إنقذوا المملكة المنسية فى الوطن العربى -لبنان حالة للدراسة

د .احمد محمد أحمد عبد العظيم
كلية العلوم-جامعة قناة السويس
أول عالم مصرى وعربى يحصل على منحة من موسوعة الحياة
فييع عييالم الحعيياا علييى الينييو البيول يوجع يبييدو أن الحعيياا علييى العوريييا وك نييم مولييود حييدي ا
فحركا حمايية الوييور وال يدييا موجيودة ك ير مين قيرن والنباقيا فيع قلين الحعياا منيذ عيدة
قرون .فجميع البرمائيا وا سماك والزواحف لها اآلن قوائمها الحمراء وحدث ارقعيا كبيير فيع
مسيوى الوعع فع السنوا ا خيرة حيى ان هناك موالبا بحماية الالفقاريا إال أنم وبشيكل ميا
غير معهوم سقوت العوريا خارج إطار الحعاا و سباب ال قبدو مقبولة .ومنذ أيامها ا ولى فيع
القرن ال امن عشر عندما صنف لينيوس جميع الكائنا الحيية إليى قسيمين إميا حييوان او نبيا و
قد فشل علم ا حياء أن يمنح العوريا الهويية المنعصيلة الييع قسييحقها و الييع قحياجهيا بحلحيا
وال قزال العوريا قعامل على انها نباقا دنيئة ( هع جزء من علم النبا ،اليس كذلك؟) وفع كيال
الحاليين النييجة هو اليغاضع واساءة العهم من قبل الساسة و العوام على حد سواء.
والعوريا قكون مملكيها البيولوجية شديدة الينو الخاصة بها والمنعصلة عين مملكييع الحييوان
والنبييا وقييد قييم االعيييران بييذلك منييذ عييام  1970علييى ا قييل وال يمكيين الييزج بهييا فييع قصيينيف
اعيباطع على اساس الحجم م ل "الكائنا الدقيقية " .وعليى أح حيال يوجيد بعيم بي ن أكبير كيائن
حع فردح فع العالم هو فور .إن العوريا بالحق هع "ييامع ريو" فلقد منحيهم اإلقعاقية حمايية

نظرية لكن بال اح سبيل ليحقيق ذلك وهذا ضار بالينو البيولوجى ن العوريا هامة للغايية وال
يوجد اح من االجناس اليع نعمل معها فع مجال الحعياا عليى الوبيعية –بميا يشيمل البشير اي يا-
يمكنم ان يحيا فع عالم بيال فورييا  ،والعورييا قحيياج للحمايية اي يا وال يمكين أن ييصيور أحيد
جديا أنهيا الوحييدة فيع الخليق الييع قمليك خصائصيا سيحرية قحصينها ضيد قيدمير بيئيهيا الوبيعيية
واليلوث واليغير البيئع.
ولم قحظى فوريا لبنان على مر الدهور بحهيمام الباح ين فى لبنان او فيى اليوطن العربيى اال مين
خالل ب ع دارسا لم قيعدى اصابع اليد الواحدة .وعلى اليرغم مين البيئيا الميمييزة والمحمييا
الوبيعية فى لبنان والمنيا الميعياو ميابين المعييدل وحييى قميم الجبيال المغوياة بيال لوج واليربية
الغنية وبيئا اشيجار ا رب إال ان الدراسيا المعنيية بيالينو البيوليوجى للكائنيا الحيية اللبنانيية
قعد فقيرة.
وقد قدر اعداد النباقا (العليورا) بحيوالى  4633نيو و  4886مين االنيوا الحيوانيية (العونيا)
ومايقرب من  80نو من انوا النباقا المسيخدمة كغذاء ونباقا بينة ونباقيا طبيية وغيرهيا.
وعلى الرغم من هيذا ليم يييم رصيد اى قائمية لعورييا لبنيان أو ليم قييم اى محياوال حدي ية لعيزل
وقعريف وقصنيف العوريا اللبنانية.
قوجهت لنعسى بعدة اسئلة
هل العوريا اللبنانية مابالت فى غياهن النسيان؟
بالععل العوريا اللبنانية مابالت فى غياهن النسيان بالمقارنية بعورييا مصير واالردن وسيوريا
وقور ودول الشمال االفريقى وإسرائيل وال اعليم أى سيبن إلصيرار الحكومية اللبنانيية ميم لية فيى
وبارة البيئة على قجاهل العوريا اللبنانية ضمن اليقرير الوطنى للينو البيولوجى للبنان.
هل سبق إلقاء ال وء من قبل على اهمية دراسة العوريا اللبنانية للمسئولين فى وبارة البيئة؟
نعييم سييبق لييى ان خاطبييت وبارة البيئيية اللبنانييية بييياري  23يوليييو  2007وأرسييلت خويية بح ييية
أعلنييت فيهييا رغبيييع فييع القيييام بييحجراء العديييد ميين الدراسييا الخاصيية لمسييح كامييل لعوريييا
المحميييا الوبيعييية فييى لبنييان حيي ان دراسييا العوريييا قعيقيير لهييا لبنييان وقييد قييم إحاليية طلبييع
للمجلس الوطنع للبحوث العلمية ولم أقلقى اى رد حيى قاريخم.
هل الدعم المادى هو السبن؟
ال اعيقد فقيد اعلنيت نيييى صيراحة فيى ان اقيوم انيا وفريقيى البح يى بزييارة لبنيان عليى ان قيحميل
الحكوميية اللبنانييية قكيياليف انيقالنييا وعودقنييا الييى مصيير فييى مقابييل ان اقييوم انييا وفريقييى بييحجراء
الدراسا والبحوث وققديم ققرير نهائى للوبارة دون اى مقابل.
هل حاولت مرة اخرى ان قرسل مخاطبا إلى وبارة البيئة اللبنانية الحالية؟
بالععييل ارسييلت فيياكس وبريييد إلكيرونييى بالخويية البح ييية لعناييية وبييير البيئيية اللبنييانى بييياري 25
اغسوس  2011طالبا فيم اليالى:

