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مقدمة

يأخذنــا الكتــاب فــي رحلــة علميــة ممتعــة، نتعــرف مــن خاللهــا إلــى نشــأة الغابــات ويــروى لنــا قصتهــا منــذ البداية، 

فــي اتصالهــا بالمنــاخ والميــاه واإلنســان والحيــوان والحشــرات وكل الهوام والمخلوقــات الصغيرة والكبيرة.

ويطلعنــا علــى مــا يجــري داخــل الغابــة، وكيــف تتضــارب وتتصــارع هــذه الكائنــات النباتيــة فيمــا بينهــا ومــع 

ــات وتتجــّدد.  ــاخ، وكيــف تمــوت الغاب الكائنــات األخــرى مــن حيــوان وحشــرات وإنســان وتربــة وضــوء ومن

وكذلــك، يعــّرج علــى موقــف البشــر مــن هــذه الغابــات، بيــن محافــظ وحريــص، ومســتغل يختلــق الحجــج 

الجتثــاث هــذه الكائنــات النباتيــة.

يقــول مؤلــف الكتــاب، جبــوري غــزول، ظّلــت الغابــات، وباألخــّص الغابــات القديمــة ســامقة النمــّو، لفتــرة 

طويلــة فــي الوجــدان الجمعــّي للبشــرية، مســــتدعيًة شــــتى التفســيرات، التــي يغلــُب أن تكــون حدســية أكثر 

ممــا هــي واقعيــة. 

وتتضّمــن هــذه التفســــيرات النظــَر إلــى الغابــات باعتبارهــا موائــل داعمــة للحيــاة تتســم بثــراء حيــوي عظيــم، 

أو أمكنــة تحظــى بقدســية وجماليــة، أو رّبمــا اعتبــرت أراضــي تنتــج مــوارد اقتصاديــة قّيمــة. وبالنظــر إلــى 

األوجــه المختلفــة لهوّيــة هــــذه الغابــات فــال عجــَب إذا أصبــح تقديُرهــا موضوعــًا مسّيســًا للغايــة وخالفيــًا 

فــي المناقشــات العامــة.

ويوضــح أن، الغابــات تعتبــر مــن الموائــل الطبيعيــة التــي تشــــتمل علــى أعظــم التوّتــرات وأشــــّدها عمقــًا. 

الذيــن  األشــــخاص  ومالييــن  الوطنيــة،  ولالقتصــادات  العالمــي،  للمجتمــع  كبيــرة  أهميــــة  ذات  وهــي 

ــتهم.  ــدون عليهــا فــي معيشــ يعتمــ

كمــا أن قيمــة الغابــات فــي المجتمــع الدولــي، بوصفهــا بالوعــات عالميــة للكربــون أو مســــتودعاٍت لكثــــيٍر 

مــن التنــّوع الحيــوي لــأرض، تتصــادم مــع أولويــات التطــّور الوطنــي. لــكّل هــذه األســباب، صــارِت الغابــات 

بــؤرًة للنقــاش السياســي العالمــي. 
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كذلــك، أّدى عــدم االعــــتراف بالغابــات، بمثابــة هويــات إيكولوجيــة جمعيــــة، ومفاهيــم اجتماعيــة مفعمــة 

بالقيمــة، ومصــادر مجزيــة لالقتصــاد، إلــى خطابــات شــــعبية علميــــة وإداريــة مفرطــة التبســــيط لــم تقــّدم 

ســــوى القليــل لحــّل الصراعــات حــول إدارة الغابــات.

يعــود بنــا المؤلــف، إلــى التاريــخ الثقافــي للغابــات، مشــيرًا إلــى أن المواقــــف الثقافيــــة الغربيــة مــــن الغابــات 

تأرجحــت بيــن الصــور المتناقضــة للطبيعــي ومــا فــــوق الطبيعــي، وأمكنــة اللجــوء والكمائــــن، والنقــــاء 

والدنــس، والخــــير والشــّر. 

ســاد الخوف مــن الغابــات باعتبارها موطن الجــّن والمخاطــر. وكانــت غابات أوروبا الوســطى والشــمالّية 

فــي العصــور الوســطى مســكنًا للمــردة والجــّن واألقــزام والغيــالن والســــحرة والمســــتذئبين والعفاريــــت، 

الذيــن ظلــوا أحيــــاًء حتــى العـصـــِر الحديــث فــي قّصــــة “هانســــل وجريتيــل” وبقيــة قصــص الجــــّن القابعيــن 

فــي الغابــات الكثيفــة المخيفــة لهــــذه الكائنــات.

فــي الثقافــات القديمــة، ُأســِبغ علــى الغابــات مزايــا خارقــة للطبيعــة وروحّيــة أكثــر إيجابيــة إلــى حــدٍّ مــا، وتغلغلــت 

الخرافات ومنظومات المعتقدات المرتبطة باألشــجار واألحــراج في أعماق تاريــخ الكثير من الثقافات المختلفة. 

وتمّثــل المخلوقــات الخياليــة التــي ُتزّيــن المعابــَد البوذّيــــة فــي تايالنــد، المقيميــن فــي غابــة هيمابــان األســطورّية، 

التي من خاللها، بحسب الحكايات البوذّية، يمكن لمســافٍر أن يعبر مــن المملكة األرضية إلى األماكن الســماوية. 

وفــي األراضــي المقّدســــة، ال يــــزال كثيــٌر ممــن يعتنقــون اإلســــالم والمســــيحية واليهوديــة وكذلــك اتبــاع 

ــن الحظــر الــذي  ــجر علــى الرغــم مــ ــة، يربطــون الخــرق بالشــجر بِوصفهــا نــذورًا أو لتهدئــة أرواح الشــ الدرزّي

تفرضــه المؤسســــات الدينيــة لهــذه العــادة، وتلــك ممارســــة تتكــّرر فــي الهنــد وأماكــَن أخــرى. 

فــي حــــين كانــِت الغابــاُت تثيــر الخــوَف وتحظــى بالقداســــة، فــإن األراضــي المشــّجرة كانــت ُتســــتَغل أيضــًا. 

فمنتجــات الغابــة أساســية للطاقــة والمــواد الخــام والثمــار والجــوز، والعلــف للمواشــي، ولذلــك نــــرى أن 

مواقــف الخــوف أو التبجيــل كانــت متناقضــة فــي الغالــب. 

اعتبــر قدامــى اليونانييــن الغابــات المســــكَن األصلــي للبشــرّية، وانبثــــق البشــر األوائــل مــن أشــــجار البّلــوط، 

ولكنهــم مــع ذلــك قطعــوا األشــجار وأزالــوا الغابــات. واســــتدعى إنشــــاء مدينــة أثينــا تزايــــد الطلــب علــى 
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الخشــب لمــواد البنــاء والطاقــة، وللتعديــن وبنــاء الســفن، بحيــث إن الخشــَب كان ُيســتوَرد مــن مقدونيــا 

وأماكــن أبعــد منهــا. 

