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ن�شرة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط هي ن�شرة ف�صلية حتتوي على �أوراق وتقارير ور�سائل و�أخبار مقدمة من بيطريني
وعلماء �أحياء ومن العاملني يف جمال حماية البيئة ومتخ�ص�صني يف تربية ورعاية احليوان و�آخرين عاملني يف جمال احلياة
الربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .املجلة لي�ست م�س�ؤولة بال�ضرورة عن تلك امل�ساهمات بالرغم من كل جهد بذل للت�أكد من �صحة
تعبعن �آراء كاتبيها� .إر�شادات الكتاب متوفرة
املعلومات املحتواة .كما �أن املحررين ال يتحملون م�س�ؤولية تلك امل�ساهمات والتي رّ
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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.

1

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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بيولوجيا املجموعات :علم �إدارة املجموعات للأ�سر،
و�إعادة التوطني ،وال�صون
كولني لين�ش
جامعة جنوب داكوتا .دائرة البيولوجي ،فريميليون ،والية جنوب داكوتا ،الواليات املتحدة،
بريد �إلكرتوين colleen.lynch@usd.edu

بيولوجيا املجموعات وال�صون

�إن املجموعات يف الأ�سر ،كما هو احلال يف املجموعات يف الربية ،هي يف العادة قليلة العدد .ونتيجة لذلك ف�إنها تواجه
حتديات بيولوجية وتعبوية للإدارة الناجحة .تعاين املجموعات ال�صغرية العدد من م�ستوى عايل من الت�أثريات الع�شوائية
الدميوغرافية (تغيري ع�شوائي على امل�ستوى الفردي يف معدالت التوالد ،واملوت ،واجلن�س) والت�أثريات اجلينية ال�ضارة،
التي جتتمع لتعزز خماطر االنقرا�ض .عندما ت�ؤثر الت�أثريات اجلينية يف معدالت التوالد واملوت ،يزداد االنخفا�ض يف تعداد
املجموعات وترتفع الع�شوائية الدميوغرافية .ت�ؤدي االنخفا�ضات �إىل �أعداد �أقل ويزداد تزاوج الأقارب مما ي�ؤدي بدوره �إىل
تخفي�ض يف تنوع اجلينات .لذا ،ف�إن الت�أثريات اجلينية والدميوغرافية تعمل ب�شكل عايل الت�آزر .تعترب املجموعات الأقل من
 200فردا على العموم على �أنها عر�ضة ب�شكل خا�ص لديناميكية الت�آزر يف املخاطر الدميوغرافية واجلينية.
ميكن عن طريق تطبيق و�سائل �إدارة املجموعات على �أ�سا�س املعيار املوحد ،تخفي�ض �آثار تلك الت�أثريات الدميوغرافية
واجلينية ،وميكن و�ضع اال�سرتاتيجيات الأف�ضل للمجموعات الأ�سرية مو�ضع التطبيق .من الأمثلة على هذه اال�سرتاتيجيات
تلك امل�ستخدمة يف خطة الإبقاء على الأنواع ) )Species Survival Plan® (SSPلإحتاد حدائق احليوان والأحوا�ض املائية،
وخطة  EEPللإحتاد الأوروبي حلدائق احليوان والأحوا�ض املائية.
تت�ضمن �أهداف هذه اخلطط التنمية ال�سريعة للمجموعات امل� ِّؤ�س�سة لبلوغ جمموعات ثابتة دميوغرافيا على قدرات حاملة
للربنامج ،وخلق ت�شكيالت عمرية ثابتة ،واحلد من خماطر االنقرا�ض .ت�سعى الإدارة للمحافظة على التنوع اجليني املوجود
يف ال�ساللة امل� ِّؤ�س�سة �إىل �أق�صى حد ممكن ،وتاليف فقدان املزاوجة املتخالفة (الهرتوزيجية) ب�سبب االنحراف اجليني
وتزاوج الأقارب ،وحتافظ بذلك على قدرات التكيف داخل املجموعات .تدار هذه املجموعات بهديف ال�صحة اجلينية يف
الأ�سر ،واملحافظة على خمزونات جينية للحاالت امل�ستقبلية لإعادة التوطني �ضمن جمموعات برية.
ل�ضمان املحافظة على هذه املجموعات كذخائر جينية ،ف�إن �أهداف الإدارة تت�ضمن �أي�ضا تفادي االختيار امل�صطنع ،مبا يف
ذلك كال من االختيار غري املق�صود للحيوانات ذات ال�صفات «التي تتالءم جيدا» مع الأ�سر ،واالختيار املق�صود ل�سمات� ،أو
�ضد �سمات ،حمددة� .إن دور االختيار يف املجموعات الأ�سرية هو �أمر غري مفهوم ب�شكل كاف ،وي�أخذ احلفاظ على التنوع
اجليني الأق�صى الأولوية فوق االختيار املق�صود ل�سمات� ،أو �ضد �سمات ،حمددة.

بيانات �إدارة املجموعات
�إن من ال�شروط امل�سبقة لتطوير خطة لإدارة املجموعات �إن�شاء �سجل لال�ستيالد وت�صنيفه واملحافظة عليه .ال�سجل هو قاعدة
بيانات للحا�سوب ت�ضم معلومات ال�ساللة ،و�أحداث تاريخ احلياة (املواليد ،الوفيات ،االنتقاالت ،الخ) لأفراد املجموعة منذ
ت�أ�سي�س املجموعة و�إىل الوقت الراهن .ورغم �أنه يجب �أن تكون البيانات املدخلة يف �سجل اال�ستيالد على جانب كبري من
االكتمال� ،إال �أن وجود بيانات غري معروفة �أو متوفرة هو من الأمور املتوقعة .وميكن �إن�شاء وتقييم «�سجل ا�ستيالد حتليلي»
يت�ضمن القيم املحتملة واملفرت�ضة للبيانات غري املوجودة.

