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 الملخص:
منطقة األوراس  واقع االستثمار السياحي فية البحثية موضوع تتناول هذه الورق

من تنوع في األقاليم وتنوع  الواليةلما تتمتع به وبالتحيد والية باتنة كأنموذج؛ وذلك 
 .في الحضارات التي تعاقبت عليها

تبرز مكانة الوالية وما تحتويه من تراث ثقافي وتاريخي يجعل منها فضاء سياحيا و  
غرار اآلثار الرومانية تيمقاد، منطقة طبنة األثرية، الحظيرة الوطنية متنوعا على 

 بلزمة...وغيرها من المقومات السياحية الطبيعية والثقافية.
 وترتكز هذه الورقة البحثية على اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية التي تتمحور حول

آفاق  الوقوف علىو  ،نةأهم المقومات السياحية التي تزخر بها والية بات تحديد ودراسة
 فيها.القطاع السياحي 

 سياحة.ال ،ستثمار اال، القانون التوجيهي الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This research paper investigates the fact of tourism investment 

in Auress area exactly at the state of Batna as a sample for the 

study due to its climate diversity and the different civilizations 

that witnessed this region along many decades. 

Besides, it highlights the status of the state and the cultural and 

historical heritage which makes it a diverse touristic space 

including Roman ruins in Timgad, the archaeological area in  
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Tobna, the national park of Belezma and other touristic natural 

cultural premises.  

This research paper lies on answering the principle problem 

which is centered on identifying and studying the most 

important touristic elements that characterizes the state of Batna 

and shedding light on the prospects of the tourism sector. 

Key words: guideline law, investment, tourism. 

 مقدمة:
 على قادرة فهي العالم، عبر وديناميكية أهمية األكثر القطاعات أحد تعد السياحة إن

 بأكملها، مناطق وترقية البطالة الصعبة وامتصاص ةالعمل من هامة مداخيل جلب
 الوطني، اقتصادها أساس حجر القطاع هذا من الدول جعلت من فكثير ولهذا

 مداخيل عبر السياحي النشاط كبير على بشكل يرتكز الخام الداخلي ناتجها وأصبح
 احيةالسي قدرت العائدات فقد للسياحة العالمية المنظمة وحسب السياحية، شبكاتها
 واالزدهار. النمو من المزيد لها ويتوقع 2015سنة  دوالر مليار 0441بـ: العالمية

تعتبر الجزائر من الدول التي لها ما يسمح من مقومات الجذب الطبيعي على غرار 
الكثير من الدول الحتالل مركز مهم ضمن أهم المقاصد السياحية في العالم، وتعتبر 

تع به الجزائر من تنوع في األقاليم وتنوع في الحضارات والية باتنة نموذجا لما تتم
التي تعاقبت عليها؛ لتبرز مكانة الوالية ولما تحتويه من تراث ثقافي وتاريخي يجعل 
منها فضاء سياحيا متنوعا على غرار اآلثار الرومانية تيمقاد، منطقة طبنة األثرية، 

 حية الطبيعية والثقافية.الحظيرة الوطنية بلزمة...وغيرها من المقومات السيا
ورغم هذا الموقع الذي تحتله الوالية والمقومات التي تزخر بها، إالا أنها مازالت تعاني 
من اإلهمال مما أثر سلبا على القطاع السياحي ككل في الوالية، األمر الذي يحتم 
على المختصين ضرورة الوقوف في وجه هذه للعراقيل للنهوض بالقطاع السياحي 

ع االستثمار فيه سواًء االستثمار الوطني أو األجنبي، وهذا من أجل الخروج وتشجي
 من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد الخدماتي.
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 ومن هذا المنطلق نحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
ق القطاع ما هي أهم المقومات السياحية التي تزخر بها والية باتنة؟ وما هي آفا

 ؟فيهاالسياحي 
 وسنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل الخطة التالية:

 المقدمة
 المطلب األول: ماهية السياحة الثقافية وخصائصها

 المطلب الثاني: المقومات السياحية لوالية باتنة
 المطلب الثالث: واقع االستثمار السياحي في والية باتنة

 والية باتنةالستثمار السياحي في : معوقات ارابعالمطلب ال
 الخاتمة.

 المطلب األول: ماهية السياحة الثقافية وخصائصها
 الفرع األول: ماهية السياحة الثقافية

 أوال: تعريف السياحة
السياحة تعني التجول وهو يعني جال في األرض أي أنه ذهب :التعريف اللغوي -0

 1وسار على وجه األرض
الدراسات التي  تختلف باختالفك عدة تعاريف للسياحة هنا:االصطالحيالتعريف -8

تدور حولها ، فالجغرافيون ينظرون إليها كهجرات مؤقتة في الطبيعة واالقتصاديون 
ينظرون إليها كاستهالك للخدمات والبيئة..." واالجتماعيون يفهمونها كوقت الفراغ  

جملة من التعاريف  ، غير أن هناك2 المخصص للراحة والترفيه والتنمية الثقافية
 نذكر من أهمها ما يلي:

هناك من يعرف السياحة على أنها " مجموعة العالقات واألعمال التي تكون بسبب 
قامة األفراد خارج مقر سكناهم اليومي، حيث أن هذا التنقل ال يدخل في  التنقل وا 

 .3إطار النشاط اإلنساني المربح
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ق على أية عمليات خصوصا العلميات هي اإلصالح الذي يطل ":وهناك من يرى أنها
قامة وانتشار األجانب داخل وخارج منطقة معينة، أو  االقتصادية، التي تتعلق بوفود وا 

