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تهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى رفع مستوى جودة الحياة
وحماية الأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية

 

سميره القريشي



" منذ إطالق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة
جهوداً كبيرة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي
تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن

سلمان، ستساهم مبادرة السعودية الخضراء اليوم بتعزيز هذه
الجهود من خالل توحيد جميع الخطط الرامية إلى تحقيق

االستدامة في المملكة، وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة
وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي. "

 

الخط الزمني  للجهود المبذولة   لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي
 

إطالق مبادرة
الملك سلمان

للطاقة المتجددة 

2016 2017 2018

2019 2020 2021

اإلعالن عن
البرنامج الوطني
للطاقة المتجددة

إطالق اإلستراتيجية
الوطنية للصحة و

البيئة 

تأسيس القوات الخاصة
لألمن البيئي

حملة لنجعلها خضراء
للحد من التصحر 

مبادرة السعودية
الخضراء 



حماية البيئة
 تحويل الطاقة

برامج االستدامة

تجمع مبادرة السعودية الخضراء بين :
.1
.2
.3

و ذلك لتحقيق ثالثة أهداف شاملة من أجل بناء مستقبل مستدام
للجميع  و هي :

تقليل اإلنبعاثات
الكربونية 

تقليل اإلنبعاثات
الكربونية بأكثر من %4
من المساهمات العالمية 

تشجير المملكة
العربية السعودية 

زراعة 10 مليارات
شجرة في جميع أنحاء

المملكة 

حماية المناطق
البرية و البحرية 

رفع نسبة المناطق
المحمية إلى أكثر من
30% من مساحة أراضي

المملكة 



" في وقت أصبح فيه االعتماد على مصادر
الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، ستدعم مبادرة
السعودية الخضراء جهود المملكة لتصبح رائدة
في مجال االستدامة على المستوى العالمي "
تعمل مبادرة السعودية الخضراء مع مختلف المؤسسات في جميع

أنحاء المملكة لتعزيز جهودها الحالية لمكافحة التغيرات المناخية و
العمل على تقريب جهود القطاعات الحكومية و القطاعات الخاصة

لمزيد من اإلبتكار و استغالل الفرص .
تهدف هذه الخطة  الطموحة إلى تحقيق االستدامة واالزدهار عبر خمسة محاور أساسية

تقليل
االنبعاثات
الكربونية

حماية المحيطات

حماية الحياة
البرية

الحد من التصحَر

رفع نسبة تحويل
النفايات عن
المرادم



ندى حزام الشهراني



مشاركة من صديقة المجلة 
أحالم عائض

 عن فن تصوير  

أضغط هنا 

https://online.fliphtml5.com/pijnl/aqun/#p=18
https://online.fliphtml5.com/pijnl/aqun/#p=18




لتصفح بقية النشاط: 
اضغِط هنا  
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قبل وجود الورق كان الناس يتواصلون من خالل
الصور والرموز المنحوتة في لحاء الشجر

والمرسومة على جدران الكهوف أو األلواح
الطينية

منذ حوالي 2000 عام قام الصينيون بنقل
مستوى اإلتصال هذا إلى مستوى جديد حيث

صنعوا مالءات من القماش لتسجيل
رسوماتهم وكتاباته و من هنا ولد الورق و بدأ

عصره تم صنع الورق ألول مرة   الصين بواسطة   مسؤول
في البالط الصيني قام  بخلط   لحاء التوت والقنب و

بعض الخرق بالماء ،ثم هرسها    و الضغط  على
الخليط للتخلص من السائل ثم تعليق الحصيرة

الرقيقة حتى تجف في الشمس.
خالل القرن الثامن أي بعد حوالي 300 عام من

اكتشاف الصينيين لطريقة صنع الورق انتقلت هذه
الطريقة الى المنطقة التي هي اآلن الشرق

األوسط. و استغرق األمر 500 عام أخرى لدخول
صناعة الورق إلى أوروبا. 

تم بناء أحد مصانع الورق األولى في إسبانيا ،
وسرعان ما تم تصنيع الورق في المصانع في جميع

أنحاء أوروبا. في عام 1690 ، تم بناء أول مصنع ورق أمريكي في والية
بنسلفانيا.

