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          Sand Burial treatment in of Siwa Oasis  for the elderly 

Omnia mohsen, PhD 

 دراسة في األنثروبولوجيا الطبية -ة لكبار السنالعالج بالدفن في رمال سيو

 محسن د/أمنية

 جامعة بني سويف -لوم المسنين دراسات عد معه –الطبية ا ياألنثروبولوج مدرس

Research Summary 

This research deals with the subject of environmental hospitalization sand 

as topics you're interested studied medical anthropology such as health 

and medical education programs, medical research folk medical 

practices, community medicine and population planning, nursing, 

nutrition and epidemiology. Which kicks off anthropological perspective 

of health and disease of contexts ecological, cultural and social actor as a 

factor in determining the health situation of the groups and peoples. And 

to identify the extent of the active link between anthropology and 

medicine real between them and communicate is in favor of rights, also 

stems from the study of diseases and medical popular beliefs and practices 

in the context of the social structure through the relationship between 

social and cultural factors associated with health and disease.  

                    

   The side effects of many chemical drugs impact on human return to 

nature to take them their medication, and choose from what is agreed and 

Aftrthm that Aftroa and mushroom ancestors them, there is no denying 

a therapeutic recipes from the elements for many diseases that still 

advances bequeath how Altaalj her back, There is no individual in any 

society, whatever the degree of paper, and progress, but has a science and 

knowledge and experience of how medication some of the elements of 

nature, herbs, plants and seeds, and how to prepare it for the treatment 

of various diseases, and out of this heritage, which dates back to many in 

this time, it was this research, which deals with environmental 

hospitalization burial in the sand.  

 

 ملخص البحث

 تهتم التي الموضووووعات كأحد لكبار السووون سوووت وووياي البيمي بالرمالاال موضوووو  البحث هذا يتناول

 لبرامج الصووحية والتعليم الطبيو والبحث الطبي والممارسوواتمثل ا الطبية ياجولوباألنثرو بدراسووتها
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نطلق يحيث  ت.الطبية ال وووووعبيةو ومج الموتمت والتخطيك السوووووكاني والتمري  والتاذية والوبا يا

نثروبولوجي للصحة والمرض من السياقات االيكولوجية والثقافية واالجتماعية بوصيها المنظور األ

الرتبام الياعل لتعرف على مدى اوا والعامل الياعل في تحديد الواقت الصووووحي للوماعات وال ووووعو 

ا مننسووووانلصووووال  اإيكون والطج والتواصوووول الحقيقي بينهما  ياجولوباألنثروبين   و وينطلق أيضوووون

من خالل  مراض والمعتقدات الطبية وممارسووووتها ال ووووعبية في سوووويات البناي االجتماعيدراسووووة األ

  .العوامل االجتماعية والثقافية المرتبطة بالصحة والمرضبين العالقة 

 

إن اآلثار الوانبية لكثير من األدوية الكيميا ية أثر في عودة اإنسان إلى الطبيعة ليأخذوا منها أدويتهمو 

ويختاروا منها ما يتيق وفطرتهم التي فُِطروا وفُِطر أسالفهم عليهاو فال ينكر أحد الوصيات العالجية 

ييية التعالج بها إلى الخلفو وال من عناصر الطبيعة لكثير من األمراض التي ما زال السلف يورثون ك

يوجد فرد في أي موتمت من الموتمعات مهما كانت درجة رقيه وتقدمهو إال وله علم ودراية وخبرة 

بكييية التداوى ببع  عناصر الطبيعةو من أع ا  ونباتات وبذورو وكييية إعدادها للعالج من 

إليه الكثيرون في هذا الزمانو كان هذا األمراض المختليةو وانطالقنا من هذا الموروث الذي يعود 

 البحث الذي يتناول االست ياي البيمي بالدفن في الرمال.

 

 مبررات اختيار هذا البحث: 

كبار ل االست ياي البيمي وأثره على الصحة والمرض وخاصة العالج بالدفن في الرمال دراسة أهمية

األنثروبولوجية في موال  الدراساتمحاولة تعوي  النقص في المكتبة العربية و و وكذلكالسن

 . البيميوالعالج االست ياي 

 

 على بع  التساؤالت ومنها:  البحثأجا  

وعالقتها بالصحة للعالج بالدفن والممارسات الطبية  ةاألنسات المعرفيالتعرف على  .1

  .والمرض

 مصادر البيمة الطبيعية التى تسبج المرض وتحقق ال ياي في نيس الوقت.التعرف  .2

ي إمار البيمة الطبيعية حول العالج بالدفن في الممارسات العالجية فولمعتقدات االتعرف على  .3

 .لكبار السن الرمال
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 المرض كميهوم ثقافيو السياحة االست يا ية مياهيم البحث:

 المرض كميهوم ثقافي:أوالن:

يختلف ميهوم المرض كميهوم ثقووافي من ثقووافووة إلى ثقووافووة أخريو كمووا تختلف أنوا  العالجووات 

 األولفيناو خر ثقاوأبواختالف البيموة الطبيعية والوارافيةو فقد عُرف العلماي المرض تعريينا بيولوجينا 

Disease  فهو ميهوم ثقافي يعنى أن المرض هو انحراف عن الحالة الصحية الطبيعيةو وهو ميهوم

يهتم بوالمعتقودات الثقوافيوة المتعلقوة بوالمرض. و لوك ألن مودى حودوث المرض وتأثيره فاهرة ثقافية 

  .واجتماعية وعلى هذا األساس نود الميهوم األول يؤكد على الحالة اليسيولوجية

 

م الثاني واسوووووت المدى ي وووووير إلى إدراي السوووووكان في ثقافة معينة النحراف الحالة بينما نود الميهو

فسويولوجية بحتة خاصة بوفا ف األعضاي  ةعملين المرض و مما يعكس أالييزيقية والعقلية للوسوم

ت بتعرييات يوالمرضو فهو مصووطل  ي ووير للحالة المرضووية للوسووم اإنسوواني أو جزي منه  كما جا

للمرضو حيث يري "أنه لكل ثقافة منظورها وتصووووورها الخا   Acherkerknecht إكركن ووووت

من  لوك فوذكر أن المرض وعالجوه على الرأم أنهما عمليتان  بميهوم المرض" بول و هوج إلى أبعود

إال أن بع  الحقا ق المرتبطة بهما تعتمد على تحديد الموتمعات  وبيولوجيتوان من النواحيوة الموردة

من اعتمووادهووا على الحقووا ق الموضوووووووعيووةو وبهووذا المعني يعوود المرض  والحقووا ق االجتموواعيووة أكثر

ميهوم ثقووافي في المرتبووة األولي فهو يختلف من موتمت آلخر ومن ثقووافووة ألخرى وهي اليكرة التي 

" الذي  هج إلى أن الصووووحة والمرض تعد فواهر Fosterأكدها العديد من العلماي أمثال "فوسووووتر 

ولوجيةو ويتأكد  لك عند دراسوووة الممارسوووات الطبية الموجودة في ثقافية تظهر في شوووكل فواهر بي

نطات الموتمعات التقليديةو حيث إنه ال بد من دراسوتها في إمار الثقافة كما أنه ميهوم نسبي يختلف 

 من ثقافة ألخرى فلكل ثقافة تيسيراتها ومعتقداتها الخاصة بها.

