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ملخص: 
التنمية  ركيزة  تعد  اأنواعها  مبختلف  ال�سياحة  اأن  �سك  ل 
خمتلف  يف  تاأثريها  خالل  من  وذلك  والجتماعية،  القت�سادية 
الجمالية،  امل�سافة  القيمة  يف  اإ�سهامها  و  القت�سادية،  اجلوانب 
ودورها يف خلق فر�ص عمل جديدة وا�ستيعابها ن�سبة كبرية من 
التجارية املحلية، والت�سنيع  ال�سوق  العاملني، زيادة على تن�سيط 
ال�سياحي. ويف هذا الإطار باتت ال�سياحة العالجية مق�سًدا للعديد 

من ال�سياح الراغبني يف التعرف على هذا النمط. 
لإلقاء  حماولة  يف  الدرا�سة  هذه  تاأتي  املنطلق  هذا  من 
ال�سوء على واقع ال�سياحة العالجية يف ولية قاملة، التي تعد من 
املنتوج  على  التعرف  بغية  اجلزائر،  يف  ال�سياحية  املناطق  اأ�سهر 
ال�سياحي بها واأثره على حتفيز جوانب التنمية املحلية باملنطقة، 
للوقوف يف النهاية على جملة امل�ساكل والتحديات التي تواجهها، 
ف�سال عن احللول املقرتحة للنهو�ص بهذا القطاع وتفعيل جوهره 

التنموي. 
العالجية بولية  ال�سياحة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وقد خل�ست هذه 
قاملة، تكت�سي اأهمية كبرية، ملا تتوفر عليه من املقومات ال�سياحية 
كبرية  اأهمية  اكت�سبت  فقد  ولهذا  والتاريخية.  والب�رشية  الطبيعية 
يف احلا�رش، وميكن اأن تكت�سب اأهمية اأكرب يف امل�ستقبل من خالل 
اإذا مت  العائدات املالية، وكذا توظيف روؤو�ص الأموال وال�ستثمار، 
جمال  يف  الولية  عليها  تتوفر  التي  المكانيات  كافة  ا�ستغالل 

ال�سياحة العالجية. 
ال�ست�سفائية،  ال�سياحة  العالجية،  ال�سياحة  الدالة:  الكلمات 

ال�سياحة الداخلية، املنتوج ال�سياحي، التنمية املحلية. 

Medical tourism in Algeria as a way to achieve lo-
cal development “Guelma province model“

Abstract: 

There is no doubt that tourism with its various 
types is regarded as the pillar of economic and social 
development because of its impact on the various 
economic aspects. It largely contributes to the gross 
value added and plays a role in creating jobs and in 
absorbing a large proportion of workers. Besides, it 
boosts the local business market, and industrializes 
the tourism sector. In this context, medical tourism 
has become a destination for many tourists who wish 
to be acquainted with this recreational activity. 

From this perspective, the present study 
attempted to shed light on the reality of medical 
tourism in the province of Guelma, one of the famous 
touristic areas in Algeria, in order to identify the 
tourism product and its impact on stimulating local 
development in the area. The aim is to identify 
the problems and challenges faced as well as the 
solutions proposed to promote the sector and activate 
its developmental role. 

This study concluded that medical tourism in 
the province of Guelma is very important because of 
the availability of the natural, human and historical 
components of tourism. It has gained greater 
importance and may gain greater importance in 
the future through financial returns, capital hiring, 
as well as further investment. This objective can be 
realized on the condition that all available resources 
in the field of medical tourism are well exploited. 

Keywords: Medical tourism, therapeutic 
tourism, internal tourism, tourist product, local 
development. 
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1. مقدمة
من  هاًما  جزًءا  اليوم  ت�سكل  باتت  ال�سياحة  اأن  يف  �سك  ل 
ال�سعبة،  بالعملة  للمداخيل  مهما  وم�سدًرا  القت�سادية،  التنمية 
وا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية، وكذلك عامل من عوامل التنمية 
توازن  و، عن�رش م�ستدمي يف  الديون اخلارجية  املحلية، وتقلي�ص 
م�ساهمتها  على  وزيادة  القت�ساد،  وتنويع  املدفوعات  ميزان 
وب�سكل كبري يف الناجت املحلي لكثري من الدول من خالل الدخول 

املتولدة يف القت�ساد الوطني.
يف  ال�سياحي  للقطاع  املتزايدة  الأهمية  هذه  من  وبالرغم 
اإىل  بعد  يرتق  اأننا جنده يف اجلزائر مل  اإل  العامل،  العديد من دول 
امل�ستوى الذي يكفل بلوغ الأهداف املرجوة منه، وبقيت اجنازاته 
حمدودة اإذا قورنت بالبلدان املجاورة، بالرغم من امتالك اجلزائر 
ملناطق خالبة، اإ�سافة اإىل تنوع املناخ الذي يجعل من ال�سياحة 
وتنوع  الوا�سعة،  ال�سحراء  ال�سنة.وكذلك  مدار  على  ت�ستمر  فيها 
ال�ست�سفائية  وخا�سة  العالجية  ال�سياحة  نن�سى  اأن  دون  الآثار، 
�سياحًيا  مق�سًدا  تعد  التي  معدنية  حمامات  من  متثله  مبا  منها 
حملًيا، نظرا لأهميتها على امل�ستوى املحلي والوطني.لذا لبد من 
ت�سافر اجلهود لالرتقاء بال�سياحة يف اجلزائر، لأنها متثل املحرك 
الن�سيط لبقية القطاعات القت�سادية الأخرى خا�سة بالرتكيز على 
دفع  يف  ت�سهم  التي  العالجية،  ال�سياحة  لت�سمل  القاعدة  تو�سيع 
عجلة التنمية، وا�ستثمار ما فيها من موارد متد ال�سياحة بعنا�رش 

جذب مميزة.
التي تزخر مبوؤهالت �سياحية  اإن ولية قاملة من الوليات 
كافية لأن جتعل منها قطبا �سياحيا متكامال، نظًرا لحتوائها على 
العديد من املنابع املعدنية، واملناظر الطبيعية واملواقع الأثرية، 
واملعامل التاريخية و�سناعات تقليدية.واإن كانت ال�سياحة الأكرث 
كنزا  تعد  حيث  ال�ست�سفائية،  ال�سياحة  هي  الولية  يف  رواًجا 
وع�سلي  ذهني  وا�سرتخاء  هدوء  من  توفره  ما  بحكم  �سياحيا 
ومق�سد للعالج، �سيما واأن هذه املنابع غالبا ما تنت�رش يف مواقع 
ذات مناظر طبيعية خالبة كاجلبال التي تنبع منها املياه، وهي 
اأ�سهرها  من  ولعل  ال�سياحة،  من  النوع  هذا  يف  املف�سلة  املواقع 
منبع حمام دباغ الذي يعد جوهرة �سياحية عاملية بكل املقايي�ص، 
من  املنبعثة  الطبيعية  املياه  من  ين�سب  ل  به خمزون  ينفرد  ملا 

باطن الأر�ص.

1.1 إشكالية الدراسة	
املحلي  امل�ستويني  على  ال�سياحة  وترقية  اإنعا�ص  بهدف 
والوطني، وبغية النهو�ص بالقطاع ال�سياحي وبالأخ�ص ال�سياحة 
التاأخر  تدارك  على  العمل  يرتكز  ال�ست�سفائية،  ول�سيما  العالجية 
القطاع وجعله  وتاأهيل  ال�سياحي يف بالدنا،  املجال  امل�سجل يف 
يف امل�ستوى الذي يجب اأن يكون عليه يف ظل ما يتوفر عليه من 
موؤهالت ومقومات طبيعية ومادية وثقافية وتاريخية غري م�ستغلة 
بالرغم من اأنها م�سجعة للتدفق ال�سياحي ومدعمة لهذا النوع من 

للرثوات  املدرة  القت�ساديات  قائمة  يف  يقف  الذي  القت�ساد، 
النمط من  اإعادة العتبار لهذا  واخلالقة للقيمة امل�سافة.لذا يجب 
ال�سياحة والإحلاح على حت�سني نوعية اخلدمات وع�رشنة املن�ساآت 
العراقيل وال�سعوبات  اأهم  وخلق جو من املناف�سة والوقوف على 
على  والعمل  املحلية  التنمية  يف  القطاع  م�ساهمة  تعيق  التي 

تذليلها.
وبالأخ�ص  ال�سياحة  تكت�سيها  التي  الأهمية  على  وللوقوف 
العالجية، تندرج هذه الورقة البحثية يف حماولة للإجابة على 

الت�صاوؤل الرئي�س التايل: 

 � اإىل اأي مدى ميكن اأن ت�صهم ال�صياحة العلجية يف 
النمط  هذا  يلعبه  الذي  الدور  وما  املحلية؟  التنمية  تفعيل 

ال�صياحي يف ولية قاملة؟ 

1.2 أهمية الدراسة
تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من خالل دور ال�سياحة املتنامي 
القت�سادية،  اخلطط  يف  ومكانتها  الأخرية،  ال�سنوات  خالل 
والأهداف املو�سوعة لتحقيق التنمية والتطوير، حيث بات القطاع 
يف  ي�سهم  اأن  �سانه  من  مهما،  اقت�سادًيا  بدياًل  اليوم  ال�سياحي 
بالعملة  الإيرادات  توفري  خالل  من  وزيادته،  الوطني  الدخل  منو 
وغري  املبا�رشة  العمل  فر�ص  من  العديد  توفري  وكذلك  ال�سعبة، 
املبا�رشة يف العديد من امل�رشوعات املرتبطة بالقطاع ال�سياحي، 
التي تعد رافدا اإ�سافيا للقطاع نظًرا للدور الذي تلعبه يف التنمية 
املحلية.وهي ال�سبيل لتحقيق التنمية ال�ساملة عرب الوطن، اإذ تلقى 
تبعا  النظري  منقطع  �سعبيا  رواجا  ال�ست�سفائية  العالجية  املنابع 
وثراء  �سياحية  قيمة  من  املتميزة  الأمكنة  هذه  عليه  تنطوي  ملا 

ايكولوجي وبعد ترفيهي اإ�سافة اإىل ما توفره من منافع �سحية.

1.3 أهداف الدراسة	
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية: 

من  ● )العالجية(  الداخلية  ال�سياحة  دور  على  التعرف 
الناحية القت�سادية والجتماعية.

معرفة واقع ال�سياحة الداخلية يف ولية قاملة ومتطلبات  ●
النهو�ص بها.

وبالأخ�ص  ● ل�سياحة  لقطاع  القت�سادية  املكانة  اإبراز 
عملية  يف  تلعبه  الذي  والدور  قاملة  بولية  العالجية  ال�سياحة 

التنمية املحلية.
العام  ● القطاع  بني  الوطنية  لل�رشاكة  قاعدة  اإيجاد 

واخلا�ص واملوؤ�س�سات املدنية للمجتمع املحلي.

1.4 منهج وهيكل الدراسة
الأ�سلوب  البحث على  الأهداف، فقد اعتمد  اإىل تلك  للو�سول 
بـ:  املتعلقة  العلمية  الظاهرة  درا�سة  بهدف  التحليلي،  الو�سفي 
املحلية  التنمية  لتحقيق  كمدخل  اجلزائر  يف  العالجية  »ال�سياحة 
- ولية قاملة منوذجا - «.وهي ت�صتمد معلوماتها وبياناتها من 

م�صدرين متكاملني هما: 
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Ú  ،م�سادر ثانوية: تتمثل يف املراجع واملقتنيات املكتبية
مثل الكـتب واملواقع املالئمة على �سبكة النرتنت.

Ú  والبيانات املعلومات  جمع  يف  تتمثل  اأولية:  م�سادر 
الدرا�سات ال�سادرة عن  الهيئات واملراكز املخت�سة، وكذا من  من 

الندوات وامللتقيات واملوؤمترات العلمية.
ونظرا لأهمية هذا املو�سوع ، ومن اأجل الإجابة على ال�سوؤال 
اأربعة  خالل  من  تف�سيلي  ب�سكل  درا�سته  ات�سمت  فقد  املطروح، 
حماور رئي�سة، حيث �سمل املحور الأول: التاأ�سيل النظري لل�سياحة 
التنمية  اأ�سا�سيات  الثاين:  املحور  ا�ستعر�ص  حني  يف  العالجية، 
لل�سياحة  التنموي  الدور  الثالث:  املحور  ناق�ص  بينما  املحلية، 
العالجية، وقد عالج املحور الرابع والأخري: واقع واآفاق ال�سياحة 

العالجية يف ولية قاملة.

