتوي هذا القسم على مكتبان  ،األول خاص بالجمهور والذي ٌعتبره
المساجٌن صاحب قرارات االعدام علٌهم أما المكتب الثانً فٌضم الحراس والمترجمون
الذي تتخلص
مهمتهم فً استنطاق وتعذٌب المساجٌن بعد االستقالل شغل المعلم عدة وطابف منها مدرسة
مقر لمنظمة المجاهدٌن  ،كما ادخلت على جزء منه ترمٌمات سنة  1997وتم تصنٌفه باقتراح
من مدرٌة الثقافة لوالٌة مٌلة ٌوم  1998/02/10لٌصبح بعد ذلك معلم تارٌخً ضمن التراث
الوطنً .
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 -11-2بـرج زغـاٌـــة:
ٌقع البرج شمال غرب الوالٌة جنوب بلدٌة زغاٌة فً منطقة تدعى المشتة على بعد حوالً
5كلم  ،أما بخصوص تارٌخه فال توجد معلومات تإكد تارٌخ تؤسٌس هذا البرج وإال ما رواه
سكان المدٌنة بؤنه بنً فً نهاٌة العهد العثمانً وخالل الفترة االستعمارٌة كان ٌمثل قوة
الفرنسٌٌن فً هذه المنطقة حٌث كان ٌزود بالمإونة الكافٌة قصد رقابة أي تحرك  ،وبسبب
موقع هذا البرج اتفقت أعراش مٌلة وضواحٌها على الهجوم علٌه سنة  1864بعد تخطٌط
مسبقا  ،حٌث كان الهدف من هذا الهجوم هو القضاء التام على الوجود الفرنسً ألن هذا البرج
ٌمثل القوة الفرنسٌة بناحٌة الشرق .
البرج عبارة عن مبنى مربع الشكل ٌحتوي على مدخل ربٌسً فً الواجهة الشمالٌة للبرج
وأخر ثانوي فً الجهة الغربٌة ٌالحظ وجود أربع أبراج مربعة الشكل مكونة من طابقٌن فً
الزواٌا األربع ٌتكون المبنى من أربع غرف ٌتوسطها رواق به سلم ٌإدي إلى الطابق العلوي
فتح على جانبً الرواق بابان متقابالن ٌإدي كل واحد منها إلى الغرفة المجاورة  ،أما الغرفتان
الباقٌتان فقد فتحتا على الفناء الجنوبً أما الطابق العلوي فٌتكون من غرفتٌن متقابلتٌن تقعان
فوق الغرفتٌن المجاورتٌن للرواق السفلً نلج لكل منهما عبر باب كما له شرفة تطل على الفناء
الشمالً تدخل إلٌها عبر بابٌن من الغرفتٌن (.)1
 -12-2كاف الزوابق:
ٌقع ببلدٌة العٌاضً برباس بالمكان المسمى أوالد عاشور  ،كانت له عالقة وطٌدة بالسجن
األحمر حٌث عندما كان ٌتقرر قتل المساجٌن ٌوضعون فً الممر الضٌق بٌن الحابطٌن تمهٌدا

( :)1كنزة بوهالً  ،مصدر سابق
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لحملهم لٌال فً شاحنات إلى هذا الكاف وٌقتلون عن طرٌق رمٌهم من أعلى الكاف وهم مكبلٌن
أفراد أو جماعات فً أغلب األحٌان وهذا طول سنوات الثروة وكان كل ٌوم ٌخرج على شاطا
الوادي العدٌد من رفات الشهداء.
 -13-2مركز الصاص:
سمً كذلك بالبرج ٌقع ببلدٌة الرواشد ٌعد من أهم مراكز التعذٌب التً قام بها االستعمار
بالوالٌة أقامه هذا األخٌر بعد احتالله للمنطقة ووصول الفوج األول من المعمرٌن الذٌن جاءوا
خصٌصا لالستٌطان واالستٌالء على األراضً الفالحٌة الخصبة خصص مبدبٌا جزءا من
المراكز قسما تربوٌا لتعلٌم أبناء المستوطنٌن والجزء األخر عبارة عن سكن ومركز برٌد ،
وعند الضرورة ٌستعمل كمركز عسكري لمواجهة الجزابرٌٌن وقد أنشؤ بالبرج أبراج للمراقبة
وخنادق وأماكن خصصت للتعذٌب و دهالٌز للمسجونٌن .
اشتهر هذا المركز بمختلف الوسابل واألنواع والتقتٌل الجماعً و التنكٌل بالجثث ورمٌها فً
المطامٌر وحرقها فً بعض األحٌان وظل هذا المركز ٌمارس هذه األعمال الشنعاء إلى غاٌة
االستقالل.
 -14-2مٌنار زارزة:
تقع فً الجهة الشمالٌة الغربٌة لوالٌة مٌلة على بعد 76كلم من مقر الوالٌة  ،المنطقة ذات
طابع جبلً طبٌعة ساحرة وتارٌخ غنً جعلها تسجل اسمها ضمن قابمة األبطال حٌث كانت أهم
محطات هذا التارٌخ أحداث  08ماي  1945أٌن شن األهالً هجوما على مركز حراس
الغابات وانتقاما منهم قام المستعمر باعتقال وتعذٌب كل من ٌصادفه فً طرٌقه وهناك من نفً
فً السجن إلى غاٌة االستقالل كما قام بقتل جماعً للمواطنٌن العزل.
شهدت المنطقة عدة معارك بٌن جٌش التحرٌر وقوات العدو وأهمها "معركة جبل عفرون "
الشهٌرة فً  04أوت  1958التً أرغم فٌها أفراد جٌش التحرٌر قوات على التقهقر والتراجع
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بعد تكبدها خسابر مادٌة وبشرٌة كبٌرة كما نجد كذلك معرقة جنان درعون فً أوت 1956
معركة غدٌر الثلج  4أفرٌل  ، 1957معركة قاع الكاف  1961وغٌرها .
 -15-2صخرة برزٌزة :
تقع ببلدٌة ترعً باٌنان هً إحدى معالم الثورة التحرٌرٌة وقلعة من قالع الثوار كانت
إحدى مخابا المجاهدٌن وبرزٌزة تدعى السطارة والدرجة و بداخلها تحصن المجاهدون طوال
فترة الحرب وحتى المواطنٌن كانت ملجؤ لهم .
 -16-2البعـالة :
تقع شمال غرب واد العثمانٌة بحوالً 7.5م و5كلم شمال شرق بلدٌة عٌن الملوك هً
عبارة عن موقع ٌعود إلى الحضارة الرومانٌة ٌ ،وجد الموقع وسط مرتفعات صخرٌة بحٌث
أنه ال ٌظهر من بعٌد إال عندما تصل إلى واد البعالة الذي ٌجري بٌن هذه المرتفعات وهو نتاج
التقاء الوادي الشمالً والجنوبً الذي ٌصب بدوره فً وادي العثمانٌة وهً متنوعة وموزعة
فً عدة جهات حٌث نجد فً الجهة الغربٌة المدخل الربٌسً للموقع بالقرب من عٌن البعالة ،
وأول معلم ٌظهر لنا هو سد بالواد الجنوبً من الحجارة المصقولة الكبٌرة مكونة من صفٌن
الثانً نصفه مهدم قناة محفورة فً الصخر على ٌمٌن السد ،كما ٌوجد فً األعلى السد قناة لنقل
المٌاه إلى الوادي أما الجهة الشرقٌة فنجد وعلى الٌمٌن الوادي الجنوبً مغارة بها ممر بشكل
عمودي من األسفل إلى األعلى توجد على جانبه ثقوب تساعد على تسلقه  ،تبلغ مساحة المغارة
72م ²كما توجد بالكاف غرفة أخرى تعرف عند سكان المنطقة باسم غار الطلبة وهو الٌوم
عبارة عن مزار تشعل فٌه الشموع والبخور باإلضافة إلى هذا فإنه نجد بالجهة الجنوبٌة شرق
السد وعلى الضفة الٌمنى من الوادي الشمالً معلم مثٌر لإلعجاب وهو مسبح كبٌر بجانبه
حوضٌن صغٌرٌن منحوتتٌن فً الصخر ٌفصل بٌنهما جدار نحتت به قناة توصل المسبح
بالحوضٌن .
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أما من جهة الشمال وعلى ٌمٌن الوادي الشمالً توجد ثالث غرف كبٌرة منحوتة فً الصخر
كانت عبارة عن معبد تظهر بجانبها أثار تدل على البدء فً إعداد نصب أخر ولكنه لم ٌكتمل
نحت فً هذا النصب مشهد للتضحٌة فً وسط على جانبً المذبح شخصٌن ٌمسك كل واحد
منهما بكبش وٌحمل فؤس على كتفه وهو ٌشٌر إلى عبارة اإلله بعل ساتٌرن.
هذه المعالم الموجودة فً الموقع والمنحوتة فً الصخر تبرز إبداع اإلنسان القدٌم فً نحت
معالمها  ،ولكن لألسف هذا الموقع غٌر محمى وغٌر مصنف مما ٌجعله عرضة للتخرٌب.
صور رقم (:)20

أحواض سباحة منحوتة فً الصخر
منظر عام للموقع

نقش بارز ٌجسد مشهد تقدٌم
قرابٌن

احدى الغرف المنحوتة بداخل الجبل

النفق الذي توجد بجانبه الغرف

غرف منحوتة فً الصخر

المصدر  :مدٌرٌة الثقافة لوالٌة مٌلة
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 -17-2عٌن فوة :
ٌقع الموقع األثري فً منطقة شطابة على بعد 12كلم شرق بلدٌة واد العثمانٌة ٌعود
اكتشافه سنة 1855م من طرف الباحث شارٌونو أثناء رحلة اكتشافه فً منطقة شطابة.
ٌعتبر اسم فوة امتداد السم الموقع قدٌما وهو فانسٌوم حسب الكتابات الالتٌنٌة وأقدم هذه الكتابات
تلك التً تعود إلى سنة 200م والثانٌة تإرخ سنة 205م والثالثة سنة 200م وهً تشٌر إلى
االسم القدٌم كما عرفت باسم الم فوة ذلك فً الفترة المسٌحٌة هذه المدٌنة مازالت معالمها
مطمورة تحت التراب فً الوقت الحالً باستثناء بعض الحجارة المصقولة .
 -18-2عٌن تامذة :
تعتبر عٌن تامذة من المواقع األثرٌة والطبٌعٌة الهامة بالوالٌة تقع ببلدٌة أحمد راشدي ،
تحتوي على الكثٌر من المجموعات األثرٌة أهمها مدٌنة رومانٌة تقع فً السفح الشمالً لجبل
بلعٌد بالقرب من شالالت تامذة حٌث ٌتربع الموقع على مساحة 12.6هكتار تضم العدٌد من
المعالم الغٌر واضحة أهمها مذبح منحوت فً الصخر  ،وعند الربوة الصخرٌة المطلة على
ضفاف واد تامدة عدد المالجا االصطناعٌة التً تضم عددا من األدوات الصوانٌة أهمها
الواقعة فً الجدار الشرقً لشالالت عٌن تامدة الربٌسٌة  ،كما عثر فً أعلى قمة جبل عدد من
قبور الدولمن وهً صغٌرة الحجم ال ٌزٌد ارتفاعها عن متر واحد باإلضافة إلى مجموعة من
الحوانٌت على ضفاف واد تامدة فً أعلى قمة الجبل هذا باإلضافة إلى الحوض المابً
المنحوت فً الصخر بالقرب من الشالالت ومجموعة أخرى من األثار الرومانٌة فً شمال
شرق عٌن تامدة وعلٌه فالموقع ٌعتبر منظرا طبٌعٌا خالبا بشالالته الرابعة الجمال وموقع أثري
بؤثاره المتنوعة .
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صور رقم (:)21

عٌن تامذة بأحمد راشدي

الحوض المائً

المصدر  :من إنجاز الطالبة

 - IIIالمؤهالت الدٌنٌة:
تزخر والٌة مٌلة بمعالم اسالمٌة متمٌزة إذ تضم مجموعة من المساجد والزواٌا
واألضرحة التً مازالت قابمة إلى حد الٌوم.
 -المساجد :تنتشر فً والٌة مٌلة عدة مساجد قدٌمة النشؤة وأغلبها بمدٌنة مٌلة ومن بٌنها نذكر :
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 -1-1مسجد سٌدي غانم:
ٌقع المسجد داخل السور البٌزنطً فً الجهة الشرقٌة للمدٌنة القدٌمة ٌعد أول مسجد فً
الجزابر ٌعود تارٌخ تؤسٌسه إلى سنة 59هـ 680/م من طرف أبو المهاجر دٌنار على أنقاض
بناٌة رومانٌة
وٌبقى هذا المعلم شاهدا على مختلف الحضارات التً تعاقبت على المدٌنة اكتشف أن هذا
الضرح كان فً العهد الرومان عبارة عن معبد تحول فً العهد البٌزنطً إلى كنٌسة وبعد
الفتوحات اإلسالمٌة تحول إلى مسجد ٌإدي فٌه المسلمون الصالة وقد عرف المسجد إضافات
كثٌرة عبر تارٌخه و ذلك الزدٌاد عدد المصلٌن ودخول عدد كبٌر من السكان فً اإلسالم ،
وخالل االحتالل الفرنسً قسم إلى طابقٌن األرضً عبارة عن إسطبالت للخٌل والعلوي كان
مستشفى إلٌواء الجنود أطلق على المسجد ثالث تسمٌات هً:
 مسجد سٌدي غانم نسبة إلى ولً صالح.
 مسجد أبو المهاجر دٌنار نسبة إلى القابد الفاتح ابو المهاجر دٌنار.
 المسجد العتٌق نسبة ألقدمٌته .
ٌتكون المسجد من بٌت صالة ذات شكل مستطٌل تبلغ مساحتها 475.8م ، 2أقٌمت فٌها عدة
حفرٌات منذ 1968م للكشف عن قاعدة المسجد بها خمسة  05أساكٌب موازٌة لجدار القبلة
و سبعة  07بالطات عمودٌة على جدار القبلة ٌوجد بها  40عمودا بعضها رومانٌة تحتوي
على كتابات التٌنٌة تعلوها تٌجان بؤنواعها المختلفة تحمل عقود ذات أشكال متنوعة  ،أما
السقف بؤلواح خشبٌة موضوعة بشكل عرضً تلتقً عند الرواق االوسط و هً متٌنة على
ألواح من الخشب الممدود بشكل طولً  ،كما ٌحتوي المسجد على ثالثة مداخل  ،المدخل
الربٌسً ٌتوسط الجدار الشرقً تعلوه كتابة كوفٌة من الخارج نصها " بركة محمد "  ،أما
المدخل الثانً فٌوجد فً الجدار الجنوبً خلف المحراب وهو المدخل الحالً  ،و هناك باب
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ثالث ٌتوسط الجدار الغربً ٌعود إلى الفترة االستعمارٌة ٌفضً الى الطابق االول المستحدث
فوق بٌت الصالة .
تم تصنٌفه ضمن التراث الوطنً لمدٌنة مٌلة القدٌمة ٌوم 1995/07/03م  ،و حالٌا ٌشهد
أشغال ترمٌمٌه باعتباره واحد من االثار الثقافٌة و السٌاحٌة للوالٌة و هذا تحت إشراف مدٌرٌة
الثقافة لوالٌة مٌلة .
صور رقم (:)22

المدخل الثانً للمسجد

مسجد سٌدي غانم من الخارج
لللالاللخارجالخارج

المدخل الرئٌسً للمسجد

الباب الثالث للمسجد

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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 -2 -1المسجد العتٌق :
ٌقع المسجد العتٌق وسط المدٌنة القدٌمة فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة لها على بعد 300م
من باب البلدٌ ،جهل مإسس هذا المسجد إال أنه حسب رواٌات سكان المنطقة أنه بعد غلق
مسجد سٌدي غانم قام االهالً بضم المنازل إلى بعضها البعض استخدمت كمصلى فً وقت
االستعمار و أعٌد تؤهٌله كمسجد سنة 1872م.
المسجد أ عٌد تجدٌده كلٌا باستثناء الشكل العام له الذي بقً على حاله ٌتكون من الصحن الذي
ٌوجد فً الجهة الشمالٌة عند المدخل ٌؤخذ شكل المستطٌل  ،كان فً البداٌة مكشوف ثم غطً
فٌما بعد فً الجهة الشمالٌة له فتح بابان .
اما الجهة الجنوبٌة له نجد مقصورة االمام و بابان ٌإدٌان الى قاعة الصالة بٌت الصالة التً
ٌؤخذ الشكل المستطٌل فً جدارها الشمالً فتحت ثالث أبواب إتنان منها على الصحن والثالث
ٌعتبر باب ثانً للمقصورة فً الجدار الشرقً ٌوجد المحراب وهو عبارة عن تجوٌف نصف
دابري على ٌمٌنه ٌوجد المنبر الذي كان فً البداٌة من الخشب ثم تحول فٌما بعد إلى صفته
الحالٌة ٌصعد إلٌه عبر ثالث درجات.
كما ٌحتوي المسجد على مدخلٌن الربٌسً فً الجهة الشمالٌة والثانوي ٌقع فً الجهة الجنوبٌة
ٌضم المسجد مقصورتٌن األولى أصلٌة  ،توجد فً الطابق العلوي بالجهة الشمالٌة أما الحدٌثة
فتوجد فً الصحن كما توجد بالطابق العلوي الذي ٌتم الصعود إلٌه عبر سلم به عشر درجات ،
قاعة التدرٌس بالجهة الغربٌة أما المبذنة تقع فً الجهة الشمالٌة للمسجد ٌتم الولوج إلٌها عبر
سلم دابري ٌتكون من 18درجة ذات شكل مربع فتحت بها أربعة نوافد حسب الجهات األربع
وهً تنتمً إلى الطراز العثمانً .
 -3-1مسجد مبارك المٌلً:
ٌعود تؤسٌسه الى سنة 1935م بعد تؤسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن بؤربع
سنوات و منذ سنة 1941م أصبح ٌستقبل المصلٌن.
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ٌحمل المسجد اسم مإسسه الشٌخ مبارك المٌلً الذي كان إماما  ،و مدرسا و معلما به أدى
رسالته على أحسن صورة من نشاط دٌنً و إصالحً  ،رغم الحصار الذي كان على النهضة
االصالحٌة من طرف المستعمر فً سنة 1937م  ،تؤسست بجانب المسجد مدرسة لتعلٌم الفقه
و العلوم الدٌنٌة من طرف جمعٌة دٌنٌة و بإشراف الشٌخ مبارك المٌلً أٌضا الذي ظل قابما
بهذا المسجد ٌإسس المشارٌع و ٌشرف علٌها رغم المرض الذي الزمه الى غاٌة وفاته سنة
1954م حٌنها خلفه فً أمامة المسجد الشٌخ محمد الصالح ابن طٌار ثم الشٌخ مزهود ،
بوعروج احمد و بجاوي عبد القادر.
عرف المسجد سنة 1964م أول عملٌة توسٌعٌة و فً سنة 1978م استفاد من عملٌة أخرى ،
كما شهد مإخرا بناء قاعة للوضوء تشغل مساحة 300م ، 2و مصلى للنساء بمساحة 300م. 2
 -2الزواٌــا :
إلى جانب المساجد تنتشر مجموعة من الزواٌا عبر أنحاء الوالٌة حٌث كان لها دور ربٌسً
فً تدرٌس أركان دٌننا الحنٌف.
 -1-2زاوٌة سٌدي الشٌخ الحسٌن :
تعرف الزاوٌة كذلك بالزاوٌة الحسنٌة تقع على بعد 4كلم جنوب غرب بلدٌة سٌدي خلٌفة ،
أسست الزاوٌة سنة 1660م على ٌد الشٌخ سٌدي الحسنً بن سٌدي الصالح بن محمد عبد هللا
سٌدي محمد  ،تعتبر من بٌن الزواٌا التً اهتمت بالعلم و اقتناء الكتب أٌضا خالل القرن
الماضً  ،كانت تضم حوالً  15000مخطوطا  ،باإلضافة الى كتب النحو و الفقه بجمٌع
الطبقات و المستوٌات و دواوٌن الشعراء و تراجم الرجال و التصوف و المنطق و اللغة و
الرحالت (.)1

( : )1جغام مٌلود  ،إطاللة سٌاحٌة من والٌة مٌلة  ،ص ،41مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة.
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تحتوي الزاوٌة على طابقٌن االرضً ٌضم غرفتٌن بٌت صالة  ،مزار  ،مٌضؤة  ،صحن ،
مبذنة و جناح الستقبال الضٌوف  ،أما المداخل فتحتوي على أربعة الربٌسً فً الواجهة
الشرقٌة و الثانً موجود فً الواجهة الشرقٌة كذلك ،أما المدخل الثالث فهو بالواجهة الشمالٌة و
الباب الرابع فهو موجود بالواجهة الغربٌة  ،فتحت على الصحن مجموعة من المرافق و بٌت
الصالة ٌوجد على الجهة الٌمنى للرواق الربٌسً.
ٌتكون الطابق العلوي من غرفتٌن متقابلٌن مستطٌلتً الشكل ٌفصل بٌنهما رواق ٌإدي الى
السلم مباشرة  ،أما فٌما ٌخص التسقٌف مغطى باألجر غٌر أن المزار كان على شكل هرمً.
 -2-2الزاوٌة الحمالوٌة :
تعتبر الزاوٌة الحمالوٌة أكبر الزواٌا التارٌخٌة فً الجزابر و األسرة الحمالوٌة هً األخرى
واحدة من االسر العرٌقة  ،إذ عرف رجالها بالدٌن و الصلح و العلم و الفضل ٌ ،رجع نسبها
الى االدارسة الحسنٌن من أل النبً صلى هللا علٌه و سلم و قدمت هذه االسرة من مدٌنة تارة
المغربٌة لتحط الرحال بالمكان المعروف " بوفولة" و بالتحدٌد ببلدٌة شلغوم العٌد .
أنشؤت الزاوٌة فً منتصف القرن الخامس عشر شٌدت لتعلٌم القرآن الكرٌم و علوم الشرٌعة و
برز منها رجال كانوا من أعٌان تلك المنطقة خالل العهد التركً  ،كما كان لها مساهمات
متواصلة فً مقاومة االستعمار الفرنسً و تزعم الجهاد بعض من أعٌان هذه االسرة(.)1
الزاوٌة الحمالوٌة
صورة رقم (:)23

( :) 1عمٌمور عبد الوهاب  ،الزاوٌة الحمالوٌة بمٌلة تراث عرٌق و أصالة خلدها العلماء  ،صدى مٌلة ،العدد ، 08ص.24
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أسست الزاوٌة من طرف الشٌخ علً بن خلٌفة الحمالوي و من بٌن شٌوخها الشٌخ علً بن
خلٌفة الحمالوي و ابنه الحنفاوي بن علً  ،إخوة أحمد بن علً  ،إخوة عبد الرحمان بن علً ،
ابنه عمر بن عبد الرحمان  ،أخوه عبد المجٌد بن عبد الرحمان ( ، )1تخرج من الزاوٌة عدد
كبٌر من العلماء و الصلحاء و حملة القران  ،و نخبة من االطارات فً كل المجاالت العلمٌة
و التربوٌة و االدارة

و السٌاسة  ،احتلت مناصب سٌاسٌة فً الدولة الجزابرٌة منهم عبد

المجٌد الشافعً العربً سعدونً  ،تركً رابح  ،سلٌمان بشنون و هواري بومدٌن .
للزاوٌة شعاعا كبٌرا فً كل الشرق الجزابري و تونس و انشؤت لها فروع و كان لها اتباع فً
طرابلس و القاهرة  ،كما تستقطب عدد كبٌر من طلبة القرآن حٌث تراوح عددهم ما بٌن
 2004-1992ما ٌزٌد على  1900طالب  ،و ختم حفظ القرآن منهم بضع مبات و من أخر
االعمال إتٌان الشٌخ عبد المجٌد بمجموعة من الطلبة من " بوركٌنافاسو " فً إفرٌقٌا لزاوٌته
لحفظ القرآن و علوم الشرٌعة و العربٌة حتى ٌعودوا إلى بلدانهم دعاة إلى دٌن هللا االسالم  ،و
باإلضافة إلى التعلٌمً و التربوي و االجتماعً لهذه الزاوٌة المباركة  ،فهً زٌادة على إٌوابها
طلبة القرآن و العلم تإوي أٌضا بعض المساكٌن و المرضى المحتاجٌن و الٌتامى نساء و
رجاال(.)2
و كثٌرا هم الشعراء الذٌن مدحوا الزاوٌة الحمالوٌة و شٌوخها  ،مثال الشٌخ الطاهر بن العالمة
الشهٌر حمدان الونٌسً ٌقول فً قصٌدة له :
فما كل االنوار كنور الشمس

و ال كل الزواٌا كعٌن العرس

( :)1جغام مٌلود  ،إطاللة سٌاحٌة من والٌة مٌلة  ،ص ،40مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة.
( :)2الشٌخ عبد المجٌد حمالوي  ،مجلة منبر االمام مالك بن أنس  ،ص ، 83العدد السادس 6221هـ2002/م.
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 -3-2الزاوٌة الرحمانٌة :
زاوٌة تعود للفترة العثمانٌة تقع فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة لمدٌنة مٌلة شرق مسجد أبو
مهاجر دٌنار و خلف المدرسة االبتدابٌة  ،تؤسست الزاوٌة سنة 1208هـ الموافق لـ 1806م
من طرف الحاج محمد بن قادة و سمٌت بهذا االسم نسبة الى مإسس الطرٌقة الرحمانٌة محمد
بن عبد الرحمان
االزهري و لزاوٌة دور فً الدفاع عن الهوٌة الوطنٌة خاصة فً فترة االحتالل الفرنسً و فً
خدمة طلب العلم و الحفاظ على المورث الحضاري لألمة  ،كما لعبت دورا مهما فً الحٌاة
العلمٌة و االصالحٌة من خالل حفظ القرآن الكرٌم  ،تعلٌم قواعد اللغة العربٌة و علومها بعد أن
أراد االحتالل طمس الثوابت الوطنٌة و رغم هذه االهمٌة الدٌنٌة و السٌاحٌة فالزاوٌة توجد فً
حالة حفظ سٌبة .
صورة رقم (:)24

الزاوٌة الرحمانٌة

 -4-2الزاوٌة المعمرة :
تقع الزاوٌة على بعد حوالً 6كلم من الجهة الشمالٌة الغربٌة لبلدٌة تاجنانت اسسها الشٌخ
سٌد االسعد بن الولً محمد بن سٌدي ٌحً بن الحسن المتوفً سنة 1091هـ1819/م أما
تارٌخ تؤسٌسها فال توجد معلومات عنه .
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تحتوي الزاوٌة على غرفتٌن االولى تقع فً شمالها بها قبر الولً الصالح و قبران اخران ٌجهل
اصحابها  ،اما الغرفة الثانٌة فهً مستطٌلة الشكل كانت مخصصة للدراسة مغطاة بسقف
جملونً بها باب ٌإدي الى الخارج من الجنوب.
-5-2الزاوٌة الحنصالٌة :
تقع وسط المدٌنة القدٌمة فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة لها ٌجهل تارٌخ تؤسٌسها و مإسسها
اال ان اهل المدٌنة ٌقولون انها اسست بعد المسجد العتٌق بقلٌل  ،المبنى اعٌد بناإه هو االخر
اال انه ٌتكون من مدخلٌن  ،الربٌسً جاء فً الجدار الشمالً ٌإدي الى الرواق طوٌل فً
نهاٌته توجد المٌضؤة  ،اما المدخل االخر فٌوجد فً الجدار الغربً و بٌت الصالة ٌؤخذ شكل
مستطٌل به اعمدة مربعة الشكل  ،و هذه الزاوٌة الٌوم تعرف بمسجد ابو المهاجر دٌنار .
 -6-2الزاوٌة المالرٌة :
تعتبر من أبرز الزواٌا بالوالٌة توجد بدابرة تسدان فً الشمال الغربً لفج مزالة ( فرجٌوة)
انتشر نفوذها الدٌنً و السٌاسً و الفكري  ،فً كل الشرق الجزابري حتى أصبحت تساهم فً
السٌاسة الحفصٌة و فً اختٌار األلقاب لملوكها و تستقطب باستمرار وفود من المتصوفة اآلتٌن
من كل االقطار  ،و قد كان لشٌوخ هذه الزاوٌة التؤثٌر على العامة و الخاصة حتى أن االمراء
و السالطٌن كانوا ٌجلسون معهم للتبرك بهم و الدعاء لهم و خاصة منهم الشٌخ ٌعقوب بن
عمران  ،نزٌل مالرة و إبنه ٌوسف بنً ٌعقوب البٌوصفً المالري اللذٌن أسسا قاعدة صوفٌة
متٌنة فً فج مزالة و قسنطٌنة تحمل أفكار و معتقدات و طرٌقة أبً مدٌن شعٌب الغوت نزٌل
العباد بتلمسان كان الطالب فً زاوٌة مالرة ٌخضع الى تربٌة قاسٌة حٌث ٌكلف بحفظ أوراد و
أذكار  ،وٌتلقى دروس العلم الحدٌث و التفسٌر و نظرٌات التصوف السنً حتى ال ٌنحرف الى
البدع هذا فضال عن الجوالت السٌاحٌة الروحٌة التً كان "ٌعقوب
كما كان طالب هذه الزاوٌة ٌلزمون بحفظ النظرٌات الصوفٌة عن ظهر قلب  ،و قد كان لهذه
الزاوٌة تؤثٌر كبٌر فً منطقة فرجٌوة حٌث صارت قبلة للناس لطرح أراءهم و قضاٌاهم.
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 -3االضرحة  :معظمها تعود الى الفترة العثمانٌة :
 -1-3ضرٌح ثالثة صٌودة :
ٌعود هذا الضرٌح الى ثالث اولٌاء صالحٌن ٌقع فً الجهة الجنوبٌة لمدٌنة مٌلة القدٌمة ،
فً الجهة الشمالٌة لمسجد سٌدي غانم ٌشتغل هذا الضرٌح مساحة مستطٌلة الشكل تقرٌبا ٌ ،قع
المدخل الربٌسً له فً الجهة الجنوبٌة من الواجهة الغربٌة تقرٌبا ٌتكون المبنى من :
قاعة الصالة تؤخذ شكل مستطٌل ٌتوسط جدارها الشرقً محراب ٌعلوه قوسن نصف دابري و
على جانبٌه توجد نافدتان تعلوان عن االرضٌة.
صور رقم (:)25

ضرٌح ثالثة صٌودة

المصدر  :من إنجاز الطالبة

غرفة الضرٌح تقع فً الجهة الغربٌة للمبنى و هً عبارة عن مساحة مربعة ٌتم الولوج إلٌها
عبر فتحة الباب  ،فتحت فً جدارٌها الشمالً و الجنوبً نافدتٌن تشتمل الغرفة على ثالث
توابٌت خشبٌة مغطاة بستابر خضراء و حمراء اللون خالٌة من الزخرفة تعلوها شواهد القبور
 ،تعلو هذه الغرفة قبة ترتفع عن االرضٌة  ،على شكل نصف كرة تتوسطها زخرفة نباتٌة
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أ رضٌة الغرف بلطت ببالطات زخرفٌة خضراء اللون مربعة و هً مستحدثة بسب الترمٌمات
التً أدخلت على الضرٌح.
 -2-3ضرٌح سٌدي سعدون :
ٌقع هذا الضرٌح فً الجهة الشمالٌة للمدٌنة القدٌمة لم ٌبقى من هذا الضرٌح سوى جزء من
الجدار الشمالً ٌتوسطه نافدتان مستطٌلتا الشكل ٌتوسط االرضٌة تابوت مطلً بطالء داكن و
هو مستطٌل الشكل ٌعلوه شاهدان  ،شاهد الرأس ال ٌحتوي على أي كتابة على عكس شاهد
القدمٌن  ،هذا األخٌر مصنوع من مادة الخشب له شكل دابري .
صور رقم (:)26