 :ست يا يةالسياحة االا: ثانين 

ا بعينها السياحة االست يا ية ترتبك  بمنامق محدد تتوافر فيها خصا ص مبيعية محددة تعالج أمراضن

وتختلف السوياحة االسوت ويا ية عن السووياحة الوقا ية الحرة أن  وبديالن عن العالج بالمركبات الدوا ية

 يوان وطتها تتم داخل أماكن مخصوصوة لالسوت وياي والنقاهةو ويطلق عليها اسم المصحات االست ي

األن وطة بداخلها لششوراف الطبي المتخصوص. وعلي  لك تقوم السوياحة االست يا ية على  وتخضوت

اسوووووتخدام مصوووووادر البيمة الطبيعية في عالج المرضووووويو مثل: العيون المعدنية والكبريتية والرمالو 

 .والهوايو وال مس السامعةو إلي أير  لك من خالل إشراف مبي متخصص وبطريق علميه دقيقة

البيمي من األهداف الر يسووية للسووير والسووياحة  السووت وويا يالسووير بارض العالجي أو اأصووب  حيث 

( على وجهه الخصوووو  ليسوووت قاصووورة على المرضوووى Health Tourismفالسوووياحة العالجية  

الذين يعانون من مرض معين بل ت وووومل فمات متعددة ممن يرأبون في اسووووترداد حيويتهم ولياقتهم 

 -ة؛ ومنهم:البدنية والذهني
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  السووووووير للعالج من مرض معين أو إجراي جراحووة معينوة ويطلق عليهووا السوووووويواحوة الطبيووة

 Medical Tourism). 

  السوووير لالسوووت وووياي من مرض نيسوووي أو عضووووي عن مريق اسوووتخدام الموارد الطبيعية أو

 Tourismقضووواي وقت للنقاهة تحت اإشوووراف الطبي المنظم ويطلق عليها سوووياحة أسوووت ووويا ية  

Therapeutic). 

  السووير من أجل االسووترخاي واالسووتمتا  وإعادة الحيوية لل ووخص في أحد األماكن الصووحية

ودون اإشووووووراف الطبي ودون أن يكون ال ووووووخص يعووانى من مرض مووا ويطلق عليهووا سوووووويوواحووة 

  .(Tourism Preventiveوقا ية 

 :أثبتت  السابقةوالبحوث الدراسات 

من قبل علماي وباحثين أنثروبولوجين قد  يتالحقلية التي أجرالدراسات البحوث وإن العديد من  

ك يت عن العديد من الممارسات التى تظهر التميز واالختالف الثقافي بين الموتمعاتو وكيف أن 

تباين الموتمعات الثقافي ال يمنت من وجود بع  الممارسات المت ابهة التي خليتها الثقافة التقليدية 

سخة في وجدان أعضاي الموتمت ومقوسهم. فالتحديث والتقدم التكنولوجي نتيوة المعتقدات الرا

وارتيا  نسبة التعليم والمتعلمين ال يلاى الوجود الثقافي ال عبي ألفراد الموتمتو فهم يحتمون به 

وتؤكد بع  الكتابات أن هذه الممارسات من الممكن أن تكون  وويلومون إليه في الكثير من المواقف

لممارسات كانت سا دة في عصر معين وكان لها تيسرهاو وهذا الرأي يتيق مت ما مرحه رواسج 

ا من األفكار والممارسات التي تدخل في دا رة الطج Don Yoder"يودر"  " حيث  هج إلى أن كثيرن

األكاديميةو ولكن هذه األفكار والممارسات استبعدت ال عبي كانت متداولة  ات يوم في الدوا ر الطبية 

ا من وجهة النظر الطبية ال عبية التي تدخل في  فيما بعد من دوا ر الطج األكاديمي وأصبحت جزين

 إمار الثقافة.

 

أن ما يوعل األنثروبولوجيون ينحازون لدراسة األنمام الثقافية هو ما تقوم به الثقافة من نقل صورة 

يالته ضوووومن ما يضووووعه من عن واقت التصووووورات اإنسووووانية وكذلك السوووولوي اإنسوووواني وتراثه وتحل

عندما تعرض فتصووورات ورموز وهى الكييية التي ييسوور بها ال ووخص ما يدور حوله وما يحدث له. 

عند تيسيره للثقافة وارتبامها بالرمزية   Symbol Function" جيرتز" لميهوم وفيية الرمزية 

هناي رموز للعديد من رأى أن هناي مثاالن للرمزية تدخل ضووومن معتقدات وأفعال األشوووخا و كما أن 

الظواهر الطبيعيووةو وألي موودى تؤثر هووذه الظواهر ورموزهووا ومعووانيهووا في عمليووة تكيف ال ووووووخص 

 وتوافقه مت البيمة المحيطة. 
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رتز" في مدى تيسووووووير أعضوووووواي ي" ومن وجهة نظر "جSymbolويتمثول الودور الهوام للرمزية "

عملية إضوافة الرمز هي في الحقيقة إضافة الموتمت لمعتقداتهم وممارسواتهم وما يدور حولهمو فنن 

المعنى لألشوووووويواي واألحوداثو و لك من خالل إيمان اليرد بموروثة الثقافي فيما يدور حوله وبالتالي 

يتأثر به ويدخل ضومن هذه المعتقدات ما يرتبك باألمراض وميهوم الصحة ومرض الوسد ومقوماته 

 عبيون والروحانيون داخل  الموتمت.الروحية وكذلك اللووي للمطببين والمعالوون ال 

م وقد 1891-حول الرعاية الصوحية الرييية في مصووراتها  دراسوو إحدى يف"نوال المسويري"   كرت

م من أجل الوقوف على مبيعة 1891أجريت هذه الدراسوووووة في أربت قرى من محافظة القليوبية عام 

الممارسووين العالجيين التقليديينو األشووخا  العاملين في النسووق الطبي الرسووميو العالقات المتبادلة 

ت هذه الدراسوة عن ألقاي الضوي على بع  الوسا ل بين النسوقين الرسومي وأير الرسوميو وأسوير

العالجية التقليدية مثل حالت الصحةو كما ك يت كثير من األسبا  الايبية التى يعتقد فيها المعالوون 

ال وعبيونو وأفهرت أن هناي م كالت تعانى منها الوحدات الصحية الرييية كنقص الدوايو وك يت 

ا عن تيسويرات للقرويين حول أسو با  المرضو ولم ت ور إلى وصف بع  الممارسات العالجية أيضون

والحاالت المرضوووية التى يتولى المعالوون التقليديون عالجها. كما اقتصووورت في تناول النسوووق أير 

 الرسمي على الحالت والداية فقك.

