المجلد 3

•

العدد 2

•

سبتمبر  /أيلول 2008

•

8237-1990 ISSN

كلـ ــمة الع ـ ــدد
د�أبت جملة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط حتى الآن على الرتكيز على ق�ضايا احلياة الفطرية
وال�صون على الياب�سة� .إال هذا العدد مكر�س ب�شكل خا�ص للحياة البحرية ،الأمر الذي يجعل املحررين
ي�شعرون وك�أنهم �أ�سماك خارج املاء .ن�شكر نك بيلت�شر من م�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية الذي زودنا ب�صورة
رائعة ل�سلحفاة لغالف لهذا العدد .لقد حظى املحررون باال�ستماع �إىل نك بيلت�شر يف بداية العام لدى
زيارته لدبي حني تكلم بحرارة عن بيولوجية و�صون ال�سالحف يف مكاتب ال�صندوق العاملي للطبيعة.
تعترب ال�سالحف احليوان الأكرث جاذبية يف عامل البحار ،والتي ،كما يقول نك بيلت�شر يف مقالته
امللهمة على ال�صفحة املقابلة ،ميكن �أن ت�صبح بف�ضل طبيعتها الأخاذة حافزا للح�ض على
�أن�شطة ال�صون والوعي لدى املجتمعات املحلية وقادتها .يف مقالة عن �أن�شطة جمعية احلياة
الربية يف الإمارات  -ال�صندوق الدويل للحياة الربية  EWS-WWFتقدم را�شمي ديروي
ايجازا للجهود التي تقوم بها املنظمتني حلماية البيئة البحرية يف الإمارات العربية املتحدة.
على الرغم من �إمكانية �أن ت�صبح ال�سالحف البحرية حافزا ملبادرات ال�صون� ،إال �أن املبادرات املخ�ص�صة
«لدعم» ال�سالحف ال ت�ؤدي دائما �إىل دعمها بحق� ،إن التدخل كما يجري يف م�شروع «�أف�ضلية االنطالق»
ن�صفه يف �صفحة  2قد يكون قد �أطلق ب�أح�سن النوايا ،ولكن كيف ميكن
ل�سالحف منقار ال�صقر ،والذي ِ
�أن نقيم م�شروعا يجمع بي�ض ال�سالحف ،ويكد�سها يف مرافق الرتبية ،ويطلق ال�ضعيف واملري�ض منها،
ويبقي ال�صحيح منها مدة �أطول من الالزم .هل هو «�أف�ضلية االنطالق» �أو تقييد االنطالق� .إن على
مبادرات ال�صون ،يف �شكلها املثايل� ،أن تتبع اخلطوط الدليلية العاملية والتي يقودها العلم ولي�س الراعون.
لقد �ضمنا يف ن�شرتنا الإلكرتونية ت�صريحات �صحفية �صدرت م�ؤخرا حول ق�ضايا بحرية �إقليمية� .إن
وعي و�سائل الإعالم بال�ضغوط التي تتعر�ض لها احلياة البحرية هو يف ازدياد .يظهر ذلك ب�شكل خا�ص
يف �صحيفة «ذا نا�شونال» التي �صدرت حديثا يف �أبو ظبي� .إن ال�شرق الأو�سط مع ّر�ض ب�شكل خا�ص
حلوادث ت�سرب النفط نظرا للم�ستوى العايل لن�شاطات �إنتاجه ونقله .ويف الواقع ف�إن بقع النفط على
ال�شاطئ ال�شرقي والتي ت�سببها ال�سفن التي تتخل�ص من نفايات النفط والبرتوكيماويات قد �أ�صبحت
ظاهرة متكررة احلدوث .و�إذا كانت الطيور وال�شعب املرجانية امللوثة بالنفط ال تنقل يف و�سائل الإعالم
(با�ستثناء حوادث الت�سرب الكربى والتي ت�ؤثر على �آالف احليوانات)� ،أما �شواطئ ال�سياح التي ي�صلها
تلوث خفيف ف�إنها حتتل ال�صدارة يف عناوين ال�صحف وتلقى اهتمام احلكومات .ن�أمل �أن ي�ؤدي الت�أثري
ال�سلبي على الدخل ال�سياحي �إىل حفز للحكومات على تقدمي احلاجات ال�ضرورية حلر�س ال�شواطئ
ب�شكل ميكنهم من الإم�ساك بال�سفن التي تلقي النفط ب�صورة غري قانونية يف البحر لتوفري املال بدال
من حتمل تكاليف تنظيف خزاناتها لدى ر�س ّوها يف املوانئ� .إنه لأمر م�شجع �أن جند منظمات مثل
» «Sea Alarmم�ستعدة لتقدمي املعلومات والدعم للجهات املهتمة والتي تبحث عن و�سائل رفع درجة
جاهزيتها للمواجهة يف ال�شرق الأو�سط�.إن �شبح «التطوير اجلائر» وازدياد غابات الإ�سمنت هي ق�ضايا قريبة
منقلماملحرر،لذايهنئ املحررونبكل�سرورهيئةالبيئةيف �أبو ظبي لتقدميهاخطوطا دليلية لت�شجيعاملط ّورين
وال�صناعة على االهتمام بال�شعب املرجانية وغريها من املوائل .وكما ذكر يف مقال ل�صحيف ـ ــة «ذا نا�شونـ ــال»
http://www.thenational.ae/article/20080602/NATIONAL/670800541

