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يعرض هذا التقرير لقضيتت  ههتيت   ط حرمهتيل لارييفار       

م، ونلقشييهتل نبةخييم هتتتيي   2022ييفلتيييفهاتقييأ باييخلر شيي   شييهر 

هن هفكري املتاكم   خمتاي  اايل، ، واليذين بايروا ا ييفار      

لولي  القضيتم اىلو     بآرائهم الخنطلء  وهقرتملتهم اهللدفيم  متيت تن  

ب. عي ء  وبعد ورقتهل الرئتسم  ،املدن السعيفديم والتصنت  الصري

د. ، ب. غسييلن عخييد ا يييفاد ، وعقييع عاتهييل نيي  هيين   الييدين بييراد  

. بتنتيييل د. ايييعتد العتييييفديالشيييتو، وبدار ا ييييفار ميفهلييل  اييكتنم  

نتيي  تصيييخي السييتلمم الرافعيييم   جييلء  القضيييتم ال لنتييم بعنييييفان    

، ب. شللييد    دغييتم، وبعييد ورقتهييل الرئتسييم حملاتييماىلو  لا قلفييم ا

ب. عيي ء الييدين ، ب. عخييدالر ن اليريييريوعقييع عاتهييل نيي  هيين  

 .ب. فهد اىل ري، وبدار ا يفار ميفهلل براده
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 فيذيامللخص التن: 

، املدن السعيفديم والتصنت  الصريتنلول  هذه القضتم 

إ  بن تعري  هنظتم  اليفرقم الرئتسم   ب. ع ء الدين براد  وبشلر

الصرم العلملتم ينص عاأ بن املدينم الصرتم هي املدينم اليت تضع 

والرفلهتم ا،جتتلعتم واإلنصلف والتنتتم املستداهم    الصرم

قاع الستلال  وا،ارتاتتجتل  والرباهج احملاتم. والقتم اىلالاتم 

الرئتستم لاتدينم الصرتم هي ا ق   الصرم والرفلهتم والس م 

ا،جتتلعي والعد  واملسلوا  ب  ا نس  والتضلهن واإلدهلج 

هنر  هنظتم الصرم اهم. وقد ا،جتتلعي والتنتتم املستد

املدينم املنيفر  شهلد  اعرتاف بأنهل هدينم صرتم بعد بن  العلملتم،

بنتا  مجتع املعليري العلملتم اليت تياخهل املنظتم لتكيفن هدينم 

متت تعد املدينم املنيفر  بو  هدينم  املتكله ،صرتم مبفهيفههل 

ف بهل هن هاتيفن نستم يتم ا،عرتا 2نخري  يتجلوز عدد اكلنهل 

هدينم اليلئ  الصرتم وامد  هنظتم الصرم العلملتم. نتل تعد 

هن بو  هدن املتاكم اليت انضت  إ  برنلهج املدن الصرتم 

بيفزار  الصرم  متت تضلفر  جهيفد مجتع القيلعل  ا كيفهتم 

واىلهاتم واخللصم مبدينم اليلئ ، ومبشلرنم فلعام هن بفراد 

ظتم، واليت تتيفافق هع بهداف رؤيم ااتتع  لترقتق هعليري املن

 .2030املتاكم 

عاأ بنه  التعقتع اىلو    ب. غسلن عخد ا يفاد بتنتل بنَّد

جيع بن ندرك بن اارتاتتجتم املدن الذنتم ومجتع القيلعل  

اىلشرى نلليلقم والنق ، بلإلضلفم إ  ا،ارتاتتجتم العترانتم 
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لملتاكم العربتم وغريهل هن اارتاتتجتل  القيلعل  املةتافم ب

السعيفديم ناهل اعتتد  باس صرتم  لذلك فإن تكله  هذه 

ا،ارتاتتجتل  يعترب عنصر ههم  فللختئم الصرتم ينظر إلتهل 

 دائتًل مبفهيفههل الشتيفلي. 

عند بنه  التعقتع ال لني   د. اكتنم الشتو  م  ذنر  

ارتاتتجتم املدن الصرتم بو التصنت  الصري ااملراجعم ورام 

دراام نقلط بهتهل الستلال  والتدابري اليت بد هن  بلملدن ،

تضتن ااتداهم وتييفير املدن الصرتم بلملتاكم. نتل بن هنلك 

ملجم هارم لاخرت العاتي والدراال  املسرتم لدراام الصرم 

السكلنتم بلملتاكم بعد ا لئرم وا،اتفلد  هن النتلئج   رام 

 رتم بلملتاكم.اارتاتتجتل  وهستهدفل  املدن الص

 وتضتن  املداش   ميف  القضتم احمللور التللتم 

 التعري  مبفهيفم املدن الصرتم. •

 .ربنلهج املدن الصرتماىلهداف اىلالاتم ل •

ببرز الترديل  اليت تيفاجه تصنت  املدن السعيفديم نتدن  •

 صرتم.

وهن ببرز التيفصتل  اليت انتهأ إلتهل املترلورون   هاتقأ 

 هل ياي باخلر ميف  القضتم 

تهتئم بفراد ااتتع لنتط متل  صري هن ش   التيفعتم  -1

 .املستتر 

متت  ،تع ي  دور ا،بتكلر   القيلع الصري وتنتتم املدن -2

 .اخ  جنلمه ش   جلئرم نيفرونلب
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تضت  الصرم النفستم ضتن براهج التأه  الييب ملل هلل هن  -3

ت مت ،تأاري   منط متل  السكلن وجيفد  ا تل    املدن

 .رهل اإلجيلبي عاأ اايفك السكلن   املدينمباينعكس 

إدراج التيفعتم الصرتم الشلهام   هنلهج التعاتم العلم  -4

 .والعللي، وربيهل مبنظيفهم املدينم الصرتم بشك  هتكله 

إدراج ختصصل  عاتتم   ا لهعم هتةصصم بخنلء هدن  -5

تس صرتم شلهام مجتع النيفامي ا تلتتم وهستيففتم  تتع املقلي

العلملتم لضتلن بنلء وااتداهم املدن الصرتم بأاللتع وهنهجتل  

 .عاتتم هخنتم عاأ الرباه 
 

 الورقة الرئيسة: أ. عالء الدين برادة 

جهيفد نخري  ،مظهل ا تتع هؤشرًا   ااتفلد  هدن املتاكم 

العربتم السعيفديم هن التقنتم. ففي فرت  نيفرونل نلن  التيختقل  

عاأ اىلاخقتم العلملتم، متت ااتفلد  املدن  التقنتم شري دلت 

 السعيفديم هن هذه التقنتم بلال  الصري. 

نعت  هن ش   هذا ا هد عاأ ااتعراض الترديل  القلئتم 

بللقيلع، واإلجنلزا  املترققم ش   السنيفا  القاتام امللضتم بهً  

  حتقتق تقدم هاريفظ لرتتتع هدننل عاأ التصنت  الصري 

 . حتديدًا

 

 

 



85 

 – 2022    
11 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 هدننل عاأ شلرحم التصنت  

هن هنل ، يذنر هذا الرام الختلني الذي ظ  هفةر  لنل 

مجتعل نسعيفدي  م  ارتفع تصنت  هدينم الريلض عاأ املؤشر 

 العلملي لاتدن الذنتم قخ  عد  بشهر؟

مل يكن ا،رتفلع ييفههل علديًل، فقد ارتفع تقتتم هدينم  

تخم. وبللتأنتد مل يكن هر 23الريلض عاأ التصنت  مبقدار 

ذلك مبرض الصدفم، ب  هيف مثر  جهيفد ببِذل  عاأ نلفم 

 اىلصعد    اخت  تييفير الخنتم التقنتم   هدن املتاكم. 

هل يهتنل بن نشري إلته هنل   هذه اليفرقم هيف بن هذا الرتتتع 

نلن له نخري اىلار   تهتئم السخ  امل ئتم لتييفر القيلع 

 الصري. 

لتقنتم جنخًل إ  جنع   فرت  ا لئرم هع تييفر لقد عتا  ا

اىلنظتم التقنتم متأ بصخر  ره ًا لريلد  املتاكم   اال  هن 

متت القدر  عاأ التعله  هع املةلحر واىلزهل  الصرتم  لكن 

ا لئرم بتن  لنل   ذا  اليفق  بن العت  ا،اتخلقي ههم دائتًل   

اىلوبئم لنتعله  هع املةلحر،  املدن، و، جيع بن ننتظر متأ نيفاجه

 ب  يترتم بن يكيفن تفكرينل دوهًل بشك  ااتخلقي. 
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 هؤشر ازدهلر املدن 

 حتي   نلن هؤشر ازدهيلر امليدن نتتجيم ملشيروع تعيلون هشيرتك      

 الشيييؤون الخادييييم  بييييفزار  امليييدن ختييييتط ونلليييم وإدار  إشيييراف

د  املترييي اىلهيييم وبرنيييلهج السيييعيفديم العربتيييم املتاكيييم   والقروييييم

 املترد (. اىلهم )هيفئ  الخشريم لاتستيفحنل 

ييفضييي املؤشيير مللييم املييدن هيين شيي   اييتم هؤشييرا  تقييتس         

اإلنتلجتم وا،اتداهم الختئتم والخنتم الترتتيم واملسيلوا  والتشيريعل     

 العترانتم وا يفنتم وجيفد  ا تل .  

  تقسيييتم امليييدن عايييأ الرايييم إ  بربيييع شيييرائي هيييي امليييدن        

الكييخري ، واملييدن املتيفايييم، واملييدن الصيي ري .      املقداييم، واملييدن 

وتبييرب ز اىلليييفان درجييم قتييل  نيي  فئييم   هييذه املؤشييرا  السيي .         

ن مييأ بن هؤشيير الختئييم وا،اييتداهم يبييربضز بشييك  واضييي الفييرو   
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لصلحل املدن الص ري ، متت تتيففر هصيلدر ا تيل  اليختعتيم الييت     

  هقلبيي  ذلييك   تعتييرب الييدافع اىلنييرب لصييرم اإلنسييلن   املدينييم.   

ايينجد بن درجييم تييييفر الخنتييم الترتييم هتقدهييم بشييك  نييخري        

املييدن الكييربى عنهييل   املييدن الصيي رى، وهييذه الخنتييم تشييت  بيي     

شك املستشفتل  والقيلع الصري الذي يهتم بصيرم املييفاحن قخي     

 ن  شيء.  

 

 هنظتم الصرم العلملتم 

والصيرم،  و  هعرض ا ديت عن الع قم اليفحتد  بي  امليدن   

والتييير  لاجهيييفد املخذولييم   اييخت  ا،رتقييلء بللتصيينت  الصييري     



85

 – 2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

14 

لاتييدن   املتاكييم العربتييم السييعيفديم، جنييد بنييه هيين املهييم هنييل بن   

نشري إ  تعري  املدينيم الصيرتم وهلهتتهيل؟ والسيؤا  املخلشير هنيل       

 هيف  هل الذي يصنع املدينم الصرتم؟  

ملدينييم الصييرتم ييينص تعرييي  هنظتييم الصييرم العلملتييم عاييأ بن ا 

هييي املدينييم اليييت تضييع الصييرم والرفلهتييم ا،جتتلعتييم واإلنصييلف   

والتنتتييم املسييتداهم   قاييع الستلاييل  وا،اييرتاتتجتل  والييرباهج   

 احملاتم.

القيييتم اىلالايييتم الرئتسيييتم لاتدينيييم الصيييرتم هيييي  ا يييق      

الصيييرم والرفلهتيييم والسييي م ا،جتتيييلعي والعيييد  واملسيييلوا  بييي     

 ضلهن واإلدهلج ا،جتتلعي والتنتتم املستداهم.ا نس  والت

وتسرتشد مبخلدئ الصرم لاجتتع، والت يتم الصرتم الشيلهام.  

نتييييل بنييييه هيييين املهييييم تضييييت  الصييييرم   مجتييييع الستلاييييل ،   

واملشلرنم ااتتعتم، والعت  بشيك  هسيتتر عايأ ا،بتكيلر       

 هذا القيلع. 
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 علملتًل  الصرتم املدينم تصنت 

الصرم العلملتم بيضًل فإن هذه املدينم الصرتم  وحبسع هنظتم

اليت نتردث عنهل تنل  تعريفل  هنلحقتم خمتافم، لكن اىلحر 

العريضم هتفق عاتهل حبتت تشت  ال ذاء ا تد واملسكن 

املنلاع والختئم ا لذبم لارتل  واملدار  املنلاخم وهكلن العت  

قيفم عاتهل اآلهن.  و، ميكن بن ن ف  الخنتم الصرتم اليت ت

ااتتعل  السكلنتم. وتسعأ هذه الخنتم إ  تيففري الع ج املنلاع 

لاترضأ   املدينم، وتراعي حختعم اىلهراض امل هنم، نتل تعت  

 عاأ ا،بتكلر لاتنخؤ بلىلوبئم   املستقخ . 

جيع بن ندرك بن املستيفيل  املةتافم هن التيختق العتاي هلذه 

لىلال  نتتجم ،شت ف ا لجم هن الرعليم   هدن العلمل هي ب

هنيقم ىلشرى. ناتل ارتفع  القدرا  ا،قتصلديم   املدينم، 

نلن  ا لجم بعاأ لنظلم ا يفد ، ودرجم بن ر تييفرًا هن 

ا،بتكلر   هيفاجهم خملحر اىلهراض املعديم واىلوبئم والتنخؤ 

بلملةلحر الختئتم احملتتام، واليت ميكن بن تكيفن نتتجم ىلاخلب 

خمتافم. و  املدن املتييفر  هنلك خملحر صرتم نلجتم عن 

املصلنع وا،نخعلال  الكربيفنتم اليت تضر بللختئم، لذلك فإن 

العت  عاأ شاق هذا التيفازن ب  الختئم وا،بتكلر   املدينم ههم 

 جدًا. 
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 اارتاتتجتل  املدن الذنتم 

عاأ مل تتيفق  نتلئج ا هيفد املخذولم   املدن السعيفديم  

التقنتم اليت الهم ا،هتتلم بهل   رفع تصنت  هدينم الريلض ب  

املدن الذنتم، لكن املدينم ذاتهل امتا  املرتخم اىلو  ب  هدن 

جماس التعلون اخلاتجي حبسع تقرير "نريني"   تصنت  رب  

 الدولتم، والكفلءا  امليفاهع جذب عاأ العت . الخشري املل 

 إجراءا  تسهت  هع جلء اال،   ن   املتت ين وااتقيلب

 هدن لتكيفن ا،ات تلر   الراغخم العلملتم املكلتع انتقل 

 اليت الكفلءا  هذه ب  هن فإن بللتأنتد هلل، هقرًا املتاكم

 ا،شتصلص بصرلب هن الك ري بتننل، لتيفاجدهل نسعأ

 هذا. الييب اال    املتقدهم والشرنل  اليختم بلال، 
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الصرتم،  املدينم بتئم عاأ باره اتنعكس تأنتد وبك  اىلهر

ومنط ا تل  املختكر الذي نيتي بن يسهم   جيفد  ا تل  وبن 

ينتشر   بلقي املدن، وتعت  ا،ارتاتتجتل  ا للتم عاأ تهتئم 

املدن التقنتم ا دي م ه   هدينم نتيفم لتكيفن هقرًا تقنتًل إلنتلج 

دعم القيلع الصري العلملي بمدث العقلقري عاأ هستيفى العلمل، و

بك  السخ ، وهذا اىلهر جيع بن ينعكس باره عاأ بتئل  املدن 

 احملتيم، واكلن املتاكم هن نلفم اىلحتلف.

وقد ارتخي  قيف  الريلض   ببعد رب  املل  الخشري هؤشًرا 

   عاأ تع ي  رنِّهب-بإح قهل لربنلهج تنتتم القدرا  الخشريم 

. وهيف هل اتتم وعلملتًل وإقاتتتًل ر وحنتًلقدرا  هيفاحنتهل ل زدهل

هن ش   النهيفض بللتعاتم، وإعداد الشخلب لسيف  العت  

املستقخاي، ودعم ا،بتكلر وريلد  اىلعتل  ،غتنلم الفرص 

 وذلك نقً  عن املصلدر اليت بشلر  إ  ذا  التقرير. .النلشئم
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 املدن الذنتم والصرم 

املرنخل ، و   بعداد خري   ن زيلد  السعيفديم املدن شهد 

 فعللتم   ااخًل يؤار الختلنل    ذا  اليفق  فإن النقص

املدن، متت  هيفاء جيفد  مبراقخم موالتدابري اخللص الستلال 

 قتتم املرور ميفادث إصلبل  عن النلمجم اليففتل  هؤشر اج 

 ارتفلع هن ولارد املدن، ازدهلر هؤشرا    53.7 هتدنتم با  
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 الير ، عاأ املروريم ا يفادث عن النلمجم فتل هعد،  اليف

 لاس هم اليفحنتم ا،ارتاتتجتل  هن املتاكم جمتيفعم اعتتد 

 عاأ صلرهم تشريعل  مشا  والتدابري واإلجراءا  الير  عاأ

 اىلهلن. بم هم وااتةدام املرنخل  ارعم

 الت ري حتديل  هيفاجهم   املدن هرونمبن  هن وجيع التأند

 جديد  حتتتم بنتم وإنشلء لاتةيتط بالاتم  املنلشي رنت 

 .النق  شخكل  ونذلك تييفير لانق ،

 

 الختئم احملتيم والتأاري عاأ الصرم 

 لاختئييم وهسييتدام،  صييديق منيييف حتقتييق بضييرور  ا،هتتييلم يييربز

 تنتتيم    جميل   ا،ايت تلريم  املخيلدرا   هين  العدييد    واضيي  وهذا

شي     هين  السعيفديم ربتمالع متت تسعأ املتاكم اخلضراء، املدن
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عايأ   ا،عتتيلد  تقاتي   عرب املفهيفم تشكت إ   تيفجهلتهل هن العديد

 هسييييتداهم نقيييي  نظييييم وتيييييفير  املتجييييدد ، غييييري اليلقييييم هصيييلدر 

 وتقاتي   وهرنيم،  شضيراء  حتتتيم  بنتيم  وإقلهيم  وهنةفضم الكربيفن،

العلدهيم(   املتله وتدوير اخلضراء، الرقعم وإدارتهل، وزيلد  النفليل 

 ا ضيييريم التنتتيييم وإدار  التةيييتط  وحتسييي  هنيييلهج لديييم(، الره

 شلهام. لتكيفن املستداهم

 
 نيفرونل والصرم واملدن ميف  العلمل 

بييللنظر إ  املسيييتيفيل  العللتيييم هيين ميييل،  العيييدوى واليففتيييل    

، نفيذ  اليدو    مجتيع ب يلء     19-النلمجم عن هرض نيففتد 

  ا،قتصلد.العلمل عتاتل  اإلغ  ، ممل بدى إ  تخلحؤ  

تيأاريا  دراهلتتكتيم عايأ امليدن مييف        COVID-19بتنتل نلن لي 

 العلمل، نلن  النتلئج خمتافم حبسع املدينم.  

