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MINERAL BATHS AS A TRIBUTARY OF MEDICAL TOURISM  

IN ALGERIA –HAMMAM MELOUANE AS A MODEL 

 

Nawal BELLABES  1 

Nabiha SAIDI 2 
 

 Abstract:  

Algeria has a scenic landscape and is replete with dozens of 

mineral baths, which are unique to record temperatures of up to 

96 ° throughout the country.  
The role of these mineral baths has been associated with 

medication from diseases such as the colorful bath in eastern 

Blida state. 
The bathroom is considered nationally popular, as it is found in a 

scenic area with natural water emitted from the subsoil. 
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 احلمامات املعدنية كرافد للسياحة العالجية يف اجلزائر
  _ محام ملوان منوذجا_ 

 
 3نوال بلعباس 

 4سعيدي نبيهة
 

 : امللخص
بنشاط ذو صيغ متبعة تؤكده املطواعية واملرونة اليت متكنها من مسايرة يتمثل املنجز التخاطيب التواصلي الثقايف 

وهذا النشاط حيتكم لنظام وقواعد شكلية ، ي يف عصر االنفوميداي وبرامج النشر الرقمي املعاصربداعالركب اإل
مرتبطة بنواتج الفكر والثقافة ومعطياهتا اليت تؤسس لنظام قائم على اشرتاطات تلك املعطيات لتحقق  دالليةاست
انساق  أحداثمنطقية تعمل على  أسسقدر من املساحة التوظيحية بشكليها الفكري والتقين على وفق  أعلى
لرتتيب إليه  جه اخلصوص ميثلوالنظام يف الفن عمومًا والتصميم على و ، تعزز من هدف وجودها كامنة  أمناطو 

نظام حمقق حالة التالف بني مفردات العمل التصميمي. إىل  تشري يف العادة أسسمفردات العمل على وفق 
من خالل تنظيم املفردات املختلفة  أفكارفالنظام انبع عن تلك التالفات اجملسدة النساق تعبرييه ترتبط مبفاهيم و 

حمددة تعكس فكره معينه ومرتبطة خبصوصية الطابع الوظيفي النفعي ضمن مساحة العمل تكون ذات خصائص 
العالقات القائمة بني املفردات يف جتسيدها للشكل العياين إىل  املطلوب. فالعربة من النظام هي ليست الوصول

حيث تكون اخلصائص الشكلية .أال وهو مستوى الداللة، بل تكمن على مستوى اعمق من ذلك بكثري، فحسب
تكون انجتا لتلك التنظيمات ذات االسقراء أو  تعرب غالبا عن بيئتها مناطالعالقات التنظيمية عاكسه أل لناتج
، اجتماعية، ثقافية) وأييت االختالف يف طابع الصياغة هلذه التنظيمات من اثر تداخل عدة عوامل خمتلفة، الداليل
 (.وظيفية، حضارية، دينيه

من خالل هذا التداخل ليبتدئ به النظام على وفق الطرق العقالنية يف  األوليةفالفكر التصميمي يستمد مادته 
هو إن العقالنية يف التفكري تشكل النظام وتؤسسه وهو غري العشوائية يف إليه  وما نريد أن نصل، عملية الصياغة

وهذا هو  شياءلتقييم األ وابلتايل تكون طريقة واختيار هذه القواعد حمكومة حبركة العقل والفعل اإلدراكي، العمل
 .حكم املنطق

ومدى تفاوت هذه الصياغة إمنا ، form من هنا يرى الباحث ان مبدأ النظام وارتباطه بدرجة صياغة الشكل
 سا ليكون استدالاًل شكليًا معينًا يرتبط بوظيفته األ، االستعداد العقلي يف عملية التنظيم واالبتكارإىل  يرجع

: فجاءت فكرة البحث وصياغة مشكلة البحث على وفق التساؤل التايل، اميم الشعاراتوتكوينه البنيوي يف تص
كما صيغت امهية البحث من . هل هنالك دور للنظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات

 : خالل
 عملهم الفين. آلياتألغراض تتعلق بتطوير ، املهتمني ابلشأن التصميمي إفادة -
 .يةعالنوالوكاالت اإل، فضال عن الصحافة ودور النشر، املؤسسات العلمية والبحثية ن يفيدأ -

 .ستدالل الشكلياال، تصميم الشعارات، النظام التصميمي: الكلمات املفتاحية
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 : املقدمة

أصبحت أين ، السياسيةو  الشعوب من الناحية االقتصاديـة واالجتماعيةو  دور عظيم األمهيـة يف حياة األمم للسياحـة
، عوائدها تـنافس الكثيـر من الصناعـااتألخرى بل إن بعض الدول تعتمد عليها اعتمادا كليا يف مواردها املالية من العملة األجنبية

لك من خالل ما حتققه السياحة من أرابح طائلة تلعب دورا هاما يف حل الكثري من املشكالت اليت تواجهها الدول قليلـة ذو
 .تنظيمها بني الدول املختلفةو  تنميتهاو  االرتقاء ابلسياحةو  احمللية للتطويرو  قد أنشأاتملنظمات الدوليةو  املوارد الطبيعية

