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 ملخص:ال

تروم الدراسة إلى التعرٌف بالموروث الثمافً المحلً عبر الممارسات العالجٌة الشعبٌة فً الجزائر، األمر مرهون 

بطبٌعة التغٌـرات االجتماعٌة وااللتصادٌة التً تحدث فً المجتمع ومعتمدات الناس حول األسالٌب التً ٌستخدمونها فً 

تطرق لها علماء األنثروبولوجٌا كظاهرة علمٌة وموروثا ثمافٌا، ٌعٌد  الطب الشعبً من المواضٌع التًطلب الشفاء، كون 

إستحضار ما هو أسلوب عالجً تمارس فٌها أشكال من العالجات الشعبٌة، سواء تعلك األمر بالعالجات ذو الطابع المادي 

 أو الطبٌعً ذات عاللة بالطبابة الشعبٌة.

المتوارثة المدٌمة التً جسدت فً البٌئة األنثروبولوجٌة لدى اإلنسان،  إن تحدٌد مجموعة من المتغٌرات التابعة للعادات 

اعتبرت من الممارسات العالجٌة التملٌدٌة ذات صبغة شعبٌة ٌتداول علٌها كل أفراد المجتمع، من الناحٌة الطبٌعٌة 

ٌتضمن مبدأ افً. وعلٌه، واالجتماعٌة والثمافٌة وااللتصادٌة، وجملة من التغٌٌرات الذي ٌبنى على فكر الموروث الثم

الثمافٌة فً معناه عددا من المٌم والمعاٌٌر، وتشكل ثمافة اإلنسان ومدى معرفته فً عدد من المجاالت المختلفة، هذا الهوٌة 

  إللمامه ووعٌه بالمضاٌا المحٌطة به فً المجتمع تمثل التراث الفكري والمعرفً له.

وبناءا لما تمدم، فإن هذه الدراسة ستكون ملمة بؤصول الممارسات العالجٌة فً بعدها التملٌدي البدٌل، مع الولوف على 

عناصر التثمٌن الثمافً المحلً فً الجزائر وهً السٌاحة العالجٌة وسبل التعرٌف بآلٌات الممارسة والتطوٌر، وهذا من 

أجل تحمٌك األنماط المساعدة، وشاملة لمعاٌٌر الجودة فً إطار الخدمات من خالل التروٌج لخدمات تمدم إلى السائح 

، كل هذا من شؤنه ا أن ٌضفً أهمٌة بالغة فً تحسٌن النشاط التوعوي وكدا الصحً لدى أفراد الصحٌة والسٌاحة العالجٌة

خدمة للنشاط اعٌة، ووسائل، ساعدت على اكتشاف المعالم الطبٌة خارج بٌئة الفرد اإلجتمسبل والمجتمع عن طرٌك 

 فً النهوض بالمطاع السٌاحً فً مجمله العام والجزائر فً شكله الخاص.الدائمة السٌاحً والمساهة 

 الكلمات المفتاحية:

 األكالت الشعبٌة. ،السٌاحة العالجٌة ،الممارسات العالجٌة ،الفنون الشعبٌة ،الطب الشعبً 
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Abstract: 

The study aims to present the local cultural heritage through popular therapeutic practices in 

Algeria. The question depends on the nature of the social and economic changes taking place 

in society and on people's beliefs about the methods they use to seek healing. The fact that 

folk medicine is one of the themes addressed by anthropologists as a scientific phenomenon 

and as a cultural heritage. To bring together what is a method of treatment in which forms of 

folk remedies are practiced, whether related to physical or natural treatments related to folk 

medicine. 

The identification of a set of variables related to the old inherited habits that were embodied 

in the anthropological environment of man, was considered from the traditional healing 

practices of a popular nature that all members of society circulate, from a natural, social, 

cultural and economic point of view. point of view, and a set of changes based on thinking 

about cultural heritage. Accordingly, the principle of cultural identity includes in its meaning 

a number of values and norms, as well as the culture of the human being and the extent of his 

knowledge in a number of different fields, this is due to his knowledge and awareness of the 

issues surrounding him in society which represent his intellectual heritage and knowledge. 

On the basis of the foregoing, this study will familiarize itself with the principles of 

therapeutic practices in its alternative traditional dimension, with an examination of the 

elements of local cultural enhancement in Algeria, which are medical tourism and the means 

of introducing the mechanisms of practice and development, and this through the promotion 

of the services provided to the tourist in order to achieve useful and comprehensive models 

For quality standards in the framework of health services and medical tourism, all this would 

give great importance to the '' improving awareness and health activities among community 

members by methods and means that have made it possible to discover medical characteristics 

outside the social environment of the individual, as well as to serve the tourist activity and to 

contribute to the advancement of the tourism sector as a whole and Algeria in its particular 

form. 
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 مقدمة:

تكتسً أهمٌة بالنسبة للعدٌد من الشعوب األصلٌة ، للٌمة اجتماعٌة وثمافٌة وعلمٌة تكتسً المعارف الطبٌة التملٌدٌة

المعارف والمهارات المائمة على النظرٌات والمعتمدات والخبرات األصلٌة التً  من مجموعةوتعد والجماعات المحلٌة، 

تستخدم للحفاظ على الصحة والولاٌة أو تشخٌصها وعالجها أو تحسٌن أحوال من شؤنها أن والتً  ،تملكها مختلف الثمافات

هذه الممارسات العالجٌة الشعبٌة لها أهمٌة بالغة فً تحسٌن النشاط التوعوي والصحً لدى أفراد المجتمع  ،المصابٌٌن بها

 جتماعٌة.اكتشاف المعالم الطبٌة خارج بٌئة الفرد اإلإلى حد ما فً وسائل ساعدت ب

 تً تساهم فً النمو اإللتصادي للبلد،من بٌن األسالٌب النفعٌة الالفنادق وخدمات المطاعم  تعد السٌاحة بما فٌها خدماتإذ 

