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الملخص: 
    املدينة هي النظرة اإىل الآتي، هي التقليد احل�ساري، 

املا�سي  على  ال�ساهد  الأثر  اإبقاء  و  الأر�ض،  على  الكتابة  و 

و  التاريخ،  �سهادة  بالتايل  و  معا،  امل�ستقبل  و  احلا�سر  و 

تتو�سع  و  مبانيها  تتجدد  و  تتحول  حي،  كائن  فاملدينة  ككل 

نواة  من  ن�ساأت  احلديثة  املدن  من  فالعديد  �سواحيها،  على 

تاريخية تطورت ح�سب اإرادة الإن�سان و عوائق الزمن، و هى 

نتاج �سل�سلة من التدخالت و الإن�ساءات العمرانية عرب فرتات 

خمتلفة، اإذ ُيعربرّ مركزها القدمي اليوم عن هويتها، من خالل 

التطور  على  �ساهدة  مبان  عدة  من  املتكون  و  املتنوع  تراثه 

العمراين للمدينة، و التي متثل معامل تاريخية واأثرية وفنية 

وجمالية. واجلزائر كغريها من بلدان حو�ض البحر املتو�سط، 

التي �سهدت تعاقب  التاريخية  العديد من املدن  حتتوي على 

ح�سارات عدة عليها، و من اأبرزها مدينة تيبازة ال�ساحلية، 

التي حتوي يف طياتها تراثا تاريخيا عامليا، ذو اأبعاد عمرانية 

لتطوير  قاعدة  ت�سكل  ومميزة،  هامة  وثقافية  ومعمارية 

�سناعة �سياحية رائدة، فهي حتمل ذاكرة اجلزائر و ع�سارة 

تاريخها القدمي. و الهدف من هذا البحث هو اإعطاء �سورة 

حقيقية عن القيمة التاريخية ملدينة تيبازة، من خالل درا�سة 

رتها  تاريخ ن�ساأتها، و م�سار منوها، عرب احل�سارات التي عمرّ

و تعاقبت عليها، مع اإبراز املعامل الأثرية و الرتاث العمراين 

الذي تزخر به، واملقومات الطبيعية و الب�سرية التي تكنزها، 

و كيفية اإ�ستغالله من اأجل تفعيله يف حتقيق التنمية ال�سياحية 

امل�ستدامة للمدينة، معتمدين يف ذلك على املنهجني التاريخي 

و الو�سفي.

الكلمات األساسية: 
التنمية  العمراين،  الرتاث  التاريخي،  التطور  املدينة، 

ال�سياحية امل�ستدامة، التنمية املحلية. 

1- مقدمة:
متثل مدينة تيبازة �سهادة حية ملختلف مراحل التاريخ، و 

تعاقب  �سهدت  التي  اجلزائرية  ال�ساحلية  املدن  من  غريها 

ح�سارات عدة عليها تاركة وراءها تراثا عمرانيا كبريا عامليا، 

ذي اأبعاد عمرانية و معمارية هامة، بالإ�سافة اإىل املقومات 

البلدية ككل  و  املدينة باخل�سو�ض  بها  التي تزخر  الطبيعية 

من �سواحل رائعة بُزرقة مياهها و �سمائها، و رمالها الذهبية 

و مناخها املتو�سطي، و جبالها و غاباتها و هوائها النقي، و ملا 

يوفره موقعها من مميزات هامة و خ�سائ�ض عديدة من اأجل 

دفاعيا )مو�سع  تعترب موقعا  �سكاين، فمن جهة  قيام جتمع 

ه�سبي(، و من جهة اأخرى جتاري )امليناء اأو املرفاأ(، حيث 

التاريخ،  قبل  ما  بداأت مبرحلة  املدينة فرتات حتول  �سهدت 

ح�سارات،  و  �سعوب  عدة  تيبازة  مدينة  على  تعاقبت  حيث 

ثقافية.  و  تاريخية  اآثارا  احلا�سر  وقتنا  يف  ت�سكل  اأ�سبحت 

 ،
)1(

فتاريخ املدينة يعود اإىل ما يقارب400 �سنة قبل امليالد

اإىل   )Dynastie des Numides( النوميدية بالفرتة  بداأ 

و  الرومان،  و  بالفينيقيني،  مرورا  الإ�ستقالل،  بعد  ما  فرتة 

الونداليني، و البيزنطيني، و الفتوحات العربية الإ�سالمية، و 

فرتة الإ�ستعمار الفرن�سي ثم مرحلة الإ�ستقالل.

2- موقع المدينة:
    تقع مدينة تيبازة غرب مدينة اجلزائر العا�سمة، تبعد 

عنها ب:70 كلم، يحدها من ال�سرق بلدية عني تاقورايت، و 

اجلنوب  من  و  و حجوط،  را�سد  �سيدي  بلديتي  اجلنوب  من 

 ،
)2(

�سر�سال بلدية  الغرب  من  و  الناظور  بلدية  الغربي 

منذ  ولية  مقر  و  دائرة   مقر  هي  رقم)1(.  ال�سكل  اأنظر 

25225 ن�سمة ح�سب  1984، ي�سكنها  التق�سيم الإداري ل�سنة 

 ، حتتل موقعا جغرافيــا و�سطيــا 
)3(

اإح�ساء �ســــــنة 2008م.

)الإقليم ال�سمايل الأو�سط للبالد(، يعربها الطريق الوطني 

رقم)RN11( ،)11(، الذي يربط بني كامل اأجزاء املناطق 

ال�ساحلية ال�سياحية للولية.
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3- تاريخ نشأة مدينة تيبازة:
يف  عا�ض  القدمي  الإن�سان  اأن  الأثرية  الأبحاث  اأكدت      

منطقة تيبازة، اإذ مت العثور على بقايا اأثرية تعود اإىل الع�سر 

تواجد  املكت�سفة  الأدوات  اأثبتت  كما   ،
)4(

املتو�سط احلجري 

اجلليدي  الع�سر  مع  يتزامن  وقت  يف  باملنطقة  الإن�سان 

يف  الربونز،  ع�سر  اإىل  ترجع  اآثار  وجود  مع  باأوروبا  الأخري 

اأتت دفعات البحارة  مغارة »را�سل« بجبل �سنوة، و بعد زمن 

 )Caveau Punique( الفينيقيني، و ما وجود املدفن الُبوين

�سرق ميناء مدينة تيبازة، اإل دليل على وجود الإن�سان فيها 

قبل جميء الفينيقيني.

(1)Guide Officiel du Syndicat Initiative de Césarée (Cherchell), (1932), « Au Pays des Villes d’Or. Une Ancienne Capitale de 
l’Afrique Latine. CHERCHELL », Imprimerie Minerva, Alger, Ibidem, p. 11.
(2) PDAU de Tipaza  2004.
(3) ONS, RGPH de la wilaya de Tipaza, (2008).
(4) Direction du tourisme de la wilaya de Tipaza, (2007), « Tipaza trésor archéologique rare », copyright d’ouvrage (c), p .6.

�سكل رقم )1(: املوقع الإداري لبلدية تيبازة

امل�سدر: رزاز حممد عبد ال�سمد
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3- 1- الفترة الفينيقية: 
لأنها  »ممر«  كلمة  اإىل  بالفينيقية  تيبازة  كلمة  اأ�سل  يعود 

اإكوزيوم  مدينة  من  الفينيقيني  للبحارة  ملجاأ  تعترب  كانت 

)اجلزائر حاليا(، نحو مدينة �سيزاري اأو قي�سرية )�سر�سال 

�سنوة،  جلبل  ال�سعب  احلاجز  عرب  املرور  قبل  حاليا(، 

بعد  فيما  لتتحول   
،)5(

امليالد قبل  ال�ساد�ض  القرن  يف  وذلك 

و متثل هذا  ال�سكل.  مثلثية  على ه�سبة  تتمو�سع  مدينة  اإىل 

الإ�ستقرار يف بادئ الأمر، يف بناء املرفاأ اأو امليناء �سرقا، ثم 

املرتفع  م�ستوى  على  اآخر  و  التبادل،  و  للتجارة  موقع  اإن�ساء 

�ساعد  و قد  ال�سكل رقم )2(؛  امليناء احلايل،  الغربي حيث 

ب�سهول  املحاط  و  البحر  على  املطل  الإ�سرتاتيجي  موقعها 

زراعية خ�سبة على جذب البحارة الفينيقيني املتمر�سني، و 

مت بعدها تيبازة اإىل قرطاجة. و بعد �سقوط قرطاجة يف  �سُ

مت تيبازة اإىل مملكة موريتانيا  القرن الثاين قبل امليالد، �سُ

كانت يف  التي  و  �سر�سال حاليا،  »يول«  كانت عا�سمتها  التي 

القرن الأول قبل ميالد امل�سيح عا�سمة للملك بوخو�ض الثاين 

الأطل�سي  املحيط  من  مملكته  امتدت  و   ،)Boucchus II(

املوريتاين،  امللكي  ال�سريح  و  �سطيف،  مدينة  �سواحي  اإىل 

قد  الرومية«  »قرب  اخلاطئة،  بالت�سمية  العامة  لدى  املعروف 

امليالد،  الأول قبل  القرن  نهاية  و يف  املرحلة.  تلك  اإىل  يعود 

خلف يوبا الأول )JUBA I( بوخو�ض الثاين على احلكم، ثم 

اأ�سبحت مملكته   و 
)6(

،)JUBA II( خلفه ابنه يوبا الثاين

، اأما العا�سمة يول، فاإن 
)7(

ت�سمل املغرب الأق�سى و اجلزائر

للجميل  ردا  اإىل قي�سرية  ا�سمها  تغري  لكن  يتغري  مقرها مل 

و  ملكا.  ثم  قائدا  لي�سبح  نه  كورّ و  رباه  الذي  روما  لقي�سر 

بطليمو�ض  ولده  و خلفه  الثاين  يوبا  امللك  تويف  23م  �سنة  يف 

)Ptolemy( و �سار على نهج اأبيه اإىل غاية �سنة 39م، العام 

»كاليقول  الإمرباطور  من  باأمر  بطليمو�ض  فيه  قتل  الذي 

.)Caligula(

3- 2- الفترة الرومانية: 
الرومانية  الإمرباطورية  اإىل  القي�سرية  موريتانيا  ت  مرّ �سُ