الرتفيه و  ي يضمن كل وسائل الراحةلذي ينتمي للقطاع اخلدمايت الذا لك النشاط االقتصادي واالجتماعيذ والسياحة هي
الديوان العاملي للسياحة يف السنوات القادمة أن حتتل السياحة املرتبة األوىل  يتوقعو ، التسليةو  النقلو  اإلطعامو  للسائـح كالفندقـة

املاديـة و  لك أصبحت الدوالليت لديها إمكانيات سياحيـة تتسابق يف حشد كل طاقاهتا الطبيعيـةلذ، احملروقاتو  لتتجاوز جتارة النفط
 والبشرية الستقطاب أكرب عدد ممكن من السياح.

ابألخص و  مقوماهتا الطبيعية لتصبح من بني رواد جمال السياحة يف العاملو  بني الدول اليت تؤهلها إمكانياهتاتعترب اجلزائر من 
تزخر بعشرات من احلمامات املعدنية يف عدة و  معامل اترخييةو  مواقع أثريةو  تمتاز اجلزائر مبناظر طبيعية خالبةالسياحة العالجية.حيث

مقصد للعالج.سيما وأن هذه و  عضليو  اسرتخاء ذهينو  كنزا سياحيا حبكم ما توفره من هدوءمناطق من ربوع البالد فهي تعد  
و هي املواقع املفضلة يف هذا النوع من ، املنابع غالبا ما تنتشر يف مواقع ذات مناظر طبيعية خالبة كاجلبال اليت تنبع منها املياه

عاملية ملا ينفرد به من خمزون ال ينضب من املياه الطبيعية و  حية وطنيةمن أشهرها منبع محام ملوان الذي يعد جوهرة سياو  السياحة
 .(2017)أمساء،خليل،  املنبعثة من ابطن األرض

 
 إشكالية البحث

 .ما الدور الذي تلعبه احلمامات املعدنية يف اجلزائر -
 .ابلرغم من النقائصهل استطاع محام ملوان أن يساهم يف تنمية املنطقة  -
 .هل أدى دورا فاعال وهاما يف دفع عجلة السياحة احمللية -
 

 فرضيات البحث

 : ولإلجابة على اإلشكالية السابقة اقرتحنا الفرضيات التالية
الغري و  تساهم بشكل كبري يف الرفع من رضى السياح املرضى، ، إن جودة اخلدمات العالجية املقدمة من طرف محام ملوان -

 مرضى.
 يساهم بشكل فعال يف استقطاب سياح جدد.، مناطق لالستجمامو  املطاعمو  إن توفر احلمام على هياكل استقبال كالفنادق -
 يساهم يف التنمية احمللية ابملنطقة.، خارجياو  إن استقطاب محام ملوان لعدد كبري من السياح داخليا -
 

 أمهية البحث

مكانتها يف اخلطط االقتصادية و  ياحة العالجية أحد املنافذ لتنويع االقتصاد اجلزائريوتتمثل أمهية هذه الدراسة فيكون الس
غري و  حيث أصبح قطاع السياحة يوفر العديد من فرص العمل املباشرة، التطويرو  األهداف املوضوعة لتحقيق التنميةو  والتنموية
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العالجية اإلستشفائية رواجا شعبيا منقطع النظري تبعا ملا حتتوي عليه هذه املباشرة.و السبيل لتحقيق التنمية احمللية إذ تلقى املنابع 
 ما توفره من منافع صحية.إىل  بعد ترفيهي إضافةو  ثراء إيكولوجيو  األماكن من قيمة سياحية

 
 أهداف البحث

 : حتقيق األهداف التاليةإىل  نسعى من خالل هذا البحث
 االجتماعية.و  الناحية االقتصاديةالتعرف على دور السياحة العالجية من  -
 معرفة مدى مسامهة احلمامات املعدنية يف تنشيط السياحة العالجية. - 
 إبراز دور محام ملوان يف تنمية السياحة العالجية وابألخص التنمية احمللية ابملنطقة. -
 

 ꞉الدراسات السابقة
 محامات أخرى وطنية جزائرية ملوان امنا دراسات عامة تتمحور حولمل جند أي دراسة ختص محام ، بعد اجراء عملية املسح املكتيب

 .عربيةأو 
 يسريها اخلواص على املستوى الوطين يف اجلزائر. ومحام ملوان واحد من سبعة مركبات، ولإلشارة
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 السياحة العالجية يف اجلزائر: احملور األول

 : . مفهوم السياحة العالجية1
 : فإن أبرز التعريفات املقدمة هلذا املصطلح هي، موحد للسياحة العالجيةو  من عدم وجود تعريف دقيقعلى الرغم 

