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  النهوض أحد متطلبات ترقية المنتوج الحموي
 بالسياحة العالجية في الجزائر

 
 :ملخص

العالج يف توفري املتنوعة عرب القطر اجلزائري، ومؤهالهتا  هتدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز مقومات السياحة احلموية

مزجيا من املتعة الروحية  متالكهاال خمتلف األوساط واألعمار،من  لزوارها أسباب اهلدوء واالسرتخاء الذهين والعضليوكل  ،والراحة

مثل  ،لعالج الطبيعيبا سواء منها اخلاصة ،على مستوى واليات الوطنأبرز املراكز العالجية كما تبني هذه الدراسة . واجلسدية

 تلك املراكز اليت وأيضاتنفس وتنشق، تدليك باأليدي، التكييف الوظيفي اجلمباز الطيب، العالج امليكانيكي،  ،التدليك املائي

 .التدليك االهتزازيو وفوق الصوت،  ،أشعة حتت احلمراء وفوق البنفسجية ،مثل العالج الكهربائي ،فيزيائيالعالج ال توفر

، إال أهنا الطبيعيةمن املنابع احلموية  ةتتوفر على إمكانات هامعلى الرغم من أهنا وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن اجلزائر 

فرص عمل وفتح  ،ا خللق الثروةوجعلها مصدر  ،نطلق السياحة احلمويةستلالهلا وتثمينها ممن ال ما تزال تنتظر من يأخذ بيدها،

هذه الورقة البحثية بأن االرتقاء بنوعية السياحة تبني كما . للشباب، وركيزة أساسية القتصاد البالد يف هذا القطاع احليوي جديدة

 .كـاقتصاد بديل  يف بلد يقوم حراكه االقتصادي على احملروقات،  موارد السياحة جلعلاحلكومة  سياسةاحلموية يتناغم مع 
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  :مقدمة

 لعواملا أحد يعد فهو حمليا ودوليا، االجتماعيةو  االقتصادية احلركة تنشيط يف مةهامل القطاعات أحد السياحة قطاع ثلمي

 مورداو  ،القومي الدخل معدالت رفعو  ،العمل فرص توفرييف  القطاعات مهأ أحدو  ملي،العا االقتصاد منو يف األساسية االقتصادية

 .الصعبة العمالت جللب قاعديا

فوائد على الصحة البدنية أحد أهم األمناط السياحية ملا هلا من ما يعرف بالسياحة احلموية  أو ،احلمامات املعدنيةوتعترب 

آالم  وختفيف ،وسيلة هامة للنظافة حيث كانت ،الشعوب منذ آالف السنني يف حياة اماهل هادور ل ، وأيضاالنفسية للزائر ةراحوال

 كما عرفوا فوائد الرمال الساخنة،الفراعنة محامات الطمي، وواروا أجسامهم يف  ستعملا .اجلمال أيضا اجلسم والبحث عن

،  تلك احلّمامات قائمةهبم، وال تزال بعض آثار  احلمامات البخارية وطرق العالج املائي، فكانت هلم يف ذلك طقوس خاصة

  .مبحافظة قنا، ومحام فرعون بصحراء سيناء كحمام كيلوباترا

 ،ع باملياه احلارةتتمت وهيالوطن،  أرضعلى كم هائل من املنابع احلموية املنتشرة على كامل تتوفر  من الدول اليت اجلزائرو 

اهلدوء واالسرتخاء العالج، و توفره لقاصديها من أسباب  تعّد كنزا سياحيا حبكم ماو ، زجيا من املتعة الروحية واجلسديةوامتالكها م

 إقباالهذه املواقع  تشهدو . املهتمني باحلفاظ على لياقتهم ورشاقتهمو  ،االستشفاءاملرمى طاليب ألولئك  ، سيماالذهين والعضلي

  .عائالت وفرادىإليها حيجون الذين سياح لل داخل البالد من

كاجلبال اليت تنبع  ،متتزج الطبيعة الساحرة أين ،مناظر طبيعية خالبةذات يف مواقع تنتشر غالبا ما احلموية  املواقع إن هذه

 أعايلمباشر بطبيعة املياه النابعة من  بشكل ترتبط إذ ،وهي املواقع املفضلة يف مثل هذا النوع من السياحة ،املياه املعدنيةهذه منها 

الكثري من  عالجسهم يف وت، زايا فيزيائية وكيمائية وعالجيةمبغناها  إمافة إىل .معينة ةمن باطن األرض بدرجة حرار و  ،اجلبال

 .العلل املزمنةو  ،األمراض املستعصية
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 :مشكلة الدراسة

 مشكلة الدراسة يف كيفية النهوض بالسياحة احلموية يف اجلزائر، وترقية هذا املنتوج من خالل إبراز مقومات البالد تتمحور

 وتنشيطالقطاع، هذا لتنمية  احلكومة انطالقا من اسرتاتيجيات ،يف هذا اجملال، وتثمينها واستلالهلا للنهوض هبذا النمط السياحي

 :ومنه ميكن إدراج األسئلة الفرعية التالية. لتطوير السياحة اخلارجيةالسياحة الداخلية كأساس 

 ما هي مقومات البالد من املنتوج السياحي احلموي؟ -1

 احلكومة للنهوض بالسياحة احلموية؟ات ممن إسرتاتيجي املقوماتهذه  مكانةما هي  -2

 .  يف إطار تطوير السياحة العالجية بداخل البالد السياحي يف اجلزائركيف ميكن النهوض هبذا النمط  -3

 :أهداف الدراسة

 :هداف اليت ميكن إدراجها كما يأيتهذه الورقة البحثية إىل جتسيد عدد من األ هتدف

 .إبراز إمكانات البالد من املنتوج السياحي احلموي -1

 السياحية للبالد؟ الوقوف على واقع هذا املنتوج ممن املقومات -2

       ، وبالتايل النهوض بالسياحة العالجية الداخلية؟اجلزائر يف ترقية السياحة احلموية اتإسرتاتيجيتوميح  -3

 :أهمية الدراسة

السياحة احلموية اليت تتوفر عليها  إمكانات الوقوف علىالبحث وأهدافه ميكن إبراز أمهيته من خالل انطالقا من مشكلة 

هذه املقومات، ، من خالل االهتمام وتطوير تطوير السياحة العالجيةقدرهتا يف ومدى ، البالد، ممن األمناط السياحية املختلفة

وموع من كما تظهر أمهية هذه الدراسة يف فتح جماالت وأفق أخرى للبحث يف هذا امل. يمميزاهتا يف اجملال االستشفائ واستلالل

وتنويع السياحة الداخلية،  تنميةتعمل على ترقية املنتوج السياحي احلموي يف البالد، ومنه املسامهة يف  أخرىمتعددة جوانب 

  .وصوال إىل حتسني مستوى السياحة اخلارجية الوافدة إىل اجلزائر اجماالهت
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 :السياحة فهومأوال، م

 وردوقد  1.ترفيهي سفر كل على (1111 سنة حتديدا)التاسع عشر  القرن منمنذ العقد األول  ’’Tourism‘‘لفظ  شاع

للسياحة أكثر من تعريف وكل منها خيتلف عن اآلخر بقدر اختالف الزاوية اليت ينظر منها الباحث إىل السياحة، فالبعض ينظر 

إليها بوصفها ظاهرة اجتماعية، وآخرون يروهنا ظاهرة اقتصادية، ومنهم من يركز على دورها يف تنمية العالقات الدولية أو عامال 

 . إلنسانية والثقافية بني الشعوبمن عوامل تنمية العالقات ا

نشاط من األنشطة اليت تتعلق : بأهناالسياحة  ’’World Tourism Organization‘‘ (WTO)" منظمة السياحة العاملية" عرفت

مرتبطة ال خبروج الفرد عن الوسط الذي يقيم فيه وملدة ال تتجاوز سنة متواصلة، للرض الرتفيه واالستمتاع أو غريها على أال تكون 

