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مشاهدات لسفير اليابان يف لبنان
حول حماية الغابات وإعادة تشجيرها

وصون الحيوانات البرية، واعتماد نهج 
»الحمى« الذي كان سائدًا يف القدم

اليابان  �سفري  اأوت�سوكا  �سيت�سي 

املقال  هذا  كتب  وقد  لبنان،  يف 

لـ»البيئة والتنمية«

�سيت�سي �أوت�سوكا

ينعم لبنان وبلدان �سرق البحر املتو�سط، مهد 

احل�سارات، بطبيعة متنوعة غنية. لكن هذه 

�سة للخطر.
َّ
الطبيعة معر

نالحظ اليوم اأن معّدلت منو اأ�سجار الأرز يف لبنان 

ت�ساءلت ب�سكل كبري جدًا. ولقد ا�ستهر اأرز لبنان تاريخيًا 

كمورد ثمني يف �سناعة ال�سفن اخل�سبية التي ا�سُتخدمت 

للتجارة البحرية الفينيقية. لهذا ال�سبب، يعترب احلفاظ 

على الأرز اللبناين �سروريًا، لي�س للبنان وح�سب، بل 

للعامل كله، لأّنه يعد تراثًا م�سرتكًا.

راأيُت غابات الأرز يف لبنان للمرة الأوىل عندما 

زرت حممّية الباروك الطبيعية يف جبال ال�سوف �سيف 

2012. اأر�سدين يف زيارتي للمحمية النائب وليد جنبالط 

وعقيلته، اللذان طاملا �سعيا للحفاظ على جبال ال�سوف. 

لدينا نحن اليابانيني فكرة عن اأ�سجار الأرز يف جبال 

هيماليا، التي تنمو عموديًا. اأما الأرز اللبناين فيلقي 

بظالل فريدة من نوعها، اإذ متتد اأغ�سانه اأفقيًا، وتبدو هذه 

ال�سجرة املميزة ر�سيقة وقوية وجليلة. ويتجاوز عمر بع�س 

اأ�سجار الأرز الألف �سنة، ورمبا �سهدت حملة ال�سليبيني 

يف املنطقة. لذلك، تقع على جيلنا م�سوؤولية العناية ب�سجرة 

الأرز واحلفاظ عليها يف حالة جيدة. عندما كنت اأعي�س 

يف فانكوفر يف كندا قبل عقد من الزمن، راأيت اأ�سجار 

الأرز اللبناين تنمو بحيوية يف حديقة امللكة اإليزابيث. 

كانت اجلالية اللبنانية هناك تهتم بها وترعاها، وقد تاأّثرنا 

مبحبتهم لهذه ال�سجرة.

تعّرفُت يف لبنان اإىل عدد كبري من اجلمعيات والهيئات 

التطوعية والبلديات التي تتوىل رعاية الأرز اللبناين. 

وبعد ا�ست�سارتي خرباء يف الغابات، اأدركت اأن العنا�سر 

الأ�سا�سية للحفاظ على الغابات هي: اأوًل، الوقاية من 

احلرائق. ثانيًا، حت�سني �ستول الأ�سجار لتكون اأكرث تكيفًا 

مع البيئة. وثالثًا، تدابري احلماية �سّد الرعي اجلائر. 

وتت�سّدر هذه الأولويات اإجراءات الوقاية من احلرائق 

يف اجلبل، لأن احلرائق مبجّرد حدوثها ت�سبب خ�سائر 

هائلة يف املوارد الطبيعية. وحتدث حرائق الغابات بفعل 

جمموعة متنوعة من اأن�سطة يقوم بها الإن�سان، كالنريان 

غري املراقبة واأعقاب ال�سجائر وتعرية الأرا�سي الزراعية 

ه اجلميع لهذه  التي تفاقمت يف الآونة الأخرية. لكن اإذا تنبَّ

ب حرائق الغابات. الأن�سطة، فيمكننا جتنُّ

يف اإطار اإجراءات الوقاية من احلرائق يف اجلبال، 

تربعت ال�سفارة اليابانية باأجهزة ومعدات اإطفاء لحتاد  Sh
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بلديات الفيحاء يف �سمال لبنان عام 2009، وجلمعية الرثوة 

احلرجية والتنمية يف جبل لبنان عام 2010. اأما العن�سران 

الآخران فيتطلبان ا�سرتاتيجية متو�سطة اأو طويلة الأمد.

كانت احلكومة اللبنانية اأطلقت حملة تهدف اإىل زرع 

40 مليون �سجرة يف اأنحاء البالد، وقامت بتعبئة البلديات 

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س لهذا الغر�س. 

وميكن لهذه احلملة اأن ت�سبح اأكرث ت�سجيعًا وفعالية اإذا 

واكبتها اإجراءات لرفع ن�سبة جناح ا�ستنبات هذه الأ�سجار 

وحماية منوها. يذكر اأن منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

لالأمم املتحدة )فاو( بداأت موؤخرًا العمل على ا�ستنبات 

اأ�سجار هجينة جديدة مقاومة لالأمرا�س املعدية واجلفاف 

وتغريُّ املناخ.

