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يف خضم االزمات العاملية، يف السياسة والحرب واالقتصاد وكورونا، وانهامك البرشية يف رصاعاتها ومطامعها، اخذنا مؤمتر 
انعقد يف كوريا الجنوبية اىل اصل الحياة واساسها: االوكسجني. فاملؤمتر العاملي للغابات كان مثابة رصخة يخىش كثريون ان 

تكون االخرية، من اجل انقاذ ما تبقى لنا عىل الكوكب 

نخسر 100 ألف كلم مربّع سنويًا من الغابات 
رئات األرض في خطر: ال وقت للغد

الف   15 نحو  التقى   ،2022 ايار  و6   2 بني 
شخص من 140 دولة، للبحث يف مصري الغابات 
املتالشية حيث يخرس العامل 4.7 ماليني هكتار 
)اكرب من مساحة الدامنارك، اي ما يعادل ايضا 80 
ضعفا مساحة العاصمة الكورية الجنوبية سيول 

نفسها( من الغابات سنويا. 
البرشية  مسرية  يف  عابرا  حدثا  ليس  هذا 
مليارات   10 عددهم  يتخطى  ان  يتوقع  التي 
ان  املرجح  ومن   ،2050 العام  حلول  يف  انسان 
والغذاء  واالرض  املوارد  عىل  رصاعاتهم  تتزايد 
واالوكسجني، فيام تقدر منظمة "الفاو" التابعة 
لالمم املتحدة ان البرش سيستهلكون 190 مليار 
طن من املوارد الطبيعية، ارتفاعا من 92 مليار 

طن حاليا. 
لهذا، فان التساؤالت املركزية يف املؤمتر العاملي 
للغابات، كانت تتمحور حول هاجس ان الغابات 
مساحة  ثلث  تغطي  انها  "الفاو"  تقول  التي 
عىل  قادرة  ستظل  حاليا،  العامل  يف  االرايض 
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2020 و2050، ويفور الحامية الكرث من نصف 
استعادة  ان  كام  االريض،  البيولوجي  التنوع 
هكتار  مليار   1.5 ستطاول  الحرجية  االرايض 
وتعزيز الغطاء الشجري وتعزيز االنتاج الزراعي. 
امكان  يف  ان  "الفاو"  تقرير  يعترب  يف خالصاته، 
املجتمعات االستفادة بشكل افضل من الغابات 
البيولوجي،  التنوع  عىل  للحفاظ  واالشجار 
وتأمني الرفاهية لالنسان بشكل افضل، وتحقيق 
املداخيل خاصة لسكان االرياف، وانه لن يكون 
هناك اقتصاد سليم من دون كوكب سليم، وانه 
اذا مل تتخذ اجراءات اضافية، فان العامل سيخرس 
اكرث من 2.890 مليون كيلومرت مربع من الغابات 

بني عامي 2016 و2050.
كام يحذر تقرير "الفاو" من ان االستثامر الحايل 
اىل  املطلوب، مشريا  من  بكثري  اقل  الغابات  يف 
حلول  يف  اضعاف  ثالثة  التمويل  زيادة  رضورة 
العام  حلول  يف  اضعاف  واربعة   2030 العام 
والتنوع  املناخ  اهداف  تحقيق  بهدف   2050
البيولوجي وتدهور االرايض، مع التمويل املقدر 
املطلوب النشاء الغابات وادارتها وحدها مببلغ 
203 مليارات دوالر سنويا يف حلول العام 2050.
الحالية  الوترية  ان  اذ  مرتفا،  حديثا  ليس  هذا 
والتدمري  السكاين  والنمو  الغابات  لتاليش 
اجل  من  الزراعية  لالرايض  والعشوايئ  املمنهج 
توفري مساحات اضافية لرعي املاشية من اجل 
تلذذنا بتناول اللحوم، وقطع االشجار من اجل 

واضحني  كانا  والخوف  القلق  ان  اال  الغابات، 
من التأثريات املدمرة لتاليش الغابات يف مختلف 

