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د. خالد عيل الفاضل
املدير العام

يف إطــار تكريــم العلمــاء الكويتييــن والعــرب اللذيــن حققــوا انجــازات متميــزة ومســاهمات أصيلــة يف مســيرتهم البحثيــة، تمنــح مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي منــذ عــام 1979 
“جائــزة الكويــت” يف مجــاالت علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية، علمــاً بــأن المجــاالت العلميــة الفرعيــة تتغيــر ســنويا. وتدعــو المؤسســة الجامعــات والمراكــز العلميــة 
والباحثيــن المؤهليــن األفــراد إىل التقــدم بترشــيحاتهم الخاصــة بالعلمــاء الكويتييــن والعــرب ممــن يتلمســون يف إنتاجهــم العلمــي التميــز والريــادة وذلــك يف المجــاالت الفرعيــة 

للجائــزة للعــام الحالــي 2021، وهــي:

تقـدم المؤسسـة يف كل مجـال مـن المجـاالت الفرعيـة لعـام 2021 جائـزة نقديـة مقدارهـا 40,000 د.ك )نحـو 135 ألـف دوالر أمريكـي(، إضافة إىل ميدالية ذهبية ودرع المؤسسـة وشـهادة 
تقديريـة، وتمنـح جائـزة الكويت وفق الشـروط التالية:

ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ويحق للفائزين بالجائزة سابقاً ترشيح من يرونه مؤهالً لنيلها، وال تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.. 1
تطلبات الترشيح الذاتي، عىل أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بياناً موجزاً يبرز مسوغات أهليته للتقدم للجائزة.. 2
أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، من خالل شهادة ميالد يف بلد عربي، أو جواز سفر عربي، أو وثائق أخرى ذات صلة تُــرفق مع طلب التقدم.. 3
أن يكـون المرشـح عالمـاً باحثـاً يف المجـال المعلـن عنـه لعـام 2021، ويحمـل شـهادة الدكتـوراه، وللمتقدميـن يف مجـال العلـوم التطبيقيـة )مـن غيـر حاملـي شـهادة الدكتـوراة( أن . 4

يكـون حاصـالً عـىل شـهادة الزمالة.
أن يكون التقديم مشفوعاً بقائمة تضم أسماء ثالث شخصيات علمية باإلضافة إىل اسم مؤسسة علمية واحدة تزكي المرشح/المتقدم لنيل الجائزة.. 5
أن يكون اإلنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إىل المجال المقدم فيه ومنشوراً خالل السنوات العشرين الماضية. ويشتمل اإلنتاج العلمي عىل ما يلي: أبحاث . 	

منشورة أو مقبولة للنشر يف مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور يف كتاب عىل أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد )ISBN(. ولن يتم 
مراجعة أو تقييم االعمال األدبية والفنية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف اإلنجازات الخاصة بالمرشح.

ــاً. ويمكـــن الحصـــول عـــىل طلـــب التقـــدم مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي . 	 أن يُـــــستكمل طلـــب التقـــدم للجائـــزة ويرســـل اإلنتـــاج العلمـــي للُمـتقــــدم إلكترونيـ
للمؤسســـة www.kfas.org/kuwaitprize2021، علمـــاً بـــأن طلـــب التقـــدم يف حقلـــي العلـــوم األساســـية والعلـــوم التطبيقيـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة فقـــط.  

أن يرسـل اإلنتـاج العلمـي وفـق ملفـات PDF، بواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل )Google drive – Dropbox   OneDrive( وترسـل عـىل . 	
kuwaitprize@kfas.org.kw اإللكترونـي للجائـزة البريـد 

 قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعتراض عليها.. 	
آخر يوم لتسلم طلبات الترشيح هو يوم األثنين، 	2 فبراير 2022.. 10

kuwaitprize@kfas.org.kw :+ والبريـــد اإللكترونـــي لمكتـــب الجوائـــز		222 5	04-	اللستفســـار يمكـــن التواصـــل مع المؤسســـة عـــىل 5

www.kfas.orgمــســتــقـــبـــل نــــرعـــــاه باملـــــــعـــــــرفـــــة

العلوم األساسية:
(: الفيزياء الحيوية والفلكية والذرية وفيزياء الجسيمات والطاقة العالية  العلوم الفيزيائية )وتشمل عىل سبيل المثال ال الحصر

والجيوفيزياء واألنظمة الكمية وفيزياء الكم وفيزياء الحالة المكثفة

العلوم التطبيقية:

(: تطوير العقاقير واللقاحات الجديدة، التصدي أللوبئة واألمراض  العلوم الطبية التطبيقية )وتشمل عىل سبيل المثال ال الحصر
السارية، حماية الصحة العامة، تطبيق أبحاث الجينوم الطبية يف الممارسات اإلكلينيكية، تطبيق بحوث الخاليا الجذعية لعالج 

 األمراض المزمنة، التصوير الطبي.
وتولي الجائزة لعام 2021 ترحيباً خاصاً لموضوع مكافحة األوبئة والجائحات واألمراض المعدية.

العلوم االقتصادية واالجتماعية:
(: مناهج التعليم والتكنولوجيا، تطوير المهارات الحيوية والتحليلية والبحثية  العلوم التربوية )وتشمل عىل سبيل المثال ال الحصر

وغيرها، معالجة صعوبات التعليم، اإلدارة التربوية والسياسات، اإلصالح التربوي.

العلوم اإلنسانية والفنون واآلداب:
(: علم اللغة الحاسوبي، واللغويات المعرفية، واللغويات العصبية، وعلم الداللة،  علم اللغويات )وتشمل عىل سبيل المثال ال الحصر

وعلم اللغة االجتماعي، وعلم اللغة النفسي.

جائزة الكويت لعام 2021 — الدورة األربعون
دعــوة للـرتشـــح



أهمية نبات القرم 
يف النظام اإليكولوجي

وهـــذا ظاهـــر بوضـــوح يف اختالفات أجنـــاس هـــذه النباتات 
املوجـــودة يف ســـواحل العـــامل القديـــم )غرب املحيـــط الهادي، 
واملحيـــط الهنـــدي، ورشق إفريقيا( مقارنًة بتلـــك املوجودة يف 
ســـواحل العـــامل اجلديـــد )ســـواحل املحيـــط األطلـــي لغرب 
إفريقيـــا ورشيق األمريكتـــن(، والعوامل الرئيســـية املتحكمة 
يف توزيعها وأهمها املناخ واالرتفاع النســـي ملســـتوى ســـطح 
والتهديـــدات  التحديـــات  إىل  العـــدد  يتطـــرق  كمـــا  البحـــر. 
والضغـــوط الـــي تتعـــرض لهـــا موائـــل القـــرم والناتجة عن 
املمارســـات البرشيـــة الســـلبية واألنشـــطة التنمويـــة الي ال 
تراعـــي البعد البييئ، مما أدى إىل تدهـــور رسيع يف هذا النظام 
البيـــيئ الفريـــد. وإضافة إىل التلـــوث النفطي بســـبب حوادث 
ناقالت النفط، تعترب مرشوعات التنمية الســـاحلية وتجفيف 
األرايض الرطبـــة مـــن أخطر األنشـــطة البرشية الـــي أدت إىل 
تدهور مســـتويات موائل القرم، مما اســـتدعى تضافر اجلهود 
الدوليـــة إلعادة تأهيل تلك املســـاحات املتدهورة أو اســـزراع 

القرم يف بعض املناطق اجلديدة.
ومـــن أهـــم وســـائل هـــذه اجلهـــود الدولية اســـتخدام 
التقنيات احلديثـــة لرصد احلالة الصحية لهـــذه الغابات وتتبع 
االنعكاســـات الســـلبية عليها بســـبب الضغوط البيئية، حيث 
أتاحت تقنيات االستشـــعار عن بعد وقـــدرات الرصد الفضايئ 
النظـــام  إدارة  ثـــم  ومـــن  البيئيـــة،  األرضار  تقييـــم  إمكانيـــة 
اإليكولـــويج لغابـــات القـــرم بطريقـــة علميـــة. فاســـتخدام 
املســـوحات البيئية التقليدية بواســـطة الزيارات امليدانية أمر 
صعـــب التحقيـــق نظرا لصعوبـــة الوصول إىل بعـــض املناطق 
املمتـــدة عىل مســـاحات هائلة، وارتفـــاع التكلفـــة املادية الي 

يتطلبها أداء هذه املسوحات. 
وقد أولـــت عدة الـــدول اخلليجية أهمية كبـــرة للحفاظ 
عىل غابات القرم، والســـيما من حيث تحديد مســـاحات كبرة 
كمحميات طبيعية لنبات القرم بعيداً عن األنشـــطة البرشية. 
لذا أطلقت ســـلطنة عمـــان مرشوعـــاً وطنياً كبـــراً يتمثل يف 
اســـزراع مليون شـــجرة قرم، كجـــزء من خطـــة طويلة األمد 
للمحافظـــة عـــىل املـــوارد واألنظمـــة البيئيـــة الســـاحلية الي 
تحتويـــه. وكذلـــك فعل معهـــد الكويت أللبحـــاث العلمية يف 
البحثيـــة  الدراســـات  مـــن  العديـــد  أجـــرى  حيـــث  الكويـــت، 
املختربيـــة، إضافـــة اىل مســـح كامـــل للشـــواطئ الطينية يف 
البـــالد لدراســـة إعـــادة نبات القـــرم اىل املناطـــق التاريخية يف 

سواحل الكويت. 

د. سالم أحمد العبالين
رئيس التحرير 

ينتـــرش نبـــات القـــرم أو املنغـــروف يف مناطـــق املـــد واجلزر عىل 
ضفـــاف ســـواحل املناطـــق االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية، 
ويعترب من النباتات الســـاحلية الي تســـتطيع تحمل ملوحة 
ميـــاه البحـــر. وقد تبلـــغ كثافة نمو هـــذا النبـــات درجة كبرة 
فيتكـــون منهـــا غابات متشـــابكة األغصان واجلذور تســـهم يف 
حماية الشـــواطئ من االنجراف والتـــآكل. وتؤدي غابات القرم 
دوراً بالـــغ األهمية كنظام بييئ فريد ومتمزي يشـــكل حاضنات 
طبيعيـــة ملجتمعـــات كبـــرة من الكائنـــات احلية، فهي تســـهم 
بشـــكل مبارش يف احلفاظ عـــىل التنوع احليوي مـــن خالل دعم 
السلســـلة الغذائيـــة، وتوفر املـــأوى واملوائل لعـــدد كبر من 
أنـــواع احليـــاة الفطريـــة البحريـــة كاألســـماك والقرشيـــات، 
والعديـــد من أنواع احليـــاة الربية كاحلـــرشات والطيور وبعض 
الزواحف وغرهـــا من مظاهر التنوع احليـــوي الرضوري حلفظ 

التوازن البييئ. 
كمـــا أن غابات القرم تعترب من أهـــم مصائد الكربون ألن 
جذورهـــا تمتلك القـــدرة عىل امتصاص ثاين أكســـيد الكربون 
مـــن اجلو وتخزينـــه يف الرتبـــة، ويعترب هذا الغـــاز من العنارص 
املســـببة اللحتباس احلراري وتغر املنـــاخ. وتتفوق غابات القرم 
بمقـــدار يـــرتاوح ما بـــن 	 و 	 مـــرات عىل األقل عـــىل الغابات 
املطـــرة يف هـــذا األمـــر، لـــذا فهـــي تســـهم بشـــكل فعـــال يف 

التخفيف من آثار ظاهرة تغر املناخ.
يف هـــذا العدد من "التقدم العلمـــي" نتناول عملية تمايز 
مجتمعات نبات القرم عـــرب التاريخ اجليولويج لكوكب األرض، 

رئيس التحرير
د. سالم أحمد العبالين

— 
مدير التحرير

د. ليلى املوسوي

سكرتريا التحرير
يهام العويض ر

د.عبدهللا بدران

هيئة التحرير
عبدهللا املهنا

دمحم الحسن
مي بورسلي

التدقيق اللغوي
فادي بدارنه

يهام العويض ر
شعبان السيد

الغرافيك والتنضيد
ستوديو رشف
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برنامج "بذور املستقبل" األول
عرب اإلنرتنت يوفر وظائف جديدة 

للطلبة الكويتيني

هــــواوي  عـــىل رشكـــة  َـّــن  تعيـ العــــام 2020  يف 
ومؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي أن تتوصال 
إىل حلـــول مبتكـــرة لربنامجهمـــا الســـنوي بـــذور 
املســـتقبل Seeds for the Future. لقـــد حتَّمت 
جائحة كوفيـــد-	1 إعادة صياغـــة الربنامج، الذي 
ـــم حضوريـــاً، لتنظيمـــه عـــرب اإلنرتنـــت.    كان يُنظَّ
إنهـــاء  فبعـــد  تأثـــره.  مـــن  يقلـــل  مل  هـــذا  لكـــن 
الربنامـــج حصـــل املشـــاركان الكويتيان ياســـمن 
بـــورزق ونـــارص الصقعـــي عىل وظيفـــة يف رشكة 

هـــواوي بالكويت.
قالـــت بـــورزق، وهي خريجة برامج هندســـة 
اإللكرتونيـــات واالتصاالت بكليـــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيـــا، إن الربنامـــج كان "بمزنلـــة مفتاح 

ســـحري فتح أمامي أبوابـــاً كثرة".
بـــذور املســـتقبل هـــو برنامج هـــواوي الرائد 
للرشكـــة.  االجتماعيـــة  املســـؤولية  مجـــال  يف 
ويهـــدف الربنامج الـــذي انطلق يف العـــام 	200 

إىل تطويـــر املواهـــب املحليـــة املاهـــرة يف مجـــال 
املتنامـــي،  واالتصـــاالت  املعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وتعزيـــز التواصـــل بن البلـــدان والثقافـــات. ُدعي 
الطـــالب الكويتيون إىل التقـــدم للربنامج أول مرة 
يف العام 2015. وشـــملت مجموعـــُة العام 2020 

أربعـــن طالباً مـــن مختلـــف جامعـــات البالد.
يف الظـــروف العاديـــة يســـافر الطلبة الذين 
يقـــع عليهم االختيـــار للمشـــاركة يف الربنامج إىل 
الصـــن مـــدة أســـبوعن للتعـــرف عـــىل التقنيات 
الناشـــئة والتواصـــل مـــع طلبـــة وخـــرباء آخرين 
يف هـــذا املجال. لكـــن يف ذلك العام، جعـــل الوباء 
نقـــل  وتعـــنَّ  مســـتحيالً،  الصـــن  إىل  الســـفرَ 
الربنامـــج وتنظيمـــه عـــرب اإلنرتنـــت. وعـــىل الرغم 
ـــر بيئة  مـــن ذلـــك قـــال الصقعـــي إن الربنامج وفَّ
تعاونيـــة عمـــل فيها الطلبـــة معاً حلل املشـــكالت 
لديهـــم.  والقيـــادة  االتصـــال  مهـــارات  وصقـــل 
وأضـــاف الصقعـــي: "أهـــم ذكريـــايت هـــي عندما 

كنـــت وزمـــاليئ يف الفصـــل نحـــاول أن يســـاعد 
بعضنـــا بعضاً، إلنجاز بعض املهـــام الصعبة وفهم 
مـــادة الربنامـــج". نـــال الصقعي كذلك شـــهادته 
اجلامعية من كلية الكويت للعلـــوم والتكنولوجيا 

حيـــث تخصص يف هندســـة احلاســـوب.
أمـــا أغـــىل ذكريـــات ياســـمن بـــورزق عـــن 
برنامـــج بذور من أجل املســـتقبل فهي عن دوراتها 
التدريبيـــة حـــول التقنيـــات املتطـــورة. فقد قالت 
ــم "كيف نبقـــى مطلعن  ُـّ إن أفضـــل جـــزء هو تعل
عـــىل أحـــدث االبتـــكارات التكنولوجيـــة". يتضمن 
تَُعـــد  موضوعـــات  للربنامـــج  األســـايس  املنهـــج 
حديث الســـاعة، مثـــل تكنولوجيـــا اجليل اخلامس 
5G واحلوســـبة الســـحابية والـــذكاء االصطناعي. 
ويمكـــن للطلبـــة أيضـــاً متابعـــُة دورات اختيارية 

مثـــل االقتصـــاد الرقمـــي واتجاهـــات اإلنرتنت.
مـــن  بـــذور  برنامـــج  يف  مشـــاركتهما  بعـــد 
أجـــل املســـتقبل 2020، عينـــت هـــواوي بـــورزق 
والصقعي مهندَســـن لتطويـــر األعمال يف مجال 
احلوســـبة الســـحابية. وقال الصقعي إن ما مكَّنه 
من أن يخطـــو هذه اخلطوة يف حياتـــه املهنية هي 
املعرفة والصـــالت واخلربة العملية الي اكتســـبها 
مـــن برنامـــج بذور مـــن أجـــل املســـتقبل. وأكمل: 
"لقد منحـــي ذلك مزية مهمة جعلتـــي قادراً عىل 

االنضمـــام إىل رشكـــة مرموقة مثـــل هواوي".

بناء أمم متحدة للنساء يف مجال األمن السيرباين
أطلقت رابطة نساء الرشق األوسط لألمن السيرباين 

مؤتمرها االفرتايض للعام 2020 كجزء من جهودها لتمكني املرأة 
يف مجال األمن السيرباين يف منطقة الرشق األوسط

يف قطـــاع يهيمـــن عليـــه الرجـــال، تعمـــل الدكتـــورة ريـــم الشـــمري، الرشيك 
 Women in Cyber املؤسس لرابطة نساء الرشق األوســـط أللمن السيرباين
Security Middle East  )اختصـــاراً: رابطـــة WiCSME( مـــن أجـــل تمكن 
النســـاء ومنحهـــن القدرة عـــىل تأمن مجتمعهن مـــن خالل املعرفـــة والعمل. 
يف الفـــرتة مـــن 14 إىل 15 نوفمـــرب، أطلقـــت الرابطـــة مؤتمر األمن الســـيرباين 
االفـــرتايض للعام 2020 الذي شـــاركت فيـــه 50 من املتحدثـــات الرائدات عىل 

مســـتوى العامل، وحـــرضه جمهور مـــن مختلف أنحـــاء العامل.
قالـــت الشـــمري عن املؤتمـــر الذي ربـــط النســـاء بالقـــادة وبالعاملن يف 
املجـــال يف الرشق األوســـط والعـــامل، بصفتـــه بوتقة جامعة للنســـاء يف مجال 
األمن الســـيرباين: "نحن نبي أمماً متحدة للنســـاء يف مجال األمن السيرباين".

ـــن برنامج الفاعليـــة الي رعتها مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي  تضمَّ
أحـــدَث  الســـيرباين  األمـــن  قطـــاع  رائـــدة يف  أخـــرى  ورشكات ومؤسســـات 
مســـتجدات هـــذا املجـــال، وتركـــز حـــول ثالثة محـــاور. فتحـــَت عنـــوان "قوة 
األخوات" شـــمل املحـــور األول مجموعة واســـعة من املوضوعـــات من القيادة 
إىل األمـــن الســـيرباين، عرضهـــا عـــىل نحو فريـــد فريق اقتـــرت عضويته عىل 
النســـاء. وتناولـــت الكلمـــات الرئيســـة قضايـــا مثل ضعـــف تمثيل املـــرأة يف 
قطـــاع األمن الســـيرباين، والقيادة واألمن الســـيرباين الصناعي، واملســـؤوالت 

التنفيذيـــات يف أمـــن املعلومـــات صانعـــات التغيـــر. وتضمـــن املحـــور كذلك 
حلقـــات نقاشـــية تناولـــت تمكن املـــرأة يف القيـــادة وآفـــاق املواهب الشـــابة، 
وجلســـات قدمتهـــا متحدثـــات المعات حول املســـارات التقنية وغـــر التقنية 
ناقشـــت الســـباق نحو حيازة القوة الســـيربانية ومقاومة اإلجهاد والســـالمة 

عـــىل اإلنرتنـــت وأمن الطـــران واتجاهـــات األمن الســـيرباين.
أمـــا املحور الثـــاين فُخصص جلوائز رابطة نســـاء الرشق األوســـط أللمن 
الســـيرباين بعنوان "الكشـــف عن جواهر األمن الســـيرباين يف الرشق األوسط"، 
واحتفـــى بإنجـــازات املـــرأة يف املنطقـــة. وتوجهت ريم الشـــمري إىل املشـــاركن 
بقولها: "لقد خلقنا هذا اإلحســـاس، كُوين فخورة بنفســـك. دعينا نحتفْل بِك. 
دعـــي العامل كله يحتفْل بِك"، مشـــرة إىل أن أحد التحديات تمثل يف مســـاعدة 

النســـاء عىل التغلب عىل خجلهن من ترشـــيح أنفســـهن للجوائز.
تقدمـــْت إىل فئـــات اجلوائـــز الســـت أكرث مـــن 100 مرشـــحة وصلت 30 
منهـــن إىل التصفيـــات النهائيـــة وفـــازت 	1 مـــن بينهن. وضمت جلنـــة تحكيم 
اجلوائـــز محكمن إقليميـــن ودولين من الرجـــال والنســـاء املؤثرين يف قطاع 
األمن الســـيرباين. وقالت الشـــمري: "حرصنا عىل تشـــجيعهن وعـــىل أن نعرِّف 

بهن". أجمـــع  العامل 
ومـــن بن الفائـــزات ليال املنصـــوري، ممثلة احلكومة الكويتية الرســـمية 
أللمـــن الســـيرباين؛ ومـــن رابطـــة نســـاء الكويـــت أللمـــن الســـيرباين: فاطمة 
فـــؤاد مســـؤولة أمـــن املعلومـــات والرشيك املؤســـس؛ وزينب محمـــد محللة 

الســـيرباين. األمن 
 Capture The( شـــمل املحور الثالث للمؤتمر مســـابقة التقـــاط العلَـــم
Flag CTF( لقراصنة املعلوماتية تحت عنوان "مســـابقة رابطة نســـاء الرشق 
األوســـط ملغامرة التقاط العلم الســـيربانية" الي دعمتها منظمـــة التدريب يف 
األمـــن الســـيرباين SANS، وهي جمعيـــة تعاونيـــة عاملية للريـــادة الفكرية يف 

أمن املعلومات.
قالـــت بريانكا تشـــاتريج، الرشيك املؤســـس يف رابطـــة WiCSME: "يف 
جميـــع هـــذه املحـــاور الثالثة، كانـــت النقطة الرئيســـة الي أُخـــذت يف االعتبار 
بالنســـبة إىل جميـــع القـــرارات هـــي الكيفية الـــي يمكننـــا بها االرتقـــاء بوضع 
النســـاء أو مســـاعدتهن عـــىل أن يـــربُزن عىل نحو أكـــرب"، مشـــرة إىل أن املؤتمر 
ســـاعد عـــىل إحـــداث تغيـــر إيجـــايب حـــول دور املـــرأة يف األمـــن الســـيرباين                    

يف املنطقة.
باملثـــل أعربت الشـــمري عـــن اعزازهـــا بالتأثر الـــذي أحدثتـــه الفعالية: 
"لقـــد انضممن إلينا ودعمننـــا بمعرفتهن ودعمننا بأفكارهن. لقد ُســـطر نجاح 

يانا ديننيهائل للنســـاء يف جميع أنحـــاء العامل". بقلم مار

نـــارص الصقعــــيب يــــم الشــــمري ياســــمني بــــورزقر
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 عن 
ً
فزييايئ كوييت يسافر إىل سرين بحثا

إجابات ألكرب األسئلة يف الحياة

ال يَســـُع كثريـــن القـــوُل إنهـــم عملـــوا مـــع أكـــرب 
وأقوى مرسِّع للجســـيمات يف العـــامل وهم يتابعون 
دراســـتهم العليـــا، لكـــن الفزييـــايئ الكويي عيىس 
النراللـــه يمكنـــه ذلـــك. فبدعـــم مـــن مؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، شـــارك النراللـــه يف 
برنامـــج صيفـــي يف املنظمـــة األوروبيـــة أللبحـــاث 
العـــام  يف   )CERN ســـرن  )اختصـــاراً:  النوويـــة 
	201، حيث عمل عىل مصـــادم الهادرونات الكبر 
Large Hadron Collider، أكـــرب وأقـــوى مـــرسِّع 

