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�إىل �أين و�صلنا يف ما يتعلق باحلفاظ على املها العربي؟
مارتن �شرتاو�س
�صون الطبيعة ،دائرة العلوم البيئية ،جامعة جنوب �أفريقيا .بريد �إلكرتوين strauwm@unisa.ac.za

مقدمة

ي�سحر املها العربي �أهل املنطقة ب�سبب قدرته اخلارقة على البقاء يف واحدة من �أق�سى البيئات ال�صحراوية يف العامل� .أما
يف املناطق الأخرى ،ف�إن هذا املجرت ال�صحراوي يثري ده�شة النا�س �أي�ضا ،وخا�صة مع حقيقة �أنه قد �أعيد �إىل ال�صحاري
العربية بعد انقرا�ضه يف الربية يف عام .1972
لكن؛ �إىل �أين و�صلنا يف ما يتعلق باحلفاظ على املها العربي اليوم ،بعد  45عاما من «عملية املها» وبعد  25عاما من
�إعادة توطينه يف الربية؟ وفوق ذلك كله؛ ما هي القرارات الوثيقة ال�صلة بالأمر والتي يجب علينا اتخاذها للم�ساعدة على
ا�ستمرار بقاء املها العربي يف مواقع التوطني هذه وغريها لل�سنوات اخلم�سني القادمة وما بعدها؟

مواقع �إعادة التوطني
تع ّرف �إعادة التوطني ب�أنها «النقل املق�صود لكائن حي �إىل جزء من جماله املحلي �أو التاريخي الذي اختفى منه لأ�سباب
تتعلق بالب�شر �أو الكوارث ».نعالج يف هذه املقالة ثالثة مواقع لإعادة توطني املها العربي يف اجلزيرة العربية ،وبوجه خا�ص
يف املحمية غري امل�سيجة يف عمان ،وحمميتي حمازة ال�صيد ،وعروق بني معار�ض يف اململكة العربية ال�سعودية .كان الهدف
املعلن لكل من عمليات �إعادة التوطني هذه هو �إن�شاء جمموعات قابلة للحياة وذاتية اال�ستدامة يف املوطن الطبيعي للمها
العربي.
بينما حتققت جناحات خمتلفة على هذا ال�سبيل ،ومت تعلم الكثري عن �إجراءات �إعادة التوطني وبيولوجيا املها ،ف�إن الأمور،
على �أي حال ،ال ت�سري وفق اخلطة فيما يتعلق ب�صون املها العربي �إقليميا .يقال هذا رغم حقيقة �أن وعي اجلمهور العربي
باحلفاظ على املها هو اليوم �أعلى مما كان عليه احلال يف ال�سنوات الـ  45املا�ضية.
حممية املها العربي ( 33,920كلم)2
كانت املحمية يف وقت ما ق�صة جناح كربى ،لكن التاريخ الأكرث حداثة ملجموعة املها هذه هو �أقل مدعاة لالطمئنان .تت�ألف
املجموعة الآن من ما يقدر بـ  70 – 60من ذكوراملها بينما اختفت �أعداد هامة من �إناث املها من الربية لأكرث من عقد
من الزمان .لكن حقيقة �أن هناك قرابة � 100أنثى يحتفظ بها يف الأ�سر تدل على �إمكان �إعادة �إن�شاء املجموعة من جديد.
�إ�ضافة �إىل ذلك فقد اتخذت خطوات حمددة لزيادة – وبالتايل �ضمان – ال�سالمة امل�ستقبلية لهذه املجموعة من املها.
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يف �شهر �أغ�سط�س�/آب  2007تعر�ضت حممية املها العربي،
وبالتايل جهود ال�صون الإقليمية �أي�ضا � ،إىل انتكا�سة عندما
تقرر تخفي�ض حجم املحمية بن�سبة  .%90وقد �أدى ذلك �إىل
قيام منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
�إىل �شطب حممية املها العربي من قائمة مواقع الرتاث العاملي
– الأمر الذي حدث لأول مرة يف تاريخ اليون�سكو .كانت جلنة
مواقع الرتاث العاملي وا�ضحة متاما يف �أ�سباب هذا القرار غري
امل�سبوق بقولها «بعد ت�شاور مكثف مع الدولة الطرف� ،شعرت
اللجنة �أن تخفي�ض م�ساحة املحمية من جانب واحد وامل�ضي يف
خطط التنقيب عن الهيدروكربون �ستدمر قيمة و�سالمة وحدة
املوقع ،الذي هو �أي�ضا موئل لأنواع مهددة �أخرى مبا يف ذلك
الغزال العربي وطري احلبارى» (ن�شرة اليون�سكو ال�صحفية رقم
.)82-2007
منطقة حمازة ال�صياد املحمية( 2,244كلم)2
�إن هذه املجموعة البالغة  850حيوانا هي املجموعة الوحيدة
القابلة للحياة والذاتية اال�ستدامة للمها العربي يف �شبه
اجلزيرة� .إال �أن منوذجا ا�ستخدم �سابقا كان قد اقرتح �أن
جناح هذه املجموعة بالت�ضافر مع الطبيعة امل�سيجة للموقع قد
يكون �سبب ف�شلها على املدى البعيد .قد ي�ؤدي التباين يف �سقوط
الأمطار وما ينتج عنه من �شح يف الغذاء �إىل ت�أرجح يف التعداد
بل و�إىل االنقرا�ض .لقد حدثت حاالت �شح الطعام بالفعل يف
بع�ض ال�سنوات وماتت �أعداد كبرية من احليوانات ب�سببه .لكن،
وب�سبب التنوع يف بيئة �شبه اجلزيرة ،ف�إنه يبدو من غري املحتمل
�أن املها العربي قد تواجد يف جمموعات ثابتة وعالية الكثافة
لفرتات طويلة .يجيء ذلك يف تناق�ض جلي مع الو�ضع الذي