، و هي تعتمد بشكل واسع على خصائص الطبيعة، السياحة العالجية من أعرق أمناط السياحة اليت عرفها اإلنسان منذ القدم -
 .(2014)مراد،بلقاسم، و اليت جتعل منها مصدرا لعالج العديد من األمراض 

 و بشكل خاص املياه املعدنية، عرفها اإلحتاد العاملي للسياحة أبهنا تقدمي تسهيالت الصحة ابستخدام املصادر الطبيعية للدولة -
 .(1997)راين، املناخ و 
أماكن إىل  اإلنسان أن بعض األمراض كاألمراض الروماتيزمية والصدرية تشفى ابالنتقال عرفت السياحة العالجية منذ أن عرف -

أو يف ، و السائح يف هذه احلاالت إما يكون مريضا، مث اكتشفت اخلواص العالجية للينابيع املعدنية، معينة تتميز مبناخ خاص
و ترتاوح مدة اإلقامة ، تطول إقامته نسبيا يف مكان العالجو  و جسمه املتعب، و كل ما يريده هو راحة أعصابه املرهقة، صحة اتمة
 مرات 10أسابيع هلذا يزيد متوسط إنفاق هذا النوع من السائحني عن متوسط إنفاق السائح العادي مبقدار  4-2عادة مابني 
 .(2006)قاسم، 

و السياحة ، خالل إجازات حمددةأو  غري أوقات العمل سواء يف أوقات الفراغالسياحة العالجية هي االنتقال املؤقت لألفراد يف  -
املنتجعات االستشفائية مثل املناطق إىل  أو، متميزةأو  أحد األماكن اليت تتوفر هبا مستشفيات متخصصةإىل  العالجية قد تكون

ومن ، جمموعة من اخلصائص املناخيةأو  الشمسأو  الساخنةأو  اليت ينتشر فيها العالج ابستخدام املوارد الطبيعية كاملياه املعدنية
 العالج النفسيو  جهة أخرى ميكن ربط األنواع األخرى من السياحة ابلسياحة العالجية إذا كان اهلدف األساسي هو االسرتخاء

 . (2000)سيد فتحي أمحد، 
 : . أنواع السياحة العالجية2

 : ثالث أنواع على النحو التايلإىل  ميكن تقسيم السياحة العالجيةبشكل عام 
بغرض ، إقليم يشتهر بدوره للعالج من أمراض حمددةإىل  يقصد هبا التوجهو  :(MedicalTourismالسياحة الطبية ) -أ

املتخصصة وفقا حلالته املرضية و تكون حتت اإلشراف الطيب التام داخل املستشفيات ، إجراء جراحة معينة من حالة مرضية خاصة
قد يزاول خالهلا بعض و ، فرتة من النقاهة يقضيها يف أحد املنتجعاتإىل  اليت حيتاج بعدهاو  اليت غالبا ما تستمر لبضعة أسابيع

 .(2000)أمحد، األنشطة السياحية األخرى وفقا حلالته الصحية 
إىل  هي عبارة عن الرحالت السياحية اليت يهدف املشاركون فيها :(PreventiveTourismالسياحة الوقائية ) -ب

األماكن اليت تتوافر فيها مقومات العالج إىل  و ذلك ابلتوجه، النفسيةو  العقليةو  رفع مستوى األداء الطبيعي لقواهم اجلسدية
 .(2011)عبد املعطي،  املعدنيةأو  الكربيتيةاملياه أو  الرمليةو  بعض التكوينات الطينية: الطبيعي مثل

املنتجعات الصحية أو  و تعين اإلقامة يف املصحات املختلفة :(TherapeuticTourismالسياحة االستشفائية ) -ج
أو  محامات الطنيو  الكربيتيةأو  املياه املعدنيةكارتياد األماكن اليت هبا ينابيع ،  اليت تتمتع خبصائص استشفائية للعناية ابلصحة العامة

االستشفاء بطرق العالج الطبيعية من بعض األمراض كاألمراض و  وذلك هبدف الراحة، عيون املياه الساخنةأو  الرمال املشعة
 .(2000)أمحد،  األمراض الروماتزميةو  األمراض اجللديةو  أمراض اجلهاز التنفسي كالربوو  العصبيةو  النفسية
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 : . أمهية السياحة العالجية3
االجتماعية بشكل و  التنمية االقتصاديةو  تعترب السياحة العالجية ركيزة اقتصادية مهمة جدا ملا هلا من أتثري على القطاع الصحي -
 حتقق زايدة يف االستهالك.و  كما تؤثر على االستثمار،  عام
 بتكلفة أقل حيث يستطيع منظمو الرحالت تسويق برامج الصحةو  األسواق اجلديدةإىل  الوصولحتقق للمنشآت الطبية  -
 االستشفاء السياحية يف مناطق ومدن ال تستطيع املنشآت الطبية الوصول إليها.و 
رغبة املريض و ابلتايل زايدة ، برامج مصاحبةو  تفرغ املريض للعالج حيث تتوىل جهة متخصصة توفري احتياجاته من نقل وسكن -

