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 ِشجـــار األشجار

 

 مررت قبل عدة أيام حبديقة خاصة بإحـد  املؤسسـات التعليميـة   

ــتوردة       ــة مسـ ــة زينـ ــاهدت ملـ ــد شـ ــاض, وقـ ــة الريـ ــرب  مبدينـ الكـ

علــح األرض اجتثــت مــن عروقهــا وتعلوهــا وجبوارهــا ملــة  مطروحــة

 لية سامقة ترتفع خبـيالء جبـوار تلـك النخلـة املزيفـة وك نهـا قـد        

 صرعتها أو قل قتلتها لتحل  لها.

ــة       ــتني احملليـ ــني النخلـ ــرت بـ ــد جـ ــة قـ ــاك معركـ ــت أن هنـ وختيلـ

 احلقيقية املثمرة, واألخر  املزيفة الواردة الغريبة عن بيئتنـا الـيت ال  

يعــرف هلــا غــرة, ولعــل هــذه املعركــة قــد وقعــت حقيقــة ولكــن يف   

ــة        ــح الصــراع بالتضــحية بالنخل ــتني, وانته ــن غرســوا النخل فكــر م

 املزيفة.

 لة قوية للتشجري علح املسـتو    ــ واحلمد هللــ يوجد يف بالدنا 

الرمســي والشــعيب وهــذه احلملــة املســتمرة جلبــت معهــا العديــد مــن    

 وهلل احلمـد ــ حساب األشجار احمللية, وحنن  األشجار املختلفة علح

لــدينا يف بيئتنــا مــا يناســبها مــن أشــجار تنتشــر يف كــل بقعــة مــن    ــــ
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البالد حسب ما يناسبها مـن أشـجار بـاختالف أنـواع الرتبـة واملواقـع       

وأهمية املكان, وقد تصور البع  يف  اوالت التطوير والتشجري 

ضـل ممـا هـو فيهـا, وبالتـالي      السابقة أن ما ي تي من خارج البيئـة أف 

بدأت تصلنا أنواع من األشجار غريبـة عـن بيئتنـا تكلـف كـثرًيا يف      

استجالبها ويف غرسها وسقيها وصيانتها, ويف أحيان كثرية تفشل 

 يف حتقيل اهلدف الذي جلبت من أجله فتستبدل بغريها.

وقد يعود البع  ليزرع من األشجار احمللية لكن أحياًنـا حسـب   

لتوجه يف زراعة األشجار, وقـد ال يكـون ذلـك عـن قناعـة      املوضة وا

 كاملة.

ــا        ــيش يف بيئتنـ ــح العـ ــدرتها علـ ــة قـ ــجار احملليـ ــت األشـ ــد أثبتـ وقـ

ــة مــثالً  الصــحراوية آل ــدينا النخل ــا يف   الف الســنيني, فل هلــا مكانته

جمتمعاتنا ولو حبثنا عن مثيل هلا من اخلارج ملا وجدنا, فهي شجرة 

ألشــهر بــل ولســنوات ومــع ذلــك تظــل    صــابرة قــد ينقطــع عنهــا املــاء  

أوراًقا بال  لفات بل نسكها حتح ي تي من ي خذه منها, إضـافة  

ملــا اشــتهرت بــه مــن كــرم فيمــا ينــتج عنهــا مــن نــر, كمــا لــدينا     

الســدر, وهــو مــن األشــجار املعروفــة يف البيئــة لــو أعــتين بهــا عنايــة    

خاصة كمـا يعـتين بغريهـا لكانـت أمجـل وأحسـن وأمثـر للمحتـاج         

من األشـجار   ا, وغريهءلثمرها, ولدينا األثل والطلح واأُلترج واحلنا

 املختلفة اليت تصرب علح العطش وتناسب البيئة.
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وقــد ثبــت أن كــثرًيا مــن األشــجار املســتوردة تســبب احلساســية    

للعديد من الناس, كما أن بعضها ال يتحمل لفحة الصيف عنـدنا,  

 النار.فرتاها عند أي موجة حر ك نها قد أحرقت ب

وأنا يف هذه العجالة أدعوا القائمني علح التشـجري وخصوًصـا يف   

صاحل احلكومية أن البلديات, ويف املؤسسات واحلدائل التابعة للم

باألشجار احمللية ويركزوا عليها بالدرجـة األوىل علـح    يعتنوا ابتداًء

النخلـــة فلـــن  ـــدوا أمجـــل منهـــا وال أرخـــإ مثًنـــا وال أصـــرب فهـــي  

 الصحراء.كاجلمال يف 

ــوفري يف قضــايا التشــجري, وأن ال تكــون     كمــا أدعــوهم إىل الت

ــو,    احلـــدائل جمـــال جتـــارب لـــبع  أنـــواع األشـــجار الســـريعة النمـ

وك ننا راحلون عما قريب, وأن يركزوا علح احمللـي منهـا, كمـا    

إنــين أذكــر أصــحاب احلــدائل املنزليــة بهــذا األمــر وبــالتوفري علــح    

ــة قــد جربــت هــذه   أنفســهم مــن الوقــت واجلهــد وأذكــ   رهم إن البيئ

 األشجار قبلهم فلم يصمد منها إال ما يصلح لطبيعتنا احمللية.

وأما األزهار, واألشجار املومسية أو السنوية املؤقتة فليس هنـاك  

ما مينع من االسـتفادة منهـا, أمـا األشـجار الـيت خيطـط هلـا لتعـيش         

أول  عشرات السنوات فيفرتض أن تكون من البيئة احمللية, ولسـت 

ــنهم بعــ           ــي كــثريون وم ــه قبل ــاد  ب ــد ن ــذا األمــر فق ــاد  به مــن ن
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وغريهــا, ومــا  والبلــديات املســئولني عــن هــذه القضــايا يف اإلمــارات 

 واهلل املستعان. ,ذكرته هنا هو دعم لوجهة النظر تلك

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