ٌتزاٌد جسدٌة للسائح والمرٌض، لالومن ثم تكثٌف الطلب على تحسٌن النشاط الطبً التملٌدي الذي ٌضمن الصحة النفسٌة و

كسبٌل مماثل للتطور االلتصادي  ،وتنمٌة اإلستدامة عن طرٌك السٌاحة العالجٌةرئٌسً للنمو االعتراف بالسٌاحة كمصدر 

بل تعتبر صناعة  ،لم تعد السٌاحة فً العصر الحالً مجرد نشاط ترفٌهً وتسلٌة لإلنسانتثمٌن الثمافً، إذ الواالجتماعً و
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فً مجاالت العمل واإلستثمار وفً  العلمٌة الفكرٌةالخبرات أبعادها وأهدافها ودورها فً زٌادة الدخل المومً وتبادل 

تحسٌن الظروف اإلجتماعٌة والبٌئٌة والحضارٌة، كما تساعد بدورها على دفعل التمارب اإللتصادي بٌن الدول واألمم، 

  .جتماعًاوسٌلة إتصال فكري وو

الممارسات إلى أي مدى ٌمكن إعتبار : وفقا للطرح التاليتتحدد معالم اإلشكالية الرئيسية  فإنتمدم ذكره، لما وبناءا 

بإمتٌاز؟ وهل ٌعطً هذا التفرد فً عصرنا هذا ضرورة  اثمافٌ افنا شعبٌا وموروثالعالجٌة التملٌدٌة أو الطب الشعبً 

 لطب الشعبً فً المجتمع الجزائري؟. التملٌدٌةللحفاظ على منشؤ الهوٌة الثمافٌة وتفعٌل آلٌات الممارسات 

 ف البحث:اهدأ

 إلى:تسعى هذه الدراسة البحثٌة 

 .الطب الشعبً التملٌدي فً الجزائرالكشف ورصد أشكال -1

 الولوف على أهم الممارسات العالجٌة التملٌدٌة المحلٌة التً تؤصل لمبدأ الهوٌة الثمافٌة.-2

 تبٌان مكانة السٌاحة العالجٌة فً الحفاظ على طبٌعة الموروث الشعبً المحلً.-3

ل خأسالٌب النجاعة الفكرٌة والممارسات المٌدانٌة التً من شؤنها أن تعزز من التداخل المعرفً والثمافً داالكشف عن -4

 المجتمع الجزائري.

 أهمية البحث:

 :حٌث نحاول من خاللها كونها تعالج ظاهرة اجتماعٌة موجودة فً مجتمعنا، فًتنبع أهمٌة هذه الدراسة   

 .معرفة أشكال الطب التملٌدي الشعبً -1

 .فً المجتمع الجزائري الولوف على الممارسات الشعبٌة أثناء عملٌة المداواة لمختلف العالجات التملٌدٌة -2

 .تسلٌط الضوء على السٌاحة العالجٌة ودورها فً تحسٌن الظرف الصحً للفرد واإللتصادي للبلد -3

 والموروث الشعبً المحلًالدور الثمافً فً تنوع المعارف  -4

الفن الشعبً ٌعطً إمكانٌة الوصف الدلٌك لعملٌة المعالجة بالوسائل المتاحة، لمعرفة أكثر عمما وشمولٌة ألبعاد إن هذا  -5

 إجتماعٌة وثمافٌة مرتبطة باإلنسان.

 :في الجزائر المحلي الشعبية لفنون الطب التقليدي الممارسةآليات 

والترهالت التً هو من دون الشن إتخاذ الولاٌة لتعزٌز السالمة من المخاطر  ،الصحٌة لإلنسانضمن السالمة ٌلعل ما 

تصاحبه فً الحٌاة المهنٌة والٌومٌة إلى حد سواء، بٌد أن هذه التوجهات تعطً لإلنسان إستحضار ثمافة عالجٌة معٌنة 

 المعتمدات من مجموعة ٌمثلفالج الشعبً التملٌدي، تداول علٌها السلف إلى حد بعٌد، وهو الولوج إلى إستخدام ألٌات الع

ٌكون فً  األمراض لمعالجة السالفة الثمافات كل فً بعٌدة أزمنة منذ استخدمت التً الطبٌة العالجٌة والممارسات الشعبٌة

 المائمة والمهارات المعارف من مجموعة هو فالطب الشعبً التملٌدي ،المختص طرفا فً المدرة على المعالجة والتوجٌه

 الصحة على لحفاظوهذا بغٌة ا جٌل، إلى جٌل من وتناللتها الثمافات مختلف تمتلكها التً األصلٌة والخبرات النظرٌات على

  .وعالجها تشخٌصها بغرض األمراض مختلف  من والولاٌة

 أضرار وجود عدم إلىبشكل متداول، ٌذهبون  الشعبً الطب تستخدم التً معاتلمجتا فً وخاصة األفراد من العدٌدإال أن 

 معالجة فٌه ٌتم الذي لتاإلنسان فً الو إصابةب ٌسبب لد الذي الحدٌث بالطب ممارنة ةالشعبٌ ٌةالطب ممارسة من جانبٌة

كون أن إنتشار المعتمدات الشعبٌة فً البٌئة اإلجتماعٌة لم ٌعك استخدام الطب الحدٌث فً التطور  ،فً الجسم ما عضو
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فً ضوء نظرٌته  Erasmusثٌر فً بنٌة التراث المحلً ٌإكد علٌه المنظر إرازموس تؤووالكفاءة التكنولوجٌة، هذا ال

التراث لٌس لوٌا لدرجة منع الناس من البحث عن مزاٌا التً ٌجنونها عن التغٌٌر الثمافً، فً هذا السٌاق ٌشٌر إلى "أن 

ا بعض ممارساتهم ومعتمداتهم من أجل شًء أفضل ٌعود علٌهم بالفائدة. وإن من تغٌٌر سلوكهم، وبالتالً ٌمكنهم أن ٌغٌٌرو

" 1كانت األوضاع المائمة تحول أحٌانا دون إستمبال الجٌد لألفكار والعادات الجدٌدة، ولهذا ٌستمر المجتمع متمسكا بتراثه

العالجً من أجل اإلحتفاظ على هذا ٌسمح ألفراد المجتمع من إضافة لبعض الممارسات الجدٌدة فً نشاطهم الثمافً و

 أهمٌة التراث وتشخصٌه ومن ثم تثمٌنه الثمافً واإلجتماعً.