حالة املجموعة
ميكن حتليل �سجالت اال�ستيالد بعد تكوينها با�ستخدام ت�شكيلة
من �أدوات برجميات احلا�سوب ،فيمكن القيام بالتقييم
الدميوغرايف للرتكيبة العمرية ،واملعدالت احليوية للمجموعة
(اخل�صوبة والنفوق) .وميكن ح�ساب املتغريات اجلينية مبا يف
ذلك التنوع اجليني ،و�صالت القرابة ،وتزاوج الأقارب .ي�ستخدم
�سجل اال�ستيالد ملراجعة تاريخ املجموعة ،وتقييم الو�ضع احلايل
لها ،وتوقع حاالت املجموعة امل�ستقبلية حتت الظروف الإدارية
املتفاوتة .يتم �إجراء التحليالت كجزء من التخطيط الواعي
لإدارة املجموعات للو�صول �إىل تو�صيات لكل ع ّينة بع ّينة للأفراد
املتوالدة وغري املتوالدة.

خطط �إدارة املجموعات
يع ّد علماء بيولوجيا املجموعات خططا تتنا�سب مع احلاجات
املحددة للربامج .تتفاوت تلك احلاجات من و�ضع تو�صيات
للتوالد والنقل لأفراد احليوانات� ،إىل اال�سرتاتيجيات الطويلة
املدى لإدارة جمموعات �صحية يف الأ�سر �أو الربية .ميكن �إدارة
املجموعات يف الأ�سر لأغرا�ض توفري عينات ملرافق املعار�ض،
�أو لتزويد وفرة احتياطية من املجموعات الربية املهددة� ،أو
لتقدمي خطط �صون �ضمن املوقع .تت�ضمن اخلطط حتديد
حيوانات حمددة للتوليد �أو الإبقاء �أو الإطالق ،وقد تت�ضمن نقل
حيوانات معينة بني مرافق الإبقاء �أو بني املجموعات الأ�سرية
واملجموعات التي تدار �أو تراقب يف الربية من خالل حتليالت
عليا للمجموعات .ميكن للخطط �أي�ضا اال�ستجابة للحاجات
اخلا�صة لربامج ال�صون ب�إعداد ا�سرتاتيجيات �إخالء ملرافق
التكاثر ،و�أولويات حماية �أع�شا�ش وم�أوى املجموعات الربية
اخلا�ضعة للمراقبة.
عند اختيار حيوانات معينة لربامج ال�صون ،ك�إعادة التوطني مثال،
ف�إن من الأهمية مبكان �صيانة ال�سالمة اجلينية والدميوغرافية
للمجموعة الأ�سا�س� .إن اختيار احليوانات دون تفرقة لأغرا�ض
�إعادة التوطني قد يرتتب عليه ت�أثريات جينية ودميوغرافية
خطرية ،مثل التمثيل املنحرف للأ�سا�س ،وهز ا�ستقرار الرتكيب
العمري من خالل احل�صد الزائد لفئات عمرية م�ستهدفة .يجب
عند اختيار احليوانات لإعادة التوطني الأخذ باالعتبار �صيانة
قدرة املجموعات الأ�سرية املتبقية على حتقيق دورها ال�صوين يف
امل�ستقبل� ،ضمن املدى امللمو�س للربنامج.

ا�ستنتاج

Figure 1. Example of an age pyramid from European Endangered Species Programme for cheetahs generated
from the SPARKS collection management software.

بغ�ض النظر عن الدور التي تلعبه ،ف�إن املجموعات الأ�سرية يجب
�أن تكون م�ستقرة و�آمنة ذاتيا ،و�أن تدار للمحافظة على ال�صحة
اجلينية والدميوغرافية ،لدعم تلك الأدوار .قد ت�ستخدم
ا�سرتاتيجيات متو�سطة لإدارة درجة القربى ،ولكنها قد ال تكون
م�صممة لتلبية احلاجات املحددة للربنامج .ميكن التكيف مع
التزاوج الفردي والتعددي واال�ستيطاين للتوالد .با�ستخدام هذه
الإ�سرتاتيجية ميكن �إدارة املجموعات بقدرة حمل �أو لتزويد
�أفراد فائ�ضني لإعادة التوطني �أو الت�صدير �إىل برامج مدارة
�أخرى.
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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.

ال�شكل  :1رغم االنتكا�سات الأخرية ،فقد ت�صبح قطعان املها العربي م�شهدا م�ألوفا يف حممية املها العربي يف عمان
)احلقوق (© Maartin Strauss
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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
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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.

ال�شكل  :2تتعر�ض املها يف عروق بني معار�ض �إىل ظروف بيئية عالية التفاوت ،وقد ي�ساهم توجه لإدارة طويلة املدى ملجموعات فوقية يف
�ضمان ا�ستمرارية املجموعة )احلقوق (© Maartin Strauss

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.
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اال�ستخدام ال�سريري للم�ضادات احليوية عن طريق الفم
يف احلافريات زوجية الأ�صابع يف حدائق احليوان
ت .باوت�س  ،1ج .فورن�س� ،أ .فورن�س
1جمعية علم احليوان الربيطانية – حديقة حيوان وب�سنيد ،بجفور�شاير ،اململكة املتحدة،
بريد �إلكرتوين tim.bouts@zsl.org
�إن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية عن طريق الفم للحيوانات املجرتة حمدود ب�سبب الآثار ال�ضارة للعقارات على القناة
املِعد ّية – الأمعائية� .إال �أنه قد يكون الطريقة الوحيدة لتقدمي امل�ضادات احليوية للقطعان الكبرية من احليوانات
احلافرية .ي�صف هذا البحث اال�ستخدام العملي للم�ضادات احليوية عن طريق الفم ملواجهة بع�ض الأمرا�ض املعدية.
احلالة  :1حدثت زيادة يف حاالت الوفاة يف قطيع من  7,000من غزالن الرمي )(Gazella subgutturosa marica

