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تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ترخيص رقم: ٨٦٦

أعدها: د. عبدالرحمن عبد هللا الصقير



جاءت تعاليم اإلسالم ابحلث على العناية ابلبيئة والزراعة والغرس والتحذير من قطع األشجار، 
وذلك ملا لألشجار والغطاء النبايت بشكل عام من أمهية بيئية وصحية واقتصادية، فاألشجار 
التشجري احلضري  يتنفس هبا. ويشكل  اليت  الكون  البيئة، بل هي رئة هذا  أحد أهم عناصر 
)Urban Greening( جزءاً ابلغ األمهية من الغطاء النبايت العام، فهو خط الدفاع األول 

يف وجه امللواثت أبنواعها يف املناطق احلضرية. 
وتزداد أمهية األشجار يف اململكة واملناطق الصحراوية املشاهبة حيث يسود املناخ الصحراوي 
ويسود  قياسية  مستوايت  إىل  الصيف  أشهر  احلرارة يف  درجات  وتصل  عام  بشكل  املتطرف 
اجلفاف يف اغلب أشهر السنة، وهتب الرايح اجلافة احململة ابلغبار واألتربة بصورة متكررة،كما 
يزداد معدل التلوث وترتفع احلرارة يف املدن الكبرية نتيجة النمو املستمر يف عدد السكان وما 
يصاحبه من توسع عمراين وكثرة وسائل النقل واتساع رقعة اإلسفلت وزايدة استهالك الوقود 
يف  يساهم  املباين  حول  املالئم  التشجري  أن  إىل  الدراسات  بعض  وتشري  الكهرابئية.  والطاقة 

ختفيض درجات احلرارة مما . يوفر طاقة التربيد للمباين بنسبة قد تتجاوز %30. 
زراعة  يف  التوسع  طريق  يف  عقبة  من  ذلك  يشكله  وما  اململكة  يف  املائية  املوارد  ندرة  ورغم 
األشجار، إال أن التوسع يف استخدام مصادر املياه غري التقليدية كمياه الصرف املعاجلة واملياه 
الرمادية ميكن أن يكون احلل األمثل لشح املياه يف عمليات التشجري، كما أن التوجه الستخدام 
الطاقة النظيفة وخصوصا الطاقة الشمسية يساعد يف توفري الطاقة ويقلل التلوث، وهذا ما يتوافق 

مع رؤية اململكة  2030.
آفاق  اليت أتمل من خالهلا مجعية  للبيئة"  الصديقة  املساجد   " مبادرة  املنطلق أتيت  ومن هذا 

خضراء أن تتحول مجيع املباين العامة يف اململكة ويف مقدمتها 
املساجد إىل مبان صديقة للبيئة.

املقدمة:



االستفادة من مياه الوضوء املهدرة اليت قدرت قيمتها أبكثر من 400 مليون رايل سنوايً )1( 	 
 تشجيع ثقافة غرس األشجار اليت حث عليها اإلسالم وسبق إليها. 	 
 سينتج عن انتشار املبادرة وتنفيذها يف كل مساجد اململكة ماليني األشجار ذات القيمة 	 

اجلمالية والبيئية والصحية. 
ختفيض استهالك الكهرابء مبا يتفق مع دعوة اإلسالم لعدم اإلسراف، عن طريق التشجري 	 

املالئم واالستفادة من الطاقة الشمساية، حيث قدرت قيمة استهالك مساجد اململكة اليت تناهز 
ال 100 ألف من الكهرابء ب 8 مليار رايل سنوايً )2(.

تتكون مبادرة املساجد الصديقة للبيئة من مرحلتني رئيسيتني: 
ٔاوال : زراعة ٔاشجار مالئمة حول املساجد وريها ابستخدام مياه الوضوء بعد اعادة تدويرها. 

اثنًيا : تركيب وتشغيل نظام لالستفادة من الطاقة الشمسية يف توليد الطاقة الكهرابئية.

أهداف املبادرة:

وصف املبادرة:

)١( )صحيفة عاجل، عدد األربعاء، يونيو 2009(.
)٢( )صحيفة مكة، عدد 27 فرباير 2018(.