وبناءا على ذلن، ٌعد الطب الشعبً مجاال متسعا ٌشمل مختلف اإلجراءات والممارسات الدٌنٌة والسحرٌة والكٌمٌائٌة فً 

مظاهر الثمافٌة واإلجتماعٌة التً تحٌط بالفرد الولت نفسه، فإن الكشف عن دوافع اإلشتغال فً الفنون الشعبٌة كؤحد ال

والمجتمع، خصوصا فً محاولة لإلحاطة بؤحد الممارسات الشعبٌة أو التملٌدٌة المتوارثة منذ المدم، وهً العالج التملٌدي 

م أشكال أو الشعبً باعتباره منطلما لسلون شعبً ٌإدي وظائف اجتماعٌة وثمافٌة إلى حد سواء، هذا لٌتٌح الولوف على أه

الطب الشعبً كالطب الشعبً الطبٌعً كالكً والتجبٌر، والمداواة باألعشاب الطبٌة والطب الشعبً الغٌبً الذي ٌهدف فً 

طٌاته إلى الولوج للمارسات الدٌنٌة والعمائدٌة المرتبطة بكٌان اإلنسان كالعالج باألحجبة المرآنٌة والحرز، وزٌارة أضرحة 

 شعبً ٌهدف إلى تفعٌل كل ما هو طمسً بالضرورة.األولٌاء الصالحٌن كمعٌار 

فمن المإكد أن مٌدان الطب الشعبً المحلً أو التملٌدي هو من المٌادٌن التً تربطها صلة وثٌمة بمٌادٌن أخرى تحذو حذو 

التفاصٌل التخصص والممارسة كمٌدان التراث الشعبً، وهذا ٌرجع بالضرورة إلى " لسم النباتات، حٌث ٌوجد مزٌد من 

عن اإلستخدامات الطبٌة والعالجٌة ألنواع كثٌرة من النباتات والتً رأٌنا من األفضل معالجتمها فً لسم الناباتات نظرا 

ألن التركٌز فً المعالجة على إستخدام النبات كنبات، بٌنما ٌؤتً إستخدامه الطبً فً المحل الثانً، أو ٌرتٌط به بصفة 

و ٌن، إنما هعتمدات السائدة بٌن مختلف المٌادتداخل المعرفً والتفاعل المتبادل بٌن المهذا ال "، بٌد أن2عرضٌة فمط

 بالضرورة خاصٌة ممٌزة ضمن أطر الثمافة الشعبٌة على الخصوص والثمافة اإلنسانٌة على العموم.

لمناطك المتعددة عبر وعلى النطاق المحلً، نجد أن هنان أشكاال للعالج بالطب الشعبً فً الجزائر ومنتشرة فً بالً ا

ضواحٌها، التً تمارس فٌها أشكال من العالجات الشعبٌة سواء تعلك األمر بالعالجات ذات الطابع المادي أو الطبٌعً 

كالكً والحجامة والتجبٌر، أو ما تعلك األمر بالعالجً الروحً عن طرٌك كتابة األحجبة، وبهذا المعنى تصبح هذه الطرق 

إلى البحث فً فً الكشف عن محتوٌاتها وآلٌات الممارسة رغم حاجة اإلنسان إلٌها. ومن بٌن تملٌدٌة متوارثة تدفع 

 فً نطاق العادات العالجٌة الشعبٌة المتوارثة، نذكر: تندرجالممارسات التً 

لحٌن _ العالج باألعشاب، العالج بالكً، العالج بالحجامة، العالج بالوصفات الشعبٌة، اإلستنتاد إلى األولٌاء الصا

 واألضرحة، عالج بالحزم، العالج بالسحر.

وعلٌه، ٌعطً المجتمع الجزائري إهتماما بالغا بؤسالٌب ما ٌسمى بالطب البدٌل والعودة إلى ٌنابٌع الطبٌعة الخالصة 

لمعالجة الكثٌر من األمراض التً ٌكاد الطب الرسمً عن العجز فً تشحٌص الحاالت المستعصٌة على حد الممارسة، فال 

كاد ٌخلو البٌت الجزائري من وجود وصفات طبٌة شعبٌة متداولة أو ما ٌطلك علٌها بالعامٌة بــ' دوا العرب'، وهذا إستنادا ٌ

على مكونات طبٌعٌة فً شكل نباتات لها فائدة نوعٌة لائمة ومتوارثة فً النشاط اإلعتٌادي لألسالف الماضٌة، فنجد ما 

 ـنطاق اللهجات العامٌة:فً ٌسمى 

 :تستعملها العائالت الجزائرٌة عادة فً ،عشبة الزعتر :أوال

 _عالج السعال.

 .ٌساعد فً عملٌة الهضم_
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 حاالت اإلسهال.ٌعالج _

 _ ٌعالج آالم األسنان والتهابات اللثة.