الطليقة يف الإمارات العربية املتحدة .و�أظهر الفح�ص التايل للموت انتفاخا اجرتاريا والتهابا بائغيا عاما يف الأمعاء� .أكدت
احلاط َمة (بلطاخات مبا�شرة ووجود مواد �سمية) ،وت ََذي ُفنُ الد َِّم ا ِمل َع ِو ُّي ا َمل ْن َ�ش�أ ،وال َق ْو ُل ْو ِن َّي ُة
التحاليل املخربية وجود امل َِط ِّث َّي ُة
ِ
ياحة .وحيث �أن هذا الو�ضع ا َمل َر�ضي قد اعترب متعدد العوامل فقد مت تطبيق تغيريات يف التغذية والإدارة �صممت
ا ِمل ْر َ
بهدف تخفي�ض اجلهد .عوجلت جميع احليوانات مب�سحوق �أموك�سيلني )(Amoxicillin 100%®, Bloom Pharma, Egypt
بجرعات يومية  10جمم/كجم خلم�سة �أيام .مت خلط الأموك�سيلني مع زيت نباتي يدويا يف هيئة حبيبات .وقد اختري
احلاط َمة واعتمادا على احل�سا�سية املخربية لـ �إي .كويل .انخف�ضت حاالت الإ�سهال
الأموك�سيلني وفق اخلربة لعالج للمِ َط ِّث َّي ُة ِ
�أثناء العالج وعادت حاالت املوت �إىل ال�صفر بعد � 4أيام من توقفه .وقد يكون تغيري الإدارة وحت�سن الطق�س قد �ساهما
ب�شكل كبري يف �شفاء الغزالن.
احلالة  :2عانت جمموعة من غزالن الرمي يف الإمارات العربية املتحدة من ارتفاع غري عادي يف موت حديثي الوالدة،
و�أظهرت الفحو�ص التالية للموت �أن ِمعد احلمالن كانت فارغة .وارتفع معدل وفيات الإناث بعد ثالثة �أيام ب�سبب التهاب
الثدي العنقودي .وقد اعتقد �أنه قد تكون هناك حاالت مرتفعة من التهاب الثدي دوين ال�سريري يف القطيع ت�ؤثر يف �إنتاج
الأمهات للحليب .مت العالج على � 5أيام با�ستخدام ترمييتوبرمي ( 6جمم /كجم بوزن اجل�سم) وال�سلفا (20جمم/كجم
بوزن اجل�سم) ،ومزج م�سحوق ) (Tromexin®, Invesa, Spainمع زيت نباتي يدويا مع مقدار خمف�ض من احلبيبات.
انخف�ضت وفيات احلمالن ب�شكل بالغ ومل تظهر الفحو�ص التالية للموت �أي حاالت التهاب للثدي �أو �أي م�شاكل معدية-
معوية .ا�ستخدم نف�س �أ�سلوب العالج بنجاح مع جمموعة من البقر الوح�شي ( (Hippotragus niger) )15 = nوالغنم
الأ�صفهانية ( (Ovis gmelini isphahonica) )250 = nلعالج داء الأكريات.

احلالة  :3ظهر يف جمموعة من غزال الرمي (،)10000=n
و  3,000من الغزال العربي (الآدمي) يف الإمارات العربية
املتحدة ارتفاع مفاجئ يف حاالت الوفاة مع عوار�ض تنف�سية
حادة� .أظهر الفح�ص التايل للموت وجود اعتالل كبدي املن�ش�أ يف
الرئات ،و�سائل جنبي �أحمر/بني ،والتهاب جنبة فربيني �شديد
(ال�شكل � .)1أكد الفح�ص املخربي وجود التهاب املاعز الرئوي
اجلنبي املعدي ) .(CCPPوقد تردد امل�ؤلفون يف تقدمي العالج
لأن معاجلة  CCPPقد ت�ؤدي لإنتاج حيوانات ناقلة للمر�ض،
لكن العدد الكبري من حاالت الوفاة واالفتقار �إىل �أي �إجراءات
�أخرى لل�سيطرة ،كالتطعيم مثال ،يف حينه حفزهم لبدء املعاجلة
با�ستخدام حملول �إنروفلوك�ساكني (Enrofloxacin 10%®,
)15  Science laboratories, Iranجمم/كجم بالوزن فمويا
عن طريق ماء ال�شرب خلم�سة �أيام .لكن الوفيات انخف�ضت
ب�شكل م�ؤقت بعد العالج ،ولذا انتقلنا �إىل ا�ستخدام م�سحوق
دوك�سي�سايكلني )(Doxycyclin 50%®, Al Effat trading, Egypt
10جمم/كجم يوميا خلم�سة �أيام خملوطا باحلبيبات.
وقد اختري دوك�سي�سايكلني اعتمادا على تقرير عن ا�ستعماله مع
احليوانات املجرتة يف حديقة حيوان �سان دييجو (Sudderland,
) .2007, unpublished dataكما �أن دوك�سي�سايكلني ي�ستخدم
�أي�ضا لعالج ا َملفْطو َرة يف الطيور الداجنة .وهنا �أي�ضا لوحظ
حت�سن م�ؤقت .ومل ت�سجل �أي م�شاكل ِمعدية-معوية .مت �إعطاء
مزيج من دوك�سي�سايكلني (Doxycyclin 50%®, Al Effat
)10 trading, Egyptجمم/كجم بالوزن وم�سحوق تايلو�سني
)10 (Tylosin 100%®, Bloom pharma, Egyptحمم/كجم
مع الغذاء ملدة  14يوما� .أ�ضيف تايلو�سني فقط لفاعليته �ضد
املفطورة .انخف�ض معدل الوفيات خالل � 24ساعة وبلغ معدال
مقبوال يف ثالث �أيام العالج.