هتدف املبادرة يف مرحلتها األوىل لتشجيع االهتمام بزراعة األشجار واالستفادة من املياه النظيفة املهدرة الناجتة 
من الوضوء يف املساجد لزراعة أشجار مناسبة وريها، وتتلخص الفكرة يف جتميع املياه املساختدمة يف التغسيل 
والوضوء يف خزان من الفيربجالس بعد تصفيتها من الشوائب يركب دفاع ) دينمو ( صغري على اخلزان ليدفع 
املاء لشبكة الري اليت تغذي االشجار حول املوقع، ومن املمكن تركيب مؤقت )Timer( موصل بشبكة 
الري للتحكم ابلري الياً. يتم اختيار االشجار املالئمة من حيث النوع والعدد والتوزيع. ويتوقع أن يساهم هذا 
النموذج التطبيقي يف انتشار ثقافة املساجد واملباين الصديقة للبيئة على نطاق واسع مما سيكون له آاثرا بيئية 

واقتصادية وصحية جيدة، والشكل التايل يوضح الفكرة.

املرحلة األوىل:



شجار مالئمة حول املساجد(،  يتطلب تنفيذ املبادرة يف مرحلتها األوىل )استخدام مياه الوضوء يف زراعة أ
توفري بعض املتطلبات واملواد واألعمال األساسية، وتتوقف تكلفة التنفيذ على مساحة املساجد واملناطق 

عمال احلفر والتجهيز. احمليطة به، وكذلك طبيعة املوقع وحجم أ
ويوضح اجلدول التايل أهم املواد واألعمال املطلوبة لتنفيذ املرحلة األوىل من مبادرة املساجد الصديقة للبيئة:
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البند
توريد خزان فيربجالس حسب احلجم املطلوب

تركيب مضخة على اخلزان موصلة بشبكة الري

توريد العدد املطلوب من األشجار وحسب النوع واملواصفات املالئمة وزراعتها

صيانة املوقع خالل الــ 6 ٔاشهر التالية للتنفيذ

جتهيز احلفر املالئم للخزان ابلقرب من املواضئ ومبيول يسامح بتحرك املاء للخزان بسالسة

شبكة الري وتشمل مٔوقت )اتمير( وليات وحمابس وحنفيات ومنقطات ووصالت وأكواع وخالفه

تركيب فلرت مناسب على اخلزان لتنقية املياه من الشوائب

جتهيز احلفر املالمٔية لألشجار وأببعاد مناسبة، مع ردم احلفر ابلرتبة الزراعية

ٔاعمال احلفر والتمديدات املالئمة لشبكة الري مع ردم وسفلتة ٔاماكن احلفر



قامت اجلمعية بتنفيذ أول منوذج تطبيقي للمبادرة )املرحلة األوىل( وذلك يف جامع هيا الصبيح 
يف حي طويق غرب الرايض، حيث أبدى القائمون على اجلامع ترحيبهم بتنفيذ املشروع يف 
أشجار مالئمة حول اجلامع. وقد مت  الوضوء املهدرة يف زراعة  اجلامع واالستفادة من مياه 
توقيع عقد التنفيذ مع مقاول متخصص يف بداية شهر شعبان عام 1439 هـ ، ومت االنتهاء 
من تنفيذ املبادرة يف هناية شهر رمضان من العام نفسه. وقد مت حتويل مياه الوضوء إىل خزان 
خاص من الفيربجالس مزود مبضخة وفلرت لتنقية املياه من الشوائب اليت قد تعيق حركة املياه يف 
شبكة الري. تدفع املضخة املياه بعد تنقيتها إىل منظومة الري اليت مت متديد خطوطها الرئيسية 
حتت األرض، ومت زراعة 120 شجرة من األشجار املالئمة يف حميط اجلامع وأرصفة مواقف 

السيارات اخلاصة ابجلامع، ويتم سقي األشجار عرب شبكة الري ابلتنقيط.

النموذج التطبيقي األول للمبادرة:

توقيع العقد اخلاص بتنفيذ أول منوذج املساجد الصديقة للبيئة



بشكل  املساجد  قطاع  ويف  عام  بشكل  الكهرابء  استهالك  فواتري  تكاليف  الرتفاع  نتيجة 
املسؤولة  اجلهات  بدأت  مستقبال،  الطاقة  اسعار  ارتفاع  امكانية  من  القلق  وكذلك  خاص 
الكهروضوئية،  الشمسية  الطاقة  استخدام  املساجد ابالهتمام واالستفسار عن جدوى  عن 
مكانية االستفادة منها يف توفري كل أو جزء من احتياجات املساجد من الطاقة الكهرابئية  وإ
عن طريق اخلالاي الشمسية اليت تنصب على اسطح املساجد . فضال عن أمهيته االقتصادية، 
فإن التحول إىل مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية من شأنه أن يساهم يف تقليل التلوث 

البيئي.

