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�سالحف اخلليج العربي :مرغوبة لكنها بحاجة للم�ساعدة
نيكوال�س جي بيلت�شر
م�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية� ،صباح ،ماليزيا .بريد �إلكرتوين npilcher@mrf-asia.org

�إن ال�سالحف البحرية يف اخلليج العربي هي مو�ضع اهتمام وبحث معريف متزايدين ،وتتعر�ض يف نف�س الوقت لأخطار متزايدة
تهدد بقائها وبيئتها ،تعترب ال�سالحف البحرية عن�صرا متكامال �ضمن الأنظمة البيئية البحرية ،ولها قيمة ثقافية وتاريخية
لأهل املنطقة ،كما �أنها وبف�ضل طباعها اجلذابة واملحببة متثل دور �سفري لق�ضايا �صون بيئية بحرية وا�ضحة .حتتاج ال�سالحف
�إىل موائل رئي�سية خالل دورة حياتها وبدونها تنك�سر احللقة ،وتت�ضمن تلك مناطق تغذية �صحية �آمنة هي ،يف حالة اخلليج،
ع�شب البحر ال�شعب املرجانية ،و�سواحل ال يزعجها فيها �شيء عند و�ضع بي�ضها ،والبحر املفتوح ،كموئل للنمو ولهجرات
التع�شي�ش.
قامت عدة دول يف العقدين املا�ضيني بجهود متباينة يف حماية ال�سالحف وب�شكل خا�ص يف �شواطئ التع�شي�ش� .إذ قامت عمان
بحماية �شواطئ هامة وح ّولتها �إىل حدائق وطنية ،وجعلتها اململكة العربية ال�سعودية جزءا من املحميات الطبيعية ،و�أنفقت دول
�أخرى اجلهود يف عمليات يومية حلماية موائل التع�شي�ش �أثناء مو�سم و�ضع البي�ض ،كما قامت الإمارات العربية املتحدة بحماية
اجلزر املقابلة ل�شواطئها و�أجرت �أبحاث ق ّيمة .بل �إن الوعي بالأمر بد�أ يزداد ببطء عرب جهود متفرقة عرب املنطقة.
لكن من الذي يرعى ال�سالحف يف البحر حيث تق�ضي اجلزء الأكرب من حياتها البحرية؟ �إن حماية ال�سالحف يف �شواطئ
التع�شي�ش ال متثل �إال جزءا �ضئيال من حياتها ،وهي يف حاجة ما�سة للحماية يف البحر� .إن املوائل التي تعتمد عليها يف تغذيتها
بحاجة للحماية ،كما يجب �أن يكون �ضغط ال�صيد ب�شكل رحيم بال�سالحف� .إن ردم الأرا�ضي وجتريفها ميكن �أن ي�ؤثر على
موائل ال�سالحف ويجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار عند �إجراء تقييم الت�أثريات البيئية والدرا�سات البحرية .يجري �صيد ال�سالحف
عرب العامل يف �شباك ال�صيد حني جترف املراكب قاع البحر ،لكن ذلك �أمر حمظور يف اخلليج حل�سن احلظ .لكن ال�شباك
اخلي�شومية واجلرّافة ما زالت متوافرة مبئات �آالف الأمتار يف تهديد ملا تبقى لنا من �سالحف� .إن هذين التهديدين الرئي�سيني
بحاجة ملعاجلة فورية.
ميكن ا�ستخدام ال�سالحف مبا لها من طبيعة �أخاذة كحافز جلهود ال�صون والوعي لدى املجتمعات املحلية وقادتها  ،ولكن هناك
قلق خفي و مت�أ�صل فيما يتعلق بت�سارع عمليات التطوير وال�ضغط املت�صاعد لل�صيد الأمران اللذان يهددان ا�ستمرار بقائها.
قد ال ن�شهد يف امل�ستقبل ذلك ال�صعود املهيب يف الليل لو�ضع البي�ض ،وال الأفراخ اجلميلة وهي تعدو باجتاه البحر ،وال احل�صاد
الإيقاعي للح�شائ�ش من قبل ال�سالحف اخل�ضراء يف حقول ع�شب البحر ،وال �سالحف �صقرية املنقار تتغذى على الإ�سفنج
للحماية من انقالب بيئي على ال�شعاب املرجانية� .سيفقد اخلليج توازنه للأبد.
بف�ضل عدة فر�ص رائعة متنوعة كان يل ال�شرف خالل الأعوام اخلم�سة ع�شر املا�ضية يف العمل �إىل جانب متخ�ص�صني حمليني
ومنظمات �صون يف منطقة اخلليج ،و�أن �أعلم �أن تلك الكائنات املهيبة هي ،على م�ستوى القاعدة ،يف موقع متقدم على �سلم
�أولويات ا�سرتاتيجيات ال�صون .يف ت�سعينات القرن املا�ضي ويف خ�ضم حرب اخلليج �سعدت بالعمل يف م�ساعدة ال�سالحف يف
العربية ال�سعودية حني كانت لفظ ملوثة بالنفط على ال�شواطئ و على اجلزر .عندها قمنا ب�إنتاج غذاء �صناعي لها و�أبقيناها
يف برك �سباحة الأطفال �إىل �أن اختفى النفط وعاد الدفء للمياه .ثم �سعدنا يف �أواخر ذلك العام مب�شاهدة تع�شي�ش ال�سالحف
والتي كان بع�ضها من �ضمن «�ضيوفنا» لعدة �أ�شهر .ومنذ ذلك احلني بقيت على ارتباط باملنطقة و�أهلها و�سالحفها .و يف قطر،