ضرٌح سٌدي سعدون

المصدر  :من إنجاز الطالبة

 -3-3ضرٌح سٌدي عزوز :
ٌوجد هذا الضرٌح فً الجهة الشرقٌة للمدٌنة القدٌمة ٌتكون من طابقتٌن السفلً ٌتم
الدخول إلٌه عبر مدخلٌن الربٌسً ٌقع فً الجهة الغربٌة الشمالٌة للمبنى  ،و هو كبٌر نوعا ما ،
ٌعلوه عقدان  ،أما الثانً فتوجد به مصطبتان لجلوس الزوار و هو ٌإدي الى قاعة الصالة هذه
االخٌرة ٌتوسط جدارها القبلً محراب  ،تحتوي على بالطتٌن و ثالث أكاسٌب موازٌة لجدار
القبلة  ،و ٌتوسط الجدار الجنوبً خزانة جدارٌة  ،كانت تستعمل لحفظ المصاحف و الكتب ،
كما فتح باب فً جدارها الشمالً ٌفضً الى غرفة صغٌرة كانت تستعمل لوضع أحذٌة
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المصلٌن  ،أما الصحن فٌتم الولوج إلٌه عبر المدخل الربٌسً مباشرة ٌ ،ؤخذ شكل مستطٌل و
على ٌسار المدخل توجد المٌضؤة بها حوضٌن للماء.
كما ٌوجد مرحاض  ،أما غرفة الضرٌح تؤخذ شكال مستطٌال ٌ ،تم الدخول إلٌها عبر فتحة باب
من الخشب صغٌر الحجم تعلوه لوحة رخامٌة مإلفة من ثمانٌة أسطر تشمل نسب المدفون
سٌدي عزوز  ،كما تحتوي هذه الغرفة على أربعة قبور قبرٌن صغٌرٌن على شكل مسطبة
مبنٌان باآلجر ،أما الكبٌران قممها عبارة عن ثوابٌت خشبٌة ما ٌمٌزها عدم احتوابها على
شواهد القبور تعود لزوجة و أوالد سٌدي عزوز حسب رواٌات أهل المدٌنة.
أما الطابق العلوي فٌتم الصعود إلٌه عبر سلم مكون من 10درجات ٌإدي الى غرفة مستطٌلة
الشكل ووجدت بها خزانتان جدارٌتان تحتوي على رفوف خشبٌة قد تكون قاعة تدرٌس أو
مكان إلقامة و مبٌت  ،القابم بؤمر الضرٌح .
 -4-3ضرٌح الرحمانٌة :
هو عبارة عن غرفة ملحقة من ملحقات الزاوٌة الرحمانٌة  ،تقع فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة
للزاوٌة ٌ ،تم الولوج إلٌه عبر باب خشبً ٌعلوه قوس على جانبٌه فتحت نافدتان  ،الغرفة تؤخذ
شكال مست طٌال  ،أرضٌتها مبلطة مربعات خزفٌة ذات زخارف نباتٌة و هندسٌة  ،السقف
خشبً بها قبة ثمانٌة الشكل زخارفها هندسٌة قوامها مثلثات و دوابر و أشكال نجمٌة ٌ ،توسط
أرضٌة هذه الغرفة تابوت خشبً مزٌننا بالزخارف النباتٌة المرسومة باأللوان الذهبٌة على
أرضٌة التابوت الخضراء ٌعلوها هذا االخٌر شاهدان  ،كما تضم الوالٌة أضرحة و مزارات
أخرى من بٌنها الشٌخ بلكرمً و الشٌخ بن ٌخلف ببلدٌة تسدان حدادة و ضرٌح المرابط فٌاللً
و سٌدي بوشارف بفرجٌوة و غٌرها.
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 - IVالمؤهــالت الثقافٌـة:
 -1الهٌاكــل الثقافٌـة:
ٌعتبر النشاط الثقافً من أهم العناصر االساسٌة فً التنمٌة السٌاحٌة ألي بلد إد ٌساعد
على تثبٌت و تؤكٌد هوٌة المدٌنة و خصوصٌتها الثقافٌة و لطالما كان هذا المجال مهمال و
عرف نسٌانا و جمودا كبٌرٌن  ،و نظرا ألهمٌته فً تنشٌط الشباب و ذوي المواهب و فً
الحفاظ على العادات و تقالٌد المدٌنة و جلب فضول السٌاح للتعرف علٌها بد االهتمام بهذا
المجال و أخذه بعٌن االعتبار و تشجٌع كل مبادرة فنٌة أو ثقافٌة .
تحتوي والٌة مٌلة على عدة هٌاكل و مإسسات ثقافٌة تحتضن بدورها العدٌد من النشاطات
الثقافٌة العروض  ،المسرحٌات  ،المطالعة  ،المحاضرات  ،المإتمرات و غٌرها و تتمثل هذه
الهٌاكل فً دار الثقافة و غٌرها.
 -1-1دار الثقافــــة :
تقع دار الثقافة بمقر الوالٌة محاذٌة للعدٌد من الهٌاكل اإلدارٌة و المإسسات التربوٌة
و التكوٌنٌة و الشبانٌة  ،االمر الذي جعلها قبلة لكثٌر من الجمهور المتردد على المنطقة ،
فتحت بصدفة فعلٌة بموجب القرار الوزاري رقم  296بتارٌخ 2007/08/ 06م  ،تتربع الدار
على مساحة تقدر بـ 9000م 2و هً ترتكز على أربع أقطاب ربٌسٌة :
 مساحة للقراءة :و تتمثل فً المكتبة تتسع لـ  1000قارئ متكونة من ثالث طوابق
تتضمن قاعة دورٌة و مخزن لإلعارة الكتب ،و قاعة قراءة مخصصة لألطفال.
 النشاطات الثقافٌة :ورشة تقنٌة و هً متنوعة حٌث ٌوجد النحت اإلسالمً ،الصناعة
الطٌنٌة و الفخارٌة ،الفن الدرامً ،الفن السمعً البصري ،إعالم ألً.
 فضاء للعرض :و هو فضاء متعدد االستعماالت ٌصلح لمختلف العروض.

165

الفصل الثالث

الوؤُالث السياحيت ّّضعيت القطاع السياحي في ّاليت هيلت

 قاعة متعددة االستعماالت  :تتضمن  800مقعد  ،منذ إنشاء دار الثقافة و هً تعمل على
بعث روح التنوع فً الثقافات للمجتمع الجزابري من خالل تنظٌمها للمعارض و
الملتقٌات  ،االسابٌع الثقافٌة  ،الحفالت  ،األٌام الدراسٌة  ،المسرحٌات و التظاهرات.
 -2-1متحف المجاهدٌن:
أنجز متحف المجاهدٌن سنة 2006م ٌتكون من  3طوابق األرضً ٌعتبر كقاعة عرض
به جدارٌة من النحاس تبرز بعض المشاهد عن الكفاح المسلح بالوالٌة باإلضافة إلى لوحات
خاصة بالتعرٌف ببعض الشخصٌات المٌلٌة التً شاركت فً الثورة التحرٌرٌة  ،كما تضم
القاعة خزابن زجاجٌة بها بعض المقتنٌات التً وجدت فً بعض مراكز التعذٌب ومخابا
المجاهدٌن من غ ارات وكهوف باإلضافة إلى هذا توجد بهذا الطابق قاعة للمحاضرات تضم
حوالً  200مقعد مجهزة تنظم فٌها معظم المناسبات.
أما الطابق الثانً فٌتكون من مكتبة على الٌسار تضم عددا من الكتب المخصصة للمطالعة ،
باإلضافة إلى قاعة شرفٌة لالستقبال الضٌوف وقاعتٌن لألنترنٌت غٌر أن الطابق الثالث خاص
باإلدارة به مكتب المدٌر و 5مكاتب أخرى وقاعة لالجتماعات تحتوي 12مقعد .
 -3-1متحف المدٌنة القدٌمة:
ٌقع فً الناحٌة الجنوبٌة الشرقٌة من مقر الوالٌة ٌضم مساحة كبٌرة ٌعتبر من بٌن متاحف
المواقع األثرٌة بالجزابر  ،صنف ضمن المتاحف المكشوفة إذا جل معروضاته موزعة فً
الحدٌقة تم إنشاإه وفقا للمرسوم  04-98المتعلق بعملٌات التنقٌب وحماٌة المواقع والمعالم
التارٌخٌة والطبٌعٌة ونطرا لألهمٌة التارٌخٌة التً ٌستغلها موقع المتحف حٌث كان فً بداٌة
األمر عبارة عن قلعة بٌزنطٌة ثم تحول إلى مسجد سٌدي غانم وبعدها إلى ثكنة عسكرٌة قد
صنف كموقع محمً من طرف القانون السابق الذكر لكن التؤسٌس الرسمً لهذا المتحف كان
ٌوم  01أكتوبر  2007ثم تم تصنٌف المدٌنة القدٌمة كقطاع محمً محفوظ فً  25دٌسمبر
.2007
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وقد تم اختٌار موضع المتحف نظرا ألهمٌته التارٌخٌة من جهة وألنه ٌضم معالم أثرٌة مثل
المسجد والسور البٌزنطً المحٌط بها كما أنه قرٌب من عدة مإسسات تعلٌمٌة وٌعتبر موقعا
سٌاحٌا ثقافٌا لكن بالرغم من المجهودات المقدمة لهذا المتحف ومحاولة المحافظة علٌه إال أنه
ومقارنة بالمقاٌٌس العالمٌة المتحفٌة ٌبقى ٌفتقر لبعض النقابص خاصة فٌما ٌتعلق بعرض
التحف ،والعوامل الخارجٌة من حرارة ورطوبة والتً تساهم ولو ببطىء فً إتالف هذه البقاٌا
حتى وإن كان هذا المتحف من المتاحف المكشوف التً لها القابلٌة لمثل هذه العروض ولكن
تبقى بدرجة محدودة .
 -2العادات والتقالٌد:
تشتهر والٌة مٌلة بمجموعة من العادات والتقالٌد الغرض منها هو التعاون والتالحم بٌن
الناس ومن بٌنها ذكر:
 -1-2التوٌزة  :تعد من الظواهر الراسخة فً المجتمع المٌلً حٌث أصبحت من عالمات
التضامن االجتماعً المتوارث عبر األجٌال ففً المنطقة تتجلى مظاهر التوٌزة خاصة فً
موسم بداٌة الحرث والبدر  ،موسم جنً الزٌتون وموسم الحصاد فما إن ٌحل هذا الموسم حتى
ٌجتمع المتطوعٌن المعروفٌن بالتوٌزة الذٌن ٌدعوهم مالكوا الزرع ألجل حصد المحصول على
أن تكون لهم األولوٌة فً نٌل الزكاة المعروفة بـ (العشور) من القمح والشعٌر و الفرٌنة وخالل
قٌامهم بنشاط التوٌزة ٌتم تردٌد مدابح دٌنٌة من طرف المتطوعٌن باإلضافة إلى إعداد الوالبم
الخاصة بالمناسبة .
ٌ -2-2وم النشرة ٌ :قام هذا الٌوم أثناء سنوات القحط والجفاف من أجل التضرع هلل لنزول
الغٌث (المطر) بحٌث تعتبر هذه األخٌرة روح التضامن والتآزر فٌما بٌن أهل المنطقة ٌقٌمونه
فٌما بٌنهم بالتساوي فٌما ٌعرف بـ (السهمة) بعدها ٌؤخذ كل رب عابلة السهمة الخاصة به .
 -3-2بوغنجة  :فً هذا الٌوم ٌخرج السكان مرورا بجمٌع المنازل لجمع المإونة وفً ٌد أحد
هم قصبة طوٌلة ٌعلق فٌها عدة قطع من القماش وسط أهازٌج وأغانً خاصة بهذا الٌوم من
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بٌنها قولهم (بوغنجة البس الحرٌر أحمل ٌاواد الكبٌر) ( ،بوغنجة هللا هللا تصب النو إنشاء هللا)
والغرض من هذه األقوال هو التضرع هلل.
 -3الجمعٌات الثقافٌة المعتمدة بوالٌة مٌلة :
تحتوي والٌة مٌلة على أربعة أنواع من الجمعٌات الثقافٌة تنشط فً عدة مجاالت منها
النشاطات العلمٌة  ،االدبٌة  ،الترفٌهٌة المسرحٌة و الموسٌقٌة و الفنون التشكٌلٌة.
*جدول رقم ( : )31أنواع الجمعٌات الثقافٌة النشٌطة بوالٌة مٌلة
نــوع الجمعٌـة الثقافٌــة

العـــــدد

الجمعٌات الثقافٌة ذات النشاط السمعً البصري

02

الجمعٌات الثقافٌة ذات النشاط المسرحً

03

الجمعٌات الثقافٌة ذات النشاط الموسٌقً

05

الجمعٌات الثقافٌة ذات النشاط المتنوع

70

المجمــــوع

80
المصدر  :مدٌرٌة الثقافة لوالٌة مٌلة 2014

مع العلم أن الجمعٌات ذات النشاط المتنوع تخص عدة مجاالت أهمها العلمٌة و األدبٌة و
الثقافٌة و الفنٌة تهدف هذه الجمعٌات الى:
*الحفاظ على التراث الثقافً لوالٌة مٌلة .
*تنظٌم محاضرات ،معارض و ندوات علمٌة ،فكرٌة و أدبٌة.
*التكوٌن فً المجال السمعً البصري ،التصوٌر الفوتوغرافً ،و التصوٌر بكامٌرا الفٌدٌو.
*ترقٌة النشاط و اإلنتاج المسرحً* .اكتشاف و تدعٌم المواهب الشابة.
كذلك البحث والحفاظ على التراث الموسٌقً حٌث نجد جمعٌات خاصة بالفلكلورٌة ( الزرنة ،
القصبة  ،الرحابة )·
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و ما ٌمكن مالحظته أن من بٌن  80جمعٌة ثقافٌة تنشط بوالٌة مٌلة حوالً  12منها فقط
تختص فً الجانب الفنً المسرح و الموسٌقً مع غٌاب االهتمام والتدعٌم للنشاط السٌاحً .
 -4الصناعة التقلٌدٌة:
تتمٌز والٌة مٌلة بمهارات عالٌة فً بعض الصناعات التً تعكس الطابع المعٌشً لسكانها
وطابعها الفالحً لذا اشتهرت بعدة صناعات مرتبطة بواقع المنطقة منها صناعة االوانً
الفخارٌة النحاس  ،اللباس التقلٌدي  ،الحلً التقلٌدي  ،االثاث التقلٌدي وإنجاز الزخارف السقفٌة
الساللة (تختص فً اإلنتاج الفنً المتنوع مثال :السالت  ،القفاف  ،الكراسً  ،الصحن) صناعة
الحدادة  ،صناعة تحوٌلٌة تكرٌر الزٌوت الطبٌعٌة  ،صناعة النسٌج (.)1
صور رقم (:)27

صناعة النحاس

الحلً التقلٌدي
اللباس التقلٌدي

المصدر  :من إنجاز الطالبة

( : )1مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة  -غرفة الصناعة التقلٌدٌة.
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 -5فـن الطبـخ:
اشتهرت مٌلة مند القدم بطبخها الذي ٌفوح منه رابحة البهارات الخمس أو ما ٌسمى براس
الحانوت فبإضافة إلى الكسكس الذي تقام له كل سنة تظاهرة وطنٌة بمٌلة فقد اشتهرت مٌلة
أٌضا بطبق الشخشوخة ،الترٌدة ،الكفتة ،الشطٌطحة ،العٌش المعروف بالبركوكس والمناسبات
مثل أطباق الحلوى كطاجٌن العٌن مثال كما إشتهرت مٌلة أٌضا بحلوٌاتها وخاصة المقرود الذي
ٌطلق علٌه ملك السٌنٌة والمقرقشات و الغرٌبٌة والكعك و أما ملك فصل الربٌع فهو بال منازع
حلوى البراج .
صورة رقم (:)28

االطباق المشهورة بالوالٌة

-6الموسٌقـى والفـن:
 -1-6الموسٌقى الشعبٌة:
تشتهر والٌة مٌلة بالموسٌقى الحوزٌة المستمدة من األندلسً  ،اهتم سكان المدٌنة مند القدٌم
بالموسٌقى الحوزٌة وعكفوا على حضورها فً جمٌع التظاهرات المحلٌة كما حرصوا على
بقابها بتوارثها جٌل بعد جٌل وٌعد المرحوم الشٌخ مصطفى بن نوى أحد رواد هذه الموسٌقى
التقلٌدٌة وقد اشتهر خاصة فً المدٌح ومن روادها نجد الشٌخ العربً بن مسعود ،الشٌخ فٌاللً
وبعد االستقالل كل من الشٌخ توفٌق درٌدي  ،اإلخوة دحمانً  ،واإلخوة بن طٌار .
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 -2-6الشعر الحر :

ٌعد الشاعر المٌلً أحمد الغوالمً من أبرز شعراء هذا النوع من الشعر هو أحمد بن
علً بن بوساحة بن محمود بن محمد المعروف بابن الغوالمً ولد سنة  1920وفً سنة
 1934رحل إلى قسنطٌنة ثم إلى تونس حٌث واصل تعلٌمه بجامع الزٌتونة ثم عاد إلى الوطن
وفاته المنٌة ٌوم الجمعة  1996/12/06بعد أربعٌن سنة من العطاء .
وأجمل ماقال فً مٌلة هذه األبٌات :
مٌلة فرفري كالنسر زهو

ٌاجنحة المعرف طٌت زاد

بالدي قد حباك هللا حسنا

تكامل شكله وخال انتقادا

بالدي صغاها الرحمان خلدا

فلٌس جمالها ٌخش النضادا

شبابً قد ترعرع فً تراثا

فشب على الفضابل واستزاد

تنشقت الهواء الطلق فٌها

ورضت بٌنها البدوي ضادا

بها خضر الحدابق ساحرات

ترٌك سهولها بهرت نجادا

أحاط بها من األهرام سور

أخال بها ثمود وثمود وعادا

الشاعر * أحمد الغوالمً*
 -3-6الحكاٌات واألمثال:
من بٌن الحكاٌات المنتشرة فً المنطقة حكاٌة لونجة بنت الغول  ،هذه الحكاٌة توارثها
الخلف عن السلف ٌتجلى مضمونها فً الفتاة التً كانت فابقة الجمال لكن والدها كان غول ٌؤكل
من ٌحاول الوصول إلى ابنته وعلى الرغم من المحاوالت العدٌدة التً قام بها بعض األشخاص
إلخراج لونجة محتجزة وراء سبع جبال اإل أنها باتت بالفشل إلى أن ابن السلطان بعد سماعه
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عن قصتها وقام بتحد كبٌر واستطاع بحٌلته وذكابه إخراجها لكن فً الطرٌق صادفهما نسر
فحمل ابن السلطان إلى مكان بعٌدا  ،أما لونجة فوصلت بعد عناء كبٌر إلى القصر وعاشت فٌه
كخادمة متنكرة بارتدابها لجلد حٌوان إلى أن استطاع ابن السلطان العودة إلى القصر فتزوجها
وصارت لونجة أمٌرة البالد وزوجة ابن السلطان بعد أن كانت ابنة غول وبهذا أصبحت قصة
لونجة حدٌث كل لسان .
أما األمثال فالوالٌة تزخر بكم هابل من األمثال التً تعتبر ملخص بتجارب أهلها نذكر منها :
أنا نحفر لو فً قبر مو وهو هاربلً بالفؤس. صون مالك وما تسرق جٌرانك . ما ٌغرك نوار الدفلة فالواد داٌر الضالٌل ،وما ٌغرك زٌن الطفلة حتى تشوف لفعاٌل . -Vالمؤهـالت اإلنشائٌة:
أهم المقومات االنشابٌة بوالٌة مٌلة هً السدود و أهمها سد بنً هارون الذي ٌعتبر أكبر
سد بالجزابر.
 -1سـد بنً هـارون:
عرفت والٌة مٌلة بهذا االسم بعد تدشٌن سد بنً هارون عام 2007م من طرف فخامة
ربٌس الجمهورٌة  ،و ٌعتبر السد العمالق الموجود ببلدٌة حمالة والٌة مٌلة أكبر و أضخم إنشاء
هندسً بالوالٌة بل فً الجزابر إذ تقدر طاقة استٌعابه بـ  960ملٌون م 3لتصل سعته إلى
 ، %90وٌضمن تزوٌدا بالمٌاه إذ تقدر بـ  425ملٌون م 3فً السنة و ٌعد السد مصدرا مهما
لتزوٌد أكثر من خمسة  05مالٌٌن نسمة بالماء الشروب موزعة على ( )06ستة والٌات و هً
مٌلة  ،قسنطٌنة  ،جٌجل  ،أم البواقً  ،باتنة و خنشلة  ،أما فٌما ٌخص تزوٌد سكان الوالٌة
بالماء الشروب فإن  15مركزا ٌتزودون من سد بنً هارون  ،كما أن هناك دراسة جارٌة
لتزوٌد بلدٌة سٌدي خلٌفة من هذا االخٌر هذا من جهة و من جهة أخرى تم تسجٌل عملٌة ضمن
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برنامج  2012م لدراسة تزوٌد باقً البلدٌات بالمٌاه الصالحة للشرب انطالقا من السد تضاف
الى البلدٌات التً تستفٌد منه فً الوقت الحاضر مع العمل من أجل إعادة تهٌبة و تجدٌد شبكات
الماء الشروب بهذه االخٌرة لضمان وصول المٌاه بشكل منتظم و دابم .
كما ٌكتسً السد العمالق أهمٌة كبرى لٌس فً مجال التزوٌد بالماء الشروب فقط بل فً مجال
الري كذلك  ،إذ استفادت الوالٌة من حصة تقدر بـ 38هكم 3لسقً محٌط التالغمة الشطر
االول منه فً طور االنجاز و تقد مساحته بـ 4447هكتار فٌما قدرت نسبة تقدم االشغال بـ
 %80إن تجسٌد هذا المشروع سٌسمح بزٌادة مساحة االراضً المسقٌة.
اال أن هذا السد ٌبقى أهم االنجازات التً أنشؤتها الجزابر منذ استقاللها فً سنة 1962م حٌث
استغرق إنجازه ثالثون  30سنة حٌث قامت بإنجازه الشركة االسبانٌة دراغادوس .
و إضافة الى المورث الثقافً الذي تزخر به الوالٌة ستصبح بفضل هذه المنشؤة الضخمة قطبا
سٌاحٌا مهما فالموقع الجغرافً للسد حجمه الكبٌر بطول 25كلم سٌجعلها عاصمة للسٌاحة كذلك
 ،و ال تقتصر أهمٌة السد على تزوٌد السكان بالماء الشروب و زٌادة المساحات المسقٌة  ،إنما
تعتبر قاعدة أساسٌة و مهمة لقٌام الصٌد القاري إذا أصبح السد مٌناءا صغٌرا للصٌد لما ٌتوفر
علٌه من ثروة سمكٌة جد معتبرة و من أجل استغالل هذه الثروة السمكٌة الهابلة تم تنظٌم و منح
ثمانٌة  08رخص لشباب الوالٌة.
صور رقم (:)29

سد بنً هارون
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أما فٌما ٌخص حماٌة السد من التلوث تمت برمجة إنجاز ستة  06محطات تصفٌة  ،إتنان منها
فً الخدمة أما البقٌة فستنجز فٌما بعد  ،هذه المنشآت ستسمح بتصفٌة 20هكم 3سنوٌا من المٌاه
لتجمع و ٌعاد استعمالها بعد التصفٌة طبعا كمورد مهم و أساسً موجه ألغراض فالحٌة.
و هناك برنامج طموح ٌخص بعث االستثمار السٌاحً حول حوض السد بإنجاز مٌناء للنزهة
و مرافق ترفٌهٌة و إقامة فنادق حول السد و لحماٌة السد كذلك و الردم سٌتم الشروع فً إنجاز
حواجز مابٌة و كذا تشجٌر ضفاف سد بنً هارون فهو نموذج مصغر لجسر سان فرانسٌسكو
فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.
صور رقم (:)30
جسر وادي الذٌب

 -2سد واد العثمانٌة:
سد واد العثمانٌة هو جزء من مركب بنً هارون ٌتلقى سنوٌا حوالً 540م 3من مٌاه
المضخة من سد بنً هارون ثم االنطالق فً االشغال بتارٌخ 2002/08/18م من طرف
مجمع شركة ENKA

التركٌة مدة االنجاز  37شهر مع مكتب الدراسات

. ELHANDASS
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خرٌطة السٌاحٌة(
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 -VIالهٌاكــل السٌاحٌــة:

إن النهوض بالقطاع السٌاحً فً أي منطقة كانت ال ٌتوقف على وجود مإهالت سٌاحٌة
فحسب بل ٌقوم على مدى توفر الهٌاكل السٌاحٌة التً تلعب دورا هاما فً جلب السٌاح و حثهم
على البقاء أطول مدة و العودة مرة أخرى بفضل ما تقدمه من خدمات تضمن راحة و رفاهٌة
السٌاح من إٌواء  ،إطعام  ،ترفٌه و تلبٌة حاجاتهم  ،و أهم هذه الهٌاكل هً هٌاكل االستقبال و
االٌواء ( الفنادق  ،بٌوت الشباب  ،المطاعم ،الوكاالت السٌاحٌة ) و هٌاكل الترفٌه ما ٌمكنها
من جذب السٌاح و تنشٌط القطاع السٌاحً.
 -1هٌاكـــل االستقبــال:
 -1-1الفنـــادق  :رغم اتساع المجال الجغرافً لوالٌة مٌلة اال أنها ال تتوفر اال على سبعة 07
فنادق اثنان مغلوقة  ،هذه الفنادق غٌر مصنفة و تتمركز فً ثالثة  03مناطق و هً :
 بلدٌة شلغوم العٌد تحتوي على ثالثة ( )03فنادق . بلدٌة مٌلة تحتوي على فندقٌن إحداهما مغلق. بلدٌة تاجنانت تحتوي على فندقٌن إحداهما مغلق.*جدول رقم ( :)32توزٌع الفنـادق بوالٌـة مٌلـة
إسم الفندق

العنوان

درجة التصنٌف

عدد الغرف

عدد االسرة

الرمال

شلغوم العٌد

دون تصنٌف

40

80

السالم

مٌلة

دون تصنٌف

38

68

المبروك

تاجنانت

دون تصٌف

10

35

سٌدي بوزٌد

شلغوم العٌد

دون تصنٌف

10

24

السفٌر

شلغوم العٌد

دون تصنٌف

10

25

المجموع

07

دون تصنٌف

108

232
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*جدول رقم ( :)33الفنادق المغلقة و المتوقفة عن النشاط بوالٌة مٌلة
اسم الفندق

عدد الغرف

عدد االسرة

تارٌخ الغلق

سبب الغلق

فندق السعادة

13

58

 11مارس2010

 -اعمال الترمٌم

فندق األمٌر

13

31

 16سبتمبر2009

 تم إدانة صاحبه وحكمعلٌه بالسجن و غلق
المإسسة

المصدر  :مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة جانفً
2014
من خالل الجدول رقم ( )33الذي ٌمثل توزٌع الفنادق بوالٌة مٌلة نالحظ أن هذه الفنادق كلها
غٌر مصنفة فهً عبارة عن نزل فقط أي كمراقد ال ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً على تنمٌة
القطاع السٌاحً بالوالٌة رغم أنها تتمتع بمإهالت سٌاحٌة كبٌرة  ،كما أن جلها تتمركز فً
الوالٌة (بلدٌة مٌلة و فً البلدٌات التً تعرف بنشاطها التجاري (بلدٌة شلغوم العٌد  ،بلدٌة
تاجنانت ).
فالوالٌة تعانً نقصا كبٌرا فً هٌاكل االستقبال أو ٌمكن القول االفتقار لهذه الهٌاكل.
 -2-1بٌوت الشباب :
توجد بالوالٌة ثالثة بٌوت شباب تتوزع بٌن مدٌنة مٌلة  ،فرجٌوة و شلغوم العٌد و كلها
تتمٌز بتحف معمارٌة راقٌة  ،ما ٌسمح لها بمنافسة الفنادق الموجودة بالوالٌة فً استقبال
الزوار إلٌها.
 -2هٌاكل االطعام :
إن هٌاكل االطعام تلعب دورا هاما فً خدمة السابح فهً تعتبر العامل االساسً للتعرٌف
بتقالٌد المنطقة و أطباقها المتنوعة و من بٌن المطاعم الموجودة بالوالٌة نجد :
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*الجدول رقم ( :)34أماكن انتشار المطاعم عبر تراب الوالٌة
نوعٌة النشاط

رمز البلدٌة

اسم البلدٌة

43001

مٌلة

30

43002

فرجٌوة

23

73

43003

شلغوم العٌد

42

96

43004

وادي العثمانٌة

11

48

43005

عٌن الملوك

03

15

43006

تالغمة

15

44

43007

واد سقان

-

12

43008

تاجنانت

35

39

43009

بنً ٌحً عبد الرحمان

-

02

43010

وادي النجاء

08

21

43011

احمد راشدي

03

06

43013

تٌبرقنت

-

05

43014

بوحاتم

08

07

43015

الرواشد

05

16

43016

تسالة

06

03

43017

القرارم

24

72

43018

سٌدي مروان

11

28

43019

تسدان حدادة

04

07

43020

دراجً بوصالح

01

09

43021

مٌنار زارزة

02

20

43022

عمٌرة اراس

02

10

43023

ترعً باٌنان

07

24

43024

حمالة

16

11

43025

عزابة لطفً

01

10

43026

مشٌرة

02

04

43027

سٌدي خلٌفة

01

03

43028

زغاٌة

05

20

43030

عٌن البٌضاء احرٌش

-

04

43031

ٌحً بنً قشة

-

07

43032

شٌقارة

02

08

إطعام كامل

إطعام سرٌع
206
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من خالل الجدول رقم ( )34الذي ٌمثل أماكن انتشار المطاعم عبر تراب الوالٌة نالحظ ان
والٌة مٌلة تتوفر على العدٌد من المطاعم "مطاعم االكل الكامل و مطاعم االكل السرٌع " ،
تنتشر فً مختلف بلدٌات الوالٌة غٌر أنها ال تحتوي على مطاعم سٌاحٌة بمعنى الكلمة ماعدا
مناطق لألكل السرٌع كمنطقة بنً هارون مطعم و مقهى الرٌم الجمٌل المختصة فً أكالت
معٌنة كالشواء حٌث أنها تستقطب أعداد كثٌرة من الوافدٌن غٌر أن جل المطاعم الموجودة فً
والٌة مٌلة هً مطاعم غٌر مصنفة ال ترقى لمتطلبات السٌاح الحالٌة.
 -3الوكــاالت السٌاحٌــة :
تلعب الوكاالت السٌاحٌة دورا هاما فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة  ،إذ تعمل على التعرٌف
بالمإهالت و الهٌاكل السٌاحٌة التً تتمتع بها الوالٌة لجلب السٌاح  ،كما تقدم لهم الخدمات
الالزمة لراحتهم كحجز الغرف فً الفنادق  ،تذاكر السفر  ،كراء السٌارات السٌاحٌة  ،عرض
عطل منظمة لجلب الزبابن .
ووالٌة مٌلة تتوفر على سبعة ( )07وكاالت للسٌاحة و االسفار موزعة على تراب الوالٌة ،
تتجلى مهام هذه الوكاالت فً تنظٌم رحالت سٌاحٌة داخل و خارج الوطن  ،حجز تذاكر للسفر
سواء البري أو الجوي أو البحري على الخطوط الداخلٌة و الخارجٌة  ،الحصول على
التؤشٌرات  ،تنظٌم رحالت الحج و العمرة على البقاع المقدسة و من هنا ٌتضح لنا أن دور
الوكاالت السٌاحٌة ٌختزل فً بٌع التذاكر و تصدٌر السٌاح و نقص محاوالت جلبهم عن طرٌق
االشهار بما تمتلكه الوالٌة من مإهالت سٌاحٌة.
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*جـدول رقـم ( : )35الوكاالت السٌاحٌة المتواجدة بوالٌة مٌلة
إسم الوكالـــة
وكالة دحمانً
للسٌاحة و السفر

الموقــع
بلدٌة مٌلة

وكالة سٌفاتً
للسٌاحة و السفر

بلدٌة مٌلة

عدد المستخدمٌن
02دابمٌن  02مإقتٌن

04دابمٌن  02مإقتٌن

نوعٌة الخدمــات
*العمرة  ،النزهات ،طلب التؤشٌرة.
*رحالت منظمة،كراء السٌارات ،
عمرة،الرحالت الجوٌة  ،البحرٌة و
الحجز.
*مسار سٌاحً لألجانب.
*تنظٌم رحالت الى الخارج دبً،

وكالة مدٌحة

المغرب  ،تونس  ،مصر  ،العربٌة

بلدٌة مٌلة

06دابمٌن 02مإقتٌن

بلدٌة فرجٌوة

03

بلدٌة وادي النجاء

02

بلدٌة شلغوم العٌد

02

وكالة فرحات تور

بلدٌة شلغوم

04

*العمرة  ،النزهات.