 .4مباشرا ارتباطابلدة ترتبط بهم  أي
لعالقات والظواهر التي تنتج من إقامة لنها:"المجموع الكلي إبينما يعرفها آخرون على 

تكون دائمة وال تؤدي إلى ممارسة أي نوع من العمل  السائحين، طالما هذه اإلقامة ال
 .5سواء كان دائما أو مؤقتا

؛ منها ما حظيت الثقافة في العصور الحديثة بتعريفات متعددة:ثانيا: مفهوم الثقافة
اإلنتاج الذهني  لثقافة مقتصرة بالدرجة األولى على النشاطات العقلية العليا أويجعل ا

يقا،يدمج في الثقافة كل النشاطات الذهنية الشعبية العالي، وبين مفهوم أقل ض
والرسمية الحية والموروثة، وبين مفهوم ثالث أكثر شموال ال يحاول أن يربط الثقافة 
بكل النشاطات الذهنية والجسدية التي تخلق لدى جماعة معينة طريقة متميزة في 

 .السلوك والحياة
بولوجيين أو و ماع المعروفين باألنثر علماء االجتعند Cultureلكن اصطالح الثقافة  

الثقافيين يستعملونه كاصطالح "للداللة على كل ما صنعه أي شعب من الشعوب أو 
أوجده لنفسه من مصنوعات يدوية ونظم اجتماعية سائدة وأدوات ومعاول وأسلوب 
للتعبد وباختصار كل ما صنعه اإلنسان أين ما وجد، فالثقافة من وجهة النظر 

جية هي مجمل التراث االجتماعي أو هي أسلوب حياة المجتمع وعلى ذلك األنثربولو 
 .6األرض ثقافة فلكل شعب في

هناك من يعرف السياح على أنهم :"األشخاص الذين يسافرون :ثالثا: تعريف السائح
ساعة، ولم يكن يعتبر سائحا  44في رحالت بحرية ولو كانت مدة إقامتهم أقل من 

لعمل سواء بعقد أو غيره، أو من سار قصد التوطن أو كل من يفد إلى البالد ل
الطالب الغرباء الذين يلحقون بالمعاهد والجامعات وكذلك العابر ولو زاد توقفه 

 7ساعة 44لطارئ أكثر من 
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وهناك من عرف السائح على أنه " أيشخص بدون تميز لعنصر أو جنس أو لغة أو 
اإلقامة فيها، ويبقى هناك لفترة ال تقل اعتاد  دين يدخل منطقة دولة غير الدولة التي

شهرا ألغراض  04ساعة وال تزيد على ستة أشهر، وذلك في خالل  44عن 
غير الهجرة مثل: السفر، الترفيه، الرياضة، الصحة، أسباب عائلية،  مشروعة

 8الدراسة، الحج، أو زيارة األماكن المقدسة واألعمال.
العصرية التي تنشأ عن الحاجة المتزايدة وهناك من يرى أنها:"ظاهرة من الظواهر 

للحصول على الراحة واالستجمام، وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها، 
 ."9والشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة

 10تتميز بالخصائص الرئيسية التالية:: الفرع الثاني: خصائص السياحة
الخدمية التي أصبحت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطني  . قطاع من القطاعات1

 في االقتصاديات الحديثة.
. مقومات العرض السياحي تتميز بالندرة الشديدة والحساسية الشديدة للتغيرات التي 4

تطرأ على قطاعات النشاط اإلنساني األخرى في المجتمع، سواء تعلق األمر بالهبات 
أساسية  يلة، أو بالمكتسبات الحضارية المعاصرة من بنالطبيعية التي تتمتع بها الدو 

 وخدمات تكميلية .
ي يتحرك فيه هذا القطاع يمتد إلى خارج النطاق اإلقليمي ذ. نطاق المنافسة ال3

دائما ما تكون عالمية بين الدول  للدولة الواحدة، فالمنافسة في مجال السياحة
 ي تطرأ على البيئة العالمية.المختلفة، لهذا فهو أيضا يتأثر بالتغيرات الت

 يلي: نذكر منها ماأنواع السياحة  هناك عدة:الفرع الثالث: أنواع السياحة
هو السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها  السياحة الدينية: -1

لزيارة األماكن المقدسة ألنها سياحة تهتم بالجانب الروحي لإلنسان فهي مزيج من 
 12ويتميز هذا النوع من السياحة بما يلي:،11الديني والثقافيالتأمل 

تعد المقاصد السياحية معروفة مسبقا ومحددة وتتم في فترة معينة من السنة  *
 ومعروفة.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0202السنة  20العدد:  20المجلد:  02:الرقم التسلسلي          

 

278 

 

تتطلب السياحة فيها خدمات سياحية متواضعة وقد تكون مدة اإلقامة أكثر من  *
 األنواع السياحة األخرى.

 من كبار العمر.  ائل النقل البري والسياح غالباالغالب عن طريق وسفي تتم  *
هي سياحة إلمتاع النفس والجسد معا بالعالج أو هي سياحة  السياحة العالجية: -2

 العالج من أمراض الجسد مع الترويح عن النفس.
ستشفائية الحديثة بما فيها من وتعتمد السياحة العالجية على استخدام المراكز اإل

در بشرية لديها من الكفاءة تساهم في عالج األفراد الذين يلجئون تجهيزات طبية وكوا
 13لهذه المراكز.