القارات. 
كذلك كان يف صلب اهتاممات املؤمتر انه وفر 
حالة  يف  للنظر  والخرباء،   للحكومات  فرصة 
الغابات يف العامل ومستقبلها، خاصة اطار التعايف 
تحقيق  اىل  السعي  مع  كورونا،  جائحة  من 
 ،2030 للعام  املستدامة  التنمية  خطة  اهداف 
العاملية للغابات )GFGs(، واتفاقية  واالهداف 
للتنوع  العاملي  االطار  واتفاقية  للمناخ،  باريس 
البيولوجي ملا بعد العام 2020. وقد شهد ايضا 
توصيات  تنفيذ  يف  املحرز  للتقدم  استعراضا 
العام  يف  للغابات  عرش  الرابع  العاملي  املؤمتر 

.2015
بهذا املعنى، فان انقاذ غابات الكرة االرضية مل 
يعد حديثا للرتف، بعدما صار واضحا ان التغيري 
املناخي املتفاقم بفعل اضمحالل الغابات الكربى 
من  العديد  عىل  املدمرة  اثاره  يرتك  وتالشيها، 
العامل،  قارات  مختلف  والبيئات يف  املجتمعات 
يحبذ  كام  استعادتها،  او  انقاذها  مهمة  وان 
الخرباء هنا القول، تحولت اىل هدف عاملي بال 

شك لحامية البرشية من الفناء. 
من اجل ذلك، فان التفاهم الذي ساد يف املؤمتر، 
ان العمل يجب ان يكون جامعيا، عىل قاعدة 
التعامل مع  ان ما ِمن يد تصفق وحدها، وان 
التحدي البيئي ال يتم بالعزف املنفرد. ولهذا قال 
هون  الجنوبية  كوريا  يف  الغابات  خدمة  وزير 
بيونغ تشاو انه يأمل يف ان يشكل املؤمتر "فرصة 
للعمل  دعوة  وهي  وتعاوننا"،  تضامننا  لتعزيز 
الجنويب مون  الكوري  الرئيس  اكدها  الجامعي، 
جيه-ان، مستعيدا كيف ان غابات بالده عادت 
اىل الحياة تدريجا رغم ما لحق بها من خراب 
العام  من  الياباين  االحتالل  حقبة  خالل  كبري 
1910 اىل 1945، ثم خالل الحرب الكورية من 

العام 1950 اىل 1953. 
بسمة  االردنية  االمرية  تحدثت  جهتها،  من 
الجامعية  "مسؤوليتنا  اسمته  ما  بنت عيل عن 
ترف  منلك  نعد  مل  حيث  عامليني..  كمواطنني 
الوقت". وقالت االمرية بسمة التي عينت مؤخرا 
سفرية للنوايا الحسنة لدى "الفاو" ملنطقة الرشق 
عىل  باالثر  نشعر  "اننا  افريقيا:  وشامل  االدىن 

بلداننا من التغيري املناخي، لذا يجب العمل 

الصمود، وبالتايل عىل منحنا القدرة عىل الصمود 
بانفسنا، يف وقت يكلف التصحر االقتصاد العاملي 

نحو 42 مليار دوالر سنويا. 
الخشية االساسية هي ان العامل مل يعد ميلك ترف 
الوقت، لهذا فان املؤمتر مل يكن احتفاليا، وامنا 
الرشق  الخطر من اقىص  اجراس  لقرع  محاولة 
توقف  عاملية  اطالق صحوة  اجل  االسيوي من 
تتسبب  حيث  االمور،  مسار  وتعكس  االنهيار، 
باالضافة  اقتالعها،  او  الغابات  تاليش  ظاهرة 
ماليني  تجرب  اجتامعية  ازمات  يف  التصحر،  اىل 

عن  والتخيل  والهجرة  النزوح  عىل  االشخاص 
االرياف واراضيهم الزراعية، نحو املدن املكتظة 
التحتية  بناها  عىل  متزايدا  ضغطا  تشهد  التي 
التوترات  ظواهر  يفاقم  مام  للحياة  ومواردها 

االجتامعية والقالقل.  
يخترص  عامليا  هناك هدفا  فان  ذلك،  اجل  من 
استعادة 10 ماليني كيلومرت مربع من  مبحاولة 
االرايض، لصالح الغابات، وهو ما يعادل تقريبا 
مساحة الصني، علام ان العامل خرس حواىل %10 
من اجاميل مساحة الغابات خالل 30 سنة )بني 
عامي 1990 و2020(، اي ما يعادل 4.2 ماليني 
كيلومرت مربع، وتتمثل الخسارة مبعدل 100 الف 
كيلومرت مربع كل عام بني عامي 2015 و2020.

