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:اﳌلﺨﺺ
 نظرا ﳌﺎ ﲤتﻠﻜه ﻣﻦ ﻣقﻮﻣﺎت طبﻴﻌﻴﺔ و رﳜﻴﺔ وثقﺎفﻴﺔ،ﺗﻌتﱪ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻣﻦ أهم أقطﺎب التﻮسع الﺴﻴﺎحي ﰲ اﳉزائر
 إﻻ أن واقﻌﻬﺎ ﻋﻜﺲ ذلﻚ وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻀﻤنته هﺬﻩ،ﺗﺆهﻠﻬﺎ لتﻜﻮن ﰲ الﱰﺗﻴبﺎت اﻷوﱃ وطنﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﻤﻮقع سﻴﺎحي
الﻮرقﺔ البﺤﺜﻴﺔ؛ الﱵ هي ﰲ حقﻴقﺔ اﻷﻣر ﻋبﺎرة ﻋﻦ دراسﺔ ﻣﻴﺪانﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ حقﻴقﺔ واقع اﳌرافﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ﰲ
.وﻻيﺔ ﺟﻴجل والﺬي يﻌﺪ إﻣتﺪاد لﻮاقع الﺴﻴﺎحﺔ واﳌرافﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ اﳉزائر
. الﻮاقع، اﳌرافﻖ، الﺴﻴﺎحﺔ، الﱰويﺢ:اﻟﻜلﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Abstract :
The province of Jijel is considered one of the most important poles of tourism
expansion in Algeria, given its natural, historical and cultural ingredients that qualify
it to be in the first arrangements nationally and globally as a tourist site, but its
reality is the opposite and this is included in this research paper; which is in fact a
field study It reflects the reality of tourism and recreational facilities in the province
of Jijel, which is an extension of the reality of tourism and tourism facilities in
Algeria.
Keywords: Recreation, tourism, facilities, reality.

_______________________________

AMAR.BOUSSAKRA@univ-tiaret.dz : اﻹﳝﻴﻞ،  ﺑﻮسﻜرة ﻋﻤر:اﳌﺆﻟﻒ اﳌﺮﺳﻞ
117

ﺑﻮﺳﻜﺮة ﻋﻤﺮ  ،ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺳلﻴﻤﺔ

-1

اﳌﻘدﻣﺔ:
ﲤتﻠﻚ أﻏﻠﺐ الﺪول ﰲ الﻌﺎﱂ ﻣقﻮﻣﺎت سﻴﺎحﻴﺔ ﲡﻌل ﻣنﻬﺎ وﺟﻬﺔ لﻠﺴﻴﺎحﺔ والﺴﻮاح الﺬيﻦ يتﻮافﺪون

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﳓﺎء الﻌﺎﱂ فﻜﻠﻤﺎ ﺗنﻮﻋﺖ اﳌقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذلﻚ ﳎﺎل ﻣتنﻮع وﻛبﲑ لتنﻮع اﳌرافﻖ
الﺴﻴﺎحﻴﺔ؛ لﻴﺨﻠﻖ ﺑﺬلﻚ ﺻنﺎﻋﺔ سﻴﺎحﻴﺔ ﻣتﻜﺎﻣﻠﺔ اﳉﻮانﺐ ،هﺬا اﻷﺧﲑ الﺬي ينﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻻقتﺼﺎد
الﻮطﲏ ﳍﺬﻩ الﺪول.
وﺗﻌﺪ اﳉزائر ﻣﻦ ﺑﲔ الﺪول الﱵ ﲤتﻠﻚ ﻣقﻮﻣﺎت سﻴﺎحﻴﺔ ﻣتنﻮﻋﺔ ﺑتنﻮع طبﻴﻌتﻬﺎ وﻣنﺎﺧﻬﺎ وﺗﻀﺎريﺴﻬﺎ؛
فﻬي ﲤتﻠﻚ ﻣقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﺔ البﺤريﺔ ،الﺼﺤراويﺔ ،الﻌﻼﺟﻴﺔ ،الﻐﺎﺑﻴﺔ ،التﺎرﳜﻴﺔ ...وﻏﲑهﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت
الﱵ ﲡﻌل ﻣنﻬﺎ ﻣﻦ أهم الﻮﺟﻬﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ ،إﻻ أن الﺼنﺎﻋﺔ الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ اﳉزائر ﻻ ﺗزال ﻣتﺄﺧرة وﻻ ﺗﻜﺎد
ﲡﺪ ﻣﻜﺎن ﳍﺎ ﺑﲔ الﺪول الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﺎر ﺎ ﺗﻮنﺲ واﳌﻐرب.
ﻷن ﺻنﺎﻋﺔ الﺴﻴﺎحﺔ ﰲ اﳉزائر ﺗﻮاﺟه الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الﻌراقﻴل واﳌﻌﻮقﺎت الﱵ حﺎلﺖ دون النﻬﻮض ﺬا
القطﺎع إﱃ اﳌﺴتﻮى اﳌطﻠﻮب ،فﺎلنجﺎح ﰲ هﺬا النﻮع ﻣﻦ الﺼنﺎﻋﺔ ﻻ يتﺤقﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋطﻂ الﻔﻌﺎلﺔ
الﱵ ﺗنطﻠﻖ ﻣﻦ ﻣبﺪأ اﳌﻮازنﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت اﳌتﺎحﺔ واﻻحتﻴﺎﺟﺎت القﺎئﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻستﻐﻼل الﻌقﻼﱐ
واﳌﺴتﺪام لﻠﻤﻮارد الﺴﻴﺎحﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ سبﻖ يتﻀﺢ لنﺎ ﺟﻠﻴﺎ وﺟﻮد ﻣشﻜﻠﺔ ﲢﻮل دون ﺗطﻮر وازدهﺎر القطﺎع الﺴﻴﺎحي ﰲ
اﳉزائر ،ﺗتﻤﺜل ﰲ ﺿﻌﻒ التﺨطﻴﻂ الﺴﻴﺎحي وﻋﺪم فﻌﺎلﻴﺔ اﳌشﺎريع والﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﻌظم اﳌنﺎطﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ،
رﻏم ﻣﺎ ﺗتﻤتع ﺑه ﻣﻦ ﻣﻮارد وﺧﲑ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذلﻚ الﺴﺎحل اﳉﻴجﻠي الﺬي ﳝتﻠﻚ ﻣﺎ يﺆهﻠه لﻴﻜﻮن ر دة
اﳌنﺎطﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ الﱵ ﺗرﺗﻴبﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ،نظرا ﳌﺎ ﳝتﻠﻜه ﻣﻦ ﻣقﻮﻣﺎت طبﻴﻌﻴﺔ و رﳜﻴﺔ وثقﺎفﻴﺔ.
وﺑنﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ سبﻖ ﳝﻜﻦ طرح التﺴﺎؤل الﺬي ﻣﻔﺎدﻩ :ﻣﺎ هﻮ واقع ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ
ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل؟
 هل ﺗتﻤﻴز اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﳌﻮﲰﻴﺔ؟
 هل ﺗتﻤﻴز اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﺑتﺪﱐ ﻣﺴتﻮى ﺧﺪﻣﺎ ﺎ؟
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

لﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎلﻴﺔ اﳌطروحﺔ ﰎ طرح فرﺿﻴﺎت الﺪراسﺔ التﺎلﻴﺔ :يتﻤﻴز واقع ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ
الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﳌﻮﲰﻴﺔ والﻀﻌﻒ وﺗﺪﱐ ﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت.
يتﻤﻴز نشﺎط اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﳌﻮﲰﻴﺔ.ﻣﻮﲰﻴﺔ الﺴﻴﺎحﺔ البﺤريﺔ -ﻣﻮﲰﻴﺔ الﺴﻴﺎحﺔ الﻐﺎﺑﻴﺔ -ﻣﻮﲰﻴﺔ الﺴﻴﺎحﺔ اﳉبﻠﻴﺔ -ﻣﻮﲰﻴﺔ الﺴﻴﺎحﺔ اﳊﺪائقﻴﺔ
ﲤﻴز اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﺑتﺪﱐ وﺿﻌﻒ ﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت. ﺿﻌﻒ إﻣﻜﺎنﻴﺎت هﻴﺎﻛل اﻻستقبﺎل ) الﻔنﺎدق ،اﳌراقﺪ ،الشقﻖ(...
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎيﺔ اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺎ
 ﺿﻌﻒ التﺴﻴﲑ ﰲ اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة وﻋﺪم أهﻠﻴﺔ اﳌﺴﲑيﻦ
 ﺿﻌﻒ نﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ) اﻹطﻌﺎم ،اﻹيﻮاء ،اﻻستقبﺎل(...
 -2ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:
انطﻼقﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ الﺪراسﺔ اﳊﺎلﻴﺔ الﱵ ﺗﺪور حﻮل ﻣﻮﺿﻮع واقع اﳌرافﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ﰲ
اﳉزائر ،لﺬا فقﺪ اﻋتﻤﺪا البﺎحﺜﲔ ﰲ هﺬﻩ الﺪراسﺔ ﻋﻠﻰ البﺤﺚ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﺎل ﺟﻐراﰲ ﻣﻌﲔ
أﻻ وهﻮ وﻻيﺔ ﺟﻴجل؛ ﻣﻦ أﺟل ﺗشﺨﻴﺺ وفﻬم واقع ااﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ،هﺬﻩ اﳌنطقﺔ
الﱵ ﺗقع ﻋﻠﻰ الشريﻂ الﺴﺎحﻠي اﳉزائري ،حﻴﺚ أﺟريﺖ الﺪراسﺔ ﰲ أواﺧر ﺷﻬر ﺟﻮان  2019إﱃ ﻏﺎيﺔ
أواﺧر ﺷﻬر أوت ﻣﻦ نﻔﺲ الﺴنﺔ.
 -3ﻣﻨﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ:
لقﺪ اﻋتﻤﺪ البﺎحﺜﲔ ﰲ درستﻬﻤﺎ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳌنﻬﺞ الﻮﺻﻔي؛ إذ قﺎﻣﺎ ﲜﻤع وﺗشﺨﻴﺺ اﳊقﺎئﻖ
اﳊﺎﺿرة اﳌرﺗبطﺔ ﺑطبﻴﻌﺔ ووﺿع الﻮاقع الﻔﻌﻠي لﻠﻤرافﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉزائر وﻣﻴﺪان الﺪراسﺔ وﻻيﺔ
ﺟﻴجل ﻋتبﺎرهﺎ ﻣﻦ أحﺪ أقطﺎب التﻮسع الﺴﻴﺎحي اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﳉزائر .و لنظر إﱃ إﺟراءات اﳌنﻬﺞ الﻮﺻﻔي،
الﺬي يتﻀﻤﻦ اﳌﻼحظﺔ اﻻستقﺼﺎء ،التﺤﻠﻴل والتﻔﺴﲑ ،فﺈن البﺎحﺜﲔ ﳚﺪا

