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 الحاج لخضر باتنة مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني الثاني بجامعة
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير

 فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر: حول

 0290نوفمبر  02و  91يومي 

 عنوان المداخلة

 في الجزائر الداخلية السياحة الحموية كأسلوب لترقية السياحة

 دراسة حالة والية قالمة

 راوية حناشي. سامية حلـول                                                              أ. د            
                                           ـة                 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف   دية وعلوم التسيري، جامعة باتنكلية العلوم االقتصا

 

 ملخص

ويتم ذلك من . يف ترقية السياحة الداخلية يف اجلزائر والية قاملةلالسياحة احلموية مسامهة  هتدف هذه الدراسة إىل إبراز
. ريف اجلزائ هاأهم مقاصدو  وأهم أنواعها ومتطلباهتا، باإلضافة إىل البحث عن واقعها السياحة احلمويةخالل الوقوف على مفهوم 

 ية يف ظل منافسة األنواع األخرى للسياحة وحماولة دراسة حالةأساليب تنمية السياحة احلموية اجلزائر  كما جيب التعرج على
 .ومقومات جناحها من أجل إبراز كيفية مسامهتها يف ترقية السياحة الداخلية يف اجلزائر قاملة واليةالسياحة احلموية يف 

وجود عالقة بني السياحة احلموية وترقية السياحة الداخلية يف اجلزائر، إذ تساهم  النتائج املستخلصة من البحثوأظهرت   
خلق مناصب  ، باإلضافة إىلفنيةو  ثقافيةو على خلق مهارات سياحية  هتاقدر من خالل  واليات الداخليةسياحة يف تنمية الهذه ال

وبسبب ارتفاع عدد املنابع احلموية يف الواليات الداخلية للجزائر  .التدفقات املتزايدة للسياحل بفعشغل وجلب العملة الصعبة 
كما . عتماد عليها يف منافسة السياحة الشاطئية والصحراوية واجلبليةميكن اال ،األمراض اليت ميكن عالجها من خالهلاتعدد و 

االستشفائي واالستجمامي من خالل الدور  يف ترقية السياحة الداخلية قاملةوالية لالسياحة احلموية مسامهة أظهرت النتائج أيضا 
      .يف تسهيل عملية التنقل واإليواء لفنادق واملركبات املعدنيةوا اهلياكل القاعدية إىل دور ة، باإلضافلمنابع احلمويةل
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 :مقدمة
 

 دورها تزايد مع أمهيتها تضاعفت العامل، ولكن شعوب معظم لدى خاصة أمهية تشكل والسياحة القدمية العصور منذ    
 منوا املاضي القرن من الثاين النصف خالل العامل يف السياحة قطاع شهد وقد .والتكنولوجي والبيئي واالجتماعي االقتصادي

 رأس حيث من األقل على صناعة عاملية، وأهم أول كونلت الشعوب اقتصاديات يف متميزا موقعا متثل السياحة متزايدا، وأصبحت
 .املستخدمة العاملة واأليدي املستثمر املال
  الثقايف الرتاث إىل باإلضافة اجلغرافية، املواقع أخرى باختالف إىل منطقة من ختتلف متنوعة سياحية مبوارد تتمتعواجلزائر      

 متعددة سياحية منطقة منها وهذا ما جعل   .اجلزائر يف للسياحة أنواع عدة ظهور إىل أدى ، األمر الذيواحلريف املهم التارخيي
 . املوارد هذه إظهار على تعمل اليت الوطنية التصاميم مرموقة ضمن مكانة احتاللو  األقطاب

يف املدن الداخلية للجزائر وميول بعض الفئات  ةواالستجمامي ةاالستشفائيوأمهيتها  وبفضل انتشار احلمامات الطبيعية
 منتجات تطوير على اجلزائر يف السياحة صناعة عن املسئولة اجلهات تعملالسياحية خاصة كبار السن هلذا النوع من السياحة، 

من املواقع السياحية ملة والية ڤاوتعترب  .باإلضافة إىل السياحة الشاطئية والصحراوية واجلبلية مويةالسياحة احل مثل جديدة سياحية
 السياحة الداخلية يساهم يف ترقية سياحي كنز متثلميكن أن هائلة  طبيعية سياحية مقومات و واردمن امل عديدباحتوائها للموية احل

 .اإلدارية و التسويقية الناحية من هبا االهتمام عن فضال تطويرها مت ما إذا يف اجلزائر
اليت يرجى اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة، وأهم هذه من خالل الطرح السابق، سيتم معاجلة جمموعة من التساؤالت  
 :األسئلة

 ؟وما هي أهم أنواعها ومتطلباهتا املقصود بالسياحة احلموية ما -
 ؟هاأهم مقاصدو  رما هو واقع السياحة احلموية يف اجلزائ -
 ؟يف ظل منافسة األنواع األخرى للسياحة يةالسياحة احلموية اجلزائر أساليب تنمية ما هي  -
 ؟ومقومات جناحها قاملة واليةالسياحة احلموية يف ما هو واقع  -
      يف ترقية السياحة الداخلية يف اجلزائر؟ والية قاملةلالسياحة احلموية  كيف تساهم  -
 

 السياحة الحموية ماهية :أوال
على خلق مناصب شغـل  تهقدر من خالل قتصاد الانمية اهم يف تتس يتال من القطاعات اإلسرتاتيجيةاحلموية عترب السياحة ت

وأصبحت لقطاع السياحي للسلطات العمومية وبذلك، تغريت نظرة ا .فنيةو  ثقافيةو وجلب العملة الصعبة وخلق مهارات سياحية 
للتنويع يف املوارد اليت تبقى يف الوقت  مصدر يعتمد عليهاالقتصادية واالجتماعية و قطاع خالق للثروات ومساهم يف التنمية تعتربه 

 .احلايل رهينة ملداخيل احملروقات
 :السياحة الحمويةتعريف  .1

 الفنادق إنشاءإن السياحة احلموية معروفة منذ القدم لكن ازدادت بروزا مع التطور الذي عرفه هذا القطاع من خالل 
كما تعد السياحة احلموية من  .واملرافق الرتفيهية من أجل توفري شروط الراحة لتحقيق العالج و املتعة املنتجعات الصحيةو 

أهم أنواع السياحة احلديثة اليت متكن من حتقيق جناحا كبريا يف تنمية السياحة الداخلية من جهة والتنمية االقتصادية من جهة 
 .أخرى
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 أجل ومتارس من املواطنني، عند أخرى وأمراض والنفسي اجلسمي بالعالج لقةاملتع السياحةالسياحة احلموية هي تلك و 
 طريق عن للعالج كوسيلة أساسية املعدنية الينابيع فيها تستخدم كما. واألوجاع اآلالم من التخفيف أو التام الشفاء

السياحة احلموية أساسا وعليه، تعتمد   1.السياحة الداخلية يف مهيةدورا بالغ األ املعدنية املياه ؤديوت . الشرب أو االستحمام
كما تعترب   .يف عالج العديد من األمراض ةستخدماملعلى املياه املعدنية احلرارية بدورها على احلمامات املعدنية اليت تعتمد 

 .مقاصد للرتفيه واالستجماماحلمامات املعدنية 
 :أنواع السياحة الحموية .2

  .الرتفيهية، الثقافية، العالجية االصطناعية أو الطبيعية توجد عدة أنواع للسياحة احلموية منها
يتواجد هذا النوع من السياحة عندما تتوفر احلمامات املعدنية على مساحات شاسعة وحدائق وتكوينات : الترفيهية السياحة . أ

. طل الستعادة النشاطوقت الفراغ والع يفوالرتفيه  اإلجازاتقضاء  يفاهلدف من هذه الرحلة السياحية يتمثل و  .جيولوجية
  .عنصر جذب لغالبية السياح الذين يقصدون احلمامات املعدنية اعتبارهويتميز هذا النوع من السياحة ب

تكون الزيارة و  .السائح لدى احلضارية والتارخيية املعلومات دائرة توسيع و املعرفة إشباع إىل هتدف اليت وهي: السياحة الثقافية . ب
تنمية معارفه  إىليهدف السائح من خالهلا  كما. تتميز بآثارها القدمية املشهورة من خمتلف احلضاراتفيها للحمامات اليت 

 2 .الثقافية
 أو المهاآ و األمراض من أو التقليل األمراض من االستشفاء و النقاهة و للعالج احلاجة تلبية يف تتمثل :السياحة العالجية. جـ

 العالجية من السياحة تعتربكما . الطبيعية اخلصائص على كبري بشكل من السياحة النوع هذا ويعتمد. النفسية الراحة عن البحث
 متوسطة تكون فرتةأغلب األحيان ل يف السائح وذلك نتيجة قضاء. معترب دخل من حتققه ملا نظرا للسياحة احلموية املهمة األنواع

 3:جية، مهاالعال السياحة من نوعنيوهناك  .مصاريفه ، األمر الذي يزيد من العالج يف طويلة أو
محامات اصطناعية  تتشكل منحبيث  اإلنسان،هنا من صنع بأتتميز هذه السياحة : السياحة العالجية االصطناعية -

 تتميزو . العضلية واجللديةال سيما تستخدم املعدات واألجهزة التكنولوجية لعالج بعض األمراض كما . ومسابح
 .يةوسائل ترفيه، باإلضافة إىل بوجود حدائق ومساحات خضراءية السياحة العالجية االصطناع

يعتمد هذا النوع من السياحة على الطبيعة بكل مقومات العالج الطبيعي اليت تساعد : السياحة العالجية الطبيعية -
 :وتتمثل يف .األمراضعلى عالج العديد من 

  املتعلقة  األمراضيتواجد يف مناطق معينة تساعد على عالج العديد من : الكربيتية أواحلمامات املعدنية
 .باجللد

 حبيث يكمن دورها  ،تدخل ضمن طرق العالج التقليدية كوهنا تعتمد على الدفن يف الرمال: احلمامات الرملية
 .يف عالج آالم الروماتيزم وعادة ما جند هذا النوع من احلمامات يف واحات الصحراء

 احلمامات الطينية 
 

 :  متطلبات السياحة الحموية .3
                                                           

 جامعة التسيري، علوم قسم التسيري، وعلوم .االقتصادية  العلوم كلية ماجستري، ةمذكر  ،المتوسطية البلدان بعض مع الجزائر في السياحية للتجربة مقارنة دراسة : ف ساخل مىن 1
 .98. ص ، 2003 اجلزائر

 .07 .ص ،(1990  ،للنشر زهراندار : القاهرة) الطبعة الثانية ،الدولية السياحة الوهاب، عبدالدين حممود  صالح 2
ة يف التنمية قصاص زكية، مقومات صناعة السياحة العالجية يف املناطق الصحراوية، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين حول دور السياحة الصحراوي بن حبيب عبد الرزاق،  3