 له دور فعال فً التهابات الحلك، وآالم الحنجرة، والتهابات المصبات الهوائٌة._ 

 :ٌستخدم عادة فً ،عشبة العرعار )العرعر الشربٌنً المتداول فً منطمة البحر األبٌض المتوسط( ثانٌا:

 ..عالج الغازات وانتفاخ البطن وٌسهل عملٌة الهضم _

 ٌعالج نزالت البرد واإلنفلونزا وإلتهاب الجٌوب األنفٌة عبر إستخدام ما ٌسمى ببخور العرعر. _

 :تستعمل هذه العشبة بغرض ،وس(عشبة الكالٌتوس )أوكالبت ثالثا:

 المدرة على تعزٌز الجهاز المناعً وتعزٌز الجهاز التنفسً والمضاء على اإللتهابات. _

عشبة النوخة: أو "النانوخة وهً النوخة وننوخ وناخنة وهو حار ٌابس فً الثانٌة ولٌل: فً الثالثة، ٌمال له: خبز رابعا: 

المغرب بالفلٌفلة وٌسمى الكمون الملكً وستعمل كدواء معروف وفٌه حرارة الفراعنة، والكمون الحبشً وتعرف فً 

التخفٌف من  "، إال أن إستعمالها فً وسط المجتمع الجزائري وبمصطلح النوخة إلى حد التعبٌر المتداول، ٌكمن ف3ًحرالة

 تطبّل البطن، وعند الشعور بتملّصات فً المعدة واآلالم ٌمكن إستخدامها.

عالج اإلمسان وحالة  سنى مكً )السنا(: تعتبر هذه النبتة من بٌن اإلستعماالت التً ٌتخذها اإلنسان فً عشبة خامسا: 

بالسنا، والسنوت، فإن فٌهما شفاء من البواسٌٌر، فهً فعالة فً تحضٌر الجهاز الهضمً وتنظٌفه، وهذا لموله ملسو هيلع هللا ىلص: "علٌكم 

 ".4 وما السؤم؟ لال: الموتكل داء، إال السام لٌل: ٌا رسول هللا

إال أن هنالن العدٌد من الممارسات األخرى الطبٌعٌة المستعملة فً الكثٌر من الوصفات العالجٌة فً الجزائر والتً تتخذ 

نعناع، عٌن اللٌازٌر )إكلٌل الجبل(، اأسماء محلٌة متداولة ضمن نطاق اللهجات المحلٌة: كالحبك )الرٌحان(، البسباس، 

(...وغٌرها من المكونات الطبٌعٌة التً ترافك المجتمع 'ما اللوٌزة'تٌزانة )أو ما ٌسمى بالعامٌة ال، (ابونج النبٌلالب)المط 

 الجزائري فً شكل البدٌل الطبً والشعبً إلحتٌاجاته الخاصة ضمن ثمافة الموروث الشعبً المحلً.

كؤحد أشكال التداوي الشعبً الشائع فً الجزائر، أما أما بخصوص أنواع العالج األخرى، فنجد ما ٌتعلك بإستخدام الكً 

لٌب العالج وهذا فً عدد مرات الكً ومواضعه فً الجسم. وتتمثل هذه ااألمراض الذي ٌعالجها الكً فهً متنوعة فً أس

 األمراض فٌما ٌلً:

. وٌتعرض وتمل حركته نه وٌفمد شهٌته لألكلالفاجعة )الخلعة(: تنجم عن "مفاجؤة مفزعة بها الشخص فٌصفر لو أوال:

عالجه. وٌموم المعالج بكً المرٌض خلف الرأس، ولد ٌموم أحد  تالرجال والنساء واألطفال لهذا المرض، وتختلف درجا

 ".5األفراد األسرة أو األلارب بهذه العملٌة فً البٌت بعود ثماب مشتعل أو عمب سجارة بدون علم مرٌض

عالج بكً المرٌض ما بٌن أبهام المدم والسبابة أو منجل ٌحمى لدرجة اإلحمرار، عرق النسا )عرللسان(: ٌموم "المثانٌا: 

وٌمسن رجال بٌدي المرٌض ورجلٌه لشدة المرض، كما ٌمكن كً المرٌض فً هذه الحالة على جانبً السالٌن من جهة 

 ".6لرب الركبة الخارج، وأداة المستعملة مسمار ذو رأس مدور ٌحمى لدرجة اإلحمرار، بدأ من كعب المدم إلى

داء الٌرلان )بوصفاٌر(: ٌتم إستخدام عالج بالكً ضرورة فعالة فً استؤصال هذا المرض، بحٌث ٌكون الجسم ثالثا: 

 المتداولة. تلف األذنٌن والرأس معا، وهذا فً عدد من المراخمصفر، فٌما ٌتطلب عالجه بكً العروق الثالثة التً تؤتً 

 ما ٌسمى بعرق الشمٌمة الذي ٌمع خلف األذن. ،كًال(: ٌكون عالجها ممتصرا على الشمٌمة )الصداع النصفً رابعا:

ومنه ٌمكن المول أن العالج بالكً من بٌن أنواع الطب الشعبً تداوال فً بٌئة المجتمع الجزائري سواء تعلك األمر بوصفه 

دٌث إلى هذه التمنٌة لعالج بعض األمراض أحد أنواع الطب الشعبً المحلً باستخدام العالج بالنار، أو إلستناد الطب الح

 العضوٌة فً شكلها التمنً والكهربائً المتطور والحدٌث.
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ومن بٌن أشكال العالج إستنادا إلى الطب النبوي والشائع فً المجتمع الجزائري، نجد العالج بالحجامة، باعتباره طرٌمة 

لذوي األمزجة الحارة التً دم أصحابها فً غاٌة شعبٌة "تتمثل فً استخراج الدم من نواحً الجلد، وتوصف خاصة 

النضج بحٌث ٌروق وٌخرج إلى سطح الجسد، األمر الذي ٌسهل خروج الدم الفاسد . ولذلن ٌستحسن تحجٌم الصبٌان 

