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كلـ ــمة الع ـ ــدد
�أهال بكم يف �أحدث �أعداد �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط الذي ي�أتيكم يف نهاية �صيف
�ساخن طويل! ي�ضم هذا العدد ت�شكيلة من املوا�ضيع مقدمة من م�ساهمات من �أنحاء ال�شرق
الأو�سط والتي ن�أمل �أن يجد فيها كل قارئ موا�ضيعا تهمه .لقد حاولنا يف مقدماتنا ال�سابقة
�أن نلقي ال�ضوء على الق�ضايا التي تواجه بيئة املنطقة من التطور غري امل�ستدام �إىل التلوث
ب�أكيا�س البال�ستيك .وبينما ال زالت هذه امل�شاكل يف طليعة هموم الوعي العام ،ف�إن مقالة
ديفيد �ستانتون يف هذا العدد تتطرق �إىل االجتار العاملي غري امل�شروع بالأنواع املهددة .رغم
�أن هذه الق�ضية قد ال ت�ؤثر يف حياة الكثريين يف ال�شرق الأو�سط� ،إال �أنه ال منا�ص من القول
ب�أن املنطقة هي حمور عاملي لالجتار و�أن العاملني يف رعاية احليوان يف املنطقة قد �صادفوا
دون �شك �أنواعا وقعت �ضحية للم�ستغلني وامل�ستهلكني النهائيني من اجلاهلني �أو غري املثقفني.
يقدر الإنرتبول االجتار العاملي يف احليوانات الفطرية و�أع�ضائها ،التي ت�ستخدم
يف �إما ك�أدوية �أو يف �أغرا�ض الزينة ،بقرابة  20بليون دوالر �أمريكي (�أي 73,4
بليون درهم �إماراتي) ،ويعترب ثالث �أكرب ن�شاط �إجرامي بعد املخدرات وال�سالح.
هناك العديد من �أ�سباب املتاجرة باحلياة الفطرية )�أنظر  (http://www.traffic.orgوالتي تتفاوت
من دولة لأخرى ومن نوع لآخر ،فبينما كانت اليمن تعترب �أحدى �أهم م�ستهلكي قرن وحيد القرن
الذى يدخل يف �صناعة اخلناجر بغر�ض الزينة ،ف�إن دوال �أكرث ثراء ت�سعى للح�صول على احلياة
الفطرية لأ�سباب طبية� ،أما يف ال�شرق الأو�سط ف�إن الهدف الرئي�س هو �ضم احليوانات جديدة
للمجموعاتاخلا�صة.
رغم �أن العديد من الدول قد وقعت االتفاقية الدولية لالجتار بالأحياء الربية املهددة
باالنقرا�ض – �سايت�س ) ،(CITESف�إن جمرد و�ضع القوانني ال ميثل �إال جزءا من احلل� .إن
تطبيق تلك القوانني يجب �أن حتكمه الرغبة والقدرة على التنفيذ من قبل احلكومات
املوقعة ،و�إنه من املحزن بحق �أن تكون العديد من الدول التي تنعم برتاث طبيعي غني هي
يف معظم الأحوال الأكرث فقرا وبالتايل الأ�سهل ا�ستغالال لتلبية رغبات الدول الأغنى ،قد
ي�صعب �أن نلوم ال�صيادين و�أ�صحاب الفخاخ غري ال�شرعيني الذين ي�سعون للح�صول على
قوت عائالتهم� ،إال �أنه من ال�سهل �أن ن�شري ب�أ�صابع االتهام �إىل امل�ستهلك النهائي الذي يخلق
الطلب يف الأ�سا�س ،لوال التعط�ش الذي ال ي�شبع للحم البنغول يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ولقرن
وحيد القرن يف اليمن ،وللحيوانات الفطرية الغريبة يف جمموعات اخلليج العربي ف�إن هذا
الطلب لن يكون له وجود� ،إن احلل ،كما هو يف كل �شيء ،يكمن يف التثقيف و ن�شر الوعى.

من �ستيفن لورد – املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ترافيك �إنرتنا�شيونال – امل�ؤ�س�سة غري الربحية
التي تراقب االجتار العاملي باحلياة الفطرية؛
«�إن هناك تقارير غري م�ؤكدة عن ارتفاع لأعداد
احليوانات التي يتاجر بها يف ال�شرق الأو�سط،
�إال �أن قوانني هذا االجتار بحاجة �إىل رد فعل
متنا�سق عرب املنطقة� .إن م�ستويات االجتار
باحلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط �أمر يدعو
للقلق ويجب و�ضعه يف دائرة ال�ضوء عامليا يف
م�ؤمتر �سايت�س القادم يف قطر.».
�إال �أن الأخبار لي�ست كلها �سيئة ،فهناك تقرير
من نان�سي باباتانا�سوبولو عن التقدم يف
ن�شاطات م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف
الكويت ،كما توا�صل جمموعة «طبيعة العراق»
حماوالت املحافظة والتثقيف يف العراق .يقدم
ديكالن �أدونوفان قائمة للحيوانات املف�صلية يف
الإمارات العربية املتحدة ،وهو جهد هام يوثق
التنوع البيئي يف الدولة� .إن م�شاريع كهذه هي
التي تعطينا الإلهام وتدفعنا ملوا�صلة العمل
يف دعم اجلهود يف هذا اجلزء الرائع ،والذي
يغلب �أن يغفل عنه ،من ناحية التاريخ الطبيعي.
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دكلن دونونفان،

�أبرزت مقاالت ن�شرت م�ؤخرا يف ال�صحف الإماراتية

) (http://www.gulfnews.com/nation/Environment/10275308.htmlق�ضية االجتار باحلياة
الفطرية يف املنطقة  ،والتقدير جلهود ال�سلطات يف دبي يف مكافحته ،لكنه ما زال هناك
 -كما يعلم كل من يعمل يف املجال العملي  -مما يجب عمله� .إن هذا ال�شعور يدعمه تعليق

�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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