دة  تحليالن لما تدل عليه العناصر الثقافية السا قدمدراسوة "نبيل صبحي حنا" عن  مج الركه  يفأما 

ان رصوووود كتابهلدي قبا ل أوالد عليو وما ي ووووير إليه ويتعلق بواقت الوماعة. كما قدم من خالل أبوا  

 لثقافة موتمت جارة أم الصايرة وعاداتها وتقاليدها وعناصر التاير بها.

 االتواهات  النظرية:

  :أوالن: االتواه اإيكولوجــي الطبـي

تلتقي فيوه وتنطلق منهووا العوديوود من العلوم كووالعلوم الطبيعيووة صووووووارت البيمووة موواالن لالهتموام العلمي 

 النبوواتو والحيوانو والوارافيووا( والعلوم االجتموواعيووة  كعلم االجتمووا  وعلم األنثروبولوجيوواو وعلم 

جعوول العلوم  النيس... الخ(. ومن هنووا ألتقي كوول من هووذه العلوم بوووانووج من جوانووج البيمووةو ممووا

و وتيسور اإنسان تكييه معها وسيطرته عليها )1(بيمة بمختلف عناصورهاالموتمعية تسواهم في فهم ال

دون إسووواية اسوووتخدامو وهناي علوم فرعية أخري تهتم بدراسوووة البيمةو وتوضووو  مدي تأثيرها على 
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اإنسووووووان والموتمت من نواحيوة وتأثير اإنسووووووان فيها من ناحية أخريو وتركز االهتمام على زاوية 

سوبيل المثال. حيث يوجد اهتمام  لدراسة العالقة بين اإنسان والبيمة واحدة كالصوحة والمرض على 

والمرضو من هنوا جواي البحوث في األنثروبولوجيوا الطبيوة حول التعرف على مودي توأثير البيمة على 

ن في الحياف على صووحة  الصووحة والمرض. إ  تؤثر كالن من البيمة الطبيعية واالجتماعية تأثيران واضووحا

 . ه من المرض بما تتضمنه من مصادر وقا ية وعالجيةاإنسان ووقايت

أن العالقة بين البيمة والصووحة والمرض هي عالقة واضووحة المعالم إ  تكون البيمة مصوودران لشصووابة 

ا للصحة من ناحية أخريو كما تعكس البيمة  ا هامن بالمرضو وقد تكون وسوطنا لنقل المرض أو مصودرن

موتمتو وتك ووف عما يرتكبه اإنسووان من أخطاي في عالقته بالبيمة التحوالت االجتماعية والثقافية لل

فيلوثهاو ويظل يعاني من مخامر التلوث على صحته على مدي أجيال كاملةو فالبيمة تحدد المستويات 

 الصحية للموتمت وأنمام المرض السا د فيه.

 :Cognitive Approachثانينا: االتواه المعرفي   

األمر في الواليات المتحدة األمريكية في أواخر الخمسوووينات وأوا ل السوووتينات؛ ن وووأ هذا االتواه أول 

 Anthropologyوقوود اتخووذ االتووواه المعرفي عوودة أسووووووموواي؛ من أهمهووا: األنثروبولوجيووا المعرفيووة

Cognitive ؛ والتي تمثل فرعنا من فرو  األنثروبولوجيا الثقافية؛ حيث تري أن لكل ثقافة أسوولوبها

اي العالج البيميو وأنوه موا من ثقافة يمكن أن تماثل أخرى في سووووووماتها وأسوووووولوبها الخوا  في إدر

يةو واآلخر يمثل النظرة وهناي أسوولوبان للنظر إلى الثقافة؛ أحدهما يمثل النظرة الداخل وخصووا صووها.

 .الخارجية

 

 Emicة  كثير من العلماي المعنى االشووووتقاقي واللاوي لكل من األسوووولوبين النظرة الداخليوقد بحث  

"؛ الووذي أوضوووووو  أن النظرة  Pike"و ومن هؤالي العلموواي " بيووك  Etic"و و" النظرة الخووارجيووة 

"؛ وهو علم األصوات اللاوية؛ أي: تبحث في  Phomemicsالداخلية قد اشتُقت من " اليوينمكس 

األصوووات المسووتخدمة في لاة معينة. وأن المصووطل  اآلخر؛ وهو النظرة الخارجيةو قد اشووتُق من" 

 "؛ وهو علم الدالالت اللاوية.  Phoneticsالينومنتكس 

 العالج بالدفن في الرمال:

مصووورية على نسوووج مأمونة وعظيمة قد أفهرت الدراسوووات احتواي الكثبان الرملية في الصوووحراي ال

اليا دة من العناصووووور الم وووووعةو وبالعالج بطمر الوسوووووم أو الموضوووووت المؤلم منه في الرمال ليترات 



Mohsen O, Sand Burial Treatment 
 
 
 

89 
 

مودروسووووووة ومحوددة إلي نتا ج أير مسووووووبوقة في عدة أمراض روماتيزميةو مثل مرض الروماتيدو 

 الحاد والمزمن. واآلالم الناجمة عن أمراض العمود اليقريو وأير  لك من أسبا  األلم 

إن الرمال السوووواخنة  ات الخوا  العالجية تنت وووور في منامق كثيرة من أرض مصوووور ال سوووويما في 

شووووامص مصووور والواحات المصووورية وبع  المدن. أما الرمال السووووداي فهي رمال ثقيلة نوعنا حيث 

األسووووود تقوم األمواج بترسوووويبها على ال ووووامصو وهي أنية بالمعادن المختلية وخاصووووة الماجنيت 

 أكسويد الحديد الماناميسي( واأللمانيت األسود. باإضافة إلي معادن أخري  ات صيات عالجية؛ لما 

تبعثه من إشووعاعات بورعات صووايرة أير ضووارة بل إنها بنسووج مييدة في عالج كثير من األمراض 

خوا   ممي عيون البري يحتوي فأن وبالتالي .الروماتيزمية واألمراض العصووووويبة وشووووولل األميال

عالجيوة ت وووووويي العوديود من األمراض مثول: أمراض العظامو أمراض الوهاز التنيسوووووويو واألمراض 

 الولدية وأيرها.

وينت وور الدفن في الرمال بمصوور بمنامق متيرقة على سوواحل البحر األحمر النت ووار الرمال السوووداي 

ي العالج البيمي الم وووعة خاصوووة في الاردقة وسوووياجا ومرسوووى علمو ويدعم اسوووتخدام هذه الرمال ف

بسوووبج اعتدال المناا وارتيا  ملوحة مياه البحرو وقد قامت المن ووويت السوووياحية للعالج البيمي تحت 

ت وأثبت إشوووراف فريق من األمباي المميزين لخدمة المرضوووى وتوفير سوووبل الترفية بهذه المن ووويت.