ت معها مدينة  مرّ بعد مقتل بطليمو�ض �سنة 39 م، و بالتايل �سُ

تيبازة  كلوديو�ض  الإمرباطور  منح  46م،  �سنة  يف  و  تيبازة، 

القانون البلدي و احلق الالتيني، و بعد مرور قرن من ذلك 

زت مكانة تيبازة باإعطاء كل  اأي بني �سنتي )145و150م( تعزرّ

مزايا املواطنة الرومانية ل�ُسكانها، لت�سبح املدينة م�ستعمرة 

)Colonia Aeolia Tipasensis(، خالل هذه 
)8(

رومانية

 2000 م، و اإبتداء 
)9(

الفرتة مت ت�سييد ال�سور الذي بلغ طوله

اأنظر  من تلك الفرتة، عرفت املدينة منوا عمرانيا ملحوظا 

ال�سكل رقم )2(، يتج�سد يف املعامل التالية: مدرج الألعاب و 

امل�سرح و املعابد و الفوروم و امل�ساكن و خا�سة منها امل�سكن 

الفاخر املعروف بفيال الر�سوم اجلدارية املرتبع على م�ساحة 

للبحر  املحاذية  الفيال  بهذه  عرث  قد  و   ، م2  بـ1000  تقدر 

من  القطع  بع�ض  على  للميالد،  الثاين  القرن  يف  املبنية  و 

اجلدران املر�سومة. 

يقوم الفوروم على مرتفع �سخري، و هو ُيعُد القلب الناب�ض 

و  الروماين  ال�سيوخ  جمل�ض  بقايا  يوجد  هناك  و  للمدينة، 

 ،
)10(

الكابتول، و بالقرب من الفوروم توجد الكني�سة الق�سائية

متتد البنايات الدينية على الربوة الغربية، و مقابل للكابتول 

النوع  اأكرب مبنى من هذا  تعد  التي  امل�سيحية  الكني�سة  تقوم 

اإكت�سافه حلد الآن، لتاأخذ تيبازة �سكل املدينة الرومانية  مت 

مبحوريها املتعامدين »الديكيمانو�ض« و »الكاردو«؛ و قدر عدد 

.
)11(

�سكانها اآنذاك 20000 ن�سمة

(5) DPAT, (2010), Monographie de la wilaya de Tipaza, P .1.
(6)

(7) DPAT, Ibidem, P .6.(3) ONS, RGPH de la wilaya de Tipaza, (2008).
(8) SERGE, Lancel, (1984), « Tipaza de Maurétanie », Paris, Edition GAMLLIMARD, P .24.
(9) DPAT, Ibidem, p .1.
(10) Direction du tourisme de la wilaya de Tipaza, Ibid. p .9.

(11)

رزاز، حممد عبد ال�سمد، )2011(، »مدينة �سر�سال تراث تاريخي عاملي و ذاكرة اجلزائر«، املوؤمتر الوطني الثالث حول: املدن اجلزائرية عرب الع�سور، خمرب التاريخ 

و احل�سارة و اجلغرافيا التطبيقية، املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بوزريعة، 17-18 يناير 2011، �ض.5.     

خيار، كلثوم اأمال و م�سما�ض، اإلهام، )2000(، »الإنتاج العمراين و واقع املعامل التاريخية و الأثرية، حالة مدينة تيبازة«، مذكرة تخرج لنيل �سهادة مهند�ض دولة يف 

اجلغرافيا و التهيئة العمرانية، فرع تهيئة ح�سرية، جامعة هواري بومدين، كلية علوم الأر�ض، ق�سم اجلغرافيا و التهيئة القطرية، �ض.16.
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(12) Direction du tourisme, de la wilaya de Tipaza, Ibid., P .07.
(13) SERGE, Lancel, Ibid., P(29).

(14)
(15)

(16)

(17) DPAT, Ibidem, p .1.

الوندال �سعب اأملاين، ا�ستعمر �سفاف البحر املتو�سط كلها، خا�سة يف القرن اخلام�ض امليالدي.

اآخر، )2010(، »الرتاث العمراين و دوره يف �سناعة ال�سياحة وتنمية القت�ساد املحلي، منوذج املركز التاريخي ملدينة اجلزائر«، مقال  رزاز حممد عبد ال�سمد، و 

من�سور، املوؤمتر الدويل الأول للرتاث العمراين يف الدول الإ�سالمية، )23-29( مايو، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية.

رزاز حممد عبد ال�سمد، و اآخر، )2006(، »مدينة اجلزائر الكربى و �ساحيتها بني التو�سع و الأزمة احل�سرية«، امللتقى الثالث للجغرافيني العرب: املدن الكربى يف 

الوطن العربي، 20-22 اأكتوبر 2003، اأبحاث من�سورة، اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية، مقال من�سور.  ج 1، �ض.49.     

ال�سكل رقم )2( مراحل تو�سع مدينة تيبازة يف الفرتتني الفينيقية و الرومانية

امل�سدر: رزاز حممد عبد ال�سمد

امل�سيحي  الدين  ظهر  للميالد  الثالث  القرن  بداية  مع  و 

�سيكوندا  رازينيا  قرب  ذلك  على  �ساهدا  ُيعدرّ  و  تيبازة  يف 

 238 يف  املوؤرخ   )L’Epitaphe de Rasinia Secunda(

؛ و يف القرن الرابع 
)12(

باإفريقيا اأقدم نق�ض كتابي  م، و هو 

و  الدوناتي،  املذهب  ظهور  نكبة  بتيبازة  تلتحق  للميالد، 

الرببري  القائد  لهجمات  الت�سدي  عليها  توجب  كذلك 

.
)13(

فرمو�ض)Firmus( 372 م، الثائر �سد روما

3- 3- الفترة الوندالية و البيزنطية: 
429م(  )�سنة 

)14(
)Les Vandales( الونداليون  اإجتاز 

ملكهم  بقيادة  اأملانيا  من  قادمني  طارق  جبل  م�سيق 

)Genseric()جان�سرييك( لإحتالل �سمال اإفريقيا، فاإحتلوا 

قرطاج  مدينة  اإتخذوا  ثم   ،
)15(

اجلزائر و  املغرب  �سمال 

تيبازة  �سقطت  م   430 �سنة  و يف  م.   439 �سنة  لهم  عا�سمة 

على اأيدي الونداليني الذين قاموا بتدمري ال�سور الروماين يف 

اأواخر القرن اخلام�ض امليالد، ليجعلوا منها مدينة مفتوحة، 

حدود  خارج  عوها  و�سرّ و  خمططها،  على  تغيريات  اأحدثوا  و 

، و يف 
)16(

اأ�سوارها لت�سبع املركز و نفاذ امل�ساحات ال�ساغرة به

عام 534 اإ�ستعاد البيزنطيون مدينة تيبازة، و �سهدت املنطقة 

 
)17(

اآنذاك الفقر مما دفع ال�سكان اإىل الهجرة نحو الأندل�ض،

و تعر�ض املوقع لأطيان الأودية. بعد القرن ال�ساد�ض امليالدي 

اأحتجب عنا تاريخ مدينة تيبازة، اإذ ل نعرف الكثري عن تلك 

املدينة العتيقة، غري اأنها كانت تابعة للح�سارات الإ�سالمية 

تلك  اإىل  تعود  اأثار  وجود  دون  اإفريقيا  �سمال  على  املتعاقبة 

املرحلة يف املدينة.