ويطلق عليا أيضا السياحة الشعبية أو سياحة اإلجازات، السياحة االجتماعية:  -3
والسبب في تواجد مثل هذا النوع أن السياحة كانت مقتصرة في القدم على الطبقات 

فكان  المية توجب التغير في كل ما يوجد من حولناالثرية فقط، وبما أن التطورات الع
ال بد من هده التغيرات أن تحدث أيضا مع السياحة لتواكب التطورات والمستحدثات 
العالمية لكي تضم السياحة أو تشرك معها الطبقات التي تمثل الغالبية العظمى من 

طبقات غير المجتمعات ذوي اإلمكانيات المحدودة بإعداد رحالت سياحية لهذه ال
 الطبقات الثرية.

يهتم بهذا النوع من السياحة شريحة  السياحة الثقافية )األثرية والتاريخية(: -4
معينة من السائحين على مستويات مختلفة من الثقافة والتعليم حيث يتم التركيز على 
زيارة الدول التي تتمتع بمقومات تاريخية وحضارية كثيرة. ويمثل هذا النوع نسبة 

من حركة السياحة العالمية. ونجد هذا النوع من السياحة متمثال في االستمتاع  01%
 بالحضارات القديمة.

تندرج سياحة السيارات والدرجات تحت األنماط  سياحة السيارات والدرجات: -5
السياحية الجديدة حيث تخضع لظروف ومتطلبات معينة غير موجودة إال في عدد 

 .قليل من الدول
أو السياحة البحثية وهي التي تشمل دراسات البيئة النباتية  العلمية: السياحة -6

 والحيوانية، وكذلك دراسة حركة الطيور وهجرتها العالمية.
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وتنطبق على سباقات السيارات والدرجات  سياحة المسابقات والمهرجانات: -7
 والمهرجانات الرياضية باإلضافة إلى سباقات الهجن حيث تعتبر رياضة بدوية
خالصة تشهد إقباال هائال من المشاركين والسياح كما يرتبط بها كرنفاالت واسعة 

 لألزياء والفنون الشعبية.
وهي تلك السياحة التي تتم عبر الصحاري والجبال  سياحة السفاري والمغامرات: -8

 وتتنوع أنواعها وأهدافها.
و خارجها من وهو السفر من مكان ألخر داخل الدولة أالسياحة الرياضية:  -9

أجل المشاركة في بعض الدورات والبطوالت أو من أجل االستمتاع باألنشطة 
 .الرياضية المختلفة

وهي سياحة تشمل جميع أواع المعارض وأنشطتها المختلفة سياحة المعارض:  -10
 14مثل المعارض الصناعية والتجارية والفنية والتشكيلية ومعارض الكتاب.

 ت السياحية لوالية باتنةالمطلب الثاني: المقوما
 الفرع األول: المقومات السياحية الطبيعية

تعتبر والية باتنة من أهم الواليات التي تتمتع بمقومات جذب سياحي ضخمة،منها ما 
، ونتناول في  ما يلي أهم هذه المقومات، االكتشافاكتشف،ومنها ال يزال في طور 
 مبتدئين في ذلك بالتعريف بالوالية

 لتقنية لوالية باتنة:البطاقة ا
  :والية من واليات الشرق الجزائري، وعاصمتها هي   والية باتنةالموقع

( 4تقع والية باتنة في منطقة الشرق الجزائري ما بين الدرجـة الرابعة ) .مدينة باتنة
من خط العرض  33،  33( من خط الطول الشرقي والدرجة 7والدرجة السابعة )

وآريس... تحيط بها من   ين التوتة ، بريكة ، مروانةالشمالي من أهم مدنها: ع
الشرق والية خنشلة ووالية أم البواقي، ومن الشمال الغربي واليتي سطيف والمسيلة، 

تعتبر مهد "الثورة الجزائرية"  من الشمال الشرقي والية أم البواقي ومن الجنوب بسكرة.
 الشهيد العقيد مصطفى بن بولعيد. ومن أشهر ثوارها

 4كم 04.130.73:تتـربع واليـة باتنـة على مساحـة تقـدر بـ مساحةال. 
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 :(8772نسمة ) 0082777عدد السكان 
  04: تأسست مدينة باتنة عن طريق المرسوم المؤرخ في التقسيم اإلداري 

الصادر عن نابليون، وذلك بعد أن قررت اللجنة االستشارية الكائن  0040سبتمبر 
دينة مستقبلية نظرا لموقعها االستراتيجي على محاور مقرها بقسنطينة جعل باتنة م
 .بسكرة، تبسة، سطيف وقسنطينة

 :تقع والية باتنة في قلب األوراس، وتتميز بتضاريسها الوعرة وبحلة  المناخ
ثلوجها شتاء، والمناظر الخالبة ربيعا وصيفا. يمتاز شعبها بالكرم والجود. ويقطنها 

أمازيغية .أما مدينة باتنة، عاصمة األوراس ومقر  "العرب" و"الشاوية" وهم ذوو أصول
كم جنوب شرق الجزائر العاصمة وترتفع عن سطح  443الوالية، تقع على بعد 

م. إقليـم الواليـة مسجل في أغلبه ضمن المجموعـة الطبيعية المكونة  0411البحر بـ
للوالية، وهـذا ما يمثل الخاصية الطبيعية ،والصحراوي  من ملتقى األطلسين التلي