"، هذا النوع من التداوي له منافع عدٌدة بصحة اإلنسان لدواعً 7وذوي األجسام الضعٌفة الذي ٌال ٌموون على الصفد

، فمن منافعه: "حاالت الصداع المزمن الذي فشلت معه الوسائل األخرى، حاالت آالم الروماتٌزمٌة المختلفة استعماله

غط المرتفع، بعض الحاالت النفسٌة وحاالت الشلل، آالم الظهر والمفاصل ضخاصة آالم الرلبة والظهر والسالٌن، ال

 ".8والنمرس وأمراض البطن 'إمسان، عسر هضم، عدم شهٌة'

 السياحة العالجية كنموذج للتثمين الثقافي المحلي في الجزائر:

من المإكد أن السٌاحة العالجٌة هً سٌاحة إلمتاع النفس والجسد للوافدٌن إلى هذا النوع العالجً، فهً تعتمد على 

إستخدام المراكز والمستشفٌات الحدٌثة بما فٌها من تجهٌزات طبٌة وخبرة بشرٌة ذات كفاءة تساهم فً عالج األفراد 

العالجٌة الصحٌة تهدف إلى إستغالل األمثل والفعال للموارد بغرض المعالجة عبر هذه المراكز، إال أن السٌاحة 

والتسهٌالت العالجٌة الموجودة فً البلد بفعل الطبٌعة، ولو أن إرتباط السٌاحة العالجٌة ساهم بشكل كبٌر فً توجٌه الفرد 

السٌاحة الترفٌهٌة  ؤخرى له عاللة بالسٌاحات األخرى مثلبإلى خدمات فعالة وصحٌة، بٌد أن هذا اإلرتباط بصورة أو 

تضمن للسائح خالل فترة العالج الرغبة دائما فً التعرف على مختلف معالم البلد والمرافك التً تضمن نفسٌة  ،والثمافٌة

 الفرد، لتتٌح له البرامج المعدة والمخصصة للعالج عمٌلة تنظٌم لٌامه بهذه األنواع حسب حالته الصحٌة.

ٌره من األنماط األخرى بارتفاع إراداته بهدف إنفاق من ٌستخدمه فضال عن طول ومدة هذا النوع من السٌاحة ٌتمٌز عن غ

إلى جعل المناطك والبلدان التً تستفٌد  médical tourisme attentionلٌإدي اإلهتمام "بالسٌاحة العالجٌة  الامته،

ٌاحٌة.. األمر الذي ٌإدي إلى نهضة من الموالع السٌاحٌة بها محل الجذب للخدمات الطبٌة جنبا إلى جنب للخدمات الس

بمستوى األداء بالمإسسات والمنشآت الصحٌة الطبٌة ومنافستها فٌما بٌنها نحو األفضل وبالتالً تعظٌم الثمة ألهالً 

سٌاحٌة الموالع ال"، كل هذا ٌؤتً لإلهتمام بتنمٌة 9المنطمة فً الخدمات الطبٌة التً تمدمها المإسسات الصحٌة التً تخدمهم

تسوٌمٌة جدٌدة للسٌاحة العالجٌة، هذا النشاط لمجاالت االجدٌدة ومختلف الخدمات الطبٌة التً تضمن راحة الفرد وفتح ال

 السٌاحً ٌإخذ بعدة اعتبارات من بٌنها:

 _ جذب السائح من خالل تنشٌط الخدمات والتسهٌالت الصحٌة باإلضافة إلى تسهٌالت المعتاد تمدٌمها كخدمات سٌاحٌة.

جعات السٌاحٌة تبعٌدا عن العمل والمسكن باستخدام المن ،نشطة الترفٌهٌة والتعلٌمٌة التً ٌمارسها الفردتمام باأل_ اإله

 العالجٌة للنهوض بصحته واإلبماء على حٌوٌته.

دام أسالٌب ولائٌة أو خب طبٌة إما للحصول على عالج طبً أو بغرض تمدم صحً باستلٌ_ تشجٌع السفر من أجل أسا

 ستخدام الماء المالح للعالج.، ادرٌبات لتحسٌن لوة البدنإجراء ت

تمثلة فً العناصر المتعددة وباألخص المٌاه المعدنٌة والمناخ البٌئً م_ استخدام الموارد الطبٌعٌة فً الخدمات العالجٌة ال

 .10المعتدل

 وهو السٌاحٌة فً العملٌة ضروريال عنصرال مراعاة السٌاحة العالجٌة ونظم ممارستها، ٌجب االستراتٌجٌات ولتحمٌك

 الدراسة مناهج وتطوٌر العدٌد من السٌاحً والتعلٌم وهذا بالتدرٌب السٌاحٌة العمالة بمستوى االرتماء ٌجب إذ الخدمات،

 .السٌاحً النشاط لصالح وتوظٌفها واإلنترنت، المعلومات من تكنولوجٌا االستفادة وكذلن الواجب توفٌرها، السٌاحٌة
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ألبٌض المتوسط وشمال إفرٌمٌا تسعى إلى تحمٌك أهداف وإستراتٌجٌات السٌاحة اوالجزائر من بٌن البلدان فً منطمة البحر 

العالجٌة، بهدف إعطاء مساهمة للمطاع السٌاحً فً التطوٌر اإللتصادي وإٌجاد التكامل بٌن لطاع السٌاحة والمطاعات 

تطوٌر المنتجات السٌاحٌة األخرى كالسٌاحة الصحراوٌة والثمافٌة  األخرى، مما ٌعطً للمنتج السٌاحً الجزائري

 والرٌاضٌة والدٌنٌة. ومن بٌن اإلستراتٌجٌات السٌاحٌة التً تكفل النشاط والتثمٌن الثمافً المحلً، فهً كالتالً:

كسٌاحة  ،ة والعالجٌةتهدف الدولة إلى تنوٌع المنتج السٌاحً كالسٌاحة الصحٌ بحٌث _ استراتٌجٌة تنوع المنتج السٌاحً

 الحمامات المعدنٌة.