النتائج واملناق�شة
يف كل احلاالت ،كان �إعطاء الأدوية فمويا هو الأ�سلوب الوحيد
املمكن للعالج ب�سبب الأحجام الكبرية للحظائر والقطعان.
يف�ضل ا�ستخدام العالج عن طريق الطعام على املاء لأنه يتيح
ح�ساب اجلرعات ب�شكل �أ�سهل ول�سهولة مراقبة ا�ستهالك
الطعام ،كما �أن الأنواع ال�صحراوية ال ت�شرب كميات كبرية من
املاء .يف حالتني من الثالثة �أظهر ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
نتائج ايجابية يف �صحة القطيع ،وقد يكون للتغيريات يف الإدارة
يف حالة واحدة ت�أثري يفوق �أثر العالج بامل�ضادات احليوية.

ال�شكل  :1التجويف ال�صدري لغزال رمي م�صاب بالتهاب املاعز الرئوي-اجلنبي املعدي يظهر اعتالل كبدي املن�ش�أ يف الرئة ،و�سائل
جنبي �أحمر/بني يف التجويف ال�صدري ،والتهاب جنبة فربيني �شديد( .احلقوق تمِ باوت�س).
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�إ�ضافة لذلك ،ومن الناحية املِعدية  -الأمعائية ،مل يكن لأي من
امل�ضادات احليوية امل�ستخدمة �أي �آثار جانبية� ،أو كان لها �آثار
جانبية �ضئيلة .ي�شعر امل�ؤلفون �أن املعاجلة الفموية بامل�ضادات
احليوية باجلرعات امل�ستخدمة يف هذه احلاالت قد تكون بديال
�آمنا ملعاجلة القطعان الكبرية من املجرتّات يف حدائق احليوان
�أو يف حدائق احلياة الربية .لكن ،ولأن هناك دائما خماطر
يف �إعطاء امل�ضادات احليوية فمويا للحيوانات املجرتة ،ف�إنه
من الأف�ضل القيام بالت�أكد خمربيا من عامل املر�ض واختبار
احل�سا�سية قبل اختيار العامل العالجي.
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�إدارة جراحة تقومي العظام لك�سر بعظمة ال�ساق
لذكر مها عربي يافع
جي� .سمور و جي �إل نالدو
ق�سم احلياة الربية ،ور�سان� ،ص.ب� ،77338 .أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
واملعروف لدى بدو اجلزيرة العربية با�سم الو�ضيحي ،منقر�ضا ب�شكل ر�سمي  (Oryx leucoryx)،اعترب املها العربي
وحل�سن  (Henderson, 1974).يف عام  1972عندما ق�ضي على �آخر منوذج باقي منه يف جدة احلرا�سي�س يف عمان
احلظ ،فقد �أقيمت عدة م�شاريع حفاظ عرب ال�شرق الأو�سط بهدف �إكثار هذا النوع يف الأ�سر لربامج م�ستقبلية
لعادة توطينه .هناك يف الوقت الراهن خم�سة جمموعات �أعيد توطينها يف �أربعة دول خمتلفة وحتت درجات
.كما �أن هذا النوع يتواجد �أي�ضا يف جمموعات خا�صة عرب املنطقة  (Harding et al, 2007).متفاوتة من احلماية
�أن�ش�أ ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان حممية للحياة الفطرية يف ور�سان ،عجبان ،يف �أبو ظبي منذ ما يقرب من
 15عاما .ت�ضم املجموعة عددا كبريا من املها العربي .وي�صل تعداد املجموعة احلايل �إىل  310فردا.
يف منت�صف �شهر يناير/كانون الثاين  ،2008عرث على ذكر مها عربي يافع (� 4-3أ�سابيع من العمر) ويزن
 13,4كجم م�ستلقيا يف حظريته وغري قادر على الوقوف .مت تخديره بالأي�سوفلورين يف الأك�سجني للمزيد من
الفحو�صات� .أظهر م�سح جانبي بالت�صوير ال�شعاعي ك�سرا مقفال مائال منخف�ض الطاقة يف منت�صف عظمة
ال�ساق الأكرب الي�سرى (ال�شكل  .)1من املعتاد �إجراء القتل الرحيم على احليوانات املجرتة ،والذكور منها
ب�شكل خا�ص ،امل�صابة بك�سور يف قوائمها اخللفية ،لأن التعامل مع مثل هذه الك�سور �أمر �شاق وتوقعات �سري
املر�ض متحفظة �أو �ضعيفة .وقد �سبق لنا يف مرافقنا ،وبنجاح ،معاجلة ك�سور مثيلة يف عظم الزند �أو الكعربة يف
املجرتّات ال�صغرية ،با�ستخدام مثبتتات هيكلية خارجية من النوعني  1و  ،2ولكنه مل ي�سبق لنا �أن نحاول �إ�صالح
ك�سور يف طرف خلفي لنوع �أكرب حجما.
مت خف�ض الك�سر حتت التخدير وثبت بو�ضع م�سمارين لولبيني ايجابيي االجتاه مقا�س  64/5بو�صة على كل من
القطع الدانية والقا�صية وربطت با�ستخدام ق�ضيب وكالبات .و�ضع دواء مو�ضعي للم�ساعدة يف االلتئام حول
امل�سامري على �ضماد جاف ثم غطيت كل منطقة اجلراحة ب�ضمادة مرنة مطابقة .ت�ض ّمن العالج بعد العملية 1
لثالثة �أيام و  3مل من امل�ضاد احليوي الطويل  IM, SIDمل من م�سكن �أمل غري �ستريودي ،وعامل م�ضاد لاللتهاب
الفاعلية .قدم للغزال  150مل من بديل اللنب امل�صنع حمليا �أربع مرات يف اليوم ،مع �إمكانية الو�صول �إىل احل�شي�ش
الطازج وغذاء خا�ص باملها م�شكل بحر ّية يف حبيبات وفق ترخي�ص خا�ص .ا�ستطاع الغزال الوقوف مبا�شرة بعد
.العملية ،وبد�أ يف و�ضع بع�ض الثقل على ال�ساق امل�صابة� .أبقي االت�صال بالآدميني يف �أدنى احلدود
بعد اجلراحة ب�ستة �أيام وجد الغزال رافعا ال�ساق �إىل الأعلى وغري قادر على و�ضع �أي ثقل عليها� .أظهر فح�ص
دقيق و�صور �شعاعية تالية �أن امل�سمار املقارب على ال�شظية املقاربة قد زاح عن موقعه مما �سبب �إزاحة لل�شظايا.

