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 جغرافية مدينة صنعاء الطبية
 م(1900-2025)

 

Summary  

This is a new aspect of research in 

human geography. It deals with the 

state of public health in the capital 

Sana’a during the period l900-
2025.it deals with the most 

important endemic and imported 

diseases specially their burden on 
the health of the people as well as 

the  factors governing their 

prevalence. In doing so we had to 
overcome several hurdles mainly 

due to absence of data. Despite this 

we managed to reflect the public 

health situation during the last  
century and particularly with the 

impact of 26th Sept. revolution and 

the unification of Yemen in 1990. 
On top of that there were the 

changes which took place resulting 

from   the fact that Sana’a remained 
to be the centre for the changing 

affairs of the country. Added to this 

were the effects of the Gulf war 

including thousands of returnees 
from the Gulf states.  

The deterioration which involved 

the health situation improved to a 
certain degree during the period 

1962-1989. This improvement did 

not last long as it succumbed under 

the  heavy burden caused by 
returnees and migrants from other 

towns and from the Gulf and the 

Horn of Africa states. The first years 

of this century witnessed an 

improvement in the number of 

health institutes and the standard of 

the health services which continued 
from 

about 2000 to 2010. The end of 

this improvement coincided with the 
political upheaval which took place 

in the Arab world. Among other 

changes it led to a conspicuous 
deterioration in the standard and 

availability of health services. At the 

same time other 

relevant services like electricity 
supplies deteriorated to a remarkable 

state.  We may thus conclude by 

stating that Sana’a the capital of the 
country witnessed a period of 

deterioration in the health standard 

during the years 1900-1962, with 
minor improvement during the 

period 1962-1990. Of late and to 

date Sana’a the capital remains 

under the threat of future epidemics. 

Recommendation:  

Establishment of a general 

comprehensive record of all threats 
affection the standard of health in 

Sana'a. 
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 الوقذهة واإلطار النظري ول :الوبحث األ

 : دقمة امل

إٕ َٛنٛع ايبشح ٜتًدل يف بعض ايتػاؤالت، َٚٓٗا نٝف نإ إطاض َس١ٜٓ 

قٓعا٤ ايكشٞ ٚايطيب يف املانٞ؟ ٚنٝف أقبح اآلٕ؟ ٚنٝف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف 

املػتكبٌ؟ ٚيإلداب١ عٔ ٖصٙ ايتػاؤالت هب أٚاَل تؿدٝل ايٛنع ايطيب عدل ايتاضٜذ يف 

ٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ،ٚنٝف دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ نٝف نإ، َٚا ٖٛ نا٥ٔ َٚا ٜ

غٝهٕٛ َػتكباَل، ثِ ْكف عٓس ٚقف دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطيب ٚايصٟ نإ 

ْتادَا يذلانِ ثكافات غانٓٝٗا ايصٜٔ تعاًَٛا َٚا ظايٛا ٜتعإًَٛ َع دػطافٝتٗا ايطب١ٝ 

ٜٚتعاٜؿٕٛ َع دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ، ٖصٙ اإلطالي١ ْػتطٝع ايكٍٛ إٔ دػطاف١ٝ 

عطفت يف املانٞ، ٚاملانٞ ايكطٜب ؿكب١ اـُػٝٓٝات َٔ األيف١ٝ  َس١ٜٓ قٓعا٤

املٓكط١َ نإ ٜؿٗس شلصٙ املس١ٜٓ أْٗا شات إطاض قشٞ ٚب٦ٝٞ دٝس ممٝع ْاٖٝو أْٗا 

سٛت ع٢ً بعض املؤغػات ايطب١ٝ ٚاملتُج١ً ببعض ايكٝسيٝات ٚاملػتؿفٝات ٚاييت ظازت 

 ٠طيب ممٝع ظًت َالق٘ َتٛادسَٔ دٛز٠ اـسَات ايكش١ٝ اييت دا٤ت ْتادَا يٛنع 

يف دػطافٝتٗا إىل ٚقت قطٜب، ٖٚصا َا ٜؤنسٙ غانٓٝٗا املعُطٕٚ إال إٔ ٖصا ايٛاقع 

تطادع غًبَا َع سكب١ ايػتٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ ضغِ ٚدٛز ٚتعاٜس املطافل ايطب١ٝ 

 َٔ قٝسيٝات َٚػتؿفٝات ٚعٝازات ٖصا ايذلادع نإ ي٘ تساعٝات ٚأغباب َٓٗا ع٢ً

غبٌٝ املجاٍ تطزٟ املٓار ٚاشلذطات ايػها١ْٝ املهجف١ إيٝٗا ْاٖٝو عٔ ايهػٛطات 

اـسَات١ٝ عًٝٗا اييت تفٛم قسضات َٛاضزٖا ٚنٝل أسٝا٥ٗا ايػه١ٝٓ ٚظاز ايذلزٟ يف 

دػطافٝتٗا ايطب١ٝ يف سكبيت ايػبعٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ فشكٌ 

١ُ َٔ ٖصٙ املكَٛات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ايتٓاقل تطادع يف َكَٛاتٗا نُس١ٜٓ ٚنعاق

اؿاز مبٛاضز املا٤ فٝٗا نإ غبًبا نافًٝا يتعهرل إطاض دٛز٠ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايكشٞ 

ٚنجط٠ املبٝسات ٚايػُّٛ يف سكٛشلا ٚبػاتٝٓٗا َٚكاسلٗا، نُا ظاز ايٛنع ايطيب فٝٗا 

ٚظازت األزخ١ٓ ٚايػباض نجط٠ ٚغ٤ٛ تٛطني املعاٌَ ٚاملدابع ٚايهػاضات ٚاملٓاؾرل...اخل 

يف فها٥ٗا مما دعٌ األنػذني فٝٗا ٜتٓاقل َع ايعًِ إٔ بعس َس١ٜٓ قٓعا٤ ٚاضتفاعٗا 

عٔ ايبشط دعًٗا ق١ًًٝ األنػذني ٚقسٚز٠ املٝاٙ ٚغرلٖا َٔ ايهٛاضخ اييت تأثط بٗا 
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، َٚع عكس 1)غانٓٝٗا ٚظٚاضٖا. ٚتأثطت بٗا دػطافٝتٗا ايكش١ٝ )تسبرل املٛاضز املا١ٝ٥

يتػعٝٓٝات تٛسست ايُٝٔ ٚاعتدلت َس١ٜٓ قٓعا٤ عاق١ُ غٝاغ١ٝ يًُٝٔ املٛسس ٚظًت ا

ؼتفغ مبطنع١ٜ يًُاٍ ٚاألعُاٍ ؾذعتٗا ع٢ً تطٛض ٚتٓاَٞ خسَات ايٓكٌ اؾٟٛ 

ٚايدلٟ ٚايعًُٞ ٚايذلبٟٛ ٚايكشٞ اييت تفتكسٖا غايب١ٝ َسٕ ايُٝٔ ست٢ ؿع١ نتاب١ 

َٚتفطق١ نػطت ع٢ً اإلطاض ايب٦ٝٞ ٚايكشٞ ٖصا ايبشح ٚبسا١ٜ ٖصٙ املعطٝات فتُع١ 

ؾػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ضغِ َطافكٗا ايطب١ٝ املتعسز٠ ٚاملتٓٛع١ ناْت خسَاتٗا ضز١٦ٜ آلٕ 

دػ١ُٝ نعاق١ُ بًس تؿٗس تعاٜس  ١يتشٌُ َػؤٚيٝ ١بٓٝتٗا ايتشت١ٝ مل تهٔ َت٦ٝٗ

َٔ غهٔ  يػهاْٗا بكٛض٠  نجٝف١ ٚاييت أعذعت َٛاضزٖا إٔ تًيب سادٝاتِٗ اي١َٝٛٝ

َٚؿايف شات خسَات  ١ال٥ل َٚٝاٙ ٚفرل٠ ْٚك١ٝ ٚأنػذني طيب َٚٛاقالت ٦َٝٗ

َتطٛض٠...إخل، يصيو ٚؾت َس١ٜٓ قٓعا٤ األيف١ٝ ايجايج١ بإطاض طبٝٞ ٚب٦ٝٞ ٚقشٞ 

َٓٗو، فايّٝٛ أقبشت َػاساتٗا قسٚز٠ ايتٛغع ٚعؿٛا٥ٞ ٚبال ؽطٝط سهطٟ 

قشٞ َعاقط،ٚخسَات طب١ٝ نعٝف١  ٚاملس١ٜٓ تفتكس يًؿٛاضع ايٛاغع١ ٚ ؾبه١ قطف

غباض ايهػاضات ٚاملٓاؾرل  اَٗسز٠  بايػُّٛ ٚاملبٝسات احملط١َ َس١ٜٓ ًٜٛخ ٖٛا٥ٗ

اؿهط١ٜ اييت عُكت َٔ دطاح  تاؿذط١ٜ، إٕ َا شنط َا ٖٛ إال  دع٤ َٔ االختالال

 إٔ َس١ٜٓ ٢اؾػطاف١ٝ ايطب١ٝ ملس١ٜٓ قٓعا٤، ٚايّٝٛ ٚ بعس ٖصٙ املكاضب١ هب أال ْٓػ

قٓعا٤ يف املانٞ ٚست٢ املانٞ ايكطٜب َٔ اـُػٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ َكاض١ْ 

مبا ٖٞ عًٝ٘ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايّٝٛ َٔ بسا١ٜ ايعؿط١ٜ ايجا١ْٝ َٔ األيف١ٝ ايجايج١ تعس ٚاس١ 

خهطا٤  شات إطاض طيب ممٝع، فكس عاؾت عدل َطاسًٗا ايتاضى١ٝ ظاخط٠َ مبٛاضز اؿٝا٠ 

ٚدٛز٠ إطاضٖا ايكشٞ ٚايطيب ايصٟ َٝعٖا مبطاسٌ شٖب١ٝ َهت اييت ٖٞ أغاؽ ْكا٤ 

، ٚ بعس إٔ مت إبطاظ بعض 2يف إطاضٖا ايطيب اؾػطايف.. )ايطاظٟ تاضٜذ َس١ٜٓ قٓعا٤(

َهأَ ايك٠ٛ ٚايهعف شلصٙ االختالالت اييت زَطت ٚزاُٖت اإلطاض ايطيب ٚايكشٞ 

                                                             
    -

1
ئت الشبنت  جذبير اإلاىاسد اإلاائُت: منهاج ودلُل حعلُمي مقترح إلاقشس دساس ي خاص باإلاسخىي الجامعي للبلذان ؤلاسالمُت، مىهج أهجض مً ظشف خبراء َُ  

(، عمان، اإلاىظمت  INWRDAMمً إعذاد د/هظير ألاهصاسي، د /عىدة الجُىس ي ) (، عمان، الذلُل حعلُمي INWRDAMؤلاسالمُت في جىمُت وجذبير اإلاىاسد اإلاائُت )

  .6-5ص –ٌ.1419م/1999الشباط، اإلاغشب   -إٌسِسهى–ؤلاسالمُت للتربُت والعلىم والثقافت 

 -
2

خ مذًىت صىعاء، جحقُق ودساست حسين العمشي، ظبعت حذًذة مىقحت ألحق بها جزًُال لخاب إحصاص للعششاوي 1428-464ٌالشاصي ث"    داس  –م" :جاٍس

 .277-273، 248-226، 156-154م، ص1989، 3الفنش اإلاعاصش بيروث، داس الفنش، دمشق، ط

لنضبشة والىعىاع والعماظم والفجل والبصل والثىم والنشار، وبعض أهىاع الىىاس مثل اإلاشمىم، وٍشوي اإلاقشم َى بمثابت بسخان الحي ًخم صساعخه في إهخاج ا-أ

سمى ببعض البلذان الجشادي مثل اإلاغشب. ت الهاظلت على الحي، لما حسخخذم اإلاُاٍ العادمت إلاعاَير الحي، َو  بمُاٍ الدساقعاث اإلاذاٍس
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كب١ًٝ بٗا، ٚغٛف ْعتُس ؾػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َٚا ٜٛادٗٗا َٔ قعٛبات آ١ْٝ َٚػت

َٓٗذٝا عٓس ايتعُل يف نتاب١ ٖصا ايبشح بايٛقٛف أَاّ بعض ايسضاغات اييت نتبت 

عٔ تاضٜذ ٚدػطاف١ٝ ٖصٙ املس١ٜٓ يف املانٞ ٚاؿانط ٚقٛاًل إىل قٛض٠ َػتكب١ًٝ 

ٚؼًٌٝ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤  ؾػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايكشٞ، َٚػتعطنَا يٛقف

صٟ مل ٜهٔ َطتًعا يألَطاض ٚاألٚب١٦ املتٛادس٠ بٗا َٜٛٓا ٖصا َجٌ ايطيب يف َانٝٗا اي

ٚأَطاض ايكًب – ااملالضٜ–ايػٌ ايط٥ٟٛ –اؿكب١ -ايتتٓٛؽ–ايتٝفٛز -..)ايبًٗاضغٝا

ايفؿٌ ايهًٟٛ، نٝل ايٓفؼ...إخل(، ٚإٕ َٛطٔ غايب١ٝ ٖصٙ األَطاض املٓاطل ايساف١٦ –

اْتكًت إيٝٗا ٖصٙ األَطاض بػبب نٌ َا ٚايططب١ ٚاؿاض٠ ٚبعهٗا َٔ خاضز ايُٝٔ; يصا 

غبل شنطٙ ْاٖٝو عٔ اشلذطات احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ إيٝٗا َػبب١ )ايعس٣ٚ( نٕٛ قٓعا٤ 

متجٌ سانط٠ ايُٝٔ; يصا فإٕ نٌ َا غبل غٛف ٜهٕٛ بٛاب١ اْطالم يًؿطٚع يف نتاب١ 

 (.2025-1900دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ )ٖصا ايبشح املعٕٓٛ 

 0م1302-2691وأحياء ةميه  صهعاء ةو خريط  ةهاطق 

   
                                                             