 السائح يف احلصول على خدمات سياحية إضافية.
 تتيح للمستفيدين احلصول على اخلدمات الطبية االستشفائية أبسعار أقل من خال برامج سياحة ا لصحة واالستشفاء. -
 توفر أحدث التكنولوجيا الطبية يف املراكز الطبية. -
 ياحية يف املنطقة اليت تقع فيها املنشآت الطبية.الربامج الرتفيهية املصاحبة كزايرة املعامل الس -
 من خالل مصاريف السواح ابلعملة الصعبة.، القومي للبلد املعينو  تساعد على رفع الدخل الفردي -
 عدم االنتظار للحصول على موعد. -
يشفون من أمراضهم عند أو  تساعد على خلق انطباع إجيايب للسياحة خاصة ابلنسبة للمرضى الذين يتم معاجلتهم بصورة جيدة -

 عامليا.و  جعلها من مناطق اجلذب السياحي املهمة حملياو  قدومهم للعالج وهذا بدوره يشجع على جناح املنطقة
اجملاالت املساعدة و  توظيف عدد كبري من العاملني من اجملال الطيب، تشغيل الكوادر الطبية املتخصصة وزايدة كفاءته ومهارته -

 األخرى.
 : مقومات السياحة العالجية. 4

حبيث تستطيع هبا جذب ، على اخلصائص الطبيعية دون استخدام األدوية الكيماوية يف العالجتعتمد السياحة العالجية
 : أعداد كبرية من السياح.و ميكن حصر مقومات السياحة العالجية يف النقاط التالية

 احلمامات الطينية.أو  الكربيتيةأو  توفر احلمامات ذات املياه املعدنية -
 الطبيعة اخلالية من أي تلوث.و  اجلو املستقرو  توفر املناخ الصحي -
 البحريات اهلادئة.و  الشواطئو  توفر إمكانيات الرتفيه واالستجمام من حيث املساحات اخلضراء واحلدائق -
 اهلدوء التام فهما من األركان األساسية للعالج الطبيعي.و  النظافة الكاملة -
 العقارية إلقامة املراكز الصحية.و  املاليةو  توفر اإلمكانيات املادية -
النفسي املؤهلني خاصة يف اجلوانب التمريضية للعمل و  املتخصصني يف العالج الطبيعيو  توفر األطباء املتخصصني ذوي الكفاءة -

 داخل املراكز الصحية.
خمتلف املنتجات التقليدية على أن يراعى يف هذه و  بيع اهلداايو  قلالنو  املشروابتو  توفر خمتلف اخلدمات كاإلقامة واألطعمة -

 اخلدمات كل الطبقات االجتماعية.
البلد الذي يكون فيه إذا أو  السالمةمن كل احلوادث للسياح فهذا األخري إبمكانه نقل صورة سيئة عن املكانو  توفر األمن -

 انعدم األمن.
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 اجلزائراحلمامات املعدنية يف : لثايناحملور ا

 : .تعريف احلمامات املعدنية1
 وهي تلك العيون "الينابيع" الطبيعية حتتوي مياهها الساخنة على عدة عناصر متكنها من عالج العديد من األمراض.

تتنوع احلمامات و  أصبحت يف السنوات األخرية حمل استقطاب العديد من السياح مما أعطي هلا طابع سياحي أكثر منه عالجي.و 
 .(2012)سامية و راوية، : نية إىلاملعد
 رفع كفاءة اجلهاز املناعيإىل  ابإلضافة، االنتعاشو  من مث التنشيطو  انقباض األوعية الدمويةإىل  تؤدي: محامات املياه الباردة -
احلمامات الباردة على ختفيف آالم غريها من العالجات. كما تساعد و  تنشيط مسام اجللدو  ختفيض درجة حرارة اجلسمو 

 .(2012)سامية و راوية،  الروماتيزم.
تسكني اآلالم اخلفيفة. كما إىل  ابإلضافة، من مث النومو  اسرتخاء اجلسمو  تساعد على هتدئة األعصاب: محامات املياه الدافئة -

تساعد أيضا على ختفيف آالم و  مما يزيد الدم هبا.، بفعل حرارة املاء الدافئحدوث اتساع لألوعية الدموية ابجلسم إىل  تؤدي
 .(2012)سامية و راوية،  التهاب الشعب اهلوائيةو  االنزالق الغضرويفو  املفاصل

هلا دور مفعول جيد إذا مت و  "احلمامات املتعاقبة"و يطلق على هذه احلمامات اسم : محامات املياه الباردةو املياه الدافئة ابلتبادل -
فيوسع ، يليه مباشرة احلمام البارد.و تعد هذه احلمامات هبذه الكيفية مبثابة تدليك للجهاز الدوريو  عمل احلمام الدافئ أوال

 لى تفتيت السمومتنشيط كل وظائف اجلسم.كما يعمل عإىل  األمر الذي يؤدي، انقباضهاإىل  يؤدي اآلخرو  األوعية الدموية
 . (2012)سامية و راوية،  التخلص منهاو  املخلفات الضارة املوجودة ابلدمو 

