المجلد 4

•

العدد 2

•

سبتمبر 2009

•

8237-1990 ISSN

اجتار انتهازي باحلياة الفطرية يف اليمن
ديفيد ب� .ستانتون
برنامج �إنقاذ النمر اليمني� ،ص.ب� ،7069 .صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
yos@y.net.ye, ylrp@yemenileopard.org ، www. yemenileopard.org

الكلمات الدليلية� :إجتار غري �شرعي باحلياة الفطرية ،ال�صون ،اليمن� ،سوق نقم� ،صنعاء
يتميز اليمن ب�سمعة �سيئة يف �أو�ساط ال�صون ب�صفته �أحد �أكرب �سوقني لقرن الكركدن (اخلرتيت  /وحيد القرن) يف العامل ،وتدل بع�ض
التقديرات �أن التجارة اليمنية غري القانونية يف قرون الكركدن الأ�سود ) (Diceros bicornisالتى ت�ستخدم يف �صنع مقاب�ض اجلنبيات
(اخلناجر التقليدية) قد ت�سببت يف انخفا�ض يقدر بـ  %96يف �أعداد يف �شرق �أفريقيا بني عامي  1970و  .1992اليمن هو �أي�ضا امل�صدر
الرئي�س للنمر العربي ) (Panthera pardus nimrاملحمي مبوجب اتفاقية �سايت�س  CITESوغريه من احليوانات املهدد ،كما �أن الأنواع
امل�ستوطنة كعنكبوت البابون الأزرق ) (Monocentropus balfouriوحرباء �سقطرة اليمنية املقلن�سة ) (Chamaeleo calyptratusتلقى �إقباال
يف جتارة حيوانات الزينة وته ّرب �إىل �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية حيث حتظى ب�أ�سعار عالية .ين�شط يف اليمن �أي�ضا� ،إ�ضافة لتلك التجارة
غري القانونية العاملية املربحة يف احلياة الفطرية ومنتجاتها ،االجتار املحلي ب�أنواع فطرية كالطيور والثدييات والزواحف� .إن هذا االجتار
هو معظمه انتهازي كما تظهر ت�شكيلة الأحياء الربية التي تعر�ض للبيع على جوانب الطرق وعند التقاطعات .رغم �أنه ال يوجد �سوى القليل
من الدرا�سات الر�سمية لهذا االجتار ف�إن �إح�صاءات حديثة للحيوانات التي تتداول من خالل �سوق نقم للحيوانات يف �صنعاء تبني �أن �آالفا
من احليوانات من �شتى الأنواع يتم ا�صطيادها وبيعها �سنويا يف اليمن.
عندما �أبلغني طالبي �أن هناك « ...قرابة  30من طيور الكناري ال�سقطري املذهّ بة اجلناح ) »(Rhynchostruthus socotranaمعرو�ضة
للبيع يف �سوق نقم ،قمت بالتحقق من هذا االدعاء .ا�ستثارين حقيقة �أن هذا النوع كان قد اختري م�ؤخرا كالطري الوطني لليمن ،وطلبت
منهم �أخذ بع�ض ال�صور .تبني �أن تلك الطيور هي يف احلقيقة الع�صفور الدوري العربي الذهبي ) (Passer euchlorusلكن هذه التجربة
حفزت الطالب على موا�صلة توثيق احليوانات التي مت ّرر عرب �سوق نقم من خالل قوائم و�صور �أ�سبوعية .يف الثالثة �أ�شهر التي انق�ضت
منذ زيارتهم الأوىل لل�سوق يف  16مار�س من هذا العام ،قاموا بتوثيق مرور  36نوعا من الطيور و 13نوعا من الثدييات و� 7أنواع من
الزواحف – بخالف الأنواع امل�ستوردة كال�سناجب والببغاوات – عرب �سوق نقم.
�إن التجار الذين يبيعون هذه الأنواع كالذين ي�صطادوها يحاولون ك�سب قوت يومهم يف ظل ظروف اقت�صادية خانقة� .إال �أن �أيا من الفئتني
ال تبدي �أي اكرتاث ل�سالمة هذه احليوانات و ظروف �أو طرق التعامل معها �أو حفظها الذي قد ميتد لأ�سابيع ،و يجهل التجار �إحتياجات
هذه احليوانات حيث ميوت العديد منها نتيجة اجلوع �أو اجلفاف �أو الإ�صابات التى حتدث �أثناء �صيدها �أو نقلها �أو نتيجة الأمرا�ض التى
ت�صاب بها يف تلك الظروف املعي�شية ال�سيئة.
ي�شرتي الزبائن احليوانات لعدة �أ�سباب :تف�ضل طيور ال ُّت َّفاحِ ِّي املُ َغ ّرد ) ،(Carduelis yemenensisمثال ،كطيور للأقفا�ص ،لأنها الطيور
اليمنية الوحيدة التي تغ ّرد يف الأ�سر .تكت�سب بع�ض الطيور الأخرى كالرفراف رمادي الر�أ�س ) (Halcyon leucocephalaقيمتها لطرفتها.
ت�ستخدم �أنواع �أخرى يف الطب التقليدي – �إذ ُيظن �أن دم الني�ص ي�شفي من مر�ض ال�سكري عند تناوله مع بع�ض الع�صري .ينتهي
الأمر ب�أنواع �أخرى مبا فيها طائر احلجل و�أرنب ال�صخور (الوبر) وال�سمان وعدة �أ�صناف من احلمام كوجبة على موائد م�شرتيها.
تعترب البوم وال�صقور طيورا فاتنة ورغم �أن الأنواع الأعلى �أ�سعارا كال�شاهني ) (Falco peregrinusال تباع يف نقم� ،إال �أن ما ال يقل عن
 12نوعا من اجلوارح م ّرت عرب �سوق نقم يف ال�شهور الثاللثة املا�ضية .من ناحية �أخرى ،تعترب بع�ض الأنواع ك�صغار البابون جذابة