 .5.، ص ( 1711مارس 11،11)االقتصادية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة ،اجلزائر، 
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تتطلب السياحة احلموية توفري شروط معينة وظروف مالئمة جتعل السائح يشعر بتحقيق احلد األدىن من األهداف اليت رمسها 
 :ومن هذه الشروط ما يلي. يف خميلته

 :الحمامات المعدنية . أ
عدة عناصر  مائها ساخن على ، حيتوي"ينابيع"  على شكل عيون هي تلك احلمامات الطبيعية الذي تنبع من الطبيعةو 

 أعطىحمل استقطاب العديد من السياح  مما   األخريةيف السنوات وأصبحت .  األمراضعالج العديد من  متكنها من
 4:إىلاحلمامات املعدنية وتتنوع  .منه عالجي أكثرهلا طابع سياحي 

رفع كفاءة اجلهاز  باإلضافة إىل التنشيط واالنتعاش، ومن مث انقباض األوعية الدمويةتؤدي إىل  :حمامات المياه الباردة -
كما تساعد احلمامات الباردة على ختفيف . وغريها من العالجات وتنشيط مسام اجللد املناعي وختفيض درجة حرارة اجلسم

  .آالم الروماتيزم
م الاآلتسكني باإلضافة إىل النوم،  ومن مثرتخاء اجلسم تساعد على هتدئة األعصاب و اس :حمامات المياه الدافئة  -

على  أيضاتساعد و . كما تؤدي إىل حدوث اتساع لألوعية الدموية باجلسم بفعل حرارة املاء الدافئ، مما يزيد الدم هبا  .اخلفيفة
 .التهاب الشعب اهلوائيةو  م املفاصل و االنزالق الغضرويفختفيف آال

جيد إذا  وهلا مفعول" احلمامات املتعاقبة"ويُطلق على هذه احلمامات اسم  :والماء الدافئ بالتبادلحمامات الماء البارد   -
وتعد هذه احلمامات هبذه الكيفية مبثابة تدليك للجهاز الدوري،   .ويليه مباشرة احلمام البارد مت عمل احلمام الدافئ أوالا 

كما يعمل على   .يؤدي إىل تنشيط كل وظائف اجلسم األمر الذي، ضهاإىل انقبااآلخر يؤدي األول األوعية الدموية و يوسع ف
 . تفتيت السموم و املخلفات الضارة املوجودة بالدم والتخلص منها

 :المنتجعات الصحية . ب
عالج  ، باإلضافة إىل أنههو منتجع معد الستقبال الناقهني واملرضى وطاليب االستشفاء املنتجع الصحي أو املركز الصحي       

ساعد على ب يذال تدليكبأنواع عديدة من ال ، ويتم ذلكللروح وهتدئة النفس من ضغوط احلياة اليومية اليت يتعرض هلا اإلنسان
: إىلأسباب الذهاب إىل املنتجعات الصحية تعود و  5.مركز لتضميد اجلراح وتغذية العقل واجلسد والروح كما يعترب. االسرتخاء

الصحة والعافية، البقاء يف صحة جيدة، راحة البال، التدليل والسرور،  ،إدارة اإلجهاد ،اجلسم استعادة لياقةالبحث عن 
املنتجعات  توفرو  .إنقاص الوزن، التخلص من السموم، التمرين على املشي، تناول الطعام بشكل جيد والشعور باإلهلام، االسرتخاء

  .واحلديثةجمموعة متنوعة واسعة من التقنيات واخلدمات التقليدية 
   : السياحية اإلقامة وسائل .جـ

السياحية من األولويات اليت ال غىن عنها لرتقية السياحة احلموية وتطويرها وجعل االستفادة من عائداهتا  اإلقامةتعترب وسائل     
 : تضمو  السياحي اإليواء أماكن عليها ويطلق. أمرا ممكنا

 املشروباتو  الطعام خدمة إىل باإلضافة األوىل، بالدرجة اإلقامة خدمة تقدم نزل أو مؤسسة هو الفندق :الفنادق -
 6.معني أجر لقاء زيلنال إليها حيتاج أخرى وخدمات

                                                           
4
 /http://arb3.maktoob.com/vb/arb20858       52/52/5552العالج بالماء،   

5
                       ،5522، فيفري المنتجع الصحي   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A 
6 Muriel Deneau ,Patrick Courtin ,droit et droit du tourisme, 2 ème édition, ) France : édition  Bréal, ,1996(, 
P.201 
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كما بدأت تنتشر يف العديد من   ،وهي  شكل من أشكال السياحة املنتشرة جداا يف أوروبا :بأنواعها  السياحية القرى -
 .وتستهوي سكان املدن حباا يف التغيري والبساطة منوذج خيتلف عن احلياة يف املدن احلياة يف القريةوتعترب . دول العامل

 واجلبال الشالالت قرب البحريات، أو املعدنية املياه ينابيع قرب الفنادق من النوع هذا يقع : السياحية المنتجعات -
 . االستجمام طاليب الرتفيه إليواء رئيسية بصورة خمصصة وهي.  اخل...

 .خمتلف املستويات من السائحني حاجة وتلبية السياحة احلموية دعائم أهم السياحية من اإلقامةوسائل تعد و 
 7:تتمثل يف السياحي أماكن اإليواء لتصنيف معاير عدة وتوجد
 فنادق وسط املدينة، فنادق املطارات :الموقع معيار. 
  جتمع  أخرىالذاتية، و  اخلدمة على تقوم وأخرى سياحية، خدمات تقدم إقامة وحدات وتتضمن :الخدمة معيار

 .بني النوعني
 خاصة  تسهيالت منها السياحية اإلقامة وحدات تقدمها اليت التسهيالت تتعدد :المتاحة التسهيالت معيار

 .خاصة وأخرى باحلجز
 : األمن . د
من املتعارف عليه أن السائح حيتاج إىل ضمان أمنه وسالمة جسده وأمتعته من أي مساس مادي أو معنوي سواء أكان صادرا    

ولكي تزدهر السياحة احلموية يتطلب توافر األمن مبفهومه . من طرف القائمني على تسيري املرفق السياحي أو من عامة الناس
أي إخالل هبذا الشرط حتما إىل إحلاق أضرار مادية ومعنوية سيؤدي و . املعدية مراضواألالسرقة بالواسع ليتجنب حوادث خاصة 

بإعطاء صورة مشوهة  االنتقامبليغة بالسياحة كتقليص مدة اإلقامة املقررة سلفا أو عدم الرجوع إىل هذا املرفق ثانية أو اللجوء إىل 
 8.وغري مباشرة وهكذا تطعن السياحة بطرق مباشرة. ألقربائه واملتعاملني معه

ومىت توفرت هذه األخرية فإن أي فرد  .توفري األمن واحرتام السائح التزود بقدر كبري من الثقافة السياحيةيستوجب  وعليه،     
سواء جتسد هذا  ،ويف أي موقع سيكون واعيا كل الوعي بالنتائج السلبية اليت ستنجم عن سلوكه جتاه السياح احملليني واألجانب

السائح أو التحايل عليه من املظاهر  ابتزازمثال أو إخفاء املفقودات أو حماولة  باالنفعالالتعامل ويعترب . السلوك يف القول أو الفعل
 .املمقوتة ومن الرواسب املتخلفة اليت جيب احليلولة دون وقوعها إذا ما أريد أن تتطور السياحة وتعاد هلا احليوية

 : لسياحة والسفروكاالت ا . و
ة، الفردي أو اجلماعية ورحالهتا اخلاصة منتجاهتا احملليني احملليني وغري للسكان وتبيع وتنتج تنظم جتارية مؤسسات هي

 تقومبذلك، و  9.عمولة على احلصول السياحي لقاء واملنتج السائح بني وسيط عن عبارة هبا، فهي املرتبطة إىل اخلدمات باإلضافةو 
 وبيع لألماكن السياحية دعاية وعمل جهة من السفر لعملية تنظيمها خالل من السياح  ومساعدة املعلومات بتوفري هذه الوكاالت

 .اخل... ومبيت من طعام الفنادق خدماتو  املواصالت مثل األخرى املنشآت صناعة
  :السياحي اإلرشاد . ه

 مبختلف تزويدهم الضرورية، باإلضافة إىل اخلدمات هلمتقدمي و  الزيارة أماكن إىل السياح مبرافقة يقوم الذي الشخص ذلك هو
 10:أمهها الصفات، بعض فيه تتوفر أن البد من ،السياحية اجلولة جناحإ يف لمرشدل نظرا للدور الكبريو . املعلومات

                                                           
ة يف التنمية االقتصادية سامية جودي،  خري الدين مجعة، التسويق كمتطلب للسياحة الصحراوية، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين حول دور السياحة الصحراوي   7

 .6.، ص( 1711مارس 11،11)وعلوم التسيري، جامعة بسكرة ،اجلزائر، واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية 
 ttp://blog.iraqacad.org/?cat=13&paged=3      ، 2111أوت  11،   السياحة الرياضية ودورها في اإلندماج في االقتصاد العالمي  8
 .18. ،ص ( 1888عمان، الربكة، دار)السياحية، الطبعة األوىل، املنشآت رمحة،إدارة أبو مروان  9 

 .  57. ص،  (1888زهران، عمان،  دار) الطبعة األوىل،السياحية، الداللة فن مقابلة، خالد  10

http://blog.iraqacad.org/?p=520
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 ؛وحضاري جيدا تعامله يكون أن -
 ؛ السياح تساؤالت على على اإلجابة قادرا يكون حىت السياحية األماكن عن وافية معلومات لديه يكون أن -
 ؛مرحة روحهو   ممتعة رفقتهو   مضيافا يكون أن -
 ؛بذلك القيام على اآلخرين ويشجع املناقشات بإثارة ويبادر منفتحو  اجتماعي يكون أن -
 ؛الرحلة يف طارئة حاالت ةواجهم عند سريعة قرارات الختاذ بنفسه واثقا يكون أن -
 . السياح خمتلف مع التعامل يستطيع حىت األجنبية اللغات يتقن أن -

 السياحة الحموية في الجزائر: نياثا 
شكال من  أيامنايف  أصبحتفقد  وخمتلف اخلدمات املوازية، اإليواءاالستشفائية مع بنيات  األنشطةالسياحة احلموية تدمج     