 : .املنابع احلموية يف اجلزائر2
منبع يتم استغالله بطرق تقليدية.كما  90من بينها ، كلم 1665منبع محوي على امتداد  202متتلك اجلزائر حوايل 

مصدر ذو أمهية  55إىل  ابإلضافة، منبعا ذو أمهية حملية 136و، حمطات للمياه املعدنية املهيأة 7اجلزائر يف هذا اجملال متتلك 
 اجلدول املوايل يوضح توزع املصادر احلموية حسب الوالايت.و  .(2012)سامية و راوية،  منابع ذات أمهية وطنية 5و، جهوية

 توزع املصادر احلموية حسب الوالايت 01رقم  اجلدول
 النسبة عدد المنابع الوالية

 5,44 11 أدرار

 1,89 04 عين الدفلى

 0,99 02 عين تيموشنت

 3,96 08 باتنة

 1,98 04 برج بوعريريج

 1,48 03 بجاية

 4,95 10 بسكرة

 1,98 04 بليدة

 0,99 02 بويرة

 0,99 02 بومرداس

 2,72 06 الشلف

 1,98 04 قسنطينة

 0,99 02 الجلفة

 0,49 01 البيض

 0,99 02 الواد

 3,46 07 الطارف

 1,48 03 غرداية

 4,45 09 قالمة
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 2,97 06 إيليزي

 0,99 02 خنشلة

 1,48 03 مسيلة

 2,47 05 معسكر

 5,44 11 مدية

 5,44 11 ميلة

 1,48 03 مستغانم

 0,99 02 النعامة

 1,98 04 وهران

 9,90 20 ورقلة

 1,98 04 سعيدة

 0,99 02 سكيكدة

 1,98 04 سوق أهراس

 3,46 07 تمنراست

 2,97 06 سطيف

 0,99 02 تبسة

 0,99 02 تيارت

 0,99 02 تيسمسيلت

 3,46 07 تيزي وزو

 4,45 09 تلمسان

 1,98 04 غليزان

 100 202 المجموع

 http: //www.mta.gov.dz/sourcesthermales par wilaya: املصدر

حيث احتلت ، منبع محوي موزعة على خمتلف الوالايت 202أعاله أن اجلزائر حتتوي على  نالحظ من خالل اجلدول
املرتبة األوىل الوالايت الداخلية وأخذت احلصة األكرب مقارنة ابلوالايت الساحلية.كما احتلت والية ورقلة الصدارة يف امتالكها ل 

 %.يف حني احتلت والية البيض املرتبة األخرية ابمتالكها ملنبع واحد فقط.9,90منبع محوي أي بنسبة  20
 خالصة القول أن هذه املنابع احلموية قادرة على تنمية املناطق الداخلية من خالل تنشيط السياحة العالجية.و 

  :مقاصد املنابع احلموية يف اجلزائرأهم  .3
( أمراض بفعل ما 10ابجلملة تسهم يف العالج الطبيعي مما يزيد من عشرة )توفر املنابع احلموية على خدمات صحية 

منابع : حتتويه عليه مياهها احلارة من خواص أقنعت األطباء جبدوى توجيه مرضاهم إىل املؤسسات الصحية البديلة من ضمنها
يرتاوح تدفق مياه احلمامات السالفة الذكر  مامحام ملوان..و غريها.ك، محام قرقور، محام بوغرارة، محام الدابغ، بوحنيفية ومحامات
 .(2012)سيدي حممد و زكية، لرت يف الثانية 25إىل  6ما بني 
حمطات احلمامات املعدنية يف أهم  واجلدول املوايل يوضح، قد شيدت أمام هذه املياه مراكز صحية واستجمام وترفيهو 

 الفيزايئية والعالجية.اجلزائر مبؤشراهتا 
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 حمطات احلمامات املعدنية يف اجلزائرأهم  02اجلدول رقم 
 شهرة الحمام الموقع المؤشرات الفيزيائية المؤشرات العالجية

 الروماتيزم، التنفسية، الجلدية
 الصوديومو الكلور●

 
49°● 

 ربي سعيدة

 الروماتيزم، التنفسية، الجلدية
 الكلور، بيكربونات الصوديوم ●

 
45°● 

 بوغرارة تلمسان

 العظام، الجلدية
 كبريتات الكالسيومو الكبريتو الحديد●

●68° 
 ريغة عين الدفلى

، األذنو األنف، داءالشلل، الروماتيزم
تصلب الشرايين االلتهاب ، الحنجرة

 الجهاز البولي، الرئوي المزمن

 المغنيزيومو البيكربونات●

 
45°● 

 بوحنيفية معسكر

 الجلدية، الروماتيزم
 الكبريت ●

 ●°60و 40°
 الصالحين بسكرة

 الجلد، ضغطالدم، الروماتيزم
 الحنجرةو األذن، الحساسية
، الجهازالبولي، الغشاوة، أمراض النساء

 تفتيت حصيات الكلى.، التنفسية

 الصوديوم، المغنزيوم، الكالسيوم●

 النترات، البيكاربونات، السلفات، الكلور
● 96° 

 دباغ قالمة

 األعصاب، المفاصل أمراض
، النفسية الرئويةو األمراض العصبية

 الحنجرة.و األنف األذن، الجلدية

 البيكربونات، الصوديوم، المغنزيوم●

 البوتاسيوم، الكالسيوم، السلفات
 

●57° 

 أوالد علي قالمة

أمراض ، العيون، الجلدية، الروماتيزم
 النساء.