�صورة  :2كثريا ما يباع و�شق (�سنور) ا�صطيد يف الربية يف �سوق
احليوانات يف نقم

ويقتنيها امل�شرتون دون اعتبار للظروف املحزنة لإ�صطيادها (�إذ يقوم
ال�صيادون يف العادة بقتل الأم بالر�صا�ص) �أو م�شاكل رعايتها عندما
تبلغ �سن الن�ضج� .أخريا ،ف�إنني �أظن �أن الكثري من احليوانات تعر�ض
للبيع ملجرد �أن ال�صياد قد متكن من القب�ض عليها ،فقد عر�ض طريي
غ ّرة مائيني ) (Fulica atraللبيع خالل �أ�سبوع � 16إبريل وبقيا يف ال�سوق
دون بيع ل�شهرين �إىل �أن نفقا.
�أبرزت حتقيقات الطالب ثالثة حقائق )1 :ات�ساع نطاق االجتار
الداخلي باحلياة الفطرية يف اليمن � )2أن الكثري من احليوانات
تتعر�ض للمعاناة دون داع ب�سبب املعاملة والرعاية الال�إن�سانيني� )3 .أن
الأمور املت�شابكة يف هذه الق�ضية من جهل وفقر ورعاية حيوان وا�ستدامة
هي بالغة التعقيد .فيما عدا ما يقوم به الطالب من �أبحاث ،ف�إنه ال
يبذل �إال القليل من اجلهد لكبح هذه التجارة اخلبيثة .يقول �سعادة
عبد الرحمن الإرياين وزير املياه والبيئة �أن تطبيق القوانني خرج عن
�سيطرة وزارته ويو�صي با�ستخدام الإعالم لرفع م�ستوى الوعي� .إن
منظمة  SYFFلإنقاذ نبات وحيوانات اليمن ،وهي منظمة غري ربحية
فتية ونا�شطة ،متحم�سة لأخذ دور ريادي يف حملة مكافحة هذا االجتار
وتعد خطة عمل لوقفه� ، .إن العن�صر الأكرث �أهمية لنجاح احلملة
بطبيعة احلال هو �إيجاد م�صادر بديلة للدخل للفقراء الذين ي�صيدون
احليوانات ويبيعونها� ،إال �أن خلق الفر�ص لي�س �سهال يف بلد تتزايد فيه
البطالة ويعي�ش �أكرث من  %40من �سكان املناطق الريفية فيه على �أقل
من دوالر واحد يف اليوم .رغم ذلك ف�إن هذاالأمر واجب التحقيق �إذا
�أردنا تخفي�ض تدفق التجارة واحلفاظ على التنوع البيئي يف اليمن.
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�صورة  :1حالة بوم الهامة هذه مثال للحيوانات التي تباع يف �سوق احليوانات يف نقم
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�صورة Porcupines are traded for food, medicine and :3
ornamentation (TK).