فإن املظاهر  ،االستشفائية العيونالتجمعات البشرية حول  أساسالعامل الديين كان بداية  أنورغم . العامة للسياحة األشكال
املعدنية حمطات سياحية ومراكز تتوفر على  العيونأصبحت وبذلك،  .دأت تفرض نفسها بقوة يف السنوات األخريةاملادية والنفعية ب

 أنتستجيب حلاجيات وثقافة سياحية وليدة دون تتكيف مع واقع وجغرافية جديدة و  ، كماالبنيات التجاريةو وسائل االستقبال 
السياحة العالجية جبميع  إنشاءاحملطات يف  ، سامهت هذهونتيجة ملظهرها العصري. كعيون معدنية طبيعية  تفقد جوهر وجودها

 .نشاطا واعدا على مستوى احلركة السياحية ككل وأصبحت أشكاهلا
وقد عرف  .احلديثيالحظ يف العقود األخرية تزايد االهتمام بالسياحة العالجية نتيجة التقدم احلضاري  ،على املستوى الدويلو     

كما عرف هذا النشاط منوا مهما يف منتصف . أوروباتوسعا كبريا يف االهتمام وممارسة هذا النوع من السياحة بدول  18القرن 
هذا النوع من العالج بسبب تأزم الظروف البيئية يف  إىلازدادت احلاجة ، حيث ارتفع عدد استخدام املياه املعدنية و 17القرن 

 .تقدمة وتضرر التوازن االيكولوجياعية املالبلدان الصن
 :واقع السياحة الحموية في الجزائر .1

 ة خالب مناظر منحها يف لطبيعة الفضلكما كان ل. واملتعددة اهلائلة والثقافية السياحية وقدراته الساحرة بطبيعته غين بلد اجلزائر   
 202 بتحديد السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة قامت قدو . مؤكدة خباصيات عالجية املعدنية املنابع من لعديدل هبتهاو 

 أنواع مثانية من أكثر اهليدروجيوليوجيةو  الكيمائية و  الفيزيائية التحاليل حددت كما 11.البالد مشال يف معظمها معدين مصدر مائي
 محامات مصادر، منخفضة حرارة ذات محامات مصادر :وهي ،املستوى املعدين على املصادر من أنواع أربع بينما توجد. املياه من

 هذا يف اجلزائر متتلككما   12 .مرتفعة حرارة ذات محامات مصادر، عالجية فائدة ذات محامات مصادر، متوسطة حرارة ذات
 ذات منابع  05و جهوية أمهية ذو مصدر  55، باإلضافة إىلحملية أمهية ذو منبعا  136و املهيأة املعدنية للمياه حمطات  7اجملال
 .توزع املصادر احلموية حسب الواليات واجلدول املوايل يوضح 13 .وطنية أمهية

 11جدول رقم 
 توزع المصادر الحموية حسب الواليات 

 النسبة عدد المنابع الحموية الوالية
 4.55 11 أدرار

 1.11 15 عين الدفلى
 1.11 12 عين تيموشنت

                                                           
 .14  .ص ،(نشر سنة بدون الديوان، مطبعة) ، 33 العدد .سياحة اجلزائر ، جملة ،يف خاص منتوج املعدنية احلمامات: للسياحة الوطين الديوان11

  07 .،ص(1777نوفمرب) ، 16الوطنية، الدورة السياحية السياسة حتديد إعادة أجل من مسامهة االجتماعية، و االقتصادية التنمية آفاق جلنة االجتماعي، و االقتصادي اجمللس 12
 .01. مرجع نفسه، ص  13

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
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 6.13 11 باتنة
 1.11 15 بورج بوعريريج

 1.51 16 بجاية
 5.14 11 بسكرة
 1.11 15 بليدة
 1.11 12 بويرة

 1.11 12 بومرداس
 2.12 13 الشلف
 1.11 15 قسنطينة
 1.11 12 الجلفة
 1.51 11 البيض
 1.51 12 الواد

 6.53 12 الطارف
 1.51 16 غرداية
 5.54 11 قالمة
 2.12 13 ايليزي
 1.11 12 خنشلة
 1451 16 مسيلة
 2.52 14 معسكر
 4.55 11 مدية
 4.55 11 ميلة

 1.51 16 مستغانم
 1.11 12 النعامة
 1411 15 وهران
 1.11 21 ورقلة
 1.11 15 سعيدة

 1.11 12 سكيكدة
 1.11 15 سوق أهراس
 6.53 12 تمنراست
 2.12 13 سطيف
 1.11 12 تبسة
 1.11 12 تيارت

 1.11 12 تيسمسيلت
 6.53 12 تيزي وزو
 5.54 11 تلمسان
 1.11 15 غيلزان

 111 212 المجموع
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 /sources thermales par wilayahttp://www.mta.gov.dz:   مت إعداد اجلدول باالعتماد على :المصدر 
       

حيث تأخذ الواليات  ،الوالياتموية موزعة على خمتلف احلصادر امل من 171 أن اجلزائر تتوفر على أعاله من اجلدوليالحظ     
مصدر محوي أي بنسبة  17كما حتتل والية ورقلة الصدارة يف امتالكها . الداخلية احلصة األكرب مقارنة بالواليات الشاطئية

وميكن هلذا القدر من املنابع احليوية أن يكون قادرا على تنمية . متتلك والية البيض سوى مصدر محوي وحيد يف حني ال ٪ 8.87
 . لسياحة يف الواليات الداخلية من خالل السياحة احلمويةا

 :أهم مقاصد السياحة الحموية في الجزائر .2
 عشرة عن يزيد ملا الطبيعي العالج يف هماتس باجلملة صحية خدمات اجلزائر يف بكثرة املنتشرة احلموية املنابع توفر

وهذا األمر أدى إىل  .إليها مرضاهم توجيه جبدوى  األطباء أقنعت واصخب احلارة مياهها ومتتع العالجية لنجاعتهانظرا أمراض، 
إال  ،توفر اجلزائر على كل هذه املصادر احلموية من رغمبالو . الصحية البديلة املؤسساتتطور تسميتها من احلمامات املعدنية إىل 

 .فقط مصادر 79 يقدر بـ يااملستغل منها فعل عدد أن
 ريغة محام قرقور، محام فرج، بسيدي البحر مبياه لعالجا منها مركز ،وترفيه واستحمام صحية مراكز املياه هذه أمام شيدت وقد    
 . مبؤشراهتا الفيزيائية والعالجية أهم حمطات احلمامات املعدنية يف اجلزائر ويوضح اجلدول املوايل. غريها و

 12رقم  جدول
 أهم محطات الحمامات المعدنية في الجزائر

 المؤشرات العالجية المؤشرات الفيزيائية الموقع الحمام
 الكلور والصوديوم  سعيدة ريب

 98° 
 الروماتيزم، التنفسية، اجللدية

 بيكربونات الصوديوم، الكلور  تلمسان بوغرارة
 95° 

 الروماتيزم، التنفسية ،اجللدية
 

 احلديد والكربيت وكربيتات الكالسيوم  عني الدفلى ريغة
 69° 

 العظام، اجللدية

 البيكاربونات واملغنيزيوم  معسكر بوحنيفية
 95° 

األنف واألذن،  داء الشلل،، الروماتيزم 
االلتهاب  احلنجرة، تصلب الشرايني،

 الرئوي املزمن، اجلهاز البويل 
 الكربيت  بسكرة الصاحلني

 97 °67و° 
 التنفس، اجللدية، الروماتيزم

الكالسيوم، املغنزيوم، الصوديوم،   قاملة دباغ
الكلور، السلفات، البيكاربونات، 

 النرتات
 86° 

اجللد ، ضغط الدم ،الروماتيزم
النساء  ،األذن واحلنجرة احلساسية،
، التنفسية، اجلهاز البويل، والغشاوة

 .تفتيت حصيات الكلى
 

املغنيزيوم، البيكربونات، سلفات،   قاملة أوالد علي
 .صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم

 50° 

إلتهابات أمراض املفاصل من 
، األعصاب، املفاصل وغريها

 ،الرئوية، نفسيةالعصبية و األمراض ال

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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 . األذن واحلنجرة ،األنف، اجللدية
 

 كربيتات الصوديوم  سطيف قرقور
 95° 

 أمراض النساء ،العيون، اجللدية الروماتيزم،

 كلوريد الصوديو م     عني تيموشنت بوحجر
  °57 01و° 

 البدانةو العظام ، الروماتيزم

 أهم المقاصد الحموية في الجزائر: تم إعداد الجدول باالعتماد على: المصدر
-snaturelle1-http://www.onefd.edu.dz/cours_3am/fichiersPDF/env1/s_%20natu/F304
 L07.pdf 

يالحظ من اجلدول أعاله عدد وأمهية األمراض اليت ميكن عالجها من خالل احلمامات املعدنية، وهذا بفضل املؤشرات      
للجزائر ويالحظ تواجد كل هذه احلمامات يف الواليات الداخلية . الفيزيائية وما حتتويه من خمتلف العناصر الضرورية يف العالج

كما يتضح أن عدد املصادر احلموية يف اجلزائر املستغلة . محام دباغ ومحام أوالد علي: أهم محامنيومنها والية قاملة اليت متتلك 
وعليه، تعتمد الواليات الداخلية على . مصدر 177واملعروفة هو قليل باملقارنة مع العدد الكلي للمصادر احلموية الذي يفوق 

واليات الساحلية اليت تركز على السياحة الشاطئية والواليات الصحراوية اليت السياحة احلموية لتنمية السياحة الداخلية على غرار ال
 . تعتمد على  السياحة الصحراوية

 احة الحموية في الجزائرأساليب تنمية السي: ثالثا
 ومن متعددة، سياحية كنوز من به تتمتع ملا نظرا دول العامل بني السياحي اجلذب نقاط أبرز من واحدة اجلزائر تعترب

  .اهلائلة الطبيعية مواردها إىل إضافة احلايل للزمن بصمتها تركت اليت املتعاقبة احلضارات حيث مويةاحل السياحة أمهها
 :هيئات وهياكل دعم السياحة الحموية في الجزائر .1
  :السياحة وزارة . أ

مبوجب  السياحة وزارة وتأسست .السياحيةلتنمية واجلهة اليت تقوم بإدارة وختطيط ا السياحي القطاع يف سلطة أعلى وهي
 باملنتج التعريفيف  واملتمثلة إليها املوكلة املهام مبوجبه وحددت 17/11/1863املؤرخ يف  909 -63املرسوم التنفيذي 

 التنموي املخطط إجنازو  السياحة جمال يف احلكومية السياسة جتسيد، باإلضافة إىل ترقيته و توجيهه و اجلزائري السياحي
 14.مراقبته على السهر و مسبقا املوضوع السياحي