 International Union of‘‘ "اإلحتاد الدويل للمنظمات الرمسية للسياحـة"ركز  وقد 2.تتعلق مبمارسة نشاط هبدف احلصول على دخل

Official Travel  Organization’’ (IUOTO) ويرى  3.يف تعريفه للسياحة على مرورة قضاء ليلة يف املنطقة اليت متت إليها الزيارة

ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث، واللاية منها احلصول على االستجمام : بأهنا ’’Guyer Freuler‘‘" غويري فرويلر" األملاين

  4.وتليري البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، واكتساب الوعي الثقايف وتذوق مجال املشاهد الطبيعية واالستمتاع جبماهلا

، اليت حظيت "نظرية احلاجات"السياحة ممن احلاجات النفسية لإلنسان، واليت أساسها احلاجة إىل الراحة يف إطار تأيت 

 إميل"و ،’’Karl Marx‘‘ "كارل ماركس"وباهتمام كبريين من طرف منظرين اقتصاديني واجتماعيني وسياسيني أمثال، بدراسات 

 يعتربو   .املهتمني بدراسة احلاجات البشرية وبتصنيفها حسب أمهيتها يف حياة اإلنسانوغريمها من  ،’’Emile Durkheim‘‘ "دوركامي

اليت  ريف ترتيب احتياجات اإلنسان من األفكا 1591لذي أعده سنة ا  ’’Maslow Abraham Harold‘‘ " مماسلو أبراها"هرم 

ارتبطت بتحديد الدوافع اليت تشجع السياح على السفر، إذ يقوم التسلسل اهلرمي على أساس ترتيب احتياجات الفرد اعتمادا 
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على فكرة أن حتقيق هذه االحتياجات يكون انطالقا من قاعدة اهلرم اليت تتضمن احلاجات الضرورية وصوال إىل قمته أين تكمن 

حلاجات األفراد نسبيا، إذ يتوقف ذلك " ماسلو"ولكن، يبقى ترتيب  5.إلنسان ومنها دوافع السفراحلاجات النفسية والروحية ل

 .أيضا على شخصية الفرد وأهدافه

يستخلص من التعاريف السابقة بأن مفهوم السياحة جيسد عنصرا أساسيا من حرية اإلنسان، إذ يفيد انتقال الشخص و 

من أجل إشباع رغباته يف التنزه والرتفيه، أو ألغراض  سواء داخل بلده أو خارجه أماكن أخرى من مكان إقامته املألوفة واملعتادة إىل

بالنسبة للسياحة  أن ال تتجاوز مدة هذه اإلقامة السنةو  ، دون هدف الكسب املادي(كالعالج أو أداء طقوس دينية)أخرى 

يف استلالل اإلجازات وأوقات الفراغ يف  قد أسهماللفرد وما من شك أن تطور اجملتمعات وارتفاع املستوى املعيشي . اخلارجية

 .رحالت سياحية لتحقيق اإلشباع النفسي والروحي لألفراد

تتفق الرؤى على أن هو كل شخص يرتك مكان إقامته املعتادة إىل أماكن أخرى، طلبا إلشباع حاجات السائح وبشأن 

 كتوسيع معارفه والرتفيه عن النفس، زيارة األهل واألصدقاء  ،خرىنفسية وروحية من أجل جتديد نشاطه، أو ألغراض أمادية و 

  .وغريها من احلاجات اليت يسعى السائح إلشباعها من خالل قيامه بالرحلة السياحية سواء داخل بلده أو خارجه وطلب العالج،

 :العالجيةالسياحة  مفهوم ثانيا،

 أحدوفيما يلي سيتم عرض . السياحة إىل تصنيفات متعددة ختتلف حبسب املعايري املستخدمة يف هذا اجملال تصنف

فاللرض من  .، وهي السياحة احلموية، أو كما تعرف أيضا بالسياحة العالجيةهذه الدراسة موموع هي حملاألمناط السياحية اليت 

باملياه املعدنية،  العالج األغراض ذهه بني منو  السياحة، يف يفكر السائح جتعل اليت والدوافع األسباب أحد من من يعد السياحة

 .الرملية األحواضب وكذلك

 :ابأهن" جلرافية السياحة ووقت الفراغ"السياحة العالجية يف كتابه  ’’Klaus Kolinat‘‘ "كالوس كولينات" عتربي :تعريفها  -1

وتعترب  6.والتأهيل من األمراض الصحية ،أماكن سياحية معرتف هبا، تشمل الوقاية والعالج هيو  ،العالجية األماكن تلك

يتضمن انتقال الشخص من بلده األصلي إىل بلدان أخرى هبدف االستفادة من الذي النوع من السياحة  ذلك أيضا بأهنا
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واليت يفتقر وجودها ىف بيئة موطنه وجيدها ىف  ،واالستشفاءالعناصر الطبيعية اليت وهبها اهلل هلذه املناطق يف جمال العالج 

  7.البيئة الطبيعية ببلد آخر

 إىل أو متميزة،و  متخصصة مستشفيات هبا تتوفر اليت األماكن أحد إىل لألفراد ؤقتامل االنتقال: وتعرف أيضا بأهنا

 وأ ،الشمسوأشعة  و مياه البحرأ ،احلارة عدنيةامل ياهكامل ،الطبيعية وارداملم باستخدا العالج فيها يتوفر ستشفائيةا منتجعات

انتقال السائح من بلده إىل بلد آخر بدافع الرغبة يف الشفاء من بعض  :ويرى آخرون بأهنا 8.ىأخر  معينة مناخية خصائص

 9.األمراض، أو إشباع جسده من عناصر عالجية طبيعية يفقر وجودها يف بيئته وجيدها يف البيئة الطبيعية ببلد آخر

ة باألمالح املعدنية لعالج بعض ومتثل الثروة احلموية إمكانات طبيعية تتسم خبصوصيتها يف تقدمي العالج باملياه احلارة اللني

  10.األمراض، مثل اجللدية، داء املفاصل، الشلل، السمنة املفرطة وأمراض الكلى

وباستعراض  .إىل املامي البعيدتارخيها عود يالسياحة العالجية فإن  حسب ما أثبتته الدراسات الطبيعية :تاريخ ظهورها -2

ارتباط اإلنسان باملياه كان هبدف ديين وصحي يف آن واحد، إذ كان الناس أن بتاريخ العالج باملياه املعدنية يالحظ 

يعتقدون بأن منابع املياه املعدنية هي أماكن مقدسة، وكانوا يظنون أن األثر العالجي هبذه املياه يأيت من قوى ربانية خارقة 

ى، ولذلك عبد الناس األهنار، مثل ما كان وهكذا كانت املياه قدميا تعد مبثابة اإلله الذي حيقق الشفاء للمرم. للطبيعة

  11.األمر يف األزمنة اللابرة بنهر النيل

وإمنا هلا امتداد  عصر احلايل،الليست وليدة  باستمرار يستعملها الناساحلمامات العمومية أو الشعبية اليت ن أالحظ يو 

ورد الكثري من الّشروح ولقد  .على شعب دون آخرالتاريخ، كما أهنا مل تكن حكرا على منطقة دون سواها أو  يلوص يف أعماق

 تشديد مع ح احلاء فتب "احلّمة" إىلالكلمة هذه أصل  "الرازي بن حممد" ويرجعيف املعاجم العربية،  "محّام" والتفسريات ألصل كلمة
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عدة مواقع من كتب اجللرافيني  وردت الكلمة يفو  12.األعاّلء واملرمى العني احلارة اليت يستشفي هبا :امليم، واليت يعرفها بأهّنا

ويرجع البعض اآلخر  13.أنواع الداء مثاال عن محّة اإلسكندرية اليت تشفي من الربص ومن مجيع "ياقوت احلموي"أورد  إذ والرحالة،

