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امل�رشف العام
تعد ر�ؤية اململكة  2030نقلة نوعية وتاريخية ونافذة جديدة يف رقي الوطن،
ورفعة وتعزيز مكانته التنموية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وتكري�س املفهوم
امل�ستقبلي لال�ستفادة الق�صوى من ثروات الوطن و�أبنائه وفق نظرة �شاملة،
ت�ضع تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف �أ�سا�س تطور الوطن وا�ستقراره.
فالر�ؤية و�ضعت البيئة والتنمية امل�ستدامة أ�ح��د �أهدفها الرئي�سية ،حيث
ن�صت يف م�ضامينها على �أن محافظتنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من
واجبنا دين ّيا و�أخالقياً و�إن�سانياً ،ومن م�س�ؤولياتنا جتاه الأجيال القادمة،
ومن املقومات الأ�سا�سية جلودة حياتنا ،لذلك �سنعمل على احلد من التلوث
برفع كفاءة �إدارة املخ ّلفات واحل ّد من التلوث مبختلف �أنواعه ،كما �سنقاوم
الت�صحر ،و�سنعمل على اال�ستثمار الأم�ث��ل لرثوتنا املائية عرب
ظ��اه��رة
ّ
الرت�شيد وا�ستخدام املياه املعاجلة واملتجد ّدة ،و�سن�ؤ�س�س مل�شروع متكامل
لإعادة تدوير النفايات ،والعمل على حماية ال�شواطئ واملحم ّيات واجلزر.
�أن ال��ر ؤ�ي��ة  2030تعد حر�صاً وا��ض�ح�اً ومعرفة ب�أهمية البيئة والتنمية
امل���س�ت��دام��ة ك��رك�ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة يف رق��ي ال���ش�ع��وب وجن ��اح اخل�ط��ط التنموية
الطموحة ،ومن هذا املنطلق �سوف نعمل كمجتمع باهتمام بالغ لتحقيق
�أهداف هذه الر�ؤية والعمل على �إجناح خططها والتي �ستنعك�س ب�إذن اهلل يف
االرتقاء بالوطن وريادته.
وي�أتي اللقاء  32للجمعية ال�سعودية لعلوم احلياة حتت عنوان «االن�سان
والتنمية البيئية يف ر ؤ�ي��ة  ،»2030لي�ستعر�ض يف محاوره ،وعرب امل�شاركني
فيه من املتخ�ص�صني والباحثني الكثري من النقاط املتعلقة بهذا املو�ضوع
احليوي ،كما يحفل هذا العدد من جملة «عامل احلياة» بالعديد من
امل��وا��ض�ي��ع ،وال�ت�ق��اري��ر ،واال��س�ت�ط�لاع��ات ال�ت��ي تلقي ال���ض��وء على
محاور البيئة الطبيعية ،واالن�سان ،وتطلعات ر�ؤية u 2030
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أخــبار

بمشاركة عدد من العلماء والباحثين المتخصصين

الجمعية السعودية لعلوم الحياة تعقد لقاءها الـ  32تحت عنوان

معايل وزير التعليم
د .أحمد العيىس

ت�ع�ق��د اجل�م�ع�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة لعلوم
احلياة لقاءها ال�سنوي الـ  32حتت
عنوان:
«الإن�سان والتنمية البيئية يف ر�ؤية
 ،»2030وذلك بالتعاون مع جامعة
�أم القرى ،وكر�سي الأم�ير �سلطان
للبيئة واحلياة الفطرية.
وت�ست�ضيف اللقاء جامعة �أم القرى
مبنطقة مكة املكرمة خالل الفرتة
 23 - 21رجب 1438هـ  ،املوافق - 18
 20ابريل 2017م ،وتهدف اجلمعية
واجلامعة من عقد هذا اللقاء �إلى
مناق�شة عدد من املحاور الرئي�سة
املتعلقة بالإن�سان والتنمية والبيئة،
وما يتعلق بها من جم��االت علمية
وتنموية واعدة.
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معايل مدير جامعة امللك سعود
د .بدر العمران

ويف ت�صريح خا�ص بهذه املنا�سبة
ملجلة (ع��امل احل�ي��اة) ذك��ر �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم بن عبد
الواحد عارف ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة،
�أن ال� �ه ��دف م ��ن ع �ق��د اجل�م�ع�ي��ة
لهذا اللقاء ال�سنوي هو مناق�شة
امل �� �س �ت �ج��دات ال�ع�ل�م�ي��ة يف جم��ال
«الإن �� �س��ان وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف
ر�ؤية  »2030بالتعاون مع جامعة
�أم ال�ق��رى ،وكر�سي بحث ا ألم�ير
�سلطان للبيئة واحلياة الفطرية،
وبحث واقع دور الإن�سان يف البيئة
والتنمية والتنوع الأحيائي بها،
وو�سائل املحافظة عليها وتنميتها
ومناق�شة مختلف �سبل �إمنائها،

«

معايل مدير جامعة أم القرى
د .بكري عساس

وال�ت�ع��ري��ف مب���س�ت�ج��دات البحث
العلمي يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
ذات ال �ع�ل�اق��ة يف ع �ل��وم احل �ي��اة
ب���ص�ف��ة ع��ام��ة ،وت �ط��وي��ر البحث
ال �ع �ل �م��ي يف ه� ��ذه امل � �ج ��االت مب��ا
ي�ت��م م��ن مناق�شات متخ�ص�صة،
و�إت��اح��ة الفر�صة للمتخ�ص�صني
وال �ب��اح �ث�ي�ن ل�ل�ال �ت �ق��اء وت �ب ��ادل
املعلومات واخل�ب�رات والتوا�صل
ب�ي�ن�ه��م يف ه� ��ذا ال �ل �ق��اء ال�ع�ل�م��ي

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة
أ.د .إبراهيم بن عبد الواحد عارف

املهم .و أ���ش��ار �أ.د .ابراهيم عارف
�إلى �أن هذا اللقاء �سيكون مبثابة
منتدى علمياً يعنى ب�شكل خا�ص
بدرا�سة دور الإن�سان يف التنمية
البيئية ك�أحد املو�ضوعات الهامة
التي ما ت��زال تناق�ش يف ال�ساحة
العلمية ،وتعقد حولها الكثري من
ال�ل�ق��اءات ،وال �ن��دوات وامل ��ؤمت��رات
العلمية على مختلف الأ��ص�ع��دة
والقطاعات u

،،

اللقاء
سيناقش
دور اإلنسان
في التنمية
البيئية
وفق رؤية
2030
والمحاور
المتعلقة بها

،،

ن

«اإلنسان والتنمية البيئية يف رؤية »2030
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تواصل

الملك سلمان رجل المرحلة والتنمية الشاملة

�أ .د� .إبراهيم بن عبد الواحد عارف
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة

احتفلت اململكة العربية ال�سعودية بالذكرى الثانية لتولى
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،مقاليد احلكم ،وهي ذكرى عامرة ،وحافلة بالعديد من
االجن � ��ازات ،وامل�ع�ط�ي��ات التنموية امل�ه�م��ة ال�ت��ي ت ��أت��ي ام �ت��دا ًدا
مل�سرية البناء والعطاء املزدهرة التي �أ�س�سها املغفور له ب�إذن اهلل
تعالى امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -رحمه اهلل -
وابناءه امللوك �سعود ،وفي�صل ،وخالد ،وفهد ،وعبداهلل ،رحمهم
اهلل ،و�صو ًال لعهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  ،أ�م��د اهلل يف ع�م��ره ،لعي�ش ه��ذا الوطن
الغايل ،و�شعبه حتت كنف قيادة حكيمة ،مب�ساندة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري محمد بن نايف بن عبد العزيز ،ويل العهد وزير
الداخلية ، ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير محمد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد وزي��ر الدفاع  -حفظهم اهلل -
ويتمتع بنعمة الأمن ،واال�ستقرار بف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى،
ثم بتم�سك والة الأمر باملنهج الإ�سالمي امل�ستمد من كتاب اهلل
تعالى و�سنة امل�صطفى محمد عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
 ،ليكمل الوطن م�سرية التطور والنماء التي انطلقت بر�ؤية
2030م يف مختلف م�سارات التنمية ،وجماالتها.
واالحتفاء بهذه املنا�سبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة
هو احتفاء بعامني من الأمن ،والأم��ان ،والإجناز والعطاء ّ
مت
خاللها تطوير الأنظمة وحتديث �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة،
وم��وا��ص�ل��ة تنفيذ امل���ش��اري��ع التعليمية وال�صحية والتنموية
يف مختلف أ�ن�ح��اء اململكة؛ ليعم نفعها �شرائح املجتمع كافة
املحتاج قبل الغني والقرية قبل املدينة ،حتى تتحقّق  -ب�إذن
اهلل  -تنمية متوازنة و�شاملة ,وعلى الرغم من �أن امل�شاريع ،وال
�سيما الكبرية منها ،مثل املوانئ واملدن االقت�صادية ،وم�شاريع
الطرقات وال�سكة احلديدية ،ت�ستغرق بع�ض الوقت يف ت�شييدها
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ما يمتلكه خادم الحرمين الشريفين

،،

الملك سلمان بن عبدالعزيز من رؤية
شاملة ،وخبرات واسعة ،وإنجازات

يجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق حافل

،،

بإنجازات كبيرة ألبناء وبنات الوطن

وبنائها وت�شغيلها وظهورها �إل��ى حيز ال��وج��ود� ،إال �أن �آثارها
الإيجابية بد�أت تنعك�س على احلياة العامة للمواطن من خالل
تن�شيط الدور االقت�صادي واحلركة التجارية والعقارية ،وتهيئة
فر�ص �أكرب و�أكرث مل�صادر الدخل والعي�ش الكرمي.
لقد حتولت �أن�ح��اء اململكة خ�لال عامني  -وهلل احلمد � -إلى
ور�شة عمل ومرحلة بناء ،وهذه امل�شاريع املتعدّدة واملتن ّوعة التي
تهدف �إلى خري ورفاهية املواطن تر�سخت من خالل املواطن
ووالئ��ه لقيادته وانتمائه لوطنه ،وم��ن التفاف الرعية حول
الراعي ،بحبل من الود واحلب ال�ساكن يف القلوب والنفو�س.
�إن م��ا ميتلكه خ ��ادم احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -من ر�ؤية �شاملة ،وخربات
وا�سعة ،و�إجنازات من خالل ما تقلده من منا�صب ،وحتى توليه
احلكم ،يجعلنا نتفاءل مب�ستقبل م�شرق حافل ب�إجنازات كبرية
لأبناء وبنات الوطن،
وف��ق اهلل خ��ادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين
وزير الداخلية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري محمد بن نايف بن
عبد العزيز ،و�سمو ويل ويل العهد وزير الدفاع �صاحب ال�سمو
امللكي االمري محمد بن �سلمان بن عبد العزيز  -حفظهم اهلل -
و�سدد خطاهم ملا فيه خري الوطن واملواطن u
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حـوار

ً
نقدم خدماتنا التعليمية لـ � 109ألف ً
�سعوديا و�آخرين من  45دولة
طالبا

مدير جامعة أم القرى :دعم الملك سلمان
للتعليم طموح يرتقى بالوطن والمواطن
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عامل احلياة -خا�ص:
يقول مدير جامعة �أم القرى د .بكري ع�سا�س �أن ما توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل من دعم للتعليم يف مملكتنا احلبيبة امر يدعو
للفخر ،ويدل على �سيا�سة طموحة ترتقي بالوطن واملواطن وت�ضعهما يف م�صاف الدول
املتقدمة ،وهذا ي�ضع على م�س�ؤويل التعليم م�س�ؤولية م�ضاعفة ملواكبة هذا الطموح.
م�ؤكدا يف حواره مع جملة «عامل احلياة» �أن جامعة ام القرى تقدم خدماتها للدرا�سة
اجلامعية ملا عدده � 109ألف طالب ،وطالبة �سعودي ،وعدد �أخر من الطالب الوافدين
من  45دولة ،و�أن اجلامعة تخدم منطقة مكة املكرمة ،وتتميز بتنويع كلياتها التي
ت�ضم كليات �شرعية وقانونية وعلمية وهند�سية وطبية وعلوم تربوية و�إن�سانية ولغة
عربية وعدد من كليات املجتمع التي تخدم �شرائح عديدة من الطالب منت�شرة يف
ً
كل مقر من مقار اجلامعة ذكوراً
واناثا.
مو�ضحا ان جامعه ام القرى من اهم روافد �سوق العمل يف القطاعني
العام واخلا�ص من اخلريجني امل�ؤهلني ت� ً
أهيال مميزاً يف برامج
ال��دك��ت��وراه واملاج�ستري والبكالوريو�س وال��دب��ل��وم يف
خمتلف التخ�ص�صات.
م�شريا �إىل �أن الدعم ال��ذي حت�صل علية اجلامعة
حتم عليها ان تتحول بخطى ثابته لتحقيق تطلعات
مملكتنا احلبيبة ال�ست�شراق م�ستقبل واعد .فبناء
جمتمع يقوم على االقت�صاد املعريف م�س�ؤولية لي�ست
بال�سهلة ولكنها �ضرورة حتمية يفر�ضها الواقع
ال���دويل ،ف��دول ال��ع��امل تت�سابق الن تكون
املعرفة والعلم روافداً لها يف بناء اقت�صادها
وت�سيري عجلة التنمية بهذه ال��دول ،ومن
م�س�ؤولية اجلامعة يف ه��ذا اجل��ان��ب قامت
ب�أن�شاء معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية
هادفة اىل تقدمي البحوث العلمية التي
يطلبها �سوق العمل ب�صورة منهجية منا�سبة.
ويتناول احلوار عدد من املحاور املهمة.

جامعه ام القرى من أهم روافد
سوق العمل في القطاعين
العام والخاص

الدعم الكبري
 Fيف ظ�������ل الدعم الكبري من حكومة خادم
احلرمني ال�ش�������ريفني امللك �سلمان بن عبد
العزي�������ز حفظ�������ه اهلل – لقط�������اع التعلي�������م،
واهتمام وحر�ص معايل وزير التعليم ،كيف
يرى معاليك�������م انعكا�س ذلك على م�ستقبل
الوطن وم�سرية التنمية ب�شكل عام؟
� uإن م���ا تولي���ة حكوم���ة م���والي خ���ادم
احلرم�ي�ن ال�ش���ريفني امللك �س���لمان بن عبد
العزيز حفظه اهلل وويل عهده �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز
وويل ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

حمم���د بن �سلمان بن عب���د العزيز و�صاحب
املع���ايل الدكت���ور احمد بن حمم���د العي�سى
وزي���ر التعلي���م من دع���م للتعلي���م يف مملكتنا
احلبيبة لهو امر يدعو للفخر .فالدعم املقدم
م���ن حكومة موالي خادم احلرمني ال�شريفني
للتعلي���م ب�صورة عامة والتعليم العايل ب�صورة
خا�ص���ة يدل عل���ى �سيا�سة طموح���ة من لدن
ه���ذه احلكوم���ة الر�شي���دة لرتق���ى بالوط���ن
واملواط���ن وت�ضعهم���ا يف م�ص���اف ال���دول
املتقدم���ة .وهذا ي�ضع عل���ى م�س�ؤويل التعليم
م�س�ؤولية م�ضاعفة ملواكبة هذا الطموح الذي
تر�سمه لنا قيادتنا الر�شيدة.

تطلعات م�ستقبلية
 Fتق�������وم جامع�������ه ام الق�������رى ب�������دور هام يف
خدمه �أبناء املنطقة ،ماهي �أبرز تطلعاتكم
امل�ستقبلي�������ة للجامع�������ة ال�سيم�������ا يف جمال
التخ�ص�ص�������ات التي يحتاجه�������ا �سوق العمل
يف املنطقة يف القطاعني العام واخلا�ص؟
 uجامعه ام القرى تقدم خدماتها للدرا�سة
اجلامعي���ة ملا عدده  109,000طالب وطالبة
�سع���ودي وعدد م���ن الط�ل�اب الوافدين من
دول يتج���اوز عدده���ا  45دولة .وتخدم هذه
اجلامع���ة منطق���ة مكة املكرمة م���ن منطقة
اجلم���وم �شم���ال مك���ة اىل مدين���ة القنفذة
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حـوار
بت�أ�سي����س معه���د االب���داع وري���اده الأعمال
لتبني الأفكار العلمية التي ت�ؤدي �إىل �أعمال
ابتكارية واخرتاعات قيمة يف كل املجاالت.
كذل���ك قامت اجلامعة ب�أن�ش���اء �شركة وادي
مك���ة للتقنية والذي يهدف �إىل تبني الأفكار
اخلالق���ة واالبداعي���ة وحتويله���ا م���ن منط
بحثي �إىل منتج جتاري م�سجل ي�أخذ �سبيلة
�إىل طريق الإنتاج التجاري والت�سويق.

و�سائل التعليم

جنوب مكة عل���ى بعد حوايل 380كيلو مرت.
وتتمي���ز اجلامعة بتنويع كلياته���ا التي ت�ضم
كلي���ات �شرعية وقانوني���ة وعلمية وهند�سية
وطبي���ة وعلوم تربوي���ة و�إن�سانية ولغة عربية
وعدد من كليات املجتمع التي تخدم �شرائح
عدي���دة من الطالب منت�شرة يف كل مقر من
مق���ار اجلامعة ذك���وراً واناثاً.وتع���د جامعه
ام الق���رى م���ن اه���م روافد �س���وق العمل يف
القطاع�ي�ن الع���ام واخلا�ص م���ن اخلريجني
امل�ؤهلني ت�أهي ً
ال ممي���زاً يف برامج الدكتوراه
واملاج�ست�ي�ر والبكالوريو����س والدبل���وم يف
خمتلف التخ�ص�صات.

املعرفة

 uيحظى ميدان البحث العلمي باهتمام
دويل متزاي�������د لتفعي�������ل جوان�������ب املعرفة يف
االرتق�������اء بعط�������اءات الدول ،ما ه�������و تقييم
معاليكم للجهود الوطنية املبذولة من قبل
م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي املحلية لإمناء
ودعم العمل البحث�������ي وتطويره ،خا�صة يف
جامعه ام القرى؟
 uبف�ض���ل اهلل فالدع���م ال���ذي حت�ص���ل
علي���ة جامع���ه ام الق���رى يحت���م عليه���ا ان
تتح���ول بخط���ى ثابت���ه لتحقي���ق تطلع���ات
مملكتنا احلبيبة ال�ست�شراق م�ستقبل واعد.

فبن���اء جمتمع يقوم عل���ى االقت�صاد املعريف
م�س�ؤولي���ة لي�س���ت بال�سهل���ة ولكنها�ض���رورة
حتمية يفر�ضها الواقع الدويل ،فدول العامل
تت�ساب���ق الن تكون املعرفة والعلم روافداً لها
يف بن���اء اقت�صاده���ا وت�سيري عجل���ة التنمية
به���ذه الدول.وم���ن م�س�ؤولي���ة اجلامع���ة يف
ه���ذا اجلانب قامت اجلامع���ة ب�أن�شاء معهد
البح���وث والدرا�س���ات اال�ست�شاري���ة هادفة
اىل تق���دمي البح���وث العلمية الت���ي يطلبها
�سوق العم���ل ب�صورة منهجي���ة منا�سبة .كما
تق���دم الدرا�سات اال�ست�شاري���ة املطلوبة من
�س���وق العم���ل وكذلك توفر حاج���ه اجلهات
احلكومي���ة والقط���اع اخلا�ص م���ن الدورات
الت���ي يقدمه���ا خ�ب�راء بي���وت اخل�ب�رة لدى
اجلامع���ة ليتحقق دور خدمه املجتمع ب�شكل
جلي ووا�ضح.كما �أن جامعه ام القرى قامت

 uد�شنت�������م م�ؤخ�������ر ًا م�شاري�������ع حديث�������ه
لال�ستف�������ادة م�������ن التقني�������ات والو�سائ�������ل
التعليمي�������ة احلديثة يف البيئ�������ة التعليمية،
فم�������ا ه�������ي �أه�������م امل�شاري�������ع اجلدي�������دة التي
�ستفتحها اجلامعة يف الفرتة املقبلة؟
 uال �ش���ك �أن التعلي���م اجلامع���ي يعتم���د
�أ�سا�س���ا ُ على م�صادر التعليم وعلى التقنيات
امل�صاحب���ة له���ا ويعت�ب�ر مرك���ز الو�سائ���ل
وتقنيات التعلي���م باجلامعة من �أقدم مراكز
اململكة التابعة للجامعات والتي تخدم البيئة
التعليمي���ة ب�صورة فعال���ة ويتم دعمه ب�صورة
م�ستم���رة لتق���دمي �أف�ض���ل اخلدم���ات التي
ت�سهل مهم���ة ع�ضو هيئ���ة التدري�س.كما مت
ان�ش���اء عمادة التعل���م الإلك�ت�روين والتعليم
ع���ن بعد بحيث تعتني ه���ذه العمادة بتقدمي
اخلدم���ات امل�ساندة لطال���ب العلم يف معظم
تخ�ص�ص���ات الكلي���ة باجلامع���ة .فتقومهذه
العمادة بتق���دمي مقررات الكرتونية تفاعلية
ت�ساعد الط�ل�اب املنتظمني واملنت�سبني على
فهم املحتوى العلم���ي للمقرر بطريقة �سهلة
ومي�سرة،والت���زال اجلامع���ة ت�سع���ى لتطوير
ه���ذا اجلان���ب بالتعاون م���ع �أع�ض���اء هيئة
التدري�س بالكليات والأق�سام.