ﺎ ﺗتﻮافﻖ إﱃ حﺪ ﻛبﲑ ﻣع

اﻷهﺪاف اﶈﺪدة ﳍﺬﻩ الﺪراسﺔ ،الﱵ ﺗتنﺎول واقع اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ،والﱵ ﺗشﻐل اهتﻤﺎم الراﻏبﲔ ﰲ
الﻜشﻒ ﻋﻦ واقﻌﻬﺎ آفﺎقﻬﺎ التﺨطﻴطﻴﺔ ﰲ اﳌنطقﺔ.وﺑﺬلﻚ فﺎﳌنﻬﺞ الﻮﺻﻔي هﺪفه وﺻﻒ الظﺎهرة اﳌﺪروسﺔ
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ﻣﻦ حﻴﺚ ﺗرﻛﻴبتﻬﺎ الﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وذلﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل استﻌراض ووﺻﻒ وﲢﻠﻴل ﺻﻮرة ﻣﺪققﺔ ﳌﺪينﺔ ﺟﻴجل ﻋﻠﻰ
أرض الﻮاقع الﻮقﻮف ﻋﻠﻰ اﳌظﺎهر اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻقتﺼﺎديﺔ الﺴﺎئﺪة ،وﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌقﺪﻣﺔ ،إﱃ ﺟﺎنﺐ
ﲢﻠﻴل اﳌﻌطﻴﺎت اﳌﻴﺪانﻴﺔ الﻜﻤﻴﺔ والﻜﻴﻔﻴﺔ؛ الﱵ ﰎ التﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﳌنﻬﺞ الﻮﺻﻔي ﻛﺎﳌقﺎﺑﻠﺔ
واﳌﻼحظﺔ والﻮ ئﻖ والﺴجﻼت والتقﺎرير واﻹحﺼﺎئﻴﺎت.
 -4ﻣﻴدان اﻟدراﺳﺔ:
أهم ﻣﺎ ﺗتﻤﻴز ﺑه وﻻيﺔ ﺟﻴجل هﻮ ﻣﻮقﻌﻬﺎ اﻻسﱰاﺗﻴجي ﰲ الشﻤﺎل الشرقي لﻠجزائر ﺑﲔ دائرﰐ
ﻋرض˚37و ˚30ﴰﺎل دائرة اﻻستﻮاء وﺑﲔ ﺧطي طﻮل˚30و˚31ﺷرق ﺧﻂ ﻏرينﻴتﺶ).اﳌﻮنﻮﻏرافﻴﺎ
الﺴﻴﺎحﻴﺔ لﻠﻮﻻيﺔ (2013 ،ﺗﱰﺑع وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ قﺪرهﺎ  2.396.63ﻛﻠم ²وﺗطل ﻋﻠﻰ البﺤر
اﳌتﻮسﻂ ﴰﺎﻻ ﺑﻮاﺟﻬﺔ ﲤتﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎفﺔ ﺗقﺪر ﺑـ 120:ﻛﻠم ،ﲢﺪهﺎ ﻣﻦ الﻐرب ﲜﺎيﺔ ،وﻣﻦ الشرق سﻜﻴﻜﺪة
وﻣﻦ اﳉنﻮب وﻻيﺔ ﻣﻴﻠﺔ وسطﻴﻒ ،وﺗبﻌﺪ ﻋﻦ الﻌﺎﺻﻤﺔ ﲟﺴﺎفﺔ حﻮاﱄ 357ﻛﻠم ﲟﺪى  30دقﻴقﺔ ﺟﻮا ،ﻛﻤﺎ
ﲤﺜل ﳐرج ﻣﻴنﺎئي ﻣﻔﺼل لﻺقﻠﻴم اﳍﻀﺎب الﻌﻠﻴﺎ الشرقﻴﺔ لﻠبﻼد وﺑﻌض الﺪول اﻹفريقﻴﺔ ،إﺿﺎفﺔ إﱃ أ ﺎ ﺗبﻌﺪ
حﻮاﱄ  60دقﻴقﺔ ﺟﻮا ﻋﻦ أهم ﻣﺪن ﴰﺎل البﺤر اﳌتﻮسﻂ ﻣﺜل ﻣرسﻴﻠﻴﺎ وﺑرﺷﻠﻮنﺔ وﺗتﻜﻮن وﻻيﺔ ﺟﻴجل
ﻣﻦ11دائرة ﺗﻀم  28ﺑﻠﺪيﺔ).اﳌﻮنﻮﻏرافﻴﺎ الﺴﻴﺎحﻴﺔ لﻠﻮﻻيﺔ(2013 ،
 -5ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻴدان اﻟدراﺳﺔ:
البﻴئﺔ ﻣﻦ أهم اﳌﻮارد الﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗقﺪم الﺴﻴﺎحﺔ وز دة حرﻛتﻬﺎ ،فﺄﻏﻠﺐ اﻷفراد يﺴﻌﻮن إﱃ
الراحﺔ واﻻستجﻤﺎم والتﻤتع ﳌنﺎﻇر الطبﻴﻌﻴﺔ ،وهﺬا النﻮع ﻣﻦ الﺴﻴﺎحﺔ الﱵ يﻜﻮن هﺪفﻬﺎ اﻷسﺎسي هﻮ
التﻤتع ﲟشﺎهﺪة النبﺎ ت والﻐﺎ ت واﳊﻴﻮا ت ﰲ وسطﻬﺎ الطبﻴﻌي ،زد ﻋﻠﻰ ذلﻚ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻌﺪنﻴﺔ سﻮاء
اﻻستشﻔﺎئﻴﺔ أو ﻏﲑهﺎ ﻛﺎلشﻼﻻت أو الﻴنﺎﺑﻴع الطبﻴﻌﻴﺔ والتﻤتع ﲜبﺎﳍﺎ وسﻬﻮﳍﺎ واﻷوديﺔ والﻐﺎ ت الﻜﺜﻴﻔﺔ،
لﺬلﻚ ﺗﻌتﱪ اﳌنتزهﺎت الﻮطنﻴﺔ واﶈﻤﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ ذات نظم ﺑﻴئﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ لﻸفراد ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ الﺴﻴﺎحﺔ
البﻴئﻴﺔ؛ لﺬا ﳒﺪ أن الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الﺪول أولﺖ اﻻهتﻤﺎم نشﺎء اﶈﻤﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ ﰲ النظم البﻴئﻴﺔ اﳌﺨتﻠﻔﺔ؛
فﻬي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴم وثقﺎفﺔ وﺗرﺑﻴﺔ ﲟﻜﻮ ت البﻴئﺔ فﻬي وسﻴﻠﺔ لتﻌريﻒ الﺴﺎئﺢ لبﻴئﺔ واﻻﳔراط فﻴﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ
ﻣﺎ يﺴﻤﻰ لﺴﻴﺎحﺔ اﳌﺴتﺪاﻣﺔ؛ الﱵ ﺗﻌﲏ اﻻستﻐﻼل اﻷﻣﺜل لﻠﻤﻮاقع الﺴﻴﺎحﻴﺔ وﻛل هﺬﻩ اﳌﻌطﻴﺎت ﳝﻜﻦ
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

اﻋتبﺎرهﺎ ﻋﻮاﻣل ﺟﺬب لﻠﺴﻴﺎحﺔ والﱰويﺢ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ،هﺬا اﻷﺧﲑة الﱵ ﺗﻠﻌﺐ دور هﺎﻣﺎ ﰲ ﺗنﻤﻴﺔ
وﺗطﻮير هﺬا القطﺎع ﻋﻠﻰ ﲨﻴع اﻷﺻﻌﺪة فﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌقﻮﻣﺎت واﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ
الﱵ ﲡﻌل ﻣنﻬﺎ قبﻠﺔ لﻠﺴﻴﺎح واﳌﻬتﻤﲔ لبﻴئﺔ.
 -1-5اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﻴدان اﻟدراﺳﺔ:
أ -اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮي:
ﲢتل وﻻيﺔ ﺟﻴجل الﺴﺎحﻠﻴﺔ ﻣﻮقﻌﺎ اسﱰاﺗﻴجﻴﺎ ،فﻬي ﺗطل ﻋﻠﻰ البﺤر اﻷﺑﻴض اﳌتﻮسﻂ ﺑشريﻂ
سﺎحﻠي طﻮله 120ﻛﻠم ،ﻣﻦ ﻣﺪينﺔ ز ﻣﺔ ﻣنﺼﻮريﺔ ﻏر إﱃ واد الزهﻮر ﺷرقﺎ ،حﻴﺚ ﺗﺼﺎدفﻚ ﺷﻮاطئ
وﺧﻠجﺎن هنﺎ وهنﺎك وﻣنﺎﻇر درة لﻠطبﻴﻌﺔ اﳋﻼﺑﺔ ،إذ يﻀم الﺴﺎحل اﳉﻴجﻠي  50ﺷﺎطئﺎ ﻣنﻬﺎ الشﻮاطئ
ذات الرﻣﺎل الﺬهبﻴﺔ الﻮاسﻌﺔ والشﻮاطئ الﺼﺨريﺔ وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ هﺬﻩ الشﻮاطئ ﰲ ﺟﺬب اﳌﺼطﺎفﲔ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ فﺼل الﺼﻴﻒ ،ﻏﲑ أ ﺎ لﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻬﻴئﺔ وﳏﻤﻴﺔ ،فﻔي ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف  2013ﰎ فتﺢ  21ﺷﺎطئ
ﻣﺴﻤﻮحﺔ لﻠﺴبﺎحﺔ )ﰎ إﻋﺪادهﺎ و ﻴئتﻬﺎ( ،وهﺬا ﻣﺎ يﻌﺎدل نﺴبﺔ %0.42ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺷﻮاطئ الﻮﻻيﺔ)،ﺗقرير
ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ (2014 ،أﻣﺎ ﻋﻦ ﺑقﻴﺔ الشﻮاطئ اﻷﺧرى اﳌتبقﻴﺔ  29ﺷﺎطئ)ﱂ يتم ﻴئتﻬﺎ و إﻋﺪادهﺎ(
ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮحﺔ لﻠﺴبﺎحﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﻋﺎدل نﺴبﺔ  %0.58ﻣﻦ إﲨﺎﱄ الشﻮاطئ ،وﰲ إطﺎر ﺑر ﻣﺞ التنﻤﻴﺔ
القطﺎﻋﻴﺔ  psdفقﺪ استﻔﺎد القطﺎع الﺴﻴﺎحي ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻣشروع لﺪراسﺔ ﻴئﺔ 06ﺷﻮاطئ ﺟﺪيﺪة،
ﺧﺼﺺ ﳍﺎ ﻣبﻠﻎ ﻣﺎﱄ قﺪرﻩ 4000.000.00دج وﲞﺼﻮص ﲡﻬﻴز الشﻮاطئ اﳌﺴﻤﻮح ﺎ لﻠﺴبﺎحﺔ فقﺪ
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل  %89لنظر لﻠشروط الﻮاﺟﺐ ﺗﻮفرهﺎ ﰲ الشﺎطئ وهﺬا ﺗطبﻴقﺎ ﶈتﻮى اﳌرسﻮم2011/04:
اﶈﺪد لشروط فتﺢ وﻣنﺢ الشﻮاطئ لﻠﺴبﺎحﺔ).ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ(2014 ،
حﻴﺚ التﻔﺖ اﳌشرع اﳉزائري ﻣﺆﺧرا إﱃ ﺿرورة اﶈﺎفظﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎﻻت الﺴﺎحﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺴﺎسﺔ
ﻣنﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل قﺎنﻮن ﲪﺎيﺔ وﺗرقﻴﺔ الﺴﺎحل اﳉزائري )القﺎنﻮن رقم  02-2اﳌﻮافﻖ لـ
05فﻴﻔري).(2002ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ (2014 ،حﻴﺚ وﺿع ﳐطﻂ لتﻬﻴئﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌنﺎطﻖ الﺴﺎحﻠﻴﺔ
وهﻮ ﻣﺎ يطﻠﻖ ﻋﻠﻴه"ﳐطﻂ ﻴئﺔ الﺴﺎحل" وﳜﺺ البﻠﺪ ت اﳌتﺎﲬﺔ لﻠبﺤر ،فﺎﳍﺪف ﻣﻦ هﺬا الﱪ ﻣﺞ يتﻤﺜل
ﰲ ﺿﻤﺎن ﲪﺎيﺔ أفﻀل لﻠﻤﻮارد الﺴﺎحﻠﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻستﻐﻼل الﻌقﻼﱐ واﳌﺴتﺪام ﳍﺎ ،ﺧﻼل اﻷنشطﺔ
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ﺑﻮﺳﻜﺮة ﻋﻤﺮ  ،ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺳلﻴﻤﺔ

اﳌﺨتﻠﻔﺔ اﳌتﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ الشريﻂ الﺴﺎحﻠي ،وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل لﻠﻤشﺎﻛل البﻴئﻴﺔ اﳌطروحﺔ والتﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣل
التقﻬقر ﰲ هﺬا ا ﺎل ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ اقﱰاح الطرق البﺪيﻠﺔ والﱪاﻣﺞ الﻔﻌﺎلﺔ لتنﻤﻴﺔ الشريﻂ الﺴﺎحﻠي لﺪوائر
والبﻠﺪ ت اﳌﻌنﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗتﻮافﻖ ﺗتﺄقﻠم وقﺪرا ﺎ اﻻستﻴﻌﺎﺑﻴﺔ دون اﻹﺧﻼل لنظﺎم الطبﻴﻌي البﻴئي ،ﳍﺬا فﺈن
أﳘﻴﺔ هﺬا الﱪ ﻣﺞ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻛﻮنه يﺴﻌﻰ إﱃ إﻋطﺎء التﻮﺻﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟقﺎيﻴﺲ التﺴﻴﲑ اﳍﺎدفﺔ واﳉﺎدة إﱃ
إﳚﺎد اﳊﻠﻮل الﻔﻌﺎلﺔ واﳌنﺎسبﺔ حﺴﺐ اﻷولﻮ ت لﻠﺼراﻋﺎت البﻴئﻴﺔ القﺎئﻤﺔ و لتﺎﱄ إﳚﺎد أفﻀل الﺴبل
لتﺤقﻴقﻬﺎ ،واﳋريطﺔ التﺎلﻴﺔ رقم):(01ﺗﻮﺿﺢ اﻣتﺪاد الشريﻂ الﺴﺎحﻠي لﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل.
اﳋﺮﻳﻄﺔ رﻗﻢ) :(01ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣلﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ.