وتشيييري اليييدرو  املسيييتفلد  إ  ا لجيييم لتيييييفير شييييط اايييتجلبم  

حماتم لاييفارئ واإلنذار املخكر   الخنأ الترتتم، متيت جييع بن   
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 بايرع  واايتجلبم  وتكتًفيل  ًمهرون تكيفن مجتع املدن العلملتم بن ر

 .اليفحنتم بل كيفهل  هقلرنم الييفارئ  ل،  ا،اتجلبم  

وإن حتديد السكلن املعرض  لاةيير ميكين بن يسيلعد   هنيع     

التيييأاري الكايييي وتقاتييي  التفلوتيييل    تيييأاري امليييرض. مللتيييًل و       

املستقخ ، اتكيفن املدن العلملتم ذا  فرصم لتييفير اايرتاتتجتل   

 علدلم لارد هن املةلحر.جديد  و

 التنتتم والصرم

 التنتتييم شييط  اعتتييلد ملخيدب  بييديً  2030 املتاكيم  رؤيييم مت ي  

 قيييف  هكييلهن بن عاييأ وترتكيي  ،1970 عييلم بييدب الييذي اليفحنتييم

 ا،ايت تلريم  وقيفتهل واإلا هي، العربي عتقهل   تتت   لاتتاكم

 ا قييلر ايي ث بيي  رابييط نتريييفر ا،اييرتاتتجي وهيفقعهييل الرائييد ،

 متييييفي، جمتتيييع حتقتيييقإ   الرؤييييم اايييرتاتتجتًل وتهيييدف علملتيييم.

 .حتيفح ووحن ه دهر واقتصلد

 ا يفنتييم هنظيييفر هيين وااييعم ت ييتريا  عاييأ الرؤيييم وتنييييفي

 :التللي املتيفقع النريف عاأ ا ضريم لاتنتتم واإلدار  التنفتذيم

 املدن   والتنتتم اىلهن هن عل   هستيفى بضتلن ا،لت ام. 

 ا يفد  عللتم شدهل  تيففري ضتلن. 

 ا،ايييتةدام وحتقتيييق التصيييرر وهكلفريييم التاييييفث هييين ا يييد 

 .املتله اىله   مليفارد

 لاجتتع هتسلويم عت  فرص تيففري. 

  التنتتم.   واملتيفايم الص ري  الشرنل  إاهلهل  زيلد 
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  ورفيييع الييفيييي  امليييدى عايييأ اخليييلص القييييلع إايييهلهل  زييييلد 

 .إنتلجتته ا،قتصلديم

  اايت تلرا     يذب  العتي   بتئيم  بتسيهت   املتعاقيم  اىلنظتيم  تعدي

 .املقدهم اخلدهل  جيفد  مبستيفى وا،رتقلء القيلع

  وراصييد هبيينظ مإ   لاةييدهل  هبقييد م هيين ا كيفهييم دور حتيفييي 

 .هلل

 

 هؤشرا  إجيلبتم 

املدينم املنيفر  شهلد  اعرتاف  العلملتم،هنر  هنظتم الصرم 

ملعليري العلملتم اليت بأنهل هدينم صرتم بعد بن بنتا  مجتع ا

متت  املتكله ،تياخهل املنظتم لتكيفن هدينم صرتم مبفهيفههل 

 2تعد املدينم املنيفر  بو  هدينم نخري  يتجلوز عدد اكلنهل 

 هاتيفن نستم يتم ا،عرتاف بهل هن هنظتم الصرم العلملتم. 

ومتت  برنلهج املدن الصرتم بلملدينم املنيفر  برباجمهل املتنيفعم 

ببرزهل حتقتق شرانم إارتاتتجتم هع جلهعم حتخم اليت هن 

لتدوين مجتع املتياخل  واإلجراءا  ا كيفهتم مبل يتيفافق هع 

اىلنظتم العلملتم والشيفاهد واإلجراءا  وتسجتاهل   هنصم 

 .إلكرتونتم ،ح ع املنظتم عاتهل

 بو  هن وامد  تعد الصرتم اليلئ  هدينم بن بللذنر وجدير

انضت  إ  برنلهج املدن الصرتم بيفزار   اليت املتاكم هدن

الصرم  متت تضلفر  جهيفد مجتع القيلعل  ا كيفهتم 

واىلهاتم واخللصم مبدينم اليلئ ، ومبشلرنم فلعام هن بفراد 
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ااتتع  لترقتق هعليري املنظتم، واليت تتيفافق هع بهداف رؤيم 

 .2030املتاكم 

بو  املدينم بتئم تكيفن هن بن الصرتم املدن هفهيفم وينياق  

 يستدعي ممل ويع زه  الصرم خيدم الذي املستيفى   القريم

 الع قم ذا  القيلعل  خمتا  ب  املشرتك والعت  التنستق

ضلفم إ  تضلفر جهيفد مجتع بفراد ااتتع بلإل والختئم، بللصرم

 .خلدهم هدينتهم، ولتنتتم ا تل  فتهل

 

 منط ا تل  

ا ا  التيفريد، متت  بد  جلئرم نيفرونل إ  اضيرابل 

الهم التضةم بيضًل واىلزهم الرواتم   إبراز بهتتم العت  

 ا،اتخلقي   جمل  صرم املدن. 

وهن املهم الرتنت    السنيفا  القلدهم   املدن وااتتعل  

ا ضريم عاأ بمنلط ال ذاء الصرتم، مبل فتهل اىلحعتم املعلَلجم. 

هج التأه  الييب ونذلك تضت  الصرم النفستم ضتن برا

شصيفصًل لاتتلرا  اليخت  الذين ييفاجهيفن ن ريًا هن 

 الصعيفبل  هؤشرًا   املدن.  

تات م املتاكم بنهج الصرم   مجتع الستلال  مبل حيقق تقدهًل 

  بهداف التنتتم املستداهم، نتل جيع ا،اتفلد  هن تقنتل  

ق الذنلء ا،صينلعي وا تع املستتر لاختلنل  وعن حري

حلئرا  درون    تيفقع اىلوبئم   املستقخ . وبللنظر لاجلنع الختئي 

تؤند هخلدر  الشر  اىلواط اىلشضر عاأ الت ام املتاكم 
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العربتم السعيفديم جبهيفد ا،اتداهم الدولتم، وتسهم   زيلد  

قدرا  املنيقم عاأ  ليم نيفنع اىلرض هن ش   وضع 

عت  عاأ حتقتق ت ،شلرحم حريق حتيفمم ذا  هعلمل واضرم

 مجتع املستهدفل  العلملتم.

تدعم هذه املخلدر  عتاتل  تنستق ا هيفد ب  املتاكم و

وشرنلئهل اإلقاتتت  والدولت  هن بج  نق  املعرفم وتخلد  

اخلربا ، ممل يسهم   حتقتق اخنفلض نخري   ا،نخعلال  

 الكربيفنتم العلملتم، بلإلضلفم إ  تنفتذ بنرب برنلهج إعلد 

 تشجري   العلمل.

 برصفم املشل    املدن 

نتع الدنتيفر صلحل  2021  شهر فرباير هن علم 

السايلن ورقم عت  ميف  فيفائد برصفم املشل    املدينم. مشا  

اليفرقم نقلحًل جيفهريم هرتخيم بل لنع الصري، ولعاهل تكيفن 

فرصم جتد  لنشري إ  بعض النقلط املهتم. وقخ  ذلك لعانل نتفق 

اأ بن اايفك السكلن   التعله  هع اىلرصفم   املدن ع

السعيفديم هيف بهر هاف  ل نتخله. فللك ري هن السكلن يترلشأ 

السري عاأ اىلرصفم إهل لعدم انتظلههل وتدرجهل   الير ، بو 

لعدم ا،عتتلد عاأ هذا السايفك.   ناتل ا للت  فإن النتتجم 

عدد ا يفادث املروريم،  النهلئتم املتعاقم بللصرم اتنعكس عاأ

 وعاأ الصرم العلهم. 

وتعتتد ا،اتفلد  القصيفى هن اىلرصفم عاأ التيفازن ب  

ا،هتتلم بللصرم والس هم املروريم، وب  التنظتم ا تد متأ ، 
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تعتق مرنم اري املرنخل    اليرقل ، فتصخي اخخًل   

 التأاري السايب عاأ جيفد  ا تل    املدن. 

ن نقيف  بأن املشي هيف الع ج اليفمتد لك ري هن ، ميكن ب

اىلهراض املنتشر ، لكنه يسلعد   التةفت  هن عدد ا ل،  

نتل -اليت تت ايد بلاتترار   املتاكم لك ري هن اىلهراض 

فلىلجيفاء واليقس هتخلين   املدن السعيفديم،  -تشري الدراال 

لرام وقد يكيفن هشجعًل   بعض فصيف  السنم عاأ املشي ومم

الريلضم. بلإلضلفم لذلك فإن الشك  ا تللي يسلهم   حتس  

صيفر  املدينم، نتل بنه يسهم   التقلرب ا،جتتلعي ب  

 السكلن داش  اىلمتلء.

وهع ن  ذلك تخقأ لك  هدينم حختعتهل اخللصم بهل، واليت 

تتتلشأ هع تضلريس املكلن، واتسلع رقعم املدينم، وحختعم 

ل   ن  اىلميفا  نهتم بللصرم العلهم وإن والئ  النق ، لكنن

 اشتاف  التفلصت    جمتاهل. 

 الترديل   

       ياعييع منييط ا تييل  والسييايفك دورًا ههتييًل   شاييق عييلدا  غييري

 صرتم   املدينم.

   اشيييت ف املتياخيييل  بييي  امليييدن السيييعيفديم ل رتقيييلء بتصييينتفهل

 الصري، وذلك بلشت ف درجم حتضرهل.

 س عتاهل عاأ القيلع الصري وجيفد  تعدد ا هل  اليت ينعك

 ا تل    املدن. 
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 التيفصتل   

          تهتئييم بفييراد ااتتييع ليينتط متييل  صييري هيين شيي   التيفعتييم

 املستتر .

    تع ييي  دور ا،بتكييلر   القيييلع الصييري وتنتتييم املييدن  متييت

 باخ  جنلمه ش   جلئرم نيفرونل. 

   هين   تضت  الصرم النفستم ضتن براهج التأه  الييب مليل هليل

تيييأاري   منيييط متيييل  السيييكلن وجييييفد  ا تيييل    امليييدن، متيييت   

 ينعكس بارهل اإلجيلبي عاأ اايفك السكلن   املدينم. 

 املصلدر 

 2019 املدن السعيفديم مللم تقرير. 

  2021هؤشر املدن الذنتم. 

 واليفعي شتأ لاس هم لفيفائد املشل  السايلن  برصفم د. صلحل 

 والسعيفد . العلم والنق  والصرم

  هستقخ  املدن واملنلحق، تقرير مت  ترمجته إ  العربتم هن

 قخ  املهند  عخداهلل بن إبراهتم الرشتص 

 WHAT MAKES A HEALTHY CITY? 

 COVID-19 in Three Global Cities: Comparing Impacts and 
Outcomes. 

 Envisaging the Future of Cities 

 https://www.alriyadh.com/1914962 

 

 

 

 

https://www.alriyadh.com/1914962
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 التعقتخل  

 التعقيب األول: أ. غسان عبد اجلواد 

جيع بن ندرك بن اارتاتتجتم املدن الذنتم ومجتع  -1

القيلعل  اىلشرى نلليلقم والنق ، بلإلضلفم إ  ا،ارتاتتجتم 

العترانتم وغريهل هن اارتاتتجتل  القيلعل  املةتافم بلملتاكم 

العربتم السعيفديم ناهل اعتتد  باس صرتم. لذلك فإن تكله  

هذه ا،ارتاتتجتل  يعترب عنصرًا ههتًل.  وغريهل ناهل هلل باس 

صرتم وبارهل عاأ الختئم والصرم ولتس فقط املدن الذنتم، 

فتكله  ا،ارتاتتجتل  لاختئم الصرتم يبنظر إلتهل دائتل 

 مبفهيفههل الشتيفلي. 

مبخلدرا  ترتقي جبيفد  ا تل  ورفع  اهتت  رؤيم املتاكم -2

هعد  عتر الفرد السعيفدي، لذلك فإننل جند هذا احمليفر هرتخيًل 

 بعد  هخلدرا  ه   ا هم النق  وتقات  عدد اليففتل . 

قيلع النق  هيف قيلع يعت  بشك  هستتر لتكيفن قيلعًل  -3

صديقًل لاختئم، وهذا هيف السخع اىلالاي   ا،هتتلم بترس  

يلقم   املرنخل  ووالئ  النق ، وا،اتفلد  هن ااته ك ال

ا،بتكلرا    جمل  تييفير اليفقيفد هلذه املرنخل  بشك  

هستتر. وهن ذلك العت  عاأ تفعت  ااتةدام اهلتدروج  

 واملرنخل  الكهربلئتم نيلقم بديام بأارع وق  ممكن. 

، ينخ ي بن نتجله  هسألم تأاري تقات  ا،زدملم   اليرقل   -4

اايفك السكلن، وبللتللي رفع درجم جيفد  ا تل    املدن  عاأ

وتقات  اىلهراض النفستم اليت بلت  تعتق متل  الفرد اليختعتم   

 املدينم. 
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نيي  هييذه ا،اييرتاتتجتل  باييهت  بشييك  فلعيي  وإجيييلبي،     

وانعكس ذلك عاأ النتلئج متت اخنفض هعد  اليففتيل    امليدن   

 ث ايينيفا  امللضييتم فقيييط،   بلمللئييم شيي   اليي     35بنسييخم تقييلرب   

فيييللتييفير املسيييتتر هييين قخييي  وزار  الصيييرم واملنظيفهيييم الصيييرتم       

بشييك  عييلم بصييخي يضييع التقنتييم نأوليفيييم قصيييفى بلاييل . وقييد  

شلهدنل القيلع يياق شرنل  جديد  هعنتيم بل،بتكيلر بللصيرم    

شي   الفييرت  امللضييتم، وهييف هييل يسييهم   رفيع هعييد،  الصييرم      

 املدن. 

 

 لثاني: د. سكينة الشيخالتعقيب ا 

ايييرتاتتجتم امليييدن الصيييرتم بو التصييينت     اعنيييد املراجعيييم ورايييم   

  دراام نقلط بهتهلبد هن  الصري بلملدن ،

الستلايييل  والتيييدابري الييييت تضيييتن اايييتداهم وتيييييفير امليييدن   (１

الصرتم بلملتاكم. عاأ اخت  امل ل   بشلر نلتيع اليفرقيم الرئتسيم    

للسييييييتنم، ناملتاكييييييم اىلهييييييراض امل هنيييييم     انتشييييييلرعيييييد   مل

، بهييراض القاييع ارتفييلع ضيي ط الييدم، الكيفلتسييرتو السييكري، 

وع قتهييييل بللخنتييييم  والشييييراي  إ  جلنييييع اىلهييييراض السييييرحلنتم 

ولايفقيفف عايأ هكيلهن اخلاي  مل يشير الكلتيع       الترتتم الصرتم.

ىلهتتم ا،اتفلد  هن حتات  الختلنل  السكلنتم املتييففر ، لايفقييفف   

ىلهيييراض وت اييييد انتشيييلرهل بيييلاتتع.  عايييأ بايييخلب نشييييفء هيييذه ا 

نيييذلك مل يتيييير  الكلتيييع لتيييداعتل  جلئريييم نيفرونيييل عايييأ     

الصرم السكلنتم بشك  علم. متت إن جلئريم نيفرونيل بميدا     
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 حتدييداً . العيلمل  هسيتيفى  عايأ  السيكلنتم  ت تريًا نخريًا   الصيرم 

املترييد  بجييرى الخييلم يفن   هرانيي  السييتير  عاييأ      اليف،يييل   

يفقليييم هنهييل حتاييتً  لقلعييدتي بتلنييل  نييخريت  تتعاييق  اىلهييراض وال

علهًل.  18مبيللخل  التأه  املسترقم ىلشةلص تق  بعتلرهم عن 

 قخي   هين  19-مبيرض نيففتيد   اووجدوا بن اىلحفل  الذين بصتخيف

 بي   تيرتاوح  بنسيخم  السيكري  بيداء  لإلصيلبم  تعرضيلً  بن ير  نلنيفا

 اإلصييلبم  هلييم تسييخق  مل الييذين بلىلحفييل   هقلرنييم ٪166 إ  33٪

 ارتفلعيلً  لندن   الخلم يفن رصد املترد  املتاكم   بيضًل. بلملرض

جلئريييم  بانيييلء السيييكري بييداء  اىلحفيييل  إصيييلبل    ٪80 بنسييخم 

نيفرونل. وا يدير بلليذنر بن املتاكيم لتسي  مبنيأى عين العيلمل        

وقييد تكيييفن نسييخم اإلصييلبم لييدى بحفللنييل بييداء السييكري بعاييأ،    

خريييت العاتيييي والدراايييل  املسيييرتم ليييذلك هنيييلك ملجيييم هاريييم لا

لدراام الصرم السكلنتم بلملتاكم بعد ا لئريم وا،ايتفلد  هين    

النتيييييلئج   رايييييم اايييييرتاتتجتل  وهسيييييتهدفل  امليييييدن الصيييييرتم 

 بلملتاكم.

اىلهراض  وانتشلرعد  منيف إ  جلنع ذلك مل يشر الكلتع مل (２

 شييتيفلم بفرييص الي واج   هييدن املتاكييم وع قتهييل املاليفرااتيم غييري  

ممييل هلييل تييأاري هخلشيير   رفييع تكافييم    ،بييلليفعي العييلم   ااتتييع 

والتيييأاري عايييأ اايييتداهم امليييدن   العييي ج لافيييرد بيييلاتتع السيييعيفدي 

 الصرتم بلملتاكم.

مل يشيير الكلتييع لييدور املنظيفهييم التعاتتتييم تشييت  املييدار        (３

وا لهعييل  ونرااييي الخرييت العاتييي   بنييلء جتيي  واع ، صييري     

 تتعل  صرتم هستداهم.  قلدر عاأ بنلء هدن وجم
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مل يسهع الكلتع   دور اليفعي ااتتعي جتله منط ا تل   (４

الصري والكش  املخكر عن اىلهراض امل هنم وهلليه هين دور     

 ااتداهم املدن الصرتم.

