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حممية ر�أ�س �شرمة تبقى غري حمم ّية
دافيد ب� .ستانتون
برنامج �إنقاذ النمر اليمني� ،ص ب � ،2002صنعاء ،اجلمهورية اليمنية ylrp@yemenileopard.org

تع ّرف اليمن ب�شكل وا�سع على �أنها حتتوي �آخر خمزون للحياة الفطرية يف اجلزيرة العربية ومنطقة ر�أ�س �شرمة على �أنها ذات �أهمية
�إقليمية فائقة بف�ضل ال�سالحف البحرية التي تقيم �أع�شا�شها فيها .لكن املنطقة� ،إن مل تتلقى حماية حقيقية ،فقد تختفي ال�سالحف
التي ت�ستخدمها.
ت�شكل ر�أ�س �شرمة و�شاطئ جثمون يف ح�ضرموت �إحدى �أهم مناطق تع�شي�ش ال�سالحف البحرية يف اجلزيرة العربية .وب�شكل خا�ص
ال�سالحف اخل�ضراء  Chelonia mydasو�سالحف ال�شر�شاف (منقار ال�صقر)  ، Eretmochelys imbricataكما �أن ال�سالحف
الرميانية (كاريتا كاريتا)  Caretta carettaت�ستخدم تلك ال�شواطئ .كما �أن ال�سالحف جلدية الظهر (النملة) Dermachelys
 coriaceaقد �شوهدت �أي�ضا على نف�س ال�ساحل ،وهناك تقارير غري م�ؤكدة عن تواجد �سالحف ريديل الزيتونية Lepidochelys
� olivacaeaأي�ضا .ووفق ما يقوله خالد� ،أحد اجلنود الذين يحر�سون ال�شاطئ «�إنها ت�أتي هنا بالآالف يف املو�سم» .ورغم �أن ذلك
قد يكون مبالغة �إال �أنه من الوا�ضح من عدد الف ّوهات التي متلأ ال�شاطئ �أن الكثري من ال�سالحف تع�ش�ش هنا .لهذا ال�سبب �أعلن
ر�أ�س �شرمة منطقة حممية ،ك�إحدى �أربع مناطق يف الياب�سة اليمنية بالإ�ضافة �إىل مناطق جبل برع وعتمة واحلوف .خ�ص�صت خطة
تق�سيم �أرخبيل �سوقطرة  12حممية طبيعية برية و  27بحرية كما �أعلنت ثالثة �أرباع اجلزر كحدائق وطنية .كما ر�شح الأرخبيل
لأ�سباب عديدة ك�أحد مواقع الرتاث العاملي لليون�سكو� ،إال �أن نتيجة هذا الرت�شيح غري م�ؤكدة على �أي حال.
يدعي اليمنيون �أن ر�أ�س �شرمة هي منطقة حمظورة �إال �أن جتربتي تفيد ب�أن زيارة املنطقة دون اعرتا�ض هي �أمر هينّ  .تقع املنطقة
على بعد  120كلم من املكال ،وي�صل طريق معبد جيدا بالقار �إىل م�سافة  5كلم املوقع ،ويلي ذلك طريق ممهد ميكن لأي �سيارة �أن
تقطعه مبا�شرة �إىل ال�شاطئ الذي يحيطه �سور مهمل .ورغم �أن من الوا�ضح �أن ميزانية قد خ�ص�صت للحماية �إال �أن امل�شروع يبدو
ميتا.
كثرية هي املخاطر التي تهدد ال�سالحف .يف زيارتي الأوىل يف دي�سمرب/كانون �أول � 2006شاهدت قرابة �أثنى ع�شر مينيا يبحثون
يف ال�شاطئ عن �سرطان ال�شبح بعد الغروب .وقال بع�ض من حتدثت �إليهم �أن جنودا خارج الدوام يك�سبون دخال �إ�ضافيا بالعمل
ك�صيادين و�أنهم ي�ستخدمون هذا ال�شاطئ للح�صول على الطعم .وبالنظر �إىل ح�سا�سية ال�سالحف التي تع�ش�ش هنا ف�إنه ال �شك
يف �أن الكثري منها حتبط ب�سبب حركة النا�س .وتدل الآثار الدائرية لأقدامها �أن ال�سالحف قد عادت على �إعقابها �إىل البحر بعد
ا�ضطرابها ب�سبب النا�س.