للجســـيمات يف العـــامل.
عن تجربته قال النراللـــه: "كنُت محظوظاً 
ألن مؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمـــي أتاحت يل 
هـــذه الفرصـــة. لقد ســـاعدتي تلـــك التجربة عىل 

تشـــكيل منظوري حـــول العلوم".
حصل النرالله عىل البكالوريوس يف الهندسة 
النووية والفزيياء يف العام 2015، وعىل املاجســـتر 

يف  الهندســـية  والفزييـــاء  النوويـــة  الهندســـة  يف 
العـــام 	201 من جامعة  ويسكونســـن ماديســـون 
University of Wisconsin Madison يف الواليات 
املتحـــدة، ثـــم عـــاد إىل الكويـــت ليعمـــل زميـــالً يف 
معهد الكويت أللبحاث العلميـــة، ويتابع تحصيله 
العلمي للحصول عىل درجة املاجســـتر يف الفزيياء 
مـــن جامعـــة الكويـــت. شـــجعه أحـــد األســـاتذة 
املوجهـــن يف جامعة الكويت عـــىل التقدم لربنامج 

ســـرن الصيفي.
يف أثنـــاء وجـــوده يف ســـرن يف مدينة مرين 
بســـويرسا، عمل النرالله ضمن فريق دويل يتوىل 
 Compact تحليل بيانـــات اللولب املركب للميـــون
Muon Solenoid )اختصاراً: التجربة CMS(، وهو 
كاشف فزيياء اجلســـيمات أللغراض العامة ملحق 
بمصـــادم الهادرونات الكبر. بفضـــل البيانات الي 
يحصلـــون عليها من اللولب املركـــب للميون، يمكن 

للفزييائين دراســـة اللبنات األساســـية للمادة، بما 
يف ذلـــك جســـيم بوزون هيغـــز املعـــروف. ويوضح 

هذا العمـــل أدق التفاصيل الي تشـــكل كوننا.
إن فرصـــاً من هـــذا النـــوع، الي تتيـــح تعزيز 
فهـــم البرشيـــة للكون، هـــي الي ألهمـــت النرالله 
لدراســـة الفزيياء يف املقـــام األول. ويقول عن ذلك: 
"نحـــن البرش يُهمنـــا حقـــاً أن نفهم الطبيعـــة. هذا 
هو الســـؤال الكبـــر: ملاذا نحـــن هنا؟ كيـــف يعمل 
الكـــون؟ والفزييـــاء هـــي املجـــال الـــذي يجيب عن 

هذه األســـئلة".
خـــالل الربنامـــج الصيفـــي درس النراللـــه 
أيضـــاً لغـــات برمجة جديـــدة، وحـــرض محارضات 
وشـــارك يف أنشـــطة المنهجيـــة مثل يـــوم ثقايف 
وهاكاثـــون. خـــالل الهاكاثـــون عمـــل فريقه خالل 
عطلة نهاية أســـبوع كاملة عـــىل تصميم لعبة عىل 
شـــبكة اإلنرتنت تعتمد عىل فهم أســـايس للفزيياء 

النوويـــة وفزيياء اجلســـيمات.
  إن تنـــوَع املجموعة والبيئـــَة التعاونية مكَّنا 
املشـــاركن من خوض تجربة غنيـــة. قال النرالله 
إن لقـــاء باحثـــن آخريـــن من جميـــع أنحـــاء العامل 
ــره بأنـــه إللجابـــة عـــن عدد مـــن أكرب األســـئلة  ذكَـّ
يف احليـــاة، "تحتـــاج حقـــاً إىل تعـــاون اجلميـــع من 

مختلفة". خلفيـــات 
  بعـــد أن عـــاد إىل الكويت، واصـــل النرالله 
العمل يف معهد الكويـــت أللبحاث العلمية، ويتابع 
حالياً دراســـاته العليـــا. وتتضمن أبحاثـــه احلالية 
تطويـــر مواد نانوية ذات أســـاس معـــدين لتخزين 
الهيدروجـــن واملســـاهمة يف مســـتقبل الطاقة يف 
الكويـــت. وتطويرُ مثـــل هذه املصادر مـــن الطاقة 
هـــو جـــزء مـــن أهـــداف املعهـــد لتحويـــل اقتصاد 
الكويـــت املعتِمد عـــىل النفط بالتحـــول إىل مصادر 

الطاقة املســـتدامة.

يانا دينني بقلم مار

عــــيىس الـــــنرصهللا

 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق املضامني
العلمية وأرسار الطبيعة بكلمات ميرسة وأشكال جميلة؟

ق مجـلة
َ
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مراكز التقدم العلمي

هنـــاك حاجـــة إىل نـــرش الوعـــي عىل نطاق أوســـع 
باألشـــكال النادرة املوروثة من مرض الســـكري يف 
منطقـــة الرشق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، حىت 
يحصـــل املرىض عـــىل أفضـــل عـــالج متـــاح، وفقاً 
لباحثـــن يف أحـــد املراكز التابعة ملؤسســـة الكويت 

للتقـــدم العلمي.
يقـــول خرباء مـــن معهد دســـمان للســـكري 
يف مدينـــة الكويـــت إن األشـــخاص املصابـــن بداء 
Maturity – ســـكري الشـــباب يف مرحلة النضـــج

onset Diabetes of the Young  )اختصـــاراً: 
صون خطأ؛ ألن  الســـكري MODY( غالباً ما يشخَّ
عدداً كبراً مـــن األطباء ال يدركـــون االختالف بينه 

وبـــن األشـــكال األكرث شـــيوعاً للمرض.
الســـكري MODY هـــو شـــكل نـــادر وغـــر 
معروف من داء الســـكري مقارنًة بمرض الســـكري 
مـــن النوع األول والنـــوع الثاين األكرث شـــيوعاً. إنه 

مـــرض ورايث وقد ينترش يف كثر مـــن األحيان بن 
أفـــراد العائـــالت، ويظهر عادة يف ســـن مبكرة.

 The Lancet يف رســـالة نُـــرشت يف دوريـــة
Diabetes & Endocrinology، دعا الربوفيسور 
فهد املـــال وزمـــالؤه إىل تعزيـــز الوعي بهـــذا النوع 
من الســـكري، وزيـــادة االختبـــارات اجلينيـــة لهذه 

الكويت. احلالـــة يف 
تَُعد دول منطقة الرشق األوســـط وشـــمال 
معـــدالت  يف  العـــامل  دول  أعـــىل  مـــن  إفريقيـــا 
اإلصابـــة بالســـكري. ففـــي الكويـــت يعـــاين واحد 
من كل ســـبعة بالغـــن هذه احلالـــة، وقد تضاعف 
تشـــخيص مرض الســـكري من النـــوع األول لدى 

األطفـــال منـــذ تســـعينات القـــرن العرشين.
وعىل خالف داء الســـكري من النوعن األول 
والثاين، فإن الســـكري MODY هو مرض "أحادي 
اجلـــن"– أي إنـــه ناجم عـــن طفرة يف جـــن واحد. 

فـــإذا كان أحد الوالديـــن مصاباً بإحـــدى الطفرات 
ِّبة له، يكون أطفاله معرضن بنسبة   اجلينية املســـب

50 % ألن يرثـــوا احلالة.
وأعراضـــه  جـــداً  نـــادر  املـــرض  ألن  ونظـــراً 
مشـــابهة ألعـــراض النوعـــن األول والثـــاين مـــن 
مـــرض الســـكري، يخطـــئ األطبـــاء يف كثـــر مـــن 
األحيـــان يف تشـــخيصه عـــىل أنـــه أحد الشـــكلن 
األكـــرث شـــيوعاً للمرض. لكـــن هذه احلالـــة تتطلب 
عالجاً مختلفـــاً. فمعظم املصابن به، عىل ســـبيل 
املثـــال، ال يحتاجـــون إىل األنســـولن أو يتطلبـــون 
فقـــط جرعات صغـــرة منه. ويعاجل هـــذا النوع من 
الســـكري عـــادة من خـــالل إدخـــال تغيـــرات عىل 
نمـــط احليـــاة وإنقـــاص الـــوزن وتنـــاول أدوية عن 

الفم. طريـــق 
تقـــول الدكتـــورة حصـــة الكنـــدري، رئيســـة 
قســـم الصحة العامة يف معهد دســـمان للسكري: 
"مـــن املهم زيـــادة الوعـــي باألشـــكال أحادية اجلن 
مـــن املـــرض لضمـــان إحالـــة املـــرىض إىل االختبار 
والعـــالج  اإلدارة  عـــىل  يحصلـــوا  حـــىت  اجليـــي 

املناســـبن" حلالتهـــم.
كما يعـــي التشـــخيص الصحيح أنـــه يمكن 
إدارة املضاعفـــات املصاحبـــة عـــىل نحـــو أفضل. إن 
HNF1 – املُســـمَّى ،MODY أحد أشـــكال السكري
beta، يرتبـــط عىل ســـبيل املثال بظهور مشـــكالت 

يف الـــكىل وتشـــوهات يف الرحـــم وداء النقرس.
يســـمح االختبار اجليي أيضاً بتحســـن إدارة 
احلالـــة لـــدى األقـــارب الذيـــن ربمـــا ال يدركـــون أن 
لديهـــم الســـكري MODY. وقـــد يكـــون األطفـــال 
املولـــودون ألبويـــن مـــن العائلـــة املمتدة نفســـها 
مـــن                                 وراثيـــة  بأشـــكال  إللصابـــة  عرضـــة  أكـــرث 

مـــرض الســـكري.
غـــر   MODY الســـكري  انتشـــار  زال  مـــا 
معروف يف الكويت. ويف دراســـة مـــن املقرر نرشها 
يف وقت الحـــق من هذا العام، حـــدد املال والكندري 
لـــدى 0	  احلالـــة  مـــن  أنـــواع  عـــدة  وزمالؤهمـــا 
مريضاً تشـــر أعراضهـــم إىل احتمـــال إصابتهم به. 
وهم يأملـــون إنشـــاَء عيادة متخصصة للســـكري 
MODY يف معهـــد دســـمان للســـكري لتحســـن 
تشـــخيص وإدارة وعـــالج هـــذه احلالـــة، ومعاجلة 
هـــذه الفجـــوة يف الســـيطرة عىل مرض الســـكري    

يف الكويـــت.

ن  الحاجة إىل اختبار محسَّ
ملرض السكري الورايث

هناك حاجة إىل نرش الوعي على نطاق أوسع بسكري 
الشباب يف بداية سن النضج، حىت يحصل املرىض على 

أفضل عالج وإدارة ممكَنني للمرض.
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فجـــأة رأيـــُت مســـؤوليايت تكـــرب، وأردُت أن أؤديها 
عـــىل نحو جيـــد، لذلـــك بـــدأت بالتقـــدم إىل برامج 
العامـــة                                                                                           الصحـــة  لدراســــة  العلــــيا  الدراســــات 

األســـنان". لطـــب 
الدكتـــوراه  اليـــوم درجـــة  القـــادري  تحمـــل 
يف العلـــوم الطبيـــة وشـــهادة يف الصحـــة العامة 
أحـــد  وهـــي  هارفـــارد.  جامعـــة  مـــن  أللســـنان 
ديبلوماســـي البـــورد األمريـــي للصحـــة العامـــة 
 American Board of Dental لطـــب األســـنان
Public Health، ولديهـــا شـــهادة يف "اقتصادات 
الصحة ونتائـــح األبحاث" من جامعة واشـــنطن 

.University of Washington

تُبـــدي الدكتـــورة هند القـــادري حماســـة ال حدود 
لها تجاه املســـائل املتعلقة بالصحـــة العامة. ومنذ 
صغرهـــا كان لزياراتهـــا املنتظمة لطبيب األســـنان 
دور ملِهم يف اختيار مســـرتها املهنية. قبل رحلتها 
البحثيـــة درســـت القـــادري طب األســـنان يف كلية 
طب األســـنان بجامعـــة اإلســـكندرية يف مر. ثم 
بـــدأت عملهـــا يف الربامـــج املدرســـية لصحـــة الفم 
واألســـنان يف الكويـــت، وهـــو برنامج صحـــة الفم 
الشـــامل الوحيـــد ألطفـــال املـــدارس يف الـــرشق 
األوســـط. مل يمـــِض وقـــت طويـــل قبـــل أن تُـــرقَّ 
إىل مرشفـــة إكلينيكيـــة لتتـــوىل بعدهـــا رئاســـة                                                                                      
مركـــز مبـــارك الكبـــر لطـــب األســـنان. الربامـــج 

عملت مـــع زمالئها ومع الباحثـــن يف معهد 
دســـمان للســـكري، ويف الربامج املدرســـية لصحة 
الفـــم واألســـنان إلعـــداد أكـــرب دراســـة طولية من 
نوعها يف الرشق األوســـط. تضمنت الدراسة جمع 
بيانات مـــن أكرث من 000,	 طفل كويي لدراســـة 
عوامـــل خطر الســـمنة، وهو مرض ناتـــج عن فرط 
الدهون يف اجلســـم، ومرض الســـكري الذي يحدث 
عندمـــا تتعطل قـــدرة اجلســـم عىل إنتـــاج هرمون 
ارتفـــاع مســـتويات  إىل  يـــؤدي  األنســـولن ممـــا 

الســـكر يف الدم.
نجحـــت هـــي وزمالؤها يف تحديـــد املؤرشات 
بالســـكري  املرتبطـــة  املهمـــة  اللعابيـــة  احليويـــة 
احليويـــة  املـــؤرشات  هـــذه  تُســـتخدم  والســـمنة. 
لتحـــدد وجـــود يشء ما يحـــدث يف اجلســـم. وبناًء 
عىل نتيجـــة بحثهم، رفع فريـــق الباحثن توصيات 
ويف  احليـــاة  نمـــط  يف  تغيـــرات  بإجـــراء  تتعلـــق 
األنظمـــة املتبعـــة إىل مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة 
واملشـــاركن يف رســـم سياســـات الصحة العامة، 
بالنظـــر إىل الزيـــادة الرسيعـــة للحـــاالت اجلديـــدة 
مـــن داء الســـكري مـــن النـــوع الثاين بـــن األطفال 
واليافعـــن. مهـــدت هذه الدراســـة الطريـــق أمام 
القـــادري ملتابعة عملها البحـــي بمزيد من احلماس. 
كان البحث بعنوان "دراســـة نمـــط احلياة الصحية 
يف الكويـــت"، وموَّلْتـــه مؤسســـة الكويـــت للتقدم 

العلمـــي ومعهـــد دســـمان للســـكري يف الكويت.
يف هارفارد تعلمـــت إجراء األبحاث وفق أعىل 
املســـتويات وتقييـــم الربامـــج وتحديد املشـــكالت 
وتقديم حلول فعالة تســـتند إىل األدلة وليس إىل 
اآلراء أو املعلومـــات املتناقلة. واكتشـــفت أن لديها 
شـــغفاً جديداً بالبحث العلمي، وهـــو الطريق الذي 
اختارتـــه يف النهايـــة بعد حصولها عـــىل الدكتوراه 
يف العـــام 	201. بتمويـــل مـــن مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمـــي، أكملت برنامج ما بعـــد الدكتوراه، 
وهـــي درجة متقدمة ســـمحت لهـــا بإجـــراء مزيد 

من األبحـــاث املتقدمة.
بعـــد  مـــا  برنامـــج  إىل  انضمـــت  أن  بعـــد 
الدكتـــوراه، واصلت القادري دراســـة عوامل خطر 
الســـمنة والســـكري لـــدى األطفال. بعـــد مرشوع 
بحـــي أجرتـــه خلصـــت إىل أن األطفـــال الذيـــن ال 
يحصلـــون عىل كفايتهم من النـــوم هم أكرث عرضة 
ولديهـــم  الســـكري،  ومـــرض  بالســـمنة  إللصابـــة 

املدرســـية لصحـــة الفـــم واألســـنان هـــي مبـــادرة 
الكويـــت ومعهـــد فورســـيث أللبحـــاث  أطلقتهـــا 
Forsyth  Research Institute  يف بوســــطن، 
بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، لتوفـــر التثقيف 
والوقايـــة يف مجـــال صحـــة الفم والعـــالج آلالف 

األطفـــال مـــن املـــدارس الكويتية.
األســـنان  عيـــادة  مركـــز  رئيســـة  بصفتهـــا 
الرعايـــة                               توفـــرَ  لتشـــمل  مســـؤولياتها  تمتـــد 
آلالف األطفـــال، وتدريـــَب أطبـــاء األســـنان اجلـــدد 
وتقييـــَم أدائهـــم. قالـــت القـــادري: "مل يكـــن مـــن                                                                                   
لقـــد  الكبـــرة.  الصـــورة  إىل  النظـــر  الســـهل 
تدربـــُت عىل عـــالج املـــرىض وأمـــراض الفـــم، لكي                     

مخاطر أكـــرب إللصابة بالتهابات يف اجلســـم. عندما 
يصاب الشـــخص أو يكون مريضاً، يتضخم اجلسم 
بنحو طبيعي لشفاء نفسه. يُســـمى هذا االلتهاب، 
ولكـــن قـــد تحـــدث االســـتجابة االلتهابيـــة عندما 

ينشـــط اجلهـــاز املناعي مـــن دون أي ســـبب فعيل.
تُخربنـــا األدبيات البحثية الســـابقة أن بعض 
املـــؤرشات احليويـــة املوجـــودة يف الـــدم تعـــي أن 
الشـــخص قد يكون معرَّضاً عـــىل نحو مرتفع خلطر 
اإلصابـــة بمـــرض مـــا. لفهـــم الكيفيـــة الـــي يمكن 
بهـــا للعـــاب أن يفعـــل اليشء نفســـه حلـــل فريق 
البحـــث الـــذي قادتـــه القـــادري عـــرشة مـــؤرشات 
حيويـــة موجودة يف اللعاب والـــدم لتحري أي منها 
يـــؤدي إىل األمـــراض االلتهابية. ثم تابـــع الباحثون 
األطفـــال أنفســـهم يف العـــام 	201 للتحقـــق من 
وجـــود إصابـــات محتملـــة بمـــرض الســـكري أو ما 
قبـــل الســـكري، فوجـــدوا أن 20 % مـــن األطفـــال 
كانـــوا معرَّضـــن خلطـــر اإلصابة بمرض الســـكري. 
نتيجـــة لذلـــك تمكـــن الفريـــق مـــن ربـــط بعـــض 
املـــؤرشات احليوية بخطر اإلصابة بمرض الســـكري 
أو مـــا قبل الســـكري. أما األمـــر اآلخر املفيـــد الذي 
أظهرته الدراســـة فهـــو أن اســـتخدام اللعاب يوفر 

أداة أســـهل مـــن ســـحب الدم من اجلســـم.
وبينمـــا ركز بحـــث القـــادري عىل اســـتخدام 
اللعـــاب كأداة كشـــف، أرادت أيضـــاً التأكيـــد عـــىل 
أهميـــة الطـــب الوقـــايئ مـــن خـــالل عملهـــا، لكن 
بـــرزت أمامهـــا مشـــكلةٌ تتعلـــق بالوقاية نفســـها. 
اتبـــاع  يمكنهـــم  ال  األشـــخاص  "معظـــم  قالـــت: 
إرشـــادات الوقايـــة عـــىل نحـــو جيد. نعلـــم جميعاً     
أن التدخـــن مـــرض بالصحة، لكن النـــاس يدخنون 

حـــال". أي  عىل 
بعـــد وفـــاة والدهـــا يف العام 2020 بســـبب 
كوفيـــد-	1، حـــدا القـــادري فضولٌ لفهـــم الكيفية 
يف             والســـبب  املناعـــي،  اجلهـــاز  بهـــا  يعمـــل  الـــي 
عـــدم ظهـــور أعراض عـــىل بعض األشـــخاص فيما 
يحتـــاج بعضهم اآلخـــر إىل الرعاية يف املستشـــفى 

ويمـــوت آخرون.
لقـــد تابعت مـــن كثب األدلـــَة املزايـــدة الي 
تُظهـــر أن تجويـــف الفـــم هـــو أحـــد أوائـــل املواقع 
املعرضـــة لعـــدوى كوفيـــد-	1 وتكرارها وتنشـــيط 
اخلاليـــا املناعيـــة املحلية. وهـــي تعتقـــد أن معرفة 
مزيـــد عـــن االســـتجابة املناعيـــة يف تجويـــف الفم 

قـــد تؤدي إىل فهـــم جديد للفروس، ومـــن ثم ربما 
تقـــود إىل تطويـــر اســـرتاتيجيات وقائيـــة جديدة. 
ونظـــراً إىل خربتهـــا يف دراســـة املـــؤرشات احليوية 
اللعابيـــة، فإنهـــا تريـــد تعزيـــز معرفتهـــا من خالل 
تقـــي االســـتجابة امليكروبيـــة واملناعيـــة ملـــرىض 
كوفيـــد-	1. وهـــي تأمـــل أن تســـاعد النتائج الي 
تتوصـــل إليهـــا عائـــالٍت أخـــرى مثل أرستهـــا، وأن 

تُجنـــب مزيـــداً    مـــن الوفيات.
تعمــــل القـــادري حاليـــاً يف معهــــد دســـمان 
للســـــكري بالتعـــاون مــــع معهــــد جــــاي. كريــــغ           
إنســـتيتيوت J. Craig Venter Institute يف  فنـــرت 
املناعيـــة                                االســـتجابة  لفهـــم  املتحـــدة،  الواليـــات 

ملـــرىض كوفيـــد-	1.
جهودهـــا  تعزيـــز  إىل  القـــادري  وتســـعى 
لتحســـن الصحـــة العامـــة مـــن خـــالل أبحاثهـــا. 
فهـــي تعتـــرب البحـــث وســـيلة لتحديد املشـــكالت 
يف املجتمـــع وتقديـــم احللـــول وتقييـــم فعاليتهـــا. 
وتؤكـــد القـــادري تمســـكها بأهميـــة تعزيـــز البنية 
التحتيـــة البحثيـــة يف الكويت، الي تعتقـــد أنها ما 
زالـــت يف مرحلـــة النمو، وتتطلب كثـــراً من الدعم 
والتمويـــل. وهـــي تتطلـــع إىل تقديم مســـاهمات 
متمـــزية يف مجتمعها ومجال دراســـتها من خالل 
إرشاك الباحثـــن الشـــباب وتدريبهـــم للتأثـــر يف 
مجال الصحـــة العامة. كمـــا أنها تؤمـــن بإمكانية 
إحـــداث تأثر حقيقـــي يف الصحة العامـــة، إضافًة 
إىل تصميمها عىل مســـاعدة اآلخرين عىل تحسن 

نوعيـــة حياتهم.