 

  املداخالت حول القضية 

 .التعري  مبفهيفم املدن الصرتم 

سيييييتةدم   الصيييييرم العلهيييييم ن هصيييييياي امليييييدن الصيييييرتم يبإ

تم العترانييي لتييؤدي إ  انيخييلع عيين الستلاييم   الصييرم، والتصييت

الصرتم هن هخيلدر    ينموقد   بروز الشك  ا ديت ملصياي املد

هنظتم الصرم العلملتيم لاتيدن والقيرى الصيرتم الييت انياقي  عيلم        

وقييييد   تييييييفير املصييييياي بل،شييييرتاك هييييع ا،حتييييلد      " م،1986

إلنشلء اتلايم   اىلوروبي، ولكنه بصخي هصياًرل دولًتل نيريقم

عيرف بيللتع ي ا    صرتم علهم عاأ املستيفى احملايي هين شي   هيل يب    

وبييدب تيختييق هييذا الربنييلهج بأاييايفب يييت ءم هييع هفييلهتم  ". الصييرتم

وذلييك لكييي يييتم قخيييف  هييذا الربنييلهج وتيختقييه بشييك    ،ااتتييع

 ونلنييي  الربنيييلهج، هيييذا هييين املنشييييفدلترقتيييق اهليييدف  ،هسيييتتر

تيختيق هيذا الربنيلهج،       اىلو  التجربيم  واملند  الخكرييم هدينتل

متييت   التنسييتق هييع املكتييع اإلقاتتييي لاشيير  املتيفاييط ملنظتييم   

 .الصرم العلملتم بللقلهر  و  إقرار هذا الربنلهج

"وتعتتييد صييرم اييكلن املدينييم إ  مييد نييخري عاييأ ظييروف        

هعتشييتهم وبمنييلط متييلتهم، وتبعييرف العيفاهيي  اليييت تييؤار بشييك        

لصييري   متييلتهم التيفهتييم بأنهييل احملييددا   نييخري عاييأ وضييعهم ا
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الصيييرتم، وتشيييت  تايييك احمليييددا   إهيييدادا  املتيييله، والصيييرف      

الصيييري، والت ذييييم، واييي هم اىلغذييييم، واخليييدهل  الصيييرتم،     

وظييروف السييكن، وظييروف العتيي ، والتعاييتم، وبمنييلط ا تييل ،     

والييت ريا  السييكلنتم، وهييل إ  ذلييك هيين بتئييل  هلديييم واجتتلعتييم  

 حتتط بسكلن املدينم". واقتصلديم

 هنظتيم  قخي   هين  هعتتيد   صرتم هدينم بو  الدرعتم هدينم وتعد

  تد  هدينم الدرعتيم   اىلو  هين ببريي   العلملتم، متت اعتب الصرم

م وذلك لترقتق مثلن  هعتيلرًا هين هعيليري املنظتيم،     2018هن علم 

تيي  ذلييك اعتتييلد عييدد هيين املييدن اىلشييرى، وقييد هنريي  هنظتييم         

ملتم املدينم املنيفر  وهعهل هدينم الييلئ  شيهلد  اعيرتاف    الصرم العل

بأنهييل هدينييم صييرتم بعييد بن بنتايي  مجتييع املعييليري العلملتييم اليييت     

صيييرتم مبفهيفههيييل املتكلهييي ،  دينيييمتياخهيييل املنظتيييم، لتكييييفن ه

وبذلك تعد بو  هدينم نخري  يتجلوز عدد ايكلنهل هاتييفني نسيتم    

وييأتي  . الصيرم العلملتيم  يتم ا،عرتاف بهل هدينم صيرتم هين هنظتيم    

ا،هتتيييلم بربنيييلهج امليييدن الصيييرتم ضيييتن حتقتيييق بهيييداف رؤييييم      

 .2030املتاكم 

 

 ربنلهج املدن الصرتماىلهداف اىلالاتم ل. 

حريقيييم إلنشيييلء " امليييدن الصيييرتم"يعيييد هيييذا املصيييياي اليييدولي 

عييرف عاييأ املسييتيفى احملاييي هيين شيي   هييل يب    علهييماتلاييم صييرتم  

لك عايأ اىلبعيلد املتعيدد  لاصيرم،     بللتع ي ا  الصرتم، ويؤند ذ

نتل   وضع داتيفر هنظتم الصرم العلملتم وهت يل  بوتيلوا لتع يي     
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الصيييرم، وجيييلء  فكييير  برنيييلهج امليييدن الصيييرتم عنيييدهل رفعييي   

حباييييف  عيييلم  « الصيييرم لاجتتيييع »هنظتيييم الصيييرم العلملتيييم شيييعلر    

م، متيييت يعتيييرب هفهييييفم امليييدن الصيييرتم جييي ءًا هييين حتقتيييق  2000

اىلولتييم، وتقيييفم فكيير  املييدن الصييرتم عاييأ بن     الرعليييم الصييرتم 

هخييدب حتسيي  الصييرم ميكيين بن يترقييق إذا   حتسيي  ا يفانييع    

الختئتييم وا،جتتلعتييم وا،قتصييلديم املييؤار  عاييأ الصييرم، ذلييك بن      

بو   املدرايم بو   ني   صرم املرء هي نتتجم لاظروف السلئد    امل

  هرافيييق ه اتيييل هييي نتتجييم ملسيييتيفى ا يييفد      ،  هكييلن العتيي   

تقييديم الرعليييم الصييرتم، وهيفاصييفل  املدينييم الصييرتم بنهييل تايييب     

ا،متتلجل  اىلالاتم لسكلنهل، وتعت  برتااهل التلرخيي وال قيل   

وحتتفي به، وتضم جمتتعًل قيفيًل يتكيلت  ببنيلؤه وييؤازر بعضيهم،     

اقتصيييلد هتنييييفع ا يفانيييع وهتجيييدد، نتيييل تقييييفم      ليكييييفن هلييي

اييتترار، وتييتاةص بهييداف الربنييلهج    هنظيفهييم بتئتييم هضييتيفنم ا،  

بللنهيفض بصرم السكلن حبتت يسهم   رفيع هسيتيفى اخليدهل     

والظيييروف الصيييرتم والختئتيييم   امليييدن عييين حرييييق  زييييلد  الييييفعي  

بللقضيييليل الصيييرتم والختئتيييم   إحيييلر التيييييفر والتنتتيييم الصيييرتم    

  هعل ييم  -بفييرادًا وهنظتييل -والختئتييم، وهشييلرنم ااتتييع 

صرتم الختئتم عن حريق إعداد اىلنشيم واملشيروعل   هشك ته ال

 .الصرتم والختئتم وإعيلؤهم الدعم ال زم

برنيييلهج امليييدن الصيييرتم بميييد اليييرباهج الييييت تسيييعأ إ     يعيييدو

ا،رتقييلء بصييرم ومتييل  السييكلن، ويعتتييد الربنييلهج عاييأ العتيي        

ا تلعي والخرت الدائم عن التجدييد وا،بتكيلر  تتيع ايكلن     

نًل وهسؤوً،   القيلع ا كيفهي بو القيلع اخللص، املدينم هيفاح
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وذلييك يعيييفد إ  بن بي هييؤار صييري بو بتئييي   املدينييم يييؤار عاييأ     

تم ا،ايتفلد  امل للتيم   تي ا تتع، وقد بوضير  التجيلرب بنيه لكيي     

هن برنيلهج امليدن الصيرتم جييع بن ييتم إشيراك بفيراد ااتتيع           

ر فتهيل، وقيد   تيختيق    وضع شيم الربنلهج وتنفتذهل ام ا،ايتترا 

هدينييييم صييييرتم هيييين شيييي   تفعتيييي   22الربنييييلهج   املتاكييييم   

والتعييلون بيي  القيلعييل  ذا  الع قييم لايفصيييف    تييعهشييلرنم اات

إ  الصرم مبفهيفههل الشيله ، و  اعتتيلد برنيلهج امليدن الصيرتم      

وتشييرف عاتييه وزار  الصييرم اليييت بييلدر  بل،نضييتلم إ  ا تاييم       

اييري  متييل (، ويهييدف   1000 -هدينييم  1000  )العلملتييم املسييتل 

يسيهم   تتحب ،برنلهج املدن الصرتم إ  النهيفض بصرم السكلن

  رفع هستيفى اخلدهل  والظروف الصرتم والختئتيم   امليدن عين    

حريييق  زيييلد  اليييفعي بللقضييليل الصييرتم والختئتييم   إحييلر التييييفر    

ًا بفيييييراد-والتنتتيييييم الصيييييرتم والختئتيييييم، وهشيييييلرنم ااتتيييييع  

  هعل ييم هشييك ته الصييرتم الختئتييم عيين حريييق     -وهنظتييل 

وإعيييلئهم الييدعم  والختئتييمإعييداد اىلنشيييم واملشييروعل  الصييرتم  

ال زم، وممل ، شيك فتيه بن مماكتنيل تعيتض نهضيم نيخري  عايأ        

مجتييع املسييتيفيل  و  نيي  ااييل، ، وهنييلك مييرص نلهيي  هيين   

 ووليي عهيده   ا كيفهيم الرشيتد  بقتيلد  شيلدم ا يره  الشيريف       

عاييأ النهيييفض مبسييتيفى هييدننل وجعاييهل   -مفظهتييل اهلل-اىلهيي  

تيففر فتهيل هقيفهيل  امليدن الصيرتم،      تتهن بفض  هدن العلمل، م

 ،وقد   تيختق هذا الربنلهج بأايايفب ييت ءم هيع هفيلهتم ااتتيع     

وذلييك لكييي يييتم قخيييف  هييذا الربنييلهج وتيختقييه بشييك  هسييتتر       

 . الربنلهجلترقتق اهلدف املنشيفد هن هذا 
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هييدنهل  متييأ تصييخياليفاقييع مللًتييل تسييلبق الييدو  علملتييًل   ويشييهد

ايييييعتًل هنهيييييل إ  ا،رتقيييييلء بصيييييرم متيييييل  ايييييكلنهل     ،صيييييرتم

شيعلر  "والننتهل، وهذا هل بدى مبنظتم الصرم العلملتم ىلن ترفع 

تييخف فكيير  برنييلهج املييدن الصييرتم، اليييت   عييرب  "الصييرم لاجتتييع

بييدب تنفتييذ برنييلهج املييدن    دتقيييفم عاييأ هخييدب حتسيي  الصييرم، وقيي   

الصيرتم بإمييدى عشيير  هدينييم بوروبتيم، وبايي  عييدد املييدن الصييرتم   

م بن ير هين بلي  هدينيم، وهييف العيلم       1996ميف  العلمل متأ عيلم  

نشيعلر لاتييفم   « املدن الصرتم.. تعف متل  بفض »الذي اشتري فته 

هين   -نتسيلن -العلملي لاصرم، الذي يصلدف السلبع هين ببريي    

% هيين 70ع إعيي ن هنظتييم الصييرم العلملتييم فييإن   . ومسيينيي  عييلم 

اييييكلن العييييلمل اتعتشيييييفن   املنييييلحق ا ضييييريم حبايييييف  عييييلم  

، اىلهر الذي يشري إ  منييف هبيَّيرد   ااتتعيل  ا ضيريم     2025

وحيقق الك ري هن امل اييل لاتيدن  إ، بنيه اتشيك  حتيديًل ههيددًا       

 لاصرم حبد ذاته.

وبتييم التلبعييم ملنظتييم حرميي  شييخكم املييدن الصييرتم اىلور لقييدو

،  (HCIs) هؤشًرا لاتدن الصيرتم  53الصرم العلملتم جمتيفعم هن 

ليفصيي  صييرم هيفاحنتهييل والتقييلط جمتيفعييم هيين املخييلدرا  احملاتييم    

 .اليت تتنلو  اىلبعلد اىلواع لاصرم

 ًاتشيييت  هؤشيييرين صيييرت  وا ايييم هؤشيييرا  بتئتيييم وهؤشييير  و 

تايييفث ، اليففييل  اييخع -اليففتييل  ) :ًاوامييد ًلواقتصييلدي ًلاجتتلعتيي

هعيد   ، النق  العلم، رنيفب الدراجل    املدينم، ال  ف ا يفي

 (.الخيللم
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نسيلن، وشايق   املدن تعف فتتل تعنتيه التترني  مييف  اإل    وبنسنم

فييرص التيفاصيي  ا،جتتييلعي الفعييل  الييذي هيين شييأنه بنييلء اقلفييم         

فيراد ااتتيع   بنسيلنتم والرتابيط بي     هشرتنم قلئتم عاأ القيتم اإل 

ئيييل  العترييييم املةتافيييم، وتقايييتص السيييايفك ا،ايييته ني  هييين الف

 .الاي لاتجتعل  والرتفتهبنعنصر 

 

  ببرز الترديل  اليت تيفاجه تصنت  املدن السعيفديم نتدن

 صرتم.

عايييأ اليييرغم هييين بن هيييدننل تنتييييف عترانتيييًل ومضيييريًل بصييييفر      

نهل نختئم صرتم ينقصيهل الكي ري وشلصيم   فصي      ب، إاريعم، 

عاييأ اييخت  -تدينييم الريييلض فديد ا ييرار . الصييت  اخلييلنق وشيي

تعلني هن هيفجل  ال خلر هن فرت  ىلشرى وتعلني هن نقص  -امل ل 

الييذي يعييد بالاييتًل   التةفتيي  هيين  اييلر ال خييلر ومييرار    تشييجريال

بن لا خيييلر هصيييدرين  الرييييلح املعتيييلد  ونقايييهل    وا،عتقيييلداليقيييس. 

بشييري  وهييذا علهيي  حختعييي يصييعع الييتركم بييه، وعلهيي   لألتربييم

راضي وجتريفهل لتكيفن هنلاخم لاخنيلء،  بسخع العتران وتسيفيم اىل

هيل ميكين ه مظتيه     وهييف  ،تربيم وال خيلر  وبللتللي زيلد  هيفجل  اىل

خعض هدننل وبسخع ال خيلر  فعند هجرهل لفرتا  قصري .  املنلز   

 ،واليقيييس شيييديد ا يييرار  تخيييدو غيييري هنلايييخم لاعيييتض اآلدهيييي      

ري غييري اليييفاعي   التعلهيي  هييع  يضييلع  هيين ذلييك النشييلط الخشيي و

 .الختئم بعنلصرهل املةتافم هن هلء وهيفاء وتربم وخمايفقل 
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 شر له ع قم بل لنيع الصيري يتت ي    تيدني هسيتيفى       عله 

 ،متلء، ون ر  نفليل  الختيف  بصييفر  غيري هعقيفليم   نظلفم بعض اىل

هلنيل   بوتخدو املشكام   حريقيم اليتةاص هين النفلييل  هين قخي        

و، ييفجيد هتكنيم نظلفيم     ،تقاتديم ًلحرقتستعت  ت ا   ، ذإ  املدن

 الصييييفراءمتييييلء، وذلييييك لاييييتةاص هيييين ا لويييييل     عللتييييم   اىل

 .املكشيففم اليت تنشر الذبلب وا شرا 

 احمللفظييم بضييرور  ا،جتتييلعي اليييفعي نقييص ذلييك إ  يضييلف

يييي ا  اليييخعض ياقييييفن مبةافيييلتهم   الشييييفارع،   ذ ،إ الختئيييم  عايييأ

 .هلنن العلهماىلواملتن هل  و

تتت يي     املدينييم بشييرى هلييل ع قييم بل لنييع الصييري    ظييلهر 

رغيم   ،قخيل  عاتهيل  بلنتشلر هيلعم اليفجخل  السريعم ون رتهل واإل

ح قيييًل. ي ميييأ هييي ً  بن  إحعتيييم غيييري صيييرتم  ببن بعضيييهل تقيييدم 

ميتاييييفن لتنيييلو  الفيفانيييه املفتيييد  ويفضيييايفن ا اييييفى      حفللنيييل ،ب

قيد ختاييف    عصلئرتنلوليفا الفيفانه فخصيفر  ذا هل إو والشيفنيف،تم،

 .لتلف املفتد هن اىل

نتقيييدم عترانتيييًل فنيييخف بتيفتيييًل مجتايييم وصيييرتم وهيلبقيييم    ييين

لاشروط الخاديم، لكننل نتةاي  غيذائتًل مميل يعيف زييلد  هعيد،        

هيل يعيف     هيراض الييت تيرتخط بينتط ال يذاء اليذي نتنلوليه       بعض اىل

ممن  ٪30املدن، فنريف  نذلك ض يًل عاأ اخلدهل  الصرتم  

 ٪29  اليفزن، و يف  د زيل هن يعلنيفن انم 15عتلرهم ت يد عن ب

يعيييلنيفن هييين السيييتنم نتيييرض، وهيييي هؤشيييرا  اييياختم تيييرتخط      
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يصييلمع ذلييك عييدم مملراييم الريلضييم       ل،اليييت نتنلوهليي   بلىلحعتييم 

 .ونقص اليفعي بأهتتتهل

عايييأ إحييي   هنظتيييم الصيييرم العلملتيييم   علهيييًل 30رغيييم هيييرور و

امليييدن الصيييرتم نربنيييلهج دوليييي حيفيييي  امليييدى ل رتقيييلء    برنيييلهج 

مبستيفى اخلدهل  الختئتم والصرتم وا،جتتلعتم، إ، بنه مل يشيفع  

ق الربنييلهج   ا صيييف  عاييأ ا،عتتييلد   يخِ ييهدينييم اييعيفديم تب  27لييي

بسخع الت تري املستتر لخعض الاجلن العلهام، وعدم حتقتيق   الدولي

هيذا هين املهيم اإلشيلر  إ  بنيه       هيع  لكين   % هن املعليري العلملتم80

تسيلرع  شي   السينت  امللضيتم وتيري  تصينت  امليدن نتيدن          قد

 .صرتم   املتاكم

التاييييفث الضيفضيييلئي بميييد بهيييم هؤشيييرا  امليييدن     نتيييل يعيييد  

الصييرتم واليييت تسييلهم بشييك  نييخري   رفييع جيييفد  متييل  النييل   

بنييرب هسييخع  ، ويعييد اييلنيوهلييل تييأاري نييخري   رامييتهم ورضييلهم

  م.لن  الصرتم   العلمل وذلك وفًقل ملنظتم الصرم العلملتلاتش

جند بنهل ، ال ئرم التنظتتتم لاضيفضلءإ  هيفاد  الرجيفع وعند

تستي لاتيلعم واملقيلهي بتشي ت  امليفايتقأ وفيق هقيليتس حميدد        

ملستيفيل  الصيف ، وبعد بشذ تصريي هن املرني  الييفحف لارقلبيم    

قيد تكييفن    ا لصيام، لهدا  لكين هين املشي    الختئي عاأ ا،لت ام 

 ليذا   هنلك جتلوزا  وعدم الت ام مبستيفيل  الصيف  وهيد  تشي تاه  

اىلهيير يتياييع هراقخييم هسييتتر  ملييدى التيي ام هييذه املقييلهي بشييروط   

 املتكين  وهعل م شكلوى السكلن املتضررين بللقدر  ال ئرم،

 .ىلن ت تري املن   لتس بلىلهر اهل 
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للتصنت  الصري لاتدن وهن امليفضيفعل  ذا  الصام نذلك ب

هيفضيفع عدم وصيف  شدهل  الصرف الصري لك  مي هن بمتلء 

نيه   هعظيم   بي ميأ    متيت  هدننل الكخري  واملتيفاييم والصي ري   

بمتلء ن  هدينم وقريم تنتشر السيخةل  وحفيي املتيله القريخيم هين      

وهيييييذه تسيييييلهم   انتشيييييلر اليييييروائي الكريهيييييم  ،ايييييي اىلرض 

مييأ بن املنييلز    هييذه اىلمتييلء   وا شييرا  وغريهييل. نييذلك ي  

صيي مهل إجييدرانهل تتصييدع وبرضييتلتهل تهييخط هييع اليي هن القصييري و

اىلايخلب تعييفد إ     إن  قيد يقييف  قلئي     ،ونفسيتلً  قتصيلديلً هكا  ا

صييي  بهيييم هعل يييم  لكييين اىل  اييييفء عتاتيييل  العييي   و ييييف ذليييك   

 .املشكام

 وهيل  امليرور  وبنظتم الستلر  قتلد  هسألم فإن الخعض تصيفر و 

 الصيرتم،  بلمليدن  قيفييم  ع قيم  ذا لاسيتلرا   مييفادث  هين  ذلك ارقي

 هييذه عاييأ يرتتييع وهييل القتييلد ، اييلعم النفسييي اىلهيين متييت هيين

 وإعلقيييل ، دائتيييم تكييييفن قيييد وإصيييلبل ، وفتيييل  هييين ا ييييفادث

 هيين  يكيييفن بن ميكيين السييلبقم اليي  ث هييذه نسييع بن والتصيييفر

   اىلق  عاأ. الصري املدينم هستيفى لترديد تقتتته يتم هل ضتن

، هيذا  اينيفيلً  شيةص  9000العلمل ال للت متيت ننيل نفقيد     ب د

اليفضع اآلن بفض  هين ذي   ورمبل بصخيغري اإلصلبل  واإلعلقل ، 

 .قخ 

جلنيييع  شييير يتشيييك    السيييايفك السيييايب   امليييرور    هنيييلكو

وهنهييل اخليروج هين الشييلرع الفرعيي لارئتسييي     ،بأشيكلله املتعيدد   

 -ًلوإن مل يكين ملداي  -ادث ممل قد يسيخع ا ييف   ،دون التيفق 

هيين التخعييل  الصييرتم السيياختم  ههييل فتييفريبييك السييلئق اآلشيير وفتييه 
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نتتجييم الييذعر هيين    ،عاييأ السييلئق  اآلشييرين ونييذلك الرنييلب    

ذليك   وهن، . وغري هذا هن بمنلط السايفك املروري السايب يفادثا

هتل  مقيف  املشل    اىلمتلء واىلهيلنن العلهيم، فللسيلئق غللخيًل     إ

 هنيه    لاتسيجد واخليلرج   ي بلً، بلملشل  متأ بولئك الذاهخ، ياق

 !رغم قداتم املكلن واخلييفا 

شييجلر وقصييهل بشييك  دوري  تك يير   املييدن تقيي يم اىل بيضييًل 

الييفيي  هضير بللختئيم ومينيع      عايأ امليدى  ولكنه   هر مجلليبوهذا 

 هكافيم و،  ًاشيجلر بهنيلك  ، نتيل بن  هن ا،ايتفلد  هين التشيجري   

 .  الشيفارع يستفلد هنهل

دا  با ييدائق العلهييم بلع ييم لاخهجييم وصييفلء اليينفس ونتييل تعييد 

تعتيق ذليك، إذا    مدييم تيفاص  ب  السكلن، غري بن املييفارد امللئتيم   

ا يدائق     نلني  ، وقيد  هل بضت  هلل اقلفم التن ه هن السكلن

التتييدد العترانييي لكيين   نتصيي  الشييلرع حيييف،ً مبالشيييفارع العلهييم 

 بزامهل.

