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كلـ ــمة الع ـ ــدد
�إن من الفوائد الكربى لتحرير هذه الن�شرة ما نتعلمه نحن املحررين عن �أمور البيئة يف ال�شرق
الأو�سط من خالل املقاالت التي نتلقاها ومرا�سالتنا مع زمالئنا .كثريا ما ن�سمع عن رتبة جديدة
اكت�شفت يف غابات املطر اال�ستوائية� ،أو ن�سعد بالأخبار املده�شة من د .ماكدونالد من قطر عن
اكت�شاف نوع جديد يف اخلليج العربي – بزّاقة منا�سبة للت�صوير ب�شكل مذهل تنتمي �إىل جن�س
.Chromodoris
ي�صعب على املرء �أن ال يت�أثر بغزو الإ�سمنت امل�سلح للبيئة الطبيعية يف املنطقة .كم تبقى من ال�سنني
قبل �أن ال جند مكانا نخ ّيم فيه؟ قد تقول �أن ذلك م�ستحيل ،لكن ،من منا كان يتخيل قبل � 10سنوات
�أن ي�صبح م�ستحيال التخييم على �شاطئ يف دبي لأن كل ال�شواطئ قد ع ّمرت؟ جند نحن الب�شر
ذلك �أمرا غري مريح ولكن فلنفكر للحظة يف احليوانات والنباتات الطبيعية التي �أزيحت جانبا� .إىل
�أين جرى ترحيل كل تلك احليوانات ،وهل يفكر �أو ُيعنى �أحد� ،أبعد من العناوين الرباقة للعالقات
العامة� ،أين هي تلك احلياة الفطرية الآن؟
عندما يكون للب�شر اعرتا�ضات ف�إن با�ستطاعتهم �إيقاف الأدوات واعرتا�ض الطرق ال�سريعة� .أما
عدميو الأ�صوات من �سكان العامل الطبيعي فلي�س لهم من خيار �سوى االعتماد على الب�شر املتقلبني
للن�ضال يف �صفهم .لذا فنحن ممتنون لأن هناك �أنا�سا ذوي وعي بالق�ضايا اجلادة التي تواجه
البيئة ،وقادرين على التعبري عن هموم جمتمعهم ،ولهم مواقع م�سئولة ت�سمح ب�إحداث التغيري .يف
مقــابلة حديثــة مع �صحيـفة جلـف نيــوز (� 8سبتمـرب�/أيــلول  ،2007الإ�س ــاءة للبي ــئة �سيـقتل غدن ــا،
 )http://archive.gulfnews.com/articles/07/09/09/10152422.htmيحـ ـ ـ ــذر ال�سيـ ــد
عبد العزيز املدفع ،املدير العام لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة� ،سكان منطقة ال�شرق
الأو�سط من �أنهم على �شفا «كارثة بيئية» .بعنرب ال�سيد عبد العزيز �أن املوارد الطبيعية للإمارات
العربية املتحدة واملنطقة الأو�سع ت�ستهلك يف م�شاريع تطوير م�سعورة ويطرح ال�س�ؤال – ما اجلدوى من
الكثبان الرملية �أو ال�صحاري؟ ويظن ،كما نفعل� ،أن ال�صحراء والبحر �ضروريان ل�صحتنا العقلية،
و�أن العي�ش يف الأدغال الإ�سمنتية يحول الب�شر �إىل �آالت .نحن بحاجة للمزيد من �أمثال ال�سيد عبد
العزيز – الذين يتحدثون بالنيابة عن البيئة – وعن «البزاقة» البحرية ال�صامتة املدفونة حتت
اجلزر ال�صناعية ،وعن ال�ضب الذي �أزيلت جحوره لإن�شاء املباين الفاخرة.
يعترب العلماء �أن الأمرا�ض التي تنتقل من احليوان �إىل الإن�سان متثل �أحد �أكرب الأخطار التي تواجه
الب�شرية .يف هذا العدد يقدم د .فرينري وزمالئه تقريرا عن �أوىل حاالت حمى غرب النيل التي
ت�سبب بها فريو�س غرب النيل يف ح�صان يف الإمارات العربية املتحدة� .إنه مر�ض انت�شر ،بعد ظهوره
يف الواليات املتحدة عام  ،1997ب�سرعة م�سببا وفيات بني الب�شر واخليول و�أنواع الطيور .تنقل
الطيور املهاجرة الفريو�س يف دمها ومتثل ت�أثريا بالغا يف ن�شره .يعلمنا د .لويد ود� .ستيدوورثي عن
مر�ض �آخر له ت�أثريات على ال�صــحة الب ــ�شرية ،احل ّمى املجهولة (�أو ح ّمى كيو) .ويبدو �أن هذه �أول
ويتوجب على حمرتيف �صحة احليوانات
حاالت للمر�ض ت�سجل يف الإمارات �أو اجلزيرة العربيةّ ،
املنزلية وحدائق احليوان العلم بها� .أنفلونزا الطيور هو مر�ض فريو�سي معروف ي�ؤثر يف الطيور
عرب العامل ،وقد عادت �أنفلونزا الطيور العالية الإمرا�ض �إىل الظهور عامليا ،مثرية قلق ال�سلطات
ال�صحية الب�شرية والبيطرية .يق ّدم الدكتور �أوبون وزمالئه تقريرا عن درا�سة �أظهرت وجود الأج�سام
امل�ضادة ل�ساللة  H5من �أنفلونزا الطيور يف �أنواع عديدة من الطيور الأ�سرية والطليقة يف الإمارات.
