فقيه للبحــــــــــــــث والتطوير
ن�شرة دورية ي�صدرها مركز فقيه للأبحاث والتطوير
العدد ال�ساد�س  -رم�ضان  1431هـ املوافق (�أغ�سط�س � -سبتمرب)  2010م

يف حفل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز يف دورهتا األوىل :

األمري خالد الفيصل :

البد للتميز من جائزة  ..واالعرتاف بالفضل ألهله

داخل العـــــــــدد:

فوائد بيئية متعددة للتشجري ..
دور فاعـــــــل للأ�شــــــــجار يف تعزيز
تدابيـــــــــر املـــــــــــــرور !

هذا هو إسالمنا ! ..

توفري بيئة �صحية نظيفة  ..من �أركان
عمارة الكون يف �شريعتنا الغراء

• يف حفل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز يف دورهتا األوىل :
األمري خالد الفيصل :

البد للتميز من جائزة  ..واالعرتاف بالفضل ألهله

وجه �سعادة ال�شيخ عبدالرحمن
بن عبدالقادر فقيه �شكره ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
– �أمري منطقة مكة املكرمة ورئي�س
جمل�س مكة الثقايف وهيئة جائزة
مكة للتميز – على منحه هذه
اجلائزة يف جمال التميز البيئي؛
لقاء جهوده املبذولة يف م�رشوع
ت�شجري ع��رف��ات؛ م ��ؤك��داً �سعادته
على �أن هذه اجلائزة كانت مفاج�أة
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لأن��ه مل ي�سع �إليها ،حمت�سبا هذا
امل����شروع مبثابة م�برة جارية.
وم�ضيفا �أن هذا امل�رشوع يهدف
�إىل ت�شجري عرفات ،والإ�سهام يف
خ��دم��ة �ضيوف الرحمن يف يوم
احل��ج الأك�بر بحمايتهم من وهج
ال�شم�س ،وا�ستطاع امل�رشوع توفري
الظل للحجاج ،و�أ�سهم يف انخفا�ض
درجات احلرارة.
ولكي يكون امل�رشوع امتداداً

خلدماته �إىل ما �شاء اهلل؛ فقد مت
�إي��ق��اف ع����شرة م�لاي�ين �سهم من
�أ�سهم عبدالرحمن فقيه يف �رشكة
م��ك��ة ل�ل�إن�����ش��اء وال��ت��ع��م�ير لينفق
�أغلب ريعها على تكاليف ال�سقاية
والعناية بهذه الأ�شجار.
جاء ذلك يف كلمة �سعادته التي
�ألقاها يف حفل ت�سلم اجلائزة؛ والذي
�أقيم برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل ،وح�ضور جمع

• الشيخ عبدالرمحن فقيه الفائز بجائزة التميز البيئي عن مرشوع تشجري عرفات :

فوزي باجلائزة مفاجأة ألين لـم أسع إليها  ..وأحتسبه مبـرة جارية
وقف  10ماليني سهم من أســـهمي يف رشكة مكة لإلنفاق عىل املشـــروع
كبري من امل�سئولني ورجال الأعمال
يف منطقة مكة املكرمة.

للتميز من جــائزة
البـــد ّ

ويف كلمته البليغة بهذه املنا�سبة
ق���ال �سمو الأم��ي�ر« :م��ل��ك ي�سبق

التطلعات ب��امل��ب��ادرات والآم���ال
بالإعمال ،وويل عهد مي�سح الدمعة
عن كل عني وي��زرع الب�سمة على
كل حميا ،و�إن�سان طموح ال يقبل
ال�سفوح مكانه القمم بني الأمم.
�إن���ه التميز .والبـــد للتميز من
جائزة ،وفائز وفائزة ،والب��د من
االع�تراف بالف�ضل ولأهل الف�ضل.
ومن ال يكرم ال يكرم» .وقال« :يف
�أول م�ساء ،م��ع �أول حفل ،لأول
جـــــائزة با�سم مكة� ،أهنيء من
جت��اوز العادية �إىل التميز ففاز،
و�أ�شكر كل من �شارك يف العمل،
و�ساهم يف الرعاية ،وح�رض ليت�ألق
م�سا�ؤنا بوجوده ،و�أقدر كل ر�أي �أو
مالحظة بالت�أييد �أو االنتقاد ،ف�أن
نعمل وال ير�ضى عنا البع�ض لي�ست
م�شكلة ،امل�شكلة �أال نعمل وير�ضى
عنا البع�ض ،وعذرنا يف �أي ق�صور
�أننا ب�رش  ،وال كمال �إال لرب الكون
والب�رش».
و�أع����رب ���س��م��وه ع��ن �سعادته
البالغة بتكرمي الفائزين باجلائزة
يف دورتها الأوىل؛ م�شرياً �إىل �أن
حجم الأعمال التي تقدمت للجائزة
تعك�س قيمتها النوعية انطالق ًا من
�رشف املكان الذي حتمل ا�سمه.
و�أ�ضاف�« :إن العمل يف خدمة

مكة املكرمة و�ضيوف الرحمن
واملعتمرين طوال العام من الأمور
التي تبعث على الفخر واالعتزاز
بالنف�س؛ داعيا اجلميع من �أبناء
املنطقة �إىل �رضورة ا�ستلهام هذه
القيم لالرتقاء بالأداء والعمل على
جتويده مبا يحقق طموحات القيادة
الر�شيدة» .م�ؤكداً على �أن جمل�س
مكة الثقايف �سيم�ضي قدم ًا يف �أداء
ر�سالته ك�أحد الروافد املهمة يف
تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية ملنطقة
مكة املكرمة؛ من خ�لال الرتكيز
على قيم العمل واجلودة والتميز يف
الأداء للو�صول �إىل العامل الأول.
وتطرق �سـموه �إىل �أهمية ت�ضافر
اجلهود ،والإف���ادة من الإمكانات
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي متتلكها اململكة
ح�ضاري ًا واقت�صــادي ًا واجتماعياً؛
م�شرياً يف هذا ال�صدد �إىل �أن الإدارة
الفاعــــلة تعـد مبثابة الوقود �أو
ال�ضامن الرئي�س للو�صول لهذا
ال��ه��دف ،ول��ن يت�أتى ذل��ك بـدون
جتـاوز العقبــات وثقافة الإحباط
الـتي تعد معول ه��دم لأي �إجناز
على �أر�ض الواقع.
و�أو���ض��ح �سموه �أن الأع��م��ال
الفائزة بالفعـــــــل هذا العام كانت
بالفعــــــل متميــــزة يف جمالها؛
قائال�« :إن الوقـــوف حلظة لنقول
للقائمــني عليــها �أح�سنتم من
خالل هذا التكرمي هو �أقل ما ميكن
تقدميه لهم بغ�ض النظــــــر عن
القيمـــة املادية للجائزة».

 250مشــــــــــروع ًا

وق��د �أع��رب �سموه يف امل�ؤمتر
ال�����ص��ح��ف��ي ال����ذي ت��ر�أ���س��ه بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ن ارت��ي��اح��ه حلجم
الأعمال التي تقدمت للجائزة يف
فروعها الثمانية؛ وال��ت��ي بلغت
 250م�رشوع ًا مت التقدم لها ب�صفة
فردية وجماعية من جهات خدمية
وعلمية وب��ح��ث��ي��ة .م��ع��ت�براً ذلك
م�ؤ�رشاً جيداً على حجم االهتمام
الكبري ب��اجل��ائ��زة و�أهميتها يف
خمتلف امل��ج��االت االقت�صادية
واالجتماعية والعلمية يف املنطقة؛
مو�ضح ًا �أن فروع اجلائزة تن�سجم
مع طبيعة الأو�ضاع يف منطقة مكة
املكرمة التي تواجه حتديات كبرية
يف جمال تطوير اخلدمات والتنمية
ال�شاملة للحد من الهجرة �إىل املدن
الكربى .وا�صفا اجلائزة بال�شاملة
ومل ي�ستبعد �إمكانية �إ�ضافة فروع
�أخ��رى لها متى دعت احلاجة �إىل
ذلك.
و�أكد الفي�صل على �أن اجلائزة
من املمكن �أن حت�صدها �رشكات
وم�ؤ�س�سات خارج نطاق املنطقة
يف حال كانت هذه امل�شاريع تخدم
املنطقة وت�ستحق اجلائزة .كما �أنه
لي�س هناك من �رشوط خا�صة تتعلق
بال�سن للفوز باجلائزة؛ باعتبار �أن
التقييم يتم وفق معايري لها عالقة
بالإبداع ولي�س بال�سن؛ م�شرياً �إىل �أن
قيمة اجلائزة تبلغ � 200ألف ريال
لكل فرع من فروعها الثمانية.
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الفائـــــزون  ..باجلــــــائزة

�أم��ا ع��ن الفائزين باجلائزة يف دورته��ا الأوىل؛ فبيانهم
كالآتي :

التميـــــز يف خدمــات احلج والعمــــــرة :
• ّ
امل�رشوع الفائز :م�رشوع ج�رس اجلمرات.
اجله���ة الفائزة:
وزارة ال�شــــــــــئ��ون
البلديــــة والقرويــة.
املقــــــــ���اول:
جمموع��ة ب��ن الدن
ال�سعودية.
التم ّي���ز :ت�سهيل
�أداء منا�ســــــــــــك احلج .

• التميز اإلداري:

امل�رشوع الفائز� :إدارة �رشكة �أرامكو ال�سعودية.
اجله���ة الفائ���زة:
ف��رع �رشك��ة �أرامك��و
ال�سعودية مبنطقة مكة
املكرمة.
التم ّيـــ���ز :الر�ض��ا
الوظيفي والــــــــــــوالء
للموظفني.

• التميز الثقايف:

امل�رشوع الفائز :الإثنينية
اجلهــة الفائــــزة:
عبداملق�صــود خوجة.
التم ّيـــــــ���ز :دور
الإثنيني��ة يف �إث��راء
الن�ش��اط الثق��ايف يف
منطقة مك��ة املكرمة
و�إ�سهام��ه يف طباعة
العديد من الكتب وامل�ؤلفات الثقافية.

• التميز االقتصادي:

الفائز� :صالح عبداهلل كامل.
التم ّيز :متيز م�شاريعه االقت�صادية وجناحاته يف منطقة
مكة املكرمة.
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• التميز االجتامعي:

امل�رشوع الفائز :باب رزق جميل.
اجلهة الفائزة :حممد عبداللطيف جميل.
التم ّي���ز :ق��دم منوذج�� ًا للم�شاري��ع االجتماعي��ة املنتجة
للمجتمع.

• التميز البيئي:

امل��ش�روع الفائـز:
ت�شجري عرفات.
اجله���ة الفائ���زة:
عبدالرحمن عبدالقادر
فقيه.
التم ّيز  :املحافظة
عل��ى البيئ��ة مب�شع��ر
عرفات.

• التميز العمراين:

امل�رشوع الفائز:
تطوي��ر منطقة ق�رص
خزام.
اجله���ة الفائزة:
�أمانة حمافظة جدة.
املق���اول� :رشكة
دار الأركان.
التم ّيز :تطوي��ر منطق��ة ع�شوائية ومنوذج ممي��ز للتطوير
العمراين يف املنطقة.

