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كلـ ــمة الع ـ ــدد
من امل�ستحيل على املرء �أن ال يالحظ الت�سارع الهائل يف خطى التنمية يف ال�شرق الأو�سط .قد
�سيارتك على الطريق و�أح�ص عدد مواقع البناء ،والرافعات ،وناطحات ال�سحاب حتت الإن�شاء.
طالع ال�صحف – منذ �شهر� ،أي قبل �أن ين�ضب معني االئتمان ال�سهل – لرتى الإعالنات التي تغوي
القراء بالأرباح الفاح�شة لدى �شراءهم لعقارات فاخرة قيد الإن�شاء� .إن �أحد توابع هذا الأمر هو
وقوع البيئة و�أعداد احلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط حتت �ضغوط هائلة .يبدو �أن النتائج البيئية
ال�سلبية غائبة عن املطورين و�أ�صحاب القرار  ،ولكن ومع بداية ظهور ال�شقوق يف امل�شهد البيئي
للمنطقة والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف نوعية احلياة للحيوات الب�شرية والفطرية ف�إن الأمور قد تتغري.
حني �أثرنا ،يف �آخر �إ�صداراتنا البحرية ،ق�ضية الأ�ضرار املحتملة للتلوث النفطي على الأنظمة
البيئية الطبيعية يف ال�شرق الأو�سط وكذلك على ال�صناعة ال�سياحية النامية �أو ما يعرف بـ «ف�ضيحة
النفط» ،مل نكن نت�صور يف حينه �أن دبي �ست�شهد «ف�ضيحة املجاري»! �إن تلوث �أجزاء من �سواحل
دبي ،وعلى مقربة من فنادق اخلم�س جنوم ال�شهرية كان م�شكلة مل يت�صور �إال القليلون منا �أن تقع يف
مدينة تقدم نف�سها كمق�صد �سياحي بامتياز .لقد نتج هذا الو�ضع من �أعداد ب�شرية �أكرث من الالزم
ينتجون نفايات �أكرث من الالزم وبنية حتتية �أقل من الالزم للتعامل مع �أقذار ال�صرف ال�صحي.
برز القر�ش احلوتي «�سامي» ،والذي كان يعي�ش �سابقا بحرية يف اخلليج العربي ،يف عناوين ال�صحف
عرب العامل ،ولكنها ،للأ�سف ،من نوع غري مرغوب من العناوين .لقد حتول ما كان ميكن �أن يكون
خبطة عالقات عامة ناجحة ملنتجع �أتالنتي�س احلديث الإطالق  -ق�صة م�ؤ�س�سة تعيد ت�أهيل
قر�ش خائر القوى و�إعادته �إىل الربية – �إىل �شيء كريه حني انت�شرت الأقاويل �أن بع�ض ال�صيادين
قد تلقوا �أمواال للإم�ساك بالقر�ش يف عر�ض البحر ،و�أن �سامي مل يكن يراد له قط �أن يطلق ،بل لأن
يتحول �إىل فرجة �سياحية .هل هذا حقيقة �أو خيال؟ لقد حتول االحتجاج املحلي �إىل �صرخة عاملية،
وكان �آخر ما بلغنا �أن �ضغوط احلكومات املحلية قد حتث �أتالنتي�س على �إعادة �سامي �إىل البحر من
جديد .نقدم تقديرنا لأع�ضاء حكومة دبي الذين نا�صروا ق�ضية �سامي .قد يقال باملنا�سبة – على
�سبيل التهكم – �أن �سامي قد يف�ضل العي�ش يف حو�ضه النظيف يف �أتالنتي�س على الإطالق يف البحر
امللوث مبياه املجاري� .إ�ضافة لذلك ،ن�شعر عند قراءة مقالة د .هامبل عن �إعادة ت�أهيل ال�سالحف،
ب�أن البحر قد �أ�صلح مكانا خطرا للحيوانات البحرية ب�سبب اال�صطدام املتكررة مع القوارب.
لعل �أزمة االئتمان تقدم فر�صة ف�سحة للتنف�س لبيئة املنطقة املحا�صرة .يبني لنا �سعود
�أناجرية بو�ضوح كيف ت�صبح النفايات مميتة للمها العربي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتطاير �أكيا�س البال�ستيك التي تلقى دون اكرتاث �إىل ال�صحراء ـ فت�أكلها حيوانات كاملها
العربي وترتاكم مع الوقت لت�ؤدي يف �آخر الأمر �إىل موت �أليم حني ت�سد الأكيا�س املعدة.