اﳌﺼﺪر :ﻣﺪيريﺔ البﻴئﺔ
لﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل.
ﲣتﻠﻒ الﺴﻮاحل ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ البﻌض اﺧتﻼفﺎت ﺟﻮهريﺔ ﰲ طبﻴﻌتﻬﺎ وﺧﺼﺎئﺼﻬﺎ ،ويرﺟع هﺬا إﱃ
حﺪ ﻛبﲑ إﱃ أن هنﺎلﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الﻌﻮاﻣل ﺗﺴﺎهم ﻛﻠﻬﺎ ﻣتﻀﺎفرة ﰲ ﲢﺪيﺪ الﺼﻮرة النﻬﺎئﻴﺔ الﱵ ﺗظﻬر
ﻋﻠﻴﻬﺎ الﺴﻮاحل وهﺬﻩ الﻌﻮاﻣل ﺗتﻤﺜل ﰲ
ﻣﺪى ثر الﺴﺎحل ﺑﻔﻌل ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻮاج والتﻴﺎرات البﺤريﺔ وحرﻛﺔ اﳌﺪ وﺧﺼﻮﺻﺎ وأن هﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ ﺗﻌتﱪ ﻋﺎﻣﻼ
هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣل النﺤﺖ واﳊﻤل واﻹرسﺎب ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ طبﻴﻌﺔ التﻜﻮينﺎت الﺼﺨريﺔ الﺴﺎحﻠﻴﺔ ،ودرﺟﺔ
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

ﻣقﺎوﻣتﻬﺎ لﻌﻮاﻣل النﺤﺖ ﲟﻴﺎﻩ اﻷﻣﻮاج والتﻴﺎرات البﺤريﺔ ،ونﻮع الﺼﺨﻮر الﱵ ﺗتﻜﻮن ﻣنﻬﺎ اﳌنﺎطﻖ الﺴﺎحﻠﻴﺔ،
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ يﺪﺧل اﻹنﺴﺎن ﺗﻌﺪيﻼت وﺗﻐﻴﲑات ﻋﺪيﺪة ﰲ اﳌنﺎطﻖ الﺴﺎحﻠﻴﺔ ،وذلﻚ ﺑتطﻬﲑﻩ لﻠﻤجﺎري الﺪنﻴﺎ
لﻸ ﺎر ،وﺑتجﻔﻴﻒ اﳌﺴتنقﻌﺎت الﺴﺎحﻠﻴﺔ وإنشﺎء الﺴﺪود واﻷرﺻﻔﺔ واﳌﻮانئ إﱃ ﻏﲑ ذلﻚ ﻣﻦ ﺻﻮر
اﻷنشطﺔ البشريﺔ ،فﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل ﺗﻌتﱪ ﻣﻦ أهم هﺬﻩ اﳌنﺎطﻖ الﺴﺎحﻠﻴﺔ الﱵ ﺗتﻤﻴز ﺑشﻮاطئﻬﺎ اﳉﻤﻴﻠﺔ ووسﻂ
إرث طبﻴﻌي هﺎئل ﻣﱰام ﺑﲔ سﻼسل ﺟبﻠﻴﺔ وﻛﻬﻮف ،يزينﻬﺎ الﻜﻮرنﻴﺶ.
ب -اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:
 اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ اﳉﻴﺠلﻲ :هﺬا الﻜﻮرنﻴﺶ الﺬي يﱪز روﻋﺔ الطبﻴﻌﺔ ﰲ اﳌزج ﺑﲔ ﺧﻀرة اﻷﺷجﺎر وزرقﺔ
البﺤر؛ إذ ﻻ ينﺴﻰ الزائر والﻮافﺪ ﻋﻠﻰ وﻻيﺔ ﺟﻴجل هﺬا اﳌﻜﺎن إﻻ وزارﻩ وﲤتع ﲟنﺎﻇرﻩ البﺎهرة وطبﻴﻌته
الﺴﺎحرة ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ التﻌرف والتﻤتع لتجﻮال داﺧل الﻜﻬﻮف الﻌجﻴبﺔ واﳌﻐﺎرات الطبﻴﻌﻴﺔ التﺎرﳜﻴﺔ ،هﺬﻩ
اﻷﺧﲑة الﱵ أﺻبﺢ يﺆثر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣل الزﻣﻦ ،وﻛﺬا يﺪ اﻹنﺴﺎن؛ ﳑﺎ ﻋرﺿﻬﺎ ﳌﺪة طﻮيﻠﺔ إﱃ النﻬﺐ ،ﻹﺿﺎفﺔ
إﱃ اﻻﳘﺎل والتﺪهﻮر ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻛﻬﻮف "ﻏﺎر البﺎز" ﻣﻐﺎرة أﺧرى ﳏﻔﻮرة ﰲ ﺟﻮف اﻷرض ،وهي ﲢتﻀﻦ
روائع طبﻴﻌﻴﺔ فريﺪة ﻣﻦ نﻮﻋﻬﺎ إﱃ ﺟﺎنﺐ أﺧﺎديﺪ زة ذات الرﻣﺎل الﱪﺗقﺎلﻴﺔ الﻠﻮن ،وأيﻀﺎ اﳌنﺎرة الﻜبﲑة
لرأس الﻌﺎفﻴﺔ اﳌطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ أو ﺷبه ﺟزيرة ﺻﺨريﺔ ﻣﺎ أﻋطﻰ ﳍﺬﻩ اﳌنطقﺔ سﺤرا وﻣنظرا طبﻴﻌﻴﺎ ﰲ ﻏﺎيﺔ
الروﻋﺔ واﳉﻤﺎل.
فقﺪ ﺟﻠبﺖ الشﻮاطئ الﻐرﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻛﻌﺎد ﺎ الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الزوار والﻮافﺪيﻦ الﺬيﻦ يرﻛنﻮن سﻴﺎرا م
ﻋﻠﻰ ﺟﺎنﺐ الطريﻖ الﻮطﲏ رقم  ،43ﺑﻐرض الﻠﻬﻮ ﻣع القردة؛ الﱵ أﺻبﺤﺖ ﺗشﻜل ﺟزءا ﻣﻦ اﳌشﺎهﺪ
الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﺬﻩ الﻮﻻيﺔ ،حﻴﺚ ﺗتآلﻒ القردة ﻣع اﳌﺼطﺎفﲔ ،الﺬيﻦ ﳝنﺤﻮ ﺎ ﻛل ﻣﺎ ﺗشتﻬي ﻣﻦ أنﻮاع الطﻌﺎم
والﻔﻮاﻛه ،ﰲ ﻣقﺎﺑل ذلﻚ ﲤﺎرس أﻣﺎﻣﻬم ﳐتﻠﻒ حرﻛﺎ ﺎ البﻬﻠﻮانﻴﺔ الﱵ ﺗﺜي إﻋجﺎب الﺼﻐﺎر والﻜبﺎر ﻋﻠﻰ
حﺪ الﺴﻮاء.
 اﻟﻜﻬﻮف اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ :ﺗقع هﺬﻩ الﻜﻬﻮف ﺑﲔ دائرة الﻌﻮانﺔ ودائرة ز ﻣﺔ ﻣنﺼﻮريﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  35ﻛﻠم ﻣﻦ
وﻻيﺔ ﺟﻴجل ،والﱵ ﰎ اﻛتشﺎفﻬﺎ سنﺔ 1917م )ﻋﻠي ﺧنﻮف ،2011 ،ص(.32ﻋنﺪ ﺷﻖ الطريﻖ الﻮطﲏ
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رقم ،43حﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋجﺎئﺐ الطبﻴﻌﺔ ﻣﻦ حﻴﺚ الشﻜل والنقﻮش الﱵ ﺻنﻌتﻬﺎ الﺼﻮاﻋﺪ والنﻮازل
وهي اﻵن ﳎﻬزة وﻣﻔتﻮحﺔ ﻻستقبﺎل الزوار والﻮافﺪيﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻏﺎر اﻟﺒﺎز :فﻬﻮ ﻣﻮقع يﻌﻮد إﱃ ﻋﺼر ﻣﺎ قبل التﺎريخ فﻬﻮ ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﻣﻐﺎرة واسﻌﺔ ﻣﻔتﻮحﺔ ﻋﻠﻰ الطريﻖ
الﻮطﲏ الﺬي يشﻖ دائرة ز ﻣﺔ ﻣنﺼﻮريﺔ ودائرة الﻌﻮانﺔ ،حﻴﺚ ﰎ ﻴئته ﻣﻦ أﺟل استقبﺎل ﻛل فئﺎت الزوار
والﻮافﺪيﻦ ﻋﻠﻴه ،فﻬﻮ يﻌﺪ أحﺪ اﳌﻌﺎﱂ اﻷثريﺔ الﱵ يتﻮافﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻻف.
 اﶈﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﲏ ﺑلﻌﻴد:

أنشﺄت هﺬﻩ اﶈﻤﻴﺔ لقرار الﻮﻻئي رقم 786/67:اﳌﺆرخ ﰲ:

 ،1997/11/08حﻴﺚ ﺗقع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  32ﻛﻠم ﻋﻦ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﰲ سﺎحل ﺑﻠﺪيﺔ ﺧﲑي واد ﻋجﻮل،
وهي ﺗﱰﺑع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ قﺪرهﺎ  122هﻜتﺎر وهي ﳏتﻮاة داﺧل ﳏﻴﻂ ﻣنطقﺔ التﻮسع الﺴﻴﺎحي لبﲏ ﺑﻠﻌﻴﺪ،
ﻛﻤﺎ ﰎ اﺧتﻴﺎرهﺎ ﻋﺎم  1996ﰲ إطﺎر ﻣشروع ﻣﻦ طرف ا ﻤﻮﻋﺔ اﻻقتﺼﺎديﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ أ ﺎ
ﺗتﻤﻴز حتﻀﺎ ﺎ طﻴﻮر ونبﺎ ت ﺟﺪ درة).ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﻌﺎﻣﺔ لﻠﺤظﲑة الﻮطنﻴﺔ(2013 ،
 اﳉﺰر وﺷﺒﻪ اﳉﺰر:
 اﳉﺰﻳﺮة اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ :أهم ﻣﺎ ﳝﻴز اﳉﻬﺔ الﻐرﺑﻴﺔ لﻠشريﻂ الﺴﺎحﻠي ﺑﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل هﻮ وﺟﻮد اﳉزيرة الﺼﺨريﺔلﻌﻮانﺔ والﱵ ﺗﺪﻋﻰ أيﻀﺎ ﰲ الﻮسﻂ اﳉﻴجﻠي ﺑ ـ":الﺪزيرة")،ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ.(2013 ،
 ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة :ﺗﻮﺟﺪ ﺷبه اﳉزيرة الﺼﻐﲑة ﺑبﻮﺑﻼطﻦ وأيﻀﺎ ﺟزيرة ﺑرج ﺑﻠﻴﺪة. اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺎزة :ﺗﻌتﱪ هﺬﻩ اﳊظﲑة ﳏطﺔ ﳉﺬب الﺴﻴﺎح البﺎحﺜﲔ ﻋﻦ الﱰفﻴه والراحﺔ
واﻻستجﻤﺎم ،فﺎلطبﻴﻌﺔ اﳌﻤﻴزة لﻐﺎ ت اﳊظﲑة الﻮطنﻴﺔ لتﺎزة يﺴﺎهم ﰲ ﺗطﻮير الﺴﻴﺎحﺔ اﳉبﻠﻴﺔ ،حﻴﺚ ﺗﱰﺑع
اﳊظﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ قﺪرهﺎ3807:هﻜتﺎر ،ﺗتﻤﻴز ﺑتنﻮع ﻏطﺎئﻬﺎ النبﺎﰐ وﺗرﻛﻴبتﻬﺎ اﳊﻴﻮانﻴﺔ الﻔريﺪة ،حﻴﺚ
ﲢتﻮي ﻋﻠﻰ 137نﻮع ﻣﻦ النبﺎ ت الﻌطريﺔ وأﺧرى ذات أﳘﻴﺔ طبﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺎ أيﻀﺎ  20نﻮع ﻣﻦ النبﺎت
الزﺧرﰲ والتزيﻴﲏ ،و 17نﻮع ﻣﻦ اﻷﺷجﺎر والشجﲑات ذات اﻷﳘﻴﺔ البﻴئﻴﺔ واﻻقتﺼﺎديﺔ و 135نﻮع ﻣﻦ
الﻔطر ت ،أﻣﺎ اﳊﻴﻮا ت فﻴﻮﺟﺪ ﳊظﲑة أﻛﺜر ﻣﻦ 15نﻮع ﻣﻦ الﺜﺪيﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻴنﻬﺎ  11نﻮع ﳏﻤي حﺴﺐ
قﻮانﲔ اﶈﻤﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﻮانﻴﺔ و134ﻣﻦ الطﻴﻮر ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ اﳉﻮارح والطﻴﻮر اﳌﺎئﻴﺔ).
(http://www.ojt.dz
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