• التميز العلمي والتقني:

امل��ش�روع الفائز :بحوث
علمي��ة للدكت��ورة � /سم�يرة
�إ�سالم.
اجلهة الفائزة :الدكتورة
�سمرية �إبراهيم �إ�سالم.
التم ّيـ���ز� :إ�ســـــــــهامه��ا
بالبح��وث والدرا�ســــــــــ��ات
املتعلق��ة بتحقيق اال�ستخ��دام امل�أمون للدواء ل��دى الإن�سان
ال�سعودي ،ودرا�سة ت�أثريات ال�صفات الوراثية ومفعول الدواء
لدى ال�سعوديني.

قالوا عن اجلــــــائزة

قرار صائب..
«ومن القرارات ال�صائبة يف احلج ت�شجري عرفات وتزويد
عدد من الطرق الرئي�سية بر�شا�شات املاء (ال��رذاذ املتطاير)
للم�ساهمة يف خف�ض درجات احل��رارة .وكال الت�شجري وذرات
املاء املتطاير كان لهما دور كبري يف تلطيف وحت�سني البيئة
يف عرفات ال�سيما يف املنطقة املحيطة مب�سجد منرة و�شوارع
عرفات وقد فاز هذا امل�رشوع بجائزة مكة للتميز قبل عدة
�شهور» .معايل الأ�ستاذ الدكتور � /سهيل قا�ضي – مدير جامعة
«�أم القرى الأ�سبق  ..يف مقال له حتت عنوان« :القرارات ال�صائبة
يف احلج ( »)2ب�صحيفة «املدينة» بتاريخ (1431/2/11هـ )
– (2010/1/26م ) .
إحساس بيئي خالق ..
«وللمرة الأوىل ،عرفت �أن م�رشوع ت�شجري عرفات كان فكرة
ومتويل فرد �سعى للمثوبة فانتبه �إليه مبدع ليعطيه جائزة مل
تكن يف احل�سبان .مل يكن عبدالرحمن فقيه بهذا العمل ابن مكة
وابن وطنه فح�سب ،بل �شهادة �إح�سان تربهن على جمتمع اخلري
والذين �سينظرون اليوم �إىل �أفراد جائزة مكة ورموز ن�سختها
الأوىل �سيدركون �أن وطننا حتول �إىل منعطف جديد يف الأفكار
والفعل واملمار�سة ،و�أننا �أمام �أول جائزة حقيقية يف الفكرة
ويف الفائزين بها يف تاريخ اجلوائز الوطنية .ال متثل اجلائزة
حتو ًال يف فكرة اجلوائز فح�سب ،بل حتو ًال يف الق�صة التنموية
ملجموع ه��ذا الوطن »  .الأ�ستاذ  /علي �سعد املو�سى يف
مقالة له بعنوان « :جائزة ورموز» ب�صحيفة «الوطن» بتاريخ
(1430/6/14هـ) املوافق (2009/5/28م ).
مرشوع رائد ..
«ومن �أ�شهر اجلهود ما فعله ال�شيخ عبدالرحمن فقيه لت�شجري
م�شعر عرفات حماي ًة للحجاج من �رضبات ال�شم�س ،ون�رشاً
للظل .و�أنفق على ذلك امل�رشوع الرائد ماليني الرياالت ،و�أوقف
عليه وقف ًا جمزي ًا ل�ضمان اال�ستمرارية .وقد �شاهد النا�س عرب
التلفزيون واحلجيج كيف حتولت عرفات �إىل منطقة مملوءة
ب�أ�شجار الظل العالية ا�ستغرقت رعايتها �سنوات طويلة وجهوداً
م�ضنية لفقر الرتبة  • »....الأ�ستاذ  /عبداهلل �أبو ال�سمح يف عموده
«مداوالت» ب�صحيفة «عكاظ» حتت عنوان« :ال تقطعوا �أ�شجار
عرفات» بتاريخ (1430/4/8هـ) املوافق (2009/4/4م ).

اجلـــــائزة يف ســطور..

يذكر �أن �إم��ارة منطقة مكة املكرمة هي
اجلهة املنظمة للجائزة وامل�رشفة عليها .و�أن
اللجان العلمية تت�شكل من اخلربات الأكادميية
وال�ت�رب���وي���ة وال�����ش��خ�����ص��ي��ات االجتماعية
واالقت�صادية بقرار من رئي�س جمل�س منطقة
مكة املكرمة ،ويخت�ص بتقدمي الإ�سناد والدعم
العلمي والأدب����ي ل��ف��روع اجل��ائ��زة .وتتوىل
الأمانة العامة للجائزة التن�سيق بني اللجان
العلمية وجلنة اجلائزة.
�أم��ا جلنة اجل��ائ��زة فتت�شكل م��ن �أع�ضاء
جمل�س منطقة مكة املكرمة ب��ق��رار رئي�س
املجل�س ،وتعد الهيئة الإدارية العليا املخت�صة
بعمليات التخطيط ،و�صناعة القرار ،ور�سم
اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية ل�ضمان حتقيق
الأه���داف املخطط لها ،و�ضمان ا�ستمرارية
اجل��ائ��زة ب��وت�يرة مت�صاعدة و�أداء متطور.
وتتوىل على وجه اخل�صو�ص املهام الآتية :
 حت��دي��ث وتطوير ال�سيا�سات العامةللجائزة.
 تقومي الأداء العام للجائزة وانعكا�ساتهاالتطويرية.
 حتديد م��وارد التمويل و�إق��رار ميزانيةاجلائزة.
 التو�صية باعتماد النتائج النهائية.وت�صدر اجل��ائ��زة باملوا�صفات الفنية
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ل�����ش��ع��ار جم��ل�����س م��ن��ط��ق��ة مكة
املكرمة .ويعد �شعاراً ر�سمي ًا لها ،وي�ستخدم
يف املطبوعات والإ����ص���دارات والإع�لان��ات
الرتويجية للجائزة .وبالن�سبة للتمويل؛
فهي جائزة ذاتية التمويل؛ ت�ستقي مقومات
ت�أ�سي�سها وا�ستمراريتها من امل�صادر املالية
الآتية :
 املنح والهبات والأوقاف. عوائد ا�ستثمار الأ�صول املالية للجائزة. -الت�سويق الإعالمي لفعاليات اجلائزة.
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فوائـــــــــــد بيئيــة متعددة للتشــجري ..
ال تقت�صر �أهمية الت�شجري على
غطاء �أخ�ضر طبيعي ًا .لكن له
كونه
ً
دور ًا حيوي ًا رئي�س ًا حلياة املخلوقات
والبيئة .كما �أن له فوائد اقت�صادية
و�صناعية وبيئية .فهو يحد من
ت�أثيـــــــر ال�����ص��وب��ات الزراعية
( - 1 )Green Houseوالتي ت�سهم
يف ظاهرة «االحتبا�س احل��راري
العاملي» (.2 )Global Warming
وتعد الأ�شجار ج��زء ًا حيوي ًا
�أ�سا�سي ًا يف النظام البيئي؛ حيث
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع
ال��ب��ي��ول��وج��ي� ،أم���ا ع��ل��ى امل�ستوى
االقت�صادي فتعد م�صدر ًا للطاقة
ومنتج ًا للأخ�شاب.
وهناك العديد من الفوائد البيئية التي
ميكن حتقيقها من خالل عمليات الت�شجري؛
على النحو الآتي :
-1امت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي
ترتفع حرارة الأر�ض يف الغالف
اجلوي ب�سبب ارتفاع م�ستويات ثاين
�أك�سيد الكربون يف اجل��و وه��و ما
ي�سمى «ظاهرة االحتبا�س احلراري».
وتقوم الأ�شجار بامت�صا�ص ثاين
�أك�سيد الكربون امل��وج��ود باجلو
�أثناء عملية البناء ال�ضوئي لتكوين
ال��ك��رب��وه��ي��درات ال��ت��ي يحتاجها
النبات وتطرح الأك�سجني باعتباره

�شكل ( )1ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون الطبيعية والن�سبة الناجتة عن الن�شاط الإن�ساين

امللوثات الغازية
امل�ساهمة يف ظاهرة
االحتبا�س احلراري
بخار املاء H2O
ثاين �أك�سيد الكربون CO2
امليثان CH4
�أك�سيد النيرتوز N2O
الكلوروفلوركربون
CLFC

الإجمايل

ن�سبة االنبعاث ن�سبة االنبعاث
من امل�صادر من امل�صادر
ال�صناعية%
الطبيعية %
0.001
94.999
0.117
3.502
0.066
0.294
0.047
0.047

ن�سبة م�ساهمة
امل�صادر
ال�صناعية %
-72.369
7.199
19.000

0.047

0.047

1.432

99.72

0.28

100

جدول  :1امللوثات ون�سبة م�ساهمتها يف ظاهرة االحتبا�س احلراري

منتج ًا ثانوياً.
+

light

(6H2O

6CO2+

chloroplasts) →C6H12O6 + 6O2

وال�شكل ( )1يو�ضح ن�سبة ثاين

�أك�سيد الكربون الطبيعية والن�سبة
الناجتة ع��ن الن�شاط الإن�ساين.
ك��م��ا �أن اجل�����دول ( )1يو�ضح
امللوثات الغازية امل�ساهمة يف

 -1ال�صوبة الزراعية هي غرفة زجاجية تنمو فيها النباتات �أو خمترب عام مت�صل باحلديقة حيث يتم زراعة النباتات ورعايتها.
 -2هي ظاهرة ارتفاع درجة احلرارة يف بيئة ما نتيجة تغيري يف تبادل الطاقة احلرارية من البيئة و �إليها .وعادة ما يطلق هذا اال�سم على ظاهرة ارتفاع درجات
حرارة الأر�ض عن معدلها الطبيعي .و قد ازداد املعدل العاملي لدرجة حرارة الهواء عند �سطح الأر�ض مبقدار  0.74م  0.18 ± °م  °خالل املائة عام املا�ضية
عن �سنة  .2005وح�سب اللجنة الدولية لتغري املناخ ( )Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCCفان �أغلب الزيادة امللحوظة يف
معدل درجات احلرارة العاملية منذ منت�صف القرن الع�شرين تبدو ب�شكل كبري نتيجة لزيادة غازات االحتبا�س احلراري (غازات ال�صوبات الزجاجية).
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تقديــــــرات عامليـــة :

األشجار يمكنها توفري  % 58من الطاقة املستخدمة باملنازل
زراعة شجرتني يف حميط املنزل  ..تقلل  % 30من تكاليف استخدام املكيف