  صىعاء.-الجمهىسٍت الُمىُت - لإلحصاءجصمُم قسم الخشائغ الجهاص اإلاشلضي -3 
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 خطة البحث: )هنهجٍة البحث(

 :ةشكل  البحث

ٌٖ َا ظايت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ نُا تػ٢ٓ بٗا ايفٓإْٛ بٓكاٚتٗا ٚمجاشلا، أّ 

إٔ إطاض دػطافٝتٗا ايطب١ٝ أنش٢ َػهَٓا يألَطاض ٚاألٚب١٦ ٚال ًٜٝل بٗا ٚال تؤًٖٗا إٔ 

 َكس١َ يًُٝٔ ايػعٝس.  ٚأٚ تهٕٛ ظٗرًلا أتهٕٛ عاق١ُ يًبًس 

 الصؤال املركسي :

َا ٖٞ األغباب اييت غرلت َٔ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َٔ ٚاس١ طب١ٝ إىل َس١ٜٓ -

تػهٓٗا األَطاض ٚاألٚب١٦؟ ٌٖٚ ناْت   دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ إىل ٚقت 

 عطفٗا األدساز؟قطٜب نُٔ دٓإ ايسْٝا ايػبع يٓكا٠ٚ ب٦ٝتٗا ٚاخهطاضٖا نُا 

 : التصاؤالت الثانوي 

 ٌٖ ناْت َس١ٜٓ قٓعا٤ مج١ًٝ، َٚا ٖٛ غط مجاشلا؟ -

ٌٖ خطدت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ ايّٝٛ عٔ َٓطكٗا اؾػطايف ٚايب٦ٝٞ -

 ٚايكشٞ عُا ناْت عًٝ٘ يف املانٞ ؟ 

ٌٖ نجاف١ ايػهإ َٔ ايكاطٓني اؿايني فٝٗا نإ غبًبا ض٥ٝػًا يف تعهرل -

 طاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ؟دػ

 فرضيات البحث :

ْفذلض إٔ تعهرل دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطيب غبب٘ األغاغٞ ٖٛ ايتطٛض -

اإلؾعاعٞ ايصٟ تؿٗسٙ َس١ٜٓ قٓعا٤; إش مل ٜطاع إَها١ْٝ ٚقسٚز١ٜ بٓٝتٗا ايتشت١ٝ 

 َٚٛاضزٖا احملسز٠.

١ٜ ايتدطٝط اييت ْفذلض إٔ تسٖٛض دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ ضادع إىل َطنع-

عاؾتٗا املس١ٜٓ، ٚدًبت شلا ٖذط٠ بؿط١ٜ نجٝف١ أقبشت خطًطا ٜٗسز دٛز٠ ب٦ٝتٗا 

 ايكش١ٝ ٚاؾُاي١ٝ.

ْفذلض إٔ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ تػرلت غًًبا بػبب غٝاب ٚدٛز زٚي١ -

املؤغػات ٚعسّ تفعٌٝ ايكإْٛ، مما دعٌ َس١ٜٓ قٓعا٤ عطن١ يعبج١ٝ أزت إىل 

 ث١ٝ يف إطاض ٚدٛز٠ ب٦ٝتٗا ايكش١ٝ ٚاؾُاي١ٝ.اختالالت ناض
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 همف البحث :

ٜٗسف ايبشح إىل تٛنٝح قٛض٠ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ َانَٝا ٚسانطَا 

 َٚػتكباَل .

 ةوضوع البحث:

( ٖصا ايعٓٛإ ٜػًط 2025-1900عٕٓٛ ٖصا ايبشح دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ )

ًَا َا ايه٤ٛ ع٢ً َانٞ ٚٚاقع َٚػتكبٌ دػطاف١ٝ  َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ اييت ناْت ٜٛ

 إسس٣ َسٕ ايعامل ايػبع، أٟ إسس٣ دٓإ ايسْٝا ايػبع مجااًل ٚيطاف١.

 البحث : هفاهٍن وهصطلحات

–زٚي١ٝ -عطب١ٝ-إق١ًُٝٝ-يهٌ عح َكطًشات شات أبعاز َتٓٛع١ )ق١ًٝ -

 ٖٞ: ن١ْٝٛ(، ٚيصيو أِٖ املكطًشات ٚاملفاِٖٝ اييت غٓكف أَاَٗا يف عجٓا ٖصا

 املكطًشات َجال، َاشا ْككس بـ)دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطيب(-1 (1

 املفاِٖٝ. َجال َاشا ٜعين بـ)دٓإ ايسْٝا ايػبع(-2 (2

 زةاني  البحث :

*اؿسٚز املها١ْٝ يًبشح ٖٞ: أَا١ْ ايعاق١ُ )َٔ ايؿُاٍ ايؿطقٞ َطاض قٓعا٤ 

َٔ ايؿطم   –َٔ ايػطب َساخٌ بين َطط  –َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ يؿُالٕ  -ايسٚيٞ

َٚٔ  –َٔ اؾٓٛب خط قٓعا٤ تعع، َٔ اؾٓٛب ايؿطقٞ َساخٌ غٓشإ  –ْكِ 

اؾٓٛب ايػطبٞ بالز ايطٚؽ( ٖٚٞ املػاس١ اييت تؿهٌ سسٚز أَا١ْ ايعاق١ُ  

 قٓعا٤. 

ّ(، أٟ َٔ َطًع األيف١ٝ ايجا١ْٝ 2025-1900ّ*اؿسٚز ايطَا١ْٝ يًبشح ٖٞ: )

 ١ .املٓكط١َ إىل عؿطٜٓٝات األيف١ٝ ايجايج

*أزٚات ايبشح ٖٞ: اـطا٥ط اؾػطاف١ٝ، املكازض ٚاملطادع ايع١ًُٝ، ايبشح 

املٝساْٞ، ايتكاضٜط ٚاإلسكا٤ات ايكش١ٝ، املكابالت ايؿدك١ٝ يًػهإ املعُطٜٔ يف 

 قٓعا٤.
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*َٓاٖر ايبشح: مت اعتُاز املٓاٖر ايع١ًُٝ اييت تتٓاغب َع األعاخ اؾػطاف١ٝ اييت 

-ٚاـطا٥ط–ُا٤ اؾػطاف١ٝ ٖٚٞ: املٓٗر ايتاضىٞ ابتهطٖا ٚطبكٗا دٗابص٠ عً

 ٚاملٓٗر اإلسكا٥ٞ.-ٚاملٓٗر االغتكطا٥ٞ-املٓٗر ايٛقفٞ-املٓٗر اإلقًُٝٞ

 1092-1000اإلطار الطبً لجغرافٍة  هذٌنة  صنعاء وأهراضها الوبحث الثانً: 

بكع١ دػطاف١ٝ قسز٠  1960ست٢ -1900ناْت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ َٓص 

املٛاضز، ٚنإ ٜكطٓٗا بؿط قسٚزٕٚ )أغط َعطٚف١(، ٚناْت َٛاضزٖا ضغِ  ٚفرل٠

غعاضتٗا ٚتعآَٗا َع قسٚز١ٜ قاطٓٝٗا َتٓاغ١ُ، ظازٖا شيو ايتٓاغِ مجاال عدل ايتاضٜذ، 

فًِ تهٔ َٜٛا َا َالًشا يألَطاض ٚاألٚب١٦، ٚناْت ؼٌ بٗا أَطاض َٛزل١ٝ طبٝع١ٝ 

 تعٍٚ َع ظٚاٍ االْكالب املٓاخٞ .

َٔ أدٌ ايؿطٚع يف نتاب١ ٖصا ايبشح ٚادٗتٓا قعٛبات عس٠، أبطظٖا ؾش١ يف ٚ

املعًَٛات ايٛثا٥ك١ٝ اييت تػين ايبشح، أٟ أْٓا مل لس إال بعض املكازض ٚاملطادع 

ٚؾفاف١ٝ بعض َعُطٜٗا، فٗٞ تهاز تًُح إىل بعض اؾع٥ٝات ايبػٝط١ ؾُاي١ٝ َس١ٜٓ 

ًُا يف عًِ اؾػطاف١ٝ ايطب١ٝ; ألْ٘ ٜتٓاٍٚ قٓعا٤ ٚيطافتٗا، ٜٚعس ٖصا ايبشح دسًٜسا  َٗٚ

فاال ال تتٛادس ي٘ َطادع بٗصا ايؿإٔ، ٚيصا غٛف ٜعتُس ايبشح ع٢ً تاضٜذ كططات 

املس١ٜٓ ٚتػٝرلٖا يف ايكسِٜ، ٚغأساٍٚ زضاغ١ أعُام َٓع١َٛ ٖصٙ املس١ٜٓ َػتفًٝسا َٔ 

هٔ ايكٍٛ إٔ َس١ٜٓ خالٍ تٛادسٟ فٝٗا َٓص بسا١ٜ مثاْٝٓٝات األيف١ٝ املٓكط١َ، ٚمي

عدل  قٓعا٤ عاؾت ٖصٙ ايعكٛز ايػت١ خاي١ٝ َٔ األَطاض ٚاألٚب١٦ ٚايهٛاضخ; ألٕ ب٦ٝتٗا

ايعكٛض مل تهٔ َٛطٓا سكٝكٝا شلصٙ األَطاض غرل املعٗٛز٠، ٚاييت ٚدست يف بًسإ 

، نُا هب إٔ ْكسّ مناشز 4، ٚمل تعطفٗا دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ قط،ىأخط٣ آْصا

ايتٝفٛز -ااملال ضٜ ييت ٚدست يف تًو اؿكب يف بًسإ أخط٣  َٚٓٗا ..)شلصٙ األَطاض ا

-ايتكطسات اؾًس١ٜ -اؿكب١-األْفًْٛعا–ايفؿٌ ايهًٟٛ-ايهبس–ايتتاْٛؽ –

، ٖٚصٙ 5ايبًٗاضغٝا ٚأَطاض ايكًب...إخل -ٚايػٌ -اؿػاغٝات اؾًس١ٜ ٚايتٓفػ١ٝ.

ايططب١، ٖٚصٙ يٝػت َٔ ب١٦ٝ  األَطاض تهٕٛ يف نجرل َٔ األسٝإ يف املٓاطل اؿاض٠ ٚ

                                                             
-
4

ا املجلس الىظني للثقافت والفىىن -1982ًىلُى 54العذد  -عالم اإلاعشفت -الحششاث الىاقلت لألمشاض-د. حلُل أبى الحب   ت ًصذَس سلسلت لخب زقافُت  شهٍش

 م.1978الهىٍذ صذسث َزٍ السلسلت  في ًىاًش -وآلاداب

-
ل -88العذد -اإلاُنشوباث وؤلاوسان -ث شعالن، مشاحعت د. عبذ الشصاق العذواوي ود. سمير سضىاند. عض -د. حىن بىسدُحُذ، جشحمت 5 سلسلت  -م1985أبٍش

ا املجلس الىظني للثقافت والفىىن وآلاداب ت ًصذَس  الهىٍذ. -لخب زقافُت  شهٍش
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قٓعا٤ فكس ناْت شات إطاض قشٞ ٚطيب دٝس، ٖٚصا َا تؤنسٙ اؿهاٜات ايؿعب١ٝ 

ٚاألغاْٞ َٚكاب١ً بعض َعُطٜٗا، ٖصٙ ٖٞ َس١ٜٓ قٓعا٤ اييت ظًت عدل ايتاضٜذ شات 

زلع١ طٝب١ مج١ًٝ، ٚأعتكس إٔ ٖصٙ املعطٝات ناف١ٝ يتُجٌ غبًبا ض٥ٝػًٝا ٚدٖٛطَٜا يتُتع 

١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ بإطاض طيب عايٞ اؾٛز٠، فكس ٚقفت قٓعا٤ عٔ ْعافتٗا يف دػطاف

ايكٍٛ )ٚأَا ْعاف١ ٖصٙ املس١ٜٓ بأمجًٗا فأَط ٜككط عٓ٘ يػإ ايٛاقف مبا فٝٗا َٔ ْكا٤ 

، ٚظٌ ايٛاقف َػتططًزا عٔ محاَاتٗا.. )فإٕ فٝٗا 6( 92ٚمجاٍ )ٚقفت قٓعا٤ م

ٝإ، سػ١ٓ املدايع ٚاـعا٥ٔ، َطتفع١ ٚيف كاظفٗا مٛ عؿطٜٔ محاَا فسز٠ ايبٓ

ايكبب، َف١٦ٝ اؿُاَات، نجرل٠ املا٤، ٚاغع١ املػاطؼ ٚاألسٛاض، ْعٝف١ ايعطقات 

ٜتساٚشلا ايطداٍ أٚقاًتا ٚايٓػا٤ أٚقاًتا فٝشتاز إىل َا ٜٛقس فٝٗا، فكس أعسٚا يصيو خسَا 