طوال  شهد  الذي  املؤمتر  من  االخري  اليوم  يف 
اسبوع تقريبا، عرشات الجلسات الفرعية واالف 
للغابات،  سيول  اعالن  صدر  الثنائية،  اللقاءات 
ونداء وزاري يف شأن الخشب املستدام، ودعوة 
لشباب العامل من اجل العمل. وجرى التاكيد عىل 
ان الرسالة الشاملة ملؤمتر سيول تقتيض االلتزام 
الغابات  ازالة  لوقف  فورية  اجراءات  باتخاذ 
االيكولوجية  النظم  واستعادة  وتدهورها، 
عىل  التأكيد  جرى  سيول،  اعالن  يف  للغابات. 
نقاط تحدد فكرة ان مسؤولية االدارة املستدامة 
للغابات مستقبال يجب ان تكون يف اطار جهد 
متكامل بني الهيئات والوكاالت واالطراف املعنية.  
اصدرت  سيول،  مؤمتر  انعقاد  مع  بالتزامن 
ان  يؤكد  الغابات،  اوضاع  عن  تقريرا  "الفاو" 
اثار  لها  املرتابطة  الكوكبية  لالزمات  الحلول 
اىل  تحتاج  هائلة  وبيئية  واجتامعية  اقتصادية 
معالجة شاملة، وان العمل يجب ان يكون يدا 
بيد. ويؤكد التقرير عىل ان وقف ازالة الغابات 
تجنب  اىل  يؤدي  ان  ميكن  عليها،  واملحافظة 
ثاين  مكافئ  من  طن  غيغا   3.6 نحو  انبعاث 
عامي  بني  سنويا   )GtCO2e( الكربون  اكسيد 

الفاو: الغابات ثلث مساحة 
االرض والتصحر يكبدنا
42 مليار دوالر سنويا

السكاين  التمدد  وتلبية  والحطب  الصناعات 
والعمراين، مام يعني بوضوح ان البرشية تسري 
نحو حتفها املحتوم ما مل تتحول زراعة االشجار 
وحامية الغابات هدفا عامليا يتحقق من خالل 
ترسيخ هذا الوعي بني الناس، من مرحل الطفولة 
والدراسة، اىل قطاعات املجتمع املختلفة، وصوال 
اىل الجهات الحكومية املختلفة، واصحاب القرار. 
املؤمتر  قاعات  يف  طاغ  تشاؤم  هناك  يكن  مل 
عنوان  تحت  انعقد  الذي  وجلساته،  وكواليسه 
مع  مرن  ومستقبل  وصحية  خرضاء  بيئة  بناء 

كشف الرئيس الكوري الجنويب مون جيه-
ان خالل مؤمتر سيول، وهو يحاول طأمنة 
العامل بازاء املستقبل، ان بالده تعمل عىل 
من خالل  الجديدة،  نوح  سفينة  ما سامه 
اجل  من  العامل  يف  البذور  تخزين  صوامع 
منع فنائها، حيث يتم الحفاظ عىل االصول 
الجينية لجميع النباتات يف حال وقوع كارثة 
او نووية عىل نطاق عاملي. وقال  طبيعية 
جميعا،  قلوبنا  متثل  البذور  "صومعة  ان 
الذين يفكرون يف االجيال القادمة ويحبون 
االرض". وكشف ان بالده تخطط للـ 100 

سنة املقبلة.

سفينة نوح!
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ليس من خالل كل بلد لوحده فقط وامنا عىل 
املستوى االقليمي يف منطقتنا". واكدت ان اهم 
رسائلها كسفرية للنوايا الحسنة، هي ان املنطقة 
مع  بالتنسيق  الجهود  تكثيف  ويجب  واحدة 