ظاهرة االحتبا�س احلراري ون�سبة
م�ساهمتها.
وال�شجرة النا�ضجة الواحدة
ميكن �أن متت�ص كمية ثاين �أك�سيد
الكربون مبعدل حوايل  19.5كجم
�سنوي ًا ( .)Singer,2001كما �أن كل
�شجرة تختزن حوايل  5.896كجم
من الكربون �سنوياً ،ما يعني 2600
كجم للفدان �سنوي ًا (متو�سط عدد
الأ�شجار بالفدان الواحد -300
� 400شجرة).
�-2إنتاج الأك�سجني
يقدر متو�سط ا�ستهالك الفرد
البالغ  575جرام /يوم ( 403لرت)
من الأك�سجني مبا ي�ساوي 210
كجم�/سنوياً .ويتنف�س الإن�سان
 15-12نف�س/دقيقة .ومتو�سط
كمية الهواء التي يتنف�سها الإن�سان
 500م��ل م��ن ال��ه��واء اجل��وي لكل
نف�س م��ا يعني  7500م��ل من
الهواء اجلوي/دقيقة �أي �أن كمية
الأك�سجني التي يحتاجها الإن�سان
ت�صل �إىل  1575مل يف الدقيقة
(ن�سبة الأك�سجني يف الهواء اجلوي
.)%20.95
وي�ستهلك الإن�سان  0.28لرت/
دقيقة من الأك�سجني الالزم لعملية
الأك�����س��دة مب��ا ي��ع��ادل 147095
لرت �سنوي ًا =  210.240كجم من
الأك�سجني �سنوياً .ويف عام ،2007
ق��درت اجلمعية الدولية للثقافة
ال��زراع��ي��ة �أن �إن��ت��اج الأك�سجني
يف  0.01ك��م10000( 2م= 2

 1هكتار) م��ن الأ���ش��ج��ار (%100
�أ�شجار مظللة) ميكن �أن يوفر ما
يكفي ل��ـ � 18 -15شخ�ص ًا من
الأك�سجني �سنويا (تقرير الغابات
الأم���ري���ك���ي���ة ، )2006،يف حني
ق��درت جملة «الغابات احل�رضية
الأمريكية» �أن كمية الأك�سجني
املنتجة من  0.01كم 2من غطاء
�شجري (� % 100أ�شجار مظللة)
تكفي لثمانية �أ���ش��خ��ا���ص فقط.
ويرجع اختالف التقدير حول قدرة
ال�شجرة على �إنتاج الأك�سجني �إىل
اختالف كثافة الأ�شجار و�صحتها
وقطر ال�ساق.
واجل����دول ( )2ي��و���ض��ح معدل
�إنتاج الأك�سجني ومعدل امت�صا�ص
ثاين �أك�سيد الكربون من ال�شجرة
طبق ًا لطول قطر ال�ساق ،ويعد �إنتاج
الأك�سجني من �أهم املنافع البيئية
للأ�شجار على الرغم من املنافع
البيئية الأخ��رى والتي تتمثل يف
احتجاز الكربون ،والتخل�ص من
ت��ل��وث ال��ه��واء  .وق��د ق���درت قيمة
قطر �ساق ال�شجرة
(�سم)

معدل �إنتاج الأك�سجني
جرام� /سنة

7.62 –0
30.5 – 22.9
53 – 46
76 – 69
99

2700
22000
52000
67000
112000

امت�صا�ص الأ�شجار لثاين �أك�سيد
الكربون يف الغابات الأمريكية
مببلغ ( 460مليون دوالر �سنويا).
ويقدر �إ�سهام الأ�شجار يف التخل�ص
من تلوث الهواء و�إنتاج الأك�سجني
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
مببلغ  3.8مليار دوالر �سنوي ًا
(.)Nowak et al. , 2006
.3احلد من ملوثات الهواء
ت�سهم الأ�شجار يف �إزال��ة ت�أثري
بع�ض ملوثات الهواء الأخرى (�أول
�أك�سيد الكربون ،اجل�سيمات العالقة،
�أكا�سيد ال��ن��ي�تروج�ين ،الأوزون،
�أكا�سيد الكربيت) .وهناك ما ي�صل
�إىل  %60خف�ض ًا يف ن�سبة تركيز
اجل�سيمات ال�صغرية (�أق��ل من 10
ميكرون) من الأ�شجار .وقد تبني
�أن زراعة الأ�شجار يف �إحدى املدن
(الغطاء ال�شجري  2.12كم )2تزيل
اجل�سيمات ال�صغرية مبا ي�ساوي
( 48دوالراً) يومياً ،وتزيل ثاين
�أك�سيد النيرتوجني  ،وثاين �أك�سيد
الكربيت و�أول �أك�سيد الكربون مبا

معدل التخل�ص من
التلوث
جرام� /سنة
30
360
1000
900
2400

معدل امت�صا�ص ثاين
�أك�سيد الكربون
جرام �/سنة
900
8600
19500
25000
42000

جدول  :2معدل �إنتاج الأك�سجني ومعدل التخل�ص من التلوث طبقا لقطر �ساق ال�شجرة
()Nowak et al 2006
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دراسات علمية تؤكد :

دور فاعل لألشجار يف تعزيز تدابري املرور !
محلة عاملية مفتوحة برعاية األمم املتحدة لزراعة  10مليار شجرة

ي�ساوي  136دوالر يوميا معتمدة
على تكنولوجيا مكافحة التلوث.
(.)Nowak 2007
واجل����دول ( )2يو�ضح معدل
التخل�ص من التلوث بالهواء طبق ًا
لطول قطر ال�شجرة.
كما وجــد �أن �شــجرة واحـــدة
م��ن �شجرة �ســـكر القيقب (قطر
� 196سم) تتخـــل�ص من حـــوايل
 60ملليجـــرام من الكادميــوم،
 140ملليجـــرام مــن الكروم820 ،
ملليجرام من النيـــكل والر�صــا�ص
( .)Akbari et al. 1992كمـا ت�ســـاعد
الأ�شـجار على خف�ض م�ســـــتويات
الأوزون فــي املنـاطـــق احل�ضــــرية
مبقـدار � 4أجـــــزاء فـــي املليـون
(.)Tree people 2006
كما �أن الأ�شجار متت�ص ال�صوت،
وحت���د م��ن ال��ت��ل��وث ال�ضو�ضائي
بن�سبة ت�صل �إىل  10دي�سيبل (دائرة
ال��غ��اي��ات نيوجري�سي.)2006 ،
وق��د ثبت �أن زراع���ة م��ا جمموعه
� 300شجرة يف مدينة مثل «لو�س
اجن��ل��و���س» ي��ع��ادل ت��ل��وث الهواء
اجلوي الناجت عن معي�شة �شخ�ص
واحد مدى احلياة.
 .4توفري الطاقة:
ي��ع��د م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ط���اق���ة يف
العامل من �أه��م متطلبات التنمية
امل�����س��ت��دام��ة؛ ف��ف��ي ت��ق��ري��ر ن�رشه
جم��ل�����س �أب���ح���اث ال��ط��اق��ة مبعهد
للتكنولوجيا)
(ما�سات�ش�سوت�س
(Massachusetts Institute of
 )Technologyبالواليات املتحدة
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الأم��ري��ك��ي��ة ،ت��و َّق��ع اخل��ب�راء �أن
الطلب العاملي على الطاقة �سوف
يت�ضاعف بحلول عام 2050م� ،إذا
ا�ستمرت معدالت النمو االقت�صادي
احلالية ،حيث يتزايد الطلب العاملي
على الطاقة �سنوي ًا بن�سبة كبرية
بلغت ( )%5بني عامي 2003م،
و 2004م ،حتى �أن دول��ة واحدة
مثل ال�صني ينمو الطلب فيها على
الطاقة مبعدل (� )%10سنوياً ،مما
ي�ؤدي �إىل حدوث �ضغط �شديد على
�إم��دادات الطاقة العاملية ،وت�سبب
ه��ذه ال��زي��ادة يف الطلب العاملي
على الطاقة حتديات هائلة ملنتجي
الطاقة وم�ستهلكيها على ال�سواء.
ويف جمال الكهرباء ف�إن الو�ضع
�أكرث �سوءاً ،فبينما �أنتج العامل ()16
ت��ري��ل��ي��ون ك��ي��ل��ووات���/س��اع��ة من
الكهرباء يف ع��ام 2005م ،فمن
املتوقع �أن ي�صل الطلب العاملي
على الكهرباء �إىل ثالثة �أمثال هذا
الرقم يف العام 2050م ،وحتى لو
جنح العامل يف �إنتاج هذا احلجم
من الطاقة الكهربائية ،ف�إن �أكرث
م��ن ( )1.4بليون �شخ�ص �سوف
يعي�شون ب��دون كهرباء يف عام
2025م ،و�أكرث كثرياً من هذا العدد
�سوف يح�صلون على كهرباء �أقل
من احلد الأدن��ى املنا�سب ملعي�شة
الإن�سان يف عام 2050م.
وت��وج��د ���ش��ك��وك ك��ث�يرة حول
ق��درة منتجي الطاقة على توفري
االحتياجات املتزايدة منها حتى
منت�صف هذا القرن ،حيث يحتاج

�إن��ت��اج ه��ذه الكميات الهائلة من
الطاقة �إىل ا�ستثمارات �ضخمة قد
ال يتوافر كثري منها ،كما يخ�شى
املهتمون بالبيئة �أن ي�ؤدي ال�سعي
املحموم لإنتاج الطاقة �إىل �إهمال
مراعاة ال�رشوط البيئية ،وبالتايل
�إىل ا�ستمرار م�سل�سل التدمري البيئي،
خ�صو�ص ًا مع تو ّقع �أن ي�ستمر حرق
ال��وق��ود احلفري امل�صدر الرئي�س
ل��ل��ط��اق��ة ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة ق��ادم��ة
(Statistical Review of World
.)Energy 2006
وتعتمد حمطات �إنتاج الكهرباء
يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ل�سعودية
بدرجة �أ�سا�سية على النفط والغاز
ومع ذلك ف�إنه ي�صعب حتديد تكلفة
�إنتاج وح��دة الطاقة (الكيلوات/
�ساعة) ب�شكل دقيق يف اململكة؛
وذل��ك الخ��ت�لاف الأ�ساليب التي
تتبعها �رشكات الكهرباء حل�ساب
تكاليف �إنتاج الطاقة ،واختالف
العوامل التي ت�ؤخذ باحل�سبان عند
تقدير التكلفة .لذلك ترتاوح التكلفة
احل��ال��ي��ة م��ا ب�ين  20 – 8هللة
للكيلوات�/ساعة (وزارة ال�صناعة
والكهرباء ال�سعودية .)2000،
وت�شري التقديرات العاملية �إىل
�أنه ميكن للأ�شجار �أن توفر ما يقرب
من  %58من الطاقة امل�ستخدمة
باملنازل مما ي�ؤدي يف الغالب �إىل
تقليل ا�ستهالك البرتول ملا يقرب
من  500برميل من النفط يومياً.
وي��ت�راوح احل��د الأق�����ص��ى لتوفري
الطاقة ما بني  %13يف مدينة مثل

ملواجهة التصحر يف السعودية :