سْٚ٘ َٔ ٜطًبٕٛ َا هسْٚ٘ مما ىطز َٔ فهالت ايٓاؽ ٚايهالب ٚمٖٛا، َٚا ه

ععُإ املٝتات ٚغرلٖا فال ٜبكٕٛ َٔ شيو ؾ٦ًٝا، عٝح إٕ اإلْػإ ال هس ضا٥ش١ خبٝج١ 

َٔ قبٌ شيو ٚال ٜط٣ َا ٜهطٖ٘ َٓٗا، َٚٔ أغباب ايٓعاف١ إٔ ايفالسني ايصٜٔ وطثٕٛ 

األضانٞ يًعضع ٚايػطؽ ٜطًبٕٛ َا هسْٚ٘ يف اؿؿٛف اييت يف أغفٌ ايبٝٛت اييت 

فٝسخًٕٛ إيٝٗا فٝأخصٕٚ َا هسْٚ٘ فٝٗا َٔ ايفهالت ٚايطَاز  عًٝٗا املػذلاسات،

ٚمٛ شيو، ٚال تٓذب ظضٚعِٗ إال بصيو، ثِ هُعْٛ٘ طٛاٍ ايػ١ٓ خاضز املس١ٜٓ يف 

قالت ٜعسْٚ٘ فٝٗا إىل ٚقت سادت٘، َٚٔ أغباب شيو إٔ نجرلا َٔ ايٝٗٛز ٜككسٕٚ 

اؾِٗ ٚمٛ شيو، َا هُع٘ ايطا٥ح ٚمٖٛا مما ٜتػاقط َٔ أعالف ايٓاؽ ٚخؿ

فٝبهطٕٚ  ي٘ فٝهٓػْٛ٘ ٜٚأخصْٚ٘ يٝشطقٕٛ ب٘ َا يطف َٔ أعُاٍ املسض ٚال ٜكًح إال 

ب٘ فال هس اإلْػإ يف ؾٛاضع قٓعا٤ ٚال خاضدٗا ؾ٦ٝا مما ٜعاف شلصٙ األغباب، ٚأَا 

َا فهٌ َٔ ايطَاز ايصٟ ال ٜط٣ إيٝ٘ ايعضاع، َٚا فهٌ َٔ نالت ايطني بعس ايبٓٝإ 

ٛض ٚاؿذاض٠، فتشًُ٘ املتاضب١ ايصٜٔ ٜسخًٕٛ ايذلاب َٔ ايدلاضٟ ع٢ً ٚنػط ايٝاد

بٗا٥ُِٗ ٚهعٌ شلِ َٔ األدط٠  ع٢ً نٌ محٌ ؾ٤ٞ ٜػرل ع٢ً اؿٌُ ي٘ قس وٌُ 

ايجالخ املا١٥ اؿٌُ بكطف ٚاسس، ْعِ ٚأَا أضَاز اؿُاَات فإِْٗ ٜبٝعْٛ٘ بايجُٔ  

بايٓٛض٠ فٝعتكس فٝبٕٓٛ ب٘ أٚع١ٝ املا٤  ٜٚككس ي٘ َٔ ٜطٜس ايعٌُ بايكطط، أل ِْٗ ىًطْٛ٘

                                                             
ذ باهلل دمحم بً القاسم بً دمحم ال -6 جحقُق :عبذ هللا دمحم -َـ( وصفذ صىعاء  1176شهاسي )ث بعذ سىت حمال الذًً علي بً عبذ هللا بً القاسم بً اإلاٍؤ

 صىعاء .–م، اإلاشلض الفشوس ي للذساساث الُمىُت  1993الحبش ي، 
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اييت تب٢ٓ بايكطط ٚال ٜكًح إال بٗا ٖصا َٚٔ أغباب ْعاف١  قٓعا٤ إٔ أضٚاخ اـٌٝ 

ٚاؿُرل ٚاؾُاٍ ٚايبكط ٚايػِٓ ال ميهٔ  إٔ ٜٓشط إىل األضض إال ٚقس قكس ي٘ 

ا بُٝٓا ظٌ ٜكف مجاٍ قٓعا٤ ٚسسا٥كٗا ٚأْٛاع أؾذاضٖ 7(96غًُإ)ٚقفت قٓعا٤ م 

قٓعا٤، )ٚأَا قف١ كاضف قٓعا٤ ٚدٓاْٗا فإيٝٗا ٜػام  *ْعٙ*ٚضْٚك١ دٓاْٗا ٚكاضف 

اؿسٜح فإْٗا قس أساطت بجالخ َٔ دٗات املس١ٜٓ، َٔ ايُٝني ٚايػطب ٚايكب١ً ست٢ 

قاضت املداضف ٚايبػاتني َٚا فٝٗا َٔ ايسٚض ٚاألغٛام ٚاـاْات ٚاؿُاَات َسًْا 

ٝع أؾذاض دٓات ايسْٝا اييت تجُط َٔ املػطٚغات ال نباض  َعُٛض٠، ٚقس استٛت ع٢ً مج

أعًِ أْ٘ ٜػٝب عٓٗا إال ايٓدٌٝ فإِْٗ ال ٜٛيعٕٛ بػطغ٘ يف ظَآْا، َع أْ٘ نإ َٔ مج١ً 

َا ٜػتجُط فٝ٘ ٚنصيو ايعٓب ٚايعٓاب ٚاـطْٛب ايصٟ ٖٛ َٔ ايكطْبٝط، فإٕ ٖصٙ 

بع١ األقٓاف إيٝٗا داف١، ٚقس األْٛاع األضبع١ ال ٜػطؽ فٝٗا َع دًب أفهٌ مثاض ٖصٙ األض

ٜكٌ إيٝٗا ايططب ٚايعٓب أخهطٜٔ ٚيٛ ٜػطؽ يكًشت نًٗا أٚ بعهٗا بإشٕ اهلل 

تعاىل، ٚأَا غرل شيو فُٛدٛز فٝٗا َع لابتٗا ايٓذاب١ اييت ال تػازض فإٕ بعض ٖصٙ 

األؾذاض ٜٓتٗٞ ست٢ ٜهٕٛ نأععِ زٚسات األؾذاض ايهباض، عٝح إْ٘ ٜكطع َٓٗا 

١٦ٝٗ ٜٚتدص َٓٗا ايسضٚف ٚاحملتاز إيٝٗا يف قٓاع١ ايٓذاض٠، ٚأَا األثاي١ األخؿاب  امل

املػطٚغ١ اييت ناْت ٜعتازٖا األيٛإ فكس قاضت غٝانٗا َع١ًُ تػهٓٗا ايٛسٛف، 

ٚتٓذب لاب١ عع١ُٝ ست٢ قس تػاٟٚ ؾذط ايػطٚ ايععاّ يف االضتفاع فأنجط، اعتُس 

ٓابِٗ عًٝٗا، ٖصا ٚأَا األعٓاب فكس متس أٌٖ ٖصٙ املسٕ يف بٓٝاِْٗ ٚأعُاشلِ ٚعطٚف أع

ًَسا بًٝػا ست٢ تسخٌ إىل قشٕٛ ايسٚض فتػطؽ عًٝٗا ٚهعٌ َٔ عطٚؾٗا املساضز ايععاّ 

، 8ٜٚعطف َٓٗا َطبعات ٖا١ً٥ ع٢ً أعُس٠ اـؿب ع٢ً أبٛاب  املفاضز ٚايػطف ٚمٖٛا

قف١ املفاضز اييت بُٝٓا ٚقف َٓاظشلا َٚا ؼٜٛٗا َٔ مجاٍ ٚبػاتني تعاْكٗا ٜكٍٛ: )ٚأَا 

ٖٞ ايػطف اييت  اؽصت يف ظَآْا ؼت عطٚف ايعٓب ٚيف بػاتني ايؿذط فٝككط 

ايٛقف عٔ ْعتٗا، فكس عُطت َعتسالت ايؿهٍٛ َطتفعات عٔ األضض مٛ ايكا١َ 

َفتشات اؾٗات ايجالخ َٔ ايػطب ٚايُٝني ٚايؿطم ٚعًٝٗا َكاضٜع األبٛاب املعًك١ يف 

ا٤ٚا بايعفافرل اييت تؤزٟ عًُٗا ٚظٜٓت بأْٛاع قفاٜح اـطاطٝف اييت تهػط إشا ؾ

                                                             
-
  .وصفذ صىعاء -هفس اإلاصذس السابق 7

-
 وصفذ صىعاء.–مصذس سابق  8
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اؿسٜس ٚايٓذّٛ ٚاملٗاضظ املكبب١ اييت قسَٛٙ عًٝٗا بايكفط ٚايطقام األبٝض ٚفٛم ٖصٙ 

األبٛاب ٚغرلٖا ايهٛات املفتش١ فٝٗا داَات ايبًٛض ايكايف املًٕٛ، ٚقس ؾٝست بهٌ 

اييت قس ٚنع يف أٚغاطٗا  تؿٝٝس، ٚظٜٓت بهٌ ظ١ٜٓ، ع٢ً أبٛابٗا ايدلى ٚايفػكٝات

ٚأططافٗا ايؿاشضٚاْات اييت ٜٓبع َٓٗا املا٤ ست٢ ٜطتفع ايكا١َ ٚايكاَتني، تكٌ إيٝٗا َٔ 

ايكػاطرل اييت ميط فٝٗا املا٤ اآلتٞ َٔ أعايٞ أغاٚض اآلباض املتدص فٝٗا َٓاقض يًُا٤ 

يٓشاؽ اييت املٓتعع َٔ اآلباض فٝهٕٛ يتًو املٝاٙ يعب عذٝب ألْ٘ هعٌ عًٝٗا دٛظات ا

شلا أْابٝب عًٝٗا عذالت قه١ُ ٜهٕٛ شلا يعب زٚضإ فٝهٕٛ يف ٖصٙ املفاضز ْعاض٠ 

عذٝب١ خكٛقا عٓس َا تهٕٛ ايؿُؼ فٝٗا فإْٗا ؼهٞ أيٛإ ايبًٛض ٚايعداز 

 .9ٚايؿذط ٚمٛ شيو 

قٓعا٤ بسضاغتِٗ ٚاقفني مجاشلا َٚٓاظطٖا ايبسٜع١  ابُٝٓا بعض املؤضخني تٓاٚيٛ

ػطاف١ٝ وفٗا إطاض مجايٞ ضا٥ع، سٝح اغتططز ايٛقف بأْ٘ يٛ مت اعتال٤ بأْٗا شات د

ضٚابٞ ٚقُِ نٛاسٞ َس١ٜٓ قٓعا٤، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ق١ُ دبٌ عكط يف أسس فكٍٛ 

قٓعا٤ غٜٛعات يالسعت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ؼتو متتس يف غٌٗ ٚاغع  وٝط بٗا 

ط٣ نٝف تطغٌ ايؿُؼ أؾعتٗا اؾباٍ ع٢ً أبعاز كتًف١، بُٝٓا يف ايكباح ايبانط ت

ايصٖب١ٝ ع٢ً َٓاظٍ قٓعا٤، ٚأْٗا بست آ١ٜ َٔ آٜات اؾُاٍ . بُٝٓا يف املػا٤ تط٣ فٝٗا 

األْٛاض اييت تعٜسٖا مجاال ع٢ً مجاٍ، ست٢ إٔ ايٛاقف قاٍ َٓسٖؿا يٛ نٓت ضغاَا 

يطزلت ٖصٙ ايكٛض٠ باأليٛإ، ٚمل ٜعًِ إٔ قٛض٠ قٓعا٤ تػٌٝ بسَا٤ ٚشٖٔ قاطٓٗا 

ظطٖا ٚظا٥طٖا ال تفاضق٘ َا زاّ سٝا، نُا ظٌ ٜكف دبٌ عكط بعس ٖبٛط زاّ مٛ ْٚا

غاع١ َٔ ايعَإ، فكس ايتفت إىل ايٛضا٤ ٚإشا باؾبٌ ٜبسٚ أغٛز قامًتا فٛم ايػشب، 

َٚٛضفٛيٛدٝا بأْ٘ دبٌ بطناْٞ ٜأخص َٓ٘ أٌٖ قٓعا٤ سذاضتِٗ  اٚٚقف٘ دٝٛيٛدٝ

ٚاملؿٗٛض عٔ أسذاض ٖصا اؾبٌ أْٗا ؾسٜس٠   ايػٛزا٤ اييت ٜػتعًُْٛٗا يف بٓا٤ زٚضِٖ،

. ثِ ظٌ ٜكف دٝٛيٛد١ٝ َػرل٠ ططٜك٘ َٔ اؿسٜس٠ ست٢ ٚقٌ َٓطك١ َتٓ٘ 10ايكالب١ 

أسس َساخٌ قٓعا٤، ظٌ ٜػذلغٌ ٜٚكف ٖصٙ اؾٝٛيٛد١ٝ إىل إٔ ٚقٌ أبٛاب قٓعا٤، 

ٚاييت أخصت َٓ٘ َػرل٠ ْكف ّٜٛ ٚقفٗا أْٗا دباٍ بطنا١ْٝ ٚٚزٜإ َتػع١ خكب١، 

                                                             
-
  وصفذ صىعاء.–مصذس سابق  9

-
ذ العظم  14 ه مٍؤ ش للعباعت واليشش  -م1986، 2ط -سحلت في العشبُت السعُذة مً مصش إلى صىعاء–هٍض  بيروث . –داس الخىٍى
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مبػرل٠ غفطٙ َٔ اؿسٜس٠ إىل قٓعا٤ خكٛقا يف بعض األَانٔ ع٢ً ست٢ أْ٘ ؾاٖس 

( Comglamereteطٍٛ ايططٜل بني اؿذ١ًٝ ٚقٓعا٤ ْٛعا َٔ ايكدٛض اييت ٜكاٍ شلا )

ٖٚٞ نٓا١ٜ عٔ أسذاض بطنا١ْٝ قػرل٠ ايتكل ٜعهٗا ببعض بايذلاب ٚايطني بفعٌ 

فٝ٘ َٝاٙ قسز٠، ْٚعط إىل ٖصا  ٚقف غٌٗ عكط أْ٘ غٌٗ َتػع تػٌٝ املٝاٙ، نُا

ايػٌٗ أْ٘ مجٌٝ شٚ تطب١ خكب١ إال اْ٘ غٌٗ بٛض ال ظضع فٝ٘، َع َعطفت٘ إٔ أٌٖ ايُٝٔ 

ْؿطٕٛ ٚخكٛقا أبٓا٤ اؾباٍ ايصٜٔ سٛيٛا تًو اؾباٍ إىل َسضدات ٚسكٍٛ إال ٖصا 

ايػٌٗ ال ظضع فٝ٘، اْسٖـ ٚغأٍ ملاشا ال ٜعضع ٖصا ايػٌٗ ؟، ٚغطعإ َا عطف إٔ 

ايفطؾ١ املا١ٝ٥ بعٝس٠ ٚؼتاز تهايٝف ٚتكٓٝات َعاقط٠ يًٛقٍٛ شلصٙ املٝاٙ يألعُام، 

ٚشلصا ال ٜعضع ايػٌٗ ايٛاغع إال ظضاع١ بع١ًٝ أبإ ايتػاقطات املطط١ٜ،نُا ٖٛ ساقٌ 

يف بالز ايؿاّ، ٚخكٛقا يف دبٌ ايسضٚظ يف يبٓإ ٚسٛضإ بفًػطني، نُا ضأ٣ يف 

قٓعا٤ ْفػٗا نجرًلا َٔ املعضٚعات  اٍ قٓعا٤ ٚيفأططاف ٖصا ايػٌٗ املُتس إىل سل

ٚاؿسا٥ل ايػٓا٤ فٝٗا َٔ نٌ فان١ٗ ظٚدإ، ٚٚقف أَاّ قٓعا٤ آْصاى ٜكفٗا بكٛي٘: 