مركز الوسائل وتقنيات
التعليم بالجامعة من افضل المراكز
التابعة للجامعات السعودية
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اجلمعية ال�سعودية
 uتق�������وم اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
بدور يف حتقيق التوا�صل وتبادل املعلومات
واخل���ب���رات بني املخت�ص���ي���ن يف علوم احلياة
و�إث�������راء البحث العلمي من�������ذ ت�أ�سي�سها عام
 1395هج�������ري ك�أوىل اجلمعي�������ات العلمي�������ة
باململك�������ة  ،كي�������ف ي�������رى معاليك�������م عط�������اء
ً
عموما و�إجنازتها ودورها العلمي
اجلمعيات
والبحثي مبا فيها جمعية علوم احلياة ؟
� uإن اجلمعي���ات العلمي���ة ق���د �أ�س�س���ت يف
الأ�ص���ل لعدد م���ن الأه���داف �أهمها توا�صل
علماء اململكة املنظمني للجمعية من منطلق
تخ�ص�صاته���م وتبادل املعلوم���ات فيما بينهم
والتن�سيق لبناء قاع���ة علمية وطنية را�سخة
تبنى عليها الدرا�سات التي تخدم اململكة يف
التخ�ص�صات املختلفة � .أما عطاء اجلمعيات
ف�إن من عدم الإن�صاف �أن �أقوم �أن بتقييميه
نظ���راً لإخت�ل�اف التخ�ص�ص���ات وتنوعه���ا
ولك���ن يكم���ن القول ب�أن اجلمعي���ات العلمية
قدم���ت �أدوراً �ضخمة يف دفع عجلة التنمية
الفكري���ة والبحثية يف وطننا الغايل كما �أنها
قدم���ت ا�سهامات كثرية يف حلول املع�ضالت
وامل�شكالت التي تهم القطاعات املختلفة يف
اململكة ب�صورة احرتافية وب�أ�سلوب ومنهجية
علميتني �.أما م���ا يخ�ص اجلمعية ال�سعودية
لعلوم احلياة وهي �أقدم جمعية على م�ستوى
اململك���ة فالآم���ال عليها كبرية ،فم���ا ي�شهده
الع���امل من تطور ي برامج الهند�سة الوراثية
واجلينوم وتطبيقاتها على احليوان والنبات
والكائنات الدقيقة �أ�صبح من الأهمية مبكان
بحي���ث يحتاج �إىل الدرا�س���ات املختلفة التي
تخ���دم ه���ذه التخ�ص�صات م���ن منطلق بيئة
اململكة من حي���اة فطرية ونباتية وميكروبية
.وعط���اءات ه���ذه اجلمعية عط���اءات قيمه
وم�ستم���رة من���ذ تا�سي�سه���ا وا�سهاماته���ا يف
عل���وم احلياة املختلفة تظ���ل نربا�ساً م�ضيئاً
للعلماء ال�سعوديون لتقدمي درا�سات قيمه يف
هذه العلوم .

بجامعة امللك �سعود لقاءها ال�سنوي الثاين
والثالث���ي���ن حتت عنوان الإن�س�������ان والتنمية
البيئة يف ر�ؤية  2030بالتعاون مع جامعة �أم
القرى وب�إ�ست�ضاف�������ة منها ما ر�ؤية معاليكم
حول �أهمية اختيار عنوان هذا اللقاء ؟
 uاختي���ار العنوان مه���م لأي برامج و�أن يف
منتهى ال�سعادة ب����أن عنوان هذا اللقاء التي
يت���م يف جامع���ة �أم القرى ي�ض���م بني جنباته
اللقاء ال�سنوي
ر�ؤي���ة  2030فالع���امل ال يتق���دم م���ن فراغ
 uتعقد اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة ب���ل يتقدم من خ�ل�ال ر�ؤى وا�ضح���ة املعامل

والأه���داف ت�سعى كل القطاع���ات للو�صول
اليها كل ح�سب تخ�ص�صه ور�ؤية  2030ر�ؤية
طموح���ه تلقي مب�س�ؤولية كبرية على كل فرد
من �أفراد املجتمع ال�سعودي وم�س�ؤولية �أكرب
على جمتمع التعليم العايل واملجتمع التقني
لال�ضطالعبم�س�ؤوليات���ه يف تكوي���ن جمتمع
مع���ريف واقت�صاد مبنى عل���ى املعرفة ولي�س
مبنياً على ا�ستهالك الرثوات فاملعرفة خري
ثروة وبناء الإن�سان واملكان هما خري زاد لأي
�أمه ت�سعى �إىل م�ستقبل زاهر u
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تقرير
م�صادره التجمعات ال�صناعية على �سواحل البحر الأحمر
واخلليج العربي و�إلقاء النفايات التجارية وال�سكانية

منظمة الصحة العالمية:
«السعودية» الخامسة عالمي ًا
في معدالت التلوث
�صنف�������ت منظم�������ة ال�صح�������ة العاملية
�أخ ً
���ي���را ،ال�سعودية اخلام�س�������ة عاملي ًا،
يف ارتفاع مع�������دالت التلوث .يف حني
�أ�شارت الإح�صاءات الر�سمية املحلية
�إىل �أن  % 80م�������ن ال�شع�������اب املرجانية
املوج�������ودة يف اخللي�������ج العربي ت�أثرت
ب�سب�������ب التلوث ،وم�������ن املتوقع اندثار
ال�شعاب املرجانية خالل  30عام ًا� ،إذا
ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه الآن.
 5ملوثات
وحدد التقرير ال�سنوي الأخري ال�صادر عن
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة،
خم�سة ملوثات رئي�سة للمياه ،وه��ي ت�سرب
الزيت الناجم عن ح��وادث ناقالت النفط،
والتلوث احلا�صل من تفريغ مياه التوازن
يف ه ��ذه ال �ن��اق�ل�ات ،مب��ا حت��وي��ه م��ن م��واد
كيماوية نفطية ومخلوقات فطرية نباتية
وحيوانية غريبة عن البيئة املحلية ،وكذلك
امل �خ��ال �ف��ات يف ال��رب��ط م��ع ��ش�ب�ك��ة ال���ص��رف
يف امل ��دن ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وت���ص��ري�ف�ه��ا يف م�ي��اة
البحر ،وع��دم ت��واف��ر املعاجلة الكافية ملياه
ال�صرف ال�صحي ،قبل �أن ت�صرف يف املنطقة
ال�ساحلية �إذ ت�سبب املخلفات املن�صرفة خل ً
ال

يف التوازن الغذائي يف النظم البيئية البحرية،
وزي � ��ادة م �ع��دالت ال�تر��س�ي��ب ال �ت��ي ت�غ�ير من
البيئة البحرية.
وب�ح���س��ب ال �ت �ق��ري��ر؛ ف� ��إن امل �� �ص��ادر الرئي�سة
للتلوث ه��ي التجمعات ال�صناعية امل�ترك��زة
يف مختلف امل�ن��اط��ق احل���ض��ري��ة ع�ل��ى ام�ت��داد
�سواحل البحر الأحمر واخلليج العربي .ولفت
التقرير �إل��ى �أن إ�ل �ق��اء ال�ن�ف��اي��ات ال�صناعية
والتجارية وال�سكانية والقمامة على ال�سواحل
يعر�ض �صحة ال�سكان �إل��ى اخلطر� ،إذ حتمل
املياه تلك النفايات ،وتن�شرها على امتداد �سواحل اخلليج العربي ،و أ�ج��زاء من �سواحل البحر
الأحمر ،وهو ما ي�ؤدي �إلى تدهور البيئة الطبيعية.
غرامة  500الف ريال
وو�ضعت ال��دول��ة نظاماً رادع �اً للمخالفات البيئية� ،إذ ح��دد النظام العقوبات بح�سب الالئحة
التنفيذية للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،ال�سجن خم�س �سنوات� ،أو غرامة مالية ال
تتجاوز � 500ألف ريال �أو كالهما لثالث مخالفات ،وهي� :إدخ��ال النفايات اخلطرة وال�سامة �أو
الإ�شعاعية لل�سعودية .وعدم التزام القائمني على �إنتاج ونقل وتخزين �أو تدوير ومعاجلة تلك
املواد بالأنظمة اخلا�صة بذلك ،ومخالفة الأنظمة يف حال التخل�ص منها ،و�إلقاء وت�صريف امللوثات
ال�ضارة والنفايات ال�سامة �أو اخلطرة والإ�شعاعية من ال�سفن يف مياه ال�سعودية الإقليمية .و�أكدت
الالئحة �إل��زام املخالف ب�إزالة املخالفة بالكامل ،وجواز �إغالق املن�ش�أة يف املرة الأول��ى للمخالفة،
مدة ال تزيد على  90يوماً .يف حني �أ�شار �إلى جواز �إغالقها نهائياً يف حال تكرار املخالفة� ،إ�ضافة
�إلى ال�سجن مدة م�ضاعفة ،بحيث ال يزيد احلد الأق�صى للغرامة على ال�ضعف� ،إ�ضافة �إلى زيادة
الغرامة املالية مبا ال يتجاوز ال�ضعف .وحددت الالئحة املخالفات والتجاوزات يف  9حاالت ،ومنها:
ا إلخ�لال يف �أي مقيا�س �أو معيار من املقاي�س واملعايري والإر��ش��ادات البيئية ،وعدم التزام املن�ش�أة
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باخلطوات والإجراءات التي حتددها اجلهات املخت�صة؛ لإيقاف و�إزالة املخالفات �أو معاجلة �آثارها
ومنع تكرارها� ،إ�ضافة �إلى العبث يف �أجهزة القيا�س والر�صد واملراقبة والتحكم والتدخل يف طريقة
عملها وت�شغيلها ،وعدم التزام املن�ش�آت يف خطط الطوارئ املعدة خ�صي�صاً ملواجهة حوادث التلوث،
وعدم توفري ا ألف��راد والأجهزة واملعدات الالزمة لت�شغيل وتطبيق خطط الطوارئ �أو عدم تنفيذ
برامج ال�صيانة الدورية الالزمة لهذه الأجهزة واملعدات.واعتربت الالئحة �أن عدم االلتزام باملدة
الزمنية التي حتددها اجلهات ذات العالقة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة لإزال��ة و�إيقاف الآثار
ال�سلبية على البيئة ،من املن�ش�أة املخالفة من املخالفات التي حتا�سب عليها املن�ش�أة� ،إ�ضافة �إلى حجب
املعلومات عن اجلهات املخت�صة �أو تقدمي معلومات غري �صحيحة وغري مطابقة للواقع ،و�إعاقة �أو
منع عمل املوظفني الذين ي�صدر قرار بت�سميتهم من اجلهة املخت�صة.
و�أك��دت درا�سات متخ�ص�صة �صادرة حديثا من منظمات عاملية� ،أ�شارت �إلى �أن ن�سب كلفة معاجلة
التلوث يف دول اخلليج العربي من �ضمنها ال�سعودية ،ال تقل معدالتها عن  % 10من الناجت القومي
لكل دولة خليجية ،مبا فيها ال�سعودية ،وب�شكل �سنوي .وي�صل �إجمايل الكلفة ال�سنوية �إلى �أكرث
من  40بليون ري��ال لدينا .ويف الوقت ذات��ه انعدام وج��ود �شبكات متكاملة لل�صرف ال�صحي داخل
بع�ض مدن �سعودية ،يزيد من ارتفاع معدالت الكلفة اخلا�صة مبعاجلة هذا النوع من التلوث.
يف ح�ين �إن دول املجل�س اخلليجي ت�سعى ج��اه��دة وب�شكل ا�ستمراري �إل��ى التقليل م��ن اخل�سائر

االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�ترت �ب��ة ع��ن ك�ل�ف��ة ال �ت �ل��وث،
وك ��ذل ��ك م �ع��اجل �ت��ه وف� ��ق خ �ط��ط م���ش�ترك��ة
للتقليل ،هدفها الرئي�س التقليل من خ�سائر
امل��وارد الطبيعية ،و��ض��رورة املحافظة عليها
للأجيال احلالية واملقبلة.
ك��ذل��ك ع��دم وج��ود ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ي�ستطيع
اخل�ب�راء تقدير اقت�صاديات البيئة ،كونها
عالية جداً .بينما تنظر احلكومات اخلليجية
بجدية �إلى �أن تكون البيئة مورداً بد ًال من �أن
تكون م�ستهلكاً لالقت�صاد ،مع �ضرورة تفعيل
نظام البحث العلمي ،فال بد من �أن ي�ستغل
وت�ستغل البحوث امل��وج��ودة بتطبيقها على
�أر�ض الواقع للحفاظ على املوارد االقت�صادية
للأجيال املقبلة ،واحلفاظ عليها وتوظيفها
اقت�صادياً واجتماعياً u
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مجلس ال ��وزراء يواف ��ق على رؤية الس ��عودية 2030
التي قدمها ولي ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين  :نسعى للتنمية
وتوظيف إمكانات بالدنا وثرواتها لتحقيق
مستقبل أفضل للوطن
خ�ص ���ص جمل�س الوزراء جل�س ��ته التي عقدها
ي ��وم االثن�ي�ن الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر رج ��ب
لعام 1437هـ املوافق � 25أبريل 2016م برئا�س ��ة
خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني امللك �س ��لمان بن
عبدالعزي ��ز �آل �س ��عود ـ حفظ ��ه اهلل ـ للنظ ��ر
يف م�ش ��روع ر�ؤي ��ة اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية
 2030ال�ص ��ادر يف �ش� ��أنه قرار جمل�س ال�ش� ��ؤون
االقت�ص ��ادية والتنمية رقم (  3ـ  / 37 / 31ق)
وتاريخ 1437 / 7 / 12هـ ،وما ت�ض ��منه خطاب
�ص ��احب ال�س ��مو امللكي ويل ويل العهد النائب
الث ��اين لرئي�س جمل� ��س الوزراء وزي ��ر الدفاع

رئي�س جمل�س ال�ش� ��ؤون االقت�صادية والتنمية
رقم ( )2719وتاريخ 1437 / 7 / 18هـ يف �ش� ��أن
م�ش ��روع الر�ؤية ،وقد ق ��رر املجل�س حيال ذلك
ما يلي:
�أو ًال :املوافق ��ة عل ��ى ر�ؤي ��ة اململك ��ة العربي ��ة
ال�س ��عودية  ،2030ال�ص ��ادر يف �ش� ��أنها ق ��رار
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�ص ��ادية والتنمية رقم (
 / 37 / 31 - 3ق ) وتاري ��خ 1437 / 7 / 12ه� �ـ،
بح�سب ال�صيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانياً:قي ��ام جمل� ��س ال�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية
والتنمية بو�ض ��ع الآليات والرتتيبات الالزمة
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لتنفيذ هذه الر�ؤية ومتابعة ذلك.
ثالثاً:قي ��ام ال ��وزارات والأجه ��زة احلكومي ��ة
ا ألخ ��رى  -كل فيم ��ا يخ�ص ��ه  -باتخ ��اذ م ��ا
يل ��زم لتنفي ��ذ ه ��ذه الر ؤ�ي ��ة ،وفق� �اً للآلي ��ات
والرتتيبات امل�ش ��ار �إليه ��ا يف البند (ثانياً) من
هذا القرار.
وق ��د وج ��ه خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني امللك
�س ��لمان بن عبدالعزيز �آل �س ��عود  -حفظه اهلل
ورعاه  -الكلمة التالية:
(ب�س ��م اهلل الرحم ��ن الرحي ��م احلم ��د هلل
وال�صالة وال�سالم على نبينا محمد وعلى �آله

محاور الرؤية السعودية

و�ص ��حبه �أجمعني �إخواين و�أخواتي املواطنني
واملواطن ��ات :ال�س�ل�ام عليك ��م ورحم ��ة اهلل
وبركاته.
لق ��د قام ��ت دولتك ��م عل ��ى �أ�س ��ا�س التم�س ��ك
بكتاب اهلل وهدي نبيه محمد �ص ��لى اهلل عليه
و�س ��لم ,وهي مه ��د الر�س ��الة ومهب ��ط الوحي,
�ش ��رفها اهلل بخدم ��ة احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني
وقا�صديهما.
�أيها الأخوة والأخوات :
لقد و�ضعت ن�صب عيني منذ �أن ت�شرفت بتويل
مقاليد احلكم ال�س ��عي نحو التنمية ال�ش ��املة
م ��ن منطل ��ق ثوابتن ��ا ال�ش ��رعية وتوظي ��ف
�إمكان ��ات بالدن ��ا وطاقاته ��ا واال�س ��تفادة م ��ن
موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات وميزات
لتحقيق م�س ��تقبل �أف�ض ��ل للوطن و�أبنائه مع
التم�س ��ك بعقيدتن ��ا ال�ص ��افية واملحافظة على
�أ�ص ��الة جمتمعنا وثوابته وم ��ن هذا املنطلق؛
وجهنا جمل�س ال�ش� ��ؤون االقت�صادية والتنمية
بر�سم ر�ؤية اململكة لتحقيق ما ن�أمله ب�أن تكون
بالدن ��ا  -بع ��ون م ��ن اهلل وتوفيق ��ه � -أمنوذجاً
للعامل على جميع امل�ستويات.
وق ��د اطلعن ��ا عل ��ى ر�ؤي ��ة اململك ��ة العربي ��ة
ال�س ��عودية الت ��ي قدمه ��ا جمل� ��س ال�ش� ��ؤون
االقت�ص ��ادية والتنمي ��ة وواف ��ق عليه ��ا جمل�س
الوزراء �ش ��اكرين للمجل� ��س ما بذله من جهد
به ��ذا اخل�ص ��و�ص ,و�آملني من �أبنائن ��ا وبناتنا
املواطنني واملواطنات العمل معاً لتحقيق هذه
الر�ؤية الطموحة �سائلني اهلل العون والتوفيق
وال�س ��داد ,و�أن تك ��ون ر�ؤية خ�ي�ر وبركة حتقق
التق ��دم واالزده ��ار لوطنن ��ا الغايل .وال�س�ل�ام
عليكم ورحمة اهلل وبركاته).

تش���مل برام���ج اقتصادي���ة واجتماعي���ة
وتنموي���ة تس���تهدف تجهي���ز الس���عودية
لمرحلة ما بعد النفط

الر�ؤية ال�سعودية
وم ��ن جانب ��ه ق ��دم ويل ويل العه ��د �ص ��احب
ال�س ��مو امللك ��ي الأم�ي�ر محم ��د ب ��ن �س ��لمان
ب ��ن عب ��د العزي ��ز ،مح ��اور الر�ؤي ��ة ال�س ��عودية
التي �ش ��ملت خططا وا�س ��عة م ��ن بينها برامج
اقت�ص ��ادية واجتماعي ��ة وتنموي ��ة ت�س ��تهدف
جتهيز ال�سعودية ملرحلة ما بعد النفط.
وت�ض ��منت «ر�ؤي ��ة ال�س ��عودية» الت ��ي �أعده ��ا
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية برئا�سة
ويل ويل العه ��د ال�س ��عودي ،الأم�ي�ر محم ��د
بن �س ��لمان 3 ،تق�س ��يمات رئي�س ��ية هي اقت�صاد
مزدهر ،جمتمع حيوي ،ووطن طموح.
وذكرت «ر�ؤية ال�س ��عودية» �أن «ال�سعودية متتاز
بوف ��رة بدائل الطاقة املتج ��ددة ،وفيها ثروات
�س ��خية من الذه ��ب والفو�س ��فات واليورانيوم
وغريه ��ا ،و أ�ه ��م من ه ��ذا كله ،ثروتن ��ا الأولى
�عب
الت ��ي ال تعادله ��ا ث ��روة مهم ��ا بلغ ��ت� :ش � ٌ
طم ��و ٌح ،معظ ُمه من ال�ش ��باب ،هو فخر بالدنا

و�ضمان م�ستقبلها».
ولتحقي ��ق اقت�ص ��اد مزده ��ر ت�س ��تهدف «ر�ؤي ��ة
ال�سعودية» رفع ن�سبة ال�صادرات غري النفطية
م ��ن  %16إ�ل ��ى  %50عل ��ى ا ألق ��ل م ��ن �إجم ��ايل
الن ��اجت املحل ��ي غري النفط ��ي ،وتق ��دم ترتيب
اململكة يف م�ؤ�ش ��ر �أداء اخلدمات اللوجي�س ��تية
من املرتبة � 49إلى  25عاملياً ،ورقم � 1إقليمياً.
كم ��ا ت�س ��تهدف «ر ؤ�ي ��ة ال�س ��عودية» رفع ن�س ��بة
اال�س ��تثمارات الأجنبية املبا�ش ��رة من �إجمايل
الن ��اجت املحل ��ي م ��ن  %3.8إ�ل ��ى املع ��دل العاملي
 ،%5.7واالنتق ��ال م ��ن املرك ��ز  25يف م�ؤ�ش ��ر
التناف�س ��ية العامل ��ي إ�ل ��ى أ�ح ��د املراك ��ز ال� �ـ10
الأولى.
وفيم ��ا يتعل ��ق باال�س ��تثمار ف� ��إن امل�س ��تهدف
ه ��و رفع قيمة �أ�ص ��ول �ص ��ندوق اال�س ��تثمارات
العام ��ة م ��ن  600ملي ��ار إ�ل ��ى م ��ا يزي ��د على 7
تريليونات ريال �سعودي ،كما ت�ضمنت الر�ؤية
رف ��ع ن�س ��بة املحتوى املحل ��ي يف قط ��اع النفط
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تستهدف «رؤية السعودية»

الوص���ول م���ن المرك���ز  36إلى المراك���ز الـ5
األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية

والغ ��از م ��ن � %40إل ��ى .%75
وم ��ن امل�س ��تهدف زي ��ادة حج ��م
االقت�ص ��اد ال�س ��عودي وانتقال ��ه
من املرتبة � 19إلى املراتب الـ15
الأولى على م�ستوى العامل.
وت�س ��تهدف ر ؤ�ي ��ة ال�س ��عودية
رف ��ع ن�س ��بة متلك ال�س ��عوديني
للمنازل من � %47إلى نحو %52
بحلول عام .2020
وت�ض ��منت الر ؤ�ي ��ة امل�س ��تقبلية
رف ��ع ن�س ��بة م�ش ��اركة امل ��ر�أة يف
�س ��وق العم ��ل م ��ن  %22إ�ل ��ى
 ،%30وزي ��ادة م�س ��اهمة املن�ش� ��آت ال�ص ��غرية
واملتو�س ��طة يف �إجم ��ايل الن ��اجت املحل ��ي م ��ن
� %20إلى  ،%35وتخفي�ض معدل البطالة من
� %11.6إلى .%7
وفيم ��ا يتعل ��ق باملجتم ��ع ت�س ��تهدف «ر�ؤي ��ة
ال�س ��عودية» جمتمع ��ا حيوي ��ا بنيان ��ه مت�ي�ن،
ع�ب�ر زي ��ادة متو�س ��ط العم ��ر املتوق ��ع م ��ن 74
إ�ل ��ى  80عام� �اً ،واالرتق ��اء مب�ؤ�ش ��ر ر�أ� ��س املال
االجتماعي من املرتبة .26
ومن امل�س ��تهدف �أي�ض ��ا ارتفاع ن�سبة ممار�سي