بعضنا بعضا.
وباء  ازمات  تداعيات  ظالل  يف  املؤمتر  انعقد 
من  العديد  تحدث  السياق،  هذا  ويف  كورونا، 
الكوريون  املسؤولون  فيهم  مبن  املشاركني، 
بالدهم  حققته  مبا  يتباهون  الذين  الجنوبيون 
عىل طريق استعادة الغابات، عن ان الوباء سلط 
الضوء عىل اهمية التعايش مع الطبيعة، وعن 
ان الغابات هي مثابة درع للوقاية من االوبئة 
الجديدة، مؤكدين ان كوريا ستتوىل زمام املبادرة 
ويف  مستدام،  اخرض  مستقبل  صنع  تنفيذ  يف 
الغابات من  اقامة رشاكات وثيقة مع مسؤويل 
عرش  الخامس  املؤمتر  بعد  العامل  انحاء  جميع 

للغابات العاملي".
الطلب  سيستوجب   ،2050 العام  حلول  يف 
الزراعي  االنتاج  زيادة  الغذاء  عىل  العاملي 
بنسبة 50%، كام يجب خفض انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري بشكل كبري اذا اردنا الحد من 
درجات الحرارة اىل 1.5 درجة مئوية، يف حني انه 
استمرت  اىل 2020،  الفرتة من عامي 2015  يف 
بالخطر  ينذر  مبعدل  وتدهورها  الغابات  ازالة 
يبلغ حواىل 10 ماليني هكتار يف السنة، عىل ان 
تجري غالبية عمليات ازالة الغابات يف البلدان 
ان  يبدو  بينام  االستوائية،  وشبه  االستوائية 

التوسع يف الزراعة مسؤول عن 90% من خسارة 
هذه الغابات. 

االختبار االخري للبرشية، التي للمفارقة تواجه 
اذا  ما  تقرر  ان  هو  كثرية،  متعرثة  اختبارات 

التي  واالفكار  الخالصات  هذه  مثل  كانت 
عابرا  كالما  ستبقى  سيول  مؤمتر  من  خرجت 
املسار  ستعكس  انها  ام  العواصف،  وسط 

االنحداري لالنسان عىل االرض. 

رحلت الكينية وانغاري ماثاي يف العام 2011، لكنها تركت خلفها ارثا عامليا من اجل انقاذ الغابات، وهناك جائزة تحمل 
اسمها قدمت خالل املؤمتر العاملي للغابات يف سيول )نالت الجائزة الناشطة الكامريونية سيسيل نجابيت(. 

خالل  من  عاملية،  ظاهرة  اىل  تحول  نشاط  وهو  شجرة،  مليون   51 من  اكرث  زراعة  يف  وحدها،  كينيا  يف  ماثاي  ساهمت 
منظمتها حركة الحزام االخرض، ثم فازت بجائزة نوبل للسالم يف العام 2004 واصبحت اول سيدة افريقية تفوز بهذه الجائزة 
ملساهمتها يف التنمية املستدامة والدميوقراطية يف بالدها. الهمت ماليني الناس حول العامل، مبا يف ذلك يف قارتها افريقيا، من 
خالل دفاعها عن االشجار والغابات ونجاحها يف الدمج بني حامية البيئة واالرض وادخال النساء يف القرى واملناطق النائية يف 
كينيا وغريها يف هذا الجهد العاملي والنظام البيئي املتداخل. كام ساهمت يف انشاء صندوق حوض الكونغو، وهي منطقة 
افريقية مساحتها 355 مليون هكتار ومتثل نحو 10% من التنوع البيولوجي العاملي وتتصدى ملاليني االطنان من غازات 

االحتباس الحراري ومتتصها، لهذا فانها توصف بانها احدى رئات الكوكب، عىل غرار غابات االمازون. 
انتخبت للمرة االوىل يف الربملان الكيني يف العام 2002، كام عينت مساعدة وزير لشؤون البيئة واملوارد الطبيعية والحياة 
الربية. اصدرت ماثاي، كتبا عدة منها "حركة الحزام االخرض"، وكتاب عن سريتها الذاتية بعنوان "ال تنحني"، وكتاب "التحدي 

امام افريقيا" الذي انتقدت فيه زعامء القارة وحثت الشعوب االفريقية عىل تسوية مشاكلهم من دون املساعدة الغربية.
اوصت ماثاي، الناشطة سيسيل نجابيت قبل سنوات من وفاتها، قائلة "حريك نساء افريقيا، قويل لهن ان يزرعن". 

وانغاري 
ماثاي