إْٗا َس١ٜٓ شات غت١ أبٛاب ٚغٛض وٝط بٗا َٔ مجٝع أططافٗا، ٚإٕ ٖصٙ األبٛاب تٓعت 

، ٚباب خعمي١، بـ)باب ايبًك١، ٚباب ايؿكازٜف، ٚباب ايُٝٔ أٚ عسٕ، ٚباب ؾعٛب

ٚباب ايطّٚ، إىل آخطٙ َٔ ٚقف ٖصٙ املس١ٜٓ ...اخل، ٚتأنس إٔ َس١ٜٓ قٓعا٤ قطع١ َٔ 

د١ٓ عسٕ، ٖٚٞ ثايج١ اؾٓإ بعس زَؿل، نُا ؼسخ عٔ غٍٝٛ َعاضع ٚأْٛاع األؾذاض 

. ثِ ضأ٣ قٓعا٤ املس١ٜٓ األظي١ٝ اـايس٠ 11ٚايفٛان٘ املتٛادس٠ يف بػاتني ٚسسا٥ل قٓعا٤ 

َػٝب ايؿُؼ أَاّ ْاظطٜ٘ مبآشْٗا اؾ١ًُٝ، ٚبٓاٜاتٗا امل١ًْٛ ايعذٝب١، نأْٗا يٝال عٓس 

سػٓا٤ َٔ سػإ ٖصا ايعَإ قس اظزاْت بايًؤيؤ ٚاملطدإ، َٚٔ خًفٗا ٜؿُذ ساضغٗا 

األععِ دبٌ ْكِ بطأغ٘ فٛم ايػشاب ٚتتألأل يف قُت٘ أْٛاض تٓعهؼ عٔ دسضإ 

قا٥ال : ْٚعطت بايكطب َين فإشا باؿسا٥ل اؿكٕٛ فتعٜسٙ  بٗا٤ ع٢ً بٗا٤ . ٚاغتططز 

َعزٖط٠ بأْٛاع ايبكٍٛ ٚاألعؿاب اييت أنػبت أضنٗا يْٛا غٓسغٝا أخهط ٜٓفص مجاي٘ 

، إىل ايكًٛب قبٌ اؾًٛز، ٚؼسخ عٔ َٓار قٓعا٤ فكاٍ: نإ ايٓػِٝ فٝٗا عًٝال

 ٚسطاض٠ ايؿُؼ خفٝف١، ٚاألٚالز ع٢ً اآلباض ٜٓؿسٕٚ أْاؾٝسِٖ اؾ١ًُٝ . ٚقاٍ

باختكاض: إٕ نٌ ؾ٤ٞ نإ فتاْا ِٜٗٝ فٝ٘ اإلْػإ . ثِ قاٍ: ٚبكٝت أَتع ايٓفؼ بٗصا 

                                                             
 -

11
ذ العظم.   ه مٍؤ  هفس مصذس هٍض
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املٓعط اـالب إىل إٔ اقفط قطم ايؿُؼ ٚأخص ٜتٛاض٣ ؾ٦ٝا فؿ٦ٝا خًف  اؾباٍ، 

َٚا ناز ٜػٝب عٔ بكطٟ ست٢ ٖامجين ايعالّ غًٝ٘ ٚضدً٘، َٚا أغطع زخٍٛ ايعالّ 

طٜب١ َٔ خط االغتٛا٤، ٚؼسخ عٔ َٓار بطٚز٠ بعس غٝاب ايؿُؼ يف ٖصٙ اؾٗات ايك

ؼت ايكفط، ٚمل ٜجٔ أٌٖ قٓعا٤ يًدطٚز يكال٠  10-4قٓعا٤ ايصٟ ٜكٌ َا بني 

، نُا السغ ٚيٛز قٓعا٤ عكط املس١ْٝ ٚشيو َٔ خالٍ إزخاٍ خسَات ايعكط 12ايفذط 

١ًُٝ، آْصاى َجٌ األغٛام ٚايدلٜس ٚايتًػطاف ٚايبٓٛى ٚاملساضؽ ايع١ًُٝ املتٛن١ًٝ ايع

بُٝٓا املطافل املس١ْٝ َجٌ اشلاتف ٚايتًػطاف ٚايدلٜس ٚايبٓٛى ناْت بًسإ اؾٛاض 

تفتكسٖا متاََا آْصاى قبٌ ايطفط٠ ايٓفط١ٝ، ناْت بًساًْا بس١ٜٚ َػانٓٗا اـِٝ 

ٖٚٛ دع٤ َٔ َٛنٛعٓا اْتؿاض  –. ٚقس أثاض اْتباٖ٘ 13َٚٗٓتٗا ايطعٞ ٚايذلساٍ 

ٛشد١ٝ ٚدست مبس١ٜٓ قٓعا٤ تػ٢ُ قٝسي١ٝ ايبًس١ٜ، ايكٝسيٝات، ٚإٔ أٍٚ قٝسي١ٝ من

ٖٚٞ ناْت تبعس بهع١ أَتاض عٔ باب ايؿطاض٠، ٚناْت يٛستٗا َهتٛب١ بايًػ١ 

ايذلن١ٝ )بًس١ٜ أدعخا١ْ غٞ(، ٚناْت تتبع اإلَاّ يهٓٗا ناْت تكسّ خسَات د١ًًٝ 

ْت ٚعع١ُٝ ملٔ دا٤ إيٝٗا، ٚناْت َهتع١ بايعالدات اؾٝس٠ ٚامل١ُٗ آْصاى، ٚنا

ٖصٙ األقٓاف ٜؤت٢ بٗا َٔ بطٜطاْٝا َٚٔ فطْػا َٚٔ إٜطايٝا َٚٔ أملاْٝا، ٚيصا ْعتت 

ٖصٙ ايكٝسي١ٝ بك١ُ ايٓعاف١ ٚايذلتٝب ع٢ً قعٝس َس١ٜٓ قٓعا٤ زٕٚ غرلٖا َٔ 

، فكس 14ايكٝسيٝات األخط٣، ٚإٔ َٔ نإ ٜعٌُ بٗصٙ ايكٝسي١ٝ ازل٘ سػني ايطٚنٞ 

٠ ايطًٝإ، ٖٚٛ قٓعاْٞ، نصيو ٖصا اإلْػإ تعًِ ١َٓٗ ايكٝسي١ َٓص ف٤ٞ ايسناتط

عًِ ابٓ٘ ١َٓٗ ايكٝسي١ . ٚناْت ٖصٙ ايكٝسي١ٝ تكسّ ايعالدات يف أمثإ غػ١; ألْٗا 

فتشت ؼت تٛدٝٗات ٚضعا١ٜ اإلَاّ ٚسهَٛت٘ آْصاى، ٚنإ ايككس َٔ فتشٗا ٖٞ 

ٙ املٓفع١ ايعا١َ فكس ناْت ٖصٙ ايعالدات َسع١َٛ سٝح ال تسفع اؾُطى ع٢ً ٖص

ايعالدات نْٛٗا ؽل اؿه١َٛ، ٚقس أَطت سه١َٛ اإلَاّ بإٔ تعط٢ ٖصٙ 

تتكان٢ مثٔ ايعالز  زٕٚ  أقٌ ضبح . يصيو  ٤ايعالدات إىل ايفكطا٤ فاْا َٚٔ األغٓٝا

ناْت ٖصٙ ايكٝسي١ٝ تكسّ خسَات دس ١َُٗ ٚإْػا١ْٝ يًٓاؽ،ٖصا ايٓٛع َٔ اـس١َ 

آْصاى، َٚع ٚدٛز ٖصا  ابؿإٔ ضعاٜاٖ أنس ق١ُٝ ضعا١ٜ اؿه١َٛ اؿه١ُٝ اييت تٗتِ
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اـسَات بايكٝسيٝات األخط٣ إال أْٗا ناْت قاقط٠، ٚنإ ايُٕٝٓٝٛ آْصاى ال ٜعايٕٛ 

ٚايعكاقرل،  ٚخكٛقا ايكبا٥ٌ ايبس١ٜٚ اييت ال  ١غرل َتُسْني فال ٜعٕٓٛ نجرًلا باألطب

ايبس١ٜٚ  تعطف عٔ ايطب ؾ٦ٝا، ٚتساٟٚ َععِ األَطاض بايهٞ ٚايٓاض ٚببعض ايٛقفات

، ٚنصيو نإ 15(136-135اييت تٛاضثٗا األبٓا٤ عٔ اآلبا٤... )ْعٜ٘ َؤٜس ايععِ م

مبس١ٜٓ قٓعا٤ َػتؿف٢ ٜتبع ايسٚي١ املتٛن١ًٝ )اإلَاّ( نإ ٜػرلٖا أطبا٤ أداْب 

خكٛقَا ايطًٝإ، ٖٚهصا ظازت ٖصٙ املطافل دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ مجاي١ٝ ٚقش١ 

 طب١ٝ.

م 1092تذهىر اإلطار الطبً لجغرافٍة هذٌنة صننعاء هنن    أسباب  الوبحث الثالث:

 م2012-حتى 

ّ بسا١ٜ فذط دسٜس يسٚيتني 1963أنتٛبط  14ّ 1962ٚغبتُدل  26َجٌ َٝالز ثٛضتٞ 

ميٓٝتني َعاقطتني، تؿهًت فُٝٗا سهَٛات ٚط١ٝٓ ؼًُت َُٖٛا مج١، أبطظٖا 

ُٔ املتعاقب١ قاضب١ املطض(، فكس ْٗذت غٝاغات ايٝ-ايفكط–قاضب١ ايجايٛخ )اؾٌٗ 

ٖصا ايجايٛخ، إال إٔ املداض نإ عػرلَا يًسٚي١ ايفت١ٝ اييت مل تهٔ متجٌ زٚي١ 

َؤغػات، بٌ ؾب٘ َؤغػات، فكس ناْت فهط٠ ايتشٍٛ االدتُاعٞ ٚاؿهطٟ يف 

ايُٝٔ نهٌ ٚدػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ نعاق١ُ ع٢ً زضد١ اـكٛم قاٚي١ يًدطٚز 

َت بعطق١ً منٛ بعض األْؿط١ َٚٓٗا ايكش١، فًكس َٔ ٖصا ايجايٛخ، إال أْٗا اقطس

زاُٖت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َٔ َٜٛٗا ٖذطات بؿط١ٜ َهجف١ َٔ ايساخٌ َٚٔ 

اـاضز، ٖصٙ ايهػٛطات أعذعت َٛاضزٖا ٚب٦ٝتٗا عٔ تكسِٜ خسَات يًكازَني إيٝٗا، 

فكس ٚيست فٝٗا َٓؿآت َٚؤغػات َهت١ًُ أسٝاْا، ْاقك١ أسٝاْا أخط٣، تعاْٞ 

بٝتٗا َٔ ْكل يف َطافل ايتعًِٝ ٚاملػتؿفٝات ٚايتطبٝب ٚاملٝاٙ ٚايؿٛاضع ٚاؿسا٥ل غاي

إٔ اجملاٍ املسضٚؽ قس عطف املطنع١ٜ اجملشف١ يًتُٜٛٔ  ٢...إخل، إال أْٓا ال ْٓػ

ايسميػطايف ٚايعُطاْٞ، ٚإٕ اْتؿاض غايب١ٝ ٖصٙ املؤغػات ٚاملطافل يف أسٝإ مل ًٜبِّ 

ا ساظت ْكٝب األغس يف اَتالنٗا شلصٙ املٓؿآت ٚاملطافل استٝادات غانٓٝٗا ضغِ أْٗ

ٚاملؤغػات املتسٖٛض٠، ٚالغُٝا املطافل ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ، فكس ؾٗست دػطاف١ٝ َس١ٜٓ 

                                                             
 -

  .هفس اإلاصذس السابق 15
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قٓعا٤ تطنع ٚاْتؿاض املػتؿفٝات ٚايكٝسيٝات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ َٚكاْع األز١ٜٚ 

ايٛقا١ٝ٥، ٚنصيو ٚاملدتدلات ٚؾطنات ايٓعاف١، ٚايدلاَر اإلعال١َٝ ايكش١ٝ ٚ

َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚٚظاضتٞ ايب١٦ٝ ٚايبًس١ٜ َٚٓع١ُ األَِ املتشس٠ املٗت١ُ يف املطافل 

ايكش١ اييت بسأت بتكسِٜ خسَاتٗا، الغُٝا َٔ َٓتكف سكب١ ايػبعٝٓٝات ْٚٗا١ٜ 

ايجُاْٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ، سٝح ظازت ٚترل٠ اْتؿاض خسَاتٗا أنجط، ٖٚصا َا 

املٓح ايعالد١ٝ إىل اـاضز، ٖٚٛ َا وػب يًعاق١ُ قٓعا٤ يف تكسِٜ ٖصٙ  خفف َٔ

اـسَات ملٛاطٓٝٗا فٝٗا ٚيصيو ؼػٔ إطاض َس١ٜٓ قٓعا٤ ٚدٛز٠ سٝاتٗا، َٚع بسا١ٜ 

ايتػعٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ ؼككت ايٛسس٠، ٚاعتُست َس١ٜٓ قٓعا٤ عاق١ُ 

ٚعُطاْٝا َصٖال يف أَا١ْ ايعاق١ُ، نٌ  يًبًس، فؿٗست ٖصٙ املطس١ً اْكالًبا زميػطافٝا

ٖصٙ ايتبعات دعًت َٔ ايٛنع يف أَا١ْ ايعاق١ُ ٜذلادع غًبَٝا، ٖٚٛ َا ظاز َٔ تسٖٛض 

ايكش١ فٝٗا، ٚقس عٍٛ ايكاطٕٓٛ ع٢ً ٖصٙ املطس١ً، فعٓٛا أْٗا غتعٝس يكٓعا٤ مجاٍ 

ا سكٌ، ب٦ٝتٗا ٚيطاف١ ٖٛا٥ٗا ْٚكاٚت٘ ٚاعتباضاتٗا ايكش١ٝ، إال إٔ ايعهؼ ٖٛ َ

 ظفعازت األَطاض ٚاألٚب١٦ ضغِ ظٜاز٠ املطافل ايكش١ٝ، فكس أنست تكاضٜط اؾٗا

املطنعٟ يإلسكا٤ ايػٟٓٛ ٚتكاضٜط فطع َهتب األَِ املتشس٠ يًكش١ بايُٝٔ إٔ أخطط 

سكب١ ظاز اْتؿاض األَطاض ٚاألٚب١٦ يف دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ٖٞ سكب١ ايتػعٝٓات َٔ 

األيف١ٝ ايجا١ْٝ، فكس ٚقًت ايهجاف١ ايػها١ْٝ فٝٗا َا ٜطبٛ ع٢ً مخػ١ َالٜني ْػ١ُ. 