في البداية ، استخدمت مصانع الورق األمريكية الطريقة
الصينية في تقطيع الخرق والمالبس القديمة إلى ألياف

فردية لصنع الورق.
ولكن مع تزايد الطلب على الورق ، قامت المصانع

باستخدام األلياف من األشجار ألن الخشب كان أقل
تكلفة وأكثر وفرة من القماش. مما يضمن توافر اإلنتاج و

توافقه مع مستوى الطلب

لطالما كانت إعادة التدوير جزًءا من صناعة الورق. 

اليوم  ُيصنع الورق من األشجار المزروعة في غابات
ُمدارة بشكل مستدام ومن الورق المعاد تدويره.



(الفضفضة)
هذا المصطلح كثيرا مانسمعه يُعنى بـه تفريغ هموم القلب

لرفيق قريب لكني فعًال ال أحبه وال يثير اهتمامي فقد جربته

مراًرا لعله يخفف عني األمر لكن ماالحظته انه يتبعه مالمًة
للنفس أْسوء بكثير من شكوى عابرة لم أستفد منها إال

تأنيب الضمير قد يختلف الكثير معي لكن في نهاية األمر

هذه خاطرة قصيرة تجول في ذهني في ممرات ذكريات

االسى الصقها عىل مذكرتي التي لطالما عانت من تقلبات

مزاجي والتي أطرق بابها في أي وقت أشاء حتى في فحيم

الليل ، ثم ان هناك مثًال مشهور أتفق معه بكل جوارحي إذ

يقول "الشكوى لغير هللا مذلة "  فقد نسينا ان هناك رُبُ

فوقنا يعلم ما نكتم وما نظهر يرانا ، يعلم بأننا خطائون ومع
ذلك يغفر لنا ، ولنضع في أذهاننا أن جميع البشر يتذمرون

من شكوى الناس لهم لكن هللا يفرح بالعبد إذا شكاه ودعاه

فيستحي ان يخيب ظن عبده وان يرد ماطلبه صفرًا فلماذا

الشكوى للناس ولنا رب لطيف ودود يحبنا ويريد لنا الخير

ويكره لنا الشر فالحمدلله ان جعلنا نؤمن به وغمرنا برحمته
 .وعدله

 
كم تجرعنا من المر مراُتُ

 وشكونا من الهم عالت
 فما زادتنا الشكوى اال ندامًة

 وما زادنا الندم اال افات
فاشكي لربك تنل مسرات

 .وتُكفي نفسك شر الحسرات
 

 عهود الفيفي



Social Engineering
 

الهندسة اإلجتماعية

تحديد الهدف : يتم تحديد الهدف و جمع معلومات حوله غالًبا ما يتم جمع

المعلومات من وسائل التواصل أو المواقع التي من المحتمل أن ينشر فيها 

إن المعلومة هي أثمن ما يملك اإلنسان في هذا الوقت السيما المعلومات

الشخصية التي تتعلق بالشخص نفسه لذا أصبحت المعلومات الشخصية مجال

اهتمام للمحتالين و تزداد المعلومة أهمية إذا كانت معلومات مالية أو معلومات

قد تساعد في عمليات احتيال و غيره .

و لذلك طور المحتالون سبلهم في الحصول عىل هذه المعلومة.
 

ما هي الهندسة اإلجتماعية ؟
يشير مصطلح الهندسة االجتماعية إىل األساليب التي يستخدمها المتسللون

لكسب ثقة المستخدم حتى يتمكن المتسلل من الحصول عىل المعلومات التي

يمكن استخدامها للوصول إىل البيانات أو األنظمة.

تتضمن الهندسة االجتماعية عادًة انتحال صفة ممثلي المنظمات الرسمية

للتالعب باألشخاص لتقديم معلومات مثل كلمات المرور أو التفاصيل الشخصية.

