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رمال ومياه

تركيا الخالبة

تونس الخضراء

البحر الميت

صحاري الخليج 

بني الرمال، واملياه، وأساليب الطب البديل، باتت منطقة الشرق األوسط، وتحديدًا 
بالسياحة  تتميز  التي  وأشهرها  الـــدول،  أكثر  من  تركيا،  وحتى  العربية  الــدول 
االستشفائية والعالجية. من تونس ومصر إلى دول الخليج، ومن لبنان واألردن، 
إلى تركيا، مناطق جذب عديدة، تجعل من زيارتها فرصة ليس فقط لالستمتاع 
أو حتى  ــراض،  ــ األمـ بــعــض  مــن  للتخلص  فــرصــة  أيــضــا  بــل  الطبيعي،  بجمالها 
والــتــداوي  البديلة،  الطبية  بالعالجات  واالستمتاع  والــنــشــاط،  الحيوية  استعادة 
باألعشاب واألمالح املعدنية. وربما بات اليوم السفر أو االنتقال داخل الدولة آمنا، 
بهدف الرعاية الصحية، خاصة مع بدء تفعيل اللقاحات ضد فيروس كورونا. 
إذ إن تغيير الروتني اليومي، واالستعداد للحصول على طاقة إيجابية، أصبح أمر 
الزمــا، بعد عمليات اإلغــالق التي أخذت أكثر من عام في العديد من الــدول. فما 
رأيكم بالتعرف على هذه األماكن السياحية ذات الخصائص الطبيعية والعالجية؟

)خالد دسوقي/فرانس برس(

ال يمكن استبعاد تركيا عن خارطة الدول املتميزة بالسياحة العالجية في الشرق 
األوسط. ببساطة، ألن طبيعة تركيا، وجغرافيتها، تميزها عن باقي الدول املجاورة. 
املعدنية  الينابيع  عــدد  يبلغ  التركية،  السياحة  وزارة  عــن  صـــادر  تقرير  بحسب 
الطبيعية في تركيا 1500 نبع، وتتميز جيمعها، بقدرتها على مساعدة املرضى، 
وهي تجذب سنويا ما ال يقل عن مليوني سائح. أبرز هذه الينابيع تقع في مدينة 
العديد  العالجية، ويقصدها  بمياهها  أفيون، وتشتهر  لوالية  التابعة  »صاندقلي« 
من السكان، نظرًا ملا تحتويه من نسب عالية من األمالح واملعادن. أما ينابيع أويالت 
الواقعة في والية بورصة، بني أحضان الطبيعة الخالبة، تتميز بكونها تحتوي معا 
على مياه حارة وباردة في آن واحد، وبحسب السكان، فإن املرضى امليؤوس من 
حالتهم الصحية يأتون الى هذه الينابيع، نظرًا لقدرتها الفائقة على عالجهم. وفي 
تعد محطة  والتي  املعدنية،  باألمالح  املغطاة  الجزر  املئات من  هناك  أيضا،  تركيا 

رئيسية للسياح من كافة أنحاد العالم. )مصطفى كماشي/األناضول(

روعة السياحة العالجية في تونس تجسدها 
املـــئـــات مـــن يــنــابــيــع املـــيـــاه الــجــوفــيــة املــنــتــشــرة 
ــبـــالد، والـــتـــي تــعــرف بــعــذوبــتــهــا،  فـــي كــامــل الـ
ونقاوتها، حيث باتت عصب املراكز العالجية 
ومقصد اآلالف من الزوار. ففي الشمال يزور 
والية  )فــي  بورقيبة  حمام  عيون  التونسيون 
- محافظة - باجة( الواقعة على بعد 100 كم 
بنزرت  منطقة  وفــي  العاصمة،  تونس  شمال 
ــعــــني، وفــي  تــتــجــه الـــعـــائـــالت إلــــى حـــمـــام األربــ
اعــتــقــادهــم أن مــن يمضي مـــدة أربــعــني يوما 

يشفى من الكثير من األمراض. 
ــة فــي  ــامـ ــإن مــنــطــقــة الـــحـ ــ ــنـــوب فـ ــا فــــي الـــجـ ــ أمـ
ــابــــس، الـــواقـــعـــة عـــلـــى بـــعـــد 400 كــم  واليــــــة قــ
جــنــوب الــعــاصــمــة، تــعــتــبــر مـــن أهـــم املــحــطــات 
ولغيرها  املنطقة  تلك  لسكان  االستشفائية 
إحدى  باملياه  االستشفاء  ويعد  املناطق.  من 
أهم الخدمات التي تسهم في تنويع السياحة 
فــي الــبــالد، ويمكن مــن قضاء يــوم واحــد في 
أحـــد هـــذه الــحــمــامــات الــتــراثــيــة، مــن الحصول 
على نتائج جيدة، وعــادة ما يستغرق العالج 
ما  األمـــراض  من  للتخلص  الكبريتية،  باملياه 

)Getty( .بني أسبوع و21 يوما

خصائص البحر امليت، تكاد ال تعد وال تحصى. في هذه الفترة من العام، يمكن زيارة املنتجعات السياحية املطلة على 
أكثر وأهم موقع عربي عالجي. يمتك البحر امليت طبيعة جيولوجية خاصة به وذلك بسبب تكوينه، باإلضافة إلى 
ملوحة مياهه التي تمتلك خصائص وصفات يصعب وجودها في مكان آخر. ولعل وجود األمالح واملعادن في البحر، 
جعلته من أكثر األماكن العالجية. خالل زيارة البحر امليت، يمكن للسائح االستمتاع بأنواع مختلفة من العالجات، 
أبرزها، العالج باملناخ، حيث يستغل الخصائص املناخية املحلية مثل، درجة الحرارة وأشعة الشمس والضغط الجوي 
املرتفع ومكونات الغالف الجوي، للحصول على الفيتامينات الطبيعية، إضافة الى ذلك، يمكن العالج بمياه البحر من 
خالل االستحمام بها، أما العالج بالطني، فهو األكثر شهرة، إذ تعد طينة البحر امليت غنية باملعادن، حيث يمكن العالج 

)Getty/من خالل كمادات الطني، واالستلقاء تحت أشعة الشمس لساعات. )جورج فيرنانديز

لم تعد دول الخليج، تقتصر فقط على السياحة الفاخرة، واملنتجعات السياحية املصنفة ضمن 5 نجوم وحسب، بل 
باتت رمال الصحراء، وما تحمله من أسرار عجيبة على معالجة أمراض الروماتيزم، والعظام واحدة من أكثر الوجهات 
استقطابا. تضم سلطنة ُعمان مجموعة من العيون الساخنة التي تتمتع بقدرات عالجية كعني الحمام الحارة، وعني 
الكسفة في والية الرستاق وعني الثّوارة في والية نخل. في باقي دول الخليج، تعد رحالت التخييم في قلب الصحراء، 
وزيارة الينابيع الساخنة، واحدة من أهم  املرافق السياحية التي يقصدها السكان وحتى السياح، من أجل التداوي من 
األمراض. في قطر، سعت السلطات املعنية إلى تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في السياحة العالجية، وباتت الكثير 
من الجزر املنتشرة قبالة الساحل في الدوحة، مقصدًا للسياح، خاصة وأن هناك العديد من املراكز العالجية، املبنية من 

الطني واألحجار القديمة، والتي تعد منتجعات طبيعية لالسترخاء. )محمد محجوب/ فرانس برس(
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