١ زٕٚ َؤٖالت سهط١ٜ، فعًت ٖصٙ ايهػٛطات تتعاٜس أٟ أْٗا أنشت َس١ٜٓ ًَْٝٛٝ

ع٢ً إطاض ب٦ٝتٗا ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ اييت عًُت ع٢ً تسَرل ٖا٥ٌ يكشتٗا فشٛيتٗا إىل 

َػتٛط١ٓ تكطٓٗا َهطٚبات ٚطفًٝٝات َتعسز٠ َٚتٓٛع١، ٚأقبشت األَطاض تٓتؿط يف 

اؿ١ َس١ٜٓ قٓعا٤ بؿهٌ ٚاغع َٚفعع، فُعضٚعاتٗا َٚكاسلٗا ٚبػاتٝٓٗا غرل ق

يالغتدساّ اآلزَٞ، الغُٝا املٓاطل املتٛادس٠ يف دٛاض َطاض قٓعا٤، فُٓاطل بين 

بؿط١ٜ ٚعه١ٜٛ َٔ  تسٛات ٚبين اؿاضخ ٚبين سؿٝـ أقبشت َٓاطل تتكبٌ َكصٚفا

فاضٟ َس١ٜٓ قٓعا٤، ٚنصيو اغتدساّ ايػُّٛ ٚاملبٝسات املهجف١ زٕٚ ٚعٞ، ْاٖٝو 

ؿطٚب ايسا٥ط٠ يف َٓاطل ايكَٛاٍ ٚاؿبؿ١ عٔ ْعٚح عسز ٖا٥ٌ َٔ األفاضق١ دطا٤ ا

ٚأضٜترلٜا إىل دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ يف سٞ ايكاف١ٝ بٛغط قٓعا٤ 

تؿٗس َِٗ مجًعا ٖا٥ال غايبٝتِٗ َٓٗو ٜعاْٞ َٔ األَطاض املعس١ٜ اييت مل تهٔ قٓعا٤ 
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ٚاغع١ َٔ  تعطفٗا ٚال تعطف ايٛقا١ٜ َٓٗا، ٚنصيو اْتؿاض ايفكط يف قفٛف ؾطا٥ح

غهإ َس١ٜٓ قٓعا٤، َٚع ٖصا ٜعًِ اؾُٝع إٔ ايُٝٔ تٛسست ٚاعتُست َس١ٜٓ قٓعا٤ 

عاق١ُ يًُٝٔ يف ظَٔ قعب َٔ ايكطاع ايعاملٞ ٚخالف ساز َع زٍٚ اؾٛاض،فكس 

ناْت َس١ٜٓ قٓعا٤ َجك١ً بتًو املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ ٚايكش١ٝ، فٗصٙ املطس١ً قكُت ظٗط 

 ت١ قٓعا٤ َٔ ٖٓا تهٕٛ يف شاتٞ سطق١ ملا أنشب١٦ٝ  ٚمجاٍ ٚقش١ دػطاف١ٝ َسٜٓ

عًٝٗا دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ َٔ ب١٦ٝ َتدًف١ ٚاْتؿاض األَطاض فٝٗا اييت أفكستٗا 

ًَا عًٞ  قٛتٗا ٚمجاٍ ب٦ٝتٗا ايكش١ٝ َٚٔ ٖٓا ؾطعت يف نتاب١ ٖصا ايبشح، ٚنإ الظ

س١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ إىل إٔ أنع غؤاال دٖٛطٜا ََُٗا، َفازٙ: ملاشا ٚقٌ ساٍ دػطاف١ٝ َ

ٖصٙ ايسضد١؟ ٌٖٚ يس٣ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايطب١ٝ ايٛاؾ١ يأليف١ٝ ايجايج١ َطاقس 

ٚقادط يطقس اؾا٥ش١ قبٌ زخٛشلا ايبًس؟ أّ أْٗا َس١ٜٓ َفتٛس١ تفتكس ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ 

يب٦ٝتٗا ؟ فكس يكٝت اؾٛاب َؤملًا بإٔ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َفتٛس١ زٕٚ محا١ٜ 

٥ش١، ٖصٙ املعطٝات الؾو أْٗا غٛف ؽذلم سسٚز ٚفها٤ات أٟ بًس َٔ ايبًسإ يًذا

الغُٝا تًو اييت تفتكط إىل أدٗعت ضقس زفاع١ٝ ٚقادط سا١َٝ إلطاض ب٦ٝتٗا ٚخاق١ 

يألَطاض ايعاز١ٜ اييت تهٕٛ إقابتٗا ؾب٘ قسز٠ فهٝف ٜهٕٛ اؿاٍ ببًس َجٌ 

ٚاألَطاض ٚايفكط ٚايتٗطٜب، ٚتعاٜس  ايُٝٔ ٚسسٚز عاقُتٗا  َفتٛس١ الْتؿاض األٚب١٦

، 16اإللاب ايهجٝف اشلعٌٜ يف قفٛف ايطفٛي١ َٚكا١َٚ ثكاف١ املٛضٚخ بتشسٜس ايٓػٌ

ٚاييت متجٌ عاَاَل أغاغَٝا يف ْكٌ  األَطاض إيٝٗا ٚاْتؿاضٖا بػطع١ فا٥ك١ زٕٚ ٚدٛز 

أدٗع٠ ضقس سسٜج١ َٚتطٛض٠ ٚزٕٚ ٚدٛز فطم ملهافش١ ٖصا ايهِ اشلا٥ٌ َٔ 

; شلصا دػطاف١ٝ َس١ٜٓ 17هطٚبات ٚايفرلٚغات ٚاملًٛثات ٚايػُّٛ ٚاملدسضات ٚتٛقٝف٘امل

قٓعا٤ ٚقفت َػتػ١ًُ عادع٠ أَاّ ٖصٙ املداطط يٝؼ يسٜٗا ق٠ٛ َكا١َٚ ملٓبع ٖصٙ 

)ايػٝس٠(  ظ، ٚاإلٜس18األَطاض ايفرلٚغ١ٝ ٚال زفًعا ألخطاضٖا، َٓٗا ع٢ً غبٌٝ  املجاٍ،

...اخل(، َع ايعًِ إٔ ايُٝٔ بًس قافغ ٚايػٝاس١ فٝٗا  ٚايهبس ايٛبا٥ٞ ٚايفؿٌ ايهًٟٛ

                                                             
نُت للخىمُت الذولُت -خِب العالمي إلاقذمي الخذمت الجذًذ في أساسُاث جنىىلىحُا مىع الحملالن–جىظُم ألاسشة  -16 –قسم الصحت الذولُت –الىمالت ألامٍش

 www.Fphandbook-orgمنخب السهان    والصحت ؤلاهجابُت  

-
ل دًفُذ وسجش، ماسول جىمان وحاًً -الصحت للحمُع حُث ال ًىحذ ظبِب 17 جشحمت د. غسان عِس ى، والصُذلي هادًا دجىل، ود. باسم صعب، مشاحعت  -مالسٍى

 .1999العبعت ألاولى اإلاىسعت -بِسان لليشش والخىصَع -وسشت اإلاىاسد العشبُت-وإعذادد: مي ٌعقىب حذاد

-
ا املجلس  -م1992ىماً-161العذد-عالم اإلاعشفت أمشاض الفقش.. اإلاشنالث الصحُت في العالم الثالث، -د. فلُب ععُت 18 ت ًصذَس سلسلت لخب زقافُت شهٍش

ذ.-الىظني للثقافت والفىىن وآلاداب  الهٍى
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َٔ ايٓٛع ايبػٝط، فٌٗ ٖصا ْتاز يعاق١ُ تػتكبٌ اآلخط زٕٚ إخهاع٘ يًشذط ايكشٞ 

مبطاضٖا َٚٓافصٖا َٚٛا٧ْ َٚٓافص ايبًس األخط٣، ٖهصا اْتٗت سكب١ ايتػعٝٓات شات 

عٛاقِ ايبًسإ َتفا١ً٥ دػطاف١ٝ َطٜه١، بُٝٓا ٚؾت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َجًٗا َجٌ 

بعٗس دسٜس يٛيٛدٗا ايعؿط١ٜ األٚىل يأليف١ٝ ايجايج١ اييت ؾٗست دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ 

فعاَل ظٜاز٠ ٚاٖتُاّ ايسٚي١ ٚاملػتجُطٜٔ يف اْتؿاض املؿايف ٚايكٝسيٝات  ٚاملدتدلات 

 َٚكاْع األز١ٜٚ ٚاغتكطاب اـدلات ايطب١ٝ،ٚاييت ْػُعٗا نٌ ّٜٛ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ

املتٓٛع١ اييت ناْت ؼتهٔ اآلالف َٔ ايُٝٝٓني ٚبعُالت قعب١ ٖصٙ املؿايف ايّٝٛ 

أعازت يػانين قٓعا٤ ٚايُٝٔ، أَاٍ ٚغٗٛي١ ايعالز، فطغِ َا سكٌ يف بٛانرل 

ايعؿط١ٜ ايجا١ْٝ َٔ األيف١ٝ ايجايج١ قس سكٌ َا سكٌ َٔ ثٛض٠ ايتؿبٝب ٚثٛضات ايتُطزات 

١ َس١ٜٓ قٓعا٤ إىل ثالث١ دعض، )دعٜط٠ ايػًط١ ايعػهط١ٜ ٚايتؿٓذات قػُت دػطافٝ

ٚدعٜط٠ ايًكا٤ املؿذلى ٚدعٜط٠ ايؿباب( ٖصٙ اجملاَٝع دًٗا أعاقت ايت١ُٝٓ زاخٌ 

دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ فشٛيتٗا إىل غٌٝ َٔ ايسَا َٚعب١ً َٔ ايطَِ ٚاملدًفات اآلز١َٝ 

زخ١ٓ خاْك١ ٚإفكاض يألغط ٚاملٓؿأ٠ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ ٚنصيو تؿٓذات َػًش١ ٚأ

ٚغا١َ َٚهط٠ ظازت إطاض ٚقش١   َس١ٜٓ قٓعا٤ بؤغَا  ٚدٛ ن٦ٝب َتدِ باألَطاض 

ٚاملًٛثات فأنشت َؿايف َٚػتؿفٝات َس١ٜٓ قٓعا٤ خسَاتٗا ضز١٦ٜ بٌ بعهٗا مل تكسّ 

خسَاتٗا اإلْػا١ْٝ نُا ٜٓبػٞ أٟ أنشت نجرل َٔ َؿايف َٚػتؿفٝات َس١ٜٓ قٓعا٤ 

املتكاضع١ ٚأقبح ايهش١ٝ ٖٛ أبٓا٥ٗا اييت عاْت ٚتعاْٞ تٛد٘ غٝاغٝا َٔ قبٌ األططاف 

ساضاتٗا ٚأظقتٗا َٔ اإلغالم ايػٝاغٞ ٚايبٓا٥ٞ; يصا أنشت قط١َٚ َٔ أز٢ْ اـسَات 

ايهطٚض١ٜ ٚاإلْػا١ْٝ َجٌ ايهٗطبا٤ ٚاملٝاٙ ٚاشلٛا٤ ايٓكٞ ٚايتطبٝب مما أز٣، ٚغٝؤزٟ 

طب اؿسٜح إٔ ٜكسّ شلا سًٛاَل، باملػتكبٌ إىل ظٗٛض أَطاض ٚبا١ٝ٥ خطرل٠ قس ٜعذع اي

ٚيف ٖصٙ األظ١َ سكًت بعض ايتفًتات َٓٗا غٝاب ايٓعاف١ مما غببت تطانُات ٖا١ً٥ 

َٔ ايكُا٥ِ ْتر عٓٗا تعفٓإ ٚؽُطات َؤش١ٜ، نُا إٔ ايػٍٝٛ ٚاألَطاض ظازت َٔ 

ؿٝا٠ االستكاْات ٚاملًٛثات ٚايبهذلٜات املتعسز٠ ٚاملتٓٛع١ ايهاض٠ اييت أثطت ع٢ً َٛاضز ا

فٝٗا الغُٝا ع٢ً قش١ َٛاطٓٝٗا ٚباـكٛم ؾطو١ األطفاٍ نٕٛ املٓاع١ يسِٜٗ 

نعٝف١ ظز ع٢ً شيو إٔ ايتػص١ٜ َتسٖٛض٠ مما دعٌ  املكا١َٚ عٓس ٖصٙ ايؿطو١ ؾب٘ 

َفكٛز٠ فدلظت أَطاض فٝٗا ٚنإ يًطٜاح زٚض نبرل  يف ْكٌ ٖصٙ ايبهذلٜا املطن١ٝ، 
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األَطاض ٚاألٚب١٦: ٖٞ اإلغٗاالت، بهذلٜا  ٚغاعس ايبعٛض يف ْؿطٖا،  َٚٔ ٖصٙ

ايتٝفٛز، فرلٚؽ ايهبس، ٚايبًٗاضغٝا ٚدطث١َٛ املعس٠ ٚنٝل ايٓفؼ ٚاؾفاف، ٚضغِ  

ًَا ٚنصيو  إٔ أِٖ ٚغا٥ٌ املعاؾ١ ٚايٛقا١ٜ ٖٞ ايٓعاف١ اييت بٛابتٗا ضفع ٖصٙ ايكُا٥ِ زٚ

صا َا عطفت٘ َؤخطَا تػط١ٝ اآلباض املهؿٛف١ ست٢ ال تتًك٢ َكصٚفات غ١ًٝٝ َتذطمث١ ٖ

َٔ ايعؿط١ٜ ايجا١ْٝ َٔ األيف١ٝ ايجايج١ َٚع ٖصا  2012-2011َس١ٜٓ قٓعا٤ يف عاَٞ 

 تعٌ أفهٌ نجرلَا َٔ تػعٝٓٝات األيف١ٝ ايجا١ْٝ .