 هذا هو األصل، مث صار كل اغتسال استحماما بأي و حّم املاء، أي سّخنه،  فيقال اليت تعين املاء احلار، "احلميم"كلمة   إىلأصلها 

 15.كل مسبب للعرقلكما مسي محاما  14.ساخنا ماء كان سواء باردا أو

النيب "أن  إىلوهناك إشارات أخرى  16،"الفراعنة"دخل احلمام هم  يؤكد الكثري من الرواة واملؤرخني القدامى أن أول منو 

 إىليعود  أن إنشاء احلمامات الشعبية إىلوتشري أكثر املصادر  17.عليه السالم هو أول من صنع احلمام مبساعدة اجلن "سليمان

امليالد، وكانت الفكرة يف إنشائها بسيطة لللاية، تقوم على  يطاليا أو يف الواليات الرومانية، يف القرن الثاين قبلإالعصر الروماين يف 

وكانت مفتوحة أمام  لرية اليت حتتوي على املاء البارد والساخن، وبعض دهانات املساج وبعض التدليك،الص جمموعة من األحواض

إذ  ،اتسمت بضخامتهاو ، "دقلديانوس"و "نريون"مثل  ،ة، وتواجدت محّامات خاصة باألباطر دون مقابلوبالعامة صلارا وكبارا 

 .االغتسال جانب دورها يف عملية إىلوحدائق، فكانت بذلك تقوم بدور ترفيهي استجمامي  مّمت يف جنباهتا مكتبات ومالعب

 18.مع بداية العصر اإلسالمي حتديدا فكان ظهورهااإلسالمية  لبالد العربيةبالنسبة لأما 

هيبته وتشوه يف جسمه برص، فعزمت الرعية ومقربوه على خلعه واستبداله لسقوط  يروى عن أحد ملوك الروم أنه ظهرو 

ألف مركب، وكان من شرط  فسار إليها يف أنظروين أمضي إىل محّة اإلسكندرية وأعود،: ال يليق بشخص يف مقامه فقال مظهره مبا
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إليها فتحوا له أبواهبا الّشارعة إىل البحر، فدخلها واستحم يف مائها  فلما سار هذه احلّمة أن ال مينع منها أحد يريد االستشفاء هبا،

 19.واألسقام مثلت وصفة للكثري من األمراضالزمان احلمامات منذ قدم  فإنومن هنا . دائه أياما فشفي من

إحدى املنتوجات السياحية الضاربة يف أعماق التاريخ، إذ تعود زيارهتا واالستمتاع مبنافعها عد تاملنابع املعدنية ومنه، فإن 

مث أخذت يف التطور من فرتة  ، من األمناط السياحية التقليدية القدميةوهي (. والرومانواليونان  الفراعنةعرفها ) ،إىل عصور قدمية

تعددت أنواعها ومنتجعاهتا،  وقد. سيما لدى السياح طاليب االستشفاء الطبيعي، حتظى باهتمام كبريإىل أخرى حىت أصبحت 

 .لة املريضوكذلك وسائل وطرق العالج املستخدمة فيها مبا يتماشى مع نوع املرض وحا

قد و . ختتلف مناطق السياحة العالجية باختالف مقوماهتا يف العالج، وباختالف طرق استلالهلا يف هذا اجملال :هامقومات -3

 20:م هذه املناطق من حيث العالج الذي تستلل فيه إىليتقسمت 

 مناطق هبا مياه معدنية، تستعمل للشرب أو لالستجمام؛ -

 املعدنية، إمافة إىل مالءمتها العالجية، حيث تستلل لالستشفاء؛مناطق تتوفر على املياه  -

 مناطق تستلل مياه البحر للعالج؛ -

مناطق تتوفر على وسائل طبيعية أخرى تستلل يف العالج، كالطمي والدفن يف الرمال، كما هو احلال يف بعض املناطق  -

الكهوف تنبعث منها غازات خبارية وتستعمل يف كما أن هناك بعض  .مثل بسكرة ووادي سوف ،الصحراوية باجلزائر

 .باجللفة" زلفانة"، ومبدينة خنشلة" كريف"األمراض، مثل ما هو عليه األمر يف محام  عالج بعض

 جلذب أعداد كبرية مستقبال من السياح طاليب العالجال اجمل هذا يفإمكانات السياحة العالجية ميكن أن تستلل  إن

الكثري من دول  اجتهت وهكذا 21.من حركة السياحة العاملية %11إىل   %9 ورفع نسبتها اليت ترتاوح منواالستشفاء الطبيعي، 

 العامل إىل االهتمام هبذا النمط السياحي والعمل على تنميته، نظرا للفوائد االقتصادية الناجتة عنه مقارنة ببقية األمناط السياحية 
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 22.الثالث بعد السياحة الرتفيهية وسياحة األعمالاألخرى، وبالتايل فهو حيتل املركز 

احلموية فإن هناك جمموعة من مافة إىل مقومات السياحة إ :المكملة لقيام السياحة الحموية الشروط األساسية -4

اليت تعترب أساسية ومكملة يف نفس الوقت إلجناح قيام هذا النوع من السياحة، واليت ميكن إدراجها يف العناصر  الشروط

 23:تاليةال

 رياميةالفنادق، املالحق ال ، مثلواملرافق املرتبطة هبذا النشاطوالتجهيزات  اهلياكلوتشمل كل : الهياكل السياحية - أ

 .تجاريةال واحملالوالرتفيهية ثقافية، ال

ويعين األمن، توفري األمان . وهو من الشروط األساسية والضرورية لقيام النشاط السياحي واستمراره: األمن - ب

 .طيلة فرتة سياحته على متاعه وأمواله وأوالطمأنينة للسائح، سواء على نفسه وعرمه، 

واألطعمة، وخدمات باملواقع السياحية، مثل خدمات اإلقامة، وهي ما يرتبط خبدمة السائح أثناء تواجده  :الخدمات - ج

إمافة إىل خدمات . التقليدية، والتذكارية، واخلرائط السياحية واألفالم العالج، والنقل، وحىت بيع بعض املنتجات

التصال،  وا الربيد اإلرشاد السياحي والتوجيه حنو األماكن واملراكز املقصودة من طرف السائح، وكذلك خدمات

 .مات املصرفية، واخلدواإلنرتنيتكاهلاتف، والفاكس، 

وحتسني أدائها من شأهنا أن جتعل السائح يستمتع برحلته السياحية مهما كان اهلدف منها،  هذه اخلدماتمثل  إن توفري

 . وأخذ صورة حسنة على هذه املواقع السياحية، مما جيعله يطيل يف مدة إقامته، وتكرار زيارة هلا مستقبال والعكس صحيح

 اجلسد عالج على تساعد اليت الطبيعي، العالج مقومات على السياحة من النوع ذاه يعتمد :الحموية السياحة أنواع -5

 24:فروعها بنيومن  معا، النفسو 

 72 إىل نبعامل عند ة مياههاحرار  درجة تصل قد ة وحمدودة،معين مناطق يف تتواجد  :الكبريتية عدنيةمال لحماماتا - أ

 .اجللد وأمراض الكلىم، ماتيز و الر ، مثل األمراض من الكثري عالج على تساعد وهي ،مئوية درجة
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 حيث شعة،امل الرمال يف الدفن طريق على فهي تعتمد التقليدية، العالج طرق ممن تدخل :الرملية الحمامات - ب

 احاتو  يف احلمامات من النوعما يوجد هذا  وغالبا .الظهرو  فاصلاملم الروماتيزم و آال عالج يف دورها يكمن

 .جلزائرووادي سوف يف   بسكرةو  ،مبصر سيوهيف  هو األمري، مثل ما الصحرا

 كما يسمى أيضا  أو ،سدافال البحريات طني تلك احلمامات اليت يعتمد فيها على ويقصد هبا :الطينية الحمامات -ج