التراث العمراني و دوره في صناعة السياحة الساحلية المستدامة و تنمية اإلقتصاد المحلي، نموذج مدينة تيبازة )الجزائر(               د. رزاز حممد عبد ال�سمد
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3- 4- الفترة اإلستعمارية: 
لأحد  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف  يف  تيبازة  �ُسلرّمت 

القرية  بناء  يف  لل�سروع  اخلوا�ض،  الفرن�سيني  املعمرين 

اأطالل  على  ُبنيت  التي  التاريخي(،  )املركز  الإ�ستعمارية 

مة على �سكل خمطط داميي  مرّ ، و هي م�سُ
)18(

املدينة  العتيقة

بناياتها  متعامدة،  اأخرى  و  متوازية  ب�سوارع  )�سطرجني(، 

النمط  على  اخلارج  اإىل  تطل  كبرية  نوافذ  ذات  و  منتظمة، 

الأوربي. و من اأبرز املعامل العمرانية التي تعود اإىل هذه الفرتة 

ال�سارع  بني  يقع  الذي  تيبازة  متحف  و  البلدية  دار  كذلك، 

عام  ار  للزورّ اأبوابه  فتح  الذي  و  امليناء،  و  للمدينة  الرئي�سي 

1955، مترّ ت�سميمه من طرف املهند�ض )مار�سال كري�ستوف 

Marcel Christof( ، يتكون املتحف من حديقة خارجية و 
مراح اأو فناء )Patio( و قاعتيني للعر�ض، واحدة خم�س�سة 

لعر�ض  الكربى  العر�ض  قاعة  خ�س�ست  و  الظريف،  للعر�ض 

و  كامل�سابيح  الفخارية  الأدوات  و  الأواين  من  متعددة  اأنواع 

عن  عبارة  هي  و   ،)Balsamaires( البل�سميات  و  اجلرات 

اأ�سكال فخارية يو�سع فيها مواد عالجية و تزيينية، و باأحجام 

معدنية  و  زجاجية  اأدوات  اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة،  اأنواع  و 

يف  عليها  عرث  التي  احُللي  و  القدمية  النقود  كقطع  خمتلفة 

يحتوي  الأثرية،  املدينة  مقابر  يف  املختلفة  التنقيب  عمليات 

املتحف كذلك على لوحات ف�سيف�سائية؛ كما يحتوي املتحف 

متاثيل  و  البونية،  احلقبة  اإىل  تعود  قدمية  كبرية  ة  جررّ على 

 ،)La Venus pudique( خمتلفة اأبرزها متثال اإلآه احلياء

بالإ�سافة اإىل نع�سني م�سنوعني من الرخام الأبي�ض، اأحدهم 

منقو�ض عليه اأ�سطورة )بيلوب�ض و هيبودامي(، و هي من اأجمل 

ما ُعرث عليه كنقو�ض يف املغرب العربي، و الثاين ُنق�ض عليه 

جمموعة من الآلهة البحرية، و باملتحف راأ�ض مللك نوميدي؛ 

كما ي�سم املراح جمموعة من القطع الأثرية املتمثلة يف قطع 

فخارية و اأعمدة قبور، اأنظر ال�صور التالية: 

ال�سورة )1(: قطع زجاجية متحف تيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 25 جويلية   2010

ال�سورة )2(: ف�سيف�ساء مبتحف تيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 25 جويلية   2010

(18) SERGE, Lancel, Ibid, P .63.
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3- 5- فترة ما بعد االستقالل: 
تيبازة  مدينة  تعرف  مل   ،1962 �سنة  الإ�ستقالل  بعد 

الإرادة  لكن  و  يذكر،  عمرانيا  منوا  ال�ستينات  عقد  خالل 

القت�سادي  التطور  ميدان  يف  اجلزائرية  للدولة  الوا�سحة 

لل�سيا�سة  دعم  نقطة  املدينة  اأ�سبحت  ال�سبعينات،  فرتة  يف 

ات  التطويرية للبالد، بداية باإن�ساء املركبات ال�سياحية، ال�سرّ

)CET( والقرن الذهبي )d’o  )Corne �سرقا و ماطاري�ض 

للطابع  املدعمة  العاملية،  املقايي�ض  ذات  غربا   )Matarès(

غرب  املباين  من  العديد  اإجناز  مترّ  كما  للمنطقة،  ال�سياحي 

تيبازة  ارتقت   ،1984 ل�سنة  الإداري  التق�سيم  بعد  و  املركز، 

�سريعة،  عمرانية  دينامكية  اإثرها  �سهدت  و  ولية  مقر  اإىل 

باملركز،  التي حتيط  الزراعية  الأرا�سي  بالتو�سع على  بداأت 

كما مت اإن�ساء طابع جديد يتج�سد يف خلق مركز اإداري جديد 

 500 الولية، و جممعات �سكنية عديدة كحي  يتمثل يف مقر 

م�سكن و حي 100 م�سكن و حي 140 م�سكن، متبوعة مبرافق 

اإدارية، ريا�سية و جتارية، ثم احلي ال�سكني )OPGIE( و 

اجلديد  الإداري  احلي  اإىل  بالإ�سافة   ،)ADL( عدل  حي 

للولية  املركزية  امل�سالح  و  املديريات  خمتلف  ي�سم  الذي 

لي�ست  تيبازة  فمدينة  اليوم،  تيبازة  ملدينة  احلال  هو  كما 

كونها  الزمن،  يف  اإن�ساء  اأي�سا  بل  املجال،  يف  اإن�ساء  فقط 

جتمع طبقات من التاريخ العمراين حتت و فوق الأر�ض، هي 

ح�سيلة تعاقب عدة ح�سارات من فرتة ما قبل التاريخ اإىل 

يومنا هذا. ال�سكل رقم )3(.

ال�سكل رقم )3( مراحل تو�سع مدينة تيبازة

امل�سدر: رزاز حممد عبد ال�سمد اإعتمادا على مراجعة املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 2004.

التراث العمراني و دوره في صناعة السياحة الساحلية المستدامة و تنمية اإلقتصاد المحلي، نموذج مدينة تيبازة )الجزائر(               د. رزاز حممد عبد ال�سمد
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4- المقومات التي تزخر بها مدينة تيبازة:
تاريخ  منذ  كبرية  ازدهار  مرحلة  تيبازة  مدينة  عرفت 

و  �سنة(،   2000( �سنة  األفي  من  يقرب  ما  اإىل  يرجع  بعيد 

و  امل�سرح  و  كاملدرج  املدينة  حتويها  التي  الأثرية  املعامل  ما 

ذلك  على  عيان  �ساهد  و  حي،  دليل  اإلرّ  الكنائ�ض  و  الفوروم 

هذه  اأن  كما  تيبازة،  مدينة  عرفته  الذي  الإزدهار  و  الرقي 

اأن  لوحده  كاف  التاريخي،  الكنز  هذا  و  الأثرية  املواقع 

ي�سكل و�سيلة عر�ض �سياحي و قبلة �سياحية مميزة و حمطة 

و  القدمي،  احل�سري  التخطيط  تاريخ  يف  للبحث  درا�سية 

نظام عي�ض املجتمعات و درجة تطورها. كما قال فيها )جان 

من  ظرفا  و  جزءا  تيبازة  تعترب   :)Jean Baradez باراداز 

البونية  الليبية-  احلقبة  اإىل  تعود  التي  اجلزائر،  تاريخ 

Numido-(والنوميدية-الرومانية،)Libyco-Punique(

ملدينة  ثمني  و  فاخر  لبا�ض  اإنها  امل�سيحية،  و   )Romaine
�سها و عا�ض فيها جمتمع ميكن معرفته من خالل القراءة  اأ�سرّ

تيبازة )و هي كلمة  و كلمة  ؛ 
)19(

الأثرية« للمدينة  التاريخية 

من اأ�سل فينيقي( تعني »مكان عبور« بني مدينة اجلزائر و 

مدينة �سر�سال.

4- 1- المقومات التاريخية و األثرية:
و  تاريخي  اأحدهما  مركزين  على  تيبازة  مدينة  حتتوي 

يف  ُبني  هكتار،   34 م�ساحته  التاريخي  فاملركز  اأثري،  الآخر 

فرتة الحتالل الفرن�سي على بقايا املدينة الرومانية املدفونة 

على عمق ثالثة اأمتار حتت الأطيان، ل تزال ال�سواهد الأثرية 

�سة لالأخطار من  متواجدة حتت املباين و الطرق العامة، ُمعررّ

جراء عمليات البناء و الأ�سغال العمومية و اخلا�سة، اإ�سافة 

اإىل احتوائه على مبان ذات قيمة معمارية و عمرانية ا�ستثنائية 

و ُمهمة، ترجع اإىل الفرتة ال�ستعمارية. كل هذه اخل�سائ�ض 

 ،)281-67 جعلت منه معلما تاريخيا م�سنفا وطنيا )الأمر 

و ُم�سنفا عامليا �سنة 1982، اإل اأنه يبقى يفتقد اإىل العنا�سر 

التي تعمل على ا�ستقطاب ال�سيرّاح، و املدعمة لوظيفته الثقافية 

و ال�سياحية و املتمثلة يف امل�سرح و ال�سينما و املكتبات و غريها 

من التجهيزات املركزية الثقافية و اخلدماتية ب�سفة عامة. 

الأثرية  املواقع  و  امليناء  بدوره من  فيتكون  الأثري  املركز  اأما 

امل�سنفان وطنيا )الأمر 67-281( �سنة 1982، فامليناء ي�سكل 

مرجعا تاريخيا و ثقافيا هاما، يرجع تاريخ اإن�سائه اإىل الفرتة 

ل ما بناه الفينيقيون يف املدينة املرفاأ اأو امليناء  الفينيقية، اإذ اأورّ

لرت�سو �سفنهم به، و ليتمكنوا من اإي�سال �سلعهم و تبادلتهم 

التجارية مع �سكان املنطقة الأ�سليني.