ال�شكل � :1صورة جانبية طولية لعظمة ال�ساق الأكرب
الي�سرى لذكر مها عربي ) (Oryx leucoryxيافع تظهر
ك�سرا مقفال مائال منخف�ض الطاقة يف املنت�صف .تالحظ
�ألواح النمو املعتادة يف حيوان جمرت يف طور النمو.

ال�شكل � :2صورة جانبية طولية لنف�س العينة بعد �أ�سبوع
من العملية اجلراحية الثانية .تالحظ امل�سامري الثالثة
اللولبية الإيجابية االلتفاف يف ال�شظية الدانية ،وامل�سمارين
يف القطعة الأق�صى .يظهر دليل �شعاعي على ت�شكل ت�صلب
ثفني وافر حول خط الك�سر.

ال�شكل  :3عجل مها عربي مزود بجهاز تثبيت خارجي.

لكن امل�سامري الثالثة الأخرى كانت ثابتة يف موا�ضعها.
متت �إزالة امل�سمار الفالت وا�ستبدل ب�آخر على مقاربة 10
مم من نقطة الإيالج الأوىل .كما �أ�ضيف م�سمار �إ�ضايف
على مقربة منه زيادة يف التقوية .ا�ستبدل ال�ضماد املوافق
هذه املرة ب�شريط من البال�ستيك احلراري مثبت جيدا
حول الق�ضيب والكالبات ب�شكل ي�ضفي تقوية للمثبت
الهيكلي اخلارجي� .أظهر فح�ص و�صور �شعاعية تالية
ا�صطفاف قطع العظام ب�شكل �شبه مطلق وت�شكل ت�صلب
ثفني وافر حول مو�ضع الك�سر (ال�شكل  .)2وكما جرى يف
احلاالت ال�سابقة مت االلتئام يف ثالثة �أ�سابيع .لكن مت �إزالة
اجلبرية البال�ستيكية احلرارية �أوال ثم �أزيلت امل�سامري
بالتدريج لنقل ال�ضغط �إىل الك�سر احلديث االلتئام على
فرتة �أ�سبوعني .ا�ستعاد غزال املها عافيته دون �أي م�شاكل
ودون �أي �شواهد لعرج .و�ضع املها مع غريه من ال�صغار
احلديثة الفطام لتفادي الده�س ،و�أعيد تقدميه تدريجيا
�إىل �أحد القطعان املوجودة يف ور�سان.
يظهر هذا التقرير �أنه من امل�ستطاع �إ�صالح الك�سور يف
القوائم اخللفية للمجرتّات ال�صغرية ال�سن با�ستخدام
مثبتتات هيكلية خارجية كما هو احلال يف الأنواع امل�ست�أن�سة
) .(Egger, 1993ت�ضمن العناية احلذرة بعد العملية
اجلراحية واالعتبارات ال�سلوكية ال�ضرورية �إ�صالح الك�سور
يف املجرتّات ال�صغرية ال�سن واندماجها تاليا مع رفاقها.
ولعل من املمكن ا�ستخدام �أ�ساليب مماثلة يف عالج ك�سور
م�شابهة يف احليوانات ما حتت البالغة بل والبالغة �أي�ضا.
�شكر وامتنان :ي�شكر امل�ؤلفون �أع�ضاء دائرة علم البيطرة،
ق�سم احلياة الربية يف ور�سان على م�ساعدتهم .توجد
ن�سخة مطولة ومف�صلة املراجع من هذه امل�ساهمة يف موقع
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط  WMEباالنرتنت.
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موقع مر�شح لالئحة مواقع الإرث العاملي يواجه
التهديدات البيئية لربامج التنمية
�أخبار املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية ،الثالثاء  12فربايرhttp://www.birdlife.org/news/ 2008 ،
news/2008/02/socotra.html http://www.birdlife.org/news/news/2008/02/socotra.html