الريا�ض ��ة م ��رة على الأق ��ل �أ�س ��بوعياً من %13
�إل ��ى  ،%40وزيادرة �إنفاق الأ�س ��ر عل ��ى الثقافة
والرتفي ��ه داخ ��ل اململك ��ة م ��ن  %2.9إ�ل ��ى
 ،%6ورف ��ع ع ��دد املواق ��ع الأثري ��ة امل�س ��جلة يف
اليون�سكو �إلى ال�ضعف على الأقل.
كما ت�س ��تهدف «ر�ؤية ال�سعودية» زيادة الطاقة
اال�س ��تيعابية ال�س ��تقبال �ض ��يوف الرحم ��ن
املعتمري ��ن م ��ن  8مالي�ي�ن �إل ��ى  30ملي ��ون
معتمر.
أ�م ��ا املحور الثالث فه ��و «وطن طموح» ،والذي
يت�ض ��من بع� ��ض الأه ��داف م ��ن بينه ��ا رف ��ع
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م�س ��اهمة القط ��اع غري الربح ��ي يف �إجمايل
الناجت املحلي من �أقل من � %1إلى  ،%5ورفع
ن�س ��بة مدخ ��رات الأ�س ��ر من �إجم ��ايل دخلها
من � %6إلى .%10
وفيم ��ا يتعل ��ق باحلكوم ��ة ت�س ��تهدف «ر�ؤي ��ة
ال�س ��عودية» الو�ص ��ول م ��ن املرك ��ز  36إ�ل ��ى
املراك ��ز ال� �ـ 5الأول ��ى يف م�ؤ�ش ��ر احلكوم ��ات
الإلكرتوني ��ة ،والو�ص ��ول من املرك ��ز � 80إلى
املركز  20يف م�ؤ�شر فاعلية احلكومة ،وزيادة
الإيرادات احلكومية غري النفطية من 163
ملياراً �إلى  1تريليون ريال �سنوياً u

مقــال

المناسبات البيئية العالمية ..المحافظة
على البيئة واستقرار المجتمعات
بهدف ن�شر الوعي ،واالهتمام بالبيئة حول العامل ،واملحافظة عليها؛
يحتفل العامل بعدة منا�سبات دولية مهمة كـ»يوم الأر�ض» ،الذي �أ�س�سه
لأول مره ال�سيناتور الأمريكي «غايلورد نيل�سون» يف � 22أبريل 1970م،
ويف ذات ال�سياق يعد  5يونيو من كل عام منا�سبة بيئية رئي�سة للأمم
املتحدة حتت م�سمى اليوم العاملي للبيئة �أو يوم البيئة العاملي ،كذلك
حتتفل الأمم املتحدة �سنويا باليوم الدويل للغابات يف  21مار�س ،ويوم
املاء العاملي يف  22مار�س ،وباليوم العاملي ملكافحة الت�صحر ،واليوم العاملي
للتنوع البيولوجي ..وغريها بتنظيم �سنوي م�ستمر.
ومن هذا املنطلق ف�إن العامل ،ومنظماته البيئية يحتفل كل عام ب�أيام
بيئية مهمة حتمل ع��دة م�ضامني ،ور�سائل توعوية تهدف ال�ست�شعار
�أهمية البيئة ،و إ�ب ��راز املخاطر املحيطة بها ،وحتفيز ح�س امل�س�ؤولية
امل�شرتكة ب�ين مختلف ال ��دول ،واحل��ث على ات�خ��اذ �إج ��راءات �سيا�سية،
و�شعبية للحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية ،و�صحة ،وا�ستقرار،
ورفاهية املجتمع ،ور�ؤية الأمل ينتقل للأجيال القادمة.
�إنها دعوة مهمة للتحول لأ�ساليب حياة ،وتنمية ب�شرية م�ستدامة ،ودعوة
لنا من مختلف دول العامل لإعادة التفكري يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية
ب�شكل �صحيح ،و�إي�ج��اد ال�سبل الكفيلة لوقف تدمري ،وحماية تدهور
املوارد الطبيعية ،ومكافحة تلوث الأر�ض يف ظل ال�ضغوط على مواردنا
الطبيعية املتوا�صل من �أجل اخلطط والربامج التنموية املختلفة.
�إنها ر�سالة �صادقة لنا جميعا �سكان هذا الكوكب لتحمل �أعاد امل�س�ؤولية
بالكامل ،وال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،ودع��م م�سارات التنمية
االقت�صادية ،واالجتماعية ،واحليلولة دون ا�ستمرار ت��ده��ور البيئة،
والعمل ب�شكل متوا�صل مع كافة م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل ،والتن�سيق،
وب��ذل اجلهود ل�ضمان اال�ستدامة البيئية ،والتعاون البيئي امل�شرتك،
وااللتزام باالتفاقيات الدولية للمحافظة على البيئة من التدهور الذي
يهددها ب�إ�ستمرار u

بقــلم :

د� .سعود بن ليلي الرويلي

رئيس تحرير مجلة «عامل الحياة»
عضو مجلس الشورى
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قدمته المملكة للمحافظة على البيئة..
هذا أبرز ما ّ
متنوعة
ا ّتفاقيات ومبادرات
ّ

الملك سلمان بن عبدالعزيز..
اهتمام بالبيئة الطبيعية
والتنمية المستدامة
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تواجه دول العامل ،حتديات بيئية متنامية
نتيجة للتزايد ال�سكاين وت�سارع الوترية
ال�����ص��ن��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع��م��ران��ي��ة
والزراعية ،وما تولده من خملفات و�آث��ار
�سلبية يف الأو���س��اط البيئية� ،إ�ضافة �إىل
تناق�ص امل���وارد الطبيعية نتيجة الإي��ف��اء
مبتطلبات التنمية وحت��ق��ي��ق امل��زي��د من
الرفاهية للإن�سان ل�ضمان تنمية م�ستدامة
ت�ستمر للأجيال القادمة.
النمو ال�سكاين
و�أدركت اململكة العربية ال�سعودية ،التي يعد
معدل النمو ال�سكاين فيها من املعدالت
الأعلى على م�ستوى العامل ،يبلغ %2.55
�سنو ًيا� ،أهمية الت�صدي للم�شكالت البيئية
ب�أهمية �إيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط
التنمية و�إدراج���ه���ا يف اخل��ط��ة الوطنية
ال�شاملة للعلوم والتقنية ،ب�سبب تنامي
معدالت النمو  ،وذل��ك يف �إط��ار املجاالت

التقنية ذات الأه��م��ي��ة احل��ي��وي��ة لتحقيق
التنمية م�ستقبال.
امللك �سلمان
واه��ت��م خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه
اهلل – باملحافظة على البيئة والتنمية
امل�ستدامة ،ومتخ�ض عن ذلك االهتمام ـ �أن
�صدرت �أوامره الكرمية يف  7مايو 2016م
ب�إن�شاء وزارة البيئة واملياه والزراعة بعد
تعديل ا�سم وزارة ال��زراع��ة ،ونقل املهام
وامل�س�ؤوليات املتعلقة بن�شاطي البيئة واملياه
�إليها ،وذل��ك ان�سجا ًما مع متطلبات ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية .2030
ويف �إطار اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
بالبيئة� ،أُعلن يف  11ربيع الآخر  1437هـ
املوافق  21يناير  2016م عن تنفيذ مبادرة
برنامج امللك �سلمان للتوعية البيئية والتنمية
امل�ستدامة ال��ه��ادف��ة �إىل تعزيز م�شاركة

املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ برنامج وطني
لبناء ق��درات اجلهات احلكومية يف ر�صد
وقيا�س م�ؤ�شرات هذا التوطني.
وي ��أت��ي ذل��ك يف �إط���ار م�س�ؤولية املجتمع
بتعزيز التنمية امل�ستدامة ب��ال��ت��وازن بني
املحافظة على البيئة وحتقيق التنمية
ال�شاملة لأف��راد املجتمع كافة� ،سواء من
خ�لال �آليات ال�سوق وا�ستخدام احلوافز
االقت�صادية� ،أو العمل التطوعي �أو من
منطلق امل�س�ؤولية االجتماعية.
املنتدى العاملي
كما وافق خادم احلرمني ال�شريفني – �أيده
اهلل  ،-على ا�ست�ضافة اململكة للمنتدى
واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة
اخلليجي اخلام�س خالل الفرتة من – 6
� 8شعبان 1436ه��ـ املوافق  26 – 24مايو
 2015م بالعا�صمة الريا�ض مب�شاركة �أكرث
من  200خبري حملي وعاملي.
وناق�ش امل��ن��ت��دى ،مو�ضوعات ع��دة؛ منها
تعزيز اال�ستخدام امل�ستدام للمواد الطبيعية
و�إدارة النفايات الطبية وال�صناعية ،و�إعادة
ال��ت��دوي��ر لال�ستخدام املفيد وال��ت��ق��دم يف
امل���وارد املائية و�إدارة امل��ي��اه وال�شراكات
واملبادرات امل�شرتكة والتعاون امل�شرتك بني
القطاع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
والطاقة التقليدية و�إدارة امل��وارد املتجددة
ومراقبة االنبعاثات واحلد منها.
�أبحاث البيئة
وفيما يتعلق بجهود �أجهزة الدولة� ،سلطت
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
بو�صفها هيئة وط��ن��ي��ة علمية م�ستقلة،
ال�ضوء على الأبحاث املتعلقة بالبيئة خا�صة
الأبحاث املتقدمة التي يعول عليها يف العثور
على احللول املنا�سبة للم�شكالت البيئية
القائمة ،وت�أ�سي�س �صناعة تقنية بيئية
متقدمة تعزز ق��درة اململكة التناف�سية يف
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ال�سوق العاملي.
وب����رزت �أه��م��ي��ة تقنية البيئة
من كونها حتافظ على البيئة
ومالءمتها للعي�ش يف اململكة،
وا�سرتعت هذه التقنية اهتمام
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة مم��ا جعلها
ت�شرع يف ت�أ�سي�س تلك ال�صناعة
التقنية البيئية املتقدمة ،وتعزيز
القدرة التناف�سية للمملكة على
امل�ستوى الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل،
واالن�ضمام �إىل م�ساعي املجتمع
ال��دويل حلماية البيئة وتعزيز
التنمية امل�ستدامة.
وق��ام��ت املدينة ب�إن�شاء معهد
بحوث الأح��ي��اء والبيئة ال��ذي
يهدف لدعم البحوث املتعلقة
بالبيئة وعلوم احلياة ،وتتلخ�ص
ر�ؤي��ت��ه يف �أن ي��ك��ون رائ����دًا يف
ال��ب��ح��وث العلمية البيئية يف
اململكة ،ونقل عدد من التقنيات
واملنتجات املتعلقة بهذا املجال
وتوطينها وتطويرها ،وتعزيز
التنمية امل�ستدامة يف البالد،
ويتبع املعهد العديد من املراكز العلم ّية
منها املركز الوطني لتقنية البيئة.
�شراكات ا�سرتاتيجية
ويعمل املركز الوطني لتقنية البيئة على
عقد �شراكات �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل
توطني تقنيات البيئة املتقدمة وتطويرها
من خالل العمل على تقنيات ر�صد جودة
الهواء ومتابعته ،وتقنيات احلد من غازات
االحتبا�س احل����راري ،وتقنيات معاجلة
املياه و�إع��ادة ا�ستخدامها ،وتقنيات �إزالة
امللوثات من املياه اجلوفية ،وتقنيات احلد
من الت�صحر.
وت�ستهدف م�شروعات املركز امل�ستقبلية

�إيجاد احللول املنا�سبة للم�شكالت البيئية
وتطويرها لتحقيق تنمية بيئية م�ستدامة
عرب م�شروعات عدة؛ منها :ت�صميم النظام
الت�شخي�صي للإنذار بتلوث الهواء وتطويره،
وا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات اجلغرافية
يف مراقبة الت�صحر واحل��د منه ،وتقومي
الأخطار البيئة ومنذجة تلوث الرتبة الناجم
عن ت�سرب الوقود ،وحتويل النفايات �إىل
قيمة م�ضافة ،وحتويل ثاين �أك�سيد الكربون
�إىل منتجات �صديقة للبيئة ،ف�ضال عن
تطوير تطبيقات تقنية الوقود النظيف.
درا�سات ال�صحراء
ويف �إط���ار اهتمام اململكة ب�ش�ؤون البيئة
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وجماالتها� ،صدرت املوافقة على �إن�شاء
معهد الأمري �سلطان لأبحاث البيئة واملياه
وال�صحراء ،ال��ذي ب��د�أ عمله حتت م�سمى
“مركز درا�سات ال�صحراء” ،ك�إدارة م�ستقلة
ترتبط مب��دي��ر جامعة امل��ل��ك �سعود عام
1406ه���ـ ،بهدف �إج���راء البحوث العلمية
املتعلقة بتنمية ال�صحراء ومقاومة الت�صحر
يف �شبه اجلزيرة العربية ،وخا�صة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ووتويل اململكة العربية ال�سعودية اهتماماً
ك��ب�يراً باملحافظة على البيئة وتنميتها
وحمايتها من عوامل التلوث ،م�سرت�شدة
يف ذلك بتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف

أدركت المملكة أهمية التصدي للمشكالت البيئية
بإيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط التنمية وإدراجها
في الخطة الوطنية الشاملة

ال��ذي يدعو ويحث على العناية
ب��ال��ب��ي��ئ��ة وع�����دم الإ�����ض����رار بها
واالنتفاع مبواردها دون �إ�سراف،
ويف �سبيل حتقيق ذل��ك �أ�صدرت
ال��دول��ة ع���دداً م��ن الأنظمة التي
�أن��اط��ت م�س�ؤولية تنفيذها بعدد
من ال��وزارات والأجهزة احلكومية
امل��خ��ت�����ص��ة ،ك��م��ا ات��ب��ع��ت اململكة
�سيا�سات متوازنة ومتكاملة من
خ�ل�ال تخطيط وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج
وم�شروعات التنمية ل�ضمان عدم
ت�أثريها ال�سلبي على البيئة ،حيث
وج��ه��ت جهودها حلماية و�إمن���اء
ال�تراث الطبيعي للبالد وال�سيما
الأنواع النادرة واملهددة باالنقرا�ض
من احليوانات والنباتات والطيور
الربية والبحرية .
وحققت اململكة ،نقلة نوعية يف جمال حماية
البيئة و�صون م��وارده��ا ،واعتُمد مو�ضوع
البيئة وحمايتها �ضمن النظام الأ�سا�سي
للحكم وف ًقا للمادة ) (32منه ،التي تن�ص
على التزام الدولة باملحافظة على البيئة
وحمايتها ,وكان للدعم الالحمدود للجهة
امل�س�ؤولة عن البيئة باململكة ،وهي “الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة” �أثر وا�ضح
وم��ل��م��و���س ،وذل���ك �إدراك�����اً ب�أهمية البيئة
واحل��ف��اظ عليها ,وب��ع��د ت��زاي��د االهتمام
العاملي بالبيئة ويف �سياق ن�شر الوعي و�إثراء

االهتمام بكوكب الأر�ض ،حتتفل دول العامل
كل عام بيوم الأر�ض العاملي وذلك يف حماولة
جادة للحد من التلوث وتدمري البيئة اللذين
يهددان بدورهما م�ستقبل الب�شرية ،وكذلك
يكت�سب هذا اليوم �أهمية بهدف لفت انتباه
�سكان املعمورة �إىل م�شاكل البيئة التي تعاين
منها الكرة الأر�ضية من �أجل الو�صول �إىل
حلول ناجعة قد ت�سهم يف حماية الأر���ض
وتعزز من توازنها البيئي الطبيعي ,كنتاج
طبيعي لتطور الوعي البيئي العاملي ،يف ظل
ما ت�شهده الكرة الأر�ضية من تغيريات بيئية
ومناخية ،حيث جنح احلري�صون على بيئة
�صحية يف اجتذاب �أنظار العامل �إىل ق�ضية
يف غاية الأهمية �إنقاذاً للب�شرية جمعاء.
وال يقت�صر االحتفال بـ “يوم الأر�ض” عند
بع�ض ال��دول على يوم واحد بل ميتد على
م��دار �أ�سبوع كامل ،يف �إ���ش��ارة �إىل �أهمية
احلفاظ على البيئة كعامل مهم ال�ستدامة
احلياة �ضمن حياة �صحية وقابلة للتطور
وفقاً الن�سيابية بيئية طبيعية حتد من تدخل
الإن�سان يف تلويثها ،الأمر الذي دعا الأمم
املتحدة �إىل تنظيم االحتفال ال�سنوي باليوم
العاملي للبيئة الذي ي�صادف اخلام�س من
يونيو يف كل عام ،حيث �إنها املنا�سبة البيئية
الرئي�سية للمنظمة الدولية ،متقاطعة مع
�أهداف يوم الأر�ض يف �إطار تكاملي ملعاين
احل��ف��اظ على ك��ل م��ق��وم��ات احل��ي��اة على
كوكب الأر���ض ,واململكة العربية ال�سعودية

مثلها مثل دول العامل تبذل جهوداً كبرية يف
املحافظة على البيئة.
الأمرا�ض والأوبئة
وتعمل اململكة على جمابهة الأوبئة والأمرا�ض
من خالل اجلهات التنفيذية املخت�صة ،ومبا
ي�صب يف م�صلحة املواطن واملقيم ،وي�شمل
ذلك �أعمال مكافحة �آفات ال�صحة العامة،
وجمهودات الإ�صحاح والتقييم البيئي ,كما
تعمل الأجهزة املعنية على املحافظة على
ال�صحة العامة بالوقاية من الآفات الناقلة
للأمرا�ض الوبائية ومكافحتها ,وحماية
البيئات احل�ضرية من التلوث الناجت عن
الإفراط يف ا�ستخدام املبيدات الكيميائية،
واالنبعاثات الناجتة عن الن�شاطات ذات
احل�سا�سية العالية ،املقلقلة للراحة.
ك��م��ا �أط��ل��ق��ت “جائزة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
عد واحدة
ال�سعودية للإدارة البيئية” التي تُ ّ
من �أه��م و�أرف��ع اجلوائز املعنية بالبيئة يف
الدول العربية ،ومتنح بالتعاون مع املنظمة
العربية للتنمية الإداري����ة بهدف تر�سيخ
املفهوم الوا�سع ل�ل�إدارة البيئية يف الوطن
العربي ،وحتفيز ال��دول العربية لالهتمام
مب��ف��ه��وم التنمية امل�����س��ت��دام��ة ،والتعريف
ب��اجل��ه��ود امل��ت��م��ي��زة وامل��م��ار���س��ات العربية
والدولية الناجحة يف جمال الإدارة البيئية
وتعميمها على ال��دول العربية لال�ستفادة
منها ,كما متثل �إح��دى الدعائم املهمة يف
ت�شجيع العمل البيئي ون�شر الوعي ،وحافزاً
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لكافة امل�ؤ�س�سات والأف���راد نحو
ت�أمني م�ستقبل �أبنائنا يف املنطقة
العربية ول�صالح الإن�سانية جمعاء.
اتفاقيات دولية
وقد �شاركت اململكة بكل �إيجابية
وج���دي���ة ،يف اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة
للحفاظ على البيئة ،وه��ي من
ال���دول املوقعة على االتفاقيات
ال��دول��ي��ة ال��ه��ادف��ة للحفاظ على
البيئة ،وم��ن بينها اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية للتغري املناخي،
وبروتوكول “كيوتو”.
وم����ن ج���ه���ود امل��م��ل��ك��ة ال��دول��ي��ة
م�ساهمتها خالل قمة �أوب��ك عام
 2007م مببلغ  300مليون دوالر
لإن�شاء �صندوق للأبحاث اخلا�صة
بالطاقة والبيئة.
�أكرب م�شروع بيئي
كما �أن اململكة �صاحبة �أكرب م�شروع
�أعمار بيئي يف التاريخ �إذ احتفلت
يف �شهر �أغ�سط�س  2013جلنة
الأمم املتحدة امل�شكلة بقراري جمل�س الأمن
رقم  692و ،786واملعنية بتعوي�ضات حرب
اخلليج لعام 1991م� ،إىل جانب الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة،
باالنتهاء من امل�شروع ال��ذي كلف اململكة
�أكرث من  1,1مليار دوالر.
وق��د ���ش��ارك��ت اململكة يف االح��ت��ف��ال بيوم
“البيئة العربي” الذي �أقرته جامعة الدول
العربية يف ذك���رى انعقاد اجتماع وزراء
البيئة العرب يف تون�س  ،و�أقيم حتت عنوان
”�صحتنا يف �سالمة بيئتنا”� ,إذ �أو�ضحت
الهيئة عن تنظيمها وامل�شاركة يف العديد
م��ن ال�برام��ج ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
توعية املواطن العربي ب�أهمية املحافظة
على بيئته الطبيعية وحمايتها من �أ�شكال

المملكة صاحبة أكبر مشروع إعمار
بيئي في التاريخ
التلوث واملحافظة على تنوعها الإحيائي,
وعلى اجلهود احلثيثة وال��دع��م املتوا�صل
والأول��وي��ات التي تكر�سها حكومة اململكة
يف خ��ط��ط التنمية ال��ط��م��وح��ة ,وح��ر���ص
اململكة ممثلة يف الهيئة يف دعم امل�شروعات
البيئية على امل�ستوى العربي من خالل طرح
�إ�سرتاتيجية خليجية وعربية للمحافظة
على احل��ي��اة الفطرية والبيئية و�أن�����ش��أت
مركزاً متخ�ص�صا لتدريب الكوادر الوطنية
والعربية بالتن�سيق والتعاون مع برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي.
وح�صلت الهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية و�إمن��ائ��ه��ا م��ن خ�لال م�شروعني
من م�شروعاتها البيئية على “جائزة فورد
العاملية للبيئة” تقديراً جلهودها امللمو�سة
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على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل,
وامل�شروعان هما برامج التدريب لل�سياحة
البيئية مبركز التدريب للمحافظة وم�شروع
ا���س��ت��زراع �أ���ش��ج��ار امل��اجن��روف يف البحر
الأحمر ،مبحمية فر�سان.
ووق��ع��ت اململكة ،ممثلة بالهيئة الوطنية
حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها ،مع الهيئة
واحلدائق امللكية الربيطانية “كيو” ،اتفاقية
ت��ع��اون يف جم��ال احل��ف��اظ على امل�صادر
الوراثية النباتية يف اململكة  ,وكذلك يف
جماالت عدة منها التدريب وتطوير �أ�ساليب
العمل يف جمال الدرا�سات النباتية وكذلك
نقل التقنية واخل�ب�رة الربيطانية للهيئة
ودرا�سة الأن��واع النباتية وكيفية املحافظة
عليها u