 ياهم الذي حيتوي على الطني يف (السائح)للشخص  ريضةامل األعضاء دفنب فيها العالج طريقةوتكون  الربكاين، الطنيب

 احلديد، ،ممنيو و األ أكسيدو  ،مالكالسيو  كربيتياتو  ،مالكالسيو  كاربونات باالمافة إىل بعض املعادن، مثل ،كربيتية

 .وكل هذه املكونات تساعد على االستشفاء من بعض األمراض. الكربيتو  الفوسفات الفلوريد،

 اليت احلةامل البحر مياهم باستخدا رمىامل عاجلةمب متقو  اليتالعالجية  راكزامل من لكثريمثة ا :الحةمال البحر ياهمب العالج -د

 .، وإعادة التأهيل الصحي للمرمى الذين يقصدون هذه املركباتالشفاء يف تفيد

 : في الجزائر، الثروة الحموية الثثا

حمطة محوية منها  91و منبع للمياه احلارة واجلوفية،  212قد أنعم اهلل تعاىل على اجلزائر مبخزون محوي هام يزيد عدده عن 

على خمتلف واليات هذه املنابع  احلموية تتوزع  .حمطة األخرى بطريقة تقليدية 11فقط ذات طابع وطين ودويل فيما تسرّي الـ  11

، وجذب السياح احملليني واألجانب "لسياحة احلمامات املعدنية"الوطن الداخلية والساحلية، ميكن االعتماد عليها يف بناء قاعدة 

 25.الذين يبحثون عن العالج الطبيعيعلى حد سواء 

من األمراض  عدديف معاجلة هي تساعد و  فيها، وبارتفاع نسبة األمالح املعدنية ،ارةاحل هامبياههذه املنابع احلموية تتميز و  

" دباغ"على خمتلف مناطق البالد، مثل محام تتوزع هي و  .لالستلالل كمحطات محوية عصرية ةقابل هامعظميف و ة، العضوي

" قرقور"، محام بوالية معسكر" بوحنيفية"بوالية بسكرة، محام " الصاحلني"بوالية سعيدة، محام " ريب"بوالية قاملة، محام " الشاللة"و

   26.بوالية عني الدفلى" ريلة"بوالية تلمسان، محام " بوغرارة"بوالية عني متوشنت، محام " بوحجر"بوالية سطيف، محام " السخنة"و

إلقامة مراكز للعالج  (كلم 1211)للبالد  الشريط الساحلي علىالستثمار لتوفرة م أخرى فرص فإن هناك ،ذلك فضال عن

الذي يقدم خدمات العالج واالستجمام والتدليك،  ،"بسيدي فرج" "طالسو تريايب"يف مركز  ،البحر مياهباستلالل الطبيعي 
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ومثة إمكانية أخرى للعالج  27.تخصصني يف هذا اجملالاملطباء األ مياه البحر، وطاقم من وإعادة اللياقة البدنية باالعتماد على

ووادي " بسكرة"مثلما هو الشأن يف مدينيت ا، رماهلالطمي والدفن يف ب اجلزائريف بعض مناطق صحراء  واليت تتم، أيضا الطبيعي

 28".سوف

مسجل وموثق   منابعهاأغلب و ، "القوطي الروماين"إىل العهد  هاجذور تعود اليت تتوفر عليها البالد موية احلثروة إن هذه ال

وميكن  29.وتأطري استشفائي ،لزائريهاتكفل طيب و  ،بصفات عالجية يف معظمهاتتمتع هي ، و املنابع احلموية بصفة رمسية ممن بند

 :التالية احملطاتاجلزائر من خالل اليت تتوفر عليها بعض املنابع احلموية  التعرف على

  :لسياحة العالجية في الجزائرلحمام قرقور في والية سطيف قبلة  -1

، إحدى أهم كلم شرقا 111نحو بالواقعة مشال والية سطيف، اليت تبعد عن اجلزائر العاصمة  "محام قرقور"تعترب منطقة 

وعلى  .حتتوى على مركب معدين تصنف مياهه الثالثة عامليا فهياملناطق السياحية احلموية يف اجلزائر، إىل جانب مجال طبيعتها 

، واليت أهلتها البالداملناطق السياحية الكثرية اليت تزخر هبا كل شأن   ةاحلكوم باهتمام حتظمل  أهناإال  ،نطقةهذه املأمهية  من رغمال

 30.ألن حتتل املركز العاشر ممن أمجل املناطق على مستوى العامل

، وهو "عني شوف"ماء )مياهه أن من املنابع احلموية األخرى بعن غريه ويتميز ، 1511سنة مام احل هذا  فُتحت أبواب

لينابيع احلارة ذات النشاط اإلشعاعي بعد مياه ا على مستوى على املستوى العاملي، املرتبة الثالثة تأيت يف ( حلمام قرقوراملنبع املائي 

لدرجة حرارته املساعدة اليت  املرتبة األوىل عربيا وأفريقيا، نظرايف يف مجهورية التشيك حاليا، و " جاشيموف"يف أملانيا، ومياه  "برماخ"

قياسات جديدة  إجراء بعد 1591سنة " بازيلياك"حسب تقرير صادر عن مهندس املناجم الفرنسي  ، وذلكدرجة مئوية 19تقدر بـ 

 31.للنشاط اإلشعاعي اخلاص باملياه احلارة
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وأمراض العيون وبعض أمراض  ،كالروماتيزم، واألمراض اجللدية  ،هذا املنبع على الشفاء من بعض األمراض هتساعد ميا

ومع سنة  برنامج لالستشفاءبه كما يوجد . ممن احلمامات املصّنفة على مستوى وزارة السياحة يف اجلزائر مدرج وهوالنساء، 

هذا يف  اختصاصينييشرح كيفية العالج هبذه املياه احلموية املعدنية، والتدليك وإعادة اللياقة البدنية باالعتماد على أطباء  ،1591

 32.والسياحةوفر خدمات االستجمام ي، كما اجملال

سيدي "وهو  ،يف املنطقةاسم أحد األولياء الصاحلني ب يعرفتقليدي  :ويوجد يف منطقة محام قرقور محامان، األول

 اجلزائري، املركب املعدين الذي خيضع يف تسيريه ملؤسسة التسيري السياحي بالشرق ويتمثل الثاين يف .األكثر إقباال ويعترب، "اجلودي

غرف، وأربع  9من غرفة إىل  مسكنا عائليا مؤلفا 91 غرفة و 59 كل منهما سعة نيفندق حيتوي علىو ، 1511فُتحت أبوابه سنة 

 33.فياّلت، ومطعمان، إمافة إىل مسبح وقاعة سينما

، زائر يوميا 911املئات من الزوار، خاصة يف العطل، وأيام املناسبات كاألعياد مبعدل  يوميام ماهذا احل ركبميستقبل 

الذي يتوسط املدينة مبياهه  ،"وادي بوسالم"وأمام هذه املركبات املعدنية، يوجد  .للراحة واالستجمام من مليون زائر سنوياأكثر و 

، عن النفس والسباحة يف على مفافهللرتويح  من العائالت لكثريل يعترب مكانا مفضال وهومن باطن األرض، العذبة املتدفقة 

حسب الكثري من املواطنني  معيفايبقى  وتسريهه استلاللأن  إال املركبهذا أمهية من رغم ال وعلى .الصيفسيما يف فصل 

غياب طاقم شبه سيما  ،هخلدمات كبري وتراجع ،حالة متقدمة من التدهورمن  يعاينجعله األمر الذي جال السياحة، مب واملهتمني

يف  يؤديهالدور الذي ميكن أن أثر على  مما ،وإعادة التأهيل الوظيفي واحلركي ،وخمتص يف ميدان التدليك الطيب طيب مؤهل علميا

  34.جمال السياحة والعالج
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 :قطب جهوي يراهن على دفع السياحة الحموية ،سعيدة -2