 :السياحية للدراسات الوطنية المؤسسة . ب
ومن . عليها احملافظةو  استغالهلا قصد للبالد السياحية اإلمكانيات  حجم تقديرإن للدراسات أمهية كبرية ال سيما يف 

 السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة اهليئة يف هذه ومتثلت .التهيئة خمططات وإعداد حتليل يف متخصصة هيئة أجل ذلك مت إنشاء
 : 15التالية املهام أوكلت إليهاو  1998 مارس 10 يف أنشأت اليت

 تنميتها؛ و السياحية القدرات بتحديد اخلاصة الدراسات -
 املعدنية؛ و السياحية التهيئة دراسات -
 مراقبتها؛و   التنمية مشاريع متابعة -
 املعدنية ومعاينتها؛ واملياه الفندقية املرافقو  ةالسياحي املنشآت ومتابعة مراقبة -

                                                           
14 http://www.mta.gov.dz/ 
15

 ONT, les organisateurs, Algérie tourisme, (publication d`information, Juillet – out -septembre, 1996), p . 05. 

http://www.onefd.edu.dz/cours_3am/fichiersPDF/env1/s_%20natu/F304-snaturelle1-L07.pdf
http://www.onefd.edu.dz/cours_3am/fichiersPDF/env1/s_%20natu/F304-snaturelle1-L07.pdf
http://www.mta.gov.dz/
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 ؛ وتنميتها السياحة بتهيئة اخلاصة للمعلومات بنك إنشاء -
 .العمومية السلطات من بطلب نشاطها مبجال املرتبطة الدراسات كل إنشاء -

 :الديوان الوطني للسياحة. جـ
 الوطنية السياسة إعداد يف تتمثل مهمته يف املشاركةو ، 1899أكتوبر  31املؤرخ يف  119 -99رقم  املرسوم مبوجب أنشأ    

 16:الديوان باملهام التالية يكلف وبذلك،. تنفيذها على والسهر ترقية السياحة برامج إعداد ويف السياحة مبجال اخلاصة
 هبدفه؛ عالقة ذات خاصة أو عامة دراسة أي ينجز من تكليف أو إجناز -
 األعمال نتائج تقييم وعلى اخلصوص السياحية بالرتقية املتعلقة واإلحصائيات املعلومات واستغالل وحتليل مجع -

 املقررة؛
 الداخلية واخلارجية؛ السياحية السوق وحتوالت األساليب ضبط بغية دراسة أو حبث كل إجراء -
 القطاع؛ هذا يف املعتمدة العمليات ومتابعة السياحة ترقية يف املشاركة -
 املعدنية؛ واحلمامات املناخية بالسياحة املرتبطة ليةالدو  التظاهرات يف املشاركة -
 .السياحة ترقية ميدان يف اخلارجية واهليئات املؤسسات مع التبادالت وتطوير تنشيط -

 : المعدنية  السياحة والحمامات  جودة   ططلمخ  الفرعية  المديرية . د
السياحيني الذين يرغبون يف االخنراط بصفة اختيارية يف يف إطار خمطط اجلودة السياحية مت تصميم هذا الدليل للمتعاملني      

حلصول على العالمة وااطالعهم على اخلطوات اليت جيب اختاذها للرتشح  إىليهدف و  .نوعية تستجيب الحتياجات الزبائن
. ملهنية املعنية هبذا الربنامجمن بني األنشطة ااحلمامات املعدنية واملعاجلة مبياه البحر تعترب و  ."يةجودة السياحة اجلزائر "التجارية 

وتتمثل هذه املهام . مت حتديد مهام املديرية الفرعية ملخطط اجلودة السياحية واحلمامات املعدنية من خالل املرسوم التنفيذلذلك و 
 17: يف اآليت
  اقرتاحه؛و   السياحة ةاجلود خططمباملبادرة  -
  ؛للجزائر  السياحية  إشعاع الصورةو  دعم  إىل  الرامية  التدابري  اقرتاح -
  ؛املاليةو   القياسية  الوسائل  كل  برتقية  القيام  -
  ؛وتقييمها  السياحة  جودة  خمطط  أجزاء  وضع -
 ؛الوسط الرتبوي  يف  السياحة  حول  التعليم  ومواد  بتصميم برامج  ملعنية ا  اهليئاتو   القطاعات  مع   القيام -
 خمطط  لتنفيذ واحلوافز الضرورية  التدابري  وكذلك  والتنظيمية  النصوص التشريعية  تصةلمخا  السلطة  على  اقرتاحت -

  ؛الدائم  على تقييمها  العملو   السياحة جودة 
  ؛الدائم  على حتيينها  هروالس احلموية  احلصيلة  إعداد  تويل -
  ؛احلموية واستغالهلا  ملياه ا  مراقبة و  محاية  على  السهر -
  ؛اللياقة  سنحلعالجية و او   احلموية  السياحة  تنمية  ترقية -
  ؛احلموية  بالنشاطات  ملتعلقة والتنظيمية ا  التشريعية النصوص  إعداد واقرتاح -
  ؛ ملياه احلموية ا  استغالل  بامتياز  ملتعلقة ا الرخص  استالم -
  ؛ملعدنية للحمامات ا  التقنية  للجنة  التقنية  األمانة  توىل -

                                                           
16 http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/legislationTourisme.php?cptD=0  الديوان الوطني للسياحة 

17
 .19 .، ص)1770 نوفمرب   11 (،03العدد اجلزائرية، جلمهورية الرمسية اجلريدة 1770نوفمرب  19 يفاملؤرخ  351-70 رقمملرسوم التنفيذي   

http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/legislationTourisme.php?cptD=0الديوان
http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/legislationTourisme.php?cptD=0الديوان
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التظاهرات و  السياحية  املهرجانات  تأهيل  إعادة  على  ملعنية ا  القطاعات  مع  باالتصال  اظفاحلو   سهرال -
   .وتثمينها  األخرى

 : األسفار و السياحة وكاالت . و
 على احلصول يف ها الفعاللدور  نظرا السياحة يف قطاع االقتصاديني املتعاملني أهم من األسفار و السياحة وكاالت تعترب

 احمللية الوكاالت بني وروح املنافسة شغل مناصب خلق باإلضافة إىل اخلدمات، مستوى حتسنيو  األجنبية اخلربات والتمويالت 
 -رقم قانونمن خالل  الوكاالت هذه لنشاط املؤطرة والقانونية التنظيمية يف النصوص ذلك أجل من وقد أعيد النظر. واألجنبية

 بالفندقة املتعلقة القواعد حيدد الذي 1999 أفريل 04 يف املؤرخ99 - 06  رقم قانونو  1990 فيفري 19 يف املؤرخ  05 90
 األسفار و السياحة وكاالت بنشاط املرتبطة اخلدمات وحيدد هذا األخري. السياحة لقطاع املسرية القوانني منظومة واستكمال

 18:اآليت يف املتمثلةو 
 مجاعية؛ و فردية إقامات و سياحية ورحالت أسفار تسويق و تنظيم -
 التارخيي؛ و الثقايف و السياحي الطابع ذات واآلثار املواقع و املدن داخل مرشدين برفقة وزيارات جوالت تنظيم -
 أو الوكالة لنشاط املكملة امللتقيات و واملؤمترات الرياضية و الثقافية و الفنية التظاهرات و البحري الصيد نشاطات تنظيم -

 منظميها؛ من بطلب
 السياح؛ تصرف حتت السياحيني املرشدين و املرتمجني خدمات وضع -
 هبا؛ املرتبطة اخلدمات تقدميو   الفندقية املؤسسات يف غرف حجز أو اإليواء -
 النقل؛ مؤسسات لدى هبما املعمول والتنظيم الشروط حسب النقل تذاكر أنواع كل وبيع السياحي النقل -
 ذلك؛ غري أو الرياضي الثقايف أو الطابع ذات التظاهرات و الرتفيهية احلفالت أماكن تذاكر بيع -
  ؛ةقامفرتة اإل خالل السياح ومساعدة استقبال -
 .التخييم معدات من غريهاو   املنقولة البيوت وكراء األمتعة ونقل بسائق سيارات كراء -

 :السياحة مديريات . ه
  22يف  التقليدية والصناعات للسياحة مديريات 1996  سنة التنفيذ منذ حتت وضعيف إطار دعم تنمية السياحة مت 

 ، مستغامن قسنطينة، عنابة، ،ةسكيكد ،جيجل اجلزائر، ،ووز  تيزي ،نتلمسا متنراست، بشار، ،ةجباي الشلف، أدرار، : وهي والية،
 . غرداية ، تيموشنت عني ،ةالنعام تيبازة، الواد، ،، الطارف بومرداس ،إيليزي، وهران

أكتوبر  17املؤرخ يف  150-17: مبوجب املرسوم التنفيذي رقممث أنشأت مديريات على مستوى مجيع الواليات اجلزائرية، و   
 19:يتضمن إنشاء املصاحل اخلارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية و حيدد مهامها و تنظيمها 1717سنة 

 املعدنية؛و  ياحيةالس النشاطات وتطوير ترقية إجراءات و الربامج تنفيذ -
  واملعدنية؛  السياحية املوارد محاية باإلضافة إىل التنمية، ودراسات خمططات إعداد يف املشاركة -
 املعدنية؛ السياحي واملنابع التوسع مناطق واستغالل التهيئة عمليات مراقبة -
 باإلمكانيات خاصة ملفات وإعداد بالنشاطات السياحية املتعلقة اإلحصاءات وإعطاء املعلومات ونشر حتليل و مجع -

 .املعدنية و السياحية

                                                           
18

 .18 .، ص1999 ) أفريل (24 ،07 اجلزائرية،العدد جلمهورية الرمسية اجلريدة 1999 أفريل 04 يف املؤرخ99 - 06 رقماملرسوم التنفيذي   
19

، اجلريدة املصاحل اخلارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية و حيدد مهامها و تنظيمهايتضمن إنشاء  1717أكتوبر سنة  17املؤرخ يف  150-17: املرسوم التنفيذي رقم  
 .19.، ص (1717، أكتوبر، 16)، 63الرمسية، العدد 
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 :برامج دعم السياحة الحموية في الجزائر .2
تنفيذها من أجل الواجب  الربامج حتديد خالهلا من اليت يتمة الوطني لتنميةا خمططات اعتماد يف اجلزائر سياسة متثلت

 :، وهيترقية السياحة احلموية
 1967 الثالثي المخطط . أ
 السياحي، للقطاع حتدد أولويات مل القطاعات لكل بالنسبة (1868-1860) البداية يف املتبناة التطور إسرتاتيجية إن    
 رمست بعدماو .  1967 عام بداية يف احلكومة شرعت فيه الذي للتنمية الوطين املخطط يف مدجما القطاع هذا كان وإمنا