 م2025-2013هستقبل اإلطار الطبً لجغرافٍة هذٌنة صنعاء هن  :الوبحث الرابع

ايٓاَٞ املػتؿطم آلفام َػتكب١ًٝ  إٕ ايُٝٔ ٚعاقُتٗا قٓعا٤ َجٌ بًسإ َٚسٕ ايعامل

ع٢ً كتًف األقعس٠، ٚأبطظٖا اإلطاض ايكشٞ ٚزٕٚ ؾو إٔ أٟ تػٝرل يف املؿٗس  

ًُا بعكٌ سهُا٤ ٚعكال٤ ايُٝٔ فعً٘ اإلهابٞ ع٢ً نٌ ايت١ُٝٓ   ايػٝاغٞ غٝٓعهؼ ست

االقتكاز١ٜ ايبؿط١ٜ ٚاـس١َٝ اييت غٝٓعِ بٗا ايؿعب ايُٝين ناف١ ٚغهإ َس١ٜٓ 

بؿهٌ خام نُا إٔ نجرلَا َٔ املؤغػات اييت عاْت اؾُٛز اإلدباضٟ خالٍ  قٓعا٤

بسأت تػتعٝس ْؿاطٗا َٚٓٗا املطافل ايكش١ٝ ٚاأل١َٝٓ فكس بسأ تفعٌٝ   2011-2012

َطنع اؿذط ايكشٞ األٍٚ مبطاض قٓعا٤ يتؿدٝل األَطاض اؾا٥ش١ ٚاملعس١ٜ، ٚ 

طنع زا٤ ايػهط َٚطنع تًت٘ فُٛع١ َٔ املطانع ٖٞ: َطنع زا٤ ايػٌ ثِ َ

األ١ََٛ ٚايطفٛي١ َٚطنع َهافش١ ايػٝس٠ ٚايػططإ ٚأَطاض ايكًب َٚهافش١ 

تٗطٜب املدسضات ٚاألز١ٜٚ املٗطب١ ٚاملبٝسات ٚايػُّٛ، نٌ ٖصٙ املعطٝات أعازت 

ايهطا١َ ٚاألٌَ الغتؿطام املػتكبٌ مٛ دػطاف١ٝ قش١ٝ تبعح األٌَ يًعؿط١ٜٝٓ 

َا١ْ عاق١ُ خاي١ٝ َٔ األَطاض  اؾطث١َٝٛ ٚايفرلٚغ١ٝ املعس١ٜ; ايكاز١َ يأليف١ٝ ايجايج١ أل

ألٕ املطانع ايبػٝط١ ٚاحملسٚز٠ اـسَات اييت ناْت بأَا١ْ ايعاق١ُ ؼٛيت إىل 

َػتؿفٝات ٚكتدلات َٚػتٛقفات ٚقٝسيٝات َٚكاْع عالد١ٝ عُالق١ يف ضبٛع 

طات طب١ٝ تؿٝس دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤. ٚتؿٗس َس١ٜٓ قٓعا٤ نصيو  تعاٖطات َٚؤمت

ٚتًكٝح األَٗات اؿٛاٌَ نس َطض طفاٍ نس األَطاض ايٛبا١ٝ٥ ايػبع١ بتًكٝح األ

ايهعاظ ٚنصيو دطع َهازات زا٤ ايبًٗاضغٝا ...إخل، نُا ٜعٌُ قطاع ايكش١ َع 

ٚظاض٠ ايكش١ يف دػطاف١ٝ  َس١ٜٓ قٓعا٤ اييت تعٌُ ع٢ً زفع ايٓاؽ ؿهٛض ٖصٙ ايٓسٚات 

األَطاض ٖٚٞ: َطض فكط ايسّ ٚايػططإ ٚايػهط، دٌ ٖصٙ  ملعطف١ ايٛقا١ٜ نس بعض
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املعطٝات دعًت دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ ايّٝٛ أقٌ املسٕ يف اْتؿاض األَطاض ٚاألٚب١٦ 

فٝٗا، َٚع إٔ ايٓعط إيٝٗا ىذٌ اؿه١َٛ اي١ُٝٓٝ أَاّ بًسإ ايعامل َٚٔ ٜأتٞ إيٝٗا، 

ّ بٗا بهٌ َؤغػاتٗا َٚطافكٗا فع٢ً ايسٚي١ إعاز٠ االعتباض يعاق١ُ ايُٝٔ ٚاالٖتُا

ٚخاق١ ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ، ٚتؿذٝع االغتجُاض ايكشٞ ٚايطيب بؿهٌ دٝس،بٌ إٕ 

نجرلَا َٔ املطن٢  يف ايُٝٔ ايّٝٛ ٜفهًٕٛ ايتساٟٚ ٚايتطبٝب زاخٌ ايُٝٔ ٚخكٛقَا 

ايط٥ٝػ١ٝ  ٕمبس١ٜٓ قٓعا٤،فكس تكًكت اإلٜفازات ايعالد١ٝ خاضز ايٛطٔ َتذ١َ مٛ املس

سهطَٛت(، إال إٔ َس١ٜٓ قٓعا٤ ساظت ع٢ً -اؿسٜس٠-إب–عسٕ -عَجٌ )تع

ْكٝب األغس يف َعاؾ١ نَُا ٖا٥اَل َٔ َطن٢ ايٛطٔ، ٜٚطدع ٖصا نً٘ إىل تٛفرل 

اـسَات ايطب١ٝ بػايب١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤، فايُٝٔ ايّٝٛ َٚس١ٜٓ قٓعا٤ أنشت تكسّ 

ٚات ايُٝٓٝني ٚأَٛاشلِ خسَات تٓافػ١ٝ ملا ٖٛ َٛدٛز يف بعض ايبًسإ اييت اغتٓعفت ثط

ٚخع١ٜٓ بًساِْٗ يف غٓٛات َهت، فٗٓاى َػتؿفٝات سه١َٝٛ تكسّ خسَات د١ًًٝ 

–ايعػهطٟ –ايػبعني –اؾُٗٛضٟ –ايهٜٛت -ٚعع١ُٝ َٚتدكك١ َٓٗا )ايجٛض٠

َػتؿف٢ ايعًّٛ -املتٛنٌ–(، ٖٚٓاى َػتؿفٝات أ١ًٖٝ )آظاٍ 48َػتؿف٢ 

األملاْٞ ايػعٛزٟ، -ٗا )األملاْٞ ايُٝينٚايتهٓٛيٛدٝا ...إخل( َٚػتؿفٝات َؿذلن١ َٓ

ٚغبٌ اؿٝا٠...اخل( ٖصٙ دًٗا يف دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ غرلت َٔ زميػطاف١ٝ َس١ٜٓ 

قٓعا٤ ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ يألفهٌ .، ٖٚصا َا هعًٓا ْؿعط إٔ َػتكبٌ ايُٝٔ ٚعاقُتٗا 

س١ٜٓ قٓعا٤ ٜتذ٘ مٛ ت١ُٝٓ تؿاضن١ٝ َػتكب١ًٝ قش١ٝ جملتُعٓا ايُٝين ٚسانط٠ َ

-عامل املعطف١-َػتكبًٓا املؿذلى قٓعا٤ خكٛقَا) أنتٛبط -142ايعسز-

1989).ّ19 
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 13اخلارط  الصحي  ملميه  صهعاء

 
إٕ ايب١٦ٝ ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ ؿانط٠ قٓعا٤ تؤنس متاؾٝٗا َع آفام املػتكبٌ 

ايكشٞ َع زٍٚ اؾٛاض، ٚنصيو بطاَر َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ، فتٛيست ثكاف١ تٗتِ 

بايكها٤ ع٢ً ايػًبٝات اييت دجُت ع٢ً قش١ ب١٦ٝ قٓعا٤ يف األظ١َٓ املان١ٝ، ٚاييت 

ناْت ْتادٗا تعهرل إطاض قٓعا٤ قشَٝا ٚطبًٝا، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ االٖتُاّ بايٓعاف١ 

 يف ضٚا٥شٗا أٚ َػبباتٗا ع٢ً َس١ٜٓ قٓعا٤ بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ، طٚإهاز َكايب ال تؤث

اؾٛاَع يف تؿذرل ؾٛاضع ٚسسا٥ل أسٝا٤ َس١ٜٓ قٓعا٤  ٤نصيو اغتدساّ َٝاٙ ٚنٛ

الغتعاز٠ ض٥ات قٓعا٤ طبٝعتٗا بساَل َٔ ؼٍٛ ٖصٙ املكصٚفات ايػ١ًٝٝ إىل أٚساٍ ٚضٚا٥ح 

ػٛب أسٝا٤ٖا، نُا هب إقساض قطاض ًٜعّ نٌ َٓعٍ مبس١ٜٓ قٓعا٤ بػطؽ ؾذط٠ 

يسٚي١ ٚاجملايؼ احمل١ًٝ ٚاسس٠ ع٢ً األقٌ ٚاالعتٓا٤ بٗا أَاّ َٓعي٘ أٚ َتذطٙ، ٚع٢ً ا

بأَا١ْ ايعاق١ُ ايعٌُ ع٢ً تؿذرل نٌ سٝع باملس١ٜٓ قاحل يًتؿذرل، ٚإقساض قٛاْني 

ؼطّ االستطاب أٚ ايعبح بُٓٛ األؾذاض، نُا هب إقساض قطاض ميٓع ًَٓعا باًتا ايذلب١ٝ 

                                                             
- 
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اؿٝٛا١ْٝ مبس١ٜٓ قٓعا٤ ٚايطعٞ زاخٌ املس١ٜٓ ست٢ تطق٢ َس١ٜٓ قٓعا٤ قشَٝا ٚطبَٝا 

نُس١ٜٓ ٚعاق١ُ ْٚافص٠ يًبًس، نُا هب تؿذٝع االغتجُاض يف اْتؿاض أندل قسض َٔ 

املطافل ايطب١ٝ ٚايكش١ٝ يف نٌ َٓطك١ َٔ َٓاطل أَا١ْ ايعاق١ُ ؾطٜط١ إٔ متتاظ ٖصٙ 

املطافل باؾٛز٠ ايعاي١ٝ بايتطبٝب، ٚإٔ تهٕٛ ٖٓاى َطاقب١ داز٠ ع٢ً ٖصٙ املطافل 

ايتؿٖٛات، َٚٔ ٖٓا غٓعٝس ايجك١ ملٛاطٔ َس١ٜٓ قٓعا٤ نْٛٗا َطتبط١ باؿٝا٠ ٚاملٛت ٚ

ٚايُٝٔ بؿهٌ عاّ، ٚهب إٔ ٜهٕٛ ايتأَني ايكشٞ ملٛاطين َس١ٜٓ قٓعا٤ َهفٛاًل 

ٚمبتٓاٍٚ ايعا٥ط إيٝٗا يًتساٟٚ ٚاملعاؾ١، ٚهب ع٢ً قٝاز٠ أَا١ْ ايعاق١ُ نإطاض 

ُاٜتٗا ٚتطٛضٖا ايعاق١ُ اؾس١ٜ ٚاإلخالم ٚايتفاْٞ ؿ ١غٝاغٞ َؿطف َٚػرل ألَاْ

قشًٝا، فٗٞ َطايب١ ايّٝٛ أنجط َٔ األَؼ باؿفاظ ع٢ً إطاض ٚدٛز٠ َس١ٜٓ قٓعا٤ 

قشَٝا ٚطبَٝا، ٚإٔ أِٖ ايٛقاٜات ٚاملعاؾات ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ اييت هب سهٛضٖا ٖٛ 

َطانع إضقاز يطقس األَطاض اؾا٥ش١ يف َٓابع َٛاطٓٗا قبٌ ٚقٛشلا إيٝٓا، ٚقادط 

ا٥ش١ إشا َا زخًت ؼت أٟ ظطف نإ، بسا١ٜ ٖصٙ االستٝاطٝات َتطٛض٠ يتٛقٝف اؾ

إشا ٚدست ٚعًُت ظس١ٜ ميهٔ ايكٍٛ إٔ َس١ٜٓ قٓعا٤ غتعٛز نُا نإ وه٢ 

ّ، ٚأْٗا قس تتذاٚظ عٛاقِ 2025خالٍ  ظعٓٗا يف املانٞ َٓتذعَا قشَٝا ٚطبَٝا باَتٝا

ٌ بعض ايعٛاقِ األٚضب١ٝ زٍٚ قطعت بَْٛا ؾاغعَا يف اؿفاظ ع٢ً إطاض بًساْٗا قشَٝا َج

، 21ّ.(1989أنتٛبط -142ايعسز-عامل املعطف١–َػتكبًٓا املؿذلى ٚاآلغ١ٜٛٝ )