تعتمد بالدرجة األوىل على احلمامات املعدنية املنتشرة يف عدة  فهيتتميز والية سعيدة بانتعاش بالسياحة احلموية واإليكولوجية،  

والية تعد الكما أن . وحىت السياح األجانب ،من املواطنني يف إطار السياحة احمللية للكثري امناطق من الوالية، ما جعل منها مزار 

 35.الذي يربط وهران ببشار إىل تندوف 6 وطين رقمالنقطة عبور رئيسي للصحراء كوهنا تضم الطريق 

يقع مشال ، "ريبمحام "اليت تعرف باسم وهي ، تضم ست محامات من بينهم حمطة محوية مشهورة على املستوى الوطين

كيلومرت، ويعترب من أهم املناطق السياحية اليت يقصدها السياح من داخل وخارج الوالية، حيث يوفر لزائريه  11دينة على بعد امل

، وهذا للقيمة البيولوجية لتلك املياه املعدنية اليت ينصح هبا للتداوي واجلسدية العالج باملياه املعدنية اليت تضمن هلم الراحة النفسية

 36.كالروماتيزم  ،من بعض األمراض

وحيتوي احلمام ذاته على  .للزوار واالستجمامتوفري الراحة لجناح طيب يسهر عليه خمتصون  هذه احملطةويوجد على مستوى 

املياه فندق "نطقة املمثل املركب السياحي الذي حيتوي على شاليهات وبنقالوهات، كما يوجد يف  ،أماكن ميكن اإلقامة فيها

  37.سرير 111الذي يتوفر على طاقة استيعاب قدرها  "املعدنية

 تدعى توجد حمطة محوية أخرى" سيدي بوبكر"دائرة  "سيدي اعمر"حتديدا ببلدية و مشال والية سعيدة  لمك  19على بعد و 

يتميز مبياهه وهو  .غرفة استحمام تقليدية 99حيتوي احلمام على  ،واليةالوهو من احلمامات اليت تعرف هبا ، "سيدي عيسىمحام "بـ

معاجلة األمراض اجللدية، األمراض التنفسية وأمراض الروماتيزم، حيث تتدفق مياهه مبتوسط سبع لرتات يف كل وخيتص يف الساخنة، 

 38.من األمراض اجللدية سيما وينصح به يف التداوي، درجة مئوية 15ثانية بدرجة حرارة مقدرة بـ 

                                                           
 

 
 

 
 

 

 

 



14 
 

 لمك  51بعد عن مقر الوالية بـ ي محام آخر،على صنفة كمنطقة رطبة على املستوى الوطين امل "عني سخونةمنطقة " وتتوفر

 .درجة مئوية 91 هتادرجة حرار  ، وتبلغثانيةاليف  لرت 51ـ ب هاتدفق يقدر متوسطإذ ، بوفرة مياههاحلمام هذا يعرف  .باجلنوب الشرقي

  39.تقليديةطريقة بما زال استلالهلا يتم ولكن التنفسية وأمراض الروماتيزم، و معاجلة األمراض اجللدية يف  تفيد وهي

به يف إطار السياحة احلموية، فهي أيضا تتوفر على تتميز إمافة إىل ما فضاء سياحيا ممتازا،  "منطقة عني السخونة"متثل و 

هبا  وتتواجد ،، اليت تعترب مزارا للعديد من حميب وهواة هذا اجملال"زاوية عني السخونة"السياحة الدينية والثقافية، لوجود  مقومات

 تتوفر على باإلمافة إىل ذلك فهي .دائرة سيدي بوبكرالتابعة لهونت  بلديةيف ضارات قدمية هي عبارة عن آثار رومانية حلبقايا 

. ألمراض اجللديةبالنسبة لسيما  ،ذو اخلصائص العالجية "تيالبيامسك "واملتمثلة يف  ،والعالج لالستهالكأحواض لرتبية األمساك 

النادرة يف الطب السياحي، حيث يدخل الزائر إىل احلوض  االكتشافاتيعد من أهم  الذيهبذا النوع من السمك، يتم العالج و 

هذا النوع من األمساك ال إن  .الذي يعاين منه السائح هذا النوع من السمك ليقوم هذا األخري مبهامجة املرض يتواجد بهالذي 

 40.والثانية يف تركيا، كما يوجد يف املنطقة ،"ونةعني السخ"يتواجد إال يف منطقتني إحدامها يف 

 :بين المتعة والترفيه والعالج السياحة الحموية بقالمة -3

مبواقع سياحية عديدة ومتنوعة، بتوفرها على مناطق  العاصمة كلم شرقي اجلزائر 111 على بعداملتواجدة والية قاملة تتمتع 

منبعا،  19اجلهات املختصة بـ يبلغ عددها حسب إحصائيات واليت  ،إقليم الواليةخمتلف على مبواقع محوية عديدة تتوزع محوية 

حمّجا و  املنطقةتطل على مناظر طبيعية خالبة، مما أعطاها مكانة هامة لدى سكان . ومنها من ال يزال عذريا ،منها ما هو مستلل

  41.واألواين الفخاريةالتصوير الفوتوغرايف وبيع اإلكسسوارات التقليدية  مثل ،لعملافرص بعض للشباب  وفرتكما . سياحاللقوافل 

 يوجدحيث  ،وما توفره من راحة للزوار ،كانة هامة ألمهيتها االستجمامية واالستشفائيةمباحلمامات املعدنية يف قاملة  وحتظى

هذه البلدية تتوفر  .("سخوطنياملمحام "باسم يعرف هذا احلمام أيضا و ) "محام دباغ بلدية "عاصمة الوالية من   كلم 21 على بعد

 9ما بني  مياهها نسبة تدفقترتاوح ، "عني الشفاء"و" عني بن باجي"، "عني شداخة" :من بينها ،املنابع احلموية على العديد من

استقطاب العائالت تشهد البلدية و  .درجة مئوية عند نبوعها من باطن األرض 51يف الثانية، وبدرجة حرارة تصل إىل  رتل 12 إىل
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الروماتيزم : ، منهاوعلل من عدة أمراض طلبا لالستشفاءيتوافدون الذين  ا،خارجهحىت من و  البالدوالسياح من خمتلف مناطق 

 42.بكرتيولوجية حسنةتتسم بنوعية  اليتوأمراض اجللد واحلساسية باالستحمام مبياهه  الدم، وملط

به من تميز تملا  ،للمتعة والرتويح عن النفس فصل الصيفيف لعائالت خاصة ل سخوطني إقباالاملمنطقة محام  تشهدو 

، املائية لشالالتل ةقابلاملالصخور تلك  هلذا احلماموما يلفت انتباه الزائر  .هاعامل أساطري وروعة ، ةالطبيعي هاظر ااهلدوء ومجال من

بأخته فلضب الّله عليهم تزوج أحد شباب القبيلة الذي  قصة  وهي ،يف هذه املنطقة األجيال هاتتداول أسطورة اليت تروي

 43.جبانبها مياه معدنية يتدفقاحلضور إىل حجارة و العروسني كال ، حيث حتّول  وسخطهم

 علىتؤكد  رمسيةال بياناتاليدانية و املشاهدات إال أن امل" محام دباغ"ولكن، على الرغم من األمهية العالجية اليت حيظى هبا 

 فتح اجملال أمام املضاربة، سيما مع حمدوديةا مم، مبنطقة هذا احلمام وصعوبة احلصول على وجبات غذائية، غياب وسائل النقل

، سريـــر  "اصـاخل ديــد البلــــاملرق"و ،"اجيــفندق بن ن"و ،"ةلــمركب الشال"هياكل االستقبال، حيث ال تتعّد طاقة استيعاب كل من