1.5 الدراسات السابقة
 Le Thermalisme et le بعنوان )Slimani, H, 2013( درا�سة
 développement durable dans la région de Fés � Boulemane

وقد �سعت هذه الدرا�سة ملعرفة اإىل اأي مدى ت�سهم ال�سياحة العالجية 
اعتمد  الغاية  ولهذه  بوملان،  فا�ص  مبنطقة  امل�ستدامة  التنمية  يف 
الباحث يف درا�سته على ا�ستبيانني الأول موجه لل�سكان الأ�سليني 
اأما الثاين فوجه لل�سياح وزوار هذه املنطقة.زيادة على  للمنطقة، 
املقابالت مع امل�سوؤول عن الوحدة العالجية ومع م�سوؤويل البلديات 
العالجية  ال�سياحة  مقومات  بعر�ص  قام  حيث  املدين،  واملجتمع 
باملنطقة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن كال املوقعني مولي يعقوب 
الطبيعية  للبيئة  الحرتام  باأ�س�ص  يتمتعان  بفا�ص  حرازم  و�سيدي 
يف الأماكن العالجية، وقد خل�ص الباحث اإىل اأن منطقة ال�سياحة 
العالجية بفا�ص بوملان ل ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة على 
نحو متكامل، لذا لبد من تظافر اجلهود لدعم هذا املنتج ال�سياحي 

وتطويره باملنطقة وجعلها وجهة �سياحية دولية.
درا�سة )ال�صميحات، فادي، 2012( تكمن اأهمية هذه الدرا�سة 
القت�ساد  على  العالجية  ال�سياحة  اأثر  بــــــ:  املو�سوم  عنوانها  يف 
دورا  تلعب  العالجية  ال�سياحة  اأن  منطلق  من  الأردن،  الوطني يف 
اأ�سا�سيا يف التنمية القت�سادية، اإذ اإن رواجها يوؤثر ب�سكل مبا�رش 
ب�سناعة  املرتبطة  والأن�سطة  ال�سناعات  ورواج  اقت�ساد  على 
دللة  ذات  معنوية  فروقا  هناك  اأن  الدرا�سة  ال�سياحة.واأظهرت 
العالجية،  الطبية  املراكز  يف  الت�سعري  �سيا�سات  بني  اإح�سائية 
ال�سياحة  بني  الأردن.وكذا  يف  العالجية  الطبية  ال�سياحة  وتطور 
اإليه  تو�سلت  ما  �سوء  ويف  الأردين،  القت�ساد  ومنو  العالجية 
ك�رشورة  التو�سيات  من  جمموعة  اقرتاح  مت  نتائج،  من  الدرا�سة 
التطبيق الفعلي لإ�سرتاتيجية تنموية لقطاع ال�سياحة العالجية يف 
اململكة، و�رشورة تذليل العقبات والعراقيل التي حتول دون تاأثري 

فعلي لل�سياحة العالجية.
املوؤثرة  العوامل  بعنوان:   )2008 دمية،  )امل�رشب�س،  درا�سة 
على مدى ر�سا ال�سياح عن ال�سياحة العالجية يف الأردن، وكانت 
ر�سا  مدى  على  املوؤثرة  العوامل  حتليل  اإىل  تهدف  الدرا�سة  هذه 
ال�سياح عن ال�سياحة العالجية واخلدمات ال�سحية املقدمة لل�سائح 

اأهمية  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتاأتي  الأردن،  يف  له  واملرافقني 
الأردين،  القت�ساد  دعم  يف  العالجية  ال�سياحة  تلعبه  الذي  الدور 
اإذ ي�سكل العائد املتولد عن هذه ال�سياحة ن�سبة جيدة من املردود 
ال�سياحي الكلي.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل توافر املقومات ال�سياحية 
العالجية يف الأردن من وجهة نظر ال�سياح.وهذه املقومات قد اأدت 
اإىل توافر اأماكن عالجية طبيعية ميكن لل�سائح ارتيادها يف اأوقات 
ال�سياحة  قطاع  اأن  اإىل  الإ�سارة  الأهمية  ال�سنة.ومن  من  خمتلفة 
العالجية يعد واحدا من اأهم امل�سادر يف توفري العمالت الأجنبية 
من خالل خدمته للمر�سى العرب من خارج الأردن الذين اأ�سبحوا 

يق�سدون امل�ست�سفيات الأردنية للعالج.
درا�سات متخ�س�سة،  توجد  ل  فاإنه  اجلزائر،  اإىل  وبالرجوع 
اإذ ل تتعدى الو�سف، وبح�سب اطالعنا فاإنها ل تتجاوز ما قامت 
به وزارة ال�سياحة من خالل مديرياتها الولئية يف و�سع الأ�س�ص 
حل�رش املواقع الطبيعية والتاريخية التي جتذب ال�سياح عرب ا�سدار 
الربو�سورات واملطويات عن تلك املواقع للرتويج ال�سياحي، والعمل 
الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز  هنا  ال�سياحية.ومن  اخلارطة  ر�سم  على 
ال�سياحي  النمط  هذا  اإظهار  اأجل  من  مهًما  اأ�سا�ًسا  لت�سكل  اجلديدة 

والدور الكبري للمنابع املعدنية يف املجال ال�سياحي.

2. احملور األول: التأصيل النظري للسياحة العالجية
حتظى الينابيع املعدنية واحلمامات اأو ما يعرف بال�سياحة 
ت�سميتها  لبع�سهم  يحلو  كما  ال�ست�سفائية  ال�سياحة  اأو  العالجية 
كنًزا  باعتبارها  العامل،  دول  من  العديد  قبل  من  كبري  باهتمام 
والهدوء  العالج،  اأ�سباب  من  لقا�سديها  توفره  ما  بحكم  �سياحًيا 
مهما  اقت�ساديا  موردا  متثل  اإذ  والع�سلي،  الذهني  وال�سرتخاء 
فهي  املوارد،  مبحدودية  تتميز  التي  وبخا�سة  للدول  واأ�سا�سيا 

و�سيلة للم�ساهمة يف التنمية الوطنية ال�ساملة.

1.2 تعريف السياحة
وحمدد  وا�سح  ب�سكل  يتبلور  مل  حديث  مفهوم  ال�سياحة 
ظواهر  اإحدى  ال�سفر  حركة  اأ�سبحت  حيث  احلديث،  الع�رش  يف  اإل 
الع�رش القت�سادية والجتماعية.وقد اأُختلف يف تعريف ال�سياحة 
الظاهرة  هذه  تتناول  التي  العلمية،  التخ�س�سات  لختالف  تبعا 
التعريفات  من  العديد  ظهرت  وبالتايل  والتحليل،  بالدرا�سة 
ن�ساط  باأنها:  ال�سياحة  عرفت  ما  منها  املا�سية،  العقود  يف 
وعرفها  وقد  الن�ساط.هذا  بهذا  املتعلقة  اخلدمات  وتوفري  ال�سفر 
احل�سارية  الأن�سطة  من  جمموعة  بانها   » هارون:  اأحمد  الأ�ستاذ 
غري  بالد  اإىل  الفراد  بانتقال  اخلا�سة  والتنظيمية  والقت�سادية 
بالدهم، واإقامتهم ملدة ل تقل عن 24 �ساعة لأي غر�ص كان ماعدا 
 )14  ،2009 )كايف،  املزار«  البلد  داخل  اأجره  يدفع  الذي  العمل 
�رشاتنهومن  �سولريين  النم�ساوي  القت�سادي  العامل  عرفها  .كما 
)Schullard.H.V( عام 1910 باأنها« ال�سطالح الذي يطلق على 
بانتقال  تتعلق  التي  القت�سادية  العمليات  خ�سو�سا  عملية  اأي 
اأو  الأجانب داخل وخارج منطقة معينة،  واإقامة وانت�سار  ووجود 

اأية بلدة ترتبط بهم ارتباطا مبا�رشا« )العبي�سات، 2010، 17( .
وب�سكل عام ن�ستطيع القول باأن ال�سياحة هي: »انتقال الأفراد 
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ل  لفرتة  الأ�سلي،  اقامتهم  اأماكن غري موطن  اىل  بطريقة �رشعية 
تقل عن 24 �ساعة ول تزيد عن �سنة، لأي �سبب عدا احل�سول على 

العمل«.

2.2 تعريف السياحة العالجية
اأو ال�ست�سفائي من الأهداف  اأ�سبح ال�سفر للغر�ص العالجي 
ال�سياحة  اأو  العالجية  ولل�سياحة.فال�سياحة  لل�سفر  الرئي�سية 
الوقائية وال�ست�سفائية لي�ست قا�رشة على املر�سى الذين يعانون 
من مر�ص معني، بل ت�سمل فئات متعددة ممن يرغبون يف ا�سرتداد 

حيويتهم ولياقتهم البدنية والذهنية.
وقد اجتهد العديد من اخلرباء واملخت�سني يف و�سع تعريف 
مفهوم  و�سع  منهم  كل  حاول  حيث  العالجية،  لل�سياحة  حمدد 
خا�ص به، فقد ذكر اليوتو« اأن ال�سياحة العالجية تتمثل يف كافة 
للدولة  الطبيعية  املوارد  با�ستخدام  املقدمة  ال�سحية  الت�سهيالت 

وب�سكل خا�ص املياه املعدنية واملناخ« )اجلالد، 2000، 13( .
اأما بولوك فيتناول ال�سياحة العالجية على اأ�سا�ص اأنها من 
الأن�سطة الرتفيهية والتعليمية التي ميار�سها الفرد بعيدا عن العمل 
ال�سياحية  واخلدمات  املنتجعات  ا�ستخدام  خالل  من  وامل�سكن 
العالجية للنهو�ص ب�سحته والإبقاء على حيويته )بظاظو، 2010، 
 « العالجية هي  ال�سياحة  اأن  على  �سعاد عمران  توؤكد  .كما   )211
م�سادر  عن  بحثا  ال�سائح  به  يقوم  الذي  املوؤقت  النتقال  عملية 
طبيعية  اأو  طبية  امل�سادر  تلك  كانت  �سواء  وا�ست�سفائية  عالجية 
العالج  اأجل  من  م�ساعدة  اأخرى  بيئية  عوامل  توافر  بجانب 
واملحافظة  ال�سحة  ل�ستعادة  اأو  معني  مر�ص  من  وال�ست�سفاء 
مبح�ص  النتقال  هذا  يكون  واأن  اجل�سمية،  واللياقة  القوة  على 
املواقع  يف  تتمثل  اأنها  .كما   )6  ،1995 )من�سور،  ال�سائح  اإرادة 
تغيري  بق�سد  ال�سائح  يزورها  التي  املعدنية  والينابيع  ال�سياحية 
املكان واحل�سول على الراحة اجل�سمية والذهنية وزيارة امل�سحات 

واأماكن ال�ست�سفاء )مقابلة، احلاج ذيب، 2000، 76( . 
وذلك  العالج،  يف  اإيجابي  بدور  العالجية  ال�سياحة  ومتتاز 
خالل  من  املري�ص  ونف�سية  ملعنويات  ارتفاع  حلدوث  بالن�سبة 
ارتباط ح�سوله على ال�سفاء باأماكن طبيعية جميلة، ي�ستطيع فيها 
النمط  والثقافة.وهذا  والرتفيه  وال�ستجمام  العالج  بني  يجمع  اأن 
ال�سياحي وبالأخ�ص ال�ست�سفائي منه يعتمد على توافر خ�سائ�ص 
جبلي  نطاق  يف  اأو  اأجواء  يف  اأو  مياه  يف  تتمثل  حمددة،  طبيعية 
ذي موقع منعزل مرتفع املن�سوب، ت�سفى من بع�ص الأمرا�ص �سواء 
الطبية  اأو احلادة، وذلك كبديل طبيعي عن الأجهزة  املزمنة منها 

امل�سعة واملركبات الدوائية )عبد اهلل، 1983، 22( .
منط  باأنها:  العالجية  ال�سياحة  تعريف  ميكن  �سبق  مما 
�سياحي يوجد يف مواقع حمددة ذات مالمح طبيعية جميلة وبيئية 

مفتوحة وتتوافر فيها اأدوات واأ�ساليب العالج والنقاهة.

3.2 أنواع السياحة العالجية
اأنواع، على  اإىل ثلثة  ال�صياحة العلجية  بالإمكان تق�صيم 

النحو التي: 

بها  ♦ ويق�سد   :  )Medical Tourism( الطبية  ال�صياحة 
التوجه اإىل اإقليم ي�ستهر بدوره للعالج من اأمرا�ص حمددة، بغر�ص 
حتت  وتكون  خا�سة،  مر�سية  حالة  من  معينة  جراحة  اإجراء 
الإ�رشاف الطبي التام داخل امل�ست�سفيات املتخ�س�سة وفقا حلالته 
املر�سية التي غالبا ما ت�ستمر لب�سعة اأ�سابيع والتي يحتاج بعدها 
يزاول  وقد  املنتجعات،  اأحد  يف  يق�سيها  النقاهة  من  فرتة  اإىل 
ال�سحية  حلالته  وفقا  الأخرى  ال�سياحية  الأن�سطة  بع�ص  خاللها 

)اجلالد، 2000، 11( .
ال�صياحة الوقائية )Preventive Tourism( : هي عبارة  ♦

رفع  اإىل  فيها  امل�ساركون  يهدف  التي  ال�سياحية،  الرحالت  عن 
م�ستوى الأداء الطبيعي لقواهم اجل�سدية والعقلية والنف�سية، وذلك 
بالتوجه اإىل الأماكن التي تتوافر فيها مقومات العالج الطبيعي، 
الكربيتية  املياه  اأو  الرملية،  اأو  الطينية  التكوينات  بع�ص  مثل: 
خالل  .ومتار�ص   )64  ،2011 اأحمد،  املعطي  )عبد  املعدنية  اأو 
ال�سياحة الوقائية الأن�سطة التي توؤدي اإىل جتديد حيوية الإن�سان، 

وانتعا�ص وحت�سن نف�سيته، وتنمية ثقافته واأفكاره.
♦  :  )Therapeutic Tourism( ال�صت�صفائية  ال�صياحة 

وتعني الإقامة يف امل�سحات املختلفة اأو املنتجعات ال�سحية التي 
كارتياد  العامة،  بال�سحة  للعناية  ا�ست�سفائية  بخ�سائ�ص  تتمتع 
الكربيتية وحمامات  اأو  املعدنية  املياه  ينابيع  بها  التي  الأماكن 
بهدف  وذلك  ال�ساخنة،  املياه  عيون  اأو  امل�سعة  الرمال  اأو  الطني 
الأمرا�ص  بع�ص  من  الطبيعية  العالج  بطرق  وال�ست�سفاء  الراحة 
كالربو  التنف�سي  اجلهاز  واأمرا�ص  والع�سبية،  النف�سية  كالأمرا�ص 
والأمرا�ص اجللدية والأمرا�ص الروماتيزمية )اجلالد، 2000، 15 
- 16( .مع العلم اأن ال�سياحة العالجية متثل ن�سبة ترتاوح بني 5 
% و10 % من حركة ال�سياحة العاملية، وهي تقع على خط ميتد 
ال�سياحة  ومنتجعات  املتخ�س�سة  الطبية  املوؤ�س�سات  قطبي  بني 
التقليدية، التي تقدم و�سائل ال�ستجمام املختلفة مبا فيها برامج 

لالأن�سطة الريا�سية حتت الإ�رشاف الطبي.