 مٌة السٌاحٌة والثمافة العالجٌة فً الجزائر.ن_ استراتٌجٌة تنوٌع األسواق السٌاحٌة خدمة للت

 _ استراتٌجٌة التركٌز على السٌاحة العالجٌة عبر مناطك مختلفة من ربوع الجزائر.

تً تضمن حاجة العالج الجسمً والنفسً للفرد، وٌتمثل فً  بٌنما تمتاز الجزائر بنوع مهم فً  السٌاحٌة العالجٌة ال

فً حٌن تعتمد السٌاحة العالجٌة المعدنٌة أو السٌاحة اإلستشفائٌة وهو األكثر إنتشارا فً مٌدان العالج الصحً والطبٌعً، 

والكبرٌتٌة والرمال السٌاحة اإلستشفائٌة على "العناصر الطبٌعٌة فً عالج المرضى وشفائهم مثل الٌنابٌع المعدنٌة 

 " خدمة لصحة السائح أو المرٌض.11والشمس بغرض اإلستشفاء من بعض األمراض العالجٌة والروماتٌزمٌة

والٌة معسكر على سبٌل المثال، إلى التسٌٌر الفعال لتحسٌن ببٌنما تسعى مإسسة المحطة المعدنٌة لحمامات بوحنٌفٌة 

ها زوالتنمٌة المحلٌة، والمحطة المعدنٌة لبوحنٌفٌة أكبر الفضاءات الحموٌة وأبرالمردودٌة السٌاحٌة واإللتصادٌة بالوالٌة 

وهذا عن طرٌك توفر المحطة  ،تضمن صحة الفردف ائٌٌن لمعالجة األمراضتمدم خدمات صحٌة لزبائنها تحت أخص

 كهرباء والتدلٌن.حول المعالجة بال باألساس المعدنٌة المعالجة بالمٌاه المعدنٌة، أما الشكل الثانً فٌتمحور

أما فٌما ٌخص الجانب العالجً للمرفك المعدنً لحمامات المعدنٌة لمدٌنة حمام بوججر بوالٌة عٌن تموشنت، فتسعى 

شعة ام المذف والتدلٌن تحت الماء واألالمإسسة عالجٌة لإلستحمام وأحواض المٌاه الكهروغازٌة، ومرشات تعمل بنظ

الصوتٌة، أو المعالجة بالكهرباء. وعلٌه، فالمٌاه المعدنٌة الغنٌة بالكبرٌت تنصح  تحت الحمراء، واستخدام الموجات فوق

 لعالج مرضى المفاصل، الجلد والجهاز التنفسً ٌشرف علٌها مختصون لهذا النوع الطبً.

ستخدام ومن بٌن الوجهات السٌاحٌة العالجٌة األخرى فً الجزائر، نجد كل ما ٌتعلك بالذهاب إلى البٌئة الصحراوٌة وإ

درجة مئوٌة، تحفر حفر صغٌرة للردم وهو التداوي  50الرمال عنصرا للممارسة العالجٌة بالمنطمة، ففً درجة تفوق 

فً الجنوب لها  ، هذا العالج والوجهة السٌاحٌةدلٌمة 15إلى  10بالدفن فً الرمال الساخنة، وتكون الطرٌمة ممتدة بٌن  

ن بالضغط الدم وأمراض راض الملب، وظائف الكبد، المصابٌمن له عاللة بؤمهمٌة عالجٌة على صحة الفرد فهً تشفً أ

السكري، والروماتٌزم وأمراض المفاصل، كل هذا ٌتعارض مع العالج بالرمال الحارة والساخنة خدمة للتثمٌن الثمافً 

 والصحً للفرد والمجتمع.

 ثة أنواع من الخدمات السٌاحٌة العالجٌة:ولضمان دورة الرعاٌة الصحٌة العالجٌة، فتتحدد هذه الدورة فً ثال

_ السٌاحة العالجٌة الولائٌة: "تهدف لالستخراء وأعادة الحٌوٌة دون معاناة من أي مرض بدون أو تحت إشراف طبً.. 

" هذا عن طرٌك 12لألصحاء من أجل الحفاظ على صحتهم العملٌة وتملٌل الضغوط العصبٌة وتحمٌك اإلتزان النفسً

األنشطة الرٌاضٌة وممارسة السباحة، ومن ثم وجود نظام الغذائً صحً ومتوازن مع الفحص العام بنسبة ممارسة 

لألنشطة السٌاحٌة اإلستشفائٌة، ومن ثم ممارسة اإلجتماعٌة عبر نشاطاتها المختلفة كالولوج إلى المسرح والسٌنما، وزٌارة 

 .للموالع واآلثار السٌاحٌة ٌضمن جو أمثل لتغٌٌر المناخ

_ السٌاحة العالجٌة الطبٌة: الهدف منها "تمدٌم العالج أو إجراء عملٌات جراحٌة للمرضى الذٌن ٌعانون من أمراض ذات 

" هذا 13ارج موطن إلامتهمخحساسٌة خاصة سواء التشخٌص أو العالج وبفضل المستفٌدٌن من هذه الخدمات إجراإها 
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ثم المعالجة باستخدام وسائل العالج الكٌمٌائٌة واإلشعاعٌة ضمن ٌضمن خدمات الفحوص والتشخٌص الطبً المتمدم، ومن 

 نشاط الممارسة الطبٌة.

ٌن اء فترات النماهة للراغبفضإشفاء وغرض منها "االنتفاع بالموارد الطبٌعٌة فً اإلستال_ السٌاحة العالجٌة اإلستشفائٌة: 

" كاستخدام حمامات المٌاه 14بتطبٌك نظام غذائً معٌن استعادة بنٌاتهم وتحسٌٌن لٌالتهم البدنٌة والحفاظ على الوزن فً

 المعدنٌة والكبرٌتٌة والرمال الساخنة، والعالج باألعشاب والنباتات الطبٌعٌة.

