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كلـ ــمة الع ـ ــدد
مياثل �إعداد كل عدد من جملة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط جتميع ق�صة موزاييك
من �أجزاء متفرقة لأحجية بيئية من القطع املبعرثة عرب املنطقة .قد ال نعلم ما هي ال�صورة
الكاملة ،لكن القطع املرتابطة يف الن�شرة ت�ساعدنا على ر�ؤية ال�صورة الأكرب .جتدون يف هذا
العدد ق�ضايا متفاوتة كاالجتار غري امل�شروع باحلياة الفطرية ،وا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية،
و�أخطار الأمرا�ض العالية العدوى على املجموعات احليوانية .نقدم �أي�ضا  -لتفادي ال�شعور بالأ�سى
�أكرث مما يجب  -بع�ض الأخبار الإيجابية ومنها �إمكانيات ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،والتدريب
البيئي عن احليوانات البحرية ،ورحلة ملهمة لإعادة ربط ال�شباب الوطني بتقاليدهم وبيئتهم.
قد يكون جتميع العدد �أحيانا �أمرا روتينيا للمحررين املتطوعني بينما نتوىل نحن مالحقة الكتاب
امل�شاركني ،وحترير الن�صو�ص ،وتن�سيق الرتجمات ومراجعتها ،وتبادل امل�سودّات مع امل�صممني
واملطابع� ،إىل �أن نرى نتيجة هذه اجلهود وهي تو�ضع يف املظاريف .لكن ،ودون النظر لروتينية بع�ض
الأعمال ،ف�إن هناك �شعورا باالرتياح والفخر عندما ن�صل �إىل املنتج النهائي� .إننا ن�أمل �أن ت�ؤدي هذه
ال�صور والتقارير ،والتي ت�صور اجلوانب اجليدة وال�سيئة والقبيحة من التفاعل الب�شري مع البيئة� ،إىل
امل�ساهمة ولو ب�شكل قليل �إىل فهم �أف�ضل للعالقة املعقدة للب�شر مع احلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط.
ن�ض ّمن هذه الن�شرة ق�ص�صا تعر�ض �أف�ضل و�أ�سو�أ ما ميكن �أن يفعله الب�شر باحلياة الفطرية.
لعل القراء ي�شعرون بالأ�سى عندما يقرئون عن ا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية يف اململكة
العربية ال�سعودية� .إن �صور الذئاب املعلقة من الأ�شجار قا�سية ومثرية للحزن .ال ميكنني ك�أب
لطفلني قراءة مثل هذا التقرير دون �أن �أت�سائل  ...ما الذي �سيبقى لأطفايل لي�شاهدوه من
هذا العامل اجلميل ،و�أكرث من ذلك ،ما الذي �سيبقى لأطفال املنطقة العربية لي�شاهدوه يف
امل�ستقبل� .صحاري خاوية تنترث فيها العظام ويغطيها رداء من �أكيا�س البال�ستيك .لعل ذلك
هو ال�سيناريو الأ�سو�أ .ك�أ�س ن�صف مملوءة؟ رمبا .لكنه يقع يف جمال االحتماالت؟ قطعا.
هو �إذا موزاييك من الر�سائل البيئية .لدينا م�ساهمات من �إندي�-آكت ،وهي رابطة من
النا�شطني امل�ستقلني ،الذين يديرون ب�شجاعة حملة جلعل لبنان توقع اتفاقية �سايت�س� .إن واقع
عدم توقيع لبنان والبحرين والعراق التفاقية �سايت�س يجعل منها حماورا «لغ�سيل» االجتار يف
احلياة الفطرية يف املنطقة� .إنه لأمر م�شجع �أن يبلغ احلما�س باللبنانيني �إىل �إدارة حملة
حول الق�ضايا البيئية .نحن يف منطقة اخلليج بحاجة �إىل مزيد من املواطنني املرتبطني
بالبيئة ،لذا ف�إن مبادرات على �سبيل «على خطى �أ�سالفنا» هي يف غاية الأهمية لإعادة
ارتباط الطالب املحليني مع تقاليدهم ومع البيئة� .إن هناك حاجة للمزيد من الفر�ص لربط
املواطنني بالطبيعة .ارتباطا مبا تقدم؛ ف�إن الن�شرة التي �أ�صدرتها يون�سكو م�ؤخرا عن ال�سياحة
الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي هي وثيقة جتيء يف وقتها للرتويج لفوائد ال�سياحة
املرتكزة على املجتمعات واال�ستدامة .تقدم الن�شرة (املتوفرة للتحميل) معلومات هامة
عن التنمية الأف�ضل ملناطق جمال الطبيعة وحمايتها بح�سا�سية وكفاية من «غول التطوير».
�إن احلمى القالعية هي مر�ض �شديد العدوى ،وهو غري قاتل يف العادة ،ي�صيب املجرتات واخلنازير
ويظهر يف �شكل تقرح للغ�شاء املخاطي للفم ويف اجللد والأقدام .يتواجد الفريو�س يف القطعان
الأهلية يف العديد من بلدان �أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وقد �أبلغ عن انت�شار حديث للمر�ض يف
العراق و�إ�سرائيل والأردن و�سوريا والكويت والبحرين .يظهر التقرير املن�شور يف هذا العدد عن
حالتني حديثتني من انت�شار احلمى القالعية يف الإمارات العربية املتحدة ويبني �أهمية �إجراءات
التطعيم .كانت معدالت النفوق عالية يف �أحد املجموعات التي مل حت�صّ ن الغزالن فيها بالتطعيم
�إذ �أ�صيبت احليوانات بالعدوى ونفقت� ،أما يف جمموعة ثانية حيث كانت معظم احليوانات الربية

�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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املع ّر�ضة قد تلقت التطعيم ،فقد كان ت�أثري املر�ض
طفيفا ومل تنفق �سوى حفنة قليلة من احليوانات.
�إن الرقابة البيطرية املرتاخية يف املنطقة تعني –
ل�سوء احلظ – ّ
توطن �أمرا�ض فريو�سية كاحلمى
القالعية و�أن على من يديرون املجموعات توخي
بالغ احلذر حلماية قطعانهم .لقد بلغتنا تقارير
غري م�ؤكدة �أن �إحدى جمموعات احليوانات الربية
قد فقدت الآالف من الغزالن م�ؤخرا ب�سبب احلمى
القالعية .ماذا كان احلال لو كانت هذه احليوانات
قد ط ّعمت؟ �إن معاملة وكبح احليوانات للتطعيم �أمر
يتطلب الكثري من اجلهد والوقت دون �شك ،لكن،
ومع تقدم �أنظمة الكبح واملعاملة �أ�صبح بالإمكان
التعامل مع �أعداد كبرية من احليوانات مما يجعل
تطبيق �إجراءات العالج الوقائي �أمرا ممكنا.
ختاما ،نود �أن نو�صي بالإطالع على مطبوعة
حول وجهات نظر عاملية يف �إعادة التوطني

 “Global Re-Introduction PerspectivesReintroduction Case Studies From Around
” The Worldالذي حرره بريتبال �سوراي ون�شرته

املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف .IUCN
يعر�ض الكتاب قدرا غري قليل من م�شاريع ال�شرق
الأو�سط ،ومنها مراجعات لإعادة توطني احلبارى،
واملها العربي ،والنعام �أحمر العنق ،وغزال الرمال،
مما يجعل منه مرجعا مفيدا جدا لكل من يعمل يف
م�شاريع تت�ضمن �إعادة توطني احليوان يف املنطقة
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