بقلم بريل كوتينهو

استخدام املؤرشات الحيوية اللعابية 
للتنبؤ باألمراض االلتهابية

صورة: باندييل زوبريري

هــند القــــادري
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الســـكتة الدماغية هي حالة طبيـــة مميتة ينقطع 
فيها إمـــداد الدماغ بالدم من جـــراء إصابة خطرة 
يف األوعيـــة الدمويـــة، وهـــي حالـــة طبيـــة طارئة 
تحتـــاج إىل العـــالج يف أرسع وقـــت ممكـــن للحد- 
قدر اإلمـــكان- من األرضار الي قـــد تلحق باملريض.
هـــي  الدماغيـــة  "الســـكتة  املطـــري:  قـــال 
أحـــد أكـــرث أســـباب الوفـــاة والعجـــز شـــيوعاً يف 
العـــامل. يصـــاب نحـــو 	1 مليون شـــخص ســـنوياً 
بالســـكتات الدماغية، ويموت منهم ســـتة مالين 

  تتمـــزي مســـرته املهنيـــة بتحقيـــق عديـــد   
مـــن اإلنجـــازات، أحدثهـــا مـــا قدمـــه مـــن خدمات 
جلامعتـــه، جامعـــة الكويـــت، حيث شـــغل منصب 
كليـــة  يف  األكاديميـــة  للشـــؤون  العميـــد  نائـــب 
الهندســـة والبرتول، ثم عميد  القبول والتســـجيل. 
وهـــو عضـــو بـــارز يف معهـــد مهنـــديس الكهربـــاء 
 Institute of Electrical and واإللكرتونيـــات 
يَُعـــد جمعيـــة   الـــذي   Electronics Engineers
نيوجـــريس  يف  مقرهـــا  للمحرتفـــن  مرموقـــة 
بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، كما عمـــل محرراً 

وُمراِجعـــاً لعديـــد مـــن الدوريـــات املتخصصة.
وأمـــام احلقائق املؤملـــة املتمثلة يف الســـكتات 
تمثلـــت  الطبيـــة،  املعـــدات  ونقـــص  الدماغيـــة 
رؤيـــة املطـــري يف رضورة إنشـــاء نظـــام تصويـــر 
محمـــول يعمـــل باملوجـــات الصغريـــة )امليكروية( 
حيـــث                                                                                           مـــن  ومجديـــاً  نســـبياً  رسيعـــاً  يكـــون 
التكلفـــة، مقارنـــة بفحـــوص التصويـــر التقليدية 
الشائعة حالياً. ونظراً إىل أن جوهر املرشوع يعتمد                           
فقـــــد                             الصغريـــة،  باملوجـــات  التصويــــر  علــــــى 
ضـــــم فريقـــه أفـــراداً مؤهلـــن اختـــروا بعنايـــة                                                                                                       
ومنشـوراتــــهم                  الــــبحثية  خــــربتهم  عـــىل  بنــــــاًء 
باألشـــعة  التصويــــــر  مجـــال  يف  الصلـــــة  ذات 
الصغريـــة. لكـــن الطريق إىل تحقيق هـــذا املرشوع                                                                                            

مل يكـــن ســـهالً.
  قال املطري: "كان ملؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي دور رئيـــس يف تحســـن مقـــرتح البحـــث 
مـــن خـــالل عمليـــة مراجعـــة صارمة"، مســـتذكرا 
الـــي واجهوهـــا. كان الطريـــق            التحديـــات األوىل 

ال يـــزال طويـــالً أمـــام الفريق.
 )MRI( إن التصويـــر بالرنـــن املغناطيـــي  
واألشـــعة الســـينية والتصوير املقطعي املحوسب 
)CT( هـــي مـــن بـــن اإلجـــراءات الشـــائعة الـــي 
تُجـــرَى يف إطار عالج الســـكتات الدماغية. لكن مع 
األســـف، فإنها قد تُعرِّض املـــرىض ملخاطر مختلفة 
فيمـــا يواجهـــون بالفعـــل حالة طبيـــة طارئة. قال 
املطري: "إن العيوب الرئيســـة للفحص باألشـــعة 
هـــي  الســـينية  باألشـــعة  والتصويـــر  املقطعيـــة 

خطورة اإلشـــعاعات نفســـها".
تتضمن قائمة مخترةٌ ـمــن املخاطر املحتملة 
الي قد تـــؤدي إليها هذه اإلجراءات التشـــخيصية 
النشـــاَط اإلشـــعاعي املؤين والرسطـــاَن، إىل جانب 

آخـــرون بعجـــز                            يف حـــن يصـــاب ســـتُة ماليـــن 
العامليـــة  بيانـــات ملنظمـــة الصحـــة  دائـــم. تفيـــد 
نُـــرشت يف العـــام 	201 بأن الوفيـــات الناجمة عن 
الســـكتة الدماغية يف الكويت بلغـــت 2	.	 % من                                  

إجمـــايل الوفيـــات".
يف ضـــوء هــــذه اإلحصائيـــات أراد املطــــري 
قـــادر                   تصويـــر  جهـــاز  لصنــــع  فريقـــاً  يجمـــع  أن 
الطبيـــة                                                                     املخاطـــر  هـــذه  عـــن  الكشـــف  عـــىل 
املريـــض                                              تعريـــض  دون  مـــن  األوىل  مراحلهـــا  يف 

احتمـــال كبر إلعطـــاء تقرير ســـلي زائـــف. يمكن 
للتصويـــر بالرنـــن املغناطيـــي أن يكشـــف عـــن 
وجود مرض داخل جســـم اإلنســـان، لكـــن اإلجراء 
أغـــىل مـــن الوســـائل األخـــرى وأقـــل فاعليـــة يف 
فـــوق  املوجـــات  الدماغيـــة.  الســـكتات  حـــاالت 
الصوتية هي إجراء آخر شـــائع االستخدام، وبينما 
تعمـــل بنحـــو أفضـــل مـــع أمـــراض معينـــة، فإنها 
غـــر قـــادرة عىل إعطـــاء صـــورة مثاليـــة للمنطقة 
املمســـوحة. ومـــن ثـــم، من أجـــل احلـــاالت الطبية 
الطارئة مثل الســـكتة الدماغية، يحتـــاج األمر إىل 

نظام تشـــخيص رسيـــع وآمـــن ودقيق.
قـــال املطـــري: "هناك طلـــب كبر مـــن أجل 
حـــل املشـــكالت املذكـــورة آنفـــاً من خـــالل تطوير 
تقنية مدمجـــة ومتحركة يمكن اســـتخدامها عىل 
املريـــض يف الوقت الفعيل، إمـــا يف غرفة النوم أو يف 
غرفـــة الطوارئ ملتابعة الســـكتة الدماغيـــة. ونظراً 
املؤينـــة  غـــر  اجلذابـــة إللشـــعاعات  الســـمات  إىل 
ولكونها أقل تكلفة وال تســـبب آثـــاراً جانبية، يمكن 
اســـتخدام تقنيـــة التصويـــر املقرتحـــة يف كثر من 
األحيـــان للتعرف عىل الســـكتة الدماغيـــة يف رأس 
اإلنســـان يف أي وقـــت، ممـــا يجعلهـــا تتفـــوق عىل 

أنظمـــة التصوير املســـتخدمة حالياً".
يعمـــل نظـــام التصويـــر املقرتح باســـتخدام 
نموذج أويل مـــن الهوائيـــات ذات النطاق العريض 
توضـــع وفـــق نمـــط منتظـــم فـــوق رأس املريض. 
تتمزي اإلشـــارات املرسلة بواســـطة هذه الهوائيات 
بحساســـية أعـــىل للكشـــف عـــن املـــرض، وتُجَمـــع 
املوجـــات  واســـتقبال  إرســـال  جهـــاز  بواســـطة 

الصغريـــة، وهـــو متوافـــر تجارياً.
قــــال املطـــري: "تعتمـــد مراقبـــة الســـكتات 
الدماغيـــة باســـتخدام نظـــام التصوير باملوجــــات 
املـــــيكروية                 اإلشــــارات  قيـــاس  علــــى  الصغريـــة 
باملوجـــات  بـــرشي مضـــــاء  رأس  التــــي ينرشهـــا 

الصغريـــة وتحليلهـــا".
يرِســـل هوايئ واحـــد يف كل مرة اإلشـــارات، 
يف حـــن تســـتقبلها الهوائيات األخرى. ثـــم تُحوَّل 
هـــذه اإلشـــارات إىل بيانات رقمية تُعـــاجل بعد ذلك 
ـــع الدم املتكـــون يف الدماغ  وتُحلل الكتشـــاف تجمُّ

من جـــراء الســـكتة الدماغية.
يخطط الفريق إلجراء عـــدة تجارب يضطلع 
خاللهـــا، كمـــا أوضـــح املطـــري، "بمحـــاكاة عملية 

ألي إشـــعاع ضار. نال املطري درجة البكالوريوس 
جنـــوب  جامعـــة  مـــن  الكهربائيـــة  الهندســـة  يف 
فلــوريــــدا University of South Florida  يف 
أوائـــل العـــام 3		1، وحصـــل عىل منحة دراســـية 
كاملـــة   يف العـــام نفســـه مـــن جامعـــة الكويـــت 
إلكمال دراســـاته العليـــا، فحصل عىل املاجســـتر 
والدكتـــوراه يف الهندســـة الكهربائية مـــن جامعة 
فلوريـــدا University of Florida، مـــع الرتكـــزي 

عـــىل االتصـــاالت االلســـلكية.

مراقبة الســـكتة الدماغيـــة من بدايتهـــا إىل احلالة 
املزمنـــة". ســـتتابع عمليـــة املراقبة هـــذه التجارب 
الـــي سُيســـتخَدم خاللهـــا نظـــام التصويـــر عـــرب 
مراحل فسيولوجية مختلفة، وســـُتحدِّد نتيجُتها 
إمكانيـــة النظـــر يف إجـــراء تجـــارب إكلينيكيـــة يف 
ســـياقات واقعيـــة. وحينما يُثبت النظـــام فاعليته 
يف التجـــارب اإلكلينيكية، ســـيكون عندئـــٍذ متاحاً 
للتطبيق يف العيادات وســـيارات اإلســـعاف لتوفر 

الرعايـــة واملتابعـــة للمرىض يف مرحلـــة مبكرة.
   وألن املـــرشوع ال يـــزال يف مراحلـــه األولية، 
فإن أمـــام الباحثن طريقاً طويالً قبـــل أن يتمكنوا 
مـــن رؤية النتائـــج. لكن املطـــري متفائل بتحقيق 
م فيـــه، ويعرب يف الوقت نفســـه عـــن تقديره  تقـــدُّ
للتمويـــل الـــذي وفرتـــه لهـــم مؤسســـة الكويـــت 

للتقـــدم العلمي.
قـــال املطـــري: "ســـتؤدي نتيجـــة املـــرشوع 
إىل ترسيـــع الطلب املزايـــد عىل أنظمـــة التصوير، 
لعـــالج معـــدل الوفيـــات املرتفع بســـبب الســـكتة 
دعـــم ألهـــداف مؤسســـة  ذلـــك  الدماغيـــة. ويف 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي يف تحفزي تقـــدم العلوم 
لفائـــدة  وتشـــجيعها  واالبتـــكار،  والتكنولوجيـــا 
املجتمع الكويي واألبحاث واملشـــاريع يف الكويت". 
يأمـــل املطـــري أن يســـهم نجـــاح هذا املـــرشوع يف 
ـــل تكاليـــف  مســـاعدة مـــن ال يســـتطيعون تحمُّ
العالجـــات باهظـــة الثمـــن، ومـــن ثـــم املســـاعدة 
عـــىل تقليل عـــدد الوفيـــات الناجمة عن الســـكتة 
الدماغيـــة يف الكويت مع تعزيـــز النمو االقتصادي 
للبـــالد، وهو يأمل أن يلهم هذا املـــرشوع مزيداً من 
األبحاث يف هذا املجال، وأن يوســـع حدود القدرات 

التقنيـــة املحلية.
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ابتكار أنظمة تصوير للكشف عن السكتة الدماغية
د. علي املطريي األستاذ يف قسم الهندسة الكهربائية بجامعة           

ل على املهنيني الطبيني اكتشاَف  الكويت يشكل فريقاً لصنع جهاز يسهِّ
السكتات الدماغية بطريقة مبتكرة.

صورة: رشكة تونيت ايت للدعاية والتسويق
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بدا محمـــد جمال منشـــغالً جداً عندمـــا اتصلُت به 
املرة األوىل إلجـــراء مقابلتنا؛ فهمهمة اآلالت الطبية 
كانـــت مســـموعة  البرشيـــة  األصـــوات  وغمغمـــة 

بوضـــوح يف اخللفية.
يشـــغل العمـــل كل دقيقة من وقـــت جمال، 
فهـــو أســـتاذ اجلراحـــة يف جامعة الكويـــت ورئيس 
قســـم زراعة األعضاء باإلنابـــة، كما أنه من الباحثن 
الـــرواد يف البـــالد يف مجـــال الكبد الدهـــي وجراحة 
الســـمنة- وهـــو إجراء جرايح يســـاعد عـــىل إنقاص 

الـــوزن عن طريـــق تعديل اجلهـــاز الهضمي.
جامعـــة       يف  الطـــب  دراســـة  جمـــال  أكمـــل 
أبرديـــن University of Aberdeen  باســـكتلندا، 
 McGill ماكغيـــل  جامعـــة  يف  كجـــراح  وتـــدرب 

University بكنـــدا. 
اســـتحوذت عىل اهتمامه العملياُت اجلراحية 
يف اجلهـــاز الهضمـــي العلـــوي، ال ســـيما أن ترشيـــح 

املنطقـــة نفســـها فريد لـــدى كل فرد، ويتغـــر كثراً 
مـــن شـــخص إىل آخر.

حصل عـــىل الزمالـــة يف مجال جراحـــة الكبد 
والبنكريـــاس واملـــرارة وزراعـــة الكبد. وخـــالل فرتة 
الزمالـــة، الحـــظ ظهور حـــاالت جديدة مـــن مرض 
ص قبل وقت قريب  الكبد الدهي، وهو مرض ُشـــخِّ
نســـبياً. والكبد الدهـــي مرض ترتاكم فيـــه الدهون 
الزائـــدة يف خاليا الكبد مما يـــؤدي إىل التهاب الكبد، 

ويف النهاية إىل إصابته بالفشـــل.
قـــال: "لقد نبهي ذلك إىل التحديـــات املزايدة 
للســـمنة لـــدى البـــرش". ومـــن ثـــم، يف نهايـــة فرتة 
الزمالة، قرر جمال متابعـــة العمل يف مجال جراحة 

الســـمنة الذي يقدِّم حـــالً لها.
الســـمنة هي مشـــكلة طبيـــة معقـــدة تؤدي    
اجلســـم، ويعـــاين  الزائـــدة يف  الدهـــون  إىل تراكـــم 
بســـببها، وفقـــاً ملنظمة الصحـــة العامليـــة، أكرثُ من 

50	 مليـــون شـــخص يف العـــامل. ولكـــن ال تقتر 
مشـــكلة الســـمنة عىل زيادة الـــوزن أو اإلفـــراط يف 
تنـــاول الطعام أو عدم ممارســـة التماريـــن البدنية. 
إنـــه مـــرض أكرث تعقيـــداً بكثر ويصاحبـــه كثر من 

املشـــكالت الصحية.
عىل مـــدى ألـــف العـــام املاضية تطـــور البرش 
ليصـــروا أكـــرث كفـــاءة يف تخزيـــن الدهـــون، كمـــا    
يقـــول جمـــال؛ فرتكيبتنـــا اجلينيـــة مقاِومـــة جـــداً 
للجـــوع، وتفضـــل تخزيـــن الدهـــون. لذلـــك، مـــن 
الناحية التطورية، كان األشـــخاص األكرث كفاءة يف 
احلفاظ عـــىل الدهون هـــم الذين كُتبـــت لهم فرصة 

أفضـــل للبقاء.
"لكـــن هذا مـــا يجعل الناس يعانون الســـمنَة 

يف العـــر احلديـــث"، عىل حد قـــول جمال.
بـــن العامـــن 5		1 و 	201، تضاعف معدل 
الســـمنة يف جميع أنحـــاء العامل ثالث مـــرات تقريباً. 
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بقلم سوغات بوالخ

جرَّاح وضع نصب عينيه احلدَّ 
من السمنة يف الكويت

محمد جمال، جراح ومعلم ورائد يف أبحاث       
جراحة السمنة بالكويت.

صورة: نصري بهبهاين ومحمد قاسم



وتشـــغل الكويت املرتبـــة األوىل بـــن أول عرش دول 
وفـــق هـــذا التصنيـــف، إذ يعـــاين نحـــو 	3 % مـــن 

ســـكانها السمنَة.
عندمـــا يصـــر التحكـــم يف النظـــام الغـــذايئ 
وممارســـة التماريـــن البدنية غـــر فعالـــن عملياً، 
تســـاعد جراحـــة الســـمنة عىل عـــالج هـــذه احلالة. 
عـــن هـــذه اجلراحـــة قال جمـــال إنهـــا تَُعد مـــن أكرث 
اســـرتاتيجيات فقـــدان الوزن فعالية، فهي تســـاعد 
عىل التخفيف من مخاطـــر اإلصابة بأمراض القلب 
والســـكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والرسطان 
ــد اجلراحة  ومرض الســـكري مـــن النـــوع الثاين. تقيّـِ
تنـــاول الطعـــام وتغـــر عمليـــة التمثيـــل الغـــذايئ 
بنحـــو مفيد لعـــالج احلالـــة. يف العـــام 			1، أجرى 
 Edward إدوارد ماســـون بـــارزان همـــا  جراحـــان 
Mason وتشـــيكايش إيتو Chikashi Ito أولَ مرٍة 
بنجاح هـــذه اجلراحَة الـــي أدت إىل انخفاض كبر يف 
الـــوزن لدى مرضاهم. لكن هذه التقنية مل تكتســـب 

شـــعبية حىت أوائل تســـعينات القـــرن العرشين.
فعىل الرغم من أن اجلراحة كانت اســـرتاتيجية 
معروفة إلنقاص الـــوزن، فإن الكيفية الي يتخلص 
بها اجلســـم من هـــذه الكتلة الضخمة مـــن الدهون 

ظلـــت لغزاً عىل مـــدى فرتة طويلة.
يف العام 	201، وبدعم من مؤسســـة الكويت 
للتقـــدم العلمـــي، أجرى جمـــال وفريقـــه الذي ضم 
12 زميـــالً آخريـــن يمثلـــون أقســـاماً مختلفـــة من 
جامعـــة الكويـــت ومـــن معهد دســـمان للســـكري، 
دراســـًة بحثية فريدة ملعرفـــة الكيفية الي تتخلص             
بهـــا مســـارات اجلســـم مـــن الدهـــون الزائـــدة بعد 

الســـمنة. جراحة 
اســـتخدم الباحثـــون عـــدة فرئان وقســـموها 
إىل مجموعتـــن مختلفتـــن. ُفرض عـــىل املجموعة 
األوىل اتبـــاع نظـــام غـــذايئ منتظـــم مـــن طعـــام 
الفرئان، يف حـــن تناولت املجموعـــة الثانية أطعمة 
عاليـــة الســـعرات احلراريـــة مثـــل اجلـــن واحللـــوى 

والشـــوكوالتة وزبـــدة الفـــول الســـوداين.
بعـــد عـــدة أســـابيع، أصيبـــت الفـــرئان الـــي 
أعطيـــت أطعمـــة عالية الســـعرات بالســـمنة. ويف 
نهاية األســـبوع احلادي والعرشين، خضعت الفرئان 
الســـمينة لعملية جراحيـــة تُســـمى جراحة تكميم 
املعـــدة Sleeve Gastrectomy Surgery. أزالـــت 
هـــذه اجلراحـــة جزءاً كبـــراً مـــن املعـــدة، تاركة لدى 

الفرئان كيســـاً طويالً يشبه األنبوب لتمرير الطعام.
يف نهاية األســـبوع اخلامـــس والعرشين، جمع 
الفريـــق عينـــات مـــن الـــدم واألنســـجة العضليـــة 
واألنســـجة الدهنية من الفرئان. لقـــد أرادوا تحليل 
التغـــر يف تكويـــن الربوتينـــات واجلزيئـــات احليوية           
األخـــرى نتيجـــة اجلراحـــة. كشـــف التحليـــل عـــن 
هيمنـــة بروتينَـــن محددَيـــن يُســـمَّيان إيريســـن 
Irisin وشبيه-امليتيورين Meteorin-like. يساعد 
الربوتن إيريســـن عىل تحسن نشـــاط العضالت، 
فهو يحـــرق الدهـــون ويمنع تكوُّن اخلاليـــا الدهنية. 
أمـــا الربوتـــن شـــبيه-امليتيورين فيســـهل تحويل 
الدهـــون البيضاء الي تُعترب يف أكـــرث األحيان دهوناً 
"ســـيئة" إىل دهون بنية صاحلة اللستعمال؛ تُسمى 

الدهـــون "اجليدة".
أجـــرى جمـــال وفريقـــه التحاليـــل املختربيـــة 
نفســـها ألشـــخاص خضعوا جلراحة عالج السمنة، 
وكانـــت النتائج متشـــابهة تماماً. قـــال جمال: "بعد 
اجلراحـــة، لوحظ فقـــدان الوزن ليـــس ألن الناس ]أو 
الفـــرئان[ تناولـــوا كميات أقـــل من الطعـــام، ولكن 
ألن األنمـــاط األساســـية لعملية التمثيـــل الغذايئ 
تغـــرت". لقـــد بينـــت التحاليـــل وجـــود زيـــادة يف 
مســـتويات هرمـــون شـــبيه-امليتيورين وهرمـــون 

إيريســـن بعـــد اجلراحة.
مســـتوى  زيـــادة  ســـبب  نعـــرف  "ال  وقـــال: 
الربوتينـــات، لكننـــا ســـنواصل البحـــث". من خالل 
الفســـيولوجية           للعمليـــات  راســـخ  فهـــم  تكويـــن 
الـــي ينطـــوي عليهـــا فقـــدان الـــوزن بعـــد اجلراحة، 
يتطلـــع جمـــال وفريقـــه إىل أبعـــد من ذلـــك؛ فهم 
يعتقـــدون أن من املمكن تطويـــرَ عقاقر عالجية قد 
تساعد عىل عالج أشكال الســـمنة املفرطة من دون 

احلاجـــة إىل اجلراحـــة.
قـــال حمد عـــيل ياســـن، األســـتاذ املشـــارك 
يف الطـــب اجليـــي بجامعـــة الكويـــت واملتعـــاون يف 
مـــرشوع البحث: "محمد شـــخص متعطـــش حقاً 
إليجـــاد حلـــول؛ شـــخص يحـــب تكويـــن املعرفـــة                                                    
مـــن خـــالل طـــرح األســـئلة ومعاجلـــة املشـــكالت 
ومحاولـــة العثـــور عـــىل إجابـــات عرب مـــزج اخلربات 
من مجـــاالت متعددة. إنه طبيب يجمـــع عديداً من 

واالهتمامـــات". التخصصـــات 
وأشـــاد ياســـن بجهـــود مؤسســـة الكويـــت 
للتقـــدم العلمـــي لتوســـيع آفـــاق البحـــث العلمـــي 

يف الكويـــت. وقـــال: "إنـــه ألمـــر رائـــع أن نـــرى مثل                
هـــذا االلـــزام املؤســـي الـــذي تأخـــذه مؤسســـة 
الكويـــت للتقدم العلمي عىل عاتقهـــا. إنهم يقدمون 
لنـــا كل الدعـــم تقريبـــاً، بـــدءاً مـــن البـــى التحتيـــة 
األساســـية واملختـــربات املتخصصة، حـــىت اآلليات 

الطبيـــة املتقدمة".
متطلعـــاً إىل املســـتقبل، يؤكد جمـــال الزامه 
باملســـاهمة بقـــدر أكرب يف مجـــال جراحة الســـمنة 
األبحـــاث  إجـــراء  وبواســـطة  الكبـــد.  وزراعـــة 
العلميـــة الصارمـــة، يرغـــب يف إعـــادة تعريـــف دور                             
الكبـــد والهرمونـــات واألمعـــاء مـــن أجـــل تكويـــن 
فهم ســـليم للحـــاالت الصحية امللحـــة مثل مريَض 

الســـكري والســـمنة.
عن ذلك قال: "البحث بالنســـبة إيلَّ ليس ترفاً، 

بل هو رضورة ملحة لبقاء البرشية وازدهارها".
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إنه ألمر رائع أن نرى مثل هذا    
االلزتام املؤسيس الذي تأخذه 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
عىل عاتقها.  إنهم يقدمون لنا كل 

الدعم تقريباً، بدءاً من البىن التحتية 
األساسية واملختربات املتخصصة، 

حىت اآلليات الطبية  املتقدمة.

 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق املضامني
العلمية وأرسار الطبيعة بكلمات ميرسة وأشكال جميلة؟

ق مجـلة
َ
إذا كـان للعـلوم مسـار، فاملنُطل
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ــات  ــل نب ــن، مث ــى واملعارصي ــرة القدام ــار ح ــات أث ــد نب  ال يوج
عــىل  باحليــاة  تفــرّد  فقــد   .Mangrove )املنغــروف(  القــرم 
شــواطئ البحــار املاحلــة، واختلفــت اآلراء يف أصلــه، وتنافســت 
املجتمعــات الســاحلية والــدول االســتعمارية عــىل حصــاده. 
التاريــخ  نتابــع  أن  منــا  يســتدعي  القــرم  تاريــخ  والبحــث يف 
ــات،  ــار واملحيط ــويج لبيئتــه، واجلغرافيــا القديمــة للبح اجليول
ــىت  ــان، ح ــرب الزم ــرم ع ــالف الق ــت يف أس ــي حدث ــرات ال والتغ
نصــل إىل عالقــة اإلنســان بــه، منــذ القــرون األوىل لوجــوده عىل 

األرض وحىت اآلن.