ع  شر يهم املدن السعيفديم والتصنت  الصيري هليل،   هيفضيف ومثم

، فتيدوير النفلييل  بكي     اليختم   السيعيفديم النفليل   ميف  يدور 

بنيفاعهل ايفاء نلن  هن لتيم بو صينلعتم بو هتيله الصيرف الصيري      

فقييط عاييأ  شيييرًيا لييتساملن لييي والصيينلعي بصييخر  مت يي  حتييدًيل 

تيربز عيدد هين     النظلم الختئي، بي  عايأ صيرم اإلنسيلن نفسيه. وقيد      

املتلرال  اخللحئم عند التةاص هن النفليل  اليختم املايفام نتتجيم  

وشييتيفع بعييض املعايفهييل    النفليييل ،عتاتييم الييتةاص التقاتييدي هيين  

امل ايفحيييم بسيييخع قايييم الييييفعي عييفرتهيييل ليييدى عيييدد هييين شيييرائي      
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تفلقم اىلاير الختئيي داشي  ااتتعيل  احملاتيم والييت        ااتتع، واليت

 :ببرزهل اإلنسلن،اري نخري عاأ صرم شك هلل تأ ب 

عييدم فييرز النفليييل  اليختييم وشايهييل هييع النفليييل  الصيياخم عنييد   .1

 .التةاص هنهل

اليتير غيري الصييري لانفلييل  اليختييم   املكخيل  املكشيييففم      .2

 .املدن  

 .عدم هعل م النفليل  اليختم، ومرقهل   اهليفاء الياق .3

 ( هيين شيي    الييتةاص هيين النفليييل  اليختييم السييلئام )واخلييير    .4

 .تصريفهل   جملري هتله الصرف الصري بلملرافق الصرتم

تخييلع بفضيي  الييير    االدولييم مريصييم عاييأ   وبللتأنتييد فييإن  

لاتةاص هنهل بير  صرتم و هنم   نلفم املستشفتل  واملران  

اليختم، شلصم بن شروط إدارتهل ختتا  بشك  واضيي عين إدار    

. وبن النظييلم   املتاكييم تاييك النفليييل  املتيفلييد    جمييل،  بشييرى

املةللفيم   ملنشيآ  العربتم السعيفديم ينص عاأ بنظتم صرحيم تيردع ا 

اعتخيلر لألضيرار الييت     دون -اتفيق نتفتل -اليت ترهي نفليلتهل 

هيين املتكيين بن تسييخخهل  نلل راهييل  املللتييم، والسييجن، بو بهتييل   

 بتيختييق الصييرتم املنشييآ  هيين خمللفييل  وجيييفد مللييم   مجتًعييل،

بن  اليفحف لايتةاص هين النفلييل  اليختيم، نتيل ميكين       جالربنله

 .الصرتمالعقيفبم إقفل  املنشآ   تتضتن

ا،هتتيييلم واليييتركم   اليييتةاص اآلهييين هييين النفلييييل        وىلن

زاليي   جنييد بن ا لجييم ،  بشييرى،اليختييم خيتايي  هيين هنشييأ  إ    

قلئتييم ملرافييق حتيييفي تقنتييل  عللتييم لاييتةاص هيين هييذه النفليييل          
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زالييي  تيييتةاص هييين   فيييخعض الشيييرنل  ، تئيييم الخاخليييير  عايييأ 

تقنتيم بي     أيوبعضيهل ، يتعلهي  بي    رشتصيم، النفليل  اليختم بتقنتم 

يرهتهل   امليردم الصيري، وبعضيهل يقييفم بعتاتيل  مير  النفلييل         

فيإن   ،مل تتم حت  بعاأ ا،شرتاحل  واليتركم  واليت إذااليختم، 

 .نتلئجهل اتكيفن اتئم عاأ الختئم بشك  هخلشر

هي  هنيلك هراقخيم فعاتيم وهسيتتر        هنيل،   ؤتسلالهن املهم  لذا

لاشييرنل  اليختييم عنييد ميير  نفليلتهييل اليختييم، مبراعييل  اجتييله        

الريلح والظروف املنلشتم هن شي   ابتعيلد عتاتيل  مير  النفلييل       

  مبسلفل  وببعلد  هنم لاسكلن   املنلحق القريخم ميفهلل؟

د املتةاييي ؟  تتخيييع اليييير  الصيييرترم لاترقيييق هييين الرهيييل  وهييي 

تخلع حر  شلصم لاتةاص هنه   ملويل  لانيفع املقلوم ل شيرتا   او

  بو التسرب وحتره   بهلنن بعتد  عن هستيفى املتله ا يففتم؟

. هيييلذا عييين اليييير  اآلهنيييم لايييتةاص هييين    شييير.صيييعتد  وعايييأ

ن بعييض املرضييأ بلملنييلز  قييد  إمتييت  املنييلز ؟النفليييل  اليختييم   

 ،ختيم نيلإلبر واملسيرل  اليختيم والشيل      يستهتنيفن بللنفلييل  الي 

 .ممل يتسخع   نق  العدوى ويهدد الختئم واملتله

 

 .لتل  حتس  التصنت  الصري لاتدن السعيفديم  

الرشييتد  بللعتيي  عاييأ   ا كيفهييم السييعيفديم  اهتتييلم  أتيييي

اليت تسيعأ   2030جع  هدنهل صرتم ضتن بهداف رؤيم املتاكم 

قلبييي  جنيييد بن برنيييلهج امليييدن  إ  رفيييع هسيييتيفى ا،قتصيييلد، و  امل 

الصيييرتم يسيييعأ إ  حتقتيييق الرفلهتيييم ورفيييع املسيييتيفى املعتشيييي،    
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إضييلفًم إ  بن رؤيييم املتاكييم تهييدف إ  تصيينت  ايي ث هييدن هيين     

هدينيييم عايييأ هسيييتيفى العيييلمل، ولكيييي يترقيييق هيييذا   100 ضييي بف

قييم لربنييلهج  يخِّز  لاصييرم وهبعيي ِّاهلييدف ، بييد بن تكيييفن املدينييم هب   

لذي يسهم   التعيلون هيع القيلعيل  ا كيفهتيم     املدن الصرتم، ا

والقييييلع اخليييلص وهؤاسيييل  ااتتيييع امليييدني، ويييييفلي ا،هتتيييلم  

الصييرتم  دنالكلهيي  بللرعليييم الصييرتم اىلولتييم، ويعييد برنييلهج امليي 

برنلهج بنلء وقيلئي يعي ز الصيرم وحيسين مجتيع جيفانيع ا تيل           

ع الختئتيم  اني قًل هن هخدب حتس  الصرم وحتس  ا يفاني  ،املدن

وا،جتتلعتم وا،قتصيلديم امليؤار  عايأ الصيرم والظيروف السيلئد        

  املن   بو   املدرايم، بو   هكيلن العتي  وهسيتيفى ا ييفد         

 بفضيي  اهلل -تعييتض  املتاكييمالصييرتم، و رعليييمهرافييق تقييديم ال

نهضيييم نيييخري  عايييأ مجتيييع املسيييتيفيل  و  نييي  اايييل، ،     -

ى هيدننل وجعايهل هين بفضي  هيدن      شلصًم   جميل  النهييفض مبسيتيف   

 .متت تتيففر فتهل هقيفهل  املدن الصرتم ،العلمل

هفهيفم املدن الصرتم ينياق هن هخدب بن تكيفن بتئيم املدينيم    نإ

  املسييتيفى الييذي خيييدم الصييرم ويعيي زه  ممييل يسييتدعي التنسييتق     

والعتييي  املشيييرتك بييي  خمتاييي  القيلعيييل  ذا  الع قيييم بللصيييرم  

رفع هستيفى اخلدهل  الصيرتم والختئتيم      والختئم والذي يسهم  

مد هؤشرا  املدن الصيرتم هييف   م، يعد بللصروفتتل يتعاق باملدن. 

مميل يقاي  الضي ط     ،  ااتتع اىلولتم الرعليماهيفلم اليفصيف  إ  

 ليذلك م  عللتي  مبعيفائد اقتصيلدي  الدولمعاأ املستشفتل  ويعيفد عاأ 

شيف  لاتستشيفتل   املدن الصيرتم هييف التقاتي  هين اليد      بهدافمد ب

الييت ترني  عايأ اليرباهج      اىلولتموا،عتتلد عاأ العتلدا  الصرتم 
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 هييراضواىل اليفبلئتييم هييراضوا،اتقصييلء عيين اىل والترييري اليفقلئتييم

ممييل مينييع مييدوث   ،قخيي  بن تتفييلقم  الخدايييموهعل تهييل    امل هنييم

حتقتيق هيذا اهليدف هيين     وييتم واملضيلعفل .  الكي ري هين اىلهيراض    

حخييلء   اىلمتييلء وتشييجتع اىل  اىلولتييمدد العتييلدا  عيي  شيي   زيييلد 

عيييلء ميييفاف  إو اىلايير لاتةصييص   جمييل  اليييع العييلم بو حييع  

بللعييلها  بلملستشييفتل   مهقلرنيي ،العييلها  بهييذه املرانيي  لألحخييلء

حخيلء ذوي التةصصيل    ل فلئض هن اىلهصخي لديباليت  املتةصصم

 تةصصييييمامليفضييييايفن العتيييي    املستشييييفتل    ذينوالييييالدقتقييييم 

م، الختئي م. بهيل فتتيل خييص    وهللتي  مل بهل هين مييفاف  ههنتي   ملالكربى 

وتأاريهييل  الختئتييمفييراد بللقضييليل هنييلك ضييع  نييخري   وعييي اىل ف

تيم،  هتهيل هيفضييفع تيدوير النفلييل  املن ل    بوهن  الخدنتم الصرمعاأ 

وا ييد هيين   املن لتييملتييل  تييدوير النفليييل    التشييجتع عاييأ  وجيييع 

هين شي   دعيم وتع يي       التجلرييم  احملي    ااتعتل  الخ ايتتك   

بلايييتةدام  لاتشيييكامقيييدر  احمللفظيييل  واإلهيييلرا    التصيييدي  

باييييايفب املشييييلرنم والتعييييلون بيييي  بفييييراد ااتتييييع واملؤاسييييل    

 .نلفم واىلهاتم ا كيفهتم

هيين جيييلد مايييف  بتييفيييع التقنتييم لتسييلهم   ا ييد   إهيين املهييم و

بهيييم اايييتةداهل   بميييد  فتييين  لتاييييفث الضيفضيييلئي   املتاكيييم ا

الذنلء ا،صينلعي   قيلع الختئم هراقخم التايفث الضيفضلئي   

املدن وتقتتتهل وتيفقيع قتتتهيل هين شي   مسلايل  ييتم وضيعهل          

بهييلنن هتفرقييم   املدينييم ويييتم مجييع هييذه اإلشييلرا  وحتاتاييهل         

وميكيين  ،وتصينتفهل، وربيهييل مبؤشير وامييد حيييدد هيدى مييديتهل   
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تفلعاتيييم وميكيييين بيًضيييل ربيييييه   ربييييه بايفمييييم حتكيييم ذنتييييم و  

  ل.شرى نتؤشر  يفد  اهليفاء، وامللء وغريهبمبؤشرا  

هتتيم  ورد بلليفرقم الرئتسم والتعقتع عاتهل مييف  ب ملل  بلإلضلفمو

نسيييينم املييييدن والتةيييييتط  بتكلهيييي  ا،اييييرتاتتجتم اليفحنتييييم هيييين  

فرصيييم هييين اايييتةدام التقنتيييم   ييفجيييد  العترانيييي وحتسييي  النقييي  

صييري واليييت نييرى بعضييهل عاييأ شجيي  ه يي     ا دي ييم   القيييلع ال 

 عيين وا،تصييل  التيفاصيي  جلنييع تييييفير ميكيين واليييت 937شدهييم 

، متيت  ىلن بعض ا ل،  ، تتياع وجيفد املريض   العتيلد   بعد 

يقيفد اتلرته ويخرت عن هيفق  اتلر  وينتظر  يتياع هنه اىلهر بن

، نيذلك ميكين العتي  عايأ     ختعمتأ يرى الي ا،نتظلر  غرفم 

 التعيلون ، واملاي  الصيري امليفميد    تفعتي  ، والع ج لاتيريض   إيصل

اليييفعي الصييري   رفييع، والعتيي  عاييأ  هييع املرانيي  اليختييم العلملتييم  

زا   ولكيين ،  وإدشييل  العييلدا  الصييرتم واليييت تييييفر  هييؤشراً     

هيع زييلد  الرقعيم اخلضيراء      هنللك جمل  لاتييفر بن ر وشصيفصيلً 

 .واليت تسلعد عاأ مملرام علدا  صرتم

ملشييكام تكتيين   اهلجيير  إ   وجهييم نظيير بشييرى فييإن ا وهيين 

ممل يفلقم هشكام املدن الكربى وجيع  حتيفياهل إ  هيدن   ،املدن

شلصيم هيع    عصيتم. تكيفن  هضلعفم تكلدصرتم حيتلج إ  جهيفد 

ت ايد نسيع اىلهيراض امل هنيم غيري املعدييم نللسيكري والضي ط        

 هييدن عاييأ حتيفييي  املييدن اليرفتييم إ   عتيي ال جيييعوغريهييل. لييذلك 

صيييرتم وتهتئيييم الخنتيييم الترتتيييم املتكلهايييم فتهيييل وتييييففري نلفيييم        

هيين شيأنهل بن ختفيي  الضيي ط  الييت  اخليدهل  اليييت حيتلجهيل املييرء   

 .عن املدن الكربى وي يد هن عدد املدن الصرتم   املتاكم
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بنتم حتتتيم وعترانتيم ومضيريم     نلكبن يكيفن ه هن املهم جدًاو

يفصييييف  إ  الختئيييم وا ييييف  لتسيييلعد لا ،وصيييرتم وتعاتتتيييم ممتيييلز  

قيد تكييفن امليدن الرئتسيتم هتقدهيم عين        .الصري والنفسي الساتم

ولكن هيذا حختعيي   دوليم حبجيم املتاكيم وعيدد         شرىاملدن اىل

  نفس اليفق  املدن والقرى الصي ري    ،ولكنهدنهل وحملفظلتهل 

متت هييل عيين املييدن الكييخري  وهييي حمدوديييم التايييفث        هتيي ا  بهييل 

م اليفجخييل  السييريعم وغريهييل هيين املتيي ا  اليييت  والضيفضييلء وهيييلع

لتيفعتيم الصيرتم والسيايفنتم    ، فلتفتقدهل املدن الكخري  امل د م

بن تكييييفن هسيييتتر  وبأايييللتع   والنفسيييتم وال ذائتيييم ههتيييم جيييداً  

 .هتجدد 

وهيين نلمتييم بشييرى وفتتييل يتعاييق بللتعلهيي  امل ئييم هييع النفليييل     

يف  إ  تصيينت  املييدن اليختييم والييذي يييرتخط ارتخلحييًل واتقييًل بلليفصيي  

 السعيفديم نتدن صرتم، فتن املهم العت  عاأ هل ياي 

بن يييتم مييير  النفلييييل  اليختيييم   حمرقيييم هرن ييييم   نييي    .1

  .هدينم نخري  وحت  إدار  وإشراف نلدر هتةصص وهتدرب

ضرور  الخرت املستتر عن تقنتل  بديام وااتتم بتئًتيل وصيرًتل    .2

ختم هن شي   تشيجتع الخريت    واقتصلدًيل لاتةاص هن النفليل  الي

  .العاتي وا،بتكلر   هذا اال 

ضرور  عت  دورا  تيفعتم وتيدريع هسيتتر  لاعيلها    جميل       .3

 اليختييم،مجييع ونقيي  املةافييل  اليختييم   املستشييفتل  واملرانيي     

واملخلدر  بتيففري اىلجهي   واملعيدا  واىلدوا  والنيلق   الييت حتقيق      

  .اخلير النفليل  ىلولئك التةاص اآلهن هن تاك 
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اايييل  تسيييهت  اىلنظتيييم ليييدشيف  شيييرنل  جدييييد    هيييذا      .4