ولــم تكــن الكفــاءة اإلداريــة الفائقــة والقــدرة الهندســية لرومــا القديمــة أقــّل فّعاليــة فــي إزالــــة الغابــات، 

التــي جــّردت األراضــي الرومانيــــة مــن األشــــجار بســرعة. وكانــت الدولــــة الرومانيــة تمنــح الملكيــة لــــكّل مــن 

أزال غابــًة مــن األرض.

هذه التناقضاُت بين القداسة والمنفعة ال تزال قائمة في هذه األيام. فالفلســــفات اآلسيوية، ُفــــّسرت 

باعتبارهــا تولــي المزيــد مــن االحــــترام للطبيعــة. وتديــن أجمــات الغابــة المقدســــة فــي الهنــد وجنوب شــرق 

آســيا بوجودهــا لمثــل هــذه الفلســــفات. كــــما إن القيــم الروحيــــة األفريقيــة التقليديــة وامتزاجهــــا بالعقائــد 

المســــيحية صانــت الغابــات هناك. 

ومــع ذلــك فــإن األجمــات المقّدســــة، فــي أفريقيــا وآســــيا وأمكنــة أخــرى، هــــي بقايــا مــن غابــــة أزيلــت منــذ 

ــتغّلت حتــى األجمــات نفســــها واكُتســــحت مــن قبــل المجتمعــات  ـُ زمــن طويــل. وفــي العقــود الحديثــة اسـ

ذاتهــا التــي ُتقّدســها، وأقيمــت مكانهــا فــي الغالــب مــزارات ومعابــد أو ُقِطَعــت للحصــول علــى أخشــابها.

ــة، يجــب أن تــرّوَض وتســتغّل عــن طريــق القطــع والحــرق  يِّ كمــا أن مفهــوم الغابــات باعتبارهــا أراضــَي برَّ

والزراعة، ساد في أوروبا، على نحو خــــاص، من العصور الكالســــيكية إلى فترة ما بعد العصور الوسطى. 

اتضــح هــذا الــرأي بقيــام النظــام المســيحي الجديــد بالتدميــر األيديولوجــي والفعلــي لأجمــات واألشــــجار 

ــع األوروبي  ـُ المقّدســــة، التي طالما بّجلتها المجتمعــــات الوثنية في العصور الوسطى.. وقد نقَل التوّسـ

ــة  ــكا الشــمالية، حيــث أعيــد تشــريع إزال ــالم، وباألخــّص إلــى أمري ــرى مــن العــ ــكار إلــى أجــزاء أخــ هــذه األفــ

الغابــات وإقامــة نظــام زراعــي جديــد بــداًل منهــا منــذ القــرن الســــابع عشــر.

العواطــف األوروبيــــة نحــو الغابــــات، والطبيعــة عمومــًا، شــــهدت تغّيــرًا دراماتيكيــًا فــي نهاية القــــرن الثامن 

ــر، وباألخــص علــى الثــورة الصناعيــة والعقلنــة  ــية علــى حركــة التنوي عشــر مــع رّد فعــل الحركــة الرومانســ

ة يحتل مكانًا مركزيًا مترافقًا مع البراءة والجــــمال  يِّ العلميــــة التي قامت عليها. وصار احــــتراُم الطبيعة البرَّ

ــرن الثامــن  ــر واألدب الرومانســي فــي القــ ــما انعكــس ذلــك فــي التصويــ ــة الروحيــة والعقليــة، كــ والصّحــ

عشــر وأوائــل القــرن التاســــع عشــر.
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ــــة مثــل أمريــكا الشــــمالية وتضــّم عــددًا كبيــرًا مــن الســــكان، أّدت  يِّ فــي أوروبــــا، التــي تفتقــر إلــى مســــاحات برَّ

نــدرة الخشــب المزمنــة والحاجــة إلــى إنتــاج الخشــــب علــى أســــاس مســــتدام إلــى تطويــر اإلدارة العلميــة 

للغابــات، وُأنشــئت معاهــد للِحراجــة فــي فرنســا وألمانيــا خــالل منتصــف القــرن التاســع عشــر. وفــي أواخــر 

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، انتشــرت الممارســــة العلميــــة للِحراجــة فــي كل أرجــــاء أوروبــا 

ومســتعمراتها.

ــة إلــى الحفــاظ علــى الغابــات إلنتــاج  ــة العلميــة األوروبيــة للحراجــة العلميــة علــى الحاجــ قامــت الممارســ

األخشــــاب والمــوارد األخــرى، وعلــى التصــّور المســــبق بــأن تزايــد الطلــب علــى المــوارد الحرجّيــة، وبخاّصــة 

منذ أواخر القرن التاســــع عشــر، ســيؤدي إذا لم ُيكبح، إلى خســــارة الغابات وتدهورها على نطاق واســع.

وال تــزال قيــــم الغابــات المتضاربــة فــي المجتمــــع قائمــة اليــوم، ويتواصــــل الحفــاظ عــــلى الغابات المداريــــة 

وإزالتهــا علــى قــدم وســــاق. وبــات مــن المألــوف حديثــًا التأكيــد علــى أن الغابــات تمــّد البشــرّية بمجموعــة 

ــعة مــن الفوائــد البيئيــة. ويمكــن القــول إن هــذه الفوائــد إذا قّيمــت ماليــًا وأدخلــت فــي األنظمــة  واســ

الحســابية، تبــّرر الحفــاظ علــى مســاحات مــن الغابــات علــى أســس اقتصاديــة.

ثــم يتطــرق المؤلــف، إلــى تحديــد الغابــات، منّوهــًا إلــى وجــود صعوبــات عــدة تواجــه هــذا االمــر. فــي 

مقّدمتهــا التفــاوت الالفــت لمفاهيــم الغابــات، وكيــف ُتحــدد، تفاوتــًا يتوقــف علــى مــن يقــوم بالتحديــد. 

لذلــك ال يدهشــنا أن هنــاك 800 تعريــف مختلــف للغابــات والمناطــــق التــي تغطيهــا األشــــجار جمعت من 

حــول العالــم. وهــذه الكثــرة للتعريفــات، يبررهــا تعــّدد األغــــراض المختلفــة للغايــة التــي مــن أجلها يســــتخدم 

النــاس الغابــات، وكذلــك األنــواع المختلفــة ألنمــاط الغابــات. 

وهذا يأخذنا إلى التعريف األبسط واألوسع انتشارًا للغابة، بأنها “منطقة مغطاة باألشجار”.

الصعوبــــة التاليــة التــي تواجهنــا فــي تحديــــد الغابــات هــي أن نوّضــح مــاذا نعنــي بعبــارة “منطقــة مغطــاة 

باألشجار”. ألن هذه قد تكون وحدة إدارية، أو نمطًا من اســتخدام األرض أو نمطًا مــن األرض المغطاة.

