
 أغرس شتلة

  أميمة اخلميس
, الب يف يومه املدرسي األول هو أن يغرس شتلة يف فناء مدرستهلو أن أول درس يطبقه الط
بل مع حميطه ومنزله , لتغري منط عالقته ليس فقط مع مدرسته, ويواليها ابلرعاية والسقاية

 .والفضاء املدين من حوله
هو ابلتأكيد نتاج , األسلوب اجلائر الذي يتعامل به البعض مع حميطه البيئي ومرافقه العامة

واعتادت أن تتناول من املرعى كل خرياته , رعوية قدمية قائمة على الندرة والشظفثقافة 
 .قبل أن ترتكه وختلفه يباابً وترحل ملكان آخر, وخملوقاته ومصادره الطبيعية

واليت هي بدورها بيئة شحيحة يف , وألن هذا النمط ابت يشكل هتديدًا حقيقيًا للبيئة حولنا
تأكيد نواجه كارثة طبيعية سيكون هلا انعكاستها السلبية على التوازن فإننا ابل, موارد الطبيعية

 .البيئي
اليهدد التنوع احليوي يف املمكة فقط بل يهدد , الفتك اهلمجي الال مسؤول ابلبيئة الصحراوية

وتلك الطيور املهاجرة اليت كانت عرب التاريخ تقطع رحلة الشتاء , أنواعًا كثرية منه ابالنقراض
ورغم , وابتت اآلن تتعرض جملازر صيد حلظة دخوهلا أجوائنا, وق جزيرة العرب أبمانوالصيف ف

إال أن املوضوع ابت خارجًا عن , (نظام صيد احليواانت والطيور الربية)وجود نظام رمسي 
فهناك أنظمة تسن وال يوجد جهاز , السيطرة بسبب عدم وجود شرطة بيئية أو أمن بيئي

 .يطبقها
والعبث , مر على الصيد اجلائر بل يتجاوزه إىل انتهاك املراعي والغاابتوقد اليقتصر األ
 .ابلثروات السمكية

نتيجة االحتطاب اجلائر , هكتارًا من الغطاء النبايت 7733وحبسب وزارة الزراعة تفقد اململكة 
واالعتماد على تقنيات حديثة وسريعة جتز أشجارًا أمضت يف مواقعها الصحراوية مئات السنني 



والسيما أشجار األرطي والغضا اللذين كاان جزءًا من الثقافة ولطاملا تغىن هبما , لتفتك هبا بثوان
 .الشعراء

 :يقول مالك بن الريب يف راثئيته
 أال ليت شعري هل أبينت ليلة

 جبنب الغضا أزجي القالص النواجيا
 فليت الغضا مل يقطع الركب عرضه

 وليت الغضا ماشى الركاب لياليا
 ان يف أهل الغضا لو دان الغضالقد ك

 مزار ولكن الغضا ليس دانيا
فترتمد بساعات , لكن جند السوق اآلن ومع بداية موسم الشتاء يستقبل األطنان منها كل عام

 .غصون شجرة كانت تلطف غضب اهلجري وقسوة القفار منذ األزل
يبدو سائرًا يف منزلق ال  إال أن األمر, ورغم الغرامة الكبرية اليت وضعت ضد االحتطاب اجلائر

إبن , الصقري أستاذ احملاصيل واملراعي يف جامعة القصيم. فقد آشار د, ميكن السيطرة عليه
مما يؤدي , األعداد املتزايدة من قطعان األبل أدت إىل تدهور خطري يف الغطاء النبايت الطبيعي

 .إىل خلخلة الرتبة وكثافة العواصف الرملية
مابرحت ماثلة أمامنا يف بعض املقاطع , اط املرافقة إلنسان الكهف البدائيغريزة الصيد وااللتق

 .واليت مل تسلم منها حىت قطط الشوارع الربيئة, يف وسائل التواصل االجتماعي
, وجدول الضرب, ويعرف األجبدية, ماذا نستفيد من فىت استطاع يذهب يوميًا إىل املدرسة

 ولكن يف أعماقه إنسان مهجي بنزعات عنف كربى حنو التدمري واخلراب؟



حتماً ستصنع فرقًا ملا نراه حولنا من هذا العبث املتفلت .. شتلة صغرية يف اليوم املدرسي األول
 .مبنزل أمنا الصحراء

 :الرابط
http://www.alriyadh.com/8385161 