 بنية الموروث الثقافي في الحياة الشعبية: )نطاق األكالت الشعبية أنموذجا(

الشركات التجارٌة أن تتكٌف باستمرار لتلبٌة ال شن أن السٌاحة هً صناعة دٌنامٌكٌة متطورة، ٌتعٌن فٌها على 

االحتٌاجات المتغٌرة للمستهلن أو السائح، مما أصبحت الركن األساسً للتنمٌة اإللتصادٌة والثمافٌة للبلد، فؤصبحت 

شكال  التً تإخذ عدٌدةوغٌرها من الموضوعات ال نثروبولوجٌةاأل جتماعٌة،اال لدراسات األدبٌة، خصبا موضوعا

 تعرٌفات المعرفٌة الضوابط هذه أنتجت ولد ،خاصة ومنهجٌة معرفٌة رإٌةا لباعتبارها ثمافة وموروث ووفم ،اومفهوم

األنثروبولوجٌة ذلن  النظر وجهة من كثمافة السلون، ثمافة التربٌة، ثمافة المجتمع...، لتعتبر الثمافة المفهوم، لهذا مختلفة

نسانٌة وما ٌخلفه من تراكمات فً العادات والتمالٌد المتوارثة منذ المدم، التراث اإلجتماعً الذي ٌنتج عن الممارسات اإل

 الجماعة علٌها اصطلحت التً والمعامالت ومن ثم التفكٌر لحٌاته، والتنظٌم الداخلً سلون من معٌنة أنماط له أن بمعنى

والثمافً والدٌنً. هذه العناصر  االجتماعً والتفاعل االتصال طرٌك عن األجٌال المتعالبة تتناللها والتً فً تداولها،

الثمافٌة التً تتمحور حول العادات المتوارثة واللغة المشتركة وغٌرها من األدوات التً صنعها اإلنسان فً حٌاته، تعطً 

 إنمسامٌن أساسٌٌن للثمافة، لسم مادي واآلخر المادي.

ورها فً السلون الفردي واإلجتماعً، وهو التعرٌف الذي ٌمتصر حدٌثنا فً هذا الصدد عن أساسٌات الثمافة المادٌة ود

الذي ٌرى أن الثمافة المادٌة بؤنها  "تشمل كل ما صنعه اإلنسان فً حٌاته العامة، وكل ما  'أوجبرن ونٌمكوف'ٌدلً به 

صارف الري ٌنتجه العمل البشري من أشٌاء ملموسة مثل اآلالت واألسلحة، واألثاث والسٌارات والمجوهرات والبناء، وم

"، هذا التعرٌف ٌحٌلنا إلى التوسعة فً نطاق 15والمحاصٌل الزراعٌة والطرق، أي ما هو مادي فٌزٌمً واستخدمه اإلنسان

التداخل المعرفً لإلطالح المفاهٌمً للثمافة المادٌة، فنجد فً سٌاق آخر أن "الثمافة المادٌة منها المؤكوالت الشعبٌة 

 ".16األلعاب الشعبٌة والوازم الطب الشعبً والتطرٌز والحرف الشعبٌة البسٌطة وما إلٌهاواألزٌاء الشعبٌة والعمارة و

الذي  لشعبٌةبنٌة الموروث الثمافً فً الحٌاة الشعبٌة عند اإلنسان، هو من دون شن الحدٌث عن مصطلح اوالحدٌث عن 

 موجه ولألشٌاء، هذا المفهوم هو اةللحٌ ومختلف التصورات لوال وممارسة وسلوكا الشعب عن ٌصدر ما لكل ٌعد صفة

وعلى غرار الممارسات العالجٌة الشعبٌة والسٌاحة العالجٌة التً تضمن  .معنوٌا مادٌا أو كان سواء الشعبً لالستهالن

السالمة والراحة النفسٌة واإلجتماعٌة للفرد، نجد فً خضم هذا نشاط مادي متداول فً الحٌاة الٌومٌة نظرا لعرالته فً 

 ة.وهو األكل التملٌدي المحلً ودوره فً تؤصٌل الثمافة الشعبٌ ،الثمافة المحلٌة والشعبٌة

ولو أن من شٌم الضٌافة فً الجزائر وربوعها هو من دون شن التعرٌف باألكل التملٌدي المحلً لما ٌمتاز بجمالٌة 

 ذي تناول طبك تملٌدي الٌوم لزائر أو السائح ٌحلو التحضٌر والممارسة من منطمة إلى أخرى ومن بٌئة إلى أخرى، ولد

بمعاٌٌر محلٌة، هذه العادات اإلجتماعٌة تتمٌز باالنتشار الواسع  محلٌة محظرة منتجات من ٌتكون جزائري خالص طابع

 األكل التملٌدي ٌعتبر كما، داخل المجتمع، مما تنتج عن التكرار والتنمل من جٌل إلى آخر عن طرٌك التنشئة االجتماعٌة

 جودة تحسٌن أجل من وذلن الفندلً ٌختص بها المائمون على النشاط السٌاحً وخاصة التسوٌك التً الخدمات أهم من

المطعم، بٌنما أصبحت األكالت المتمدمة هً األكالت الشعبٌة الرسمٌة التً  أو الفندق تلٌك بمستوى التً الفندلٌة الوجبات
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أصبح األكل  كما ناس فً بٌوتهم فً حٌاتهم العادٌة،تمدم للضٌوف وفً المناسبات، وهنان أكالت شعبٌة كثٌرة ٌتناولها ال

بعادات  والفندلة التً تهتم بالسٌاحة الغذائٌة مثال فً التعرٌف كالمطاعم السٌاحٌة مجال الخدمة فً اآخر مدلوال الشعبً