(19) JEAN, Baradez « Tipaza ville antique de Mauritanie », (année, édition et page non précisés).

ال�سكل رقم )4(: املعامل و املواقع التاريخية و الأثرية يف مركز مدينة تيبازة

امل�سدر: رزاز حممد عبد ال�سمد.  
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ال�سورة )3(: امل�سرح الروماين بتيبازةامل�سدر: رزاز حممد عبد ال�سمد.  

رزاز حممد عبد ال�سمد، 04 اأفريل 2010

غربية  اأثريتني،  حظريتني  من  فتتكون  الأثرية  املواقع  اأما 

، حتتل 
)20(

و اأخرى �سرقية، فالغربية امل�سماة »راأ�ض العي�ض«

بـ60هكتارا،  اأثرية مب�ساحة تقدر  موقعا متميزا يتمتع برثوة 

ت�سغل موقع اله�سبة الو�سطى اأين توجد املنارة، و تفتقد هذه 

احلركة   يف  املدمج  التفعيل  و  ال�سياحي  للتن�سيط  احلظرية 

يف  خا�سة  ككل، و  املنطقة  و  املدينة  تعرفها  التي  ال�سياحية 

ف�سل ال�سيف، رغم وجود �سواهد اأثرية هامة، والتي ت�سمح 

بقراءة وا�سحة للتنظيم املجايل و الهيكلي للمدينة الرومانية، 

اأنظر ال�سكل رقم )4(، و من بني هذه املعامل الأثرية:

4- 1- 1- املدرج: 

يعترب اأهم معلم يف هذه احلظرية، طوله حوايل 80 مرتا، 

اجلدران  بها  حتيط  ال�سكل،  اإهليلجية  حلقة  و  حلبة  ميتلك 

العالية، و يجل�ض امل�ساهدين يف جوانبها و بها اأبواب.

4- 1- 2- امل�صرح: 

بوابة �سيزاري )�سر�سال(، و هو ل يزال  بالقرب من  يقع 

يف  تت�سل  ال�سكل  م�ستطيلة  بحلبة  املعماري،  ب�سكله  يحتفظ 

ن�سف  مبدرجات  املحاطة  دائرية  ن�سف  ب�ساحة  اأطرافها 

م�سرح  بعد  اجلزائر  يف  الوحيد  امل�سرح  هذا  ُيعد  و  دائرية، 

»مادور Madaure « الذي ي�ستوعب من األفني اإىل ثالثة اآلف 

اأنظر ال�صورة املوالية:
 )21(

م�ساهد.

(20)
(21) CIAJ, Revue, Tipaza, Patrimoine universel, Alger, P .10.

خيار كلثوم اأمال، و م�سما�ض اإلهام، م�سدر �سابق، �ض41.
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4- 1- 3- الفوروم: 

اأو ما ي�سمى ميدان روما، اأر�سيته ُمبطلة من العهد الروماين، 

و ما زالت حمتفظة ببالطها حتى الآن، و هو القلب الناب�ض 

للمدينة.

4- 1- 4- متحف احلوريات:

 ُيعترب املبنى الوحيد الذي احتفظ بعلوه، و هو يقع على جانب 

21.34 م يحيط  الديكيمانو�ض، بني امل�سرح و املدرج، طوله 

و  املاء،  ينبع  مركزه  يف  و  من�سوبة  اأعمدة  و    ،
)22(

�سور به 

بجانبه ثالثة اأحوا�ض.

4- 1- 5- الديكيمانو�ض و الكاردو:

الذي  الكبري  ال�ساحلي  الطريق  من  جزء  هو  الديكيمانو�ض   

�سنة  اكُت�سف  �سرقا،  اإيكوزيوم  اإىل  غربا  �سيزاري  من  ميتد 

كبريا  جتاريا  حمورا  م�سى  فيما  فكان  الكاردو،  اأما   ،1949

ي�سل حتى »فيال فرا�سك« و هو مكان اإلتقاء املدينة بالبحر، 

ال�صورة  اأنظر  الطريق،  كامل  على  من�سوبة  اأعمدة  حتده 

املوالية:

(22) Ibidem, P .11.

ال�سورة )4(: الكاردو بتيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 24 اأفريل 2010

4- 1- 6- املعابد:

 هي بنايات دينية و تتمثل يف »املعبد املجهول Le temple«، و 

هو يقع عند تقاطع الكاردو مع الديكيمانو�ض، و املعبد اجلديد، 

و يقع بالقرب من احلمامات التي تقرب من الكاردو، و املعبد 

Le Capitol( و هو يقع بجانب الفوروم،  الثالث )الكابتول 

و ما هذا العدد من املعابد اإلرّ دليل على املكانة التي حتظى 

بها اأماكن العبادة و الأماكن الروحية، و مدى اهتمام ال�سعب 

الروماين مُبعتقداته الدينية، و التي كانت ت�سبح به يف عامل 

ال�سرك و الأوثان.

7- جمل�ض ال�صيوخ )Curie(: جند جمل�ض ال�سيوخ   -1  -4

اأع�ساء املجل�ض  بجنب الفوروم و هو يطل عليه، و فيه يعقد 

اإجتماعاتهم و يتخذون قراراتهم.  
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(23) CIAJ, Ibidem, P .08.

ال�سورة )5(: الكني�سة الق�سائية بتيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 24 اأفريل 2010

ال�سورة )6(: الكني�سة امل�سيحية بتيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 24 اأفريل 2010

 :La Basilique Judiciaire 4- 1- 8- الكني�صة الق�صائية

و هي الأخرى تقع بالقرب من الفوروم اأو ال�ساحة، مقابلة 

جمل�ض ال�سيوخ، و فيها تتم اإجراءات التقا�سي و الق�ساء، و 

املالحظ يف امليدان هو اأن الفوروم و ما يحيط به من معامل 

املركز  تعد  هي  و  �سخري،  مرتفع  على  جميعها  تقع  اأثرية 

 يخرتقها 
)23(

القدمي و احليوي للمدينة، يبلغ طولها )40 م(،

ني من الأعمدة يف الداخل و جند بني ركنيها ف�سيف�ساء،  �سفرّ

اأنظر ال�صورة رقم )5(:

4- 1- 9- احلمامات: 

منها  اثنان  حمامات  اأربعة  على  الغربية  املنطقة  حتتوي 

و  املدرج،  �سمال  البحر،  �ساطئ  مقابل  تقع  هي  و  خا�سة، 

حمامات  ت�سمى  هي  و  الأوىل  من  الغرب  اإىل  تقع  الثالثة 

باتي�ستار »Thermes Batistères«، و هي تطل مبا�سرة على 

البحر، و الرابعة تقع �سرق املدرج و هي تتميز بثالث عنا�سر، 

القاعة الباردة و القاعة ال�ساخنة و حجرة الثياب.

 Grande الكربى:  امل�صيحية  الكني�صة   -10  -1  -4

:Basilique Critiènne La
 تقع الكني�سة امل�سيحية الكربى اإىل اأق�سى املنطقة الغربية، 

ُتعد  هي  و  باملدينة،  يحيط  كان  الذي  ال�سور  قبل  مبا�سرة 

اأنظر ال�صورة  اإكت�سف حلد الآن،  النوع  اأكرب مبنى من هذا 

املوالية:

التراث العمراني و دوره في صناعة السياحة الساحلية المستدامة و تنمية اإلقتصاد المحلي، نموذج مدينة تيبازة )الجزائر(               د. رزاز حممد عبد ال�سمد
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  :Villa des Fresques 4- 1- 11- فيال فرا�صك

الر�سوم  بفيال  املعروف  فاخر،  م�سكن  عن  عبارة  هي  و 

مرت  باألف  تقدر   
)24(

م�ساحة على  ترتبع  هي  و  اجلدارية، 

مربع )1000م2(، و هي حماذية للبحر عند التقاء الكاردو 

الثاين  القرن  يف  بنيت  التي  الفيال  بهذه  عرث  قد  و  بالبحر، 

و يظهر  الر�سومية،  القطع من اجلدران  بع�ض  للميالد على 

اإىل هذه  بالإ�سافة  ثريا جدا،  كان  �ساحبها  اأن  من خاللها 

اأنظر  امل�ساكن،  الغربية جمموعة من  باملنطقة  يوجد  الفيال 

ال�صورة املوالية: 

 La Basilique Pierre et 4- 1- 12- كني�صة بيار و بول

 :Paul
و هي تقع يف اأق�سى �سرق املنطقة الغربية، قبل ال�سور الذي 

يحيط باملدينة من الناحية ال�سرقية.

4- 1- 13- ال�صور: 

هو  و  ب�سور،  حماطة  �سابقا  بتيبازة  الأثرية  املدينة  كانت 

�سرق  اإىل  غربا  الكربى  امل�سيحية  الكني�سة  غرب  من  ميتد 

كني�سة بيار و بول، و ميتد جنوبا اإىل جنوب مقر بلدية تيبازة 

البوابة  بوابات،  اأو  اأبواب  ثالثة  بال�سور  يوجد   .
)25(

احلايل

اجلزائر،  نحو  تتجه  منها  و  اإيكوزيوم(  )بوابة  ال�سرقية 

)اإيكوزيوم �سابقا(، و البوابة اجلنوبية، و البوابـة الغربيـــــة 

) بوابة �سيزاري( و منها تتجه نحو �سر�سال.