 كبريتات الصوديوم ●

45°● 
 قرقور سطيف

 البدانة، العظام، الروماتيزم
 كلوريد الصوديوم●

 ●°72و 57°
عين 

 تيموشنت
 بوحجر

 املصدر:

http: //www.onefd.edu.dz/cours_ 3am/fichiersPDF/entv1/s_%20natu/f304-snaturelle1- 

l07.pdf 

وهذا بفضل املؤشرات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك عدة أمراض ميكن عالجها من خالل احلمامات املعدنية. 
مع متركز هذه احلمامات يف الوالايت الداخلية للجزائر خنص ابلذكر ، الفيزايئية وما حتتويه من عناصر معدنية مساعدة على العالج

ستغلة محام الدابغ ومحام أوالد علي.و املالحظ أيضا أن عدد املصادر احلموية يف اجلزائر امل: محامني مهاأهم  والية قاملة اليت متتلك
و ميكن القول أن هذه املنابع احلموية تساهم يف تنمية ، مصدر 202هي قليلة مقارنة مع العدد الكلي للمصادر اليت تصل إىل 

املناطق الداخلية من خالل تنشيط السياحة العالجية.على غرار الوالايت الساحلية اليت تعتمد على السياحة الشاطئية والوالايت 
 د على السياحة الصحراوية.الصحراوية اليت تعتم
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 مدخل حول محام ملوان حممد زعيم  ꞉احملور الثالث

 ومن أشهرها واألكثر استقطااب للعاصميني، 5منبع للمياه اجلوفية 200يوجد يف اجلزائر ما يفوق 
 حيتل محام ملوان الرايدة. 

 . احمليط العام للحمام1
وقد بلغ عدد ، سواء من الناحية اجلغرافية والسكانية واالقتصادية، الشمالية يف اجلزائرالوالايت أهم  تعد والية البليدة من

 (.1002936ما يفوق املليون نسمة ) 2017سكاهنا وفقا آلخر االحصائيات اليت صدرت يف 
 وتقع بلدية محام ملوان مشال شرق غاابت وجبال. ‰14.14منها  2كم1479وترتبع الوالية على مساحة مقدارها 

 نسمة. 10000كلم وتضم   34مركز البليدة أي تبعد عنها حبوايل 
وحدها كما تعمل  2017طلب اجناز مشاريع سياحية استثمارية يف  1700وقد استقبلت مصاحل والية البليدة اكثر من 

مبا  2030خارطة طريق جاهدة على املصادقة على مشروع املخطط الوالئي لتهيئة اإلقليم من قبل اجمللس التنفيذي الوالئي ليكون 
 حيقق استدامة اإلقليم البليدي.
وذلك ، تسعى الوالية على جتسيد مشروع التهيئة السياحية والتوسع والذي ميس بلدية محام ملوان، ومن جهة أخرى

مجيع البناايت وسيتم أيضا تصفية منطقة محام ملوان من ، ابلنظراىل طبيعة السياحة احلموية والصناعات التقليدية الرائجة من جهة
 ( 514-513ص.، املشوهة للمنظر العام. )مصطفى امقران وسليمة مباركي

عرب األنشطة األخرى كإقامة الصداقات ، ويستفيد شباب بلدية محام ملوان من وجود احلمام بطريقة مباشرة وغري مباشرة
 للزوار وقد يصل االر إىل كراء املنازل. وكراء اخليم/ الشاليهات على حميط وادي ملوان وكذا كراء مساحات ركن السيارات

وبيع اجلنب الطبيعي الصنع دون نسيان بيع اهلدااي ، ابإلضافة إىل بيع اخلبز التقليدي الصنع املتعارف عليه يف املنطقة
ح الدواجن يف التذكارية وعلى رأسها الدربوكة مبختلف احجامها )من الصغرية إىل الكبرية( وجمسمات الديوك واليت ترمز لتقاليد ذب

 املنطقة.