�إن الإدارة ال�سليمة للمحميات غري ممكنة دون تقدير دقيق لعدد احليوانات التي تت�ضمنها .يقول
الربوفي�سور رودي بجالكه� ،إن تقدير �أعداد احليوانات �أ�شبه «بفتح علبة من الديدان» و�إنه يغلب �أن ال
تفهم �أو تقدر تعقيدات حتديد عدد احليوانات ال�سائمة .نحن ممتنون لبيرت كننجهام ورفاقه الذين
ي�صفون ب�شكل خمت�صر علم تقدير �أعداد املجموعات احليوانية يف حممية يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إذا كان الو�ضع ال�سيئ للفهد ال�صياد الآ�سيوي املهدد تهديد ًا حرجــا قد حظي بكثري من االهتمام
دوليا ،ف�إن جهود �صون النمر الفار�سي ال زالت دون امل�ستوى امل�أمول .يقدم لنا الدكتور غدو�سي وزمالئه
حتديثا عن امل�شاكل التي تواجه النمر الفار�سي يف �إيران� .إن جهود م�شروع النمر الفار�سي هي مبادرة
ايجابية لكن من الوا�ضح ،كما يقول امل�ؤلفون� ،أن هناك حاجة �إىل املزيد من املوارد واجلهود التعاونية.
�أ�صبح ا�ستخدام الإنارة فوق البنف�سجية ال�صناعية �أمرا يزكيه �أطباء البيطرة ومربي
الطيور للإثراء البيئي للطيور التي تقيم يف الداخل .يقدم لنا بيلي ولويد �إيجازا عن
بحث يف الإنارة فوق البنف�سجية تت�ضمن العديد من فوائدها الإيجابية مل�شاريع الإكثار
يف الأ�سر مثل حت�سني توليف فيتامني د ،3والنظر ،وال�سلوك التكاثري والتغذوي.

�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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و�سعت بع�ض
لي�ست كل الأنواع يف و�ضع مهددّ ،
الأ�صناف كالغراب املنزيل �أعدادها عرب ال�شرق
الأو�سط و�أ�صبحت �آفة مزعجة للغاية .يو�ضح لنا
ريل ومئري خلفية القلق من التو�سع الإقليمي لهذا
ال�صنف ويقرتحان خطوات ميكن النظر فيها
من قبل ال�سلطات للإقالل من �أعداد الغربان.
�إن املرافق اجليدة الت�صميم ال�ست�ضافة احليوانات
والتعامل معها والتي حتتوي على معدات كبح يدوية
هي �ضرورية للعناية الالئقة باحليوانات الأ�سرية.
ي�صف مارك مكنامارا وزمالئه كيف ت�ؤدي مرافق
التعامل والتكييف ال�سلوكي �إىل بيئة خالية من
ال�ضغوط حليوانات مثل �أح�صنة برزوال�سكي.
لقد �أتاحت مثل تلك املرافق تطوير برنامج بحث
ال�ستق�صاء بيولوجيا التكاثر لهذا ال�صنف املهدد.
قام �أطفال من  4مدار�س ابتدائية يف دبي بجمع ما
يزيد عن  100,000درهم �إماراتي من التربعات
لربنامج �إنقاذ النمر اليمني من خالل برنامج «الأيام
املنقطة» .يف نف�س الوقت قامت مدر�سة �صنعاء الدولية
(حيث يعمل دافيد �ستانتون  ،م�ؤ�س�س برنامج �إنقاذ
النمر اليمني) مب�سرية وخ�ص�صت الأموال التي
جمعوها من رعاة امل�سرية لن�شر كتاب للأطفال بعنوان
«النقط التي تختفي» .تفخر ن�شرتنا بت�شجيع امل�شاريع
التي ترفع من الوعي بالق�ضايا الهامة يف �صون احلياة
الفطرية ،والتي �إن مل تنجز حاال ف�إنه لن يتبقى لأطفال
الغد �إال القليل من احلياة الفطرية �أو الطبيعة .ي�شكر
املحررون مقهى �أورجانيك لتوزيع ن�شراتنا الإعالمية.
و�أخريا ن�شكر �صحيفة جلف نيوز ل�سماحها بن�شر جزء
من مقالتها عن «الأيام املنقطة» ك�صفحة غالفنا.
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