بعد اكتمال ٔاعمال التجهيز ومتديد شبكة الري متت زراعة األشجار يف املواقع املخصصة مبشاركة متطوعني وطالب مدارس

املرحلة الثانية:



وللتوصية بتنفيذ نظام للطاقة الشمسية يف املساجد ، البد يف البداية من دراسة دقيقة تشمل 
املساحات الفعلية املتاحة يف املوقع واملخططات وكذلك حتديد بياانت االرصاد اجلوية ذات 
الصلة حبساابت الطاقة، وكمية الطاقة اليت ميكن حتقيقها من النظام يف ظل الظروف املناخية 
االستناد  املراد  النظام  مكوانت  مواصفات  عن  البحث  مت  ذلك  على  عالوة  منطقة.  لكل 
عليها واملتوافقة مع املتطلبات النظامية واملعايري الفنية الصادرة من الشركة السعودية للكهرابء، 
لتنفيذ  املمكنه  املعدات  افضل  واملقاييس الختيار  املواصفات  هيئة  اشرتاطات  اىل  ابإلضافة 
النظام. ومن اجل دراسة أتثري الظل البد من دراسة الظل احملتمل الناتج من مكوانت املبىن 
أو االشجار احمليطة، ابإلضافة اىل دراسة املسافات البينية مابني االلواح للتأكد من عدم التأثر 
االعلى  احلد  تضمن  اليت  االمالة  وزاوية  لأللواح  اجتاه  افضل  حتديد  وكذلك  الذايت،  ابلظل 

لإلنتاج وأبقل تكلفه.
وعلى الرغم من أن أتسيس أنظمة الطاقة الشمسية للمساجد ال يزال مرتفعا، إال أن فوائد ه 
االقتصادية على املدى البعيد كبرية يف ظل االرتفاع املتسارع يف سعر الطاقة، وزايدة الطلب 
على الكهرابء نتيجة ازدايد عدد املساجد ،كما أن التوجه للطاقة النظيفة عموما والشمسية 
اليت  الطاقة األحفورية  البيئية حيث سيقلل استهالك  الناحية  على وجه اخلصوص مهم من 
تسبب تلويثا كبريا للهواء. ولتقليل تكاليف أتسيس منظومة للطاقة الشمسية يف املساجد ميكن 
االكتفاء ابالعتماد اجلزئي على الطاقة الشمسية لتوفري ما نسبته 25 - 30 % من حاجة 

املساجد من الطاقة الكهرابئية، وهذا يعد اجنازا حبد ذاته من الناحيتني البيئية واالقتصادية.



املساجد بيوت هللا، والعناية هبا يعد من ٔافضل ٔاعمال اخلري، كما ٔان هدر املياه والطاقة فيها 
مرتفع جداً مما يستلزم البحث عن ٔاساليب وطرق للحد من ذلك. وتطرح مبادرة املساجد 
فاق خضراء البيئية حلواًل عملية جتمع مابني العمل اخلريي  الصديقة للبيئة اليت ٔاطلقتها مجعية آ
والفائدة البيئية لالستفادة من كميات املياه املهدرة ولتقليل استهالك الطاقة الكهرابئية عن 
طريق تكثيف زراعة األشجار حول املساجد ابالستفادة من مياه الوضوء، وكذلك االستفادة 
الطاقة الشمسية لتوفري كل ٔاو جزء من حاجة املساجد للطاقة الكهرابئية، وقد القت  من 
املبادرة اليت مت اطالقها منذ وقت قريب اهتماما وتشجيعا كبريا من خمتلف شرائح اجملتمع، 
املبادرة يف عدة  لتنفيذ  الطلبات  العديد من  للدول اجملاورة، وتلقت اجلمعية  ووصل صداها 
مناطق من اململكة. وتطمح اجلمعية لتنفيذ املبادرة يف 10 جوامع يف مدينة الرايض خالل 
األشهر القادمة وهذا يتطلب الدعم واملساندة من اجلهات اخلريية والقطاع اخلاص لتحقيق 

هذا املشروع اخلريي البيئي املستدام.

ولإلسهام يف املبادرة ودعمها ميكنكم التواصل مع رئيس جملس ٕادارة اجلمعية )جوال 0506405737( 
ٔاو املشرف املايل للجمعية )جوال 0505219929( 

SA1105000068234561000000 ٔاو التحويل مباشرة حلسااب اجلمعية يف مصرف االمناء

اخلالصة:



اململكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية وكالة

التنمية االجتماعية
مجعية آفاق خضراء البيئية

رقم الرتخيص : 866

حساب اجلمعية يف مصرف االمناء
SA1105000068234561000000

@Green_H_L
 http://www.greens-sa.org