بييى

 -1أن يقييوم الجانيين اللبنييانع بيحمييل قكيياليف السييعر واإلقاميية لييى ولعريييق العمييل الخييا
والمكون من عدد  3باح ين ذهابا وعودة من القاهرة إلى لبنان.
 -2ان قوفر الوبارة الموافقا الالبمة لذلك والمواد الالبمة لعزل وقعريف العوريا .
 -3من جانبع وجانن فريقع العلمع ال نرغن فيع الحصيول عليى اى مبيالا ماليية مقابيل القييام
بهذه الدراسية عليى أن نقيوم بنشيرها قحيت رعايية وبارة البيئية اللبنانيية بياللغيين العربيية
واالنجليزية حيى قكون خووة جادة فى مجال الحعاا على الينو البيوليوجع وا نيوا فيى
لبنان.
هل قام عناية وبير البيئة بالرد؟
لم اقلقى اى رد على اإلطالق حيى قاريخم وباليالى مابالت العوريا اللبنانية فى غياهين النسييان
دون اى امل..
هل حالة العوريا فى الوطن العربى قسير على نعس المنهاج؟
نعم فى غالبية الدول العربية قيشابم الحالة أما الحعاا على العوريا محروم كلية من الهيمام فيى
كافة الدول العربية.
هل هناك أمل فى إنقاذ المملكة المنسية فى الوطن العربى؟
بالععل دراسة العوريا (المملكة المنسية) والحعياا عليهيا فيى اليوطن العربيى قحيياج إليى جمعيية
عربية لحماييها اسوة بما قم فى غالبية دول العالم من خالل إنشياء الجمعيية الدوليية للحعياا عليى
العوريا .
هل اقخذ بعض الخوى الجادة بهذا الصدد؟
بالععيل فقيد ق سسيت الجمعيية العربيية للحعياا عليى العورييا Arab Society for Fungal
 Conservationأثنيياء المييمقمر الييدولع السييادس عشيير لعلميياء العوريييا ا وربيييين الخييا
بخبراء وعلماء العوريا والذح عقد فع اليونان فع  23-19سبيمبر من عيام  2011للعميل عليى
الحعاا على العوريا فى الوطن العربع نييجية لميا قعانييم العورييا مين اليجاهيل داخيل اليقيارير
الخاصة بالينو البيوليوجع فيى كافية اليدول العربيية أو اعيبارهيا ضيمن المملكية النباقيية و نقي
المعلوما عنهيا ميع ا خيذ فيع االعيبيار أن هيذه الجمعيية ماباليت ولييدة .وقيد قاسسيت الممسسية
الدولية للحعاا على البيئة واالسيدامة ومن اهم اهيدافها الحعياا عليى الينيو البيوليوجى للكائنيا
الحية ومنها العوريا .
لماذا قعد العوريا مهمة؟
العوريا مجموعة هائلة من الكائنا الحية وقشير أف ل اليقديرا الحالية إلى أن هناك حوالع
1,5مليون نو من العوريا فيع جمييع أنحياء العيالم ،منهيا حيوالع  ٪ 5فقي قيم اكيشيافهم حييى
اآلن وهذا ما يعنى أن حوالع  95%منها مابال غير معرون .وقشكل العورييا واحيدة مين أكبير
الممالك فى عالم الكائنيا الحيية -وقشييمل المماليك ا خيرى عليى الحيوانيا والبكييرييا والنباقيا
وا وليا الحيوانية .وقخيلف العوريا عن همالء جميعا وقوجد فع جميع الموائل البيئيية ومنهيا