دفن أجسوووووووادهم في البحوث بعيوودنا عن األدويووة بع  المرضووووووي يلومون للعالج بووالطرت الطبيعيووة بوو

الرمالو وعلى الرأم أن عملية "الدفن في الرمال" من أنوا  العالجات الضاربة في جذور الزمن إال 

أن البحوث العلمية في السنوات القليلة الماضية كما أثبتت فاعليتهاو فتم اعتمادها كأحد أنوا  العالج 

ي الرمال الساخنة ين ك الدورة الدمويةو البيمي أو الطج البديل بعدما ك يت هذه األبحاث أن الدفن ف

ويسوووبج عددنا من التياعالت المييدة داخل جسوووم اإنسوووان التى تسووواعد في عالج أمراض الروماتيزم 

 والتها  المياصل واحتقانها وارتخاي العضالت.

 مـرت العـالج بالرمـال والطمـي"بـ " سيوه":

ا تعتبر واحة سويوه منتوعنا لالسوت وياي البيمي لما يتميز به مقسها هناي من مناا جاف موال  ميتوحن

ا على عمليات  ا كبير في العالج البيميو ألنه خالي من الرموبة مما يسووووواعد أيضووووون العام يكون له دورن

االست ياي والعالج خاصة ممن يعانون من أمراض الوهاز التنيسي. حيث أثبتت الدراسات واألبحاث 

الساخنة لها من الخوا  ما يوعل لديها القدرة على عالج الكثير من األمراض  أن مبيعة هذه الرمال

الروماتيزمية وألم المياصوووووول وألم العمود اليقري. و لك في منطقة "جبل الدكرور" بواحة سوووووويوه 

 والتي تقت في الونو  ال رقي من هذه الواحة.
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الكبرى في هذا الوبل التى تسووواعد على وتبين للباحثة من خالل الدراسوووة الميدانية األهمية العالجية 

ال وووياي من األمراض الروماتيزمية و الم المياصووول والصووودفية إضوووافة إلي عالج الضوووعف والوهن 

 الَهّزْل(و وأن بع  الوذين يعوالوون من تلوك األمراض يلومون أحياننا إلي أهالي سوووووويوه ليعالوونهم 

بين ربت ونصف الساعة يومينا على امتداد  بطمر الوسوم بالرمال "العالج بالدفن" حيث يورى ليترة

أسبوعين في أشهر الصيف وأثناي ساعات محددة من النهارو ويعتبر هذا العالج من أشهر أنوا  من 

ا من راأبي العالج بالدفن لالسوووت ووووياي  العالج البيمي المتعارف عليهو وييد إلى هذا الوبل عددنا كبيرن

وجبل الدكرور ورماله تحقق وفيية عالجية ألهل  خالل شوووووهري يونية حتى أأسوووووطس من كل عام.

الواحوةو فونن موقعوه الوارافي ومسووووووتوي ارتيواعوه قد أضووووووافت وفا ف أخرى لها تتعلق باالعتقاد 

 الروحي على نحو ما نوده في احتيالية السياحة.

 

إن جبول الودكرور بواحوة سوووووويوه بمنواخوه الصووووووحي ووفره مياهه العذبة قد ارتبك بأهل سوووووويوه في 

اتهم ال ووووووعبية لطرت العالج ال ووووووعبي بهذا المكان المتميز بالعديد من العادات والمعتقدات ممارسوووووو

ج سويوجد اختالف في فترة الحمام الرملي ح والقصوص واالحتياالت ال وعبية ومنها عيد السوياحة. 

أو العالج من التها  األعصا . ويرتبك  روماتيزمية أو روماتويد اآلالمالحالة المرضية سواي أكانت 

وهكذا( اقتضوواين في  لك بالسوونة النبوية  العالج في الرمل بأيام فردية  ثالثة أو خمسوة أو سووبعة أيام 

 يا أهل القر ن أوتروا فنن" الحديث النبويفي الرقم اليردي وتقديم الوتر في كل األعمال حيث يقول 

واحة سوووووويوه( للمري  أهمية الوتر  -ج بالدفن  بوبل الدكرور ويؤكد المعالو "اللوه وتر يحج الوتر

او والطهارة ثالثناو والطواف سووبعناو  ا بقوله "أن الله قد جعل  لك لحكمة فالصووالة خمسوون ا وتكرارن مرارن

والسوووعي سوووبعناو ورمي الومار سوووبعناو وأيام الت وووريق ثالثناو واالسوووتنواي ثالثناو وكذا األكيانو وجعل 

ا من عظي ا منهواكثيرن . السووووووماواتو واألرضو والبحارو وأيام األسووووووبو  وأير  لك م مخلوقواتوه وترن

ا العالج في األيام اليردية يعتقد المعالج أنه يحدث نتيوة ال ياي السريت للمري .  بالبحث تم ووأيضون

التأكد أن ارتبام العالج ب وهري يونيو حتى أأسوطس له أكثر فا دة عن أيره من شهور السنةو كما 

دت الدراسووووات العلمية  لك حيث تحتوي الرمال في هذه اليترة على إشووووعاعات نظيية تسوووواعد في أك

 العالج واالست ياي السريت.

واحة سووويوه(  في  -ومن خالل الدراسوووة الميدانية اتضووو  أن أألج المعالوين بالدفن بوبل الدكرور 

ا في عالجهم العتقادهم أنهم إ ا تق ا عن عملهم سوووووووف الواحة كانوا ال يتقاضووووووون أجرن اضوووووووا أجرن

ا عن  ييقدون قدرتهم العالجيةو فيعتقدوا أن الله وهبهم المقدرة على عالج الناس فن ا تقاضوووووووا أجرن
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ا كان إ ا قدم هدية فأن المعالج ال يأخذ منه هذه   لوك ييقودون هوذه القودرةو حتى المري  القوادر مواديون

مأكوالت ال يأكل منها ألنه يعمل لوجه الله وليس الهوديوة ولكن يمكن أن يعطيهوا ألوالدهو فن ا كانت ال

من أجول الموالو أموا اآلن فقد أصووووووب  المعالج يوعل من منزله فندقنا عالجينا كمصوووووودر للدخل ويكون 

الينودت بثالث درجوات لشقواموة الودرجوة األولي والودرجوة الثوانيوة والودرجة الثالثة وكال منها لها نظام 

فأسعار اإقامة ليست مكلية فهي أسعار متواضعة وبسيطة  إقامة خا  بها وسوعر خا  وعلى  لك

 .مت حوم الخدمة المقدمة

ا كان يمارس العالج  -اتضوووووو  أن المعوالج بوالدفن  بوبل الدكرور  واحة سوووووويوه( يبرر  لك بأن قديمن

بالدفن في الرمال على إعداد قليلة ربما يقدم لعدد بسوويك يأتون للضووويافة والعالج قادمين من ليبيا أو 

مطروح ولم تكن الحيواة وقتهوا لهوا متطلبتهوا فقود كوان هناي قلة في المترددين. أما اآلن فقد زاد عدد 