ويحدد كذلك خاصية البيئـة والظروف لحياة اإلنسان. وينظم في نفس الوقت توزيع 
 . مختلف المناطق الطبيعية

 الفرع الثاني:  المواقع السياحية التاريخية والثقافية : 
كلم شرق مدينة باتنة  00يقع على بعد موقع المبيز األثري ببلدية تازولت: .0

بين  تيمقــاد وباتنة وللمنطقة قيمة تاريخية وأثرية جد عبر الطريق الوطني الرابط  
المدرج  ،المكتبة ، المعبد  ،الحمام  ،هامة الحتوائها على الكنوز األثرية:المسرح 

 الخاص بالعروض والعاب المبارزة...
كلم شرق بلدية تازولت على الطريق الوطني  3يبعد بحوالي قوس ماركونا: .4

والمشتق اسمه من الكلمة الرومانية فيركوندة  وهو مدخل على شكل قوس 30رقم 
 وصنف هدا المعلم األثري كتراث وطني.

الطاقة بدائرة ثنية العابد  :يتواجد ببلدية واديالموقع االثري غيل عيسى .3
وأخرى فوقها على الشكل  أمتار 3بالموقع حجارة  موضوعة عموديا بعلو  ويبرز
 .األفقي
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المعلم ضريح للملك النوميدي ماسيل  يمثل هدا المعلم األثري ايمدغاسن: .4
قبل الميالد  ويتخذ الشكل 4و  3وهو من أسالف الملك ماسينيسا  والذي عاش سنة 

 م. 30موقطر  00.31المخروطي بعلو 
يقع هذا الموقع األثري الروماني  ببلدية زانة  الموقع االثري زانة البيضاء: .3

طريق الوطني الرابط بين باتنة البيضاء بدائرة عين جاسر وبالتحديد بمحـاذاة ال
وسطيف واسمه الروماني ديانا فيتيرانوريوم نسبة للملكة ديانا التيكانت تحكم في تلك 

 الفترة.
كلم وهو  33يبعد هذا الموقع عن مدينة باتنة بـ: موقع تيمقاد األثري : .3

من طرف المنظمة العالمية اليونسكو ويعود تاريخ  0804مصنف كتراث عالمي سنة 
م من طرف اإلمبراطور الروماني تراجان وقد انشات مدينة  011يسه إلى سنة تأس

ميشقه  333تاموقادي  وفق مخططات المعسكر الروماني على الشكل المربع يبلغ 
طريقان رئيسيان المسميان : كاردو ماكسيموس وكومانوس ماكسيموس  حيث يلتقيان 

–مقعد  3311المسرح  لـ  -وسط الفوروم. وبحتوى هدا الموقع على :الفوروم 
السوق.وعلى جانب  المعلم تم تشييد القلعة  –المكتبة  –المعبد  –حمامات 

ضريح وكان اكتشاف المعلم عمليات الحفر األولى   01111مقبرة لـ  البيزنطية، بها
 م . 0000سنة 

توجد آثار رومانية بالجهة المقابلة لوادي بيطام الذي :موقع طبنة ببريكة .7
وفيها  هكتارات 01حضنة الشرق حيث التوجد بها معالم وهي  تضم  – يغطي الزاب

البزنطي. وقد صنف هذا  مبنبة بأحجار كبيرة التي قد تنسب  إلى التشييد حوائط
 .0831المعلم األثري  كتراث وطني سنة 

جمال واحات النخيل بمنطقة امدوكال توجد بها منارة قديمة  امدوكـال: .0
 333تي تحيط بها سلسة جبال المشايب على ارتفاع بيضاء  ومساحات خضراء ال

 م.
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ويعتير وادي مشهور بمنطقة االوراس  :الموقع السياحي بالوادي األبيض .8
ابتداء من مضيق تيغانيمين إلى غاية بلدية الدروع  30ويتبع الطريق الوطني رقم 

 ويضم عدة مناطق منها : بسكرة.
 :حلي والنقش على الحجر وتمتاز المنطقة بتخصص في صناعة ال تيفلفال

 بالخطوط اللالتينية.
 :الميزة األساسية للمنطقة وهي الشروفات األربعة لغوفـي المحاذية  غـــــوفـي

الرابط بين باتنة وبسكرة مرورا بأريس والتي تطل على  30للطريق الوطني رقم 
 .الــوادي  األبيــض

 : اجتمع  0834 اكتــوبـر من سنـة 30و 31فـي  دشـرة  اوال دمــوسـى
 10الشهـيد مصطفـى بن بـولعـيد ورفقـائه في دشـرة  اوال دمــوسـى وهذا لتنظيــم ثـورة 

. حيث تم توزيع األسلحة والخراطيش على المجاهدين وكان عددهم 0834نـــوفمبـر 
 فرد . 331حوالي 

 :)تقع فـي بلـديـة فـم الطــوب فـي هـذا خــنقـة الحــدادة )بلدية فم الطوب 
المكـان تـم تنظيم وتقسيم فـرق المجاهدين وتـوزيع األسلحة من طرف الشهيد مصطفـى 

نـوفمـبـر  10بن بـولعـيد ورفيقه ، شيهــاني بشـير ،، قبل يوم واحد من انطالق ثورة 
0834. 