 .الواقع أرض على السياسة هذه جتسيد عليها بقي السياحة ميثاقخالل  من  1966 بعد ملا السياحية سياستها اجلزائر
 الشاطئية  للسياحة خمصص سرير 13081 إجناز فيه تقرر الذي( 1868-1806( الثالثي املخطط مع البداية كانتو 
 القاعدية املنشآت تطوير هبدف دج مليون 285 خصص مبلغ ذلك أجل من و .واحلضرية املعدنية احلماماتو  الصحراويةو 

واجلدول املوايل يوضح حصيلة املخطط الثالثي   20.سرير للحمامات املعدنية 1909  كما مت برجمت .باالستقبال  اخلاصة
 .فيما خيص احلمامات املعدنية

 16رقم  جدول
 حصيلة المخطط الثالثي فيما يخص الحمامات المعدنية 

 العجز األسرة  المنجزة األسرة المبرمجة 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 111 2847 00 00 111 2847 الحمامات المعدنية
Source : http://www.mta.gov.dz/ 

 واملشاكل اإلجناز قدرات إىل ضعف ذلك سببيرجع و  ،عجز يف اجناز املشاريع املتعلقة باحلمامات املعدنيةالمن اجلدول يالحظ    
 . حتديد املسؤوليات بسوء املتعلقة اإلدارية

 بعملية املعنية السلطات اهتمت الثالثي املخطط من تبقى ما إىل باإلضافة: (1126-1121)  األول الرباعي المخطط . ب
 سريرألف 90 وألف  70بني  ما اإليواء قدرات رفع إىل دفهت سياحية حمطات إجناز تقرر حبيث للفرتة اجلديدة، التخطيط

 مقدرة ميزانية هلا خصصت معدنية، محامات مثانية وإجناز الفرتة خالل سريرألف 35  إلنشاء خطط وقد. العشرية هناية يف
  .ج.د مليون 120 ب

 املعدنية، احلماماتو  الصحراويةو  احلضرية الفندقة توسيع املخطط هذا تضمن :1115 -1111المخطط الخماسي األول . جـ
 وقد قدرت. املستقبلية املشاريع من كأمناط اخلاص القطاعو  احمللية طرف اجلماعات من السياحي التوسع مناطق هتيئة إىل باإلضافة

 .اجلديدة املشاريع وإجناز السابقة املشاريع تكاليف تغطية أجل من مت برجمتها دينار مليون 3977 ـب املخطط هذا يف املخصصة
 15رقم  جدول

 الحمامات المعدنيةب الخاص األولحصيلة المخطط الخماسي  المشاريع المبرمجة في
 عدد األسرة عدد المشاريع 

 1341 11 الحمامات المعدنية
             Source : http://www.mta.gov.dz/ 

 املسريين إلدراكسرير وهذا راجع  1657  ـيواء تقدر بإمحامات معدنية بطاقة  8 إنشاءانه مت برجمة يالحظ من اجلدول 
من أنواع السياحة األخرى كالصحراوية سواها  دون احلضرية للسياحة أعطيت اليت اجلهوي، واألولوية التوازن إحداث بضرورة

                                                           
 2 .،ص ذكره سبق ،مرجع االجتماعي و االقتصادي اجمللس 20

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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 الدراسات انتهاء ط رغمطلكن مل ينجز أي من املشاريع خالل فرتة املخو . السابقة املخططات يفواحلموية بالرغم من أمهيتها 
 األشغال مؤسسة انتقال إىل أدت إذ ،ةاجلديد واالقتصادية والتوجهات السياسية للدولة االقتصادية األزمة بسببوهذا  .هبا اخلاصة

 .جهوية مؤسسات  04 إىل هيكلتها وإعادة   1983جانفي 01 يف واإلسكان والبناء العمران وزارة وصاية إىل السياحية
 1111 -1114ني االث الخماسي المخطط . د

 متابعةيهدف إىل  كبري مايل برنامج خصصت لكلذ ،االقتصادي النشاط تفعيل يف السياحة أمهية املخطط هذا يف اجلزائر أدركت
( اخلاص والقطاع احمللية كاجلماعات) املتعاملني تنويع ، باإلضافة إىلاملناخيةو  املعدنية احلمامات تطويرة و السياحي التهيئة سياسة

 21 .السياحي الطلب يف التحكمو   راالستثما مركزية الو 
 وصلت فقد ،هذه املشاريع لتحقيق جزائري دينار مليون 1800 قدره مايل غالف الغرض هلذاوقد خصصت الدولة 

احلمامات ب اخلاصاملخطط اخلماسي الثاين  طاقة االستقبال يف هناية ويوضح اجلدول املوايل. 1989  هناية يف االستقبال طاقات
 .املعدنية

 14رقم  جدول
 الحمامات المعدنيةب الخاصالمخطط الخماسي الثاني  طاقة االستقبال في نهاية

  القطاع الخاص القطاع العام 
 المجموع النسبة العدد النسبة العدد

 5116 21.12  1528 21.16  3588 الحمامات المعدنية
Source : http://www.mta.gov.dz/ 

على القطاع العام لتوفري هياكل اإليواء، حيث يوفر لوحده  1898يالحظ من اجلدول اعتماد السياحة احلموية مع هناية سنة     
 .ضعف االستثمارات اخلاصة يف هذا اجملالإىل  يرجع ذلكو . الباقيبينما يوفر القطاع اخلاص  % 07.13نسبة 

 : 2124التنمية السياحية أفاق  إستراتيجية . و
 تعزيزتطويره و  ضرورةل إدراكهالقد كان رهان اجلزائر يف السنوات األخرية تدارك التأخر املرتاكم يف قطاع السياحة من خالل 

ورغم امتالك اجلزائر لسياسة شاملة لتطوير السياحة، فقد سجلت احلكومة هذا القطاع من القطاعات ذات  .احلقيقية تهمكان
 يف  2000 سنة يف الوصية الوزارة شرعتو . مواصلة منها لنفس املنهج 1719 -1717األولوية يف املخطط اخلماسي للتنمية 

 خمطط " عنوان حتت 2001 سنة يف النهائية صيغتها إىل وخلصت ، 2010 يف أفاق السياحة قطاع تطوير حول خطة إعداد
 إدخال من الضروري بات املخطط هذا تنفيذ على سنتني مرور وبعد ".2010  أفاق اجلزائر يف للسياحة للتنمية املستدامة أعمال
 الكمية األهداف لتحديد 2013 أفاق جديد مسي مبشروع فجاءت وخارجيا، داخليا اجلديدة التطورات ملسايرة التعديالت بعض

كانت السياحة و . 2013 لسنة ترقيتها الواجب املنتجات إىل باإلضافة السياحي،  االستثمار وترقية دعم وإجراءات والنوعية
أمهية لتنمية هذا الربنامج  ظهروبذلك، أ. يهاالطلب الداخلي واخلارجي عل بسبب زيادة احلموية من بني أهم حماور الربنامج

توفري مجيع شروط و من خالل استغالل املصادر احلموية غري املستغلة ويتم ذلك . همن أهم أهداف السياحة احلموية باعتبارها
 . السياحة احلموية

تشكل السياحة احملرك اجلديد للتنمية املستدامة وقطاع اخلدمات يف االقتصاد ملا هلا من مقومات خلق الثروة ويف املقابل، 
ويتمثل . اتوتعتزم اجلزائر منح قطاع السياحة املكانة اليت تتالئم مع ما له من متاحات وثرو . وفرص العمل وتوفري الدخل املستدام

 ضل إبراز الوجهة اجلزائرية كمقصدوذلك بف .التحدي اآلخر يف دمج السياحة الداخلية ضمن الشبكة التجارية للسياحة العاملية

                                                           
 38ص  ،نفس املرجع  21
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 1715بذلك قررت احلكومة وضع إطار عمل اسرتاتيجي مرجعي ورؤية إىل آفاق  ومن أجل. مرجعي على الصعيد الدويلسياحي 
  22.ملستدامةواملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية ا 1771ديسمرب  11املؤرخ يف  71- 71الذي نص عليه القانون رقم 

حبيث يعلن عن  ،االسرتاتيجي املرجعي للسياحة يف اجلزائر اإلطار 1715يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وعليه، 
يف إطار التنمية  1715الطويل ، املتوسط، و 1778القصري فاق على املدى نظرة الدولة للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف اآل

يف تثمني القدرات الطبيعية  زائرترتجم إرادة اجل أداةهو وبذلك، ف .حيدد األدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط حتقيقهاكما . املستدامة
 .درجة االمتياز يف املنطقة األورومتوسطيةإىل الثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة يف اجلزائر قصد االرتقاء هبا و 

هذه تبنت اجلزائر  ،هبدف حتسني صورة اجلزائر السياحية باخلارج وجذب االستثمارات من أجل تسويق املنتوج السياحيو       
نظمة العاملية كما بادرت بإصالح منظومتها لتأهيل العاملني يف جمال السياحة مبشاركة هيئات دولية على رأسها امل  .سرتاجتيةاإل

 هذهوتقع . عمال الفنادق واملرشدين السياحينيو للسياحة والرتكيز على عامل تكوين كل الفاعلني يف القطاع من خمتصني و خرباء 
 واخلطط كياتر احل يعاجل اسرتاتيجي خمطط ضمن للتهيئة السياحية التوجيهي املخطط يف ترمجتها مت اليت املستقبلية اإلسرتاتيجية

 ،السياحة جودة خطة، للجزائر الرمز الواجهة تعترب اليت االمتياز ذات السياحية األقطاب ،سياحية كوجهة اجلزائر خطة: التالية
 . أهم الوسائل لرتقية السياحة يف اجلزائرمن بني  احلموية يف الواليات وتعترب السياحة .التمويل خطة ،خاص-عمومي الشراكة خطة

رهان اجلزائر األساسي لتنمية قطاع السياحة هو اعتباره كبديل اقتصادي ملوارد النفط والغاز للبالد يف السنوات  وجممل القول أن  
املقبلة، باإلضافة إىل تدارك التأخر املرتاكم يف قطاع السياحة وال سيما السياحة احلموية للواليات الداخلية يف خمتلف خمططاهتا 

التنمية  إسرتاتيجيةاالجناز اليت سبقت املخطط اخلماسي الثاين يف  تاولة معاجلة احنرافاواتضح ذلك من خالل حم. التنموية
 .1715السياحية أفاق 

 ومقومات نجاحها قالمة واليةالسياحة الحموية في : رابعا
: والذي يضم .أمهيتها يف ترقية السياحة الداخلية "عنابة"شرق -يؤكد إدراج والية قاملة ضمن قطب امتياز السياحة مشال