ف�إن لأبو ظبي وقطر فر�صة لتاليف تكرار الكوارث البيئية التي وقعت يف �أنحاء �أخرى من
الإمارات ،و�أن عليهما املتابعة احلقيقية للهدفني التو�أمني تطوير ذو ا�ستدامة بيئية واحلفاظ
حمي �أن تطلق م�ؤ�س�سة التطوير «نخيل» مبادرة «الفكر الأزرق»
على التنوع البيئي»� .إنه لأمر رّ
http://www.bluecommunities.org/page/think_blue

لالهتمام ب�إدارة ال�شواطئ لكن بعد عام من م�ساواة �آخر جزء من �شاطئ دبي بالأر�ض لأغرا�ض التطوير!
�إذا كان هناك من ي�ستطيع تف�سري ذلك فرنجوه االت�صال بهيئة التحرير!
يعتمد م�ستقبل قيام �صناعة �سياحية �صح ّية حقيقية يف اجلزيرة العربية �إىل حد كبري على بيئة

�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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بحرية �صح ّية تتمتع ب�أنواع فاتنة وجذابة يف ال�صور
كال�سالحف تقدم م�شاهد فريدة للحياة الفطرية.
ي�شكل ر�أ�س �شرمة و�شاطئ جثمون يف ح�ضرموت �إحدى
�أهم مناطق التع�شي�ش لل�سالحف البحرية يف اجلزيرة
العربية .لكن ،وعلى الرغم من �إعالن احلكومة
اليمنية لها كمنطقة حممية ،ف�إن من املقلق �أن نعلم
من دافيد �ستانتون �أن الكالب الربية تقتل ذلك
العدد من ال�سالحف .من الوا�ضح �أن هذه الق�ضية
بحاجة للتدخل ال�سريع لل�سلطات ومنظمات ال�صون.
يف خ�ضم تلك الأخبار املحزنة واملزعجة ي�سعدنا �أن
نقدم �أخبارا جيدة! ي�صف وارن بيفر�ستوك وزمالئه
�إعادة ت�أهيل «دبا» ،ال�سلحفاة اخل�ضراء التي عرث
عليها على �شاطئ دبي م�صابة بجروح مر ّوعة يف
الر�أ�س ،والتي ا�ستعادت عافيتها بف�ضل جهود فريق
حو�ض الأ�سماك يف فندق برج العرب يف دبي ،ثم �أطلق
�سراحها حاملة مر�سل تتبع بالأقمار ال�صناعية يف
فرباير  .2008بهذا اخلرب املفرح نختتم كلمة العدد
ونتمنى لـ «دبا» حياة طويلة ومثمرة .ميكنكم تتبع
جتوال «دبا» وهي ت�سبح يف املحيط الهندي عرب موقع

http://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=55

ي�سرنا �أن نهن�أ جاري فولرن الذي ح�صل على جائزة ال�شيخ
مبارك بن حممد للتاريخ الطبيعي والتي قدمها له ال�شيخ
نهيان بن مبارك ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
�إنه تقدير جلهود  25عاما من اجلهد امل�ضني يف توثيق
حياة النبات واحل�شرات واحليوان يف الإمارات العربية

http://thenational.ae/ article/2008527575969
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