ايػؤاٍ ٖٓا نٝف ميهٔ إهاز عاق١ُ َؿش١ْٛ ظٌ اـسَات ايكش١ٝ، عًَُا إٔ 

دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ أنشت َكػ١ُ إىل َٓاطل، ٖٚصا ٜػٌٗ ضٚح املٓافػ١ يتسؾني 

، نُا ٜػٌٗ يف إْؿا٤ زيٌٝ يهٌ اـسَات ٚخكٛقَا املطافل ايكش١ٝ بهٌ َسٜط١ٜ

زيٌٝ قشٞ ملٛاقع املطافل ٚاملٓؿآت ايكش١ٝ ٚإٔ تٛنع يٛسات إؾٗاض١ٜ يف َساخٌ أَا١ْ 

ايعاق١ُ َٚطاضٖا ايسٚيٞ تؿرل إىل أِٖ املطافل ايكش١ٝ إلْكاش ايهشاٜا; ست٢ ٜػٌٗ 

ًُٞ يف أَا١ْ ايعاق١ُ إْكاش املطن٢ فتكٌ املهاعفات ٚايٛفٝات، فًٛ مت إْؿا٤ َطنع ع

ٜٗتِ بتطبٝل ٚضقس اؾا٥ش١ ٚاملهطٚبات َعتُسا ع٢ً تطبٝكات ْعِ املعًَٛات 

اؾػطاف١ٝ ٚاالغتؿعاض عٔ بعس يف فاٍ اؾػطافٝا ايطب١ٝ، ٖصٙ ايعًّٛ ٚاملػُات 

( فكس قسَت ٖصٙ GIS( ْٚعِ املعًَٛات اؾػطاف١ٝ )RSتكٓٝات االغتؿعاض َٔ بعس )

                                                             
- 
  م.1989ألخىبش -142لعذدا--عالم اإلاعشقت مسخقبلىا اإلاشترك -مصذس سابق 21
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( فكس أغُٗت ٖصٙ Medical Geographyات يًذػطاف١ٝ ايطب١ٝ )ايعًّٛ قسزات َٚعطٝ

ايتكٓٝات يف إثطا٤ عٛخ اؾػطافٝا ايطب١ٝ; ٚخاق١ يف فايني ض٥ٝػٝني ُٖا: ب١٦ٝ املطض 

(Disease Ecology( ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ )Health Care ٕٛفكس أنس ايباسجٕٛ املدتك ،)

غٗاّ يف ؼكٝل اغت٦كاٍ بعض بٗصا ايعًِ ايتكين إٔ ٖصٙ ايتكٓٝات ٚاعس٠ يف اإل

األَطاض; أٚ ع٢ً األقٌ تكًٝل اإلقاب١ َٔ األَطاض اؿاقس٠ يألضٚاح بايعامل  َجٌ 

(، ٚنصيو بك١ٝ األَطاض املٓكٛي١ بػبب االتكاٍ باملا٤ ْٚٛاقٌ املطض Malariaاملالضٜا )

(Vector Bone Diseaseًُٝيصيو ايُٝٔ ٚعاقُتٗا قٓعا٤ تفتكس ٖصٙ املطانع ايع ;) ١

اؾسٜس٠ اييت تطاقب اؾا٥ش١ نُا أغًفٓا أعالٙ )تطبٝكات ْعِ  املعًَٛات اؾػطاف١ٝ 

 . 22ّ(2003-ٚاالغتؿعاض  َٔ بعس يف فاٍ اؾػطافٝا ايطب١ٝ ْٛفُدل

 ستنتاجات والتىصٍات والوقترحات :الخالصة واال

 صالص  :اخل

ايتاضٜذ املانٞ نًل يف ْٗا١ٜ ٖصا ايبشح إىل إٔ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ عدل 

ناْت شات إطاض ب٦ٝٞ ممتاظ، بُٝٓا ؾٗست  بعض سكب ايػبعٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝات 

تؿٖٛات قش١ٝ يف  2012-2011ٚايتػعٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ ٚنصيو عاَٞ 

دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ بُٝٓا ظًت بك١ٝ اؿكب شات إطاض ب٦ٝٞ قشٞ عايٞ اؾٛز٠ َٔ 

ّ، إال إٔ ٖصا األٌَ ظٌ عفٝفَا قسٚزَا 2025-1900فذل٠ ايسضاغ١ اييت سسزت َٔ 

كٝبَا يآلَاٍ يف اؿكب غايف١ ايصنط، ٚضغِ ايطفط٠ ايٓفط١ٝ يسٍٚ اؾٛاض فإٕ شيو 

ٜٓعهؼ بؿهٌ َبٗط ع٢ً ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ يف تطٛض َطافكٗا ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ، 

يُٝٔ يف ضٜفٗا بُٝٓا بسأت أؾع١ األٌَ تعٗط يف سكب١ ايجُاْٝٓات يف غايب١ٝ أضانٞ ا

ٚاؿهط ٚنإ ايٓكٝب األندل يف ايعاق١ُ قٓعا٤، ٚشيو بػبب عٛز٠ أفٛاز 

َتدكك١ مي١ٝٓ َٔ بًسإ االبتعاخ ْاٖٝو عٔ فطم زٚي١ٝ طب١ٝ تسعِ ايسٍٚ ايٓا١َٝ يف 

ٚايطٚغ١ٝ ٚايك١ٝٓٝ ٚايهٛب١ٝ ...إخل، ٚقس غاعست تًو  ١تطبٝبٗا َجٌ ايبعجات اإلٜطايٝ

بعض األَطاض ٚاآلفات، ٚناْت ايعاق١ُ قٓعا٤ يف َكس١َ األَٛض يف ايكها٤ ع٢ً 

َسٕ ايُٝٔ َٔ سٝح اْتؿاض ايكش١ ٚايتطبٝب، ٚيف ايتػعٝٓٝات َٔ األيف١ٝ املٓكط١َ 

                                                             
-
ت  –دساساث في الجغشافُت  العبُت  -د. دمحم مذحذ حابش، د. فاجً دمحم البىا 22   م.2443هىفمبر  –منخبت الاهجلى اإلاصٍش
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تٛسست ايُٝٔ ٚناْت قٓعا٤ عاق١ُ ايُٝٔ املٛسس، فتٛدٗت األْعاض ٚاـسَات 

إىل نٌ  بهجافتٗا قٛب ايعاق١ُ قٓعا٤، فهجطت املطافل ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ، ٚٚقًت

ساض٠ ٚؾاضع، إال أْٗا اقطسَت بهػٛطات فهاْت سكب١ عادع٠ عٔ اـسَات 

ملهافش١ األَطاض ٚاألٚب١٦، ٚظازت ٖصٙ املطافل أنجط خالٍ ايعؿط١ٜ األٚىل َٔ األيف١ٝ 

َٚػتؿف٢  48ايجايج١ بٛدٛز َػتؿفٝات شات تٓافؼ زٚيٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ )َػتؿف٢ 

ملاْٞ ايػعٛزٟ َٚػتؿف٢ غبٌ اؿٝا٠...إخل( دًٗا ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا َٚػتؿف٢ األ

بأَا١ْ ايعاق١ُ ٚقس خففت َٔ َعاْا٠ غهإ األَا١ْ َٚسٕ ايُٝٔ نهٌ بساَل َٔ 

 لايػفط يًتساٟٚ خاضز ايٛطٔ، َٚع ٖصا تعٌ ايعاق١ُ قٓعا٤ عاد١ أنجط إىل َطاف

 قش١ٝ ٚطب١ٝ عاي١ٝ اؾٛز٠ . 

 : االشتهتاجات

 ٝتٗانٝف نإ ايٛنع ايطيب ظػطاف ... 

َٔ خالٍ ايػرل٠ ايتاضى١ٝ يًُٝٔ َٚس١ٜٓ قٓعا٤ خكٛقا أنست نجرل َٔ 

ايسضاغات إٔ اإلطاض ايطيب ٚايكشٞ يًُٝٔ َٚس١ٜٓ قٓعا٤ خكٛقَا ناْت شات ب١٦ٝ 

ْعٝف١ خهطا٤، ٚإٔ أَطانٗا ناْت أَطاًنا َٛزل١ٝ َٓاخ١ٝ طبٝع١ٝ أٟ أَطاض  

طٟ ٚايعُطاْٞ، ٖٚصا ٖٛ غط يٝػت َهطٚب١ٝ فرلٚغ١ٝ; بػبب ق١ً ايتٛادس ايبؿ

دٛز٠ إطاضٖا ايطيب، فكس ناْت شات ض٥ات خهطا٤ ٚشات َٛاضز َا١ٝ٥ دٝس٠ 

ٚإْػإ قسٚز ٚعكالْٞ يف ايتعاٌَ َع َٛاضز ايطبٝع١ دٌ ٖصٙ األؾٝا٤ دعٌ ايُٝٔ  

تٓدت  باـهطا٤ ٚ ايػعٝس٠ ْٚعت عاقُتٗا بكٓعا٤ ايػٓا٤ ملا اَتاظت ب٘ َٔ ٖٛا٤ 

 أضض خهطا٤ نٌ شيو أعطاٖا ب١٦ٝ قش١ٝ طب١ٝ ْعٝف١.عًٌٝ َٚٝاٙ عصب١ ٚ

 ٕٛظػطافٝتٗا ... َا ٖٛ نا٥ٔ َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜه 

أنست ايسضاغات إٔ اؿذٝر اشلا٥ٌ ؿانط٠ َس١ٜٓ قٓعا٤ ٚ ايتٛغع ايعُطاْٞ ايصٟ 

غًب عًٝ٘ ايطابع اشلـ ايصٟ ٚطٔ مبٛاقع غرل طبٝع١ٝ نُٓافص األَا١ْ ٚنصيو يف 

ت َػتٓكعات زاخٌ سانط٠ قٓعا٤ َٚهاف يصيو ؽًف ممطات ايػٍٝٛ اييت ؾهً

ؾبهات ايكطف ايكشٞ ٚتطزٟ املٓار، نٌ ٖصا نإ غببَا يف اْتؿاض األَطاض 

ٚاألٚب١٦ عانط٠ عاق١ُ ايُٝٔ  قٓعا٤ اييت اغتشٛشت ع٢ً دٌ َطانع املاٍ 
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ٚاألعُاٍ ٚاإلزاض٠ ٚايػٝاغ١ فعٗطت أَطاض مل تهٔ قٓعا٤ َٛطٓٗا، فتعهط 

س١ٜٓ قٓعا٤ قشَٝا ٚطبَٝا،بُٝٓا نإ ٜٓبػٞ إٔ تسضى اؾٗات شات إطاض ٚدٛز٠ َ

ايعالق١ بايُٝٔ إٔ تهٕٛ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ شات إطاض طيب عايٞ اؾٛز٠ نٕٛ 

 قٓعا٤ عاق١ُ يًُٝٔ ْٚافص٠ يًعامل ٚايكًب ايٓابض يكش١ ٚمجاٍ ايُٝٔ. 

 ..َا غٝهٕٛ ظػطافٝتٗا 

ممٝع٠ عٔ بك١ٝ املسٕ بتٛفط دٌ  إٕ دٌ بًسإ قاضات ايعامل  تهٕٛ عٛاقُٗا

اـسَات َٚٓٗا ايكش١ٝ ٚايتطبٝب١ٝ ٚغايبَا بعض ايبًسإ ػس يًسٚي١ ايٛاسس٠ 

عٛاقِ َتعسز٠ َٚتٓٛع١ تتٛفط دٌ اـسَات فٝٗا غايف١ ايصنط عٔ بك١ٝ املسٕ 

-ثكاف١ٝ–اقتكاز١ٜ -األخط٣،ٖصٙ ايعٛاقِ قس تهٕٛ عاق١ُ ..)غٝاغ١ٝ

سإ ايعامل ايجايح ٚايسٍٚ ؾسٜس٠ ايتدًف تعاْٞ َٔ قٓاع١ٝ...إخل(، شلصا فإٕ بً

تسَرل ٚتطادع تُٟٓٛ ٚتٗسٜسات يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ ََٜٛا بعس ّٜٛ، فأنشت ٖصٙ ايبًسإ 

ٚعٛاقُٗا َٛطَٓا سكٝكَٝا يًهٛاضخ ٚاألٚب١٦ َع ايعًِ إٔ َٓعُات ايكش١ ايعامل١ٝ 

اض غتٓتٗٞ يف ضآٖت ع٢ً إٔ ايكش١ يًذُٝع يف األيف١ٝ ايجايج١ ٚإٔ بعض األَط

ايعامل ٚإٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ  غتهٕٛ شات إطاض قشٞ ٚطيب ْكٞ خاٍ َٔ األَطاض 

ٚايهٛاضخ ٚاألٚب١٦ يف ٚيٛدٗا األيف١ٝ ايجايج١، شلصا ٜعٌ ٖصا اشلسف ٚاؿًِ ٜفكً٘ 

بني ايتشكٝل ٚاالغتُطاض١ٜ قطاضات ٚقٛاْني ٚضٚح عكال١ْٝ َكتٓع١ باشلسف ٚقالسٝات 

غٝهٕٛ اإلطاض ايكشٞ يسضاغ١ دػطاف١ٝ َس١ٜٓ قٓعا٤ َتشطضَا َاي١ٝ، َٚٔ ٖٓا َت٢ 

 َٔ األَطاض ٚاألٚب١٦ ٚايهٛاضخ؟ ..

 وء ةا تدقمم نوصي وندقرتح ةا يلي:يف ض

  إْؿا٤ َطانع االغتؿعاض عٔ بعس يطقس اؾا٥ش١ َٔ َٓبعٗا قبٌ اْتؿاضٖا يٝتػ٢ٓ

ٚايعاق١ُ يًسٍٚ يًكها٤ ع٢ً اؾا٥ش١ ٖٚصا َا هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ 

 قٓعا٤ خكٛقَا.