المجموع

07

28

ــــ

للسٌاحة و السفر

السعودٌة.
*الرحالت الجوٌة و البحرٌة
*النزهات  ،الحجز.
*عمرة

فرع وكالة موندٌال تور
للسٌاحة و السفر

*مسار شرق و جنوب الجزابر
،الحجز فً الفنادق.
*تنظٌم مخٌمات و عطالت. .داخل
وخارج البلد ،النزهات.

وكالة زاوي
للسٌاحة والسفر
فرع وكالة مدٌحة
للسٌاحة و السفر

*العمرة  ،النزهات
*طلب التؤشٌرة
*العمرة ،مسار الداخلً
*بٌع التذاكرة و حجز الفنادق.

المصدر :مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة2014
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من خالل الجدول رقم ( ) 35الذي ٌمثل الوكاالت السٌاحٌة المتواجدة بالوالٌة ٌتبٌن لنا أن
هذه الوكاالت السٌاحٌة تتمركز فً أربع ( )04مناطق فقط بالوالٌة وهً مٌلة  ،فرجٌوة ،
وادي النجاء  ،شلغوم العٌد و هذا ٌدل على أن هناك نقص كبٌر فً عدد الوكاالت السٌاحٌة
بوالٌة مٌلة رغم أنها تعتبر همزة وصل بٌن السٌاح و المناطق السٌاحٌة الموجودة فً المنطقة
حٌث تعمل على التروٌج للمنتج السٌاحً من خالل إبراز المإهالت السٌاحٌة الموجودة  ،اال
أنها تعانً من ضعف كبٌر من حٌث التسٌٌر و عدد المستخدمٌن بها و ال تلبً رغبات
المواطنٌن و غالبا ما تتعامل مع الزبابن المهاجرٌن من الوالٌة من أجل الربح السرٌع دون
العمل على جلب السٌاح للوالٌة و التعرٌف بمإهالتها السٌاحٌة العدٌدة و المختلفة .
 -VIIالصناعات التقلٌدٌة :
ٌلعب قطاع الصناعات و الحرف التقلٌدٌة دورا هاما فً االنعاش االقتصادي بخلقه العدٌد
من مناصب الشغل  ،كما ٌمثل هذا القطاع رافدا هاما ٌربط المدٌنة بمورثها الثقافً و
الحضاري .
فالصناعات التقلٌدٌة تعتبر تراث ذات قٌمة كبرى تعكس قدرات األمة خالل التارٌخ على
ممارسة الحضارة و الثقافة فً جمٌع أبعادها المادٌة و العقلٌة و الروحٌة  ،مما ٌجعلها تعبٌرا
عن نفسٌتها

و مفتاحا لشخصٌتها و النافذة التً ٌمكن االطالل منها لمعرفة االصول.

 -1فروع النشاطات الحرفٌة:
تتمٌز والٌة مٌلة بمهارة عالٌة فً بعض الصناعات التً تعكس الطابع المعٌشً لسكانها
و طابعها الفالحً لذا اشتهرت بعدة صناعات مرتبطة بواقع المنطقة منها :
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-1-1الصناعة التقلٌدٌة الفنٌة :
هً كل ما صنع ٌغلب علٌه العمل الٌدوي و ٌستعٌن فٌه الحرفً أحٌانا باآلالت الصنع
أشٌاء نفعٌة و تزٌنٌة ذات طابع تقلٌدي و تكتسً طابع فنً تسمح بنقل مهارة عرٌقة و تتمثل
هذه الصناعات فً العمل على الطٌن  ،الجبس  ،الحجر  ،الزجاج و العمل على المعادن
كالنقش على النحاس  ،صناعة الحلً( الذهبٌة و الفضٌة )  ،باإلضافة الى النقش على الخشب
و العمل على القماش أو النسٌج و الصوف.
 -2-1الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة إلنتاج المواد :
هً الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة النفعٌة الحدٌثة و هً كل صنع لمواد استهالكٌة عادٌة ال
تكتسً طابعا فنٌا خاصا و توجه للعابالت و للصناعة و الفالحة و تضم كل نشاطات الصناعة
التقلٌدٌة الحرفٌة لإلنتاج و الصناعة أو التحوٌل المرتبطة بقطاع الحدٌد أو قطاع النسٌج و
الجلود أو الخشب و التؤثٌث  ،الخردوات و االدوات المنزلٌة أو التحوٌل المرتبطة بقطاع الحلً
و غٌرها .
 -3-1الصناعة التقلٌدٌة الحرفٌة للخدمات :
هً مجمل النشاطات التً ٌمارسها الحرفً و التً تقدم خدمة خاصة بالصٌانة أو التصلٌح
أو الترمٌم الفنً و من بٌن هذه النشاطات نجد المرتبطة بالتركٌب صٌانة و خدمة ما بعد البٌع
للتجهٌزات و المعدات الصناعٌة المخصصة لمختلف فروع نشاط االقتصادي و المرتبطة بتهٌبة
الصٌانة  ،التصلٌح و الزخرفة و تزٌٌن المبانً المخصصة لكل االستعماالت التجارٌة ،
الصناعٌة و السكنٌة و غٌرها .
و على مستوى والٌة مٌلة تضم الشبكة الحرفٌة حوالً  5121حرفً موزعٌن على ثالثة
مٌادٌن من النشاط كما ٌبٌنه الجدول المبٌن أذناه :
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*جدول رقم ( : )36عدد الحرفٌٌن بوالٌة مٌلة لسنة 2013
مجال النشاط

التسجٌل

الشطب

صافً التسجٌل

النسبة %

الصناعة التقلٌدٌة و التقلٌدٌة الفنٌة

1175

173

1002

19.56

الصناعة التقلٌدٌة إلنتاج المواد

2391

599

1792

34.99

الصناعة التقلٌدٌة إلنتاج الخدمات

3089

792

2327

45.44

المجموع

6655

1534

5121

100

المصدر :غرفة الصناعة التقلٌدٌة و الحرف مٌلة
تعتبر الصناعة التقلٌدٌة إلنتاج الخدمات النشاط األكثر انتشار بالوالٌة بنسبة %45.44
ثم الصناعة التقلٌدٌة إلنتاج المواد بنسبة  %34.99و الصناعة التقلٌدٌة و التقلٌدٌة الفنٌة بنسبة
 %19.56و نجد بلدٌة مٌلة البلدٌة التً ٌوجد بها أكبر عدد من الحرفٌٌن فً مختلف النشاطات
التقلٌدٌة و الحرفٌة من إجمالً الحرفٌٌن بالوالٌة.
 -2أهـم الحـرف التقلٌدٌـة التـً ٌجب إحٌائهـا أو الحفاظ علٌها:
من بٌن هذه الصناعات التقلٌدٌة التً تعمل على الحفاظ على التراث الحضاري لوالٌة مٌلة
نجد :
 -1-2الصناعة النحاسٌة  :تشتهر والٌة مٌلة بصناعة النحاس حٌث توجد جدارٌة مصنوعة
من النحاس طولها 73م عرضها 20085م تبٌن تارٌخ مٌلة عبر الحضارات من إنجاز أحد
الحرفٌٌن المشهورٌن فً المنطقة .
 -2-2الطرز التقلٌدي ٌ :عتبر هذا النشاط من أهم الحرف المتداولة بالوالٌة نظرا لتمسك
المجتمع المٌلً بؤصالته و ثقافته إذ نجد العدٌد من األنواع الحرج  ،الفتلة....الخ.
 -3-2صناعة الكسكسً  :و ٌعرف أٌضا بمحور مٌلة و الذي بموجبه ٌنظم عٌدا خاص
بالكسكسً و العجابن التقلٌدٌة الطبعة العاشرة لسنة .2013
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 -4-2صناعة الفخار والنسٌج  :و ٌمارس هذٌن النشاطٌن غلبا فً البٌوت علما أنه كانت
توجد مدرستان خاصتان بصناعة النسٌج و الطٌن إبان االستعمار و هذا راجع إلى توفر المادة
االولٌة و الٌد العاملة.
 -5-2صناعة االدوات الخشبٌة  :تشتهر إحدى مداشر والٌة مٌلة  -ذراع طبال -بصناعة
االدوات الخشبٌة القصعة  ،االطباق ،المعالق...الخ إذ ٌمارس هذا النشاط حوالً  62عابلة
توارثته أبا عن جد.
 -6-2صناعة الحلوٌات التقلٌدٌة  :اشتهرت مٌلة بؤنواع كثٌرة فاخرة من الحلوٌات و رغم
انتشار أنواع عدٌدة من الحلوٌات العصرٌة اال أن هذا اللون التقلٌدي ال ٌزال ٌحتل الصدارة و
ٌزٌن المابدة المٌلٌة .
 -3التظاهرات المسجلة فً مٌدان الصناعات التقلٌدٌة :
تحً مدٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة لوالٌة مٌلة عدة تظاهرات كل عام و من أهم
التظاهرات الترقوٌة المنظمة منها :
*العٌد الثامن و التاسع و العاشر للكسكسً و العجابن التقلٌدٌة فً إطار االحتفال بالذكرى
50

لعٌد االستقالل بمدٌنة الصٌاح مٌلة .
*الٌوم العالمً للسٌاحة من كل شهر جوان .
*الٌوم الوطنً للصناعة التقلٌدٌة من كل شهر نوفمبر.
*الصالون الدولً السابع عشر للصناعة التقلٌدٌة .
*الصالون الجهوي للصناعة التقلٌدٌة .

كذلك المشاركة فً المعرض المنظم من طرف جمعٌة اقرأ بالقرارم قوقة بالتنسٌق مع غرفة
الصناعة التقلٌدٌة و المشاركة فً المعارض التً نظمتها مختلف الوالٌات .
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(:)31

أهم التظاهرات المنظمة من طرف غرفة الصناعة

 -4المشاكل التً ٌعانً منها قطاع الصناعات التقلٌدٌة :

المصدر  :غرفة الصناعة

رغم االهمٌة الكبرى التً ٌلعبها قطاع الصناعات التقلٌدٌة فهو ٌعانً من بعض المشاكل
أهمها عرضت بعض الحرف للزوال مع أنها قد تساعد بنسبة كبٌرة فً جلب نظرا السواح و
تحرٌك االقتصاد الوطنً  ،إضافة الى مشاكل أخرى هً نقص المواد االولٌة و نقص المحالت
المخصصة لتسوٌق المنتوج  ،باإلضافة الى عجز العدٌد من الحرفٌن من الحصول على
قروض بنكٌة.
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خالصة المبحث:
تتمتع والٌة مٌلة بمإهالت سٌاحٌة متعددة الطبٌعٌة من موقع و غابات ساحرة و منابع
حموٌة و مناظر ساحرة لكن أغلبها غٌر مستغلة و التزال على طبٌعتها االصلٌة  ،إضافة الى
ذلك فهً غنٌة بمرافقها االثرٌة و تارٌخها العرٌق و كذلك مواقع مهملة دون أي اعتبار و
احتوابها على أكبر سد هو سد بنً هارون الذي اضفى على المنطقة مناظر خالبة و نادرة
جعلت الوالٌة تفكر فً استغاللها الستقطاب مشارٌع استثمارٌة سٌاحٌة  ،أما الهٌاكل السٌاحٌة ،
فالوالٌة تعانً من نقص كبٌر فً المرافق و هٌاكل االستقبال  ،ضف الى ذلك غٌاب فضاءات
للترفٌه  ،هذه المإهالت رغم كون الوالٌة داخلٌة بعٌدة على الساحل اإل أنها تإهلها أن تكون
والٌة سٌاحٌة بامتٌاز.
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مقدمـة المبحـث :
بعدما تم التطرق للمإهالت السٌاحٌة التً تزخر بها الوالٌة سوف نحاول من خالل هذا
المبحث دراسة وضعٌة السٌاحة بوالٌة مٌلة من حٌث الهٌاكل الثقافٌة و السٌاحٌة من هٌاكل
االستقبال و االٌواء و السٌاح الوافدٌن للمنطقة و القابمٌن على هذا القطاع و حالة المشارٌع
التنموٌة للقطاع السٌاحً .
 -Iلمــاذا ننمــً السٌاحــة فـً والٌــة مٌلــة :
لقد أصبحت السٌاحة فً أواخر القرن الماضً و بداٌة القرن الحالً واحدة من النشاطات
االقتصادٌة التً تولٌها الدول عناٌة كبرى على اعتبار أن الترفٌه بكل أشكاله أصبح مطلبا
عالمٌا

و من تم أصبحت الدول تنافس من أجل تلبٌة هذا المطلب فاعتنت بؤثارها الثقافٌة و

التارٌخٌة و خصصت االستثمارات الضخمة إلنجاز هٌاكل االستقبال الالزمة و الجزابر التً
ال نقاش فً أنها تستحوذ على جزء هام من التراث التارٌخً و الثقافً و العالمً مدعوة الى
االهتمام بقطاعها السٌاحً للوصول به الى المكانة العالمٌة المستحقة  ،لذلك فوالٌة مٌلة لها
العدٌد من المإهالت تتطلب االعتناء بها لدفع هذا القطاع التنموي منها:
 والٌة مٌلة تتمتع بموقع استراتٌجً هام ٌتوسط االقلٌم الشمالً الشرقً مما ٌسمح لها
بإنشاء عالقات إقلٌمٌة مع عدة والٌات.
 تملك والٌة مقومات اقتصادٌة هابلة فهً منطقة فالحٌة بالدرجة االولى لتوفرها على
مساحة زراعٌة كبٌرة التً ٌمكن استغاللها و خدمات تجارٌة متنوعة الحتوابها على
أكبر سوق على المستوى االقلٌمً و بالتالً االهتمام بتحسٌن هذٌن الجانبٌن ٌساهم فً
جلب العدٌد من االشخاص .
 تحتوي والٌة مٌلة على مإهالت متعددة طبٌعٌة  ،اثرٌة  ،تارٌخٌة  ،دٌنٌة فهً غٌر
مستغلة و متروكة على طبٌعتها بل انها تعرف تقهقر و التالشً ٌوما بعد ٌوما.
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 عرفت الوالٌة تقدما فً شبكة المواصالت و الهٌاكل القاعدٌة الالزمة للحٌاة إضافة الى
احتوابها على أهم المدٌرٌات و المإسسات البنكٌة و المصرفٌة كل هذا سوف ٌسهل
عملٌة التنمٌة السٌاحٌة و ٌنقص من تكالٌف المشارٌع االستثمارٌة و بذلك تصبح وجهة
مفضلة لجلب العدٌد من المستثمرٌن المحلٌٌن و االجانب .
 تتوفر الوالٌة بمنطقة بنً هارون على مإهالت متنوعة من موقع استراتٌجً هام و
مناظر طبٌعٌة خالبة و احتوابها على اكبر سد بالجزابر و هو سد بنً هارون و التً
ستصبح بفضل هذه المنشؤة الضخمة قطبا سٌاحٌا .
كل هذه تجعل من والٌة مٌلة واحدة من المجاالت المفضلة لتحقٌق تنمٌة و هذا عن طرٌق
االستثمار ووضع برامج تنموٌة لتطوٌر القطاع السٌاحً بها.
 -IIالوضعٌة الحالٌة للقطاع السٌاحً بوالٌة مٌلة :
 -1الهٌاكل السٌاحٌة  :و تتمثل خاصة فً كل هٌاكل االستقبال و االطعام و مرافق الترفٌه .
 -1-1هٌاكل االستقبال :
تتمثل هٌاكل االستقبال السٌاحً العنصر االساسً فً التنمٌة السٌاحٌة و تقتصر فً والٌة
مٌلة على الفنادق و عددها سبعة ٌ 07قدر عدد االسرة بها  232سرٌر وهو عدد غٌر كافً
ضعٌف إذا ما قورنت بالمدن السٌاحٌة كقسنطٌنة و جٌجل.
فوالٌة مٌلة تعانً من نقص فادح فً الفن ادق و كل ما هو موجود فً الوالٌة من فنادق غٌر
مصنفة ال ترقً لمتطلبات السٌاح و تفتقد ألدنى شروط الجذب السٌاحً و هً تابعة للقطاع
الخاص.
كما أن نوعٌة الفنادق لٌست فً طموحات والٌة لها إمكانٌات سٌاحٌة و تجارٌة و فالحٌة
كبٌرة و بالتالً فالوالٌة بحاجة إلى فندق أو فندقٌن على األقل من مستوى عالً (بنجمٌن أو
ثالث نجوم) و هذا لتطوٌر نوعٌة الخدمة بها و طاقة االستقبال.
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-2-1هٌاكـــل االطعــام :
ال تتوفر الوالٌة على مطاعم سٌاحٌة بمعنى الكلمة غٌر أنها تحتوي على مناطق لألكل
السرٌع مشهورة بؤنواع مختصة فً أكالت معٌنة كمنطقة بنً هارون المشهورة بالشواء التً
تستقطب أعداد كبٌرة من الوافدٌن إما عابرٌن أو ٌقصدون المنطقة خصٌصا ألكل الشواء .
 -3-1الهٌاكل الترفٌهٌة :
بالنسبة لهٌاكل الترفٌه فإن والٌة مٌلة ال تحتوي على أي فضاء للترفٌه ماعدا حدٌقة بمركز
الوالٌة (بلدٌة مٌلة) غٌر أنها لٌست مهٌؤة  ،أما حالٌا ٌتم تهٌبة مساحات على ضفاف سد بنً
هارون للترفٌه باعتباره أهم مورد سٌاحً بالوالٌة ٌمكنه جذب السٌاح سواء المحلٌٌن أو
االجانب فً حالة ما توفر على وسابل الراحة  ،غٌر أن الغٌاب الدابم لهٌاكل الترفٌه بالوالٌة
دفع بالمواطن المٌلً للجوء الى الوالٌات المجاورة لقضاء أوقات الراحة خاصة فً موسم
االصطٌاف.

صور رقم (:)32
الحدٌقة العمومٌة بمركز الوالٌة

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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 -2المعالـم التارٌخٌة و الدٌنٌـة:

و المتمثلة فً المساجد و المعالم التارٌخٌة المذكورة فً المبحث االول و جلها ٌعانً من
االهمال و االتالف المتواصل بسبب العوامل الطبٌعٌة الى أن البعض منها أصبح من الصعب
الوصول إلٌه لتمتع بجمال هندسته بسبب تقهقر الظروف األمنٌة بها .
 -3دراسة السٌاح الوافدٌن بوالٌة مٌلة :
من خالل المرافق و هٌاكل االستقبال المتواجدة على مستوى الوالٌة ٌتبٌن نقص فً السٌاح
المتوافدٌن على المنطقة و نقص فً عدد اللٌالً المقضات بها  ،كما أن السٌاح االجانب الذٌن
ٌزورون الوالٌة ٌضطرون لمغادرتها فً المساء للوالٌات المجاورة و هذا لغٌاب الفنادق
المصنفة.
*الجدول رقم ( :)37إحصائٌات السٌاح بالوالٌة ()2013 -2006
النسبة
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2013
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12050
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أجانب
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إذا القٌنا نظرة تحلٌلٌة حول إحصابٌات السٌاح الوطنٌٌن و االجانب المبٌنة فً الجدول
و االعمدة البٌانٌة نالحظ تراجع مستمر فً استقبال الوالٌة للسٌاح سواء الوطنٌن أو االجانب ،
فبالنسبة للسٌاح الوطنٌن بعد ان كان عددهم فً سنة 2006م ٌقدر بـ  16966سابح بدأ فً
االنخفاض لٌصل سنة 2008م إلى  12050سابح لغلق فندق سٌدي بوزٌد بشلغوم العٌد،
لٌرتفع عددهم فً سنة 2010م إلى  14142سابح  ،ومع وجود العدٌد من األسباب تراجع
عدد السٌاح من جدٌد خالل سنتً 2012م و2013م لٌصل إلى  10246و  3224سابح ،
وتتمثل هذه األسباب فً فقدان سوق الجملة التجاري بتاجنانت إلى مكانته الوطنٌة والذي ٌعتبر
موردا الستقبال السٌاح من مختلف التراب الوطنً  ،باإلضافة الى النقص الذي تعانً منه
الوالٌة فً الهٌاكل السٌاحٌة المختلفة  ،أما الموجودة فهً ال ترقى الى أدنى شروط الجذب
السٌاحً و متطلبات السٌاح  ،ضف الى ذلك فالوالٌة تشهد غٌاب تنمٌة حقٌقٌة فً مختلف
جوانب الحٌاة االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة .
أما فٌما ٌخص السٌاح االجانب فإن عددهم مرتبط بالعمل فً الشركات االجنبٌة المتواجدة
بالوالٌة و تختلف مدة بقابهم حسب رغباتهم و أغلب السٌاح االجانب ٌفضلون التنقل الى
الوالٌات المجاورة كقسنطٌنة و سطٌف للمبٌت بسبب نقص هٌاكل االستقبال بالوالٌة خاصة
المصنفة منها.
 -4التسٌٌر السٌاحً فً الوالٌة :
ٌقوم بتسٌٌر القطاع السٌاحً فاعلون متنوعون إما بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة و لقد
الحظناهم فً الفبات التالٌة :
 -1-4مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة :
و هً المسإول االول و الربٌسً عن التسٌٌر السٌاحً بالوالٌة فهً التً تقوم بمتابعة
تطابق النشاطات السٌاحٌة بمقاٌٌس التسٌٌر و قواعد ممارسة النشاطات السٌاحٌة ومن أهم
نشاطاتها:
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 المشاركة فً تحضٌر و إحٌاء الٌوم اإلعالمً المنظم من طرف مٌلة تحت عنوان من
أجل دٌنامٌكٌة جدٌدة لالستثمار دعم و مرافقة المستثمرٌن بتارٌخ 2013/11/11م بدار
الثقافة بشلغوم العٌد.
 تنظٌم اجتماع مع متعاملً قطاع السٌاحة (فنادق +وكاالت سٌاحٌة) بتارٌخ
2013/11/12م من أجل االنخراط فً مخطط جودة السٌاحٌة الجزابر حٌث تم تحضٌر
ملفات المنخرطٌن

و إرسالها الى الوزارة الوطنٌة بتارٌخ 2013/12/08م.

 نشر و متابعة إعالنات مختلف االدارات و الهٌبات فً اللوحة االلكترونٌة االشهارٌة.
 استقبال المواطنٌن و المستثمرٌن و االستماع النشغاالتهم و مرافقتهم فً مشارٌعهم.
 مشاركة إطارات المدٌرٌة فً الٌومٌن الدراسٌن حول الصفقات العمومٌة من تنظٌم غرفة
الصناعة و التجارة بنً هارون مٌلة وذلك ٌومً  22و 23دٌسمبر 2013م  ،كما تقوم
بتوجٌه و المتابعة بالتنسٌق مع الهٌبات و تنبثق عنها هٌبات أخرى بالوالٌة هً :
 دار الصناعة التقلٌدٌة الحرة بمٌلة  :و دورها ٌنحصر فً االشراف على عدة ورشات
لألشغال الفنٌة و فضاء للعرض و مجاالت تجارٌة لتسوٌق المنتوجات الحرفٌة و كذا
قاعة للندوات و النشاطات و بها قاعات صغٌرة للتكوٌن و التؤهٌل ٌتشخص باألساس
إلعادة االعتبار و إحٌاء بعض الحرف المهددة بالزوال .
 دار الصناعة التقلٌدٌة بتاجنانت  :لما تعرفه المدٌنة من نشاط تجاري و ذلك فً إطار
تنمٌة الهضاب العلٌا فلها نفس دور دار الصناعة التقلٌدٌة فً والٌة مٌلة .
 مركز االعالم و التوجٌه السٌاحً بتاجنانت .
 -5الفاعلون بصفة مباشرة فً قطاع السٌاحة بالوالٌة:
وهم اللذٌن ٌ تعاملون بصفة مباشرة مع السٌاح و بالتالً هم ممثلً الهٌاكل السٌاحٌة
و المتمثلٌن فً :
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 -1-5ممثلً السٌاحة الفندقٌة و هٌاكل المبٌت  :حٌث ٌوجد بوالٌة مٌلة ثمانٌة  08فنادق
غٌر مصنفة و خمسة  05مستغلة هً فندق السالم بمٌلة  ،فندق السفٌر  ،الرمال  ،نزل
سٌدي بوزٌد ببلدٌة شلغوم العٌد  ،فندق األمٌر بتاجنانت .
 -2-5وكاالت السٌاحة و االسفار ٌ :وجد بوالٌة مٌلة سبعة ( )07وكاالت و هً ناشطة و
هً :
*وكالة دحمانً و مدٌحة بمٌلة و فرعها بشلغوم العٌد .
*وكالة سٌفاتً بمٌلة .
*وكالة فرحات تور و فرع وكالة موندٌال تور بفرجٌوة.
*وكالة زاوي ببلدٌة وادي النجاء.
وٌتركز دورها فً تنظٌم الرحالت خاصة الحج و العمرة .
 -3-5الحركـات الجمعوٌـة :
إن للحركات الجمعوٌة دور فعال فً ترقٌة السٌاحة و النشاط السٌاحً على المستوى المحلً
لكن هذا ما ال ٌتوفر علٌه والٌتنا حٌث أن النشاط الجمعوي بوالٌة مٌلة ضعٌف مقارنة بباقً
الوالٌات االخرى حٌث أنه ٌقتصر على وجود ثالث جمعٌات فقط :
*جمعٌة سٌاحة الشباب جسور الكابنة ببلدٌة التالغمة التً تم اعتمادها سنة 1997م.
*جمعٌة مٌالف السٌاحة الكابنة ببلدٌة مٌلة التً تم اعتمادها سنة 2001م.
*جمعٌة سٌدي محرز للسٌاحة و الترفٌه الكابنة ببلدٌة عٌن البٌضاء احرٌش التً تم
اعتمادها سنة 2009م.
باإلضافة الى وجود جمعٌتٌن قٌد االنشاء و هما :
*جمعٌة تادالوت للسٌاحة ببلدٌة وادي النجاء.
*جمعٌة االمل للسٌاحة ببلدٌة دراجً بوصالح.
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و هذه الجمعٌات تعانً من نقص االعتمادات المالٌة و المادٌة و انعدام المقر  ،هذا ما وقف
عابقا أمام نشاط هذه الجمعٌات  ،و حسب رأٌنا فإن بسبب غٌاب هذه الجمعٌات ٌعود الى
انعدام الوعً لدى المواطنٌن بؤهمٌة النشاط السٌاحً خاصة فً غٌاب السٌاحة الثقافٌة (. )1
 -4-5المطاعم السٌاحٌة بوالٌة مٌلة  :ال ٌوجد بوالٌة مٌلة مطاعم مصنفة.
 -6االستثمـار السٌاحً بوالٌـة مٌلـة :
ٌعرف االستثمار السٌاحً فً والٌة مٌلة ركودا و جمودا كبٌرٌن حٌث لم تسجل الوالٌة بناء
أي فندق مصنفا و لو بدرجة واحدة و ال حتى مركب سٌاحً و ال مرافق للتسلٌة رغم
المإهالت السٌاحٌة التً تتمتع بها  ،أما المشارٌع التنموٌة المبرمجة حالٌا فهً ملفات فً
انتظار الدراسة هذا االمر ٌتطلب إٌجاد حلول عاجلة تكسر هذا الجمود و تحقٌق التنمٌة
السٌاحٌة الموجودة فً الوالٌة  ،أما عن أفاق االستثمار السٌاحً فالوالٌة تضع تحت تصرف
المستثمرٌن عدة مواقع مدروسة للمشارٌع المقترحة و أهم المشارٌع التنموٌة هً الفندقة ،
حضٌرة العاب مابٌة  ،حضٌرة تسلٌة  ،مركب رٌاضً  ،إقامات للراحة و هٌاكل االستقبال
و سلسلة مطاعم و خدمات  ،مٌناء ترفٌهً و استغالل المنابع الحموٌة  ،حضٌرة حٌوانات ،
مسابح  ،فضاءات للراحة و الترفٌه  ،مشارٌع خضراء  ،مركز للصٌد القاري  ،مركز طبً
رٌاضً.