 44.جيعل الزوار يعانون األمرّيناألمر الذي  111

19 ـالذي يبعد عن عاصمة الوالية ب ،"محام أوالد علي" ويوجد بالوالية أيضا
تصل محوية،  منابعأربعة   كلم، يتوفر على 

مركب : "ومها، نيمركب احلمامحيوي  .درجة مئوية 91لرت يف الثانية بدرجة حرارة تصل إىل  29 و 1ما بني  مياهها نسبة تدفق

يشتهر و . الذي ما زال يعاين من نقص يف التحسني واالهتمام ،"البلدي القدمي املركب"إىل  مافةإ ،"مركب بوشهرين"و "الربكة

ياهه متوي حتوأمراض األعصاب، حيث  ،أمراض املفاصل، األذن والتنفس :منها ،مراضألا لبعضمبياهه املعاجلة  "أوالد علي محام"

، وهي مواد البوتاسيومو   منها البيكربونات، الكالسيوم، الصوديوم، السلفات، املنلنيزيوم ،املعدنية على العديد من املكونات

 45.مساعدة على العالج
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املعروفة مبناظرها  "جبال أوالد علي"شقق وغرف جمهزة يف قلب فهي يضم اهلدوء والراحة للسياح،  احلمام مركب يوفر

إىل توفره ي على أبرز املراكز العالجية يف الوالية جبانب محام  باإلمافة ،حيتوي املركب على قاعة للمؤمتراتكما الرائعة واخلالبة،  

لعالج امراكز من خالل االستفادة من العالج بشكل كامل،  للزواريتسىن لاملركب املعدين على التجهيزات الضرورية  ويضم. دباغ

كذلك و العالج امليكانيكي، و اجلمباز الطيب  ،تنفس وتنشق، تدليك باأليدي، التكييف الوظيفي ،مثل التدليك املائي ،الطبيعي

التدليك و شعة حتت احلمراء وفوق البنفسجية وفوق الصوت األ ،مثل العالج الكهربائي ،فيزيائيالعالج وجود مراكز لل

  46.االهتزازي

  :جلفة سياحة ورعاية صحيةالمنابع الحموية بال -4

ميزة  علىال خيتلف اثنان  محويةمنابع بثالثة تشتهر فهي  ،لسياحةا قطاعل رافدا اجللفةوالية يف  تشكل السياحة احلموية

التاسع الذي يعود تاريخ اجنازه إىل القرن  ،"احلموي حلمام الشارفاملنبع "يف  ،املنابعهذه وتتمثل . ميامها للعالج من عدة أمراض

  91وعلى بعد  ،"بلدية الشارف"شرق مقر  لمك  1على بعد  هذا املنبعيتواجد . 1525حيث عرف أول هتيئة له يف سنة  ،عشر

ينبع من مكان يسمى و  ،مرت 1191 بـيرتفع عن سطح البحر هو و . عاصمة البالد جنوب لمك 911و  ،كلم غرب مقر الوالية

مناطق للحىت و ، اجملاورة لبلدياتبالنسبة ل لكوكذ احملليني،للسكان  سواء ،19لطريق الوطين رقم أمام اوهو سهل املنفذ  ،"احلاجية"

  47.عنهبعيدة الخرى األ

 ائصبعدة خصيتمتع هذا املنبع فإن  2112يف سنة  "الوطنية للدراسات السياحيةاملؤسسة "حسب الدراسة اليت قامت هبا 

ة بعض معاجل، وفعاليتها يف نيةثايف ال لرت 11وبتدفق قدره  ،ويةئدرجة م 11 مياهها بـتتمثل يف حرارة  ،كيماوية وعالجيةفيزيائية و 

 وتسعى ة،تقليديبطريقة هذا املنبع  يتم استلالل. أمراض املفاصل لككذو ، واجللد واللشاوة ،واألعصاب ،يزمالرومات ، مثلألمراضا

  48.هاستلاللوحتديث طريقة  نيتحسلمديرية السياحة 

بلدية "مقر  جنوب لمك 1على بعد  1يقع بالقرب من الطريق الوطين رقم  ،"منبع املصران"الثاين يف احلموي ويتمثل املنبع 

تبني الدراسة املنجزة من طرف و . مرت 191 بـويرتفع على سطح البحر  ،اجللفةوالية  كلم مشال مقر 12 بـويبعد  ،"حاسي حببح
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 92وحبرارة خروج  ،نيةثارت يف الل 11 مبعدلتتدفق املنبع هلذا أن املياه املعدنية  1511سنة  "للدراسات السياحيةاملؤسسة الوطنية "

اجلهاز واللشاوة و  ،واجللد ،وأمراض النساء ،كالروماتيزم وتصلب الشرايني  ،من شأهنا معاجلة أمراض خمتلفة ، واليتويةئدرجة م

 49.البويل

 يبعد .يف والية اجللفة موردا هاما للسياحة العالجيةو  ،يعد إرثا طبيعيا آخرو  ،"ببلدية لقطارة"املنبع احلموي الثالث يقع و 

 ،ويةئدرجة م 19 بـ اليت تقدر مياههويتميز حبرارة ، عن سطح البحرمرت  911 بارتفاع قدره ،اجنوبكلم  111 بـعن مقر الوالية  املنبع

لذات ذلك استنادا و  ني،معاجلة عدة أمراض كما هو احلال للمنبعني السابق هذا املنبعومن شأن . لرت يف الثانية 9تدفق مبعدل و 

 2112.50سنة  "املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية"لدراسة اليت قامت هبا ا

 :الحمامات المعدنية بوالية معسكر -5

اليت ميكن أن تكون مامات املعدنية من احل برصيد اجلزائر العاصمةكلم غرب  911 اليت توجد على بعد معسكر واليةتزخر 

ا سنوي هافندق، ويقصد 11 تقدر بـ ستقبال، قدرات افهي تتوفر على  .يف حالة حسن استلالهلا كيزة أساسية القتصاد املنطقةر 

 51."حلمام بوحنيفية الشهري"باملياه الساخنة  والعالجلالستحمام  يتوافدونألف سائح  191أكثر من 

ا أّن قطاع مناصب الشلل الدائمة، علممن ئات املدينة باستحدا  املهذه مسحت استثمارات السياحة احلموية يف وقد 

 آخر هيكل 19إعادة تأهيل و  ،جديد قفند 22مع أشلال إجناز  ، سيمامرّشح ملزيد من االتساع هذه املنطقةاحلمامات املعدنية يف 

أّن املتعاملني االقتصاديني واملستثمرين يف قطاع السياحة . اليت تتوفر عليها الوالية استلالل املنابع احلمويةلالستقبال يف إطار دعم 

املقدمة للزبائن، قرتحات لتطوير النشاط السياحي احلموي، عرب هتيئة مرافق االستقبال وحتسني نوعية اخلدمات امل من مجلةأعطوا 

القدرة الشرائية االعتبار  يفمع األخذ واستحدا  وكاالت بنكية،  ،إىل جانب فتح حمالت لبيع منتجات الصناعة التقليدية

 من مزايا  عليه مع ما تتوفر سيما تتهافت على هذه احلمامات، السياحة يف متناول مجيع الشرائح االجتماعية اليت جلعل، مواطننيلل

 

 
                                                           
 

 

 

 

 

 

http://www.djazairess.com/city?name=جنوب


18 
 

 52.يف الثانية لرت 11وبتدفق قدره  ،درجة مئوية 11 ال يقل عنمبعدل حراري  ، فيزيائية وكيمائية وعالجية

 :حمام الصالحين بوالية خنشلة -6

يف تقع  ، وهي"ماسكولة" اليت كانت تعرف بـ  الرومانية القدميةخنشلة  من مدينة كم 6 على بعد" محام الصاحلني"يوجد 

سنة  أسس الذي، "للعهد الفالفيين"كإجناز ومعلم  روماينالمام احل ويعترب هذا. وراسمنطقة األ يف وحتديدا للجزائرالشرق الشمايل 