بالبحــث فــي أنــواع التعريفــات المختلفــة المنتشــرة حــول العالــم، يخلــص المؤلــف، إلــى أن الغابــات ليســــت 

مجــــّرد مجموعــات مــن األشــــجار، كمــا فــي كثيــر مــــن التعريفــات التــي يمكــن أن تتضّمــــن ذلــك. الغابــات 

أنظمــة بيئيــة تشــــمل البحيــرات واألنهــار والمــروج والمســتنقعات واألراضــي الخّثيــــة وبيئــــات أخــرى. وإلــى 
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ــة  ــإن الموائــل المختلفــة ألنظمــة الغابــة البيئيــ ــة فــي الغابــة، فــ يِّ جانــــب المجموعــة المتنّوعــة للحيــاة البرَّ

ترتبــط ارتباطــًا وثيقــــًا بعضهــا ببعــض مــن خــالل تدّفــق الطاقــة والمــواد الغذائيــة.

ويبيــن، أنــه يمكــن فهــم تــوّزَع الغابــات وتركيبهــا وديناميكيتهــا فهمــًا واســــعًا علــى أســــاس المنــاخ والتربــة. 

فالمطــر والحــــرارة وحدهمــا كافيــان لتقديــــم إطــار مفيــد لفــرز المناطــــق الحيويــة األرضيــة فــي العالــم 

ــير مــن  ــيط يضفــي الغمــوض علــى الكثــ ــزة بوضــوح. بالطبــع، هــذا القالــب المناخــي البســ إلــى فئــات ممّي

ــا. التباينــات المحليــة واإلقليميــــة فــي نمــط الغابــات وتركيبهــ

وهكــذا يمكــن لأقاليــم المختلفــة ذات المناخــات المتســــاوية أن تدعــَم الغابــات التــي قــد تختلــــف اختالفًا 

واضحًا في المظهر الخارجــــي وفي التركيــــب. 

ــّل علــى  ــرب الواليــات المتحــدة المطــ ــمال غــ وعلــى ســبيل المثــال: الغابــات المطيــرة المعتدلــة فــي شــ

المحيــط الهــــادئ، تكثــر فيهــا الصنوبرّيــات، فــي حيــن أن األشــــجار ذات األوراق العريضــة أكثــر وفــــرة فــي 

ــكا الجنوبيــة. مــع ذلــك، مــا زال  الغابــات المطيــرة المعتدلــة بنصــف الكــرة الجنوبــي مثــل نيوزيلنــدا وأمريــ

ُيســــّلم بأنهــا تنتمــي إلــى نمــط الغابــات نفســه الــذي يقــّرره المنــاخ . وتلــك األنمــاط الحرجّيــة المتماثلــة التــي 

ترتبــط بســــهولة بأنمــوذج تصنيفــي ُيحــّدد بمتغّيريــن مناخيــــين تؤّكــد أهميــة تلــك التغّيــرات فــي تشــــكيل 

البنيــة الحرجّيــة.

 لذلــك يوّفــر المنــاخ نقطــَة االنطــالق األساســّية لفهــم نبــات العاَلــم. ويمكننــا استكشــــاُف المناطــــق 

األحيائيــــة الحرجّيــة بالقيــام برحلــة مجازيــة بــدءًا مــــن الغابــات المداريــــة فــي أفريقيا والتقّدم شــــمااًل وصواًل 

إلــى أطــراف التنــدرا فــي المنطقــة القطبيــة الشــمالية . وهــي الجولــة التــي يســتعرضها الكاتــب تفصيــاًل، 

عبــر صفحــات الكتــاب.

وحــول أصــل الغابــات، يــورد غــزول، أن النباتــات بأنواعهــا بــدأت تظهــر علــى اليابســة فــي الســواحل القديمــة 

مــا قبــل العصــر الكمبــري، قبــــل نحــو 600 مليــون عــام، وكانــــت تلــــك النباتــات عبــارة عــن تجّمعــات مــــن 

الطحالــــب والفطرّيــات. وظهــــرت النباتــات الحقيقيــة، علــى شــــكل حــزاز وكبدّيــات فــي وقــــت الحــق، قبــل 

نحــو 450  مليــون ســنة، ولكنهــا كانــت ومــا زالــت، عضوّيــات حّيــة صغيــرة عاجــزة عــن حمــــل بنيــة كبيــرة. 

الصغيــرة  للنباتــات  400 مليــون ســــنة، ســــمح  قبــل  ابتــكار أساســي  تطــّور  فــي  الغابــات  أصــل  يكمــن 
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والمنبطحــة المبّكــرة أن تزيــد حجمهــا وتصبــح منتصبــة. مــا أدى إلــى ظهــور الشــــكل الشــــجري، وهــو 

الحرجــي. للتشــكيل  األهــّم  المســبق  الشــرط 

ظهــرت الغابــات األولــى مــن خــالل الشــــكل الشــــجري، الــذي قــّدم فوائــَد كثيــرة للنباتــات، ال ســــيما فرصــًا 

للوصــول إلــى الضــوء مــن أجــــل التمثيــل الضوئــي أفضــل مــن تلــك المتاحــة للنباتــات المنبطحــة، ممــا مهــد 

لظهــور أقــدم غابــات األرض  فــي العصــر الديفونــي المتوســط، أي قبــل 385 مليــون ســنة. 

فــي عصــور الحقــة أصبحــت الغابــات منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي العصــر الكربونــي، ولدينــا ادلــة 

واســعة علــى ذلــك مــن الترّســبات الفحميــة حــول العالــم. وكانــت تلــك الغابــات المبكــرة تتكــّون مــن أشــــجار 

ترتفــع بيــن عشــرة وخمســــة وثالثيــن مــــترًا، وذات جــذوع يبلــغ قطرهــا مــــترًا. بعضهــا قــد يكــون مألوفــًا لنــا 

نســــبّيًا، بمــا فــي ذلــك الســرخس الشــــجري الــذي يرتفــع عشــرة أمتــار. 

ثمــة فتــرة انتقاليــة أخــرى عاشــتها الغابــات خــالل العصــر البرمــي. ففــي نهايــة ذلــك العصــر خضعــت الغابــات 

األولــى التــي ســــادت العالــم، لمــدة مئــة مليــون عــام تقريبــًا، لتغّيــر فــي التركيــب، إذ تطــّورت أنــواع نباتيــة 

جديــدة وحّلــت محّل األشــــكاِل الســــابقة.

كان هــذا االنتقــال تدريجيــًا واســــتغرق فــــترة ثالثيــن مليــون عــــام، فخضعــت الغابــات التــي تمّيــزت بأشــجار 

ذنــب الخيــل العمالقــة والســرخس وريشــــيات البــذور تدريجيــًا ألشــكال جديــدة مــــن النباتــات حامــــالت 

البــذور التــــي تطــّورت مــن أســــالف عاريــات البــذور. وقــد شــــمل ذلــك عــّدة مجموعــات كــــبرى ال تــزال 

ــيات. ــات والسيكاســ ــال الصنوبري ــن أمث ــا مــ موجــودة حتــى أيامن

تاليــًا، ظهــرت نباتــات البــذور الحديثــة، التــي تتكــّون أساســــًا من عاريات البذور وهي الصنوبريات، وكاســــيات 

البــذور ويقصــد بهــا النباتــات المزهــرة، وهــذان النوعــان معــًا يمّثــالن جميــع الغابــات فــي كل أرجــاء العالــم، 

ــر اندمــاج الكتــل البريــة  وترجــع أصولهمــا إلــى التغيــرات التــي حصلــت فــي العصــر البرمــي، التــي نشــأت إث

للعالــم فــي قــارة بانجيــا العمالقــة.