 الذي لد تحممه هذه المنتوجات أو الوصفات المحلٌة. مع إبراز الدور االلتصاد ،والتمالٌد المتوارثة

أفراحهم وأحزانهم وفً شتى المناسبات، بٌنما  المكانة األساسٌة فً موائد 'الكسكس'وٌشترن الجزائرٌون فً منحهم طبك 

ٌره من منطمة إلى أخرى، وذلن ما ٌمنح الطبك تراثا ثمافٌا ٌفٌد بمدى إطالع األجداد فً مجال تحمٌك المٌمة ضٌختلف تح

سً بدون "بتجربة تحضٌر كسك 'لٌلى بن عطا هللا'الغذائٌة من خالل توظٌف المواد الغذائٌة الصحٌة، بٌنما تستدل األستاذة 

غلوتٌن لصالح المرضى الذٌن ٌعانون مشاكل فً األمعاء الدلٌمة، وتفٌد األعشاب البرٌة والمحلٌة التً تضاف لمرق 

الكسكسً وال سٌما فً فصل الشتاء، حٌث تإكد السٌدة مرٌم البارعة فً إعداد الكسكسً، أّن األخٌر ٌمّكن المرأة النافس 

مثلما تخفف األعشاب من حدة التوابل المستعملة، فضال عن تحمٌمها لمطلب الذوق  من استعادة لدراتها وعافٌتها بسرعة،

 ٌعتبر هوٌة ورمز ثمافً للمنطمة.ل "17والبنة

الذي ٌكون عادة مناسباتٌا  'البركوكسك' ،رات الشعبٌة فً الجزائر نجد الطبخ التملٌدي فً منطمة الغربضٌومن التح

 كلةكما نجد تواجد موروث ثمافً متنوع فً منطمة الزٌبان وهً أ ،كاألفراح ونفاس المرأة، وحتى فً الحٌاة الٌومٌة

عد تكما  ،ةولها أنواع متعدد ةبسكر بوالٌةمن أشهر األكالت فً الجزائر وهً منتشره باألكثر  وهً البسكرٌة' الدوبارة '

فً فصل الشتاء بصفة  ا خصوصاإعداده األكالت الجزائرٌة الشتوٌة، حٌث ٌكون اإلكثار منها وفًالدوبارة من أكلة 

 .خاصة

األكثر  ، لتعتبر األكلةتشتهر بها والٌة المسٌلة وبعض من مناطك والٌة الجلفة من المؤكوالت التًفهً  '،الزفٌطً'أما أكلة 

كوجبة تملٌدٌة كاملة فً و شعبٌةرموز المؤكوالت الؤحد طبك تملٌدي ٌتناوله السكان ك بٌنما ٌعد ،منطمة بوسعادةشعبٌة فً 

وهً متعدد الصنع والممارسة فً مناطك متعددة عبر والٌات الوطن،  'الرفٌس'كما نجد أكلة  ،األٌام العادٌة وطوال السنة

 حٌة.ٌره التملٌدٌة من بٌت إلى آخر ومن مكونات محلٌة وصضطرٌمة تحتكمن وهنا 

للفرد من  ٌسمحوعرالة سكانه، مما  بتارٌخ أو أي منطمة من مناطك البالد، كان بلد أي فًوعلٌه، ترتبط األكالت التملٌدٌة 

 المادي لنطاقوتثمٌن الثمافً  ،من أجل المحافظة على النشاط التملٌدي اإلبداعٌة ومهاراته الثمافٌة وهوٌته شخصٌته فرض

 .فً الجزائراألكالت التملٌدٌة الشعبٌة 

 خاتمة: 

 :ثلة من النتائج والتوصٌات التً نجزٌها على النحو التالً فًباألساس ٌتمثل  ،هذا البحث فً سٌاقه صتم إستخالإنما 

لمختلف الممارسات العالجٌة التملٌدٌة ذات صبغة شعبٌة  ،مدٌمةالالمتوارثة رات التابعة للعادات مجموعة من التغٌ _تحدٌد

، وحتى الثمافٌة وااللتصادٌة جراء البٌئة الداخلٌة من ناحٌتٌٌن الطبٌعٌة واالجتماعٌةٌتداول علٌها كل أفراد المجتمع، 

 . طرأ على ذلنت ًٌرات التوجملة من التغ

 الفردبالسٌاحة العالجٌة أمر ٌدل على االهتمام بصحة  المنظور الحدٌث فً اإلهتمامذ بعٌن اإلعتبار خ_ ضرورة األ

 .عموما

 .متوفرة ومسخرة لفائدة السائح والمرٌض اإلهتمام المومً بممومات البلد من ثروات طبٌعٌة والمناخٌة البٌئٌة _

 مشكلة للهوٌة الثمافٌة. ةٌر والتنمٌة على أصول ثابتة ورواسخ عمائدٌالمداومة وتفعٌل اإلستمرارٌة والتوسع والتطو _

 فً الجزائر. العالجٌةالحفاظ عل الممومات السٌاحة  _ 

 .طار سٌاحة عالجٌةإٌر الجودة الشاملة للخدمات الصحٌة فً اٌٌل مع_تحمٌك األنماط المساعدة من خالل تفع
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مافٌة وااللتصادٌة والثوالرفاهٌة االجتماعٌة  التطورطبٌعٌة تمثل عصر  موماتموالع ذات م التعزٌز من توفٌر _

 المجتمع ومن بٌنها المجتمع الجزائري. دمات من كل الفئاتخلمستخدمً ال

_ الحفاظ على خصوصٌة الموروث الشعبً المحلً بما تزخر به الجزائر من أكالت شعبٌة تملٌدٌة وكذا تسخٌرها خدمة 

 لصحة الفرد والمجتمع.
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