يمكن أن تتضمن الهندسة االجتماعية مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو

رسائل نصية . يستخدم المهندسون االجتماعيون " المحتالون " مجموعة متنوعة

من األساليب إلقناع المستخدمين بالكشف عن المعلومات ، وغالًبا ما يتنكرون

في صورة دعم تقني أو موظفين في البنوك.

إن النتيجة واحدة بغض النظر عن الصفة التي يدعيها هذا المحتال و هي التالعب

النفسي الذي يؤدي إىل تسليم معلومات حساسة.

 
كيف تعمل الهندسة اإلجتماعية و تحقق هدفها ؟

في وقتنا الذي أصبحت الرقمنة ركن مهم فيه أصبحت الهندسة االجتماعية تشير

إىل ممارسة خداع األشخاص للحصول عىل معلومات قيمة ، والتي غالًبا ما يتبعها

هجوم إلكتروني. 

ال يمكن حصر هذه الهجمات في أسلوب واحد حيث تختلف الهجمة بإختالف
الهدف و صعوبته و عدة عوامل اخرى 

لكن غالًبا ما يتبع المهندسون اإلجتماعيون " المحتالون " النهج التالي :

.1



Social Engineering
 

الهندسة اإلجتماعية

الهدف معلومات عنه. إن المعلومات التي يبحثون عنها ليست معلومات حساسة

حيث إن المعلومات الحساسة هي الهدف إنها معلومات بسيطة مثل مكان

السكن و الحي و رقم الهاتف و تاريخ الميالد و مكان العمل معلومات يعد من

السهل الحصول عليها إن الهدف من هذه المعلومات البسيطة هو إضفاء صفة

الشرعية عىل عملية اإلحتيال .

     2. التواصل مع الهدف : يتم التواصل مع الهدف بشكل مباشر و ذلك بإنتحال
صفة رسمية و تقديم المعلومات البسيطة التي تم جمعها في قالب رسمي لطمئنة

الهدف و جعله يثق بهويتهم المزيفة و بعد ذلك يتم طلب معلومات حساسة من

العميل

     3. الهجوم : في هذه المرحلة يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها
من  العميل من أجل الوصول لألنظمة التي ترتبط بها المعلومة الحساسة التي تم

الحصول عليها قد يتم الوصول للحساب البنكي و سرقته أو استخدامه في عمليات

دفع كبيرة أو قد يتم الوصول إىل أنظمة أمنية و يتم إستخدام هوية العميل في

أعمال مشبوهه و غيرها الكثير من األضرار التي قد تعود عىل العميل باضرار كبيرة

تبدأ من الخسارات المادية و تصل للعقوبات األمنية و المحاكمة .

 
كيف نتغلب عىل هجمات الهندسة اإلجتماعية ؟

إن هذه الهجمات تعتمد بشكل رئيسي عىل العميل " الهدف " و دراسة كيف يفكر

و نطاق اهتماماته و ماذا يفضل و ماهي المشاكل التي يواجهها و ما الحلول التي
يبحث عنها و دراسة السلوك البشري بشكل عام و القليل من المعلومات حوله

التي تضيف الشرعية لهذه الهجمة 

لذلك أكثر األدوات قوة و جدوى لمحاربة هذه الهجمات هي الوعي القانوني و

التقني الذي يجب أن يحصل عليه العميل و هذه مسؤولية مشتركة بين العميل و

الجهة التي تملك معلومات حساسة قد يسعى المحتالون للحصول عليها.

 
 الهندسة اإلجتماعية هي خطر جديد في حال تم تنفيذه من قبل محتالين ألنها قوة
ال يستهان بها و لكن يمكننا اإلستفادة من مثل هذا العلم في نشر الوعي و العادات

الصحية و زيادة جودة الحياة و غيرها من المحاور الجيدة التي تساعدنا فيه 

 
سميره القريشي



 المها العربي 
من اإلنقراض
لإلنتشار

المها العربي في محمية طبيعية بالقرب من مدينة الحجر القديمة
في العال

ِِ(@thefella   كونور ماكنيل)

Soul of the desert: How the Arabian
 oryx was saved from the brink of
 extinction
Independent

تمت ترجمة أجزاء من هذا المقال  

سميره القريشي
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لطالما كانت المها محط اهتمام من قبل البشر و هدف مثير لإلصطياد لقد
بدأ البشر في اصطيادها منذ فترة طويلة و هو ما كان بداية لإلنقراض لكن

الثورة الصناعية الجديدة التي جلبت المركبات للصحراء زادت الوضع سوء
و رسمت البداية الفعلية لإلنقراض .