 .ا صيف  عاأ برض خمصصم ليتر النفليل  اليختم وشلصم

الضرب بتد هن مديد عاأ ن  هنشأ  صرتم ، تاتي م النظيلم    .5

  التةاص هن النفليل  اليختم، وإيقيلع بقصيأ العقيفبيل  عاتهيل،     

  لتنفتييذ هشييلريع الدولييم بهييذا و  املقلبيي  تكييريم املنشييآ  املخييلدر

 .اخلصيفص تشجتًعل هلل وحتفتً ا ل ريهل

النفليييل   تيختقييه لاييتةاص هيين ومثييم هقييرتح إضييل  هيين املهييم   

 وجيييفب عيي   النفليييل  اليختييم    اليختييم بييير   هنييم، ويييتاةص     

املن لتييم حبلويييل  ب اييتتكتم هسييتقام وهايفنييم بايييفن خمتايي  عيين      

ين لارلويل  واىلنتل  املعتييف   النفليل  اىلشرى بايف  بنظلم التايف

بي شيةص   تعسيتي ي  ف ،به   املستشفتل  وإقفلهلل بيريقم  هنم

املنييلز  بأعييداد نلفتييم. بو  عاييأ تيفزيعهييل يييتم و ،بو متيييفان فترهييل 

ملوييل  النفلييل     املةتصيم لتيأه   تيففري ا،تصيل  السيريع بل هيم    

يفعتيم  بهتتيم ت  هيع  .اليختم لاترضأ داش  الختيف  وهن ايم اايت ههل  

ااتتع بأاره عن حريق الندوا  واحمللضيرا  وغريهيل، عيييفر     

زا  هنيلك قصييفر    التعله  هيع خمافيل  التيختيع املن ليي، متيت ،     

شيييديد   هيييذا ا لنيييع. وبعيييدهل ميكييين اعتخيييلر هييين يسييييء      

عتاتل  اليتةاص هين النفلييل  اليختيم هسيؤو  جنلئًتيل بيللنظر إ         

 .التايفيت ذاالضرر املرتتع عاأ ه

ااتتيييع بأايييره عييين حرييييق النيييدوا  واحمللضيييرا        وتيفعتيييم

وْمظير   املن ليي. واملنشيفرا  عييفر  التعله  هع خمافيل  التيختيع   

املنتجييل  اليختييم اخلييير  هيين قخيي  اىلفييراد واملؤاسييل          إلقييلء
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املكخل  العلهم، متت جيع الضتلن متنئذ، والتع يير،  صييف    

 .الضرر لا ري بسخع خمللفم بنظتم الخ د

 ، جيع العت  عاأ  املدن الصرتموفتتل يتعاق بكخلر السن  

لكخييلر السيين بلملقييليتس   بللعربييلاخللصييم  ramps ريتييفف  .1

هييذا غييري  ولألايي ( اييم 10، )هييرت لكيي  املتعييلرف عاتهييل علملتييلً 

والييييذي يختييييع نيييي   بللريييييلض هتيييييففر متييييأ   شييييلرع الضييييخلب  

جتييد املنرييدر غييري  ريييلض،امتتلجييل  املعييلق  ونخييلر السيين   ال

 .و، يصاي ل اتعتل  الكريم هنلاع إح قًل

بو  )اييتلرا تيييففر واييلئ  هيفاصيي   شلصييم لكخييلر السيين      .2

ملف   ص ري ( تتيففر فتهل ملجلتهم، وتكيفن هصتتم وهيفاقفهيل  

 .لكخلر السن والئق  هدرب  لاتعله  هع الكخلر وبجه تهم

تقخل  نخيلر  بن تكيفن املخلني ا كيفهتم وامليف،  ههتأ  ،ا .3

السيين، بتيييففري السيي هم والرامييم لاكييخري، مبييل اييخق وبلإلضييلء        

ضييع  ااملنلاييخم، ونيي  واييلئ  جتنييع اييقيفط الكييخري بو تع ييره ل 

 .يختعي   الخصرال

ومل  ،املييدن الصيييرتم هتشيييعخم  قضيييتمواملؤنييد   ااتييي  بن  

ت فييي  قتلدتنيييل الرشيييتد  عييين نييي ري هييين ا يفانيييع املهتيييم لخنيييلء       

لصيرتم تشيت  بنسينم امليدن، إزاليم العشيييفائتل ،      امليدن ا  واايتداهم 

حتسيي  الخنييأ الترتتييم، تييييفير املنظيفهييم الصييرتم بشييك  عييلم        

والعتيي  ا  تييت عاييأ بنييلء الفييرد بييلاتتع عاييأ الييرغم هيين مجتييع   

وهين املنلايع اإلشيلر      .العلملتم واحملاتم   وقتنل اليراهن   الترديل

املييييدن الصييييرتم  وااييييتداهمىلهتتييييم املنظيفهييييم التعاتتتييييم   بنييييلء 
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  بنييييلء الفييييرد  مدور التعاييييتبلملتاكييييم متييييت ، ميكيييين إغفييييل  

 .وااتتع واليفحن بشك  علم
 

 التوصيات 

تهتئييم بفييراد ااتتييع ليينتط متييل  صييري هيين شيي   التيفعتييم          .1

 .املستتر 

تع ييي  دور ا،بتكييلر   القيييلع الصييري وتنتتييم املييدن متييت      .2

 .اخ  جنلمه ش   جلئرم نيفرونلب

مليل هلييل   ،النفسيتم ضيتن بييراهج التيأه  اليييب     تضيت  الصيرم   .3

متييت  ،هيين تييأاري   منييط متييل  السييكلن وجيييفد  ا تييل    املييدن

 .رهل اإلجيلبي عاأ اايفك السكلن   املدينمباينعكس 

إدراج التيفعتييييم الصييييرتم الشييييلهام   هنييييلهج التعاييييتم العييييلم       .4

 .والعللي، وربيهل مبنظيفهم املدينم الصرتم بشك  هتكله 

ختصصيييل  عاتتيييم   ا لهعيييم هتةصصيييم بخنيييلء هيييدن   إدراج  .5

صرتم شلهام مجتع النييفامي ا تلتتيم وهسيتيففتم  تتيع املقيليتس      

العلملتم لضتلن بنلء واايتداهم امليدن الصيرتم بأايللتع وهنهجتيل       

 .عاتتم هخنتم عاأ الرباه 

بخريييت ا يفانيييع   أعنيييلاخريييت العاتيييي تب  ختصيييتص نيييرا    .6

م بلملتاكم ونشر التيفعتم بأهتتيم  املرن يم ،اتداهم املدن الصرت

 .الفرد   بنلء وااتداهم املدن

قتييلم ا هييل  التنفتذيييم بلملهييلم املنلحييم بهييل لايفصيييف  لترقتييق        .7

 .هعليري املدن الصرتم
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العتيي  عاييأ تييخف باييديل  املييدن وبرنييلهج جيييفد  ا تييل  ملعييليري      .8

مليل هييف هعتتيد     ونيذلك املسين ، وفقيلً    لألحفيل ، املدن الصيديقم  

 .لدولًت

، لتكييفن هنيلبر اقلفتيم    متيلء العت  عاأ تفعت  دور هراني  اىل  .9

واجتتلعتيييم تسيييتيفعع الفئيييل  واليخقيييل  ا،جتتلعتيييم املةتافيييم   

هلنيل  امليدن ووزار    بااتتع. وميكن حتقتق ذلك بللشرانم بي   

 .هاتم ذا  الع قمال قلفم وغريهل هن ا هل  ا كيفهتم واىل

م لايرقييل  والشيييفارع مبييل  العتيي  عاييأ حتسيي  الخنتييم الترتتيي   .10

 .يكف  ا هم املشل  والستلرا  وا لف  

ا،هتتيييلم بل لنيييع ا تيييللي لاتيييدن والقيييرى، وربيييط ذليييك     .11

 .بلل قلفم احملاتم

 ايراع   تفعتي  شيخكم امليفاصي   العلهيم، ،     العت  عاأ اإل .12

ذ ي مأ ااتترار الفيرت  التجريختيم لفيرت  زهنتيم     إاتتل ا لف  . 

تفلد  الفعاتييم هيين ا ييلف  ، ممييل يييؤدي لاهييدر      حيفياييم دون ا،ايي 

 .ايفث وا،زدملم دون هردود مقتقي عاأ الفردتامللدي وال

 

 املصلدر واملراجع 

ال ئرييم التنفتذيييم لاضيفضييلء لنظييلم الختئييم الصييلدر بلملرايييفم       .1

هيييي، وزار  الختئييييم  1441 11 19( وتيييلريو  165املاكيييي رقيييم )م   

 سعيفديم.واملتله وال راعم، املتاكم العربتم ال

دلتيي  هيييفج  لتنفتييذ برنييلهج املدينييم الصييرتم، هنظتييم الصييرم     .2

 العلملتم، املكتع اإلقاتتي لشر  املتيفاط، القلهر ، د.  .
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دلتيي  املييدن الصييرتم، ايياينم عتييلن، وزار  الصييرم، املديريييم    .3

العلهم لارعليم الصرتم اىلولتم دائر  املخلدرا  ااتتعتم الصيرتم،  

 م.2015

ختييييتط هدينيييم صيييرتم، قسيييم هندايييم   بايييري نلئييي  حميييلريق   .4

التةييييتط العترانيييي، ناتيييم اهلندايييم وتكنيفليفجتيييل املعايفهيييل ،  

 م.2019جلهعم النجلح اليفحنتم، نلباس، 

 يييفد الضيييفحيي  املييدن الصييرتم.. متييل  بفضيي ، هتييلح عاييأ        .5

 https://www.alriyadh.com/1922010الرابط اإللكرتوني  

 إدار  وتستري املدن الصرتم، هتلح عاأ الرابط اإللكرتوني  .6
http://learn.univ-sba.dz/pluginfile.php/29112/course/summary/ 
%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA
%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%
D8%A9.pdf 

برنلهج املدن الصرتم، املا  التعريفي ملدينيم املنلهيم، مماكيم     .7

 https://www.capital.gov.bhالخررين، هتلح عاأ امليفقع اإللكرتوني  

 

  .املشلرنيفن 

 اليفرقم الرئتستم  ب. ع ء الدين براد  نلتع •

 :املعقخيفن •

   ب. غسلن عخدا يفاد -

   . اكتنم الشتود -

 . اعتد العتيفديد :ا يفار هدير •

 املشلرنيفن بل يفار واملنلقشم  •

  ا.د. حمتد املقصيفدي  -

https://www.alriyadh.com/1922010
http://learn.univ-sba.dz/pluginfile.php/29112/course/summary/
https://www.capital.gov.bh/
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 الفريق عخد اإلله الصلحل -

 ب. إبراهتم نلظر -

 ب.  ا د احملتتتد -

 لعجرو ب.  فلي   ا -

 د. شللد الرديعلن -

 د. وفلء حتخم -

 لايفاء فلض  القرني  -

  د. شللد املنصيفر -

 د. عخري برهت  -

 ب. فهد اىل ري -

 بروف ههل املنت  -

  د. عاي اليةتس -

 د. حمتد العلهر -

 د. صل م    شيفي  -

  د. فهد الترتل -

  د.  د الربي ن -

 د. هند اخلاتفم -

 د. هلهر الشيفيعر -

  د. حمتد ال قفي -

 كرد. فيفزيم الخ -

 



85

 – 2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الثانيةالقضية 

 كف  تصبح السفاحة الرافعة 

 األولى للثقافة المحلفة

 م( 25/7/2022)



85 

 – 2022    
53 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 امللخص التنفيذي. 

إ  بن الستلمم  اليفرقم الرئتسم   ب. شللد    دغتمبشلر 

لتس  جمرد شيفاحئ وهنتجعل  ومدائق وهسلرح بو جمرد هيفاقع 

م، لكنهل تهدف إ  باريم يذهع هلل السلئي نتل تظن اىلغاخت

التعرف عاأ هيفيم املكلن الذي هيف بللتللي هيفيم وحن، وهن هنل 

 ميكن القيف  إن ال قلفم ج ء بالاي هن الستلمم.

والع قم ب  ال قلفم والستلمم ع قم تكلهاتم فللستلمم 

ال قلفتم هي احمليفر واملقيفم الستلمي غري املتكرر بو التشلبه بو 

 شك فته بن الستلح ال قلفت  هم بن ر القلب  لاتنلفسم، وممل ،

   ال قلفتم الستلمم بصخر  وقد. العلدي  الستلحإنفلقًل هن 

املتاكم العربتم السعيفديم هصدرًا ورافدًا هللتًل ههتًل ل قتصلد 

اليفحف ىلن املتاكم مبيفقعهل املتتت  والتنيفع الختئي وا  را  

 جعاهل هقصدًا لاستلح شلرجتًل وداشاتًل.

عاأ بن  التعقتع اىلو    ب. عخدالر ن اليريريتنتل بنَّد ب

هذا يعف بن تنجي    ،تكيفن الستلمم هي الرافعم اىلو  لا قلفم

امللنع  جذب ال وار   ايف  شديد التنلفستم ميف  العلمل، هتجلوزًا

 النفسي النلتج هن صيفر  ذهنتم رااةم لدى ن ريين، وقلدرًا

السخت  إ  ذلك يخدب هن و تفرد.شاق جتلرب ذا   عاأ دائتًل

الستلح بللتأشري  الستلمتم، و، ينتهي عند بنلء املنتجع واملتر ، 

وتع ي  شخكم الخنأ الترتتم، هن قيلرا  وهيلرا  وحر ، 

 .لكنه يرتك  عاأ جتربم اإلنسلن هع اإلنسلن
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بن  التعقتع ال لني   ب. ع ء الدين براده  م  ذنر 

يخقأ هيرومًل يدور ميف  الكتفتم اليت  السؤا  ا يفهري الذي

ميكن بن تصخي هن ش هلل هذه الستلمم ال قلفتم رافدًا تنلفستًل 

ب  مجتع القيلعل . ومتأ جنتع عاأ هكذا تسلؤ ، فإننل 

جيع بن نفكر بيريقم غري تقاتديم عتل عهدنله   ور  عت  

 ا،ارتاتتجتل  والتةيتط. 

 لور التللتم وتضتن  املداش   ميف  القضتم احمل

ال قلفم السيتلمتم  هفهيفههيل وبهتتتهيل   ضييفء عيفاهي  ا يذب        •

 لاتتاكم.

اإلنسيييييلن واقلفتيييييه نترييييييفر بالايييييي ل رتقيييييلء بللسيييييتلمم   •

 السعيفديم.

  لتل  النهيفض بللستلمم ال قلفتم   ااتتع السعيفدي. •

وهن ببرز التيفصتل  اليت انتهأ إلتهل املترلورون   هاتقأ 

 هل ياي باخلر ميف  القضتم 

، تأهت  الكيفادر اليفحنتم العلهام   قيلع الستلمم )تعاتتتًل -1

اتكيفنيفن  ىلنهماايفب( تدريخًل، انًل ولتلقم   الخدن واىل

 ملقده  ل قلفم املتاكم. ا

ل ات تلر والتييفير ملنتجل   ا،هتتلم وإعداد  لتل  التسيفيق -2

  فتهل.ال قلفم والستلمم والتنيفع الشله  

جتل  التلفعم هن هرام  الدراام   اىلغر  مع ال قلفم  -3

 ولتم. اىل
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بايفر  هفهيفم ال قلفم و لتل  التيختق لتكيفن بدا  قيف   -4

لتس فقط لت تري بي صيفر  منيتم، ب  تراتو تلريو  ،نلعتم

املتاكم العربتم السعيفديم لاعلمل وهقلوهم حمخيم لارت   

 لإلع هتم ضد املتاكم.   

املعنتم بللستلمم  التنستق والتكله  ب  القيلعل  -5

واخلدهل  واإلع م إلبراز ا هيفد اليفحنتم وامليفاقع والفعللتل  

  .الستلمتم مبل خيدم ويدعم الستلمم اليفحنتم

 

 الورقة الرئيسة: أ. خالد آل دغيم 

 :املقدهم •

 اليرح بن تتجلوز حتلو  بللتنتتم، ش يففًل نفسك جتد عندهل

   جنريفا نت و الستلال  التنتيفيم صنلع عن وتخرت النظري

 بعاأ وحتقتق ل ات تلر جلذبم بتئم لصنلعم ا،قتصلديم التريف، 

 ااختم هؤارا  بي ذلك يصلمعبن  دون هن اإليرادا ، مجم

 ب  انسجلم وشاق، السلئد  ال قلفمبو  ااتتعبو  الختئم عاأ ايفاء

 بنف، املقدهم هلذه دفعف هل ولع ، تنتيفيم اتلمتم بمنلط عد 

 اإلاخلني التشكتاي الفنلن هن ق هقربصدي عن قرب 

 العشرين القرن   الفنلن  بشهر هن يبعد والذي بتكلايف،

 وقد، Eugenio Arias بريل  بوجتنتيف هذا، صديقه ويدعأ

 نلن بتنهتل الع قم ولقيف  ،م1947 علم هنذ صداقم بتنهتل نشأ 

 تتأل  وهي لصديقه، الفنتم بعتلله بعض يهدي بتكلايف الفنلن

 .اخلشع عاأ هنفذ  فنتم وقيع وش فتل ، يفم وحمفيفرا را هن
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 عاأ العلملتم املتلم  تسلبق  متأ بتكلايف، تيف بن  وهل

 فتهل ودفعيفا هذه اىلعتل ، بعض عاأ لارصيف  بتكلايف، صديق

 واجته العروض، تاك ن  رفض بريل بن  إ، حلئام، هخلل 

  Buitrago del Lozoyaبيفيرتاجيف دي  وزويل الص ري   لقريته

 هتر  بهل وبنشأ هدريد، اإلاخلنتم العلصتم مشل  تقعاليت 

 هن بعد، فتتل بصخي بتكلايف نيفلتستيفنأوجتنتيفبريل  والذي

 بعتل  وبهم هن ببرز جمتيفعم تضم اليت العلملتم، املتلم  بشهر

 اليفرقم هذه بعد وانل علحري، جل  هل ولع  الفنتم، بتكلايف

 اليت امل ي ،  بك يضري بريل  جعا  هن اليت القنلعم

تاك  هن بشيء لترظأ العلملتم، املتلم  بشهر عاته عرضتهل

 بإنشلء علملتم، اتلمتم وجهم الص ري  قريته هن لتجع  اىلعتل 

 هذا عن لإلجلبم بههد الفنتم، ومتأ بتكلايف ىلعتل  هتر  ببرز

 ؟ احملاتم لا قلفم اىلو  الرافعم الستلمم تصخي نت  :السؤا 

 

 :الستلمتمد هن ال قلفم املقصيف يفهل ه •

، بد بن نعرف بن الستلمم لتس  جمرد شيفاحئ وهنتجعل  

ومدائق وهسلرح بو جمرد هيفاقع باريم يذهع هلل السلئي نتل 

تظن اىلغاختم، لكنهل تهدف إ  التعرف عاأ هيفيم املكلن الذي 

هيف بللتللي هيفيم وحن، وهن هنل ميكن القيف  إن )ال قلفم( ج ء 

م، واملقصيفد بلل قلفم هنل )ن  شيء يتعاق بالاي هن الستلم

 -بدايم هن تلريو املكلن بو امليفقع اىلاري بو امليفروث 

 ا،جتتلعي، الديف، الفف، ا ر .. إخل(. 
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 الع قم ب  ال قلفم والستلمم. •

إن الع قم ب  ال قلفم والستلمم ع قم تكلهاتم، فللستلمم 

 املتكرر بو التشلبه بو ال قلفتم هي احمليفر واملقيفم الستلمي غري

القلب  لاتنلفسم، وممل ، شك فته بن الستلح ال قلفت  هم بن ر 

إنفلقًل هن الستلح العلدي  وقد زاد  هذه الفئم بشك  نخري 

 ويسهم هذا النيفع هن الستلمم    

 ضو بهيفا  ضةتم   ا،قتصلد احملاي. -1

 .تع ي  اقلفم وتقللتد ااتتع والذي ع زته )التيفنسكيف( -2

 السايفك اإلجيلبي لاستلح. -3

فرص جتد  لاتجتتع احملاي لتخلد  املعلرف هع الستلح هن  -4

 اخللرج.

 تيففري اليفظلئ  ىلفراد ااتتع.  -5

زيلد  اليفعي بللختئم الرتااتم لدى ااتتع واإلاهلم   ا فلظ  -6

 عاتهل. 

