
 الرياضات الجبلية والتحديات البيئية 

تنعم اململكة بتنوع جغرافي مميز وال سيما في وجود جبال شاهقة ومميزة، وقد حازت بعض مدن اململكة على  

وبالرغم من التحديات    . ، وعلى رأسها مدينة املندق في محافظة الباحةواألنقى هواء  املدن صحية    أكثرجوائز  

في    لالستثمار، يمكن  خلفاتوامل  جمع فيما يتعلق بجودة الهواء والتصحر والتلوثأالبيئية التي تواجه العالم  

 ملمارسة الرياضات املتنوعة   أكثرالجبال املوجودة في مناطق اململكة ذات الجو  
 
خلق فرص تنموية ال    اعتداال

لها فرصة  أنويمكن  ،  حصر     تكون 
 
والرياضيةل  أيضا البيئية  السياحة  على    تعزيز  الضوء  لتسليط  ومحاولة 

 التحديات البيئية املحيطة. 

والجري   املش ي  مثل  الرياضية  األنشطة  من  العديد  ممارسة  خاللها  من  يمكن  طبيعية،  نعمة  الجبال  تعد 

، ويمكن من خالل املبادرات  املؤسسات الحكوميةميزانيات كبيرة على    إلى والدراجات وتسلق الجبال دون الحاجة  

وبالتعاون مع البلديات املحلية،  ،  واالجتماعيةاملسؤولية البيئية    برامجو  أللقطاع الخاص  الرياضية  الوقفية  

من أجل نشر ثقافة النشاط البدني،    ؛وبين القرى وخاللها خاصة في الجبال والطرق الجبلية    مساراتنشاء  إ

حول القضايا البيئية    املجتمعاتتثقيف  و درات الحفاظ على البيئة  نشر مبا  وكذلك تعزيز الصحة العامة،  و 

 . مثل التلوث واالنحباس الحراري والحفاظ على املياه والغذاء إلحاحااألكثر 

األشجار   زرع  ومبادرات  األسمدة،  لعمل  الحيوية  املخلفات  من  باالستفادة  يتعلق  ما  تعزيز  كذلك  يمكن 

 مع عام القهوة التي تحتفي بها اململكة هذا العام. الصديقة للبيئة واملنطقة مثل 
 
 شجرة القهوة تزامنا

  إلى يد الخروج من املنازل وصوال  صعوبة الحركة وتقيفي  قد القت بضاللها علينا    19جائحة كوفيد    أن ال شك  

   -الخروج لفترات محددة  
 
رياضة مثل  مفاهيم جديدة لل  برزتوقد    -  منعا النتشار املرض  في األوقات األكثر حرجا

املنزلية   املتاحة  أوالرياضة  البيئة  خالل  لخلق    . من  يسعى  مميز  نموذج  طرح  الجبلية  للبيئة  يمكن  هنا  ومن 



وممارسة رياضة الدراجة والجري وتسلق الجبال في القرى النائية، واملدن الالمركزية، بحيث ال   للمش ي مسارات 

للقطاع الخاص ضمن   دماجاوإ  التزاماتكون عامل تكلفة كبيرة على الهيئات الوطنية، وفي نفس الوقت تضمن  

 برامجه للتنمية املجتمعية. 

القرى واملدن الالمركزية،    والطرق فيالبلديات  ئح وإجراءات  في لوا  ةبسيط  اتعمل تغيير   إلىاملبادرات    تهدف هذه

وجعل بداية تلك األرصفة بما يسمى "مزلقان" منحدر مخصص للعربات  املشاة،    أرصفةوالتي تبدأ من توسيع  

 على    أوالدراجات    أو
 
كراس ي ذوي الهمم، مرورا بترك مساحة في الطريق للدراجات وتلوين تلك املمرات حفاظا

 أننقول    أنملتسلقي الجبال، هنا يمكن    وإرشاداتسالمة راكبي الدراجات، وعمل مسارات جبلية للدراجات  