الذي يعد  1715للتهيئة السياحية  آفاق  والواردة يف املخطط التوجيهي. ، سوق أهراس وتبسةقالمـةالطارف، عنابة، سكيكدة، 
، على أن والية قاملة مقصد سياحي يعول من اآلليات اليت تسعى الوزارة إىل تكريسها لرتسيخ وتفعيل السياحة يف التنمية احمللية

 .لسياحة يف الواليات الداخليةعليه لرتقية ا
 :التعريف بوالية قالمة .1
ميكن لوالية و  .نوع أو عدة أنواع من املنتجات السياحية إن موقع أي والية مع مؤهالهتا السياحية يعد أهم حافز لتفعيل       

تقع و  .اخل... السياحة احلموية، السياحة املناخية، السياحة التجوالية، سياحة الصيد، :سياحية، منها جاتعدة منتتطوير  قاملة
تبادل يف مـراكز الو " سكيكدة عنابة و " يف الشمال ، إذ تشكل نقطة التقاء بني األقطاب الصناعية اجلزائروالية قاملة مشال شرق 

سكيكدة من ا و نوبجأم البواقي ا و شرق هراسأسوق  و نابة مشاالع :هلا حـدود مع عدة والياتو  ."أم البواقي وتبسة " اجلنـوب 
 23.اقسنطينة غربو  الشمال الغريب

 .كلم  67م وتبتعد عنه بـ  108منطقة قاملة حوض شبه مغلق تتوسطه مدينة قاملة اليت ترتفع عن سطح البحر بـ  وتعترب        
ومتتد على مساحة  .دوائر 17بلدية جممعة يف  39على تشتمل و  1809اثر التقسيم اإلداري لسنة على  قاملة أنشئتو 

  24.نسمة 991.306 بـ بتعداد سكاين يقدر 1كلم  3696.99

                                                           
22

 http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/PlanQuinquennal.php 5522 – 5525   المخطط الخماسي  
23
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24
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دافئ و ممطر شتاءا وحار وجاف صيفا، حيث ترتاوح درجة احلرارة ما بني  ،رطب على العمومناخ مبمنطقة قاملة كما تتمتع      
اجلبال واملنخفضات احملصـورة بينهما، و  يف الفصل الواحد بني املرتفعات احلـرارةختتلـف درجة و  .صيفا 35.9درجات شتاءا و  79

 .ل الصيفتشتد خاصة يف فصو 
 :مقومات السياحة في والية قالمة .2

 25:نذكر منها ،على معامل تارخيية هامة تعود إىل أزمنة تارخيية غابرةقاملة والية تتوفر     
 بضفاف  1كلم  71نصب جنائزي موزعة على حوايل  3777مقربة تضم أكثر من عبارة عن وهي : مدينة األموات بالركنية

 .هذه املعامل اجلنائزية على وجود شعب بدائي ذو وزن يف املدن النوميدية القدميةتشهد و  .جرف صخري
  يشهد على و  مقعد 9577 بين يف هناية القرن الثاين وبداية القرن الثالث للميالد، يتسع لـو : المسرح الروماني بقالمة

 .شرف عليه الوكالة الوطنية لآلثارتو يوجد يف وسط املدينة  1877هو معلم مصنف منذ و  .االزدهار الثقايف يف تلك احلقبة
 . ويعترب من أكرب وأمجل املسارح على مستوى البحر األبيض املتوسط، ورمز عمراين لوالية قاملة

  البيزنطي والروماين االحتاللاين، تشهد على مرور جماورة للمسرح الروموهي  :"كاالما"الحديقة األثرية. 
 هو عبارة عن مسبح مائي دائري قطره كلم عن مدينة قاملة، و   70يبعد   :المسبح الروماني بحمام برادع ببلدية هيليوبوليس

 .م، كان ميال قدميا من منابع املياه الساخنة و حماط بأحجار منحوتة و قعره مبلط 55
  هي مدينة نوميدية من الدرجة األوىل، عرفت متركز روماين وبيزنطي كبري، إذ  :  – بسالوة عنونة -بليسالمدينة األثرية تي

سريتا، ميالف، : م، ومجعت بأربعة مستعمرات.ق 96كانت جزء من مملكة ماسينيسا مث التحقت باملقاطعة اإلفريقية سنة 
 .شولو وروسيكادا

 السري فيها بقارب أو ميكن و م  97ليها من فتحة صغرية ويبلغ طوهلا حوايل وهو حبرية حتتية يدخل اإلنسان إ: بئر عصمان
 . وهي قريبة من منطقة محام دباغ ،سباحة

  وطول املغارة . 1960ماي 13شافها بعثة فرنسية يف جببل طاية بلدية بومهدان قامت باكت: (مغارة الجماعة)غار الجماعة
  .م، وهبا ممرات وأروقة 95م ودرجة احندارها  177م عمقها  3هبا آثار كتابة يرجع تارخيها إىل القرن   م 1177املكتشفة 

  1810.26مصنفة كموقع طبيعي عام وهي . م.سنة ق 577و 9777كما اكتشفت هبا عظام يرجع تارخيها إىل 
جبل  أمهها%  30.91 ، حيث تقدر نسبة اجلبال بـ اجلبال والتالل من كل النواحي معامل طبيعية مثل حتيط بوالية قاملةكما    

يرتفع عن سطح البحر بـ يقع غرب املنطقة و  الذي جبل دباغو  م 1911 يقع جنوب املنطقة ويرتفع عن سطح البحر بـ الذي ماونة
 .م 1181 يقع مشاال ويبلغ ارتفاعه الذي جبل هوارةو  م 1179ارتفاعه و يقع غربا  الذي جبل طاية، باإلضافة إىل م 1798

فهي نسبة  % 79.61أما  %. 16.18 ـالتالل بسفوح اجلبال و و  % 10.19 ـول و اهلضاب بالسهبينما تقدر نسبة 
 27.خرىاألتضاريس ال

شرع يف بنائه ، 1م 1577يرتبع على مساحة و  ،املسجد العتيقيتواجد وسط مدينة قاملة وتزخر والية قاملة مبعامل ثقافية، حيث     
كما   .ذو طابع عثماين إسالميوهو م، 1951فتح سنة و أواخر العهد العثماين وبداية فرتة االستعمار الفرنسي،  1919سنة 

كلم، من مقر الوالية، مت تأسيسها   11شرق مدينة قاملة على بعد  -بلدية بين مزلني -زاوية الشيخ احلفناوي بديار بالناظورتوجد 
 يرجع نسب والده صاحل إىل أوالد عمران الذين ينحدرون من ذرية إدريس األكربو  .الشيخ عمارة بديار م، على يد1901سنة 

                                                           
25

  http://www.dt-guelma.dz/ar/touris_ar.htm  
26

 13/71/1869املؤرخة يف  70اجلريد الرمسية رقم  
27
 guelma.dz/ar/intro_gen_ar.htm-http://www.dt التضاريس في والية قالمة      

http://www.dt-guelma.dz/ar/intro_gen_ar.htm


16 
 

وتعد منارة علمية من خالل التكوين والتعليم يف جمال حفظ . الذي وفد من املشرق أيام اخلليفة العباسي املشهور هارون الرشيد
  28.القرآن الكرمي وتدريس مبادئ الشريعة اإلسالمية

من أهم الصناعة التقليدية و . ملا هلا من أمهية يف ترقية السياحة التقليديةكما حتاول الوالية احلفاظ على بعض احلرف والصناعات    
 29.الطرز التقليديو اللباس التقليدي  ،احللي التقليدي ،القشبية ،الزربية، و احلنبلصناعة احلايك القاملي أ :واحلرف
على  ، فهي حتتويقطبا سياحيا متكامال هامبؤهالت سياحية كافية لتجعل تزخروالية قاملة وانطالقا مما سبق، ميكن القول أن       

كل وتشكل   .الصناعات التقليديةو دينية  والتارخيية العامل ، باإلضافة إىل املثريةاألواقع واملطبيعية الناظر واملالعديد من املنابع املعدنية 
حفاظا عليها لألجيال  مل جمتمعة دفعا قويا لتفعيل وتنشيط االقتصاد احمللي من خالل االستغالل األمثل والعقالينهذه العوا

 . القادمة
 في ترقية السياحة الداخلية      والية قالمةلالسياحة الحموية مساهمة : خامسا

إن أهم ما مييز احلضارة الرومانية عرب كل العصور هو تشييدها للحمامات العظيمة اليت كانت تعتمد قبل بنائها على تقصي      
لفرتة طويلة ومبختلف أرجائها، فقد تركوا  ولكون الرومان سكنوا مدينة قاملة. أماكن املنابع املعدنية والعيون احلموية بصفة طبيعية

 .هو معروف وما هو يف طور البحث واالكتشاف عن طريق احلفريات اليت يقوم هبا الباحثون األثريونمحامات متعددة منها ما 
 ،اليت تتواجد ضمن فضاءات ومناظر طبيعية خالبة نظرا ألمهيتها االستشفائية واالستجمامية ،وأصبحت هذه املنابع احلموية   

احلمامات املعدنية يف فاملة حتتل مكانة هامة تبقى بذلك، و . حد سواء تستقطب اهتمام السكان احملليني واملغرتبني واألجانب على
 كما أهنا حتتل املرتبة األوىل يف ترتيب اختيارات العائالت  .لدى اخلاص والعام، بالنظر ملا تشهده من تدفق عليها طوال فرتات السنة

ومل ترتاجع أمهيتها وشهرهتا لدى الزوار الذين جيدون فيها  .االستجمام، عندما يتعلق األمر باختيار أماكن القامليةوال سيما  اجلزائرية
 .مزجيا بني متعة االستجمام واالستحمام واالستشفاء

هي كذلك فوتتعدى شهرة احلمامات املعدنية يف فاملة حدود الوطن، فإىل جانب كوهنا مقصدا للعديد من العائالت اجلزائرية    
ألف  17وايل حب تدفق الزوار على املناطق احلموية، حيث يقدر ين ألفوا زيارهتا منذ عدة سنواتمقصد لعدد كبري من السياح الذ

الوقوف على ما متثله يف احلياة اليومية للمواطن واالستفادة منها خاصة وأهنا  هذه الزيارات يف هدفويتمحور  .هناية كل أسبوع
تتوفر على مزايا طبيعية هائلة، تتعدى يف الواقع حدود االعتقادات املتداولة يف األوساط الشعبية، واليت منها ارتباط البعض من هذه 