 واتام تعاتتتم لاي ب والخلم   واملؤرش   تل  الشعيفب.  -7

دش  ههتًل هن ش   الرايفم اليت يتم  جع  اآلالر هصدر -8

 حتصتاهل هن الستلح وال وار. 

بهل بللنسخم لاستلمم، فتشرتك   نفس ا،رتخلط هع الستلمم 

ال قلفتم  ولكن هن ش   مجع إيرادا  ضةتم عرب هرافق اإلييفاء 

شلصم اليت يتم تصتتتهل عاأ النتط الرتااي القديم وا ف   

ي بشتأ بنيفاعه هن رقصل  وبهلزيج اليت تقدم امليفروث التلرخي
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وبزيلء تعرب عن مضلر  الخاد، ممل يصنع تكلهً  ب  الستلمم 

 وال قلفم. 

 

 إاهلم الستلمم   إبراز املكيفنل  ال قلفتم وا ضلريم  •

 ويكيفن ذلك هن ش   التعرف عاأ تلريو الخ د ويشت  ذلك 

ربتم اىلديلن والتعري  بهل واليت نشأ    برض ا  ير  الع -1

 شلصم اىلنختلء والرا . 

 العلدا  والتقللتد واملرام  اليت هر  بهل.  -2

 الفنيفن بشتأ بنيفاعهل.  -3

 منط ا تل  وتييفره.  -4

امليفروث   املاخس واملأن  والاهجل  الرتمتختم، وهن هنل  -5

ميكننل القيف  إن الستلمم هي املعيف  اىلالاي والخلعت عاأ 

 إبراز الستلمم ال قلفتم. 

 

  قلفتم   املتاكم العربتم السعيفديم.الستلمم ال •

بصخر  الستلمم ال قلفتم   املتاكم العربتم السعيفديم 

هصدرًا ورافدًا هللتًل ههتًل ل قتصلد اليفحف  ىلن املتاكم 

مبيفقعهل املتتت  والتنيفع الختئي وا  را  جعاهل هقصدًا لاستلح 

 شلرجتًل وداشاتًل لألاخلب اآلتتم  

( 10.000لارضلرا  اإلنسلنتم هنذ ) املتاكم تعد هاتقأ -1

 عشر   ،ف علم قخ  املت د. 
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امليفاقع اىلاريم عاأ براضتهل )مضلرا . علد، مثيفد، صلحل...  -2

 إخل(. 

 هيفاقع التلريو اإلا هي.  -3

 املة ون اهللئ  هن الرتاث العتراني.  -4

 الربان  اخللهد  عاأ براضتهل.  -5

 وتضم املتاكم مللتًل  

 150 تيفمم. هنيقم باريم هف 

 22  .هترفًل مكيفهتًل 

 147   هيفقعًل هن هيفاقع الرتاث اإلنسلني العتراني ا ديت

 العديد هن املدن. 

 

 بنيفاع الستلمم ال قلفتم •

مبل بن الستلمم ال قلفتم هي نيفع هن بنيفاع الستلمم اليت تهتم 

 ا  رافتم، حختعتهل فتهل،ب قلفم الدولم ومنط متل  النل  

لسكلن الدولم، اهلندام املعتلريم  لعرقيوا التلرخيي ا،هتداد

 القدميم، الفنيفن، الدين. 

إذًا فهي انتقل  اىلفراد إ  هنلحق ا ذب ال قل  شلرج 

بهلنن إقلهتهم اىلصاتم، وذلك بهدف مجع املعايفهل  وا صيف  

 عاأ جتلرب وهعلرف جديد  لتاختم امتتلجلتهم ال قلفتم. 
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ع بللستلمم اليت تعتتد عاأ الستلمم الرتااتم  ويرتخط هذا النيف -1

اليختعم بو الختئم )هيفاقع هعتلريم قدميم، ق ع، قصيفر باريم، 

 نهيفف باريم، هنريفتل  صةريم ونتلبل (. 

الستلمم   املدن ال قلفتم  ا يف،  ال قلفتم، هشلهد  هعلمل  -2

 املدن القدميم. 

الستلمم املعرفتم والتقللتد  لاتعرف عاأ تقللتد ال قلفل   -3

 م والتنيفع العرقي. احملات

الستلمم الدينتم  هيفاقع ا ج والعتر  وامليفاقع التلرخيتم ملل  -4

 قخ  اإلا م. 

 الستلمم اإلبداعتم بو ال قلفتم اإلبداعتم  -5

 اىلنشيم ال قلفتم.  .ب 

 اىلنشيم الفنتم التقاتديم.  .ب 

 الصنلعل  ال قلفتم ا رفتم.  .ج 

 

 :شتلهًل •

 ش فه دفعه يالذ اىلاخلني  ريل  وهيفضيفع عقع عاأ وعيفدًا

 هقصدًا وجعاهل اإلاخلنتم مشل  العلصتم قريته بمتلءإ   ورؤيته

 رؤيم   الستلمتم املشلريع   التكله  بهتتم جند اتلمتًل،

 امليفارد تعظتمإ   تهدف اليت الدولم هن املدعيفهم 2030

 املعدلم املقدهم واىلنظتم التسهت   هن وا،اتفلد  ا،قتصلديم

 بن ر لتكيفن الستلمي، النشلط هل شد عاأ حرب  اليت
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 وتنتي احملاي، بلاتتع تهتم هشلريعنل نيفعتم وتكيفن هرونم،

بللتسيفيق  وا،هتتلم العلهام، اليفحنتم الكيفادر وتأهت  لديه اليفعي

 الشله  والتنيفع والستلمم ال قلفم ملنتجل  والتييفير ل ات تلر

 جل املةر لتكيفن املشلريع  نلفم ب  انسجلم فتهل، وشاق

 نيفعي ه يج تسيفيقي وفق تسيفيقهل ويكيفن لاتستفتد، هقنعم

 ..املنلفسم عاأ وقلدر  غريهل عن وخمتا  بهل وشلص

 

 التعقتخل  

 التعقيب األول: أ. عبدالرمحن الطريري 

بن تكيفن الستلمم هي الرافعم اىلو  لا قلفم هذا يعف بن 

 تنجي   جذب ال وار   ايف  شديد التنلفستم ميف  العلمل،

امللنع النفسي النلتج هن صيفر  ذهنتم رااةم لدى  هتجلوزًا

 شاق جتلرب ذا  تفرد. عاأ دائتًل ن ريين، وقلدرًا

السخت  إ  ذلك يخدب هن الستلح بللتأشري  الستلمتم، و، 

ينتهي عند بنلء املنتجع واملتر ، وتع ي  شخكم الخنأ الترتتم، 

ربم اإلنسلن هن قيلرا  وهيلرا  وحر ، لكنه يرتك  عاأ جت

اإلنسلن السعيفدي هيف عله    هع اإلنسلن، ونتل بقيف  دائتًل

 ا ذب ا قتقي لاستلمم بايفه وبشلشته ومسن رفلدته.

 م تعرفهل قد ت ورهل و، حتتك بشعخهل، لتس تقاتً ننم هدي

هن املدن العلملتم، ولكن يتعذر عاتك التفريق ب  هذه املدن 

ده   زيلرتك لاتتاكم، والخرت عن مسم ممت  ، وهيف هل جت

متت ترى ال ي السعيفدي وتتاذذ بلليعلم السعيفدي وامليفاتقأ 
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ف السعيفديم، وتتعرف عاأ اإلرث ا ضلري وال قل  املتتد آل،

 السن ، وا تل  اليختعي املتنيفع   هنلحق املتاكم.

الستلمم هن بهم املداشت  ا،قتصلديم   العلمل، لكن املنفعم 

تتم بعد عد  انيفا  بن املتاكم اترفر صيفر  الكربى والرتان

جتع  هصري ا ت    ،ذهنتم   عقيف  وقايفب هن زارهل

ستخقأ ذنرى ابتسلهم هيفظفم الفند  فاإلع هتم الفش ، 

 وترملب الئق الستلمم وحعم التتر .

 

  :أ. عالء الدين براده التعقيب الثاني 

إلع م ش   الشهر امللضي ارني بن بتلبع هن ش   والئ  ا

 هسعأ   الع  مبدينم، والذي انعقد 22فعللتل  هؤمتر ا جر 

ييفاجههل العلمل، وإجيلد ا ايف  هلل. نلن  اليت املشلن  لدراام

لارضيفر ال ف  ىلبرز عاتلء اىلرض وقع شلص عاأ نفس ن  

 هيفاحن اعيفدي، متت شعرنل مجتعًل بللفةر. 

التكلهاتم  قدم الكلتع ورقم   غليم اىلهتتم ميف  الع قم

ب  ال قلفم والستلمم، نلقض فتهل جيفانع دقتقم ه   نقلط 

التشلرك ب  القيلع  واملنلفع اليت ميكن حتقتقهل هن ش   

 هذا التكله . 

السؤا  ا يفهري الذي يخقأ هيرومًل هنل يدور ميف  

الكتفتم اليت ميكن بن تصخي هن ش هلل هذه الستلمم ال قلفتم 

مجتع القيلعل . ومتأ جنتع عاأ هكذا  رافدًا تنلفستًل ب 
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تسلؤ ، بعتقد بننل جيع بن نفكر بيريقم غري تقاتديم عتل 

 عهدنله   ور  عت  ا،ارتاتتجتل  والتةيتط. 

 دولم ب يلر فكِّْر   بي شةص هن اىلصدقلء بو اىلقلرب قلم 

نلن  زيلرته قصري ، وابدب بسؤا   ههتل امل ل  اخت  عاأ إييللتل

بن بو  اؤا  يسأله له ا تتع مبجرد عيفدته  تش اتكبستط؟ 

 هيف  ه  زر  املدرج الروهلني   روهل؟

بعض الدو   هنل. لقد ااتيلع  وصا بن الراللم قد  بعتقد

بن جتع  ال قلفم عاأ قلئتم اىلوليفيل ، ف  ميكن بن تكتت  

الستلمم ب ريهل. باتيتع بن بقيف  إنهل بصخر  مب لبم وصتم علر 

ااتتعل  بأن تفتقر جتربم الستلح القلده  إلتهل  هن قخ  مجتع

 إ  شيء هن ال قلفم. 

اآلن دعف بحاع هنك بن تاقي نظر  عاأ واقعنل احملاي، 

وتتلبع هل حيدث عاأ برض اليفاقع، اتجد بن ا هيفد املخذولم 

بللفع  قلئتم عاأ قدم وال    اخت  التسيفيق هلذه الستلمم   

ا قتقتم تكتن   بننل نأفراد وحننل، ولكن اإلشكللتم 

ااتتع ، نقيفم بللتسيفيق هلذه الرباهج. قد يكيفن ذلك بسخع 

جه  هنل بهل، بو ىلننل نعتقد بن هنلك هل هيف بمج  وبن ر هتعم، 

 فنرع بن ندعيف اىلصدقلء القلده  هن اخللرج ل يلرته. 

الفكر  إذًا تكتن   اإلميلن الداشاي هن قخ  ن  فرد مبل 

يقيفم به هن بدوار   اخت  التسيفيق، وهنل  تلج لرباهج جيع بن 

إدار  الت تري. بحتي شةصتًل ملشلرنم ببنلئنل الي ب   هرام  

الدراام اىلولتم بعض الرباهج هن ش   رم   يقيفهيفن بهل هع 
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هداراهم، فرتاو هذه املنلحق   اىلذهلن، ىلن بنلء مع ال قلفم 

 نذ نعيفهم بظفلرنل.   ذواتنل يخدب بللتعرف عاتهل ه

 

  املداخالت حول القضية 

ال قلفم الستلمتم  هفهيفههل وبهتتتهل   ضيفء عيفاه  ا ذب  •

 لاتتاكم.

يقصد بللستلمم ال قلفتم "ن  ااتجتلم يكيفن الدافع 

الرئتس فته هيف الخرت عن املعرفم هن ش   انتشلف تراث 

ومي عاأ عتراني عاأ غرار املعلمل التلرخيتم والدينتم، بو تراث ر

غرار التقللتد والعلدا  اليفحنتم واحملاتم". ويبنظر إ  الستلمم 

ال قلفتم نذلك بيفصفهل "تاك ا رنم اليت تهدف إ  التعرف 

عاأ ا ضلرا  القدميم وزيلر  اىلهلنن ذا  امللضي والتلريو 

اهللم، بلإلضلفم إ  إقلهم الندوا  والدورا  واملسلبقل  ال قلفتم 

جتتذب نيفعتل  هعتنم هن الستلح الذين يرغخيفن واملعلرض، فهي 

   إشخلع رغخم املعرفم وزيلد  هعايفهلتهم ا ضلريم". 

وقد ارتخط "هفهيفم الستلمم مبفهيفم ال قلفم الستلمتم إ  مدٍّ 

نخري  فدبون اهت ك اقلفم اتلمتم ، جنلح لاستلمم". وتعتتد 

فتم املتت   املنلحق الستلمتم اىلن ر جنلمًل عاأ اىلمنلط ال قل

لاتجتتعل  احملاتم. وقد تييفر  "الع قم ب  ال قلفم والستلمم 

ش   السنيفا  اىلشري    مجتع ب لء العلمل هسلير  لرغخم 

الستلح الذين بصخريفا يفضايفن هذا النيفع هن الستلمم هن بج  
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هعرفم وانتشلف املكيفنل  ال قلفتم اليت ت شر بهل خمتا  

 الخادان".

 ،بلملعرفم ومع ا،اتي ع بهر شتق وهلتع يف اهلواليفاقع بن 

متت نشعر  ،وفته الشيء الك ري هن حخلع وبعراض اإلدهلن

نتل نشعر بأعراض  ،بللنشيف  عند انتشلف هعايفهم جديد 

ا رعم ال قلفتم اليت ننشدهل  ا،نسرلب النفسي   مل  مل نتاقط

 بسخع عدم ا صيف  عاأ نتلب جديد بو إل لء افريم هرغيفبم.

قيف  الدافع لتتخع املعرفم   ال للع تتعدد هصلدر  وبسخع

وهيفارد ا صيف  عاأ ا رعم ال قلفتم هن ش   قراء  الكتع بو 

هتلبعم الرباهج ال قلفتم التاف ييفنتم بو )زيلر ( املعلمل الستلمتم. 

وهن هنل نعام الع قم اليفاتقم والتخلدلتم ب  قييب املتعم الذهنتم 

 )ال قلفم والسفر(.

الكتلب امللتع  هامل ق  رمبل حيت    مقتخم افر السلئي 

لألديع املصري الكخري مجل  ال تيلني )ه هي القلهر    بل  

( هلذه املدينم ًلاتلمت علمل( والذي ميكن ااتةداهه )دلتً 

 العريقم.

املئل  هن حميب ال قلفم ب يلر   نفس النسق يقيفم انيفيًل وعاأ

( Bloomsdayييفنتيف )ييفم بايفم  16 ييفم هدينم دبان اإليرلنديم  

وهم حيتايفن   مقلئخهم روايم )عيفلتس( لاروائي الخلرز جتتس 

جيفيس ويتخعيفن هن ش هلل بي  تاك الروايم وتنق ته وشط اري 

ملصلدر  وبلإلضلفمالتيفم.  ذلكالستد بايفم عرب هدينم دبان   

واملةرتع  ال قلفم املرتخط بعلمل اىلدب والشعراء بو دنتل العام 
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فتن ش   السفر الستلمي ميكن بن  ص  عاأ رافد هعر  

 شر يتت     زيلر  املكتخل  العلهم وهران  بتع الكتع 

 .التجلريم

ا لنييع  فيييف عيفاهيي  اييتلمتم جلذبييم   املييدن السييعيفديم ومثييم 

جنيييد التنييييفع ال يييري   ا هيييل  ا  رافتيييم    تاكيييماملنيييلشي   امل

نلشي ميني السيتلمم ليدينل إهكلنتيم السيتلمم     اىلربع. هذا التنيفع امل

تيفاقيه   ًلتلرخيت ًلعتقنتل بن لدى املتاكم    الئر فصيف  السنم.

املةييفحيييل  واملنريفتيييل  الصيييةريم هنيييذ  ،ف السييين  وتؤنيييده  

 بشعلر العرب اليت حتدا  عن اىلهلنن واىلمداث املةتافم.

 تلريو ا  يير  العربتيم عيد  ل يل  حمكتيم هكتيفبيم عايأ         و

الصييةيفر نلل تيفديييم والارتلنتييم واملسييتلريم ونتتييم نقيييف  قييد ، 

وبللتللي فإن بايدنل تسيترق بن تكييفن هين بهيم       ،تتيففر   باد  شر

هقلصيييد العيييلمل   جلنيييع السيييتلمم إذا   اايييت  هلل ا،ايييت      

 اىله  .

 نلمليييدن، عايييأ املعيييلمل الييييت متتييي   بهيييل ب دنيييل     الرتنتييي 

هنهل بنرب هدينم صينلعتم   العيلمل   الصنلعتم واملنشآ  النفيتم و

بنييرب و ،بنييرب هنشييأ  نفيتييم   العييلمل )شييريص(    و)ا ختيي (، 

غفيل   إهيع عيدم    ،وعلصتم الينفط )الظهيران(   ،مق  نفط )ال يفار(

هيين بجيعيي  هسييلر   ،ا لنييع اىلهييف ل يييلر  السييلئي هلييذه املنييلحق    

زيييلر  هلييذه املنييلحق    شييتفهلتسييج  السييلئي   بر  ،اييتلمي ميفهلييل 

  ر .النلد
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امليخو السعيفدي املتنيفع الذي ، يضلهته  تسيفيقونذلك 

ونذلك  هيخو   العلمل لتعدد اىلذوا  واىلحخل  املنلحقتم.

اتتل  ،الفنيفن الشعختم املتعدد  ايفاء الرتااتم بو اليربتم تسيفيق

 واليفحن يق  عاأ هرم الفن العربي.

هنهل اإلع هتم وهي اىلو    املنيقم و املؤاسل بيضًل هنلك 

ونذلك ااتيفعم السعيفديم  ،اإلع هتم mbcإهرباحيفريم 

 لألحبلث واإلع م. 

وميكن ا،اتفلد  هن التكنيفليفجتل ا دي م ووالئ  اإلع م 

 ا ديد   الرتويج لك  تاك املقيفهل  ا لذبم اتلمتًل.

 

اإلنسلن واقلفته نتريفر بالاي ل رتقلء بللستلمم  •

 السعيفديم.

تلمتم واليفعي الستلمي هي "قضتم إن قضتم ال قلفم الس

جمتتع وهي هفتلح جنلح صنلعم الستلمم، وجيع بن يؤهن بهل 

بفراد ااتتع ويكيفن مريصًل عاأ مسن هعلهام السلئي 

وااتقخلله وبن يدرك بن عيفد  السلئي هر  بشرى هي شيء ههم وله 

 فيفائد متتد بللنفع عاأ ااتتع نك ".