( :)1تقرٌر حول السٌاحة بوالٌة مٌلة  ،مارس  ، 2007ص17
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 -1-6االستثمــار فـً القطـاع العـام :
ٌمثل القطاع العام مدٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة و هذه االخٌرة برمجت عدة
مشارٌع تنموٌة من شؤنها أن تسمو بالقطاع السٌاحً بالوالٌة الى مراتب أحسن و من بٌن هذه
المشارٌع و التً تعد جلها فً مرحلة الدراسة نذكر :
 -1-1-6دراسة التهٌئة لموقع طبٌعً ( غابة تادرار بلدٌة القرارم قوقة ):
تتمثل هذه العملٌة فً دراسة تهٌبة هذه الغابة المطلة على سد بنً هارون و ذلك عن طرٌق
اقتراح حل مسالك بهذه الغابة و أماكن للتنزه بها و بعض الهٌاكل و المنشآت الخفٌفة مثل
مطاعم  ،مساحات للعب  ،فضاءات تجارٌة ....الخ.
 -2-1-6دراسة التهٌئة لمحطتٌن مناخٌتٌن بجبل وشناك ببلدٌة تسالة لمطاعً و جبل
تامزقٌدة ببلدٌة تسدان حدادة :
دراسة خاصة القتراح تهٌبة تشمل منشآت و أشغال خاصة بالمحطات المناخٌة و هً
محطات تكون فً المناطق المرتفعة التً تسقط بها ثلوج فً فصل الشتاء.
 -3-1-6الدراسة الهٌدروجٌولوجٌة لطبقة المٌاه الحموٌة بمشتة السمارة بلدٌة التالغمة:
هذه الدراسة تحدد لنا المنسوب الحقٌقً للمٌاه الحموٌة كذلك درجة الحرارة وعمق المٌاه
الحموٌة و ما اذا كانت المٌاه الحموٌة متجددة أم ال  ،حتى ٌتسنى لنا التحكم فً عدد المشارٌع
الحموٌة الواجب إنجازها بهذه المنطقة و كذلك حماٌة طبقة المٌاه الحموٌة من الزوال مستقبال.
 - 4-1-6دراسـة تهٌئـة جـر وتجمٌع مٌاه المنبع الحموي "قروز" بلدٌة وادي العثمانٌة :
تتمثل هذه الدراسة فً اقتراح أسالٌب وطرق جر مٌاه المنبع الحموي قروز وفصلها عن
المٌاه الغٌر حموٌة لوادي قروز ،باعتبار أن المنبع ٌقع بمحاذات الوادي وٌنبع من عدة أمكنة ،
ثم تخزٌنه وتهٌبته فً مكان واحد قصد استغالله مستقبال فً تزوٌد مشروع أو مشارٌع
لمحطات أو مركبات حموٌة.
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 -5-1-6دراسة و تحدٌد وتصنٌف وإنشاء مناطق التوسع السٌاحً للوالٌة:
مناطق التوسع السٌاحً هً كل منطقة أو امتداد من اإلقلٌم ٌتمٌز بصفات أو بخصوصٌات
طبٌعٌة وبشرٌة وثقافٌة وإبداعٌة مناسبة للسٌاحة مإهلة إلقامة أو تنمٌة منشؤة سٌاحٌة وٌمكن
استغاللها فً تنمٌة نمط أو أكثر من السٌاحة ذات المردودٌة ومن أجل تطوٌر السٌاحة
وإعطابها دفعة حقٌقة تعمل الوالٌة على إعادة االعتبار لمناطقها السٌاحٌة المتنوعة وإعادة
تؤهٌلها بالصورة التً تجعلها جاهزة لالستثمار وقد تم اقتراح ( )08ثمانٌة مناطق للتوسع
السٌاحً نظرا لخصابصها الطبٌعٌة ومواقعها الخالبة المتمٌزة وهً  :مارشو بلدٌة مٌلة ،كدٌة
المقتٌلة بلدٌة التالغمة  ،حمام قروز بلدٌة العثمانٌة  ،وشناك بلدٌة تسالة لمطاعً ،فج فدولس
بلدٌة تسالة لمطاعً  ،عٌن أحمد بلدٌة مٌنار زارزة  ،المرج بلدٌة تسدان حداد  ،بنً هارون
بلدٌة حمالة.
 -1-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً "مارشو" :
تقع منطقة التوسع السٌاحً على بعد 3كلم عن مقر بلدٌة مٌلة من قسم  22حصة 40
ٌحدها شماال قطع أرضٌة رقم 15و 16حصة من رقم  20و 21ملك للخواص شرق وجنوب
حدود بلدٌة عٌن التٌن وغربا قطع أرضٌة رقم  41،79 ، 39 ، 38حصة من قسم  22ملك
للخواص تقرر مساحتها  52هكتار وقانونٌا هً تابعة ألمالك الدولة تمتاز بعلوها وبمناظرها
الطبٌعٌة الخالبة وبجودة مٌاه منابعها العذبة المنتشرة على جانبها.
 -2-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً كدٌة المقتٌلة :
تقع منطقة التوسع كدٌة المقتٌلة ببلدٌة التالغمة دابرة التالغمة والٌة مٌلة ٌحدها شماال
بلدٌة واد سقان جنوبا الطرٌق المإدي الى عٌن ملٌلة والٌة أم البواقً و شرقا التجمع الحضري
الربٌسً التالغمة و غربا أراضً فالحٌة تقدر مساحتها حوالً 50هكتار  ،كذلك هً تابعة
ألمالك الدولة تمتاز سٌاحٌا باحتوابها على  05خمسة منابع معدنٌة و مناظر طبٌعٌة خالبة
طبٌعة استغاللها حمامات معدنٌة  ،نزل  ،مقر للراحة و االستجمام.
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 -3-5-1-6منطقـة التوسـع السٌاحـً حمـام قــروز :
تقع منطقة حمام قروز ببلدٌة وادي العثمانٌة دابرة شلغوم العٌد والٌة مٌلة ٌحدها شماال واد
الرمال شرقا فابض القطعة رقم  ، 34جنوبا فابض  34و غربا فابض القطعة رقم  ، 34كذلك
تقدر مساحتها بـ 00111م 2و كذلك هً تابعة ألمالك الدولة تتمٌز سٌاحٌا باحتوابها على
الحمام المعدنً.
 -4-5-1-6منطقـة التوسـع السٌاحـً وشنـاك:
تقع منطقة وشناك ببلدٌة تسالة لمطاعً دابرة ترٌعً باٌنان والٌة مٌلة ٌ ،حدها شماال غابة
بودواو شرقا سلسلة جبال وشناك وجنوبا الغابة  ،تقدر مساحتها بحوالً  011هكتار و هً
قانونٌا تابعة ألمالك الدولة و الغابات  ،تتمٌز بمناظر طبٌعٌة خالبة تحٌط بها غابات والٌة
جٌجل و كذلك ارتفاعها بـ 0011م على مستوى سطح البحر و مشرفة علٌه و تكسى بالثلوج
فً فصل الشتاء طبٌعة استغاللها منشآت سٌاحٌة .
 -5-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً عٌن أحمد :
تقع منطقة عٌن احمد ببلدٌة مٌنار زارزة دابرة تسدان حدادة والٌة مٌلة ٌحدها شماال الغابة
شرقا مشتة غدٌر جنوبا مشتة العناصر و غربا بلدٌة جٌملة بوالٌة جٌجل  ،تقدر مساحتها
 01هكتار و هً تابعة أٌضا ألمالك الدولة و تتمٌز سٌاحٌا بمناظر جد خالبة تطل على غابات
الزٌتون  ،الصنوبر و البلوط و تمتاز بمنابعها النابٌة العذبة و ارتفاعها الكبٌر على مستوى
سطح البحر  0411م و تكسى كذلك بالثلوج شتاءا بها عدة معالم من ثورة التحرٌر  ،أما طبٌعة
استغاللها مراكز استجمام  ،انشاء فنادق و منتجعات عابلٌة  ،مخٌمات صٌفٌة  ،مرافق رٌاضٌة
( قاعات متعددة الرٌاضات  ،مٌادٌن التزحلق على الثلوج ).

197

الفصل الثالث

الوؤُالث السياحيت ّّضعيت القطاع السياحي في ّاليت هيلت

 -6-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً المرج السطاح :
تقع منطقة المرج السطاح ببلدٌة تسدان حدادة دابرة تسدان حدادة والٌة مٌلة ٌ ،حدها شماال
أشجار غابٌة و الطرٌق الوطنً رقم  77المإدي الى جٌجل جنوبا منطقة السطاح شرقا و غربا
الغابة تقدر مساحتها حوالً  40هكتار تابعة ألمالك الدولة و تتمٌز سٌاحٌا بمناظر طبٌعٌة
خالبة تحٌط بها اشجار غابٌة من كل الجوانب و بها منابع مابٌة عذبة.
 -7-5-1-6منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون :
تقع منطقة بنً هارون ببلدٌة حمالة دابرة القرارم قوقة والٌة مٌلة ٌحدها شماال بلدٌة سٌدي
معروف والٌة جٌجل جنوبا بلدٌة القرارم قوقة شرقا مشتة بنً هارون و غربا بلدٌة شٌقارة
تقدر مساحتها بـ 1000هكتار و هً تابعة ملكٌا للدولة و تتمٌز سٌاحٌا بموقعها االستراتٌجً
الهام ووجودها على الطرٌق الوطنً رقم  27الرابط بٌن والٌتً قسنطٌنة و جٌجل مرورا
بمٌلة الى جانب جسر وادي الذٌب فوق سد بنً هارون و هو تحفة معمارٌة فً حد ذاته و
مناظرها الطبٌعٌة الخالبة و جبالها المرتفعة وودٌانها و طبٌعة صخورها باإلضافة الى غاباتها
و قربها من أهم موانا الجزابر ( مٌناء جنجن بوالٌة جٌجل ) و احتوابها على االثار الرومانٌة
التً التزال غٌر معروفة حتى االن و المتواجدة بهذه المنطقة و قربها من الموقع االثري
الرومانً المعروف تٌدس المتواجدة بإقلٌم والٌة قسنطٌنة و كذلك توفرها على احد أهم المنابع
الحموٌة بوالٌة مٌلة و هو المنبع الحموي بنً هارون أو حمام بنً هارون المشهور و الذي
ٌستحضن مستقبال محطة حموٌة عالجٌة هامة فً طور االنجاز ،أما طبٌعة استغاللها فً
الصٌد  ،محطات التنزه  ،صٌد الطٌور  ،تهٌبة الغابات ٌساعد على إنشاء مساحات محمٌة
ٌمكن استغاللها كفضاء للراحة  ،كذلك انجاز مركب حموي عالجً عصري

و إمكانٌة

انجاز محطة حموٌة اخرى فً حالة توفر المٌاه الحموٌة .
وبعد تبنً مبدأ انشاء منطقة التوسع السٌاحً من قبل مجلس االدارة الوالبً  ،تم اطالق مسابقة
افكار من قبل الوكالة العقارٌة بقرارم قوقة من أجل انجاز مشروع تمهٌدي لدراسة التهٌبة
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السٌاحٌة لهذه المنطقة و من بٌن ثالث دراسات مقترحة اختار مجلس االدارة الدراسة المقترحة
من قبل مكتب الدراسات BEGAالكابن مقره بقسنطٌنة و المتكون من فرٌق مختص و متنوع
و بمستوى عالً (.)1
 فالمشارٌع التً لم تنطلق بعد هو مشروع دراسة إلنجاز و تهٌبة مركز للتوجٌه و االعالمالسٌاحً بمٌلة و الذي انطلق هو مشروع دراسة تهٌبة لموقع طبٌعً بمنطقة بنً هارون فً
سنة  ، 2014أما المشارٌع التً فً طور االنجاز هً دراسة المخطط التوجٌهً للتهٌبة
السٌاحٌة لوالٌة مٌلة و انجاز لوحات ترقوٌة إشهارٌة خاصة بالسٌاحة أما فٌما ٌخص المشارٌع
المنجزة فهو مشروع إنجاز مركز لإلعالم و التوجٌه السٌاحً بتاجنانت و الذي انجز فً إطار
برنامج الهضاب العلٌا تم انجازه بنسبة 100و فً سنة  2009لكنه غٌر مجهز .
 -2-6االستثمار فً القطاع الخاص:
ٌعد القطاع الخاص أحد العوامل المساعدة على دفع عجلة التنمٌة السٌاحٌة و الرقً بها
خاصة اذا تلقت الدعم الكافً لها.
بوالٌة مٌلة ال ٌلقى القطاع السٌاحً رواجا لدى الخواص اال من فبة قلٌلة من المستثمرٌن و
أغلبهم ٌتجهون الى االستثمار فً الحمامات الحموٌة  ،كما ان اغلب المشارٌع متوقفة  ،و هذا
راجع لعدة أسباب منها عدم نضج المستثمرٌن  ،و تجنبهم طلب القروض نظرا الن معظمهم ال
ٌملك نسبة التموٌل الذاتً لمشروعهم.

( :)1مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مٌلة.
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 -2-6االستثمار فً القطاع الخاص:
ٌعد القطاع الخاص أحد العوامل المساعدة على دفع عجلة التنمٌة السٌاحٌة و الرقً بها
خاصة اذا تلقت الدعم الكافً لها.
بوالٌة مٌلة ال ٌلقى القطاع السٌاحً رواجا لدى الخواص اال من فبة قلٌلة من المستثمرٌن و
أغلبهم ٌتجهون الى االستثمار فً الحمامات الحموٌة  ،كما ان اغلب المشارٌع متوقفة  ،و هذا
راجع لعدة أسباب منها عدم نضج المستثمرٌن  ،و تجنبهم طلب القروض نظرا الن معظمهم ال
ٌملك نسبة التموٌل الذاتً لمشروعهم.
 -1-2-6المشارٌع السٌاحٌة التً فً طور االنجاز :
انطالقا من الجدول رقم ( )38و الذي ٌمثل المشارٌع التً فً طور االنجاز بوالٌة مٌلة
نالحظ أن هناك مشارٌع استثمارٌة متعددة ( من نزل الى فنادق إلى مركبات حموٌة و غٌرها
من المشارٌع تتركز فً مركز الوالٌة بلدٌة مٌلة و البلدٌات التً تعرف نشاط تجاري ( بلدٌة
شلغوم العٌد  ،بلدٌة تاجنانت )  ،وكذلك البلدٌات التً على ضفاف سد بنً هارون ( بلدٌة
القرارم قوقة  ،بلدٌة حمالة ) ،وغابت عن المناطق التً تتمتع بمقومات سٌاحٌة اخرى
( الغابات  ،المنابع الحموٌة ) لتواجدها بالمناطق النابٌة لضعف التنمٌة بها كونها صعبة
التضارٌس ٌصعب الوصول الٌها.
ورغم أن هذه المشارٌع بإمكانها ا ن تقلل من النقص التً تعانً منه هٌاكل االستقبال بالوالٌة
و التً من شؤنها أن تساهم فً جذب السٌاح اال أن معظم المستثمرٌن لم ٌستفٌدوا من القطع
االرضٌة و ال من التموٌل المادي للمشروع بل ٌعتمدون فً انجازها على التموٌل الذاتً
لمشروعهم  ،و هذا ما ٌإثر سلبا على السٌر الحسن للمشارٌع ،ما ٌجعلها تتسم بالبطء ما ٌإدي
الى توقفها بعد مدة انطالقها.
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*جدول رقم ( :)38مشارٌع السٌاحٌة التً فً طور االنجاز
عدد

الرقم

المستثمر

المشروع

01

خالف
خالف

فندق

90

02

بوناموس
اسماعٌل

03

حاج عزام
رشٌد

04

05
06
07

بوقزولة
حسان و
بوطٌبة
احمد
مجذوب
عبد الحمٌد
و الطٌب
بن عمٌرة
فرحات
عمرانً
مصباح

االسرة

العنوان

نسبة تقدم
االشغال %

الطرٌق
الوطنً رقم
 05شلغوم
العٌد

75

 فندق -مطعم -
محالت
كافٌترٌا

106

مٌلة

30

تهٌبة نزل

34

الطرٌق
الوطنً رقم
05
تاجنانت

85

محطة
حموٌة

108

المجموع االسرة

تارٌخ
االستفادة من
القطع االرضٌة
/04/03
1994
(عقد التنازل)

/

غٌر مستفٌد

تارٌخ انطالق
االشغال

/08/19
2006

/

/

مالحظة

فً طور
االنجاز

فً طور
االنجاز

فً طور
االنجاز

منطقة بنً
هارون
بلدٌة حمالة

15

/

2012

فً طور
االنجاز

فندق

72

بلدٌة قرارم
قوقة

75

غٌر مستفٌد

/

فً طور
االنجاز

فندق

124

مٌلة

65

غٌر مستفٌد

ماي 2011

فندق

73

تاجنانت

20

/

2012

606
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 -2-2-6المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق ( مصادق علٌها من طرف الوزارة):
*جدول رقم ( : )39المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق
الرقم

المستثمر

المشروع

عدد
االسرة

العنوان

تارٌخ االستفادة من
القطع االرضٌة

01

لمرس صالح

محطة حموٌة

68

مشتة الشوارة
بلدٌة بنً قشة

1996/03/16
(مقررة المنح)

02

اإلخوة شاذي

فندق

34

التالغمة

غٌر مستفٌد

03

االخوة بوغرزة

فندق

142

شلغوم العٌد

/

04

سعدون فوضٌل

محطة حموٌة

72

عٌن الملوك

غٌر مستفٌد

05

بن حمو
الظاهر

فندق

168

شلغوم العٌد

1996/01/07
(مقررة المنح)

06

منشار عمار

محطة حموٌة

56

التالغمة

غٌر مستفٌد

مجموع االسرة

مالحظة
رفض رخصة البناء من
طرف مدٌرٌة الثقافة بسبب
وجود االثار الرومانٌة فً
وسط القطعة االرضٌة
المخصصة للمشروع.
رفض طلب رخصة البناء
من طرف مدٌرٌة الفالحة
بسبب وجود القطعة
االرضٌة الخاصة
بالمشروع خارج المخطط
العمرانً.
تحصل على رخصة
البناء.
رفض طلب رخصة البناء
بسبب عدم امتالكه لعقد
الملكٌة أو عقد اٌجار
طوٌل المدى على القطعة
االرضٌة المخصصة
للمشروع.
فً انتظار استخراج عقد
ملكٌة االرض من طرف
مدٌرٌة أمالك الدولة.
متوقف بسبب نقص فً
التموٌل المالً.

532
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انطالقا من الجدول رقم ( )39و الذي ٌمثل المشارٌع التً لم تنطلق و التً عرفت تنوع فً
المشارٌع االستثمارٌة من محطات حموٌة و فنادق شملت بلدٌات مختلفة باختالف المإهالت
السٌاحٌة الموجودة بها ( االثرٌة  ،طبٌعٌة).
اال أنه من بٌن ( )06مشارٌع استثمارٌة نجد فقط مستثمر واحد استفاد من قطعة أرضٌة و
هو مشروع انجاز المحطة الحموٌة ببلدٌة ٌحً بنً قشة و تحصل مستثمر واحد على رخصة
بناء و هو مشروع انجاز فندق بمدٌنة شلغوم العٌد ألسباب مختلفة منها ما تمثل فً وجود أثار
رومانٌة على وسط القطعة االرضٌة فكان من الضروري صٌانتها ٌتعلق االمر بالنسبة لمشروع
المحطة الحموٌة ببلدٌة بنً قشة  ،أما باقً المشارٌع االستثمارٌة فمعظم عراقٌلها ال تتعدى
العراقٌل االدارٌة ( عدم امتالك عقد الملكٌة ٌتعلق االمر هذا بمشروع إنجاز محطة حموٌة
ببلدٌة عٌن الملوك و مشروع انجاز فندق ببلدٌة شلغوم العٌد  ،او أن هذا المشروع ٌوجد خارج
المخطط العمرانً للمنطقة مثل مشروع إنجاز فندق ببلدٌة التالغمة )  ،التً بالتؤكٌد سٌإدي
الى عزوف المستثمرٌن على االستثمار فً القطاع السٌاحً و لجوبهم الى القطاعات االخرى
حٌث الربح االكٌد أو ٌقومون بتحوٌل مشارٌعهم الى الوالٌات االخرى.
 -3-2-6المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة :
انطالقا من الجدول رقم ( )40و الذي ٌمثل المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة بوالٌة مٌلة نالحظ
وجود مشارٌع متوقفة ٌتعلق االمر بإنجاز فندق ببلدٌة فرجٌوة و فندق ببلدٌة تاجنانت و مركب
حموي ببلدٌة مٌلة و رغم أن المستثمرٌن استفادوا من قطع أرضٌة منذ مدة تفوق  18سنة اال
أن نسبة االشغال لم تتجاوز  %70ماعدا مشروع انجاز فندق بالطرٌق الوطنً رقم 05
بتاجنانت حٌث وصلت نسبة االشغال الى انعدام التموٌل من قبل الدولة من جهة و غٌاب روح
االستثمار السٌاحً لدى المستثمرٌن من جهة اخرى  ،لتبقى المشارٌع السٌاحٌة بوالٌة مٌلة
تواجه عراقٌل بشتى أنواعها

فرغم وصول األشغال الى نسبة متقدمة لكنها ال تكتمل مما

ٌعطل تنمٌة القطاع السٌاحً بالوالٌة.
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*جدول رقم ( : )40المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة
الرقم المستثمر المشروع

عدد
االسرة

العنوان

نسبة تقدم
االشغال%

تارٌخ االستفادة

تارٌخ

من القطع

انطالق

االرضٌة

االشغال

مالحظة
ملف طلب

01

بوقلٌع

مركب

عبد هللا

حموي

44

مٌلة

60

22

تاجنانت

95

1996/02/03
( عقد التنازل )

1994

رخصة البناء
على المستوى
البلدٌة
انجز ملف

02

بخوش
الشرٌف

فندق

1989 /05/13
( عقد التنازل )

لتوسٌع الفندق
/

على مستوى
الوزارة
للمصادقة

03
04

بوالصوف

نزل

رابح

طرٌق

ٌحً
مبروك

فندق

مجموع االسرة

19
65

بلدٌة
زغاٌة
فرجٌوة

60
65

غٌر مستفٌد
1995/05/22
( عقد التنازل )

/
1995

مشاكل فً
التسٌٌر
نقص فً التموٌل
المالً
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 -7التكوٌــن السٌاحــً:
ٌلعب التكوٌن السٌاحً دورا هاما فً اإلنعاش االقتصادي للوالٌة  ،فضال عن تكوٌن
العدٌد من الشباب وخلق بذلك أٌادي عاملة مإهلة خصوصا وأن قطاع السٌاحة ٌتطلب أعداد
كبٌرة من العمال المإهلٌن ال ٌستلزم العدٌد من الشهادات الجامعٌة العالٌة وإنما تكوٌن خبرة
مهنٌة فً المجال السٌاحً وهذا من أجل تحسٌن مستوى الخدمات السٌاحٌة المقدمة للزبابن
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سواء كان ذلك فً قطاع الفندقة اإلطعام ،اإلرشاد أو فً قطاع الصناعات التقلٌدٌة أو غٌرها
حتى ٌتسنى لنا تقدٌم خدمات سٌاحٌة مواكبة للعصر.
*جدول رقم ( :)41اختصاصات مراكز التكوٌن المهنً على مستوى الوالٌة التً لها عالقة
بالصناعات التقلٌدٌة
االختصاصـات

عـدد المتربصٌن

صناعة الحلً التقلٌدٌة

03

النقش على الجبس

29

النجارة المعمارٌة

127

الطرز

22

الحالقة (نساء +رجال)

97

الطرز التقلٌدي (فتلة+مجبود)

09

الخٌاطة الجاهزة (نساء +رجال)

10

الطالء وتركٌب الزجاج

79

البالط ،الخزف و الفسٌفساء

07

المجموع

383

المصدر :مدٌرٌة التكوٌن المهنً والتمهٌن 2014
فوالٌة مٌلة تتوفر على أربعة عشر  14مركز تكوٌن مهنً تستفٌد منها فً التكوٌن فً
مٌدان الصناعات التقلٌدٌة هذه المراكز تضم  383متربص موزعٌن على تسعة تخصصات فً
فرعً الصناعات الفنٌة والصناعات التقلٌدٌة إلنتاج الخدمات كما توجد اختصاصات بسٌطة
موزعة على مراكز التكوٌن الحالقة ،الطرز ،الخٌاطة الجاهزة ،النجارة المعمارٌة.
إضافة إلى ذلك نسجل اختصاص وحٌد فً قطاع السٌاحة والمتمثل فً الطبخ (الجماعات
والتقلٌدي) المتواجد على مستوى كل المراكز.
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أما فٌما ٌخص المدارس الخاصة تسجل مدٌرٌة التكوٌن المهنً مدرسة وحٌدة متخصصة فً
مٌدان الفندقة والطبخ التقلٌدي المحلً فً بلدٌة مٌلة التً فتحت أبوابها فً مارس  2013والتً
تتسع لـ  20متربص ٌزاولون عن طرٌق التكوٌن والتمهٌن فً مإسسات فندقٌة .
باإلضافة إلى ما سبق تحاول مدٌرٌة التكوٌن المهنً فتح اختصاصات جدٌدة منها ترمم األثار ،
المحافظة على الحدابق والمساحات الخضراء و بالتالً نسجل نقص كبٌر فً مٌدان التكوٌن
السٌاحً على مستوى التكوٌن المهنً والتكوٌن الخاص وغٌابه كلٌا فً المستوى الجامعً
عوض أن ٌدرج كمحور هام ضمن بعض االختصاصات كاالقتصاد السٌاحً  ،التهٌبة
السٌاحٌة وغٌرها.
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خالصة المبحـث:
من خالل تحلٌل وضعٌة القطاع السٌاحً لوالٌة مٌلة نستخلص النتابج التالٌة :
 تعانً والٌة مٌلة من نقص فادح فً المرافق والهٌاكل السٌاحٌة والترفٌهٌة فهً تعمل
على طرد السٌاح ال على جلبهم .
 استقبال الوالٌة للسٌاح ٌشهد تراجع مستمر سواء الوطنٌن أو الجانب .
 سوء التسٌٌر السٌاحً من طرف المسٌرٌن أو الفاعلون بصفة مباشرة .
أما بالنسبة لالستثمار السٌاحً فً القطاع العام والخاص ٌتسم بالبساطة وقلة المشارٌع فمعظمها
متوقفة بسبب غٌاب المبادرات فً االستثمار وعدم نضج المستثمرٌن وغٌاب التموٌل وضعف
فً التكوٌن السٌاحً.
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خالصة الفصــل :
بعد إحصاء معظم المإهالت السٌاحٌة لوالٌة مٌلة تبٌن أنها تملك مقومات تإهلها ألن
تكون قطبا سٌاحٌا وذلك لما تمتلكه من موارد سٌاحٌة متنوعة طبٌعٌة من جبال وغابات
ومسطحات مابٌة الحتوابها على أكبر سد هو سد بنً هارون الذي أضفى على المنطقة مناطر
خالبة ومنابع حموٌة وكذا مإهالت تارٌخٌة من تعاقب حضارات علٌها من رومانٌة  ،بٌزنطٌة
 ،إسالمٌة  ،عثمانٌة فاستعمارٌة وما خلفته من موروث تارٌخً وأثري وغنً  ،لكنها عوض
أن تحتل الصدارة السٌاحٌة فهً تشتكً من تلف وإهمال معالمها األثرٌة وقدم هٌاكلها الدٌنٌة
ونقص كبٌر فً هٌاكلها السٌاحٌة ومرافقها الترفٌهٌة وضعف أكبر فً إنتاجها الحرفً وأن
االستثمار فً هذا القطاع ٌتم بالبساطة وقلة المشارٌع.
وخالصة ما ٌمكننا قوله أن والٌة مٌلة مازالت بعٌدة عن الحد األدنى للنهوض بالقطاع السٌاحً
وهذا فً غٌاب االستثمار الجاد.
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مقدمـة الفصل:
الجزائر كباقً دول العالم وفً السنوات االخٌرة بدأت تولً االهتمام بقطاع السٌاحة
و االعتماد علٌه كمورد جدٌد فً دعم اقتصادها بفضل ما تحتوٌه من اإلمكانٌات و المإهالت
السٌاحٌة و الثروات الطبٌعٌة .
والٌة مٌلة كغٌرها من والٌات الوطن تمتلك مإهالت سٌاحٌة هائلة من موقع و تارٌخ و
معالم أثرٌة و تنوع معالمها الطبٌعٌة و مرتفعات جبلٌة و منابع حموٌة و مناظر طبٌعٌة فرٌدة
من نوعها ٌمكن ان ٌإدي استثمارها إلى مٌالد منطقة سٌاحٌة واسعة و مزدهرة.
لكن عوض ذلك ٌتمٌز قطاع السٌاحة فً والٌة مٌلة بضعف كبٌر فٌما ٌخص نقص فً الهٌاكل
السٌاحٌة و التراجع المستمر فً استقبال السٌاح و حتى من حجم االستثمار الذي ٌتسم بالبطًء،
كلها تقف عائقا امام تنمٌة هذا القطاع و لتحقٌق ذلك سوف نحاول فً هذا الفصل تحدٌد بعض
التوجٌهات و التوصٌات و االقتراحات التً قد تساهم فً تنمٌة القطاع السٌاحً بالوالٌة
و النهوض به.
و لتفعٌل ذلك استعملنا أكبر المإهالت السٌاحٌة التً تمتلكها الوالٌة و التً لم تستغل بعد و هً
منطقة بنً هارون  ،و من أجل تصور متكامل و متناسق لهذه المنطقة وجب إنشاء و تهٌئة
منطقة ا لتوسع السٌاحً ( بنً هارون) إلقامة نشاط سٌاحً دائم ٌضمن الراحة و االستجمام و
ٌعطً مكانة لسٌاحتنا على المستوى الداخلً و العالمً و ذلك باالعتماد على المإهالت
الطبٌعٌة التً تتمتع بها المنطقة من مناطر خالبة  ،غابات  ،ووجود العدٌد من المرتفعات و
توفرها على أهم منبع حموي بالوالٌة  ،باإلضافة إلى احتواءها على أكبر سد و ما ٌوفره هذا
السد من إمكانٌات هامة لتطوٌر العدٌد من أنواع السٌاحة كالسٌاحة الرٌاضٌة  ،االستجمامٌة
و الصٌد السٌاحً.
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مقدمة المبحث:

رغم امتالك والٌة مٌلة لمإهالت وثروات سٌاحٌة طبٌعٌة  ،تارٌخٌة وثقافٌة هامة إال أنها
غٌر مستغلة بطرٌقة عقالنٌة وعلمٌة تسمح بتطوٌر نشاطات سٌاحٌة وخلق هٌاكل سٌاحٌة تكون
فً المستوى وبالتالً الوصول إلى صناعة سٌاحٌة بمعنى الكلمة قادرة على المساهمة الفعلٌة
فً التنمٌة المحلٌة االقتصادٌة االجتماعٌة وحتى الثقافٌة للوالٌة  ،لكن هذا لم ٌكن نظرا لتكاثف
العدٌد من العوائق وقفت أمام تنمٌة هذا القطاع .
وفً هذا المبحث حاولنا تسلٌط الضوء على عراقٌل السٌاحة بالوالٌة وإٌجاد بعض الحلول
واالقتراحات لها.
- Iالوضع المستهدف من التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة :
ان الهدف االساسً من التنمٌة هو التطوٌر من أجل الوصول الى االحسن و المساهمة فً
التنمٌة االقتصادٌة الشاملة و ألن الوالٌة تمتلك من المإهالت الطبٌعٌة  ،الثقافٌة  ،التارٌخٌة و
التً سبق