مقــال

مفهوم التنمية اإلقتصادية البيئية
املفهوم ال�سائد للتنمية هو التنمية االقت�صادية االجتماعية� ،أي التنمية االقت�صادية
بقــلم :
ذات البعد االجتماعي� .أما املفهوم الآخر للتنمية والذي بد�أ يفر�ض نف�سه واملوازي
للمفهوم ال�سابق فهو التنمية االقت�صادية  -البيئية� ،أي التنمية االقت�صادية ذات البعد
د� .أحمد ال�سيد كردي
كلية العلوم
البيئي والتي ت�ستند �إىل مفهوم التنمية املتجددة �أو ما ي�سمى بالتنمية امل�ستدمية التي
جامعة امللك عبد العزيز
تعني التنمية التي تلبي حاجات احلا�ضر دون امل�ساومة على قدرة الأجيال املقبلة
على تلبية حاجاتهم ،والتي حتقق التوازن بني النظام البيئي واالقت�صادي واالجتماعي
وت�ساهم يف حتقيق �أكرب قدر ممكن من االرتقاء يف هذه الأنظمة الثالث.
ومنذ �أن �أدرك الإن�سان مدى �إ�ساءته ال�ستخدام عنا�صر الكون املختلفة حوله ،كانت الدعوة �إىل يوم الأر�ض يف عام  .1970ومنذ
ذلك احلني تعالت �صيحات املدافعني عن البيئة ،وظهرت �أحزاب اخل�ضر يف الكثري من البالد ،وت�شكل عند الكثريين وعي بيئي
ورغبة حقيقية يف وقف نزيف املوارد ،وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل :النظام البيئي ،واالحتبا�س احلراري ،وثقب الأوزون،
و�إعادة تدوير املخلفات ،وتعلق الكثريون بهذا التعبري الأخري رغبة يف التكفري عن الذنب يف حق كوكبنا امل�سكني.
ويعترب �إعادة تدوير املخلفات �أحد الأركان الأربعة التي تقوم عليها عملية �إدارة املخلفات �أو ما يعرف بالقاعدة الذهبية  4Rوالتي
يجب زيادة الوعي بها وهي:
 -1التقليل  :واملق�صود هنا هو تقليل املواد اخلام امل�ستخدمة ،وبالتايل تقليل املخلفات ،ويتم ذلك� :إما با�ستخدام مواد خام �أقل
احلد من املواد امل�ستخدمة يف عمليات التعبئة والتغليف ،مثل :البال�ستيك
�أو با�ستخدام مواد خام تنتج خملفات �أقل �أو عن طريق
ّ
والورق واملعادن ،وهذا ي�ستدعي وع ًيا بيئ ًّيا من كل من امل�ستثمر واملنتج؛ فمث ً
ال يف الواليات املتحدة الأمريكية التزم الكثري من
منتجي ال�صابون ال�سائل برتكيزه؛ حتى يتم تعبئته يف عب ّوات �أ�صغر� ،أو �إنتاج معجون �أ�سنان بدون عبوته الكرتونية اخلارجية.
ال � -إعادة ا�ستخدام الزجاجات البال�ستيكية للمياه املعدنية مث ً
� -2إعادة ا�ستخدام املخلفات :وهذا يعني  -مث ً
ال بعد تعقيمها،
و�إعادة ملء الزجاجات والربطمانات بعد ا�ستخدامها ،هذا الأ�سلوب ي�ؤدي �إىل تقليل حجم املخلفات ،ولكنه ي�ستدعي وع ًيا بيئ ًّيا
لدى عامة النا�س يف كيفية التخل�ص من خملفاتهم ،والقيام بعملية فرز ب�سيطة لكل من املخلفات البال�ستيكية والورقية والزجاجية
واملعدنية قبل التخل�ص منها ،فنجد يف كل من اليابان والواليات املتحدة الأمريكية �صناديق قمامة ملونة يف كل منطقة و�شارع؛
بحيث يتم �إلقاء املخلفات الورقية يف ال�صناديق اخل�ضراء ،واملخلفات البال�ستيكية والزجاجية واملعدنية يف ال�صناديق الزرقاء،
وخملفات الأطعمة �أو ما يطلق عليه املخلفات احليوية يف ال�صناديق ال�سوداء.
� -3إعادة التدوير :هو �إعادة ا�ستخدام املخلفات؛ لإنتاج منتجات �أخرى �أقل جودة من املنتج الأ�صلي.
 -4اال�سرتجاع احلراري :وت�ستخدم تكنولوجيا اال�سرتجاع احلراري يف الكثري من الدول ،خا�صة اليابان؛ للتخل�ص الآمن من
املخلفات ال�صلبة ،واملخلفات اخلطرة �صلبة و�سائلة ،وخملفات امل�ست�شفيات ،واحلم�أة الناجتة من ال�صرف ال�صحي وال�صناعي،
وذلك عن طريق حرق هذه املخلفات حتت ظروف ت�شغيل معينة مثل درجة احلرارة ومدة االحرتاق ،وذلك للتحكم يف االنبعاثات
ومدى مطابقتها لقوانني البيئة .وتتميز هذه الطريقة بالتخل�ص من  %90من املواد ال�صلبة ،وحتويلها �إىل طاقة حرارية ميكن
ا�ستغاللها يف العمليات ال�صناعية �أو توليد البخار �أو الطاقة الكهربية.
ً
ً
ورغم االهتمام العاملي والإقليمي والقومي بالبعد البيئي للتنمية �إال �أنه يبقى عن�صرا هاما جدا لتفعيل عملية احلفاظ على
البيئة ،و�ضمان توا�صل عملية التنمية؛ هذا العن�صر هو :الوعي البيئي للفرد نف�سه ،والذي �إذا توفر ف�إنه يكون �أكرث فاعلية من
ريا من اجلهد واملال ،ومن ذلك �إ�شاعة التعاليم الإ�سالمية التي حتث على احلفاظ على البيئة
�سن القوانني والت�شريعات ،ويوفر كث ً
ب�سلوكيات حمددة جتلب له كرامة واحرتا ًما يف احلياة و�أج ًرا يف وثوا ًبا يف الآخرة u
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الجوجوبا «الذهب االخضر»
بد�أ االهتمام ب�شجرة اجلوجوبا يف نهاية ال�ستينات عندما
حرم �صيد احليتان حفاظاً على �ساللتها .مما قلل من �إنتاج
زيت كبد احلوت والذى كان يدر عائداً مالياً حواىل ثالثة
باليني دوالر �سنويا.
اجلوجوبا هي �إح��دى الأ�شجار التي متت زراعتها م�ؤخ ًرا
يف م�صر ،بعد جناحها يف املناطق ال�صحراوية؛ النخفا�ض
احتياجاتها املائية وال�سمادية وارتفاع حجم الطلب على
الزيوت امل�ستخرجة منها عامل ًّيا؛ ال�ستخدامها بدي ً
ال عن
الزيوت التقليدية يف حمركات ال�سيارات؛ الرتفاع ن�سبة
لزوجتها.
زيت بذرها �شمع �سائل لعدم احتوائه على دهون حيث انه
يعترب من �أهم البدائل للزيوت املعدنية ولزيت كبد احلوت
وي�ستخدم حاليا فى جم��االت التجميل والطب وال�صيدلة
حيث اجتاه العامل �إىل البدائل الطبيعية فى كافة املجاالت.
يكتب ا�سم النبات بالالتيني ) (Jojobaويلفظ من قبل
املتحدثني بالفرن�سية )جـوجـوبـا( واملتحدثيـن بالإ�سبانية
خـوخـوبـا( واملتحدثني بالإجنليزية ) (Hohobaاال�سم

�إعداد :

د .وفــــاء عبدالرحمن التي�ســـــان
استاذ البيئة النباتيه املشارك
قسـم االحيـاء
كليــة العــلوم
جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

العلمـــي  Simmondsia chinensisويتـبـــع العـــــائلة
) (Buxaceacواطلق عليه احد الباحثني “الذهب الأخ�ضر”
؛ هذا النبات ال�صحراوي يتحمل الظروف والأجواء املتطرفة
احلارة والباردة وملوحة الرتبة العالية وتتنا�سب زراعته مع
الرتبة الرملية جيدة ال�صرف  ،فهو يتحمل العي�ش يف درجة
حرارة املحيط من )� 5-إىل  (50درجة مئوية .كما يتميز هذا
النبات مبقاومته العالية للأمرا�ض والآفات واحتياجه القليل
للماء ،لذا يعترب نبات مثايل لزراعته وتكثريه يف ال�صحاري
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الكثرية يف البالد العربية لال�ستفادة من �إنتاجه من الزيوت
لتحويلها �إىل وقود نباتي رخي�ص وم�ستدمي .فهو الأمل يف
تنمية ال�صحراء.

اجلوجوبا يف ال�سنه االوىل فقط اما بالتقطري او بالر�ش ،
واي�ضا يحتاج نبات اجلوجوبا اىل قليل من الأ�سمدة الع�ضوية
يف اوق��ات مبكره من االنبات وقليل من الأ�سمدة يف العام
الرابع من الزراعة  ،وال حتتاج �إىل رعاية ومن املمكن تخزين
حم�صولها �أو تركه على ال�شجرة حلني جمعه يف �أي وقت
وهو قليل الإ�صابة بالأمرا�ض وهذا النبات يعترب من �أف�ضل
احللول العلمية والعملية لزراعة ال�صحراء.

الزراعة:

الو�صف النباتي:

تزرع اجلوجوبا يف خطوط تبعد عن بع�ضها  3:4مرت وتتم
الزراعة اما عن طريق البذور او ال�شتالت ويف�ضل ال�شتالت
وذل��ك لأنها ا�سرع وا�ضمن من البذور ويتم و�ضع ال�شتلة
يف تربة رملية جافة ،ويتم و�ضع النباتات يف �صفوف على
م�ساحة  4-3مرت ،وتنت�شر يف حوايل  1.5-2مرت واف�ضل
انبات يكون من �شهر مار�س حتى اكتوبر ،ويتم ري ا�شجار

هى �شجرة برية معمرة تعي�ش هذه ال�شجرة �أكرث من �150سنة
وتنتج بذورها فى �شهر يونية ويوليه من كل عام.
�شجرة اجلوجوبا �أو اجلوجوبا تنتج �سنويا بذورا مثل بذور
الفول ال�سوداين ومغطاة بغالف بنى �سميك بع�ض ال�شيء،
و�شجرة اجلوجوبا م�ستدمية اخل�ضرة ،يرتاوح ارتفاعها نحو
� 60سم �إىل  4.5مرت وي�صل قطرها �إىل حوايل  2.5مرت
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ولها �أكرث من �ساق رئي�سي وكثرية التفريع ودائرية ال�شكل،
والأوراق بي�ضاوية متقابلة ذات ن�صل �سميك جلوي تك�سوها
�شعريات دقيقة �شمعية لتقلل من فقد املاء وت�شبه �إىل حد
كبري اوراق الزيتون ،بالإ�ضافة �إىل ان الأوراق حتمل ر�أ�سية
على الأفرع مما يقلل من تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س.
نبات اجلوجوبا ثنائي اجلن�س اح��ادي امل�سكن تنتج نباتاته
املذكرة ازهار )حبوب اللقاح( و�آخرى م�ؤنثة حتمل الثمار بعد
التلقيح الذي يتم بوا�سطة الرياح مل�سافات قد تتجاوز كيلو
مرتاً.
بذورها ت�سقط علي الأر�ض بعد اكتمال النمو وجتمع يدوياً

�أو بوا�سطة ماكينات خا�صة بال�شفط وبذورها ال تف�سد �إذا
تركت دون جمع على الأر�ض كما �أنها تخزن ل�سنوات طويلة
دون �أن تفقد �أي من خ�صائ�صها.

القيمة االقت�صادية
لقد عرفت منذ عدة �سنوات القيمة االقت�صادية لهذا النبات
الذي حتتوي على ) ( %60-40من وزنها زيتا نقيا ي�شابه يف
موا�صفاته زيت كبد احلوت وميكن ان يحل حمله يف كثري من
ال�صناعات.
تزرع اجلوجوبا مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة مما ي�ؤدى
�إىل اال�ستفادة من مياه ال�صرف بطريقه اقت�صادية وفى نف�س
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زيت الجوجوبا من بدائل البترول
النباتية  ..فالنفط مصيرة للزوال

الوقت حمايه البيئة منها وزيادة الرقعة اخل�ضراء واحل�صول
على حم�صول ذو عائد نقدى جيد.

بدئل البرتول

البرتول خامة م�صريها �إىل الزوال و العامل يتجه حالياً �إىل
ا�ستخدام بدائل البرتول )وخا�صة النباتية( يف كافة املجاالت،
وزيت اجلوجوبا هو �أحد �أف�ضل هذه البدائل النباتية ،ي�صلح
كوقود حيوي ممتاز يف ظل تناق�ص االحفوري بالعامل .
لذا ف�إن املجاالت امل�ستقبلية ال�ستخدام زيت اجلوجوبا كوقود
�أو زي��وت حمركات �أو فى جمال البرتوكيماويات ال حدود
له ب�إذن اهلل ،ونظرا الجتاه العامل �إىل ا�ستخدام اخلامات

الطبيعية يف كافة �أوجه احلياه حتت �شعار «العودة للطبيعة»
ف�إن زيت اجلوجوبا �أحد �أهم اخلامات التي ت�ستخدم فى
جم��االت الطب والتجميل واالدوي����ة وامل��ب��ي��دات الطبيعية
وت�شميع الفاكهة للت�صدير وخامات لل�صناعات املختلفة
مثل اطارات ال�سيارات والبال�ستك واالحبار وال�صابون كما
ي�ستخدم ك�إ�ضافات زيوت حمركات وزيوت حمركات فائقة
اجلودة ،وخملفات ع�صر اجلوجوبا ت�شكل علفا غنيا بــ %30
بروتني بالإ�ضافة اىل ال�سماد الع�ضوي ،وت�ستخدم ق�شور
بذور النبات يف انتاج خامات دوائية جديدة و�سيزيد الطلب
العاملي على زيت اجلوجوبا �أ�ضعاف خالل ال�سنوات القادمة.
وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صبح ن�شر زراعة اجلوجوبا �أحد الآمال
اال�سرتاتيجية للتو�سع يف زراعة ال�صحراء u
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تقرير

اإلنسان والبيئة ..
آثار ايجابية وأخرى
سلبية مدمرة
يعترب ن���ش��اط الإن �� �س��ان م��ن �أه� � ّم ال�ع��وام��ل
احل �ي��و ّي��ة ال �ت��ي �أح ��دث ��ت وحت� ��دث ت�غ�ي�يراً
م �ل �ح��وظ �اً ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ،ف �ق��د ت �ع��ام��ل منذ
القدم مع مك ّونات البيئة ،وحاول ت�سخريها
خلدمته ،وم��ع ت��وايل ال�سنني �أ�صبح أ�ك�ثر
حت� ّك�م�اً ف�ي�ه��ا ،ال �سيما �أنّ ال�ت�ق��دم العلمي
والتكنولوجي ق��د �أع �ط��اه فر�صة لإح��داث
املزيد من التغيري.
وق� ��د ك ��ان ��ت �آث� � ��ار ه� ��ذا ال �ت �غ �ي�ير ب � ّي �ن��ة يف
ال �ع��دي��د م��ن اجل ��وان ��ب ،ال ��س�ي�م��ا إ�ح��داث��ه
للتل ّوث مبختلف �أن��واع��ه ،كذلك ما �أحدثه
مم��ا �أ ّث��ر على التن ّوع
م��ن ت��دم�ير للغاباتّ ،
احليويّ فيها ب�شكل وا�ضح ،ومن �أه ّم الآثار
التي �أحدثها الإن�سان على البيئة بق�سميها
وال�سلبي.
إيجابي
ال
ّ
ّ
الآثار ال�سلبية
قطع ال�غ��اب��ات :عمل ا إلن���س��ان يف كثري من
الأماكن على �إزال��ة الكثري من الغابات من
أ�ج ��ل اال��س�ت�ف��ادة م��ن م�ساحاتها ال�شا�سعة
لبناء امل�صانع �أو امل�ساكن� ،أو حتى حتويلها
�إلى �أرا�� ٍ�ض زراعية لزراعة محا�صيل مع ّينة

�أم �ث��ال ال�ق�م��ح �أو ال���ش�ع�ير وم��ا �إل ��ى ذل��ك،
ا ألم��ر ال��ذي تر ّتب عليه حرمان الب�شرية
من فوائد الغابات املتعدّدة.
ال ��رع ��ي اجل ��ائ ��ر :ب ��داي ��ة ن� �ع� � ّرف امل��راع��ي
الطبيع ّية على �أنّها �أرا���ض وا�سعة ّ
يغطيها
غ �ط��اء ن �ب��ات� ّ�ي ي���س�ت�خ��دم ل �غ��ر���ض ت�غ��ذي��ة
احليوانات يف املقام الأول� ،إذ تو ّفر املراعي
�أع�ل�اف �اً رخي�صة ال�ث�م��ن ل�ل�ح�ي��وان��ات ،كما
ت���س�ه��م يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ال�ترب��ة
توجه �أعداد كبرية من
وحت�سينها ،غري �أن ّ
رعاة املا�شية للقيام بعملية الرعي اجلائر
ق��د �أ ّث� ��ر ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى ه��ذه امل��راع��ي ،ونعني
ب��ال��رع��ي اجل��ائ��ر :رع��ي �أع� ��داد ك�ب�يرة من
املا�شية يف م�ساحة زراعية �صغرية ،وبالتايل
ف ��إنّ الإن�سان قد �أث��ر �سلباً على البيئة يف
هذه النقطة على وجه اخل�صو�ص.
ا�ستخدام املبيدات وا أل��س�م��دة الكيماوية:
لقد ترتب على ا�ستخدام املبيدات والأ�سمدة
الكيماوية العديد من امل�شاكل �أه ّمها تدهور
احلياة النبات ّية ،كما �أنّ تركزها يف الرتبة
من املمكن �أن يت�س ّبب يف زي��ادة ن�سبة املواد
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حرص اإلنسان على إنشاء
المحميات
ّ
من أجل الحفاظ على النباتات
الطبيعية والحيوانات البرية

الكيماوية يف ثمر النباتات ،وبالتايل �إحداث
�صحة الإن�سان.
�ضرر غري مبا�شر على ّ
الآثار الإيجابية
ح��ر���ص ع�ل��ى �إن �� �ش��اء امل �ح � ّم �ي��ات الطبيعية
من �أج��ل احلفاظ على النباتات الطبيعية
واحل � �ي� ��وان� ��ات ال �ب��ري � ��ة ،وب� �ن ��ى اجل � � ��دران
اال� �س �ت �ن��ادي��ة ع �ن��د امل �ن �ح��درات وامل��رت �ف �ع��ات
اجل�ب�ل�ي��ة م��ن �أج� ��ل احل �ف��اظ ع �ل��ى ال�ترب��ة
ومنعها من االجنراف.
و�أن �� �ش ��أ ال �ع��دي��د م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال �ت��ي تعنى

ب��ال �ب �ي �ئ��ة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ��ي ،فت�ضع
القوانني التي من �ش�أنها �أن تلزم �أ�صحاب
امل�صانع ب�شكل رئي�س ب�ضرورة القيام ببع�ض
الإج� � � ��راءات ال �ت��ي ق��د ت�ق�ل��ل م��ن امل �ل � ّوث��ات
ال���ص��ادرة ع��ن امل�صانع ،مثل �إج�ب��اره��ا عدم
رمي مخلفات امل�صانع يف البحار واملحيطات
وو��ض��ع ف�لات��ر على م��داخ��ن امل���ص��ان��ع ،كون
امل�صانع هي �إحدى امل�س ّببات الرئي�سة للتل ّوث
احلادث يف �أيامنا هذه u
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اقتصاد
تقرير

ماليين االطنان من المخلفات التي تصنف خطرة على البيئة واالنسان

المحافظة على البيئة تستحوذ
المختلفة في السعودية
تعد ق�ضايا البيئة من �أهم الق�ضايا امللحة التي ت�أتي يف �صدارة
اهتمام جميع دول العامل وذلك ملحاولة جتنب الكوارث البيئية
واملحافظة عليها بكل ال�سبل من خالل تقدمي برامج
ت��وع��وي��ة وخ��ط��ط م��درو���س��ة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع ال��ع��ام
وم�شاركة م��ن القطاع اخل��ا���ص حت��ث على املحافظة
على البيئة قدر االمكان .كما تعد ال�سعودية من الدول
االوىل يف العامل التي ت�سعى للحفاظ على البيئة ملا
تقدمه من برامج كثرية للمحافظة عليها ب�شكل عام
واحلياة الفطرية ب�شكل خا�ص وقيام م�ؤ�س�سات قائمة
بذاتها خمت�صة بالبيئة.

السعودية من الدول األولى التي تسعى
للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية
وك � ��ان ل �ل �� �س �ع��ودي��ة ب��وج��ه خ��ا���ص ج�ه��ود
حثيثة ل�لاه�ت�م��ام��ات البيئية ،و�أط�ل�ق��ت
لذلك ع��دة ج��وائ��ز م��ن القطاعني العام
واخل��ا���ص تنوعت ما بني جوائز معنوية
و�أخ ��رى م��ادي��ة لأف���ض��ل ب��رام��ج للتوعية
البيئية ،وج��وائ��ز عديدة خا�صة وعامة.