 
 " اليوم ، ُيقدر تعداد المها العربي - أحد األنواع األربعة في جنس المها ، "
مع وجود األنواع الثالثة األخرى حصرًيا في إفريقيا " بحوالي 1200 في
البرية في المملكة العربية السعودية ، باإلضافة إلى 6000 إلى 7000 في
األسر . إنه النوع األول الذي انتقل من تصنيفه على أنه منقرض في البرية
إلى ضعيف من قبل االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ، وهو

السلطة العالمية على األنواع المهددة باالنقراض. "
 

فكيف حدث هذا ؟
بدأت هذه العملية في عام 1986 .

ان عدم تواجد حيوانات بأعداد كافية في البرية كان عقبة كبيرة تواجه
عملية اإلنقاذ حيث أن التكاثر فالبرية و بدون تدخل بشري كان مستحيل
لذلك تم اللجوء الى خطة التكاثر في األسر . تم جمع األعداد المتبقية و
نقلها من مركز الملك خالد ألبحاث الحياة البرية إلى مركز األمير سعود
الفيصل لألبحاث ، وهو منشأة بنيت لهذا الغرض في الطائف ، جنوب غرب

المملكة العربية السعودية.
لم تكن األعداد الموجودة في السعودية كافية لوحدها و للتنوع الجيني
حاجة أيضا لذلك تم العمل على الحصول على أنواع من المها من حدائق

الحيوانات من عدة دول أخرى.
لم تسر األمور على ما يرام لفترة طويلة حيث أن العقبة األشد صعوبة و
التي هددت نجاح البرنامج و كانت ستقوده للنهاية هي إصابة العديد من

أفراد المجموعة بالسل !
إنها كارثة تهدد بفشل البرنامج و تزيد من فرص اإلنقراض التام حيث أن

الحل األول و التقليدي لعالج مثل هذه الحاالت هو اإلعدام.
 

لكن في حالة مثل هذه الحلول التقليدية غير ممكنه إنه وقت اللجوء لطرق
غير تقليدية إلنقاذ الوضع  



لقد تم استدعاء خبراء بيطريين من أجل وضع خطة محكمة وضعوا
بروتوكوًال صحًيا للتخلص من السل ؛ لقد عزلوا األفراد في مجموعات وتم
التأكد من شربهم األدوية الالزمة التي تم وضعها في مياههم، لم يتم
التغاضي عن أي تفاصيل حيث تم الحرص على فصل العجول التي ولدت
إلناث مصابة بعيًدا عنها وتربيتها يدوًيا ألن مرض السل يمكن أن ينتقل عن

طريق حليب األم 
لقد أنتج هذا النهج الصارم والمنهجية التي يقودها العلم جيالً خالًيا تماًما
من مرض السل هذا الجيل الذي يعد ضرورًيا لالستراتيجية طويلة المدى و

هي إعادة اإلدخال إلى البرية.
 

في عام 1989 في محمية محازة الصيد في وسط المملكة العربية
السعودية. استطعنا القول انه تم استعادة المها العربي و نجحت عملية

االنقاذ من السل و اصبح لدينا جيل جديد للخطوة القادمة .
 

تم اتخاذ قرار بإحاطة المحمية البالغة مساحتها 2553 كيلومتًرا مربًعا
بسياج يبلغ طوله 240 كيلومتًرا. وذلك كخطوة مهمة إلبعاد الماشية
والصيادين و أي تهديدات أخرى . كما تم إطالق أنواع محلية أخرى ، بما

في ذلك الغزالن العربية والنعام أحمر العنق والحبارى.
 