ا في أماكن  المترددين وكوذلك متطلبات حياتهم من قدر من الرفاهية. ويُكون لكل معالج مكاننا خاصوووووون

سووووسوووويينو الدفن في الرمال "الردم" يسوووومي "المردم" وعدد المعالوين يتراوح بين سووووت من المؤ

ومعظم المعالوين لهم مهن ر يسوووووية يتكسوووووبون منها أير مهنته كمعالج شوووووعبي في أحدي قطاعات 

الودولوة المختليوةو فليسووووووت وفييوة معوالج هي الوفييية الر يسووووووية. وتتراوح أعمار المعالوين بين 

فهناي تقسووويم أخر للعمل حيث يوز  المعالج  ( عام.01-13الخمسوووين والسوووتين والمسووواعدين بين  

عام( 12-11المهام والتخصوصوات على فريق العملو وتختلف أعمار المسواعدين المتخصوصين بين  

وهم متخصوووصووووين في إعداد الم ووووروبات أو الطبخ ونصووووج الخيام وتقليج الرمال وتكيس المري  

ويكون المعوالج قود من  أحوداهم صوووووويوة اإدارة والمتوابعوة لسووووووير العملو كما تبين وجود العديد من 

واحوة سوووووويوه( الوذين توارثوا هوذه المهنة والتي لم  -بوالودفن المحترفين  بوبول الودكرور المعوالوين 

ا هناي سوووووويدات تعمل بهذه المهنةو حيث يقوم على خدمة  تقتصوووووور على الرجال فقك بل هناي أيضوووووون

المرضوي من النسواي سويدات سيويات من أقار  المعالج ويتكيلن بكل شيي من أول الردم والولوس 

ى التودليوكو والعالج بوالوخز والمبيوت في نُزل خوا  بالنسوووووواي. وقد الحة الباحث قلة في الخيموة حت

  ال ووياي بين النسوواي عن الرجال نتيوة نقص خبرة النسوواي المعالوات وعدم تدريبهم التدريج الكافي.

ومن خالل الودراسووووووة الميودانيوة تبين أن أوالبيووة منوازل المعوالوين بوالودفن تتكون من بيوت مبني من 

رة وفي مداخله يوجد حوش كبير مسوووووقوف بوريد النخل وبه العديد من الثالجات التي تحتوي الحوا

على م وروبات مازجة والكوالدير" للزا رين ويكتج عليها جملة "محظور شور  الماي للمرضي"و 

ويتكون المنزل من موابقين أو جنواحين األول يولس بوه الرجال أو الضوووووويوف والطابق األخر تولس 

 عبارة عن أرفة بها نوافذ واسووووعةو وجدرانها شووووديدة  . وأالبنا ما تدخل إلي المربوعةفيها زوجته

ويرتدى المعالج بالدفن الزى  هو يمارس عمله في مربوعة الضووووويوف.االرتيا ( بعد خلت الحذايو و
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وهو عبارة عن جلبابنا أبي  ويضت ماقية فوت رأسه أو شاالن عربيناو ويتميز حديث المعالج  السيوي

بوأنوه يتخللوه بع  العبوارات الودينيوة مموا يوعلوه يبودو كأحد رجال الدينو و لك أما ألنه من صوووووويات 

حمل ييوهمه بأنه لكي المعالج ال عبي بأن يكون  ا قوة روحية ومبيعية دينية لكي يؤكد للمري  أو 

 بركات معينة تؤثر على الحالة النيسية لمن يلومون إليه. 

ويطلق على العالج بالدفن "الردم بالرمل" أو "الطمر بالرمال"و فال تيرت التسمية في مرت العالج 

فقد أرتبك العالج بالدفن في سوويوة بـووووووو "جبل الدكرور" بوجود عدد من ال وويوا المتخصووصووين في 

المسوووووتعصووووويةو ويسوووووتخدم العالج بالدفن في الرمال في   الم الظهرو  عالج األمراض الروماتيزمية

الرموبةو الروماتيزم وتن ووويك الوسووومو وبع  حاالت ال ووولل(. وقد يحدث تحسووون في عالج أمراض 

الولطة سووووواي كانت بالقلج أو المخو و لك ب وووورم أن يكون العالج عقج المرض مباشوووورةن حيث أن 

  تظهر نتيوة لل ياي.التأخر يطول من فترة العالج وقد ال

ا ال يووز عالجها بالدفن في الرمال مثل: أمراض الن وووووام الزا د  وقد تبين للباحثة أن هناي أمراضووووون

"كهرباي زا دة بالمخ"و حاالت شووولل األميال المتأخرة والولطة التى مر عليها فترة مويلةو أمراض 

 العظام المستعصيةو وأمراض نزيف المخ.

ترة األخيرة وفي فل التطور العلمي وخوف الممارسوووووين على أنيسوووووهم وعلى فقد الحظت أنه في الي

صووحة المري  لوأ أحد المعالوين ليريق مبي كمسوواعدين له في عملية الدفن لتونج اآلثار الوانبية 

التى تحدث للمري و ولكن تضاربت أوامر المعالج ال عبي مت أوامر األمبايو ويرجت الباحث السبج 

  بين األمباي والمعالويين ال ووعبين ومحاولة فرض كل  مرف رأيه على األخر في  لك لوجود صوورا

 أحداهما بالعلم واألخر بما ورثة من األجداد من خبرات وفق مبيعة البيمة العالجية التى ن أ فيها. 

يصدرها المعالج بالدفن في تونج الهواي عقج عملية  مثالن لذلك رف  الطبيج لألوامر الصارمة التى

ا على سوووالمة المري و ولكن وجد المعالج أن الطبيج يتدخل في  لك ويطلج  الدفن في الرمل حرصووون

 ا أصمن الخيام لكي يتنيسوون مما  مسوهؤرؤمن المرضوي التى تعاني من ضويق في التنيس إخراج 

بع  الحاالت بأمراض شووووديدة وتأخر حاالتهم الصووووحية ومول فترة إقامتهم في العالج. حيث تعتبر 

هذه األوامر صووووارمة تتعلق بكل حركات وأكالت وشوووورا  المري  في أيام الردمو واأليام التي تليها 

ا. سواي ب ر  الماي البارد أو التعرض للهواي المكيف بالسيارة أو البيت.   أيضن

  حاالت المرضوي يتعرضون لشصابة بحمي شديدة أو التها  شديد في العظام بعد عملية فهناي بع

وبعد أن يتعرف المعالج بالدفن على الحالة الصوووحية  الردم بسوووبج مخاليتهم أوامر المعالج ال وووعبي.