وا�شارت درا�سة حديثة اعدت
يف هذا املجال للحد من حجم
املخلفات ال�صناعية التي تقدر
مباليني االطنان �سنويا ،منها نحو 231.8
�أل��ف ط��ن ت�صنف �ضمن مخلفات خطرة
على البيئة واالن�سان .وتطرقت الدرا�سة
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ودعت التخاذ خطوات عملية جادة لتدوير
امل�خ�ل�ف��ات ال�ن��اجت��ة ع��ن عمليات ت�صنيعية
حماية للبيئة املحلية م��ن ت�ل��وث �صناعي
محتمل م�ستقبال.

ع

على اهتمام القطاعات

الى اجلهود الكبرية التي تبذلها ال�سعودية
يف جمال حماية البيئة.
ووف �ق��ا ل �ل��درا� �س��ة ف ��ان ق �ط��اع��ات �صناعية
م�ت�ع��ددة تختلف ان�ت��اج�ي��ة مخلفاتها من

ح �ي��ث ال �ن��وع �ي��ة وال �ك �م �ي��ة خ��ا� �ص��ة يف
جمال �صناعة اال�سمنت ،حيث يقدر
حجم مخلفات هذه ال�صناعة بنحو 669.1
طن �سنويا اي بن�سبة  ،% 65يليها قطاع
ال�صناعات املعدنية اال�سا�سية بكمية تقدر

بحوايل  213.1طن �سنويا بن�سبة ،% 21
وي� أ�ت��ي يف املرتبة الثالثة قطاع املنتجات
ال�ك�ي�م��اوي��ة وم�ن�ت�ج��ات ال �ب�ت�رول خا�صة
عمليات تكرير النفط حيث و�صلت كمية
املخلفات الى نحو  93.748طنا �سنويا �أي
بن�سبة u % 9
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تقرير مصور

روضة العكرشية ..بحيرة
في الصحراء
جذبت رو�ضة العكر�شية التي تبعد
عن العا�صمة الريا�ض  140كيلو هذا
العام املتنزهني بعد �سقوط االمطار.
وكانت التكوينات الطبيعية للرو�ضة
العامل الأ�سا�سي للجذب حيث جتمع
مياه الأمطار والتي ت�أتي من �شعاب
ال �ع��ب وال �� �ض �ب �ي��ات وت �ب �ق��ى امل �ي��اه يف
الرو�ضة فرتة طويلة.
وي � �ج� ��ذب ج� �م ��ال امل � �ك� ��ان ،ومت� �ي ��زه،
وت �ك��ام��ل خ��دم��ات��ه ،وق� ��رب امل���س��اف��ة
املتنزهني ومحبي ال�صحراء u
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التكوينات الطبيعية للروضة

العامل األساسي للجذب حيث تجمع مياه األمطار
وجمال المكان
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تقـرير

ميكن تعريف ال��ع�لاج اجليني
ع��ل��ى �أن�����ه ع��ل�اج �أم����را�����ض عن
ط������ري������ق ا�������س������ت������ب������دال اجل��ي��ن
املعطوب ب�آخر �سليم (gene
� )replacementأو �إم���داد
خ��ل�اي����ا امل����ري���������ض ب����ع����دد ك���اف
م�������ن اجل������ي������ن������ات ال�������س���ل���ي���م���ة
( )Gene transferت��ق��وم
ه��ذه اجل��ي��ن��ات بالعمل ال�لازم
وتعو�ض املري�ض ع��ن النق�ص
يف ع���م���ل ج��ي��ن��ات��ه امل��ع��ط��وب��ة،
ميكن �أن تكون هذه الأمرا�ض
اجلينية امل��راد عالجها وراثية
�أي �إن املر�ض ينتقل من الأباء
�إىل الأب�������ن�������اء ع��ب��ر اخل��ل�اي����ا
اجلن�سية (احل��ي��وان امل��ن��وي �أو
ال��ب��وي�����ض��ة) احل���ام���ل���ة للجني
املعطوب �أو �أمرا�ض غري وراثية
وت�����ول�����دت يف ال�����ش��خ�����ص ب��ع��د
والدته نتيجة طفرات (حدوث
عطب جيني).

ل ��م يقتص ��ر على االهتم ��ام بمعالج ��ة األم ��راض الوراثية بل
تعداه إلى غير الوراثية

العالج بالجينات ..مشاكل تقنية
وقضايا اخالقية واجتماعية
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اعداد:
د� .سفيان محمد الع�سويل

استاد مساعد علم الوراثة
كلية العلوم  -جامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية

الوحدة الوراثية
واجل�ي�ن ه��و ال��وح��دة ال��وراث�ي��ة يف ج�سم الكائن
احلي ولكل وحدة وراثية �أو جني عمل معني يقوم
به ويكون ه��ذا العمل تركيباً �أو وظيفياً جل�سم
ا إلن �� �س��ان .و�أو� �ض �ح��ت ال�ن�ت��ائ��ج الأخ �ي�رة مل�شروع
املجني الب�شري ( ) Genome human
التي �أعلن عنها عام 2001م �أن عدد هذه اجلينات
يف الإن�سان هو  30.000جني فيما كان يعتقد �أنه
حوايل  100.000مورثة ( جني ) ،هذه اجلينات
جمتمعة حتمل املعلومات الكفيلة لإمناء البي�ضة
امللقحة �إل��ى �إن�سان بالغ كما أ�ن�ه��ا م�س�ؤولة عن
خ�صائ�صه املظهرية كلون اجللد وال�شعر والعيون
وط��ول ال�ق��ام��ة وك��ذل��ك اخل�صائ�ص الوظيفية
الالزمة لعمل اجل�سم وبقائه ،واملورثة gene
ع�ب��ارة ع��ن ج��زء م��ن ال�صبغي ال��ذي يتكون من
خيطي حم�ض نووي ( دنا )  DNAعلى �شكل
لولب م��زدوج وه��ي عبارة عن خيوط كيميائية
مكونة من �سل�سة النوويدات.
ال�صبغات
ومي�ث��ل ال�ترت�ي��ب ال��دق�ي��ق لت�سل�سل ال�ن��ووي��دات
يف ك��ل �صبغي ال�ن�م��ط اجل�ي�ن��ي لل�شخ�ص وه��ذا
ي�ح��دد �صفاته املظهرية كالطول ول��ون ال�شعر
واجل �ل��د وال �ع �ي��ون وك��ذل��ك خ��وا��ص��ه الرتكيبية
والف�سيولوجية الالزمة لقيام اجل�سم بعملياته
احليوية املختلفة .وق��د يت�ساءل البع�ض :كيف
لأرب ��ع �أن ��واع فقط م��ن ال �ن��ووي��دات ال�ت��ي يتكون
منها �صبغيات ك��ل الب�شر �أن تعطي ه��ذا الكم
الهائل من التمايز بني النا�س؟ ولت�سهيل معرفة
ذلك ميكن متثيله بحروف اللغة العربية ( 28
) التي ت�شكل منها ع��دد ال م�ح��دود م��ن اجلمل
وب��ال �ت��ايل م�لاي�ين ال �ك �ت��ب وك ��ل ك �ت��اب يختلف
عن ا آلخ��ر من �أنها جميعاً تتكون من احل��روف
الثمانية والع�شرين فقط ،ولكن بت�سل�سل حروف

الترتيب الدقيق لتسلسل النوويدات

في كل صبغي يمثل النمط الجيني للشخص
ويحدد صفاته المظهرية
مختلف وبالتايل جمل مختلفة و�أي ا�ستبدال
حلرف �أو �أك�ثر �أو �إ�ضافة �أو �إزال��ة حرف �أو �آخر
ينتج عنه جملة غري مفيدة �أو مختلفة ،ونف�س
ال�شيء بالن�سب للجني ف�إنه ينتج عن هذا التغري
يف �أحد النوويدات الأربع �سوا ًء كانت باال�ستبدال
�أو ا إل��ض��اف��ة �أو الإزال ��ة خلل جيني �أو م��ا يعرف
بالطفرة .يتم ترجمة املعلومات التي حتملها
اجلينات بعملية معقدة إ�ل��ى بروتينات يف �أكرث
الأحيان �أي �أنه يتم فك �شفرة اجلينات من لغة
النوويدات �إلى لغة الأحما�ض الأمينية ( الوحدة
ا أل��س��ا��س�ي��ة ل�ل�بروت�ي�ن��ات ) �أو ل�غ��ة ال�ب�روت�ي�ن �أو
ت�سل�سل النوويدات يف اجلني ،هذه الربوتينيات
ه��ي امل �ك��ون ا أل� �س��ا���س خل�لاي��ا اجل �� �س��م وك��ذل��ك
ل�ل�ه��رم��ون��ات وا ألن �ظ �ي �م��ات وال �ع��وام��ل املنظمة

جليمع ن�شاطات اجل�سم احليوية ،كما تقدم ف�إن
�أي تغيري ( طفرة يف اجل�ين ينتج عنه تغيري يف
بروتني ه��ذا اجل�ين وبالتايل ي ��ؤدي إ�ل��ى بروتني
معطوب وغري فعال �أو �إلى عدم �إنتاج الربوتني
على ا إلط�ل�اق ،وي�ق��در ع��دد ا ألم��را���ض املعروفة
وال �ت��ي ت�سببها ط �ف��رات جينية ب �ـ  1500مر�ض
وت �ت�راوح ب�ين م��ر���ض ال���س�ك��ري وال��رب��و والأزم ��ة
القلبية �إلى ال�سرطان ،يقدر عدد الذين يعانون
من عيوب خلقية عند امليالد يف �أمريكا خم�سة
ع�شر مليون �شخ�صاً  %80من هذه احلاالت �سببها
ت �غ�يرات وراث �ي��ة ،ك�م��ا وج��د �أن  %50م��ن ح��االت
الإج �ه��ا���ض و  %40م��ن ح ��االت وف �ي��ات ا ألط �ف��ال
جميعها م��رده��ا ع��وام��ل وراث �ي��ة .وج��د أ�ي���ض�اً �أن
 %30من عدد الأ�سرة يف م�ست�شفيات �أمريكا �شغلت
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مبر�ضى ا ألم��را���ض ال��وراث�ي��ة ،يت�ضح م��ن ذلك
�أن ا ألم��را���ض الوراثية وغ�ير الوراثية الناجتة
عن خلل جيني �أح��د �أك�بر امل�شاكل التي تواجه
الإن�سانية وال يجب �أن نلقى اللوم وحده على (
املورثات )  genesف�إن تغريها غالباً ما يكون
لأ�سباب بيئية� ،إن ال�صحة هي توازن يف التفاعل
بني امل��ورث��ات والبيئة ،وكذلك لي�س بال�ضرورة
�أن كل طفرة وراثية حتدث يف جمني الإن�سان (
 ) genome humanت�سبب مر�ضاً حيث
�أنه يف كثري من الأحيان تتولد طفرات يف �أماكن
ال ت ��ؤدي إ�ل��ى تغيري يف وظيفة ال�بروت�ين املنتج
حيث يكون التغري يف �أط ��راف ال�بروت�ين املنتج
ولي�س يف مركز الربوتني الفعال� ،أو قد ت�سبب
الطفرة نق�صاً يف كمية الروتني املنتج �أو نق�صاً
يف ن�شاطه.
العالج اجليني
وميكن حتديد الأ�سا�سيات يف العالج على النحو
التايل:
(  ) 1ال �ت �ع��رف ع�ل��ى امل��وق��ع اجل�ي�ن��ي امل�ع�ط��وب
وال� � ��ذي ي � ��راد ال �ت �ع��وي ����ض ع �ن��ه ،ب��الإ� �ض��اف��ة (
� ) transfer geneأو بالإحالل ( gene
) replacement
( � � � ) 2ض� ��رورة ت ��وف ��ر اجل�ي��ن ال �� �س �ل �ي��م امل� ��راد
�إعطا�ؤه للمري�ض ،وقد كان هذا متوفراً تقريباً
لن�صف ع ��دد ج�ي�ن��ات ا إلن �� �س��ان بف�ضل ال�ت�ق��دم

العلمي يف تقنيات ( ت�أ�شب الدنا ) ( DNA
) Technology recombinant
وتوجد ه��ذه اجلينات محمولة على ناقالت (
 ) vectorsومن�سله ( .) cloned
ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن م���ش��روع اجل�ي�ن�ي��وم الب�شري
�أ�صبح مي�سوراً احل�صول على �أي جني مطلوب.
(  ) 3ت��وف��ر آ�ل�ي��ة لإي���ص��ال اجل�ين إ�ل��ى اخلاليا
امل�ستهدفة� .أ�ضف �إلى ذلك �إمكانية الو�صول �إلى
اخلاليا امل�ستهدفة.
( � � ) 4ض��رورة �أال يت�سبب ه ��ذا ال �ع�لاج يف �أي
�ضرر للمري�ض ك ��أن يت�سبب يف ح�صول طفرة
جينية جديدة نتيجة لدخول اجل�ين املعطى (
 ) insertional mutagenesisينتج
ع�ن��ه تعطيل جل�ين ف �ع��ال �أو تن�شيط لطليعة
اجل�ين ال��ورم��ي ( Proto – oncogene
) لي�صبح ج�ي�ن�ي�اً ورم �ي �اً ( ) oncogene
�أو يت�سبب يف تعطيل اجل�ي�ن امل�ث�ب��ط ل �ل��ورم (
 ) tumor suppressor geneليطلق
ع �ق��ال اجل�ي�ن ال��ورم��ي وال �� �ض��رر الأخ �ي�ر �أك�ثر
احتما ًال من الأول.
واح�ت�م��ال ال�ضرر ا ألخ��ر ه��و �إمكانية �أن يعمل
اجل�ي�ن امل�ع�ط��ى يف خ�لاي��ا �أخ ��رى غ�ير اخل�لاي��ا
امل���س�ت�ه��دف��ة مم��ا ي�ستبب ع��ن ذل ��ك آ�ث� ��ار �سيئة
ك ��أن يعمل ج�ين بيتا غلوبني ال��ذي ينقل إ�ل��ى
خ�لاي��ا ن�خ��اع م��ر��ض��ى الثال�سيميا ـ بيتا (B-
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 ) thalassemiaيف خاليا الدم البي�ضاء،
يف الوقت الذي يجب �أن يعمل فقط يف اخلاليا
احلمراء.
( � ) 5أن ينتج عنه حت�سن يف حالة املري�ض و�أن
ي�صل اجلني ال�سليم �إلى عدد كاف من اخلاليا
امل�ستهدفة و�أن ي�ستقر فيها ويعرب عن نف�سه (
� ) Expressedأي يعطي نتيجة.
اجلني ال�سليم
م��ن أ�ه��م امل�شاكل التقنية ال�ت��ي ت��واج��ه العالج
اجليني ،وتعوق جناحه هو كيفية �إي�صال اجلني
ال�سليم �إلى اخلاليا امل�ستهدفة ،و�أن ي�صل ب�أعداد
ك��اف�ي��ة و إ�ل� ��ى ع ��دد ك ��اف م��ن اخل�لاي��ا املري�ضة
وكذلك يكون اجلني اجلديد يف حالة ا�ستقرار
وال يتحطم وك��ذل��ك يتمكن م��ن ال�ت�ع�ب�ير عن
نف�سه �أي ينتج ب��روت�ي�ن�اً ولتحقيق ك��ل ذل��ك ال
ب��د م��ن وج��ود حامل لهذه اجلينات ميكنه من
حتقيق الأهداف املذكورة والناقل ( vehicle
 ) orال��ذي له اخلا�صية الطبيعية يف دخول
اخل�ل�اي��ا ه��و ال �ف�ي�رو���س (  ) virusوت�ع�ت�بر
الفريو�سات من �أف�ضل الناقالت احليوية
(  ) > biologicalوالنوع امل�ستخدم منها هو
الفريو�سات الرتاجعية ( ) Retroviruses
ملا لهذه الفريو�سات من خا�صية الو�صول �إلى
خاليا اجل�سم ،واالنغرا�س (  ) insertionيف
�صبغيات الإن�سان وت�صبح جزءاً جينات ال�شخ�ص
املعالج ،احلم�ض النووي لهذه الفريو�سات هـــو
(رنا )  RNAبد ًال من دنا وعندما تدخل هذه
الفريو�سات اخلالية يتحول ( الرنا ) �إلى (دنا )
وينغر�س يف ( دنا ) �صبغيات ال�شخ�ص امل�ستقبل
وي�صبح ج ��زءاً م��ن تكوينه الطبيعي وبالطبع
عندما ندخل هذه الفريو�سات احلاملة للجني
امل��راد �إدخاله ال ميكن �أن يتم ذلك قبل �أن يتم
�شلها �أو تعطيلها لت�صبح عاجزة عن �أن ت�سبب �أي
مر�ض �أو تقتل اخلاليا امل�ستقبلة ويتم ذلك عن
طريق تقنيات ت�أ�شبات الدنا والهند�سة الوراثية
حيث يزال من الفريو�س اجلني املمر�ض �أو الذي
ي�ساعد على تغليف الفريو�س ( sequence
 ) Packagingيف �شكله النا�ضج ،وبذلك

ال يتمكن ال �ف�يرو���س ال ��ذي �أدخ� ��ل �إل ��ى خاليا
ا إلن���س��ان م��ن �أن يعيد إ�ن �ت��اج ف�يرو���س متكامل،
ونا�ضج ولكن يظل يحمل هذا الفريو�س اجلني
ال��ذي ي�ساعد على انغرا�سه يف �صبغي اخللية
امل�ستقبلة ،وك��ذل��ك اجل�ي�ن ال �ل�ازم ع��ن اجل�ين
امل�ح�م��ول ،وب��ال�ت��ايل متكن العلماء م��ن �إي�صال
اجلني ال�سليم محمو ًال على فريو�س معطل.
وم ��ن ع �ي��وب ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة �أن ال �ف�يرو� �س��ات
الرتاجعية ال تدخل �إلى نوع واحد من اخلاليا
ب��ل إ�ن�ه��ا تدخل �إل��ى جميع أ�ن ��واع اخل�لاي��ا وه��ذا
مما يقلل من كفاءة االنتقال وكذلك �إمكانية
�أن يعمل اجلني يف خاليا مختلفة عن اخلاليا
املق�صودة وبذلك ي�ؤدي �إلى نتائج غري مرغوبة.
ل��ذل��ك يف�ضل ا��س�ت�خ��دام��ه يف ط��ري�ق��ة ال�ع�لاج
خ ��ارج ال �ك��ائ��ن احل ��ي exvivo therapy
ـ ح�ي��ث ي���ض��اف �إل ��ى اخل�لاي��ا امل�ستخدمة فقط
خارج اجل�سم ومن ثم تعاد اخلاليا املعاجلة �إلى
اجل�سم.
�أنواع العالج
ً
ي�ق���س��م ال� �ع�ل�اج اجل �ي �ن��ي ب� �ن ��اءا ع �ل��ى اخل�لاي��ا
امل���س�ت�ه��دف��ة إ�ل� ��ى ق���س�م�ين :الأول ه ��و ال �ع�لاج
ل�ل�خ�لاي��ا اجل �� �س��دي��ة ( somatic gene
� ) therapyأي �إ�صالح �أي خالل جيني على
م�ستوى جميع خاليا اجل�سم م��ا ع��دا اخلاليا
اجلن�سية ( احليوان املنوي يف الذكر والبي�ضة يف
الأنثى ) وكذلك البي�ضة امللقحة ( زيجوث ) .
والنوع الثاين :هو العالج اجليني على م�ستوى
اخل�لاي��ا اجلن�سية االنتا�شية ( germline
 ) gene therapyحيث يتم عالج بي�ضة
الأن �ث��ى �أو احل �ي��وان امل �ن��وي ل�ل��ذك��ر �أو البي�ضة
امللقحة ( الزيحوث ) يف مراحل النمو الأول��ى
وقبل �أن تتمايز �إلى خاليا متخ�ص�صة� ( .شكل3
).
وتختلف الطريقتان يف التبعات املرتتبة بعد
ال�ع�لاج فالعالج اجليني االنتا�شي �أو اخلاليا
اجلن�سية ،وال��زي�ج��وت ينتج عنه ت�غ�ي�يراً دائ�م�اً
يف النمط اجليني �إل��ى ال��ذري��ة ،وم��ع �أن يكون
بغر�ض ا إل��ص�لاح لكن له محاذير حيث �أن �أي

تغيري �إجابي �أو �سلبي يحدث نتيجة هذا العالج
�سينتقل إ�ل ��ى الأج �ي��ال املتعاقبة وه ��ذا ي�ضعنا
�أم��ام م�شكلة �أخالقية ل��ذا يجب التفكري جيداً
قبل الإقدام على مثل هذه الطريقة �أما العالج
اجليني اجل�سدي ف��أن �أي تغيري يتم ل�صالح �أو
�ضد املري�ض ينتهي مع انتهاء حياة املري�ض وال
يتم �أي تغيري يف خالياه اجلن�سية.
غري الوراثية
ال �ع�ل�اج ب��اجل�ي�ن��ات مل يقت�صر ع�ل��ى االه�ت�م��ام
مب�ع��اجل��ة ا ألم ��را� ��ض ال��وراث �ي��ة ب��ل ت �ع��داه إ�ل��ى
ا ألم��را���ض غ�ير ال��وراث�ي��ة وال�ت��ي ت��ؤث��ر يف قطاع
كبري من العامل ،ويوجد الآن الكثري من الطرق
املعتمدة للتعامل مع عدة �أمرا�ض غري وراثية،

وم��ن �أهمها ال�سرطان ال��ذي يعترب يف النهاية
مر�ض مناعي حيث يف�شل جهاز املناعة يف التعرف
ع�ل��ى اخل�ل�ي��ة امل�ح��ول��ة ( Transformed
� ) cellأو ال�سرطانية والق�ضاء عليها ومن
ث��م ت�ن�م��و وت�ن�ق���س��م ه ��ذه اخل�ل�ي��ة ل�ت��ول��د ال ��ورم
ال���س��رط��اين ه��و تن�شيط ج�ه��از امل�ن��اع��ة و إ�ح ��دى
الطرق تعتمد على �إدخال جني م�ست�ضد التوافق
ال�ن���س�ي�ج��ي (Histocompatibility
 )Lymphocyte antigenمن �شخ�ص
غ��ري��ب �إل� ��ى اخل�ل�اي��ا ال���س��رط��ان�ي��ة ل�ل�م��ري����ض،
وب��ال�ت��ايل تنتج اخل�لاي��ا ال�سرطانية م�ست�ضد
 Antigenعلى �سطحها يتعرف عليه ب�سهولة
ج �ه��از امل �ن��اع��ة ل �ل �م��ري ����ض وي �ق �� �ض��ي ع �ل��ى ه��ذه