أصل القرم
إقليــم  يف  نشــأت  القــرم  أنــواع  أقــدم  أن  العلمــاء  يعتقــد 
الهندومــاالوي Indo-Malayan. وهــذه النظريــة مدعومــة 
بحقيقــة مفادهــا أن أنــواع القــرم املوجــودة يف تلــك املنطقــة 
يزيــد عددهــا عــىل أي مــكان آخــر يف العــامل. وبســبب الرباعــم 
ــواع القــرم، انتــرشت  ــد مــن أن ــذور العائمــة الفريــدة للعدي والب
تيــارات  طريــق  عــن  غربًــا  وانتقلــت  املبكــرة،  القــرم  أشــجار 
املحيطــات إىل الهنــد ورشق إفريقيــا، ورشًقــا إىل األمريكتــن، 
العــر  خــالل  واجلنوبيــة  الوســطى  أمريــكا  إىل  ووصلــت 

ــذ 		 إىل 23  ــر )من ــن املبك ــر امليوس ــر وع ــري املتأخ الطباش
مليــون ســنة(. وقــد يفــرس هــذا ســبب احتــواء غابــات القــرم يف 
األمريكتــن عــىل عــدد أقــل مــن األنــواع املســتوطنة، يف حــن أن 
غابــات القــرم املوجــودة يف آســيا والهنــد ورشق إفريقيــا تحتوي 

عىل مجموعة كاملة من أنواع القرم. 

تمايز بني أنواع القرم 
ــويج  ــخ اجليول ــرب التاري ــرم ع ــا الق ــي كان عليه ــة ال ــم احلال لفه
لكوكــب األرض، مــن املهــم أن نعــرف ونتفهــم كيفيــة ومــكان 
العديــد          أشــار  النبــات. وكمــا  لهــذا  املختلفــة  األنــواع  تطــور 
ــز  ــئ بتماي ــواع القــرم ين ــع احلــايل ألن مــن املؤلفــن، فــإن التوزي
واضــح بــن أنواعــه املوجــودة يف ســواحل العــامل القديــم )يف 
غــرب املحيــط الهــادي، واملحيــط الهنــدي، ورشق إفريقيــا(، وتلك 
األطلــي          املحيــط  )ســواحل  اجلديــد  العــامل  يف  املوجــودة 
لغــرب إفريقيــا ورشيق األمريكتــن(. وال يمكــن تفســر هــذا 
التمايــز إال مــن خــالل العمليــات التاريخيــة. وتظهــر معظــم 
أســالفها  أو  احلديثــة،  القــرم  أجنــاس  أن  األحفوريــة  األدلــة 
القديمــة املرتبطــة بهــا ارتباًطــا وثيًقــا، نشــأت يف أواخــر العــر 
عــىل          ســنة(  مليــون   100 إىل   	0 نحــو  )منــذ  الطباشــري 
طــول شــواطئ البحــر األبيــض املتوســط الــذي كان قديًمــا جــزءا 
مــن بحــر )تيثيــس(، الــذي كان خــالل األزمنــة اجليولوجيــة 
األوىل والثانيــة والثالثــة يغطــي مواقــع واســعة مــن بــالد 
الشــام والعــراق وتركيــا وإيــران والبحــر املتوســط احلــايل. ومــن 

املحتمــل أن يكــون هنــاك أكــرث مــن مركــز لنشــأة أشــجار القــرم. 
 Rhizophora )فالنوعــان املعروفــان بالقنــدل )القــرم األحمــر
 Avicennia والقــرم )أو الشــورى( املعــروف بالقــرم األســود
تيثيــس.               بحــر  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  يف  نشــأتهما  كانــت 
أمــا النــوع نيبــا Nypa )الــذي يســمى نخيــل القــرم(، وربمــا 
القــرم األبيــض Laguncularia Racemosa أيضــا والّدمــس 
ــة مــن هــذا  ــت نشــأتها يف املنطقــة الغربي Conocarpus فكان
وهريتــرا   Sonneratia القــرم  تفاحــة  واألنــواع:  البحــر. 
األســود  والقــرم   Pelliciera القــرم  وشــاي   Heritiera
Aegiceras كانــت نشــأتها يف ســواحل املنطقــة الوســطى مــن 

ذلك البحر. 
بشــكل  القــرم  عائــالت  مــن  مجموعــة  تطــورت  وقــد 
العــر  أواخــر  خــالل  األرضيــة  أســالفها  عــن  مســتقل 
الطباشــري- الباليوســيي. وأكــدت ذلــك أقــدم احلفريــات الــي 
ــون  ــغ مــن العمــر 5	 ملي ــا(، البال ــل القــرم )نيب تنتمــي إىل نخي
ســنة. وتشــر األدلــة اجلينوميــة واألحفوريــة إىل أن نخيــل 
ــذ 2.1	 -  ــل األخــرى من ــا( تطــّور عــن أشــجار النخي القــرم )نيب
ــا آخــر مــن القــرم هــو الرسخــس  	.3	 مليــون ســنة، وأن نوًع
العــر  أواخــر  خــالل  تباعــد   Acrostichum أكروســتيكوم

الطباشري منذ 0.		 - 1.		 مليون سنة. 
ويعــود تاريــخ نبــات شــاي القــرم )بليســيرا( ونبــات القرم 
إىل  أيًضــا  املنقــرض   Brevitricolpites بريفرتايكولبيتــس 
الشــائع،  القــرم  جنــس  ونشــأ  الطباشــري.  العــر  أواخــر 
مــن 	.	4       الفــرتة  بالقنــدل Rhizophora، خــالل  املعــروف 
إىل 	.54 مليــون ســنة، وتزامــن ذلــك مــع احلــد األقــى ملعــدل 
واإليوســن.  الباليوســن  عــري  يف  املنــاخ  حــرارة  درجــة 
ويُفــرتض أن أســالف القــرم ُغمــرت بســبب ارتفــاع مســتوى 
وأصبحــت                     الدافئــة،  الفــرتة  تلــك  خــالل  البحــر  ســطح 
هــذه النباتــات قــادرة عــىل التكيــف مــع ظــروف املــد واجلــزر.               
فــرتة  خــالل  بشــكل مطــرد  القــرم  نباتــات  وزادت ســالالت 
ســنة(                        مليــون   2.5	 إىل   		 بــن  )مــا  الثالــث  العــر 
حــىت وصلــت إىل نحــو 100 نــوع. فعــىل ســبيل املثــال، ربمــا 
 Xylocarpus )تطــورت نباتات القرم من النوع )زيلوكاربــوس
عــن أســالفها األرضيــة منــذ نحــو 4.	1 مليــون ســنة، كمــا 
تطــورت نباتــات القــرم مــن نــوع األقنثــوس Acanthus منــذ 

زهاء 	.	1 مليون سنة. 
واعتبــارًا مــن أواخــر العــر الطباشــري وحــىت منتصــف 
أرجــاء األرض  دافئًــا، وكانــت معظــم  العــامل  اإليوســن كان 
مغطــاة بالغابــات، ومل تكــن هنــاك أغطيــة جليديــة يف املناطــق 
القطبيــة، وهــو األمــر الــذي كان يشــكل ظروًفــا مثاليــة لنشــأة 
غابــات القــرم وتطورهــا وازدهارهــا. وخــالل ذلــك الوقــت، 
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أصبحــت أشــجار القــرم منتــرشة عــىل نطــاق واســع عــىل طــول 
شــواطئ كل مــن بحــر تيثيــس واملحيــط األطلــي واملحيــط 
الهــادي. وتشــر ســجالت حبــوب اللقــاح األحفوريــة إىل أن تلك 
األشــجار امتــدت       شــمااًل عــرب البحــر األبيض املتوســط   إىل ما 
يعــرف اآلن باململكــة املتحــدة وفرنســا، وربمــا أماكــن أخــرى يف 
أوروبــا. وتــم العثــور عــىل أدلــة أحفوريــة ألنواع القرم الرئيســية 
انقســمت  وربمــا  القديــم،  تيثيــس  بحــر  نشــأت حــول  الــي 
تجمعــات أيــكات هــذه األشــجار بســبب إغــالق هــذا البحــر بعــد 
االنجــراف    القــاري. وفيمــا بعــد، ســاعد هــذا االنجــراف بعــض 
أصنــاف القــرم عــىل توســيع نطــاق وجودهــا؛ فقــد توّســع نبــات 
ــراف  ــع االنج ــا م ــر( Rhizophora رشًق ــرم األحم ــدل )الق القن
ــرتاليا                  ــال أس ــة، وانفص ــد التكتوني ــة الهن ــدث لصفيح ــذي ح ال
ــرس  ــد يف ــمااًل. وق ــا ش ــة وتحركه ــة اجلنوبي ــارة القطبي ــن الق ع
انتقــال القــرم عــن طريــق انجــراف الصفائــح القاريــة ســبب 
وجــود توزيعــات عامليــة متشــابهة لبعــض أجنــاس القــرم، عــىل 
الرغــم مــن االختالفــات الكبــرة يف قــدرة التشــتت الفرديــة   

لكل جنس.
وربمــا توســع توزيــع أشــجار القــرم خالل عر اإليوســن 
 Avicennia الــدائف؛ فعــىل ســبيل املثــال، كان نبــات القــرم
موجــوًدا يف ســيبريا )عنــد خطــوط العــرض الــي تعلــو اخلــط 
املبكــر  األيوســيي  العــر  فــرتة  خــالل  شــمااًل(  درجــة   	2
انخفــض معــدل  القــرم عندمــا  توزيــع  األوســط. وتناقــص   
درجــات احلــرارة العامليــة خــالل األوليغوســن وامليوســن، كمــا 
تناقصــت مســاحته مــع تراجــع أعــداد أشــجاره يف املناخــات 
البــاردة، مثلمــا حــدث يف أواخــر عــر اإليوســن، حيث تقلصت 
أوروبــا،  مــن  جنوبًــا  ـا  تدريجيًـّ القــرم  أشــجار  غابــات  أعــداد 
وشــمااًل مــن بعــض ســواحل خطــوط العــرض العليــا يف نصــف 
الكــرة اجلنــويب. ثــم أدى االنجــراف القــاري خــالل 	1 مليــون عــام 
إىل اتصــال إفريقيــا بغــرب آســيا، وإغــالق الطريق البحــري الذي 
كان يصــل بــن بحــر تيثيــس )املحيــط الهنــدي اآلن( واملحيــط 
األطلــي، والفصــل بــن أشــجار القــرم املوجــودة يف "العــامل 
القديــم" عــن تلــك الــي يف "العــامل اجلديــد". وأخــرًا، منــذ نحــو 
ثالثــة ماليــن ســنة قبــل امليــالد، أدى إغــالق بــرزخ بنمــا، الــذي 
كان يربــط بــن أمريــكا الشــمالية واجلنوبيــة بشــكل فعــال،        
الــرشيق  الســاحل  عــىل  املوجــودة  القــرم  نباتــات  إىل فصــل 
للمحيــط الهــادي عــن تلــك املوجــودة عــىل الســاحل الغــريب 

للمحيط األطلي.
وعــىل الرغــم مــن أن األنمــاط العامليــة لتنــوع أنواع أشــجار 
ــذا  ــداث ه ــرت أح ــد أث ــن، فق ــر البليستوس ــبقت ع ــرم س الق
العــر عــىل املنــاخ العاملــي ومســتويات ســطح البحــر، ممــا أدى 
القــرم احلاليــة يف مناطــق  النهايــة إىل تعديــل توزيعــات  يف 

ــادت يف  ــي س ــاف ال ــرتات اجلف ــالل ف ــامل. وخ ــن الع ــة م مختلف
عــر البليستوســن، كانــت أنــواع القــرم مرتبطــة أكــرث مما هي 
عليــه اليــوم باملنــاخ احلــار الرطــب ملنطقة خــط االســتواء. إضافة 
ــط  ــذي ارتب ــك، أدى انخفــاض مســتوى ســطح البحــر، ال إىل ذل
إنشــاء  إىل  البليستوســيي،  العــر  يف  اجلليديــة  باألحــداث 

روابط برية واسعة بن بعض أنواع القرم.

القرم يف العرص الحديث
يف        القــرم  نبــات  توزيــع  يف  تحكّمــا  رئيســيان  عامــالن  ثمــة 
العــامل خــالل العــر احلديــث )الهولوســن(. وهــذان العامــالن 
البحــر.              ســطح  ملســتوى  النســي  واالرتفــاع  املنــاخ،  همــا: 
وكمــا هــي احلــال اليــوم، كان وجــود أشــجار القــرم مرتبًطــا                      
فقــط يف املقــام األول بخطــوط العــرض االســتوائية وشــبه 
الرغــم            وعــىل  املناخيــة.  الضوابــط  خــالل  مــن  االســتوائية 
خــالل                                    القــرم  ألشــجار  الكامــل  املســايح  االمتــداد  أن  مــن 
عــر الهولوســن غــر معــروف، فــإن مســتوى ســطح البحــر 
كبــر             تأثــر  لهمــا  كان  اجليومورفولوجيــة  العوامــل  وتأثــر 
كان            األخــر،  اجلليــدي  العــر  ذروة  ويف  القــرم.  توزيــع  يف 
مســتوى ســطح البحــر أقــل بمقــدار يــرتاوح بــن 120 - 130 
الهولوســـن                                                                   عصـــر  وتميـــز  احلـــايل.  املستـــوى  عــــن  متـــرًا 
بعــض  يف  املســتوى  لهــذا  بحريــة  تجــاوزات  بحــدوث  املبكــر 
غابــات              مواقــع  عــىل  انعكــس  الــذي  األمــر  وهــو  املناطــق، 

القرم بالعامل. 
وكان اللختالفــات اإلقليميــة أثــر واضــح عــىل تأثــر غابــات 
القــرم بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وبخاصــة يف املناطــق 
األقــرب للصفائــح اجلليديــة خــالل العــر اجلليــدي األخــر،   
ــر  ــدا ومنطقــة البحــر الكاريــي. ويعتمــد هــذا التأث مثــل فلوري
ــب  ــل الرواس ــطح )مث ــر الس ــات تغي ــن عملي ــل ب ــىل التفاع ع
ــطح  ــتوى س ــي ملس ــاع النس ــة( واالرتف ــواد العضوي ــم امل وتراك
البحــر. وغــرق القــرم عندمــا تجــاوزت معــدالت االرتفاع النســي 
ــر  ــالل ع ــع خ ــا وق ــب، كم ــد املناس ــر احل ــطح البح ــتوى س ملس

الهولوسن املبكر. 
ومنــذ  000	–5300  ســنة، حــدث تباطــؤ يف معــدل 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ومــن ثــم ازداد التأثــر النســي 
لرتاكــم الرواســب، حيــث أدى إىل تســهيل ملء مصبــات األنهار، 
 intertidal zone بــن مديــة ممــا أدى إىل إنشــاء منطقــة 
االرتفــاع                           مواكبــة  مــن  القــرم  أشــجار  مكنــت  شاســعة 
يف مســتوى ســطح البحــر. ومنــذ أقل مــن 5300 عــام، أصبحت 
الســهول الفيضيــة الــي كانــت تهيمــن عليهــا أشــجار القــرم 
مملــوءة باألعشــاب ونبــات الــربدي، وانحــرست أشــجار القــرم 

إىل شواطئ مصبات األنهار.

استخدام القرم قبل التاريخ
اعتبــارًا مــن منتصــف الهولوســن إىل أواخــره، انخفــض معــدل 
االســتخدام البــرشي ملــوارد القــرم، وذلــك بســبب التغــر يف 
مســتوى ســطح البحــر. ومنــذ 500	 ســنة مضــت، اســتخدم 
اإلنســان القديــم فحــم القنــدل )القــرم األحمــر( يف تجارتــه. ويف 
ذلــك الوقــت تقريبًــا، نعمــت املجتمعــات البدويــة يف الــرشق 
املناطــق  واختــارت  الســواحل،  حــول  باالســتقرار  األوســط 
القريبــة مــن أشــجار القــرم للعيــش فيهــا؛ حيــث كان اقتصــاد 
الكفــاف يعتمــد عــىل اخلشــب واملحــار. وعــرب التاريــخ، اســتمرت 
املجتمعــات الســاحلية يف اســتخدام القــرم، وانتــرشت تجارتهــا 
بــه عــىل مــدى القــرون القليلــة املاضيــة. فتــم إنشــاء طــرق 
تجاريــة ألخشــاب القــرم بــن رشق إفريقيــا والــرشق األوســط 
لعــدة قــرون. وربمــا أدى ذلــك إىل تدهــور القــرم يف املناطــق الــي 
ُقِطعــت فيهــا أشــجاره بكثافــة، وربمــا كان لذلــك بعــض التأثــر 

عىل مساحة أيكات القرم يف عدة مواقع بالعامل. 

القرم يف كتابات القدامى 
ــا هــو مــا  ــي ألشــجار القــرم وصــل إلين لعــل أول وصــف تاري
اليونــاين ألســطول  األمــرال   ،Nearchus نرشــوس كتبــه 

اإلســكندر األكــرب، يف عــام 325 قبــل امليــالد. ففــي ســجالته 
)Chronicles of Nearchus( وصــف أشــجار القــرم يف البحــر 
ــن  ــك بعرشي ــد ذل ــند. وبع ــا الس ــريب ودلت ــج الع ــر واخللي األحم
عاًمــا )أي يف عــام 305 قبــل امليــالد(، أشــار ثيوفراســتوس، 
تلميــذ أرســطو، أيًضــا إىل أشــجار القــرم يف كتابــه )اســتطالع 
عــن النباتــات(، قائــال: "لكــن هنــاك نباتــات يف البحــر يســمونها: 
"اخلليــج" و"الزيتــون". ويف اجلــزر الــي يغطيهــا املــد، يقولــون إن 
األشــجار الكبــرة تنمــو، بحجــم شــجرة الدلــب أو أطــول أشــجار 
الفوائــد  بعــض  عــن  ثيوفراســتوس  تحــّدث  كمــا  احلــور...". 
نــوع  )مــن  وبادراتــه  بــذوره  أن  ذكــر  حيــث  للقــرم،  الطبيــة 
وأكــد      باعتبارهــا مقويًــا جنســيًّا.  تــؤكل  كانــت  الريزوفــورا( 
ذلــك العــامل املغــريب ابــن عبــاس النبــايت عــام 1230م، الــذي 
أضــاف    أنــه تســتخلص منــه مــواد طبيــة لعــالج أمــراض اللثــة 

وأمراض الكبد.
وىف عــر ازدهــار احلضــارة اإلســالمية )مــن عــام 1000 
إىل 1300 ميالديــة( ذكــر املؤرخــون أن قلــف نبــات القــرم )مــن 
النــوع ريزوفــورا( كان يســتخدم كثــرا يف عمليــات الدباغــة 
يف  آنــذاك  اســتخدمت  القــرم  أخشــاب  أن  كمــا  والصباغــة. 

صناعة األثاث والقوارب نظرا ملقاومتها لسوس اخلشب.

القرم ما قبل كولومبوس
ــن  ــد م ــاة العدي ــلوب حي ــا يف أس ــرم دورًا مهًم ــجار الق أدت أش
املجتمعــات الســاحلية، وارتبطــت هــذه األشــجار ارتباًطــا وثيًقا 
باحلضــارة اإلنســانية. ففــي الهنــد وجــزر ســليمان وكينيــا يُنظــر 
إىل مواضــع وجــود القــرم عــىل أنهــا أماكــن مقدســة حيــث 
تُشــيد املعابــد ألشــجارها. ويف أمريــكا االلتينيــة، تتضــح أهميــة 
موائــل القــرم يف ثقافــات الســكان األصليــن مــن خــالل بيانــات 
علــم اآلثــار احليوانيــة، الــي تدعــم االســتدالالت األنرثوبولوجية 
الثقافيــة حــول احليــاة والبيئــة يف فــرتة مــا قبــل التاريــخ. وقبــل 
وصــول كولومبــوس إىل العــامل اجلديــد، اســتخدمت الشــعوب 
يف  مكثــف  بشــكل  القــرم  أشــجار  األمريكتــن  يف  األصليــة 
احلصــول عــىل األخشــاب، والفحــم، والعفــص )لدباغــة اجللــود(، 
ويف جمــع املحــار املوجــود )يف بيئتهــا(، وصيــد األســماك )الــي 
ــا مــا تمثــل األحيــاء الــي تنتــرش يف  تــأوي إىل جذورهــا(. وغالبً
بيئــة أشــجار القــرم كتلــة حيويــة كبــرة يمكــن الوصــول إليهــا 
ــهولة  ــا بس ــا أو صيده ــا وحصاده ــن جمعه ــن األرض، ويمك م
بتقنيــات بســيطة )باليد، واألســيجة والفخــاخ(. وقــد أدى ذلك 
إىل إنتــاج مصــدر ثابــت للربوتــن احليــواين وإىل تعزيــز النمــو 
تاريــخ  ويعــود  البرشيــة.  اجلماعــات  واســتيطان  الســكاين، 
إىل  )اإلكــوادور(   Valdivia لفالديفيــا  الســاحيل  االســزراع 
الفــرتة التكوينيــة املبكــرة )00	1 قبــل امليــالد - 200م(، وهــو 
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دليــل عــىل الصيــد الواســع النطــاق أللســماك والرخويــات 
الطيــور                صيــد  عــىل  وكذلــك  القــرم،  موائــل  مــن  البحريــة 
والبــط،  القــرم )مثــل أيب منجــل،  أشــجار  الــي تعشــش يف 

والطيور املائية(. 
احليــاة  مــن  األصليــة  املجتمعــات  انتقــال  بدايــة  ويف 
البدويــة إىل مرحلــة العيــش املســتقر، يُعتقــد أن موائــل القــرم 
أدت دورًا أساســيًّا يف هــذا االســتقرار. وقــد تكــون خصوبــة 
وتنــوع األرايض الســاحلية املنخفضــة املتاخمــة ألشــجار القــرم 
ســببًا يف توفــر مــكان مناســب ملجتمعــات الصياديــن وجامعــي 
الثمــار يف ســاحل اإلكــوادور، حيــث بــدأوا بزراعــة نباتــات صاحلة 
أللكل. وقــد ُعــرِث عــىل أدلــة عــىل اســتخدام ســكان املجتمعــات 
األصليــة يف فــرتة مــا قبــل كولومبــوس ملــوارد القــرم يف املنطقة 

االستوائية الرشقية للمحيط الهادي.
ويف الفــرتة املمتــدة بــن عامــي 00	 قبــل امليــالد و500م، 
ــي ازدهــرت يف  ــا(، ال ــت احلضــارة املســماة )توماكــو/ توليت كان
املنطقــة الواقعــة بــن بوينافانتــورا )كولومبيــا( وإزمرالــداس 
)اإلكــوادور(، قائمــة عــىل حصــاد منتجــات بيئــة القــرم، مــن 
الرخويــات واألســماك ورسطــان البحــر والطيــور والثدييــات 
البحريــة. وقــد اســتفادت املجتمعــات الــي تنتمــي إىل تلــك 
احلضــارة واســتوطنت تلــك املنطقــة قبــل وصــول كولومبــوس 

من األسماك الي تعيش يف بيئة القرم.