�سوقطرى هي جمموعة جزر مينية خالبة وبعيدة ن�سبيا يف بحر العرب .ويتمتع هذا الأرخبيل املعزول ن�سبيا بعدد كبري
من الأنواع احلياتية امل�ستوطنة والتي ال تتواجد يف مكان �آخر من العامل .فهنالك ما يربو عن ثالثمائة نوع م�ستوطن من
النباتات ،و�أحد وع�شرون نوعا من الزواحف ،و �أكرث من �ستني نوعا من الفرا�شات والعثيات .كذلك تتمتع اجلزر بتنوع فريد
للطيورالربية حيث �أن هنالك على الأقل ثمانية �أنواع من الطيور امل�ستوطنة و�إثنى ع�شر نوعا م�صنفا على الئحة الأنواع
املهددة بالإنقرا�ض .كما �أن هنالك �أربعة وع�شرون نوعا من الطيور تتواجد ب�أعداد ذات �أهمية عاملية ،حيث يعتقد على �سبيل
املثال �أن �أكرب تركيز لأعداد الرخمة امل�صرية املهددة بالإنقرا�ض يف العامل موجود يف �سوقطرى ويتجاوز الألف طري .كذلك
يعترب الأرخبيل ذا �أهمية عاملية لأنواع الطيور البحرية حيث ان هنالك ع�شرة �أنواع تتكاثر يف هذه اجلزر نوعان منها وهما
طائر النوء اجلوانيني وغراب البحر ال�سوقطري ،م�صنفان عامليا كنوعني مهددين بالإنقرا�ض.
�إن ما تقدم يزيد وي�ؤكد �أهمية �سوقطرى العاملية بالن�سبة للطيور .ويف ظل هذا التنوع البيولوجي الكبري فقد مت تر�شيح
�سوقطرى كموقع �إرث عاملي متميز وفريد .يقول د .عبدالرحمن الإرياين ،وزير املياه والبيئة اليمني «نحن فخورون جدا
برت�شيح جزيرة �سوقطرى الرائعة كموقع �إرث عاملي» .كذلك عرب الإرياين عن �سعادته ب�إعالن بحرية ديتوا يف �سوقطرى،
ك�أول موقع رام�سار يف اليمن بعد ان�ضمامها حديثا التفاقية رام�سار الدولية اخلا�صة باملناطق الرطبة.
�إن املناطق احل�سا�سة واملهمة ايكولوجيا يف �سوقطرى تتعر�ض حديثا للعديد من التهديدات الناجمة عن اخلطط التنموية
الغري منظمة وبالتحديد الربنامج املقرتح ب�إن�شاء �شبكة طرق جديدة يف اجلزيرة� .إن حجم و�ضخامة الإن�شاءات املقرتحة ال
تتالءم وتتوافق مع �أهمية وح�سا�سية النظام البيئي يف �سوقطرى و كذلك الإحتياجات املحلية .وفيما �إذا مت ان�شاء هذه ال�شبكة
من الطرق ف�إنها �سوف ت�ؤثر وب�شكل كبري على احلياة الربية يف اجلزيرة وخا�صة النباتات و الطيور الفريدة .فمن املتوقع
�أن ت�ؤثر عمليات الإن�شاءات على و�ضع احلماية واملحافظة على ت�سعة ع�شر نوعا من الطيور ب�سبب تدمري موائل ومناطق
تكاثروتع�شي�ش هذه الطيور وهي ت�شمل :طائر النوء اجلوانيني ،مغنية �سوقطرى ،هازجة �سوقطرى ،زرزور �سوقطرى ،متري
�سوقطرى (�أبو الزهور ال�سوقطري)� ،ضخم املنقار ال�سوقطري ودر�سة �سقطرى.

مبكان درا�سة وتقييم برنامج بناء الطرق املقرتح ،بعناية كبرية
من قبل احلكومة اليمنية قبل �أن يت�سبب هذا الربنامج ب�آثار
مدمرة على بيئة �سوقطرى واله�شة وذات الأهمية العاملية «.
كما يقول مدير الربامج يف برنامج املحافظة وتنمية �سوقطرى،
ال�سيد مالك عبد العزيز «بالتاكيد يحتاج �سكان �سوقطرى �إىل
بع�ض الطرق الأ�سا�سية ولكنهم �أي�ضا يرغبون باملحافظة على
البيئة الفريدة يف اجلزيرة والتي يعتمد عليها اقت�صاد املجتمعات
املحلية وتعترب الأهم لهم وعليه فيجب التو�صل �إىل توازن معقول
بني التنمية والبيئة ل�ضمان تنمية رفيقة بالبيئة».
�أن املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية يدعو احلكومة اليمنية
للعمل على بناء فقط الطرق الأ�سا�سية والتي تعود بالنفع على
املجتمعات املحلية وتراعي ح�سا�سية و�أهمية البيئة يف �سوقطرى.
وعليه ف�إن الوفر املايل املرتتب على بناء فقط الطرق الأ�سا�سية
والذي �سي�صبح �أكرث ميكن �أن يوفر دعم اكرب لربامج التنمية
املحلية ال�صغرية والتي حتتاجها املجتمعات املحلية وبنف�س
الوقت لن يكون هنالك تاثري كبري على احلياة الربية و الطبيعة
يف اجلزيرة .علما �أن اجلزيرة ت�صبح و ب�شكل متزايد وجهة
مهمة لل�سياحة البيئية .ينهي بورتر بقوله «�أنه مل�أ�ساة عاملية �أن
يت�سبب برنامج �شبكة الطرق املقرتح بتقلي�ص فر�ص اجلزيرة
لإدراجها كموقع �إرث عاملي.

يقول ريت�شاد بورتر �أحد معدي التقرير عن التهديدات املتوقعة لربنامج �شبكة الطرق يف اجلزيرة والذي �أر�سل حديثا �إىل
فخامة الرئي�س اليمني من قبل املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية واحلديقة النباتية امللكية يف �إدنربة «�أنه من الأهمية

Figure 2. Socotra Golden-winged Grosbeak on Croton
(©Richard Porter).
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Figure 1. Dragons Blood Trees in the Haggier foothills (©Richard Porter).

Figure 3. One of the badly landscaped roads on Socotra.
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ور�شة العمل التا�سعة للحفاظ على احليوانات الربية يف �شبة اجلزيرة العربية� :أنظمة
املناطق املحمية يف اجلزيرة العربية
فيليب �سدّون

دائرة علم احليوان ،جامعة �أوتاجو ،نيوزيالنده ,بريد �إلكرتوين:
philip.seddon@stonebow.otago.ac.nz