للمري  والتى أصووب  بالممارسووة لديه خبرة في ت ووخيص بع  األمراض ومعرفة أسووبابها وتحديد 
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ج. يبوودأ المري  في تنييوذ أوامر المعووالج في اليوم األولو يووأتي اليوم الثوواني للعالج فيكون فترة العال

هنواي فريق خوا  جواهز بوالمعوالج من المسوووووواعودين قد قاموا بحير حيرة في الرمال المختلك لونها 

ا قد تم تخصوووويص خيمة  األصووووير باألحمر بحيث تتناسووووج الحيرة مت جسوووود المري و ويكون أيضوووون

عد السووتقباله بعد الدفنو مت التزام المري  بعدم تناول أي معام أو شوورا  في اليترة التي للمري  ت

 تسبق الدفن لضمان عدم وجود أي أعراض جانبية.

ومن خالل الدراسوة الميدانية والمعاي ة وجدت الباحثة وجد أن المري  يكون على يقين في العالج 

حسوواس عقج الردم حيث ي ووعر بتراجت  الم المياصوول بال ووياي من قبل بداية العالجو ويتكرر نيس اإ

وبتودد ن وووامه وحيويتهو حيث يتصوووبج عرقنا تحت الرمالو و لك ربما يرجت إلى أن المعالج يصووودر 

العديد من األوامر الصووووووارمة للمري  خاصووووووة في اليوم األول للدفن تلك األوامر تتعلق بكل حركةو 

ي فترة العالجو وأي خلل في تنييذ هذه األوامر يمثل وكذلك تعليمات خاصووووووة بالطعام وال وووووورا  أثنا

ا على نتيوة ال ووووياي وفقنا لما يوحي به المعالج  ا أيضوووون ا على صووووحة المري  وربما خطرن ا كبيرن خطرن

 للمري  مما يعطي هذه األوامر صية اإلزام.

منين ن أم المؤويسووت ووهد المعالج بالدفن في تبرير العالج بالترا  والرمل بأحد األحاديث ال ووريية ع

 بسووم الله تربة أرضوونا  عا  ووة رضووي الله عنها: أن النبي صوولى الله عليه وسوولم كان يقول للمري 

بريقة بعضونا ي يى سقيمنا بن ن ربنا(. ويقول المعالج أن ترا  األرض يحوي مضادات حيويةو وله 

ما مرار الحياة كخوا  مطهره وقد اقتضت الطبيعة أن يضت في الترا  خاصية التطهير ليضمن است

د أنوا  الوراثيمو بموا يُثبوت أن الترا  مادة مطهرة.  أن هوذه المضوووووواداتو يمكنهوا تطهيرو وقتول أعنوَ

ويؤكد  لك بأن حينة من الترا  بحوم ملعقة ال اي يوجد فيها عددنا من الكا نات الحية أكبر من عدد 

ها ال تري بالعين الموردة.ومن سووووووكوان األرض فوالترا  عبوارة عن مادة حية تد  فيها الحياة مت أن

خالل الوماعات النقاشوية تبين  كر المعالويين بالدفن أهمية ريق اإنسووان وإفرازات اللعا  التى هي 

عبارة عن سووووا ل موجود في اليم تيرزه الادد اللعابية المختليةو واللعا  اإنسوووواني ييرز مادة فعالة 

يمنت تكاثر الوراثيم. ويؤكد أن الوراثيم الهوا ية ضوووووود البكتريا والييروسووووووات تعالج تقيحات الولد و

ويدل على هذا عملينا أن  .الموجودة في اللعوا  تعمول على توليود المواي في اليم  و الخوا  المطهرة

  .العمليات الوراحية الموراة في اليم تلتمم بأسر  مما لو كانت خارجه

على شووياي الوروح ويخيف من تأثير المواد فاللعا  يسوواعد  .وأن اللعا  أو الريق يختلف من فم ليم

ويؤكد المعالج للباحث أهمية الريق في  .المسوووووورمنة ويقضووووووي على الكثير من الوراثيم الُمْمرضووووووة

الصوباح للمرضوي إ ا قام المري  بمسو  أي التها  في ب ورة الوجه بريق لعابه سووف ي يي حيث 
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اية اليم أثناي النوم من أي جراثيم أو أن اللعا  ييرز موال الليل مضووووووادات حيوية تسوووووواعد على حم

 ح رات. 

تبين من خالل الدراسوووة الميدانية أن المعالج بالدفن شوووخصوووية لديها من العلم والثقافة ما يحاول أن 

يوصووووله للمري  ومثالن على  لك وصووووية المتكرر ألهمية الترا  باعتباره أهم مادة بعد الماي للحياة 

جاي أصالن من بقايا الصخور المتكسرة وت كلت على ماليين السنين والترا  الذي نراه  على األرضو

في حينوة من الترا  في العالج حيوث أن مقودار من هوذه الحينة بحوم ملعقة ال وووووواي يوجد بها فيها 

 .عددان من الكا نات الحية أكبر من عدد سكان األرض

ي أن تكون التربة بكر وقود أكود المعوالج أن ليس كول ترا  عالجي حيوث أنوه يوج توافر خاصووووووة وه

خالية من السماد الكيماوي المستعمل اآلن لألسف بالزراعة وكذلك خلو التربة من أي مواد أسمنتية 

أو كيميا ية أو تلوثو ثم يتم إضووافة الماي على حسووج الكمية ويتري دقا ق حتى يتحول إلى مين لين 

على الوسووم من ربت سوواعة حتى  الرأس ويتري فروهثم يدهن به الوسووم والوجه وال ووعر مت تخليل 

نصوووف سووواعة ثم االأتسوووال بماي دافصو ويكرر هذا األمر يوم بعد يوم عدة مرات سوووواي بالدهان أو 

 .بالدفن في الطين

إن عمليوة العالج بوالطين تؤدي إلى تكوين مووال كهربا ي ضووووووعيف على الولدو مدخالن إلى الوسووووووم 

لطين يسواعد في سورعة نمو األعصا و وهذا ال يي أيونات ن وطة وماردنا للمواد الضوارةو كما أن ا

ا مختلف للوفووا ف  ا فعوواالن لعالج العووديوود من األمراضو والطين يعطي تووأثيرن الووذي جعوول منووه عالجوون

ج ويوض  المعال والمنظومات األساسية لشنسان كالتنيس والدورة الدموية وعملية التبادل واإفراز.

