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كلـ ــمة الع ـ ــدد
نتقدم بال�شكر لبنك ر�أ�س اخليمة لدعمه املتوا�صل لهذه الن�شرة ،كما ن�شكر �أع�ضائنا الذين زاد
عددهم الآن عن � .5,000إن خطوات �إعداد الن�شرة �أمر مثري حني نرى الطريقة التي يت�شكل بها كل
عدد اعتمادا على املواد التي يجمعها املحررون لفرتة � 3أ�شهر .تعك�س �إن هذه الن�شرة الأخرية من
�سنتنا الثانية مو�ضوع احليوانات املجرتة ،وذلك �أمر جيد ،لأنه عند التفكر يف ال�صون يف املنطقة
العربية ف�إن الرمز الذي يتبادر للذهن هو املها العربي .نحن ،ككل التالميذ املجتهدين يف املدار�س،
نعلم ق�صة املها العربي ،و�إنقاذ النوع من حافة االنقرا�ض ،والتوليد الناجح لها يف حدائق احليوان
و�إطالقها من جديد يف الربية .لكن ،لعل ق�صة جناح ال�صون املف�ضلة يف العامل ال ميكن اعتبارها
مهمة متت ،ولعلها تكون املهمة امل�ستحيلة ب�شكل �أكرث ما كنا نظن.
ن�ض ّمن يف هذا العدد �سل�سلة من املقاالت الهامة عن رعاية و�إدارة املجرتات يف ال�شرق الأو�سط.
يظهر تقريرين لزميلني بيطريني كيف ميكن للتدخل البيطري احلديث م�ساعدة حيوان تعر�ض
�إىل حمنة ك�سر �ساقه� ،أو معاجلة قطعان كبرية من املجرتات التي �أ�صيبت ب�أمرا�ض قاتلة .يف هذا
الع�صر الذي ق�ضي فيه على الكثري من الأنواع يف الربية ،و�أ�س�ست جمموعات يف الأ�سر من قبل بع�ض
الأ�شخا�ص ،ف�إن احلاجة للإدارة اجلينية هي من اخلطورة مبكان ،وتلخ�ص لنا كولني لين�ش �أهمية
�إدارة املجموعات للم�سئولني عن �إدارة احلياة الربية.
يراجع مارتن �شرتاو�س مو�ضوع « �إىل �أين و�صلنا يف ما يتعلق باحلفاظ على املها العربي؟»� ،إن
ا�ستخال�صاته هامة وبعيدة النظر ،لي�س بالن�سبة للمها فح�سب ،بل ول�صون كل الأنواع واملواطن يف
اجلزيرة العربية.
• وجود عدد كبري من املها (ميكن ا�ستبدال املها هنا ب�أي نوع �آخر) يحتفظ بها يف جمموعات
�أ�سر يف ال�شرق الأو�سط لكن دون �إدارة جينية ولذا فهي ذات قيمة ملتب�سة.
• ق�صور يف �إيالء احلكومات الوطنية والإقليمية الأولوية لل�صون –يت�ضح ذلك من عدم وجود
�أي التزام طويل املدى ،وقلة التمويل ،وندرة القوانني وعدم فر�ضها �أو تطبيق عقوباتها� .إن
ذلك يعني �أن قطاعات املجتمع التي تقوم بالإ�ضرار� ،سواء كانت �شركات التطوير �أو �شباب
ي�ستعملون البنادق �أو ال�صقور ،لن ت�أخذ ال�صون على حممل اجلد.
• غياب املحرتفني املوهوبني املحليني من جماالت علم الأحياء وال�صون البيولوجي يف معظم
�أنحاء املنطقة� .أين هم املواطنني الذين يحتجون خارج مواقع التطوير العمراين حني تقوم
	اجلرافات ب�إزالة �أجزاء من ال�صحاري �أو ال�شواطئ التي يحبونها؟ �أين هو التزام �أولئك الذين
هم يف مواقع ال�سلطة بحماية م�ساحات غري ملوثة من ال�صحراء �أو اجلبال �أو ال�شواطئ على
هيئة حدائق عامة لكي ي�ستمر اال�ستمتاع بجمالها الطبيعي من قبل املقيمني يف املنطقة،
وال�سواح الزائرون يف امل�ستقبل؟
�إن هناك حاجة وا�ضحة ملجموعات املنطقة �أن تعمل �سويا ب�شكل �أكرب ،و�إن �أخبار احلياة الربية يف
ال�شرق الأو�سط ،تدعم الفكرة التي قدمها مارك كريج يف املجلد  ،1العدد  2من هذه الن�شرة ،للمبادرة

�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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ب�إن�شاء احتاد ال�شرق الأو�سط لعلم احليوان .كما �أننا
ن�شعر �أنه يجب �أن يكون هناك املزيد من الرتكيز
على برامج التدريب الإقليمية للو�صول �إىل �إدارة
�أف�ضل للحياة الربية التي حتيا يف الأ�سر �أو طليقة
يف الطبيعة� .إنه �أمر �ضروري ل�ضمان �أن يكون هناك
خمزون كبري من املهارات املحلية العالية التدريب
واحلما�س لرعاية احلياة الفطرية يف امل�ستقبل.
�أثريت موا�ضيع مماثلة يف ور�شة العمل ال�سنوية
للحفاظ على احليوانات الربية يف �شبة اجلزيرة
العربية ،التي عقدت م�ؤخرا يف مركز حماية و�إكثار
احليوانات العربية الربية املهددة باالنقرا�ض يف
ال�شارقة� ،أ.ع.م .ظهرت يف جزء من الور�شة بع�ض
الق�ضايا الإقليمية امل�شرتكة ،ومنها احلاجة �إىل
دعم �سيا�سي على م�ستوى عايل ،والتواجد امل�شرتك
للمنظمات يف كل مراحل �إن�شاء املناطق املحمية
املا�سة
و�إدارتها؛ و�أهمية تطبيق القوانني؛ واحلاجة ّ
للتعامل ب�شكل مفيد مع املجتمعات املحلية.
ختاما ،ما ر�أيكم يف �إن�شاء بع�ض اجلوائز التي تقدم
للمنظمات والأفراد الذين يربهون على التزامهم
بال�صون يف املنطقة؟
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