منذ ا�ستهاللها قبل � 9سنوات ،كان املو�ضوع املركزي الذي ي�صل �إليه امل�شاركون يف اختتام كل من الور�ش
املتعاقبة هو احلاجة �إىل تخطيط و�إدارة املناطق املحمية .لقد كان ذلك املحور الرئي�سي املوحد ل�صون الأنواع
يف املنطقة .وقد �ضمن االهتمام الذي �أثاره النقا�ش يف عام � 2007أن الور�شة التا�سعة يف � 2008ست�ستمر يف
الرتكيز على مو�ضوع املناطق املحمية ،مع قيام �إحدى الور�ش املوازية ولأول مرة بتقييم و�ضع ثعابني املنطقة
لدفع مو�ضوع علم الت�صنيف.
كان املو�ضوع الرئي�س للور�شة الأ�سا�سية هو تقييم وتطوير �شبكات للمناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية.
ومت حتديد �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية ي�شكل كل منها مو�ضوعا فرعيا للور�شة )1( :مراجعة الو�ضع الراهن
للمناطق املحمية و�أنظمة املناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية؛ ( )2املبا�شرة يف �إجراء تقييم ر�سمي
لفعالية �إدارة املناطق املحمية؛ ( )3حتديد املواقع ذات الأولوية لإن�شاء مناطق �صون عابرة للحدود؛ ( )4رفع
درجة الوعي بت�أثريات تغيري املناخ العاملي على �صون الأنواع و�إن�شاء و�إدارة املناطق املحمية يف املنطقة.
مراجعة و�ضع املناطق املحمية الإقليمية
وعمان ،والكويت ،والإمارات العربية املتحدة .برزت
قدمت تقارير من الأردن ،والعربية ال�سعودية ،واليمنُ ،
بع�ض الق�ضايا امل�شرتكة ،مبا فيها احلاجة �إىل دعم �سيا�سي على م�ستوى عايل وامل�شاركة عرب املنظمات يف
كل مراحل �إن�شاء املناطق املحمية و�إدارتها؛ وقيمة �إن�شاء �صالت مع الن�شاطات التجارية املنا�سبة وامل�ستدمية؛
و�أهمية فر�ض القانون؛ واحلاجة املا�سة للتعامل ب�شكل مفيد مع املجتمعات املحلية.
تقييم فعالية �إدارة املناطق املحمية
طبقت جمموعات العمل ا�ستبيان ال�صندوق العاملي حلماية احلياة الربية  WWFللتقييم ال�سريع وو�ضع
الأولويات لإدارة املناطق املحمية (�أداة تقييم مت تطبيقها يف �أكرث من  20بلدا ولأكرث من  850منطقة حممية
عرب العامل) على مواقع خمتارة يف �شبه اجلزيرة العربية .وبدرا�سة مواقع يف الأردن والعربية ال�سعودية
واليمن وعمان والإمارات العربية املتحدة جرت تغطية ممتازة للأقاليم وامل�ؤ�س�سات والأنظمة البيئية .حتليل
خمرجات اال�ستبيان ظهرت بع�ض النقاط ذات الأهمية .تواجه املناطق املحمية يف املنطقة عددا من ال�ضغوط
البيئية يف الوقت الراهن ،مبا يف ذلك الرعي اجلائر ،وقطع الأخ�شاب ،وال�صيد غري املرخ�ص ،وغريها من
�أ�شكال اال�ستخدام غري امل�ستدام للموارد .لكن املخاطر امل�ستقبلية �ست�أتي ب�شكل رئي�سي من �أعمال التطوير
التي ال تتما�شى مع �أهداف ال�صون للمناطق املحمية.
املنطقة
الربع اخلايل

امل�شاركون
�أ.ع.م ،.ال�سعودية ،عمان

اخلليج العربي

الكويت ،البحرين� ،إ.ع.م ،.بقر البحر (الأطوم)
قطر ،ال�سعودية
النمر العربي
اليمن ،عمان

منطقة احلوف

النوع الرئي�سي
املها العربي

اجلدول  :1املواقع املقرتحة ذات الأولوية لتطوير مناطق �صون عابرة للحدود

و�ضع �أولويات مناطق ال�صون العابرة للحدود
يف �سل�سلة من النقا�شات املفتوحة وجل�سات جمموعات
العمل اقرتح امل�شاركون ثالثة مواقع (اجلدول  )1تتوفر
فيها احلاجات البيئية للأنواع امل�شهورة ذات اجلاذبية
العالية وت�شمل موائل هامة وعوامل بيئية ،وتقدم ت�شاركا
طبيعيا ومفيدا بيئيا عرب احلدود.
نظرة عامة لتبعات توقعات تغري املناخ
مع ارتفاع دقة النماذج التوقعية لتغيريات املناخ العاملية،
فقد �أ�صبح من الوا�ضح وفق معظم ال�سيناريوهات
املحتملة ب�أن هناك توقعا بتغيريات مناخية هامة �ست�ؤثر
يف �شبه اجلزيرة العربية .يتوقع ارتفاع درجات احلرارة
عرب املنطقة ،و�أن ت�صبح ظروف الطق�س املتطرفة �أكرث
تكرارا ،و�أن ينخف�ض معدل هطول الأمطار يف جميع
�أجزاء املنطقة با�ستثناء الأجزاء اجلنوب �شرقية.
ميكن تنزيل التقرير الكامل لهذا اجلزء من ور�شة
احلفاظ العاملية التي عقدت مركز حماية و�إكثار
احليوانات العربية الربية املهددة باالنقرا�ض يف
ال�شارقة� ،أ.ع.م .يف فرباير�/شباط  ،2008من موقع
www.wmenews.com

بد�أ العمل على الأعداد مل�ؤمتر  ،2009وينتوى �أن يحتفل
فيه بالعيد العا�شر لهذه ال�سل�سلة الهامة من الور�ش.
يرحب باقرتاحاتكم حول موا�ضيع �أو حمتويات عرو�ض
ال�ضيوف املحا�ضرين ،ويرجى �إر�سالها �إىل جني �إدموندز
عرب الربيد الإلكرتوين
breeding@epaa-shj.gov.ae