العدد السادس عشر  -رجب  1438هـ  -أبريل 2017م  -مجلة عالم الحياة 39

تقـرير

من أهم المشاكل التقنية

اخل�لاي��ا وق��د ا�ستخدمت هذه
الطريقة لعالج املالنوما
( malignant
ك�ي�ف�ي��ة إي��ص��ال ال �ج �ي��ن ال�س�ل�ي��م إل ��ى ال�خ�لاي��ا
 ) melanomaحيث
المستهدفة
يتم �إدخال جني ( HLA
) م � ��ن �� �ش� �خ� �� ��ص غ ��ري ��ب
إ�ل � ��ى امل��ري ����ض وك � ��ان ه��ذا
اجل�ي�ن م �ح �م��و ًال يف ج�سم
�شحمي (  ) liposomeوكانت نتيجة ذلك التغري �إلى الأجيال القادمة وخا�صة عندما يتم امل�ع�ت�م��دة يف ال �ع�لاج اجل�ي�ن��ي منها ح ��وايل 125
�أن انح�سر �أو �أختفى الورم يف ثلث املري�ض ،ومن العالج اجليني على م�ستوى اخلاليا اجلن�سية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،و  48يف �أوروب��ا
اال�سرتاتيجيات الأخرى املعقدة لعالج ال�سرطان (احل �ي��وان امل�ن��وي �أو البي�ضة) �أو على م�ستوى وواحد يف ال�صني و�آخر يف اليابان .ومعظم هذه
ه��و إ�ي �ق��اف ن�شاط اجل�ين امل�سبب لل�سرطان �أو البي�ضة امللقحة (الزيجوت).
ال�ب�رام��ج ت��رك��ز ع�ل��ى ع�ل�اج م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان،
اجلني املورم ( ،)oncogemeوبالتايل �إيقاف وب ��ال� �ت ��ايل ف� � ��إن ال �ت �غ�ي�ر اجل �ي �ن��ي � �س ��وف ي�ع�ن��ي ونق�ص املناعة املكت�سب وهناك  11برناجماً لعالج
الربوتني الذي نتيجة هذا اجلني والذي يحول تغيري النمط اجليني للإن�سان �إل��ى الأب��د ،ومع � 9أمرا�ض وراثية ،وثالث برامج لعالج �أمرا�ض
اخل�ل�ي��ة ال �ع��ادي��ة إ�ل ��ى خ�ل�ي��ة ��س��رط��ان�ي��ة وت�ع��رف االف�ترا���ض �أنها �إل��ى الأف�ضل ولكن �أي خط�أ �أو الأوع�ي��ة الدموية الطرفية (peripheral
ه��ذه اال�سرتاتيجية با�سم ( Antiesenseوق��وع م��ا ه��و لي�س يف احل�سبان �ستكون نتائجه
 )bascular diseasesوالتهاب املفا�صل
� )technologyأو تقنيات (غ�ي�ر امل�ع�ين) وخيمة وهذا العالج منع يف كثري من دول العامل.
الرثياين ( Rheumatoid arthritis
والالمعني هنا هو خيط :دنا ق�صري جداً حوايل ومن املحاذير بالن�سبة للنقل اجليني (gene
) وع��ود الت�ضيق ال���ش��ري��اين (restenosis
 12ـ  25ن��ووي��دة (  ) nucleotidesمتمم  )transferهو حدوث تعزيز جيني (gene
ل�سياق يف اجل�ين امل��ورم �أي أ�ن��ه يتحد مع اجلني  )enhancementو�أن ي�صبح ه��ذا النوع  )arterialومن �أهم ما ي�شغل العلماء على
امل��ورم يف لولب الدنا م��زدوج اخليوط ،وبالتايل من التح�سني للقدرات يف متناول الأغنياء فقط� ،ضوء م��ا �سبق ذك��ره ه��و �إمكانية �أن يكون لهذا
ي�صبح اجلني املورم ثالثي اخليوط ،وهذا ي�ؤدي وبالتايل رمبا ي�ؤدي ذلك �إلى تغيري التعريف ملا ال �ع�لاج �آث ��ار غ�ير م�ت��وق�ع��ة ،وال يحمد عقباها
�إل ��ى إ�ي �ق��اف ن���ش��اط اجل�ي�ن امل ��ورم وال ي�سمح له هو �شخ�ص طبيعي وي�ستبعد من هذا التعريف و أ�ح� ��د ه ��ذه امل �خ��اوف ه��و إ�م �ك��ان �ي��ة �أن ينغر�س
م��ا نعرفه لأن ب��ال��ذك��اء الطبيعي �أو املتو�سط ،اجلني اجلديد يف املكان اخلاطئ �أو يف جني �سليم
ب�إنتاج بروتينه امل�سرطن.
ورمبا تعيد هذه التقنية مبحث حت�سني الن�سل في�سبب �إيقافه ،وتعطيله عن العمل ،ومن �أخطر
ق�ضايا اجتماعية و�أخالقية
عندما يتم تطوير تقنيات جديدة ،وفعالة ف�إنها الب�شري االختياري ( )eugenicsلذلك كله املحاذير هو �أن ينغر�س اجلني املحمول يف اجلني
دائماً تواجه ق�ضايا ،ومحاذير من املجتمع ،وهذا وم��ع ظهور التعريف الكامل للمجني الب�شري املثبط لل�سرطان ( tumor suppressor
�شيء طبيعي لتطوير معايري منا�سبة ال�ستخدام وت�سل�سل نوويداته ،وما يلي ذلك من م�شاكل على  ) geneويوقفه ع��ن العمل وب��ذل��ك تنطلق
هذه التقنية حيث �أن كل تقنية جديدة ميكن �أن الأ�شخا�ص ،والأ�سرة ،واملجتمع فقد �أن�ش�أت كثري اخلاليا من عقالها وتنمو منواً �سرطانياً �أو �أن
يكون لها ف��وائ��د ،وا�ستخدامات عظيمة تو�ضع من الدول جلان للتعامل مع امل�شاكل االجتماعية ي�سبب ه��ذا الإن�غ��را���س اخل��اط��ئ تن�شيط طليعة
وت�سخر خلدمة الإن�سان كما هو الغر�ض منها ،والأخالقية والقانونية لهذه املعلومات.
اجلني امل��ورم ال��ذي يكون على حالة غري ن�شطة
وال���س�ب��ب يف وج��وده��ا و إ�ل ��ى ج��ان��ب ذل��ك تنبثق وبالتايل ف��إن من مهامها التعرف على امل�شاكل (  ) proto-oncogeneوي �ح��ول��ه إ�ل��ى
الناجمة ،وحتليلها والتعامل معها حني ظهورها
محاذير من نتائج اال�ستخدام لهذه التقنية.
جني م��ورم (  ) oncogeneإ�ل��ى جانب ذلك
وم��ن أ�ح ��د امل���س��ائ��ل ال �ت��ي ت��واج��ه امل�ج�ت�م��ع الآن وو�ضع احللول قبل �أن ت�صبح ه��ذه ا ألب�ح��اث �أو
ف�إن �إمكانية و�صول اجلني املنقول �إلى اخلاليا
ال�ستخدام العالج اجليني هي احتمال �أن ينتج العالجات �أو املعلومات اجلينية مو�ضع التطبيق.
التنا�سلية م�سبباً بذلك تغيريات أ�م��ر قائم مما
حماذير العالج
عن هذا العالج تغري جيني للخاليا التنا�سلية
للحيوان املنوي �أو البي�ضة ومن ثم انتقال هذا ي��وج��د الآن يف ال �ع��امل ع ��دد ك�ب�ير م��ن ال�ط��رق يرتتب عليه انعكا�سات �أخالقية واجتماعية u
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مقـال

القيمة الغذائية للجرجير
د .وفــــاء عبدالرحمن التي�ســـــان

استاذ البيئة النباتيه املشارك
قسـم االحيــاء
كليــة العـلوم
حامعةاالمام عبدالرحمن بن فيصل

يحتوي اجلرجري على قيم ٍة غذائي ٍة عاليةٍ ،من �أهمها الأم�ل�اح املعدنية ،مثل احل��دي��د ،والف�سفور ،والكربيت،
والكال�سيوم ،واليود ،كما يحتوي على العديد من الفيتامينات ،مثل فيتامني ب  ،6والنيا�سني ،والألياف الغذائية،
والكربوهيدرات ،والربوتينات ،وال�سعرات احلرارية ،والثيامني ،والزيوت الطيارة ،والأحما�ض املهمة ،مثل حم�ض
غامالينولينك ،بالإ�ضافة الحتوائه على كمي ٍة قليل ٍة من الدهون والكولي�سرتول ،كما يحتوي على املاء.
فوائد اجلرجري

ي��د ّر ال�ب��ول ،وينقي اجل�سم من الف�ضالت وال�سموم .ي�سهل عملية اله�ضم ..يقوي ال��ذاك��رة ،ويزيد ال�ق��درة على
احلفظ واال�ستيعاب .ي�ساعد على تخلي�ص اجل�سم من الآثار ال�ضارة للتدخني .ينقي الدم من م�سببات الأمرا�ض،
وين�شط الدورة الدموية .ينقي الب�شرة من النم�ش ،والت�صبغات ،وبقع الكلف .ي�ساعد على زيادة الكتلة الع�ضلية يف
اجل�سم .يحافظ على �صحة القولون .ي�ساعد على تخ�سي�س وزن اجل�سم ،وت�أخري ظهور �أعرا�ض ال�شيخوخة .ينظم
يح�سن ال�صحة العامة للج�سم ،ومينحه الطاقة واحليوية .يحافظ على
م�ستوى ال�سكر يف الدم ،ومينع ارتفاعهّ .
�صحة اللثة ،ومينع نزيفها ،ويقويها ،وي�شفي من تقرحات الفم .يقوي جذور الأ�سنان ويحافظ على ثباتها .يحمي
من ن��زالت ال�برد ،والر�شح ،وال��زك��ام ،والإنفلونزا .يعالج الأم��را���ض ال�صدرية والتنف�سية .يطرد البلغم ،وي�سكن
ال�سعال .يقوي امل�ع��دة ،وينقيها من اجلراثيم وامليكروبات .يعالج التهاب املفا�صل الروماتيزمي .مينع ت�ساقط
ال�شعر ،ويقوي اجل��ذور ،ويطهر فروة الر�أ�س ،وذلك بو�ضع ع�صري اجلرجري على الفروة ‘ ويزيد عدد احليوانات
املنوية .ي�ساعد يف �شفاء حروق ال�شم�س ال�سطحية على اجللد .يقلل ن�سبة الدهون يف اجل�سم .يقلل ن�سبة الكول�سرتول
ال�ضار يف الدم .يد ّر دم احلي�ض ،ومينع ال�شعور بالغثيان ال�صباحي بالن�سبة للمر�أة احلامل .يق ّلل من احتمالية
الإ�صابة بالبوا�سري .مينع الإ�صابة برتقق العظام .يحافظ على �صحة الكبد والكليتني.
�أ�ضرار اجلرجري

على الرغم من الفوائد الكثرية للروكا� ،إال � ّأن الإفراط يف تناوله ي�سبب حرقان يف املثانة ،كما مينع تناوله من قبل
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ت�ضخم يف الغدة الدرقية ،ومينع الإفراط يف تناوله من قبل الأم احلامل ،لأنه يت�سبب
يف حدوث نزيف ،وزيادة احتمالية الإ�صابة بالإجها�ض u
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اقتصاد
تقرير

مكان روحاني ومقدس لدى األمة اإلسالمية

«أم القرى» ..ذكرت في القرآن الكري ـ ـ ـ ـ ــم

مكة املكرمة �أطهر الأماكن على الأر�ض
فهي �أول مكان د ّبت به احلياة و ّ
مت بناء
بيت اهلل احلرام .
وتعترب مكة املكرمة مركز الأر�ض  -كما
يقال  -لأنها �أر�ض م�ستوية ،وهي ،كما يردد
بع�ض اجليولوجيني� -أول مكان ت�ستقبل
به �أ�شعة ال�شم�س على وجه الأر�ض ،ومكة

املكرمة حظيت مبكانة تاريخية عند
الأنبياء ،وكان �أول من نزل مبكة املكرمة
هو �سيدنا �آدم عليه ال�سالم عندما نزل
�إلى الأر�ض ،وهاجر �إليها �إبراهيم عليه
ال�سالم ،و�سكن بها ،وقام هو و�سيدنا
ا�سماعيل عليه ال�سالم برفع قواعد الكعبة
امل�شرفة  ،و�أخرياً مكة املكرمة هي املكان
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الذي ولد به الر�سول محمد �صلى اهلل
عليه و �سلم ،وبذلك اكت�سبت مكة املكرمة
مكانة مقد�سة .
تعاقبت على مكة املكرمة كغريها من
املدن الأخرى الكثري من الأمم لأن
مكة مكان مقد�س ،ومكان �آمن فكان
النا�س قدمياً يحجون �إليها لأن الدعاء

ي ـ ـ ـ ـ ــم  ..ولها مكانة تاريخية عند األنبياء

فيها م�ستجاب ،و�أي�ضاً موقعها املتو�سط
اجلغرايف الذي يعرب به النا�س �إلى بالد
ال�شام.
ومكة املكرمة لها مكانة خا�صة يف نفو�س
امل�سلمني  ،و�سميت بالكثري من الأ�سماء
مثل بكة ،والبلد الأمني والعذراء ،و�أم
القرى ،ونركز على ت�سميتها با�سم �أم القرى

الذي ذكره اهلل تعالى يف عدة موا�ضع �إن
مكة املكرمة هي �أم القرى ،وذلك لأن هو
�أول مكان �أن� أش� فيه قرية ،والدليل على
ذلك �أول مكان مت �إن�شاء بناءا بها ،و�أول
الب�شر �سكن بها لذلك تعترب بذرة و نواة،
و�سيدة و �أم القرى على الأر�ض ،وتعد مكة
بعد ذلك االنطالقة لإن�شاء العديد من

القرى لذلك �أم القرى هي مكان روحاين،
ومقد�س لدى الأمة الإ�سالمية .ومكة
املكرمة ذات طبيعة �صحراوية حتيط بها
جبال كثرية ،وحتت�ضن بيت اهلل احلرام،
وهو البيت الذي ال يتوقف زواره يوميا
لأداء املنا�سك و ال�صلوات بروحانية يف
�أروقة هذا البيت احلرام u
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اقتصاديات

تعد من اغنى أراضى العالم
في الثروات الطبيعية

مناجم الذهب
السعودية  ..االكثر انتاج ًا
منذ  5000االف سنة
تعود مناجم الذهب فى ال�سعودية �إىل ما قبل � 5000سنة ،حيث تعترب اململكة من اغنى �أرا�ضى
العامل من حيث ال�ثروات الطبيعية �سواء كانت فى �أعماق الآرا���ض��ى �أو داخ��ل اجلبال و اله�ضاب
و ال�سهول ،و قد عرفت مناجم الذهب فى اجلزيرة العربية  ،انها من اق��دم مناجم الذهب على
امل�ستوى العامل .و قد و�صل عددها الأكرث � ً
إنتاجا فى ال�سعودية �إىل حواىل  5مناجم ذهب ،تعمل
بطرق جتارية ت�شغلها �شركة معادن الذهب ومعادن الآ�سا�س ،كما بلغ �إنتاجها �أكرث من �أربعة ماليني
�أوقية منذ عام .1988
فيما يلي نتعرف على نبذه خمت�صرة عن هذه املناجم و كيفية عملها و معرفة حجم �إنتاجها.
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عرفت مناجم الذهب فى الجزيرة العربية
بانها من اقدم مناجم الذهب على المستوى العالم

تنق�سم املناجم يف ال�سعودية �إىل:

منجم )مهد الذهب( فى املدينة املنورة وهذا
املنج���م يعت�ب�ر من �أه���م املناج���م و �أقدمها.
ومنج���م )بلغة( فى منطقة املدين���ة املنورة ،
و ال���ذى بد�أ �إنتاجه فى عام  .2003و منجم
)ال�صخي�ب�رات ( ف���ى منطق���ة الق�صيم على
بعد  250كم �شمال منجم مهد الذهب الذى
ب���د�أ انتاجه ع���ام  .2005و منجم )احلجار(
و يق���ع فى منطقة ع�سري جنوب ال�سعودية و
ب���د�أ انتاجه عام  .2001و ن�ضب �إنتاجه عام
2006م .و منجم )الآمار( فى منطقة
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اقتصاديات

الريا����ض و ب���د�أ انتاج���ه فيه ف���ى يناير
.2009
منجم مهد الذهب:
يق���ع منجم مه���د الذهب ف���ى حمافظة
مه���د الذهب فى منطق���ة املدينة املنورة
فى اململكة العربية ال�سعودية  ،حيث يعد
م���ن �أقدم مناجم الذهب ف���ى ال�سعودية
حيث يحت���وى على خامات من الذهب و
الف�ضة و النحا�س و الزنك و الر�صا�ص.
افتت���ح منجم مهد الذهب عام  ، 1983و
ب���د�أ الإنتاج التجارى عام 1988حيث بلغ
احتياطى الذه���ب به نحو 1.200.000
ط���ن برتكي���ز ي�صل �إىل  26ج���رام ذهب
ل���كل طن  ،و ب���د�أ الإنتاج الفعلى للمنجم
عندم���ا مت بالفع���ل حف���ر �أك�ث�ر من 59
ك���م م���ن الأنف���اق و ا�ستخ���راج �أكرث من
 3.576.189طن من خام الذهب .و فى
نهاي���ة عام  2007كانت كمية االحتياطى
املتبقى به نحو  1.087.764طنا  ،حيث
مت حف���ر ما يزيد عن  232كم من احلفر
املا�س���ى  ،و ذلك لتقييم ع���روق اخلام و
زيادة الآحتياطى و ا�ستك�شاف امتدادات
جديدة للتعدن.
منجم بلغة:
يقع منجم بلغة �ضمن املدينة املنورة على
م�ساف���ة  65كم نح���و اجلنوب من م�صنع
املعاجل���ة ف���ى ال�صخ�ي�رات  ،و ه���و من
اح���د �أهم مناجم الذه���ب فى ال�سعودية
 ،في�شم���ل منجما للتعدي���ن املك�شوف .و
ي�ستخ���رج املنجم ح���واىل  7ماليني طن
من ال�صخور.
و مي���ر منجم بلغة ال���ذى مت ت�شغيله فى
�شهر اكتوبر لع���ام  .2002حاليا مبرحلة
انتقالية �إذ يتم �إن�ضاب اخلام ذو الرتكيز
الع���اىل “امل�ؤك�سد” ليتزايد فى امل�ستقبل

�إنت���اج خام���ات الكربيتي���د االنتقالي���ة
الآق���ل تركي���ز و الآق���ل ف���ى ا�س�ت�رداد
املع���ادن الفلزية من اخلام���ات القدمية
امل�ستخرج���ة .و يعد منجم بلغة من �أحد
�أهم مناجم الذهب فى ال�سعودية  ،حيث
يبل���غ �إنتاج الذهب ب���ه حواىل 43.299
�أون�ص���ة و ح���واىل  2.297اون�ص���ة من
معدن الف�ضة فى عام .2007
منجم ال�صخيربات:
يق���ع منج���م ال�صخي�ب�رات ف���ى منطقة
الق�صي���م و ه���ى تق���ع على بع���د حواىل
 750ك���م �شم���ال �ش���رق مدين���ة جدة و
على بع���د  30كم جنوب طري���ق املدينة
املن���ورة ال�سري���ع و هو ثال���ث منجم بعد
مهد الذه���ب و االمار و من اهم مناجم
الذهب فى ال�سعودية.
حيث ت�شم���ل املنطق���ة ال�صناعية ملنجم
ال�صخيربات للذهب على جممع ملعاجلة
خ���ام الذه���ب ال���ذى يت�ألف م���ن وحدة
الت�صفي���ة و نظام معاجلة املياه و وحدة
التحلي���ل احلرارى للذه���ب و خمتربات
�أخ���رى .و تبل���غ كمي���ة اخل���ام التى يتم
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معاجلته���ا فى معم���ل الرت�شيح بالكربون
نحو  650.000طن آ� �سنوي�آ  ،و يبلغ معدل
انتاج الذهب باملنجم حاليا نحو  1.5طن
من الذهب اخلال�ص �سنوي�آ.
منجم احلجار:
يقع منجم احلجار فى جنوب ال�سعودية
بالق����رب م����ن حمافظ����ة العقي����ق  ،و
يحتوى هذا املنجم عل����ى مرفق للغ�سيل
و الرت�شي����ح و ذلك يتم الع����ادة معاجلة
املواد املجمعة و املغ�سولة م�سبق�آ و التى
مل ي�ستخل�ص الذهب منها من قبل.
و يبلغ منجم احلجار طاقة عالية جعلته
ين�ضم مبميزاته الحد مناجم الذهب فى

تعتبر المملكة العربية السعودية

من اغنى أراضى العالم من حيث الثروات الطبيعية فى
أعماق اآلراضى أو داخل الجبال أو الهضاب أو السهول

ال�سعودية حيث تبلغ طاقته االنتاجية
نحو  750الف طن من الذهب اخلام
 ،و ف����ى عام  2011بد�أت بالعمل معه
�شركه مع����ادن عملي����ات التعدين فى
�شري�����س  ،و هو يعت��ب�ر موقع يحتوى
عل����ى احتياطي����ات اخل����ام العالي����ة و
يتوق����ع ان ين�ضب هذا املنجم فى عام
.2012
منجم الإمار:
يقعمنجم الإمار على بعد  195كم �إىل
اجلن���وب الغربى من مدين���ة الريا�ض
 ،حي���ث يتم في���ه معاجلة خام الذهب
مبعدل  200الف طن فى ال�سنة النتاج

