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�إىل �أين و�صلنا يف ما يتعلق باحلفاظ على املها العربي؟
تتـ ـ ّمة...
ُيدعى �إليه للمنطقة� .إن االقرتاحات التي تقدمها الإدارة – مثل الإزالة ال�سنوية للحيوانات «الفائ�ضة» لإبقاء التعداد على
م�ستوى ثابت ن�سبيا� ،أو �إن�شاء �آبار للماء يف حماولة للإبقاء احليوانات �أثناء فرتات اجلفاف – هي �أمور قد يكون لها �آثار
وا�سعة بالن�سبة ملجموعة املها واملنطقة املحمية ب�أكملها.
منطقة عروق بني معار�ض املحمية ( 12,500كلم)2
بعد  12عاما يتوا�صل بقاء املجموعة يف هذه امل�ساحة الغري م�سيجة ب�سبب �إطالق �أعداد تكميلية ب�شكل متكرر .ومن بني
املحميات الثالث ف�إن لهذه دون �شك الطق�س الأكرث ق�سوة ،ويف �آخر تعداد قدّرت املجموعة بـ ≤ 150حيوانا – �أي �أقل من
الأعداد التي �أطلقت يف املنطقة لتاريخه .ويبدو من اجلدير بالت�صديق �أن هذه املجموعة لن ت�صبح ذاتية اال�ستدامة على
املدى البعيد و�أنه قد ي�ضطر الأمر لإدارتها كجزء من جمموعة فوقية �سعودية �أكرب.
�إن كال من هذه املجموعات التي �أعيد توطينها تواجه حتديات جادة يجب التعامل معها ل�ضمان البقاء على املدى الطويل.
�إن من املهم �أن نعي �أنه يجب �إدارة كل جمموعة بقدر يقل �أو يزيد ل�ضمان بقائها على املدى الطويل .كما يجب البحث ب�شكل
عاجل عن �سبل خالقة ال�ستخدام الأعداد الكبرية ن�سبيا من احليوانات الفائ�ضة.

امل�ستقبل

ما هو ال�شيء اجلديد املمكن فعله ،باعتبار �أنه قد �سبق فعل كل �شيء؟ �إن من املفيد تكرار القول �أن وجود خطة ال�سرتداد
الأنواع لي�س هدفا بحد ذاته؛ و�أنه يجب مراجعة �أداء ونواق�ص الربنامج ب�شكل دوري .بدون وجود �أهداف ونتائج ُيطمح
لتحقيقها – واملراجعة الدورية لها – ي�صعب احل�صول على تقدم .كما �أن من الأهمية مبكان �إي�ضاح دور املجموعات
اخلا�صة يف ا�سرتاتيجيات ال�صون املختلفة .ي�ضع تقدير حديث عدد املها يف املنطقة بـ  8,000حيوان – يعي�ش �أغلبها
يف الأ�سر .على �أنه من امل�ؤ�سف وجود نق�ص عام يف الإدارة اجلينية يف كثري من املجموعات الأ�سرية ،مما يوحي �أن تلك
احليوانات ذات قيمة م�شكوك فيها من ناحية ال�صون.
  
وعلى هذا ف�إنه يقدّر �أن ما ال يزيد عن  %20من املها يف �شبه اجلزيرة لها قيمة حفاظ معروفة .هناك حاجة لتحديد
املجموعات ذات �إمكانية امل�ساهمة يف احلفاظ ،واالتفاق على و�ضع وتطبيق وااللتزام بخطط �إدارة توليد لها .لذا ،كان من
الأمور امل�شجعة ت�شكيل اللجنة التن�سيقية ل�صون املها العربية ) (CCCAOيف عام  ،1999والتي با�شرت م�ؤخرا اجتماعاتها
الإقليمية ملحاولة البحث عن �سبل للتعامل مع هذه الق�ضايا� .إن من ال�ضروري ،على �أي حال� ،أن ينتج عن هذه اللقاءات
ن�شاطات �صون وا�ضحة وميكن قيا�سها.