طبيعة حياة المها العربي :
يعيش المها العربي بشكل أساسي على الحشائش ، لكنه يأكل أيًضا الجذور
والبراعم واألوراق لبعض األشجار.  تأتي جميع متطلباتهم المائية من ما
يأكلونه ، والتكيفات الفسيولوجية التي تسمح لهم بالتحكم في درجة حرارة
أجسامهم مما يمكنهم تقليل فقد الماء إلى الحد األدنى المطلق. تبدأ اإلناث
في التكاثر منذ سن الثانية تقريًبا ، ويقدر عمرها بحوالي 12 عاًما في البرية.
في الظروف العادية ، تشكل هذه الحيوانات قطعاًنا من حوالي 12 إلى 18
حيواًنا ولكن في الوديان الخصبة ذات األشجار والغطاء النباتي الجيد ،

يمكن أن يصل عددها إلى 60. 
 



ما هو ؟

اكتئاب ما بعد الوالدة

تتعرض الكثير من األمهات الى الكآبة النفاسية و هي تشمل التقلبات المزاجية و
نوبات من البكاء و القلق و صعوبة في النوم و التي تستمر أليام قليلة أو ألسبوع

أو اثنين بعد الوالدة . لكن البعض من األمهات قد يعانين من اكتئاب ما بعد الوالدة
و هو مشابه للكآبة النفاسية لكن تشتد األعراض و تزداد مدة مالزمتها لألم و

تصبح حادة جًدا و في حاجة الى تدخل طبي 
ال تشترط الوالدة لحدوث هذا اإلكتئاب بل قد تصاب به الحامل أيًضا.

الكآبة النفاسية

التقلُّبات المزاجية

القلق

الحزن

التهيُّج

الشعور باإلرهاق

البكاء

انخفاض التركيز

مشاكل الشهية

صعوبة في النوم

 تستمر الكآبة النفاسية أليام قليلة أو ألسبوع
أو اثنين بعد الوالدة و قد تشمل األعراض

التالية : 

تكون هذه األعراض مؤثرة عىل األم و يومها و

تتراوح شدة التأثر من خفيف اىل متوسط

لكنها ال تزال ذات آثر عىل األم و يجب
التخفيف منها حتى ال تصبح مالزمة لها أو

تهيئ لإلصابة باإلكتئاب 

التقلُّبات المزاجية الحادة

اإلفراط في البكاء

صعوبة التعلق بالطفل و الرغبة في تركه

االبتعاد عن العائلة واألصدقاء

فقدان الشهية أو تناول المزيد من الطعام

بشكل يفوق المعتاد

عدم القدرة عىل النوم (األرق) أو النوم لفترات

طويلة

التعب البالغ أو فقدان الطاقة

قلة االهتمام ونقص االستمتاع باألنشطة
التي كانت تبعث عىل المتعة

إن عالمات وأعراض اكتئاب ما بعد الوالدة تكون

أكثر كثافة وتدوم لفترة أطول و قد تتداخل في
النهاية مع قدرتك عىل العناية بطفلك والتعامل

مع المهام اليومية األخرى. 

 قد تظهر األعراض التالية خالل األسابيع القليلة
األوىل بعد الوالدة، أو في وقت مبكر جًدا  أثناء

فترة الحمل أو في وقٍت وقت الحق قد يصل إىل
سنة بعد الوالدة. 

أعراض اكتئاِب ما بعد الوالدة :

اكتئاب ما بعد الوالدة



اكتئاب ما بعد الوالدة

التهيُّج الشديد والغضب

الخوف من أال تكون أم جيدة

اليأس

أحاسيس انعدام القيمة، أو الخزي، أو

الذنب أو العجز

انخفاض القدرة عىل التفكير بوضوح، أو

التركيز، أو اتخاذ القرارات
نوبات القلق أو الهلع الشديدة

أفكار إيذاء النفس أو إيذاء الطفل
تكرار أفكار الموت أو االنتحار

هذه أبرز أعراض اإلكتئاب قد تصاب األم

بأغلبها أو بعضها لكن العامل الفاصل بينها و
بين كونها عرض عابر تتخلص منه بمرور

الوقت هو شدة هذه األعراض و مدة بقائها و

تأثيرها عىل حياة األم اليومية و مهامها تجاه

نفسها و طفلها.