القرم يف العامل الجديد
كان أول مــؤرخ إســباين يصــف غابــات القرم املوجــودة يف القارة 
األمريكيــة هــو )غونزالــو فرنانديــز دي أوفييــدو(، وذلــك يف عــام 
1531م يف كتابــه )التاريــخ العــام والطبيعــي جلــزر اإلنديــز(،     
هــذه     يف  األشــجار  أفضــل  هــو  "القــرم  يقــول:  كتــب  فقــد 
ــل الكــربى(  األرايض،   وهــو منتــرش يف هــذه اجلــزر )جــزر األنتي
ويف مقاطعــة تيــرا فــرم )الــي يقــع معظمهــا يف بــرزخ بنمــا(. 
املتوافــرة                     األخشــاب  أفضــل  مــن  القــرم  خشــب  ويعــد 
لبنــاء الرفــوف وأعمــدة ودعامــات املنــازل واألســوار واإلطــارات 
وحلــاء  األخــرى...  الصغــرة  واألشــياء  واألبــواب  الداخليــة 
أشــجار القــرم هــذه جيــد بشــكل فريــد لدباغــة جلــد البقــر يف 

وقت قصر".
الــي  الســاحلية  املجتمعــات  بعــض  اســتخدمت  وقــد 
وصــول  قبــل  مــا  فــرتة  يف  األمريكتــن  يف  تعيــش  كانــت 
ــد مــن أغــراض التشــييد  ــوس خشــب القــرم يف العدي كولومب
والتدفئــة. ويف املراحــل األوىل مــن اســتعمار العــامل اجلديــد كثف 
يف  اســتخدموه  حيــث  القــرم  خلشــب  اســتغاللهم  اإلســبان 
خصائصــه  بســبب  الســفن،  بنــاء  وخاصــة  البنــاء،  أعمــال 
املقاومــة للمــاء وصالبتــه وطول جذوعه. وكان حلصاد أخشــاب 

القــرم دور مهــمٌّ يف البنــاء وصناعــة اجللــود، كمــا اُســتخِدم فحــم 
القــرم يف إنتــاج الســكر. ولهــذه األســباب، أصبــح خشــب القــرم 
ــات  ــىل املجتمع ــن ع ــي يتع ــة" ال ــة أو "اجلزي ــن الرضيب ــزًءا م ج

األصلية دفعها مللك إسبانيا.
اإلســبان  كان  امليــالدي،  عــرش  الســابع  القــرن  وخــالل 
حريصــن عــىل توســيع نطاقهــم البحــري، فشــجعوا عــىل بنــاء 
اإلســرتاتيجية  الســاحلية  املــدن  يف  الســفن  بنــاء  أحــواض 
األحــواض  هــذه  وتطلبــت  وبنمــا.  وكوســتاريكا  إللكــوادور 
امللكيــة  القــرم . وادعــت  كميــات كبــرة مــن خشــب أشــجار 
ــُد  ــي تَُع ــول ) ال ــفن يف غواياكي ــاء الس ــوض بن ــبانية أن ح اإلس
أكــرب مدينــة يف اإلكــوادور( هــو أهــم حــوض لبنــاء الســفن عــىل 
ســاحل املحيــط الهــادي أللمريكتــن بســبب جــودة الســفن الي 
تشــيّد فيــه. وبــن القــرن الســادس عــرش ومنتصــف القــرن 
الثامــن عــرش، كان الطلــب عــىل األخشــاب حلــوض بنــاء الســفن 
ا،  وبنــاء الكنائــس واملبــاين يف )ليمــا( )عاصمــة بــرو( مرتفًعــا جدًّ
حــىت إن أعمــدة القــرم الــي كانــت تصــدر مــن املحيــط الهــادي 
تــم  لكولومبيــا وصلــت إىل ســتة آالف عمــود ســنويًا. كمــا 
تصديــر خشــب القــرم مــن اإلكــوادور إىل بــرو لبنــاء مــدن 
ســاحلية مثــل ليمــا، بســبب نقــص الغابــات يف بــرو. وذكــر 
جــوريج خــوان وأنطونيــو دي أولــوا كيفيــة اســتغالل خشــب 
الرسيــة(،  أمريــكا  )أخبــار  كتابهمــا:  يف  اإلكــوادور  يف  القــرم 
البنــاء واإلصــالح  أعمــال  " يف  فقــاال:  عــام 	4	1م،  املنشــور 
ــي يأخذهــا  ــرة مــن أشــجار القــرم ال ــات كب يســتخدمون كمي
امللــك اإلســباين ســنويًّا مــن غواياكيــل... وإن فقــدان أشــجار 

ا".      القرم يرتفع إىل كميات كبرة جدًّ
وكان الطلــب عــىل أخشــاب القــرم عالًيــا جــًدا لدرجــة       
أن امللكية اإلســبانية أصدرت لوائح الســتغالل تلك األخشــاب، 
وكانــت تلــزم مــن يريــد ذلــك بــرضورة احلصــول عــىل تصاريــح 
القــرم. واســتمر نشــاط قطــع  أنــواع  خاصــة لقطــع بعــض 
أشــجار القــرم بــدون مراقبــة أو انضبــاط لســنوات عديــدة دون 

أي إعادة زرع لهذه األشجار.
املســتويات  إىل  وتســويقه  القــرم  اســتغالل  ووصــل 
رشكتــان        احتكــرت  عندمــا  	4	1م،  عــام  بعــد  الصناعيــة 
)التانــن(                 العفــص  مــادة  إنتــاج  بوينافينتــورا  يف  تقعــان 
ـا يف دبــغ جلــود احليوانــات وصناعــة    الــي تســتخدم صناعيًـّ
احلــرب، والــي تنتــج مــن قلــف القــرم، وذلــك لفــرتة الثالثــن      
ــايض،  ــرن امل ــن الق ــتينيات م ــد الس ــول عق ــة. وبحل ــا التالي عاًم
القــرم             خشــب  مــن  طــن   3000 نحــو  يحصــدون  كانــوا 
)القنــدل(.    احلمــراء  القــرم  أشــجار  مــن  معظمهــا  شــهريًّا، 
ــايض، وصــل اســتغالل خشــب  ــول ســبعينيات القــرن امل وبحل
القــرم يف كولومبيــا يف أعمــال البنــاء واســتخراج مــادة العفــص                     

إىل ذروتــه، ثــم انهــار الحًقــا لســببن: أولهمــا انخفــاض األســعار     
)التانــن(،         للعفــص  الدوليــة  الســوق  بســبب  كولومبيــا  يف 
أجــل               مــن  القــرم  غابــات  إزالــة  معــدالت  زيــادة  واآلخــر 

تصنيع العفص. 
وقــد اســتخدموا جــذوع األشــجار الكبــرة للقــرم يف صنــع 
أعمــدة خطــوط الكهربــاء وعــوارض الســكك احلديديــة. وألكــرث 
مــن 400 عــام، كان احلصــول عــىل األربــاح الكبــرة هــو الدافــع 
األســايس لقطــع القــرم؛ ممــا تســبب يف إزالة غاباتــه عىل نطاق 
واســع. وقــد انقرضــت أشــجار القــرم مــن العديــد مــن ســواحل 
ــذه  ــت ه ــاًل، كان ــت مث ــي الكوي ــرة. فف ــود األخ ــار يف العق البح
األشــجار يف فــرتة األربعينيــات موجــودة عــىل شــاطئ البحــر يف 
منطقــي اخلويســات وكاظمــة. وتذكــر لينــدا شــعيب يف كتابهــا 
)زهــور الكويــت الربيــة( "أن شــجر القــرم كان يحتطــب مــن 
شــواطئ اخلويســات، ويبــاع داخــل ســور الكويــت اللســتخدام 

كوقود وذلك يف منتصف األربعينيات وقبلها". 
يف  الفرحــان  عبداللــه  فرحــان  الكويــي  املــؤرخ  ويذكــر 
)معجــم املواضــع واملواقــع واألمكنــة يف الكويــت( أن الكويتيــن 
القدمــاء "كان يأتــون بســفنهم مــن مدينــة الكويــت، وترســو 
يزنلــون  ثــم  غــي،  جلبــل  املحــاذي  الســاحل  عــىل  ســفنهم 
ومعهــم أكلهــم وحمرهــم اللحتطــاب يف هــذه املنطقــة ألخــذ 
شــجر القــرم وشــجر الطلــح". وجبــل غــي يبعــد عــن كاظمــة 

14 كيلومرتًا رشقا.

موارد القرم يف العرص الحديث
ارتبــط التحــول مــن اقتصــاد الكفــاف إىل االســتخدام الصناعــي 
ملــوارد القــرم بــاإلدارة االســتعمارية لــرثوات العــامل خــالل الفرتة 
مــن القــرن الثامــن عــرش إىل أوائــل القــرن العرشيــن. ففــي 
األمريكتــن، نظــم االســتعمار اإلســباين يف خمســينيات القــرن 
الثامــن عــرش عمليــات حصــاد القــرم؛ ألن ارتفــاع الطلــب عــىل 
أخشــابه لبناء الســفن أدى إىل اإلفراط يف حصاد أشــجاره. كما 
أُنِشــئت محميــات القــرم مــن قبــل االســتعمار األملــاين يف رشق 
ــي تتنافــس بأخشــابه مــع  ــا يف القــرن التاســع عــرش ل إفريقي

تجارة األخشاب يف أوروبا. 
وتتمتــع منطقــة جنــوب رشق آســيا بتاريــخ طويــل مــن 
اســتغالل وإدارة القــرم، حيــث أنشــأت الــدول االســتعمارية 
القــرن  وأوائــل  عــرش  التاســع  القــرن  يف  لغاباتــه  محميــات 
العرشيــن إلنتــاج األخشــاب والفحــم النبــايت. وبحلــول القــرن 
التاســع عــرش امليــالدي، تمــت إزالــة أشــجار القــرم مــن أجــل 
ــي  ــاحل الكاري ــول الس ــىل ط ــدث ع ــا ح ــد، كم ــوز الهن ــة ج زراع
القــرم يف أجــزاء  الدالئــل إىل أن غابــات  لكولومبيــا. وتشــر 
كثــرة مــن املناطــق االســتوائية كانــت قــد بــدأت تعــاين مــن 

إزالــة أيكاتهــا، ممــا أدى إىل تدهورهــا بشــكل كبــر. ويف بعــض 
املواقــع، حــدث تــوازن إىل حــد مــا بــن عمليــات قطــع القــرم 
ونمــوه، ممــا أدى إىل اتســاع نطــاق غابــات القــرم يف بعــض 

البلدان مثل نيوزيلندا.
ــت حــول القــرم بــن  َِّف ــات العلميــة الــي أُل وركــزت الكتاب
القرنــن الســابع عــرش والعرشيــن بشــكل أســايس عــىل وصــف 
ــوع  ــه، وتن ــع غابات ــه، وتوزي ــرم، وموائل ــات الق ــا نب مورفولوجي
أنواعــه، والتصنيــف العلمــي لــه. ومنــذ عــام 00	1م تقريبًــا 
ــزت عــىل الــدور البيــيئ ألشــجار  فصاعــًدا، ظهــرت دراســات ركّ
القــرم. ويف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن بــدأت أوىل 
املبــادرات العامــة للحفــاظ عــىل غابــات القــرم بعــد أن كشــفت 
بعــض الدراســات عــن قيمتهــا االقتصاديــة بســبب دورهــا يف 
ــن  ــا ع ــإن تصوراتن ــك، ف ــة لذل ــة. ونتيج ــبكة الغذائي ــراء الش إث
ــة  ــا قاحل ــا أرًض ــن اعتباره ــدال م ــرت، فب ــد تغ ــرم ق ــة الق أنظم
تتكــون مــن تربــة غر صحيــة، أصبحنــا نراها أنظمــة إيكولوجية 

معقدة يعتمد عليها البرش.
ــاء  ــة األحي ــة القــرم برتبي ــط إزال ويف الوقــت احلــارض، ترتب
املائيــة والزراعــة واســتخدامات األرايض احلرضيــة. وال يــزال 
احلصــول عــىل أخشــاب القرم ســببًا يف تدهــور الغابــات املتبقية، 
عــىل الرغــم مــن التهديــدات اجلديــدة الــي تشــمل التخلــص مــن 
النفايــات الصلبــة، والتلــوث، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 

والصيد اجلائر.
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   تعـــد غابـــات القـــرم )املنغروف( مـــن النظم البيئيّـــة الفريدة 
واملتمـــزّية، حيث تنمـــو يف املناطـــق الي تتالق فيها اليابســـة 
مع ميـــاه البحر يف املناطق االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية، 
وتتحمـــل درجـــات عالية مـــن امللوحة وظـــروف بيئية متغرة 
النباتـــات.               مـــن  األخـــرى  األنـــواع  ملعظـــم  خالفـــا  وقاســـية 
وعـــىل الرغـــم من وجود هـــذه الغابـــات يف نحـــو 123 منطقة 
عـــىل مســـتوى العـــامل، فإنهـــا بلغـــة األرقـــام واإلحصائيـــات         
تعـــد مـــن املوائـــل النـــادرة ألنهـــا تشـــكل نحـــو 1 % فقـــط                    

مـــن الغابات االســـتوائية، وزهاء 0.4 % مـــن مجمل الغابات 
عىل مستوى العامل.

وهنـــاك أكـــرث مـــن 0	 نوعـــاً من القـــرم، منهـــا نحو 0	 
البحـــار واملحيطـــات                     نوعـــا توجـــد وتنتـــرش عـــىل ســـواحل 
يف           الســـيما  االســـتوائية  وشـــبه  االســـتوائية  املناطـــق  يف 
جنـــوب رشق آســـيا. ويحظـــى الوطـــن العـــريب بثالثـــة أنواع 
هـــي                             الســــاحلية  القـــرم  أيكــــات  مــــن  فقـــــط  )أجنــــاس( 
 Avicennia القرم الرمادي أو األســـود املعروف علميا باســـم

غابات القرم

ية مزتايدة دور حيوي وضغوط برش

د. طارق قابيل
كاتب علمي، وعضو هيئة 
التدريس يف كلية العلوم 

بجامعة القاهرة 

 Rhizophora باســـم  املعـــروف  األحمـــر  والقـــرم   Marina
 Bruguiera والقـــرم الربتقايل املعروف باســـم  Mucronata
Gymnorhiza. وهنـــاك نوع إضايف رابع أقل شـــيوعا يعرف 
باســـم القـــرم الهنـــدي أو Ceriops Tagal ســـجل يف جزيرة 

موسري بإريرتيا.
النـــوع األول Avicennia Marina املعـــروف  ويعتـــرب 
باســـم القـــرم يف اجلزيرة العربية أو الشـــورى )كما يســـمى يف 
مر والســـودان( هو النـــوع األكرث شـــيوعاً يف املنطقة، حيث 
ينتـــرش حول ســـاحل البحـــر األحمـــر الغريب )ســـواحل مر 
والســـودان( والســـاحل الـــرشيق )ســـواحل اململكـــة العربية 
الســـعودية واليمن(، وكذلك يف خليج العقبة واخلليج العريب. 
وهـــذا النوع يعد مـــن أكرث أنواع القرم انتشـــاراً عىل مســـتوى 
العـــامل، حيـــث يمتـــد مـــن رشق أفريقيـــا والبحـــر األحمـــر إىل 
الشـــواطئ االســـتوائية وتحت االســـتوائية للمحيـــط الهندي 
حىت جنوب الصن، ومعظم أســـرتاليا حـــىت بولينزييا وفييج 
وجزيـــرة نيوزيالنـــدا. واســـم هـــذا النـــوع مســـتمد من اســـم 
مكتشـــفه العامل العـــريب ابن ســـينا Avicenna صاحب كتاب 
)القانـــون يف الطب(، ومـــن بيئته البحرية املمزية حيث تشـــر 

كلمة Marine  أو Marina إىل املناطق البحرية.
وتســـتطيع نباتات القرم التواؤم مـــع الظروف والعيش 
وســـط البيئة املاحلة، حيث تتخلص من امللوحـــة الزائدة بأكرث 
من آلية، تختلـــف من نوع إىل آخر، مثل طـــرد امللح والتخلص 
مـــن األوراق الذابلـــة واألعضاء املشـــبعة باألمـــالح. كما تتمزي 

بوجود جـــذور قائمة وبازغة فوق املاء تســـمى اجلذور الهوائية 
التنفســـية تســـاعد النبات عىل التنفـــس وتعينه عـــىل البقاء 
حيـــا يف تلـــك البيئـــة الصعبـــة والقاســـية، كما تعمـــل هذه 
اجلـــذور يف الوقت نفســـه عىل تهدئة تيـــارات املـــد واجلزر، مما 
يســـاعد عـــىل توفـــر بيئـــة مائيـــة هادئـــة، وهـــي مـــن أهـــم 
متطلبـــات معيشـــة النبات. وتنبت بـــذور هذا النبـــات وهي ال 
تـــزال عـــىل األشـــجار األم، وبمجـــرد بلوغهـــا مرحلـــة النضج 
تســـقط البادرات وتطفو يف املـــاء إىل أن تثبت نفســـها يف املاء 

الضحل حيث تظهر اجلذور النامية. 
وأشـــجار القـــرم عـــادة مـــا تكـــون شـــبه مغمـــورة أثناء        
املـــاء              العـــايل حيـــث تختفـــي جـــذوع األشـــجار تحـــت  املـــد 
تقريبـــاً، وأوراق النبـــات متقابلـــة رمحية إىل بيضاويـــة، غالباً                    
حـــادة القمـــة ولها عنـــق صغر، ويـــرتاوح طولها مـــا بن 3-	 

سنتيمرتات، وعرضها ما بن 1-3 سنتيمرتات.

بيئة داعمة للتنوع األحيايئ
تعـــد املواقع الي تنترش بهـــا غابات القرم مـــن األرايض الرطبة 
الـــي تشـــمل مجموعـــة متنوعـــة مـــن النظـــم اإليكولوجية، 
وتتضمن مزيجـــا فريدا ومتنوعا من النباتـــات واحليوانات، لذا 
فهي عـــادة ما تحظـــى بدرجة عالية مـــن التنـــوع البيولويج، 
نظـــرا الرتفـــاع محتواهـــا العضـــوي وكـــرثة عـــدد الكائنـــات 
البحريـــة املجتمعة يف تلك البيئـــة. وتقدم غابـــات القرم عددا 
كبـــرا من املنافـــع وخدمـــات النظـــم اإليكولوجيّـــة. فهي أوال 
توفر بيئة معيشـــية مالئمة أللســـماك والقرشيـــات، كما تعد 
مصـــدرا غذائيـــا مهما لعـــدد كبر مـــن احليوانات مثـــل اإلبل 
والقـــردة والطيـــور. كمـــا تعمل عىل دعـــم األمـــن الغذايئ يف 
املناطـــق الســـاحلية واالقتصاد املحـــيل والســـيما للصيادين 
املحليـــن؛ نظـــرا ألنها تعتـــرب مرىب جيـــدا وحاضنـــة طبيعية 
ألنـــواع كثرة مـــن األســـماك والقرشيـــات.  وتقتـــات اجلمال 
واألغنـــام واملاعز وبعض احليوانات الربية عىل أوراق وســـيقان 
النبـــات. ويف بعـــض الـــدول تســـتغل غابـــات القـــرم أيضا يف 
تربيـــة النحـــل، حيـــث يجمع رحيـــق أزهـــاره وينتج عســـال ذا 

نكهة ممزية. 
و تدعـــم غابات القـــرم الســـياحة البيئية بشـــكل فعال 
نظـــرا جلمالها الفطـــري وعزلتها الســـاحرة، وهي تـــؤدي دورا 
مهمـــا يف حماية الشـــواطئ واملناطق الســـاحلية مـــن التآكل 
واالنجـــراف، فضال عـــن دورها يف التخفيف مـــن آثار التغرات 
املناخيّـــة وهبات العواصف البحرية وبقية الظواهر القاســـية. 
إضافـــة إىل ذلك، فهي تعترب من موائل الكربـــون األزرق، وتعد 
من أكـــرث هذه املوائل كفـــاءة يف امتصاص الكربـــون وتخزينه 
يف الرتبـــة التحتية، وتتفوق عىل مثيالتها مـــن الغابات الربية 
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االســـتوائية يف هـــذا األمـــر بمقـــدار 3 – 4 مـــرات، ما يعكس 
آثـــار ظاهـــرة  التقليـــل مـــن  أهميتهـــا ودورهـــا احليـــوي يف 

االحتباس احلراري املسببة لتغر املناخ.
  وتحـــول البكرتيـــا املوجودة يف الرتبـــة أوراق النبات الي 
تتســـاقط يف املـــاء إىل مركبـــات عضويـــة أولية، وهذا بشـــكل 
مســـتمر لتســـتفيد منها بقية الكائنـــات البحريـــة وتدعم بها 
نظامها الغذايئ، كما يســـتخدم عدد كبر مـــن الطيور أغصان 
النبات كأعشـــاش لوضع البيض والتكاثـــر. وبذلك تعترب بيئة 
نبـــات القـــرم مـــن املواطـــن اجلاذبـــة والداعمة لعـــدد كبر من 
الكائنـــات البحرية الســـيما األســـماك والروبيـــان والقرشيات 

والطحالب والفطريات والديدان واحلرشات.

تحديات وضغوط برشية 
 عىل الرغم مـــن دورها البييئ املشـــهود وفوائدها الي يصعب 
عدهـــا أو حرها، فـــإن غابات القرم تتعرض منـــذ فرتة كبرة 
لضغوط كبرة وتحديات كثرة وخطـــرة، يرجع معظمها إىل 
املمارســـات البرشيـــة الســـلبية واألنشـــطة التنمويـــة الي ال 
تراعـــي البعـــد البيـــيئ. لـــذا فإن هـــذه الغابـــات باتت تشـــهد 
تدهـــوراً رسيعاً، حىت إن أجـــزاء كبرة منهـــا يف أكرث من موقع 

عرب العامل صنفت عىل أنها نظم بيئية مهدده بالفناء. 
وتتأثر النظـــم البيئية لهذه النباتـــات، مثلها مثل غرها 
من النظم البيئيـــة األخرى، بنتائج املشـــكالت البيئية الناتجة 
عـــن األنشـــطة البرشيـــة وعـــدم اكـــرتاث اإلنســـان باحلمـــل 
الوظيفـــي للموائل وقدرتها عـــىل تحمل الضغـــوط واملؤثرات 
الســـلبية. وتعتـــرب مرشوعـــات التنمية الســـاحلية الي تؤدي   
إىل تجفيـــف األرايض الرطبـــة واســـتقطاع غابـــات القـــرم من 
أخطـــر األنشـــطة البرشيـــة عـــىل موائل القـــرم ومـــن أكرثها 
تدمـــرا لهذه الغابـــات، حيث تـــؤدي مثل هذه األنشـــطة إىل 
تدمـــر الرتبـــة وإزالـــة القيعـــان املغطـــاة بالعشـــب، وتدمـــر 
الشـــقوق الصخريـــة والفتحـــات الزاخـــرة باحليـــاة الفطرية. 
ويعتـــرب التلـــوث النفطـــي وتـــرسب النفـــط واملـــواد اخلطـــرة        
أثنـــاء أعمال التشـــغيل يف املنصات البحرية وحـــوادث ناقالت 
النفـــط إىل الشـــواطئ ومواقـــع أشـــجار القـــرم واختالطـــه            
من ثـــم برباعم النبـــات وجـــذوره الهوائية وبجذوع األشـــجار 
املعيشـــية                  البيئـــة  لتلـــك  املدمـــرة  املتكـــررة  املخاطـــر  مـــن 
الرثيـــة باحليـــاة الفطريـــة. وقدرت بعـــض الدراســـات معدل 
التدهـــور الســـنوي الـــذي يطـــال غابـــات القرم عىل مســـتوى 
العامل بنحو 1 % ســـنويا، وهي نســـبة مؤثرة جـــدا؛ نظرا لندرة 
غابـــات القـــرم واقتصـــار وجودها عـــىل املناطق االســـتوائية                    

وشبه االستوائية.
ونظـــرا لزيادة هذه املخاطر وهشاشـــة موائـــل القرم يف 

الوقت نفســـه، فقد ُوضعت أســـس وقواعد إرشـــادية حلماية 
هـــذه املوائل من األنشـــطة البرشية التنموية الـــي تقام عادة 
بالقـــرب مـــن مواقـــع القـــرم. ومـــن أهم هـــذه األســـس عدم 
التدخـــل بطريقـــة مبارشة أو غـــر مبـــارشة يف توقيت وكمية 
انســـياب املاء العذب مـــن األنهار والوديـــان إىل مواطن القرم؛ 
وعـــدم التدخـــل يف اســـتمرار عمليـــة الغمر بمـــاء املـــد أو ماء 
الطبيعـــي  بالرتكيـــب  اإلخـــالل  وعـــدم  الســـطيح؛  اجلريـــان 
والكيميـــايئ واألحيـــايئ للمنظومـــة البيئية لهـــذه النباتات أو 
ملســـتوى ارتفاع الوســـط الرتســـيي بالنسبة ملســـتوى سطح 

البحر باملنظومة.
وإدراكا خلطـــورة التهديـــدات الـــي تتعـــرض لهـــا غابات 
القـــرم، فقـــد أقـــر املجلـــس التنفيذي ملنظمـــة األمـــم املتحدة 
للرتبيـــة والعلـــم والثقافة )اليونســـكو( يف عـــام 2015 إعالن 
يـــوم 	2 يوليو يوما دوليـــا لصون غابات القـــرم. ونظرا أيضا 
ألهميـــة هـــذا النبـــات ودور الغابـــات وارفة األشـــجار يف دعم 
احليـــاة الفطريـــة واالقتصـــاد املحيل وغـــر ذلك، فـــإن اخلرباء 
املعنيـــن ما انفكوا ينـــادون باإلكثار والتوســـع يف مســـاحات 
تلـــك الغابـــات، أمـــال يف تعظيـــم دور هـــذا املوئـــل الغنـــاء يف 
مواجهـــة مخاطر تغـــر املناخ وحمايـــة األمن الغـــذايئ العاملي 

وتحقيق التنمية املستدامة.