  ٞقٝاّ اؾٗات شات ايعالق١ بتؿذٝع ايبشح ايعًُٞ يطقس اإلطاض ايب٦ٝٞ ٚايكش

ملعطف١ األغباب ايهدل٣ ٚضا٤ تطزٟ اؾاْب ايكشٞ ٚايطيب يف ايبًسإ، ٖٚصا َا 

 هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ  يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.
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  إْؿا٤ ٚتطٜٛط املػتؿفٝات ٚاملكشات ٚنع ٚتطبٝل اـطط يتؿذٝع االغتجُاض يف

ٚايكٝسيٝات املُٝع٠ يتكسّ خسَاتٗا يف إْٗا ٚتكًٝل األَطاض، ٖٚصا َا هب 

 سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.

  قٝاّ املٓعُات املس١ْٝ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ تكسِٜ ايسضاغات ٚايٓكا٥ح يًسٍٚ ٖٚصا َا

 ١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق

  تكسِٜ األعاخ ايع١ًُٝ املؿذع١ يالغتجُاض احملفع٠ يطداٍ املاٍ ٚاألعُاٍ إٔ ٜهْٛٛا

ؾطنا٤  ٚفاعًني يف تبين إْؿا٤ إطاض ب٦ٝٞ قشٞ طيب يف بًساِْٗ ٖٚصا َا هب 

 سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.

 عالّ ظٌ تٓٛعات٘ تسعٛا ٚؼفع غطؽ ثكاف١ يف املٓاٖر املسضغ١ٝ  ظٌ َطاسً٘ ٚاإل

إٔ اؿفاظ ع٢ً ايكش١  ٚتطٜٛطٖا قه١ٝ فتُع١ٝ ؾعب١ٝ عا١َ ٚإٔ ايهٌ 

َػتٗسف بهطضٖا ٚايهٌ َػؤٍٚ يف اؿفاظ ع٢ً اإلطاض ايب٦ٝٞ ايكشٞ ايطيب يف 

بًساِْٗ ٚأَانِٓٗ ٖٚصا َا هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ 

 خكٛقَا.

 فع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َطغد١ بجكاف١ اجملتُع، ٚإٔ تهٕٛ ٖٓاى إٔ تهٕٛ َفاِٖٝ احملا

َاز٠ ع١ًُٝ يف املساضؽ ٚاؾاَعات تسعٛ ٚؼفع يًُشافع١ ع٢ً مجاٍ ب٦ٝتٓا ٖٚصا َا 

 هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.

  إٔ تهٕٛ تكٓٝات َٓع١َٛ عًّٛ االغتؿعاض عٔ بعس َٛدٛز٠ ظٌ املؤغػات أٚ دع٤

ت ؾبه١ اؿاغٛب فٝٗا تعٌُ ع٢ً َعاؾات َؿانٌ ايبًس ٚضقسٖا َٔ َٓعَٛا

ٚخاق١ بٛظاض٠ ايكش١ ٚدٌ املطافل ايكش١ٝ َٔ َػتؿفٝات َٚكشات ...إخل ٖٚصا 

 َا هب سهٛضٙ ٚٚدٛزٙ يف ايُٝٔ ٚايعاق١ُ قٓعا٤ خكٛقَا.

  تؿطٜع قٛاْني الؽاش قطاضات تٓفٝص١ٜ تًعّ املٛاطٕٓٛ يف اسذلاَٗا ٚع٢ً َٔ ػاٚظٖا

 طاَات ٚإدطا٤ات قا١ْْٝٛ ًَع١َ يًذٗات شات ايعالق١ يف تٓفٝصٖا . غ
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 : الوصادر والوراجع

ّ"، ؼكٝل ٚزضاغ١ سػني ايعُطٟ، 1028-460ٙايطاظٟ، تاضٜذ َس١ٜٓ قٓعا٤،ت" (1

زاض  ايفهط –طبع١ دسٜس٠ َٓكش١ أؿل بٗا شٜاًل نتاب إسكام يًعطؾاْٞ 

 1989ّ، 3، طبع١لاملعاقط برلٚت، زاض ايفهط زَؿ

–َٓدل  ايكش١ ايعاملٞ –باْطَإ ضٙ، ايطب ايتكًٝسٟ يف ايطعا١ٜ ايكش١ٝ اؿسٜج١  (2

 ّ.1982-دٓٝف-( َٓع١ُ  ايكش١ ايعامل1١ٝايعسز )–اجملًس ايجايح 

ايعسز  -عامل املعطف١ -اؿؿطات ايٓاق١ً يألَطاض-دًٌٝ أبٛ اؿب /ز (3

ايًجكاف١ غًػ١ً نتب ثكاف١ٝ  ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا اجملًؼ ايٛطين -1982ٜٛيٝٛ 54

  ّ.1978ايهٜٛت، ٜٓاٜط -ٚايفٕٓٛ ٚاألزاب

ز عبسايطظام -ز:ععت ؾعالٕ، َطادعت-تطمجت -دٕٛ بٛغتٝشٝت/ز (4

أبطٌٜ -88ايعسز -املٝهطٚبات ٚاإلْػإ -ايعسٚاْٞ، ٚز. زلرل ضنٛإ

غًػ١ً نتب ثكاف١ٝ ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا اجملًؼ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ  -ّ.1985

  ّ.1978ايهٜٛت قسضت ٖصٙ ايػًػ١ً  يف ٜٓاٜط  -ٚاآلزاب

ايكش١ سانطٖا َٚػتكبًٗا يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ –ظٖرل أمحس ايػباعٞ  (5

 ّ.1988-ايطٜاض–املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ –إزاض٠ ايبشح ايعًُٞ –

زاض –ايب١٦ٝ ٚقش١ اإلْػإ يف اؾػطافٝا ايطبٝع١ٝ –ٜح ؾطف عبس ايععٜع طط (6

 ّ.1986-اإلغهٓسض١ٜ –اؾاَعات املكط١ٜ 

–ٚايطباع١  عاملػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜ-دػطاف١ٝ املسٕ -عًٞ غامل ايؿٛاٚض٠، /ز (7

 ّ. 2012-1ط-عُإ

-املؿهالت ايكش١ٝ يف ايعامل ايجايح-أَطاض ايفكط-فًٝب عط١ٝ/ز (8 --

غًػ١ً نتب ثكاف١ٝ ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا  -1992َّاٜٛ-161ايعسز-املعطف١عامل 

 ّ.1978ايهٜٛت، ٜٓاٜط -اجملًؼ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلزاب

اجملًـس  –َٓدل ايكش١ ايعـاملٞ  -فٛيٓا ايعًٝا: َا ايصٟ ميهٔ عًُ٘؟–يفطٜس َطنٌ  (9

 ّ.1983-دٓٝف –َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ -3ايطابع ايعسز
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عبساهلل بٔ ايكاغِ بٔ املؤٜس باهلل قُس بٔ ايكاغِ بـٔ قُـس   مجاٍ ايسٜٔ عًٞ بٔ  (10

ؼكٝـــل عبـــس اهلل قُـــس    -ٖــــ( ٚقـــفت قـــٓعا٤    1176ايؿـــٗاضٟ )ت بعـــس غـــ١ٓ    

 .ّ 1993قٓعا٤، –اؿبؿٞ، املطنع ايفطْػٞ يًسضاغات اي١ُٝٓٝ 

11)   ٔ ٌ  زٜفٝس ٚضتط،ناضٍٚ تَٛـإ ٚدـاٜ نتـاب ايكـش١ يًذُٝـع سٝـح ال      -َانػـٜٛ

تطمج١ ز. غػإ عٝػ٢، ٚايكٝسيٞ ْازٜا زتـٍٛ، ٚز. باغـِ قـعب،     -ٜٛدس طبٝب

بٝػـإ يًٓؿــط   -ٚضؾـ١ املـٛاضز ايعطبٝــ١   -ز. َــٞ ٜعكـٛب  ســساز -َطادعـ١ ٚإعـساز  

 .1999ايطبع١ األٚىل املٛغع١ -ٚايتٛظٜع

َ   -ايػـٝس عبـس ايعــاطٞ ايػـٝس   -قُـس عًـٞ قُـس    (12 ايطــب -ٞقُـس أمحـس بٝـٛ

ــع  زاض املعطفـــ١ اؾاَعٝـــ١   –زضاغـــات ٚعـــٛخ يف عًـــِ االدتُـــاع  ايطـــيب      –ٚاجملتُـ

 ّ.1986-اإلغهٓسض١ٜ 

–زضاغـات يف اؾػطافٝـ١  ايطبٝـ١    -ز٠:فاتٔ قُـس ايبٓـا   -قُس َسست دابط/ز (13

  .2003ّْٛفُدل –َهتب١ االلًٛ املكط١ٜ 

ٛ –قُــس َــسست  دــابط   (14 ع١ اإلفطٜكٝــ١، اؾػطافٝــا ايطبٝــ١ يًكــاض٠ اإلفطٜكٝــ١، املٛغــ

 ّ.1997داَع١ ايكاٖط٠،اجملًس األٍٚ، َاٜٛ–َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات اإلفطٜك١ٝ 

-قُــس َــسست  دــابط ٚفــاتٔ ايبٓــا، زضاغــات يف اؾػطافٝــا ايطبٝــ١، زاض  قــفا٤    (15

 ّ.1998عُإ األضزٕ

قُــس َــسست دــابط، األبعـــاز اؾػطافٝــ١ ملــطض اإلٜـــسظ يف ايعــامل َــع إؾـــاض٠ إىل         (16

 ّ.1990طب١ٝ، َهتب١ اإللًٛ املكط١ٜ َٓع١ُ اـًٝر ايع

ــطاِٖٝ ايػــبعاٟٚ      (17 املؿــهالت ايكــش١ٝ يػــهإ قافعــ١     –قُــس ْــٛض ايــسٜٔ إب

نًٝـ١ اآلزاب  –ضغاي١ زنتـٛضا٠ غـرل َٓؿـٛض٠     –زضاغ١ يف اؾػطافٝا ايطب١ٝ -املٓٝا

 ّ.1992-داَع١ املٓٝا –

ــس ايـــطمحٔ عكٝـــٌ، املعذـــِ املٛنـــٛعٞ           (18 ــسٚح ظنـــٞ، عـــع ايـــسٜٔ ؾـــاضٟ ٚعبـ ممـ

 ّ.1989-يًُكطًشات ايطب١ٝ، زاض املطٜذ، ايطٜاض

 1407، 2ط-ضس١ً يف ايعطبٝـ١ ايػـعٝس٠ َـٔ َكـط إىل قـٓعا٤     -ْعٜ٘ َؤٜس ايععِ  (19

بــرلٚت –َٓؿــٛضات املسٜٓــ١ َــٔ ؾــطن١ زاض ايتٓــٜٛط يًطباعــ١ ٚايٓؿــط    -1986ّ-ٙ

 يبٓإ . 
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، َٓــدل ايكــش١  2000، َعٓــ٢ تــٛفرل  ايكــش١ يًذُٝــع  عًــٍٛ  عــاّ    ٖافــسإ َــاًٖط (20

 ّ.1981-َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ .دٓٝف –ايعاملٞ. اجملًس ايجاْٞ، ايعسز األٍٚ 

اــسَات ايكــش١ٝ، َفـاِٖٝ َٚعًَٛــات يًتدطــٝط ٚاإلزاض٠   –ٖٛاٜـت ى.ٍ. ٚآخــطٕٚ   (21

ــف .    ــ١ .دٓٝــــ ــش١ ايعاملٝــــ ــ١ ايكــــ ــ١، َٓعُــــ ــ١  -1977ايٛطٓٝــــ ــ١ ايعطبٝــــ -ايطبعــــ

 ّ.1994ساي١ غهإ ايعامل –قٓسٚم االَِ املتشس٠  يًػهإ -17ّ.*1982

 ّ.1984ٜٛغف س٢ٓ، قاَٛؽ س٢ٓ ايطيب، َهتب١  يبٓإ، ايطبع١  ايطابع١  (22

ايهتٝب ايعاملٞ ملكسَٞ اـس١َ اؾسٜـس يف أغاغـٝات تهٓٛيٛدٝـا    –تٓعِٝ األغط٠  (23

َهتـب  –ٝـ١  قػِ ايكش١ ايسٚي–ايٛناي١ األَطٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ -َٓع اؿٌُ

 www.Fphandbook-orgايػهإ ٚايكش١ اإللاب١ٝ 

ــٌ تعًُٝــٞ َكــذلح ملكــطض زضاغــٞ خــام باملػــت٣ٛ           (24 ــاز ٚزيٝ ــ١: َٓٗ ــٛاضز املا٥ٝ ــسبرل امل ت

اؾــــاَعٞ يًبًــــسإ اإلغــــال١َٝ، َــــٓٗر ألــــع َــــٔ طــــطف خــــدلا٤ ٦ٖٝــــ١ ايؿــــبه١    

(، عُــإ، األضزٕ، زيٝــٌ  INWRDAMاإلغــال١َٝ يف تُٓٝــ١ ٚتــسبرل املــٛاضز املا٥ٝــ١ ) 

ــٞ )      ــٛز٠ اؾٝٛغـ ــاضٟ، ز/ عـ ــرل األْكـ ــساز ز/ْعـ ــٔ إعـ ــٞ َـ (،  INWRDAMتعًُٝـ

 -إٜػٝػــــهٛ–عُـــإ، األضزٕ، املٓعُــــ١ اإلغــــال١َٝ  يًذلبٝــــ١ ٚايعًــــّٛ ٚايجكافــــ١  

 ّ.1999ايطباط، املػطب  

تكطٜط عـٔ كـاطط املآغـٞ مبسٜٓـ١ قـٓعا٤      -بطْاَر قس٣ األغبٛع –قٓا٠ ايػعٝس٠  (25

 زقٝك١ َػا٤. 9.15ّ ايػاع١ 2012-4-27ّٜٛ اؾُع١ –
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