كل فرد عليه زراعة  20شجرة  ..حتى نصل إىل زراعة  540مليون شجرة

«مادي�سون» بالواليات املتحدة
الأمريكية و�إىل  % 38يف مدينة
«م��ي��ام��ي» .كما ت�شري التوقعات
�إىل �أن زراعة  100مليون �شجرة
�إ�ضافية من الأ�شجار النا�ضجة
يف امل���دن الأم��ري��ك��ي��ة (مب��ع��دل 3
�أ�شجار لكل بيت) ميكن �أن يوفر
الطاقة مببلغ  2بليون دوالر �سنوي ًا
( ،)USEPA 2006مما يعني �أن
زراعة ما يعادل  50مليون �شجرة
مظلة يف �صفوف منتظمة ميكنه
�أن يزيل االحــتياج �إىل �ســـبع
من حمطات �إنتاج الطاقة (100
ميجاوات) (.)Mc Pherson 2003
ك��م��ا �أن الأ���ش��ج��ار تقلل من
درج��ات احل��رارة عن طريق �أ�سطح
التظليل ور���ش��ح امل��ي��اه يف ف�صل
ال�صيف وتقلل من تكاليف التربيد،
كما تعمل كم�صدات للرياح يف
ف�صل ال�شتاء .وعملية التبخري
الناجتة من �شجرة واح��دة تكافئ
ت�شغيل تكييف  10غرف (م�ساحة
الغرفة ال��واح��دة 16م )2مل��دة 24
�ساعة يومياً� .أما يف ف�صل ال�شتاء :
ف�إن الأ�شجار تعمل مبثابة م�صدات
للرياح ،وت�ساعد على توفري تكاليف
التدفئة بن�سبة ت�صل �إىل %25
(. )Heister 2006
وم���ن امل��ع��ل��وم �أن تخفي�ض
درج��ة مئوية واح��دة لأج��ل تربيد
املنازل واملدار�س وامل�ست�شفيات
والدوائر احلكومية ي�ؤدي �إىل رفع
فاتورة ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة
 .% 10فمث ًال  :عند خف�ض درجة

ال��ت�بري��د م��ن ⁰ 20م اىل ⁰ 19م
ترتفع الفاتورة بن�سبة  %10ولو مت
اخلف�ض مرة �أخرى من ⁰ 19م اىل
⁰ 18م ف�إن الفاتـــورة ترتفع بن�سـبة
 %20ولو مت اخلفـ�ض مرة ثالثـة �إىل
⁰ 17م لزادت ن�ســـبة الإرتفـــاع �إىل
 %30وهكذا .مما يعني �أن زراعـــة
�شـجرتني غرب و�رشق منزلك يقلل
ما يقــــرب من  %30من تكالــيف
ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��خ��دام امل��ك��ي��ف �سنوي ًا
(. )Simpon et al. 1996
 .5حفظ املياه:
تعمل الأ�شجار على احل��د من
ت�آكل الرتبة ال�سطحية ،ومتنع مرور
امللوثات ال�ضارة يف الرتبة �إىل
املمرات املائية ،وتبطئ جريان
امل��ي��اه وت�ضمن �إم����دادات املياه
اجل��وف��ي��ة .و ك��ل  %5م��ن الغطاء
ال�شجري يخف�ض ج��ري��ان مياه
ال�سيول بن�سبة ت�صل �إىل  .%2وقد
ورد بتقرير الغابات بالواليات
املتحدة الأمريكية لعام ،2007
�أن يف كل بو�صة من مياه الأمطار
ملدة � 12ساعة ميكن ملظلة الغطاء
ال�شجري �أن تقلل من جريان املياه
ال�سطحية بنحو  26مليون لرت من
املياه� ،أو ما يقارب  %17من كمية
الأم��ط��ار .كما تقلل م��ن اجن��راف
ال�ترب��ة .وم��ع تقليل كمية �سقوط
الأمطار على ال�سطح تعمل جذور
الأ�شجار على �إزالة املواد ال�ضارة
من الرتبة و حت�سني جودة الرتبة
(تقرير الغابات.)2007،
والأ���ش��ج��ار تعمل كمر�شحات

طبيعية للتلوث ،فاجلذور وال�سيقان
واجل��ذوع تعمل كفلرت للج�سيمات
امللوثة ،كما �أن الأ�شجار ت�ستخدم
امل���واد املغذية مثل النرتوجني
والفو�سفور والبوتا�سيوم والتي
ميكن �أن تلوث امل�صارف املائية
(.)Luley et al. 2004
 .6حماية ال�شوارع:
�إن وج��ود الأ�شجار بال�شوارع
املر�صوفة يعزز من تدابري املرور؛
ح��ي��ث وج���د �أن وج���ود الأ�شجار
ب��ال�����ش��وارع ي��ع��م��ل ع��ل��ى تهدئة
�أع�����ص��اب ال�����س��ائ��ق�ين ،وتخفيف
�رسعة ال�ســـيارات .كما �أظهــرت
الدرا�ســــات �أن وجود الأ�شجار يحدد
ال�شوارع وي�ساعد ال�ســـائقني على
التعرف عــلى منحنيات الطــريق
بالنظر �إىل ج��ذوع الأ�شجار قـبل
ر�ؤيـــة منحنى الطريق وعـالمات
املنحنيات؛ ومن ثم يقوم ال�سائق
بتوخي احل��ذر قبل االق�ت�راب من
املنحنيات (.)Wolf 2000
وتبلغ قيمة ر�صف ال�شوارع
ب��الإ���س��ف��ل��ت م���ا ي��ق��رب م���ن 50
�أل��ف دوالر لكل ك��م ولأن النفط
امل�����س��ت��خ��دم يف ر���ص��ف ال�شارع
اليجف يف ال�شوارع امل�شجرة مثل
ال�شوارع غري امل�شجرة فذلك يزيد
من عــمر ر�صف ال�شارع من -40
 .%60ويتم �صيـــانة ال�شـارع من
� 10 -7سـنوات (.)Taylor 2002
كما �أظهرت الدرا�سات �أن الإ�سفلت
وامل�سلحات بال�شوارع ترفع درجة
احل����رارة م��ن º 7 – 3م وميكن
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مياه الرصف الصحي املعاجلة  ..مصدر إضايف مهم لري األشجار

للأ�شجار معادلة تلك الزيادة ،حيث
�إن الأ�شجار ميكن �أن تخف�ض درجة
احل��رارة من º 15 – 5م  .ووجود
الأ�شجار بال�شوارع يزيد من قيمة
العقارات من  %15 -5باملقارنة
م��ع املمتلكات ب��ال�����ش��وارع غري
امل�شجرة .وتعتمد قيمة زيادة ال�سعر
على نوع  ،وحجم ،ون�ضج الأ�شجار
(.)Nowak et al. 2006
�إ�سرتاتيجية زراعة الأ�شجار
تعد الأ���ش��ج��ار ث��روة ال�شعوب
املتجددة حيث �إنها تلعب دوراً
مهم ًا يف احل��ف��اظ على امل���وارد
الطبيعية؛ لأنها متثل بيئة وموطن ًا
طبيعي ًا للحيوانات .كما �أنها ت�ساعد
على حماية التنوع البيولوجي
وتنظيم املياه ،وحتد من اجنراف
الرتبة .كما تعد �أط��ول الكائنات
احلية عمراً على الأر���ض .وال�شيء
املهم هو �أنه ب�إمكاننا �أن نعظم تلك
الفوائد ون�سهم يف تعوي�ض �إزالة
الغابات عاملياً .ولتعوي�ض الفاقد
من الأ�شجار خالل الع�رش �سنوات
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املا�ضية يحتاج العامل �إىل زراعة
م�ساحة ما يقارب من 1.300.000
كم  . 2وهذه امل�ساحة حتتاج �إىل ما
يقرب من  140مليار �شجرة مبعدل
�شجرة لكل 10م( 2كل �شخ�ص يف
العامل يزرع � 20شجرة).
�أما عن برامج الت�شجري العاملية
فقد ب��ادر برنامج الأمم املتحدة
للبيئة  UNEPب���إط�لاق حملة
عاملية لزراعة الأ�شجار حتت �شعار
«ف��ل��ن��زرع الأر����ض حملة املليار
�شجرة» ()Campagin Billion Tree
ومت التعهد بزراعة الأ�شجار عرب
املوقع الإلكرتوين للحملة ،من �أفراد،
وجماعات ،ومنظمات ،و�رشكات،
وم�صانع ،وحركات جمتمع مدين،
وحكومات .والهدف هو زراعة 10
مليار �شجرة على الأقل يف العامل
حتى نهاية عام 2010م.
وت��ع��د ه���ذه احل��م��ل��ة مفتوحة
ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن �أف������راد و�أط���ف���ال
وجم��م��وع��ات �شبابية وم��دار���س
وجم��ت��م��ع��ات وم��ن��ظ��م��ات غري

حكومية وم��زارع�ين وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص وال�سلطات املحلية
واحلكومات الوطنية .وميكن �أن
ي��ب��د�أ التعهد م��ن �شجرة واح��دة
وينتهي بع�رشة ماليني �شجرة.
وت�شجع حملة «ازرع م��ن �أج��ل
كوكبنا :حملة املليار �شجرة» على
زراعة الأ�شجار املحلية والأ�شجار
التي تنا�سب البيئات املحلية مع
تف�ضيل جمموعات م��ن �أ�صناف
الأ�شجار على غريها.
وقد �سارع كثري من دول العامل
بالتعهد ب��زراع��ة الأ���ش��ج��ار يف
تلك احلملة ممثلة يف امل�ؤ�س�سات
والهيئات والأف����راد واجلمعيات
الأهلية .وق��د و�صل �إجمايل عدد
التعهدات ب��زراع��ة الأ���ش��ج��ار �إىل
� 11790024147شجرة بينما
مت��ت زراع���ة 10244101498
�شجرة فعلي ًا على م�ستوى العامل.
ويو�ضح ال�شكل ( )2ن�سبة التعهدات
يف ال��دول العربية مقارنة بدول
العامل.
�أم��ا عن الت�شجري يف اململكة
العربية ال�سعودية؛ فيبلغ عدد �سكان
اململكة  27مليون ن�سمة (عام
2009م) ،ومبا �أن كل �شخ�ص يجب
عليه زراعة � 20شجرة للتغلب على
م�شكلة الت�صحر ،و�إزال��ة الغابات
واملحافظة على البيئة ،ف�إنه يجب
زراعة  540مليون �شجرة.
ول����زراع����ة ����ش���ارع م����زدوج
(م�سارين) طوله  1ك��م 2ت�شغله
ثالثة �أر�صفة بحوايل � 600شجرة
ف ��إن التكلفة ميكن �أن ت�صل �إىل
� 480ألف ريال �شاملة (الزراعة،

وال�����ص��ي��ان��ة وال����ري مل���دة خم�س
�سنوات) وذلك يعتمد على طبيعة
املكان ووج��ود الكثبان الرملية
والظروف اجلوية (درجة احلرارة،
وال��رط��وب��ة ،والأم���ط���ار) .وق��د مت
ح�ساب قيمة التكلفة على �أ�سا�س �أن
ال�شجرة الواحدة حتتاج �إىل متو�سط
كمية ماء من  12-9لرت ماء /يوم
مع ح�ساب احتياجات ال�صيانة
املطلوبة لل�شجرة ،طبق ًا للظروف
ال�سابقة.
احتياجات الت�شجري
تتطلب عملية الت�شجري جمموعة
م��ن االحتياجات؛ ميكن طرحها
على النحو الآتي :
-1ري الأ�شجار :
حتت ظروف انخفا�ض من�سوب
املياه اجلوفية ،وقلة هطول الأمطار،
وندرة ال�سيول ووجود عدد حمدود
من ال�سدود ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع
تكلفة حتلية مياه البحر يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ولعدم توافر
الدالئل العلمية املقنعة مبا يجزم
ا�ستمرارية خمزون املياه اجلوفية؛
ف�إن مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة
تعد م�صدراً �إ�ضافي ًا ال�ستخدامها يف
ري الأ�شجار والنباتات.
ومن �أهم مميزات ا�ستخدام مياه
ال�رصف ال�صحي املعاجلة يف ري
النباتات :
 م�صدر �إ�ضايف ملياه الريواالحتفاظ باملياه الأعلى جودة
لأغ���را����ض ال����شرب واال���س��ت��خ��دام
املنزيل.
 م�صدر رخي�ص للمياه. الإفادة من املغذيات النباتيةالتي حتويها مياه ال�رصف ال�صحي
ال�سائلة وال�صلبة (نيرتوجني-