انتقــااًل إلــى عصــر الغابــات الثانــي، ينــّوه المؤلــف إلــى أنــا لــن نفهــم توزيــع غابــات اليــوم وتنّوعهــا إن لــم 

ــاء ذلــك الزمــن انتقلــت القــاّرات إلــى مواقعهــا  ــتين مليــوَن عــام الماضيــة. ففــي أثنــ ــتة والســ نــدرس الســ

ــز.  ــال الهيمااليــا واأللـــب واألنديـ الحاليــة، فأوجــدت سالســل جبليــة كجبـ
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وأحــدث ذلــك تشــّعبات تطّوريــة كبــرى بــــين العديــد مــن مجموعــات كاســــيات البــذور. وتغّيــر المنــاخ 

العالمــي فأخــذ يــــزداد بــرودة بعدمــا كان دافئــًا، وُتــّوج ذلــك فــي نهايــة المطــاف بسلســــلة مــــن العصــور 

الجليدّيــة الكبــرى، وارتفعــت مســتويات البحــر وانخفضــت عــّدة مــرات.

وإزاء تلك الخلفية، اســــتمرت كاســــيات البذور في تنويع الغابات وملئها بأنواع جديدة. وامتدت الغابات 

نفســــها من القطب إلى القطب، ثم امتدت الغابــــات المداريــــة أو شــــبه المدارية المطيرة عــــلى معظم 

كتــل اليابســة، مــا أدى إلــى نشــوء أكبــر امتــداد لهــذه الغابــة علــى اإلطــالق منــذ غابــات المســــتنقعات فــي 

العصــر الكربوني.

كان للتحــّوالت التكتونيــة الكبــرى فــي توزيــع القــاّرات فـــي العصــر األيوســــيني، تداعيــات مهّمــة علــى 

غابــــات العالم. فقد أخــــذت القارات الجنوبيــــة كالقاّرة القطبية الجنوبيــــة وأمريــــكا الجنوبية وأستراالســــيا 

تتفــّكك وتتباعــد، وفــي حيــن بقيــت القــاّرة القطبيــة الجنوبيــة متمركــزة علــى القطــب، فــإن أمريــكا الجنوبية 

وأستراالســــيا انتقلتــا إلــى الشــمال نحــو موقعيهمــا الحالييــن.

نتيجــة لتلــك التغّيــرات التكتونيــة والمناخيــة، بــدأت تشــكيالت الغابــات فــي التراجــع فــي خطــوط العــرض 

العاليــة. وحّلــت أشــجار الصنوبــر التــي تحتمــــل البــرد محــّل الغابــات العريضــة األوراق فــي خطــوط العــــرض 

القطبيــة قبــل نحــو 35 مليــون ســــنة، فــي حيــن أّدت بدايــــات التجّلــد فــي القــاّرة القطبيــــة الجنوبيــة إلــى 

انكمــاش ســريع لأشــــجار فــي تلــك القــارة واختفائهــــا فــي نهايــة المطــاف.

وأخــذت الغابــات المداريــــة الرطبــة الدائمــة الخضــرة تتراجــع فــي وســط أوراســيا وأمريــكا الشــمالية لتحــّل 

محّلهــا تشــكيالت غابــات مختلطــة دائمــة الخضــرة ومتســاقطة األوراق. 

ظهــرت األعشــــاب األولــى فــي ذلــك الزمــن تقريبــًا. و كان هــذا الحــدث ذا آثــار عميقــة علــى الغابــات. 

فاألعشــــاب تقــاوم الجفــاَف بتفضيلهــا االســتثمار فــي نمــــّو الجــذور والقــدرة علــى حفــظ الــــماء. وتحتفــظ 

األعشــــاب أيضــًا بأطرافهــــا المتناميــة عنــد أســــفل نصــــول األوراق القريبــة مــن التربــة، مــا يســــمح لهــا 

بالتعافــي بســرعة مــن الحريــق والرعــي. 

وصــواًل إلــى غاباتنــا الحديثــة، يذكــر الكاتــب، أنــه يمكــن تتّبــع تشــــّكل غاباتنــا الحديثــة مــــن نهايــة الفتــرة 

األخــــيرة الجليدّيــة، إذ كانــت عــودة الغابــات إلــى مناطــق المناخــات الشــــمالية ســريعة جــدًا بعــد تراجــع 
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الجليــد قبــل 000,12 ســــنة. وتخبرنــا ســجالت حبــوب اللقــاح آنــذاك، أن األشــجار المتســاقطة األوراق 

بــدأت فــي التوّســــع خــارج مالجئهــا الجنوبيــة. وترّســــخت العديــد مــن مجتمعــات الغابــات القصيــرة العمــر 

التــي ليــس لهــا نظيــر حديــث.

قبــل 8000 عــــام، امتــّدت الغابــات المتســــاقطة األوراق مــن شــــمال أوروبــا إلــى الجــــزر البريطانيــــة وجنوب 

إســــكندنافيا، وبــدأت األنــواع الوافــدة الجديــدة مثــل أشــجار الــدردار والزيزفــــون وجــار المــاء، التغلغــل فــي 

الغابــات األوروبيــة قبــل نحــو 7000 عــام، بينمــا اســــتمّر البلــوط فــي االنتشــار. 

وانتشــرت أيضــًا غابــات البلــوط والصنوبــر عبــر البحــر المتوســــط، كمــا فعــل الزيتــون والفســــتق. وقبــل نحو  4000 

عــام، أصبــح توزيــع أنــواع الغابــات الرئيســــة فــي أوروبــا وتكوينهــا متماثــاًل مــع مــا هــو مألــوف لدينــا اليــوم.

حــول االضطــراب والديناميكيــة، فــي نشــأة الغابــات، يؤكــد غــزول، أن الغابــات فــي حالــة تغيــر مســتمر،  

ــات، يمكــن تفصيــل  ــات التــي تتعــرض لهــا الغاب ــرات واالضطراب ــر فــي تلــك التغّي ــاك عــدة عناصــر تؤّث وهن

بعضهــا فيمــا يلــي:

ــّد فــي العالــم،  العواصــف: الغابــات المعتدلــة الشــمالية، التــي تشــغل بعــَض األقاليــم ذات الريــاح األشــ

تتعــّرض بانتظــام لعواصــف رعديــة شــديدة تحــدث دفقــات شــديدة هابطــة مــن الهــواء البــارد الكثيــف 

الــذي يــــضرب األرَض وينتــــشر فــي كل االتجاهــات، محدثــة بقعــــًا مــن الغابــات المتضــّررة علــى طــول مســــار 

العاصفــــة الرعديــة. كذلــك تدّمــر األعاصيــر الغابــات المداريــة قــرب الســواحل، كمــا فــي اإلقليــم المــداري 

الرطــب فــي اســتراليا.