 مة.ولكن يبقى الجزء األهم وهو ما سنتحدث عن في الفقرة القاد بدأت،التهيئة األولى قد 

ناهيك عن نشر  ؛  املحتوى   أنه ثقافة التدريب والنشاط البدني والتغذية والتثقيف الصحي والبيئي،  أي نشر 

ثقافة االستشفاء والتطور الرياض ي، عالوة على إيجاد محتوى تثقيفي للسالمة وقوانين تحمي املشاة والدراجين  

والقرى  املدن  وسط  للرياضة  ممارستهم  عمو حين  وجود  سيضمن  ذلك  الرياضة،  ممارسة  عنصر    : دي  وهم 

 .أشكالها، والثاني عنصر املادة والتجهيزات على اختالف وأنواعه أقسامهاملحتوى باختالف 

بشكل   التعرف  الجبلية  واملناطق  القرى  في  الرياضة  ممارسة  والتاريخ  الجانب  على  أكبرتخلق  لتلك    يالثقافي 

تتاح الفرصة للجهات الخاصة بالتواجد  أناألماكن، ومن خالل وجود الكثير من العمق التاريخي للمكان يمكن 

 في  
 
من خالل مشاريع الضيافة والسياحة وجلب الوفود الرياضية والسياحية للتعرف على األماكن األكثر جماال

للمجتمع املحلي وطرح وتجربة الفكرة في  جو معتدل طول العام، ومن هنا سيتم خلق ميكانيكيات استدا مة 

أماكن مختلفة وعلى نطاقات أوسع مستغلين بذلك املزايا البيئية، ومستفيدين من البرامج الرياضية التي يمكن  



االجتماعية   املسؤولية  برامج  خالل  من  الخاص  القطاع  من  وبدعم  األهلي،  املستوى  على  األوقاف    أوخلقها 

 الرياضية.

او املبادرات التابعة لألمم املتحدة بشأن التنمية  لك املدن والقرى االستفادة من الخبرات الدولية  يمكن كذلك لت

تلك الحمالت الجادة التي تهدف إلى نشر التوعية والثقافة املجتمعية ونشر املمارسات    أن والرياضة والبيئة،  

النسبة األكبر من    تشكلباب في اململكة  نسبة الش  وأنالصحية السليمة لهي جديرة باالهتمام والنشر، ال سيما  

  أن تركز على فئة دون األخرى، بل العكس تمام، يجب    أناملبادرات الرياضة ينبغي    أنالسكان، لكن هذا ال يعني  

 أن ترحابا، يمكن    أكثرالبيئة املحلية    لمكينهم من خالل جعتالرياضة و   للممارسةالفرصة للجميع    إتاحةيتم  

ينعكس ذلك مثال حول تهيئة األماكن والحدائق البلدية ليكون بها مسارات للدراجات والزالجات ومن جهة أخرى  

منشآت   إلقامةيتم تمديد أوقات عمل املنشآت الرياضية حين الحاجة ودعوة القطاع الخاص    أنيمكن أيضا  

 ل أنمع تسهيالت بلدية وقروية من أجل 
 
 الستثمار. يكون النموذج الرياض ي قابال

تعتبر الرياضة مسؤولية جماعية وال ينبغي تحميلها على عاتق جهة واحدة، خاصة فيما يتعلق بأنسنة مدننا 

 
 
 لجميع الفئات وممتعا، إن ذلك يسهم في رفع سعادة  وق

 
 متاحا

 
رانا وجعل املش ي وممارسة الرياضية فيها أمرا

 جتماعي والرقي الحضاري. املجتمع، وجعله صحيا بدنيا وعقليا، وتعزز الترابط اال 

في املناطق الجبلية التي تجمع ذلك  إيجابي    تتقاطع بشكلالطموحات الرياضة والبيئية والسياحية    أنال شك  

زيادة مستوى تساهم بدورها في    استثمارية والتي  مشاريع  فرصة لخلقالذي يشكل  الجو    على اعتدال كله، عالوة  

 االقتصادية املستدامة.  للمبادراتوفرص املشاركات املجتمعية العامة والهجرات املعاكسة، الصحة 

 