فو�سفور -بوتا�سيوم وعنا�رص
�أخرى).
 -2رعاية النباتات و�صيانتها
حت��ت��اج النباتات �إىل عناية
خا�صة و�صيانة م�ستمرة يف مواعيد
حمددة،كما �أن �إهمال احتياجاتها
ي��ؤدي �إىل ت�رضرها؛ وبالتايل لن
حتقق الغر�ض من زراعتها .لذلك
يجب �أن يخطط لأعمال الت�شغيل
وال�صيانة ال��زراع��ي��ة قبل القيام
ب�أعمال الت�شجري ،و�أن يكون هناك
ت����وازن ب�ين الأع���م���ال املطلوب
تنفيذها وبني الإمكانات املتاحة.
لذا يتعني على املخططني للت�شجري
داخ����ل امل�����دن :امل��ح��اف��ظ��ة على
النباتات ،وو�ضع الربامج الكفيلة
بتحقيق ذلك قبل البدء يف برامج
الت�شجري وزراعة النباتات.
-3توفري الكوادر الفنية امل�ؤهلة:
وميكن تلبية هذا االحتياج من
خالل :
 -زي�����ادة ع���دد املهند�سني

والفنيني الزراعيني.
 �إعداد برامج ودورات تدريبيةللعاملني يف جمال الت�شجري .ومن
ال��ع��وام��ل امل�����س��اع��دة ع��ل��ى جناح
م�شاريع الت�شجري توافر الربامج
الزراعية احلديثة .بالإ�ضافة �إىل
عقد دورات تدريبية م�ستمرة على
هذه الربامج ،والتعرف على اجلديد
يف هذا املجال؛ �سواء يف ت�صميم
احلدائق� ،أو متابعة �أعمال الت�شغيل
وال�صيانة الزراعية وغريها ل�صقل
خ�ب�رات املخت�صني وخا�صة يف
جمال الت�شغيل و ال�صيانة الزراعية،
وال�شك يف �أن هذه الدورات �سرتفع
من م�ستوى العمل ب�شكل �أف�ضل يف
الأمانات والبلديات.
 زي��ادة عدد العمالة املدربةعلى الأعمال الزراعية.
 ت��ع��اين م��ع��ظ��م الأم���ان���اتوال��ب��ل��دي��ات م��ن نق�ص يف �أع���داد
ال��ع��م��ال��ة؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إىل نق�ص
اخلربة لديهم؛ وللنهو�ض بالعملية
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ال��زراع��ي��ة الب���د م��ن زي����ادة عدد
ال��ع��م��ال ال��دائ��م�ين يف الأم��ان��ات
والبلديات وتدريبهم على الأعمال
الزراعية املختلفة ب�شكل يتنا�سب
مع الأعمال املطلوب تنفيذها يف
الأم��ان��ات والبلديات .بالإ�ضافة
�إىل تقليل االع��ت��م��اد على عمال
املقاولني.
 -4طريقة الت�شجري
يف�ضل يف م�شاريع الت�شجري
ا�ستخدام النباتات التي ال حتتاج
لعمليات تقليم� ،أو حتتاج لتقليم
خفيف والتي ال يوجد فيها �أ�شواك
حتى ال يكون هناك �سبب لإزالتها
م�ستقبالً .وذل��ك لتوفري تكاليف
�إج���راء عمليات التقليم والق�ص
مثل �أ�شجار النخيل ،وبع�ض �أنواع
الأ�شجار املخروطية� ،أو الأ�شجار
عري�ضة الأوراق التي ترتك لتنمو
طبيعياً.
ومن املعلوم �أن الآفات الزراعية
ت�سبب �أ�رضاراً كبرية وخ�سائر فادحة
للنباتات وخا�صة �إذا انت�رشت على
نطاق وا�سع مثل �سو�سة النخيل
احلمراء .لذلك يف�ضل �أن ن�ستخدم
يف م�����ش��اري��ع الت�شجري الأن����واع
النباتية اخل��ال��ي��ة م��ن الإ�صابة
بالآفات الزراعية واملقاومة لها؛
وذل��ك للمحافظة على النباتات؛
ولتوفري تكاليف مكافحة الآفات
الزراعية .كما �أن ا�ستخدام الأنواع
النباتية الع�شبية املعمرة بد ًال من
النباتات الع�شبية احلولية يوفر
من تكاليف الت�شغيل وال�صيانة
الزراعية وخا�صة عمليات الزراعة
امل�����س��ت��م��رة ،وع��م��ل��ي��ات اخل��دم��ة
املختلفة؛ بالإ�ضافة �إىل عملية
ا�ستبدال النباتات الع�شبية احلولية
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�أو �إزالتها بعد انتهاء مو�سم منوها.
وم��ن العوامل امل�ساعدة على
زيادة الرقعة اخل�رضاء داخل املدن،
وتوفري تكاليف ال�صيانة الزراعية:
ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ب��ات��ات امل�ستدمية
اخل�رضة املتحملة للظروف البيئية
املحلية يف عمليات الت�شجري.
وي��ف�����ض��ل �أن ن�����س��ت��خ��دم يف
م�شاريع الت�شجري الأنواع النباتية
التي ميكنها �أن تتحمل �أو تقاوم
ملوحة ال�ترب��ة وقلة خ�صوبتها.
وهذا ي�ساعد يف تخفي�ض التكاليف
الالزمة لعمليات الت�سميد.
 -5زي����ادة االع��ت��م��ادات املالية
للت�شجري:
لعل م�شكلة االعتمادات املالية
تعد من �أه��م العوامل التي تعوق
عملية الت�شجري عموماً .لذا ال بد
من تخ�صي�ص وزيادة االعتمادات
امل��ال��ي��ة مب��ا يتنا�سب وامل��ه��ام
امل��ن��وط��ة ب��ه��ا .وخ��ا���ص��ة لبنود

الت�شجري وال�صيانة الزراعية.
 -6رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ب�أهمية
الت�شجري:
للمحافظة على الرقعة اخل�رضاء
واالرت���ق���اء مب�ستواها ال ب��د من
وجود تعاون م�ستمر بني الأمانات
والبلديات واملواطنني والقطاع
اخل���ا����ص .ك��ذل��ك ي��ج��ب ت�شجيع
م�����ش��ارك��ة امل��واط��ن�ين والقطاع
اخلا�ص على زراعة الأ�شجار �أمام
منازلهم ،و�أمام املحالت التجارية،
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ،وتو�ضيح
العقوبات ال��ت��ي تطبق بحق من
ي��خ��ال��ف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���ص��ة
باحلدائق واملنتزهات العامة.
ومن �أهم طرق التوعية :
 �إ�صدار املجالت والن�رشاتوالكتيبات يف جم��ال الت�شجري
وزراعة النباتات.
 �إل����زام �أ���ص��ح��اب املحالتالتجارية بو�ضع �أحوا�ض زراعية

: على النحو الآتي
 ال�������ص���ي���ان���ة ال���وق���ائ���ي���ة:)(املخططة
وه��ي ات��خ��اذ الإج����راءات التي
تكفل ت�أدية الهدف املن�شود دون
،انخفا�ض الكفاءة وم�ستوى الأداء
وهي عادة تتم يف وقت حمدد �أو
.ًب�شكل روتيني �أو كليهما معا
ال�صيـــــــــانة العــــالجية(غري:)املخططة
وه���ي الإج�������راءات ال��ت��ي تتم
عند ح���دوث م�شكلة يف املنطقة
.امل�شجرة

 و�إ��شراك��ه��م يف،زراع���ة الأ���ش��ج��ار
 وتوعيتهم ب�أهمية،�أ�سبوع ال�شجرة
العناية ب�أي نبتة وعدم �إتالفها �أو
.قلعها
 حماولة الإف��ادة من �أ�سبوعال�شجرة يف تنفيذ م�شاريع ت�شجري
.جديدة ونوعية
 �إع�����داد الأ���س��ال��ي��ب الفنية-7
:للت�شغيل وال�صيانة للأ�شجار
الب��د م��ن و���ض��ع ا�سرتاتيجية
للمحافظة على الأ�شجار بكفاءة
لتحقيق الغر�ض الذي �أن�شئت من
 وهناك نوعان من ال�صيانة؛،�أجله
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هــــذا هـــو إســــــــالمنا ! ..

توفري بيئة صحية نظيفة  ..من أركان عامرة الكون يف رشيعتنا الغراء
كتاب اهلل غني باحلديث عن األشجار ورسولنا أمرنا بالتشجري حتى قيام الساعة
ال مي���اري �أح���د يف �أن البيئة
ال�صحية لها �أث��ره��ا الطيب على
الإن�سان ح�س ًا ومعنى  ,نف�س ًا وبدن ًا,
كالرتبة اخل�صبة تنبت ال��زروع
والأ���ش��ج��ار وال���زه���ور .والعك�س
�صحيح فالبيئات ال��ف��ا���س��دة لها
�أثرها ال�سيئ على النف�س واجل�سد
كالرتبة الفا�سدة � ,إنتاجها عليل
ورمب��ا ال تنتج لنا �سوى الأ�شواك
والع�شب القليل .
و�إذا ك��ان م��ن ب��دائ��ه العقول
�أن ال��ه��واء ال��ع��ل��ي��ل ,والن�سمات
الباردة عالمة على جودة البيئة,
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�أ.د .يحيى
حممد علي
ربيع
جامعة �أم
القرى

ف����إن ال����زروع وال��ث��م��ار والأ�شجار
واحل��دائ��ق ال��غ��ن��اء م��ن الأ�سباب
املكونة لهذا اجلو اجلميل  ,عالوة
على ح�سن منظرها وجمال طلعتها
و�أثر م�شاهدتها على هدوء النف�س
و�سكونها .

�إذا تقرر ما قلناه يف الفقرتني
ال�سابقتني؛ ف�إنه ال يعقل �أن يكون
ه��ن��اك دي���ن ���س��م��اوي م��ن اهلل -
�سبحانه وتعاىل -وال يهتم بهذا
املو�ضوع؛ ذلك �أن الإن�سان والبيئة
كليهما من خلق اهلل تعاىل و�صنعه,
واهلل � -سبحانه وتعاىل -خلق هذا
الإن�سان ليعمر الكون ,وال �شك �أن
�إيجاد بيئة نظيفة والأخذ بالأ�سباب
لتهيئة جو �صحي لهو من �أركان
العمارة التي �أم��ر الإن�سان بها.
يقول تعاىل « :هو الذي �أن�ش�أكم من
الأر�ض وا�ستعمركم فيها  ....الآية»1

هل من املصادفة أن يكون كالم اهلل ملوسى عند شجرة ؟!
وأن تكون البيعة املهمة يف تاريخ الصحابة أيض ًا عند شجرة ؟!