النظام البيئي
�صحراوي
بحري
جبلي
Dr Mohammed Shobrak, one of the workshop delegates
from the Kingdom of Saudia Arabia
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نعي بيرت فيالن
ترك بيرت فيالن يف حياته الق�صرية ت�أثريا على كثري من النا�س .ق�ضى بيرت العقد الأخري من حياته يف الإمارات العربية
املتحدة ،حيث ان�ضم �إىل الفريق احلديث الإن�شاء يف مركز �إكثار احليوانات العربية املهددة حني كانت املجموعة يف مراحلها
الأوىل .وقد عمل فيها كباحث ،وقام ب�أبحاث حقلية ودرا�سة مكثفة يف �سلوك وحت ّرك قطط جوردون الوح�شية ،ثم ان�ضم بعد
ذلك �إىل دائرة الثدييات وتر�أ�س العمل يف القوار�ض و�صغار اللبونات.
�سنفتقد عفويته وحما�سه عند تعامله مع م�شروع جديد ،ورف�ضه االن�صياع للتعليقات املت�شائمة التي ال غنى عنها لرفاقه .مل
يكن هناك من م�شروع يتجاوز طاقاته لتجربته ،كما انطبق الأمر نف�سه على التعامل مع الأعمال الروتينية اململة ،التي د�أب
على �أدائها بن�شاط كبري.
لن ين�س �أ�صدقاء بيرت الأوقات الرائعة الني عا�شوها معه� ،سواء تعلق الأمر ب�إيقاد نار يف خ�شب مبلل يف جبال م�سندم
با�ستخدام كتاب خرائط وزيت الطبخ� ،أو الرك�ض يف ال�صحراء ليال للإم�ساك باجلرابيع �أو الرب�ص .ال �شك �أن مئات
الق�ص�ص التي �سريويها كل �أ�صدقائه �ستبقي ذكراه حية لوقت طويل.
وفوق كل �شيء� ،سيفتقد �أ�صدقائه وزمالئه دماثة خلقه .مل يكن هناك �أي وقت غري منا�سب لالت�صال ببيرت طلبا للم�ساعدة،
لأنه كان دائما م�ستعدا لتقدمي العون ومل ي�شتك قط .كثرية هي املرات التي �أوقظ فيها يف �ساعات ال�صباح املبكرة للم�ساعدة
يف جر �سيارة �أحدهم من رمال ال�صحراء� ،أو للم�ساعدة يف عالج حيوان مري�ض .لن تكون ملنا�سباتنا االجتماعية وحفالت
ال�شواء نف�س الروح بدون بيرت ،ولكنه ،على الأقل ،قد ترك وراءه قائمة طويلة من الأوقات ال�سعيدة ميكننا �أن نذكر بع�ضنا
البع�ض بها ،بذكريات �سعيدة ،يف تلك الأوقات التي يتوقف فيها احلديث.

ثعابني املنطقة العربية :دليل حقلي لثعابني �شبه
اجلزيرة العربية و�شواطئها.
(Snakes of Arabia: A Field Guide to the Snakes of the
Arabian Peninsula and its Shores)،
النا�شرMotivate Publishing::
ISBN 978 1 86063 239 6

�إن من الغريب �أن يكون هذا الكتاب املفيد جدا هو الأول من
نوعه للمنطقة ،وي�سد ثغرة هامة يف ال�سوق .يغطي الكتاب
الثعابني التي تعي�ش يف اململكة العربية ال�سعودية ،وعمان،
والإمارات العربية املتحدة ،واليمن ،وقطر ،والبحرين .امل�ؤلف،
دام ِيـِن �إجان ،هو خبري �إقليمي يحظى باالحرتام خلربته يف هذا
احلقل ،ويعر�ض علمه الوافر ب�أنواع الثعابني العربية ب�أ�سلوب
منطقي وي�س ُهل ا�ستخدام مراجعه .يو�صف كل ثعبان من خالل
ال�صور والر�سوم مع معلومات تكميلية تعني على التعرف عليه
من خالل عدة مقايي�س .تقدم التفا�صيل على �أ�سا�س الأ�شكال
القيا�سية للج�سم والر�أ�س والعني ،واللون ،واملواطن املف�ضلة،
والتوزيع اجلغرايف� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املعلومات عن عدٍّ �أ�سا�سي
للحرا�شف .يبني الكتاب �أي�ضا الأنواع الأخرى التي قد ت�ؤدي �إىل
االلتبا�س معها� .إ�ضافة �إىل كونه دليل تع ّرف �سهل الفهم ،ف�إن
الكتاب يقدم معلومات عن البيئات التي توجد فيها الثعابني يف
املنطقة العربية ،وتك ّيف الثعابني مع املحيط العربي ،وكذلك
�أ�ساليب التعامل مع ع�ضات الثعابني ال�سامة� .إن الكتاب معد
ب�شكل جيد جدا ،و�سيثبت فائدته الكبرية كدليل حقلي لأ�صحاب
خميمات نهاية الأ�سبوع واملحرتفني يف جمال علم احليوان على
حد �سواء.
كري�س لويد

ما هو اجلديد يف املطبوعات والن�شرات

دبليو� .أوفرن ،ت .بيلي ،دي� .أودونوفان ،يو .فرينريي� ،آر .زكريا ( .)2007انعدام الأج�سام امل�ضادة لـلربو�سي ّلة .Brucella sp
يف �أنواع من البقر الوح�شي ال�شبه حرة-الطليقة يف دبي ،الإمارات العربية املتحدةVet Med Austria. 94: 180-183 .
تتوفر الن�سخة الكاملة على هيئة ملف  PDFيف موقع �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
�أو.بي .حممد� ،إ�س� .أي .عمر� ،إم� .أي� .صندوقة .كفاءة ا�ستخدام �آيفرم�ستني  ivermectinو ليفامي�سول � levamisoleضد
االلتهابات الطبيعية بامل�سيدة خيطية الرقبة �سباتيجر يف غزال الرمي العربي (غزال الرمال) (Gazella subgutturosa
) maricaو(الغزال العربي الآدمي) ) (Gazella gazellaيف العربية ال�سعوديةVet Parasitol. 2007 ;150(1-2):170-3 .
املوجز يف الإعالن الإلكرتوين تي .تي .بزرجاين ،جي� .أي .ح ّالن� ،إ�س .نابيان� ،إ�س .راهباري� ،إ�س .اجلرب القارمي يف
غزال الرمال ) (Gazella subguttarosaو�أهميتها يف �إيرانParasitol Res. 2007 Nov;101(6):1517-20 .
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