�صورة � :1سلحفاة خ�ضراء بالغة كبرية تنظر للخلف للكامريا وك�أنها تت�ساءل �إذا ما كان هناك من ي�ستطيع م�ساعدتها .غالبا ما ترتاح ال�سالحف
يف كهوف �أو حواف احليد املرجاين و تقتات على طعام متنوع من قناديل البحر و الطحالب و الأع�شاب البحرية (© ن ج بيلت�شر)

ق ّي�ض يل �أن �أكون منذ البداية تقريبا جزءا من «ثورة ال�سالحف»
حيث ت�ضافرت جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص واجلمهور للتقدمي
كل ما بو�سعهم حلماية ال�سالحف ومواطنها .يف عمان كان يل
فر�صة التوا�صل املبا�شر مع احلرا�س على ال�شواطئ واملدراء يف
مكاتب احلكومة على حد �سواء .و�سعدت بتقدمي امل�شورة للكويت
والبحرين والإمارات العربية املتحدة و�إيران يف عدد من امل�شاريع
والأفراد الهامني ،والذين ما زلت على ات�صال بالكثري منهم وكلهم
ممن يحملون �شعلة املحافظة على ال�سالحف.
�أين هي �إذا حتديات ال�صون ،و�أين توجد الفر�ص؟ �إن التحديات
�أمر بديهي كما �أ�سلفت �أعاله :الإقالل من �أو منع اال�صطياد
الثانوي لل�سالحف يف معدات ال�صيد ،وحماية موائل التع�شي�ش
وكذلك �أماكن الرعي� .إن ذلك يتطلب بع�ضا من �إعادة التفكري يف
قيمة بحرنا �أو بالأحرى قاع البحر ،ودمج ذلك يف ا�سرتاتيجيات
وتطلعات .لكن يف نهاية املطاف ف�إن الأمر يتوقف على قيمة
ال�سالحف لدى قادة املنطقة.
لكن هناك فر�صا يف متناول اليد للقيام مبا يتوجب علينا ،وتتطلب
قدرا قليال من اال�ستثمار يف اجلهد والتفاين جلعل ال�صون حقيقة
ماثلة� :إن لدينا قدرا وافرا من التقنيات واملعرفة العلمية وو�سائل
االنخراط يف ال�صون الف ّعال .ال جمرد الكالم بل العمل� ،إننا يف
مرحلة ميكن للقطاع اخلا�ص فيها �أن يكون �أكرث التزاما بق�ضايا
ال�صون عما كان عليه احلال �سابقا ،و�أن يبني على ما لديه من
�أخالقيات امل�سئولية االجتماعية ،ليكون له ت�أثري على التطورات
البيئية كما مل ي�سبق له �أن فعل� .إن بو�سع ال�شركات �أن تختار عدم
ا�ستغالل املناطق ال�شاطئية الرئي�سة .وميكن ملن يقومون باجلرف
�أن ال يج ّرفوا املوائل الرئي�سة .كما ميكن للأموال الفائ�ضة �أن
ت�ستثمر يف احلاجات الهامة للأبحاث كتتبع ال�سالحف با�ستخدام
تقنيات الأقمار ال�صناعية من مواقع تغذيتها �إىل مواقع تع�شي�شها
لتحديد االرتباطات البيئية الرئي�سة� ،أو يف دعم حماية املوائل
موات للحفاظ يف عاملنا
البعيدة التي مل يطلها التلوث� .إن الوقت ٍ
امل�ستنري� .إنني متفائل ،و�أعلم �أن ذلك ممكن .ات�صلوا بي �إن �شئتم
�أن ت�صبحوا جزءا من هاتني الرحلة واملغامرة الرائعتني

�صورة � :2سلحفاة خ�ضراء �صغرية ربيت يف الأ�سر يف �إطار جتربة ثبت
ف�شلها لرفع �أعدادها يف املياه املحلية ،عا�شت هذه ال�سالحف ملدة 18
�شهرا يف قف�ص على احليد املرجاين قبل �إعادة �إطالقها  ،و يعتقد
العلماء الآن مبحدودية جدوى هذه اجلهود يف رفع �أعداد ال�سالحف
البحرية (© ن ج بيلت�شر)
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