و أن ذكرناها ما ٌإهلها للقٌام بتنمٌة سٌاحٌة سٌكون لها دور كبٌر فً التنمٌة

المحلٌة .
رغم الطابع الفالحً المحض للوالٌة فإن تنمٌة القطاع السٌاحً سٌدفع بالضرورة الى تطوٌر
القطاع الفالحً ألن المنتجات الفالحٌة المتنوعة و ذات الجودة العالٌة شًء ضروري من أجل
تلبٌة حاجٌات المطاعم السٌاحٌة مثال و للتنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة أهداف هامة أخرى
تتمثل فً :
 خلق مناصب الشغل المباشرة أي المناصب التً ستكون فً األعمال و الخدمات السٌاحٌة
على مستوى الفنادق  ،المركبات السٌاحٌة  ،المركبات الحموٌة ...الخ.
 تطوٌر وإنعاش قطاع النقل بالوالٌة و خلق مناصب شغل كثٌرة بهذا القطاع  ،فالتنمٌة
السٌاحٌة ستإدي بالضرورة الى حركٌة سٌاحٌة و بالتالً وجود سٌاح من والٌات أخرى
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أو من خارج الوطن  ،هذه الحركٌة ستدفع ال محالة بالسلطات المعنٌة بقطاع النقل على
تطوٌر هذا القطاع بالوالٌة و تنوٌعه  ،النقل البري بؤنواعه و لما ال النقل الجوي.
 إن التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة بالوالٌة هدفها كذلك دفع السلطات المحلٌة البلدٌة إلى
تخصٌص أغلفة مالٌة خاصة بتموٌل مشارٌع التهٌئة المحلٌة .
 كذلك من أهداف التنمٌة السٌاحٌة بوالٌة مٌلة تثمٌن اإلرث الثقافً و التارٌخً الذي تزخر
به الوالٌة من خالل ترمٌم و تهٌئة المعالم التارٌخٌة و االثرٌة الستغاللها فً تطوٌر ما
ٌعرف بالسٌاحة الثقافٌة و من بٌن أهم المعالم األثرٌة و التارٌخٌة التً تحتاج فعال الى
تثمٌن و تهٌئة و ترمٌم المدٌنة القدٌمة الرومانٌة ( مٌلة القدٌمة أو مٌالف )  ،مسجد سٌدي
غانم أو مسجد أبو المهاجر الدٌنار ( أول مسجد بنً بالجزائر)  ،و قصر األغا أو قصر
الحاكم ببلدٌة فرجٌوة.
 - IIالعقبات التً تعترض التنمٌة السٌاحٌة لوالٌة مٌلة :
ٌوجد العدٌد من العقبات التً تقف عرضة أمام تنمٌة القطاع السٌاحً وبالتالً تإخر من
دور السٌاحة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌمكن توضٌح أهم المشاكل والمعوقات فً
النقاط التالٌة:
-1العوائــق الطبٌعٌة:
 -1-1انجــراف التربـة:
ٌعود هذا العائق إلى طبٌعة السطح واالنحدارات الموجودة بالوالٌة خاصة منها المناطق
الشمالٌة التً تتعرض لالنجراف والتعرٌة بسبب السٌول الناجمة عن تهاطل األمطار خاصة
فً فصل الشتاء وهذا ٌعتبر خطرا على المنطقة وعائق أمام النهوض بالقطاع السٌاحً من
خالل ما ٌخلفه من أثار سلبٌة على األرض حٌث صنعت هذه السٌول مجاري مائٌة عدٌدة و
أنشؤت الدولة بعض المجاري فً مناطق قلٌلة وبطرق تقلٌدٌة ولكن غٌر كافٌة  ،ولهذا وجب
التدخل السرٌع إلنقاذ المنطقة بطرق علمٌة وحدٌثة.
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 -2-1اإلنزالقات األرضٌة:
تعد االنزالقات األرضٌة عائقا أمام تنمٌة السٌاحة وتنشٌطها هذا بسبب األخطار الناجمة
عنها والمهددة للمنشآت والبنى التحتٌة ولكن بحكم التركٌبة الجٌولوجٌة لوالٌة مٌلة وغنى
المنطقة بالمٌاه
الجوفٌة خاصة المنطقة الشمالٌة منها  ،هذا ما ٌسبب انزالقات خطٌرة بها  ،فؤكبر منطقة مستها
الظ اهرة هً التجمعات الحضرٌة القرٌبة من حوض سد بنً هارون السٌما عند بداٌة عملٌة
تجمٌع المٌاه بالسد  ،إذا عرفت هذه المناطق عدة انهٌارات وتشققات بالمنازل مثل  :السٌباري ،
عنوش علً  ،سٌدي مروان.
 -3-1الرطوبة:
بناء سد بنً هارون وتجمٌع مٌاهه أدى إلى تغٌر النطاق البٌومناخً فٌها حٌث أدى إلى
ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة بالمناطق المحٌطة به  ،زٌادة على هذه العوائق نجد الفٌضانات
الناجمة عن األمطار الموسمٌة خاصة فً فصل الصٌف وما ٌنجم عنه من أضرار .
 -2العوائق البشرٌة:
ٌعتبر اإلنسان هو العامل األول و األكبر فً النهوض بالقطاع السٌاحً من خالل تدخله
المباشر والغٌر المباشر على المناطق السٌاحٌة سواء بتدخله اإلٌجابً باالستغالل العقالنً
واألمثل أو بتدخله السلبً إما بالتوسع العمرانً أو سوء استغالل المجال فً األغراض الفالحٌة
والصناعٌة .
 -1-2المٌاه المستعملة:
تعتبر المجاري المائٌة الطرٌق الوحٌد الذي تسلكه المٌاه المستعملة نحو بحٌرة سد بنً
هارون مما ٌعرضها للتلوث حٌث ساهمت التجمعات السكانٌة بنسبة  %93.78من الجحم
الكلً المطروح والوحدات الصناعٌة بـ  %8.22وهذا ما ٌإثر سلبا على السٌاحة المائٌة
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والثروة السمكٌة الموجودة بها وتشكل خطرا حقٌقً على نوعٌة المٌاه وزٌادة نسبة الوحل به
ولهذا وجب التدخل السرٌع ألجل إنقاذه وقد تحقق هذا من خالل إنشاء محطات للتصفٌة األولى
بمدٌنة العثمانٌة والثانٌة بمدٌنة سٌدي مروان وهما غٌر كافٌتان لكثرة التجمعات الحضرٌة
المطلة على البحٌرة وتبعثرها.
 -2-2النفاٌات:
التزال النفاٌات خاصة الحضرٌة وطرٌقة التخلص منها مشكل حقٌقً تعانً منه الوالٌة ،
تجمع وترمى هذه النفاٌات فً مفارغ غٌر مراقبة وقرٌبة من التجمعات السكانٌة إذا تإثر على
السكان من خالل الرائحة الناتجة عنها وعن حرقها ما ٌضر بعملٌة النهوض بالقطاع السٌاحً
ولهذا وجب مراعاة كل الشروط البٌئٌة فً عملٌة التخلص منها.
 -3-2نقائص إدارٌة وهٌكلٌة:
تشمل هذه النقائص أعلى هٌئة مسإولة عن القطاع السٌاحً وتسٌره بوالٌة مٌلة  ،والمتمثلة
فً مدٌرٌة السٌاحة للوالٌة  ،إذ سجل بها عدة نقائص تعرقل السٌر الحسن للمدٌرٌة خاصة فٌما
ٌخص التؤطٌر حٌث ٌوجد بالمدٌرٌة رئٌس مصلحة من أصل ثالثة رإساء مصالح  ،كما ٌوجد
رئٌس مكتب من بٌن تسعة رإساء مكاتب ٌفترض توفرها  ،باإلضافة إلى نقص فً الوسائل
العامة والتجهٌزات نقص فً الخبرة المهنٌة وكذلك فً مكاتب الخبرات السٌاحٌة .
 -4-2الوكاالت السٌاحٌة:
نقص كبٌر فً عدد الوكاالت السٌاحٌة سبعة وكاالت للسٌاحة والسفر وانعدام االحترافٌة
فً عمل هذه الوكاالت  ،حٌث أن حلها تعتمد فً عملها على رحالت العمرة والحج للبقاع
المقدسة وال ت قوم بجلب السواح من خارج الوالٌة سواء أجانب أم وطنٌن من والٌات أخرى.
 -5-2مشاكل تسٌر واستغالل الحمامات المعدنٌة:
رغم الكم الهائل للمنابع الحموٌة التً تتوفر علٌها والٌة مٌلة  ،إال أن ذلك ال ٌنعكس على
مردودها السٌاحً وهذا راجع للنقائص التً تعانً منها والمتمثلة أساسا فً :
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* غٌاب الٌد العاملة المإهلة خاصة المتعلقة بمجال العالج بالمٌاه المعدنٌة.
* غٌاب المرافق المطلوبة فً الحمامات المعدنٌة كالعالج اإلٌواء ،اإلطعام ،التسلٌة وكذلك
غٌاب التهٌئة وقدم المرافق التً تحتوٌها الحمامات المعدنٌة.
*اعتماد الحمامات المعدنٌة على الطرق التقلٌدٌة فً استغاللها.
*عدم امتالك أصحاب الحمامات لرخصة استغالل مٌاه المنبع الحموي (دفتر الشروط  +عقد
االمتٌاز) المسلمة من طرف وزارة السٌاحة.
صورة رقم (:)33

سوء التسٌر و استغالل الحمامات المعدنٌة ( بنً هارون)

المصدر  :من إنجاز الطالبة

 -6-2التدخالت العشوائٌة على المناطق التارٌخٌة:
تعتبر مدٌنة مٌلة القدٌمة إرث تارٌخً للوالٌة وعامل قوي لبناء القطاع السٌاحً ،غٌر أن
السائح أو الزائر لهذا المعلم التارٌخً ٌالحظ عدة تشوهات طالت بناٌاتها وٌعكر المشهد
العمرانً األصٌل للمدٌنة وهذا عن طرٌق الترمٌمات والتحدٌثات العشوائٌة التً ٌقوم بها
السكان فً غٌاب الدولة عن طرٌق استعمال مواد البناء التً ال تراعً أصالة المنطقة بعمرانها
وهندستها باإلضافة إلى االنهٌارات التً تحدث بالمنازل وذلك بسب قدمها وغٌاب الترمٌمات
بالطرق العلمٌة .
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صور رقم (:)34

غٌاب الترمٌمات (مٌلة القدٌمة)

التدخالت العشوائٌة على التراث

المصدر :من إنجاز الباحثة

 -7-2مشكل هٌاكل االستقبال والفنادق:
تفتقر والٌة مٌلة إلى مرافق االستقبال سواء من الناحٌة الكمٌة ال توجد إال خمسة فنادق
أو من الناحٌة الكٌفٌة كل الفنادق الموجودة غٌر مصنفة إذ تنعدم فٌها الخدمات المتعلقة بالفندقة
والسٌاحة من إطعام والٌد العاملة بها غٌر مإهلة فً المهن الفندقة .
صورة رقم (:)35
فنـدق الســالم بمدٌنــة مٌلـــة

المصدر  :من إنجاز الطالبة
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كل هذه النقائص راجعة إلى عزوف المستثمرٌن خاصة الخواص منهم وهذا لجهلهم للقطاع
السٌاحً وتخوفهم من إٌرادات االستثمارات الناتج عنها باإلضافة إلى غٌاب التشجٌعات
والتسهٌالت التً تقدمها المدٌرٌات الفاعلة فً القطاع .
 -8-2توقــف المشارٌــع وتعطلها:
رغم النقائص المسجلة فً القطاع السٌاحً بوالٌة مٌلة إال أنه توجد بعض االستثمارات
فً هذا المجال لكنها تعانً من بعض المشاكل والمتمثلة فً :
 تعطل أو توقف بعض المشارٌع وهذا راجع إلى نقص التموٌل خاصة عند تجنب
المستثمرٌن طلب القروض البنكٌة.
 عدم امتالك بعض أصحاب المشارٌع على المصادقة على المخططات مشروعهم المسلمة
من طرف الوزارة.
 جل المشارٌع المتواجدة بالوالٌة متوقفة ألكثر من  03سنوات وذلك بسب انعدام التموٌل.
 اتجاه أغلبٌة المستثمرٌن إلى القطاع الحموي وبتموٌالت صغٌرة.
كما ٌسجل بالوالٌة غٌاب استثمارات حقٌقٌة من طرف الشركات الكبرى الوطنٌة واألجنبٌة
و المتخصصة فً المجال السٌاحً والفندقة سواء الخاصة أو العمومٌة.
 -9-2مشاكل الصناعات التقلٌدٌة والثقافٌة :
تزخر الوالٌة بموروث ثقافً وتقلٌدي كبٌرٌن تتمثل فً الصناعات التقلٌدٌة المختلفة
كالفخار النحاس والطرز التقلٌدي باإلضافة إلى الفولكلور الشعبً  ،غٌر أنها غٌر مستعملة
بالطرق التً تنعش السٌاحة بالوالٌة إذ ال ٌوجد فضاء إلظهار كل هذه الموروثات حماٌتها
وتطوٌرها وكذلك غٌاب الجمعٌات الداعمة لذلك.
 -11-2نقص االعالم واالشهار للمناطق السٌاحٌة:
ٌعتبر االشهار عامل قوي من عوامل الجذب السٌاحً سواء المسموع المكتوب أو المرئً
هذا ما تفتقر إلٌه والٌة مٌلة إذ ال توجد مواقع إلكترونٌة للتعرٌف بالمناطق السٌاحٌة بمٌلة إلى
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جهلها من طرف السٌاح  ،وحتى من طرف سكان الوالٌة الذٌن ٌجهلون معظم الثروات
التارٌخٌة والسٌاحٌة لوالٌتهم األمر الذي ٌتطلب من متعاملً السٌاحة التعرٌف بها من خالل
وضع مواقع إلكترونٌة دائمة
وشاملة لكل المعلومات حولها وكذلك وضع أدلة وخرائط سٌاحٌة إضافة إلى القٌام بمهرجانات
واإلشهار بها عبر وسائل اإلعالم واالتصال كالتلفزة والجرائد وغٌرها.
 -11-2نقص المساحات الخضراء وحظائر التسلٌة:
رغم شاسعة مساحة الوالٌة وكثافة سكانها إال أنها ال تتوفر على حدائق عمومٌة وحظائر
التسلٌة للتروٌج عن النفس سواء للساكن المحلً  ،السائح أو الزائر للمنطقة فالوالٌة ال تتوفر
اإل على حدٌقة عمومٌة صغٌرة تتوسط مدٌنة مٌلة ال تلبً أدنى الرغبات .
صورة رقم (:)36

الحدٌقة العمومٌة لبلدٌة مٌلة

المصدر  :من إنجاز الطالبة

 -12-2نقص التكوٌن والموارد البشرٌة المتخصصة فً السٌاحة:
إن نقص مدارس التكوٌن لألفراد حول السٌاحة تتطلب التفكٌر فً االستثمار فً هذا المجال
خاصة فً إدارة الفنادق والطبخ واالستقبال واإلرشاد وكل ما ٌتعلق بالسٌاحة.
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 -13-2عدم تالئم الدعم المالً الحالً مع ممٌزات االستثمار السٌاحً:
إن قطاع السٌاحة ٌواجه مشاكل أخرى تخص الصعوبات المواجهة فً دعم دراسات التهٌئة
السٌاحٌة وأشغال التزوٌد بالطرق والشبكات المختلفة الضرورٌة إلنشاء الهٌاكل القاعدٌة من
جهة ودعم المشارٌع السٌاحٌة والفندقة من جهة أخرى .
 -1-13-2الدعم المالً للهٌاكل القاعدٌة:
قلة اهتمام السلطات العمومٌة بدعم التهٌئة السٌاحٌة تظهر حالٌا فً غٌاب العقار السٌاحً
المزود بالشبكات الضرورٌة رغم تواجد العدٌد من المناطق المإهلة للتوسع السٌاحً وأكثر من
هذا فإن إنشاء الهٌاكل السٌاحٌة غٌر محتواه فً إنشاء وتبنً المخططات التوجٌهٌة للتهٌئة
والتعمٌر ومخططات شغل األراضً فمقارنة الجزائر مع الدول السٌاحٌة المجاورة (تونس ،
المغرب  ،مصر)  ،حٌث الدولة تتحمل على عاتقها الدعم المالً ألشغال التهٌئة والتزوٌد
بالطرق والشبكات المختلفة لألراضً ثم نضعها تحت تصرف المقاولٌن وبؤسعار معقولة (.)1
وبذلك فإن غٌاب سٌاسة للتهٌئة السٌاحٌة فً الجزائر ٌفسر الوضع العشوائً لمشارٌع
المستثمرٌن الخواص الوطنٌن وفً نفس الوقت فالعدٌد من المشارٌع االستثمارٌة األخرى فً
هذا المجال تعرف الجمود بٌن انعدام عقار سٌاحً مهٌئ ومدروس الستقبال استثمارات سٌاحٌة
بالوالٌة.
فوالٌة مٌلة ال تملك حتى ٌومنا هذا منطقة توسع سٌاحً واحدة مهئٌة الستقبال المشارٌع
السٌاحٌة أما عن المستثمرٌن األجانب والذٌن ٌرغبون فً توطٌن مشارٌع سٌاحٌة بالوالٌة فبعد
انتظار طوٌل ٌنهون بتحوٌل مشارٌعهم إلى الدول المجاورة حٌث تتوفر الشروط المالئمة
وسهولة انهاء اإلجراءات اإلدارٌة وفً مدة قصٌرة وتحفٌزات ال حصر لها.

أمٌنة بن المجات  ،مصدر سابق ص .152
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 -2-13-2الدعم المالً للمشارٌع السٌاحٌة و الفندقٌة :
على غرار باقً النشاطات االقتصادٌة االستثمار فً القطاع السٌاحً ٌتمٌز ببعض
الخصوصٌات فهو ٌحتاج إلى :
*دراسات معقمة تستغرق الوقت الالزم كً تدمج المشروع مع محٌطه من حٌث الهندسة
التعمٌر والتجمٌل.
*حتى ٌ حقق المشروع ربحا ٌمر بمدة زمنٌة طوٌلة وذلك حسب وسائل االنجاز الخالٌة
المتاحة بالجزائر وتتمثل هذه المدة فً :
 مدة إنجاز المشروع والتً قد تصل إلى خمسة سنوات. ٌعرف عالمٌا أن المشروع السٌاحً بعد انطالقه فً العمل ٌبدأ فً تحقٌق مردودٌته علىعدة مراحل تتم األولى عادة بعد  03سنوات ( )1وبالتالً ال ٌدخل المشروع فً مرحلة اإلنتاج
وتحقٌق األرباح اإل بعد مرور حوالً  08سنوات حٌث خالل هذه الفترة رأس المال المستثمر
محجوز فً شكل مبنى أو تجهٌز غٌر منتج .
 إضافة إلى هذا القروض البنكٌة الموجهة لالستثمار السٌاحً ألتؤخذ بعٌن االعتبار الفترةالزمنٌة وتبقى غٌر مغرٌة وهذا على األقل لسببٌن رئٌسٌن هما:
أوال :القروض تقدم على المدى القصٌر والمتوسط وهو غٌر مالئم إذا أخدنا بعٌن االعتبار
المدة الزمنٌة المذكورة أعاله والتً تجبر المستثمر على إرجاع قرضه قبل إنهاء مشروعه
وبالتالً ٌجب التفكٌر فً منح قروض على المدى

الطوٌل:)1( .

ثانٌا :القرض الممنوح حالٌا من طرف البنوك ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار نوع المشروع المقترح
وٌتم الخلط بٌن النشاطات التجارٌة الحرة والمشارٌع الخاصة بنفس النشاط (فندقة  ،إطعام ،
وكاالت سٌاحٌة  ،مخٌمات ....إلخ) تعامل بنفس الطرٌقة رغم اختالف حجم رأس المال الالزم
إلنجازها.
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 -14-2التسٌر والتكفل بالنشاطات السٌاحٌة:
فٌما ٌخص االطار القانونً الذي ٌتعلق بالنشاطات السٌاحٌة فالجهود المبذولة خالل
العشرٌتٌن األخٌرتٌن من أجل إثراء القطاع السٌاحً بإطار قانونً سمحت بالمصادقة على
ثالث قوانٌن اثنٌن فً سنة  1999المتعلقٌن على التوالً بالفندقة

()1

واألسفار ( )2والثالث سنة  2003وهو المتعلق بالتنمٌة المستدامة للسٌاحة

ووكاالت السٌاحة

()3

 ،لكن مدة إنشاء

هذه النصوص التنفٌذٌة استغرقت فترة طوٌلة جدا ولم تسمح بإنهاء النصوص الحكومٌة
المقررة من جهة ومن جهة أخرى فبعض النصوص التنفٌذٌة المنهاة والمصادق علٌها تحوي
بعض النقائص إضافة إلى ذلك فإن النص التشرٌعً األساسً المتعلق بالتهٌئة السٌاحٌة المعلن
رسمٌا سنة  1966والمتمثل فً األمر رقم  62-66المإرخ فً  4ذي الحجة عام 1386
الموافق لـ  26مارس  1966الذي ٌخص المناطق واألماكن السٌاحٌة ٌحتاج إلى المراجعة
والتعدٌل حتى ٌت الئم مع أهداف وتوجٌهات االستثمارات السٌاحٌة الحالٌة أما عن العقار
السٌاحً الذي كان محل اهتمام السلطات العمومٌة خالل السنوات األولى من االستقالل والذي
تجسد فً كل من االمر رقم  62-66المذكور أعاله والمتعلق بالمناطق واألماكن السٌاحٌة
والمرسوم التنفٌذي رقم  75 - 66فً  04أفرٌل  1966و المتعلق بمناطق التوسع السٌاحً
واألماكن السٌاحٌة قد تمٌز خالل العشرٌتٌن األخٌرتٌن بالالمباالت وعدم التنفٌذ الناتج

()4

عن

تهمٌش القطاع السٌاحً والذي تسبب فً :
 -عدم إنهاء النصوص الحكومٌة والقوانٌن المقررة.

(:)1القانون رقم  01/99المإرخ فً  19رمضان  1419الموافق لـ 06جانفً  1999الذي ٌحدد القواعد المتعلقة بالفندقة.
( :)2القانون رقم  06/99المإرخ فً  18ذي الحجة  1914الموافق لـ 04أفرٌل  1999الذي ٌحدد القواعد التً تحكم نشاط
وكالة السٌاحة و االسفار.
( :)3القانون رقم  03/03المإرخ فً  16ذي الحجة 1423الموافق لـ  17فٌفري  2003المتعلق بالتنمٌة المستدامة للسٌاحة.

(4) : Ministère du tourisme de l’artisanat .op cite ,p.26.
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 غٌاب سٌاسة لتنمٌة السٌاحة على المدى الطوٌل. غٌاب ألٌات وأدوات للحفاظ وتسٌٌر العقار السٌاحً. عدم التمكن من خلق امتٌازات لإلدارة السٌاحٌة تخص تهٌئة الحفاظ وترقٌة العقار.فالمالحظ الٌوم هو رغم تواجد هذا النص القانونً إال أن مراقبة تسٌر وهذا الكمون السٌاحً
تفلت كلٌا من تحكم االدارة السٌاحٌة وأكثر من هذا فتسٌره ٌتم بطرٌقة عشوائٌة ٌقوم به العدٌد
من المتدخلٌن منهم اللجنة الوالئٌة لتحدٌد االماكن وترقٌة االستثمار  ،الوكاالت العقارٌة مدٌرٌة
أمالك الدولة والجماعات المحلٌة مع غٌاب كل مبادرة لتنمٌة متكاملة لهذا القطاع  ،و هً
وضعٌة تخلق صعوبات أمام االدارة السٌاحٌة ألخذ قرار تخصص قطع أرضٌة للتوضع
السٌاحً و إلتباع سٌاسة محكمة للتنمٌة السٌاحٌة .
باإلضافة الى عدة نقائص منها :
 ضعف التسوٌق و التروٌج لمختلف الخدمات و المنتجات السٌاحٌة المٌلٌة . غٌاب استراتٌجٌة وطنٌة واضحة المعالم لتطوٌر و تنمٌة هذا القطاع . نقص الوعً السٌاحً ( الثقافة السٌاحٌة ) لدى سكان الوالٌة فمعظمهم ٌعتقدون أن السٌاحٌةال تكون اإل فً المناطق السٌاحٌة  ،إضافة الى ذلك غٌاب الثقافة السٌاحٌة فً أذهانهم فهم
ٌجهلون طرٌقة التعامل مع السائح و كٌفٌة تحسٌن الخدمة لجلبه و تلبٌة طلباته المتعددة.
 عدم وجود مبادرة من طرف الخواص و ٌنتج عنه الخمول السٌاحً و غٌاب المنافسة. عدم اهتمام السلطات المحلٌة بؤمر السٌاحة خاصة فً البلدٌات التً تتوفر على مإهالتسٌاحٌة تختص بمسإولٌة تسٌرها  ،حٌث أننا نالحظ غٌاب تام لبرامج تنمٌة محلٌة لها عالقة
بالسٌاحة كتهٌئة المواقع السٌاحٌة و الثقافٌة االثرٌة فً اطار مٌزانٌة البلدٌات أو مٌزانٌة
الوالٌة.
 ضعف فٌما ٌتعلق بهٌاكل اإلطعام و ال ٌوجد أي مطعم مصنف و ال أي مطعم ٌقدم االكالتالمحلٌة التً ٌبحث على تذوقها السائح.
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 انعدام مناطق للتوسع السٌاحً  ، LES ZETو رغم اقتراح مدٌرٌة السٌاحة تصنٌف ثمانٌة( )08مناطق اال أن هذا االقتراح ٌبقى حبر على ورق.
 بطئ كبٌر فً وتٌرة تنمٌة و تطوٌر القطاعات االخرى و خاصة تلك التً لها عالقة مباشرةبقطاع السٌاحة مثل  :النقل  ،التجارة  ،الصناعة الغذائٌة  ،حٌث أن الوالٌة ال تتوفر على
محطة للمسافرٌن بٌن الوالٌات و ال على محطة سكة حدٌدٌة و ال على مطار  ،كما أن وضعٌة
شبكة الطرقات بها كارثٌة هذا بالنسبة لقطاع النقل .
أما بالنسبة لقطاع التجارة فٌفتقر أساسا على التجارة المحلٌة كذلك غٌاب منطقة تبادل تجاري
حرة.
أما بالنسبة لقطاع الثقافة فكل المعالم الثقافٌة و التارٌخٌة غٌر مثمنة و غٌر مستغلة  ،كما نالحظ
انعدام تام للمتاحف االثرٌة بالوالٌة.
 اعتماد االقتصاد الجزائري فً مداخٌله على البترول بنسبة تقدر بــ  %98 :و هذا ما أدىالى إهمال القطاع السٌاحً عامة.
 - IIIتوصٌات و اقتراحات لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة بوالٌة مٌلة :
 -1تحدٌد نوع السٌاحة التً ٌجب تنمٌتها فً والٌة مٌلة :
ٌمكن للمإهالت السٌاحٌة التً تتمتع بها والٌة مٌلة أن تشكل قاعدة هامة لتنمٌة القطاع
السٌاحً شرٌطة استثمارها بطرٌقة عقالنٌة علمٌة تقوم على اختٌار أفضلٌات المقومات التً
تزخر بها الوالٌة و التً من شؤنها أن تنمً اقتصاد الوالٌة و تساهم فً تنوٌع المنتوج السٌاحً
بالجزائر ككل  ،حتى تمكننا من تصدٌر سلع جدٌدة تختلف عن المحروقات  ،أي أنها تهدف
بالدرجة االولى الى عرض منتوج سٌاحً ٌوافق متطلبات السوق الدولٌة سواء بالنسبة للسٌاح
الجزائرٌٌن مع الحفاظ على التراث الطبٌعً و الثقافً للوالٌة .
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فمن خالل الفصل الثالث من هذا البحث ٌتضح أن المإهالت التً تتمٌز بها الوالٌة قد تساهم
فً خلق عدة أنواع من السٌاحة منها :السٌاحة الثقافٌة  ،الدٌنٌة  ،الترفٌهٌة  ،الطبٌعٌة  ،الحموٌة
المائٌة وسٌاحة الصٌد وغٌرها التً ٌمكن تطوٌر واستغاللها بطرٌقة تسمح لهذا القطاع أن
ٌلعب دورا هاما فً التنمٌة المحلٌة لهذه الوالٌة.
لكن ال ٌمكننا أن ننمى كل هذه األنواع مرة واحدة حتى ال ٌحصل خلط وتنعكس بالسلب على
التنمٌة المحلٌة للوالٌة لذلك ٌجب اختٌار افضلٌات هذه األنواع التً ٌمكننا أن تحقق أرباحا لها
وتتماشى مع متطلبات السوق السٌاحً وٌمكنها أن تتكامل فٌما بٌنها وبما أن مإهالت الوالٌة
هً مجال السٌاحة تلخص أساسا فً ثالث محاور :
 المإهالت الطبٌعٌة المرتبطة بالثروة الغابٌة و المناطق و المناظر الطبٌعٌة الخالبة و
الطابع الرٌفً الفالحً للوالٌة و الثروة الحموٌة المتمثلة فً العدد الهائل للمنابع و اآلبار
الحموٌة المتواجدة بها أكثر من أربعة عشر ( )14منبع و تنقٌب حموي إحدى عشرة منها
مستغلة كحمامات تقلٌدٌة.
 المإهالت الثقافٌة األثرٌة و التارٌخٌة حٌث تزخر الوالٌة بالعدٌد من االثار الرومانٌة
و االسالمٌة و المعالم التارٌخٌة التً تعود الى الحقبة االستعمارٌة نذكر من بٌنها على سبٌل
مٌلة القدٌمة ( المدٌنة الرومانٌة مٌالف )  ،االثار الرومانٌة ببلدٌة المشٌرة  ،مشتتة العربً
 ،السجن االحمر  ،قصر االغا  ،مسجد سٌدي غانم .
و فً االخٌر المنشآت القاعدٌة الكبرى المتمثلة فً سد بنً هارون (أكبر سد على المستوى
الوطنً) و بالنظر الى كل هذه المإهالت فؤهم أنواع السٌاحة التً ٌجب تنمٌتها فً الوالٌة
هً :
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 -1-1السٌاحة الثقافٌة:
تعد السٌاحة الثقافٌة احد أشكال السٌاحة التً ٌسعى إلٌها السائحون بهدف إشباع الرغبة
المعرفٌة و ٌعتمد هذا النوع على إقامة الندوات الثقافٌة و كذا المعارض الخاصة بالكتب
و المسابقات الثقافٌة  ،خاصة مسابقات الشعر و القصة و مسابقات المسرح  ،الموسٌقى  ،الفن
 ،كما أن تنظٌم ندوات المثقفٌن و الدعوة إلٌها لتبادل الرأي و الحوار تمثل مناسبة مهمة للجذب
السٌاحً.
ووالٌة مٌلة تمتلك مجموعة من المإهالت الثقافٌة التً تجعلها تقوم بهذا النوع من السٌاحة
من خالل المناطق االثرٌة و المعالم التارٌخٌة التً تعود الى مختلف الفترات و الحقب
التارٌخٌة التً مرت بها المنطقة أهمها  :مٌلة القدٌمة  ،قصر االغا  ،السجن االحمر  ،البعالة
و غٌرها .
باإلضافة الى التراث غٌر المادي الذي ٌعبر عن أصالة و هوٌة الوالٌة من خالل عاداتها
و تقالٌدها و صناعاتها التقلٌدٌة و أعٌادها التقلٌدٌة و غٌرها.
كل هذه المإهالت لو ٌتم استغاللها مستقبال و ذلك بتهٌئة محٌطها و ترمٌمها عن طرٌق
االستعانة بخبراء الترمٌم ألجل الحفاظ على طابعها المعماري االصلً خاصة مسجد سٌدي
غانم ( مسجد ابو مهاجر دٌنار )  ،و كذلك إنشاء المتاحف المتخصصة فً مجال الصناعات
التقلٌدٌة و التراث الن السائح اول ما ٌبحث عنه هو المتحف  ،فإننا بذلك سنإسس الصناعة
سٌاحة ثقافٌة بؤتم معنى الكلمة.
 -2-1السٌاحة الدٌنٌة:
هً التً ٌقصد بها زٌارة األماكن المقدسة و الدٌنٌة ألداء بعض الواجبات الدٌنٌة أو
للتبرك بالتواجد فً تلك األماكن و تقوم السٌاحة الدٌنٌة سواء كانت داخلٌة أو دولٌة على
العاطفة الدٌنٌة و الرغبة فً إشباع هذه العاطفة  ،كما انها تشمل زٌارة األثار و المعالم الدٌنٌة
من أجل الثقافة و المتعة أو للتعرٌف على التراث الدٌنً لدولة ما  ،و هً تمثل مصدرا مهما
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و متجددا من مصادر السٌاحة و من ثم فإن تنظٌم برامج سٌاحٌة لزٌارة هذه األماكن و التبرك
بها و تنقٌة النفس و الوجدان و تعمٌق الصلة الروحانٌة فٌها(.)1
ووالٌة مٌلة تضم أقدم مسجد فً الجزائر و هو مسجد سٌدي غانم الذي تم تصنٌفه ضمن
التراث الوطنً لمدٌنة مٌلة القدٌمة بتارٌخ 1995/07/03م إضافة الى مساجد اخرى كالمسجد
العتٌق و مسجد مبارك المٌلً  ،و نجد كذلك بعض الزواٌا المرتكزة فً المدٌنة القدٌمة
كالزاوٌة الرحمانٌة و الزاوٌة الحنص الٌة  ،باإلضافة الى زواٌا خارج المدٌنة و هً الزاوٌة
الحمالٌة التً تلعب دور فعال فً السٌاحة الدٌنٌة  ،كما تضم الوالٌة عدد كبٌر من االضرحة
و المزارات كضرٌح الرحمانٌة ضرٌح ثالث صٌودة و غٌرها من االضرحة.
فالسٌاحة الدٌنٌة تعتبر خٌر مورد اقتصادي للدولة حٌث ٌتقاطر الناس جماعات على هذه
االماكن فً مواسم معٌنة و فً كل وقت مما ٌعنً انها لٌست سٌاحة موسمٌة بل دائمة طوال
العام االمر الذي ٌعٌن انتعاش الحركة التجارٌة و رواج المرافق المختلفة فً الوالٌة لذا ٌجب
تنمٌتها من خالل االعتناء باألماكن التً تحتضن هذه المزرات و القبور و االضرحة و االثار
الدٌنٌة لتتمٌز بالنظافة و النظام و توفر المرافق المختلفة بها و تقدٌم أفضل الخدمات لزوارها
على امل أن ٌصبح ذلك دافعا لهم لإلقبال لزٌارتها دوما و باستمرار دون ان ٌشعروا بؤٌة
مضاٌقات  ،كما ان تزوٌدها بالتسهٌالت السٌاحٌة المناسبة سوف ٌإدي الى زٌادة حجم
التعاقدات السٌاحٌة.
 -3-1السٌاحة الحموٌة ( العالجٌة ):
هً كل تنقل ألغراض عالجٌة طبٌعٌة بواسطة مٌاه المنابع الحموٌة ذات المزاٌا
االستشفائٌة العالٌة أو بواسطة مٌاه البحر و ٌستفٌد منها زبائن ٌحتاجون إلى عالج فً محٌط

( : )1كنزة بوهالً  ،مصدر سابق ص.114
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مجهز بمنشآت عالجٌة و استجمامٌه ( ، )1و ٌعد الهدف من السٌاحة العالجٌة هو السفر للعالج
و النقاهة أو دخول المصحات المختلفة للعناٌة بالصحة أو ارتٌاد االماكن التً تتمتع بخصائص
ثقافٌة معٌنة من أجل تحقٌق الصحة الجسدٌة و النفسٌة  ،الفكرٌة و لقد أصبح العالم حدٌثا ٌتجه
نحو استخدام الوسائل الطبٌعٌة التً تستخدم كنوع من العالج مثل عٌون المٌاه المعدنٌة و
الكبرٌتٌة أو استخدام حمامات الطٌن أو الرمال و عٌون المٌاه الساخنة و أشعة الشمس و مٌاه
البحر و غٌر ذلك (.)2
إن الثروة الحموٌة التً تملكها الوالٌة كبٌرة و ذات جودة عالٌة تإهلها فً المستقبل لتصبح
قطبا من أقطاب السٌاحة الحموٌة العالجٌة بالجزائر ،و ذلك بإنجاز مركبات و محطات حموٌة
عالجٌة عصرٌة ذات مستوى عالً فً مكان الحمامات التقلٌدٌة المتواجدة األن و استغالل
المنابع الحموٌة غٌر مستغلة حالٌا فً خلق مشارٌع جدٌدة لمركبات و محطات حموٌة عصرٌة
تشمل على كل المرافق الضرورٌة من أماكن للعالج بالمٌاه الحموٌة  ،فنادق  ،مطاعم ،
مساحات خضراء  ،ساحات للعب  ،قاعات للرٌاضة و استرجاع اللٌاقة البدنٌة ....الخ.
 -4-1السٌاحة المناخٌة :
إن الشروط و الظروف المناخٌة الالزمة للراحة و االستجمام من درجة حرارة و رطوبة
مناسبة المتوفرة بمنطقة بنً هارون سٌسمح لألشخاص الكبار فً السن و المصابٌن ببعض
االمراض التنفسٌة كمرض الربو من إٌجاد ضالتهم هناك خاصة إن انجزت بالمنطقة هٌاكل
إٌواء و استقبال سٌاحٌة  ،وبالتالً فالطبٌعة الهادئة والمناخ المالئم لهذه المنطقة هو مإهل هام
جدا البد من استغالله.