 ادانه يوضح هذه األنشطة. 1وإليضاح الفكرة الشكل
 . خمتلف األنشطة يف حميط احلمام 1الشكل

 
 

                                                           

"، ريغة يف والية عني الدفلى، "محام الضلعة" ابملسيلة، "محام بوغرارة " بوالية تلمسان، "محام ꞉ومن محامات أخرى شهرية يف اجلزائر، نذكر على سبيل املثال ال احلصر
.معسكرو"محام الصاحلني" يف والية خنشلةبوحنيفة" يف والية 

5
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 بتصرف من الباحثتني بناء على  ꞉املصدر

HTTPS꞉//www.google.com 
HTTPS꞉fibladi.com/plus/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-

%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-

%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7/vule 26/7/2021 
ابستقطاب سواح أكثر ملنطقة ملوان إذ تضم هذه األوىل سبعة عشر حمال للصناعات ويسمح مشروع القرية السياحية 

التقليدية وفضاء لعب لألطفال ابإلضافة إىل املركب السياحي محام ملوان زعيم حممد والذي سنتناوله الحقا. )الوكالة الوطنية 
 لالنباء(

 . التعريف ابملركب السياحي "محام ملوان زعيم حممد"2
ملوان زعيم حممد يف سفوح جبال الشريعة حبيث ال يبعد عن مطار اجلزائر الدويل )مطار العاصمة االقتصادية  يقع محام
 كلم فقط.  27والسياسية( اال ب

فيعود محام ملوان إىل حقبة امللك سليمان والذي اكتشفه وبىن فيه صهرجيا )ما زال ، وحسب الذاكرة اجلمعية يف املنطقة
بيد أنه اشتهر عالجيا بعد اسطورة عالجه البنة اخر حاكم عثماين يف اجلزائر "الداي حسني" من  مستعمل(موجودا لكن غري 

 (.HTTPS꞉www.wikipedia.org)مرض جلدي شل الفتاة والزمها الفراش وافقدها لون بشرهتا.ومنذ عالجها عرف حبمام ملوان. 

حيث بىن فندقا من صنف ، وذلك يف إطار عقود االمتياز، مدمت تسليم احلمام للمستثمر اجلزائري زعيم حم، 2006ومنذ 
 .2014أربعة جنوم ورمم احلمام ومل تنتهي االشغال اال يف 

 ادانه.2مت االفتتاح الرمسي للمركب العصري محام معدين ملوان زعيم حممد مثلما هو موضح يف الشكل، 2016ويف 
 .املركب احلموي ملوان حممد الزعيم2الشكل 

 
 

 
 

 اتصاالت شخصية ابملركب احلموي ملوان زعيم حممد ꞉املصدر
فان كل املعلومات الواردة يف هذا العمل مقدمة من قبل املركب عرب اتصاالت شخصية متت معه هاتفيا ، ولإلشارة

 والكرتونيا ابلنظر لظروف احلجر الصحي يف ظل وابء كوروان.
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 املياه املعدنية 2-1
تعاجل االمراض اجللدية كالصدفية واألكزميا والعدوة الفطرية ابإلضافة إىل أمراض املفاصل والعظام  تعترب الكنز املفقود حبيث 

 كالروماتيزم وااللتهاب الغضرويف دومنا نسيان االمراض الصدرية كالربو واحلساسية املومسية.
، البواتسيوم، ورات الصوديومكل꞉ومنها، ويرجع السر إىل غىن املاء أبمالح معدنية ما يعطيه هذه اخلصائص العالجية

 يتم حتليلها أسبوعيا يف احدى خمابر البليدة. ، املغنيزيوم..وألجل التأكد من سالمة املياه املعدنية يف املركب
 ملركب العالجيا 2-2

  3 يوفر املركب الفخامة والعالج واالسرتخاء عرب خدماته املنوعة واليت نوردها جمملة يف الشكل
 اخلدمة الزهرة ملركب محوي ملوان زعيم حممد.امنوذج 3الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الباحثتني بناء على معلومات مسلمة من املركب السياحي احلموي ꞉املصدر

العالجي يقدم اخلدمة اجلوهر أال وهي التداوي ابملياه املعدنية ابإلضافة خلدمات مكملة لراحة ورضاء نالحظ ان املركب 
غرفة فاخرة تطل على منظر اجلبل والوادي وختدم كل متطلبات السواح حىت أصحاب اهلمم منهم  74السائح ويتوفر اجملمع على 

 االيت ذكره 4إىل اجلناح مثلما هو موضح يف الشكل  والطبقة املتوسطة وتتنوع ما بني الغرف األحادية وصوال
 توزيع الغرف يف املركب احلموي ملوان زعيم حممد .4 الشكل

 
 ببعض التصرف بناء على معلومات مقدمة من املركب احلموي ꞉املصدر

رغبة حبيث تكون مزودة مبطبخ حسب  2م 110و 60شقة فندقية ترتاوح مساحتها ما بني  42وحيتوي املركب على 
بدء من نظام الوجبة العادية إىل نظام ، كما يناسب الطعام ذوق السائح شخص.12العميل وقد تصل طاقتها االستيعابية ل 