ليـــس القـــرم مجـــرد نبتـــة عاديـــة مقاومـــة للملوحـــة، تنمو 
وترتعـــرع عىل ســـواحل البحـــار واملحيطات املاحلـــة يف املناطق 
االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية يف نضـــارة ونمـــاء، بـــل هي 
موئـــل فريد ونظام بيـــيئ متكامل، تتعاظم أهميتـــه وفوائده 
مـــن خـــالل املزايا واخلدمـــات العديـــدة الي يقدمهـــا للبرش أو 
الكائنـــات البحرية والســـاحلية الي تعيـــش يف كنفه وتقتات 
من خراته وعنـــارصه الغذائية ومـــوارده البيئية الي ال حر 

لهـــا. ولهـــذا النبات منافع بيئيـــة واقتصادية متعـــددة ومزايا 
طبيـــة ودوائيـــة متفردة. فهـــذا النبات - الذي يعـــرف أيضاً يف 
املنطقـــة العربيـــة بأســـماء أخـــرى مثـــل املنغـــروف والقنـــدل 
واأليكـــة - يعتـــرب حاضنـــة طبيعيـــة أللســـماك والقرشيـــات 
وغرها مـــن الكائنات البحرية، بســـبب كثافة أشـــجاره وثراء 
الرتبـــة املحيطـــة به باملـــواد العضويـــة وتوافر عامـــل احلماية 
الوارفـــة  بأشـــجارها  القـــرم  غابـــات  فـــإن  لـــذا  الطبيعيـــة. 

استشعار القرم من الفضاء

استكشاف الغابات وتأهيل
املساحات املترضرة

د. وحيد محمد مفضل
خبري باملنطقة اإلقليمية 

حلماية البيئة البحرية، وباحث 
باملعهد القومي لعلوم البحار 
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توفر أشجار القرم 
بيئة معيشية 

مالئمة لألسماك 
يات، ومصدرا  والقرش

غذائيا مهما 
للحيوانات، وتدعم 

األمن الغذايئ 
للمجتمعات املحلّية، 

يز  وتسهم يف تعز
السياحة البيئية، 

وحماية الشواطئ، 
والتخفيف من حدة 

تغري املناخ 
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واملتشابكة والبالغ إجمايل مســـاحتها نحو 250 ألف كيلومرت 
مربـــع عىل مســـتوى العامل تزخر بـــآالف األنواع من األســـماك 
والطيـــور وغرها من الكائنات، الي مـــا كانت لتوجد وتجتمع 
معـــاً يف بيئـــة معيشـــية واحـــدة لـــوال غـــى مصـــادر الغذاء 

واحلماية الطبيعية الي يوفرها هذا املوئل.
وتعـــد غابـــات القرم من أهـــم موائـــل الكربـــون األزرق؛ 
نظـــرا لقدرة جذورها عـــىل امتصاص الكربـــون الزائد من اجلو 
وتخزينـــه يف الرتبـــة، بل إنها تتفـــوق عىل الغابـــات املطرة يف 
هـــذا األمر بمقـــدار 	 إىل 	 مـــرات عىل األقل، لذا فهي تســـهم 

بشكل فعال يف التخفيف من آثار ظاهرة تغر املناخ.
  وتـــؤدي آيـــكات القـــرم دورا مهمـــا يف تثبيـــت الرتبـــة 
البحريـــة وحماية الشـــواطئ من النحر والتآكل؛ بســـبب كرثة 
جذورهـــا الهوائية وانتشـــارها عىل مســـاحات كبـــرة بالقرب 
مـــن الســـواحل الطينيـــة الرخـــوة. كما تعتـــرب آيـــكات القرم 
مصـــدا طبيعيا ضد هبات األمـــواج وبقية العوامـــل البحرية، 
ألنهـــا تقلـــل من ارتفـــاع وقـــوة األمـــواج القادمة بنســـبة قد 

تصل إىل 		 %.
فضـــال عن كل ذلك، فـــإن غابات القرم تدعـــم االقتصاد 
الســـياحة  املحـــيل بشـــكل فعـــال؛ نظـــرا لدورهـــا يف دعـــم 
الشـــاطئية وســـياحة قوارب الكياك والســـياحة البيئية، ويف 

زيـــادة إنتاجيـــة عمليـــات االســـزراع الســـمي. وعىل ســـبيل 
املثال تقـــدر العوائد املادية الناتجة من غابـــات القرم يف والية 

فلوريدا وحدها بنحو بليون دوالر سنويا.
وعىل الرغـــم من كل هذه الفوائد فـــإن غابات القرم عىل 
مســـتوى العامل تتعرض منذ فرتة لضغوط كبرة وممارســـات 
إىل                   أدى  ممـــا  كبـــر،  بشـــكل  عليهـــا  أثـــرت  كثـــرة،  ســـلبية 
تـــدين حالتهـــا وتقزمها يف بعـــض املناطق، بل واســـتقطاع أو 
اختفـــاء مســـاحات شاســـعة منهـــا يف مناطـــق أخـــرى. وقد 
تزايـــدت مؤخرا اجلهـــود الراميـــة إىل إعادة تأهيل املســـاحات 
املتدهـــورة أو اســـزراع القـــرم يف بعض املناطـــق اجلديدة، مما 
أدى إىل زيـــادة مســـاحته ونمائه من جديد يف بعـــض البلدان 
خاصـــة اإلمـــارات والســـعودية ومـــر. ويف الكويـــت يبـــذل   
معهـــد الكويـــت أللبحـــاث العلميـــة والهيئـــة العامـــة للبيئة 
جهـــودا حثيثـــة مـــن أجـــل اســـزراع القـــرم يف عـــدة مناطق 
بشـــمايل البـــالد، خاصـــة محميـــة اجلهـــراء واجلـــزء الشـــمايل         

من جزيرة بوبيان.
وبطبيعـــة احلـــال، فـــإن إعادة تأهيـــل املناطـــق املترضرة 
وحماية هـــذا املوئل املعطاء من الضغوط واملؤثرات الســـلبية 
املتعاظمة تتطلب متابعة حالته بانتظام ودراســـته بالطرائق 
العلمية ســـواء أكانـــت ميدانية أم مـــن الفضاء. وقـــد أتاحت 
تقنية االستشـــعار عـــن بعد والرصـــد الفضـــايئ عموما مزية 
كـــربى ال تضاهى يف مثل هذا احلاالت، إذ يمكن بواســـطة هذه 
التقنيـــة رصد حالـــة النبات الصحية وتتبـــع التغرات الزمنية 
الطارئة عىل أشـــجاره وغاباته املرتامية بشـــكل دقيق وبصفة 
مســـتمرة خـــالل أكرث من فـــرتة زمنية، مما يســـاعد عىل رصد 
التغـــرات احلادثة يف هذا املوئل احليوي وإدارته بشـــكل واقعي 
وســـليم. وهو أمر يصعب تحقيقه بواســـطة طـــرق الفحص 
التقليديـــة والزيـــارات امليدانيـــة؛ نظرا لصعوبـــة الوصول إىل 
بعـــض املناطـــق، وامتداد أشـــجار القرم عىل مســـاحات هائلة 
يف معظـــم املواقع، وارتفـــاع التكلفة املادية الـــي يتطلبها أداء 
هذه املســـوحات وإنجـــاز التحاليـــل وبقية األعمـــال امليدانية 

واملختربية االلزمة إلنجاز الدراسة.

مزايا تقنية االستشعار عن بعد
أدى إتاحة اســـتخدام تقنية االستشـــعار عن بعد اللستخدام 
املـــدين وإطـــالق مستشـــعرات فضائيـــة مخصصـــة ألغراض 
البحـــث العلمـــي واستكشـــاف األرض منذ نحـــو 50 عاما، مع 
حفظ البيانـــات والصور امللتقطة يف أرشـــيف زمـــي وتاريي 
يمكـــن الرجـــوع إليـــه يف أي وقـــت، أدى كل هذا إىل ما يشـــبه 
الثورة يف طريقة دراســـة واستكشـــاف ثروات وأنظمة كوكب 

األرض الطبيعية والبيولوجية، وليس فقط غابات القرم. 

وقد اســـتفاد الباحثون املختصون يف دراســـة القرم من 
هـــذه الثورة بأشـــكال عدة، إذ أصبـــح من اليســـر رصد حالة 
هـــذا املوئـــل الطبيعـــي وغـــره مـــن املوائـــل بشـــكل منتظم 
باســـتخدام الصـــور الفضائيـــة. كما أصبح مـــن املمكن تحديد 
نوعيـــة التغـــرات احلادثة الي أملـــت به، واألســـباب والعوامل 
الـــي أدت إىل هـــذا التغر، ومـــا إذا كانت ناتجـــة عن تدخالت 
برشية أو أنشـــطة تنمويـــة أو عن بعض العوامـــل الطبيعية، 
وهذا مـــن واقع مقارنة الصـــور الفضائية امللتقطـــة يف أزمنة 

مختلفة ببعضها.
وإذا مـــا تحدثنـــا عن أنظمة االستشـــعار عـــن بعد، ففي 
مـــن  األنـــواع  مئـــات  بـــل  عـــرشات  هنـــاك  احلـــايل  الوقـــت 
املستشـــعرات أو أجهزة االستشـــعار من بعد املحمولة إما عىل 
أقمـــار اصطناعيـــة فضائية أو عـــىل طائرات، تـــدور من حولنا 
يف الفضـــاء أو اجلو تصور ســـطح األرض واملناطق الســـاحلية 
النهـــار. وهـــذه  الليـــل وأطـــراف  آنـــاء  والبحـــار واملحيطـــات 
املستشعرات يتســـم كل منها بقدرات وإمكانات محددة، وكل 
منهـــا أطلق لرصد عنارص ومكونات معينة عىل ســـطح األرض 
ســـواء أكان نباتا أم غره، يف حزي محـــدد ومعروف من الطيف 

الكهرومغناطيي، وبشكل منتظم ودوري.
وعىل هذا النحو هناك مستشـــعرات وأجهزة استشـــعار 
عـــن بعد خاصـــة باستكشـــاف اليابســـة وتضاريـــس األرض، 
واملظاهـــر املوجـــودة عليهـــا مـــن ثـــروات طبيعيـــة أو نباتات 
وغابـــات ومنهـــا بالطبع القـــرم وغره مـــن النباتـــات، وهناك 
مستشـــعرات أخـــرى خاصـــة بدراســـة املســـطحات واملوائل 
البحريـــة فقط، وثالثة مختصة بدراســـة الغالف اجلوي وحالة 

الطقس، وهكذا. 
وقـــد ســـاعد هذا التنـــوع عىل رصـــد غابات القـــرم بأكرث 
من مستشـــعر فضـــايئ، ورصده بأكرث من طريقـــة يف أكرث من 
فـــرتة زمنية يف املـــايض واحلارض، وهو أمر أســـهم يف زيادة عدد 
الدراســـات املطبقـــة عـــىل هـــذا املوئـــل، ويف تطويـــر أكرث من 

تقنية وطريقة الستشعار هذا النبات ودراسته تفصيليا. 
ويمكـــن اللستشـــعار عـــن بعـــد أيضـــا التقـــاط صـــور 
بانوراميـــة ملنطقة الدراســـة ومـــا تحويه من أهـــداف وعنارص 
أرضية ســـواء أكانت موئال للقـــرم أم غره، وهـــذه مزية كربى 
ال يمكـــن تحقيقهـــا بـــأي طريقـــة أخـــرى، إذ يمكن مـــن خالل 
الصور امللتقطة رؤيـــة هذه العنارص جميعا بنظرة شـــمولية، 
بل ودراســـتها وفحصها جميعا يف نفس الوقت، مما يســـاعد 
عىل ربـــط األســـباب باملتغرات، ويســـهل بالتايل مـــن تحديد 

عوامل التغر. 
فضـــال عـــن ذلـــك تتمـــزي  بعـــض أنظمـــة االستشـــعار           
عن بعـــد، مثـــل الـــرادار، بقدرتها عـــىل التقاط صـــور فضائية 

وجمـــع معلومـــات عـــن العنـــارص األرضيـــة يف كل الظـــروف 
واألحـــوال اجلويـــة، ممـــا يعـــي إمكانية دراســـة موئـــل مثل 
القـــرم يف جميع األوقات والظروف، وهـــو ما ال يمكن تطبيقه 
أو تحقيقـــه مثـــال يف حالـــة العمـــل امليـــداين الـــذي يتطلـــب 
اســـتقرار أحوال اجلـــو وعدم وجـــود عواصف بحريـــة لضمان 

تحقيق السالمة واألمان.

مظهر أشجار القرم من الفضاء
مـــن املعـــروف أن جميـــع أوراق الشـــجر والنباتـــات النـــرضة 
القـــرم تحتـــوي عـــىل  نبـــات  أوراق  بمـــا يف ذلـــك  الســـليمة 
الصبغيـــات اخلـــرضاء أو الكلوروفيـــل بكميـــة كبـــرة داخـــل 
أوراقهـــا، وهـــذه الصبغيـــات مســـؤولة عـــن عمليـــة البنـــاء 
)الرتكيب( الضـــويئ وبقية العمليات احليويـــة األخرى للنبات. 
وبالنســـبة ألنظمة االستشـــعار عن بعد، فإن هذه الصبغيات 
تمتص األشـــعة الكهرومغناطيســـية بشـــدة يف حـــزي الضوء 
األزرق واألحمـــر املرئيـــن، يف حن تقوم بعكس هذه األشـــعة 
يف حـــزي اللـــون األخرض املـــريئ. وهذا هـــو تحديدا الســـبب يف 
ظهـــور نباتات القرم الســـليمة يف الصور اجلويـــة أو الفضائية 
تمتـــص  حيـــث  زاٍه،  أخـــرض  بلـــون  احلقيقيـــة  األلـــوان  ذات 
الصبغيـــات اخلـــرضاء اللونـــن األزرق واألحمـــر وتعكس اللون 
األخـــرض، ويكون االختـــالف يف درجة اللـــون نتيجة اللختالف 

يف عمر األشجار وأنواعها.
وإذا تعـــرض النبـــات مثال للذبـــول أو آلفـــة أو مرض ما 
فطـــري، مثل الصدأ البي، فإن نســـبة الصبغيـــات اخلرضاء يف 
أوراق النبـــات تقل عادة، وتقل معها نســـبة امتصاص اللونن 
األزرق واألحمـــر. لـــذا فـــإن النبـــات يف هـــذه احلالـــة يظهر يف 
الصـــور الفضائية بلـــون أصفر )وهـــو اللون املزيـــج بن اللون 
األحمـــر واألخـــرض( أو لون وردي أو بي غامق تبعا لشـــدة تأثر 
النبـــات باملـــرض. واعتمـــادا عـــىل هذا فإنـــه يمكـــن، من خالل 
املرئيـــات الفضائيـــة ومـــن خـــالل قيـــاس مـــا يعرف باســـم 
"معامل االخـــرضار" Vegetation Index بها، تميزي وتحديد 
النباتـــات واملســـاحات الزراعيـــة املصابـــة بأمـــراض فطرية أو   
الـــي تعرضـــت أوراقها اللصفـــرار أو التســـاقط، مـــن النباتات 

السليمة واملزدهرة.
وبالنســـبة لنبـــات القـــرم فإنـــه يتمـــزي بارتفـــاع معامل 
اخـــرضاره، نظـــرا لنضـــارة أوراقـــه وارتفاع بصمتـــه الطيفية 
األشـــعة  عكـــس  عـــىل  مكوناتـــه  وبقيـــة  أوراقـــه  وقـــدرة 
الكهرومغناطيســـية والســـيما األشـــعة اخلـــرضاء الواقعة يف 
حـــزي الضوء املـــريئ. وهذا مـــن جهة أخـــرى يســـهل كثرا من 
عمليـــة التعرف عليـــه ورصده من خـــالل الصـــور الفضائية، 
مقارنـــة بغـــره مـــن النباتـــات. ويف حالـــة املرئيـــات والصـــور 
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نبات القرم األسود أو نبات 
 Avicennia Germinans

على املستنقعات

HAFIEZ RAZALI / SHUTTERSTOCK :صورة

تقنية االستشعار    
عن بعد تؤدي        

دورا مهما يف 
استكشاف مناطق 

انتشار غابات القرم، 
ويف تقييم حالتها 

ورصد العوامل 
السلبية املؤثرة    

عليها، واملساعدة 
عىل إعادة            

تأهيل املساحات                 
اليت تعرضت  
للتدهور منها



ANDREW BAKER / IKON IMAGES :رسوم

الفضائيـــة عالية الدقـــة املكانية فإنه عالوة عىل تمزي أشـــجار 
القرم بلـــون ممزي وبصمـــة طيفية خاصة، يمكـــن أيضا تميزي 
هذه األشـــجار من شـــكلها الهرمـــي املمزي، ومن وجـــود جذور 

هوائية كثرة حول األشجار.
غـــر أن أبـــرز ما يمـــزي هذا النبـــات عىل األقل مـــن ناحية 
نمـــط النمـــاء هـــو انتشـــاره يف هيئة آيـــكات ممتـــدة وغابات 
كثيفة عىل مســـاحات مرتامية بطول الشواطئ، أو يف نهايات 
الوديـــان اجلافـــة ذات الرتبـــة الطينيـــة الي تصـــب يف البحار،    
وإن كان بعضهـــا ينمـــو أيضـــا يف هيئـــة شـــجرات وارفـــة 
متداخلـــة أحيانـــا يف عمق امليـــاه الســـاحلية. لـــذا فإنه يمكن 
تميزيها مـــن خالل الصور الفضائية بســـهولة نظـــرا لنموها 
يف هيئـــة أحزمـــة ورشائـــط خـــرضاء ووجودها عـــادة بالقرب                              
مـــن الشـــواطئ واملناطق الطينيـــة املحصورة مـــا بن منطقة 

املد واجلذر. 

تطبيقات متمزية
تعتـــرب نوعيـــة الرتبة ودراســـة الغطاء النبايت بشـــكل عام من 
أهـــم تطبيقـــات تقنيـــة االستشـــعار عن بعـــد يف الزراعـــة، إذ 
يمكـــن من خالل هـــذه التقنية ومن خالل الصـــور الفضائية، 
تقدير تحديد مســـاحة انتشـــار نوع معن من النبـــات أو أحد 
املحاصيـــل الزراعيـــة ومدى تمـــدده يف منطقة مـــا، كما يمكن 
رصـــد وتتبع مقـــدار املســـاحات الي تعرضت للتدهـــور أو الي 
جرى اســـتقطاعها خالل فـــرتة زمنية محـــددة، وتحديد حالة 
النبـــات الصحيـــة من واقع قيـــاس مدى اخـــرضار النبات. كما 
يمكن باســـتخدام هـــذه التقنية رســـم خرائط كميـــة ونوعية 
عن املســـاحات املكتســـية بمحصول ما أو نبات ما مثل القرم، 
وتحديـــد مـــدى كثافتهـــا ودرجـــة نضارتهـــا، ونوعيـــة املرافق 

واملنشآت واألنشطة البرشية القريبة منها.
وعىل ذلك تتنوع ســـبل دراســـة غابات القرم بواســـطة 
تقنية االستشـــعار عن بعد وباســـتخدام الصور الفضائية ما 
العنـــارص  ووصـــف  الغابـــات  هـــذه  ووصـــف  تفســـر  بـــن 
والتكوينـــات املحيطة أو القريبة منها بشـــكل مبارش، وتدوين 
املالحظـــات يف صـــورة تقريـــر وصفي رسيـــع وعـــام، أو وضع 
ترســـيم مبـــارش Direct Mapping ملناطـــق انتشـــار النبات 
ومواضع أشـــجاره يف منطقة الدراســـة، ومن ثم إنتاج خرائط 
موضوعيـــة حديثة تبـــن مناطق امتداد آيـــكات القرم ومقدار 

انتشارها يف تلك املنطقة. 
كما يمكن دراســـة غابـــات القرم وجمـــع معلومات عنها 
وعـــن النباتـــات امللحية املوجـــودة بالقـــرب منهـــا أو املتداخلة 
معهـــا عـــن طريـــق إجـــراء تصنيـــف Classification ألنواع 
النباتـــات الكائنـــة بتلـــك املنطقة، ســـواء كان هـــذا التصنيف 

بـــإرشاف وتوجيـــه مبـــارش مـــن الباحـــث املختـــص، وهـــو ما 
يعـــرف يف هـــذه احلالة باســـم التصنيـــف املوجـــه أو اإلرشايف 
Supervised Classification، أو كان آليا أي باالعتماد كليا 
عـــىل الربنامج اخلـــاص بتحليـــل وتصنيف الصـــور الفضائية، 
وهـــو ما يعـــرف يف هـــذه احلالة باســـم التصنيف غـــر املوجه 

.Unsupervised Classification
كمـــا يمكـــن االســـتعانة بنظـــام املعلومـــات اجلغرافيـــة 
)GIS( جنبـــا إىل جنـــب مـــع مخرجات تقنية االستشـــعار عن 
بعـــد يف إنشـــاء قاعدة بيانـــات متكاملـــة عن مناطق انتشـــار 
نبـــات القرم وعـــن حالتـــه ونوعية التغـــرات الطارئـــة عليه، 
ويمكـــن أيضا اســـتخدامهما معا يف تحديـــد األماكن الصاحلة 

السزراع النبات ونمو أشجاره يف املواقع الساحلية املتاحة.
وعـــىل هذا النحو يمكـــن لتقنية االستشـــعار عن بعد أن 
تؤدي دورا مهما يف استكشـــاف مناطق انتشـــار غابات القرم، 
ويف تقييـــم حالتها ورصـــد العوامل الســـلبية املؤثـــرة عليها، 
كمـــا يمكـــن أن تســـاعد عـــىل إعـــادة تأهيـــل املســـاحات الي 
تعرضـــت للتدهـــور منهـــا، وهو مـــا يحقـــق يف النهايـــة النفع 

والفائدة لقطاعات أخرى عديدة وجهات عدة مستفيدة.

يصــادف مرتــادو الســواحل يف املناطــق االســتوائية وشــبه 
ــي تنتــرش  االســتوائية وجــود تجمعــات مــن أشــجار القــرم ال
بشــكل كثيــف والفــت يف مناطــق املــد واجلــزر ومناطــق اجلريــان 
الســطيح عــىل طــول حافــات الشــواطئ أو داخــل املناطــق 
الســاحلية القريبــة مــن الشــواطئ، وعــادة مــا تجتــذب أوراقهــا 
وأغصانهــا وجذورهــا املتشــابكة ومياههــا الضحلــة عــددا كبــرا 
مــن الطيــور واألســماك والقرشيــات وغرهــا مــن الكائنــات، 
لتصبــح بذلــك موئــال غنــاء ومجتمعــا متكامــال يضــم عــددا 
كبــرا مــن الكائنــات البحريــة، وليــس فقــط نبــات القــرم. وهــذا 
والشــجرات  األشــجار  مــن  مجموعــة  هــو  املثــر  النبــات 
الـــي  الواحـــدة  والفلقـــة  الفلقتيـــن  ذوات  مــن  الســــاحلية 

تســتطيع النمــو وســط الرســوبيات املشــبعة بامليــاه والرتبــة 
االلهوائية )قليلة األكسجن( واملياه املاحلة.