● اﳊﻈﲑة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ :ﺗﻌتﱪ هﺬﻩ اﳊظﲑة ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮقع سﻴﺎحي هﺎم ﻣتﻮاﺟﺪ ﲟنطقﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻜﺴﲑ ﺑبﻠﺪيﺔ
الﻌﻮانﺔ ،حﻴﺚ هﻴﺄت هﺬﻩ اﳊظﲑة وﺑﺪأت ﺗقﺪم ﺧﺪﻣﺎ ﺎ الﱰوﳛﻴﺔ والﱰفﻴﻬﻴﺔ لﻸفراد ا تﻤع اﶈﻠي والزوار
والﻮافﺪيﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑتﺪاء ﻣﻦ ﺷﻬر ﺟﻮيﻠﻴﺔ سنﺔ 2006م ،وأهم ﻣﺎ ﳝﻴز اﳊظﲑة هﻮ احتﻀﺎ ﺎ لﻌﺪة أنﻮاع ﻣﻦ
اﳊﻴﻮا ت النﺎدرة واﶈﻤﻴﺔ ﻣﻦ طرف قﻮانﲔ اﶈﻤﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﻮانﻴﺔ ،حﻴﺚ ﺗبقﻰ حﺪيقﺔ اﳊﻴﻮا ت
ﺑﻜﺴﲑ ﻏرب وﻻيﺔ ﺟﻴجل الﻮﺟﻬﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ لنﺴبﺔ لﻠﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ ،وﻛﺬا الزوار والﻮافﺪيﻦ هﺬﻩ اﳌنطقﺔ ،إذ
يﺴتقبل هﺬا الﻔﻀﺎء الﱰفﻴﻬي الﻮاقع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 10ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ الﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل حﻮاﱄ410آﻻف
زائر ﻣقﺎﺑل  320ألﻒ زائرا لﻌﺎم 2007و128ألﻒ ﰲ ،2006لﲑﺗﻔع ﻋﺪد الﻮافﺪيﻦ واﳌقبﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻌﺎم
2015حﻮاﱄ 943ألﻒ ،حﻴﺚ ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﳊﺪيقﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻮقع ﻏﺎﰊ ﳎﻤﻌﺎ لﻠﱰفﻴه وﻣﻜﺎ ﻣﻔﻀﻼ
وﻣﻼئﻤﺎ لﻸسر اﳉﻴجﻠﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻴجﻠﻴﺔ ،ﻋتبﺎرهﺎ واحﺪة ﻣﻦ الﻮﺟﻬﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ الرئﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺟﻴجل،
الﺼﻮر ﻣﺬهﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة الﱪيﺔ والﻐطﺎء النبﺎﰐ اﳋﻼب ،والتجﻮال ﰲ اﳍﻮاء الطﻠﻖ ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ اﳉﺎنﺐ
التﻌﻠﻴﻤي والﱰفﻴﻬي لﻸطﻔﺎل ﳚﻌﻠﻬﺎ واحﺪة ﻣﻦ أفﻀل اﻷﻣﺎﻛﻦ).الﺪيﻮان اﳉﻴجﻠي لﻠﺴﻴﺎحﺔ
(http://www.ojt.dz
● اﳌﻨﺎر اﻟﻜﺒﲑ)رأس اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ( :يﻌتﱪ هﺬا اﳌﻌﻠم ﻣﻦ أهم اﳌﻌﺎﱂ الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﺑﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل رﻏم ﻛﻮنه ﻋبﺎرة ﺑنﺎيﺔ
وهﻴﻜل ﺑع ﰲ التﺴﻴﲑ إﱃ الﺪيﻮان الﻮطﲏ لﻺﺷﺎرات البﺤريﺔ ،وﻣﻬﻤته هﻮ ﺗﻮﺟﻴه البﻮاﺧر وإﻋطﺎء اﻹﺷﺎرات
لﻠﻤﻼحﺔ البﺤريﺔ ،إﻻ أن أسطﻮرﺗه حﻮلته إﱃ ﻣﻜﺎن يزورﻩ ويتﻮافﺪ ﻋﻠﻴه اﻵﻻف ﻣﻦ ﳐتﻠﻒ الشرائﺢ
واﳉنﺴﻴﺎت واﳌﺴتﻮ ت ،حﻴﺚ ﺗﻌتﱪ ﻣنﺎرة رأس الﻌﺎفﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ الـ 24:ﻣنﺎرة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ الﺴﻮاحل اﳉزائريﺔ،
حﻴﺚ ﰎ إﳒﺎزهﺎ سنﺔ 1867ﻋﻠﻰ قﻤﺔ "ﻏريﻔﺎت"؛ الﱵ ﺷﻴﺪهﺎ النﺤﺎت الﻔرنﺴي "ﺷﺎرل سﺎلﻔﺎ " الﺬي
ﻛﺎن يﻌﻤل ﻣقﺎوﻻ وﳓﺎ لﻠﺤجﺎرة واستﻌﺎن ﳊجر اﻷزرق اﳌتﻮاﺟﺪ ﲟنطقﺔ الﻌﻮانﺔ لبنﺎئﻬﺎ ،وﻛﻠﻔه هﺬا
اﻹﳒﺎز أﻣﻮال طﺎئﻠﺔ؛ ﳑﺎ ﺟﻌﻠه ﳛجم ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ احﱰاف هﺬﻩ اﳌﻬنﺔ لﻴتﺤﻮل إﱃ الﻔﻼحﺔ ،حﻴﺚ ﻋﻤل
ﻣزارﻋﺎ ﲟنطقﺔ قﺎوس ،وذلﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إفﻼسه ﻛﻤقﺎول وﳓﺎت ،حﻴﺚ أن ﺻﻮﻣﻌﺔ اﳌنﺎرة ﻋبﺎرة ﻋﻦ
ﳎﺴﻤﺎت ﰲ ﺷﻜل ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺼنﻮﻋﺔ ﻣﻦ النﺤﺎس وﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﺼبﺎح ﻛﻬر ئي ﺑطﺎقﺔ  1000واط ﺗﻌطي
إﺷﺎرة ﺿﻮئﻴﺔ  05ثﻮان ﻣﻜﺎن البﻮاﺧر رﺻﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  45ﻛﻠم ﰲ ﻋرض البﺤر ،حﻴﺚ يبﻠﻎ ﻋﻠﻮ أو
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ارﺗﻔﺎﻋه لنﺴبﺔ لﺴطﺢ اﻷرض 16ﻣﱰ و 43ﻣﱰ ﻋﻦ سطﺢ البﺤر حﻴﺚ ﺗﻌتﱪ هﺬﻩ اﳌنﺎرة الﻮحﻴﺪة الﱵ
ﺗرسل إﺷﺎرات ﺿﻮئﻴﺔ لﻠﻮن اﻷﲪر ﰲ الﺴﻮاحل اﳉزائريﺔ ،ويﻌﻮد سبﺐ إقﺪام اﳌﺴتﻌﻤر الﻔرنﺴي ﻋﻠﻰ إﳒﺎز
هﺬﻩ اﳌنﺎرة إﱃ اﻵ ر الروﻣﺎنﻴﺔ الﱵ وﺟﺪت ﰲ ذلﻚ اﳌﻜﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌض الروا ت ن الروﻣﺎن ﻛﺎنﻮا
يقﻮﻣﻮن ﺿرام النﲑان ﻣﺴﺎء ﻛل يﻮم ﺪف ﺗﻮﺟﻴه البﻮاﺧر وإ ر ﺎ لتﻔﺎدي اﻻﺻطﺪام لﺼﺨﻮر اﳋطﲑة
اﳌتﻮاﺟﺪة ﰲ ﻋرض البﺤر وهي ﺻﺨرﰐ "اﳌﺪفﺄة" و"ﻣقﻌﺪ القبﺎئل" ،فﺄسطﻮرة "ﻣقﻌﺪ القبﺎئل" ﺗﻔﻴﺪ ن
سﻔﻴنﺔ ﻛﺎنﺖ ﲢﻤل ﻣئﺎت اﳌﻮاطنﲔ القﺎدﻣﲔ ﻣﻦ وﻻيﺔ ﲜﺎيﺔ ﻣتجﻬﲔ إﱃ وﻻيﺔ ﻋنﺎﺑﺔ وﻣنﻬﺎ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻷداء
فريﻀﺔ اﳊﺞ ،وﺑﻴنﻤﺎ ﻛﺎنﺖ الﺴﻔﻴنﺔ ﺗﻌﱪ اﳌنطقﺔ ،اﺻطﺪﻣﺖ ﺑﺼﺨرة حﺎدة يﺴﻤﻴﻬﺎ الﺼﻴﺎدون الﻴﻮم "الﺴﻜﺔ"
الﱵ هي ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن ﰲ ﻋرض البﺤر؛ أي ﴰﺎل اﳌنﺎرة وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ حﻮاﱄ  02ﻛﻠم وﺗرﺗﻔع ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى
سطﺢ البﺤر ﲝﻮاﱄ  04أﻣتﺎر ،وﻋنﺪﻣﺎ ﻏرقﺖ سﻔﻴنﺔ اﳊجﺎج أﺻبﺢ اﳌﻜﺎن يﺴﻤﻰ "ﻣقﻌﺪ القبﺎئل" ).ﺗقرير
لﻠﺪيﻮان اﳉﻴجﻠي لﻠﺴﻴﺎحﺔ( http://www.ojt.dz ،
● اﻟﺒﺤﲑات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  :يﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى وﻻيﺔ ﺟﻴجل ثﻼث ﲝﲑات طبﻴﻌﻴﺔ وهي:
 ﺑﲏ ﺑلﻌﻴد:هﺬﻩ البﺤﲑة ﲢتل 120هﻜتﺎر ،وﲢتﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ يقل ﻋﻦ  23نﻮع ﻣﻦ الطﻴﻮر؛ هﺬﻩاﻷنﻮاع ﻣﻦ الطﻴﻮر ﻣﻌروفﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴتﻮى الﻌﺎﳌي ،حﻴﺚ ﺗﻌتﱪ هﺬﻩ البﺤﲑة واحﺪة ﻣﻦ أهم اﳌنﺎطﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ
ﰲ الﻮﻻيﺔ؛ فﻬي ﳏطﺔ ﺗﺜﲑ إﻋجﺎب الزوار والﻮافﺪيﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼطﺎفﲔ اﳉزائريﲔ واﻷﺟﺎنﺐ ﻋﻠﻰ حﺪ
الﺴﻮاء؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗتﻤتع ﺑه ﻣﻦ ﻣنﺎﻇر طبﻴﻌﻴﺔ )نبﺎ ت طبﻴﻌﻴﺔ درة ،أﺷجﺎر ﳑﻴزة وﻣتنﻮﻋﺔ ،ﻹﺿﺎفﺔ
إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛبﲑة ﻣﻦ أﺻنﺎف الطﻴﻮر اﳌﻬﺎﺟرة ،(...ﻛﻤﺎ أن هﺬﻩ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﺼنﻔﺔ وطنﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﱰاث طبﻴﻌي
ﻣﻬﺪد لزوال.
 ﲝﲑة ﻏدﻳﺮ ﺑﲏ ﲪﺰة )اﻟﺸﻘﻔﺔ (:هﺬﻩ البﺤﲑة هي ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﲝﲑة ﺻﻐﲑة ﲨﻴﻠﺔ ﺗقع ﰲ دائرةالشقﻔﺔ ،حﻴﺚ ﺗبﻠﻎ ﻣﺴﺎحتﻬﺎ اﻻﲨﺎلﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  36هﻜتﺎر ،و ﺎ ﻣﺎﻻ يقل ﻋﻦ  32نﻮع ﻣﻦ الطﻴﻮر.
 ﲝﲑة ﻏدﻳﺮ اﳌﺮج):اﻟﻄﺎﻫﲑ(:هﺬﻩ البﺤﲑة ﺗﻌتﱪ ﻣنطقﺔ طبﻴﻌﻴﺔ لﺪرﺟﺔ اﻷوﱄ ﺎ ﲝﲑة ﺻﻐﲑةﲢﻮف ﺎ ﻣنﺎطﻖ ذات ﻣنﺎﻇر وﻣشﺎهﺪ طبﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼﺑﺔ ،ﻷﺧﺺ ﰲ فﺼل الرﺑﻴع ﻛﻤﺎ أن هﺬﻩ البﺤﲑة ﺗزورهﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الطﻴﻮر اﳌﻬﺎﺟرة ﲟﺨتﻠﻒ أنﻮاﻋﻬﺎ ﺧﻼل الﻔﺼﻮل اﳌتﻌﺎقبﺔ ﻛﺎلبﻂ الﱪي وﻏﲑهﺎ ﻣﻦ الطﻴﻮر