ال�سورة )7(: فيال فرا�سك بتيبازة

http://fr.wikipedia.org/wiki/fichier:Tipaza

(24) Ibid, P .07.
(25) REZZAZ, Mohamed Abdessamad, Ibidem, p .136.
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ال�سورة )8(: مقابر امل�سيحيني بتيبازة

http://fr.wikipedia.org/wiki/fichier:Tipaza

ال�سورة )9(: املدفن البوين و املنارة مبيناء تيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 26 جويلية 2010

4- 1- 14- كني�صة و مقابر القدي�ض »األك�صندر« اأو »الغرب« 

 :Evêque Alexander
ة  قمرّ على  باملدينة  يحيط  الذي  ال�سور  غرب  توجد  هي  و 

تطل على البحر، و حتمل اإ�سم القدي�ض األك�سندر، و هي تعترب 

ال�صورة  اأنظر  اأ�سوارها،  خارج  الرومانية  للمدينة  اإمتدادا 

التالية:

 Caveau et البونية  املقربة  و  املدفن   -15  -1  -4

 :cimetière punique
فوق  مائال  يقف   ، تيبازة  ميناء  و�سط  البوين  املدفن  يقع 

�سخرة و�سط امليناء، و هو عبارة عن �سخرة كبرية حمفورة 

ى بقطع  و مفتوحة من اأعلى و يو�سع فيها جثمان امليت و ُتغطرّ

�سخرية، اأنظر ال�صورة املوالية:

التراث العمراني و دوره في صناعة السياحة الساحلية المستدامة و تنمية اإلقتصاد المحلي، نموذج مدينة تيبازة )الجزائر(               د. رزاز حممد عبد ال�سمد
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و املقربة البونية التي جندها على ال�سفة ال�سرقية للميناء، 

على  ي�سهدان  الذين  املدينة  يف  الوحيدان  املعلمان  هما  و 

فهي  ال�سرقية،  الأثرية  احلظرية  اأما  فيها؛  البونية  احلقبة 

»قمة  ت�سمل  و هي  زارور«  »كودية  امل�سمى  املكان  موجودة يف 

�سال�سا«، تعترب اأقل ثراء من تلك املوجودة يف اجلهة الغربية، 

مما دفع بامل�سئولني منذ �سنة 1992م للتفكري يف ا�ستغاللها 

املعامل  من  كبري  جزء  يزال  ل  حيث  اأثرية،  بحوث  باإجراء 

الأثرية مدفون حتت الأطيان، و لكن حلد الآن مل ُترتجم هذه 

التي جندها  الأثرية  املعامل  اأهم  و  الواقع،  اأر�ض  الإرادة يف 

فيها الآن هي:

4- 1- 16- كني�صة القدي�صة �صال�صا: 

و هي تقع يف اأق�سى �سرق املوقع الأثري ملدينة تيبازة، خارج 

احلدود ال�سرقية لل�سور الروماين الذي يحيط باملدينة، و قد 

ُبنيت فوق ه�سبة تطل على البحر، و هي متثل بناءا معماريا 

حمتفظ به ن�سبيا.

(26) CIAJ, Revue, TIPAZA, Patrimoine Universel , Alger, P .13.
(27) Ibidem, P .16.

4- 1- 17- املقابر ال�صرقية: 

توجد هذه املقابر بالقرب من كني�سة القدي�سة �سال�سا، فوق 

ة �سانت �سال�سا، خارج �سور املدينة، كما جتدر الإ�سارة اإىل  قمرّ

لها،  املعبد  تكري�ض  يتم  التي  الآلهة  خ�سائ�ض  حتديد   « اأنرّ 

مل ي�ستطع الباحثون حلد الآن حتديديها، و ل حتديد تاريخ 

املدينة  يف  احلمامات  ملحقات  من 
 )26(

د«، املُحدرّ اإن�سائها 

الرومانية، قاعة لالجتماعات و اأخرى للريا�سة و م�سطبة و 

  
 )27(

اأي�سا قاعة مكتبة و اأخرى للقراءة و املطالعة «.

4- 2- اللباس و الحرف التقليدية: 
على  تيبازة  مدينة  تزخر  الأثرية  املعامل  اإىل  بالإ�سافة 

على  كالطرز   الفنية  و  احلرفية  الن�ساطات  من  جمموعة 

رقم  ال�سورة  ميني  على  )القفطان  القطيفة  على  و  احلرير 

)10( و الكاراكو على ي�سارها(، و �سناعة الفخار، و �سناعة 

الأواين النحا�سية، بالإ�سافة اإىل الفلكلور و املدائح الدينية و 

الق�سائد الأندل�سية الأ�سيلة.

ال�سورة )10(: اللبا�ض التقليدي الفاخر تيبازة

TOURISME Magazine Algérie، N: 13، 2008، P )17(
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ال�سورة )11(: املركب ال�سياحي ماطاري�ض تيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 24 جويلية 2011

4- 3- السكن السياحي في مدينة تيبازة: 
�سياحية  مركبات   )03( ثالثة  على  تيبازة  مدينة  حتتوي 

تابعة للقطاع العام بطاقة اإ�ستيعاب اإجمالية تقدر بـ 2.428 

، و هي يف حالة تتطلب اإعادة الإعتبار و التحديث، 
)28(

�سرير

و )3( ثالثة فنادق بطاقة اإ�ستيعاب و�سلت اإىل )100( مائة 

 4020 بلغ  اأ�سرة  بعدد  و )7( �سبعة خميمات عائلية  �سرير، 

�سرير، حيث بلغ جمموع عدد الأ�سرة يف املدينة 6548 �سرير. 

و للعلم فقد ا�ستقبلت ولية تيبازة يف املو�سم ال�سياحي ل�سنة 

، مع هذا الرقم الكبري 
)29(

2009 اأكرث من 27 مليون �سائح

الذي  الأ�سرة  عدد  يبقى  الولية،  زاروا  الذين  ال�سياح  لعدد 

عدد  جمموع  من    %70 ميثل  الذي  و  تيبازة  مدينة  توفره 

الأ�سرة بالولية و الذي بلغ 9386 �سرير �سنة 2009، قليل و 

الإ�ستيعاب  تعزيز طاقة  التفكري يف  عليه يجب  و  قليل جدا، 

حتقيق  من  املدينة  ن  مُتكرّ جدية،  بطريقة  للمدينة  الفندقية 

و  تنميتها  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  حقيقية  �سياحية  �سناعة 

ملدينة  ال�سياحي  ال�سكن  هياكل  تتمثل  و  كلها.  الولية  تنمية 

تيبازة يف:

4- 3- 1- وحدة مطاري�ض: 

و هي عبارة عن مركب، كانت م�سنفة بدرجة )3( ثالث 

حالة  يف�سر  ما  م�سنفة،  غري  اليوم  لكنها  و    
)30(

جنوم،

التدهور الذي تعرفها هذه الوحدة، تقع يف ال�سواطئ الغربية 

متتلك  كما  �سرير،   1.220 ا�ستيعابها  طاقة  تبلغ  للمدينة 

اإىل  و�سل  وجبات  بعدد  مطعمني  يف  تتمثل  اإطعام  قدرات 

 اأنظر ال�صورة رقم )11(:
)31(

1.520 وجبة.

 :)CET( 4- 3- 2- وحدة تيبازة القرية

هي اأي�سا عبارة عن مركب �سياحي، كانت م�سنفة بدرجة 

، لكنها اليوم غري م�سنفة مثلها مثل وحدة 
)32(

ثالثة جنوم

مطاري�ض، و ذلك للت�سيب و التدهور الذي عرفته هياكل هذه 

مدخلها  عند  للمدينة،  ال�سرقية  ال�سواطئ  يف  تقع  الوحدة؛ 

بـاألف  اإ�ستيعابها  طاقة  تقدر  العا�سمة،  اجلزائر  من  قادما 

�سرير، و متتلك قدرات اإطعام تتمثل يف مطعمني بعدد وجبات 

 اأنظر ال�سورة رقم )12(.
)33(

ي�سل اإىل 500 وجبة.

4- 3- 3- وحدة القرن الذهبي: 

هي عبارة عن مركب �سياحي ، كان م�سنف بدرجة ثالثة 

مواكبة  عدم  و  للتدهور  نظرا  و  اليوم  اأنه  غري   ،
)34(

جنوم

و  احلديثة  الإيواء  هياكل  تعرفه  الذي  التطوير  و  التح�سني 

هذه  متتلك  م�سنفة،  غري  فهي  الدرجة،  بنف�ض  امل�سنفة 

على  حتتوي  و  �سرير،   208 بـ  تقدر  اإ�ستيعاب  طاقة  الوحدة 

طاقة اإطعام تتمثل يف مطعمني بعدد وجبات ي�سل اإىل 280 

وجبة، ال�سورة رقم )13(.

(28) DPAT, (2010), Monographie de la wilaya de Tipaza, p .136.
(29) Ibidem, p .136.
(30) REZZAZ, Mohamed Abdessamad « Développement Durable pour le Tourisme en Algérie. Cas de la Commune de 
Tipaza », Ibidem, p .145.