ارة ضاحل"ومؤسس  ،لذي أصبح فيما بعد إمرباطور روماا، ’’Vespasian‘‘ "فيسباسن" ياالوايل العام إلفريق لمن قبميالدي،  95

  53.قادة اجليوش الرومانيةستجمام للعـــديد من الــملوك و للراحة واال امركز هذا احلمام  كانو ، ’’Flavians‘‘ "ةالفالفياني

فة حهذه الت استعملت احلجارة يف بناء، إذ املياه اجلوفية احلارة والباردة الستلاللصرح مائي " محام الصاحلني" يعترب

من باطن  املتدفقةاحلارة املعدنية  هياهمنوعية  تتميز بهملا  مراضاأليف االســتشفاء من العـــديد من  كبريةمهية  أحتظى ب اليت املعمارية

 :54 أمهها ،من تشكيلة خمتلفة من املسابح وهو يتكون .األرض

 .حماط بأعمدةوهو   سم 45 و مرت1  وعمقه ،مرت 10 عرمهو  ،مرت 14 طوله ،املسبح املستطيل -

 . بقبةكان ملطى  م،س 45 ومرت  1 عمقهو  ،مرت8  قطره ،املسبح الدائري -

 . حتتوي كلها على أربع مسابح ،ثال  غرف -

 :حمام الصالحين في مدينة بسكرة عروس الزيبان -7

املدينة الضاربة يف  ، وهي تلككلم 191تبعد عن عاصمة البالد بـ ، و اجلزائر يف اجلهة اجلنوبية الشرقية منوالية بسكرة تقع 

محام " الصايف نسبة إىل املاء منبع ومعناها ،"دبسينامأ" اسمالرومان  عليهاأطلق  .ةسن30000  أعماق التاريخ جبذورها اليت تعود إىل

 .وتفيد مياه هذا احلمام يف عالج أمراض املفاصل الروماتيزم، واحلساسية وغريها 55.اليت يتواجد هبا "الصاحلني
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 ، من أمراض العظام واملفاصل رماهلايف محامات أيضا ئات من املواطنني واألجانب للعالج املتوافد على منطقة بسكرة وي

يدفن املرمى حىت العنق يف رمال الصحراء احلارقة عند منتصف النهار لفرتة  حيث والعقم أيضا، وأكياس املاء املتحجر حتت اجللد

مخس  العملية منهذه وتتكرر  .متتص خالهلا الرمال كميات كبرية من العرق واملاء الزائد يف اجلسمحيث  ،دقيقة 19قد متتد إىل 

بعدها وهو يف ومع املوقع يلادر  ، مثالتحمل ودرجة استجابته للعالجوقدرته على  ،إىل عشر مرات حبسب استعداد املريض

يلطى بثياب صوفية مث  ،بفنون مهنة الدفن العالجي أشخاص على درجة من املعرفة برعايةمنها منهكا املريض وخيرج ، أحسن

 56.لالغتسال" محام الصاحلني" رحلتهم العالجية حنواملنطقة للعالج بالرمال  هذه رويستكمل معظم من يزو . لضمان سالمته

 :والية تلمسان ،المحطة المعدنية لحمام بوغرارة بدائرة مغنية -8

مطعم يقدم  إىل إمافة ،شقة 19 بنلالو و 11 غرفة و 91سريرا تتوزع على  111على  "حلمام بوغرارة"تتوفر احملطة املعدنية 

صحية للتدليك والعالج املعدين  وحجرات ،طبيةعيادة  وتتضمن احملطة أيضا .وجبة يوميا ومقهى وفضاءات للتسلية والراحة 211

  57.شخص يوميا 1211استقبال بتسمح طاقات هذا احلمام كما ،حصة عالجية يف اليوم 191بطاقة 

تنساب من ثالثة منابع أساسية ذات حرارة تصل  ، وهيباملواد املعدنية اهالنبيف هذا احلمام لعالج لاملستعملة ياه امل تتميز

 باإلمافة إىل  .عالج العديد من األمراض املتصلة باملفاصل والبشرة،يف تفيد  وهي ،لرت يف الثانية 9,9وبتدفق  مئوية درجة 19 إىل

على مدار  تشهدجعلها  مما ،قيمة صحية هامة ذاتأخرى عدة منابع محوية على  تتوفرهذا احلمام املعدين فإن والية تلمسان 

 58.نجاعتها العالجيةيشيدون بكبريا من طرف الزوار الذين    إقباالالسنة 

، إال أن ما هو ومكوناهتا الكيميائية ،ودرجات حرارهتا ،املنابع ختتلف يف مستواها التدفقي تلكأن أغلبية  وعلى الرغم من

اليت  باقي املنابع احلمويةتزال  الو  ."سيدي العبديلمحام "و ،"محام الشيقر" ،"محام بوغرارة" :، وهيبطريقة تقليديةيتم  منها ستللم

كلم عن مدينة  9على بعد  "ينبوع عني احلمام"و ،بناحية ملنية "ينبوع سيدي بلخري" ، مثلومعها الطبيعيعلى  توجد يف الوالية

 ،بكاربوناتالمثل ناها باملواد املعدنية، وغ مئوية، درجة 29بـ تقدر  اليتهتا وحبرار  ،هاياهمل بالتدفق الكبريتميز توهي ، "سبدو"
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منبع سيدي "و ،"احلناية"الواقع غرب مدينة  ،"ينبوع سيدي رحو"أيضا مثة و  .فيد يف عالج بعض األمراض اجللديةت اليت ،وامللنزيوم

 59.درجة مئوية 91 و 29ترتاوح ما بني  مياههما اليت حبرارة ومها يتميزان ،"بأوالد ميمون" ،"بركاين

على قدر من ثروة طبيعية عالجية تشكل يف جمموعها  هيو  ،املتواجدة على أرض اجلزائراحلموية املنابع هذا جزء من 

  .استلالهلا يف االستثمار السياحي والعالجو  تثمينها األحبا  واالهتمام من أجل إىل املزيد من وحتتاج ،األمهية

 :الحموي في الجزائر المنتوج ترقيةآفاق و  واقعرابعا، 

عشرات األحواض واحلمامات املعدنية الطبيعية اليت تعول عليها وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم والسياحة لبناء على  اجلزائر تتوفر

جديدة من السياح  اتواستقطاب فئ ،السياحة لقطاعإلعطاء دفع جديد  ،البالدقاعدة جديدة لوجهة سياحية محوية تعتمد عليها 

 .احملليني وحىت األجانب

 ،حمطات للحمامات املعدنية 11 ال يتعدىودويل  طابع وطينب ما هو مستلل من هذه الثروة فإن ،وعلى الرغم من ذلك

فهي مؤجرة من البلديات و حمطة محوية بطريقة تقليدية، 91 يربو عنما استلالل  ، يف حني يبقىواحد للعالج مبياه البحر ومركز

جعل  ساعد علىاألمر  ذاوه ،القانوين الذي متنحه وزارة السياحةخلواص عن طريق املزاد العلين دون احلصول على حق االمتياز 

على حالتها وال تزال  (منبع محوي 212)املنابع احلموية  من مستللغري  ما هو ويقدر. هذه املرافق تعرف حالة متقدمة من اإلمهال

باب فتح  إذا مت" تنافسيعرض سياحي محوي "يسمح بإقامة  مهمخمزون  يف جمموعها تشكلوهي  .%91 بنسبةالطبيعية 

إجياد هم يف تسو  ،قتصادية جديدةإا أن تكون قوة وتشجيع اخلواص على التوجه ملثل هذه املشاريع اليت يتوقع هل ،االستثمار

 60.خارج جمال احملروقات للبالدل يمداخ

شركة مسامهات الدولة "بالتنسيق مع  "والصناعة التقليدية وزارة السياحة"قررت ويف إطار حتسني حال هذه الثروة السياحية 