ومــن المتوقــع حســــب بعــض الروايــــات، أن يــؤدي االحتــرار العالمــي إلــى تزايــد شــــّدة األعاصيــر المداريــة 

بنســبة تصــل إلــى 20 فــي المئــة عنــد نهايــة هــذا القــرن. 

إذا كانــت نتيجــة ذلــك حــدوث ضــرر أشــّد للغابــات، فقــد يكــون تعافــي الغابــات بطيئــًا. وقــد تــؤّدي شــّدة 

األعاصــــير المتزايدة أيضًا إلى تفضيل األنــــواع األكثر مقاومة للرياح القوية، مثل أشــــجار النخيــــل، واألنواع 

األكثــر تحمــاًل للظــروف المضطربــة.

النــار: توجــد النــــار حيــُث توجــد نباتــات. وال ُتســــتثنى الغابــات مــن ذلــك، فمســاحاٌت شاســعة مــن الغابــات 
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ــببها البــرق الطبيعــّي. وقــد   ـّ الشــــمالية المدارّيــة الجافــة تديــــُن ببنيتهــا وتركيبهــا ألنظمــة الحرائــق التــي يسـ

اســــتخدم البشــُر النــاَر منــذ آالف الســــنين إلدارة المعالــم الطبيعّيــة الحرجّيــة مــن أجــل حاجاتهــم الخاصــة.

علــى ســــبيل المثــال، تشــّكلت المعالــم الطبيعّيــة األســترالية علــى مــدى عشــرات آالف الســنين عــن طريــق 

اســتخدام الشــــعوب األصلّيــة للنــار. فمــن الممكــن احتــواء النــار بمثابــة أداة لــإدارة وتوجيههــا، والتحّكــم 

بوتيرتهــا. أمــا الحرائــق الطبيعّيــــة فإنهــا أكثــُر عشــــوائية. وتختلــف في النوع والشــــّدة، وامتدادها المكاني.

الحيوانــات العاشــبة واآلفــات: تلعــب هــذه الكائنــات أدوارًا مؤثــرًة فــي التغييــرات التــي تلحــق بالغابــات 

علــى اختــالف أنواعهــا، فالعديــد مــن أنــواع الغــزالن، وخاصــة الغــزال األبيــــض الذيــل فــي أمريــكا الشــــمالية 

والغــزال األحمــر فــي أوروبــا، تلتهــم الشــــتالت والغرائــس الصغيــرة، فتُحــّد بشــكل كبيــر مــن تجديد األشــجار. 

ــناجب وفئــران الحقــل واألرانــب، تــأكل بــذوَر  ــات الصغيــرة، مثــل الفئــران والســ كمــا أن العديــد مــن الثدييــ

األشــــجار والشــتالت بانتظــام.

هــذه الحيوانــــات تفّضــل أنواعــــًا خاّصــة مــن األشــــجار، ولذلــك يمكنهــا تغيــــير تركيــب الغابــة وتنميتهــا فــي 

المســــتقبل. يضــاف إلــى ذلــك أن بعــض أنــواع األشــــجار قــادرة علــى احتمــال الرعــي المتكــّرر، ولكــن األنــواع 

األخــرى ال تســــتطيع.

ــات، والحشــرات ليســت مســؤولة وحدهــا عــن  المــرض: األمــراض الشــجرية لهــا تأثيرهــا أيضــًا علــى الغاب

هــذه األمــراض، فهنــاك الفطريــات أيضــًا، إذ ينتــج مــرض الــــدردار الهولنــدي، المســــؤول عــن الخســــارة 

الكاملــة تقريبــًا ألشــــجار الــدردار فــي أنحــاء أوروبــا منــذ أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين، عــن ُمْمــرض فطــري 

انتشــر عــن طريــق سوســة تتطّفــُل علــى ظهــر خنفســاء لحــاء الــدردار. 

كمــا أن مصــدر تفّشــي العديــد مــن األمــراض الشــــجرية قــد يعــود إلــى التجــــارة البشــرّية. علــى ســــبيل 

ــحنة مــن جــذوع األشــجار المصابــة مــن  ــدردار الهولنــدي إلــى أوروبــا عــن طريــق شــ المثــال جــاء مــرُض الــ

أمريــكا الشــمالية. 

ــا،  ــة التــي يعتمــد عليهــا مجتمعن ــات والخدمــات البيئي ــى الحديــث عــن ســلع الغاب ــا المؤلــف إل يمضــي بن

مؤكــدًا أن مــوارد الغابــات ذات أهميــة بالغــة للبشــرية فــي العصــر الحديــث، إذ يعتمــد نحــو 1.5 مليــار 

ــات.  ــة للغاب ــتهم بشــكل أو بآخــر، علــى المــوارد المادي ــمة فــي معيشــ نســ
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ــة مــوارد  ــاخ والــدورة المائيــة إلــى حمايــ ــات بيئيــة تقّدمهــا الغابــات، بــدءًا مــن تنظيــم المنــ وهنــاك خدمــ

التربــة والحمايــة مــن المخاطــر، باإلضافــة إلــى مالجــئ للتنــّوع البيولوجــي واحتياجاتنــا الترفيهيــة والجماليــة 

والروحية..ومــن أبــرز تلــك الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا الغابــات للبشــرية.

األخشــاب: ُتعتبــر األخشــاب الســلعة الحرجّيــة التجاريــة األعلــى قيمــة، إذ تبلــغ قيمــُة التجــارة العالميــة 

للتنميــة  أساســية  دعامــة  األخشــــاُب  ومّثلــت  أمريكــي.  دوالر  مليــار   150 قرابــة  الخشــــبّية  للمنتجــات 

االقتصاديــــة طــوال معظــم تاريــخ الحضــارة. 

اســــُتخدمت األخشاب، لبناء المدن والسفن والسكك الحديدية، وبذلك أنتجت وسائل إلضفاء المركزّية 

علــى القــوة االقتصاديــة والسياســية، مــن خــالل ســفِن االستكشــــاف والتجــارة والغزو، وشــــبكات االتصال 

والســــيطرة.  كما أن الوقود الخشــــبي، زّود التقــــدَم البشرّي بالطاقة خالل معظم تاريخنا. 