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اﻷﺧرى ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﰲ هﺬا الﺼرح الطبﻴﻌي ﻏطﺎء نبﺎﰐ ﻛﺜﻴﻒ و در حﻮل ﺿﻔﺎف هﺬﻩ البﺤﲑة الﻔريﺪ
ﲜﻤﺎﳍﺎ؛ هﺬﻩ اﻷﺧﲑة الﱵ ﺗﱰﺑع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ  5هﻜتﺎر ).ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ ،اﳌرﺟع الﺴﺎﺑﻖ(
●اﻟﻮد ن واﳉﺒﺎل :ﺗتﻮفر الﻮﻻيﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ود ن نﺬﻛر ﻣنﻬﺎ):واد زة ،وادﺟﻦ ﺟﻦ ،واد ﻛﺴﲑ ،واد ﻣنشﺔ،
الﻮاد الﻜبﲑ (...حﻴﺚ ﺗتﻤﻴز هﺬﻩ اﻷوديﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ النبﺎﰐ حﻮل حﻮافﻬﺎ؛ ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ اﻷﺷجﺎر واﻷحراش
الﻐﺎﺑﻴﺔ ،حﻴﺚ ﺗشﻖ هﺬﻩ الﻮد ن طريقﻬﺎ ﻋﱪ اﳉبﺎل اﳋﻀراء الﻌﺎلﻴﺔ ) ﻛجبل ﺗﻠﻮدان الﺬي يبﻠﻎ ﻋﻠﻮﻩ
1391م وﺟبل القرن ﻋﻠﻮﻩ 1121م ،أﻣﺎ ﺟبل ﻣﺴﻴﺪ الشطﺔ فﻴبﻠﻎ ﻋﻠﻮﻩ 1543م ،وﺟبل ﺑﻮﻋﻔرون
ﺑﻌﻠﻮ1352م ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ ﺟبل ﺑﻮﻋزة الﺬي يبﻠﻎ ﻋﻠﻮﻩ1545م ،أم ﺟبل فرطﺎس فﻴبﻠﻎ ﻋﻠﻮﻩ 1345م،
وﺟبل سﻴﺪي ﻣﻌروف ﺑﻌﻠﻮ1217م( ،وﻛﻠﻬﺎ هﺬﻩ الﻮد ن ﺗﺼﺐ ﰲ البﺤر ) .ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ ،اﳌرﺟع
الﺴﺎﺑﻖ(
حﻴﺚ ﲤﺜل اﳉبﺎل  % 82ﻣﻦ اﳌﺴﺎحﺔ الﻜﻠﻴﺔ لﻠﻮﻻيﺔ وﻣﺎ ﺗبقﻰ فﻬﻮ ﻋبﺎرة ﻋﻦ سﻬﻮل ﺿﻴقﺔ سﺎحﻠﻴﺔ
وفﻴﻀﻴﺔ ،هﺬﻩ اﳉبﺎل ﺗتﻤتع ﺑﻐﺎ ت ﺧﻀراء ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﺷجﺎر البﻠﻮط الﻔﻠﻴﲏ وأﺷجﺎر الزان ﺗﻀﻔي ﲨ ــﺎﻻ
هرا وﻣنﺎﻇر ﺧﻼﺑﺔ.
●اﻟغﺎ ت:
– ﻏﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮوش:ﺗﱰﺑع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ ﺗقﺪر ﺑ ـ8500:هﻜتﺎر ،حﻴﺚ ﺗقع ﺑﲔ ﻣنطقﺔ ز ﻣﺔ ﻣنﺼﻮريﺔ وﻣنطقﺔ
الﻌﻮانﺔ؛ وﲤتﺪ حﱴ ﺑﻠﺪيﺔ سﻠﻤﻰ؛ ﺎ أﺷجﺎر الزان والبﻠﻮط الﻔﻠﻴﲏ ،هﺬﻩ الﻐﺎﺑﺔ الﱵ ﲢتﻮي ﻣنﺎﻇر وﻣظﺎهر
حﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣتﻌﺪدة ،حﻴﺚ ﺎ ﻋﺪة أنﻮاع ﻣﻦ اﳊﻴﻮا ت الﱪيﺔ النﺎدرة ،ويﻮﺟﺪ ﺎ ﺑﻌض اﳌنﺎطﻖ الﱵ ﱂ ﺗطﺄهﺎ
أقﺪام البشر؛ لﺼﻌﻮﺑﺔ الﻮﺻﻮل إلﻴﻬﺎ هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﺪم الﱰويﺞ ﳍﺎ ﻛﻔﻀﺎء لﻠنزهﺔ والﱰفﻴه
ﻣﻦ طرف اﳍﻴئﺎت الﻮﺻﻴﺔ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎن لﻠﺴﻴﺎحﺔ اﻻستﻜشﺎفﻴﺔ واﳌﻐﺎﻣرات ) .ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ،
اﳌرﺟع الﺴﺎﺑﻖ(
– ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻨﺘﻮت:ﺗبﻠﻎ ﻣﺴﺎحﺔ هﺬﻩ الﻐﺎﺑﺔ حﻮاﱄ  9828هﻜتﺎر ،ﺎ أﺷجﺎر البﻠﻮط الﻔﻠﻴﲏ والزان ﺗﻌتﱪ ﻣﻦ
ﺑﲔ الﻐﺎ ت اﻷﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴتﻮى الﻮﻻئي ،حﻴﺚ ﺗقع ﰲ اﳌنطقﺔ اﳊﺪوديﺔ ﻣع وﻻيﺔ ﻣﻴﻠﺔ ووﻻيﺔ سطﻴﻒ
ﲟنظر اﳉﻤﻴل واﳋﻼب وﺗﻼﲪﻬﺎ ﻣع سﺪ إيراقﻦ سﻮيﺴي ) .ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ الﺴﻴﺎحﺔ ،اﳌرﺟع الﺴﺎﺑﻖ(
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– ﻏﺎﺑﺔ ﺑﲏ ﻋﺎﻓﺮ :ﺗقع ﺑﲔ ﺑﻠﺪيﺔ ﻛﺴنﺔ وﺑﻠﺪيﺔ ﺟﻴﻤﻠﺔ ،حﻴﺚ ﺗﱰﺑع هﺬﻩ الﻐﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎحﺔ ﺗقﺪر
ﺑ ـ5561:هﻜتﺎر؛ يﻮﺟﺪ ﺎ ﻋﺪة أنﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷجﺎر ﻣنﻬﺎ :البﻠﻮط الﻔﻠﻴﲏ الزان واﻻفﺎريﺲ )،ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ
الﺴﻴﺎحﺔ ،اﳌرﺟع الﺴﺎﺑﻖ( ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ أنه يﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻏﺎ ت ﻣنتشرة ﻋﱪ ﳐتﻠﻒ أﳓﺎء الﻮﻻيﺔ ﻣنﻬﺎ :ﻏﺎﺑﺔ ﺑﲏ
ﺧطﺎب ،ﻏﺎﺑﺔ أوﻻد ﺑﻠقﺎسم ،ﻏﺎﺑﺔ ﻣشﺎط أوﻻد ﻋﺴﻜر ،ﻏﺎﺑﺔ ﺑﲏ ﻋﻤران...ﻏﲑ أن هﺬﻩ الﺜروة الﻐﺎﺑﻴﺔ
ﺗتﻌرض ﻷﺷﻜﺎل ﻋﺪيﺪة ﻣﻦ اﻹﺗﻼف والﻔﺴﺎد )ﻛﺎلقطع لﻠزراﻋﺔ أو التﻌﻤﲑ ،الرﻋي اﳉﺎئر أو اﳊرائﻖ.(...
 -2-5اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﻴدان اﻟدراﺳﺔ:
أ -اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ :ﺗﻌتﱪ ﻣنطقﺔ ﺟﻴجل ﻣﻠتقﻰ لﻌﺪة حﻀﺎرات وهﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل البقﺎ اﻷثريﺔ ،فﻴﻌﻮد
اسم":ﻣﺪينﺔ اﺟﻴﻠجﻴﻠي ﺗﻌﻮد ﺟﺬورهﺎ إﱃ اﳊقبﺔ التﺎرﳜﻴﺔ ﳌﺎ قبل الروﻣﺎن ،حﻴﺚ يﻌتﱪ حرف )¡( ﰲ الﻠﻐﺔ
الﻔﻴنﻴقﻴﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺷبه ﺟزيرة ﻋﻠﻰ الﺴﺎحل ،ﺑﻴنﻤﺎ ﺗشﲑ لﻔظﺔ" :ﺟﻴل" إﱃ حﻴز ﺻﺨري ﻣﺴتﺪير ،فقﺪ ﺗﻐﲑ
اسم اﳌﺪينﺔ ﺑتﻌﺎقﺐ فﱰات اﻻحتﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎ فﻤﻦ ":اﺟﻴﻠجﻴﻠي"إﱃ "ﺟﻴجﻴﻠي"،وﰲ اﻷﺧﲑ "ﺟﻴجل" ،ويرﺟع
سﻴﺲ اﳌﺪينﺔ إﱃ القرن الﺴﺎدس قبل اﳌﻴﻼد ﻋﻠﻰ يﺪ القرطﺎﺟﻴﲔ ،وﺻﺎرت ﺗﺴﻤﻰ إﺟﻴجﻴﻠﻴﺲ حﲔ
أﺻبﺤﺖ ﻣﺴتﻌﻤرة ﺑﻌﺔ لﻺﻣﱪاطﻮريﺔ الروﻣﺎنﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻹﻣﱪاطﻮر أﻏﺴﺖ ،ﰒ ﺻﺎرت ﺟزء ﻣﻦ ﻣﻮريتﺎنﻴﺎ
ﻋنﺪﻣﺎ انﻔﺼﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋنﻬﺎ ﻋﺎم 290م ،حﻴﺚ ﻛﺎنﺖ اﳌﺪينﺔ ﻣﻮﺻﻮلﺔ ﺑطريﻖ ﺑري ﻣع ﻣﺪينﺔ ﲜﺎيﺔ،
وﻛﺎن ﳍﺎ ﻋﻼقﺎت ﻋﺪيﺪة ﲝريﺔ وﺑريﺔ سﺎﳘﺖ ﰲ ازدهﺎرهﺎ إ ن القرن الﺜﺎلﺚ والراﺑع ،وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻴنﺎئﻬﺎ
آنﺬاك ﳏطﺔ ﻹنزال القﻮات الروﻣﺎنﻴﺔ وﻣرفﺄ لشﺤﻦ ﳏﺎﺻﻴل القﻤﺢ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣنطقﺔ سطﻴﻒ ،ولقﺪ أدى
التﺪهﻮر التﺪرﳚي لﻺﻣﱪاطﻮريﺔ الروﻣﺎنﻴﺔ إﱃ ﲢرير الﱪﺑر ﰲ اﳌنﺎطﻖ اﳉبﻠﻴﺔ واسﱰﺟﺎﻋﻬم ﺷﻴئﺎ فشﻴئﺎ لﻌﺎدا م
اﳌﻮروثﺔ ﻋﻦ أسﻼفﻬم ،وﻻ نﻜﺎد نﻌرف ﺷﻴئﺎ ﻋﻦ اﳌﺪينﺔ ﺧﻼل القرن اﳋﺎﻣﺲ والﺴﺎدس) ،ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ
ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن،2010 :ص (56إذ ﱂ يﻌﺜر ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠم أثري لﻠقرنﲔ اﳋﺎﻣﺲ والﺴﺎدس ،أﻣﺎ ﰲ
القرن الﺴﺎﺑع ﻣﻴﻼدي أي أثنﺎء اﳊقبﺔ اﻹسﻼﻣﻴﺔ الﻌرﺑﻴﺔ والﻔتﻮحﺎت ﺟﻌﻠتﻬم يﻌﱪون اﳌﻐرب الﻌرﰊ وإسبﺎنﻴﺎ،
حﻴﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺪينﺔ ﺟﻴجل ﻣرﻛزا ﻋرﺑﻴﺎ ﺑﻌﺎ لﻠقﲑوان ﲢﺖ حﻜم اﻷﻏﺎلبﻴﺔ ،وﰲ القرن الﻌﺎﺷر انظم
أهﺎﱄ قبﻴﻠﺔ ﻛتﺎﻣﺔ الﻜﱪى ﳌنطقﺔ اﳉنﻮﺑﻴﺔ ﳌﺪينﺔ ﺟﻴجل إﱃ الﻔﺎطﻤﻴﲔ وﲢﺎلﻔﻮا ﻣﻌﻬم لﻠقﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻜم
القﲑواﱐ سنﺔ913م قبل أن يﺴتقروا ﲟﺪينﺔ القﺎهرة ﲟﺼر ،وﺑﻌﺪ رحﻴل الﻔﺎطﻤﻴﲔ وقﻌﺖ ﻣﺪينﺔ ﺟﻴجل ﲢﺖ
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الﺴﻴطرة لﻠزيريﲔ لقﲑوان سنﺔ 913م ،ﰒ اﳊﻤﺎديﲔ سنﺔ 1007م ،وأﺧﲑا اﳌﻮحﺪيﻦ سنﺔ 1120م ،أﻣﺎ
ﰲ سنﺔ 1145م دﺧل الﻮرﻣﺎنﺪيﻮن ﺑقﻴﺎدة "روﺟر" الﺜﺎﱐ ولﻜنﻬم أﺧرﺟﻮا ﻣنﻬﺎ سنﺔ1155م ،ﻏﲑ أن
التﺪفﻖ الﻐرﰊ ﱂ يﻜﻒ أن يتﻮاﱃ ﻋﻦ اﳌﺪينﺔ ،فﺎﳉﻤﻬﻮر ت اﻹيطﺎلﻴﺔ الﺜﻼث:ﺟﻴنﻮة ،البنﺪقﻴﺔ ،والبﻴﺎن قﺪ
ﺑنﺖ ﻀتﻬﺎ البﺤريﺔ ونشطﺖ ﲡﺎر ﺎ انطﻼقﺎ ﻣﻦ اﳌﻮانئ) .ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن:
،2010ص(57
وأﻣﺎم ﺿﻌﻒ اﳊﻜم اﻹسﻼﻣي فﺈن البﻴﺎنﲔ قﺪ قﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ وﺟه الﺴرﻋﺔ واستقروا ﲜﻴجل لﻴزﳛﻮا
ﻋنﻬﺎ أهل ﺟﻴنﻮة