على الرغم من التقدم الذي �أحرز يف ال�سنوات الـ  45املا�ضية،
ف�إن �إجماع الر�أي الذي و�صل �إليه علماء الأحياء والإداريون
وغريهم من املهتمني بالأمر يف املنطقة يف عام  2001بو�صف
و�ضع املها العربي ب�أنه قد حتول من «يف خطر» �إىل «مع ّر�ض
للخطر» كان �سابقا لأوانه ومتفائال �أكرث من الالزم .ال زالت
هناك العديد من امل�شكالت الهامة التي يجب التغلب عليها
ل�ضمان البقاء امل�ستقبلي للمها العربي يف ال�صحاري العربية.
ويزيد امل�شاكل تعقيدا التطور االقت�صادي اجلامح الذي ابتد�أ
من جديد يف املنطقة� .صرح الوزير ال�سعودي لالقت�صاد
والتخطيط م�ؤخرا «�إنه بحلول  2009ف�إننا ننتوي ا�ستئ�صال
الفقر من البالد» (�صحيفة � 25 ،Arab Newsإبريل/ني�سان
� .)2005إن هذا �أمر حممود ولكنه يجب �أن ي�سري باالقرتان مع
�أهداف التطوير الألفية الأخرى ،مبا فيها اال�ستدامة البيئية وكل
ما ي�ستتبعه ذلك.
�إن �ضمان بقاء املها العربي وغريه من الأنواع والأنظمة البيئية يف
املنطقة هو �أهم من �أن يفو�ض �إىل منظمات ال�صون مبفردها� .إن
هناك حاجة جلعل ال�صون جماال ذو �أولوية للحكومات الوطنية
والإقليمية؛ وهو الأمر الذي كان غائبا ل�سوء احلظ حلد بعيد.
�إن هناك ت�أثريات متتالية متتابعة نا�شطة حاليا؛ و�إذا مل تتعامل
احلكومات ال�صون ب�شكل جدي ،يتجلى (�ضمن عدة �أمور) يف
التزام طويل املدى ،ومتويل كاف ،وقوانني وعقوبات �صارمة
لدعم منظماتها لل�صون ،ف�إن بع�ض قطاعات املجتمع لن ت�أخذه
بجدية �أي�ضا.
عالوة على ذلك ،ف�إن على املنظمات واحلكومات العمل على
ترويج ال�صون على امل�ستوى املحلي؛ �إن احل�صول على اهتمام
�أهايل املنطقة العربية �سي�سهل ال�صون الناجح وامل�ستدام.
وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق لكن من املهم �إعطاء الإهتمام
جلذب املحرتفني املوهوبني املحليني �إىل علم الأحياء ب�شكل عام
وال�صون البيولوجي ب�صورة خا�صة .يبقى هذا �أمرا قا�صرا يف
معظم �أنحاء املنطقة.
رغم االعرتاف ب�أنه ال زالت هناك حتديات �صون ،ف�إنه قد حدث
تقدم منذ عام  .1972لكن هناك املزيد مما يجب فعله فيما
يتعلق باملجموعات التي مت �إن�شا�ؤها ،ومنها االهتمام باملجموعات
الأ�سرية ورمبا �إن�شاء مواقع جديدة لإعادة التوطني ل�ضمان بقاء
املها العربي على املدى الطويل يف املنطقة.
تتوفر ن�سخة �أطول وكاملة املراجع من هذا التقرير يف موقع
�أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.
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مارتن �شرتاو�س هو عامل بيولوجي يتمتع بخربة وا�سعة يف ال�شرق
الأو�سط من خالل عمله يف م�شاريع �إعادة التوطني يف �سلطنة
املعب عنها هنا
عمان واململكة العربية ال�سعودية� .إن الآراء رّ
تخ�صه وال متثل بال�ضرورة �آراء م�ستخدميه ال�سابقني يف �أي من
البلدين املذكورين.

4