(31)
(32) REZZAZ, Mohamed Abdessamad, Ibidem, p .136.

(33)
(34) REZZAZ, Mohamed Abdessamad, Ibidem, p .136.

مديرية ال�سياحة لولية تيبازة: تقرير حول: ح�سيلة الن�ساطات لعام 2008 مديرية ال�سياحة تيبازة، جانفي 2009، �ض .4. 

مديرية ال�سياحة لولية تيبازة، م�سدر �سبق ذكره، �ض. 4.

التراث العمراني و دوره في صناعة السياحة الساحلية المستدامة و تنمية اإلقتصاد المحلي، نموذج مدينة تيبازة )الجزائر(               د. رزاز حممد عبد ال�سمد
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و لالإ�سارة فاإن هذه الوحدات الثالث اأو املركبات هي من 

امل�ساريع الإيوائية الأوىل التي اأن�ساأتها الدولة بعد ال�ستقالل، 

طرف  من  ُم�سممة  هي  و  ال�سياحة،  قطاع  تطوير  اإطار  يف 

جنزت يف الفرتة 
ُ
املهند�ض املعماري »F، Pouillon«، و التي اأ

ما بني نهاية ال�ستينات و بداية ال�سبعينات. و قد كانت وقتها 

و  ال�ساحلية  ال�سياحة  ترقية  و  لتطوير  فعلية  انطالقة  متثل 

التحولت  اإثر  طويال،  ت�ستمر  مل  لكنها  ال�ساطئية،  خا�سة 

القطاع  هذا  و�سعية  عرفتها  التي  التغريات  و  ال�سيا�سية، 

خمتلف  عرب  للدولة  الإقت�سادية  التنمية  لربامج  بالن�سبة 

تارة  الدولة  اأن  التنمية، حيث  ال�سياحة و خمططات  مواثيق 

اأ�سا�سيا  اإقت�ساديا  قطاعا  باإعتباره  كبريا  اإهتماما  توليه 

جللب العملة ال�سعبة و اإ�سراكه يف تنمية البالد، و تارة اأخرى 

عملة  من  املحروقات  قطاع  ُيوفر  ملا  ثانويا،  قطاعا  تعتربه 

�سعبة، ُت�ساعد على حتقيق العائدات املالية املطلوبة لتحقيق 

ال�سورة )12(: املركب ال�سياحي القرية تيبازة

مديرية ال�سياحة لولية تيبازة 2010

ال�سورة )13(: املركب ال�سياحي القرن الذهبي تيبازة

مديرية ال�سياحة لولية تيبازة 2010

التنمية الإقت�سادية الوطنية. 

4- 3- 4- فندق لّلة فوغالة: 

طاقة  ت�سل  م�سنف،  غري  هو  و  �سنوة،  �ساطئ  يف  يوجد 

بعدد  واحد  مطعم  على  يحتوي  و  �سرير،   52 اإىل  ا�ستيعابه 

.
)35(

وجبات يقدر بـ 80 وجبة

4- 3- 5- فندق ال�ّصندباد: 

ت�سل  و  نوفمرب(،   1 �سارع  يف  )يوجد  ح�سري،  فندق  هو 

طاقة ا�ستيعابه اإىل 14 �سرير، كما يحتوي على مطعم واحد 

 
)36(

بعدد وجبات ي�سل اإىل )46( وجبة.

4- 3- 6-  فندق اخلليج: 

يوجد يف خليج �سنوة، و هو فندق جديد، دخل حيز اخلدمة 

يف نهاية �سنة 2009 و بداية 2010، ت�سل طاقة اإيوائه اإىل 34 

.
)37(

�سرير

(35) BENIDIR, Sofiane et Djenad, Samir, (2005), « Quel développement pour le tourisme », dans la commune de Tipaza, 
encadré par REZZAZ, Mehamed Abdessamad, Mémoire d’ingénieur en Aménagement Urbain, FSTGAT, USTHB, PP.98.
(36) Ibidem, P .99.

مديرية ال�سياحة لولية تيبازة: تقرير، م�سدر �سبق ذكره، �ض .27.(37)
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ال�سورة )14(: �ساطئ مركب القرن الذهبي تيبازة 

رزاز حممد عبد ال�سمد، 24 جويلية 2011

ال�سورة )15(: �ساطئ البلج تيبازة

رزاز حممد عبد ال�سمد، 18 جويلية 2010

(38)
(39)

(40) REZZAZ, Mohamed abdessamad et autre, (2008), « L’Activité Touristique dans la commune de Bejaia, Enjeux et 
Perspectives », Acte du colloque international sur le tourisme, secteur de l’économie de substitution et de développement 
durable. Alger, les 12 et 13 avril. P .384.

(41)

ل مرة يف 1971/02/02 برام�سار )اإيران(. تفاقية رام�سار هي معاهدة بني عدة حكومات حلماية املناطق الرطبة يف العامل، و مواطن الطيور النادرة، و قد مترّ عقدها اأورّ

لقاء مع ال�سيد مدير البيئة لولية تيبازة يف يوم 2009.10.13.

�سم�ض الدين، نعيمة، )2006(، »ال�سياحة يف ولية تيبازة، واقع و اآفاق«، مذكرة نهاية الدرا�سة لنيل �سهادة اأ�ستاذ يف التعليم الثانوي، ق�سم التاريخ و اجلغرافيا، املدر�سة 

العليا لالأ�ساتذة يف الآداب و العلوم الإن�سانية، بوزريعة، اجلزائر، �ض.36.   

4- 4- المقومات الطبيعية بمدينة تيبازة: 
حتتوي مدينة تيبازة على مقومات طبيعية متعددة و متميزة 

اجلميلة و  ال�سواحل  و  اخلالبة  الطبيعية  املناظر  يف  تتمثل 

اجلذابة )كما يظهر يف ال�سور املوالية(، تتخللها خلجان و 

روؤو�ض )Criques(، كما تتميز مبناطق جبلية رائعة مغطاة 

اأو  غابة  مثل  خمتلفة،  حيوانية  اأنواع  حتوي  خ�سراء  بغابات 

نباتية  لرثوة  طبيعي  خزان  تعترب  التي  �سنوة  جبل  حظرية 

بدائية و حيوانية، تتمثل يف ال�سنوبر احللبي و الفلني و البلوط 

فة ح�سب اتفاقية  و العرعار و الغابات الرواقية، و هي ُم�سنرّ

اإن�سائها  مر�سوم  �سدور  بعد  وطنية  كحظرية   
)38(

رام�سار

اأ�سخا�ض  طرف  من  تدهورا  تعرف  اأنها  غري   ،1987 �سنة 

اأ�سبحت  بالتايل  و  املمنوعات،  ل�سرب  كمالذ  يتخذونها 

اأجل  من  غلقها  ب  توجرّ لذا  و  الزجاجية،  للقارورات  مفرغة 

عمليات التهيئة حلماية ثرواتها النباتية و احليوانية، ح�سب 

  .
)39(

ت�سريح مدير البيئة لولية تيبازة

كما حتتوي على �سواطئ فائقة اجلمال، مبياهها الزرقاء 

الأرجوانية و رمالها ال�سفراء و غاباتها اخل�سراء؛ ال�سورتني 

املتميز،  املتو�سطي  مناخها  اإىل  بالإ�سافة  و 15(،  رقم )14 

 مبعدل 
)40(

احلار و امل�سم�ض �سيفا و الدافئ و الرطب �ستاءا،

اأعالها  و  يناير  �سهر  �سجلت  11.6˚م  دنيا  حرارة  درجة 

.
)41(

24.4˚م �سجلت �سهر اأوت )1998(
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ابة و التي نادرا ما جتتمع  زة و اجلذرّ كل هذه املقومات املُحفرّ

لتطوير  منطلقا  و  قاعدة  تكون  اأن  ميكنها  واحد،  مو�سع  يف 

اأنواع عديدة من ال�سياحة ال�ساطئية و اجلبلية و التاريخية و 

الثقافية باملدينة.

5- النتائج:
هذه  خالل  من  اإليها  تو�صلنا  التي  النتائج  اأهم  من 

الدرا�صة ما يلي:

و  املجيد  املا�سي  و  العريق  التاريخ  من  بالرغم   -

مازالت  التي  و  تيبازة،  ملدينة  امل�سرقة  ال�سفحات 

املتطابقة  املدن  بقايا  يف  واملتمثلة  قائمة،  اآثارها  بع�ض 

طبقات  كاأنها  و  املدينة،  مركز  يف  البع�ض  بع�سها  فوق 

علم  يف  املخت�سني  بع�ض  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  جيولوجية 

الآثار، و رغم ثراء و تنوع مقومات الرتاث العمراين بها، 

و التي حتلم اأي مدينة باأن تك�سب جزءا منها، لكنها مل 

بال�سكل  تنميتها  يف  امل�ساهمة  و  املدينة  خلدمة  ف  ُتوظرّ

و  عليها،  احلفاظ  و  ترميمها  خالل  من  ذلك  و  الالئق، 

اإ�ستثمارها يف خلق �سناعة �سياحية م�ستدامة، من �ساأنها 

اأن حتقق لها تنمية حملية و توفر منا�سب �سغل جديدة و 

ت�سهم يف بناء جتهيزات جديدة خمططة.