4.2 السياحة العالجية الطبيعية
يعتمد هذا النوع من ال�صياحة على الطبيعة بكل مقومات 
الأمرا�س  من  الكثري  علج  على  ت�صاعد  التي  الطبيعي  العلج 

وتتمثل يف )بن حبيب، 2011، 4( : 
Ú  )Mineral sulfur baths( الكربيتية  املعدنية  احلمامات 

حرارتها  درجة  ت�سل  وقد  وحمددة،  معينة  مناطق  يف  تتواجد   :
عند املنبع اإىل 72 درجة مئوية، وهي ت�ساعد يف عالج العديد من 

الأمرا�ص كالروماتيزم واأمرا�ص اجللد.
Ú  طرق �سمن  تدخل   :  )Sand baths( الرملية  احلمامات 

العالج التقليدية، فهي تعتمد على طريق الدفن يف الرمال امل�سعة، 
والظهر. واملفا�سل  الروماتيزم  اآلم  دورها يف عالج  يكمن  حيث 

وغالبا ما يوجد هذا النوع من احلمامات يف واحات ال�سحاري.
Ú  وهي التي يعتمد فيها : )Mud baths( احلمامات الطينية

على طني البحريات الفا�سد، اأو كما ي�سمى اأي�سا بالطني الربكاين.
وتكون طريقة العالج بدفن الأع�ساء املري�سة لل�سخ�ص )ال�سائح( 
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بع�ص  اإىل  اإ�سافة  كربيتية،  مياه  على  يحتوي  الذي  الطني  يف 
املعادن والتي ت�ساعد على ال�ست�سفاء من بع�ص الأمرا�ص.

Ú Salty seawater treat� املاحلة  البحر  مبياه  )للعالج 
مبعاجلة  تقوم  التي  العالجية،  املراكز  من  الكثري  ثمة   :  )ment

املر�سى با�ستخدام مياه البحر املاحلة التي فيها ال�سفاء، واإعادة 
التاأهيل ال�سحي لهم عند ق�سدهم هذه املركبات.

5.2 مناطق السياحة العالجية االستشفائية
تختلف مناطق ال�صياحة العلجية باختلف طرق ا�صتغللها 
يف هذا املجال، وقد مت تق�صيم هذه املناطق من حيث العلج التي 

ت�صتغل فيه اإىل )عبيد، 2010، 151 - 153( : 
Ú .مناطق فيها مياه معدنية، ت�ستغل لل�رشب اأو لال�ستجمام
Ú  مناطق تتوفر فيها املياه املعدنية، اإ�سافة اإىل مالئماتها

العالجية.
Ú .مناطق ت�ستغل مياه البحر للعالج
Ú  مناطق تتوفر فيها و�سائل طبيعية اأخرى ت�ستغل للعالج

املناطق  بع�ص  يف  احلال  هو  كما  الرمال،  يف  والدفن  كالطمي 
ال�سحراوية باجلزائر مثل ب�سكرة ووادي �سوف.

6.2 مقومات السياحة العالجية
تتميز  املواقع  فبع�ص  العالجية،  ال�سياحة  مقومات  تتنوع 
يف  البحر  مياه  با�ستخدام  تتميز  واأخرى  امل�سعة،  الرمال  بوجود 
كالينابيع  الطبيعية  العالجية  امل�سادر  اإىل  اإ�سافة  ال�ست�سفاء، 
الأمرا�ص،  الكثري من  الغنية باملعادن املفيدة يف عالج  ال�ساخنة 
واملراكز الطبية احلديثة والتي تتمتع بوجود طاقات طبية وعلمية 
متخ�س�سة ومناف�سة للدول املتقدمة.وعليه ميكن اإجمال مقومات 

ال�صياحة العلجية يف النقاط التالية )بظاظو، 2010، 214( : 
Ú .الينابيع املعدنية والكربيتية
Ú .الرمال الطبيعية، ومياه البحر
Ú  وكذا والطمئنان،  وال�سكينة  التام  والهدوء  النظافة 

اخلدمات ال�سياحية املتميزة.
Ú  الأطباء املتخ�س�سون والطهاة املدربون لتوفري الطعام

للمر�سى.

احملور الثاني: أساسيات التنمية احمللية
تعد التنمية املحلية نظاما فرعيا يف نظام التنمية ال�ساملة، 
وامل�ستويات،  الأبعاد  ومتعددة  متكاملة  جمتمعة  عملية  وهي 

وتتطلب تن�سيقا بني قطاعاتها املختلفة.

1.3 تعريف التنمية احمللية
ال�رشوري  من  نرى  املحلية،  التنمية  ملفهوم  التطرق  قبل 

التعريج على التنمية باإيجاز.

1.1.3 تعريف التنمية 

التنمية م�سطلح حديث ال�ستعمال، بداأ ا�ستخدامه مع بداية 
القرن املا�سي وحتى مطلع ال�ستينات.كان مدلول التنمية حم�سورا 
يف النمو القت�سادي بزيادة الإنتاج وال�سادرات، فكانت النتيجة 
من  الأغلبية  حياة  وم�ستويات  اأو�ساع  يف  حت�سني  يتحقق  مل  اأنه 
نخ�ص  التنمية،  ملفهوم  التعريفات  من  العديد  ال�سكان.وهناك 

بالذكر التايل: 
املوارد  بني  وتن�سيقية  تنظيمية  جهود  عن  عبارة  هي   «
من  وذلك  معينة،  اجتماعية  بيئة  يف  املتوفرة  واملادية  الب�رشية 
اأجل الو�سول اإىل اأق�سى غايات الرفاهية وال�سعادة باملجتمع يف 

تلك البيئة« )الروا�سدة، 1987، 288( .
الو�سائل  جمموعة   » باأنها:  املتحدة  الأمم  عرفتها  وقد 
ال�سلطات  مع  الأهايل  جهود  توحيد  بق�سد  ت�ستخدم  التي  والطرق 
النواحي القت�سادية  اأجل حت�سني م�ستوى احلياة من  العامة، من 
والجتماعية والثقافية يف املجتمعات الوطنية واملحلية واإخراج 
الوطنية،  اإيجابيا يف احلياة  لت�سارك  هذه املجتمعات من عزلتها 

ولت�ساهم يف تقدم البالد« )غربي واآخرون، 2003، 32( .

2.1.3 تعريف التنمية احمللية
ل ميكن الوقوف عند تعريف واحد وموحد للتنمية املحلية، 
وبالتايل فاإن تعدد التعريفات املتعلقة بها توحي بتعقد املفهوم 
وتنوع مدلولته.فالتنمية املحلية كما يت�سح من لفظ حملية، تعنى 
بتنمية املكان كنظام اإقليمي متكامل مهما �سغر حجمه.لذا تعرف 
باأنها: »عملية تنويع واإغناء الأن�سطة القت�سادية والجتماعية من 
وب�رشيا  طبيعيا  وطاقاتها  مواردها  وتن�سيق  وتعبئة  ح�سد  خالل 

وماليا واجتماعيا« )اأبو ال�سند�ص واآخرون، 2011، 119( .
هذا وقد عرفها عبد البا�سط حممد ح�سن باأنها: » تلك العملية 
وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  تغريات  اإحداث  اإىل  تهدف  التي 
مق�سودة عن طريق ال�ستفادة من الطاقات والإمكانيات املتوفرة 
يف املجتمع، والعتماد على اجلهود املحلية والتعاون بينها وبني 
اجلهود احلكومية يف تنفيذ الربامج املوجهة نحو حت�سني م�ستوى 
التعاون نتيجة فهم واقتناع«  ياأتي هذا  اأن  لالأفراد على  املعي�سة 

)الكمايل، 2012، 87( .
كما تعرف باأنها: »عملية التغيري التي تتم يف اإطار �سيا�سة 
عامة حملية تعرب عن احتياجات الوحدة املحلية )ريفية، ح�رشية 
على  القادرة  املحلية  القيادات  خالل  من  وذلك  �سحراوية(  اأو 
ا�ستغالل املوارد املحلية، واإقناع املواطنني املحليني بامل�ساركة 
ال�سعبية وال�ستفادة من الدعم املادي واملعنوي احلكومي، و�سول 
اإىل رفع م�ستوى معي�سة جميع اأفراد الوحدة املحلية، ودمج جميع 

الوحدات يف الدولة« )عبد القادر، 2012، 151( .
واعتمادا على هذه التعريفات فاإن مفهوم التنمية املحلية، 
التنمية  حتقيق  يف  املحلية  املجتمعات  اإ�رشاك  اأهمية  على  يوؤكد 
ال�ساملة على امل�ستوى الوطني.هذا ويقوم مفهوم التنمية املحلية 
على عن�رشين اأ�صا�صيني هما )اأبو ال�صند�س واآخرون، 2011، 119( : 

Ú  لتح�سني املبذولة  اجلهود  جميع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 
والجتماعية  القت�سادية  احلياة  ونوعية  معي�ستهم  م�ستوى 



213

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

على  معتمدين  املحلية  للمجتمعات  واحل�سارية  والثقافية 
مبادراتهم الذاتية.

Ú  املحلية التنمية  وم�رشوعات  اخلدمات  خمتلف  توفري 
�سنع  يف  وامل�ساركة  النف�ص  على  العتماد  على  ي�سجع  باأ�سلوب 

القرار والتعاون يف اإدارة التنمية املحلية.
املحلية  التنمية  اإىل  ننظر  اأن  ميكن  تقدم،  ما  على  تاأ�سي�سا 
ترمي  التي  والأن�سطة  والوظائف  العمليات  جمموعة  اأنها:  على 
والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلياة  م�ستوى  حت�سني  اإىل 

للمجتمعات املحلية ومواطنيها.

2.3 خصائص التنمية احمللية
وتتمثل يف تو�صيح بع�س ال�صمات الأ�صا�صية املميزة لها، 
ولعل اأهمها يف هذا ال�صدد، ما اأو�صحه دانهام على النحو الآتي 

)املخليف، 2000، 8 - 9( : 
Ú  تهتم بكل �سكان املجتمع املحلي وم�سكالته يف جوانب

احلياة كافة لإحداث التغري الجتماعي.
Ú  والأهداف »بالعملية«  املت�سلة  الأهداف  بكل  تهتم 

املت�سلة بالإجنازات امللمو�سة، مبعنى اأنها ت�سعى لتحقيق اأهداف 
الذاتي  والت�سيري  امل�ساركة  �سفات  تقوية  اإىل  ت�سعى  ملمو�سة.كما 

والتعاون.
Ú .تت�سمن عادة م�ساعدة فنية من جانب الهيئات احلكومية
Ú  لي�ست وهي  طويلة  زمنية  لفرتة  جهودها  ت�ستمر 

م�رشوعات موؤقتة اأو حمددة بغر�ص معني.
Ú  اأو الإجماع  اأ�سا�ص  على  املحلية  التنمية  قرارات  اتخاذ 

التفاق ل على اأ�سا�ص الن�سقاق اأو انق�سام الراأي.

3.3 أهداف التنمية احمللية
التنمية  اإليها  ت�صعى  التي  الأهداف،  اإىل  الإ�صارة  بالإمكان 
املحلية يف املجتمعات املحلية على النحو التايل )املعاين، اأبو 

فار�س، 2011، 126 - 128( : 
Ú  ،احلداثة اإىل  التقليدية  احلالة  من  املحلي  املجتمع  نقل 

والجتماعية  القت�سادية  احلياة  مب�ستوى  الرقي  خالل  من 
والثقافية والتعليمية للمجتمعات املحلية؛ 

Ú  والت�سالت واجل�سور  كالطرق  التحتية  البنى  تطوير 
اأ�سا�سا  القطاعات  بهذه  النهو�ص  يعد  حيث  والكهرباء،  واملياه 

لعملية تنمية املجتمع املحلي.
Ú  امل�ساركة زيادة  خالل  من  فاعل،  حملي  جمتمع  بناء 

ال�سعبية يف حتقيق التنمية املحلية.
Ú  تنمية القدرات والقيادات املحلية لتكون اأكرث قدرة على

الإ�سهام يف تنمية املجتمع ككل.
Ú  للقطاع الجتماعية  بامل�سوؤولية  الإح�سا�ص  زيادة 

مبختلف  املحلية  التنموية  امل�رشوعات  اجتاه  واملجتمع  اخلا�ص 
جمالتها التي ي�ساهمون يف تنفيذها.

يف  املوؤ�س�سية  القدرات  بتطوير  الأهداف  هذه  حتقيق  اإن 
ب�سكل  لتتمكن  الذاتية  الطاقات  املحلية، من خالل حتفيز  التنمية 
م�ستقل من امل�ساهمة الفاعلة يف حت�سني واقع احلياة القت�سادية 
والجتماعية، وذلك من خالل تنمية و�سقل املهارات والجتاهات 
القرارات  ومتخذي  امل�سوؤولني  من  امل�ستهدفة  للفئات  اخلا�سة 
وموظفي البلديات وبع�ص الدوائر احلكومية الأخرى لزيادة قدرتهم 
املوؤ�ص�صية يف بناء جمتمع حملي قادر على امل�صاركة بفاعلية يف 

املجالت التالية: 
Ú .اإدارة امل�ساريع التنموية القت�سادية والجتماعية
Ú .ابتكار وخلق م�ساريع تنموية مدرة للدخل
Ú  حتديد اأولويات التنمية املحلية امل�ستدامة يف التخطيط

ال�سرتاتيجي.
Ú  احلكم( املحلية  التنمية  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  تفعيل 

الرا�سد للمجتمع املحلي.
Ú  بها املعمول  والتعليمات  والأنظمة  الت�رشيعات  مالئمة 

يف حتقيق الالمركزية املجتمعية.