يف اإطار هذه احلملة، تتطلب اإعادة التحريج ا�ستثمارات 

�سخمة يف مرافق الرّي واإن�ساء اأ�سوار احلماية التي توؤمن 

منوًا �سليمًا لالأ�سجار. اإل اأن هذه ت�سطدم مباأزق امليزانية 

و�سعوبة تاأمني التمويل املطلوب. لهذا ال�سبب، ت�سّب 

اجلهود حاليًا لتخفي�س كلفة اإعادة التحريج، من خالل 

تعزيز جودة ال�ستول وقدرتها على مقاومة الظروف 

املعاك�سة، واختبار اأ�ساليب الري املقت�سد باملياه، اأو حتى 

اإعادة التحريج من دون ري على الإطالق.

الحياة البرية املهددة باالنقراض
ي�سهد العامل اليوم خطر انقرا�س اأنواع حية ترتاجع اأعدادها 

ب�سورة حادة، ول بد من اتخاذ تدابري عاجلة لإنقاذها. 

وهذا اخلطر ل ي�ستثني لبنان. ويعمل مركز »التعرف على 

احلياة الربية« يف عاليه، وهو منّظمة غري حكومّية، على 

دة بالنقرا�س. اإنقاذ احليوانات املهدَّ

�س هذا املركز  زرُت الدكتور منري اأبي �سعيد، موؤ�سِّ

وهو طبيب بيطري ونا�سط بيئي. فاأخربين اأن املركز 

افتتح عام 1993 لأغرا�س تعليمية متعلقة بالأنواع الربية 

والتنوع البيولوجي يف لبنان، خ�سو�سًا الثدييات والطيور 

والزواحف والربمائيات، اإ�سافة اىل رعاية احليوانات الربية 

امل�سابة واإطالقها بعد تعافيها. وت�ساعده زوجته ديانا يف 

ن�ساطات املركز. فاملناهج الدرا�سية يف لبنان ل تركز على 

الأنواع احلية التي تعي�س يف طبيعته، على رغم اأن لبنان 

يتمتع بتنوع وفري من النباتات واحليوانات.

يفاجاأ زوار هذا املركز بروؤية زوجني من الدببة البنية مت 

تروي�سهما ب�سكٍل جيد، فيكت�سفون اأن الدببة البنية كانت 

تعي�س يف �سمال لبنان حتى اأوائل الت�سعينات. كما كانت 

ال�سباع املخططة ت�ساهد بالقرب من املناطق املاأهولة. وهي 

معر�سة خلطر النقرا�س، اإ�سافة اإىل الثعالب احلمراء 

وبنات اآوى وغريها، نظرًا للظروف غري املوؤاتية.

ل حتظى هذه احليوانات الربية باحلماية اإل من قبل 

ب�سعة اأ�سخا�س مندفعني بروح التطوع. لكن مبادراتهم 

تبقى بعيدة عن تاأمني م�ستوى احلماية املطلوب. فهل 

ميكن دعمها من قبل �سناديق وموؤ�س�سات عامة؟ عندما 

كنت اأعمل كديبلوما�سي يف اململكة العربية ال�سعودية، 

كنت اأعجب للحما�سة واملثابرة اللتني تبديهما احلكومة 

ال�سعودية يف حماية احلياة الربية. النمر العربي مثاًل 

حيوان نادر يحظى بحماية �سديدة لأنه يو�سك على 

النقرا�س ب�سبب ال�سيد غري امل�سروع.

تبداأ حماية احلياة الربية اأوًل بال�سيطرة على ال�سيد 

غري امل�سروع. وغني عن القول اأن التنمية املفرطة وتو�سع 

نطاق التح�سر ي�سكالن تهديدًا لبقاء احلياة الربية. فاإذا 

تخطى ال�سيادون م�ستوى معينًا يف قتل الطيور وغريها 

من احليوانات ال�سغرية، يوؤّدي ذلك ل حمالة اإىل تعري�س 

احليوانات املتو�سطة والكبرية احلجم التي تتغذى بها 

للخطر. على عك�س ذلك، يف اليابان، �ساهمت احلماية 

املفرطة للحيوانات الربية يف ارتفاع عدد اخلنازير الربية 

والغزلن ب�سكل هائل، مما زاد خطر مهاجمتها للب�سر 

�ل�سفير �أوت�سوكا )اإلى الي�سار( 

�أمام م�ستنقع كفرزبد

لقالق مهاجر يم�سي ��ستر�حة في حمى كفرزبد

كتاب الطبيعة
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واحليوانات الأليفة واإحلاق الأذى. بعبارة اأخرى، يجب اأن 

نحدد الأعداد املقبولة لكل نوع حي من اأجل �سون النظام 

البيئي.