ــن  ــارش ع ــاه املب ــرب معن ــه، وإن ع ــد ذات ــرم يف ح ــح الق  ومصطل
ــي  ــية ال ــة املعيش ــف البيئ ــادة وص ــه ع ــد ب ــات، يقص ــك النب ذل
ــة  ــات وســط الرتب ــات واحليوان ــا مــع عــدد مــن النبات ينمــو فيه
املحيطــة والرســوبيات، وال يقصــد بــه نبــات القــرم فقــط. وهــذا 
كلمــة  األوىل  كلمتــن،  مــن  األســاس  يف  مشــتق  املصطلــح 
برتغاليــة هــي Mangue وتعــي الشــجرة، والثانيــة إنجلزييــة 
وهــي Grove  وتعــي منبــت األشــجار. وقــد اقــرتح بعــض 
العلمــاء اقتصــار كلمــة Mangrove  لتشــر فقــط إىل النباتات 
  Mangal املتحملــة للملوحــة واملكونــة لغابــات القــرم، وكلمــة

مستنقعات القرم

يدة وفوائد عديدة بيئة فر

د. هاشم عباس مدكور
باحث باملعهد القومي لعلوم 

البحار واملصايد، فرع البحر 
األحمر )مرص(
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لتشــر إىل املســتنقعات امللحيــة واألحــراج الــي عــادة مــا ينمــو 
ويعيش فيها نبات القرم مع غره من النباتات واحليوانات.

طبيعة النبات وخصائصه الوظيفية
ــن درجــة  ــام، لك ــكل ع ــة بش ــل للملوح ــات متحم ــو نب ــرم ه الق
تحملــه لهــذه امللوحــة تختلــف مــن نــوع إىل آخــر. فعــىل ســبيل 
  Rhizophora املثــال، فــإن النــوع األحمــر منــه املعــروف باســم
يحظــى بقــدرة منخفضــة نســبيا عــىل تحمــل امللوحــة العاليــة 
بمــا ال يزيــد عــىل 50 ألــف جــزء يف األلــف فقــط، لــذا فــإن درجــة 
تطــوره ونمــوه تعتــرب بطيئــة بصــورة عامــة، مقارنــة باألنــواع 
األخــرى مــن القــرم. ومقابــل ذلــك يســتطيع النــوع الرمــادي أو 
األســود املعــروف باســم Avicennia النمــو يف درجــة ملوحــة 

عالية تصل إىل 5	 ألف جزء يف األلف. 
وتنتمــي أشــجار القــرم إىل نــوع كاســيات البــذور وتتمــزي 
عــن غرهــا مــن النباتــات بــأن بذورهــا تبــدأ باإلنبــات أثنــاء 
ــة بالشــجرة األم  وجودهــا عــىل أفــرع الشــجرة، وتظــل متصل
حــىت مرحلــة النضــوج، وبمجــرد بلوغهــا هــذه املرحلــة تبــدأ 
بالســقوط تلقائيــا يف املــاء، لتنغمــس جذورهــا الصغــرة يف 
ــة، ثــم تبــدأ النمــو مــن جديــد لتظهــر كشــجرة جديــدة أو  الرتب
نبتــه صغــرة. ويف حالــة ســقوطها خــالل فــرتة ارتفــاع املــاء 
ــاء فــرتة املــد تظــل البــذور طافيــة عــىل املــاء إىل أن تنحــرس  أثن
امليــاه وتقابــل البــذرة أرضــا صلبــة تســتطيع التجــذر فيهــا. 
ومعظــم أشــجار غابــات القــرم ثنائيــة اجلنــس، ويتــم التلقيــح 
والفراشــات  الصغــرة  النحــل واحلــرشات  عــن طريــق  فيهــا 

واخلفافيش والطيور.
ويتكيــف النبــات فســيولوجيا مع الوســط البيــيئ القايس 
الــذي ينمــو ويعيــش فيــه مــن خــالل أكــرث مــن خاصيــة فريــدة. 
فبدايــة تتــم عمليــة التنفــس بواســطة جــذور عرضيــة تنمو من 
اجلاذبيــة  ضــد  األعــىل  إىل  وتتجــه  للنبــات  الســفىل  األجــزاء 
املــاء كســيقان راســية ناميــة. وبظهــور هــذه  لتظهــر فــوق 
اجلــذور فــوق ســطح املــاء يتمكــن النبــات مــن احلصــول عــىل 
األكســجن االلزم إلجــراء عملياتــه احليويــة. وتســاعد الغــدد 
امللحيــة املوجــودة عــىل ســطح األوراق عــىل تكيــف النبــات مــع 
امللوحــة العاليــة فتعمــل كمضخــات تدفــع باألمــالح الزائدة إىل 
ــواع القــرم األخــرى  ــف بعــض أن ــات، وإن تكي خــارج جســم النب

بشكل مختلف للعيش والنمو وسط املياه املاحلة.
وهنــاك أكــرث مــن عامــل بيــيئ وجغــرايف يتحكــم يف نمــو 
القــرم وانتشــاره يف منطقــة مــا، مــن أهمهــا توافــر طبيعــة 
ومناطــق  ضيقــة  خلجــان  وجــود  مثــل  معينــة  جغرافيــة 
ســاحلية محميــة تحظــى بميــاه هادئــة وتســمح بجريــان امليــاه 
بمــا يســاعد عــىل رسعــة ترســب الطمــي وتكــّون تربــة طينيــة 

رخــوة واســتقبال الرواســب األرضيــة الغنيــة باملغذيــات واملــواد 
العضويــة، ورضورة توافــر مســتوى مــد وجــذر مناســب بحيــث 
النبــات  جــذور  وتغمــر  دائــم  بشــكل  البحــر  ميــاه  ترتفــع  ال 
بالكامــل فتعيقــه عــن التنفــس واحلصــول عــىل األكســجن 

االلزم لبقائه.

تصنيف تجمعات القرم
ــاك أكــرث مــن طريقــة وأســاس لتصنيــف تجمعــات القــرم،  هن
مثــل لــون البــذور والثمــار كمــا ذكرنــا آنفــا، لكــن اعتمــادا عــىل 
طبيعــة املوقــع اجلغــرايف ونظــام تريــف امليــاه والوســط املــايئ 
الــذي تنمــو فيــه هــذه التجمعــات، يمكــن أيضــا تقســيم غابــات 

القرم إىل 4 أنواع رئيسية، كالتايل:

1 . Riverine Mangrove Forests غابــات القــرم النهريــة
األنهــار يف  طــول مصبــات  عــىل  وتتطــور  تنمــو  وهــي 
ــة.  ــر املاحل ــاه البح ــرسب مي ــرة بت ــة املتأث ــق الداخلي املناط
وهــي تتمــزي بارتفــاع تدفق امليــاه ورسعة تدفق الرواســب 
واملغذيــات، مــع انخفــاض درجــة تحملها للملوحــة بمقدار 

10 إىل 20 جزءا يف األلف مقارنة باألنواع األخرى.

2 . Fringe Mangrove Forests غابــات القــرم الهامشــية
وهــي توجــد وتنتــرش يف شــكل حــزام ضيــق عــىل حافــة 
املواجهــة  املحميــة  الشــواطئ  طــول  وعــىل  الســواحل 
ــق  ــة ومناط ــس متدرج ــادة بتضاري ــزي ع ــي تتم ــر ال للبح
ــد  ــتوى امل ــاع مس ــة ارتف ــدة نتيج ــعة وممت ــة واس فيضي
تحمــل  عــىل  بقدرتهــا  تتســم  فهــي  لــذا  فيهــا،  واجلــزر 

مستويات أعىل من امللوحة.

3 . Basin Mangrove Forests غابــات القــرم احلوضيــة
ــواض  ــو يف األح ــي تنم ــرم ال ــات الق ــمل تجمع ــي تش وه
مياههــا  تســتمد  مــا  عــادة  الــي  املنخفضــة  واملناطــق 
ــاع  ــاه البحــر أو ارتف ورســوبياتها مــن خــالل فيضــان مي
مســتوى املــد. وهــي عــىل ذلــك تحظــى بتدفــق بطــيء 
نوعــا مــا مــن امليــاه، وتمتــد عــىل مســاحات شاســعة 
باتســاع احلــوض، وتعتــرب متوســطة مــن حيــث قدرتهــا 

عىل تحمل امللوحة.

4 . Dwarf Mangrove Forests غابــات القــرم القزميــة
وهــي تشــمل تجمعــات القــرم املتقزمــة ومحــدودة النمــو 
الســاحلية  واخللجــان  امللحيــة  البحــرات  مــن  القريبــة 
إىل  النــوع  هــذا  تقــزم  ســبب  ويعــود  امللوحــة.  عاليــة 

الظــروف والعوامــل البيئيــة الــي تخضــع لهــا، والــي 
تتمثــل عــادة يف نقــص املغذيــات وضعــف تدفــق امليــاه 
الســبب  وهــو  كبــر،  بشــكل  امللوحــة  درجــة  وارتفــاع 

الرئيي يف تقزم النبات.

رسوبيات غابات القرم
فهــي              القــرم  غابــات  لرتبــة  املكونــة  الرســوبيات  عــن  أمــا 
تتكــون   يف الغالــب مــن رســوبيات دقيقة وناعمــة ذات محتوى 
املــواد  مــن  خليــط  أيضــا  معهــا  يوجــد  ربمــا  لكــن  عضــوي 
الكربونيــة وغرهــا، الــي نتجــت وترســبت مــن أكــرث مــن مصــدر 
والرتســـيب        األوديــة  عبـــر  النقـــل  مثـــل  رســوبية  وعمليـــة 
الهــوايئ ونواتــج عمليــة تحــات األرصفــة املرجانيــة والصخــور   
الشــاطئية، وكذلــك حركــة األمــواج الــي تــؤدي إىل فــرز وإعــادة                     

توزيع الرواسب. 
كذلــك يختلــف حجــم احلبيبــات وطبيعــة النســيج املكــون 
لهــذه الرســوبيات تبعــا ملوقــع غابــة القــرم ومــدى قربــه مــن 
ــة  ــرم القريب ــات الق ــاه الســاحلية، فرواســب غاب الشــاطئ واملي
مــن الشــاطئ تتبايــن بشــكل كبــر يف حجــم احلبيبــات والرتكيب 
املعــدين نتيجــة لعمليــة اخللــط الدائــرة بقــوة بــن املكونــات 
البحــر بواســطة األمــواج  ناحيــة  القادمــة مــن  الكربوناتيــة 
ــة  ــة القادم ــات القاري ــة، واملكون ــن جه ــاحلية م ــارات الس والتي
مــن ناحيــة الــرب عــرب الرتســيب الهــوايئ أو النقــل بواســطة 

الوديان من جهة أخرى. 
أمــا رواســب القــرم املوجــود يف مســطحات املــد واجلــزر 
فهــي تتمــزي بســيادة الرمــال الكلســية اخلشــنة، يف حــن تتمــزي 
رواســب القــرم املوجــودة يف املناطــق الداخليــة بســيادة املــواد 
واملناطــق  األحــراج  يف  املوجــود  القــرم  يتمــزي  كمــا  القاريــة، 

الساحلية املنخفضة بسيادة الوحل والرسوبيات الطينية.

دور بييئ فريد
تــؤدي غابــات القــرم عــددا مــن الوظائــف احليوية، وتقــدم منافع 
ــواحل  ــن الس ــرب م ــة بالق ــة القاطن ــات البرشي ــدة للمجتمع ع
والنظــام البيــيئ للمناطــق الســاحلية عمومــا، فبدايــة تعمــل 
ــرم،  ــجار الق ــول أش ــرثة ح ــرشة بك ــة املنت ــات الهوائي ــذور النب ج
واملمتــدة أحيانــا يف عمــق الرتبــة لنحــو مرتيــن، عــىل تثبيــت 
الرواســب والرتبــة الســاحلية، ممــا يســهم يف حماية الشــواطئ 
ــآكل. كمــا تعمــل هــذه اجلــذور مــع جــذوع  مــن االنجــراف والت
األشــجار املتشــابكة عــىل حجــز الرســوبيات والطمــي وبقيــة 
املــواد القادمــة مــن جهــة الــرب وتمنعهــا مــن االنتقــال إىل البحــر، 
وهــذا يســهم بــدوره يف حمايــة املوائــل الســاحلية األخــرى 
الســيما الشــعاب املرجانيــة وحشــائش البحــر مــن الــرضر  نظرا 

دائــم إىل ميــاه صافيــة وخاليــة مــن              ألنهــا تحتــاج بشــكل 
أي عكارة.

تدعــم سلســلة  القــرم  غابــات  فــإن  ذلــك،  إىل  إضافــة 
املــأوى  وتوفــر  مرتفــع،  عضــوي  بمحتــوى  وتحظــى  الغــذاء 
واحلمايــة ملجموعــة كبــرة مــن احليوانــات البحريــة والطيــور 
املهاجــرة واملســتوطنة، ممــا يســهم مــن جهــة أخــرى يف تعزيــز 
األســماك  وأعــداد  تجمعــات  وإثــراء  البيولــويج  التنــوع 
والقرشيــات املهمــة تجاريــا. ويف هــذا يقــدر أن كل ميــل مربــع 
مــن غابــات ومســتنقعات القــرم قــد ينتــج نحــو 124 طنــا مــن 

األسماك سنويا.
ــا يف مكافحــة تغــر  ــات القــرم دورا حيوي ــؤدي غاب كمــا ت
املنــاخ، إذ تتمــزي بقــدرة عاليــة عــىل امتصــاص الكربــون الزائــد 
مــن اجلــو ومــن ثــم دفنــه وتخزينــه يف الرتبــة والرســوبيات 
التحتيــة، ممــا يقلــل مــن تأثــر ظاهــرة االحتبــاس احلــراري 
املســببة لتغــر املنــاخ. وهــذا الكربــون يعــرف باســم الكربــون 
األزرق؛ نظــرا ألنــه يمتــص بواســطة املوائــل الطبيعيــة الــي 

تنمو يف املياه البحرية )الزرقاء(. 
وال تقتــر أهميــة القــرم عــىل دورهــا البيــيئ، إذ إنهــا تقدم 
منافــع وخدمــات أخــرى قيمــة لبعــض املجتمعــات البرشيــة 
الســاحلية والســكان املحليــن والصياديــن. فأشــجار القــرم 
مرعــى جيــد لقطعــان اجلمــال واملاعــز الــي تتغــذى بــأوراق وثمار 
النبــات الغنيــة بالربوتــن العضــوي، حينمــا تكــون النباتــات 
األخــرى غــر متاحــة وبخاصــة خــالل موســم الصيــف واجلفاف. 
كمــا يســتفاد مــن فــروع األشــجار وأخشــابها كحطــب ووقــود، 
األكــرث قربــا            القــرم  يفــرس تعــرض تجمعــات  قــد  مــا  وهــذا 
مــن التجمعــات البرشيــة للرتاجــع والتدمــر مقارنــة بتلــك 
املعزولــة أو املوجــودة يف اجلــزر البعيــدة والســواحل النائيــة.     
كمــا تســتغل األجــزاء غــر اخلشــبية مــن أشــجار القرم والســيما 
القلــف واألوراق يف اســتخراج وإنتــاج بعــض املســتخلصات 

الكيميائية املهمة مثل التانينات واألصماغ واألصباغ.
 إضافــة إىل ذلــك، تتمتــع غابــات القــرم ومســتنقعاتها 
بمناظــر ســاحرة وخالَّبــة، لــذا فهــي تعتــرب عامل جذب للســياح، 

نظرا إلمكانية استغاللها يف تنشيط السياحة البيئية.
  وحــري بالبرشيــة العمــل عــىل حمايــة هذا املوئــل املعطاء 
ــا وبخاصــة  ــي يتعــرض له ــدة ال مــن العوامــل الســلبية املزاي
عمليــات التنميــة الســاحلية الــي تــؤدي إىل إزالــة واســتقطاع 
ــع  ــهامات ومناف ــارة إس ــم خس ــن ث ــه، وم ــرة من ــاحات كب مس
قيمــة. وحــري بنــا أيضــا أن نعمــل عــىل إثــراء وتنميــة القــرم          
هـــذا               مــن  واحــدة  إنمــاـء شجــــرة  مـواقـــع جديـــدة، ألن  يف 
املوئــل يعــي وهــب موطــن ومــأوى وحيــاة ألكــرث مــن نــوع                             

من الكائنات.

 تسهم غابات     
القرم   يف حماية 

الشواطئ من 
االنجراف والتآكل، 

وتدعم سلسلة   
الغذاء والتنوع 

احليوي، وتوفر املأوى       
واحلماية ملجموعة 

كبرية من احليوانات   
ية والطيور  البحر

املهاجرة واملستوطنة
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تشـكل الرتبـة الطينيـة نحـو 	5 %  مـن سـاحل الكويـت البالـغ 
بالنباتـات  غنيـة  منطقـة  وهـي  كيلومـرت،   2	00 نحـو  طولـه 
بيئيـا متكامـال  امللحيـة، وتمثـل نظامـا  الفطريـة  واحلشـائش 
زاخرا باحلياة الفطرية النباتية واحليوانية، األمر الذي يسـتدعي 
وتنميتهـا  السـاحلية  البيئـة  يف  التخضـر  مشـاريع  تكثيـف 
للمحافظـة عـىل ثبـات املنظومـة البيئية فيهـا. ومن هنـا جاءت 
فكـرة اسـزراع نبـات القـرم يف املنطقـة السـاحلية، فهـي تعتـرب 
بيئـة طبيعيـة لنمـو أشـجار القـرم عامليـاً، وقـد تم تضمـن ذلك 
معهـد  قبـل  مـن  والتجميـل  للتخضـر  البحثيـة  املشـاريع  يف 
وإجـراء  عامـاً،   2	 مـن  أكـرث  منـذ  العلميـة  أللبحـاث  الكويـت 

السـواحل  الدراسـات االلزمـة لتحديـد إمكانيـة اسـزراعه يف 
الطينية بالبالد.

ويوجـد نبـات القـرم يف منطقـة اخلليـج العـريب يف كل مـن 
السـعودية وقطـر واإلمـارات والبحرين وسـلطنة عمـان. ولدى 
النبـات،  لهـذا  الطينيـة  برامـج حمايـة للسـواحل  الـدول  هـذه 
مشـاريع  يف  وتضمينـه  إلكثـاره  زراعيـة  مشـاريع  إىل  إضافـًة 
التخضـر والتصميـم املناظـري لهـذه الدول. ويُعتقد أن شـجرة 
القـرم كانـت تغطـي بعـض سـواحل الكويـت الطينيـة، لكنهـا 
انقرضـت بسـبب اقتالعهـا السـتخدامها كوقـود وكمـواد أوليـة 
لبنـاء البيـوت منـذ أزمنـة بعيـدة، حيـث كان يُعتمـد عـىل حـرق 

القرم يف الكويت

يادة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية  ر
يف االسزتراع واالستدامة  

د. ليىل املال  
باحث علمي مشارك، معهد 

الكويت لألبحاث العلمية

األشـجار والنباتـات إلنتاج الطاقة، كمـا كان يُعتمد عىل أليافها 
وأخشـابها لعمـل دعامـات البنـاء للمسـاكن البسـيطة يف ذلـك 
الوقـت، وذلـك حسـب مـا كان متـداواًل نقـالً عـن املؤرخـن ومن 
شـِهد الكويـت يف القـرن املايض. لكـن ال يوجد رصد علمي موثّق 

ألي نوع فطري منها يف الكويت. 
 لذلـك أجـرى املعهـد أول دراسـة ناجحـة إلدخـال نبـات 
القـرم إىل بعـض املواقع يف السـواحل الطينية يف دولة الكويت 
عـام 2		1. وكان لهـذه التجربـة أثر إيجايب عىل البيئة البحرية، 
حيـث ازداد تجمـع الرواسـب املغذيـة واملفيدة أللحيـاء البحرية، 

مما حّفز تكاثرها واستقطب بعض أنواع الطيور املهاجرة. 
وكان املعهـد سـباقاً يف إجـراء دراسـات القـرم يف الكويـت 
منـذ التسـعينات، حيـث نفـذ عـددا مـن الدراسـات إلكثـار نبـات 
القـرم وزراعتـه يف سـواحل الكويـت. وبـرّشت النتائـج الـي تـم 
هـذه  إدخـال  إمكانيـة  يعـزز  ملحـوظ  بنجـاح  عليهـا  احلصـول 
الشـجرة إىل سـواحل الكويـت الطينيـة، وأجـري مسـح كامـل 
يمكـن  ال  أنـه  املعـروف  ومـن  البـالد.  يف  الطينيـة  للشـواطئ 
اسـزراع نبـات القـرم يف جميـع أنـواع الرتبـة، فالبـد مـن توافـر 
الـرشوط املناسـبة لنمـوه، لذا اخترت املواقع عىل أسـاس توافر 
والهـواء،  املـاء،  حـرارة  درجـة  وهـي:  لـه  املناسـبة  املواصفـات 
وجـودة املـاء ونقـاؤه، إضافـًة إىل مواصفـات الرتبـة: مثـل درجة 
احلموضـة، وامللوحـة، وحجـم حبيبـات الرتبـة، وعوامـل بيئيـة 
املوقـع محميـا مـن  أخـرى. عـالوة عـىل ذلـك، يجـب أن يكـون 
حيوانـات الرعـي، وخاليا مـن النفايات والصخـور واملواد امللوثة 
معرفـة  إىل  إضافـًة  الصـيح،  الـرف  وميـاه  الزيتيـة  والبقـع 
حـدود معـدل امللوحـة املقبـول للصنـف. كمـا يتعـّن أن تُغِطـي 
ميـاه املـد املوقع اخلاص بنبات القرم سـاعات كافية خالل اليوم 

لتنكشف مرة أخرى خالل ساعات اجلزر يف اليوم الواحد. 
  وجلـب املعهـد أنواعـا مختلفـة مـن بـذور وشـتالت نبـات 
القـرم مـن عـدة دول ودرسـها، وأجـرى املعاجلـات االلزمـة لبـذور        
الظـروف  أقلمتهـا لتحمـل  املسـتقدمة إلنباتهـا، فتمـت  القـرم 
احلقــل                        يف  وزراعتهــا  نقلهــا  ثـم  ومــن  للكويــت،  املنـاخيــة 
والصبيـة،  الشـويخ،  منطقـة  ومنهـا  املختـارة  املواقـع  حيـث 
والدوحـة، والصليبيخـات. وتباينـت الشـتالت املختلفـة النـوع 
 Avicennia  نــوع أن  النتائــج  وأثـبتــت  أدائهــا،  واملصـدر يف 
Marina  املسـتقدم مـن بحـر اخلليـج العـريب هو أفضـل األنواع 

املتحملة واملتأقلمة مع الظروف البيئية واملناخية للكويت.
إضافيـة  مواقـع  الختيـار  مسـحية  دراسـات  وأجريـت    
مناسـبة اللتسـاع يف اسـزراع القـرم واسـتخدامه يف مشـاريع 
التخضـر يف الدولـة. ووضـع املعهد واملنظمـة اإلقليمية حلماية 
البيئـة البحريـة ROPME توصيـات بعدم إدخـال أنواع دخيلة 
اخلليـج  سـواحل  عـىل  املنتـرشة  األنـواع  عـن  القـرم  نبـات  مـن 

العـريب، حىت ال يتسـبب ذلك بتأثر سـلي عـىل األنواع الفطرية 
املنترشة يف املنطقة.

يع املعهد يف زراعة القرم مشار
عـىل . 1 تشـتمل  إىل 			1   بـن 2		1  متفرقـة  دراسـات 

دراسـة الرتبـة، وتحديـد املصـادر،  وجلب أصناف مختلفة 
مـن بـذور نبـات القـرم. وكانـت أول تجربـة ناجحـة عـىل 
عـىل  القـرم  نبـات  زراعـة  يف  الكويـت  دولـة  مسـتوى 

السواحل الطينية يف دولة الكويت.

السـواحل . 2 وإغنـاء  حلمايـة  القـرم  )اسـزراع  مـرشوع 
بـن  مدتـه  تراوحـت  الـذي  األوىل(  املرحلـة   - الكويتيـة 
			1 إىل 			1، واسـتهدف تحديـد اجلـدوى البيولوجية 
لزراعـة القـرم، وتحديـد العوامـل الـي تؤثـر عـىل إنشـاء 
مزارعهـا، وتقييـم وتوفـر البيانـات عـن نمـو القـرم عـىل 
امتـداد املسـطحات الطينيـة يف الكويـت. أوضحـت نتائـج 
هـذا البحـث أن السـالالت القادمـة مـن دولـة اإلمـارات 
العربية املتحدة ومملكة  البحرين مناسـبة لنجاح إنشـاء 
مجتمعات القرم )A. marina( عىل املسطحات الطينية 
يف الكويـت بـن منطقـيْ املد واجلزر. وهـذه النتيجة كانت 
مهمـة جـداً كونهـا املـرة األوىل الـي تنجـح فيهـا الكويـت 
محليـا،  وإنشـائها  السـواحل  عـىل  القـرم  نبـات  بإدخـال 
عـالوة عـىل اختيـار األصنـاف املناسـبة للبـالد. وأظهـرت 
املخـزون  إثـراء  يف  املزروعـات  هـذه  أهميـة  الدراسـة 

البيولويج.