4.3 الدور املناط بالتنمية االقتصادية احمللية
يجدر التمييز بني ق�سيتني يف م�ساألة التنمية القت�سادية، 
الأوىل ت�سب يف مفهوم التنمية املحلية والأخرى يف مدى ا�ستدامة 
تلك التنمية والدور الذي يجب اأن تلعبه يف �سياق خدمة املجتمعات 
املحلية واإ�رشاكها يف العمل واملكا�سب.ووفقا ملا �صبق فاإنه ميكن 

القول باأن )اأبو ال�صند�س واآخرون 2011، 132( : 
Ú  :التنمية القت�صادية املحلية

املادية  املحلي  املجتمع  موارد  جميع  بتوظيف  تخت�ص 
احلالة  وحت�سني  الدخل،  زيادة  اأجل  من  والب�رشية  والطبيعية 

القت�سادية والرفاهية الجتماعية وحت�سني نوعية اخلدمات.
Ú  :ا�صتدامة التنمية

تتمثل يف ال�سعي لتلبية حاجات احلا�رش وامل�ستقبل �سمن 
دور حموري للفاعلني القت�ساديني يف املجتمعات املحلية دون 
امل�ساومة على قدرة الأجيال القادمة يف تاأمني حاجاتهم، وحماية 
ال�ستهالك  ومعدلت  الب�رشية  ال�سغوط  من  الطبيعية  املوارد 
املرتفعة، وا�ستخدام تكنولوجيا متطورة اأنظف واأكفاأ يف ا�ستهالك 

املوارد.
والفاعلني  احلالية  الأجيال  مهمة  من  يغدو  وبالتايل 
القت�ساديني �رشورة احلفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتوفري 
ومنوه  للدخل  املوارد  توليد  ل�ستمرارية  املنا�سبة  التحتية  البنية 
تطور  مع  ومتطورة  مدرو�سة  وا�ستهالك  ا�ستخدام  معدلت  �سمن 
املراحل، دون اأن يوؤدي ذلك اإىل ا�ستنفاذ املوارد املتاحة اأو حتميل 

الأجيال القادمة اأعباء مالية اأو اجتماعية متزايدة.

5.3 مرتكزات تنفيذ التنمية االقتصادية احمللية
)خاطر،  الآتي  يف  املحلية  التنمية  تنفيذ  ركائز  تتلخ�س 

 : )21 - 20 ،1999
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Ú  عرب وال�سفافية  وامل�ساءلة  احلكم  يف  ر�سيدة  حاكمية 
جمال�ص حملية م�ستقلة ومنتخبة وفاعلة وممثلة لكافة الفئات.

Ú  والقطاع واحلكومي  املدين  املجتمع  بني  كبري  تفاعل 
عن  املواطن  اأثرها  يلم�ص  م�سرتكة  ومبادرات  وم�ساريع  اخلا�ص، 

كثب من خالل اخلدمات.
Ú  وميزته احتياجاته  حتديد  يف  املجتمع  م�ساركة 

التناف�سية واإمكاناته املتاحة والكامنة؛ 
Ú .حتقيق ال�ستغالل الأمثل للموارد وحتقيق التكامل
Ú  املرونة يف حتفيز وجذب ال�ستثمارات املدرو�سة �سمن

البيئية  املختلفة  تاأثرياتها  درا�سة  �رشورة  مع  البلديات  حدود 
والقت�سادية واملالية والجتماعية.

6.3 الصعوبات اليت تواجه التنمية احمللية
املحلية  الوحدات  به  تقوم  الذي  التنموي  الدور  من  بالرغم 
هذا  اأهمية  وتزايد  املحلية  املناطق  تنمية  يف  النامية  الدول  يف 
الدور وما ت�ستطيع حتقيقه يف عملية التنمية الوطنية ال�ساملة، اإل 
)الربابعة،  يلي  فيما  تتمثل  وم�صاكل  �صعوبات  يواجه  دورها  اأن 

 : )55 ،1995

املحلية  ● للوحدات  الكافية  املالية  املوارد  توافر  عدم 
للقيام بن�ساطاتها وم�ساريعها التنموية.

الوحدات  ● والفنية يف هذه  الإدارية  الكفاءات  توافر  عدم 
اأدى اإىل التاأثري على اإمكانية تنفيذها لرباجمها املختلفة.

بني  ● الأفقي  التن�سيق  �سواء  الوحدات  بني  التن�سيق  عدم 
الوحدات املحلية اأو الراأ�سي مع احلكومة املركزية.

اأو حداثتها  ● �سعف الوحدات املحلية نتيجة عدم اخلربة 
هذه  به  تقوم  ما  واإدراك  تقييم  عدم  اإىل  اأدى  الدول  بع�ص  يف 

الوحدات وما ميكن حتقيقه بوا�سطتها من اأجل التنمية.
للوحدات  التنموي  دورها  وتعزيز  امل�ساكل  هذه  حل  اإن 
والنظر  بها،  املركزية  احلكومة  اهتمام  و  معرفة  يتطلب  املحلية 
الوطنية  التنمية  حتقيق  يف  ت�ساعدها  تنموية  كوحدات  اإليها 

ال�ساملة.

3.احملور الثالث: الدور التنموي للسياحة العالجية
ب�سكل  العالجية  وال�سياحة  عام  ب�سكل  ال�سياحة  قطاع  يعد 
خا�ص من القطاعات ال�سرتاتيجية الذي ي�سهم يف تنمية القت�ساد، 
والذي توليه الدولة الهتمام باعتباره من اأهم م�سادر الإيرادات، 
والقطاع الأكرث قدرة على خلق منا�سب عمل وجلب العملة ال�سعبة 
وخلـق مهـارات �سياحية، ثقافية، وفنية بفعـل التدفقات املتزايدة 
للرثوات  مدًرا  قطاًعا  تعده  القطاع  لهذا  العاملية  لل�سياح.فالنظرة 
اأ�سبح من  وم�ساهًما يف التنمية القت�سادية والجتماعية، وبهذا 
ال�رشوري العتماد عليه للتنويع يف املوارد، التي تبقى يف الوقت 

احلايل وبخا�سة بالن�سبة للجزائر رهينًة ملداخيل املحروقات.

1.4 الدور االقتصادي
حتقيق  يف  مهما  دورا  العالجية  لل�سياحة  اأن  يف  ريب  ل 

التنمية القت�سادية، من خالل ما حتققه من فوائد عديدة وخمتلفة 
ال�سياحي. للقطاع  املوجهة  ال�ستثمارات  بوا�سطة  املجتمع  على 
الناحية  من  العالجية  ال�سياحة  واأهمية  دور  على  وللوقوف 

القت�سادية، نورد العنا�رش التالية بقليل من التف�صري: 
Ú  ميزان حت�سني  يف  ت�سديرية  ك�سناعة  ت�سهم  ال�سياحة 

روؤو�ص  تدفق  نتيجة  هذا  ويتحقق  بالدولة،  اخلا�ص  املدفوعات 
الأموال الأجنبية امل�ستثمرة يف امل�رشوعات ال�سياحية، والإيرادات 
ال�سيادية التي تقوم الدولة بتح�سيلها من جمهور ال�سائحني، وخلق 
حتقيقها  املمكن  واملنافع  الطبيعية،  للموارد  جديدة  ا�ستخدامات 
والقطاعات  ال�سياحة  قطاع  بني  اقت�سادية  عالقات  خلق  نتيجة 

الأخرى )الن�ساري، عواد، 2002، 32( .
Ú  تعمل لأنها  اإنتاجيا،  قطاعا  تعترب  العالجية  ال�سياحة 

ومتويل  ا�ستحداث  طريق  عن  متزايد  �سياحي  تدفق  تاأمني  على 
املنتج ال�سياحي، وذلك عرب )اجلالد، 2000، 205( : 

زيادة عدد الزيارات ال�سياحية. �
ارتفاع معدل اإقامة ال�سائحني. �
 زيادة معدل الإنفاق اليومي. �
Ú  ت�سهم ال�سياحة يف توفري جزء من النقد الأجنبي، نتيجة

بيع اخلدمات ال�سياحية العالجية لتنفيذ خطط التنمية ال�ساملة؛ 
Ú  اجلانب على  املعدنية،  املياه  مدن  من  كثري  تعتمد 

كتعبئة  اأخرى  باأن�سطة  وتقوم  للدخل،  كم�سدر  لل�سائح  العالجي 
املياه املعدنية وت�سويقها داخليا وخارجيا.

ال�سياحة عامل هام من عوامل التنمية القت�سادية ب�سبب  �
كالفنادق،  ال�سياحي،  العمل  يتطلبها  امل�ساريع  من  لعدد  توفريها 

وو�سائل الإقامة التكميلية، و�سناعة التذكارات ال�سياحية؛ .
عموما،  � ال�سياحية  املنتجعات  �سياحة  حتتاج 

اإىل عمالة كبرية.ولذلك متت�ص كثريا  وال�ست�سفائية ب�سكل خا�ص 
من الطاقة الب�رشية املوجودة يف الدولة، كما ت�سهم يف رفع الدخل 

الفردي والوطني للبالد )اجلالد، 1998، 16( .
العمل، وبالتايل  � ال�سياحة العالجية بتوفري فر�ص  تقوم 

الفنادق  البطالة.ول يقت�رش ذلك على العمل يف  التقليل من حجم 
باقي  اإىل  ذلك  ميتد  بل  الأخرى،  ال�سياحية  واخلدمات  واملطاعم 
ال�سياحة باملدخالت وما حتتاجه من �سلع  القطاعات، التي تزود 
ومواد، اأهمها الزراعة وال�سناعة واحلرف واملهن اليدوية )العاين، 

. )61  ،2008

2.4 الدور االجتماعي والثقايف
ال�صياحة  تعمل  والثقافية،  الجتماعية  التنمية  جانب  من 

العلجية على حتقيق ما يلي )ال�صي�صي، 2001، 101 - 104( : 
Ú .رفع م�ستوى ال�سورة ال�سياحية للبلد يف اخلارج
Ú  جانب اإىل  احلياة،  منط  وحت�سني  املعي�سة  م�ستوى  رفع 

اأنها ت�ساعد على رفع م�ستوى الوعي بالتنمية ال�سياحية لدى فئات 
وا�سعة من املجتمع.
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Ú  ال�سياحة قاطرة للتنمية القت�سادية والجتماعية وجتر
وزهو  وتعارف  تعاي�ص  الأخرى.فال�سياحة  الن�ساطات  وراءها 

ح�ساري ورواج اقت�سادي ودعم لالقت�ساد الوطني.
Ú  وثقافية ترفيهية  ت�سهيالت  واإيجاد  خلق  على  تعمل 

خلدمات املواطنني اإىل جانب الزائرين.
Ú  تنمي لدى املواطنني ال�سعور بالنتماء اإىل وطنهم وتزيد

ال�سائح  بني  واملعلومات  واخلربات  الثقافات  تبادل  فر�ص  من 
م�سطلح  جماًزا  عليه  نطلق  اأن  ميكن  والذي  امل�سيف،  واملجتمع 

احلوار بني احل�سارات.
Ú  للمباين الرتاث  و�سون  للحفاظ  الالزم  التمويل  توفر 

واملواقع الأثرية والتاريخية.
Ú  التقاليد املعمارية اإحياء  ال�سياحة العالجية على  تعمل 

اليدوية  وامل�سنوعات  املحلية  الفنون  بعث  واإعادة  املحلية، 
والن�ساطات احل�سارية يف خمتلف الأقاليم ال�سياحية بالدولة.

Ú  الوعي وتنمية  النتماء  لتعميق  اأداة  العالجية  ال�سياحة 
الإن�سانية  ال�سخ�سية  بناء  يف  وت�سهم  بالوطن،  والعتزاز  الوطني 

ومتا�سك املجتمع مبا تتيحه من اأ�سكال التاآلف والتعارف.
Ú  الن�ساط تطور  من  املتحقق  القت�سادي  الرواج  اإن 

على  املبا�رشة  بالفائدة  يعود  تاأثري  له  العالجي،  ال�سياحي 
الرتقاء باملجتمع، ويقود ال�سكان اإىل التم�سك بال�سلوكيات والقيم 

احل�سارية اجليدة، مثل: كرم ال�سيافة وح�سن معاملة الآخرين.
Ú  النتماء قيمة  تعزيز  على  تعمل  العالجية  ال�سياحة 

وموروثه  بح�سارته  املواطن  تعريف  خالل  من  للوطن،  والولء 
احل�ساري، بالإ�سافة اإىل اكت�ساف املقومات اجلمالية لبالده.

4.احملور الرابع: واقع وآفاق السياحة العالجية يف 
والية قاملة

تعد ولية قاملة من الوليات التي تزخر مبوؤهالت �سياحية 
كافية لأن جتعل منها قطًبا �سياحًيا، حيث مت اإدراجها �سمن قطب 
املخطط  يف  والواردة  »عنابة«،  �رشق   - �سمال  ال�سياحة  امتياز 
الآليات  من  يعد  الذي   2025 اآفاق  ال�سياحية  للتهيئة  التوجيهي 
يف  ال�سياحة  وتفعيل  لرت�سيخ  تكري�سها  اإىل  الوزارة  ت�سعى  التي 
مق�سًدا  تعد  قاملة  ولية  اأن  على  يوؤكد  ما  وهو  املحلية،  التنمية 

�سياحًيا هاًما يعول عليه لرتقية ال�سياحة يف الوليات الداخلية.