المياه العذبة والمالحة والبرية .ومن أك ير قي ثيرا العورييا وضيوحا عليى حيياة اإلنسيان دورهيا
فيع قصينيع الميواد الغذائيية (عليى سيبيل الم يال الخمييرة  ،وهيو نيو مين العورييا  ،ويلعين دور
أساسيا فع صناعة الخبز والمشيروبا الكحوليية) ،والم يادا الحيويية (البنسييلين ،عليى سيبيل
الم ال ،هو أحد المنيجا العورية) ،وا مراض اليع قصين المحاصيل والحيوانا ا ليعة .ولكين
ق ثيرها الحقيقع ،على الرغم من أنم أقل وضوحا ،لكنم فع الواقع أكبر مين ذليك بك يير فالعورييا
شديدة ا همية ،وقعمل على قوفير العديد من الخدما الرئيسية للموائل البيئية فعلى سيبيل الم يال
إعادة قدوير المواد الغذائية ،وبدون العوريا فحن الحياة على هذا الكوكن ال يمكن اسيمرارها.
لماذا الحعاا على العوريا ؟
على الرغم من أهمية وضرورة العوريا للحيياة عليى هيذا الكوكين ،فيحن ميا ي يير الدهشية وحييى
اآلن قجاهلها قماما من قبل جميع الحركيا وا نشيوة المهيمية بالحعياا عليى الكائنيا الحيية .وال
قيميع العوريا بالصعا الخاصة اليع قحميها من النشاطا البشرية المدمرة .فالعوريا م لهيا
وم ييل الحيوانييا والنباقييا مهييددة ب خوييار قغييير المنييا  ،وقييدمير الموائييل واليلوي ي  .وقحييياج
العوريا إلى أبوالها لحماييها من قلك المخاطر.
هل هناك جمعيا دولية قهيم بالحعاا على العوريا ؟
نعم وقعد الجمعية العربية للحعاا على العوريا واليع أنشيئت خصيصيا لهيذا الغيرض ا وليى مين
نوعها فى العالم العربع ،وثانع جمعية فع العالم قكرس جهودهيا صيراحة للحعياا عليى العورييا
بعد الجمعية الدولية للحعاا على العوريا .
كيعية اإلشيراك فى ع وية الجمعية؟
الع ييوية معيوحيية أمييام جميييع ا فييراد والمنظمييا والهيئييا المميييدة هييدان الجمعييية وسيييعيبر
اليراغبين فيى االشييراك وحييى نهايية عيام  2011مين ا ع ياء الممسسيين للجمعيية .لمزييد مين
المعلوما عن الجمعية الجديدة ،وال سيما إذا كنت قرغن فع أن قصبح ممسسا أو ع وا ،يرجيى
االقصال بالدكيور أحمد محمد أحمد عبد العظيم منسق بدء العمل بالجمعية.
انيهت االسئلة ووجد نعسى أطلين عيون ومسياعدة كيل المهيميين بدارسية العورييا فيى اليوطن
العربى من علماء وباح ين ومهيمين لنيكاقف سويا وقي يافر كيل الجهيود الجيادة إلنشياء الجمعيية
العربية للحعاا على العوريا لعلنا نكون من الرواد فى هذا المجال ونحمى احد ال يروا الحيويية
اليى قد نعقدها خالل السنوا القادمة إذا لم نعق لها....
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