واستﻤر وﺟﻮدهم إﱃ ﻏﺎيﺔ الﻔتﺢ الﱰﻛي ﰲ سنﺔ 1514م ،وﺟه القﺎئﺪ

ﻋروج

ﺑرﺑروس أسطﻮله ﳓﻮ سﻮاحل ﺟﻴجل لﻴقﻴم ﺎ قﺎﻋﺪة لقﻮاﺗه لﻴنطﻠﻖ ﻣنﻬﺎ ﳓﻮ ﲜﺎيﺔ لﻴﺤررهﺎ ﻣﻦ اﻻحتﻼل
اﻹسبﺎﱐ سنﺔ 1515م)ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن،2010 :ص (57ﰒ ﺗﻮﺟه إﱃ ﲢرير ﻣﺪينﺔ
اﳉزائر وﰲ سنﺔ1611م وﺑﺴبﺐ ﻛﺜرة هجﻤﺎت اﳉﻴﺶ اﻹنﻜشﺎري ﻋﻠﻰ سﻮاحل ﺟﻴجل وإسبﺎنﻴﺎ وﺗﻀرر
اﻹسبﺎن ﻣﻦ ﲢطﻴم سﻔنﻬم أرسﻠﻮا ﳓﻮ ﺟﻴجل أسطﻮﻻ ﺑقﻴﺎدة اﳌﺎرﻛﻴز"سﺎنتﺎﻛروز "فقﺎم ﲝرقﻬﺎ ،لﻜﻦ اﳌﺪينﺔ
اسﱰدت ﰲ الﺴنﺔ نﻔﺴﻬﺎ وﰲ1664/07/23:م قﺪﻣﺖ ﲪﻠﺔ فرنﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﺪينﺔ ﺟﻴجل ﺑقﻴﺎدة
الﺪوق"ديبﻮفﻮر"حﻔﻴﺪ"هنري الراﺑع"حﻴﺚ ﻛﺎن ذلﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ"لﻮيﺲ الﺜﺎﻣﻦ" لﻜنﻬﺎ هزﻣﺔ وردت ﻋﻠﻰ
أﻋقﺎ ﺎ ﰲ أﻛتﻮﺑر ﻣﻦ نﻔﺲ الﺴنﺔ)ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن ،2010 :ص.(58-57
وﺑتﺎريخ1839/05/23:م؛ أي ﺑﻌﺪ ) (90سنﺔ ﻣﻦ احتﻼل اﳉزائر وﺑﻌﺪ سنتﲔ ﻣﻦ احتﻼل
ﻣﺪينﺔ قﺴنطﻴنﺔ دﺧﻠﺖ القﻮات الﻔرنﺴﻴﺔ إﱃ ﺟﻴجل وقﺪ ﲡﻠﺖ ﻣقﺎوﻣﺔ اﻷهﺎﱄ ﳍﺬﻩ القﻮات ﳍجﻮﻣﺎت الﱵ
نظﻤﻬﺎ أهﺎﱄ ﺟﻴجل ﺧﻼل الﺴنﻮات )1845-1841م( وﰲ سنﺔ1871م أدى ﻣرسﻮم "ﻛرﳝﻴﻮا" الﺬي
ﻣنﺤﺖ ﲟﻮﺟبه اﳉنﺴﻴﺔ لﻜﺎفﺔ يﻬﻮد اﳉزائر ،وهﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ انتﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌبﻴﺔ ،ولقﻤﻌﻬﺎ قﺎﻣﺖ قﻮات
اﻻحتﻼل ﺑنﻔي سﻜﺎن القرى الﺜﺎئرة )ﺑﲏ فﻮﻏﺎل  ،ﺑﲏ ﻋﺎفر (...وﻏﲑهم إﱃ أقﺼﻰ ﺷرق البﻼد وﻋﻠﻰ ﻏرار
قي وﻻ ت الﻮطﻦ فﺈن وﻻيﺔ ﺟﻴجل قﺪ سﺎﳘﺖ ﺑرﺟﺎﳍﺎ ﰲ اﳊرﻛﺔ الﻮطنﻴﺔ وحرب التﺤرير فﻜﺎنﺖ قﻠﻌﺔ
ﻣنﻴﻌﺔ أثنﺎء الﺜﻮرة التﺤريريﺔ ،وﻣﻦ ﺑﲔ الﻮﺟﻮﻩ الﱵ ﻣﻴزت هﺬﻩ الﻔﱰة ﳔﺺ لﺬﻛر :فرحﺎت ﻋبﺎس رئﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉزائريﺔ اﳌﺆقتﺔ ﷴ الﺼﺪيﻖ ﺑﻦ ﳛي أﻣﲔ ﻋﺎم لﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉزائريﺔ اﳌﺆقتﺔ وأحﺪ اﳌﻔﺎوﺿﲔ ﰲ
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اﺗﻔﺎقﻴﺎت ﻣﻴﻠﻴﻮم وإفﻴﺎن ،ﷴ الطﺎهر سﺎحﻠي أحﺪ ﻣﺆسﺴي ﲨﻌﻴﺔ الﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ) .ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ
ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن،2010 :ص(63
ب -اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺛﺮﻳﺔ :وﻻيﺔ ﺟﻴجل لﻴﺴﺖ ﻣﺪينﺔ سﻴﺎحﻴﺔ فقﻂ ﺑطبﻴﻌتﻬﺎ البﺪيﻌﺔ واﳋﻼﺑﺔ ة النﺎدرة ،أو
سﻮاحﻠﻬﺎ وﺷﻮاطئﻬﺎ وﻛﻮرنﻴشﻬﺎ اﳌﻤﻴزة فﺤﺴﺐ ،ﺑل هنﺎك الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﳌنﺎطﻖ اﻷثريﺔ والتﺎرﳜﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ
ﺟﻴجل؛ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﱂ الﱵ ﺗشﻜل ﺟﺎنبﺎ أسﺎسﻴﺎ وﻣﻬﻤﺎ يﱰدد ويتﻮافﺪ ﻋﻠﻴه الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الزوار والﻮافﺪيﻦ الﺴﻴﺎح
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌنﺎطﻖ ،ﲝﻴﺚ يتﻤتﻌﻮن ﲟﺨتﻠﻒ اﳌظﺎهر اﳊﻀﺎريﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أ م أيﻀﺎ يتﻌرفﻮن ﻋﻠﻰ إحﺪى
أهم وأﺑرز اﳉﻮانﺐ التﺎرﳜﻴﺔ؛ الﱵ ﺗتجﺴﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﱂ اﻷثريﺔ والتﺎرﳜﻴﺔ ﻛﺎﻷ ر الروﻣﺎنﻴﺔ والﻔﻴنﻴقﻴﺔ وﻏﲑهﺎ
ﻣﻦ الﻜنﻮز الﱵ ﲤتﻠﻜﻬﺎ الﻮﻻيﺔ.
●اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ:
 ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ - :ﻣﻮقع ﻣﻴﻼ ﺑبﻠﺪيﺔ اﻷﻣﲑ ﻋبﺪ القﺎدر -ﺟبل ﻣزﻏﻴطﺎن -ﻛﻬﻮف الشتﺎء
ﺑبﻠﺪيﺔ ﺟﻴﻤﻠﺔ.
 الﻜﻬﻮف الﻌجﻴبﺔ ﺑز ﻣﺔ اﳌنﺼﻮريﺔ. اﻟﻔﱰة اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ :

 -قﱪ ﲝﺎلﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﺟبل سﻴﺪي أﲪﺪ أﻣقران -أ ر ﻣﻴنﺎء فﻴنﻴقي ﰲ

ﺟﻴجل
 ﻣقﱪة فﻴنقﻴه ﰲ الراﺑطﺔ ﲟﺪينﺔ ﺟﻴجل اﻟﻔﱰة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ:

 -أ ر ﻣﺪينﺔ روﻣﺎنﻴﺔ )ﺷﻮﺑﺔ ( لز ﻣﺔ اﳌنﺼﻮريﺔ -فﺴﻴﻔﺴﺎء الطﻮالبﻴﺔ

ﺑبﻠﺪيﺔ ﺟﻴجل
 ﻓﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ:
 اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ:

 قﱪ البﺎي ﻋﺼﻤﺎن وﻻد ﻋﻮاط -اﳌنﺎر لﻜبﲑ لرأس الﻌﺎفﻴﺔ ﰎ ﺑنﺎءﻩ سنﺔ 1865م ﻣﻦ طرف" ﺷﺎرل

سﺎلﻔﺎ "
 ﻓﱰة ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -:ﻣﻐﺎرات ﻣﻬﻴﺄة ﻻستقبﺎل ا ﺎهﺪيﻦ -ﻣﺴتشﻔﻴﺎت وﳐﺎﺑئ
لﻠجﻴﺶ)،ﺷﺎرل فﲑو ،ﺗرﲨﺔ ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ سرحﺎن،2010 :ص ،(65وﻷن لﻜل دولﺔ ﺗراثﻬﺎ الﺜقﺎﰲ والتﺎرﳜي
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

وأ رهﺎ الﱵ ﺗﻌتز ﺎ؛ ﻋﻠﻰ اﻋتبﺎر أن هﺬا الﱰاث اﻷثري والتﺎرﳜي يﻌتﱪ ﺟزء أسﺎسي وﻣﻬم ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت
اﳊﻀﺎريﺔ والتﺎرﳜﻴﺔ لﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل ،فبﻬﺬا الﱰاث ﺗﺴتطﻴع أن ﺗﻮثﻖ وﺗﻜشﻒ ﻋﻦ ﻋراقﺔ اﳊﻀﺎرة التﺎرﳜﻴﺔ
لﻠﺪولﺔ اﳉزائريﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ الﻮﻻيﺔ ﻷﺑرز وأهم ﻣﺎ ﻣرت ﺑه ﻣﻦ أحﺪاث؛ فﻬي ﺑﺬلﻚ ﺗﻜﻮن
وﺗشﻜل وثﻴقﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎلﻴﺔ واﻷﺟﻴﺎل الﺴﺎﺑقﺔ واﻷﺟﻴﺎل القﺎدﻣﺔ ،وﻋﻠﻴه ﳝﻜننﺎ القﻮل

ﺎ ﳘزة

وﺻل ﺑﲔ أﺟﺪاد وأﺑنﺎئنﺎ وأحﻔﺎد لﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺬا الﱰاث التﺎرﳜي واﳊﻀﺎري الﺬي يﻌﱪ ﻋﻦ اﳍﻮيﺔ
الﻮطنﻴﺔ لﻠﺪولﺔ اﳉزائريﺔ ﻛﻜل.
 اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:● اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :وﺗتﻤﺜل ﰲ اﳌنشآت الﱵ ﺗﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﻋﺎدات وﺗقﺎلﻴﺪ اﳌنطقﺔ ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ
الﺪور الﺬي ﺗﻠﻌبه ﰲ ﳎﺎل الﺴﻴﺎحﺔ الﺜقﺎفﻴﺔ ،وﺗزﺧر وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﺑﻌﺪة ﻣرافﻖ نﺬﻛر ﻣنﻬﺎ ):ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ
الﺜقﺎفﺔ(2013 ،
ﻣﺘﺤﻒ ﻛﺘﺎﻣﺔ :يﻌتﱪ اﳌتﺤﻒ الﻮحﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى الﻮﻻيﺔ ،حﻴﺚ ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻل ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪرسﺔ
قرآنﻴﺔ أسﺴﻬﺎ الشﻴخ ﻋبﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ديﺲ سنﺔ 1939م ،وﺑﻌﺪ الﺜﻮرة التﺤريريﺔ أﺻبﺤﺖ ﻣقرا لﻠﻜﺎﺗﺐ
الﺜﺎﱐ لﻠجﻴﺶ الﻔرنﺴي ،وﺑﻌﺪ اﻻستقﻼل ﻋﺎدت إﱃ نشﺎطﻬﺎ اﻷول ﰒ ﻣﺪرسﺔ لﺼﻐﺎر الﺼم البﻜم إﱃ ﻏﺎيﺔ
 ،1993حﻴﺚ حﻮل إﱃ ﻣقر ﻣتﺤﻒ)ﻣتﺤﻒ ﺟﻴجل(.
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﺮ أوﺻدﻳﻖ :ﺗقع ﲝي لﻌقﺎﰊ ﺑبﻠﺪيﺔ ﺟﻴجل،حﻴﺚ ﰎ افتتﺎحﻬﺎ
ﰲ،2007/09/04:حﻴﺚ ﺗﻀم ثﻼث ورﺷﺎت ،ورﺷﺔ لﻠﻤﺴرح ،ورﺷﺔ لﻠﻤﻮسﻴقﻰ وأﺧرى لﻠﻔنﻮن
التشﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀم قﺎﻋﺔ لﻠﻤطﺎلﻌﺔ واﻻنﱰنﺖ ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ قﺎﻋﺔ لﻠﻤﺤﺎﺿرات وقﺎﻋﺔ لﻠﻌروض الﻔنﻴﺔ ﺑطﺎقﺔ
استﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗقﺪر ﺑـ1080:ﻣقﻌﺪ،ﻛﻤﺎ ﲢتﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻜﺎﺗﺐ لﻸنشطﺔ الﺜقﺎفﻴﺔ.
● اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘلﻴدﻳﺔ:
إن ﺗنﻮع الﺜروات الﱵ ﺗزﺧر ﺎ الﻮﻻيﺔ و الطﺎﺑع الﺴﻴﺎحي اﳌﻤﻴز ﳍﺎ ﺟﻌل اﳊرفﻴﲔ يتﻔننﻮن ﰲ إﺑﺪاع
أﳕﺎط ﳐتﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷدوات التقﻠﻴﺪيﺔ أﳘﻬﺎ:
 ﺻنﺎﻋﺔ اﻷواﱐ اﳋشبﻴﺔ.
131

ﺑﻮﺳﻜﺮة ﻋﻤﺮ  ،ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺳلﻴﻤﺔ

 الﺼنﺎﻋﺔ اﳉﻠﺪيﺔ.
 الﺼنﺎﻋﺔ الﻔﺨﺎريﺔ.
ﺻنﺎﻋﺔ اﻷدوات اﳋشبﻴﺔ ،وهﺬا راﺟع إﱃ وفرة اﳌﻮاد اﻷولﻴﺔ)الﻔﻠﲔ ،اﳋشﺐ والطﲔ ) (...ﺗقرير ﳌﺪيريﺔ
الﺜقﺎفﺔ(2013 ،
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ استﻌراﺿه ﻣﻦ إﻣﻜﺎنﻴﺎت وﻣقﻮﻣﺎت سﻴﺎحﻴﺔ ﻣتﻮفرة ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ،هﺬﻩ
اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت واﳌﻮارد الﱵ هﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن قطبﺎ سﻴﺎحﻴﺎ ﻣتﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﳌﺴتﻮى الﻮطﲏ والﻌﺎﳌي ،وهﺬا ﻻ
يتﺤقﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ حﺼر هﺬﻩ اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت واﳌﻮارد اﳌتﺎحﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧرى هﺬا اﳊﺼر
يتﻀﻤﻦ نﻮﻋﲔ:
اﻟﻨﻮع اﻷول :حﺼر ﻛل اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت واﳌقﻮﻣﺎت اﳌتﺎحﺔ ﰲ هﺬا ا ﺎل :ﻛﺎﳌﻌﺎﱂ اﳉﻐرافﻴﺔ اﳌﺎديﺔ):البﺤﲑات،
الشﻮاطئ ،اﻷوديﺔ واﻷ ﺎر ،اﳉبﺎل والﻐﺎ ت ،(...واﳌﻌﺎﱂ التﺎرﳜﻴﺔ والﺜقﺎفﻴﺔ):اﳌﻮاقع واﳌبﺎﱐ التﺎرﳜﻴﺔ ،اﻵ ر،
اﳌتﺎحﻒ ،الﺼنﺎﻋﺎت التقﻠﻴﺪيﺔ(...

ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮد والﱵ ﺗقﺪم ﺧﺪﻣﺎت

فﻌﻠﻴﺔ) ﻛﺎلﻔنﺎدق واﳌراقﺪ ،اﳊﺪائﻖ ،اﳌرافﻖ اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ.(...
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ :حﺼر البنﻴﺔ التﺤتﻴﺔ لﻠﻮﻻيﺔ واﳌرافﻖ الﺪاﻋﻤﺔ لﻠﺴﻴﺎحﺔ الﱰوﳛﻴﺔ):ﻛﺎلطرق ،وسﺎئل النقل،
الﺼرف الﺼﺤي ،اﳌﻴﺎﻩ الﺼﺎﳊﺔ لﻠشرب ،وسﺎئل اﻻﺗﺼﺎل ،الﻜﻬر ء والﻐﺎز ،(...ﻹﺿﺎفﺔ أهم ﻋنﺼر
وﻣﻮرد وهﻮ اﳌﻮرد البشري ،وفﻴﻤﺎيﻠي ﳝﻜﻦ أن نﻠﺨﺺ أهم اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت واﳌقﻮﻣﺎت اﳌتﺎحﺔ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل
ﰲ اﳌﺨطﻂ رقم(01):
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اﳌﺨﻄﻂ رﻗﻢ) :(01ﻣلﺨﺺ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ.
 اﻟﺴﻮاﺣﻞ :الشﻮاطئ ،اﳉزر وﺷبه

 اﻟﻨﻘﻞ) اﻟﱪي /اﻟﺒﺤﺮي(:الطرق،

اﳉزر...
 اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :الﻜﻮرنﻴﺶ ،الﻜﻬﻮف
واﳌﻐﺎرات ،اﶈﻤﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ ،الﻐﺎ ت،
اﳉبﺎل ،الﺜروة النبﺎﺗﻴﺔ ،اﳌنﺎخ...

وسﺎئل اﳌﻮاﺻﻼت ،اﳉﺴﻮر ،اﳌﻮانئ
اﳌﻘﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

 اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ :اﳊﻴﻮا ت الﱪيﺔ،
 اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ :الﺴﺪود ،اﻷ ﺎر
والﻮد ن ،الشﻼﻻت ،الﻴنﺎﺑﻴع ،اﳊﻤﺎﻣﺎت
اﳌﻌﺪنﻴﺔ...
ﻣﻴﻼ ﺟبل ﻣزﻏﻴطﺎن ،ﻛﻬﻮف الشتﺎء،
الﻜﻬﻮف واﳌﻐﺎرات الﻌجﻴبﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﳌﻘﻮﻣﺎت

 اﳌﺮاﻓﻖ اﳋدﻣﺎﺗﻴﺔ :الﻔنﺎدق ،اﳌراقﺪ،
اﳌطﺎﻋم ،اﳌﺴتشﻔﻴﺎت ،الﱪيﺪ
واﳌﻮاﺻﻼت ،الﱰﺑﻴﺔ والتﻌﻠﻴم ،اﳌﺴﺎﺟﺪ...
 اﳌﺘﺎﺣﻒ :ﻣتﺤﻒ ﻛتﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ

دور الﺜقﺎفﺔ...
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘلﻴدﻳﺔ:
ﺻنﺎﻋﺔ اﻷواﱐ اﳋشبﻴﺔ
الﺼنﺎﻋﺔ اﳉﻠﺪيﺔ و ﺻنﺎﻋﺔ الﻔﺨﺎر ...

اﳌﺼدر :إﻋداد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ

 أﺧﺮى...

 وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل.

اﻟﺒﻨﻴﺔ

 اﻵ ر اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ.
 اﻵ ر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
 اﻟﻜﻬﺮ ء واﻟغﺎز.

اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت
واﳌقﻮﻣﺎت
اﳌتﺎحﺔ ﰲ
وﻻيﺔ ﺟﻴجل

اﻷﲰﺎك...

 ﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ :ﻣﻮقع

اﳌﻘﻮﻣﺎت

واﳌرافئ(...

 اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﺘﻘلﻴدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

 -6واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺟﻴﺠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻮﺻل البﺎحﺜﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺎﺗه الﺪراسﺔ إﱃ الﻜشﻒ ﻋﻦ واقع ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ
ﰲ اﳉزائر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺼقﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان الﺪراسﺔ ﺑﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل ،وﻋﻠﻴه فقﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ الﺪراسﺔ إﱃ
النتﺎئﺞ التﺎلﻴﺔ:
 أوﺿﺤﺖ الﺪراسﺔ اﳌﻴﺪانﻴﺔ ﳌﻴﺪان الﺪراسﺔ نقﺺ ﻛبﲑ ﰲ اﳌرافﻖ اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑشﻜل ﻋﺎم )ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺻﺤﻴﺔ،
ثقﺎفﻴﺔ ،دينﻴﺔ (...واﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ ﺑﻜل أنﻮاﻋﻬﺎ ذات الطﺎﺑع الر ﺿي واﻻﺟتﻤﺎﻋي ،حﻴﺚ ﻻ يﻮﺟﺪ ﺬﻩ
اﳌنطقﺔ سﻮى فنﺪق واحﺪ لرﻏم ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛل اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ الﱵ ﲡﻌل ﻣﻦ الﻮﻻيﺔ وﺟﻬﺔ سﻴﺎحﻴﺔ
ﻻ يﺴتﻬﺎن ﺎ ،ﻣع وﺟﻮد نقﺺ ﰲ ﻛل أنﻮاع اﳌرافﻖ الﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ،فﻬي ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻐطي احتﻴﺎﺟﺎت
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الﺴﻴﺎح والﻮافﺪيﻦ إﱃ اﳌنطقﺔ ﺧﻼل ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف ،ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ أن ﺗﻮزيع هﺬﻩ اﳌرافﻖ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑشﻜل
ﻏﲑ ﻣتﻮازن وﻋﺎدل ،حﻴﺚ نﻼحظ ﺗرﻛز ﻣﻌظﻤﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣتقﺎرﺑﺔ ،إﻻ أ ﺎ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑنﻔﺲ الﺪرﺟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى اﳌنطقﺔ.
 ﺿﻌﻒ نﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت الﱵ ﺗقﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﻌﺎﻣﺔ واﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ ،وهﺬا راﺟع إﱃ
اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت اﳌﺎديﺔ اﳌتﻮفرة ﰲ هﺬﻩ اﳌرافﻖ ،فﻬي ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ إﻣﻜﺎنﻴﺎت ﺑﺴﻴطﺔ ﻻ ﺗﻮفر ﺷروط الرفﺎهﻴﺔ
والﺴبﺐ ﰲ ذلﻚ ﳝﻜﻦ أن نرﺟﻌه إﱃ نقﺺ رؤوس اﻷﻣﻮال لﺪى اﳌﺴتﺜﻤريﻦ ،فﺄﻏﻠبﻬم ﺷبﺎب ﳛﺎول أن
ﳜﻠﻖ ﻋﻤل ﻣﻮﲰي ﳚﻠﺐ له دﺧل ﰲ فﺼل الﺼﻴﻒ ،وهﻮ ﻣﺎ يﻌرف ﻻستﺜﻤﺎر اﳍﺶ هﺬا ﻣﻦ حﻴﺔ ،وﻣﻦ
حﻴﺔ أﺧرى ﳝﻜﻦ أن نرﺟع ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت اﳌقﺪﻣﺔ ﰲ هﺬﻩ اﳌرافﻖ إﱃ نقﺺ اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت البشريﺔ،
فﻬم ﻋبﺎرة ﻋﻦ أفراد يقﻮﻣﻮن ﺬا الﻌﻤل ﺑﺪون سﺎﺑﻖ ﺧﱪة أو ﺗﻜﻮيﻦ ،ﳑﺎ يﺴﻬم ﺑشﻜل ﻣبﺎﺷر ﰲ ﺗﺪﱐ
ﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت حﱴ وإن ﺗﻮفرت ﻛل اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت اﳌﺎديﺔ ،وهﺬا ﻣﺎ ينﻌﻜﺲ لﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌرافﻖ
وﳛﻮل دون ﺗطﻮرهﺎ والرفع ﻣﻦ ﻣﺴتﻮاهﺎ ،وهﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن نقﻮل ﻋﻠﻴه ﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺴتﻮى التﺴﻴﲑ نظرا لﻌﺪم
ﻛﻔﺎءة وأهﻠﻴﺔ اﳌﺴﲑيﻦ.
 ﺿﻌﻒ نﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﻹستقبﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى ﻣرافﻖ اﻹيﻮاء والتﺨﻴﻴم ،أيﻦ ﺗﻜﺜر اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أسﻌﺎر
اﻹقﺎﻣﺔ والﱵ ﺗرﺗﻔع ﺑشﻜل ﻣﺬهل ﺧﻼل ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف ،وﻻ ﲣﻀع لقﺎنﻮن ﻣﻌﲔ وﻻ الرقﺎﺑﺔ؛ ﳑﺎ ﳚﻌل
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن لﻺقﺎﻣﺔ أﻣرا ﺻﻌبﺎ ،إذا ﱂ نقل ﻣﺴتﺤﻴﻼ ،واﳌﻼحظ أيﻀﺎ أن هنﺎك ﻣﻦ ﳛﺎول النﺼﺐ
ﻋﻠﻰ الﻮافﺪيﻦ لﻠبﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ لﻺقﺎﻣﺔ ،أيﻦ يقﻮم ﺑﻌض اﻷفراد لﻜﺬب