الذهب فى �ش���كل خليط .و كان يعرف
منجم الإمار قب���ل امليالد بحواىل 300
ع���ام اى منذ  3الف عام تقريبا و اي�ضاً
مت ا�ستغالله ف���ى �أيام الدولة الآموية و
العبا�سي���ة  ،و بعد ذلك مت �أهماله حتى
وقت من الزم���ن  ،حيث بد�أ مرة �أخرى
بالعمل.
كما يعم���ل هذا املنجم بطاق���ة �إنتاجية
كب�ي�رة و قدرها ح���واىل  200الف طن
�سنوي�آ و من املتوقع ان ينتج املنجم نحو
 385.000اوقي���ة من الذهب و حواىل
� 635.000أوقية من الف�ضة u
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مقــال

إنتاج النباتات بطريقة
زراعة األنسجة(اإلكثار)

�إعداد :

د� .أريج �أحمد الع�صيمي

استاذ فسيولوجيا النبات املساعد
قسم االحياء كلية العلوم
جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

تعترب زراعة الأن�سجة من الطرق الأ�سا�سية امل�ستخدمة لإنتاج النبات واكثاره
بالطرق املعملية والتي قد ت�ستخدم لأغرا�ض جتارية .وزراعة الأن�سجة تعتمد
على نوع النبات امل�ستخدم حيث يتم �إكثار النباتات بالطرق املعملية با�ستخدام
�أحد الطرق التالية:
املرحلة الأوىل :مرحلة الت�أ�سي�س والرت�سيخ:
يف هذه املرحلة يتم ا�ستبعاد م�سببات الأمرا�ض النباتية من
بكترييا وفطريات ويعترب مدى ا�ستجابة اجلزء النباتي لهذه
املرحلة من �أهم الأهداف لهذه املرحلة ،لذلك ف�إن ا�ستخدام
«املر�ستيم�������ات القمي�������ه» يف ال�س�������اق حتد من وج�������ود م�سببات
الأمرا�ض والتي قد ت ؤ�ث�������ر على حيوية ال�ساق والنمو وكذلك
مع�������دل الإكثار حيث يت�������م حتدي�������د البيئة املنا�سبة لزراع�������ة
الن�سي�������ج عل�������ى ح�سب ن�������وع النب�������ات امل�ستخدم ويت�������م �إ�ضافة
ال�سيتوكينين�������ات يف ه�������ذه املرحلة .وال�سيتوكينين�������ات
امل�ستخدم�������ة يف هذه املرحل�������ة تعترب الأكرث �شيوع�������ا وال�سبب
يعود لأ�سعارها املنا�سبة والت�أثري العايل .ويف بع�ض احلاالت
ت�ضاف الأك�سينات.
مرحلة الت�أ�سي�س ملعظ�������م �أنواع النباتات حتتاج ما بني ثالثة
�أ�شه�������ر اىل �سنه عل�������ى �أن يت�������م جتديد البيئة النباتية خالل
هذه الفرتة وذل�������ك بعد م�ضي �أرب�������ع �أو �ست �أ�سابيع من زراعة
الن�سيج النباتي يف البيئة املغذية.
 املرحلة الثانية :مرحة الإكثار :
الإكث�������ار يف هذه املرحلة يت�������م ع�������ن طري�������ق ا�ستحث�������اث
من�������و ال�سيق�������ان �س�������واء كانت �أج�������زاء م�������ن ال�س�������اق حتت�������وي
على براعم جانبي�������ة �أو الرباع�������م القمي�������ه يف ال�ساق وتت�������م
هذه املرحلة بوا�سطة �إ�ضاف�������ة ال�سيتوكينينات برتاكيز عاليه
ن�سبيا .وغالبا ما حتتاج هذه املرحلة ملدة �أربع �أ�سابيع ويكون
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زراعة األنسجة
من الطرق األساسية المستخدمة إلنتاج النبات
واكثاره بالطرق المعملية

ع�������دد ال�سيقان املتكونة خالل هذه املرحلة � 8 - 3أفرع جديده
من �أ�صل واحد ملعظم النباتات .مع العلم �أن م�صدر النبات قد
ي�ؤثر على عملية الإكثار يف هذه املرحلة .وميكن احلفاظ على
النبات يف البيئ�������ة النباتية لهذه ااملرحلة ملده ترتاوح ما بني 8
اىل � 48شه�������ر عل�������ى �أن يتم جتديد البيئة خ���ل���ال هذه الفرتة.
�إ�ضاف�������ة الأك�سين�������ات يف ه�������ذه املرحل�������ة ق�������د ت ؤ�ث�������ر على عمل
ال�سيتوكين���ي���ن وكذلك ن�������وع ال�سيتوكين���ي���ن امل�ستخدم يف هذه
املرحلة يلعب دورا هاما يف عملية االكثار فمثال ا�ستخدام يف
هذه املرحلة لبع�ض االنواع قد ي�ؤثر على حيوية النبات خالل
عملي�������ة الت�أقل�������م والتكيف والتي تعترب املرحل�������ة الرابعه من
زراع�������ة الأن�سجه النباتيه وقد ت�ؤثر ب�ش�������كل �سلبي على عملية
التجذير خالل املرحلة الثالثه لزراعة الأن�سجه.
ا�ستخ�������دام ال�سيتوكينينات ق�������د تزيد من الإنتاجي�������ه وارتفاع
معدل حيوية النبات اىل  %95وذلك ح�سب نوع النبات.
املرحله الثالثه :مرحلة التجذير:
خ���ل���ال ه�������ذه املرحلة يتطل�������ب �إ�ضاف�������ة الأك�سين�������ات برتاكيز

خمتلفهلإ�ستحثاث تكوين اجل�������ذور .مرحلة التجذير للنباتات
الع�شبية ق�������د تت�������م دون �إ�ضاف�������ة �أي نوع م�������ن الأك�سينات للبيئة
النباتية وم�������ع ذلك يعترب �إ�ضافة الأك�سين�������ات برتاكيز خمتلفة
يف ه�������ذه املرحلة متطل�������ب للنباتات اخل�شبي�������ة .والرتكيز الأمثل
للأك�س���ي���ن امل�ض�������اف يعتم�������د عل�������ى ن�سبة تك�������ون اجل�������ذور وعدد
اجلذور املتكونة وطول اجلذر.
 املرحلة الرابعة :الت�أقلم والتكيف
يف ه�������ذه املرحلة يتم جتهيز النب�������ات لي�صبح قادرا على الت�أقلم
والتكيف يف الظروف البيئي�������ه الطبيعية وغالبا مايكون هناك
�صعوب�������ات المت�������ام هذه املرحل�������ة والتي تع�������ود اىل �سهولة �ضبط
العوام�������ل البيئية للنبات داخل املعمل مقارنه بالظروف البيئية
خارج املعمل والتي ي�صعب التحكم بها  .
ميكن التغل�������ب على هذه ال�صعوبات بتخفي��������ض درجة الرطوبه
تدريجيا للنبات داخ�������ل املعمل قبل نقله اىل خارج املعمل حتت
ظروف بيئية طبيعية u
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تقرير
متخصص في شئون البيئة واالقتصاد

«شاي الجمر»..استعمال جائر
للحطب وارتفاع ملوثات الهواء

ان����ت���������ش����رت يف الآون����������ة
الأخ�ي�رة «ب�سطات» بيع
ال�شاي على «اجلمر» يف
اغلب ال�شوارع يف املدن
ال���������س����ع����ودي����ة .وان���ت�������ش���ر
م�����ع�����ه�����ا اال�����س����ت����ع����م����ال
اجلائر للحطب ،و�آليات
اح��ت��ط��اب��ه ،ون��ق��ل��ه مما
�أدى �إىل ارت��ف��اع ح��اد يف
ن�سبة امللوثات الهوائية،
وذرات ال��غ��ب��ار يف اجل��و،
وان�صب اهتمام النا�س
ب���ت���ن���اول���ه ال�������ش���اي دون
ال����ن����ظ����ر �إىل �أب������ع������اده
البيئية ،والتي قد ت�ؤدي
�إىل م�������ش���اك���ل ���ص��ح��ي��ة
وب����ي����ئ����ي����ة ي����ن����ت����ج ع��ن��ه��ا
�أمرا�ض خطرية.
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مصادر المياه المستخدمة
في إعداد الشاي وحرق الخشب له آثار
صحية سلبية على صحة اإلنسان

وال�ضرر من الأدخنة ،والأبخرة املت�صاعدة
�أثناء غلي ال�شاي على احلطب ،يتمثل يف
�آث��ار �صحية خطرية على �صحة الإن�سان
ن��ظ��را ل��ت ��أث�ير ه���ذه «ال��ب�����س��ط��ات» على
ال�صحة العامة من خالل الأدخنة الناجمة

ع��ن �إ�شعال احل��ط��ب ،وتعر�ض الأدوات
امل�ستخدمة يف غلي املياه لل�صد�أ ،وعدم
معرفة م�صادر املياه امل�ستخدمة يف �إعداد
ال�شاي ،وح��رق اخل�شب له �آث��ار �صحية
�سلبية على �صحة الإن�سان ،مثل �أمرا�ض

الرئة والربو والتهاب اجلهاز التنف�سي،
ا�ضافة �إىل الت�سمم الغذائي جراء عدم
نظافة املكان ،وتعر�ض الأدوات للهواء،
وال��غ��ب��ار وجعلها حت��ت �أ���ش��ع��ة ال�شم�س
با�ستمرار u
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تفاعل االنسان والبيئة الطبيعية في شـــب
عامل الحياة -الرياض :تعد رياضة
القنص بالصقور من أش��هر أنواع
الرياض��ات التي عرفه��ا أجدادنا
التزال يف ش��به الجزي��رة العربية
منذ األزمنة البعيدة ،وقد توارثها
األبناء عن اآلباء واألجداد ،ويعترب
الع��رب أول م��ن عرف��وا ه��ذه
الرياض��ة  ..حي��ث تع��د رياضة
الصقور ،منوذجاً عىل تفاعل انسان
ش��به الجزيرة العربية مع البيئية
الطبيعي��ة املحيطة ب��ه ،وترويض
الطيور والحيوانات ليك تس��اعده
يف الحص��ول ع�لى احتياجات��ه
الغذائية واملعيشية.
والصي��د بالصق��ور تحولت لعدد
من أهايل ش��به الجزي��رة العربية
إىل الهواي��ة املفضل��ة وبعد ذلك
انتقلت ه��ذه الهواية إىل البلدان
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شـــبه الجزيرة العربية  ..الصيد بالصقور «نموذجًا»
األخرى ،والصقور لها أسلوب خاص
يف املعامل��ة ،وكذلك يف الرتبية كام
أن له��ا أطعمة خاصة ،وقد ذكرت
الصقور يف كث�ير من القصائد عند
العرب ،فهم يرضب��ون املثل بعني
الصق��ر لجاملها وحدته��ا ،وكذلك
يرضبون االمثال بقوته الخارقة .
والصق��ر يعترب رمز الق��وة ودليال
عىل ع��زة النف��س ،ودامئا يش��به
ب��ه الرج��ال ،وق��د ب��رع س��كان
ش��به الجزيرة العربي��ة منذ زمن
بعي��د يف معرف��ة أفضل أس��اليب
تربي��ة وتدري��ب وترويض الصقر
ومعاملت��ه ،فتوارثوه��ا جيال بعد
جي��ل  ,وأصبحت لهم وس��ائلهم
الخاصة يف التدريب والتي جعلتهم
يتص��درون غريه��م يف االهت�مام
بهذه الرياضة العربية األصيلة.
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مقــال

التعدين والمناجم في السعودية
الرثوات املعدنية هبة اهلل للإن�سان ،خلقها و�سخرها له ،و�ألهم الإن�سان القيام با�ستخراجها من
الأر�ض وتعدينها وحتويلها �إىل ثروات اقت�صادية ،يتم ا�ستخدامها لإ�شباع حاجات الإن�سان وحتقيق
رفاهيته وتقدمه يف �سلم الرقي واحل�ضارة .وتختلف ال�ثروات املعدنية عن غريها من الرثوات
الطبيعية يف �أن توزيعها يقت�صر على مناطق حمدودة من الأر�ض .وحتتاج ال�صناعات �إىل الرثوات
املعدنية التي ي�ستخل�ص منها املواد الأولية ،مثل احلديد والنحا�س والأملنيوم والكروم والر�صا�ص
والق�صدير والذهب والف�ضة وغريها.
و�أهم الروا�سب املعدنية االقت�صادية فيها ،مع خرائط تو�ضح توزيع هذه الروا�سب ،والإ�شارة �إىل
�أن��واع التعدين ،والعوامل امل�ؤثرة يف عملياته ،و�إب��راز �أهم مالمح التعدين واملناجم يف اململكة،
والتقومي البيئي له ،مع تقدمي ر�ؤية م�ستقبلية لهذه ال�صناعة يف اململكة.
يعود تاريخ التعدين والتنقيب عن املعادن يف �شبه اجلزيرة العربية �إىل �أكرث من  900عام قبل
بقــلم :
امليالد ،هناك تق�سيمات كثرية للروا�سب �أو اخلامات املعدنية ،ولعل التق�سيم الذي و�ضعه مِ
العالان
د� .أحمد عبد القادر املهند�س
جن�سن وبيتمان «1981م» من �أف�ضل تلك التق�سيمات .ويتم يف هذا التق�سيم اتباع اخلوا�ص
عضو هيئة التدريس بجامعة
الكيميائية للخامات املعدنية وترافقها يف البيئات اجليولوجية والقيمة االقت�صادية لها.
امللك سعود  -كلية العلوم
عرف الإن�سان املعادن من زمن بعيد ،وا�ستعمل بع�ضها يف �صناعاته البدائية ،وازدادت �أهمية
التعدين واملناجم ،من حيث ا�ستخراج املعادن وحتويلها وا�ستثمارها بعد قيام الثورة ال�صناعية يف
القرن التا�سع ع�شر ،وبعد التقدم العلمي والتقني الذي �شهده العامل يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين وحتى الآن .ويق�صد بالتعدين ا�ستخراج املوارد املعدنية املختلفة من �صخور الق�شرة
الأر�ضية ،بغ�ض النظر عن طبيعة املعدن املوجود هل هو فلزي �أو ال فلزي .ومن اخل�صائ�ص التي متيز حرفة التعدين واملناجم عن احلرف الأخرى
كرثة نفقاتها وتعدد مفرداتها� ،إذ توجد معظم املوارد املعدنية حتت �سطح الأر�ض بعيداً عن متناول يد الإن�سان.
لذلك مير الإنتاج املعدين بعدة مراحل ت�شمل مرحلة البحث والتنقيب ،وهي مرحلة كثرية التكاليف ،ونتائجها غري م�ضمونة دائماً ،ومرحلة
اال�ستعداد للإنتاج ،ومرحلة ا�ستخراج املعادن ،ومرحلة �إعداد املعادن وجتهيزها لنقلها �إىل الأ�سواق ثم �إىل الت�صنيع.
ويتم التعدين �أو حفر املناجم بوا�سطة احلفر املك�شوفة على �سطح الأر�ض� ،أو باحلفر العميق داخل الأر�ض ال�ستغالل معادنها .وتتوقف طرق تنجيم
�أو تعدين اخلامات املعدنية على الطبيعة اجليولوجية للمنطقة بطريقتني:
• طريقة التعدين املفتوح «املناجم ال�سطحية».
• طريقة التعدين حتت ال�سطحي «املناجم حتت ال�سطحية».
ويف العادة يبد�أ التعدين بعد انتهاء �أعمال التنقيب اجليولوجي واجليوكيميائي واجليوفيزيائي على روا�سب اخلامات املعدنية ،وذلك بغر�ض ا�ستخراجها
وا�ستثمارها وت�صنيعها.
وتتميز جيولوجية اململكة بوجود منطقتني من الناحية اجليولوجية :منطقة الدرع العربي وهي موازية للبحر الأحمر ،وتغطي ثلث م�ساحة اململكة ،وتُعد
املنطقة الرئي�سة التي توجد فيها معادن الذهب والف�ضة ،ومعادن الأ�سا�س مثل النحا�س والزنك� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املعادن ال�صناعية.
�أما املنطقة الثانية فتوجد يف �شرق الدرع العربي ،حيث تظهر فيها ال�صخور الر�سوبية ذات الأعمار اجليولوجية املختلفة ،وحتتوي على بع�ض املعادن
ال�صناعية ،وخا�صة معادن البوك�سايت والفو�سفات.
وقد نتج عن �أعمال امل�سح والتنقيب عن اخلامات املعدنية الفلزية يف �صخور الدرع العربي التعرف �إىل عدد كبري من املواقع ،منها حوايل  980موقعاً
للذهب ،و 610مواقع للف�ضة ،و 856موقعاً للنحا�س ،و 477موقعاً للزنك ،و 282موقعاً للر�صا�ص ،و 76موقعاً للنيكل ،و 117موقعاً للكروم ،و 176موقعاً
للعنا�صر النادرة.
ومن �أجل حتقيق عوائد منا�سبة وزيادة دخل اململكة من التعدين ،فقد �أقر جمل�س الوزراء بتاريخ 1433 /3/28هـ �إن�شاء مدينة �صناعية يف
منطقة احلدود ال�شمالية با�سم «مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية» ,وتخ�صي�ص �أر�ض جماورة لتلك املدينة م�ساحتها  150كم 2مل�شروع
�شركة معادن لل�صناعات الفو�سفاتية وم�شاريعها الأخرى املرتبطة بها ،وكذلك ربط مدينة «وعد ال�شمال» لل�صناعات التعدينية ب�سكة حديد
ال�شمال – اجلنوب وتزويدها باملقطورات املنا�سبة لنقل حم�ص الفو�سفوريك والكربيت اخلام ،ومنتجات امل�شروعات الأخرى من مدينة «وعد
ال�شمال» لل�صناعات التعدينية و�إليها u
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شذى الطبيعة

المرأةالسعودية فيرؤية 2030
ت�ش���كل املر�أة ال�سعودية راف���داً مهما من روافد جناح الر�ؤي���ة ال�سعودية  .2030تلك
الر�ؤي���ة الت���ى تر�سم مالمح م�ستقبلاململكة خالل ال�سنوات القادمة،و ال ميكن ان
يف حماور هذا امل�ستقبل.
تغفل مكانة املر�أة 
وق���دبلورت ر�ؤي���ة  2030كيفية دعم ومتكني املر�أة ال�سعودي���ة وزيادة متثيل عملها
بن�سب���ة  %30يف �سوق العمل املحليوانطالقا م���ن ذلك اهتمت االو�ساط الن�سائية
ف���ى اململك���ة بدور املر�أة املحوري واحليوي يف ر�ؤي���ة .2030اناملتابع لر�ؤية اململكة
 2030يج���د �أن اقت�صادن���ا �سيمنح الفر�ص للجميع ،رجاال ون�س���اء� ،صغارا وكبارا،
لكي ي�سهموا ب�أف�ضل ما لديهم من قدرات ،كما تعك�س ر�ؤية اململكة  2030التقدير
احلقيق���ي للقي���ادة الر�شيدة للم���ر�أة ال�سعودية ،التي تع ّد ام���ر�أة ع�صامية بامتياز،
و�أت���ت ه���ذه الر�ؤية لت�ؤكد عل���ى النظرة الإيجابي���ة للمر�أة ال�سعودي���ة التي و�ضعت
ب�صمتها املميزة يف جماالت عديدة.
فر�ؤي���ة  2030تتطل���ب جهودا جب���ارة لتنفيذها ،وهذا يتطلب م�شاركة املر�أة مثل الرجل �آخذين بعني االعتب���ار عادات وتقاليد املجتمع وقبل كل ذلك
وبع���ده تعالي���م دينن���ا احلني���ف والتي ال تتعار����ض مع انخراط املر�أة يف العملي���ة التنموية مع كل ما يحيط هذا االنخراط م���ن �ضوابط تدعم املر�أة
ال�سعودية كونها �أحد العنا�صر املهمة لبناء الوطن ،وت�شكل  %50من �إجمايل خمرجات التعليم اجلامعي ،لذلك �ستقدم لها الر�ؤية الدعم عرب تنمية
مواهبها وا�ستثمار طاقاتها ومتكينها من احل�صول على الفر�ص املنا�سبة يف �سوق العمل u

أعشاب وزيوت طبيعية تمنح الوجه والشعر النضارة

اجلمال والعناية بالب�شرة وال�شعر من �أكرث الأمور التي ت�شغل بال ال�سيدات ،وت�صب جل تفكريها فيها ،ومن املعروف دائماً �أن املواد
الطبيعية من �أع�شاب وزيوت ،هي خري رفيق للمر�أة التي تبحث عن اجلمال ،والظهور ب�شكل الفت وجذاب ،وميكن ا�ستخدامها بطرق
خمتلفة وب�أ�شكال متنوعة للح�صول على نتائج قد تكون �أف�ضل بكثري من تلك التي حتققها املواد امل�صنعة.
ومن الأع�شاب التي قد ت�ستخدم لإ�ضفاء اجلمال على املر�أة ،البابوجن الذي يعد جممال للب�شرة ،ويدخل يف عمل الكثري من املا�سكات
نظراً لفاعليته� ،إىل جانب �أنه يدخل يف الكرميات ،ويقاوم تهيج اجللد ويزيل احلبوب ،وذلك من خالل ا�ستخدام املنقوع منه على
الوجه� ،إىل جانب �أنه ميكن و�ضعه على ال�شعر ،حيث ي�ضفي عليه لونا ورونقا جميلني.
�أما الالفندر ،فيعد ملينا وجممال للب�شرة ،بالإ�ضافة �إىل رائحته العطرة.
�أما بالن�سبة �إىل حبة الربكة ،في�ستخدم زيتها كمنظف قوي جدا للب�شرة ،وميكن اعتمادها كم�ضاد لاللتهابات،
بالإ�ضافة �إىل �أنها تقوي ال�شعر وتنعمه.