ح ّمى غرب النيل ،واحل ّمى املجهولة ،و�أنفلونزا الطيور كلها �أمرا�ض قد يكون لها ت�أثري بالغ على
ال�صحة الب�شرية وال�صناعات الزراعية يف املن ــطقة .هناك ح ــاجة يف الإمارات وكذلك ،دون �شك،
يف املنطقة ب�أ�سـ ــرها لأعمال بح ــث �أخرى مل ــراقبة وفهم الآثار املحتملة لهذه الأم ــرا�ض على الب�شر
واحليوانات امل�ست�أن�سة واحلياة الفطرية.

�أهداف جملة احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
 .تع ــزيز الوعي البي ــئي ومناق�شة امل�س ــائل املتعلقة باملح ــافظة على البيـ ــئة واحلي ــاة الب ــرية يف ال�شـ ــرق الأو�سـ ــط.
 .ن�شـر املعلوم ــات لتمكني املخت ــ�صني من الإطـ ــالع على �أ�سـ ــاليب الإدارة الأفـ ــ�ضل للحيـ ــاة الب ـ ــرية والعنـ ــاية بها.
 .توفيـ ــر نقـ ــاط ات�ص ــال مركزية لتقدمي املعلومـ ــات والنــ�صائح العملي ـ ــة حـول �إدارة احلي ـ ــاة البــرية يف املنــطقة.
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تعاين البيئة املحلية من النفايات .تعامل ال�صحاري
يف بع�ض الأماكن ك�صناديق قمامة مفتوحة .الحظ
املخترب املركزي للبحوث البيطرية يف دبي زيادة
هائلة يف وفيات احليوانات ب�سبب ابتالع املواد
البال�ستيكية .لكن �آفة «مر�ض كي�س البال�ستيك» قد
ي�صبح �أمرا من املا�ضي حيث ننقل يف ق�سم الأخبار
تطوير بال�ستيكيات تنحل يف البيئة وهي (كما
يقول �صانعوها) �أقل كلفة يف الإنتاج من الأكيا�س
التي ال تنح ّل يف البيئة .تل ّوث البيئة ،على هيئة
عقاقري بيطرية (ديكلوفيناك) التي تعطى للما�شية
والتي تقتل روا�سبها يف اللحم الن�سور الباحثة عن
الطعام� ،أدت �إىل تناق�ص كارثي يف تعداد الن�سور
يف الباك�ستان والهند .ي�صف كامببل مورن وزمالئه
اجلهود اجلارية ل�صون �أعداد الن�سور .متثل التقارير
املقلقة لـ بريداليف من �أن ديكلوفيناك متوفـّر يف
العيادات البيطرية يف تنزانيا تهديدا جديدا للن�سور
الأفريقية(http://www.birdlife.org/news/ .
)news/2007/10/africa_diclofenac.html

بعد �أن �أُعتقد �أنه قد انقر�ض؛�أعيد اكت�شاف �أبو
منجل الأ�صلع ال�شمايل امله ّدد يف �سوريا يف عام
� .2002أظهرت درا�سات جديدة خط هجرة وموقع
م�شتى هذا الطري ،يلفت د .بودن و د� .أجلور االنتباه
للحاجة حلماية �أف�ضل ملناطق احل�ضن والتكاثر
لإنقاذ الطري من االختفاء من ال�شرق الأو�سط من
جديد.
�إذا ،هناك العديد من املوا�ضيع ،وبع�ض احللول،
والكثري من ما ميكننا ،نحن املهتمني بو�ضع البيئة،
من الت�أمل فيه يف ن�شرتنا اجلديدة هذه .نتمنى
لكم قراءة �سعيدة ،ونرجو اال�ستمرار يف �إر�سال
املقاالت.
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