وفــي إندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن، اســــُتخِدمْت حقــوق الســــيطرة علــى مــوارد األخشــــاب ِلربــط رؤســــاء 

الــدول والجيــش والقطــاع الخــاص ودفِعهــم لتأســــيس أنظمــة حاكمــة أّثــرت فــي التنميــة االقتصادّيــة 

ــتعماري حتــى يومنــا هــذا. ــّية لهــذه البلــدان مــن العصــِر االســ والسياســ

المنتجــات الحرجيــة غيــر الخشــبية: أدرك مــن يعيشــــون فــي الغابــــات وحولهــا، وباألخــــّص فــي 

المناطــــق المدارّيــة، منــذ فتــرة طويلــــة أن الغابــات توّفــر تنّوعــًا كبــــيرًا ووفــرًة مــن المــوارد غيــر الخشــــبّية 

ــجار  ــها. وغالبــًا مــا ُمنحــت أشــ ــاب نفســ ــة،  أكثــر قيمــة بكثيــر مــن األخشــ التــي غالبــًا مــا تكــون، مجتمعــ

ــرات التــي يقّدمهــا  ــر للخي ــة أعلــى مــن األخشــاب فــي الوصــف المبّك ــة مكان ــات الطّبي الفاكهــة والنباتــ

العالــم الجديــــد.

يصيــب نقــص المغّذيــات الدقيقــة مليــاري فقيــر فــي جميــع أنحاءالعالــم. ويمكــن أن تخّفــف األغذيــــة 

الحرجّيــة مــن أوجــه النقــص بالمســاهمة فــي التنــّوع الغذائــي، كمــا هــي الحــال فــي أفريقيــا، إذ يــأكل 

األطفــال الذيــن يعيشــــون فــي مناطــق الغابــات الكثيفــة المزيــد مــن الفاكهــة والخضــراوات، وبالتالــي 

ــر لهــم نظــام غذائــي أكثــر توازنــًا. ـُ يتوافـ

معظــُم مــا ُيجمــع مــن المنتجــات الحرجّيــة ُمخّصــص لالســتخدام المحلي والمعيشــي، ولكــّن بعَضها ُيتداول 

في األســــواق اإلقليمية والعالمية فيوّفــــر الدخَل للعديد من ســــكان الريف في المناطق المدارّية.
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النباتات الطبية: ُتشــــير الخصائص القابضة والســــاّمة والمــــّرة للعديد من نباتــــات الغابــــات المدارّية إلى 

احتمــال اســــتخدامها ألغــراض طّبيــة. لذلــك يواصــل الكثيــرون االعتمــاد علــى الخصائــص العالجيــة، لنباتــات 

ــة التــــي تراكمــْت معرفتهــا وانتقلــت عــــبر أجيــال عديدة. يِّ الغابــات البرَّ

ــة. وتقــوم شــركات األدويــة  ورّبمــا تكــوُن القيمــُة الصيدالنيــة لنباتــات الغابــات أصــاًل مــن أصولِهــا الرئيســ

الصغيــرة والكبيــرة بالتنقيــب عــــن مرّكبــات فّعالــــة دوائيــًا مــن نباتــــات الغابــات المدارّيــــة.

غالبــًا مــا يقــــال إن الحفــاظ علــى الغابــــات المدارّيــة أمــٌر بالــغ األهميــة لقــدرة البشــرّية علــى مكافحــة 

األمــراض، بفضــل المخــزون الكبيــر مــن النباتــات ذات اإلمكانــات الدوائيــة غيــر المســــتثمرة حتــــى اآلن. غــــير 

أن الطريــَق طويلــة مــــن الفحــص فــي المصنــع إلــى تســــليم منتــج اخُتبــر اختبــــارًا جيــدًا وصــار قابــــاًل للتطبيــق 

تجاريــًا. ولذلــك نجــــح قليــل مــن هــذه الجهــود وانهــار العديــد مــن الشــركات الناشــئة الصغيــرة.

ــكل جزءًا مهّمًا من النظِم الغذائية لكثير من الشــعوب  ـّ ــة فــي الغابــات تشـ يِّ لحــوم الطرائــد: الحيوانــات البرَّ

ــوم الطرائــد”،  ــة التــي ُتصطــاد، والمســماة بـــ “لحــ يِّ ــر حيوانــات الغابــات البرَّ ــة. وتوّف فــي المناطــق المدارّي

المصــدَر الرئيــس للبروتيــن لمــا يقــارب ســــتين مليــون شــخص فــي المناطــق المدارّيــة.

ــًة  ــلعًة ُمتداول ــوم الطرائــد ســ ــِد عــدِد الســكان، وتوســيِع شــبكاِت التجــارة العالميــة، أصبحــت لحــ مــْع تزاي

علــى نطــاٍق واســــٍع، وبصــــورة غيــر قانونيــة فــي كثيــٍر مــن األحيــــان، فتجــُد طريَقهــا إلــى المــدن والبلــدات 

اإلقليميــة، وبشــــكٍل متزايــــٍد، فــي أماكــَن أبعــَد، كلنــدن وغيرهــا مــــن المــدِن الدوليــة الكــــبرى.

خدمــات النظــم اإليكولوجيــة: يرجــــُع الفضــــُل إلــى الغابــاِت فــي توفيــِر عــــدد مــن خدمــات النظــم 

اإليكولوجيــة، والمســاهمة فــي رفــاه اإلنســــان. وتشــمل هــذه الفوائــد تنظيــَم المنــاخ، والســــيطرة علــى 

الفيضانــات، والحــّد مــن التلــّوث، وتوفيــَر الميــــاه العذبــة، وحمايــَة التربــة. وُيحتفــَى دومــًا بالغابــات باعتبارهــا 

“رئــة العالــم”، إذ تضــّخ األكســــجين الواهــَب للحيــاة فــي الغــالف الجــّوي، وباعتبارهــا إســــفنجًة ضخمــة 

ــّص ميــاَه العواصــف وتطلقهــا فــي فتــرات الجفــاف. تمتــ

نوعيــة الميــاه وكميتهــا: مــن األمثلــة البــارزِة والمستشــَهد بهــا فــي هــذا النطــاق، مــا التزمــت بــه مدينــة 

نيويــورك مــن الحفــاظ علــى الغابــات باالســتحواذ علــى األراضــي وعمــل محميــات بغــرض تأميــن إمــدادات 

نظيفــة مــن الميــاه للــري واالســتخدام المنزلــي. 
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وهــذا المفهــــوم لخدمــة النظــام البيئــي ليــس جديــدًا، ففــي منتصــف القــرن التاســــع عشــر، ُنســبت فتــرات 

الجفاف في بورما إلى إزالة الغابات من مســــتجمعات الميــــاه وألهمت الحكومة االســــتعمارية بتحســــين 

إدارة الغابــات. 

كمــا أعــاد الفيضــان الــذي اســتمّر طويــاًل علــى مناطــق واســعة مــن جنــوب إنجلتــرا فــي أوائــل عــام 2014 

إثــارة الجــدل فــي المملكــة المتحــدة، حــول أهميــة الغابــات فــي الحمايــة مــن الفيضــان. إذ تســــتخدم الغابات 

مياهــًا أكثــر مــن التــي تســــتخدمها أنــواع النباتــات األخــرى. كمــا إن ظّلــة الغابــات تعتــرض ميــاَه األمطــار، مــا 

يمكــــن أن يقلــل كمّيــــة األمطــار التــي تصــــل إلــى األرض، وبالتالــي يســــهم فــي الســــيطرة علــى الفيضانــات.