اإ�سافة اإىل ذلك، على ال�سيادين اأن ميتثلوا للقوانني 

املنظمة لل�سيد. ويف هذا الإطار، اأفاد وزير البيئة حممد 

امل�سنوق عام 2014 اأن معدلت ال�سيد غري امل�سروع 

انخف�ست. ولقد اطلعُت �سخ�سيًا على دليل ال�سيادين 

الذي اأ�سدرته وزارة البيئة، وهو يف غاية الو�سوح ويت�سّمن 

�سورًا اإي�ساحية، ول بّد من تقدير مثل هذه اجلهود.

نهج »الحمى« للحفاظ ىلع البيئة
ال�سيد من اأجل املتعة لي�س مقبوًل يف ظل تعّر�س العديد 

من الأنواع احلية الربية للخطر. رمبا اأفكر بهذه الطريقة 

لأنني اأحتّدر من �سعب زراعي. وحتدد وزارة البيئة اأربعة 

خماطر تهّدد الطيور املهاجرة يف لبنان، وهي: ال�سيد، 

اخلطوط الكهربائية العالية التوتر، املبيدات امل�ستخدمة يف 

املزارع، والنفايات.

ت�سّنى يل موؤخرًا التعاون مع جمعية حماية الطبيعة يف 

لبنان )SPNL( لتنفيذ م�سروع حماية نبع يف كفرزبد يف 

البقاع الأو�سط. وت�ستهر هذه املنطقة بينابيعها الطبيعية 

التي تغذي نهر الليطاين وجتذب الطيور املهاجرة.

يف منت�سف كانون الأول )دي�سمرب( 2014، زرت موقع 

امل�سروع يف كفرزبد مع فريق من جمعية حماية الطبيعة. 

ها يد  اجتزنا م�سافة من الأجمات اخلفي�سة التي مل مت�سّ

التخريب قبل اأن ن�سل اإىل النبع.

كان امل�سهد رائعًا. راأيت طيور احلداأة حتوم يف ال�سماء 

ثم تنق�ّس نحو الأر�س، وطيورًا مائية ا�سطّفت يف طابور 

على �سطح املياه. اأمام هذا امل�سهد، الذي يجمع بني امل�ستنقع 

والغابة املتوا�سعة واجلبل ال�سامخ يف اخللفية، يخال املرء اأنه 

يف جنة عدن.

قال يل رمزي ال�سعيدي، من جمعية حماية الطبيعة، 

اإن هذه املنطقة الرطبة مالذ لطائر النعار ال�سوري املهددة 

بالنقرا�س، واحلفاظ على املياه النظيفة يف ذلك املوقع 

كفيل باإنقاذه. ول تنح�سر فائدة مياه النبع بالطيور، 

بل ت�سمل الإن�سان اأي�سًا لأنها �ساحلة لل�سرب. وقد اأتاح 

م�سروعنا توفري مياه ال�سرب للزوار من خالل تاأمني نقاط 

جمهزة بحنفيات )�سنابري(.

واأكد ال�سعيدي �سرورة احلفاظ على توازن الأنظمة 

البيئية، ولذلك تعتمد اجلمعية نهجًا جمتمعيًا للحفاظ 

على املواقع والأنواع احلية واملوائل والنا�س، بهدف حتقيق 

ال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية. ويطلق على هذا 

النهج ا�سم »احلمى«، وهو كان �سائدًا يف �سبه اجلزيرة 

العربية. ولدينا يف اليابان، مفهوم مماثل لإدارة الأنظمة 

البيئية، فنحن ل نوؤمن باأن الطبيعة والإن�سان هما يف حالة 

عداء، بل يف حالة تعاي�س. فاإذا اأن�ساأ املجتمع نظامًا لإدارة 

املوارد الطبيعية ب�سكل م�ستدام، فيمكنه تعزيز ال�ستفادة 

منها. هذا النظام يجب اأن يكون ح�سن الت�سميم والإدارة 

واأن ي�سونه ال�سكان.

�سعت جمعية حماية الطبيعة لإحياء مفهوم احلمى، 

وطبقته يف مناطق حمددة بالتعاون مع البلديات وال�سكان. 

ومت ت�سنيف حمى اإبل ال�سقي وحمى كفرزبد وحمى عنجر 

وحمى القليلة ـ املن�سوري البحري كمناطق بيئية حممية، 

وتعمل اجلمعية على تر�سيخ هذا النهج.

تعاين منطقة �سهل البقاع حاليًا من تلوث املياه والرتبة. 

ويكاد نهر الليطاين يغ�ّس مبياه ال�سرف ال�سحي وال�سناعي 

والزراعي امللّوثة التي ت�سب فيه بال هوادة. ول يغطي 

امل�سروع الذي بادرنا فيه اإل رقعة �سغرية من اأرا�سي البقاع 

ع نطاق هذه الرقعة لي�سمل  ال�سا�سعة. لهذا علينا اأن نو�سّ

املنطقة باأكملها.

■ ليتنا ناأخذ بحكمة اأجدادنا فنطّبق تدابري مثل احلمى. 

 �سبع مخطط

في مركز �لتعرف

على �لحيو�نات �لبرية

في عاليه

SP
N

L