1.5 املؤهالت السياحية لوالية قاملة 
اأثرية،  اإن توافر املنابع املعدنية، ومناظر طبيعية، ومواقع 
العوامل  هذه  تقليدية.كل  و�سناعات  دينية،  تاريخية،  ومعامل 
جمتمعة من �ساأنها اأن ت�سكل دفعا قويا لتفعيل وتن�سيط القت�ساد 
املحلي من خالل ال�ستغالل الأمثل والعقالين وذلك حفاظا عليها 

لالأجيال القادمة.وعموما فاإن هذه املوؤهلت تتمثل يف: 
بال�سمال  ● داخليا  قاملة  تقع  الطبيعية:  املقومات  اأول: 

ال�رشقي للجزائر، اإذ ت�سكل نقطة التقاء بني الأقطاب ال�سناعية يف 
ال�سمال »عنابة و�سكيكدة« ومـراكز التبادل يف اجلنـوب »اأم البواقي 

وتب�سة«، ولها حـدود مع عدة وليات: عنابة �سمال و�سوق اأهرا�ص 
�رشقا واأم البواقي جنوبا و�سكيكدة من ال�سمال الغربي وق�سنطينة 

. )www.dt � guelma.dz/ ar/ intro_gen_ar.htm( غربا
وتعد منطقة قاملة حو�سا �سبه مغلق تتو�سطه مدينة قاملة، 
التي ترتفع عن �سطح البحر بـ 279 م وتبتعد عنه بـ 60 كلم، وقد 
 34 على  وت�ستمل   ،1974 ل�سنة  الإداري  التق�سيم  اأثر  على  اأن�سئت 
بلدية جممعة يف 10 دوائر، ومتتد على م�ساحة تقدر بـ 3686.84 

كلم2 وبتعداد �سكاين بلغ 481.37 ن�سمة.
العموم، دافئ وممطر �ستاء  ومناخ منطقة قاملة رطب على 
 04 بني  ما  احلرارة  درجة  ترتاوح  حيث  �سيفا،  وجاف  وحار 
يف  احلـرارة  درجة  وتختلـف  �سيفا،  درجة  و36  �ستاء  درجات 
الواحد بني املرتفعات واجلبال واملنخف�سات املح�سـورة  الف�سل 

بينهما، واإن كانت اأكرث ا�ستداًدا يف ف�سل ال�سيف.
فيها  هامة  جبلية  �سال�سل  باأربع  قاملة  ولية  وتتمتع 

م�ساحات غابية معتربة خا�سة غابات الفلني، واأهمها: 
جبل ماونة: يقع جنوب املنطقة ويرتفع عن �سطح البحر  �

العائالت  اإليها  تلجاأ  التي  املناطق  اأهم  من  ويعد  م،   1411 بـ: 
القاملية �سيفا نظرا لربودته، و�ستاء للتمتع باملناظر اخلالبة التي 

تر�سمها الثلوج التي تك�سو املنطقة.
البحر  � �سطح  ويرتفع عن  املنطقة  يقع غرب  دباغ:  جبل 

بـ: 1049 م.
جبل طاية: يقع غربا، ويبلغ ارتفاعه 1208 م. �
جبل هوارة: يقع �سمال ويبلغ ارتفاعه 1292 م. �

كما ت�ستمل ولية قاملة على 15 منبعا معدنيا �ساخنا تعد 
مق�سًدا لال�ستجمام والراحة ملياهها الطبيعية وال�ساللت املعدنية 
ال�ساخنة التي ت�ستخدم يف عالج الكثري من الأمرا�ص خا�سة تلك 
املنابع  خمتلف  يو�سح  التايل  بالعظام.واجلدول  عالقة  لها  التي 

املعدنية يف ولية قاملة.
الجدول رقم )01( : 

المنابع المعدنية في والية قالمة

ا�صم املنبعالرقم
ن�صبة 
التدفق 
)ل/ ثا( 

اخل�صائ�س العلجيةالبلدية

08عني �سداخة01

حمام دباغ

داء املفا�سل، داء الأع�ساب، ا�سطراب 
غددي، داء التنف�ص، اأمرا�ص الن�ساء، 

اأمرا�ص الأذن، الأنف واحلنجرة، 
الأمرا�ص اجللدية.

02
عني بن 

06ناجي

13عني ال�سفاء03

04
منبع رقم1 
20حمطة رقم1

حمام اأولد 
علي

)هيليوبولي�ص( 

اأمرا�ص املفا�سل، اأمرا�ص الأع�ساب، 
اأمرا�ص التنف�ص، الأمرا�ص الرئوية 
)الربو - الزلة الرئوية( ، الأمرا�ص 

اجللدية، اأمرا�ص الأنف، احلنجرة 
والأذن، اأمرا�ص الن�ساء.
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خليـل  أ. أسمـاء 

ا�صم املنبعالرقم
ن�صبة 
التدفق 
)ل/ ثا( 

اخل�صائ�س العلجيةالبلدية

05
منبع رقم2 
08حمطة رقم2

06
منبع رقم3 

08حمطة رقم3 

07
بئر حمام 
25اأولد علي

11قرفة08
عني العربي

اأمرا�ص الروماتيزم، اأمرا�ص ال�رشايني، 
اأمرا�ص اجلهاز البويل، الأمرا�ص 

اجللدية، الأع�ساب، اأمرا�ص الن�ساء. 11بلح�ساين09

10
منبع حمام 

06النبايل
اأمرا�ص: الروماتيزم، الأع�ساب، حمام النبائل

ال�رشايني، الن�ساء، اجللدية، التنف�ص.
/ منبع املينة11

12
منبع 

ع�سا�سلة
 - 20

15

اأمرا�ص: التنف�ص، اجلهاز اله�سمي، بوح�سانة
الأع�ساب، الروماتيزم، اجللدية.

20منبع رومية13

14
منبع بن 

طاهر
 - 12

08

02منبع النخلة15

السياحة  مديرية  مقدمة من  وثائق  إلى  استنادا  الباحثين  إعداد  المصدر: من 
بوالية قالمة

�سف اإىل ذلك كون هذه احلمامات تطل على مناظر طبيعية 
خالبة، مما زادها مكانة هامة لدى �سكان املنطقة وحمّجا لقوافل 
www.( منها  بالذكر  ونخ�س  وخارجه،  الوطن  داخل  من  ال�سياح 

 : )al - fadjr.com

حمام دباغ: يقع على بعد 25 كلم من عا�سمة الولية،  �
وهذا احلمام يتميز بالهدوء واجلمال واملنظر الطبيعي اخلالب، وهو 
م�سهور عاملًيا لأنه منطقة �سياحية فريدة جًدا، لأن مياهه تن�ساب 
بال�ساللة  ي�سمى  الذي  الكل�سي،  باجلبل  مت�سل  �سغري  جمرى  على 
بدرجة  الأر�ص  باطن  من  تنبعث  الطبيعية  ومياهه   ،  )cascade(
الدقيقة  يف  لرت   6500 وتتجاوز  مئوية  درجة   96 تبلغ  حرارة 
الواحدة، وقد ح�سلت على املرتبة الثانية عاملًيا من حيث درجة 
الوقت نف�سه �سالل؛ لأنه  اآي�سلندا، و يعترب يف  احلرارة بعد براكني 
جمموعة  على  ي�ستمل  كما  �ساخنة،  متدفقة  مياه  �سكل  على  ياأتي 
الكثريون  اإليه  يتوافد  ال�سالل.و  بجانب  املت�ساعدة  ال�سخور  من 
مدفوعني بف�سولهم، ومنبهرين بامل�سهد اخلرايف الذي ت�سنعه تلك 
ال�سخور املنت�سبة باأحجام متفاوتة والتي يزيدها ال�سالل الذهبي 

ذو املياه البلورية قوة ومهاب.
بـ  � �سوى  الولية  عا�سمة  عن  يبعد  ل  علي:  اولد  حمام 

15 كلم، يتوفر على اأربعة منابع عالجية ا�ست�سفائية، ت�سل ن�سبة 
8 و25 لرت يف الثانية بدرجة حرارة ت�سل  تدفق مياهها ما بني 
اإىل 57 درجة مئوية.يحوي احلمام مركبني، وهما: »مركب الربكة« 
و«مركب بو�سهرين«، اإ�سافة اإىل »املركب البلدي القدمي«، الذي ما 
زال يعاين من نق�ص يف التح�سني والهتمام.وي�ستهر »حمام اأولد 

علي« مبياهه املعاجلة لبع�ص الأمرا�ص، منها: اأمرا�ص املفا�سل، 
العديد  على  مياهه  الأع�ساب، وحتتوي  واأمرا�ص  والتنف�ص،  الأذن 
العالج.واجلدول  املعدنية، وهي مواد م�ساعدة على  املكونات  من 
ومياه  دباغ  مياه حمام  من  كل  املكونات يف  هذه  يو�سح  الآتي 

حمام اأولد علي: 
الجدول رقم )02( : 

مكونات مياه حماما دباغ وأوالد علي

مكونات مياه 
مكونات مياه ملغ/ لحمام دباغ

ملغ/ لحمام اأولد علي

19املغنيزيوم183الكال�سيوم

397لبيكربونات61املغنزيوم

300�سلفات218ال�سوديوم

40�سوديوم340الكلور

224كال�سيوم375ال�سلفات

05بوتا�سيوم472البيكربونات

1.00النرتيل0.123النرتات

السياحة  مديرية  مقدمة من  وثائق  إلى  استنادا  الباحثين  إعداد  المصدر: من 
بوالية قالمة

ثانيا: مقومات تاريخية وثقافية: تتوفر ولية قاملة على  ●
معامل تاريخية وثقافية هامة تعود اإىل اأزمنة تاريخية غابرة، نرى 
اإىل بع�س منها لأهميتها ولو باإيجاز وهي  من ال�رشورة التطرق 

 : )www.dt - guelma.dz(
ت�سم  � مقربة  عن  عبارة  وهي  بالركنية:  الأموات  مدينة 

كلم2   02 حوايل  على  موزعة  جنائزي  ن�سب   3000 من  اأكرث 
ب�سفاف جرف �سخري، وت�سهد هذه املعامل اجلنائزية على وجود 

�سعب بدائي ذي وزن يف املدن النوميدية القدمية.
الثاين  � القرن  نهاية  يف  بني  بقاملة:  الروماين  امل�رشح 

على  وي�سهد  مقعد،   4500 لـ  يت�سع  للميالد،  الثالث  القرن  وبداية 
 1900 منذ  احلقبة، وهو معلم م�سنف  تلك  الثقايف يف  الزدهار 
لالآثار. الوطنية  الوكالة  عليه  وت�رشف  املدينة،  و�سط  يف  يوجد 
ويعد من اأكرب واأجمل امل�سارح على م�ستوى حو�ص البحر الأبي�ص 

املتو�سط، وهو رمز عمراين فريد من نوعه لولية قاملة.
للم�رشح  � جماورة  وهي  »كالما«:  الأثرية  احلديقة 

الروماين، ت�سهد على مرور الحتالل البيزنطي والروماين.
هيليوبولي�ص  � ببلدية  برادع  بحمام  الروماين:  امل�سبح 

يبعد 07 كلم عن مدينة قاملة، وهو عبارة عن م�سبح مائي دائري 
ال�ساخنة وحماط  املياه  منابع  قدميا من  كان ميالأ  م،   55 قطره 

باأحجار منحوتة وقعره مبلط.
املدينة الأثرية تيبلي�ص:  - ب�سالوة عنونة – هي مدينة  �

وبيزنطي  روماين  متركز  عرفت  الأوىل،  الدرجة  من  نوميدية 
اإذ كانت جزءا من مملكة ما�سيني�سا، ثم التحقت باملقاطعة  كبري، 
وهي  م�ستعمرات  باأربع  وجمعت  امليالد،  قبل   46 �سنة  الإفريقية 
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والزوايا  امل�ساجد  اإىل  ورو�سيكادا.اإ�سافة  �سولو  ميالف،  �سريتا، 
التي نذكر منها: 

على  � يرتبع  قاملة  مدينة  و�سط  يتواجد  العتيق:  امل�سجد 
العهد  اأواخر   ،1824 �سنة  بنائه  يف  �رشع  م2   1500 م�ساحة 
العثماين وبداية فرتة ال�ستعمار الفرن�سي، مت تد�سينه وفتحه اأمام 
امل�سلني �سنة 1852م، ويتميز بهند�سة ذات طابع عثماين اإ�سالمي.