مات على املستوى الوطين اليت تستقطب أكرب عدد ممكن من ومن أشهر هذه احلما .املواقع ببعض األساطري واحلكايات القدمية
الوافدين واجلدول املوايل يوضح تدفق السياح  .الزوار محام دباغ، أو كما كان يطلق عليه سابقا محام املسخوطني، ومحام أوالد علي

 .من طرف وكاالت السياحة و األسفارح املؤطرين يا السو  لوالية قاملة احلموية دقاعلى الفن
 13جدول 

 الفنادق الحمويةتدفق السياح يف 
 حصة السياح المقيمين في الفنادق الحموية المقيمين منهم في الفنادق الحموية عدد السائحين 

2111 06780 39538 57.69٪ 
2111 09158 98111 66.13٪ 
2111 89719 07593 05.70٪ 
2111 86701 03803 00٪ 

 .مديرية السياحة والصناعت التقليدية لوالية قاملة، مصلحة السياحة: مت اعداد اجلدول باالعتماد على: املصدر
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سائح  03803 حوايل 1711سنة  تحيث سجل، عدد السياح الوافدين إىل والية قاملةالزيادة املستمرة لمن  اجلدول يالحظ   
يف حني مل نسجل يف سنة  ،لسياح الوافدين للوالية خالل هذه السنةمن امجال عدد ا 00٪للحمامات املعدنية أي بنسبة 

 18911: 1711ول من سنة الثالثي األكما وصل عدد السائحني لوالية قاملة يف   .حلماماتذه اسائح هل 39538إال  1779
، وكاالت سفر 0تتوفر والية قاملة على ، السياحة احلمويةومن أجل مسامهتها يف دعم  .يف الفنادق احلموية 11953 سائح منها

وبذلك، يتمثل  30.والباقي يعتمد على السياحة املوفدة ستقبالية والوطنيةالالسياحة اتتنوع حسب األنشطة، اثنني منها خاصة ب
اح يالساجلدول املوايل حصيلة ، حيث يوضح إىل احلمامات املعدنية يف الوالية تأطري وتنظيم الرحالتدور هذه الوكاالت يف 

 .املؤطرين من طرف وكاالت السياحة و األسفار
 12جدول 

 المؤطرين من طرف وكاالت السياحة و األسفار السياح
 المجموع سائح اجنبي سائح جزائري 

 النسبة العدد النسبة العدد
 6512 25.22 993 24.22 1558 2111سنة 
 2211 2.54 170 12.44 1509 2111سنة 
 4216 2.4 386 12.41 9990 2111سنة 
 6112 1.1 19 11.2 3009 2111سنة 
 .لوالية قالمة، مصلحة السياحةت التقليدية اوالصناعمديرية السياحة  : تم اعداد الجدول باالعتماد على :المصدر

 وذلك ناتج عن، يف السنوات األخرية لعدد السائحني األجانب املؤطرين من الوكاالت كبرييالحظ من اجلدول االخنفاض ال   
استغناءهم خلدمات هذه الوكاالت، باإلضافة إىل التخوف من احلالة األمنية يف خمتلف الدول العربية بسبب ما يسمى بالربيع 

   .العريب
 هياكلباعتبارها  الفنادق واملركبات املعدنية ومن أجل املسامهة يف دعم السياحة التنموية، تتوفر والية قاملة على جمموعة من   

وحبكم قرب مركب الشاللة ببلدية محام دباغ ومركب الربكة ببلدية أوالد علي من املنابع . الوافدين على احلمامات املعدنية إليواء
 .الزبائن ، يعرف هذين املركبني إقبال كبري من طرفاحليوية وتوفرمها على كل مصادر الراحة والعالج

الشاللة بدائرة محام أنشئ مركب  ،املنطقة من مناظر طبيعة جذابة وينابيع معدنيةنظرا للموقع االسرتاتيجي الذي مييز هذه و    
م إىل سنة 1868سنوات من سنة  9م، حيث استغرقت مدة اجنازه  1806افتتح يف جويلية و  1806، وقد أنشأ سنة دباغ

ن موعة مشكلة من فندق مكو ويتميز املركب ببناء عصري، وهو عبارة عن جم .م من طرف مهندسني معماريني فرنسيني1806
تلك عيادات مييث كما يتميز جبودة املرافق ح .، باإلضافة إىل اجلناح املعدين أو الصحيملحق 111شقق،  8غرفة يف  61من 

 املركبجعل  وهذا األمر. حصة عالجية يف اليوم 167حديثة وفضاءات صحية للتدليك والعالج املعدين، بواقع يصل إىل 
وما يزيد من حتفيز  .ألف زائر يوميا يف مواسم العطل 37ألف زائر يف األسبوع، ويصل العدد إىل   150 يستقطب ما يزيد عن

 .وجود محامات خبارية بكل لواحقها وجتهيزات طبية حديثة إلعادة تأهيل األعضاء، ناهيك عن األطباء املتخصصني هو الزوار
 . يقع املركب املعدين الربكة يف قلب جبال أوالد علي املعروفة مبناظرها الطبيعية اخلالبة ،هبندسته احلديثة والراقيةو    

قه اجملهزة بأحسن مينح املركب اخلصوصية واهلدوء يف غرفه وشقو .  80نة قاملة وعلى الطريق الوطين رقمكم غرب مدي  15على بعد 
  .كما حيتوي على قاعة للمؤمترات،  وسائل الرفاهية
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حيث حيتوي على  ،من أبرز املراكز العالجية يف الوالية جبانب محام ذباغ( محام أوالد علي)يعترب املركب املعدين  كما     
تنفس  –كما حيتوي على مراكز للعالج الطبيعي مثل التدليك املائي . لزائر مبنافع العالج كاملةالستفادة االتجهيزات الضرورية 

كما يوجد عالج فيزيائي مثل العالج . اجلمباز الطيب، العالج امليكانيكي) الوظيفي  تدليك باأليدي ، التكييفالوتنشق ، 
 .االهتزازيالتدليك أي ( أشعة حتت احلمراء وفوق البنفسجية وفوق الصوت) الكهربائي

كما حيوي   أربعةغرف وأخرى من  3حيتوي على شقق من و  .املركبات احلموية يف والية قاملةيعترب مركب بوشهرين من أهم و    
 . إىل مركز عالجي يوفر العالج الطبيعي، املعاجلة املائية، التدليك واللياقة باإلضافةمحام، و على قاعة للمحاضرات 

ميكن والية الوالية قاملة على جمموعة من هياكل اإليواء اليت تدعم السياحة احلموية يف تتوفر باإلضافة إىل هذه املركبات الثالثة    
 .دول املوايلتوضيحها يف اجل

 11 جدول
 هياكل اإليواء في والية قالمة

 
 .مديرية السياحة والصناعت التقليدية لوالية قاملة، مصلحة السياحة: المصدر

 

 سعة االستقبال العنوان
 التصنيف

نمط 
 المؤسسة

 اسم المؤسسة
 الرقم

 
 
 

 عدد الغرف عدد األسرة

 11 فندق مرمورة حضري * 3 01 199 -قاملة  –شارع علي شريف  71

- قاملة -بلدية محام دباغ
 

 12 المعدني الشاللةالمركب  محوي * 1 107 615

 16 نزل هوارة نزل / 16 39 -قاملة -بلدية النشماية

 15 فندق التاج حضري / 21 37 -قاملة – 59شارع أول نوفمرب 
- قاملة –محام أوالد علي هليوبوليس   14 المركب المعدني  البركة محوي / 90 200
- قاملة –محام أوالد علي هليوبوليس   13 المعدني بوشهرينالمركب  محوي / 87 136

- قاملة -بلدية محام دباغ  12 فندق بن ناجي محوي / 21 54
مؤسسة معدة للفندقة  حضري / 10 10 -قاملة -شارع سليماين عمار 18

 (النجمة)
11 

مؤسسة معدة للفندقة  حضري / 19 37 -قاملة –ساحة عبدي مربوك  75
 (طارق)

11 
مؤسسة معدة للفندقة  حضري / 15 25 -قاملة – 59شارع أول نوفمرب  13

 (الشرق)
11 

 -قاملة -شارع سليماين عمار 19
 حضري / 11 16

مؤسسة معدة للفندقة 
 (الكرامة)

11 

 المجموع 547 1425 
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منها  هياكل قاعديةتتوفـر والية قاملـة على ومن أجل املسامهة يف وصول الزبائن من خمتلف أحناء الوطن إىل احلمامات املعدنية،   
الطرق الوالئية ، كلم  186.177الطرق الوطنية : كلم تتـوزع كـاآليت  180.815.71 ايبلغ طوهل متنوعةشبكة طرقات هامة و 

 31.كلم  1378الطرق البلدية ، كلم  976.717
على منابع متعددة وذات  من أهم مقومات جناح السياحة احلموية، فتتوفر املصادر احلموية يف والية قاملةويف املقابل، تعترب    

  .املصادر احلموية يف والية قاملة ويوضح اجلدول املوايل .لكن أغلبيتها غري مستغلة ، و خصائص
 11 جدول

 المصادر الحموية في والية قالمة
 البلدية المنابع

 محام دباغ منبع الشاللة
 النبايل منبع عساسلة
 النبايل منبع النبايل
 عني العريب منبع قرفة

 عني العريب منبع بن حشاين
 النبايل منبع بن طاهر

 النبايل منبع املينة
 هليوبوليس منبع أوالد علي

 بلدية النبايل منبع رومية
 لوالية قالمة، مصلحة السياحةت التقليدية اوالصناعمديرية السياحة : المصدر

تقع بلدية محام دباغ على بعد و . اهلامة يف الوالية احلمامات املعدنيةمن  32املسخوطني أو ما يسمى حبمام ويعترب محام دباغ    
. توفر على العديد من املنابع احلموية من بينها عني شداخة، عني بن باجي، عني الشفاءوت كلم عن عاصمة الوالية  17حوايل 

 .ويعترب محام طبيعي يتميز باهلدوء واجلمال واملنظر الطبيعي اخلالب حيت يقع وسط الطبيعة اخلضراء اخلالبة، والسالسل اجلبلية
مبوقعها املميز، سياحية النطقة وبذلك انفرد هذه امل. مشهور عامليا ان راكدتقع فوق بركدباغ منطقة بركانية تعترب منطقة محام كما 

 باإلضافة إىل انبعاث مياهه التجول يف أرجائه ألن مياهه جتري على جمرى صغري متصل جببل كلسي، زائريهميكن األمر الذي 
من املنابع  انبعاثها نتيجة درجة مئوية 86 بـهي ساخنة جدا و  لرت يف الدقيقة الواحدة 6577تجاوز يالطبيعية من باطن األرض 