 ,فالبناء والزراعة وال�صناعة و�شق
ال�ت�رع وال��ق��ن��وات وا���س��ت��خ��راج ما
يف باطن الأر����ض  ..ك��ل ه��ذا من
�إعمارها  ,ولتحقيق هذا الإعمار
خلق اهلل كل �شيء �صاحلا ,والف�ساد
ال ي�أتي �إال من الإن�سان ,و�أول �شيء
عر�ضة للف�ساد ه��و ال��ه��واء الذي
ن�ستن�شقه وامل��اء ال��ذي به نحيا,
لذا كان احلفاظ على �سالمة املاء
وال��ه��واء م��ن ال��واج��ب��ات ال�رشعية
ف��إذا �أ�ضيف �إليهما حلقة الو�صل
بينهما وه��ي الأ�شجار والأزه���ار
اكتملت الأرك��ان التي تقوم عليها
البيئة النقية ال�صحية كما ذكرنا ,
فاملاء ينبت اجلنان والزهور ،وهي
بدورها تطيب الهواء وتنظفه.
م�سئولية الدعاة
و�إذا كان ذلك من عمارة الكون
كما �أ�سلفنا  ,ف�إنه ال ميكن لدين
�سماوي �صحيح �أن يتجاهل ذلك
الأمر ,فما بالك بدين الإ�سالم الذي
جاء م�ستوعبا ثالثة �أعماق  :العمق
الزماين ،والعمق املكاين ،والعمق
الإن�ساين ,هذه العاملية حتتم على
ه��ذا ال��دي��ن �أن يلم بكل �صغرية
وك��ب�يرة ت�صلح ال��دن��ي��ا والآخ���رة
ول��ذا يقول تعاىل« :ما فرطنا يف
الكتاب من �شيء» ,2والعجيب �أن
بع�ض الدعاة ال يخرج نف�سه عن
دائرة العبادات والأحكام ال�رشعية
البحتة مع جالل قدرها ،دون �أن
يربز للنا�س جانبا �آخر لهذا الدين
قل من يتعر�ض له �أال وهو اهتمام
الإ�سالم بالكون واحلياة والطبيعة،

وحثه على �صنع بيئة نظيفة جيدة,
بل وربط كل ذلك بالقدرة الإلهية
الكاملة .ويجهل البع�ض �أن القر�آن
الكرمي ال��ذي يحوي �أك�ثر من �ستة
�آالف �آي��ة ال تزيد �آي��ات الأحكام
فيه عن خم�سمائة �آي��ة� ,إذا ففيم
تتحدث بقية الآيات ؟! ؛ بع�ضها عن
ق�ص�ص الأنبياء مع �أممهم لإبراز
ق�ضية التوحيد ,ومعظمها بعد
ذلك عن الكون ,عن العامل العلوي
وال�سفلي ,عن ال�سماوات وما فيها
وع��ن الأر���ض وجبالها وبحارها
و�أنهارها ,وعن عامل الأحياء مبا
فيها من �إن�سان وحيوان وح�رشات,
وعن ال��زروع والأ�شجار واجلنان
واحلدائق الغناء .يقول تعاىل« :وهو
معرو�شات وغري
جنات
الذي �أن�ش�أ
ٍ
ٍ
معرو�شات والنخل والزرع خمتلف ًا
ٍ
�أكله والزيتون والرمان مت�شابه ًا
وغ�ير مت�شابه»« . 3ويف الأر���ض
وجنات من �أعناب
متجاورات
قطع
ٌ
ٌ
ٌ
�صنوان
�صنوان وغري
وزرع ونخيل
ٍ
ٌ
ي�سقى مبا ٍء واحد ونف�ضل بع�ضها
على بع�ض يف الأك��ل �إن يف ذلك
��ات لقوم يعقلون» , 4وقوله
لآي� ٍ
تعاىل« :هو الذي �أنزل من ال�سماء
�شجر فيه
ماء لكم منه
ً
ٌ
�رشاب ومنه ُ
ت�سيمون». 5
لي�ست م�صادفة ! ..
واه��ت��م��ام ال���ق���ر�آن بالطبيعة
والبيئة بهذا ال�شكل لي�س له معنى
�سوى �أن �أ�شارك كم�سلم يف �صنع
هذه البيئة ال�صاحلة ,و�أي�ضا يف
احلفاظ عليها  .ومل يكن من قبيل

امل�صادفة �أن يقول خامت الأنبياء
�« :إذا ق��ام��ت ال�ساعة ويف يد
�أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أال يقوم
حتى يغر�سها فليفعل».6
ومل يكن من قبيل امل�صادفة
�أي�ضا �أن يكون ك�لام اهلل تعاىل
ملو�سى ،ونزول وحيه عليه وندائه
ل��ه؛ عند ج��ان��ب ال���واد الأمي���ن يف
البقعة امل��ب��ارك��ة م��ن ال�شجرة .
ي��ق��ول اهلل ت��ع��اىل« :ف��ل��م��ا �أت��اه��ا
نودي من �شاطئ ال��واد الأمي��ن يف
البقعة املباركة من ال�شجرة �أن يا
مو�سى �إين �أنا اهلل رب العاملني».7
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أي�ضا
�أن تكون البيعة املهمة يف تاريخ
ال�صحابة وهي «بيعة الر�ضوان»
التي ق��رر احل��ق �سبحانه وتعاىل
ب�أن ر�ضي عمن كان فيها �أن تكون
هذه البيعة عند �شجرة �سميت بعد
ذلك ب�شجرة الر�ضوان « لقد ر�ضي
اهلل ع��ن امل��ؤم��ن�ين �إذ يبايعونك
حتت ال�شجرة» .8كل هذا يعني �أن
لل�شجرة معنى ومكانا يف د�ستور
هذه الأمة .
وم��ن ث��م ال يعقل �أب���داً ونحن
يف ع�رص ال��ت��م��دن والتح�رض �أن
يهتم غرينا �أو عدونا ب�أمر البيئة
والإن�سان والعمل على �إيجاد جو
�صالح للحياة ,ومنظر يبعث على
التفا�ؤل حل�سنه وروعته ,ونحن ال
نعي هذا الأمر اهتماما بل بالأحرى
�أن نكون يف مقدمة املهتمني بهذا
الأم��ر .الأ�سباب كثرية من �أبرزها
اهتمام ديننا ور�سولنا بذلك ,ف�إذا
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كان الدافع عند غرينا دنيويا ف�إنه
لدينا دنيوي وديني .
اقر�أوا كتاب اهلل ..
ودائم ًا ما ت�ستوقفني املناظر
اخلالبة والبديعة و�أن��ا �أق��ر�أ كتاب
اهلل �سواء ما كان فيها على �سبيل
التذكري بقدرة اهلل� ,أو على �سبيل
ح��ك��اي��ة ق�����ص��ة حقيقية كق�صة
�أ�صحاب اجلنة �أو ق�صة �صاحب
اجل��ن��ت�ين� ,أو كق�صة ���س��ب ��أ .كما
ي�ستوقفني �أي�ضا احلديث عن اجلنة
يف الآخرة ،وما ذكره اهلل عنها من
اخل�رضة واجلمال الذي ال يتحقق �إال
بكرثة �أ�شجارها ،وت�شابك �أغ�صانها،
وتنوع ثمارها «وملن خاف مقام
ربه جنتان �........إىل قوله تعاىل:
فيهما من كل فاكهةٍ زوج��ان»9
وق��ول��ه ع��ز وج���ل« :وم���ن دونهما
جنتان * فب�أي �آالء ربكما تكذبان
* مدهامتان * فب�أي �آالء ربكما
تكذبان * فيهما عينان ن�ضاختان
* فب�أي �آالء ربكما تكذبان * فيهما
فاكه ٌة ونخ ٌل ورم��ان» ,10ومعنى
«مدهامتان» �أي �سوداوان ,وعلل
العلماء ذلك ب�أنها ترى كذلك من
بعيد ب�سبب �شدة اخل�رضة وكثافتها.
ناهيك عن ت�شبيه ال��ق��ر�آن الكرمي
«الكلمة الطيبة» بال�شجرة الطيبة
«�أمل تر كيف �رضب اهلل مث ًال كلم ًة
ثابت
طيب ًة ك�شجرةٍ طيبةٍ �أ�صلها
ٌ
وفرعها يف ال�سماء ت�ؤتي �أكلها كل
حني ب ��إذن ربها  11».....وت�أتي
ال�سنة املطهرة متناغمة مع القر�آن
الكرمي فكالهما وحي من اهلل تعاىل
حيث ي�شبه النبي امل�سلم ب�شجرة
وارفة الظالل ال ي�سقط ورقها قال
�« :إن من ال�شجر �شجرة ال ي�سقط
ورقها و�إنها مثل امل�سلم فحدثوين
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م��ا ه��ي ف��وق��ع ال��ن��ا���س يف �شجر
ال��ب��وادي ق��ال عبد اهلل ووق��ع يف
نف�سي �أنها النخلة فا�ستحييت ثم
قالوا حدثنا ما هي يا ر�سول اهلل
قال هي النخلة ». 12
م�شروع عظيم ..
ولأن البيئة النقية واملناظر
البهية تعني على الطاعة والعبادة,
وتدعو امل�سلم على �شكر املنعم؛ �أراد
ر�سول اهلل �أن يجمع بني الأمرين
يف بلد اهلل احل��رام؛ فهي بلد احلج
والعمرة و�أداء املنا�سك وال�شعائر،
وه��ي البلد احل��رام .وم��ن حرمتها
حترمي قطع �شجرها ونباتها ( .ويف
�صحيح البخاري ب��اب ال يع�ضد
�شجر احل��رم)� . 13ألي�س من حكم
هذا احلكم �أن ينعم امل�سلم ببيئة
�صحية طيبة �أثناء �أدائه املنا�سك
من طواف و�سعي وغريه ,فالتوجيه
النبوي هنا ب�إبقاء �شجر احلرم
دون التعر�ض له بقطع و�إت�لاف

دالل��ت��ه وا�ضحة يف ه��ذا املعنى,
ول��ع��ل م����شروع ال��وق��ف اخل�يري
لت�شجري ع��رف��ات وال���ذي ق��ام به
ال�شيخ عبدالرحمن فقيه ي�صب يف
هذا املعنى الرائع ،وي�ستحق عن
ج��دارة «جائزة مكة للتميز» التي
ح�صل عليها بالفعل ه��ذا العام.
وهذا يدعونا �إىل التفكري اجلاد؛ يف
�أن ي�شمل هذا امل�رشوع العظيم بقية
امل�شاعر املقد�سة.
وح��م��اي��ة حل��ي��اة ال�شجر حرم
الإ�سالم على اجلار �أن يغلق املاء
ع��ل��ى �صاحبه ل�ي�روي ب��ه زرع��ه
و�شجره  ,وقد قال النبي للزبري
عندما خا�صمه رجل من الأن�صار
يف ه��ذا الأم��ر ( :ا�سق يا زب�ير ثم
�أر�سل املاء �إىل جارك) 14
ومما يدل على �أن هذا الدين قد
اهتم ب�أمر الت�شجري �أكرث من غريه
احلديث ال�رشيف الذي �أ�رشنا �إليه
�سابقا وه��و �« :إذا قامت ال�ساعة