زاوية ال�سيخ احلفناوي: )بالناظور - بلدية بني مزلني(  �
تقع الزاوية �رشق املدينة على بعد حوايل 22 كلم، من مقر الولية، 
ويرجع  بديار،  عمارة  ال�سيخ  يد  على  1872م،  �سنة  تاأ�سي�سها  مت 
ذرية  من  ينحدرون  الذين  عمران  اأولد  اإىل  �سالح  والده  ن�سب 
اإدري�ص الأكرب الذي وفد من امل�رشق اأيام اخلليفة العبا�سي امل�سهور 
هارون الر�سيد، والتي تعد منارة علمية من خالل التكوين والتعليم 
يف جمال حفظ القراآن الكرمي وتدري�ص مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية 

. )www.dt � guelma.dz(
 كما جتدر الإ�سارة اإىل بئر ع�سمان: وهو بحرية حتتية  �

 80 حوايل  طولها  ويبلغ  �سغرية  فتحة  من  اإليها  الإن�سان  يدخل 
من  قريبة  وهي  �سباحة  اأو  بقارب  فيها  ال�سري  ميكن  والبحرية  م 

منطقة حمام دباغ.
بلدية  � طاية  بجبل   : اجلماعة(  )مغارة  اجلماعة  غار   

بوهمدان ومت اكت�سافها من طرف بعثة فرن�سية يف 23 ماي1867، 
وطول املغارة املكت�سفة 1200 م، فيها اآثار كتابة يرجع تاريخها 
اإىل القرن 3 م عمقها 200 م، ودرجة انحدارها 45 م، وبها ممرات 
�سنة   8500 اإىل  تاريخها  يرجع  بها عظام  اُكت�سفت  كما  واأروقة، 
الر�سمية  )اجلريد   1927 عام  طبيعي  كموقع  �سنفت  وقد  ق.م، 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية رقم 07، 1968( .
كما حتاول الولية احلفاظ على بع�ص احلرف وال�سناعات 
التقليدية ملا لها من اأهمية يف ترقية ال�سياحة، و من اأهمها: �سناعة 
التقليدي،  احللي  الق�سبية،  الزربية،  احلنبل،  اأو  القاملي  احلايك 

. )www.dt � guelma.dz( اللبا�ص التقليدي والطرز التقليدي

2.5 واقع السياحة يف والية قاملة: 
وجهة  تعد  التي  املعدنية  بحماماتها  قاملة  ولية  ت�ستهر 
لعدد كبري من ال�سياح، حمليني منهم واأجانب، وفيما يلي خمتلف 

التجهيزات والهياكل ال�سياحية يف الولية.

1.2.5 العرض السياحي لوالية قاملة
يف  واملتمثلة  للولية  املميزة  واخل�سائ�ص  لل�سمات  نظرا 
ووجهة  جذب  م�سدر  تعد  التي  املعدنية  باحلمامات  �سهرتها 
للعديد من الزوار وال�سياح، طوال ال�سنة م�ستفدين مما هو متاح من 

جتهيزات وهياكل �سياحية.
تتوفر  ● الفندقية:  للموؤ�ص�صات  ال�صياحي  العر�س  اأول: 

تعد  التي  الفندقية،  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  على  قاملة  ولية 
ال�سياحي  اأبرز العوامل التي ت�ساعد على دعم وترقية القطاع  اأحد 
باملنطقة، وهذه املوؤ�س�سات تتوزع على مناطق خمتلفة من تراب 
وكذا  الفندقية  املوؤ�س�سات  اأهم هذه  يو�سح  الآتي  الولية.واجلدول 

ت�سنيفها، اإ�سافة اإىل طاقتها ال�ستيعابية.
الجدول رقم )03( : 

هياكل اإليواء واالستقبال في والية قالمة

منط ا�صم املوؤ�ص�صةالرقم
الت�صنيفاملوؤ�ص�صة

�صعة ال�صتقبال

عدد 
الغرف

عدد 
الأ�رشة

371144*ح�رشيفندق مرمورة01

02
املركب املعدين 

2170625*حموي�ساللة

دون نزلنزل هوارة03
2638ت�سنيف

2130/ ح�رشيفندق التاج04

05
املركب املعدين 

90240/ حموي)الربكة( 

06
املركب املعدين 

90236/ حموي)بو�سهرين( 

2154/ حمويفندق بن ناجي07

08
موؤ�س�سة معدة 

1727/ ح�رشيللفندقة )النجمة( 

09
موؤ�س�سة معدة 

1430/ ح�رشيللفندقة )طارق( 

10
موؤ�س�سة معدة 

1525/ ح�رشيللفندقة )ال�رشق( 

11
موؤ�س�سة معدة 

1216/ ح�رشيللفندقة )الكرامة( 

5471465املجموع

من  مقدمة  وثائق  بالعتماد  الباحثني  اإعداد  من  امل�سدر: 
مديرية ال�سياحة لولية قاملة 

ا�ستنادا اإىل املعلومات والبيانات الواردة يف اجلدول اأعاله، 
فندقية،  موؤ�س�سة  اإحدى ع�رشة  على  تتوفر  قاملة  ولية  اأن:  يت�سح 
ت�سكل  �رشيرا،   1465 بـ  تقدر  ب�سعة  غرفة   547 على  تتوزع 
الفنادق العالجية ال�ست�سفائية منها ما يقارب 37  % وذلك بعدد 
�سياحة  هي  الولية  يف  ال�سياحة  نوع  اأن  على  يدل  فنادق.مما   4
عالجية، توفر جمموعة من اخلدمات ال�سياحية املتعلقة باجلانب 
�سياحة  منطقة  يف  جدا  �سعيف  فالعدد  ذلك  ورغم  ال�ست�سفائي، 
عالجية بهذه املوؤهالت، حيث اأن هذا العدد لي�ص مبقدوره ا�ستيعاب 
الذروة  ف�سل  يف  خا�سة  بالولية  العالجية  لل�سياحة  الوافدين 
)ف�سل الربيع( .اإ�سافة اإىل توفر الولية على فندقني م�سنفني هما 
فندق مرمورة واملركب املعدين )�ساللة( ، لتبقى باقي املوؤ�س�سات 
على  العمل  ي�ستدعي  ما  وهو  ت�سنيف،  دون  الأخرى  الفندقية 
على  للح�سول  املوؤ�س�سات  هذه  ملختلف  والدعم  امل�ساعدة  تقدمي 
الت�سنيف، بغية الرتقاء باخلدمات الفندقية وحت�سينها، مل�ساعفة 

توافد ال�سياح ب�سكل اأكرب.
والأ�صفار  ● ال�صياحة  للوكالت  ال�صياحي  العر�س  ثانيا: 

ال�سياحة  ت�سم ولية قاملة عدًدا مهًما من وكالت  قاملة:  بولية 
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وال�سفر موزعة عرب اأرجاء الولية، وهناك اأخرى يف طور الجناز، 
ويبني اجلدول التايل خمتلف تلك الوكالت: 

الجدول رقم )04( : 
وكاالت السياحة والسفر

ا�صم الوكالةال�صنفالرقم

مرمورة تورأ01
�سارة تورأ02
م�سك تورب03

ب04
ماونة لل�سياحة 

والأ�سفار

ب05
رتاج لل�سياحة 

وال�سفر
اأميمة تورب06

ب07
فرع وكالة مالك 

تور

ب08
املا�سة لل�سياحة 

وال�سفر
فهيم ترافلب09

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق إعالمية مقدمة من مديرية 
السياحة لوالية قالمة 2013 

يتبني لنا من حمتوى اجلدول ال�سابق، اأن ولية قاملة يوجد 
ال�سياحي  القطاع  ترقية  يف  ت�سهم  �سياحية،  وكالت  ت�سع  فيها 
اإمكانات  من  حتتويه  ومبا  بالولية  التعريف  خالل  من  للولية، 
التي  اخلدمات  من  ال�سياح  اإفادة  ت�سهيل  عن  ف�سال  هذا  �سياحية، 
رحالت.... فنادق،  )اإطعام،  قاملة  ولية  مناطق  خمتلف  توفرها 
اإلخ( ، وذلك عن طريق عملية تاأطري هوؤلء ال�سياح وتوجيههم داخل 

املنطقة.

2.2.5 حتليل الطلب السياحي لوالية قاملة
ميكن اأن نربز الطلب ال�سياحي على م�ستوى ولية قاملة، من 
خالل توافد ال�سياح على خمتلف املوؤ�س�سات الفندقية، اإ�سافة اإىل 
على  وذلك  ال�سياحية،  الوكالت  املوؤطرين من طرف  ال�سياح  عدد 

النحو الآتي: 
يف  ● الفندقية  املوؤ�ص�صات  على  ال�صياحي  الطلب  اأول: 

ولية قاملة
على  املتوافدين  لل�سياح  املتوا�سل  الرتفاع  من  بالرغم 
ا  اأننا نلم�ص نق�سً اإل  اأو غريها،  العالجية  لل�سياحة  الفنادق، �سواء 
الذي  الأمر  ال�سياح،  ملختلف  امل�ستقبلة  املوؤ�س�سات  عدد  يف  كبرًيا 
يجعل من ال�سعب الإفادة من اخلدمات املتعلقة بالفندقة، نتيجة 
للعدد القليل لهذه املوؤ�س�سات.ولتو�سيح نوع ال�سياح الوافدين على 
هذه املوؤ�س�سات، وتوجهاتهم ال�سياحية داخل الولية، نورد اجلدول 

الآتي: 

الجدول رقم )05( : 
توافد السياح على الفنادق العالجية خالل الفترة )2008 - 2012( 

اإجمايل عدد ال�صنة
ال�صياح

عدد ال�صياح 
املقيمني يف 

الفنادق العلجية

ح�صة ال�صياح 
املقيمني يف 

الفنادق العلجية

2008760973853950.64٪

2009742594911266.13٪

2010940187058375.07٪

2011960717397377.00٪

*2012294112245376.34٪

مقدمة  وثائق  على  بالعتماد  الباحثني  اإعداد  من  امل�سدر: 
من مديرية ال�سياحة لولية قاملة 

نتبني  اإح�سائيات،  اأعاله من  من خالل ما ت�سمنه اجلدول 
عام  ب�سكل  الولية  اإىل  الوافدين  ال�سياح  لعدد  امل�ستمرة  الزيادة 
الفندقية العالجية ال�ست�سفائية  اإىل املوؤ�س�سات  الوافدين  وال�سياح 
ب�سكل خا�ص الذين ميثلون الن�سبة الأكرب، حيث �سجلت �سنة 2011 
يقارب 77٪  ما  اأي  املعدنية،  للحمامات  �سائحا  حوايل 73973 
وهو  ال�سنة،  هذه  للولية خالل  الوافدين  ال�سياح  عدد  اإجمايل  من 
منازع  بال  تعد  التي  الولية،  هذه  يف  ال�سياحة  طبيعة  يوؤكد  ما 
تنفرد  ملا  نظرا  اجلزائر،  يف  العالجية  ال�سياحة  جمال  يف  الرائدة 
متكنها  ال�ست�سفائي،  املجال  يف  هائلة  �سياحية  اإمكانات  من  به 
املنطقة،  يف  وال�ست�سفائية  العالجية  بال�سياحة  الرتقاء  من 
يف  العالجية  الفنادق  على  الوافدين  ال�سياح  عدد  اأن  العلم  مع 
�سنة  من  الأول  الثالثي  خالل  �ُسجل  فقد  �سنويا،  م�ستمر  ازدياد 
2012*حوايل29411 �سائحا منها 22453 �سائحا يف الفنادق 

العالجية.
ثانيا: الطلب ال�صياحي على الوكالت ال�صياحية ●

تلعب الوكالت ال�سياحية املوجودة على تراب الولية، دورا 
بارزا يف ترقية وتطوير القطاع ال�سياحي للمنطقة، وذلك من خالل 
هامة،  �سياحية  كوجهة  بالولية  التعريف  يف  الفعالة  م�ساهمتها 
�سواء لل�سياح املحليني اأوة لل�سياح الأجانب، ولتمكينهم من الإفادة 
م�ستوى  على  املتوفرة  ال�سياحية  اخلدمات  من  ميكن  ما  باأق�سى 
عدد  تطور  يبني  التايل  ال�سياحية.واجلدول  واملرافق  املن�ساآت  كل 
 2008( الفرتة  خالل  الوكالت  هذه  طرف  من  املوؤطرين  ال�سياح 

. )2012 -
الجدول رقم )06( : 

تطور عدد السياح المؤطرين من طرف الوكاالت السياحية

2012*2008200920102011ال�صنة

عدد 
25592574488737743774ال�سياح

عدد 
الأجانب 

منهم
84320739628 - 

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق مقدمة من مديرية السياحة 
لوالية قالمة، 2012
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من  املوؤطرين  ال�سياح  عدد  اأن:  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
طرف هذه الوكالت، قد تطور من 2559 �سائحا �سنة 2008 اإىل 
انخفا�سا  عرف  قد  كان  واإن   ،2010 �سنة  موؤطر  �سائحا   4887
ملحوظا خالل �سنة 2011، حيث و�سل اإىل 3774 �سائحا موؤطرا 
ر.مع مالحظة النخفا�ص الكبري لعدد ال�سياح الأجانب املوؤطرين 
اإىل  ذلك  ويعود  الأخرية،  ال�سنوات  يف  الوكالت  هذه  قبل  من 
ا�ستغنائهم عن خدمات هذه الوكالت، بالإ�سافة اإىل التخوف من 
احلالة الأمنية يف خمتلف الدول العربية ب�سبب ما ي�سمى بالربيع 
العربي زيادة على عدم فعالية الرتويج ال�سياحي يف نقل املعلومات 
اإذ كان  ور�سم ال�سورة ال�سياحية للولية عرب الوكالت ال�سياحية، 
عددها قليال ول يتما�سى مع الإمكانات الهائلة للولية، ولعل عدد 
الأول  ال�سدا�سي  خالل  الوكالت  هذه  طرف  من  املوؤطرين  ال�سياح 

من �سنة 2012 واملقدر بــ 3641 �سائحا موؤطرا يعك�ص ذلك.

3.5 آثار القطاع السياحي على التنمية احمللية
عالجية  �سياحة  وهي  قاملة  بولية  ال�سياحة  لطبيعة  نظرا 
ال�سياحي  للقطاع  التنموية  الآثار  فاإن  كبري،  ب�سكل  وا�ست�سفائية 
على  جمملها  يف  تعمل  املجالت،  من  جمموعة  ت�سمل  بالولية 
الآثار  اأهم  ح�رش  يلي  املحلية.وفيما  التنمية  عجلة  حتريك 

القت�سادية للقطاع ال�سياحي بالولية.