  33.اأيسلند حلرارة بعد براكنيباغ على املرتبة الثانية عامليا من حيث درجة ادوقد حصل بركان محام  .الربكانية

                                                           
31

 http://www.dt-guelma.dz/ar/intor_bas_ar.htm 

 

32
شالالت هي عبارة يعود أصل كلمة المسخوطين إلى كلمة مسخوط وهي تعود إلى أسطورة قديمة تروي أن الصخور المتواجدة في منطقة الحمام والمتصاعدة بجانب ال  

ا أدى إلى غضب اهلل عليه فقام مم ،الزواج من أخته( سيدي أرزاق)األمير قرر حجارا بسبب كفرهم وتعديهم على حدود اهلل وذلك عندما ( جمدوا)عن أشخاص مسخوا 
وهناك من يقول أن تسميته بحمام مسخوطين راجع إلى أن السكان القدامى له كانوا يتداوون . بتحويل العروسين والمدعويين إلى حجارة تتدفق منها المياه المعدنية

 اآلثاريرجع علماء و . ولون له مسكوطين وهكذا مع الزمان أصبح حمام مسخوطينالفرنسي ومع صعوبة اللغة العربية عليه أصبحوا يق االستعمار جاءولما  .بالمسك والطين
الحمام لحمام دباغ، ولكن سكان والية قالمة  اسموقد حاولت بعض السلطات تغيير . إلى العهد العثماني حينما أستغل الناس مياه هذا الحمام لعالج األمراض واألوجاع

تعريفه وتاريخ " اجلزائر"قاملة  -محام مسخوطني  -محام دباغ  ،مجلة األهرام العلمية: ثمة معلومات أكثر في(. المسخوطين)ن بتسمية األصليين وحتى الزوار ال زالوا متشبثي
 http://ahramag.com/modules/publisher/item.php?itemid=304،  11/17/1717 ،تسميته

33
 .نفس المرجع 
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 منابع محوية، تصل 79كلم غرب مقر عاصمة والية فاملة، حيث تتوفر على   15 تتواجد منطقة محام أوالد علي على بعدكما      
 .0,9من جراء بركان خامد وبدرجة محوضة  درجة مئوية 50لرت يف الثانية، بدرجة حرارة تصل إىل 15و 79نسبة تدفقها ما بني 

       .محام قدمي تابع للبلدية ، باإلضافة إىليوجد هبا مركب الربكة وبوشهرين املعدنينيو 
 11جدول 

 مكونات مياه حماما دباغ وأوالد علي
 

أوالد  مكونات مياه حمام ل/ملغ حمام دباغمكونات مياه 
 علي

 ل/ملغ

 19 املغنيزيوم 193 الكالسيوم
 380 لبيكربونات 61 املغنزيوم
 377 سلفات 119 الصوديوم
 97 صوديوم 397 الكلور

 119 كالسيوم 305 السلفات
 75 بوتاسيوم 901 البيكاربونات

   7.113 النرتات
   1.77 النرتيل

 لوالية قالمة، مصلحة السياحةت التقليدية اوالصناعمديرية السياحة : المصدر

ا كثري من األمراض املستعصية واملزمنة واملعدية احتكاما للطابع الصحي هلوتساهم هذه اخلصائص يف عالج ال   
هبذه  تهامعاجلاليت ميكن األمراض  وميكن ذكر أهم. ساسيةاحليف معاجلة أمراض أكثر واألعشاب الطبيعية اليت تفيد 

أمراض األعصاب واألذن واحلنجرة  باإلضافة إىلالروماتيزم وضغط الدم وأمراض اجللد واحلساسية،  مامات مثلاحل
وتصّلب الشرايني وأمراض النساء والغشاوة واجلهاز البويل، كما تعني املياه ذاهتا على عالج األمراض التنفسية وتفتيت 

 .حصيات الكلى
االستشفائي تتضح من خالل الدور  يف ترقية السياحة الداخلية والية قاملةلالسياحة احلموية مسامهة وجممل القول أن    

اهتمام السكان احملليني واملغرتبني واستقطاهبا  جذابة ضمن فضاءات ومناظر طبيعيةتواجدة لمنابع احلموية امللواالستجمامي 
كثري من األمراض املستعصية واملزمنة واملعدية احتكاما وتساهم خصائص املياه الربكانية يف عالج ال .واألجانب على حد سواء

مبوقعها املميز واجلذاب، باإلضافة إىل انبعاث سياحية النطقة كما تنفرد محامات هذه امل  .واألعشاب الطبيعيةا للطابع الصحي هل
املرتبة الثانية عامليا من حيث درجة احلرارة بعد براكني ويعترب تصنيف بركان محام دباغ يف . الطبيعية من املنابع الربكانية مياهها
ة قاملاهلياكل القاعدية لوالية مسامهة تربز و . ، عامال قويا لرتقية السياحة احلموية يف قاملة واستقطاب أكرب عدد من الزائريناأيسلند

الفنادق واملركبات  جمموعة من بكة للطرقات عديدة ومتنوعة، باإلضافة إىل توفريش من خالل توفري مويةالسياحة احلهذه يف دعم 
            . باعتبارها هياكل إليواء الوافدين على احلمامات املعدنية املعدنية

 
 :الخاتمة

 أمهها ومن متعددة، سياحية كنوز من به تتمتع ملا نظرا دول العامل بني السياحي اجلذب نقاط أبرز إحدى اجلزائر تعترب
 تعمل الغرض وهلذا. اهلائلة الطبيعية مواردها إىل إضافة احلايل للزمن بصمتها تركت اليت املتعاقبة احلضارات حيث مويةاحل السياحة
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أن الواليات  موية باعتبارالسياحة احل مثل جديدة سياحية منتجات تطوير على اجلزائر يف السياحة صناعة عن املسئولة اجلهات
 .متنوعةو  هائلة طبيعية سياحية مقومات و مبوارد زخرالداخلية ت

وجود عالقة بني السياحة احلموية وترقية السياحة الداخلية يف اجلزائر، إذ تساهم  دراسةالنتائج املستخلصة من الوأظهرت       
خلق مناصب  ، باإلضافة إىلفنيةو  ثقافيةو على خلق مهارات سياحية  هتاقدر من خالل  هذه السياحة يف تنمية الواليات الداخلية

وبسبب ارتفاع عدد املنابع احلموية يف الواليات الداخلية للجزائر . شغل وجلب العملة الصعبة بفعل التدفقات املتزايدة للسياح
كما أظهرت . ةميكن االعتماد عليها يف منافسة السياحة الشاطئية والصحراوية واجلبلي من خالهلا، تعاجلوأمهية األمراض اليت 

من خالل الدور  للوالية باعتبارها من الواليات الداخليةيف ترقية السياحة  والية قاملةلالسياحة احلموية مسامهة النتائج أيضا 
ومن مث  من املنابع الربكانية وانبعاثها جذابة ضمن فضاءات ومناظر طبيعيةتواجدة لمنابع احلموية امللاالستشفائي واالستجمامي 

وتربز مسامهة اهلياكل القاعدية لوالية قاملة يف دعم هذه  .اهتمام السكان احملليني واملغرتبني واألجانب على حد سواءاستقطاب 
باعتبارها  الفنادق واملركبات املعدنية السياحة من خالل توفري شبكة للطرقات عديدة ومتنوعة، باإلضافة إىل توفري جمموعة من

 .يواء الوافدين على احلمامات املعدنيةإتنقل و هياكل ل
 
 

 :المراجع
 
قصاص زكية، مقومات صناعة السياحة العالجية يف املناطق الصحراوية، امللتقى الدويل الثاين حول . بن حبيب عبد الرزاق، أ .1

جامعة بسكرة ،اجلزائر،  دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية ووعلوم التسيري،
 ؛(1711مارس 11،11)

 ؛(1888) زهران، عمان،  دار الطبعة األوىل،السياحية، الداللة فن مقابلة، خالد .1
 ؛(1990) ،دار زهران للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية ،الدولية  السياحة ، الوهاب الدين حممود عبد صالح .3
كمتطلب للسياحة الصحراوية، امللتقى الدويل الثاين حول دور السياحة خري الدين مجعة، التسويق  . سامية جودي، أ.أ .9

 11،11)الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية ووعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
 ؛(1711مارس

 ؛(1771 )، عمان ، الربكة ،دار ،الطبعة األوىل السياحية املنشآت ،إدارة رمحة أبو مروان .5
 العلوم كلية ماجستري، رسالة ،المتوسطية البلدان بعض مع الجزائر في السياحية للتجربة مقارنة دراسة : ف خلسا مىن .6

 ؛(2003 )،اجلزائر جامعة التسيري، علوم قسم التسيري، وعلوم .االقتصادية 
7. Muriel Deneau ,Patrick Courtin ,droit et droit du tourisme,2 ème édition, 

édition Bréal, France,)1996 ( . 
 :النشريات والدوريات 
 السياسة .( حتديد إعادة أجل من مسامهة االجتماعية، و االقتصادية التنمية آفاق جلنة االجتماعي، و االقتصادي اجمللس .1

 ؛(2000 نوفمرب )، 16 ،الدورة الوطنية السياحية
 ؛(1881نشرة )اجملموعة اإلحصائية السنوية للجزائر، الديوان الوطين لإلحصائيات،  .2
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 سنة بدون) الديوان، مطبعة ، 33 العدد .سياحة اجلزائر ، جملة ،يف خاص منتوج املعدنية احلمامات: للسياحة الوطين الديوان .6
 ؛(نشر

4. ONT, les organisateurs, Algérie tourisme, publication d`information,) Juillet -
out -septembre, 1996(  

 :المراسيم والقرارات
 أفريل  24 )،07 اجلزائرية،العدد جلمهورية الرمسية اجلريدة 1999 أفريل 04 يف املؤرخ99 - 06 رقماملرسوم التنفيذي  .5

1999). 
 نوفمرب 11 )،03اجلزائرية،العدد  جلمهورية الرمسية اجلريدة 1770نوفمرب  19 املؤرخ يف 351-70رقم املرسوم التنفيذي  .6

1770). 
يتضمن إنشاء املصاحل اخلارجية لوزارة السياحة  1717أكتوبر سنة  17املؤرخ يف  150-17: املرسوم التنفيذي رقم .0

 (1717، أكتوبر، 16)، 63، اجلريدة الرمسية، العدد والصناعة التقليدية و حيدد مهامها و تنظيمها
 :مواقع االنترنت

، 1711أوت  19، السياحة الرياضية ودورها يف اإلندماج يف االقتصاد العاملي .9
http://blog.iraqacad.org/?cat=13&paged=3 
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