ظره بوأن العالج بالدفن في الرمل أو الترا  أو الطين يأتي أهميوة العالج بوالودفن من وجهوه ن بوالودفن

نتيوة نقص أو زيادة عناصووور فقدها جسوووم اإنسوووان أثناي المرض من مواد هامة يوج أن يعوضوووها 

بالدفن في ترا  األرضو كذلك مد الوسوووم بطاقة حرارية عالية جدنا بخالف المعتاد. كذلك فت  مسوووام 

الوسووووم أثناي عملية الدفن في الرمال.ويتاير مكان الدفن في الوسوووود لخروج السووووموم "العرت" من 

ا ويوضت المري  في قطعة  اليوم الثالث ويتري المكان األول للتهوية حتى الساعة الثانية ع ر فهرن

درجة ممويةو وقد ال يتحمل  01أرض أخرى قد سووخنت رمالها إلي أقصووى درجة حرارة قد تصوول إلى 

وقد ال تتحمل بع  الحاالت الع ورين دقيقة وخاصوة النسوايو وقد المري  أكثر من ع ورين دقيقةو 

يطلج بع  المرضي من اليريق العالجي تايير الرمال حيث يتصبج عرقنا وي عر أن الرمال أصبحت 

ممتلمة بالماي مما ت وعره بالضويق والعصوبية وضرورة تايير الرمال. وقد يكون هناي تدليك بالرمال 

 العضالت.  تنبيهاف ويكون الهدف منه عن مريق التدويس على األكت
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وبعود الودفن يلف المري  ببطوانيوة حتى دخوله الخيمة ويلبس رداي أشووووووبه قميص من البالسووووووتيك 

"ي ووبه البورنس البالسووتيك"موصووول باطاي الرأس حتى يقوم بما ي ووبه السووونا ويزيد من خروج 

ويتدخل المسووووواعدون إخراج المري  من حيرته قبل أن تتياقم حالتهو وعلى   العرت من الوسوووووم.

اليور ي وووور  المري  زجاجة من الحلبة والينسووووونو ويسوووواعدونه على االسووووترخاي داخل الخيمة 

المعدة له سولينا فوت الرمال السواخنة وتحت حرارة أشوعة ال ومس ال ديدة في  لك التوقيت حيث يتم 

ا من الهواي إحكوام ألقهوا عليوهو وتركو ه هنواي لمودة حوالي ثالث سوووووواعات. وقد أفرأت الخيمة تمامن

لضوووووومووان عوودم تعرض المري  ألي أعراض جووانبيووةو وينتظر المري  حتى يووأتي لووه من يقوم 

ا ألنها مدرة للعرت ومقوية للدمو أما الينسون  بالتدليك.ويتض  أن استخدام المعالج بالدفن للحلبة نظرن

رر المعالج   لك بأن الرمال تكون سوواخنة فتسوواعد على تدفق الدم السووريت فهو مهدأ للوسوومو حيث يب

  فيوج أن ي ر  المري  ما يهدأ   لك.

وعندما يصووول المري  لمنزل المعالج بالدفن بعد نزلوله من فوت الوبل في سوووويارة خاصووووة مليوف 

د و وقد تم إعدافاقد للسوووويطرة على جسوووودة يحتاج من يتكأ عليه يدخل إلى المبيت في النزل الخاصووووة

السووورير الخاصوووة به وعليه كيس من البالسووويتك " خيمة محمولة " لضووومان زيادة إفراز العرت من 

ناحية والسووووبج األخر هو عدم فسوووواد المراتج الخاصووووة باليندت بعرت المري  وربما تسووووبج تعين 

ا بأن تلك المراتج قطنية وبسبج العرت قد يصدر لها را حة كريهة.  للمراتج علمن

وهناي بع  التعليمات الصووارمة التي ال يقبل المعالج بالدفن النقاش فيها أو االسووتثنايات في أي بند 

 -من بنودها؛ ومنها:

 .عدم تعرض المري  ألي تيار هوا ي باعتبار أن مسام الوسم كلها ميتوحة 

 . تحذير المري  من تخييف المالبس حتى يستقر جسم المري 

 ا من العالج لضمان عدم حدوث نزالت عدم االستحمام ميلة مدة الع ا بعد ع رين يومن الجو وأيضن

 برد أو أعراض جانبية.

  عدم تقديم أي سوووووا ل باردة لهو حيث ي وووور  م وووورو  الحلبة الدافص بعد أن ندثره باألأطيةو

ويعود به إلى أرفة المبيت التي تظل مالقة عليه بنحكام "أشوووووبه بارفة السووووواونا"و بينما يقوم أحد 

المعالج بتدليك جسد المري  بزيت الزيتون الدافص والخل. والوجبة الر يسية في هذا اليوم  مساعدي

القاسوي تكون بعد أرو  ال ومس هي تناول حساي "شوربة" الخضروات الدافص وقطعة لحم  جمل 

أو دجاج( وبعدها يخلد للنوم. وهذا أيضا لتأكيد الضمانات لسالمة صحة المري  من أي معام يحمل 

تؤ ي صووحة المري  وتسووبج  يات خاصووة من الوجبات التي بها شووحوم ودهون بنمكانها أنمضوواع
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 أعراض جانبية.

ا على وجبة  في اليوم الثاني للبرنامج العالجي يحصووول المري  في حوالي السووواعة السوووابعة صوووباحن

إفطار من نو  خا  عبارة عن عصووووير النخلة يسوووومي الومار "قلج النخلة" وهو لونه أبي  وله 

موذات حلو. ويتنواول المري   خر وجبوة لوه قبوول أن يواري جسووووووده مووددنا في الحيرةو ويكون  لووك 

ا بحلول ا  لظهيرة الساعة الحادية ع ر صباحن

 

مكون من "اللبن الرايج" مت حبات من التمر لتعوي  ما فقد من جسووووووده من سوووووووا لو وال يقر  

ا بعود أن يخرج من الحيرة إلي الخيموة أموا الطعوام فال يتذوقه إال حين يتم نقله إلي  ال وووووورا  إال دافمون

ييضوول المعالج بالدفن عدم ماادرة المري  الواحة "واحة سوويوه"  أرفة المبيت مت الارو .وكذلك

بعد فترة الدفن مباشرةو بل يطلج من المري  بصية إلزامية أن يمكث فترة ال تقل عن ثالثة أيام بعد 

فترة العالج لضووووووموان عدم حدوث أي  ثار جانبية باعتبارها فترة نقاهةو ويعود بالمري  إلي أرفة 

قة عليهو بينما يقوم أحد مسوواعدي المعالج بتدليك جسوود المري  بزيت الزيتون المبيت التي تظل مال

الدافص لسود مسوام الوسوم.وقد لُوحة عدم وجود أي وسويلة اتصوال سووى استخدام التلييون المحمول 

 .فقك للمري و حيث يمنت المعالج ال عبي وجود التلياز أو الراديو أو الكمبيوتر ..إلخ

 منظورين:وييسر الباحث  لك من  

 السولبية للموجات الكهروماناميسوية المنبعثة من تلك األجهزة اإلكترونية  ةمنظور مادي: إثار

 على خاليا الوسم.

  منظور نيسوي: أثار البرامج الرياضوية أو السوياسوية الصادرة من تلك األجهزة على المخ وعلى

 التيكير التى تؤثر على التايير البيولوجي في جسم اإنسان. 