ويعد ماء الورد من املواد التي ت�ساعد كثرياً على نقاء الب�شرة و�صفائها و�إعطائها
ملم�سا جميال ،وميكن ا�ستخدامه يومياً يف ال�صباح وقبل النوم كغ�سول للوجه.
�أما زيت اللوز ،في�ستخدم كذلك ل�شد الوجه ،ومينع الرتهل ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�ستخدم لعالج الهاالت ال�سوداء حتت العينني� ،إىل جانب فاعليته
يف تليني وجتميل الب�شرة u
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العالج بالنباتات واألعشاب الطبية
القرنفل

القرنفل �أو القرنفول �أو امل�سمار هو
براعم االزه��ار املجففة ل�شجرة القرنفل،
يتميز برائحة طيبة ونافذة وهو من التوابل
امل�����ش��ه��ورة وي��ح��ظ��ى بقيمة ع��ال��ي��ة ك���دواء
طبيعي وخا�صة يف جنوب �شرقي �آ�سيا
والهند و ي�ستخدم القرنفل كمطهر ومهدئ،
ول��ع�لاج ح���االت ال�ضعف ال��ع��ام وال��وه��ن،
ينع�ش الذاكرة والقلب والدماغ وي�سكن �آالم
الأ�سنان ويق�ضي على الطفيليات الفطرية..
وللقرنفل خ�صائ�ص م�ضادة للت�شنج ولهذا
ي�ستخدم لتفريج ع�سر اله�ضم والغازات
وانتفاخ البطن واملغ�ص ويخفف ال�سعال،
وي�ستخدم زي��ت��ه مو�ضعيا ل��ع�لاج ت�شنج
ال��ع�����ض�لات و ي�ستخدم ال��ق��رن��ف��ل لعالج
فطريات وتقرحات اجللد ويطرد احل�شرات
كما ي�ستخدم يف حت�ضري بع�ض املحاليل
ال��ع��ط��ري��ة ،وي��دخ��ل يف �صناعة معاجني
اال�سنان لرائحته الزكية وت�أثريه املخدر.

الكـركـم

الكركم احد ا�شهر التوابل على الإطالق
و�أك�ثره��ا ا�ستخداما على م�ستوى العامل
وي��ك��اد ال يخلو منه ب��ي��ت ،ل��ذا فلأبحاث
ال��ع��ل��م��ي��ة �أث��ب��ت��ت �إىل ح���د ك��ب�ير �صحة
اال�ستخدام القدمي للكركم كعالج مل�شكالت
اله�ضم والكبد كما تبني �أن الع�شبة متنع
جتلط الدم وت�ساعد يف خف�ض م�ستويات
الكول�سرتول وت��ف��رج االلتهابات املزمنة،
ين�شط �إف��راز امل��رارة فهو م�ضاد للألتهاب
وللجراثيم و يخفف �أمل امل��ع��دة وال زال
اللثام مل مي��اط كلياً عن الكركم وفوائده

العالجية املختلفة ،فقط ي�ؤكد الباحثني �إىل
�أن الكركم �صيدلية متكاملة لعالج الكثري
من امل�شاكل ال�صحية.

احللبة

عرف العرب احللبة منذ القدم ،وقد
جاء يف )قامو�س الغذاء والتداوي بالنبات(
�أن الأط��ب��اء العرب كانوا ين�صحون بطبخ

احللبة باملاء لتليني احللق وال�صدر والبطن
ولت�سكني ال�سعال وع�سر النف�س والربو،
واحل��ل��ب��ة ت�ستعمل على ن��ط��اق وا���س��ع يف
جميع ان��ح��اء ال��ع��امل كمغذية وك���دواء يف
نف�س الوقت ،ونظرا لفوائدها العديدة فقد
قال فيها الأطباء «لو علم النا�س منافعها
ال�شرتوها بوزنها ذهبا».البذور امل�ستنبتة
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شذى الطبيعة

والأوراق اخل�ضراء لنبات احللبة ي�ؤكل
�أو ي�ضاف لل�سلطات نظراً الحتوائه على
بروتينات وفيتامينات وم��ع��ادن مهمة
لتقوية اجل�سم والدم.
 ي�ستعمل مغلي ب��ذور احللبة لعالجع�سر البول والطمث والإ�سهال.
 ي�ستعمل م�شروب مغلي بذور احللبةلعالج �أوج��اع ال�صدر وباالخ�ص الربو
وال�سعال مبعدل ملء ملعقة من البذور
حيث تغلى ملدة 10دقائق مع ملء كوب

ماء وت�شرب مرة واحدة يف اليوم.
 ي�ستعمل م�����س��ح��وق ب����ذور احللبةعلى هيئة �سفوف مبعدل م��لء ملعقة
متو�سطة قبل الأكل مبعدل ثالث مرات
يوميا لتخفي�ض ن�سبة �سكر الدم.
 ت��ع��ال��ج احل��ل��ب��ة وزي��ت��ه��ا االل��ت��ه��اب��اتاملو�ضعية واحلروق والقروح.

املريمية

من �أ�شهر و�أقدم النباتات التي ت�ستخدم
يف ال��ط��ب ال��ق��دمي واحل��دي��ث،امل�يرم��ي��ة
مطهرة ومهدئة وم�����ض��ادة لاللتهابات،
وت��ت��م��ت��ع بخ�صائ�ص ه��رم��ون��ي��ة فعالة،
وت�ستخدم ال��ي��وم يف ع�لاج الكثري من
الأمرا�ض وامل�شاكل ال�صحية �أبرزها:
 اال�ضطرابات اله�ضمية ،وفقدان ال�شهيةو�أمل البطن وزيادة الإفرازات يف املعدة.
 فعالة �ضد ا�ضطرابات الدورة ال�شهريةو�آالم الطمث عند الفتيات ،و�أع��را���ض
انقطاع الطمث مثل الهبات ال�ساخنة التي
تعاين منها الن�ساء يف �سن الي�أ�س ،ومفيدة
لتنظيف الرحم وحتميه من الإلتهابات،
وت�ستخدم كمغط�س لعالج التهابات املهبل.
 مطهرة وتخل�ص اجل�سم من املاء الزائد،وتعالج م�شكلة كرثة التعرق.
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 من�شطة ل��ل��دورة الدموية ،ين�صح بها�أي��ام االمتحانات وللم�صابني بفقر الدم
و�ضعف الذاكرة ،ورجفة اليدين.
 تنفع من �ضعف الرئتني والإ�صاباتامل��ت��ك��ررة بالر�شح وال��ن��زالت ال�صدرية
واحل�سا�سية.
 مفيدة اللتهاب ونزيف اللثة واحتقاناحل��ل��ق واحل��ن��ج��رة ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام��ه��ا
كغرغرة.
 مهدئة وت�ساعد على ارتخاء الع�ضالتوحت�سني امل��زاج ،و�شرب منقوعها قبيل
ال��ن��وم يخفف الأرق وال��ق��ل��ق والإره����اق
خ�صو�صا لدى امل�سنني.
 حت��ت��وي امل�يرم��ي��ة على م���ادة حافظةطبيعية ل��ذل��ك تخلط م��ع امل���واد امل��راد
حفظها بكمية من �أوراق املريمية u

العمل واألسرة :كيف يمكن التوفيق بينهما؟
�إن انخراط الأم يف احلياة املهنية ي�ستتبعه تغيريات .ف�إذا كنت �أيتها املر�أة قبل ذلك تقومني
باجلزء الأكرب من رعاية الأ�سرة ،وال�ش�ؤون املنزلية ،والأطفال �أو ذويك ممن يحتاجون
للرعاية �أو رمبا كنت تقومني وحدك بكل هذا ،فبدءا من الآن �سيكون لديك وقت �أقل
للقيام بكل هذه الأمور.
�إعلمي �أنه يتعني عليك �إعادة تخطيط يومك ب�شكل جديد وخمتلف عن ذي قبل.
ف�أنت تواجهني نف�س امل�شكلة التي تواجه كل الأمهات العامالت وهي حتديدا
رغبتك يف �أن ت�ؤدي مهامك الأ�سرية والوظيفية ب�شكل جيد.
ِ
بنف�سك �أنه لي�س من املمكن �أن
وهو �أمر ممكن �أي�ضاً �إذا �أدرك� ِ�ت
يكون كل �شيء مثاليا با�ستمرار� .سوف تق�ضني �ساعات �أقل من
ِ
عائلتك يف كيفية تق�سيم
املعتاد يف املنزل والبد �أن تفكري مع
العمل ب�شكل خمتلف و�أن متنحي نف�سك الوقت ليعتادوا جميعا
على الو�ضع اجلديد .فبع�ض الأمور التي تبدو يف البداية م�ستحيلة
�أو �صعبة ت�صبح مبرور الوقت �أمورا بديهية u

المرأة وسن األربعين ..جمال من نوع آخر
يقال �إن �سن الأربعني بالن�سبة للمر�أة ميثل مرحلة خطرة يف حياتها ،وهذا
مفهوم خاطئ ..و�إن كانت هذه املرحلة العمرية فيما م�ضى تُ َع ّ ُد منحنى �صعباً
يهبط بها من القمة �إىل ال�سفح  ،وكان يعني لها بداية النهاية ،ومن ثم يزداد
�شعورها بالوحدة والإكتئاب
والآن بعد �أن تغريت مفاهيم امل��ر�أة نحو العديد من �أمور احلياة ،وازدادت
عمقاً يف نظرتها جتاه تقدم ال�سن ومقاي�س اجلمال ا�ستطاعت عن اقتناع
و�إميان �أن تبدل نظرة الرجل لها ،بحيث يجد معها �إن لكل �سن “حالوته”
وجماله ،وبهذا ي�صبح �سن الأربعني �سن الأمل ال �سن الي�أ�س ،ملا يحدث فيها
من تغريات بيولوجية ،ف�إنها مرحلة طبيعية ،ميكن مرورها ب�سالم �إذا ان�شغلت
املر�أة بتحقيق هدف مهم يف حياتها كزوجة �أو �أم �أو عاملة ،وذلك حتى تتمتع
بهذه املرحلة من حياتها.
عندما تتخطى املر�أة اخلم�سة والأربعني من عمرها ،تكون قد دخلت دائرة فقدان
اخل�صوبة ،والتى قد تتم بني �سنة و�أخري ،و�إذ يطلق البع�ض على هذه الفرتة م�سمى
)�سن الي�أ�س( فالباحثون  ،يرون فى تلك الت�سمية ظلما و�إجحافا بحق املر�أة التى
ق�ضت ما يزيد عن ثالثة عقود من عمرها فى خ�صوبة مرهقة وحق لها �أن ترتاح
وت�أمل بق�ضاء فرتة خمتلفة من حياتها فى اهتمامات خمتلفة ،ولهذا يف�ضلون �أن
يطلقوا عليها �سن الأمل واجلمال u
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منوعات فكرية

حكم ومواعظ
• ال فرق بني خيانة ال�ضمري وخيانة الواقع �إال
التنفيذ.
• ح�سبك من ال�سعادة يف هذه الدنيا�:ضمري نقي
ونف�س هادئة وقلب �شريف و�أن تعمل بيديك.
ال�ضمِري ْ
• م َْن َف َق َد ّ
مل ي َِجد م ََّ�س ال َّت ْحقِري.
• ال�ضمري الهادىء هو الطريق للإن�سان
الهادىء.
• ال قوة كقوة ال�ضمري وال جمد كمجد الذكاء.
• للنجاح �سالمل ال ت�ستطيع �أن ترتقيها ويدك يف
جيبك.
• بع�ضنا ينجح بذكائه ،وبع�ضنا ينجح بغباء
الأخرين.
• �إذا عرفنا كيف ف�شلنا نفهم كيف ننجح .النجاح
يجر النجاح ،كما يجر املال املال.
• �أف�صح اخلطباء هو النجاح.
• لل�سعادة هي التقاء الن�شوة والر�ضا يف قلب
�إن�سان.
• الر�ضا ي�ضيء الوجه.الرف�ض مينحه اجلمال.

• اثنان ال ي�صطحبان �أبداً  :القناعة واحل�سد،
واثنان ال يفرتقان �أبداً احلر�ص واحل�سد.
• يقول املثل الياباين  :حياء املر�أة�أ�شد جاذبية من
جمالها
• يقول �أفالطون قمة الأدب �أن ي�ستحي الإن�سان
من نف�سه
• يقول غاندي  :الإختالف يف الر�أي ينبغي �أال
ي�ؤدي �إلى العداء و�إال لكنت �أنا وزوجتي من �ألد
الأعداء.
ف�ضله...فاهلل َ
َ
اهلل
ري
• من �أ�صل َح �سرير َته فاح عب ُ
يف ال�سرائر ،ف�إنه ما ينفع مع ف�سادها �صال ٌح ظاهر.
( االمام بن اجلوزي)
• اثنني ال تك�سرهما �أبداً يف حياتك:
الثقة و الوعود لأنها �إذا ُك�سرت ال ُت�صدر �صوتاً بل
الكثري والكثري من الأمل  -ت�شارلز ديكينز.
• ال ميكن للمرء �أن يجد م�أوى �أهد�أ و�أكرث �سكونا
من روحه
ماركو�س �أوريليو�س
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من طرائف العرب
بني
• دخل ابن
ّ
اجل�صا�ص على ابن له قد مات ولده  ،فبكى .وقال :كفالك اهلل يا ّ
محنة هاروت وماروت .فقيل له :وما هاروت وماروت ؟ فقال :لعن اهلل الن�سيان � ،إمنا
�أردت ي�أجوج وم�أجوج ! قيل :وما ي�أجوج وم�أجوج ؟ قال :فطالوت وجالوت ! قيل له:
لعلك تريد منكراً ونكريا ؟ قال :واهلل ما �أردت غريهما.
• ا�شرتى �أحد املغفلني يوماً �سمكاً  ..وقال لأهله :اطبخوه ! ثم نام  .ف�أكل عياله
ال�سمك ّ
ولطخوا يده بزيته .فلما �صحا من نومه  ..قال :قدّموا إ� ّ
يل ال�سمك .قالوا :قد
�أكلت .قال :ال .قالوا�ُ :ش ّم يدك .ففعل ..فقال� :صدقتم  ..ولكنني ما �شبعت.

• وقف �أعرابي معوج الفم �أمام �أحد الوالة ف�ألقى عليه ق�صيدة يف الثناء عليه التما�ساً
ملكاف�أة ،ولكن الوايل مل يعطه �شيئاً و�س�أله  :ما بال فمك معوجاً ،فرد ال�شاعر  :لعله
عقوبة من اهلل لكرثة الثناء بالباطل على بع�ض النا�س .

• جاء رجل �إلى ال�شعبي – وكان ذو دعابة – وقال � :إين تزوجت امر�أة ووجدتها
عرجاء ,فهل يل �أن �أردها ؟ فقال �إن كنت تريد �أن ت�سابق بها فردها ! و�س�أله رجل� :إذا
�أردت �أن �أ�ستح ّم يف نهر فهل �أجعل وجهي جتاه القبلة �أم عك�سها؟ قال :بل باجتاه ثيابك
حتى ال ت�سرق .و�س�أله حاج :هل يل �أن �أحك جلدي و�أنا محرم ؟ قال ال�شعبي :ال حرج.
فقال �إلى متى �أ�ستطيع حك جلدي ؟ فقال ال�شعبي :حتى يبدو العظم .

• كان احلجاج بن يو�سف الثقفي ي�ستحم يف النهر ف�أ�شرف على الغرق ف�أنقذه �أحدهم،
وعندما حمله �إلى الرب قال له احلجاج � :أطلب ما ت�شاء فطلبك جماب فقال الرجل:
ومن �أنت حتى جتيب يل �أي طلب؟ قال� :أنا احلجاج الثقفى قال له  :طلبي الوحيد
�أنني �س�ألتك باهلل �أن ال تخرب �أحداً �أنني �أنقذتك .
• دخل �أحد النحويني ال�سوق لي�شرتي حمارا فقال للبائع � :أريد حماراً ال بال�صغري
املحتقر وال بالكبري امل�شتهر �،إن �أقللت علفه �صرب ،و�إن �أكرثت علفه �شكر ال يدخل حتت
البواري وال يزاحم بي ال�سواري� ،إذا خال يف الطريق تدفق ،و�إذا �أكرث الزحام ترفق.
فقال له البائع �ساخرا� :إذا م�سخ اهلل القا�ضي حماراً بعته لك.

هل تعلم؟
• �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س
اجلاذبية على الأر�ض.
• �أنه لي�س للقمر غالف جوي و اجلبال
تغطي معظم �سطحه.
• �أن �أكرب �صحراء يف العامل تبلغ
م�ساحتها  8ماليني كيلو مرت و هي
ال�صحراء الكربى.
• �أن عدد الآالت التي ت�ستخدم لق�ص
احل�شائ�ش يف الواليات املتحدة 70
مليون �آلة و ت�سبب هذه الآالت تلوث
للبيئة يعادل ما ت�سببه  30مليون
�سيارة.
• �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة
ال�شم�س ب�أربع مرات ( .حقائق علمية )
• �أن اجلمل ال ين�سى من يظلمه.
• �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات
ت�أثراً باللغة العربية.
• �أن احلملة الفرن�سية على املك�سيك
دامت خـمـ�س �سنوات.
• �أن بحر �ساراغا�سو لي�س له �شواطئ
وذلك لكونه بحر داخل املحيط
الأطل�سي.
• �أن الدلفني هو �أذكى احليوانات
الثديية.
• �أنه كان للحمام الزاجل �إدارة خا�صة
يف الربيد يف العهد العبا�سي.
• �أن العرب قدمياً كانوا يطلقون على
الذهب ا�سم الأ�صفر الرنان.
• �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ()32
مرة يف الثانية الواحدة.
• �أن الفيل ي�شم رائحة الإن�سان على
بعد ن�صف كيلو مرت.
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مسك الختام

مستقبل االكتشافات واألحافير في «النفود»
من املفيد علميا وبحثيا ما عكف عليه م�ؤخرا جيولوجيون �سعوديون ،و�أجانب
بقــلم :
على ك�شف �أ�سرار بقايا فيل منقر�ض ُعرث عليها يف �صحراء النفود الكربى
«و�سط ال�سعودية» حيث يتوقع �أن تف�ضي بحوثهم �إلى ر�سم خريطة وا�ضحة
د.يحيى آل مفرح
لهجرة الفيلة ،والقردة وحيوانات �أخرى بني �إفريقيا واجلزيرة العربية قبل
رئي�س وحدة الأحافري
ت�شكل البحر الأحمر� ،أي قبل  30مليون عام.
هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية
فالأحافري يف منطقة النفود ال�سعودية ،تفيد التاريخ اجليولوجي ملنطقة
�شبه اجلزيرة العربية ،التي عا�شت فيها �أنواع كثرية من الثدييات ،وخ�صو�صاً
الفيلة العمالقة التي يقال �إنها كانت تتنقل بني �إفريقيا و�آ�سيا ،حيث يعمل حاليا فريق تابع لهيئة
امل�ساحة اجليولوجية على تنقيب الأر� ��ض ،وتوثيق ه��ذه احلقائق ،وك�شف املزيد منها يف اجلزء
اجلنوبي والغربي من �صحراء النفود الكبري ،وه��ذه االحافري علميا تعني الكثري من ال��دالالت
التاريخية القدمية ،وتقدم كم هائال من املعلومات البحثية عن جغرافية املنطقة الأثرية؛ وتاريخها
القدمي؛ فوجود �أجزاء لغزالن ،و�ضباع ،وغريها من الثدييات يف روا�سب البحريات القدمية ،التي
يقدر عمرها بنحو مليون عام ،ك�شف لفريق البحث والتنقيب �أن يف الفرتات ال�سابقة ت�أثرت املنطقة
ب�شكل كبري بكميات كبرية من الأمطار املو�سمية �أو �شبه مو�سمية ،على غرار نظام ال�سافانا البيئي
يف قارة �أفريقيا ،ثم تلتها فرتة جفاف �أدت �إلى انقرا�ض هذه احليوانات.
وميكن القول �أن ما ا�ستخرجته وحدة الأحافري  -حتى الآن  -من بقايا ثدييات كبرية منقر�ضة
يف املنطقة نف�سها ،تعود �إلى خيول ،وثريان ،وغزالن ،ومها ،و�ضباع ،وكالب برية ،وطيور جارحة،
وبقايا من «فيلة عمالقة» فاق عدد عيناتها املكت�شفة الـ 150عينة ،متثلت ب�أجزاء كاملة من الأطراف
الأمامية ،واخللفية ،والأ�ضالع والفقرات ،والفكوك ال�سفلى ،و�أنياب �صغرية وكبرية ،مثل «فيل
تيماء» ال��ذي ميثل نقطة حتول يف م�ستقبل االكت�شافات باملنطقة رغم �أن ما مت التنقيب فيه ال
يتجاوز  %40من الطبقة �إال �أن جمموع ما مت جمعه من بقايا الفيل بلغ  ،%80وتعر�ض حالياً يف
متحف وحدة الأحافري بالهيئة.
ولعل ا�ستكمال العمل امليداين امل�شرتك مع الهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث الوطني ،وجامعة
«�إك�سفورد» الربيطانية ،ومعهد «ماك�س بالنك» الأمل��اين ،وباحثني من �أ�سرتاليا و�إ�سبانيا ،يقدم
للباحثني ،واملهتمني معلومات جيولوجية تاريخية تعود �إلى بيئات املناخ القدمي يف �شبه اجلزيرة
العربية ،ويعزز م�سارات العمل االحفوري يف مختلف مناطق ال�سعودية التي يعود تاريخ انقرا�ض
حيوان الأح�ف��ورة املكت�شفة فيها �إل��ى نحو  29مليون �سنة ،بح�سب فريق اخل�براء واملخت�صني من
جامعة «ميت�شيغن» الأمريكية ،الذين �شاركوا يف التنقيب؛ مما يجعلها منطقة حتمل الكثري من
املعلومات القيمة للتاريخ االن�ساين ،ويتطلب املزيد من الدعم من اجلهات املعنية u
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الجمعية السعودية لعلوم الحياة
تعد الجمعية السعودية لعلوم الحياة أولى
الجمعيات العلمية في المملكة
والتي تأسست في عام 1395هـ
(1975م) لمعالجة المشاكل
البيئية و االحيائية المحلية عبر
ما يقدمه الباحثون المتخصصون
ف��ي م��ج��االت علوم الحياة من
ن��دوات ولقاءات علمية والتي
تعقدها الجمعية سنويًا وذلك
عبر تشجيع ونشر االهتمام بعلوم الحياة
والنهوض بها وتوثيق عرى التآزر بين العاملين
في ه��ذا الميدان على الصعيد المحلي
والعربي والعالمي.

للتواصل
 pهـاتف 4675838 - 4678786 :
 pفاكس 4679983 :
 pموقع الجمعية :
www.saudibiosoc.com

المحافظة على البيئة الطبيعية وإنمائها
أحد األهداف المهمة لرؤية 2030