هيف   هن ال هن حتديدًان ن  هل حتقق ش   العقد اىلشريإ

ممل ميكن تستتته ببنأ حتتتم ههتم لاستلمم، لكنه لتس هن 

رمم الستلمم نتل يخدو، ولكن هن رمم  بشرى حلل  ااتتع 

 . ناه



85

 – 2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

68 

وغريهل هرافق ههتم  والشيفاحئالضةتم واملنتجعل   املرافق

. و  تصيفر الخعض اىلهم هيف )اإلنسلن( ولكن، لانشلط الستلمي

  اخت  تييفير الخعد الستلمي لدى جهيفد نلفتم فإنه ، تيفجد 

الرغم هن ن   عاأ ذلك، )اإلنسلن( السعيفدي.. و)اإلنسلن( املقتم

هل تاقله هذا اإلنسلن هن الشرن العقاي والعلحفي املخلشر وغري 

الرغم هن  وعاأ، املخلشر ضد اآلشر، ملل يربيف عاأ اتم عقيفد

غم هن مللم الر وعاأ، شتينم الستلمم، ون  هل هيف اتلمي

 .ااتتع ذي اخلصيفصتم اليت جرى الرتويج هلل

لألا  املتلرال  ال ريخم هن عدد لتس بقات  هن الستلح و

عاأ قيلع الستلمم. السلئي  السعيفدي    اخللرج تنعكس ااخًل

تقخ  اآلشر وامرتاهه وش قتلته   التعله  هع النل  بافري لخاده. 

اأ الستلمم   بادنل. اآلشرين ع إلقخل عله  جذب بالاي 

ا قدهيف إذاهم هيف نت  يتعله  اإلنسلن   بادنل هع الستلح واىل

  ؟ل يلرتنل

انفراجل  ههتم حتدث اآلن حبتد اهلل، ام  ه مثمبن صرتي

بفض  الرؤيم ا ديد  لاقتلد  ا كتتم، ولكن هن املخكر 

. ورمبل ميكن اشت ا  القيف  جبله يم )اإلنسلن( لافع  الستلمي

امليفاحن   ا ث نقلط جيفهريم تتتريفر ميف  اإلنسلن )اىلهر 

 ( ايفاء واملقتم عاأ مدٍّ

القلباتم التاقلئتم لاتنيفع ولاتفلع  اليختعي التاقلئي هع اآلشرين  -1

 .نتل هم ونت  هم

 .السايفك ا تعي اليختعي دون تشنجل    ظ  وجيفد غربلء -2
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، الختئم احملتيم النظتفم واملعرب  عن )إنسلن( نظت  وهترضر -3

 .  املرافق املتلمم، واخلدهل  املقدهم

القدميم اليت تندرج حت   بلىلهلننهنلك جلنع ديف يتعاق و

اآلالر )القصيفر، الختيف  القدميم، املقلبر( فتن هنظيفر ديف جرى 

هلنن شيففًل هن هسألم التقديس   السلبق تهتتض هذه اىل

 ئنوالخدعم اليت نلن  حتكم نظرتنل لآلالر، وهل قصم هدا

صلحل عنل بخعتد فقد نلن الربي السلئد متأ انيفا  قريخم هيف 

ورمبل اراع   ه لدرتهل عند املرور بهل. عدم زيلرتهل ب  واإل

ذ ، ي ا  إ ،ردنهر   هنيقم الخرر املت    اىلذا  اىل ي مأ

رض قيفم ليفط الذين بنهل بعندهل مبربر   ، يتيفقالخعض هنلك 

ليفمأ  وقد عدم زيلرتهل. ميا ااط اهلل عاتهم عذابه وهن ام 

  السنيفا  امللضتم حملو،  الخعض حتس بعض اآلالر نذلك 

 ه  صنلم نلن  تبعخد. ب إنهلوبجد  بللقيف   إذاوحتيتم التتلات  

ت ف بعض الُاقأ القدميم بدً، إهذه النظر  الهت    ضتلع و

بد هن جتديد  يداعهل   هتلم  هتةصصم. وبللتللي ،إهن 

م اليت نلن  شلئعم ميف  اآلالر ب تم احمللفظم عاتهل املفلهت

 هتتتهل.بوصتلنتهل بعتدًا عن التأوي   املتشدد  اليت تهتض 

ن يفالكيفادر الخشريم املدربم، وهم املعنتوممل ، شك فته بن 

ح ع اعتاتًل جبع  الستلح لاتتاكم حيصايفن عاأ هعرفم و

 بتجربم هتتت   لاتتاكم.   وااتتتلع

رقعم ج رافتم نخري ، وي داد نربهل بللخعد  لملتاكمف

الدمي را ، ا،اف والتلرخيي. فهنلك تنيفع   حختعم هنلحق 
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املتاكم ون  هنهل هلل إاهلم   التلريو القديم وا ديت. هنهل 

ا جلز واملدينم وهل حيتيفيلنه هن ارد تلرخيي واتلاي وديف، 

يقم الشتللتم هنهل املن د،وبيضًل املنيقم اليفايأ ب  التتلهم وجن

ملئ  حي وتخيفك وغريهتل هنذ هتلمخم دولم ال سلانم ومتأ 

 التيفمتد لاتتاكم هرورًا ب  و  تخيفك.   

هن إرث اقل  ومتأ التيفم هع  حتتيفيهالشرقتم وهل  املنيقم

نهل بباعلر النفط املرتفعم واليت هن متت يعام السلئي بو ، يعام 

لن ذلك لعع دورًا   إاراء بلر لا ي  )وإن ن   نظره جمتيفعم 

املنيقم هن متت تشكت  ال قلفم املةتافم وتسلهي ول  جلنع 

زال  متم( ب  بعضهم متأ  ، دا الا م )  هفر وانتشلربهاهل 

إ  تعام التنظتم  بلإلضلفموإن نلن نصتخه نفلفًل هن التعاتم. 

السكن فتهل لملنيقم ا نيفبتم، فوالنظلم ودقم اليفق  وا ديم. 

جت ان وفتفل ويلم، والرعي العس  وبايفا  تنع  بأمسلء اىل

اايفب ا تل    بوباايفب ا تل  شخه الفريد املتخلين هع 

ال  ير  ال قلفتم اليت حتظأ بهل مماكتنل  لعلدا الصرراء. وا

ال للتم هن ش   ذلك التنيفع الدمييفغرا  وا،قتصلدي البقًل وهل 

)السديريم، ال تلب املذيام،  واشت فلتهوصا  إلته. ه   الاخس 

العتم، ا يفنم ال تلب امليرز ، الفرو  وغريه(. اىلحعتم 

وانيفاعهل، املش يفث،  ائكوتنيفعلتهل )التصلبتع بو املصلبتع، العر

 ،نيفاع الك ري    بحعتم ا جلز وشافتلتهل التلرخيتمامل ايفام، واىل

الاهجل  إ   بلإلضلفمخل(. إ…الفيف ، املعجنل  بأمسلئهل القدميم

 املةتافم   مجتع هنلحق املتاكم.  
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هن هخدب )اإلنسلن يتداو  هع اإلنسلن وفق هل  واني قًل لذا 

بهم عنصر هيف تعاتم وتدريع  فاع (، يفرقم الرئتسمورد   ال

الكيفادر اليت تعت    هذا القيلع ال قل . وهذا يتياع براهج 

تتعل  بن ر هع تاك اا وامتكلكوهنلهج وتدريع هتداني 

خمتافم  ًلعلشيفا مقخ ناملةتافم وشلصًم نخلر السن الذي

، تعاتتتًل ومتأ بهنتًل واتلاتًل. اتكيفنيفن الروح ا تم اقتصلديًل

 والنلق  ملشلعر املعلنل  والرفلهتم وتنق تهل لاسلئر  وبايفغ املرام.

اإلنسلن السعيفدي هيف عله  ا ذب وإمجلً، جيع بن يكيفن 

الكربى والرتانتتم بعد عد  انيفا    نفعمامل. ا قتقي لاستلمم

بن املتاكم اترفر صيفر  ذهنتم   عقيف  وقايفب هن زارهل جتع  

 .هصري ا ت   اإلع هتم )املضلد ( الفش 

 

  لتل  النهيفض بللستلمم ال قلفتم   ااتتع السعيفدي. •

  العلمل.  هي وامد  هن بارع ا،قتصلدا  منيفًا الستلمم

بللعلد    ن الستلح ال قلفتإال قلفتم، متت وبلىلشص الستلمم 

بن ر   رم تهم ويخقيفن لفرت  بحيف  هن الستلح  ينفقيفن

اآلشرين، نتل بن املنلفسم شديد  ب  املدن التلرخيتم  ذب 

عن التجلرب  ال قل  يخرت بن السلئيإ،   الستلح ال قلفت 

اتديم التجلرب التق ذاته عنا ديد  نأي الئي  شر و  اليفق  

الستلمم اىلصتام، وهذه تعد فرصم لادو  ا دي م   جمل  

شلصم متت هل عن اآلشرين. )التلريو  لديهل هن مسل هل  إلبراز

الدولم هن  إلتهالرتاث الفنيفن(. وهيف هل تتيفجه  - التقللتد -
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ملنلحق اش   هشلريعهل املةتافم   الع  بو الدرعتم بو غريهل هن 

 التلرخيتم.

براز ال قلفم مبل فتهل ال قلفم التلرخيتم لاتكلن هن فإن إ لذا

جلذبم هيف بمد  عنهل بيريقمروى هعلمل تلرخيتم والقصص اليت تب

اخت  امل ل  إعلد  مت ت  املعلرك  ال وار، عاأالير  اليت جتذب 

، نتل بن وجيفد حر  إخلالتلرخيتم، حر  اليهي القدميم، املهن 

  املعايفهل  افرتاضتم عاأ وجيفد هران  التسيفيق لا وار هن ش 

تسلعد بيضًل  ن  هدينماليفيع وبيضًل هكلتع مقتقتم لا وار عن 

 عاأ جذب ال وار. 

ن اهلدف هيف ا،اتفلد  هن هقيفهل  الخاد وعتقه التلرخيي إ

تشت  ا هيفد واملهلم  دونال قلفتم بو غريهل  وهكتسخلته ايفاء

وزار   لهرجعنل لادو  جند بن لدي وإذا املعنتم.ب  ا هل  

الستلمم والصنلعل  ) والرتاث( )الستلمم واآلالر( )الستلمم

رث اليفحف وهذا يد  عاأ ارتخلط الستلمم بلل قلفم واإل التقاتديم(

الذي نستشرفه لاتستقخ  هيف بن الدولم تعت   هلبنيفاعه. ببشتأ 

وهذه شييف   املةتافمن عاأ ا،ات تلر   الستلمم بأمنلحهل اآل

اليت بدب العت  بهل  املعانم واملشلريعدي هدعيفم. هخشر  وقرار اتل

ايفاء   الع  بو الدرعتم بو القديم وغريهل هشلريع قيفهتم نربى 

ومسع املةيط هلل فهي جلذب لاستلمم اخللرجتم وحتد هن 

تصدير الستلح الذي يعلني هنه الخاد متت نصدر انيفيًل بن ر 

 لرجش ريل  لرهات 80زيلد  ينفقيفن بن ر هن و الئي هاتيفن 5هن 

 اليفحن. 
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هشت  دههل ب  القخلئ   اخلدهل ، ولكنشاتط هن  الستلمم

ن هن ش   القيلع اخللص، وزار  التجلر ، و، املست تر)اىلهلنل 

هلرا  املنلحق، إوزار  الستلمم، ال رف التجلريم، هتئم الرتفته، 

 . الربنلهج اليفحف لافعللتل (

ردود   باد له عتق هلم هيفرد اقتصلدي وصنلعم ذا  هب ن 

تلرخيي وبه قخام املسات ، وجيتع امليفاقع وال  وا  والصرلري 

نظتم نتل ينخ ي وتيفجته فكت  نشرع اىل ،والخرلر وا خل 

جهل  ذا  ع قم  جمتتع بوا تتع ايفاًء قيلع شلص بو 

 اهللم؟  اليفحفل اتفلد  هن هذا امليفرد 

اتهل نج ء هتتم لآلالر واحمللفظم عومثم بهتتم ل عتنلء ب

تضم هيفا   والقرى السعيفديم دنامللاصنلعم الستلمتم، فتعظم 

ممل قد يسلهم    ،يتةصصيفن جبتع القديم واحمللفظم عاته

عت  هتلم  حماتم ص ري    ن  قريم وباد  وهدينم فقط ممل 

هلنن برمبل ودوا التةاص هنهل    عيتيففر عند السكلن هن قي

صتلنتهل وشيففًل عاتهل هن الضتلع  خمصصم هلل لعدم قدرتهم عاأ

 بعد رمتاهم.

إ  فهم بن التنيفع الختيفليفجي هيف  نتل بن ااتتع حيتلج

فايف، النخلتل  واىلشجلر اليت  ،رضبال  ا تل  عاأ هذا اىل

تنتج اىلنسج ، ملل ننل قلدرين عاأ التنفس، وليف، اىلنظتم 

نخري . تنقتم املتله لكنل   ورحم  عاأالختئتم اليت تعت  

وا قتقم بننل حبلجم إ  هنلخ  هن وصلحل لاعتض هن بج  

غليم اىلهتتم. وعاته  اىلهر  ا،زدهلر نخشر، ولذلك يعترب هذا 
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ز جلنع التييفع لدى ااتتع لارفلظ عاأ الختئم إ  ع طبد بن يب ،

 مبرتيههتتلهًل ا لتكيفن بن رجلنع رفع هستيفى اليفعي لديه 

 وبتئته. 

ايل  دور ههم   تنشتط الستلمم، ونت ل  ولاقصص والرو

"، وهي روايم هن نسج هليديهنل ميكن اإلشلر  إ  "قريم 

لاتؤلفم السيفيسريم ييفهلنل شخريي عن  م1880شر  علم اخلتل  نب

متل  بن  امسهل هليدي تعتض هع جدهل   جخل  اىللع 

السيفيسريم. تعترب روايم هليدي إ  مد بعتد العت  اىلن ر شعختم 

 ،ل م بشرى 50رمج  هن اىلمللنتم إ  ن اىلدب السيفيسري وتبه

هاتيفن نسةم هن نتع  50يفر  عد  هرا ، وبتع  بن ر هن صبو

هليدي ميف  العلمل، نتل   حتيفي  القصم إ  هساس  رايفم 

 .م1974هتررنم هليدي بيفاايم نتخيفن بنتتتشن التلبلنتم علم 

قريم "يتهل بلام الروايم تخ  فته الروائتم رواي امليفقع الذي َنتِّواب

وبصخي امليفقع ه ارًا لاسيفاح وهيف جمرد هكلن ص ري فته  "هليدي

ويدش  هن هذه القريم  ،نيفخ وميف  مللع  جد هليدي لتس إ،

لح انيفيًل وبصخر  الروايم والقريم تعاأ الخاد بهيفا  حلئام هن الس

يكيفن لدينل قصص  قدوقيف  نلعتم واقتصلديم لسيفيسرا.  ًاره 

 وتصخي نذلك وبن ر. بلإلهكلن صنلعتهل روائتًل متمقتق

الستلمم الراقتم فتتل يتعاق بلال،   واليفاقع بنه لألا 

احمليل  العاتتم  بعض، ودبتم والتلرخيتم نلدر  لدينلالعاتتم واىل

  اليت ميكن بن يتيفق  فتهل السلئي العاتي بلملتاكم تشت 

، خداهلل لايلقمهشكل    الريلض التلبع ملدينم املاك ع هرن 
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ع ن قخ  شهيفر عن   اإلوامم املاك ااتلن لاعايفم اليت  ونذلك

هرن  إاراء و، بيفابهل بعد لا واربولكن مل تفتي   تدشتنهل

هري اايلن لاعايفم اىل ووامم، بللظهران التلبع لشرنم براهكيف

مبدينم جد  نلن  حتتيفي  وقدميًل ،)اليتك( مبدينم اخلرب

  واآلن تيفجد جتربم شجيفلم لانلدي هرن  العايفم لصلحل نله

تي املرن  عد  شهيفر افتب وقخ  ،العاتي التلبع ليفزار  التعاتم

لهعم املاك جب ييفجد نتل ،العاتي املذه    هنيقم القصتم

إضلفم لاجتعتم العاتتم  ،اعيفد هتر  عاتي بكاتم العايفم

 بلىلهلنن  ت قت  ااتتع  ههتمهيفد واليت تقيفم جبا تيفليفجتم 

فقط عتنم اريعم  هذه. واملتت     املتاكم اتتم ا تيفليفجتمالع

  .لخعض املقرتمل  ليفجهل  السفر لاستلمم العاتتم

بهتتيييييم التيييييدريع عايييييأ قيفاعيييييد  ميكييييين جتلهييييي  بيضيييييًل ، 

ىلن حختعييييم   هييييع السييييتلح السييييايفك لاتعلهيييي الربوتيفنيييييف  و داب 

 اخلدهم ترن  عاأ اإلنسلن وهيف هتعدد ال قلفل .

قيييلع النقييي  الييذي يعييد بهييم    لبهتتييم ، مثييم و  اييتل  هتصيي  

هقيفهييل   قيلعييل  الخنتييم اىلالاييتم املسييلند  لقيلعيييل  السييتلمم  

والضيييتلفم   ا،قتصيييلد السيييعيفدي، متيييت ييييؤار هيييذا القييييلع    

نلفيييم الفعللتيييل  السيييتلمتم وا،قتصيييلديم اىلشيييرى نللصييينلعم    

 نلفيييييمو وال راعيييييم والتجيييييلر  الداشاتيييييم واخللرجتيييييم وال قلفيييييم،

وتكتن  بهتتم هذا القيلع  تلال  النقديم واملللتم والتجلريم،الس

يرفييد نلفييم القيلعييل  بلليفاييلئ  واليفاييلئط ال زهييم      لكيفنييه

عتاتم النق ، ونظرًا هليذا التداش  والتكله  ب  قيلع النقي  هيين  

فإن بي تراجع بو  جهيم، وبقتم اىلنشيم الستلمتم هين جهيم بشرى،
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بيييد وبن  لسيييتلمي، وبيييراهج التنتتييييم ،  تخيييلحؤ   منييييف النشيييلط ا  

 الره   قيلع النق  والعكس صرتي. تنعكس 

نه ييفجد ببند  الدراال  املقلرنم   عام الستلمم  نتل

وهدى تيييفر بي  ع قم واتقم ب  تييفر شخكم النق  وامليفاص  ،

هيفقع اتلمي هن ش   وجيفد عدد هن امليفاقع الستلمتم يسه  

كم النق  وامليفاص   فتهل، ممل بدى اليفصيف  إلتهل لرتن  شخ

إ  تييفر هذه امليفاقع الستلمتم اليت تقع بللقرب هن شخكل  

النق  وا،تصل ،   م  مل تتييفر امليفاقع الستلمتم الخعتد  عن 

الير  الرئتسم بنفس القدر الذي تتتتع به امليفاقع اليت تقع عاأ 

لدينل هن  دِجنه ههتل وببالك م   حر  النقي  الرئتسم، وصفيف

 الستلمتم 2030هداف رؤيم بهيفاقع وهقيفهل  اتلمتم لن  قق 

وجيفد شخكم هيفاص   بريم ووالئاهل اخللصم املرحيم  نبدو

 .لاسلئي وبدونهل نتن حيفر   امللء

الدو  العربتم نتتم هلئام هن ال روا   لدىو  ذا  الستل ، 

كتنل ال للتم. التلرخيتم وال قلفتم تعيفد ىلزهنم بعتد ، ، اتتل مما

بن الدو  العربتم اليت   ااتعتلرهل البقًل قد    يضًلبنرى 

ا،اتت ء عاأ بعض هذه ال روا  اليفحنتم بدون وجه مق، 

الك ري هن ال روا  التلرخيتم   هكم واملدينم قد  وبللتأنتد

ه  انرى هن نشلحل  وزار  ال قلفم والتسلؤ  هنل  مت  ارقتهل. 