 

حمايــة التربــة وتخفيــف المخاطــر: يقــــال إن إزالــَة غابــات البحــر المتوســــط منــذ أكثــر مــن 2000 عــام قــد 

تســــببت فــي تــآكل التربــة وتدهــــوِر األراضــي علــى نطــاق واســــع. ومــع ذلــك، فإن األشــجار ليســت ما يمنع 

تــآكَل التربــة، بــل النباتــات التحتيــة ونفايــة الغابــات. ويرجــع تدهــور األراضــي وتــــآكل التربــة بعــد إزالــة الغابــات، 

فــي األغلــب، إلــى ممارســــات االســتخدام المســيء لأراضــي مثــل الرعــي الجائــر أو الحــرق الــذي يقّلــل مــن 

غطــاء النفايــات ويدّمــر المــواد العضويــة فــي التربــة.

تخزيــن الكربــون وانبعاثاتــه: ُتخــّزن الغابــاُت نحــو 45 فــي المئــة مــن الكربــون األرضــي، وُيحفــظ هــــذا 

الكربــون فــي الكتلــة الحيويــة النباتيــة وفــي التربــة، علــى الرغــِم مــن اختــالف النســــبة بيــن أنــواع الغابــات.

ــين المنبعــث مــن  ــيد الكربــون فــي الغــالف الجــوي، باإلضافــة إلــى النيتروجــ وتعمــل تركيــزاُت ثانــي أكســ

ــجار وتســريع نموهــا فــي جميــع  ــميد األشــ ــتخداِم الوقــود األحفــوري، علــى تســ الصناعــة والزراعــة واســ

أنحــاء العــــالم.

تبعــًا لهــذه األهميــة، فــــإن العديــد مــن األراضــي الزراعيــة الســــابقة والمناطــق المعتدلة والمدارّية، تشــــهد 

اآلن إعــادة نمــّو الغابــات، وتعمــل هــذه المناطــق بمثابــــة وســائل مهّمــة لتصريــف الكربــون. وأصبحــت 

االســــتعادة النشــــطة للغابــات أســاليب شــائعة للتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

تنظيــم المنــاخ: الغابــات تمنــح الظــّل  وتصــدر بخــار المــاء، وتحتجــز الكربــون، وتســاعد بذلــك فــي تبريــد 

البيئــة علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة. فحركــــُة المــاِء عبــر النبــات وتبخــره مــــن األوراق، 

ــماِء  ــي ُمعظــم ُعلــ ــر. ولذلــك، يول ــٌر تبريــدي كبي ــح، تســتهلك الحــرارَة وذات تأثي ــة ُتســمى النت وهــي عملي

المنــاخ أهميــًة متزايــدة لــدور الغابــات فــي تنظيــم المنــاخ اإلقليمــي.
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في الفصل السادس واألخير من الكتاب، يتطّرق المؤلف إلى ماضي الغابات وحاضرها ومستقبلها.

بالنســبة للماضــي، فهــو يرتبــط إلــى حــدٍّ بعيــد بإزالــة الغابــات، كــون التاريــخ البشــرّي للغابــات هــو، إلــى حــّد 

كبيــر، تاريــُخ إزالــة الغابــات، وهــو قديــٌم قــدَم التاريــخ البشــرّي نفســه. 

اســــتخدم البشــر فــي أواخــر العصــر الحجــري القديــم والعصــر الحجــري الوســــيط فــي أوروبــــا الفــؤوَس 

ــِل  ــار لتحوي ــتخدموا النــ ــم. واألهــّم مــن ذلــك أنهــْم اســ ــِل مــن األحــراج حــوَل منازلهــ ــِة القليــ الحجريــة إلزال

ــة التــي كانــوا يصطادونهــا. وكانــت هــذه  يِّ ــة لتجــذب إليهــا الحيوانــات البرَّ يِّ أراضــي الغابــات إلــى مــــراٍع برَّ

الممارســــة مألوفــًة منــذ فتــرة طويلــة لــدى الســكان األصلييــن فــي أســتراليا الذيــن قامــوا بتشــكيل المناظر 

ــذ عصــور ســحيقة. ــار من ــة باســتخدام الن الطبيعّي

ــة فــي أوروبــــا خــالَل العصــر الحجــري الحديــث والعصــر البرونــزي، وتعاظــَم  يِّ اســــتمّر تدميــر الغابــــات البرَّ

عندمــا ســــّهلِت المحاريــُث والفــؤوس الحديديــة إزالــَة الغابــاِت وزراعــَة التربــة. وبحلــول عــام 500 قبــل 

الميــالد، فقــدت أوروبــا معظــــَم غطائهــا األصلــي مــن الغابــات.

ــبّية ألغــراض متنّوعــة. ولــم  اســتوجب التطــّور الصناعــي الرومانــي أنواعــًا محــّددة مــن اإلمــدادات الخشــ

يكــن الحصــول علــى هــــذه اإلمــدادات يعتمــــد فقــط علــى البقــع المتبقيــة مــن األحــراج التــي ال يمكــن أن 

ــتمرار. وأدى ذلــك إلــى ظهــور نظــم إدارة الغابــات، وضمــن أهدافهــا قطــع  توّفــر منتجــات منتظمــة باســ

ــز إعــادة نمــو البراعــم المتعــّددة مــن أجــل الحصــول  ــتوى األرض لتحفي األشــجار بشــكل دوري علــى مســ

علــى الجــذوع أو الحطــب أو األخشــاب. 

ــام 1100 عــن قوتهــا مــن خــالل  ــا منــذ نحــو عــ ــة التــي تأسســت فــي أوروب ــة القوي ــرت الــدول المركزي عّب

ــاء  ــب البن ــة مــن خشــ ــا كميــات هائل ــب كلهــ ــدة الرائعــة، التــي تتطّل ــس الكاتدرائيــات والقــالع الجديــ تكريــ

ــًا، بمــا فــي  ــاء كل شــيء تقريب ــُتخِدم الخشــب لبن واألخشــاب األخــرى لتشــييدها. عــالوة علــى ذلــك، اســ

ذلــك المنــازل وطواحيــن الهــواء.

أصبحــت الغابــــات مصــدَر نــزاع بيــن الســــكان المحلييــن، الذيــن ســــَعوا إلــى مــوارد الغابــات لتلبيــــة احتياجاتــم 

الخاصــة، والملــوك واألســــاقفة ومــاّلك األراضــي المحلييــن الذيــن يســعون لتأمــــين عائــدات مــن أراضــي 

الغابــات. كمــا ظهــرت المنافســــة بيــن البلــــدات والمناطــق المجــاورة علــى الوصــول إلــى الخشــــب. 

وفــي أوروبــا مــا قبــل الصناعيــة، توّســــع اســــتغالل األخشــاب علــى نطــاق كبيــر مــن القــرن الخامــس عشــر 
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ــع الفؤوس  ـِ إلــى القــرن الثامــن عشــر لتلبيــة المتطلبــات المتزايــدة باســتمرار بمــا فــي ذلك، صْهُر الحديد لصنـ

والمحاريــث التــي، بدورهــا، كانــت تســــتخدم إلزالــة المزيــد مــن الغابــات لمصلحــة الزراعــة. 