لك فمن الضوووووروري أن يبعد المري  عن أشوووووعة وموجات تلك األجهزة حتى توعل لدية صوووووياي ولذ

 . هني وجسدي يعول له بالعالج وال ياي

خاصة و لمكانته التى قد تقلصت بسبج التكنولوجيا دور المعالج ال عبي تناول البحث عودة :تمةالخا

كأحد الموضووعات الهامة في موال تخصص األنثروبولوجيا الطبيةو  المعالج بالدفن في واحة سويوة

   القرى التقليدية التى يسودها دور المعالج التقليدي.في هذه العالج والتعرف على مرت وأساليج 

في حد  اته نداي للعودة إلى عظمة الخالق  الذي يعتبرلعالج البيمي وأهتم البحث بالتعرف على نسق ا

 .عن التكنولوجيا واستخدام التعقيدات والتركيبات الكيما ية بكافة صورها وأشكالها والبسوامة والبعد

تركتها الحضوووووارات  الطبية التى هي عبارة عن ثروات ال يسوووووتهان بهاوالنباتات  وكذلك األع وووووا 
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 .القديمة للب رية

ليدية ية التقواتضوو  من خالل البحث أن الطج البيمي يت ووكل من العديد من المعتقدات والوسووا ل الطب

التي اسووتخدمت منذ عهود قديمة لمعالوة األمراض في كل الثقافات المتباينةو كذلك الوسووا ل التي تم 

ممن  Traditional Healersاسوتخدامها بواسوطة أشخا  يطلق عليهم "المعالوين ال عبيين" 

 ية المتواصوولة داخلتمتد جذوره في النظم العالجحيث يعتقد أنهم يملكون القدرة على معالوة الناس. 

الثقافات من قبل عملية فهور وتطور الطج العلمي والذي اسووووووتمر في تواجده بوانج الطج الحديث 

 .مت تقلص دوره في مواضت كثيرة

على خالف كثير من عناصووووور وخاصوووووة المعالج بالدفن العالج البيمي باسوووووتخدام الطج ال وووووعبي أن 

ا بأكملهو وليس ث مرة لنو  من اليكر الخرافي أو الايبيو ولذلك فمن المعتقودات ال ووووووعبيوة ليس وهمن

 أساليج الطج الحديث.بأخذ يأير المتوقت أن يختيي اختياي كلينا في موتمت 

لموتمعات التي يمارس فيهاو وقد يكون داخل بع  لحيوث يعد كوزين أسوووووواسووووووينا من عادات وتقاليد 

فأصب  االعتماد فقك على بع   .ومريقة اسوتخدامه والموتمعات قد انحسور جز ينا أو تايرت صووره

و Healersالوصويات العالجية القديمة أو اللووي لبع  العطارين والع وابين والمعالوين ال عبيين 

فلن تختيي ممارسوووات العالج البيمي وال مرت العالج ال وووعبي أو بمعني  خر الطج ال وووعبي بل على 

اهظة للطج الحديث وارتيا  أسعار األدوية العكس قد نودها قد ازدهرت نتيوة للتعقيدات والتكلية الب

عوامل محيزة إحياي الممارسات الطبية ال عبية القديمة  توعدم االمممنان للنتيوة المرجوة قد خلق

 والعودة إلي العالج البيمي بكافة صوره وأنواعه وأشكاله.

 النتا ج:

  ُأنها اكتسوووبت شووويوعنا و يوعنا لها أنها شوووعبية في المقام األول ثانينا  ج  وْ السوووياحة العالجية ر

السياحة هنا شعبية وال عبية ناتوة عن معتقد أن العملية العالجيةو إ ا  عن مريق كل من مارس هذه

 .رسخه المستييدون منه معين

  قوى ال ياي.في  االمري  اعتقادن  لدي ما يركز على أن يكون اأن المعالج ال عبي دا من  

  المصووووووري بوول والعووالمي في العودة إلى الطبيعووة وتحقيق الرأبووة الملحووة ألفراد الموتمت

باهتمامهم دول أوروبا وشوووورت  سوووويا وقد فهر  لك في  النيسووووي والبدني مت وحدة الكون. نالتواز

التأمين الصووحي للعاملين حيث أن أألج المتعالوين من األلمان واإيطاليين المؤمن عليهم ويخضووت ب

 لصحي.عندهم العالج البيمي للنسق التأمين ا

 ا في الاالجو والذي ساعد على تطورها دين يتقاضى مقابالن ما جدوى وصودت ممارسها الذي ال

وازدهارها على هذا النحو هو اسووتخدام التقنية الحديثة من ك ووف على المرضووي وتحاليل مبية قُبيل 

 العالج البيمي وكذلك المتابعة موال فترة العالج

 ويمثلون مسوووتويات تعليمية مختلية وين ال ووعبيينالمعال إن أألج المرضووي المترددين على 

 وفمات عمرية مختلية.فمنهم األمي والوامعيو 

  إقبال الطبقة األعلى من المتوسطة والمتوسطة واليقيرة على هذا النو  من العالج 

  يكون بنمكانه استخدام هذه مصر من في ا متكامال للسياحة العالجية توافر م وروعن ضورورة

 وويا ية سووتالبيمة الطبيعية في العالج باألسوولو  المتعارف عليه في مصووحات االالمقومات واسووتاالل 
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فأألج م ووروعات السووياحة العالجية في مصوور عبارة عن موموعة خدمات يقوم بها أفرادو  العالمية

احة العالجية في إمار من التنمية وليسوت م وروعات عالجية متكاملة تقدمها الدولة تكيى لقيام السي

 .السياحية والتخطيك العلمي
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 و خرونو االتواهات الحديثة في دراسووووة الطج ال ووووعبي التقليديو  -أليس إسووووكندر ب وووواي

 2112الصحة والبيمة ـ دراسات اجتماعية وأنثروبولوجياو القاهرةو 

   مدخل اجتماعي ثقافيو الطبعة  –حسووووون الخوليو الريف المدينة في موتمعات العالم الثالث

حنان محمد أحمدو المنتوعات السووياحية االسووت وويا يةو رسووالة 1892األوليو دار المعارفو القاهرةو 

 1882لهندسةو جامعة القاهرةو ة اماجستير أير من ورةو كلي

 دار الوامعيةو  دراسوووووة في علم االجتما  الطبي"و :"البيمة والصوووووحة على محمد المكاويو

 م1880اإسكندريةو 

  نبيل صووووبحى حناو التراث الطبي العربيو مركز التراث ال ووووعبي لدول الخليجو الدوحة قطرو

 م 1881

  ثو العووامووةو المكتووج العربي الحووديوومحموود حسوووووون الاووامريو مقوودمووة في األنثروبولوجيووا

 1898اإسكندريةو 

  وزارة السوووياحةو مصووور: السوووياحة العالجيةو ال وووركة المتحدة للطباعة والن ووور والتوزيتو

 القاهرة

  مي محمد باهرو إدارة الموارد البيمية لصووووال  االسووووت ووووياي: بالتطبيق على منطقة سووووياجاو

 م2112جامعة حلوانو القاهرةو  رسالة ماجستير أير من ورةو كلية سياحة وفنادتو

 ة يحنان محمد أحمدو المنتوعات السوياحية االسوت ويا يةو رسالة ماجستيرو أير من ورةو كل

 م1882الهندسة جامعة القاهرةو 

 