مقبالت ابردة أو  ꞉وحتوي الوجبة عموما على املائدة املفتوحة عرب توفري ملسات شرقية وغربية وأماكن اكل مفتوحة أو داخلية.
وخبصوص اخلدمة  مشروابت ساخنة اما قهوة أو شاي. ، مشروابت غازية، طبق حتلية، ر(طبق رئيس )حلم ابيض/امح، ساخنة
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محام  115شخص يف املرة الواحدة ابإلضافة إىل 650مسابح كبرية قد تكفي 06فيوفر املركب خدمات عالجية يف ، اجلوهر
 ميثل احدى هذه املسابح 5والشكل شخصا دفعة واحدة(. 365فردي )قد يستوعب احلمام 

 .احدى املسابح االصطناعية5الشكل

 
  معلومات واردة من املركب  ꞉املصدر

فيتم التدليك فيها ، وخبصوص غرف االسرتخاء كما يتوفر املركب على غرفة صوان ومخسة احواض ساخنة جاكوزي.
االمر الذي ميكن رجال ، ويوسع املركب نطاق استقطابه بفضل قاعة املؤمترات للمرضى ولغريهم من االصحاء بشرط احلجز املسبق.

وطبعا مل يستثين الشباب واألطفال من  االعمال واهليئات من تنظيم أايم مفتوحة واإلعالن عن املنتجات اجلديدة إىل افاق أخرى.
نصيبهم يف اخلدمات املكملة كاالستقبال والتوجيه وتنظيم خرجات استكشافية يف املنطقة وتوفر املصاعد وقاعات لعب البلياردو 

 كرة القدم الطاولة.و 
ختاما ميكن القول ابن املركب السياحي احلموي ملوان زعيم حممد يوفر احتياجات السايح احمللي واالجنيب وحىت أصحاب 

سياحة رجال ، اهلمم وصوال إىل رجال االعمال ما يعين أنه جتاوز إطار السياحة البيئية الطبيعية إىل افاق أخرى )سياحة العائالت
 وهو ما يؤمد صحة الفرضينت األوىل والثانية املذكورتني سابقا.، احة اصطناعية(سي، االعمال

حافلة حبيث يصل عدد 40سيارة يوميا و6000كان محام ملوان حممد زعيم مقصدا ألكثر من ،  وقبل جائحة كوروان
 ( 513ص.، مرجع سبق ذكره، يزائر. )مصطفى امقران وسليمة مبارك15000الزوار للمنطقة يف هناية األسبوع الواحد ألكثر من 

فإن تردد السائح احمللي هو املسيطر ، 2016وحسب تقرير دراسة املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية واليت صدرت يف 
 ٪ بينما نصيب السائح األجنيب فما زال بعيدا عن املأمول.54.24مبا نسبته 

 يتعلق ابلسائح احمللي وذلك يف ظرف جائحة كوروان.ميكن القول ان الفرضية الثالثة صحيحة فيما ، مما سبق ذكره
 
 ꞉اخلامتة 

مركبا محوي يستغل يف حني ابقي  14حبيث هناك ، حلمامات املعدنية يف اجلزائر مازالت موردا غري مفعل اقتصادايا
 املصبات مهملة أو غري ذات أولوية يف خطط التنمية احمللية والوطنية. 

أنواع السياحة العالجية من سياحة النقاهة إىل السياحة العالجية االصطناعية ويتجاوز يوفر محام ملوان زعيم حممد كل 
طموحه ليصل إىل شرائح أكثر ولعل التصميم املميز للفندق واحتوائه على مسابح صناعية وأجهزة حديثة لعالج االمراض وطاليب 

 كوجهة سياحية عالجية.فهو مل يفقد بريقه  ، وابلرغم من جائحة كوروان اللياقة يؤهله لذلك.
عرب خلق العمالة ، ويسعى املركب لتكثيف نشاطاته يف املنطقة عرب تنويع اخلدمات ما سريفع من اقتصاد املنطقة ككل

 املباشرة وغري املباشرة فمعروف ان بنا غرفة فندقية يوفر على األقل ثالث فرص عمل على األقل.
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كزي يف بلديته ويف منطقته ككل حبيث جيمع بني ما هو اصيل وحديث ما ونستنتج أن محام ملوان زعيم حممد هو بناء مر 
 فهو مركز جهوي لإلقليم البليدي. سيحقق استدامته ألجيال حاضرة ومستقبلية

 
 ꞉التوصياتأهم  ومن

 ، وضع محالت توعية ملراتدي احلمام للحد من هدر املياه واحلفاظ على نظافة املنطقة ككل -
 ، البشرية العاملة يف احلمام وأتهيلها بشكل دوريتدريب الكفاءات  -
استفادة احلمام من املؤسسات الناشئة واملؤثرين االجتماعيني يف تلميع صورة احلمام وجذب املغرتبني اجلزائريني عرب وسائط  -

 ، التواصل االجتماعي والعروض ثالثية االبعاد
 فادة من مزااي خدمات الكرتونية سياحية.استحداث مصلحة متخصصة يف التسويق االلكرتوين لالست -
 تدعيم املتابعة ما بعد العالجية مع املرضى لضمان والئهم. -
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