ملاذا يغفل كثري من الدعاة عن قضيته اهتامم اإلسالم بالبيئة ؟!
ويف يد �أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع
�أال يقوم حتى يغر�سها فليفعل».
يعلق �صاحب «في�ض القدير»
على هذا احلديث بقوله [ :وال �شك
�أن ذلك مبالغة يف احلث على غر�س
الأ�شجار ،وحفر الأنهار؛ لتبقى هذه
ال��زراع��ة �إىل �آخ��ر �أم��ده��ا املمدود
امل���ع���دود امل��ع��ل��وم ع��ن��د خالقها
فكما غر�س لك غريك فانتفعت به؛
فاغر�س ملن يجيء بعدك لينتفع
و�إن مل يبق من الدنيا �إال �صبابة ,
وذلك بهذا الق�صد ال ينايف الزهد
والتقلل من الدنيا] 15
ولأننا كعرب ا�شتهر عنا عدم
االه��ت��م��ام واالك��ت��راث بالبيئة,
وع��رف عنا الإه��م��ال يف جوانب
حياتنا� ,أقول هذه العادات لي�ست
عربية �أ�صيلة بل هي عادات �سيئة
طر�أت على جمتمعنا .والدليل على
هذا �أن العرب كانوا يحبون النخيل
واحلدائق ,وكانت لها قيمة كبرية
يف حياتهم لدرجة �أن �سلمان
قد كاتبوه �أن يغر�س لهم خم�سمائة
ف�سيلة ,وا���ش�ترط��وا �إذا علقت �أن
يكون ح��راً .قال �سلمان« :كاتبت
�أه��ل��ي �أن �أغ��ر���س لهم خم�سمائة
ف�سيلة ف�إذا علقت ف�أنا حر ,ف�أتيت
النبي ف��ذك��رت ل��ه ذل��ك فقال
اغر�س وا�شرتط لهم ,ف�إذا �أردت �أن
تغر�س ف�آذين ,فجاء فجعل يغر�س
�إال واح��دة غر�ستها بيدي فعلقت
جميعا �إال الواحدة».16
فعالم يدل هذا ؟ �إنه يدل على �أن
خم�سمائة ف�سيلة يف عرف العرب
ر�أ�سمال �ضخم ,كما �أن الداللة يف

حث الر�سول ل�سلمان على
املوافقة على ه��ذا ال�رشط ،وعلى
قيامه بنف�سه بغر�سها وا�ضحة
جلية .و�إذا ك��ان الأم��ر بالت�شجري
و�صل احلث عليه �إىل قيام ال�ساعة؛
فقد دلت ال�سنة على ا�ستحبابه عند
القبور ,بل جعل النبي ا�ستمرار
اخل�رضة والن�ضارة �سبيال �إىل رحمة
من يف القرب .ففي احلديث ال�صحيح
عن بن عبا�س �أن ر�سول اهلل مر
بقربين فقال� :إنهما ليعذبان وما
يعذبان يف كبري� .أما �أحدهما فكان
ال ي�سترت من البول ،و�أما الآخر فكان
مي�شي بالنميمة .ثم �أخ��ذ جريدة
رطبة ف�شقها ن�صفني ،ثم غرز يف كل
قرب واحدة .فقالوا  :يا ر�سول اهلل مل
�صنعت هذا ؟ فقال  :لعله �أن يخفف
عنهما ما مل ييب�سا» ،17ويف م�سند
الإمام �أحمد (لعل اهلل �أن يرحمهما
م��ا مل ييب�سا) .18ف�سبحان اهلل,
حتى على القرب ال��زرع والت�شجري
مطلوب �رشع ًا بل �إنه و�سيلة لرحمة
املقبورين مب�شيئة اهلل تعاىل .
وه��ك��ذا ف��ك��ل م��ا يف ال�شجرة
من رحمة اهلل بنا  ,ظلها الوارف
وث��م��اره��ا الطيبة وط��ي��ب الهواء
عندها .
توجيهات نبوية مباركة
وال ي ��أل��و النبي ج��ه��دا يف
ت�شبيه كل من امل��ؤم��ن واملنافق
بال�شجرة .يقول « :مثل امل�ؤمن
كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه,
وال ي��زال امل��ؤم��ن ي�صيبه البالء,
ومثل املنافق كمثل �شجرة الأرز ال
تهتز حتى ت�ستح�صد» ،19وال�شاهد

هنا ت�شبيه املنافق ب�شجرة الأرز؛
و�إن كان الت�شبيه يف حق املنافق
�سلبياً؛ �إال �أنه يدل على قوة و�صالبة
�شجر الأرز الذي ال تهزه الرياح.
و�إذا ك��ان العلم احلديث �أثبت
ارتباط الإن�سان ع�ضويا بالبيئة
التي ين�ش�أ فيها حتى ك�أن الأ�شجار
والأحجار والأنهار حتن �إليه كما
يحن �إليها .ف�إنه يجب عليه �أن ي�سهم
يف خلق بيئة زاهرة مزهرة خالبة.
ولعل حديث م�سلم« :ال تقوم ال�ساعة
ح��ت��ى ي��ق��ات��ل امل�سلمون اليهود
فيقتلهم امل�سلمون حتى يختبئ
اليهودي من وراء احلجر وال�شجر.
فيقول احلجر وال�شجر :يا م�سلم يا
عبداهلل هذا يهودي خلفي فاقتله �إال
الغرقد ف�إنه من �شجر اليهود» 20
ف�سبحان اهلل ,لأن اليهود هم الذين
يزرعون �شجر الغرقد م��ال �إليهم
وحن لهم ومل ي�شارك يف االنتقام
والتخل�ص م��ن ��شره��م ,فهل بعد
ذلك يتوانى امل�سلم يف �أن يجعل
له من الأ�صدقاء واخلالن يف عامل
الأ�شجار ما مل يعلمه �إال اهلل.
وم��ع �أن احل��ج��از مل تكن من
الأر�ض الزراعية املمتلئة ب�صنوف
ال���زروع� ,إال �أن ال��ق��ر�آن حث على
الزراعة والت�شجري و�أوىل ال�شجرة
عناية تامة مما يدل على عاملية
هذا الدين  .يقول تعاىل« :فلينظر
الإن�سان �إىل طعامه * �أنا �صببنا
املاء �صبا * ثم �شققنا الأر�ض �شقا
* ف�أنبتنا فيها حبا * وعنب ًا وق�ضبا
* وزيتون ًا ونخال * وحدائق غلبا
* وفاكه ًة و�أب��ا» ومل يكن ب�أر�ض
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احلجاز زيتون ،ومل ينقل عن النبي
�أنه �أكل زيتونا ومع هذا ين�ص
عليه يف د�ستورنا  ,وكقوله تعاىل
«والتني والزيتون» ومل يكن ب�أر�ض
احلجاز ال هذا وال هذا  .وكذلك قوله
« و�شجرة تخرج من ط��ور �سيناء
تنبت بالدهن و�صبغ للآكلني» وقد
قال النبي« :كلوا الزيت وادهنوا به
ف�إنه من �شجرة مباركة» 21ويف
هذا كله داللة على مكانة ال�شجرة
والت�شجري .
بقي يف اخل��ت��ام �أن �أ���ش�ير �إىل
هذه ال�صورة اجلمالية التي ذكرها
القر�آن الكرمي عن �صاحب اجلنتني
يف �سورة الكهف« :وا�رضب لهم مث ًال
رجلني جعلنا لأحدهما جنتني من
بنخل وجعلنا
أعناب وحففناهما
ٍ
� ٍ
بينهما زرع ًا * كلتا اجلنتني �آتت
�أكلها ومل تظلم منه �شيئا وفجرنا
خاللهما ن��ه��را» 22هذه ال�صورة
املبدعة واملبهجة التي جتمع بني
�أ�شجار العنب تتو�سطها �صنوف من
الزروع وجداول من الأنهار ,ويحف
كل ذلك �سور من النخيل� .أال يح�ض
كل هذا على �أن يحاول كل �إن�سان
�إبراز مثل هذه ال�صورة يف بيئته؟!
لكن املهم يف ديننا �أن الإ�سالم
يربط دوام ذلك بال�شكر ,ول��ذا ملا
كفر �صاحب اجلنتني بنعمة اهلل
�أحيط بثمره ،و�أ�صبح يقلب كفيه
على ما �أنفق فيها .
لوحة مبدعة ! ..
و�صورة �أخرى �أ�شد �إبداعا لأنها
ال تتعلق ب�شخ�ص و�إمن���ا تتعلق
ب�أمة وح�ضارة ,ولي�ست حم�صورة
يف حديقة �أو اثنتني ,ب��ل تتعلق
بقرى ومدن ودروب متتد مل�سافات
�شا�سعة .هذه احل�ضارة قامت على
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ال��ق��رى ال��ظ��اه��رة وال��ت��ي �صارت
متقاربة ب�سبب الأ�شجار واحلدائق
التي كانت ت�صل بينها حتى �إن
اجلماعة كانت ت�سافر م��ن قرية
لأخ��رى حتت�ضنها ظالل الأ�شجار
الوارفة ،وتتدىل عليهم �أثناء ال�سفر
ثمارها اليانعة� .إنها لوحة من
اجلمال يظن الإن�سان �أنها من وحي
اخليال لكن القر�آن يحكي لنا واقعا
حقيقيا  .يقول تعاىل« :لقد كان ل�سب�أ
ميني
يف م�سكنهم �آية جنتان عن
ٍ
و�شمال كلوا من رزق ربكم وا�شكروا
ٍ
ورب غفور» 23وقد
له بلد ٌة طيب ٌة ٌ
نتج عن ذلك بيئة �صافية خالية
من الأم��را���ض والعلل ,بل ومرب�أة
من الهوام واحل����شرات .يقول ابن
كثري (مل يكن ببلدهم �شيء من
الذباب وال البعو�ض وال الرباغيث
وال �شيء من الهوام وذلك العتدال
الهواء و�صحة امل��زاج وعناية اهلل
بهم ليوحدوه ويعبدوه). 24
و�إمعان ًا يف �إبراز هذه ال�صورة
اجلمالية يذكرنا ال��ق��ر�آن بثالثة
�أمور:
الأول� :أن هذه احلدائق الغناء
مل تكن بعيدة ع��ن م�ساكنهم بل
اكتنفتها من كل جانب (لقد كان
ل�سب�أ يف م�سكنهم �آية).
الثاين� :أنها كانت حميطة بهم
�أينما حلوا وارحتلوا (جنتان عن
ميني و�شمال).
الثالث� :أن تلك الأ�شجار املثمرة
وال��وارف��ة الظالل امتدت بامتداد
دروبهم و�سبلهم حتى �إن امل�سافر
م��ن ب��ل��د �إىل ب��ل��د ي�شعر ب��الأم��ن
والطم�أنينة .يقول تعاىل(:وقدرنا
فيها ال�سري �سريوا فيها ليايل و�أيام ًا
�آمنني) يقول ابن كثري( :يذكر تعاىل