1.3.5 رقم أعمال اهلياكل الفندقية
الدالة  املوؤ�رشات  اأحد  ال�سياحية  الهياكل  اأعمال  رقم  ُي�سكل 
على رواج وحركية القطاع ال�سياحي، كما اأن لرتفاع رقم اأعمال 
يلي  املحلي، وفيما  القت�ساد  اإيجابية على  اآثارا  املوؤ�س�سات  هذه 
جدول يو�سح تطور رقم اأعمال الهياكل الفندقية يف جانبي الإيواء 

والإطعام: 
الجدول رقم )07( : 

تطور رقم أعمال الهياكل الفندقية خالل الفترة )2008 - 2013( الوحدة: دينار جزائري

ال�صنة

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

اليواء 

19
61

07
25

1

21
65

00
28

4

25
49

90
59

3

24
53

28
73

6

17
71

51
17

5

22
45

70
03

4

الطعام 

17
34

31
70

3

17
60

26
08

4

18
13

63
43

3

11
94

59
99

7

80
00

15
49

97
45

71
91

جمموع رقم الأعمال

36
95

38
95

5

39
25

26
36

8

36
47

88
73

3

43
63

54
02

7

25
71

52
72

4

32
20

27
22

5

السياحة  مديرية  مقدمة من  وثائق  إلى  استنادا  الباحثين  إعداد  المصدر: من 
لوالية قالمة، 2012 

الفرتة  خالل  الإيواء  اأعمال  رقم  اأن  اجلدول  من  يت�سح 
كما  الفرتة،  لنف�ص  الإطعام  اأعمال  رقم  يفوق   )2013  -  2008(

يالحظ النخفا�ص يف رقم الأعمال لكل من الإطعام والإيواء على 
ال�سواء عام 2013، وال�سبب يف ذلك يعود اإىل تراجع عدد ال�سياح 
الوافدين على الفنادق خالل هذه ال�سنة، مقارنة برقم اأعمال �سنة 
2010 الذي عرف ارتفاعا حم�سو�سا، بفعل تزايد عدد الوافدين على 
الفنادق وهو ما يرفع من مداخيلها.كما اأن ارتفاع رقم اأعمال هذه 
وزيادة  املحلي،  القت�ساد  تن�سيط  على  ي�ساعد  ال�سياحية  الهياكل 
هذه  على  املفرو�سة  والر�سوم  ال�رشائب  الولية من خالل  خزينة 
املجال  هذا  �سمن  الهياكل  هذه  م�ساهمة  حجم  اأن  غري  الأن�سطة، 

يبقى غري حمدد باأرقام اأو اإح�سائيات على م�ستوى الولية.

2.3.5 دور القطاع السياحي يف توفري مناصب عمل
درجة  باختالف  العمالة  على  ال�سياحة  تاأثري  يختلف 
الهتمام به، وهذا مرتبط باجلهود والتحفيزات التي تقدمها الدولة 
من اأجل ال�ستثمار يف هذه ال�سناعة، اإذ اإن ال�سياحة ل ت�سمح بخلق 
عمالة مبا�رشة فح�سب بل يتعدى ذلك اإىل تن�سيط القطاعات الأخرى 
كالنقل، والت�سالت، وغريها التي تخلق العديد من فر�ص العمل 
يف  التجارية  احلركة  تن�سيط  اإىل  بالإ�سافة  هذا  املبا�رشة،  غري 
املناطق التي يق�سدها ال�سياح، وبالتايل فك العزلة وزيادة الن�ساط 
التجاري لهذه املناطق.لكن وبفعل غياب جهاز اإح�سائي فعال على 
امل�ستويني الوطني واملحلي، فاإن عدد منا�سب العمل التي يوفرها 
القطاع ال�سياحي تبقى غري حمددة بدقة.وعلى م�ستوى الولية فاإن 
خالل  ال�سياحية  املرافق  وفرتها  التي  املبا�رشة  العمل  منا�سب 

الفرتة )2008 - 2013( مو�سحة باجلدول التايل: 
الجدول رقم )08( : 

تطور عدد مناصب العمل التي وفرتها الهياكل السياحية خالل الفترة )2008 - 2013( 

200820092010201120122013ال�صنة

291271267275281281عدد منا�سب العمل الدائمة

124142158163168168عدد منا�سب العمل املوؤقتة

415413425438449449املجموع

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق مقدمة من مديرية السياحة 
بوالية قالمة، 2013

منا�سب  يف  امل�ستمر  التناق�ص  اأعاله  اجلدول  من  يت�سح 
العمل يف الثالث �سنوات الأوىل حيث انتفل من 291 من�سبا عمل 
بعدها حت�سنا  ليعرف   ،2010 267 وظيفة عام  اإىل   2008 عام 
 275 كان  بعدما   2013 �سنة  من�سبا   281 بلغ  حيث  تدريجيا، 
من�سبا �سنة 2011.على خالف ذلك عرفت منا�سب العمل املوؤقتة 
هذه  وفرت  حيث  الأوىل،  الأربع  ال�سنوات  خالل  ملحوًظا  تزايًدا 
الهياكل 163 من�سبا عمل �سنة 2011 بعدما كانت 124 من�سبا 
�سنة  اأو من�سبا عمل  168 وظيفة  عند  لت�ستقر   ،2008 �سنة  عمل 
2012 و2013، وهذا نتيجة العتماد على �سكل واحد من اأ�سكال 
ال�سياحة وهي ال�سياحة العالجية ال�ست�سفائية والتي تن�سط خالل 
اأخرى  اأ�سكال  تطوير  اإمكانيات  توفر  الرغم من  على  الربيع،  فرتة 

مثل ال�سياحة اجلبلية وال�سياحة الرتفيهية.
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القطاع  يف  العمالة  هيكل  مييز  ما  اأن  اإىل  ال�سارة  وجتدر 
ال�سياحي هو كون غالبية منا�سب العمل التي توفرها هي منا�سب 
اإذ اأن زيادة الطلب ال�سياحي خالل املو�سم ال�سياحي  عمل موؤقتة، 
العالقة  ذات  الأن�سطة  خمتلف  يف  اإ�سافية  عاملة  يد  يتطلب 

بال�سياحة.

3.3.5 االستثمار والدعم السياحي يف والية قاملة
جمال  يف  هامة  �سياحية  وجهة  متثل  الولية،  لكون  نظرا 
ال�سياحة العالجية فاإن جل امل�ساريع املنجزة اأو التي هي يف طور 

الإجناز مرتبطة ب�سكل عام بال�سياحة العالجية.
موافقة  ● على  املتح�صلة  ال�صياحية  امل�صاريع  اأول: 

اللجنة الولئية لولية قاملة: ت�سهد الولية تو�سًعا �سياحًيا مهًما 
جًدا، فهناك م�ساريع يف طور الجناز واأخرى يف مرحلة الدرا�سة، 
واجلدول التايل يو�سح امل�ساريع ال�سياحية املوافق عليها مبا فيها 

امل�ساريع اخلا�سة بال�سياحة العالجية.
الجدول رقم )09( : 

المشاريع السياحية المتحصلة على موافقة اللجنة الوالئية لوالية قالمة

ت�صمية الرقم
عدد منا�صب املوقعامل�رشوع

العمل
امل�صاحة 

)م2( 
مدة 
الجناز

عدد 
الآ�رشة

1
فندق وقاعة 

755000قاملةحما�رشات
 24 
180�سهر

طريق فندق2
50815بوروايح 

 24
70�سهر

3
فندق وقاعة 

356000بوهمدانحفالت
 18
37�سهر

4
مركز متعدد 

اخلدمات
واد 

60 - 1537268الزناتي

حمام مركب �سياحي5
2055349دباغ

 30
60�سهر

حمام مركب �سياحي6
943600دباغ

 18
76�سهر

حمام مركب معدين7
12010824دباغ

 30
120�سهر

8
حظرية 
الت�سلية 

حمام 
اأولد 

علي
260150000

 36
 - �سهر

السياحة  مديرية  مقدمة من  وثائق  إلى  استنادا  الباحثين  إعداد  المصدر: من 
بوالية قالمة 

الأهمية،  غاية  يف  �سياحية  تنمية  ت�سهد  قاملة  ولية  اإن 
مل�ساعفة  اإن�سائها  على  املوافق  الفنادق  عدد  عرب  ذلك  ويتجلى 
الت�سلية  ح�سرية  ذلك  اإىل  �سف  ال�سياح،  ا�ستيعاب  قدرة  وزيادة 
منطقة  يف  م�ساريع  ثالثة  بينها  من  التي  اخلدمية  واملراكز 
والتي  معدين  ومركب  �سياحيني  مركبني  لإن�ساء  دباغ  حمام 
يقارب  ما  توفري  عن  ف�سال  عمل  من�سب   419 اإجمال  �ستوفر 
من  يزيد  مما  ال�سياحة،  ترقية  يف  ي�سهم  ما  وهذا  �رشيرا   256

للولية. ال�سياحي  اجلذب  عنا�رش 
ثانيا: م�صاريع ال�صتثمار ال�صياحي طور الجناز:  ●

تندرج ال�ستثمارات ال�سياحية التي ما زالت يف طور الإجناز، 
ال�سياحي  اإطار ال�سرتاتيجية الوطنية اخلا�سة بتهيئة القطاع  يف 
�ساأنها  من  �سخمة  �سياحية  م�ساريع  لتج�سيد   2025 اآفاق  حتى 
ال�سياحة  واإنعا�ص  لل�سياح،  املرتقب  الهائل  للتدفق  ال�ستجابة 
ما  التي  امل�ساريع  بع�ص  يبني  التايل  والوطنية.واجلدول  املحلية 
زالت يف طور الإجناز بالولية، التي �ست�سهد من دون �سك نه�سة 
�سياحية واعدة وت�سبح قطبا �سياحيا جذابا ومناف�سا، ملا تنفرد به 
هذه الولية من مقومات �سياحية هائلة جتعلها بدون منازع يف 

الريادة يف هذا املجال.
الجدول رقم )10( : 

مشاريع االستثمار السياحي طور اإلنجاز

طبيعة الرقم
امل�رشوع

موقع 
امل�رشوع

تاريخ 
املوافقة 
املبدئية

عدد 
ال�رشة

عدد 
منا�صب 

العمل

القيمة 
املالية 

للم�رشوع 
)106( دج

الو�صعية 
احلالية 
للم�رشوع

01

فندق + 
مقهى + 
مطعم + 

موقف 
لل�سيارات.

2011200914,22بو�سقوف

يف طور 
الإجناز 
بن�سبة  
%90

20
فندق + 
مقهى + 

مطعم
2011201515,831بو�سقوف

يف طور 
الإجناز 
بن�سبة  
%72

03

فندق + 
مقهى + 
مطعم + 

موقف 
لل�سيارات.

عني 
2009241230,15اأح�ساينية

يف طور 
الإجناز 
بن�سبة 
%  12

04
مركب 

�سياحي
حمام 
200414658430دباغ

يف طور 
الإجناز 
بن�سبة 
%  57

جماز نزل05
2006281224,1ال�سفاء

يف طور 
الإجناز 
بن�سبة 
%  30

 - 238106514,301 املجموع

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق مقدمة من مديرية السياحة 
بوالية قالمة

اإن بيانات اجلدول اأعاله، تعك�ص التو�سع ال�سياحي يف الولية 
املذكورة واملبينة يف  امل�ساريع  اإن  اإذ  تو�سعا م�ستمرا  ي�سهد  الذي 
التي  للولية،  ال�سياحية  الرتقية  اإىل  جمملها  يف  تهدف  اجلدول 
ال�سياحة  جمال  يف  هامة  �سياحية  وجهة  الذكر  �سبق  كما  تعد 
ال�سياحي  املركب  امل�ساريع  هذه  اأهم  بني  من  ال�ست�سفائية.ولعل 
كما  بقاملة  العالجية  ال�سياحة  جوهرة  دباغ  حمام  م�ستوى  على 

�سبق الإ�سارة اإليه.
ثالثا: طلبات ال�صتثمار ال�صياحي )مل تنطلق بعد( : يتجه  ●

ال�ستثمار ال�سياحي يف اجلزائر يف الآونة الأخرية اإىل تغطية العجز 
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الذي يبقى بعيدا عن تلبية  الأخري  الإيواء، هذا  امل�سجل يف جمال 
الطلب يف هذا اجلانب يف ظل الرواج املتزايد لل�سياحة العالجية، 
ال�سياحية على مدى تدفق روؤو�ص  كما يتوقف تطور ال�ستثمارات 
الأموال املحلية والأجنبية لال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي، وعلى 
واحلوافز  ال�سمانات  وعلى  ال�سياحي  اجلذب  عنا�رش  قوة  مدى 
املمنوحة للم�ستثمرين يف هذا املجال.واجلدول التايل يبني طلبات 

ال�ستثمار ال�سياحي يف ولية قاملة.
الجدول رقم )11( : 

طلبات االستثمار السياحي في والية قالمة

طبيعة الرقم
امل�رشوع

موقع 
امل�رشوع

تاريخ 
املوافقة 
املبدئية

عدد 
ال�رشة

عدد 
منا�صب 

العمل

القيمة 
املالية 

للم�رشوع 
)106( دج

1
حمطة 

ا�ست�سفائية
حمام 
2013864270,00دباغ

2
نزل + مطعم 

+ م�سبح
بلدية 

2008492840,00الن�سماية

حمام فندق3
2013454038,88اأول علي

4
حمطة 

ا�ست�سفائية

بلدية 
عني 

العربي
2013100 - 137,57

5
فندق + 

م�سبح
حمام 
2013514070,00دباغ

331150356,45املجموع 

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق مقدمة من مديرية السياحة 
لوالية قالمة.