السـواحل . 3 وإغنـاء  حلمايـة  القـرم  )اسـزراع  مـرشوع 
الكويتيـة - املرحلـة الثانية( الـذي تراوحت مدته بن يناير 
مقاييـس  توحيـد  واسـتهدف   ،2001 وديسـمرب   1			
اإلكثـار اخلـرضي واملمارسـات الزراعيـة السـزراع القرم يف 
ضـوء الظـروف املناخيـة القاسـية للكويـت وتقييـم األثـر 
البييئ املرتتب عىل اسـزراع القرم عىل الرشيط السـاحيل. 
تجريبيـة، وتوحيـد  مـزارع  إنشـاء خمـس  وجـرى حينهـا 
تكنولوجيا زراعة أشـجار نبات القرم ذي الصنف الرمادي 
)A. marina ( يف مناطـق الشـويخ، والصبيـة، والدوحة، 
والصليبيخـات. ونفـذ هـذا املـرشوع بتمويـل جـزيئ مـن 
مؤسسـة الكويـت للتقدم العلمـي، وبالتعـاون مع الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية. 

مـرشوع )زراعـة أشـجار القـرم عـىل الرشيـط السـاحيل - . 4
املرحلـة األوىل( الـذي تراوحـت مدتـه بـن أكتوبـر 2011 
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ومايـو 2012، وذلـك بهدف إجراء مسـح ميداين للمنطقة 
املعنيـة لعمـل املـرشوع، وتقييـم حالة أشـجار نبـات القرم 
املوجودة يف هذه املنطقة، واختيار املواقع املالئمة لزراعة 
الصبيـة،  ومنطقـة  الكويـت  جـون  عـىل  القـرم  أشـجار 
ودراسـة معاجلـات مختلفـة، ملحاولـة إكثـار نبـات القـرم ، 

وتحديد مصادر جللب شتالت وبذور نبات القرم.

مـرشوع )زراعـة أشـجار القـرم عـىل الرشيـط السـاحيل – . 5
مـارس 	201  بـن  مدتـه  كانـت  الـذي  الثانيـة(  املرحلـة 
وأغسـطس 	201 ، وكان مـن أهـم أهدافـه تطويـر تقنية 
فعالـة إلنتاج شـتالت نبات القرم تحـت الظروف املناخية 
للكويـت، وإجـراء تقييـم شـامل للموقـع لتطويـر خطـة 
عمـل إلعـادة التأهيـل البيـيئ بزراعـة نبـات القـرم تحـت 
مراقبـة  بوضـع خطـة  والبـدء  للبـالد،  املناخيـة  الظـروف 
طويلـة األمـد بعـد زراعـة أشـجار القـرم ملعرفـة التغـرات 
الـي تطـرأ عـىل خصائـص الرتبـة وميـاه البحـر، وإجـراء 

دراسة لتقييم املردود البييئ عند البدء بزراعة القرم. 

دراسات املردود البييئ
بـن 2001   مـا  أجريـت  الـي  البيـيئ  املـردود  دراسـات  اظهـرت 
	201 أن نبـات القـرم ال يهـدد وجـود أي نبات آخر عىل سـواحل  
الكويـت، كونـه ال يعترب منافسـا للنباتات الفطريـة املوجودة يف 
هذه السـواحل، بل عىل العكس، فإن وجود القرم يحفز تجمع 
الرواسـب الغنيـة باملغذيات املفيدة لنمو النباتـات والي بدورها 
تكمـل الهـرم الغـذايئ للمنظومـة البيئيـة للسـواحل لتجعلهـا 
أكـرث ثباتـا واتزانـاً. إن انتشـار زراعـة نبـات القـرم يُشـكل فرصـًة 
ناجحـًة ومضمونـًة يف مشـاريع التخضـر والتجميـل، وأثبـت 
تقييـم املـردود البيـيئ بعـد زراعـة القـرم عـىل السـواحل قـدرة 
هـذه الشـجرة عـىل زيـادة التنـوع احليـوي وتعزيـز زيـادة إنتـاج 
األسـماك والربيـان يف الكويـت، عـرب مسـاعدتها عـىل تجميـع 
للــكثر             كحاضنـات  وعمــلها  الغذائيـة،  والعنــارص  الرواســب 
مـن  ومتنـوع  كبـر  عـدد  واسـتقطاب  البحريـة،  األحيـاء  مـن 
الطيـور، عـالوًة عـىل زيـادة الغطـاء اخلـرضي عـىل السـواحل. 
البحريـة  امليـاه  و  السـواحل  إثـراء  يف  األشـجار  هـذه  وتسـهم 
تحسـن         يف  مسـاهمتها  املتوقـع  ومـن  إنتاجيتهـا،  وزيـادة 
جـودة امليـاه البحريـة إضافـة إىل ارتفـاع معـدل تكاثـر وزيـادة 
تأهيـل  إعـادة  إىل  يـؤدي  ممـا  والبحريـة  السـاحلية  الكائنـات 

البيئات املترضرة.
املعهـد حـدوث  يجريهـا  الـي  املراقبـة  دراسـات  وأظهـرت 
بعـض  يف  القـرم  نبـات  ألشـجار  اخلـرضي  الغطـاء  يف  تدهـور 
السـنوات  خـالل  الذكـر  سـالفة  املناطـق  يف  املزروعـة  املواقـع 

الثالث املاضية. ويعزى ذلك إىل مجموعة من العوامل البيئية 
واملناخيـة أهمهـا: انحسـار ميـاه املـد بسـبب الرتسـبات الناتجـة 
عـن أعمـال املنشـآت والبنـاء الـي نُّفـذت لبنـاء اجلـرس العابر عىل 
جون الكويت، ومشـاريع تطوير سـاحل الصليبيخات، مما أدى 
إىل عـدم تمكّـن ميـاه املـد مـن الوصـول إىل األشـجار وغمرهـا 
خـالل سـاعات اليـوم من مرحلة املد، إضافـة إىل ارتفاع درجات 
الصيـف،  فصـل  يف  النهـار  أثنـاء  واجلفـاف  العاليـة  احلـرارة 
احـرتاق  اىل  أدى  الـذي  األمـر  الرطوبـة،  مسـتوى  وانخفـاض 
وجفـاف الطبقـة العلويـة مـن األشـجار، وفقـدان األزهـار قبـل 

نضجها لتكّون البذور. 
وال يـزال املعهـد يجـري دراسـات عدة إلكثار شـتالت نبات 
القـرم، وابتـكار أسـاليب متطـورة يف زراعتهـا عـىل السـواحل 
الطينيـة، ويعمـل عـىل التوسـع يف اختيـار املواقـع للتغلـب عـىل 
مشـكلة فقـدان الشـتالت. وهـذا التوّسـع يتطلّـب دعمـا مـن 
الدولـة بتوفـر مواقـع جديـدة، بحيـث يقـوم املعهـد باقرتاحهـا 
واإلرشاف عىل زراعتها بعد إجراء الدراسـات املسـحية املناسـبة 
عـىل  واملحافظـة  الشـتالت  فقـد  مـن  واحلـد  اخلسـائر  لتجنـب 

موارد الدولة يف دعم هذا املرشوع.

املنشورات الخاصة بنبات القرم
كان املعهـد أول مـن نظـم مؤتمـرا عامليـا يف دولـة الكويـت عـن 
 The International عنـوان:  تحـت  ابريـل 			1  يف  القـرم 
  Symposium on Mangrove Ecology and Biology
وذلـك لتوفـر قاعـدة معرفيـة متبادلة وخربات عاملية تسـاهم 
يف إنشاء مزارع القرم. وجرت االستفادة من املشاريع املشابهة 

إقليميا وعامليا لدراستها تحت األجواء املحلية.
وأعـد املعهد كتيبـات خاصة بزراعة نبات القرم يف الكويت 
املنشـورات  هـذه  السـاحيل. ووفـرت  الرشيـط  إثـراء  أجـل  مـن 
الربوتوكـول اخلـاص لزراعتـه من حيـث اختيار املواقع املناسـبة، 
واألصنـاف واملصـادر، وطريقـة إنبـات البـذور، وإنتـاج الشـتالت 
البحـر،  ميـاه  عـىل  وأقلمتهـا  احلقـل،  يف  وزراعتهـا  وتقسـيتها 
ومراقبـة نموهـا، واالحتياطـات االلزمـة لتحسـن نموهـا عـىل 
السـاحل الكويـي. كمـا نرش املعهد العديد مـن املقاالت العلمية 

يف مجالت محكمة عن تجربة الكويت يف هذا املجال.
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ــة  ــل البيولوجي ــا اعتــربت أشــجار القــرم  مــن أهــم املوائ  لطامل
ــبه  ــتوائية وش ــدول االس ــواحل ال ــا س ــزي به ــي تتم ــة ال القاعي
االســتوائية يف أكــرث مــن منطقــة ســاحلية يف العــامل؛ وذلــك 
األســماك  مــن  واإلكثــار  البيــيئ،  التــوازن  لدورهــا يف حفــظ 
ــات  ــن الكائن ــا م ــن غره ــة وم ــة التجاري ــائعة وذات القيم الش

البحريــة الــي تعــد حاضنــات طبيعيــة لهــا، فضــال عــن كونهــا 
مناطق ذات مناظر طبيعية خــــــالبة وجذابة.

اخلشــبية  النباتــات  أنــواع  إىل  تنتمــي  القــرم  وأشــجار 
الصلبــة الــي تتمــزي بخاصيــة مقاومتهــا للتعفــن والتحلــل، 
وبنموهــا بشــكل مســتمر وإن كان بمعــدالت بطيئــة، بســبب 

القرم يف سلطنة عمان

اسزتراع مليون شتلة 
وخطة متكاملة للرعاية واإلنماء

بدر بن يوسف البلويش
مدير مساعد لدائرة صون البيئة 

البحرية بسلطنة عمان

الظــروف البيئيــة البالغــة الصعوبــة الــي تنشــأ وترتعــرع فيهــا. 
كمــا تتمــزي معظــم أنــواع القــرم بمقاومتهــا للملوحــة ووجــود 
أكــرث مــن آليــة ملقاومــة والتخلــص مــن األمــالح الزائــدة، مثــل 
وجــود غــدد ملحيــة خاصــة تســاعد النبــات عــىل إفــراز وطــرد 
األمــالح، وإن كان هنــاك أنــواع أخــرى مــن القــرم تركــز األمــالح 
يف أوراقهــا، الــي تتســاقط بدورهــا بعــد ذلــك، لتتخلــص بهــذه 

الطريقة من األمالح.

منافع النظام البييئ
يتطلــب نمــو أشــجار القــرم يف املناطــق الســاحلية توافــر عــدد 
املناســبة،  احلــرارة  درجــة  مثــل  األساســية،  العوامــل  مــن 
وملوحــة غــر فائقــة، وتربــة طينيــة ناعمــة إىل حــد مــا، ومــدى 
ــك مــن األمــواج، حــىت       ــد واجلــذر وكذل ــارات امل مناســب مــن تي
اإلرضار  إىل  الشــديدة  األمــواج  أو  التيــارات  هــذه  تــؤدي  ال 

بالنبات أو بذوره. 
ويف معظــم املواقــع نجــد أن أشــجار القــرم عــادة مــا تنمــو 
وســط املســتنقعات وتربــة غنيــة تتشــكل غالبــا مــن طــن 
ووحــل لــزج يحتــوي عــىل كــم كبــر مــن العنــارص الغذائيــة      
الــي تكونــت بفعــل التحلــل البيولــويج ألوراق وثمــار األشــجار 
بواســطة الكائنــات الدقيقــة والتفاعــالت الكيميائيــة األخــرى. 
لــذا لطاملــا اعتــربت غابــات القــرم بيئة مناســبة لتكاثــر البعوض 
وتراكــم الوحــل والبقايــا العضويــة القــذرة، بيــد أن هــذه الفكرة 
أهميــة        اتضحــت  حينمــا  الســنن؛  بمــرور  تغــرت  الســلبية 
ــو  ــذي ينم ــويب ال ــايئ والرس ــط امل ــة الوس ــجار وقيم ــذه األش ه

فيه القرم. 
وهــذا النظــام البيــيئ للقــرم يعــد أحــد أهــم األنظمــة 
البيئيــة الــي تســهم يف إثــراء التنــوع األحيــايئ )البيولــويج(، 
نظــرا الجتذابهــا أعــدادا كبــرة مــن الطيــور والكائنــات البحريــة 
الدقيقــة وغــر الدقيقــة، ناهيــك عــن كونهــا حاضنــة طبيعيــة 
ألنــواع كثــرة مــن األســماك والروبيــان والقرشيــات واملحــار 
إذ عــادة مــا      البحريــة،  الكائنــات  والرسطانــات وغرهــا مــن 
تنمــو صغــار هــذه الكائنــات يف تلــك املناطــق قبــل انتقالهــا إىل 

املياه العميقة. 
ــة  ــؤدي دوراً أساســياً يف حماي ــك، فهــي ت   إضافــة إىل ذل
الشــواطئ مــن التــآكل عــرب تثبيــت الرتبــة الشــاطئية ومنــع 
انجــراف الرســوبيات. كمــا تســهم يف احلــد مــن انبعاثــات غــازات 
ومــن            الكربــون،  أكســيد  ثــاين  غــاز  امتصــاص  ويف  الدفيئــة 
ثــم تســاعد عــىل احلــد مــن آثــار وتداعيــات تغــر املنــاخ عــىل 

كوكب األرض. 
وقــد عــرف اإلنســان أهميــة القــرم منــذ القــدم فاســتغل 
أخشــابه يف بنــاء البيوت والقــوارب وإقامة الســياج واملنحوتات 

اخلشــبية، واســتخدم حلــاءه يف صناعــة لــب الــورق واســتخراج 
عدد من العقاقر الطبية. 

حد االحتمال
 أســهمت الزيــادة الســكانية املطــردة وتعاظــم الضغوط بســبب 
األنشــطة البرشيــة يف تزايــد اخلطــر الــذي يتهــدد غابــات القــرم، 
الســيما أن معظمهــا ينمــو يف املناطــق الســاحلية، املســتهدفة 
الرتفيهيــة  واألنشــطة  الســياحية  بالتنميــة  احلــال  بطبيعــة 
والتوســع العمــراين وغرهــا. وأدت األعمــال الســلبية املصاحبة 
لهــذه األنشــطة إىل ســوء اســتغالل تلــك الغابــات، ممــا جعــل 
إىل  وأدى  املناطــق،  مــن  كبــر  عــدد  يف  ترتاجــع  مســاحتها 
ــض  ــة بع ــرضرت بالتبعي ــا ت ــرى. كم ــق أخ ــن مناط ــا م اختفائه
األنظمة البيئية الســاحلية األخرى الســيما الشــعاب املرجانية 
ومــروج البحــر، نظــرا لوجــود عالقــة تبادليــة وتكافليــة أصيلــة 
وقويــة بــن أشــجار القــرم كنظــام منفــرد وبــن هــذه األنظمــة. 
ــودة  ــرم املوج ــات الق ــجار وغاب ــل أش ــال، تعم ــبيل املث ــىل س وع
الزائــدة  العــكارة  مــن  امليــاه  تنقيــة  عــىل  الســواحل  قبالــة 
والرســوبيات العالقــة الــي تتســبب يف خنــق الشــعاب وإفســاد 
ــىل  ــعاب ع ــل الش ــل تعم ــا، ويف املقاب ــة به ــاه املحيط ــاء املي صف
تهدئــة األمــواج البحريــة وقــوة التيــارات املــد واجلــزر املتوجهــة 
إىل الشــاطئ، فتصــل بذلــك هادئــة إىل املواقــع واملناطــق الــي 

يوجد القرم بها.
وأدت بعــض األنشــطة األخــرى، مثــل جلــوء العاملــن يف 
ــات  مجــال الرعــي إىل قطــع بعــض أشــجار القــرم أو أوراق النب
بغــرض تغذيــة مواشــيهم مــن اإلبــل واألغنــام واملاعــز أو بغرض 
اســتخدامها كعلــف حيــواين، إىل تــرضر مزيــد مــن األشــجار. 
ويلجــأ بعــض مرتــادي الشــواطئ إىل ممارســات خاطئــة منهــا 
ــرة،  ــات كب ــان بكمي ــات الروبي ــرة ويرق ــماك الصغ ــد األس صي
إضافــة إىل جمــع القواقــع واألصــداف وبعــض القرشيــات، وهي 
ممارســات تــرض بالتــوازن البيــيئ يف بيئــة القــرم، وتؤثــر بشــكل 

أو آخر عىل املخزون السمي املتاح. 
إن املجــال ال يتســع هنــا حلــر كل األنشــطة واملمارســات 
ــي أن  ــا أن نع ــن علين ــزي، لك ــل املتم ــذا املوئ ــارة به ــة الض البرشي
للنظــام البيــيئ ألي موئــل بيولــويج، وبخاصــة القــرم باعتبــاره 
مــن املوائــل القاعيــة احلساســة، حــد احتمــال وطاقة اســتيعاب 
أللرضار، مــا يعــي أن تعــدي هــذا احلــد ســيقود ال محالــة إىل 

خسارة كثر من املنافع واخلدمات الي يقدمها. 

القرم يف سلطنة عمان
تحظــى ســلطنة عمــان بســواحل طويلــة تمتــد ملســافة 5	31 
كــم، وهــي غنيــة ومتنوعــة بمواردهــا الطبيعيــة ومناظرهــا 

مرشوع بييئ 
واعد يف سلطنة 

عمان يهدف 
السزتراع مليون 

شتلة من نبات القرم 
ورعايتها وإنمائها، 

إيمانا بدوره  
البييئ واألحيايئ، 

يز  دور  وتعز
السياحة البيئية
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الســاحرة وموائلهــا البيولوجيــة. وأدى ســكانها عــرب القــرون 
الشــعوب  بــن  والثقــايف  التجــاري  التبــادل  يف  مهمــا  دورا 
ــت  ــدي. وكان ــط الهن ــرب واملحي ــر الع ــاورة لبح ــارات املج واحلض
ــي، حيــث كان  ــات القــرم شــاهدا عــىل هــذا الكفــاح التاري غاب
القــرم  بأخشــاب  القــدم  منــذ  يتاجــرون  العمانيــون  التجــار 
وببذورهــا يف رحالتهــم البحريــة بغــرض التجــارة اخلارجيــة. 
ــم  ــي ت ــة ال ــات األثري ــال، فقــد أشــارت احلفري وعــىل ســبيل املث
العثــور عليهــا قــرب محميــة القــرم الطبيعيــة يف العاصمــة 
مســقط إىل وجــود أشــجار القــرم يف هــذه املنطقــة واســتغالل 

الصيادين لها منذ ما يزيد عىل أربعة آالف عام. 
القــرم                  مــن  واحــد  نــوع  عمــان  ســلطنة  يف  ويســود 
 Avicennia القــرم األســود أو  بالقــرم  املعــروف  النــوع  هــو 
Marina، الـــذي تأقلـــم بكفــاءة مــع البيئـــة العمانيـــة ذات 
بطــول  وامتــد  الشــحيحة،  العذبــة  وامليــاه  احلــار  الطقــس 
ســواحل البــالد بإجمــايل مســاحة كليــة تقــدر بنحــو ألــف هكتار 
أو أكــرث. ويتــوزع هــذا النــوع يف عــدة مناطــق ســاحلية عــىل 
ســواحل بحــر عمــان وبحــر العــرب، بدايــة مــن منطقــة الباطنــة 
شــمااًل، مــروراً بالعاصمــة مســقط واملنطقة الرشقيــة واملنطقة 
الوســطى، وصــواًل إىل محافظــة ظفــار جنوبــاً. وتعــد منطقــة 
أشــهر مناطــق  مــن  العاصمــة مســقط  مــن  بالقــرب  القــرم 
وإىل جانــب  الســلطنة.  عــىل مســتوى  النبــات  هــذا  انتشــار 
حديقــة القــرم تنتــرش هــذه النوعيــة مــن األشــجار بكثافــة أيضا 
يف بنــدر اخلــران وقريــات يف مســقط، وخــور القــرم الكبــر وخــور 
القــرم الصغــر يف محافظــة ظفــار، وواليــات شــناص ولــوى يف 
منطقــة الباطنــة، وخــور صــور وجرامــا وجزيــرة مصــرة يف 
املنطقــة الرشقيــة وواليــة محــوت يف املنطقة الوســطى. ووفقا 
إلحــدى الدراســات يســتوطن هــذه املحميــات مــا يزيــد عــىل 40 
ــوع مــن الطيــور وأكــرث مــن 0	  نوعــاً مــن القرشيــات و200 ن
نوعــاً مــن الرخويــات، إضافــة إىل مــا يزيــد عــىل 100 نــوع مــن 

األسماك والكائنات البحرية األخرى.
وإدراكا ألهميــة غابــات القــرم وإيمانــاً بدورهــا احليــوي     
ــايئ، إضافــة إىل  ــوع األحي ــراء التن ــوازن البيــيئ وإث يف حفــظ الت
ــرة،  ــة وذات قيمــة ســياحية كب ــة جذاب ــا مناطــق طبيعي كونه
فقــد أولــت ســلطنة عمــان، ممثلــة يف هيئــة البيئــة، اهتمامــاً 
ــجار  ــون وإدارة أش ــدة لص ــة واع ــدت خط ــث أع ــا، حي ــا به بالغ
القــرم، كمــا أعلنــت أكــرث مــن منطقــة عــىل مســتوى الســلطنة 
محميــة طبيعيــة، بهــدف حمايتهــا واملحافظــة عليهــا مــن جــور 

األنشطة البرشية.
وقــد ترشفــت بكــوين أحــد املســاهمن يف تلــك اخلطــة، 
الســيما أن هنــاك عالقــة عشــق بيــي وبــن هــذه األشــجار، ألين 
مــن ســكان املناطــق الســاحلية يف محافظــة مســقط وأعيــش 

بالقــرب مــن محميــة القــرم الطبيعيــة الشــهرة. واتخــذت 
هيئــة البيئــة بســلطنة عمــان عــددا مــن اخلطــوات العمليــة 
ــات القــرم  ــا عــىل غاب ــك اخلطــة، وطبقــت جــزءا منه ــذ تل لتنفي
املكتملــة النمــو عــىل أســس مســتدامة، ألنــه يمكــن لبعضهــا أن 
تكــون ذات مــردود اقتصــادي للســكان املحليــن الســيما إذا مــا 
اســتغلت يف تربيــة العســل، عــىل ســبيل املثــال. كمــا يمكــن 
ــه والســياحة، فيمــا ال يمكــن  لبعضهــا أن تكــون أماكــن للرتفي
إنــكار دورهــا الفاعــل والدائــم يف إثــراء التنــوع األحيــايئ البحــري 

واإلكثار من األسماك والقرشيات.
وإضافــة إىل كل هــذه اجلهــود، هنــاك مــرشوع واعــد بــدأ 
ــن  ــتلة م ــون ش ــزراع ملي ــدف اس ــام 2001 به ــلطنة ع يف الس
أشــجار القــرم، واســتطاع منــذ بدايتــه وحــىت اآلن اســزراع نحو 
00	 ألــف شــتلة. غــر أن الهــدف األســمى لهــذا املــرشوع يتمثل 
يف تحقيــق التناغــم الكامــل بــن تنميــة إقليميــة ألشــجار القــرم 
عــىل أســس مســتدامة ويف الوقــت ذات تحقيــق مفاهيم صون 
ــة األمــد للمحافظــة عــىل  ــة، وهــو جــزء مــن خطــة طويل البيئ
غابــات القــرم واملــوارد الطبيعيــة واألنظمــة البيئيــة الســاحلية 
احلساســة واملنتجــة الــي تشــكل إحــدى أهــم الســمات البيئيــة 

لسلطنة عمان.
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