ما كانوا فيه من النعمة والغبطة
والعي�ش الهني ال��رغ��ي��د والبالد
الرخية والأم��اك��ن الآمنة والقرى
املتوا�صلة املتقاربة بع�ضها من
بع�ض مع كرثة �أ�شجارها وزروعها
وثمارها؛ بحيث �أن م�سافرهم ال
يحتاج �إىل حمل زاد وال م��اء .بل
ماء وثمراً ،ويقيل
حيث نزل وجد ً
يف قرية ويبيت يف �أخ��رى مبقدار
م��ا يحتاجون �إل��ي��ه يف �سريهم.
ولهذا قال تعاىل( :وجعلنا بينهم
وب�ين القرى التي باركنا فيها).
ق���ال وه���ب ب��ن م��ن��ب��ه :ه��ي قرى
ب�صنعاء .وكذا قال �أبو مالك ،وقال
جماهد ،واحل�سن ،و�سعيد بن جبري،
ومالك عن زيد بن �أ�سلم ،وقتادة،
وال�ضحاك ،وال�����س��دي ،وب��ن زيد،
وغريهم يعني قرى ال�شام يعنون
�أنهم كانوا ي�سريون من اليمن �إىل
ال�شام يف قرى ظاهرة متوا�صلة.
وقال العويف عن ابن عبا�س :القرى
التي باركنا فيها بيت املقد�س وقال
العويف عنه �أي�ضاً :هي قرى عربية
بني املدينة وال�شام (قرى ظاهرة)
�أي بينة وا�ضحة يعرفها امل�سافرون
يقيلون يف واح���دة ويبيتون يف
�أخرى .ولهذا قال تعاىل( :وقدرنا
فيها ال�سري) �أي جعلناها بح�سب
ما يحتاج امل�سافرون �إليه (�سريوا
فيها ل��ي��ايل و�أي��ام��ا �آم��ن�ين).25
بل حكي �أن امل���ر�أة كانت مت�شي
حتت الأ�شجار وعلى ر�أ�سها مكتل
فيت�ساقط م��ن الأ���ش��ج��ار يف ذلك
ما ميل�ؤه من غري �أن حتتاج �إىل
كلفة وال قطاف لكرثته ون�ضجه
وا���س��ت��وائ��ه .وي�ستنبط م��ن هذه
ال�صورة الرائعة �أن املطلوب لي�س
جمرد الت�شجري فح�سب؛ بل اختيار

الأ���ش��ج��ار وارف���ة ال��ظ�لال ،كثرية
الثمار؛ ليجمع الإن�سان بني متعة
الظاهر ب��ر�ؤي��ة املناظر اخلالبة،
ومتتع الباطن بلذيذ ثمارها .
ولأن اهلل مل يخلق �شيئا ومل ي�أمر

ب�شيء على �سبيل العبث فقد ربط
بني دوام هذه النعم وبني �شكرها,
ولهذا ملا �أعر�ضوا �أعر�ض اهلل عنهم.
يقول تعاىل « :ف�أعر�ضوا ف�أر�سلنا
عليهم ���س��ي��ل ال��ع��رم وبدلناهم

أكل خمطٍ
بجنتيهم جنتني ذواتي � ٍ
�سدر قليل * ذلك
و�أث� ٍ�ل و�شي ٍء من ٍ
جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي
�إال الكفور». 26
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خفـض التلوث البيئي  ..هو جمــال التنافس بني الدول مســتقب ًال

ت�ستهلك ال�سيارة لرتاً واحداً من الوقود
لقطع م�سافة (م�����ش��وار)  10ك��م ،وه��ذا
اال�ستهالك يحتاج �إىل  1800لرت ()2.6
�أك�سجني  O2وينتج عنه  2.3كجم من غاز
ثاين �أك�سيد الكربون .CO2
�أن��ت تدفع  61هللة للرت واح��د من
البنزين  ...فمن يدفع �سعر  1800لرت من
الأك�سجني امل�ستهلك ؟ ومن يدفع تكاليف
التلوث البيئي الناجم عن انبعاث  2.3كجم
من  CO2؟ قد يكون اجلواب هو ا�ستئجار
ح��وايل � 8-7أ�شجار ملدة يوم �أو �شجرة
كبرية ملدة � 8أي��ام لتنتج لك  2.5كجم
من الأك�سجني لتغطية فاتورة الأك�سجني،
وا�ستئجار حوايل � 42-40شجرة ملدة يوم
المت�صا�ص غاز  CO2الناجت عن امل�شوار..
ول��ك��ن ك��ي��ف حت�صل ع��ل��ى ك��ل هذه
الأ���ش��ج��ار؟ واجل����واب يتمثل يف فر�ض
�رضيبة على ا�ستهالك الأك�سجني � ،أو
�رضيبة التلوث� ،أو (الب�صمة الكربونية� :أي
ما ينتج يومي ًا من غاز ثاين �أك�سيد الكربون
نتيجة جلميع الن�شاطات الإن�سانية من
موا�صالت ،وتكييف ،وتربيد ،و�إ�ضاءة،
وا�ستخدام احلا�سب الآيل ....الخ) .وجميعها
عمليات ينتج عنها �إ�صدار غاز ثاين �أك�سيد
الكربون.
�صراع الأوك�سجني
وم��ع �إدراك �أهمية التلوث البيئي
�أو التغري املناخي �سوف جتتمع الدول
لبحث هذا املو�ضوع  ،و يوم ًا ما �سوف
ن�سمع عن حرب �أو �رصاع الأك�سجني �أو
حماربة �أو قمع التلوث البيئي �أو متابعة
الب�صمة الكربونية للدول وال�شعوب  .دول
يف ح��و���ض الأم����ازون ���س��وف تخ�ص�ص
النتاج الأك�سجني وامت�صا�ص ثاين �أك�سيد
الكربون.
���س��وف ت�ستغل ال��ب��ي��ئ��ة ال�صاحلة
لزراعة الأ�شجار  ...و�سوف حت�سب ثروات
ال�شعوب وال��دول بناء على عدد الأ�شجار
ولي�س عدد براميل النفط ...وعندها يدفع
الربميل لل�شجرة � ....أو مينع من �إنتاجه �أو
ا�ستخدامه �أو يحرم منه با�سم الأك�سجني
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و ثاين �أك�سيد الكربون� ،أو يدفع �رضيبة
لتلك الدول �صاحبة مزارع الأك�سجني ...
فم�س�ألة الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون
لن ترتبط باحلدود اجلغرافية �أو ال�سيا�سية
� ..إنها عوملة قادمة  ..وحجة لالعرتا�ض
على ال�سيا�سات البيئية للدول  ..فالأر�ض
والهواء واملاء ملك جلميع العامل والبد من
وح�سن ا�ستخدامها..
ح�سن التعامل معها ُ
لن حت�سب قيمة امل�شوار مبقدار ا�ستهالك
البنزين ب��ل يدخل يف احل�ساب عوامل
كثرية منها :
م�ساحة البلد  -عدد ال�سكان  -عدد
الأ���ش��ج��ار ونوعها وحجمها و�سالمتها
 كمية املياه  -معدل ا�ستهالك الطاقةللفرد (الن�شاط الإن�ساين)  -نوع م�صادر
الطاقة (احفورية � ،شم�سية  ... ،الخ)� .إننا
يف حاجة �إىل ت�سخري الطاقة ال�شم�سية
و�إن��ت��اج امل��اء وح�سن ا�ستخدام امل��وارد
الطبيعية  ..امل�صباح الكهربائي  60واط
ي�ستهلك  144واط �ساعة  /اليوم وهذا
يعادل  1.44كيلو واط �ساعة ،كل كيلو
واط ينتج  1.43جرام من غاز ثاين �أك�سيد
الكربون  CO2هذا امل�صباح ينتج 1.5
كيلو جرام من غاز ثاين �أك�سيد الكربون
 CO2يف اليوم .والتلفزيون امللون ينتج
ح��وايل  290جرام�/ساعة من � CO2أي
ح���وايل  1.7كيلو ج���رام  CO2يف �ست
�ساعات .هكذا �سوف حت�سب الفواتري :
ا�ستهالك  ،تلوث ،معاجلة تلوث...
�إدارة الكربون
ن��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل �إدارة الكربون
والأك�سجني ومراقبة الب�صمة الكربونية
لكل فرد وهذا لي�س من اخت�صا�ص اجلهات

الأمنية بقدر م��ا ه��و واج��ب على عاتق
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة...
نحن بحاجة �إىل خطة و�إ�سرتاتيجية
وطنية ملزارع الأك�سجني وتثبيت غاز ثاين
�أك�سيد الكربون ...CO2الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح قائمة �إىل �أن تقوم ال�ساعة
والإمكانيات وال��ظ��روف مهي�أة للبحث
والعزمية موجودة واحلاجة ملحة للبحث
يف تقنيات الطاقات البديلة...
وي ��أت��ي كذلك دور اجل��ه��ات املعنية
عن الت�شجري لتوجيه وتوعية املواطنني
والقطاع العام واخلا�ص لتبني الت�شجري ،
ون�رش وتر�سيخ ثقافة الت�شجري و�أهميتها ،
والعمل على حتفيز وت�شجيع ال�سلوك العلمي
و العملي نحو الت�شجري ورعايته والعناية
به  ..فالتغريات املناخية والت�شجري يف
حاجة �إىل درا�سة وبرامج جمدولة.
املاء بني الإن�سان والأ�شجار ..
�أ�سقي �أو �أروي الإن�سان وال�شجرة مع ًا
هذه الإ�سرتاتيجية يجب �أن ت�أخذ و�ضعها
الطبيعي وتعطى الأولوية لأهميتها  ،وال
ت�ؤجل لندرة املاء  ...فاملاء يجب �أن يوفر
للإن�سان وال�شجرة مع ًا  ،و�إعادة ا�ستخدام
املياه كافية لري الأ�شجار و�إن�شاء الغابات
على الأقل  ،ومن ناحية اقت�صادية ف�إن
توفري ماء نقي لري الأ�شجار مقابل الفوائد
االقت�صادية للت�شجري لي�س هدراً .وبدون
الهواء واملاء ال حياة على كوكب الأر�ض
...ومل يحوجنا اخلالق عز وجل �إىل �صناعة
الهواء واملاء �أو �رشائها للتنف�س �أو ال�رشب،
ولكن �أح��وج الإن�سان نف�سه ل�رشاء املاء
و�سي�ضطر يوم ًا لدفع ثمن الهواء وكالهما
من نعم اهلل فيجب احلفاظ عليهما يف
حالة نقية �صاحلة لال�ستخدام.
�أبيعك "هواء"  ..كانت �سخرية ...
و�ست�صبح واقع ًا  .لديك الأر���ض واملاء
ف��ب��إم��ك��ان��ك �أن متتلك م����زارع لإن��ت��اج
الأك�سجني وامت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد
الكربون ... CO2وقد تكون جتارة رابحة...
املرحلة املقبلة  ..ث��روات ال�شعوب
�ستح�سب بعدد �أ�شجارها