 الفرع الثالث: اإلمكانات السياحية الحموية )المنابع الساخنة( :
 سـرعة التــدفــق لتر/ثانية درجــة الحـــرارة              لبلديةاالموقع/     المنبــع الحمــوي 

 ل/ثا º 75 37 فيسديس كــــاسرو  
 ل/ثا º 7.5 44 أوالد فاضل البوزيـــاني 

 - º 40 تيمقاد اوغنجة 
 - - كــيمل شــابورة
 ل/ثا º 02 33 نقاوس سعـــيدة
 ل/ثا º 71 43 القصبات قريجيمة

 ل/ثا º 74 31 غانيمينتي اوالد عايشة
 ل/ثا º 74 18 سي سليمان اوالد قوشبي

 7112املصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية 
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 : المؤهالت السياحية البيئية :رابعالفرع ال
كانت منطلق القبائل البربريــة الشاويــة التي كانـــــت دوما مطاردة من  غــــوفــــي :

ن الفنيقيين والرومانيين الذين شيدوا مدنـا وحصــونــــا، طرف مختلف الغزات، بدء م
مرورا بالوندال ثم البيزنطيين والعرب،  وأخيرا الفرنسيين . ونظرا لما تزخربه هـذه 

ووديان كانت وال  سالسل جبلية ومناظر طبيعية مدهشة وينابيع مائية المنطقـة مــن
التزاوج الرائـع  له زيارتها، إضافـة إلىولى والمفضلـــــة لكل من سبقت تزال الوجهة األ

بين الطبيعتيـن الصحراويــة والتلية التـي اليمــلك أمامها اإلنسان إال أن يتأمل في 
 روعة إبداع الخالق وصنع األيدي البشرية .

 03تقع هذه القرية الصغيرة الساحرة في أقصى جنــوب الوالية علـى بعد حوالـي )  
تنـة،  يسودها مناخ بارد جدا بمرتفعات الجبال الدائمة الثلوج في كلم ( من مدينـــة با

فصل الشتاء ومناخ شبــه الصحـــراوي كلما اقتربنا من أقصى جنوب المنطقة، وتزخر 
المنطقة بشتى المعالم السياحية السيما الجبـال الشاهقة المتالحمة األطراف بأعلى 

م (،  إضافة إلى الميزة األساسية  4348قمة في الشمـــال الجزائري  ) شيليا  
للمنطقة وهي الشروفات األربعة لغوفـــــي التي تطل على الــوادي  األبيــض المتألف 
مـن بساتيــن )النخيــــل، التفـــاح، اإلجــاص، المشمــــش، التين.....( والبيوت الساحرة 

 المحفـــورة والمنقوشـة باألنامل البشرية.
كلــم، وعبر طريق يســاري نصل إلى نـــارة  14الوصـــول إلى منعـــة بـ نـــارة : قبــل 

وابن استشهد مصطفى بن بولعيد ورفيقه سنــة  0031التـي أحرقها الفرنسيون في 
.والســائح باستطـاعته زيارة ضــريح  الشهيــد مصطفـى بن بولـعيـد، وفي جـنوب 0833

 م(. 0837نـــارة نجــد جبــل االزرق )

:تعتبر منطقة سياحية تجمع بين الجانبين الطبيعي والثقافي التاريخي مروانــــــة 
.فالجانب الطبيعي يتمثل في جبــال بلزمة التي تمكن الزائر من القيام برحالت في 

كم )  3الوديان والقمم والغابات، أما المناطق السياحية التــاريخيــة فتقع على بعــد 
زمة( حيث توجــد آثار الحصن البيزنطي على سهـــول بلزمة شمال مروانة،  قصر بل

م، من طرف برابرة كتامة  813في الناحية العليا لواد " مسارة" أين هزم األغالبة سنــة 
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تحت قيادة أبو عبد هللا. كذلك توجد آثار ومعالــم" ديـانــا فتيرانوروم " وآثار رومانية 
الثالثة "أوقيستـا"، ويتواجـــد قوسين للنصر  شيدت من طرف الفرقة بزانة وعين جاسر،

لـ" مارك أورال " لوسيوس فيروس"، واألخرى  033أحدهما بفتحة واحدة. أهديت سنة 
م .وهي بشكل بوابة 407"ماكران " سنة  بثالث فتحات شيدت تحت قيادة اإلمبراطور

 الرابع. كبيـــرة،  أما وراء قوس "ماكران" فتوجد أثار قلعة بيزنطية في القرن 
كلم شمال غرب  7تقع الحظيرة الوطنية لبلزمة على بعد الحظيـــرة الوطنيـــة لبلـزمـــة :

هكتــار وتتواجد في الكتلة الجبلية الممتدة  43431مدينة باتنة، تتربع على مساحة 
شمال غرب مدينة باتنة، وتتميز بتضاريس شديدة االنحدار ومتباينة االرتفاع تشكلت 

تواءات الجيولوجية لجبال األوراس، أما الغطاء النباتي فيتشكل من بحدوث اإلل
هكتــار، وتوجــد بهـا أشكال  3111غـابـات األرز األطلســي التي تحتل مساحـة تقــدربـ:

نادرة على المستوى الوطني، منهــا غابــة األرز األطلسي على أرضية صخرية 
من نوعها كنباتات القطف والمثنــان  بمنطقة الشلعلع، تتبعها سلسلة نباتية فريدة

والسماد بأنواعه، باإلضافة إلى مروج المرتفعات الحاوية على السحليات، ثم غابة 
البلوط األخضر مع أشجــار العرعـار، الدردار، الغفرون واليـاسمين ثم الصنوبر مع 