اأغلب امل�سطافني يف �سواطئ مدينة تيبازة و باأكرث   -

عن  عبارة  هم  اإمنا  و  �سياحا  لي�سوا   
)42(

%  67.8 من 

لكل  لل�سياحة  العاملية  املنظمة  تعريف  ح�سب  متنزهني، 

من ال�سائح و املتنزه.

- تدهور ملحوظ للمواقع و املعامل الأثرية باملدينة.

و  املتنزهات  اإنعدام  و  ال�سياحية  املطاعم  نق�ض   -

التي تعترب من املقومات املحفزة لقيام  الت�سلية،  حدائق 

�سناعة �سياحية مبدينة تيبازة.

ال�سياحية يف اجلزائر،  التهيئة  اإطار تطبيق عمليات  و يف 

لل�سياح  امل�ستقطبة  املجالت  هذه  ت�سمية  اإىل  الدولة  �سعت 

املخ�س�سة   ،)ZEST( ال�سياحية  املواقع  و  التو�سع  مبناطق 

اعتمادا  ال�سياحية،  التجهيزات  و  الهياكل  لإجناز  حتديدا 

من  املنا�سب  املكان  يف  املالئم  التجهيز  اإختيار  معيار  على 

 ،
)43(

اأجل �سمان خدمات �سياحية متنوعة ذات جودة عالية

ثم  من  و  الإطعام،  و  الإيواء  هياكل  و  ال�سياحية  كاملركبات 

امل�ساهمة يف التو�سع العمراين للمدينة، اآخذين بعني الإعتبار 

الجتماعية- التباينات  تفادي  و  البيئة،  على  املحافظة 

املراقب  و غري  ال�سريع  النمو  تنتج عن  التي 
  )44(

املجالية، 

عن  تنجر  التي  الآثار  و  منها،  اخلارجية  خا�سة  و  لل�سياحة 

لهم  همرّ  ل  الذين  و  الأجانب  و  اخلوا�ض  امل�ستثمرين  دور 

�سوى حتقيق اأكرب قدر من الأرباح مهما كانت النتائج، و لأن 

اآن  يف  هي  حجمها  كان  مهما  املدن  من  الكثري  يف  ال�سياحة 

التي  ال�سلبية  لالآثار  حتديا  و  التنمية  لتحقيق  فر�سة  واحد 

 )45(
تنتج عنها اإن مل يح�سن تخطيطها و تر�سيدها.

6- التوصيات: 
�سياحي،  بوعي  تيبازة  ملدينة  العمراين  الرتاث  درا�سة  اإن 

�سياحي  عر�ض  مبقومات  غنية  منطقة  اأنها  منها  يت�سح 

فذة،  تاريخية  و  ثقافية  و  طبيعية  خلفية  على  تعتمد  جاذبة 

فاملعامل التاريخية قد اأثبتت قطعا اأنها حتتل مكان ال�سدارة 

بني اأقوى و�سائل العر�ض ال�سياحي، لكن و لالأ�سف فهي رغم 

كل  ت�سل  و  تعيق  �سلبية  مظاهر  من  تعاين  الإمتيازات،  هذه 

يعني  و  ال�سياحيني،  الإ�ستغالل  و  التن�سيط  اإعادة  حماولت 

التهمي�ض  اإىل  بالإ�سافة  البيئي،  و  الفيزيائي  التدهور  ذلك 

احل�سري يف جمالت عدة. 

(42)

(43)

(44)

(45) CHALINE, Claude, (2008), « Tourisme et politiques urbaines : approche internationale », Acte du colloque 
international sur le tourisme, secteur de substitution et de développement durable, LGAU, FSTGAT, USTHB, Alger les 
12 et 13 avril, Alger. P .18.

رزاز، حممد عبد ال�سمد، )2011(، التنمية ال�سياحية امل�ستدامة و اآفاق تطويرها يف ال�سريط ال�ساحلي لوليتي اجلزائر و تيبازة، ر�سالة دكتوراه، كلية علوم الأر�ض 

اجلغرافيا و التهيئة العمرانية، جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، اجلزائر، �ض.360.

رزاز، حممد عبد ال�سمد و اآخر، )2004( ، » ال�سياحة ال�ساحلية يف اجلزائر بني احلا�سر املقلق و امل�ستقبل الواعد، درا�سة حالة مدينة زرالدة«، اأعمال امللتقى الدويل 

»اجلزائر اأمام مواجهة التحديات اجلديدة للعمران«، املنعقد اأيام 28 و 29 فرباير، خمرب التهيئة العمرانية، جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا. مقال من�سور.

2003، �ض  تون�ض،   منوبة،  بجامعة  ق�سم اجلغرافيا  دكرتاه، مقدمة يف  ر�سالة  منطقة احلمامات-نابل،  املجالية يف  الجتماعية  التباينات  و  ال�سياحة  نعيم،   غايل 

�ض492-480. 
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و من اأجل خلق �سناعة �سياحية ترمي و تهدف مبا�سرة اإىل 

يجب مراعاة التو�صيات  التنمية املحلية امل�ستدامة بتيبازة، 

التالية: 

ال�ست�سارات  خالل  من  اجلامعيني  و  الباحثني  اإ�سراك   -

و  ال�سياحية،  التنمية  برهانات  املجتمع  لتنوير  التقييم،   و 

م�ساعدة اأ�سحاب القرار لتخاذ القرارات  املبنية على نتائج 

.
)46(

الدرا�سات و الأبحاث العلمية امل�ستقبلية

خمتلف  يجمع  امليناء،  قرب  ترفيهي  مرفاأ  اإن�ساء   -

الن�ساطات و الريا�سات البحرية، التي من �ساأنها ا�ستقطاب 

ال�سياح من خمتلف اأنحاء العامل، من خالل اإقامة املناف�سات 

الدولية.

حتقيق  يف  لإ�سهامها  التقليدية،  بال�سناعات  الإهتمام   -

التنمية املحلية من خالل تنمية الن�ساط ال�سياحي.

التي ل تتالءم مع وظيفة  التجهيزات  و  الن�ساطات  نقل   -

و  ن�ساطات ترتبط  لأداء  التجهيزات  املدينة، و حتويل بع�ض 

تتنا�سب مع الوظيفة ال�سياحية، التي من �ساأنها الإ�سهام يف 

التن�سيط الدائم للمنطقة.

تظاهرات  برجمة  خالل  من  الثقايف،  الإرث  تثمني   -

فلكلورية، التي من �ساأنها خلق توا�سل بني ال�سياح و ال�سكان 

املحليني.

على  املحافظة  اإىل  يهدف  ا�ستعجايل  خمطط  اإجناز   -

الأماكن و املواقع الأثرية ال�سياحية و العناية بها، و ترميمها 

من اأجل اإ�ستدامة ا�ستغاللها لتطوير ال�سناعة ال�سياحية.

- جمع املعطيات و الإح�ساءات حول ال�سياحة يف تيبازة، 

من اأجل التخطيط امل�ستقبلي ال�سليم لها.

اأكرب  جلذب  املعار�ض  و  املهرجانات  من  العديد  اإقامة   -

عدد من ال�سياح، �سواء من داخل الوطن اأو من خارجه.

- تنمية الوعي الثقايف و الإعالمي ال�سياحي لدى ال�سكان، 

عرب و�سائل الإعالم املختلفة.

تراعي  كي  املطاعم،  و  الفنادق  على  الرقابة  ت�سديد   -

ال�سروط ال�سحية و البيئية ال�سرورية.

البكري، فوؤادة عبد املنعم، )2004(، »التنمية ال�سياحية يف م�سر و العامل العربي، ال�سرتاتيجيات- الأهداف- الأولويات«، عامل الكتاب، القاهرة، م�سر، �ض .214-186.

ال�سي�سي، ماهر عبد اخلالق، )2003(، »�سناعة ال�سياحة، )الأ�سا�سيات و املبادئ(«، مطابع الولء احلديثة، م�سر.

(46) HADJIEDJ, Ali, (2008), «Le tourisme une des Alternatives économiques de l’après pétrole. Essai d’analyse du cas 
Algérien », Acte du colloque international sur le tourisme, secteur de substitution et de développement durable. Alger les 12 
et 13 avril. Version préliminaire. P .9.(29) Ibidem, p .136.

(47)

(48) RBURGEL, Guay, (2008), « Réflexion sur l’expérience du développement touristique Grec », Acte du colloque 
international sur le tourisme, secteur de substitution et de développement durable, LGAU, FSTGAT, USTHB, Alger les 12 et 
13 avril, Alger. P .30. 

(49)

ال�سياحة على تن�سيط و ترويج  - ت�سجيع وكالت ال�سفر و 

الن�ساط ال�سياحي باملنطقة و تفعيله.  