م ﳝﻠﻜﻮن أﻣﺎﻛﻦ لﻺقﺎﻣﺔ

و ﺧﺬون اﻹﳚﺎر ويﻔرون ،فﻬﺬﻩ اﳌرافﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻚ لﻠﺨﻮاص ﻻ ﲣﻀع لﻠﻤتﺎﺑﻌﺔ وﻻ الرقﺎﺑﺔ ﻣﻦ طرف
الﺴﻠطﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،أيﻦ يقل اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻤتﻠﻜﺎت.
 أوﺿﺤﺖ نتﺎئﺞ الﺪراسﺔ اﳌﻴﺪانﻴﺔ أيﻀﺎ نقﺼﺎ ﻛبﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﻌﺎﻣﺔ والﱰفﻴﻬﻴﺔ ﺑﻜل أنﻮاﻋﻬﺎ ﰲ
ﻣنطقﺔ الﻌﻮانﺔ ﻋﻠﻰ سبﻴل اﳌﺜﺎل ،ﲝﻴﺚ ﻣﺎ يتﻮفر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت ﻻ يﻜﺎد يﻮفر احتﻴﺎﺟﺎت الﺴﻜﺎن
اﻷﺻﻠﻴﲔ لﻠﻤنطقﺔ ،ﳑﺎ يﺴبﺐ نقﺺ وﺗﺪﱐ نﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى ﻛل أنﻮاع اﳌرافﻖ و ﳋﺼﻮص ﰲ
ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف ،ﻣع ز دة اﻻزدحﺎم والﻔﻮﺿﻰ ﰲ اﳌنطقﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﺼﺤﻴﺔ وﻣرافﻖ
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اﻹطﻌﺎم واﻻستقبﺎل وﻣرافﻖ الﱰفﻴه اﳌﻮﺟﻮدة .فﻴﺼبﺢ ﺑﺬلﻚ الشﺎطئ هﻮ الﻮﺟﻬﺔ الﺴﻬﻠﺔ واﳌتﺎحﺔ
لﻠﻤﺼطﺎف ،وهنﺎ يقع هﺬا اﻷﺧﲑ ﺿﺤﻴﺔ لﺼﻌﻮﺑﺔ التنقل إﱃ الشﻮاطئ ،نظرا لز دة اﻻزدحﺎم ﰲ الطرقﺎت
والﱵ ﺗﺼل ﰲ ﺑﻌض اﻷحﻴﺎن ﻣﻦ سﺎﻋتﲔ إﱃ ثﻼث سﺎﻋﺎت ﲝﻴﺚ أﺻبﺢ اﳊل هنﺎ التنقل ﰲ أوقﺎت
ﻣبﻜرة أو ﻣتﺄﺧرة ﻣﻦ النﻬﺎر هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧرى النقﺺ الﻜبﲑ ﰲ وسﺎئل التنقل.
 نقﺺ اﳌرافﻖ الﱰفﻴﻬﻴﺔ ذات الطﺎﺑع الر ﺿي ،ﲝﻴﺚ ﻻ يﻮﺟﺪ سﻮى ﻣﻠﻌﺐ واحﺪ ﻹﺿﺎفﺔ إﱃ ﺑﻌض
اﳌﻼﻋﺐ اﳉﻮاريﺔ والنﻮادي الﱵ إن وﺟﺪت ﳒﺪهﺎ ﺗﻔتقر إﱃ أدﱏ اﻹﻣﻜﺎنﻴﺎت اﳌﺎديﺔ الﱵ ﺗﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ
استﻐﻼﳍﺎ.
 لﻮحظ ﰲ حقل الﺪراسﺔ نقﺺ اﳌرافﻖ الﺜقﺎفﻴﺔ ،إذ ﻣﺎ يتﻮفر ﻣنﻬﺎ ﻻ يﻜﻔي لتﻐطﻴﺔ ﻣتطﻠبﺎت اﳌﺼطﺎفﲔ،
وﻣﺎ ﳝﻴز هﺬﻩ اﳌرافﻖ ﺻﻐر حجﻤﻬﺎ وﻋﺪم ﻣطﺎﺑقتﻬﺎ ﳌﻌﺎيﲑ التﺨطﻴﻂ ،أﻣﺎ اﳌرافﻖ الﺪينﻴﺔ)اﳌﺴﺎﺟﺪ( فقﺪ
لﻮحظ ﻋﺪم وﺟﻮدهﺎ ﰲ ﻋﺪة أحﻴﺎء ،ﳑﺎ يﺪفع لﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ أو الﻮافﺪيﻦ إﱃ التنقل إﱃ ﻣنﺎطﻖ ﳎﺎورة
لﻠقﻴﺎم ﲟنﺎسﻚ الﺼﻼة)ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ واﻷﻋﻴﺎد.(...
إن ﻣﺎ ﲤتﻠﻜه الﺪولﺔ اﳉزائريﺔ ﺑشﻜل ﻋﺎم وﻣﻴﺪان الﺪراسﺔ اﳌتﻤﺜل ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﺑشﻜل ﺧﺎص
ﻣﻦ إﻣﻜﺎنﻴﺎت وﻣقﻮﻣﺎت طبﻴﻌﻴﺔ و رﳜﻴﺔ وثقﺎفﻴﺔ والﱵ ﺗنﻮﻋﺖ ﺑﲔ سﻮاحل وﺷﻮاطئ ،ﺟزر وﺷبه اﳉزر ،
ﲝﲑات وود ن ،ﺟبﺎل وﻏﺎ ت وﳏﻤﻴﺎت طبﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﱂ وآ ر طبﻴﻌﻴﺔ ،ﻣتﺎحﻒ طبﻴﻌﻴﺔ ،حﻴﻮا ت درة وأ ر
رﳜﻴﺔ وثقﺎفﺔ ﳑﻴزة ﲡﻌل ﻣنﻬﺎ ﻣﻦ أهم اﳌنﺎطﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺧﺬ ﺗرﺗﻴبﺎ دولﻴﺎ ﰲ هﺬا ا ﺎل،
ﳝﻜﻦ اﳌﺨططﲔ ﻣﻦ اقﱰاح ﻣشﺎريع سﻴﺎحﻴﺔ ﺗروﳛﻴﺔ ﻣتنﻮﻋﺔ ﺑتنﻮع هﺬﻩ اﳌقﻮﻣﺎت واﳌﺆهﻼت ،ﻷن أهم ﻣرحﻠﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ التﺨطﻴﻂ ﺑشﻜل ﻋﺎم والتﺨطﻴﻂ الﺴﻴﺎحي ﺑشﻜل ﺧﺎص هﻮ اﻻنطﻼق ﻣﻦ اﳌقﻮﻣﺎت الطبﻴﻌﻴﺔ
الﺴﻴﺎحﻴﺔ اﳌتﺎحﺔ ،وهﺬا التنﻮع ﰲ اﳌقﻮﻣﺎت ينﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗنﻮع طبﻴﻌﺔ اﳌشﺎريع الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ
ﺟﻴجل ،و لتﺎﱄ ﺗﻮفر هﺬﻩ اﳌقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ الﱵ درا ﻣﺎ ﲡتﻤع ﰲ ﻣﻮقع واحﺪ ﳚﻌل ﻣﻦ وﻻيﺔ ﺟﻴجل
قطبﺎ سﻴﺎحﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣتﻴﺎز ،إذا ﻣﺎ ﰎ استﻐﻼل ﻛل هﺎﺗه اﻻﻣﻜﺎنﻴﺎت واﳌقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل
والﺬي ﺗظﻬر فﺎﻋﻠﻴته إذا ﲡﺴﺪ لﻔﻌل ﻋﻠﻰ أرض الﻮاقع.
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لﻜﻦ الﻀﻌﻒ الﺬي ﺗﻌرفه ﻋﻠﻰ ﻣﺴتﻮى حجم ونﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت البﲎ التﺤتﻴﺔ ﻛﺎلطرق واﳉﺴﻮر
ووسﺎئل النقل ووسﺎئل اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻮاﺻﻼت ،وﻣﻴﺎﻩ الشرب والﺼرف الﺼﺤي ،وﻣﻮارد الطﺎقﺔ الﱵ ﻻ ﺗﻜﺎد
ﺗﻠﱯ احتﻴﺎﺟﺎت سﻜﺎن اﳌنطقﺔ ،ﳚﻌل ﻣﻦ الﺼﻌﺐ ﲡﺴﻴﺪ اﳋطﻂ واﳌشﺎريع الﺴﻴﺎحﻴﺔ الﱵ رﲰتﻬﺎ الﺪولﺔ
ﺑشﻜل ﻋﺎم ووﻻيﺔ ﺟﻴجل ﺑشﻜل ﺧﺎص ﻋتبﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ رأس قﺎئﻤﺔ اﳌنﺎطﻖ الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ،وهﺬا نظرا
ﳌﺎ ﲤتﻠﻜه ﻣﻦ ﻣقﻮﻣﺎت سﻴﺎحﻴﺔ يﺼﻌﺐ ﲡﺎهﻠﻬﺎ والﱵ ﻇﻬرت ﰲ اﳌنﺎطﻖ الﱵ ﺗﻌرف قطﺎب التﻮسع
الﺴﻴﺎحي ،فﻀﻌﻒ ﻣﺴتﻮى البﲎ التﺤتﻴﺔ وانﻌﺪاﻣﻬﺎ أحﻴﺎ ﻛﺎلﻐﺎز الطبﻴﻌي سﻮف ﺗﺆثر سﻠبﺎ ﻋﻠﻰ فﺎﻋﻠﻴﺔ
اﳌشﺎريع الﺴﻴﺎحﻴﺔ والﱰوﳛﻴﺔ ﻣﺴتقبﻼ ،إذا ﱂ ﺧﺬ هﺎﺗه اﳌشﻜﻼت ﺑﻌﲔ اﻻﻋتبﺎر.
وﺑنﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ سبﻖ ،ﳝﻜننﺎ القﻮل أن ﻣﺎ ﲤتﻠﻜه وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻣﻦ ﻣقﻮﻣﺎت طبﻴﻌﻴﺔ وثقﺎفﻴﺔ و رﳜﻴﺔ،
ﻛل هﺬﻩ اﳌقﻮﻣﺎت ﻻ ﲤﻜنﻬﺎ ﻣﻦ ﲣطﻴﻂ سﻴﺎحي فﻌﺎل ،و ستﻐﻼل هﺎﺗه اﳌقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ إذا ﱂ يﻜﻦ
ﳌقﺎﺑل ﳍﺬ التﺨطﻴﻂ إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ وﲡﺪيﺪ البﲎ التﺤتﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ،نظرا لﻔﺎﻋﻠﻴتﻬﺎ ﰲ التﺨطﻴﻂ الﺴﻴﺎحي
ﻻفتقﺎر ﳌﻮارد الطﺎقﺔ ووسﺎئل اﻻﺗﺼﺎل واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻣﻴﺎﻩ الشرب والﺼرف الﺼﺤي يﻌرقل نشﺎط اﳌشﺎريع
الﺴﻴﺎحﻴﺔ.
 -7ﺧﺎﲤﺔ:
أوﺿﺤﺖ نتﺎئﺞ الﺪراسﺔ اﳌﻴﺪانﻴﺔ أن نشﺎط اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﺗتﻤﻴز
ﳌﻮﲰﻴﺔ ،أي أ ﺎ ﻻ ﺗنشﻂ ﺑشﻜل واﺿﺢ إﻻ ﺧﻼل ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف ،فﺎلزائر لﻮﻻيﺔ ﺟﻴجل ﰲ ﻏﲑ أو
ﺧﺎرج الﻔﱰة اﳌﻤتﺪة ﻣﻦ ﺷﻬر ﺟﻮيﻠﻴﺔ إﱃ ﻏﺎيﺔ ﺷﻬر سبتﻤﱪ ﻻ يﻼحظ أي نﻮع أو ﻣظﻬر ﻣﻦ ﻣظﺎهر
النشﺎط الﺴﻴﺎحي ،لﺪرﺟﺔ ﰲ ﺑﻌض اﻷحﻴﺎن ﻻ ﲡﺪ ﳏﻼت ﻻقتنﺎء أﺑﺴﻂ اﻷﺷﻴﺎء وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذلﻚ فﺈن
ﻣﺎدة اﳋبز ﻻ ﺗتﻮفر ﺑﻌﺪ ﻣنتﺼﻒ النﻬﺎر ،واﳌﻼحظ أيﻀﺎ ﻣﻮﲰﻴﺔ ﻛل أنﻮاع الﺴﻴﺎحﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﻷ ﺎ ﺗتﻤﻴز
ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪة أنﻮاع ﻣﻦ اﳌقﻮﻣﺎت الﺴﻴﺎحﻴﺔ ﻛﺎلﺴﻴﺎحﺔ الﻐﺎﺑﻴﺔ واﳉبﻠﻴﺔ واﳊﺪائقﻴﺔ .دون ذﻛر الﺴﻴﺎحﺔ البﺤريﺔ
ﻷ ﺎ ﺑطﺎﺑع اﳊﺎل ﻣﻮﲰﻴﺔ ،فﺎلﻐﲑ طبﻴﻌي هنﺎ هي ﻣﻮﲰﻴﺔ قي أنﻮاع الﺴﻴﺎحﺔ) الطبﻴﻌﻴﺔ ،الﻐﺎﺑﻴﺔ ،اﳉبﻠﻴﺔ،
اﳊﺪائقﻴﺔ( فﻬﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛل ﺗﻜﺎد ﺧﺎلﻴﺔ ﺧﺎرج ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف.
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واﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱰوﳛﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﻣﻴداﻧﻴﺔ -وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ﳕﻮذﺟﺎ-

ﻛﻤﺎ ﺗتﻤﻴز اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ الﻮﻻيﺔ ﺑشﻜل ﻋﺎم وﺑشﻜل ﺧﺎص ﰲ ﻣﻴﺪان الﺪراسﺔ
لﻀﻌﻒ وﺗﺪﱐ ﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت ،الﱵ ﺗظﻬر ﺑشﻜل ﻛبﲑ ﺧﻼل ﻣﻮسم اﻻﺻطﻴﺎف نظرا لز دة الطﻠﺐ
واﻻقبﺎل الﻮاسع ﻋﻠﻰ هﺎﺗه اﳌرافﻖ واﳍﻴﺎﻛل فنﻼحظ ﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎنﻴﺎت هﻴﺎﻛل اﻻستقبﺎل ﻣﻦ فنﺎدق وﻣراقﺪ
وﺷقﻖ وﻋﺪم ﻛﻔﺎيتﻬﺎ ،فﻬي ﻻ ﺗﻠﱯ ﻛل اﻻحتﻴﺎﺟﺎت وهﺬا الﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌرافﻖ أوﺿﺢ ﺿﻌﻒ نﻮﻋﻴﺔ
اﳋﺪﻣﺎت ﺎ ،وهﺬا نتﻴجﺔ ﻣبﺎﺷرة لﻀﻌﻒ ﺗﺴﻴﲑ هﺎﺗه اﳌرافﻖ نظرا لﻌﺪم أهﻠﻴﺔ اﳌﺴﲑيﻦ.
وﻋﻠﻴه فﺈن واقع ﻣﺴتﻮى اﳌرافﻖ الﱰوﳛﻴﺔ والﺴﻴﺎحﻴﺔ ﰲ وﻻيﺔ ﺟﻴجل ﻣﻮﲰﻴﺔ ﳝﻴزﻩ ﺿﻌﻒ اﳍﻴﺎﻛل
الﺴﻴﺎحﻴﺔ وﺗﺪﱐ ﻣﺴتﻮى اﳋﺪﻣﺎت ﺎ وﻋﺪم ﻛﻔﺎيتﻬﺎ أيﻀﺎ ،فﻬي ﻻ ﺗﻠﱯ احتﻴﺎﺟﺎت الﻮافﺪيﻦ والﺴﻮاح
والزائريﻦ ﻋﻠﻰ اﳌنطقﺔ ،وﺗﱰك انطبﺎع سﻴئ لﺪى ﻣﻦ يﺴﻤع ﻋﻦ ﲨﺎل وسﺤر طبﻴﻌﺔ وﻻيﺔ ﺟﻴجل و ﰐ
ﻣتشﻮقﺎ لﻠتﻤتع ﲟنﺎﻇرهﺎ اﳋﻼﺑﺔ.
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