ور حيث يبلغ والالدن، كما تعيـش فيهــا أنــواع من الطي ،الفينون الحلفـاء ،اإلكليـل
 17نوع من الثـدييـات و 07نوع من الحشـرات و 077طير و 013عــددها أكثـر من 

أنواع من الزواحف، تتخللها أودية تصب شماال مثل وادي كتامي، المطراس مرورا 
 بسهل مالل نحو السبخات والشطوط التالية :

تــي يبلــغ * ســبخة جنــدلي، * شــط قــاداين، *شــط ذراع  بولطيــف و*شــط البيضــاء  ال
ــــار وتـــأوي مـــا يقـــارب  4340مجمـــوع مســـاحتها  ــــب  37133هكتـــ ــــر حسـ طـــائر مهاجـ
جــانفي(، مــن طــرف   لجنــة اإلحصــاءات  07إلــى  13مــن ) 4114إحصــائيات ســنة 

الســـنوية للطيـــور المهـــاجرة نحـــو الجنـــوب القســـنطيني والتـــي تضـــم محــــافظات الغــــابات 
البـواقي. التـي تعتبـر حظيـرة بلزمـة طرفـا  للواليات  التالية : سطيف، باتنـة، خنشـلة، أم

 .فعاال فيها
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حيدوسة التابعة بدورها لدائرة مروانة. تقع هذه القرية تحديـدا في منطقة تسمى  
كلم من مدينة باتنة وتتمركز وسط سلسلة من  47)تيطاوين ( على بعد حوالي 

عتدل الحرارة الجبال المحيطـــة بها . تمتاز بمناخ قارص البرودة وممطر شتاءا، م
وجاف صيفا، ويهيمن على المنطقة النشاط الفالحي البحت وهو مصدر الدخل 

بمناظرها الطبيعيـة الخالبة العاكسة لصورة الجبال  لسكانها،  كما تمتاز الوحيد
 المحيطة بها، والمؤلفة من ثروة نباتية هائلة: كأشجار الجوز، البلـوط والعرعـار

بيع المياه،  ناهيك عن باقي النباتات البرية األخرى، وبساتين التفاح والجوز وينا
 إضافة إلى المعالم التاريخية : كاألحجار المنقوشة والمغارات.

من الناحية الشرقية للمركز الرئيسي للشمـرة يوجد هناك منطقة أثرية غنية  :الشمــــــرة
 أحجار مرصوصة طبيعيا مجموعة في شكل لباآلثار على شكل أضرحة على شك

هذه المقبرة البربرية التي لم تسجل  .ربما  تكون مقبرة أضرحة ماقبل التاريخ مقبرة
 .كمنطقة أثرية تضررت كثيرا.وذلك بسبب محجرة تتواجد في هذه المنطقة األثرية

 : واقع االستثمار السياحي في والية باتنةلثالثالمطلب ا
 15: في والية باتنةالفرع األول: وضعيـة السيـاحة 

الدولة الجزائرية إلى تغيير وضعية السياحة من خالل جعل الجزائر وجهة تسعى 
سياحية من خالل التسويق والترقية السياحية تطوير وتحسين عرض األقطاب 

المعروف من طرف السائح تحديد  السياحية تحديد مخطط النوعيةو  السياحية
الواليات الجزائرية  ،وتعتبر والية باتنة إحدىالعملي االستثمارتحسين  االستثمارات

 تتمثل في:؛ والتي اإلقليمي هالك مقومات سياحية هامة عبر كامل ترابتتمالتي 
 مناخ متباين.، ثروة طبيعية وثقافية -
.تتباين من حيث األقاليم 4كم 04.130.73مساحة  والية باتنةتملك  -

 الجغرافية والبيئية.
 االستثنائيةمواقع إرث مادي وغير مادي غني من خالل ال والية باتنةتملك  -

 .لما قبل التاريخ
 ة.بع حمويامن 10مجموعة ال بأس بها من الينابيع الحموية أكثر من  -
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 .تجهيزات سياحية متنوعة -
طرق مواصالت متنوعة لكن غير و المطار كشبكة هياكل قاعدية مهمة  -

 .كافية
إلستراتيجية ذه اتعتمد ه16التنميـة الـسياحيـة بوالية باتنة: إستراتيجيةالفرع الثاني: 

 4131ى سياسة الدولة التي قامت بأعدادها وزارة تهيئة اإلقليم والسياحة ألفاق عل
والتي تسعى إلى تطبيقها مديرية السياحة  وتمت المصادقة عليها من طرف الحكومة

هي سياسة تعتمد على تشخيص يسمح بتحديد والصناعات التقليدية لوالية باتنة، و 
 :كاآلتيتطويرها وهي أشكال السياحة التي يجب 

 سياحة األعمال -0
 السياحة العالجية  -4
 السياحة الثقافية والروحية -3
 السياحة الرياضية وسياحة التنزه والترفيه -4
 مستدامة من خالل: إستراتيجية -3
 تحسين نوعية عرض المنتوج السياحي 
  لثروات اإلقليم استدامة االمحافظة على 
 السياحةيم وتعاون الفاعلين في ظتن 