للرتاث  ال�سياحي  الرتويج  و  الت�سهري  و  التعريف  - وجوب 

العمراين التاريخي ملدينة تيبازة يف ال�سوق الوطنية و العاملية، 

حتفيزهم  و  الزوار  لإ�ستقطاب  مقوماتها،  اإبراز  خالل  من 

و  الوطنية  ال�سياحة  و  ال�سفر  وكالت  طريق  عن  لزيارتها، 

اإ�سهارية  مواقع  فتح  و  الإعالم،  و�سائل  خمتلف  و  الدولية، 

كنوزها  اإي�سال  و  لعر�ض  الأنرتنات،  �سبكة  على  دائمة 

ال�سياحية لأكرب عدد من ال�سياح، و ت�سجيع التوجه ال�سياحي 

.)La Destination de Tipaza( نحو تيبازة

العربي  و  الوطني  القطـاع اخلا�ض  اأمام  الإ�ستثمار  فتح   -

ثم الأجنبي ب�سرط احرتامه ملقومات البلد و قيمه و اأعرافه و 

دينه و بيئته، من خالل تقدمي حتفيزات و ت�سهيالت )توفري 

و  اجلمركية  الر�سوم  من  جزئية  اأو  كلية  اإعفاءات  العقار، 

الفوائد على  املالية و تخفي�ض  امل�ساعدات  ال�سريبية، توفري 

القرو�ض(، لرتغيبه يف ال�ستثمار يف ال�سناعة ال�سياحية، و 

هذا من اأجل تنمية املنطقة و التعريف بها اأكرث، كما جرى يف 

 كم�سر والأردن و �سوريا و 
)47(

كثري من دول العامل العربي

تون�ض و املغرب، مع ال�ستفادة من جتاربهم بغر�ض تقلي�ض 

اأكرب قدر ممكن من الآثار ال�سلبية التي تنتج عن ال�سناعة 

ال�سياحية.

- ل تقت�سر ال�سياحة املتو�سطية باخل�سو�ض على الإ�ستمتاع 

لأ�سعة  التعر�ض  و  الرمال  فوق  ال�سرتخاء  و  البحر  بزرقة 

ال�سم�ض من اأجل تغيري لون الب�سرة، لكنها اأي�سا و�سيلة لتو�سيع 

تبادل الثقافات و احل�سارات و طعم التمتع و اجلمال، لأكرب 

.
)48(

عدد من ال�سياح

- الإهتمام اأكرث بحل امل�سكالت التي تواجه قطاع ال�سياحة 

و  كالفنادق  الأ�سا�سية  )املرافق  اأهمها  و   
)49(

جذريا،  حال 

توفري  و  باأنواعه  التلوث  و  ال�سياحية،  اخلدمات  املطاعم، 

الإ�ستقرار الأمني(.
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الق�سوى  ال�سياحي  الإ�ستيعاب  طاقة  عتبة  جتاوز  عدم   -

للمناطق ال�سياحية يف املدينة، لأجل �سمان ال�سري نحو حتقيق 

 .
)50(

تنمية �سياحة م�ستدامة بيئيا و مربحة اإقت�ساديا

- حتتوي منطقة البحث على العديد من الآثار ال�سياحية 

املتنوعة، منها اجلزائرية البونية القدمية، و منها الفينيقية 

و الرومانية و الوندالية و البيزنطية و الإ�سالمية و امل�سيحية، 

و  التاريخية،  و  الثقافية  بال�سياحة  الهتمام  من  لبد  لذلك 

م�سداقا   
)51(

التدُبرية« »ال�صياحة  يها  �سمرّ
ُ
اأ اأن  ل  ف�سرّ

ُ
اأ التي 

كان  كيف  انظروا  و  الأر�ض،  يف  �صريوا  »قل  تعاىل:  لقوله 

 ،42 )اآية  م�صركني«،  اأكرثهم  كان  قبل،  من  الذين  عاقبة 

الرومانية يف  املدينة  اإىل  نظرنا  فلو  فعال،  و  الروم(،  �سورة 

اإىل  تدعوا  وثنية  معابد  ثالثة  من  اأكرث  فيها  لوجدنا  تيبازة 

الأر�ض  يف  ي�صريوا  مل  »اأو  تعاىل:  يقول  و  باهلل؛  ال�سرك 

اأ�صد  كانوا  قبلهم،  من  الذين  عاقبة  كان  كيف  فينظروا 

عمروها  مما  اأكرث  عمروها  و  الأر�ض  اأثاروا  و  قوة،  منهم 

و لكن  بالبّينات، فما كان اهلل ليظلمهم  ُر�ُصلهم  و جاءتهم 

كانوا اأنف�صهم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين اأ�صاوؤوا ال�صوء 

اأن كذبوا باآيات اهلل و كانوا بها ي�صتهزئون« )الآيتني 10-9، 

عن  يكون  التدُبرّرية  بال�سياحة  الإهتمام  و  الروم(،  �سورة 

طريق الهتمام باملناطق الأثرية الهامة و تزويدها بالدليلني 

ال�سياحيني.

- ل ُبدرّ من الأخذ بعني الإعتبار الُبعد الإجتماعي و الثقايف 

لتطوير  التنموية  الربامج  و  ال�سيا�سات  و�سع  عند  الديني  و 

التنمية ال�سياحية امل�ستدامة يف منطقة البحث، و ذلك للحفاظ 

الدينية  و  الثقافية  القيم  و  الرتاث  و  الأ�سالة  و  الهوية  على 

و  مظاهر  لأن  املنطقة،  يف  للمواطنني  التقاليد  و  العادات  و 

ما �سياحيا،  ُمقورّ مدلولت هذه القيم هي يف حد ذاتها متثل 

يتباين فيما بني املجتمعات ال�سياحية الدولية املختلفة.

اإنتهاجها و لو يف  اليوم  ناأمل  ال�سياحية التي  التنمية  اإن   -

�سواطئ معيرّنة من مدينة تيبازة »و ُمراعاة للحريات الفردية 

بالتوازي مع  ال�صياحي، و  التنويع  و احلريات اجلماعية و 

التنمية ال�صياحية ال�صائدة و املُهيمنة اليوم على كل املواقع 

ال�صياحية يف مدينة تيبازة« هي: التنمية ال�سياحية املُ�ستدامة 

التي ُتراعي الروا�سب الثقافية و العرفية و الرتاثية للمجتمع 

تعمل  التي  و   
)52(

احلنيف، دينه  من  املُ�ستمدة  و  اجلزائري 

البيئي و احلفاظ على املوارد الطبيعية  التوازن  على حتقيق 

ثمرّ حتقيق  و من  لها،  الإ�ستغالل اخلاطئ  و  الإ�ستنزاف  من 

الإ�ستمتاع  املُقبلة يف  العدالة بني الأجيال احلالية و الأجيال 

باملوارد الطبيعية و احل�سارية ال�سياحية املختلفة، و حتقيق 

راحة البال من خالل التمتع بالراحة و ال�ستجمام ب�سواطئ 

تيبازة و اأمواجها و رمالها لكل من الرجال و الن�ساء و الأولد 

ين، و من ثمرّ حتقيق الإ�سباع و الر�سا  دون هتك للُعرف و الدرّ

و  الروحية  اجلوانب  بني  التوازن  بتحقيق  املادي،  و  الروحي 

مُب�سطلح  جلرّ  و  عزرّ  املوىل  عنها  عربرّ  التي  املادية  اجلوانب 

النوع  د  ُيحدرّ الذي  هو  امل�ستقبل  نرتك  و  الطّيبة«،  »احلياة 

الأكرث مواءمة و الأكرث ربحا و الأكرث اإ�ستدامة يف تيبازة.

- و اإذ توؤكد املنظمة العاملية لل�سياحة اأن ال�سدارة يف هذه 

الألفية �ستكون لل�سياحة الثقافية، و مبا اأن مدينة تيبازة لها 

تتوفر  اإذ  ثقافيا،  ح�ساريا  مركزا  ت�سبح  لأن  املوؤهالت  كل 

فيها ركائز اأ�سا�سية لتطوير الن�ساط ال�سياحي، و هي التاريخ 

و معامل الرتاث العمراين و املناظر الطبيعية اخلالبة، التي 

ميكن من خاللها اأن توؤدي املدينة دورها الثقايف و ال�سياحي، 

اإ�ستغالل  و  تثمني  اإعادة  �سروريا،  يبدو  املنطلق،  هذا  من  و 

تطوير  اأجل  تيبازة، من  بها مدينة  تزخر  التي  املقومات  كل 

تاأثري  و  نفوذ  من  تزيد  بها،  م�ستدامة  �سياحية  �سناعة 

اإ�سعاعها الثقايف، و ت�سهم يف حتقيق التنمية املحلية ال�ساملة 

و امل�ستدامة بها.

(50) DUBOIS-MAURY, Jocelyne, (2008), « Le tourisme, défi au développement durable – les réponses du droit : le cas des 
zones littorales », Acte du colloque international sur le tourisme, secteur de substitution et de développement durable, LGAU, 
FSTGAT, USTHB, Alger les 12 et 13 avril, Alger. P .12.

(51)

(52)
رزاز، حممد عبد ال�سمد، )2011(، »التنمية ال�سياحية امل�ستدامة و اآفاق تطويرها يف ال�سريط ال�ساحلي لوليتي اجلزائر و تيبازة«، م�سدر �سابق، �ض.421. 

رزاز، حممد عبد ال�سمد، )2011(، م�سدر �سابق، �ض.430.
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