سياحة اللرتقية وتطوير  ،صة مباشرة بعد الفنادقخعرض احلمامات املعدنية التابعة للدولة للخص (جستور) "للتسيري السياحي

  ،رجـــــدي فــــبسي" السو تريايبـطركز ــم"إىل جانب ي اجلزائر ر على الساحل ، وإقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحاجلزائريف  احلموية
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  61".محام ملوان بالبليدة"صة خخصمنذ سنتني  قد متكتجربة أوىل 

" محام الصاحلني"بسعيدة، " محام ريب"بقاملة، " محام املسخوطني" :كل منباخلصخصة   وتتضمن قائمة احلمامات املعنية 

 (طاالسو تريايب) "مركز العالج مبياه البحر"كذلك و  ،بسطيف "السخنةو  بسطيف" محام قرقور"مبعسكر، " محام بوحنيفية"ببسكرة، 

 يف  عاينوهي ت 62.بعني الدفلى" محام ريلة"، تلمسانبوالية " محام بوغرارة"بعني تيموشنت، " محام بوحجر"و، بسيدي فرج

وعدم استلالل الثروة الطبيعية اليت  ،إمافة إىل تدهور الومعية املالية هلا بسبب سوء التسيري ،اخدماهتمستوى  معظمها من تدين

 .توفر كل اإلمكانات نعلى الرغم متزخر هبا استلالال كامال 

قاملة حتت  الذي احتضنته مدينةالوطين امللتقى لدراسة كيفية النهوض بالنشاط احلموي، منها عقد بعض امللتقيات وقد مت 

القطاع إىل هذا مجيع الفاعلني يف دعوة وهو مبثابة  ،إشراف وزير السياحةب "النشاط احلموي عامل لتنمية السياحة الوطنية"شعار 

 .احملرك النشيط لبقية القطاعات االقتصادية األخرى باعتبارهاوتضافر اجلهود هبدف االرتقاء بالسياحة يف اجلزائر،  ،التحديرفع 

 ،تدارك التأخر إىلأن املؤهالت الطبيعية والثقافية اليت تتوفر عليها اجلزائر غري مستللة بالشكل املطلوب، ما يستدعي اإلسراع و 

 63.ومسايرة متطلبات السوق السياحية احلموية الوطنية والدولية

استحدا  ب حيث قامت، احةستقبل هذا النوع من السيمب هتتمبدأت  يف اجلزائرالسلطات العمومية وبني هذا اللقاء بأن 

النشاطات السياحية ذات  ممن هامع إدراج ،حصريا باحلمامات املعدنية تعين ،"مديرية على املستوى املركزي للوزارة الوصية"

من خالل التشاور  هبذا النمط السياحي،ومع خريطة الطريق لتشخيص ومعاجلة العراقيل للنهوض  على امللتقى كما ركز. األولوية

  .من خمتلف أرجاء الوطنوالعقار والصحة القطاع  هذا خبري وخمتص يف 911والتنسيق بني ما يقارب 

 64:يف السياحة وزير أهم األهداف املسطرة حسبمتثلت و 

 ؛حتسني نوعية اخلدمات -
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 ؛املستعملة واهلياكل عصرنة املنشآت -

 ؛رفع مردودية الثروة احلموية مع احملافظة عليها -

حتديد املوارد الطبيعة و  ،للمنابع احلموية بإحصاء دقيق أساسابإرساء مبادئ ترتبط  لنشاطا هلذا التنمية املستدامةحتقيق  -

 ة؛حمكم ةعقالني بطريقةا الستلالهل املتوفرة

وتفعيل  ،الستثمارات املالئمةاوجلب  ،والرتكيز على التكفل بالعقار ،احملطات احلموية وحتديث ،ومع خمطط اجلودة -

 .والتأطري يف هذا اجملال عملية التكوين

 65:النقاط التالية حولعليها يف هذا امللتقى تتمحور ز يرتكاليت مت ال وصياتتال وكانت

 .ومع قانون أساسي للمحطات احلموية  -

 .تطوير العالقات مع الدول الرائدة يف جمال السياحة احلموية  -

مرورة تطوير التقنيات العالجية املستعملة يف احملطات احلموية مع مراجعة األسعار املعمول هبا وفق االتفاقيات املربمة   -

 .مع صندوق الضمان االجتماعي يف اجملاالت العالجية

 .السياحة والصحة والتكوين املهين ةيل عملية تكوين السلك الطيب وشبه الطيب العامل يف القطاع بالتنسيق بني وزار تفع -

 يف "صندوق لتمويل االستثمارات" ، واستحدا تسهيل حصول املستثمرين على مقررات االستلالل للموارد املائية

 .تسوية العقار ونقاط أخرى كذلكو  ،اجملال احلموي

وقد تعهدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بتجسيد هذه التوصيات املرفوعة على أرض الواقع، إال أهنا استدركت ذلك 

 .اجلهد والصرب يتطلب الكثري منلن يكون بني عشية ومحاها، بل أن األمر  اجلزائربأن تطوير السياحة احلموية يف 
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 :خاتمة

الفرق ، إال أن باختالف مميزاهتا أنعم اهلل عليها هبذه اإلمكاناتيف كثري من مناطق العامل اليت عيون املياه املعدنية تتواجد 

سياحية إنشاء منتجعات و  ،مواقعها وتنمية ،وحتليلها وتطويرهاوكيفية استلالهلا،  ،بينها يكمن يف مدى معرفة خصائصها العالجية

  .االستشفاء من األمراض املختلفةاالستجمام والراحة، و لسياح طاليب لحىت تصبح قبلة  عالجية

ستثمارات كافية الستلالهلا وتثمينها، با إذا حظيتالنعمة الطبيعية تسمح بإقامة عرض سياحي محوي تنافسي إن هذه 

وإحدا  نشاطات جتارية متكن من تدعيم  ،عمل دائمةحيث يفرتض أن تتحول إىل منتوج سياحي هام من شأنه توفري مناصب 

 .اليت تتواجد هبا هذه املنابع احلموية يف املناطق ، سيماالتنمية احمللية

هذا املنتوج الذي يعاين من سوء استلالله، بل وإمهاله تتوفر على رصيد مهم من  اجلزائر من الدول اليتتبني الدراسة بأن 

  وتنشيط يف إطار النهوض هبا االهتمامو  ،األمر الذي يستوجب إعادة االعتبار ملثل هذه املوارديف الكثري من مناطق البالد، 

استثماراهتم  توجيهاملتعاملني االقتصاديني الوطنيني واألجانب إىل  دفعوتثمينها، و  امنه إبراز اإلمكانات املتاحةو ة احلموية، السياحي

 يف داخل ، وتبادل اخلربات واألفكار بني كل املعنيني باملوارد احلمويةهؤالء املستثمرينتذليل العراقيل اإلدارية أمام و ، هذا اجملال حنو

 .خارجهاو البالد 

على احلكومة إن البحث والنهوض بالسياحة احلموية إمنا يندرج يف سياق تنمية السياحة الداخلية، وتنويع جماالهتا، ومنه، 

عل موارد السياحة كاقتصاد بديل يف تنظيم النشاط السياحي مبا يكفل تطوير رأمسال هذا القطاع، وتليري نظرهتا جل يف اجلزائر إعادة

، اليت تتوفر البالد على مقوماهتا لقطاع السياحة، واالرتقاء ببعض األمناطإعادة االعتبار أيضا و  .احملروقات على يعتمد كليابلد 

 فيها، نوعية اخلدماتوترقية حتسني  الرتكيز علىاملكانة املناسبة، مع  اوإعطائه، احلمويةومنها السياحة ، امردوديتهورفع مستوى 

 .اليت حتول دون ذلك اجملال، انطالقا من تشخيص ومعاجلة العراقيل هذا ودعم كل االستثمارات يفمنشآهتا،  وحتديث
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