 األهداف المرجوة:
 دعم عوامل النمو السياحي -0
 جعل السياحة المنتج األول للتصدير بدل المحروقات -4
 نمو السياحة الداخلية -3
 االقتصاديدعم النمو  -4
 تدفقات كبيرة وهامة للجزائريين الغير مقيمين -3
 تزايد عدد التدفقات األجنبية -3
 هيكلة السياحية من خالل : -7
 عالميالمنافسة على المستوى ال 
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 قابلية تلبية متطلبات السوق المحلية من العطل والترفيه 
  هذا يستلزم وجود عرض سياحي متنوع ذو  ومجتمع منتجواقتصاد خلق

 .نوعية جيدة
 :PAW: تـوجيهـات مخـطط التهيئـة الـوالئـي ثالثالفرع ال

ن يجب االتجاه إلى سياسة التجديد السياحي الن الطموحات الشرعية في هذا الميدا
 : كبيرة من خالل

سياحية متناسقة ) مسارات سياحة، اقتراح مناسبات مثل  إستراتيجيةإعداد  -
 األضرحة، المشاركة في الحفالت المحلية  المحاضرات والمؤتمرات ( زيارة

 تطوير هياكل االستقبال ) فنادق ،  مطاعم ،  بيوت الشباب(
ة ، الثقافية والعلمية  ، سياحة تنويع أشكال السياحة ) الشعبية ، العالمية ، البيئي

 المؤتمرات  ، السياحة الجبلية(
 تنمية والمحافظة على المواقع التالية ) اآلثار المتاحف والحظائر(و  تهيئة

 تنمية الحمامات المعدنية عن طريق تثمين المنابع على مستوى الوالية.
 البطاقات التذكارية(تنمية االتصال السياحي ) دواوين السياحة ، اإلعالنات الدعاية و 

تنمية  مختلف أنواع  المنتجات الفالحية الخاصة بمنطقة  األوراس ) المشمش ، 
 التفاح  ، العسل ، المنتجات التقليدية(

 االهتمام بالمشاكل المرتبطة بالنشاط الحرفي وتشجيع  الصناعات التقليدية .-
 ( باتنة : المشاريع االستثمارية السياحية ) الفنادق رابعالفرع ال

 الجدول التالي يمثل الفنادق الموجودة في والية باتنة
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 4107المصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية 
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 : وكاالت السفر النشيطة في والية باتنةخامسالفرع ال
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 4107المصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية 
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 .17والية باتنةقات التي تواجه السياحة في : المعو المطلب الرابع
 الفرع االول: معوقات مادية ومالية

  ة:غياب نظرة لمنتجات السياحة الجزائري -0
 مواقع بال صيانة وغير مثمنة بصورة كافية 
 غياب مواد مثيرة للجاذبية وقادرة على التميز 
 ة: فندقاليواء و اإل-8
 ية واإلطعام ذات نوعية وأصالةعجز في طاقات االستقبال ، الهياكل الفندق 
  نسبيا بالنسبة للسكان المحليين باهضة الثمنهياكل إيواء متآكلة و. 
  وكاالت األسفار :-1
 غياب التحكم في التقنيات الجديدة لسوق السياحة الدولية. 
  عدم التكيف مع الطريقة العصرية للتسييراإللكتروني للنقل قصد تنظيم

 .عمليات الحجز والخدمات
 في المجال السياحي. ب مخطط للتكوين المستمرغيا 
 عدم وجود تنظيم لوكاالت األسفار وميثاق يحكم المهنة. 
 :ضعف نوعية المنتوج وخدمات السياحة الجزائرية-4
  صيانتها.لفضاءات العمومية انظافة 
  خدمات مرتفعة السعر بالنسبة للسكان المحللين وذات نوعية أقل للمنافسة

 .الدولية
 ات جذابة غياب خدم 
 غياب أعمال إلبراز المنتجات المحلية 
 ضعف نوعية النقل والتواصلية -5
  عدم القدرة على خدمات نقل كمية ونوعية متكيفة مع الطلب زادت حدة من

 خالل تسعير مبالغ فيه مقارنة مع الممارسات الدولية
  سوء الربط الجوي باتجاه الجنوب يضاف إليه التنسيق في رحالت الربط

 المغادرة باتجاه الخارجعند 
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 بنوك وخدمات مالية غير متكيفة-6
  ضعف وسائل الدفع العصرية على مستوى البنوك والمؤسسات المستقبلية

 للسياح.
  قوانين ال تسمح بتوطيد العمليات سواء بالنسبة لالستقالل أو إيفاء السياح

 إلى الخارج.
 عة االستثمار تعارض طريقة تمويل االستثمار والنشاط السياحي مع طبي

 السياحي.
 

 الفرع الثاني: معوقات بشرية
 :تأهيل ومهنية المستخدمين -0
   ة المستخدمين في المؤسسات والخدمات السياحية نقص في تأهيل ومهني

 .والفنادق خاصة
 نوعية تكوين غير مالئمة مع متطلبات عرض سياحي بامتياز. 
 لسياحةتغلغل ضعيف لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في ا -8
  عدم كفاية مواقع االنترنت مع التركيز على ترقية الصحراء واالكتشاف

 .الثقافي
  صعوبة الكيف مع الوزن المتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في قطاع

 .السياحة
 عدم وجود سند تفاعلي واتصالي. 
 األمن: مسألة أساسية-1
 ضطرابات(مشاكل متكررة ومتفرقة ) غياب األمن الصحي،الغذائي، ا. 
 تسيير وتنظيم غير متكيف مع السياحة العصرية -4
 طريقة تسيير غير متكيفة مع السياحة العصرية. 
 غياب أدوات التقييم ومتابعة تطور السياحة على الصعيد الوطني والدولي. 
 المبالغة في إجراءات استخراج التأشيرات والدخول. 
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 عجز في تسويق وجهة الجزائر-5
 ة الجزائريةضعف تسويق الوجه. 
  ضعف االتصال الداخلي والخارجي وضعف في التعاون بين مختلف