(:)1القانون رقم  01/03المإرخ فً 16ذي الحجة 1423الموافق لـ 17فٌفري  2003المتعلق بالتنمٌة المستدامة
للسٌاحة.
( :)2كنزة بوهالً  ،مصدر سابق ص.117
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 -5-1السٌاحة الترفٌهٌة و االستجمامٌة :

تعرف السٌاحة الترفٌهٌة و االستجمامٌة على انها كل نشاط استجمامً ٌمارسه السٌاح خالل
إقامتهم بالمواقع السٌاحٌة أو بالمإسسات السٌاحٌة مثل حظائر التسلٌة و الترفٌه و المواقع
الجبلٌة و المنشآت الثقافٌة و الرٌاضٌة

()1

 ،و ٌعد هذا النوع من أقدم أنواع السٌاحة و األكثر

انتشارا حٌث ٌتم بتغٌر اإلقامة لفترة ما لغرض االستمتاع و الترفٌه عن النفس و لٌس لغرض
أخر و قد ٌتخللها االستمتاع بممارسة الهواٌات المختلفة كصٌد  ،االنزالق و زٌارة المناطق
الجبلٌة .
فوالٌة مٌلة ثرٌة بالمإهالت الطبٌعٌة و تتوفر على مسطح مائً كبٌر ٌتمثل فً سد بنً
هارون وجب استغاللها فً التنمٌة السٌاحٌة و جلب السٌاح إلٌها عن طرٌق :
 إنجاز محطات مناخٌة لتنزه و االستجمام بالمرتفعات .
 انشاء حدائق تسلٌة و ترفٌه على ضفاف سد بنً هارون .
 تنشٌط بعض الرٌاضات المتعلقة بالمٌاه كرٌاضة الزوارق الشراعٌة ،التجدٌف ،الصٌد و
إجراء مسابقات.
 التجول بواسطة القوارب.
فهذا النوع من السٌاحة ٌتطلب إنشاء مسرح تنظٌم باستمرار حفالت و معارض ثقافٌة  ،تجارٌة
 ،اقتصادٌة و غٌرها.
 -6-1السٌاحة الرٌاضٌة :
تهدف السٌاحة الرٌاضٌة إلى إشباع رغبات السائحٌن فً ممارسة رٌاضتهم المفضلة سواء
عن طرٌق استغالل عناصر الطبٌعة مثل االنزالق على الماء والتجدٌف أو صٌد األسماك

( :)1القانون رقم  ، 01/03مصدر سابق
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والحٌوانات البرٌة والغطس تحت الماء والتزحلق على الجلٌد أو تلك التً تتطلب إمكانٌات
خاصة لممارستها مثل الفروسٌة ورحالت السفاري والتخٌٌم فً الغابات والصحاري.
وال تقتصر السٌاحة الرٌاضٌة على مساهمة السائح فً النشاط الرٌاضً بنفسه بل تشمل أٌضا
المشاهدة أو االستمتاع ببعض المناسبات الرٌاضٌة والسمة األساسٌة لهدا النوع من السٌاحة هو
إقامة المهرجانات السٌاحٌة والرٌاضٌة وذلك الستقطاب أكبر عدد ممكن من ممارسٌها
لالشتراك فٌها.
ووالٌة مٌلة تحتوي على مجموعة من المناطق ٌمكن استخدامها وتنمٌتها فً هذا النوع من
السٌاحة لمنطقة بنً هارون أٌن ٌمكن استعمال الغوص ،انزالق على الماء والتجدٌف وصٌد
األسماك باإلضافة إلى موقع مارشو ومنطقة سٌدي خلٌفة والجبال المحٌطة بالوالٌة والتً ٌمكن
من خاللها التسلق وتنمٌة هذا النوع من السٌاحة بالوالٌة ٌكون عن طرٌق القٌام بدورٌات
ومهرجانات رٌاضٌة وبحٌث تكون مرفقة بمعارض وعروض للفن الشعبً الوالئً واآلداب
والموسٌقى والرسوم والنحت باإلضافة إلى العروض المسرحٌة والحفالت الموسٌقٌة األخرى ،
وعرض كل ما لدٌها من إمكانٌات وتسهٌالت ومغرٌات تساعد فً إقامة القرى السٌاحٌة وإعداد
فنادق وتوفٌر الوسائل وأدوات النقل الكافٌة وغٌرها  ،كما احتضن السد عدة تظاهرات منها :
*الدورة الوطنٌة فً التجذٌف حٌث شارك فً هذه التظاهرة  80رٌاضً و رٌاضٌة ٌمثلون
 08فرق من رابطتً عنابة و الجزائر العاصمة إلى جانب فرٌق ٌمثل البحرٌة الوطنٌة.
*البطولة اإلفرٌقٌة لألمم للمالحة الشراعٌة بسد بنً هارون من  01إلى  07ماي  2014و
على إثر احتضان الوالٌة للبطولة االفرٌقٌة حل عناصر المنتخب الوطنً بوالٌة مٌلة ٌوم 26
أفرٌل  2014أٌن تم التكفل بهم من حٌث النقل و االٌواء بإحدى فٌالت الخواص  ،و تم تسخٌر
حافلة رافقتهم إلى غاٌة نهاٌة البطولة  ،كذلك وصلت عدة منتخبات إفرٌقٌة شاركة أٌام  29و
 30أفرٌل  2014و المتمثلة فً المنتخبات التالٌة  :تونس  ،المغرب  ،مصر  ،جنوب إفرٌقٌا ،
المزنبٌق و أنغوال حٌث تم االعالن عن االفتتاح الرسمً للبطولة فً الٌوم الثانً من شهر ماي
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بحضور أصحاب معالً وزٌر الشباب و الرٌاضة  ،وزٌر الموارد المائٌة و السلطات المدنٌة و
العسكرٌة لوالٌة مٌلة على رأسها السٌد والً الوالٌة  ،كما مٌز هذا الحفل حضور فرق
فولكلورٌة و تقلٌدٌة للوالٌة  ،و قد استمرت المنافسة على مدى سبعة أٌام خصص فٌها ٌوم
للراحة حٌث برمجت زٌارات رفقة مرشدٌن سٌاحٌٌن تم تسخٌرهم من طرف مدٌرٌة السٌاحة
أٌن تم تفقد معالم تارٌخٌة و سٌاحٌة بالوالٌة  ،و كان حفل االختتام على مؤدبة عشاء بالسد حٌث
تم تكرٌم الرٌاضٌٌن المتؤلقٌن من طرف السٌد والً والٌة مٌلة و السلطات المحلٌة  ،هذه
البطولة صنعت مشاهد للفرجة و الحماس وسط إقبال جماهٌري هائل.
 لإلشارة فإن مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة بذلت كل مجهوداتها لتوفٌر جمٌع الظروف المالئمةو المناسبة إلنجاح هذه التظاهر التً كان لها صدى إعالمً عالمً و محلً فً الوسط
االجتماعً

و الرٌاضً و ذلك بشهادة جمٌع الوفود المشاركة.

*بإضافة الى الغطس حٌث شارك فً التربص الوطنً الذي ضم  86غطاسا تابعٌن للحماٌة
المدنٌة بسد بنً هارون بوالٌة مٌلة ،ومشاركة  31والٌة  ،بإشراف قائد التربص مدٌر الحماٌة
المدنٌة لوالٌة مٌلة حٌث ٌهدف التربص إلى تحسٌن جاهزٌة غطاسً الحماٌة المدنٌة وتوحٌد
طرق العمل فً استعمال وسائل اإلنقاذ والغطس .
*المهرجان الثانً للماء الذي اشتمل على العدٌد من النشاطات الترفٌهٌة و الرٌاضٌة فً سٌاق
احتفاالت الوالٌة بالٌوم العالمً للماء المصادف لـ  22مارس من كل سنة.
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صور رقم (:)37
البطولة االفرٌقٌة لألمم للمالحة الشراعٌة بسد بنً هارون 2014مٌلة من  01إلى  07ماي 2014

المصدر  :مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة
مٌلة
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 -7-1سٌاحة العبور:
هذا النوع من السٌاحة ٌقوم به السائح فجؤة ودون تخطٌط مسبق وبشكل عابر مثل قٌام
البعض برحلة سٌاحٌة أثناء عبورهم لدولة ما أو مكان ما أو انتظارهم الحصول على إدن
دخول دولة أو مكان أخر أو وصول وسٌلة المواصالت التالٌة التً سوف تنقلهم إلى المكان
الذي ٌنشدونه.
وعلٌه فوالٌة مٌلة بحكم موقعها االستراتٌجً الذي ٌتوسط المدن الشرقٌة والطرق الوالئٌة
والوطنٌة المارة بها ٌمكن اعتبارها مركز عبور هام  ،لذلك ٌمكن إدراج هذا النوع من السٌاحة
فً الوالٌة وٌجب تنمٌته من خالل بناء أماكن للمبٌت على طول هذه الطرق باإلضافة إلى
أماكن سٌاحٌة ٌمكن استغاللها ألن هذا النوع من السٌاحة بدوره ستكون له قوة جذب فعلٌه
بدمجه مع األنواع السٌاحٌة األخرى لذلك ٌجب على الشركات السٌاحٌة أن تنتهز الفرصة لعمل
برامج سٌاحٌة وخفٌفة تستغرق المدة التً سوف ٌنتظرونها هإالء السٌاح المارٌن عبر الوالٌة.
 -8-1السٌاحة الرٌفٌة والجبلٌة:
تعتبر المناطق الرٌفٌة والجبلٌة من بٌن المناطق المفضلة عند السٌاح الباحثٌن عن الراحة
وتخفٌف الضغط الناجم عن العمل والمدن حٌث تسمح لهم بممارسة مختلف األنشطة الرٌاضٌة
من ركض وتسلق الجبال خالل نهاٌة األسبوع.
 -9-1سٌاحة الصٌد:
تزخر الوالٌة بغابات كثٌرة تنتشر فً مناطق عدٌدة مثل  :غابة باٌنان  ،غابة تسالة  ،غابة
تادرار التً تطل على بحٌرة سد بنً هارون والغنٌة بمختلف أنواع الحٌوانات ما ٌجعل
االهتمام بتشجٌع هذا النوع من السٌاحة ضروري جدا لوجود ثقافة متوارثة عند األفراد فً حب
هذا النوع من السٌاحة (صٌد على مستوى الوالٌة مسابقة صٌد).
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 -11-1السٌاحة االستكشافٌة:
إن المناظر الطبٌعٌة الخالبة التً تتوفر علٌها منطقة بنً هارون ستضمن الفرجة والمتعة
للمتؤملٌن والمعجبٌن والتً ٌمكن مشاهدتها من خالل الشرفات والمصاطب المتواجدة على
طول الطرٌق الوطنً رقم  27والمطلة على هذه المناظر كما أن التقاء وادي الرمال بوادي
النجاء قد ٌكون منظرا رائعا خاصة بعد إنجاز جسر وادي الدٌب وسد بنً هارون إضافة إلى
كل هذا هناك حمام بنً هارون أٌن ٌمكن إنجاز مسابح مغطات وأخرى فً الهواء الطلق إن
الوادي الكبٌر فً مساره نحو البحر ،البد من اجتٌاز حاجز جبلً الذي ٌفصله على نقطة النهاٌة
لٌعطً بعد ذ لك خطٌن من المجاري المائٌة عن طرٌق التجاوٌف الصخرٌة لبنً هارون
والمرتفعات الصخرٌة لسدي معروف التً ترتفع بؤكثر من200م على مستوى سطح الوادي .
 -2المحاور الرئٌسٌة لتنمٌة السٌاحة بوالٌة مٌلة:
تنمٌة السٌاحة فً والٌة مٌلة ال ٌمكنها أن تخص كل أنحاء الوالٌة وذلك لعدم تجانس
مستوٌات بلدٌاتها من نوعٌة ومستوى تطور تجهٌزاتها ،الشبكات المختلفة درجات الجذب
وغٌرها لهذا سوف نحاول تحدٌد المحاور االستراتٌجٌة التً تقدم أهم المإهالت لتطوٌر هذا
القطاع.
 -1-2االعتناء بالمناطق التارٌخٌة و األثرٌة:
تعتبر األثار جمادا إال أنها تنطق لتروي قصة تارٌخ الحضارات القدٌمة التً عرفها اإلنسان
مند ما قبل التارٌخ حٌث تحكً قصصا حٌة عن الشعوب واألمم واألحداث والوقائع الحروب
والثقافات والعلوم فتنبهر األجٌال المتعاقبة لٌبقوا مندهشٌن لعظمة القدماء وإبداعهم وفكرهم
ونشاطهم ،األمر الذي ٌستدعً االعتناء واالهتمام بالمناطق األثرٌة كالمدٌنة القدٌمة التً تعبر
عن اإلشعاع الثقافً على امتداد العصور وعلٌه ٌجب العمل على تطوٌر السٌاحة لهذا الموقع
من خالل:
 وضع مخطط حماٌة السٌاحة.
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 اجراء دراسات تقنٌة لتحدٌد اإلجراءات الواجب القٌام بها من أجل حماٌة الموقع لترمٌم
التماثٌل
 رد االعتبار لألزقة واألسوار.
 اعادة تؤهٌل بعض المحالت الستغاللها فً بعض النشاطات الحرفٌة.
 اعادة بناء البناءات المهدمة.
 انشاء متحف لحماٌة وتهمٌش هذا اإلرث الثقافً.
كما ٌجب االهتمام بالمناطق األثرٌة المعزولة والتً لها تارٌخ عرٌق كمنطقة البعالة ،عٌن فوة
تامذة  ،المشٌرة وبنً قشة عن طرٌق تحسٌن الطرق المإدٌة إلٌها وتطوٌرها وتقدٌم الرعاٌة
لمشاهدها التارٌخٌة وذلك بالمحافظة علٌها وصٌانتها ونظافتها باإلضافة إلى إقامة مركبات
سٌاحٌة بها وإنشاء المرافق الخاصة بالمقاهً والمطاعم واألسواق التً تعرض المنتوجات
الٌدوٌة والصناعات التقلٌدٌة  ،باإلضافة إلى مطوٌات تناول معالم هذه المواقع تعٌٌن مرشدٌن
سٌاحٌٌن لمرافقة الزوار إلبراز األهمٌة التارٌخٌة والحضارٌة لها كما ٌجب بالمعالم اإلسالمٌة
م ن خالل اعادة ترمٌم مسجد سٌدي غانم ورد االعتبار للزواٌا واألضرحة واالعتناء بها ألنها
تبرز لنا عراقة الحضارة اإلسالمٌة.
 -2-2استغالل المؤهالت الطبٌعٌة:
تعتبر المإهالت الطبٌعٌة للوالٌة إحدى عوامل الجذب السٌاحً عن طرٌق استخدام وسائل
النقل البرٌة كالحافالت لمشاهدة الطبٌعٌة الخالبة فً الجبال والغابات والودٌان أو استخدام
األجهزة المعاصرة كالمصاعد الكهربائٌة فً التجول والتنقل على القمم الجبال وسطوحها كما
ٌمكن استغاللها فً رٌاضة التسلق والصعود إلى القمم إضافة إلى اقامة المبارٌات الشتوٌة
واأللعاب على ثلوجها شتاءا وخاصة فً موقع تسدان ،مارشو ،موقع بنً هارون ،تامذة ،كما
ٌمكن القٌام بمركب رٌاضً وطرق للتنزه ومخططات التخٌٌم فً موقع تسدان بإضافة إلى
القٌام بحضٌرة للحٌوانات بالموقع .
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أما فٌما ٌخص الحمامات المعدنٌة بالوالٌة والتً رغم كثرتها وقٌمتها العالجٌة العالٌة غٌر أنها
تستغل بطرٌقة تقلٌدٌة حٌث ال ٌوجد هناك تطبٌق طبً حموي وال مستخدمٌن لتقدٌم الخدمات
العالجٌة للزوار ،كما أن هذا القطاع ٌعانً نقصا فً التجهٌزات وتؤخر فً التهٌئة وبناء
محطات حموٌة عصرٌة  ،باإلضافة إلى هذا فالشروط الصحٌة فً هذه المنابع غائبة تماما مما
ٌجعلها عاجزة تماما عن جذ ب واستقطاب السٌاح لذلك ٌجب تطوٌر هذه المنابع عن طرٌق
احترام قوانٌن النشاط الحموي والمواصفات العلمٌة الستغاللها وتزوٌدها بالتجهٌزات الالزمة
لخدمات أفضل كم ا ان منابع التالغمة تحتاج حقٌقة للتهٌئة التً تكون عبر إنشاء فنادق أو حتى
مخٌمات وأماكن للراحة وحسن االستقبال ومن األفضل تحدٌد المحطات القدٌمة مع مراعاة
التشرٌعات المعمول بها فً هذا المجال
لجعلها أكثر جدبا كما أن إنشاء محطات عصرٌة من شؤنه أن ٌطور النشاط الحموي وحتى
النشاط السٌاحً بالدرجة األولى فً الوالٌة.
-3-2إحٌاء التراث غٌر المادي:
ٌمكن إحٌاء التراث غٌر المادي بالوالٌة من خالل القٌام بمهرجانات ممٌزة تشترك فٌها
فئات المجتمع المٌلً حٌث تقوم الفرق المختلفة والفئات المشاركة باستعراض ألوانا من
الرقصات والفنون الشعبٌة واأللعاب المتعددة كما تعرض فٌها ما لدٌها من تقالٌد وعادات
خاصة بالجوانب االجتماعٌة التراثٌة كتقدٌم األطباق التقلٌدٌة التً تتمٌز بها الوالٌة وخاصة
طبق الكسكس المعروف بمحور مٌلة والشخشوخة المٌلٌة ومختلف الحلوٌات التقلٌدٌة.
كما أن الطابع الرٌفً للوالٌة جعلها تزخر فً الماضً القرٌب بالعدٌد من الصناعات التقلٌدٌة
المرتبطة بالحٌاة الزراعٌة والفالحٌة كصناعة الفخار والقرمٌد التقلٌدي والصناعات الصوفٌة
كالزرابمة  ،البرنوس  ،القشابٌة  ،الطرز ،وصناعة السلل وغٌرها هذه الصناعات عانت
والتزال تعانً من مشاكل كثٌرة تهددها بالزوال لذلك ٌجب إحٌائها والمحافظة علٌها واستغاللها
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فً هذ ه المهرجانات للتعرٌف بها ألنها إحدى وسائل الترفٌه السٌاحً وأنجح عوامل الجدب
واالستقطاب.
 -4-2هٌاكل االستقبال:
هناك عدة شروط بتعٌن توفرها فً مرافق السكن واإلقامة السٌاحٌة لٌتمتع بها السائح
وٌشعر باالرتٌاح والطمؤنٌنة كاالعتناء بالنظافة واألسعار واإلدارة الجٌدة والعمالة الماهرة
والمظهر الالئق والشكل المالئم لها  ،فهً تعتبر مراكز للترفٌه والتسوٌق وقضاء أمتع األوقات
ولٌس مكانا لإلقامة وحس ب لذلك ٌجب إنشاء مرافق متعددة بها كالمطاعم المتنوعة والمقاهً
المختلفة وأحواض السباحة  ،حمامات صحٌة  ،مالعب  ،حدائق خاصة باألطفال ومراكز
تعالج األمراض الخفٌفة  ،وأجنحة خاصة برجال األعمال باإلضافة إلى قاعات استراتٌجٌة
مجهزة وأسواق تجارٌة قرٌبة منها تضم معظم المنتوجات المحلٌة والخارجٌة وإنشاء أقسام
مختصة باإلشراف على الرحالت السٌاحٌة داخل الوالٌة وخارجها باإلضافة إلى كل هذا ٌجب
أوال القٌام ببناء فنادق جٌدة ذات تصنٌف حتى تتوفر فٌها كل هذه الشروط ألن الفنادق
الموجودة بالوالٌة لٌست مصنفة كما ٌجب إنشاء منشآت سكنٌة
ومقرات اإلقامة كالشالٌهات والمعسكرات  ،المخٌمات  ،المنازل القدٌمة وبٌوت الشباب قد تتخذ
أماكن متفرقة فً موقعها قد تكون فً الغابات أو على الجبال أو فً األماكن التً تتسم بالمناظر
الطبٌعٌة البدٌعة كموقع تامذة وتسدان  ،مارشو وموقع بنً هارون قرب السد أو قرب المواقع
األثرٌة كالمدٌنة القدٌمة وموقع البعالة  ،عٌن فوة  ،بنً قشة وغٌرها حتى ٌتمتع السائح بالسكن
الذي تتوفر فٌه المتطلبات التً ٌتمناها كما أنه من األحسن أن تكون األسعار فً تلك المرافق
والخدمات معقولة وثابتة لتكون فً متناول معظم النزالء ألنها موجهة لجمٌع الناس وهً إحدى
الوسائل األساسٌة فً جذب السٌاح وعنصر بارز فٌه.
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 -5-2وسائل النقل و االنتقال:
تعتبر وسائل النقل من أهم العناصر التً تخدم لم ٌسبق لها مثٌل فقد تطورت تلك الوسائل
فً السنوات األخٌرة ودخلت طور جدٌد فً نهاٌة القرن الذي تعٌش فٌه وخاصة أن الحاجة إلى
السفر ساعدت على تنشٌط وسائل النقل وأعطها دفعة قوٌة لتحسٌنها المتواصل وتطوٌرها
المستمر وعلٌه فالموقع االستراتٌجً للوالٌة الذي ٌتوسط المدن الشرقٌة والساحلٌة والداخلٌة
جعلها تحتوي على مجموعة من الطرق الوطنٌة والوالئٌة باإلضافة إلى الطرق السٌار شرق
غرب فضال عن هذه المإهالت السٌاحٌة التً تتمتع بها طبٌعة كانت أو ثقافٌة تستدعً االهتمام
بشبكة النقل بها لكً تشغل بدرجة كبٌرة فً التنمٌة السٌاحٌة بالوالٌة وذلك عن طرٌق استعمال
القطارات السرٌعة والمرٌحة والسٌارات والحافالت المكٌفة أو استخدام األجهزة المعاصرة
كالمصاعد الكهربائٌة ولما ال بناء مطار خاص بالوالٌة كل هذه الوسائل المتطورة تساعد على
تنشٌط السٌاحة بالوالٌة كما تعمل على راحة واستمتاع السائح .
 -6-2شبكة المواصالت:
تعد شبكة الطرق شرٌان الحٌاة الذي ٌنعش أي منطقة وتنشٌط السٌاحة بها ،ولهذا وجب
تحسٌن شبكة الطرق من خالل توسٌعها وصٌانتها وربطها بمختلف الطرق الوطنٌة القرٌبة منها
وخلق محطات الراحة والتزوٌد بالبنزٌن بجوارها.
 -7-2دعم إنشاء الجمعٌات والنوادي المتخصصة فً دعم نشاطات سٌاحٌة متنوعة:
قصد إنشاء ثقافة سٌاحٌة حقٌقٌة لدى المجتمع وتوعٌتهم بالنشاط السٌاحً ٌ ،نتظر إشراك
الحركة الجموٌة وتوعٌة السكان بهذا النشاط وأبعاده على المستوى المحلً.
 -8-2االعتماد على اإلشهار:
ٌعتبر اإلشهار من الوسائل المساعدة على جلب السٌاح وذلك عن طرٌق التعرٌف بالمناطق
السٌاحٌة لهذا وجب االعتماد علٌه للتروٌج المنطقة وذلك عبر:
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 إنشاء ومضات إشهارٌة للتعرٌف بالمنطقة فً جمٌع وسائل اإلعالم .
 وضع دلٌل ومطوٌات سٌاحٌة خاصة بالمنطقة.
 المشاركة فً المعارض السٌاحٌة الوطنٌة و الدولٌة.
 دعوة البلدٌات لالحتفال بالٌوم العربً للسٌاحة والٌوم العالمً للسٌاحة (الٌوم العربً 23
جوان الٌوم العالمً  27سبتمبر).
 تعزٌز وتطوٌر المعلومات المتعلقة بالقطاع ونشر هذه المعلومات لتحقٌق االستفادة األكبر
لجمٌع الشرائح.
 -3االقتراحات والحلول الخاصة بإنعاش القطاع السٌاحً بالوالٌة :
 -1-3تنشٌط السٌاحة :التنشٌط السٌاحً هو كافة الجهود اإلعالمٌة و الدعائٌة و العالقات
العامة الرامٌة الى إعادة و نقل رسالة أو رسائل معٌنة عن الصورة السٌاحٌة لدولة ما أو منطقة
ما الى أسواق أو جماهٌر محددة بالوسائل الفعالة بغرض جذب الجماهٌر و دفعهم الى ممارسة
نشاط سٌاحً فً تلك الدولة أو المناطق  ،أي أن الهدف هو الطلب السٌاحً.
و علٌه فالوالٌة تحتاج إلى هذا النوع من التنشٌط الذي أصبح أمرا هاما و قوٌا لما له من
دور مإثر فً نشر الوعً السٌاحً وقصد جعل الوالٌة مقصد سٌاحً نقترح ما ٌلً :
كما ٌعلم الجمٌع فإن السٌاحة لم تعد إٌواء واكل بل هً وجه ثقافة المجتمع وهو ما أصبح
ٌعرف بالسٌاحة الثقافٌة أو سٌاحة التراث وهً تتركز على المتاحف ،األثار  ،فلكور....الخ.
وهذا لن ٌتم اإل فً بٌئة مساعدة لذا نقترح ما ٌلً:
 ضرورة العمل على نظافة المحٌط:
 إنشاء مراحٌض عمومٌة. تزٌٌن المحٌط (تزٌٌن المساحات الخضراء وإعادة االعتبار لها). القضاء على الحشرات خاصة البعوض.237
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 العقار السٌاحً:
إن الترقٌة السٌاحٌة ألي منطقة ال ٌمكن أن تكون اإل بوجود مشارٌع سٌاحٌة ملموسة وهذه
األخٌرة ال ٌمكن أن تكون اإل بوجود عقار سٌاحً جاهز الستقبال االستثمار الشًء الذي تفتقد
إلٌه والٌة مٌلة ولذلك نقترح التعجٌل فً أخد مقترحات إنشاء مناطق توسع سٌاحً بالوالٌة
وكذلك التعجٌل بدراستها كً تصبح جاهزة الستقبال االستثمارات.
 اإلسراع فً تجسٌد المشارٌع العمومٌة الخاصة بقطاع السٌاحة وخاصة المخطط التوجٌهً
للتهٌئة السٌاحٌة للوالٌة من أجل تحدٌد العقار السٌاحً القابل الستقبال مشارٌع سٌاحٌة.
 دراسة جادة حول المٌاه الحموٌة الموجودة عبر مختلف مناطق الوالٌة سواء كانت منابع
حموٌة (خاصة غٌر المستغلة منها) أو مٌاه جوفٌة حموٌة وجعل هذه الدراسة فً متناول
المستثمرٌن
قصد جلبهم إلنشاء محطات حموٌة ومركبات حموٌة من الوزن الثقٌل بهذه الوالٌة نظرا
لتوفرها على هذه الثروة الطبٌعٌة.
 تؤهٌل الحمامات والمحطات الحموٌة وعصرنتها لتصبح تنافس مثٌالتها فً حوض البحر
األبٌض المتوسط.
 إضافة مهن سٌاحٌة أخرى فً مجال التكوٌن لتصبح قائمة المهن كالتالً (التكوٌن استثمار
فً اإلنسان واإلنسان هو أفضل رأس مال) وهو من ٌعول علٌه فً دفع قطاع السٌاحة إلى
األمام.
 إنشاء بنك سٌاحً (نطرا ألن االستثمار فً المجال السٌاحً الخاص ضعٌف والعمومً
غائب فال بد من هٌئة تسد الفراغ فً هذا المجال.
 تخصص أغلفة مالٌة من مٌزانٌة الوالٌة ومٌزانٌة البلدٌات إلنجاز مشارٌع ذات طابع شبه
سٌاحً كالمساحات الخضراء وإنشاء الحدائق العمومٌة وحضائر التسلٌة  ،أو لها عالقة
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بقطاع السٌاحة كتهٌئة محطات المواقع األثرٌة والتارٌخٌة وتهٌئة وإصالح الطرقات المإدٌة
إلى الحمامات والمناطق الطبٌعٌة.
 إنشاء الدواوٌن أو المكاتب البلدٌة المحلٌة السٌاحٌة هذه الدواوٌن التً بها طابع جمعوي
بإمكانها من خالل مهامها القانونٌة خلق نشاط سٌاحً ببلدٌات إقامتها والتعرٌف بالمإهالت
السٌاحٌة للبلدٌات من أجل تنمٌتها واستغاللها سٌاحٌا.
 تسجٌل مشارٌع إلنشاء متحف لألثار بمدٌنة مٌلة وكذلك ترمٌم المعالم األثرٌة والتارٌخٌة
لمسجد سٌدي غانم وقصر األغا شرٌطة أن تكون هذه العملٌات مبنٌة على دراسات تارٌخٌة
حقٌقٌة ومنجزة من قبل مكاتب دراسات مختصة فً هذا المجال كما أن عملٌات الترمٌم البد
أن تكون منفذة من قبل مإسسات مختصة ولها خبرة فً مثل هذه المشارٌع .
 إنشاء اتفاقٌات بٌن الوزارة المكلفة بالسٌاحة والتجارة لتفعٌل الرقابة أكثر.
 تفعٌل وإبرام اتفاقٌات مع باقً اإلدارات التً لها موظفٌن فً مجال الرقابة (الشرطة
القضائٌة أعوان التجارة ،النقابة البلدٌة للنظافة) مصالح الوالٌة المكلفة بالنظافة ومراقبة
النوعٌة المفتشٌات الجمهورٌة لقمع الغش  ،مخابر تحلٌل النوعٌة  ،مصالح الري ،مفتشو
البٌئة  ،مفتشو العمل.)....
 إقامة توأمة بٌن مدٌرٌة التكوٌن بوزارة السٌاحة الجزائرٌة ونظٌرتها الدولٌة لتبادل التكوٌن
خاصة فً مجال التؤطٌر السٌاحً.
 ضرورة إنشاء وكاالت سٌاحٌة فنادق وحمامات تطبٌقٌة لتكوٌن مختلف أسالك المإسسات
السٌاحٌة ألن السٌاحٌة لن تزدهر اإل بالتكوٌن والتكوٌن التطبٌقً باألخص.
 تكثٌف التبادل بٌن جمعٌات الوالٌة الثقافٌة والسٌاحٌة وباقً الجمعٌات فً والٌات الوطن.
 دعوة اإلعالم المرئً المسموع  ،المكتوب لالطالع على معالم الوالٌة الثقافٌة والتارٌخٌة
للتعرٌف بها خاصة الصحافة المحلٌة (المرسلٌن).
 تشجٌع الباحثٌن إلجراء بحوث حول مختلف حقب الوالٌة التارٌخٌة الطالعنا علٌها وهذا
من خالل إجراء مسابقات وطنٌة وتخصٌص جوائز فً هذا المجال.
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 نشر السلوك الجماهٌري السلٌم الذي ٌتفق مع متطلبات الترغٌب السٌاحً وحسن استقبال
السائحٌن و معاملتهم.
 تثقٌف الجماهٌر بحمالت إعالمٌة مركزة إلظهار أهمٌة السٌاحة اقتصادٌا واجتماعٌا
وحضارٌا وبٌئٌا وصحٌا وسٌاسٌا .....إلخ.
 توفٌر األمن للسٌاح عند تنقالتهم من خالل تكثٌف عملٌات التفتٌش والمراقبة ونوعٌة
السكان بضرورة االهتمام بالسٌاح.
 اقتراح على الوزارة إنشاء معهد أو مركز للفندقة والحرف السٌاحٌة بوالٌة مٌلة ألن منطقة
الشرق الجزائري ال ٌوجد بها مثل هذه المإسسات السٌاحٌة (الفندقٌة).
 وضح استراتٌجٌة سٌاحٌة بعٌدة المدى تؤخذ بعٌن االعتبار تطوٌر السٌاحة الداخلٌة قبل
التفتح على الوالٌات المجاورة وحتى العالم.
 ضرورة استخدام السٌاحة كمحرك ٌحقق التنمٌة اإلقلٌمٌة المتوازنة والنهوض بالمستوى
المعٌشً للمناطق األقل نموا التً تملك المصادر والموارد السٌاحٌة.
 إنشاء ٌوم وطنً للسٌاحة تطبٌقا لما جاء فً مراسلة فخامة رئٌس الجمهورٌة بمناسبة
مراسلته فً الٌوم العالمً للسٌاحة لسنة 2005
 تفعٌل مرسوم التنفٌذي رقم  370-98المإرخ فً  1998/11/23المتعلق بتصنٌف
البلدٌات فً محطات مصنفة  ،وهذا ٌدفعها إلى إنشاء مرافق سٌاحٌة بها كالمتاحف والفنادق
...وهٌاكل
استقبال السائح فً ظروف مادٌة ومعنوٌة تلٌق بسمعة الجزائر  ،خاصة محاربة التلوث بها
كإقامة محطات تصفٌة المٌاه المستعملة ألن كثٌر من األدوٌة أصبحت ملوثة.
 -2-3تشجٌع االستثمارات السٌاحٌة:
ٌحتاج تنظٌم السٌاحة فً الوالٌة إلى المزٌد من التوجٌه لتنشٌطها بحٌث ٌشمل كل ما من
شؤنه التوسع فً مٌادٌنها وجوانبها المختلفة واالستثمارات السٌاحٌة هً أقوى عامل وأكثر
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عنصر فً تشجٌع المجال السٌاحً لذلك ٌجب القٌام بما ٌلً من أجل النهوض بهذا القطاع
ٌجب:
 تقدٌم كافة التسهٌالت للمستثمرٌن إلقامة المشروعات السٌاحٌة كتوفٌر األراضً التً ستقام
علٌها هذه المشروعات بؤسعار قلٌلة أو من دونها.
 االستثمار فً أراضً المناطق الرٌفٌة  ،و تعمٌرها ثم استغاللها سٌاحٌا فهً ستإدي إلى
توفٌر العمل و رفع مستوى معٌشة السكان .
العمل على مرافقة و توجٌه المستثمرٌن الخواص فً قطاع السٌاحة من أجل االسراع فً
تجسٌد المشارٌع االستثمارٌة للخواص فً أقرب اآلجال و خاصة تلك التً فً طور اإلنجاز
من أجل رفع قدرات اإلٌواء السٌاحً بالوالٌة فً المدى القرٌب  ،و فً المدى المتوسط العمل
بالتنسٌق مع كافة القطاعات المعنٌة على رفع العراقٌل من أجل انطالق المشارٌع السٌاحٌة
المتوقفة بالوالٌة أي تلك المشارٌع السٌاحٌة التابعة للخواص والتً انطلقت فً االنجاز فً
الماضً و توقفت ألسباب عدٌدة و متنوعة  ،و مساعدة المستثمرٌن الجدد الذٌن لهم مشارٌع
سٌاحٌة لالنطالق فً انجاز تلك الواقعة بمحاذاة سد بنً هارون و سد قروز نظرا ألهمٌتها
الكبٌرة ألنها ستإدي إلى ظهور السٌاحة الترفٌهٌة االستجمامٌة و الرٌاضٌة بوالٌة مٌلة .
 التنسٌق بٌن األجهزة المختلفة فً الوالٌة و مشاركة القطاعات المختلفة فً تنشٌط السٌاحة
كالصحة  ،التموٌن  ،االقتصاد و االعالم وغٌرها  ،ذلك أن السٌاحة لٌست عملٌة منفردة
تعمل لنفسها بل أنها تتشعب لتشارك كل القطاعات بكافة صورها و أشكالها مما ٌإدي إلى
حل الكثٌر من المشكالت و العقبات و إلى الفائدة المرجوة اقتصادٌا و اجتماعٌا.
 تشجٌع الشركات و القطاع الخاص بإنشاء الفنادق و المساكن الفاخرة و المتوسطة وبناء
المرافق المختلفة لإلسهام فً التقلٌل من مشكالت اإلقامة  ،فالفنادق و مقرات االقامة هً
العمود الفقري للسٌاحة .
 عقد مإتمرات محلٌة تهدف إلى تشجٌع السٌاحة بالوالٌة ودراسة أحوالها و تحسٌن الخدمات
ووسائل اإلعالم السٌاحً و العمل على نشر الوعً السٌاحً لدى المواطنٌن.
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 دراسة جمٌع المشروعات التً تهدف إلى تسوٌق و تنشٌط و تطوٌر عناصر الجذب
السٌاحً.
 منح أكبر قدر ممكن من الحرٌة و الحماٌة لصناعة السٌاحة لتؤخذ مكانتها الصحٌحة فً
االقتصاد العام .
و من هنا ٌتعٌن علٌنا التفكٌر فً تنمٌة اإلحساس بؤهمٌة السٌاحة فً الوالٌة التً تهدف إلى
تعرف أفرادها على جمال الطبٌعة و االماكن التارٌخٌة و األثرٌة العرٌقة و مناطق سٌاحٌة
خالبة و جذابة ٌمكنها أن ٌقوي الشعور باالنتماء المٌلً و تعمق مفهوم الترابط و اإلخاء.
 -4األفــاق المستقبلٌــة لقطــاع السٌاحــة بوالٌــة مٌلــة :
إن أفاق تنمٌة القطاع السٌاحً بوالٌة مٌلة مرتبطة أساسا باستراتٌجٌة الدولة لتطوٌر و
تنمٌة قطاع السٌاحة بصفة هذه االستراتٌجٌة التً بدأت تتضح معالمها فً السنوات األخٌرة و
على الخصوص فً سنة 2008م بظهور برنامج الوزارة المعنٌة و المتمثل فً :
 جعل الجزائر وجهة سٌاحٌة أورو متوسطٌة و حتى عالمٌة و ذلك من خالل إنجاز
المخطط الوطنً للتهٌئة السٌاحٌة  ،هذا المخطط الذي قسم الوطن إلى أقطاب سٌاحٌة
ممتازة و أقطاب سٌاحٌة درجة ثانٌة أو ثانوٌة.
و قد استفادت والٌة مٌلة فً إطار هذا البرنامج مثلها مثل باقً الوالٌات من عملٌة دراسة
المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة للوالٌة فً سنة 2010م  ،لكن و لألسف فإن انطالقة هذه
الدراسة لم تبدأ إال فً أواخر سنة 2013م و ستنتهً الدراسة فً أواخر سنة 2014م  ،هذا
المخطط سٌكون بمثابة خارطة طرٌق أو دلٌل للتنمٌة و التهٌئة السٌاحٌة بصفة عامة لكل
مناطق الوال ٌة و فً حالة إنجازه بالطرٌقة الالزمة سوف ٌفتح المجال لالستثمار السٌاحً
الحقٌقً بالوالٌة  ،و تنفٌذا لنفس االستراتٌجٌة و فً إطار برامج أخرى استفادت والٌة مٌلة من
عدة مشارٌع عمومٌة خاصة بالتنمٌة السٌاحٌة  ،سٌكون لها األثر اإلٌجابً مستقبال فً بعث
التنمٌة المحلٌة بصفة عامة و السٌاحة على وجه الخصوص بالوالٌة و تتمثل هذه المشارٌع
فٌما ٌلً :
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 دراسة و إنجاز و تجهٌز مركز لإلعالم و التوجٌه السٌاحً ببلدٌة تاجنانت الذي تم
إنجازه فً سنة  ، 2009وال ٌنقصه الٌوم سوى التجهٌز ووضعه فٌما بعد فً الخدمة.
 دراسة و إنجاز و تجهٌز مركز لإلعالم و التوجٌه السٌاحً بمٌلة لم ٌنطلق بعد لتعذر
الحصول على العقار الذي سٌقام علٌه المشروع .
 دراسة التهٌئة لموقع طبٌعً بمنطقة بنً هارون الدراسة منحت لمكتب الدراسات فً
جانفً .2014
باإلضافة إلى هذه المشارٌع العمومٌة  ،تحصل قطاع السٌاحة لوالٌة مٌلة فً سنة  2014على
الموافقة على عدة مشارٌع جد هامة و هً :
 دراسة من أجل تحدٌد تصنٌف و إنشاء ثمانً مناطق للتوسع السٌاحً أهمها منطقة بنً
هارون لقرب سد بنً هارون ببلدٌة حمالة.
 دراسة التهٌئة لمحطتٌن مناخٌتٌن بكل من بلدٌتً تسالة لمطاعً و تسدان حدادة .
 الدراسة الهٌدروجٌولوجٌة لطبقة المٌاه الجوفٌة الحموٌة بمشتتة السمارة ببلدٌة التالغمة
أٌن توجد مجموعة من الحمامات التقلٌدٌة المستغلة حالٌا.
 دراسة التهٌئة لموقع طبٌعً ( غابة تادرار ببلدٌة القرارم قوقة ) .
 دراسة تهٌئة جر و تجمٌع مٌاه المنبع الحموي قروز ببلدٌة وادي العثمانٌة.
إن هذه المشارٌع سٌكون لها دور كبٌر فً تنمٌة و تطوٌر قطاع السٌاحة بوالٌة مٌلة شرٌطة
إنجازها فً اآلجال المحددة لها  ،حٌث أنها ستقضً تماما على مشاكل كبٌرة و خاصة مشكل
نذرة العقار السٌاحً بالوالٌة أو انعدامه تماما  ،الن عدم وجود مخطط توجٌهً للتهٌئة
السٌاحٌة للوالٌة  ،و انعدام مناطق توسع سٌاحً مدروسة و مهٌئة الستقبال مشارٌع سٌاحٌة
حتى األن معناه انعدام العقار المخصص لالستثمار السٌاحً تماما  ،لكن انجاز المشارٌع
السالفة الذكر ٌإذي إلى إنعاش االستثمار السٌاحً بالوالٌة و بالتالً تنمٌة سٌاحٌة محلٌة.
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باإلضافة إلى م ا سبق ذكره فإن هناك برنامج سٌاحً محلً تتبناه والٌة مٌلة و المتمثل فً
إنشاء استثمارات سٌاحٌة فً إطار اللجنة الوالئٌة للمساعدة على تحدٌد الموقع و ترقٌة
االستثمار و ضبط العقار و خاصة حول سد بنً هارون و سد قروز  ،هذه اللجنة التً منحت
الموافقة المبدئٌة على مشارٌع سٌاحٌة هامة حول ضفاف هذٌن السدٌن و من بٌن أهم هذه
المشارٌع ما ٌلً :
 مركب سٌاحً رٌاضً بالقرب من سد بنً هارون بٌن بلدٌتً سٌدي مروان و قرارم قوقة.
 حدٌقة التسلٌة تربٌة المائٌات و تربٌة الطٌور على ضفاف سد بنً هارون فً الجهة التابعة
لبلدٌة شٌقارة .
 مركب سٌاحً و رٌاضً على ضفاف سد قروز ببلدٌة وادي العثمانٌة.
 حدٌقة تسلٌة و ألعاب مائٌة ببلدٌة و ادي العثمانٌة .
 مركب حموي عالجً و علمً ببلدٌة وادي العثمانٌة منطقة قروز.
 حدٌقة تسلٌة بمنطقة مارشو ببلدٌة مٌلة .
إن هذه المشارٌع التً هً األن فً مرحلة إعداد المخططات الالزمة لها و الملفات الخاصة
برخص البناء و غٌر ذلك من اإلجراءات اإلدارٌة و التقنٌة الالزمة ستسمح فً المستقبل من
إعطاء دفعة قوٌة لقطاع السٌاحة بصفة خاصة و التنمٌة المحلٌة بصفة عامة فً الوالٌة .
زٌادة على كل ما سبق ذكره فإن هناك مشارٌع سٌاحٌة أخرى تابعة للخواص منها ما قارب
مرحلة االستغالل ( ثالث فنادق بقدرة إٌواء بلغت  154سرٌر )  ،و منها ما هو فً طور
اإلنجاز بنسب متفاوتة و مشارٌع متنوعة بٌن فنادق و محطات حموٌة عالجٌة ( محطتٌن
حموٌتٌن عالجٌتٌن و ستة  06مإسسات فندقٌة ).
هذه المشارٌع األخٌرة سوف ٌدخل معظمها فً الخدمة سنة 2015و 2016م كؤقصى حد إن
لم تعترضها مشاكل قاهرة  ،و ستكون بالتالً نقطة البداٌة أو االنطالق فً تنمٌة سٌاحٌة حقٌقة
بالوالٌة.
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خالصة المبحث :
بعد التطرق فً هذا المبحث إلى أهم العقبات و العراقٌل و المشاكل التً تعترض القطاع
السٌاحً بوالٌة مٌلة توصلنا إلى القول أن هذه العقبات ال تكمن فً مشكل هٌاكل االستقبال و ال
فً نقص مرافق الترفٌه و ال فً ذهنٌات السكان المتخلفة و ال بسبب نقص التكوٌن فً هذا
المجا ل و لٌس أٌضا بسبب عرقلة المستثمر فً السٌاحة و إنما هً تجمع كل هذه العقبات و
التً أصبحت تشكل عائقا أمام تحقٌق التنمٌة السٌاحٌة و على ضوء هذه العراقٌل تم اقتراح
بعض الحلول و األفاق المستقبلٌة لقطاع السٌاحة بالوالٌة التً ستوجب بطبٌعة الحال تعاون
كافة القطاعات و الجماعات المحلٌة و الحركة الجمعوٌة و التنسٌق بٌنها فً ترقٌة السٌاحة
بالوالٌة و المرتبطة أساسا باستراتٌجٌة الدولة لتطوٌر و تنمٌة قطاع السٌاحة .
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مقدمة المبحث :