، ًلدينت ًلال روا ؟ شلصًم اليت حتت  حلبع اهلتم ،ارتجلع هذه

وه  ، املتلم  ال قلفتم السعيفديم بمج اهلل    بإذننراهل 

اتكيفن ااتعلدتهل هن ش   تفلهتل  انلئتم ب  الريلض 

 وعيفاصم تاك الدو  بو هن ش   املنظتل  واحمللنم الدولتم؟!!
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 ،متاك هقيفهل  هلئام -وهلل ا تد- املتاكمبن نتل 

لفم إ  الرتاث امللدي وغري امللدي والتنيفع ا  را  هنلك وبلإلض

وإع م  شعراءر تلريو نخري هن مضلرا  قدميم إ  اآلن. فقد عخط

جنرنل بأن نعرف  ن  فه ن ر هن قخ  اإلا م إ  هل بعد. 

ف بهل؟ و، ننسأ دور املدار  رض عبنفسنل تلريو ب دنل قخ  بن نب

يعرف ب ده وهل متاك  امليفاقع لنربي نشًأوال يلرا  املتدانتم هلذه 

 هن اروا  مق هعرفم ويستيتع التعخري عنهل. 

هنلك هخلدرا  فرديم فالذي ، يق  بهتتم هيف اإلع ن.  اىلهر

ن ري  ىلشةلص مجعيفا عددًا نخريًا هن هقتنتل  قدميم وبقلهيفا 

وبيضًل عرف عنهل إ، بللصدفم. ولكن ، يب  هتلم  ص ري 

عان عنهل   هيفاقع خمتافم و، ل قلفتم والرتفتهتم يبالفعللتل  ا

ن هيف بللا م عَاواىلنتد بن ن  هل يب ،تيفجد جهم جتتع بتنهم

ولذلك هن ، يعرف العربتم ، يدري بك  هذا ا راك  ،العربتم

 متأ املقتت  هنهم ولتس الستلح فقط. 

إنشلء هران  هعايفهل  تقدم لاسلئي وامليفاحن ن   وهن املهم

 للتل  والنشلحل  اليت حتدث   املنلحق. الفع

و، بد هن القيف  إن املشلريع الستلمتم   املتاكم هل فتئ  

تتعلظم ييفهًل بعد ييفم،   ظ  اهتتلم القتلد  الرشتد  بللقيلع 

الستلمي والرتفتهي بشك  علم، وحتيفي  املتاكم إ  هيفقع 

 اتلمي علملي وهرن   ذب ا،ات تلر   إحلر شيم حتيفمم

لتنيفيع ا،قتصلد املرتهن لانفط. لكن متأ وإن ننل هتفلئا  مبل 

  متأ اآلن   هذا القيلع هن التييفير ومسن اإلدار  وا رص 
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عاأ جيفد  العت ، جيع التنيفيه بأن ههتم بنلء قيلع اتلمي اقل  

تكيفن ال قلفم احملاتم ج ءًا بالاتًل  -فلع  وه تر اقتصلديًل 

الترقتق متأ هع تيففر املصلدر املللتم ، لتس  ههتم اهام -هنه

والقيفى الخشريم والخنأ الترتتم  نيفنهل تتياع وجيفد هقيفهل  

اقتصلديم واقلفتم وبتئم اجتتلعتم ه ئتم، وهرهيفن بتقديم م هم 

هتكلهام هن اخلتلرا  ال قلفتم واليختعتم والرتفتهتم الراقتم 

 هتهل وامُلاخِّتم لياع الستلح احملات  والدولت ، هن ب

ربط عنلصر ال قلفم اليفحنتم والرتاث بعنلصر الرتفته  -1

والرفلهتم، وعنلصر ا ذب الستلمي ال قلفتم هنهل والفكريم، 

وهيفاقع ا ذب اىلاري والتلرخيي واليختعم املتنيفعم، فلل قلفم 

والستلمم تيفبهلن ، ينفص ن، ويكتن هستقخ  الستلمم   

 قلفم هنل بشكا   يتت   قدرتهل عاأ تيفظت  ال قلفم. وتبفهم ال

اىلو  هن ش   املعتقدا  والتقللتد والعلدا  واملعلرف واملتلرال  

، زال  لدينل حتفظل  جمتتعتم  –ا،جتتلعتم والتفلع  اإلنسلني 

وبعض املفلهتم التقاتديم اليت ميكن تصنتفهل هن بهم 

،   م  يتت   الشك  ال لني -هشك   قيلع الستلمم

م وحمدد  لارتاث، يتم عرضهل بشك  هن بأدوا  هاتيفا

بشكل  ا ذب الستلمي، نلملصنيفعل  ا رفتم، والرقصل  

 الشعختم، وعروض اىلزيلء التقاتديم، وغريهل.

ترتك  املنلفسم   جمل  الستلمم التيفم عاأ عنصر  -2

الكت ، والكت  هضتيفن ، ييففره إ، اإلبداع وتييفير امللد  

أ اخلصيفصتل  الرتااتم وال قلفتم الستلمتم لا ائر، بللرتنت  عا

وا ضلريم اليت تتتت  بهل امليفاقع الستلمتم والدينتم السعيفديم، 
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وااترداث املنلاخل  ال قلفتم دون إغفل  ا يفانع اىلشرى، نتل 

بن ا،رتقلء بلملنتج الستلمي هن شأنه بن يشجع نيفعتم بن ر إفلد  

وي املستيفى هن الستلح اليفافدين عاأ املتاكم، نلمل قف ، وذ

العاتي الرفتع، وبصرلب املل   ويدفع املست ترين اىلجلنع إ  

 املسلهتم   إاراء الخنتم الترتتم ال قلفتم.

متأ تصخي الستلمم ال قلفتم واتام هن والئ  التنتتم  ، بد   -3

هن ربيهل بلاتتع احملاي وتفعت  هشلرنم ااتتعل  احملاتم   

الستلمتم  وجيدر الرتنت  عاأ  تييفير وتنظتم وإدار  العتاتم

هن ش   زيلد  اليفعي والت قت  عن حريق  -التنتتم الذاتتم 

  خلاق -املنلهج الدرااتم والنشرا  والندوا  واملؤمترا 

ا تعتل  املهتتم بللستلمم، بو هنظتل  حماتم تضم املهنت  

 ورجل  اىلعتل  والستلات  وبنصلر الختئم.

تداهم، تتياع اات تلر التنيفع اارتاتتجتم الستلمم املس -4

الفصاي وا  را  لاتنلحق الستلمتم احملاتم، وهراعل  الفروقل  

اإلقاتتتم   براجمهل الستلمتم، فعاأ اخت  امل ل   نك   

الرتويج لستلمم التةتتم   فص  الشتلء   املنلحق اىلاريم  

لتعري  الستلح عاأ اقلفم وحقيف  وعلدا  وبن   بهللي هذه 

نيقم، وهنرهم الفرصم ىلشذ الصيفر التذنلريم مب بسهم امل

التقاتديم. هع الرتنت  عاأ إبراز نرم الضتلفم العربتم، فهيف 

لتس هن القتم املتيفارام عرب اىلجتل  فرسع، ب  هيف منط متل    

 السعيفديم.
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يعتتد التفلع  ب  ال قلفم والستلمم عاأ هعرفم جنس  -5

م اليت يقضتهل   امليفقع السلئي، وعتره، والفرت  الرتفتهت

الستلمي هسخقًل، فاذا هن الضروري التنستق هع ون ء الستلمم 

والسفر بو الفنلد  الكخري  إلعداد الرم   املنظتم وتسهت  

 إقلهم الرباهج الرتفتهتم املنلاخم هلم.

ا،اتفلد  هن جتلرب اآلشرين بيًل نلن   يف تع ي  صنلعم  -6

ذا  القيلعل  الستلمتم اىلشهر الستلمم   املتاكم هن الدو  

اليت جنر    ااتريفاذهل عاأ العدد اىلنرب هن اتلح العلمل 

تقديم ه يج هتتت   ش   هن(، وإييللتل وإاخلنتل)فرنسل  انيفيًل

هن النشلحل  ال قلفتم والرتفتهتم واليختعتم اخل بم، هع تفلدي 

ااتنسلخ هذه التجلرب حبذافريهل  فاك  جتربم شصيفصتتهل 

رفهل التلرخيي. والسعيفديم متتاك شصيفصتم وتفرد وهلل بتئم وظ

حملفظم وهقيفهل  بشرى فتهل جمل  ىلنشيم خمتافم   مل  هل 

إذا مت  ا،اتفلد  هنهل وتييفيرهل بصيفر  هنلاخم، تتتي بنلء 

 جتربم نلجرم وهتتت   هع امتفلظهل بلهليفيم العربتم السعيفديم.

م فلعام، جتنع ااتةدام يعد العله  اىلهم   بنلء اارتاتتجت -7

ا،ارتاتتجتل  املخنتم عاأ فرضتل  وهعايفهل  النيفيم وقيفاعد 

بتلنل  غري دقتقم. وقتل  حاع الستلح اخللرجت  واحملات  هن 

ش   ااتي ع  رائهم، وتشةتص بذواقهم وشتلراتهم، وهعرفم 

هن بج   -يعد ههتًل جدًا  -دوافع الستلح ل يلر  بيم هنيقم 

ر بشرى  لتستتر نشلط ا رنم الستلمتم   تاك حتديد عنلص

املنيقم، وينعكس بصيفر  إجيلبتم عاأ الستلمم بصيفر  علهم 

 واملنيقم واكلنهل بصيفر  بشرى.



85 

 – 2022    
81 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

إمتلء املسللك والدروب القدميم يع ز الستلمم ال قلفتم، ه    -8

املسلرا  الدينتم، وهسلرا  الرمللم املشهيفرين، وحر  ا ج 

يخلعم نتتخل  تروجيتم عن هذه اىلهلنن والقيفاف  القدميم، ب

وتيفزيعهل عاأ املسات  القلده  لارج والعتر . اىلهر الذي اتع ز 

هن مرص هؤ،ء عاأ زيلر  وهشلهد  صيفر متم ليفاقع اىلهلنن 

والصيفر اليت قربوا بو مسعيفا عنهل ايفاء بنلن  اريًا عاأ اىلقدام 

 بم بلاتةدام ا لف   الستلمتم.

  هن وزار  الصرم لاةدهل  الصرتم   تقديم دعم إضل -9

املنلحق الستلمتم ذا  الك لفم، نتل حيدث ملستشفتل  هكم 

واملدينم   هيفمسي ا ج والعتر . والتأنتد عاأ التيفازن ب  

اليفظلئ  الستلمتم واليفظلئ  الكلفتم ىلهللي بي هنلحق 

اتلمتم  هع تيففري حمتط اقل  يأشذ بع  ا،عتخلر الرتاث 

 ري وا،جتتلعي بصفم علهم.املعتل

رام اتلام اعريم تنلفستم فلعام تستند عاأ تشةتص  -10

نقلط ا ذب الستلمي، وحتات  باعلر اخلدهل  الستلمتم 

املعروضم   اىلايفا  املنلفسم. نذلك، ضرور  تشةتص امل ايل 

التنلفستم لانشلحل  وامليفاقع الستلمتم   املتاكم. وفرض ه يد 

 ع تدفق فئم الستلح غري املرغيفب فتهم. هن املعليري اليت متن
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  التيفصتل 

، تأهت  الكيفادر اليفحنتم العلهام   قيلع الستلمم )تعاتتتًل -1

اتكيفنيفن  ىلنهماايفب( تدريخًل، انًل ولتلقم   الخدن واىل

 ملقده  ل قلفم املتاكم. ا

ل ات تلر والتييفير ملنتجل   ا،هتتلم وإعداد  لتل  التسيفيق -2

  فتهل.تلمم والتنيفع الشله  ال قلفم والس

جتل  التلفعم هن هرام  الدراام غر  مع ال قلفم   اىل -3

 ولتم. اىل

بايفر  هفهيفم ال قلفم و لتل  التيختق لتكيفن بدا  قيف  نلعتم  -4

لتس فقط لت تري بي صيفر  منيتم، ب  تراتو تلريو املتاكم 

العربتم السعيفديم لاعلمل وهقلوهم حمخيم لارت   لإلع هتم ضد 

 املتاكم.   

التنستق والتكله  ب  القيلعل  املعنتم بللستلمم واخلدهل   -5

واإلع م إلبراز ا هيفد اليفحنتم وامليفاقع والفعللتل  الستلمتم مبل 

  .خيدم ويدعم الستلمم اليفحنتم

الرتنت  عاأ دعم ورفع ال قلفم الستلمتم اليفحنتم ل وار  -6

  .وضتيفف املتاكم   املشلعر املقدام

لم الستلمم ورصد املةللفل  وتيختق اإلجراءا  تفعت  نظ -7

 .والعقيفبل  وتسهت  الخ غل  ملعل م نلفم الساختل  هستقخً 

تيففري بنتم حتتتم لانق  بكلفم بنيفاعه لتيففر لاستلح الرامم    -8

 .التنق  بسهيفلم وباعلر هنلاخم
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والايفجسيت لاتتلم  اخللصم واملشلريع  الدعم امللديتقديم  -9

  .تهدف إ  مفأ الرتاث احملاياليفحنتم اليت 

هدن املتاكم    نلفمإنشلء هران  هعايفهل  لا وار  -10

تتضتن شرائط املدينم واملنلحق الستلمتم فتهل ونخذ  عن تلرخيهل 

 .وترااهل احملاي

 

 املصلدر واملراجع 

 ال قلفتم ملج قيفيدر عخدالرمتم وشنتف مس   الستلمم -1

تل  املاتقأ الدولي التنتتم، هداشام ضتن فعلل   وبهتتتهل

املعنيفن "امليفروث ال قل  والستلمي ودوره   شدهم التنتتم 

 .م2019نيففترب  12-11املستداهم"، جلهعم غردايم، 

ال قلفم الستلمتم ودورهل   تفعت  ا،ارتاتتجتم قلام اعلد   -2

 .م2016(، 2(، العدد )1، جمام  فل  لاعايفم، اااد )الستلمتم

يفجتل ا دي م ودورهل   ترقتم الستلمم زوزو زولتةم  التكنيفل -3

وحتقتق التنتتم املستداهم، هؤمتر الرتاث والستلمم ال قلفتم 

 .م2019هلر   29-23تيفنس،  -والخديام، ايفام 

نستتم نستتم  الستلمم ال قلفتم وت ت  الرتاث هن ش    -4

الرباهج التاف ييفنتم، راللم هلجستري غري هنشيفر ، جلهعم وهران، 

 م.2010

 دورهلو لاتجتتعدن عخدال ف وتاأ اعد   ال قلفم الستلمتم دا -5

 ، هتلح عاأ الرابط اإللكرتوني الصرراويم الستلمم تنتتم  
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ريلن زير  هسلهتم التسيفيق الستلمي   تييفير الستلمم    -6

اليفحن العربي، راللم دنتيفراه غري هنشيفر ، جلهعم بسكر ، 

 .م2018

اقلفم التعله  هع السلئي   هدينم ال ردقم هريلن نشأ  فرج   -7

(، ينلير 148ربتم، العدد )، ااام ا  رافتم العهن هنظيفر ج را 

 .م2021

اعدي عخدا اتم   ليم الستلمم الرتااتم ب  النصيفص  -8

القلنيفنتم و لتل  التيختق، هؤمتر الرتاث والستلمم ال قلفتم 

 .م2019هلر   29-23تيفنس،  -والخديام، ايفام 

دور اإلع م املقروء إميلن حمتد هنجي وشتتلء الستد المل   -9

، املاتقأ العربي ال لني تم لدى ا تهيفر  نشر ال قلفم الستلم

)ا،جتلهل  ا دي م   الستلمم(، املنظتم العربتم لاتنتتم 

 .م2007اإلداريم، هصر، 
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  .املشلرنيفن 

 اليفرقم الرئتسم  ب. شللد    دغتم •

 التعقتخل   •

 التعقتع اىلو   ب. عخدالر ن اليريري -

 التعقتع ال لني  ب. ع ء الدين براده -

  يفار  ب. فهد اىل ريإدار  ا •

 املشلرنيفن بل يفار واملنلقشم  •

 احملتتتد ب د. ب -

 ا تيفد عخداهلل. د -

 ال لهدي دد. ا  -

 الشيفيعر هلهر. ب -

 العلهر حمتد.د -

 الرديعلن شللد. د -

 اليةتس عاي.د -

 الرشتص عخداهلل.د -

  ااتتلن ابيف هنأ.ب -

 ا،نسي عفلف.د -

 الصلحل عخداإلله.د -

 العتري هنلء.ب -

 و العجر فلي  .ب -

 ال قفي حمتد.د -

  العتدان ههل.د -

 املنصيفري شللد.د -
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 الع تلن عخدالع ي .د -

 الترتل فهد.د -

 العريف عخدالر ن. د -

 املقصيفدي حمتد.د -

 القرني فلض  الايفاء -

 الدريس زيلد.د -

  الخكر فيفزيم.د -

 برهت  عخري. د -
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 كشاف األعالم

 

 56، 55 بريل  بوجتنتيف -

 56، 55 بتكلايف -

 65 مجل  ال تيلني -

 65 جيفيسجتتس  -
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األماكنكشاف 

 69 اىلردن -

 80إاخلنتل  -

 80 إييللتل -

 69 املت  الخرر -

 30 الخكرييم -

 56 بيفيرتاجيف دي  وزويل -

 70 تخيفك -

 74 جخل  اىللع -

 66 ا خت  -

 75 جد  -

 70 جت ان -

 70 ملئ  -

 75 اخُلرب -

 66 شريص -

 66، 65 دبان -

 72، 31 الدرعتم -

 63 روهل -

، 46، 35، 17، 16، 11 الريييييييلض -

74 ،76 

 74 ايفيسرا -

 31، 22، 8 اليلئ  -

 70 حي -

 75، 66 الظهران -

 72، 62 الع  -

 66 ال يفار -

 80فرنسل  -

 70 فتفل -

 72 القديم -

 75 القصتم -

 29 لندن -

 56 هدريد -

 31، 22، 8 املنيفر  املدينم -

 81، 76 املكرهم هكم -

، 14، 12 السيعيفديم  العربتيم  املتاكيم  -

19 ،24 ،27 ،40 ،49 ،53 ،

55 ،58 ،82 

 29 املترد  تاكمامل -

 30 املند   -

 70 الشرقتم املنيقم -

 72، 70، 66، 60، 41، 40 جند -

 17 نتيفم -

 29 املترد  اليف،يل  -

 70 التتلهم -

-  

-  
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 د. فهد العرابي احلارثي -

 
-  

  
 (اهلتئم رئتس) الايفاء م. فلض  القرني -

 د. عخد اإلله الصلحل الفريق  -

 د. اعتد العتيفدي -

 د. عفلف اىلنسي -

 ب. نخت  املخلرك -

 ااتتلن العقتاي .ب -

 د.  د الربي ن -

  ن العريفد. عخدالر -

 ب.فلئ   العجرو  -

 د. هرام ا ربي -

 د. شللد ال ختيت -

 د. عخري برهت  -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -
 خدمات إدارية مساندة. -

282015  
 إحدى مبادرات مركز أسبار

م1994تأسس عام   