من خالل اجلدول نتبني اأن امل�ساريع ال�ستثمارية ال�سياحية 
على م�ستوى ولية قاملة يف تزايد م�ستمر ل �سيما م�ساعفة قدرة 
تلك التي توجد مبناطق احلمامات املعدنية، كما هي احلال بالن�سبة 
زيادة على  186 �رشيرا،  لأكرث من  تت�سع  ا�ست�سفائيتني  ملحطتني 
فندقني مما يزيد يف قدرات ا�ستيعاب ال�سياح، وبالتايل جتاوز هذا 

العائق الذي طاملا عانت منه الولية.

4.5 اآلفاق املستقبلية للسياحة يف والية قاملة.
يف  امتياز  قطب  �سنفت  قد  قاملة  ولية  اإن  معلوم  هو  كما 
جمال ال�سياحة العالجية، ويف اإطار تنفيذ املخطط الوطني للتهيئة 
�رشق   - �سمال  ال�سياحة  امتياز  قطب  �سمن   )SDAT( ال�سياحية 
اآفاق  ال�سياحية  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  يف  الواردة  »عنابة«، 
تكري�سها  اإىل  الوزارة  ت�سعى  التي  الآليات  من  يعد  والذي   ،2025
م�رشوع  لإجناز  ت�سعى  اإذ  املحلية،  التنمية  يف  ال�سياحة  لتفعيل 
يتعلق باإعادة املخطط العالجي الذي ميكن من معرفة تعداد وحجم 
العالجية، وو�سعها  من�سوب مياه احلمامات احلارة وخ�سائ�سها 
اإطار  العالجي.ويف  املجال  يف  ال�ستثمار  طالبي  ت�رشف  حتت 
الربنامج اخلما�سي 2010 - 2014، اأفادت ولية قاملة بالعديد 
من امل�ساريع ال�سياحية، عالوة على الدرا�سات ال�سياحية امل�ستمرة، 
لها. البالغة  الأهمية  اإىل  بالنظر  القطاع  اإنعا�ص  �ساأنها  من  التي 

والتي تتمثل فيما يلي )جملة ماونة 2009، 10( : 
Ú  درا�سة خمطط التهيئة ال�سياحية اإ�سافة لتهيئة موقع بئر

ع�سمان بحمام دباغ.
Ú  جمالت يف  الفندقي  للتكوين  مدر�سة  واإجناز  درا�سة 

ال�سياحة العالجية.
Ú  درا�سة تهيئة ثالث مناطق تو�سع، ومواقع �سياحية )عني

العربي، حمام اأولد علي، حمام دباغ( .
Ú  ودرا�سة ال�سفراء،  بعني  املناخية  املحطة  تهيئة  درا�سة 

لتحديد الت�رشيح وت�سنيف وتهيئة املحطة املناخية.
Ú  ال�ساللة ال�سياحي  درا�سة لإعادة تثمني وحماية املوقع 

بحمام دباغ، مع اإن�ساء مدينة للرتفيه.
Ú  وظيفي �سكن  مع  ال�سياحة  مديرية  مقر  وجتهيز  اإجناز 

واإجناز، وجتهيز مركز الإعالم والتوجيه ال�سياحي.
Ú  اإىل جراح  بب  قاملة  تربط  هوائية  �سكة  واإجناز  درا�سة 

اأعلى قمة مباونة.
Ú  بلدية( علي  اأولد  بحمام  لالألعاب  مدينة  اإن�ساء 

هيليوبولي�ص( .
ورغم توفر الولية على مقومات وهياكل �سياحية هامة، اإل 

اأّن ال�صياحة ل تزال تعاين من عدة حتديات اأهمها: 
Ú  انخفا�ص الوعي الثقايف ال�سياحي يف التعامل �سواء من

قبل املوظفني اأو ال�سياح خا�سة املحليني؛ .
Ú  لل�سياح ال�رشورية  اخلدمات  تقدم  التي  املرافق  غياب 

مرافق  عمومية،  مراحي�ص  جتارية،  حمالت  نحو:  التي  الوافدين 
تقدمي الوجبات اخلفيفة....الخ.

Ú  فر�ص �رشائب مرتفعة ن�سبيا على هذه الهياكل ال�سياحية
املوجودة بالولية.

Ú  توافد رغم  بالولية  �سياحيني  مر�سدين  وجود  عدم 
ال�سياح �سواًء الأجانب منهم اأو املحليني، وبالتايل �سعف الإر�ساد 

والتعريف بالرتاث ال�سياحي.
Ú  جبلية مناطق  يف  الطبيعية  الإمكانيات  معظم  وجود 

الو�سول  �سعبة  واأي�سًا  ال�ستثمار،  جهة  من  ال�ستغالل  �سعبة 
لي�ست معبدة،  اإليها  املوؤدية  الطرق  اإن معظم  اإذ  ال�سياح،  من جهة 

و�سعبة العبور خا�سة بال�سيارات ال�سياحية ال�سغرية.
Ú  سعف توفر الأمن، مع عدم ا�ستجابته يف الوقت املنا�سب�

يف حال وقوع م�ساكل.
Ú  باأ�سالة تعّرف  التي  التقليدية  ال�سناعات  معظم  ترّكز 

املنطقة وح�سارتها، يف املناطق الريفية من الن�ساء الطاعنات يف 
ال�سن فقط، وهو ما ي�سري اإىل زوال هذه احلرف مع الوقت.

اخلامتة
ل �سك اأن ولية قاملة تتمتع مبوؤهالت �سياحية، تتنوع بني 
ا�ستهارها  والثقافية.فبالرغم من  والتاريخية  الطبيعية  املوؤهالت 
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السياحة العالجية في اجلزائر كمدخل لتحقيق التنمية احمللية
منوذجا» قاملة  »والية 

أ. د. شريف غياط 
خليـل  أ. أسمـاء 

ل  الن�ساط  هذا  اأن  اإل   ، العالجية(  )ال�سياحة  ال�سياحي  بطابعها 
يف  وال�سبب  املحلية،  التنمية  عجلة  حتريك  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم 
ذلك يعود بالدرجة الأوىل اإىل النق�ص الكبري يف الهياكل ال�سياحية 
عف  من فنادق ومطاعم وف�ساءات للت�سلية والرتفيه، زيادة على �سُ
اأ�سعارها من جهة  يف نوعية اخلدمات امُلقدمة من جهة وارتفاع 
اأخرى، وهذه الو�سعية هي نتيجة لإهمال امليزة التي تتمتع بها 
هذه الولية، اإذ حرمها هذا الإهمال ل�سنوات من ا�ستثمارات حقيقية 
بالوليات  احلال  مثلما هي  ال�سياحية  مرافقها  تطوير  �ساأنها  من 

امُلجاورة. 
وعلى هذا الأ�سا�ص يعد املخطط التوجيهي للتهيئة ال�سياحية 
الولية،  ال�سياحية على م�ستوى  اأداة حُمركة للتنمية  لولية قاملة 
اإذ يت�سمن هذا املخطط العديد من امل�ساريع التي من �ساأنها ترقية 
هذا القطاع وبالتايل اإعطائه دورا هاما يف حتقيق التنمية املحلية.
لذا فالقطاع ال�سياحي على ُم�ستوى ولية قاملة عبارة عن �سورة 
ُم�سغرة حلالة القطاع على امل�ستوى الوطني، اإذ ي�سري اإىل املفارقة 
عف يف الأداء على  نف�سها، واإمكانيات ومقومات هائلة ُيقابلها �سُ
ُم�ساهمة  عن  احلديث  مُيكن  ل  ال�سكل  وبهذا  امل�ستويات،  خمتلف 
يف  اخل�سو�ص(  وجه  على  العالجية  )ال�سياحة  ال�سياحي  القطاع 
حتقيق التنمية املحلية اإل عرب الإ�رشاع يف ا�ستغالل هذه املوؤهالت 

وفق متطلبات التنمية امل�ستدامة.

التوصيات: 
تقدمي  بالإمكان  تقدم،  ما  على  وتاأ�صي�ًصا  الدرا�صة  بعد 

التو�صيات التالية: 

العمل على ا�ستغالل الإمكانات التي تتوفر عليها الولية  ♦
يف جمال ال�سياحة العالجية، وذلك من خالل ت�سجيع ال�ستثمارات 
املناطق  م�ستوى  على  ال�سياحي  املجال  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
طبية،  عيادات  فنادق،  نحو  بالولية،  املوجودة  ال�ست�سفائية 

وكالت �سياحية، مقاهي وفنادق.
جمال  ♦ يف  وا�سحة  ا�ستثمارية  خطط  و�سع  على  العمل 

حتفيزي  ا�ستثماري  مناخ  توفري  طريق  عن  العالجية  ال�سياحة 
الت�سهيالت لعر�ص  املزيد من  ال�سياح.اأي  يتوافق وزيادة عدد  مبا 

املنتج ال�سياحي مبا يوافق ويحفز الطلب ال�سياحي.
هذا  ♦ لدعم  املحتلفة  واحلدائق  املرافق  توفري  �رشورة 

الزبائن  ا�ستقبال  �سبكة  تطوير  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحة،  من  النوع 
من فنادق ومركبات خا�سة يف مناطق احلمامات املعدنية؛ لأن 
ف�سل  يف  خا�سة  املرافق  هذه  قلة  من  يعانون  ما  عادة  الزبائن 

الربيع؛ .
�رشورة تكامل اجلهود بني الهيئات ال�سياحية املختلفة،  ♦

وذلك من خالل عر�ص املنتجات التقليدية يف الهياكل ال�سياحية 
خا�سة الفنادق والوكالت ال�سياحية.

على  ♦ ت�رشف  خا�سة  هيئات  تخ�سي�ص  على  العمل 

خالل  من  الإيجابي،  بال�سكل  وا�ستغاللها  املعامل  على  املحافظة 
اإعادة العتبار لها، ومنه تفعيل وتن�سيط ال�سياحة بهذه املناطق.

مبختلف  ♦ املجتمع  اأو�ساط  يف  ال�سياحية  الثقافة  ن�رش 
دور  تفعيل  خالل  من  جميعا،  املعنية  الهيئات  قبل  من  فئاته 
املوؤ�س�سات الإعالمية يف ن�رش الإعالم ال�سياحي، و الإعالم اجلواري 

الذي تقوم به الإذاعات املحلية عرب الوطن.
تنظيم  ♦ خالل  من  املحلية«  ال�سياحية  »للوجهة  الرتويج 

ح�سب  الوطن  ربوع  عرب  ال�سياحية  املواقع  اإىل  جماعية  رحالت 
الف�سول واملنا�سبات وخا�سة للعائالت .

برامج  ♦ اقرتاح  خالل  من  ال�سياحية  املنتجات  تنويع 
�سياحية خمتلفة، ت�ستجيب اإىل متطلبات ال�سائح املحلي.

يف  ♦ واخلا�ص  العام  القطاع  بني  ال�رشاكة  دور  تفعيل 
القطاع ال�سياحي، مع فتح املجال للم�ستثمر الأجنبي.

تعزيز الأمن ال�سياحي ون�رشه يف الأو�ساط ال�سياحية. ♦
�سياحية  ♦ �سيا�سة  بتحقيق  املعنية  الأجهزة  كل  تعاون 

وعيهم  برفع  املتعلقة  املواطنني  �سلوكيات  بتغيري  تهتم  �ساملة 
ال�سياح،  مع  التعامل  ح�سن  نحو  اهتمامهم  وحت�سني  ال�سياحي، 

وتعزيز ال�سلوكيات الجتماعية؛ .
على  ♦ مل�ساعدتها  الفندقية  املوؤ�س�سات  دعم  على  العمل 

تو�سيع �سعة الإيواء وال�ستقبال واإعادة العتبار للحظرية الفندقية.
القرو�ص  ♦ ال�سياحي مبنح  املجال  ال�ستثمار يف  ت�سجيع 

الطويلة الأجل، وت�سهيل الإجراءات لذلك وح�سن توجيهه، بالإ�سافة 
تخيف  مازالت  التي  التاأمينات  وم�سكلة  العقار،  م�سكلة  حل  اإىل 

امل�ستثمرين.
�سات يف خمتلف اجلامعات واملعاهد لزيادة  ♦ فتح تخ�سّ

زيادة  اإىل  بالإ�سافة  املجال،  هذا  يف  �سني  واملتخ�سّ اخلرباء 
البحوث والدرا�سات بهدف النهو�ص بهذا القطاع.

اأخريا ناأمل اأن تتحول ولية قاملة اإىل قبلة حقيقية لل�سياح 
وتكون لها مكانة مرموقة حمليا ووطنيا تناف�ص ال�سياحة اجلهوية 
التنمية  يف  فعلية  م�ساهمة  العالجية  لل�سياحة  وتكون  والعاملية، 
اإل  النجاح  له  يكتب  لن  وهذا  فعليا،  اقت�ساديا  وبديال  املحلية 
القطاع،  تطوير  يف  الفعلية  والرغبة  اجلميع  جهود  بت�سافر 
ال�سياحي،  القطاع  وال�رشامة يف تنفيذ امل�ساريع امل�سطرة لتنمية 
تخ�سي�ص  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقة،  الأخطاء  يف  الوقوع  وعدم 
والتكوين يف  التحتية،  البنى  م�ساريع  لبعث  مالية كافية  اإيرادات 
املجال الفندقي وال�سياحي، من خالل اهتمام قطاع التعليم العايل 
وتعيني  بال�سياحة  املتخ�س�سة  الفنية  الأطر  لإعداد  التخ�س�سي، 

اخلريجني يف هذا القطاع.
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