تزخر الجزابر بؤكبر معالم االثار التارٌخٌة القدٌمة و الحدٌثة  ،وقد كانت منذ زمن بعٌد
تستقطب اهتمام عدة حضارات  ،كما أنها تحتل موقع استراتٌجً هام و تتوفر على مإهالت
و مقومات متنوعة  ،فالجزابر فً السنوات األخٌرة ووعٌا منها بؤهمٌة قطاع السٌاحة قررت
تشجٌع االستثمار السٌاحً داخلٌا و خارجٌا  ،و علٌه فقد وضعت وزارة السٌاحة خطة عمل
تهدف بها الى النهوض بالتنمٌة المستدامة لهذا القطاع تعتمد على روح المنافسة  ،حٌث تحتوي
هذه الخطة على عدة نقاط منها تقٌٌم الموارد  ،تحسٌن النوعٌة  ،تحسٌن االنشطة االقتصادٌة
لقطاع السٌاحة.
ووالٌة مٌلة تمتاز بمإهالت و طاقات جد هامة تجعل منها مجاال خصبا لترجمتها الى
استثمارات حقٌقٌة أهمها سد بنً هارون الذي أضفى على المنطقة مناظر خالبة و نادرة جعلت
الوالٌة تفكر فً استغاللها الستقطاب مشارٌع استثمارٌة سٌاحٌة  ،وانطالقا من ذلك وقع اختٌارنا
لدراسة منطقة بنً هارون و هذا لما تزخر به من مإهالت طبٌعٌة  ،باإلضافة الى التنوع
البٌولوجً الموجود بها ناهٌك عن الحمام المعدنً و بحٌرة سد بنً هارون إضافة الى :
 موقعها االستراتٌجً الهام ووجودها على الطرٌق الوطنً رقم  27الرابط بٌن والٌتً
قسنطٌنة و جٌجل مرورا بمٌلة الى جانب جسر وادي الذٌب فوق سد بنً هارون و تحفة
معمارٌة فً حد ذاته.
 سد بنً هارون الكبٌر و هو أكبر سد بالجزابر و ثانً أكبر سد على مستوى القارة االفرٌقٌة.
 قرب المنطقة من أجمل الشواطا بالجزابر و حتى فً العالم اال و هً شواطا جٌجل .
 احتواء منطقة بنً هارون على أحد أهم المنابع الحموٌة بوالٌة مٌلة و هو المنبع الحموي بنً
هارون أو حمام بنً هارون المشهور و الذي سٌحتضن مستقبال محطة حموٌة عالجٌة هامة
فً طور االنجاز .
 مناظر طبٌعٌة جد خالبة تتمٌز بجبالها المرتفعة وودٌانها و بطبٌعة صخورها باإلضافة
الى غاباتها.
 االثار الرومانٌة التً التزال غٌر معروفة حتى االن و المتواجدة بهذه المنطقة و قربها من
الموقع األثري الرومانً بتدٌس المتواجد بإقلٌم والٌة قسنطٌنة.
246

تهٌبــة منطقـــة بنــً هـــارون

الفصل الرابــــع

 - Iالقانـون  30/30المؤرخ فـً  77فبراٌـر  3330و المتعلـق بمناطـق التوسـع
و المواقــع السٌاحٌــة:
ٌحدد هذا القانون مبادئ و قواعد حماٌة و تهٌبة و ترقٌة و تسٌٌر مناطق التوسع و المواقع
السٌاحٌة .
 -7ماهٌة التوسع السٌاحً :
هو كل منطقة أو امتداد من اقلٌم معٌن تتمٌز بعدة خصوصٌات طبٌعٌة و ثقافٌة و بشرٌة
و إبداعٌة مناسبة للسٌاحة مإهلة إلقامة أو تنمٌة منشؤة أو عدة منشآت سٌاحٌة مناسبة ٌمكن
استغاللها فً تنمٌة نمط أو أكثر من السٌاحة ذات مردودٌة و ٌحتوي على عنصرٌن :
 -7-7الموقع السٌاحً:
هو كل منظر أو موقع ٌتمٌز بجاذبٌة السٌاحة بسبب مظاهره الخالب  ،أو بما ٌحتوي علٌه من
عجابب أو خصوصٌات طبٌعٌة أو بناءات مشٌدة علٌه ٌعترف له بؤهمٌة تارٌخٌة أو فنٌة
أو أسطورٌة أو ثقافٌة  ،والذي ٌجب تثمٌن أصالته والمحافظة علٌه من التلف او االندثار بفعل
الطبٌعة أو االنسان.
 -3-7منطقة محمٌة  :وهً جزء من منطقة التوسع أو موقع سٌاحً غٌر قابل للبناء وٌستدعً
حماٌة خاصة قصد المحافظة على مإهالته الطبٌعٌة او االثرٌة أو الثقافٌة .
 -3أهداف القانون :
ٌهدف القانون من وراء تحدٌد قواعد حماٌة وتهٌبة وترقٌة وتسٌٌر مناطق التوسٌع والمواقع
السٌاحٌة الى :
 االستعمال العقالنً و المنسجم للفضاءات و الموارد السٌاحٌة قصد ضمان التنمٌة المستدامةللسٌاحة .
 إدراج مناطق التوسع و المواقع السٌاحٌة و كذا منشآت تنمٌة النشاطات السٌاحٌة فً المخططالوطنً لتهٌبة االقلٌم .
 حماٌة المقومات الطبٌعٌة للسٌاحة .247
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 المحافظة على التراث الثقافً والموارد السٌاحٌة من خالل استعمال و استغالل التراث الثقافًوالتارٌخً والدٌنً و الفنً ألغراض سٌاحٌة.
 انشاء عمران مهٌؤ ومنسجم ومناسب مع تنمٌة النشاطات السٌاحٌة و الحفاظ على طابعة الممٌز. -0شروط تهٌئة واستغالل مناطق التوسع السٌاحً وحماٌتها:
 -7-0شروط تهٌئة واستغالل مناطق التوسع السٌاحً:
 ٌجب أن تكون مطابقة مع التشرٌعات المتعلقة بحماٌة البٌبة والساحل وحماٌة التراث الثقافًمصنف (المادة .)5
 ٌجب أن تن درج تنمٌة وتهٌبة مناطق التوسع السٌاحً والمواقع السٌاحٌة ضمن المخطط الوطنًلتهٌبة اإلقلٌم (المادة  5فقرة .)2
 ٌجب منع كل استعمال أو استغالل مناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة المخالفة لمخطط التهٌبةالسٌاحٌة ٌإدي إلى تشوٌه طابعها السٌاحً (المادة .)7
 -3-0حماٌة مناطق التوسع السٌاحً والمواقع السٌاحٌة:
*مناطق محمٌة:
هً جزء من منطقة التوسع أو موقع سٌاحً غٌر قابل للبناء وٌستدعً حماٌة خاصة قصد
المحافظة على مإهالته الطبٌعٌة أو األثرٌة أو الثقافٌة مرتكزا بذلك على نتابج دراسات التهٌبة
السٌاحٌة ،وتصنف مناطق التوسع السٌاحً والمواقع السٌاحٌة مناطق سٌاحٌة محمٌة بخضوعها
إلى إجراءات الحماٌة الخاصة التالٌة :
 شغل واستغالل األراضً الموجودة داخل هذه المناطق والمواقع فً ظل احترام قواعد التهٌبةوالتعمٌر.
 الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة من كل أشكال تلوث البٌبة وتدهور المواردالطبٌعٌة والثقافً.
 اشتراك المواطنٌن فً حماٌة التراث والمساحات السٌاحٌة.248
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 منع ممارسة كل نشاط غٌر مالبم مع النشاط السٌاحً. -4تهٌئة وتسٌر مناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة:

وتتم تهٌبة وتسٌر منطقة التوسع والمواقع السٌاحٌة وفق مواصفات مخطط التهٌبة السٌاحٌة
الذي تعده اإلدارة المكلفة بالسٌاحة فً إطار تشاوري ومصادق علٌه عن طرٌق التنظٌم  ،وٌتمثل
هذا المخطط فً ماٌلً :
*حماٌة الجمال الطبٌعً والمعالم الثقافٌة التً ٌشكل الحفاظ علٌها كامال أساسا للجذب السٌاحً.
*إنجاز استثمارات على أساس أهداف محددة من شؤنها إحداث تنمٌة متعددة األشكال للمساحات
التً تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة وٌؤخذ هذا المخطط على وجه الخصوص:
 خصوصٌات ومتاحات المناطق. الحاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. االلتزامات الخاصة باالستغالل العقالنً والمنسجم للمناطق والفضاءات السٌاحٌة.* أهداف المخطط:
إن من أهداف هذا المخطط تكمن فً تحدٌد المناطق القابلة للتعمٌر والبناء والتً ٌجب حماٌتها
وتحدٌد برنامج النشاطات والهٌبات البنٌوٌة المبرمج إنجازها وتحدٌد أٌضا الوظابف المتطابقة
واالستثمارات المناسبة  ،لما ٌتم إعداد التجزبة المخصصة للمشارٌع المراد تحقٌقها عندما ٌقتضً
االمر.
 -5مراقبة مطابقة المنجزات والبحث عن المخالفات:
*مراقبة مطابقة المنجزات:
دون االخالل باألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها والمتعلقة بالتهٌبة والتعمٌر ٌ ،ستلزم
خضوع بناء واستغالل األراضً القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة إلى مواصفات
مخطط التهٌبة السٌاحٌة حٌث تسهر الدولة على تثمٌن هذه المناطق خاصة فٌما ٌخص محاربة
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الشغل الالمشروع لألراضً والبناءات غٌر المرخصة قانونا ،وتكون اإلجراءات إما بالتوقٌف أو
هدم البناءات فً إطار التشرٌع والتنظٌم المعمول به.
*المخالفات:
حدد القانون  03 -03السٌما المواد  34 -33األشخاص المخولٌن بالبحث عن المخالفات وإعداد
المحاضر وإرسالها حٌث حددت المادة  33هإالء األشخاص على سبٌل الحضر:
 ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة . مفتش السٌاحة. مفتش التعمٌر. مفتش البٌبة.نصت المادة  35عن كٌفٌة المعاٌنة حٌث أشارت إلى ضرورة إعداد محضر ٌسرد فٌه العون
المكلف بالمعاٌنة كل الوقابع التً عاٌنتها وكذا كل التصرٌحات التً تلقاها وٌتوجب على الطرفٌن
التوقٌع وفً حالة رفض هذا األخٌر ٌنفً هذا المحضر ذا حجٌة إلى غاٌة إثبات العكس ،وٌتم
إرسال المحضر إلى الوالً المختص فً مدة ال تتعدى ٌ 15وما من تارٌخ المعاٌنة.
كما ٌعطً القانون لهإالء األعوان رخصة الدخول إلى مناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة وإلى
ورشات إنجاز الهٌاكل القاعدٌة وبناء التجهٌزات داخل هذه المناطق والمواقع السٌاحٌة ،والتحقق
من إجراءات تنفٌد أحكام هذا القانون فً مجال الحماٌة والتهٌبة واستغالل المناطق التوسع
والمواقع السٌاحٌة إلى جانب التحقق من توفٌر الرخص المتعلقة بعملٌات اإلنجاز والتنازل عن
األراضً السٌاحٌة المهٌبة والتحقق أٌضا من مدى مطابقة الرخص لمخطط التهٌبة السٌاحٌة وفً
حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهٌبة السٌاحٌة ودفتر الشروط توجه اإلدارة المكلفة بالسٌاحة
وإنذار إلى المخالف قصد احترام التعلٌمات فً المادة  40-39من هذا القانون والمتمثل فً :
 اللجوء إلى الجهة القضابٌة المختصة قصد توقٌف األشغال وفق الطرق االستعجالٌة المقررة فًاألمر رقم  154-66المإرخ فً ٌ 8ونٌو سنة  1966المعدل والمتمم والمذكور أعاله (م .)39
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 كما تفصل الجهة القضابٌة فً إطار أحكام المادة  39من هذا القانون إما بالعمل على مطابقةاألشغال المنجزة وفق مخطط التهٌبة السٌاحٌة وإما لهدم ما تم إنجازه واألمر بإعادة المكان إلى
حالته السابقة (المادة .)40
 - IIإنشاء منطقة التوسع السٌاحً(بنً هارون):
نظرا للتؤخر الملحوظ فٌما ٌخص النشاط السٌاحً على مستوى والٌة مٌلة  ،فإنه ٌتوجب على
هذه الوالٌة أن تكون لها استراتٌجٌة خاصة باستغالل المإهالت السٌاحٌة المختلفة التً تزخر بها
،حموٌة  ،أثرٌة تارٌخٌة وطبٌعٌة والتً لم ٌتم استغاللها حتى اآلن  ،خاصة وأن والٌة مٌلة
تعرف نقصا كبٌرا فً هٌاكل اإلٌواء واإلطعام (الفنادق والمطاعم السٌاحٌة ) واهتماما منا
بالمستقبل السٌاحً لهذه المنطقة من الوطن ،وقناعة منا بالغنى والتنوع فً المإهالت السٌاحٌة
الموجودة ووعٌا منا بالرهانات الجدٌدة التً تعتبر السٌاحة من أهم القطاعات المنتجة للثروة ،لهذا
فال بد من وضع إطار تقنً وقانونً ٌسمح لنا بالنهوض بهذه الصناعٌة الهامة أال وهً السٌاحة .
لقد استفادت منطقة بنً هارون فً هذه السنة  2014من عملٌة تحدٌد و تصنٌف منطقة التوسع
بها على مساحة 1000هكتارألن إنشاء منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون كان عبارة عن
اقتراح و دراسات أولٌة بدأت منذ  30جوان  1998و هً فكرة تعود للوكالة العقارٌة لدابرة
القرارم قوقة و ساندتها فً ذلك مدٌرٌة التعمٌر و البناء للوالٌة  ،اتسعت الفكرة لتشمل مجلس
االدارة الوالبً الذي ضم جمٌع المدٌرٌات الوالبٌة و الذي تبنى مبدأ انشاء منطقة توسع سٌاحً
 ZETفً منطقة بنً هارون  ،ثم تبنت الفكرة مدٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة لوالٌة مٌلة
لتعرضها للتسجٌل على مستوى لجنة التحكٌم بوزارة المالٌة منذ  2003الى غاٌة سنة 2014
أٌن تم قبولها على مستوى هذه اللجنة و تسجٌلها من أجل االنشاء و التحدٌد و التصنٌف كؤول
خطوة  ،ثم ستكون هناك دراسة التهٌبة السٌاحٌة لهذه المنطقة و أخٌرا تنفٌذ التهٌبة السٌاحٌة من
أجل استقبال المشارٌع السٌاحٌة  ،إن هذه المنطقة بإمكانها أن تستقبل العدٌد من المشارٌع ألنها
تتوفر على كل المإهالت االساسٌة و الشروط المطلوبة التً تسمح بإنشاء منطقة التوسع السٌاحً
هذه و المتمثلة اساسا فً :
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 قربها من شبكة طرقات هامة و خاصة اختراق الطرٌق الوطنً رقم  27الرابط بٌن والٌة
قسنطٌنة ووالٌة جٌجل مرورا بوالٌة مٌلة عبر بلدٌة القرارم و بلدٌة حمالة .
 احتوابها على سد بنً هارون و ما ٌوفره هذا السد من إمكانٌات هامة لتطوٌر العدٌد من
أنواع السٌاحة كالسٌاحة الرٌاضٌة  ،االستجمامٌة  ،الصٌد السٌاحً .
 وجود العدٌد من المرتفعات  ،الغابات و مناظر خالبة بهذه المنطقة.
 توفر المنطقة على أهم منبع حموي بالوالٌة "حمام بنً هارون " هذا المنبع الذي انطلقت
به أشغال إنجاز مركب حموي عالجً و سٌاحً طبقا لمقاٌٌس و معاٌٌر دولٌة.
بإضافة الى كل هذا فقد تم فتح مجال االستثمار السٌاحً حول ضفاف بنً هارون من خالل
اللجنة الوالبٌة للمساعدة على تحدٌد الموقع و ضبط العقار و ترقٌة االستثمار  ،حٌث منحت هذه
اللجنة الموافقة لحد االن على مشروعٌن بالقرب من سد بنً هارون االول ٌتمثل فً حدٌقة تسلٌة
و الثانً متمثل فً مركب سٌاحً.
إ ن منطقة بنً هارون لها مستقبل سٌاحً مشرق و سوف تكون بعد انتهاء دراسة التهٌبة السٌاحٌة
بها أحد االقطاب السٌاحٌة الهامة بالجزابر.
 - IIIالدراسة الطبٌعٌة لمنطقة بنً هارون:
إن الدراسة الطبٌعٌة تتمثل فً معرفة الخصابص التضارٌسٌة و المناخٌة للمنطقة مما ٌسمح
بتشخٌص ممٌزاتها من مإهالت سٌاحٌة و عوابق طبٌعٌة ألنها تعتبر من العوامل األساسٌة التً
تساهم فً تطوٌر النشاط السٌاحً.
 -1الموقع :
تقع منطقة الدراسة بنً هارون ببلدٌة حمالة دابرة القرارم قوقة والٌة مٌلة.
ٌحدها شماال بلدٌة سٌدي معروف والٌة جٌجل .
جنوبا دابرة القرارم قوقة.
شرقا مشتً بنً هارون.
غربا بلدٌة شٌقارة.
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 - 3أهمٌة الموقع الجغرافً:

تقع منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون فً موقع استراتٌجً مهم و قرٌب من التجمعات
السكانٌة  ،فهً تقع فً الشمال الغربً لبلدٌة حمالة و تبعد عنها بـ 6كلم و عن دابرة القرارم قوقة
بـ 8كلم و عن عاصمة الوالٌة مٌلة بحوالً 91كلم  ،حٌث تبرز أهمٌة موقعها كونها تقع على
امتداد الطرٌق الوطنً رقم  72الذي ٌعتبر المحور الربٌسً للنقل بٌن والٌة جٌجل التً تبعد عنها
بـ 27كلم و عن والٌة قسنطٌنة بـ 19كلم.
شكل رقم ( :)36الموقع الجغرافً لمنطقة الدراسة بنً هارون
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 -3الخصائص الطبوغرافٌة لمنطقة الدراسة :

تعتبر التضارٌس من أهم العوامل الطبٌعٌة فً تحدٌد االستغالل و توزٌع الموارد البشرٌة
و معرفة مدى جاهزٌة المكان إلنشاء مختلف المشارٌع و قد تم تحدٌد االشكال التضارٌسٌة
كاآلتً:
 -1-3االنحدارات :
تتمٌز منطقة الدراسة بانحدارات متوسطة تتراوح ما بٌن  ℅91و  ℅77إال أننا نجد مناطق
ذات انحدارات ضعٌفة جدا خاصة فً منطقة عٌن الكبٌرة و البادسً و كذلك بمحاذات وادي
الكبٌر ما ٌساعد على إنشاء مشارٌع تنموٌة بها.
 -2-3االرتفاعات :
من خالل الخرٌطة الطبوغرافٌة لسٌدي إدرٌس بمقٌاس  9/15555نجد أن االرتفاعات
الموجودة بمنطقة الدراسة تقع فً فبة االرتفاعات المحصورة بٌن 755م و 755م باستثناء
المنطقة المحاذٌة للواد حٌث ارتفاعاتها تقل عن 755م.
 -4المناخ :
ٌعد المناخ السابد فً أي منطقة من بٌن العوامل الحٌوٌة التً تتحكم فً تطوٌر النشاط
السٌاحً بها ،لهذا نجد رغبات الناس فً التوجه إلى المناطق السٌاحٌة ٌحكمها المناخ.
من خالل الخارطة المناخٌة المنجزة من طرف محطة الرصد الجوي لبلدٌة والتً تتضمن منطقة
الدراسة هذه االخٌرة ٌسودها مناخ رطب ٌتمٌز بــ:
 -1-4التساقط :
تتمٌز المنطقة بتساقط كمٌة معتبرة من االمطار خاصة ما بٌن شهري أكتوبر و أفرٌل بمعدل
ٌتراوح ما بٌن 115ملم9155-ملم سنوٌا بالمناطق الشمالٌة القرٌبة من الجبال.
 -2-4الحرارة :
مجال بلدٌة حمالة ٌتمٌز بانخفاض كبٌر فً درجة الحرارة فً الشتاء و ارتفاعه فً الصٌف.
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 -3-4الجلٌد:

ٌكمن خطر الجلٌد بالتحدٌد فً الفترة الممتدة بٌن نهاٌة فصل الخرٌف و طول فترة الشتاء.
 -4-4البرد :
تمتد فترة تساقط البرد من شهر دٌسمبر الى غاٌة شهر أفرٌل و ٌتركز تساقطه على المنطقة
الشمالٌة.
 -5-4الرٌاح:
إن الرٌاح التً تتعرض لها المنطقة هً رٌاح معتدلة عموما تتراوح سرعتها ما بٌن
95كلم/سا الى 75كلم/سا  ،أما ما بٌن شهري ماي و أوت فإن المنطقة تكون عرضة لرٌاح
السٌروكو االتٌة من الجنوب.
و علٌه فمناخ المنطقة هو مناخ معتدل فً فصلً الربٌع و الصٌف و بارد فً الشتاء فهو مناخ
محلً ٌتمٌز بالرطوبة شتاء و صٌفا بسبب سد بنً هارون  ،ال ٌقف عابقا أمام النشاط السٌاحً
بالمنطقة.
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 - IVمؤهالت الجذب السٌاحً:
 -7الجبال والغابات :

تتمتع منطقة الدراسة بمناظر طبٌعٌة األكثر جذابة من غابات كثٌفة فهً غٌر مستغلة إال أنها
تساعد على خلق عدة نشاطات ترفٌهٌة سٌاحٌة مثل الرحالت الترفٌهٌة على األرجل والصٌد
السٌاحً حٌث أنه ٌمكن تهٌبتها وتخصٌصها كحظابر للتنزه والتسلٌة  ،كما نجد جبال مرتفعة
ومتوسطة العلو ولها دروب تسهل الوصول إلٌها تستغلها فً تشجٌع الرٌاضات الجبلٌة.
صورة رقم (:)08
الواد الكبٌر الذي ٌمر بالمنطقة

الجبــال و الغابــــة

المصدر  :دار الثقافة  +انجاز الطالبة
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 -3الحمام المعدنً:

ٌعتبر الحمام من أهم عوامل الجذب الذي ٌمٌز منطقة بنً هارون بفضل المكانة المرموقة
والسمعة الجٌدة التً ٌتمتع بها الحمام داخل وخارج الوالٌة  ،فالحمام ٌقع على صخرة بضفاف
الواد الكبٌر بتدفق ٌبلغ 47ل/ثا ودرجة حرارة تقدر بـ°42غنً بالمكونات العضوٌة له مٌزات
استشفابٌة عدٌدة منها عالج أمراض الجلد ،غٌر أن الحمام ٌضم جناحٌن األول عبارة عن حوض
واسع مخصص للنساء وأخر فً شكل مغارة قلٌلة اإلنارة للرجال ٌقصده الكثٌرون  ،بالرغم من
تدنً الخدمات المقدمة به ٌبقى حمام بنً هارون فً حاجة ماسة لتهٌبة حٌث ٌمكن إنجاز مركب
حموي عالجً عصري ومحطة حموٌة مع التهٌبة التقنٌة لمحٌط المركب الحموي والطرٌق
المإدٌة إلٌه.
كما تجدر اإلشارة أن حمام بنً هارون تحول فً اآلونة األخٌرة إلى مكان جذب لطالبً الراحة
واالستجمام خاصة بعد قٌام مصالح البٌبة بالبدء فً مشروع إعادة الحٌاة البرٌة إلى هذه المنطقة
الرطبة وهذا بإطالق أنواع كثٌرة من الطٌور التً كانت فً وقت قرٌب تسكنها إضافة إلى
الحٌوانات البرٌة من أجل الحفاظ على التوازن البٌبً المفقود مند العشرٌة السوداء لمنع الصٌد
أنداك.
صور رقم (:)39

حمام بنً هارون

المصدر  :من انجاز الطالبة
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 -0سد بنً هارون:

ٌعتبر سد بنً هارون من أكبر السدود فً إفرٌقٌا و بوابة شرق الجزابر ومقصدا للسٌاح
األجانب والعابالت الجزابرٌة الباحثة عن المتعة والظالل الوافر التً توفرها غابات الدفلة
المتداخلة على طول الطرٌق وٌتجاوز هذا السد العدٌد من المنحدرات والجداول الصغٌرة والتً
تتدفق منها المٌاه الباردة والرقراقة التً تشفً غلٌل العطش والمرضى الذٌن ٌقصدون المكان
للبحث عن ساعة للهدوء  ،و المٌزة التً طبعت هذا السد هو أن الصٌادٌن حولوه إلى منتج
سٌاحً بامتٌاز باصطٌادهم أنواع األسماك المختلفة والتً تشوى على الجمر لتقدم للزبابن
والزوار ساخنة.
ٌكتنز السد فعال إمكانٌات كبٌرة قد تجعله منطقة استقطاب سٌاحً مهمة خصوصا وقوعه على
الطرٌق الوطنً رقم  27المإدي للشواطا الجٌجلٌة  ،ووجود تحفة هندسٌة فاخرة لجسر وادي
الذٌب هذا المعلم السٌاحً والمورد المابً الهام القبلة المفضلة للعابالت ولعرسان الوالٌات القرٌبة
منه وحتى المغتربٌن والزوار القاصدٌن لحمام بنً هارون المعدنً خاصة عصرا اٌن ٌشدكم
حشد المركبات التً تتوقف مطوال للتمتع بالمنظر و بالجسر الذي ٌطلق علٌه " سان فرنسٌسكو
الجزابر" و الممتد على طول 700متر خصوصا اولبك القادمٌن من شواطا جٌجل فهو مكان
رابع لالستراحة و ارتشاق قوة ساخنة أو شاٌا بالنعناع أو االلتفاف حول طاولة الشواء اللذٌذ الذي
تشتهر به المنطقة و هو المكان المفضل اللتقاط الصور التذكارٌة .
كما ٌوجد السد فً قلب مقترحات عدٌدة قدمتها الوالٌة للمتعاملٌن االقتصادٌٌن من أجل تجسٌد
مشارٌع سٌاحٌة فنذقٌة ترفٌهٌة معتبرة و انجاز حظابر للتسلٌة و التنزه تضمن حتى التنقل عبر
السد بالقوارب.

258

تهٌبــة منطقـــة بنــً هـــارون

الفصل الرابــــع
صور رقم (:)40

صور لسد بنً هارون

المصدر  :مدٌرٌة السٌاحة

و هكذا تبدو االفاق واعدة مع السد العمالق الذي أكسب مٌلة لقب عاصمة المٌاه و منحها قدرات
و مإهالت جدٌدة تفتح لها مإهالت فً كثٌر المجاالت االقتصادٌة  ،االجتماعٌة  ،الثقافٌة
و الترفٌهٌة السٌاحٌة.
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 -4الصناعات التقلٌدٌة :

تشتهر منطقة بنً هارون ببٌع الحرف التقلٌدٌة فهً تمثل أكبر فضاء بالوالٌة ٌتم فٌه عرض
و بٌع و تسوٌق الصناعات التقلٌدٌة بمختلف أنواعها  ،وذلك بطرٌقة عشوابٌة و غٌر منظمة على
حواف الطرٌق الوطنً رقم  ، 27لكن كثٌر من العابالت تفضل اقتناء االوانً الفخارٌة التً
تعرض على طول الطرٌق الى جانب التقاط صور تذكارٌة مع األهل و االصدقاء.
صور رقم (:)41

بٌع الحرف التقلٌدٌة ببنً هارون

المصدر  :من انجاز الطالبة
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 - Vمجال الرؤٌة:

تقع منطقة الدراسة فً منطقة متضرسة وهذا ما جعل الرإٌة بها مختلفة  ،ففً أعلى المنطقة
أي (جبالها) تكون بعٌدة أما بالمناطق السفلى فتكون جزبٌة أو محدودة  ،فمنطقة الدراسة ذات
شكل طولً و ارتفاعات متفاوتة بداٌة من الجهة الجنوبٌة بالقرب من حاجز السد و هً منطقة
منخفضة وصوال الى الجهة الشمالٌة الغربٌة أ ٌن ٌوجد الحمام  ،و هذا ما جعل الرإٌة تختلف من
منطقة الى أخرى من مناظر رابعة الجمال تختلف من الماء فً السد الى انسٌابٌة الجسر المار
علٌه من الواد و طبٌعة صخورها الى جبالها المرتفعة و غاباتها فكلها تصب فً الطبٌعة الخالبة
للمنطقة.
شكل رقم ( :)37مجاالت الرؤٌة
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 - VIتقدٌم المشروع السٌاحً :

بعد التطرق الى دراسة الخصابص الطبٌعٌة و معرفة المإهالت السٌاحٌة لمنطقة بنً هارون
و العوابق التً تقف فً وجه التنمٌة قمنا باختٌار ثالث مناطق إلنجاز المشروع باقتراح مجموعة
من التجهٌزات و المرافق و الهٌاكل فً المنطقة باالعتماد على :
 الهدف االساسً من المشروع هو تحرٌك عجلة التنمٌة السٌاحٌة بالوالٌة و ترقٌتها و
إعطابها بعدا على المستوى الوطنً و الدولً.
 تعرف الوالٌة نقص كبٌر فً مجال االٌواء و االطعام و الترفٌه و لهذا ٌجب تطوٌرها و
تحسٌن نوعٌة الخدمة بها.
 االستغالل االمثل للمإهالت السٌاحٌة المختلفة التً تزخر بها المنطقة.
 االستفادة من الموقع االستراتٌجً الهام للمنطقة .
 تؤقلم المشروع مع طبٌعة المنطقة الطبوغرافٌة و الجٌوتقنٌة لألرض.
 اتباع مختلف الطرق البٌبٌة فً عملٌة اإلنجاز.
 -7طرٌقة تصمٌم المشروع:
تتربع منطقة الدراسة على مساحة قدرها  1000هكتار وهً مساحة شاسعة تتمٌز
بتضارٌسها الوعرة فقد اخترنا ثالث مناطق إلنجاز المشروع نظرا لتوفرها على كل المإهالت
االساسٌة و الشروط الالزمة من سهولة الوصول الٌها و ضعف االنحدارات حٌث اقترحنا فً كل
منطقة نوع خاص من السٌاحة و هذا لجلب عدد ممكن من السٌاح داخل الوطن و خارجه و تتمثل
هذه المناطق فً :
 -7-7المنطقة االولى :
تقع بالجهة الجنوبٌة الشرقٌة لمنطقة الدراسة بالقرب من حاجز سد بنً هارون  ،فهً منطقة
منخفضة االرتفاع تستعمل لصٌد االسماك و لكنها بطرٌقة عشوابٌة و لذلك فقد تم اقتراح مركب
مٌالحً بكل تجهٌزاته و مرافقه أل ن السواح ٌرغبون فً ممارسة كل النشاطات منها الصٌد و
النشاطات الرٌاضٌة المرتبطة بالمسطح المابً ( القوارب الشراعٌة  ،التزحلق على المٌاه)
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و النزهة على متن القوارب السٌاحٌة الترفٌهٌة و التنزه على حواف مٌاه السد  ،ألن المنطقة كذلك
محاطة بارتفاعات صخرٌة و بالتالً تخلق مناظر جد رابعة ٌصنعها التقاء مٌاه السد مع الٌابس و
الجسر الذي ٌعبر هذه المٌاه.
شكل رقم (:)38
المنطقة األولى لمنطقة الدراسة

المركب المٌالحً
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 -3-7المنطقة الثانٌة :

تقع بالجهة الشمالٌة الغربٌة من سد بنً هارون و هً منطقة منبسطة و منخفضة حٌث تتمٌز
بموقع ذات طبٌعة جذابة إضافة الى المطاعم الموجودة على قارعة الطرٌق التً ٌقصدها
الكثٌرون ألكل الشواء  ،و ٌوجد بؤسفل الموقع حمام معدنً تقلٌدي و هو ٌستقطب العدٌد من
الزوار  ،و لهذا اقترحنا فً هذه المنطقة مركب حموي عالجً عصري و الغرض منه لٌس
االغتسال فقط و انما التداوي كذلك و بالتالً ٌخلق نوع من السٌاحة الحموٌة و العالجٌة فً
منطقة بموقعها الطبٌعً الساحر التً تتخللها مٌاه الوادي  ،الصخور العالٌة و هدوء المكان.
شكل رقم (:)39
المنطقة الثانٌة لمنطقة الدراسة

المركب الحموي
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 -0-7المنطقة الثالثة:

تقع بالجهة الشمالٌة الشرقٌة لمنطقة البادسً و تقع فً منطقة منبسطة مرتفعة بالنسبة لطرٌق
الوطنً رقم  27ذات موقع متمٌز الذي ٌعرف بنقاوة هوابه و غاباته الكثٌفة فهو ٌساعد على خلق
عدة نشاطات ترفٌهٌة سٌاحٌة و رٌاضٌة  ،لذلك حاولنا استغالل هذا الموقع بإنشاء مركب رٌاضً
و ترفٌهً و تجهٌزه بؤحدث الوسابل الستقبال الرٌاضٌن و قٌامهم بتدرٌباتهم فً وسط طبٌعً جٌد
مع استعمال مواد بناء تراعً طبٌعة المنطقة و المحافظة على البٌبة .
شكل رقم (:)73
المنطقة الثالثة لمنطقة الدراسة

المركب الرٌاضً و الترفٌهً
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شكل رقم (:)77

توزٌع المركبات

المركب الحموي

المركب الرٌاضً و الترفٌهً

مركب مٌالحً
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 -3محاور الحركة :

محور الحركة فً منطقة الدراسة للمناطق التً اخترنها ٌتم كالتالً:
التواصل بٌن المناطق األولى و الثانٌة للمشروع ٌتم عن طرٌق الطرٌق الوطنً رقم  ، 27أما
المنطقة الثالثة فٌتم ربطها بهم بواسطة طرٌق بلدي و هو موجود فً شكل مسلك ٌقترح تهٌبته
لٌسهل الحركة داخل المنطقة السٌاحٌة.
شكل رقم (:)73

الحركـــة داخــــل المنطقــــة

المنطقة
الثالثة
المنطقة
الثانٌة

المنطقة
األولى
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 -0التجهٌزات و المرافق المقترحة :

مساحة  1000هكتار المهٌبة إلنجاز المشارٌع السٌاحٌة ستحتوي على اإلنجازات التالٌة:
 -7-0تهٌئة الطرٌق المار بالمنطقة ( الطرٌق الوطنً رقم :)37
البد من اعادة تؤهٌل الطرٌق رقم  27و ذلك بإدخال علٌه المرافق الخاصة بمختلف خدمات
العبور  ،كما ٌجب حماٌة هذه الطرٌق من االنزالقات باستعمال طرق تقنٌة مختلفة  ،و تزوٌد هذه
الطرٌق خاصة فً جزبها المار بمنطقة بنً هارون بلوحات اشهارٌة خاصة بالمرافق السٌاحٌة
و الخدماتٌة التً ستنشا على مستوى هذه المنطقة مستقبال.
 -3-0المنطقة االولى ( مركب مٌالحً) :
لخلق حركٌة و تنشٌط هذه المنطقة السٌاحٌة تم اقتراح مجموعة من التجهٌزات التً تتماشى
و نوع السٌاحة المقترحة و هً كما ٌلً:
*مركز لرٌاضات المائٌة:
ان التهٌبة المنتظرة لتثمٌن و استغالل المسطح المابً لسد بنً هارون تتمثل فً خلق نشاطات
سٌاحٌة و رٌاضٌة دون الحاق الضرر بالمٌاه أو تلوٌثها و من بٌن هذه النشاطات الصٌد ،
النشاطات الرٌاضٌة المرتبطة بالمسطحات المابٌة ( القوارب الشراعٌة  ،القوارب السٌاحٌة
الترفٌهٌة  ،التزحلق على المٌاه....الخ) ،الى جانب ذلك الغطس و ذلك بإنشاء :
 اول شاطا اصطناعً بالجزابر الذي ٌسمح للعدٌد من العابالت بقضاء العطلة على ضفاف
سد بنً هارون بدل التنقل لشواطا البحر االبٌض المتوسط  ،فالشاطا االصطناعً ال ٌتطلب
مجهودا استثمارٌا كبٌر و ال حاجة لمنجزات صلبة بل ٌتم العمل بالمواد الخفٌفة و الصدٌقة
للبٌبة من اخشاب و ألواح من مواد عضوٌة وحتى الرمل الخاص بالشاطا االصطناعً.
 رصٌف لرسو القوارب ومٌناء صغٌر لممارسة مختلف الرٌاضات و النشاطات حول الماء
و لرسو عدد من البواخر للنزهة و الصٌد.
 مركز لصٌد السمك و مستودعات للتخزٌن األولً لألسماك و هذا الستغالل الثروة السمكٌة
التً شرع فً استزراعها منذ سنة  2006الذي شجع مدٌرٌة الصٌد القاري على منح ()07
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سبعة رخص استغالل لصٌد األسماك بالسد  ،حٌث بلغ وزن بعض األسماك  25كٌلوغراما و
ٌتم توجٌه المنتوج بصورة غالبة نحو اسواق الوالٌات الشرقٌة  ،و قد تم إنتاج 400طن من
االسماك سد بنً هارون العام الماضً .
 تٌلٌفرٌك ٌربط بٌن ضفتً السد.
 مركز تجاري و حرفً.
 فندق بدرجة ( )04اربعة نجوم به مطعم و موقف للسٌارات .
 مساحات للراحة و التسلٌة فً الفضاءات الخضراء المحٌطة بها.
 -0-0المنطقة الثانٌة (مركب حموي):
*إنجاز مركب حموي عالجً عصري و بالمواصفات المطلوبة قانونا ٌحتوي على:
 صاالت استحمام. قاعات للعالج بمٌاه الحمام. غرف نوم. مطاعم عابلٌة. مركز رٌاضً. فندق. فضاءات التنزه و التجوال إن المركب السٌاحً الحموي سٌعتمد فً نشاطه إضافة إلى العالجعلى:
 تهٌبة المناطق الرٌفٌة و الغابٌة المحٌطة به للتنزه و الترفٌه.
 تهٌبة فضاءات للعب.
 خدمات اإلطعام السرٌع و الخفٌف.
 تهٌبة مساحات خضراء على الضفة الغربٌة من واد الكبٌر من أجل االستجمام.
 إعادة تهٌبة المطاعم الموجودة على قارعة الطرٌق و التً تستقطب العدٌد من الزوار ألكل
الشواء.
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 إنشاء فضاءات منظمة لبٌع الحرف التقلٌدٌة.
 إنجاز محطة حموٌة.
 التهٌبة التقنٌة لمحٌط المركب الحموي و الطرٌق المإدٌة إلٌه.
 -4-0المنطقة الثالثة ( مركب رٌاضً):
*إنجاز مركب رٌاضً ٌحتوي على ماٌلً :
 فندق بدرجة ( )05خمسة نجوم.
 ملعب جواري و مساحات للتدرب.
 مسبح.
 قاعات الرٌاضة.
 مركز طبً رٌاضً.
 مراكز استجمامٌه.
 حظٌرة تسلٌة.

 تهٌبة الغابة ألن اتساعها بهذه المنطقة ٌساعد على خلق عدة نشاطات ترفٌهٌة سٌاحٌة مثل
الرحالت الترفٌهٌة على الرجل  ،الصٌد السٌاحً....الخ.
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خالصة المبحث :

قمنا فً هذا المبحث بدراسة شاملة لمنطقة بنً هارون و اقتراح مركبات سٌاحٌة بها ألجل
تنشٌط الحركة التنموٌة و السٌاحٌة داخل الوالٌة و من تم انعاش اقتصادها المحلً حٌث تم اقتراح
ثالثة انواع من السٌاحة المكملة للسد أي التواجد المابً و أٌضا الستغالل الطبٌعة العذراء بجبالها
المرتفعة وودٌانها و غاباتها و نقاوة هوابها من أجل النهوض بها و معالجة مختلف النقابص التً
تعانً منها الوالٌة و هذا من خالل بناء مرافق سٌاحٌة متعددة فنادق  ،مرافق للراحة
و االستجمام....الخ.
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خالصة الفصل:

بعد تحلٌل و ضعٌة القطاع السٌاحً بوالٌة مٌلة تم الوصول إلى أهم المشاكل و العوابق
الطبٌعٌة و البشرٌة التً تعانً منها من نقص هٌاكل االستقبال و مرافق الترفٌه و سوء التسٌٌر
و التً أ صبحت تشكل عابقا أمام تحقٌق التنمٌة السٌاحٌة و على ضوء هذه العراقٌل تم اقتراح
بعض الحلول التً تستوجب بطبٌعة الحال تعاون كافة الهٌبات الوالبٌة فً تطوٌر و ترقٌة
السٌاحة بالوالٌة  ،وهذا من خالل اقتراح منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون التً تتمٌز بموقع
استراتٌجً هام و مإهالت متنوعة  ،حٌث اقترحنا ثالثة انواع من السٌاحة بتقسٌمها إلى ثالث
مناطق تحتوي على عدة إنجازات المنطقة األولى تضم مركب مٌالحً و المنطقة الثانٌة ٌكون
فٌها مركب حموي أما المنطقة الثالثة فتحتوي على مركب رٌاضً ترفٌهً تكون مربوطة فٌما
بٌنها بطرق و مسالك من أجل ضمان تكاملها و نجاحها.
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الخاتمة العامـــــة
تعتبر السٌاحة حالٌا هً صناعة تجارٌة و قطاع متعدد و متشعب النشاطات و الفروع و لها
عالقات عدٌدة مع القطاعات األخرى  ،فتنمٌة القطاع السٌاحً أصبح ضرورة ال محال منها لما
ٌمكن أن ٌحققه من فوابد و نتابج إٌجابٌة فً دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة من جلب
العملة الصعبة و خلق مناصب شغل عدٌدة وبالتالً تقلٌص من حدة البطالة  ،و فً الوقت الذي
ٌحتل فٌه قطاع السٌاحة فً بعض البلدان مكانة هامة نجده فً الجزابر رغم إمكانٌاتها السٌاحٌة
الهابلة لم تصل بعد إلى تحقٌق األهداف المرجوة و المساهمة الفعالة لهذا القطاع إذا ما قورنت
بمثٌالتها فً البلدان المجاورة خاصة المغرب و تونس و الذي ٌعتمد اقتصادها بالدرجة االولى
على المداخٌل السٌاحٌة.
ووالٌة مٌلة رغم أنها منطقة فالحٌة بالدرجة االولى اإل أنها تزخر بمإهالت سٌاحٌة ٌمكن أن
تدفعها لمستقبل سٌاحً واعد  ،و لهذا عمدنا من خالل هذا العمل وضع التنمٌة السٌاحٌة تحت
المجهر و ذلك بالتعرٌف بكل من السٌاحة  ،السابح ،التنمٌة السٌاحٌة و أهدافها  ،مقوماتها و
عناصر الجذب السٌاحً باإلضافة إلى أثرها فً االقتصاد العالمً وواقعها فً الجزابر.
حٌث سلطنا الضوء على والٌة مٌلة من خالل إبراز :
 مك انة مٌلة السٌاحٌة و ذلك حسب موقعها االستراتٌجً و مقوماتها السٌاحٌة الطبٌعٌة و
البشرٌة و أهمٌتها االقتصادٌة و هٌاكلها القاعدٌة التً تجعل منها مركز جذب لجمٌع أنواع
االستثمار.
 المإهالت السٌاحٌة الطبٌعٌة من مناظر خالبة  ،جبال  ،غابات و مسطحات مابٌة  ،وكذا
المإ هالت التارٌخٌة و الدٌنٌة من تعاقب حضارات علٌها و ما خلفته من مورث تارٌخً و
أثري و االنشابٌة المتمثلة فً أكبر سد بالجزابر سد بنً هارون  ،ووجدنا أن لكل هذه
المإهالت السٌاحٌة دورا مهما فً النشاط السٌاحً  ،جعلت الوالٌة تفكر فً استغاللها
الستقطاب مشارٌع استثمارٌة سٌاحٌة.
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غٌر أن المالحظ من هذه الدراسة هو النقص الكبٌر فً الهٌاكل السٌاحٌة و خاصة منها
المرافق و هٌاكل االستقبال فهً ال تحتوي على أي فندق مصنف  ،ضف إلى ذلك :
 نقص و انعدام االستثمار فً هذا المجال
 غٌاب فضاءات للترفٌه .
 ضعف كبٌر فً التكوٌن السٌاحً و اإلشهار.
 االهمال الذي تتعرض له المواقع األثرٌة.
 نقص المساحات الخضراء و حظابر التسلٌة.
 نقص الوعً السٌاحً ( الثقافة السٌاحٌة).
فهذه الوضعٌة تدفع بنا للبحث عن حلول من أجل تنشٌط و تفعٌل القطاع السٌاحً بوالٌة مٌلة و
ذلك بوضع بعض التوصٌات و االقتراحات منها:
 حماٌة الموروث التارٌخً و الطبٌعً للمنطقة.
 توفٌر و تحسٌن هٌاكل االستقبال.
 العناٌة بالحمامات المعدنٌة دون إهمالها.
 تشجٌع االستثمارات السٌاحٌة.
و لتفعٌل النشاط السٌاحً بوالٌة مٌلة استعملنا أكبر المإهالت السٌاحٌة التً تمتلكها و التً لم
تستغل بعد و المتمثلة فً سد بنً هارون  ،و من أجل تصور متكامل لهذه المنطقة وجب إنشاء
و تهٌبة منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون إلقامة نشاط سٌاحً دابم ٌعتبر الفرٌد على أرض
الوطن و ٌمكننا من خاللها تنشٌط سٌاحة الوالٌة و من تم اقتصادها و إعطاء مكانة لسٌاحتنا على
المستوى الداخلً و العالمً.
و إذا كان سد بنً هارون قد فتح أفاقا أوسع لتنشٌط الحركة التنموٌة و السٌاحٌة  ،فإن من المإكد
أن هذا السد العمالق لم ٌحظ لحد االن بتركٌز المستثمرٌن على الخوض فً مختلف الجوانب
التنموٌة المرتبطة به  ،و هنا لعل إنشاء منطقة التوسع السٌاحً بنً هارون ٌؤتً بالجدٌد ألكبر
سد فً الجزابر.
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Résumé :
Quelque soit le niveau du développement des pays du monde, ces derniers
reposent dans la construction de leurs économies notamment sur l’agriculture et
l’industrie, en outre de ce deux domaines essentiels, vient le tourisme dans la troisième
position vue qu’il est classifié dans le secteur des services. Il n’est pas moins important
que ses précédents, en raison du rôle important qu’il joue dans le développement
économique parce que ses rendements se reflètent sur l’économie national et le
développement local, ils sont directs et immédiats : ce qui diminue le chômage, aide à
protéger l’environnement et les lieux archéologiques, il augmente également les
possibilités d’investissement et de partenariat. La raison pour laquelle le
développement et la mise à niveau de ce secteur sont devenus une nécessité.
La ville de Mila dispose de qualifications et de moyens variés : naturels et
historiques mais aussi du plus grand barrage en Algérie et le deuxième en Afrique avec
son emplacement stratégique très important, un grand lac et un pont qui passe dessus.
Ce dernier est un chef d’œuvre architectural en lui-même. Tous ces éléments
contribuent à un développement global et efficace du tourisme.
Malgré tous ces éléments que l’on vient de citer, la wilaya de Mila souffre d’un
manque important de structures de base, de structures d’accueil et lieux de
divertissement qui sont se caractérisent par la simplicité des services fournis aux
touristes, ce qui a contribué à leur réticence à visiter la région.
A la lumière de ces lacunes, des solutions ont été proposées et des perspectives
d’avenir pour le secteur du tourisme, dont l’Etat nécessite bien sûr la coopération de
tous les secteurs et groupes locaux et la coordination entre eux dans l’activation, le
développement et la mise à niveau du tourisme. Ceci se fait par la création
d’installations modernes pour satisfaire les attentes des tourismes et contribue à les
attirer par ce qu’ils leur offrent.
Donc, penser à l’avancement du secteur du tourisme dans la wilaya de Mila est
devenu une nécessité, pour que la wilaya puisse sortir de son isolement et relancer son
économie.

Mots-clés :
Tourisme, développement touristique, planification touristique, mouvement
touristique, investissement, qualifications touristiques, éléments d’attirance touristique,
structures d’accueil, barrage de Beni Haroun, développement local.