�إن وجود ال�سالحف هنا �أمر معروف للعامة وي�أتي ال�سياح يوميا للزيارة .وعلى الرغم من التعليمات املعلنة واملن�شور الذي �أ�صدرته
هيئة حماية البيئة؛ ف�إن كثريا من الزوار ال يعون �سهولة الت�سبب يف ا�ضطراب ال�سالحف .بدون وجود رقيب ف�إن الباحثني الف�ضوليني
ي�سببون �إجها�ض ال�سالحف مهمات التع�شي�ش� ،إن خوف الأمهات لدى بدء و�ضع البي�ض يجعلها تهجر الأع�شا�ش التي جهدت يف
حفرها يف الرمال .وبهذا ال يكون للبي�ض الذي و�ضع �أي فر�صة للفق�س� .إن �أكرث ال�سياح ح�سا�سية وحذرا قد يعيق عملية التع�شي�ش
دون ق�صد.
كما �أن اال�ستهالك الب�شري للحم وبي�ض ال�سالحف قد يلعب دورا �سلبيا يف جناح التع�شي�ش يف ر�أ�س �شرمة .و قبل توحيد اليمن يف 22
مايو  1990كان الكثريون من جنود ما كان يعرف بجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية قد تدربوا يف كوبا حيث تعودوا على مذاق
حلم وبي�ض ال�سالحف .ت�شاهد الكثري من ال�سالحف امليتة املبقورة الأح�شاء على �شواطئ ر�أ�س �شرمة و�إن كان من غري املعروف ما
�إذا كانت قد قتلت �أو نفقت ب�شكل طبيعي.
َ
لكن �أعظم املخاطر التي تهدد ال�سالحف يف ر�أ�س �شارمة هي الكالب املتوح�شة التي اكت�شفت هذا املعني الذي ال ين�ضب .مترح

الكالب املتمتعة بال�صحة على ال�شاطئ بف�ضل تغذيها على بي�ض
و�صغار ال�سالحف� .شاهدت يف �أكتوبر  2007كلبة وجراءها ال�سبعة
ال�سمينة م�ستلقية ورا�ضية ،ويدل حجم وحالة جراءها على غنى
تغذيتها� .إن مر�أى الأع�شا�ش املحفورة هو �أمر معتاد يف ر�أ�س �شرمة
حيث املنطقة ملأى ب�أكوام داكنة من براز الكالب املكتظ بالزعانف
ال�صغرية.
�إن ر�أ�س �شارمة هي �إحدى املناطق اليمنية العديدة التي حتت�ضن
م�شاهد احلياة الربية احلقيقية .وقد قامت اليمن بخطوات جيدة يف
تقدير �أهمية �شواطئ التع�شي�ش ب�إعالنها منطقة حممية� .إال �أن هذا
الإجراء لن يكون له �أثر �إن مل يتبعه �أداء وتطبيق حا�سمني .بداية،
يجب القيام بحملة لإبادة الكالب املتوح�شة ب�شكل رحيم .يجب
يف نف�س الوقت �إقامة حاجز ف ّعال ملنع الهجرة امل�ستقبلية للكالب
والتحكم بحركة الب�شر .كما يجب حتديد �شواطئ �أخرى جلمع طعم
ال�صيد� .أخريا يجب تزويد موظفني ذوي تدريب عايل يف �ضبط
ت�صرفات الزوار للحد من ال�ضرر الذي ي�سببه التطفل الب�شري
واحلول دون تعديات جديدة من الكالب.
لقد ا�ستخدمت ال�سالحف �شاطئ ر�أ�س �شِ ارمة لعدة �آالف من
ال�سنني .وعلى الرغم من �إزعاج الإن�سان وحيواناته ما زال التع�شي�ش
م�ستمرا  ،غري �أن م�ستقبل هذا امل�شهد لي�س م�ضمونا ب�أي حال.
غري �أنه بالإجراءات الب�سيطة املو�صوفة �أعاله والقليل من الإرادة
وتطبيق القانون ف�إن �سالحف ر�أ�س �شارمة �ستتمتع مب�ستقبل �آمن
لآالف من ال�سنني.
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