 .القطاعات والشركات في قطاع السياحة
  عجز في اإلعالم واالتصال وااليجابي مما أدى إلى ظهور مشكل حقيقي

 .خاص بالصورة والتسويق
 عدم وجود أدوات لإلعالم والسهر االستراتيجي على النشاط السياحي. 
 رقية متآكلة وغير مؤهلة )قديمة( ال تتماشى مع تقنيات االتصال وسائل ت

 .الحديث
  غياب أنشطة إعالمية، لمشاركة في الصالونات والمعارض في الخارج غير

 .منتجة وغير ذات فعالية
 . إشارات غير كافية جد عادية وغير متكيفة مع التسويق الجواري 

مجموعة من النتائج والتوصيات  إلى نصل البحثية، الورقة لهذه ختامنا في الخاتمة:
 التالية:التي نوجزها في النقاط 

 النتائج:
 الجذب مقومات تملك واليات الجزائر من العديد غرار على باتنة والية أن 

 ترضي أغلبية والتي والمختلفة المتنوعة السياحة أنواع من فيها يتوفر لماو  السياحي،
 لوالية التقليدية والصناعة السياحة مديرية هاب تقوم التي الجهود السياح، ورغم حاجات

 اإلقليمي المستوى  بعيدة كل البعدعلى تزال ال أنها إال الوزارة باتنة بالتعاون مع
 زال هزيال.يأنهما  على يؤكدان السياحة وواقع وأرقام والعالمي،

 اليمكن حيث السياحية، المواقع إلى المؤدية خاصة التحتية البنى نقص 
 .السياحية المواقع هذه إلى مؤدية نقل شبكة غياب في سياحية بأنها نطقةم عن القول
  ،تشير كل المؤشرات السياحية إلى ضعف مردود القطاع السياحي بالوالية

 خاصة فيما تعلق بعدد السياح واليد العاملة في القطاع.
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 التوصيات:
 خاص تشجيع االستثمار في المجال السياحي سواء ما تعلق باالستثمار ال

ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط  ،أو االستثمار العمومي
 السياحي أو النشاطات المكملة للقطاع السياحي.

  تطوير البنى التحتية التي لها عالقة بالقطاع السياحي خاصة بناء الفنادق
نشاء المطارات.  وهياكل التسلية والراحة وتعبيد الطرق وا 

 وخاصة السياحي بالقطاع الخاصة العمومية المشاريع يدتجس في اإلسراع 
 السياحي، وهذا التوسع ومناطق بالوالية الخاص للتهيئة السياحية التوجيهي المخطط
 .المحلية بالوالية الجماعات بمساعدة إال اليكون 
 أجل من السياحة قطاع في الخواص المستثمرين مرافقة وتوجيه على العمل 

 وخاصة اآلجال، أقرب في بالوالية للخواص االستثمارية مشاريعتجسيد ال في اإلسراع
 المتوقفة، وذلك المشاريع انطالق أجل ورفع العراقيل من االنجاز، طور في التي تلك
 المدى وفي القريب، المدى في بالوالية السياحي قدرات اإليواء رفع أجل من

 .المتوسط
 حوض في ثيالتهام تنافس لتصبح الحموية وعصرنتها المحطات تأهيل 

 المتوسط. البحر
 .االهتمام بالمواقع األثرية بمنع اقامة المشاريع عليها 

 الهوامش والمراجع المعتمدة:
                                                           

، 0880عالم الكتب، القاهرة، ، 0طدراسات في جغرافية السياحة،  :أحمد الجالد1
 83ص 

2  - Gary Martine, tourisme culturel en France, Notes et études 

Documentaire, n°4952, 1980, Page 07. 

3 -Ahmed tessa, « Economie touristique et management du 

territoire », Alger, 1993, Page 121 

دراسة االستثمارات السياحية في األردن، رسالة ماجستير، كلية  :ريان درويش4
 .10، ص 0887العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، دفعة 
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جغرافية السياحة، اإلسكندرية، دائرة المعرفة الجامعية،   :محمد مرسي الحريري 5
 .00بدون تاريخ، ص

 0803و الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت،  حسن السعاتي )سامية(: الثقافة6
 ..41محمد مرسي الحريري: مرجع سابق ، ص7
 .011أحمد الجالد: مرجع سابق ، ص 8
مركز الكتاب  رؤية عصرية للترويج وأوقات الفراغ، محمد الحمامي،كمال الدرويش،9

 .448ص ،0887 القاهرة، للنشر،
حة والضيافة مكتبة المجتمع مصطفى يوسف كافي، أخالقيات صناعة السيا 10

 .30-31، ص ص4104، 10طالعربي للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، 
عبد الكريم حافظ، اإلدارة الفندقية والسياحة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  11

 .443، ص4101األردن، الطبعة األولى ، 
سياحة في المدن محمد خثير، عبد القادر بوكريطة، مداخلة بعنوان: مقومات ال 12

الملتقى العلمي الدولي حول  -والية عين الدفلى نموذجا-الداخلية الجزائرية 
الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من التجارب 

نوفمبر  01-18، -جيجل -الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحي 
 .408، ص4103
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