اكتئاب ما بعد الوالدة

األسباب

تعد التغييرات البدنية. بعد الوالدة احد

العوامل حيث  قد يسهم االنخفاض

الكبير في هرموني (اإلستروجين
والبروجيسترون) في الجسم في اإلصابة

باكتئاب ما بعد الوالدة. وكذلك يمكن أن

تنخفض بعض الهرمونات التي تفرزها

الغدة الدرقية بدرجة كبيرة أيًضا 

ال نستطيع تحديد سبب واحد أو عدة أسباب
عىل أنها هي المسبب المباشر لهذا اإلكتئاب

لكن نستطيع تحديد عوامل قد تكون هي

السبب أو قد تكون مساهمة في زيادة فرصة

األصابة به .

األسباب

المشكالت النفسية هي األخرى أحد أهم

العوامل التي يجب اإلنتباه لها حيث عند

الحرمان من النوم وكثرة المهام المرهقة

للغاية يمكن أن تعاني األم في التعامل

مع المشكالت ولو البسيطة ويمكن أن

تكون قلقة حول القدرة عىل رعاية

المولود الجديد بإلضافة اىل ضعف

الشعور بالهوية أو الشعور بفقدان التحكم

في مجريات الحياة

مما يجعل األم تشعر بالتعب والكسل

واالكتئاب.

متى تزداد الخطورة؟

وجود تاريخ َمرَضي من االكتئاب، سواء

أثناء الحمل أو في أوقات أخرى
وجود اضطراب ثنائي القطب

سبق و تعرضت لاكتئاب ما بعد الوالدة 

وجود أفراد من األسرة يعانون من

االكتئاب أو اضطرابات مزاجية أخرى

في حال تعرضت األم ألحداث مرهقة

خالل الحمل مثل مضاعفات الحمل أو

المرض أو فقدان العمل

إن الحذر و الحيطة التي نستطيع إتخاذها

للوقاية من أي مرض أو إصابة باإلمكان
تطبيقها في حالة اكتئاب ما بعد الوالدة حيث

إن معرفة األم ببعض االمور التالية يجعل من

السهل عليها ترتيب جدول دوري لإللتقاء

بِطبيب من أجل المراقبة المستمرة حتى

تستطيع الخروج من هذه الحالة بأفضل حال

أو حتى الوقاية منها . يجب أن تحذر األم و
تقوم بإجراءات وقائية في حال :



اكتئاب ما بعد الوالدة
الوقاية  متى تزداد الخطورة؟

في حال كان الطفل يعاني من مشاكل

صحية أو احتياجات خاصة أخرى

عند وجود مشاكل في عالقتِك مع

الشريك

 عند وجود مشاكل مالية
اذا كان الحمل غير مخطط له أو غير

مرغوب فيه

خالل الحمل : يمكن ترتيب جدول 

مواعيد مع الطبيب من أجل المراقبة عن

كثب لمالحظة ظهور أي عالمات أو

أعراض لالكتئاب. حيث يمكن السيطرة

في بعض األحيان عىل االكتئاب الخفيف

من خالل مجموعات الدعم واالستشارة

والعالجات األخرى. وفي الحاالت األخرى

األشد حدة قد يُوصى بتناول األدوية

المضادة لالكتئاب حتى خالل الحمل و

ذلك بإشراف طبي .

بعد الوالدة : قد يُوصي الطبيب بالخضوع

لفحص الحالة الطبية ما بعد الوالدة بحًثا

عن عالمات وأعراض اإلصابة باكتئاب ما

بعد الوالدة. حيث انه كلما تم االكتشاف

مبكرًا كلما أمكن بدء العالج مبكرًا.

لطالما كانت الوقاية خير خطوة يتخذها

اإلنسان لتجنب خطر إصابة محتملة لما في

ذلك من تقليل حدوث اإلصابة و في حال

حدوثها تقليل األضرار المحتملة.

و كخطوة لتقليل فرص حدوث اكتئاب ما بعد
الوالدة و الحد من أضراره في حال حدوثه

سيكون من الجيد اتباع الخطوات التالية : 

سميره القريشي
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