فيمــا يخــص الحاضــر، الــذي تضمــن إزالــة الغابــات وفــي الوقــت ذاتــه، إعــادة التحريــج. يــورد المؤلــف، أن  

إزالــــُة الغابــاِت فــي أوروبــا، أنــذرت بإزالــة الغابــات فــي المناطــق المدارّيــة، بمــا يقــرب مــن اثنــي عشــر مليــون 

هكتــار ســنويًا. 

وأّدى النمــّو الهائــل فــي عــدد الســكان واالقتصــادات العالميــة، إلــى جانــب التوّســــع الهائــل فــي شــــبكات 

التجــارة العالميــة، إلــى إزالــة الغابــات المدارّيــة بشــكل ســريع وواســــع. وُأزيَلــت الغابــات فــي ثمانينيــات 

القــــرن العشــرين أكثــَر مــن أي وقــــٍت آخــر فــي تاريــخ البشــرّية، مــــع تمّيزهــا بــأن كل هــذا الدمــار تقريبــًا كان 

محصــورًا فــي المناطــق المدارّيــة. ولــم يكــن عقــد التســعينيات أقــّل وطــأة فــي هــذا الصــدد.

ُتــزال الغابــات غالبــًا، بســبب تكاليــف الفــرص البديلــة، حيــث ُتــزال غابــة، حيــن تتجــاوز القيمــُة المكتســــبُة مــن 

تحويلهــا إلــى اســــتخدامات أخــرى لأراضــي، قيمــَة االحتفــاِظ بهــا بوصفهــا غابــة. 

هنــا يمكــن القــول إن الحاجــــة المتزايــدة إلــى األراضــي الزراعيــة، تمّثــل الدافــــَع الرئيــــس إلزالة الغابــــات، كون 

األراضـــــي الزراعيــة أكثــر قيمــة مــن الغابات.

علــى الرغــم مــن بلــوغ ذروة إزالــة الغابــات فــي عــام 2008، فــإن إزالــة الغابــات فــي منطقــة األمــازون 

البرازيليــة تراجعــت بحلــول عــــام 2012، وُيعــزى ذلــك إلــى اتجاهــات االقتصــاد الكّلي، وزيــادة إنفاذ القانون، 

وسياســــة الحكومــة، ومبــادرات القطــاع الخــاص التــي ُفرضــت بضغــوط مــن النشــطاء البيئييــن، مــا قــد 

يشــير إلــى بدايــة االنتقــال إلــى إعــادة التحريــج فــي أكبــر غابــة مدارّيــة فــي العالــم.

وفــي الوقــت الحالــي، أصبحــت إعــادة التحريــج اتجاهــًا ســائدًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، حتــى مــع اســتمرار 

إزالــة الغابــات. وتســتند التحــّوالت نحــو إعــــادة التحريــج الصافــي إلــى تغييــرات فــي البيئــة االقتصاديــة 

والسياســية، إال أن كّل حالــة مختلفــة وفــق مقتضياتهــا وظروفهــا الخاصــة.

وعــن مســتقبل الغابــات، يبيــن غــزول، أن الغابــات تتعافــى فــي العديــد مــن مناطــق العالــم مجــّددًا، ولكــن 

العالقــة القويــة فــي الســابق بيــن تكويــن الغابــات والتدرجــات المناخيــة لــم تعــد تنعكــس فــي الغطــاء 

النباتــي الحديــث، الــذي أصبــح أكثــر تجانســًا عبــر نطاقــه.
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وغالبــًا مــا تكــون غابــــات النمــّو الثانويــة أقــل ثــــراًء فــي األنــواع وتدعــم كتلــة حيويــة أقــل مــن الغابة األوليــــة 

ـــالف  األصليــة. وبالتالــي، يمكــن أن تدعــَم إعــادة التحريــج التنــّوَع البيولوجــي واحتجــاز الكربــون فــي الغـِ

الجــّوي، ولكــن مــن غيــر المرّجــــح أن تحــّل تمامــًا محــّل مــا فقــد بإزالــــة الغابــات.

ــات التــي تشــبه تلــك المفقــودة.  ــاء الغاب ــُة إعــادة إنشــ ــات، زادت صعوب ــدان الغاب ــرُة فقــ كلمــا طالــت فت

المكّثفــة أصعــب مــن  الزراعــة  أو  التــي اســتخدمت منــذ فتــرة طويلــة للمراعــي  المناطــق  فاســتعادة 

اســتعادة تلــك المســتخدمة فــي الزراعــة المتنّقلــة القصــــيرة األجــل، حيــث يمكــن أن تكــوَن التربــة والمنــاُخ 

المحلــي والنباتــات المتاحــة مختلفــة تمامــًا عــن تلــك التــي كانــت ذات يــوم تدعــم الغابــات األصليــة.

ويشــير، إلــى أن تزايــد ُنــدرة الغابــات، أدى إلــى ظهورغابــات اصطناعيــة ُتــزرع عــادًة إلنتــاج الخشــب التجــــاري، 

واآلن يتــــم الحصــول علــى ربــــع إجمالــي األخشــــاب الصناعيــة مــن هــذه المــزارع أو الغابــات االصطناعيــة 

التــي تشــكل 4 فــي المئــة مــن مســــاحة الغابــات العالميــة.

إلــى ذلــك، يؤّكــد المؤلــف، أننــا  دخلنــا اآلن حقبــًة مــن التغّيــراِت البيئيــة الســريعة التــي خلقــْت ظروفــًا لــم 

يســــبْق لهــا مثيــل. وقــد نضطــُر إلــى إدارة الغابــــات بطــرٍق جديــدة، ورّبمــا ال تكــــون المعرفــة التــي نمتلُكهــا 

حاليــًا هــي األنســــَب لهــذا الغــرض. 

في ســــياق التعامِل مع التغّيِر البيئي، ســعْت اســتراتيجيات إدارة الغابــــات إلى تالفي اآلثــــار غيِر المرغوب 

فيهــــا للتغييــِر بتحســيِن دفاعــاِت الغابــات. وتشــــمُل التدّخــالت للحمايــة مــن الحرائــق التوعيــة بمخاطــِر 

الحرائــق، وإدارَة كميــات المــواّد القابلــة لالشــتعال، وإحــداَث فواصــَل للحريــق. كمــا يمكــن الســيطرة علــى 

أعــداد اآلفــات عــن طريــق مبيــدات األعشــاب. وتطويــر لوائــح األمــن الحيــوي وتحســــين أنظمــِة المراقبــة. 

لكــن فــي نهايــِة المطــاف، ُشــّبهت مقاومــُة التغّيــرات البيئيــــة المزمنــة بالتجذيــف فــي اتجــــاِه المنبــع: أي 

أن المقاومــُة المســــتمّرة للظــروف المتغّيــرة باســــتمرار تؤّخــر الحــدث مؤّقتــًا، لكنهــا ليســت واقعيــة علــى 

المــدى الطويــل.
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