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 نسخة لسقطرى 500 -طيف بالعربي 
 

 
يب  2011في العام  رت عرفتنا سلوى باركوان ، عضو لجنة أصدقاء سقطرى، بعمر حمدون من المكال. والذي تكرم بالت

ة  سلمھن لطباعة النسخة العربية من مجلة طيف في المكال، ثم قام باالتصال مع محمد عامر أحمد ديمن ي ع جم ل ال ث مم
 في سقطرى ليتم إرسالھا جوا إلى سقطرى. 

 
تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب  2011كانت لجنة جمعية أصدقاء سقطرى وحتى العام 

األعداد القليلة من المجلة التي تصل إلى سقطرى وذلك على الرغم من العدد الكبير من 
النسخ التي تصل إلى صنعاء، لذا فإن أعضاء الجمعية مسرورن لرؤية ھذه الطريقة 
الجديدة تعمل بشكل جيد جدا. نتقدم بجزيل الشكر إلى سلوى باركوان في ويلز وعمر 

حمدون في المكال ومحمد عامر في سقطرى إلتاحة الفرصة لھذا العدد الكبير من سكان 
الجزيرة للحصول على مجلة أصدقاء سقطرى. نأمل كثيرا في أن يشجع ھذا المزيد من 
سكان الجزيرة ليرسلوا لنا بمواد للنشر، إما بتسليمھا إلى محمد عامر أو إرسالھا عن 

طريق البريد اإللكتروني إلى ميرندا موريس على العنوان 
miranda@mirandamorris.com .  

 اخبار

 أخبار الجزيرة
 محمد عامر

  ممثل جمعية أصدقاء سقطرى

مرت سقطرى بسنه جفاف حاد ھدا العام  
حيث لم تحصل االمطار الموسميه المعتادة 

عدا بعض المناطق   في فصل الشتاء
الشماليه من الجزيرة مما ضاعف معانة 

 السكان
 

تمر جزيرة سقطرى مثل بقية مناطق  
اليمن بظروف سياسية واقتصادية صعبة 

حاد في مستقبل  بعصف دھني تمثل االول
الجزيرة االداري فتشكلت روى عديدة 

حول دلك البعض يريد ان تصبح محافظة 
واالخر وكالة واالخر اقليم والبعض يريد 

فصل الجنوب كدولة سقطرى جزا من 
الجنوب اما الظرف االخر ھو تصاعد 

االسعار للمواد الغدائية والمشتقات 
 النفطية مما ثقل كھل المواطنين

 
يعاني فرع الھيئة العامة لحماية البيئة  

سقطرى من ازمة مالية حادة نتيجة 
انسحاب المنظمات الدولية الداعمة 

النشطة الفرع خالل السنوات الماضية مما 
اعاق الكثير من االنشطة البيئية ومنھا 

 حماية السالحف كل عام
  

 محمد عامر أحمد
 مدير مكتب ھيئة حماية البيئة في الجزيرة  

 ممثل جمعية أصدقاء سقطرى
Mohammed7amer@yahoo.com 

 سقطرى في أوقات من عدم االستقرار السياسي
 دانا بيتش

  

، تغيرات أدت إلى إزدياد  2011حدثت تغيرات ھائلة في العالم العربي في ربيع العام 
عدم االستقرار السياسي وإلى إنھيار مشاريع التنمية التي كانت تعمل وھي تعاني من 

عجز حاد في التمويل. العلماء وأعضاء جمعية سقطرى مثلي، والذين صدموا بھذا 
الوضع، والذين عملوا لوقت طويل في اليمن وجزيرة سقطرى يسألون أنفسھم: ما ھو 
تأثير الوضع السياسي الحالي في اليمن، مع وجود الفقر، ومحدودية ميزانية الحكومة 

المركزية أو اإلقليمية، في جھود الحفاظ وإدارة الموارد، سواء فيما يتعلق بالتنوع 
 الحيوي والموارد الطبيعية بصورة عامة؟ كيف يمكننا أن نساعد على إبقاء األمور تعمل؟ 

 
وبصرف النظر عن الحاجة إلى مشاريع التنمية وإتخاذ إجراءت عملية مثل زراعة 

المزروعات، فأنا مقتنعة بأننا نحن العلماء نستطيع أن نستخدم صوتنا لنظھر للعالم ليس 
فقط النتائج التي توصلنا إليھا وجمال وثراء جزيرة سقطرى (مثال) ، ولكن ينبغي أيضا 
أن نستخدم صوتنا للحديث عن خلفية أبحاثنا. على سبيل المثال في شكل حوار علني أو 
مقاالت أو مواقع على اإلنترنت. ھذا يعني بالنسبة لي أنه من الواجب الحفاظ على مثل 

ھذه المنطقة التي شھدت الكثير من التغيرات خالل السنوات األخيرة، ال سيما خالل 
األشھر األخيرة، تغيرات واضحة تماما لعامة الناس، وبصفتي عضو في جمعية أصدقاء 

سقطرى أود أن أشجع كل عالم  وأيضا كل مواطن في الجزيرة على أن يظل فاعال 

 تبرع للملصقات
 

الشكر الجزيل موصول إلى أرسوال إيجل 
جنيه  500التي تكرمت بالتبرع بمبلغ 

الصدار وتوزيع ملصق حول التراث 
الطبيعي السقطرى من تصميم كاي فان 

دام. قامت جمعية أصدقاء سقطرى أيضا 
 بالتمويل الكامل إلصدار ھذه الملصقات.

سقطرى تنضم إلى شبكة 
 "إذاعة ھام"

 جون فارار
 

على الرغم من أنه وحتى وقت قريب لم 
تكن اليمن تدعم تشغيل إذاعات الھواة، 
إال أن ھناك اآلن فرع من مشغلي 
اإلذاعات الروسية واألمريكية (المعروفة 
باسم "ھامس") يعمل من فندق سمرالند 
في حديبو. موقعھم على االنترنت 

http://www.yemen2012.com .
عندما كنت في جزيرة سقطرى في العام 

قمت بتشغيل محطة إذاعة  64/1965
الھواة األولى والوحيدة في الجزيرة ومنذ 

 ذلك الوقت تم حظر مثل ھذه األنشطة. 

 تراجع في أعداد السياح 
 

تشير التقارير إلى أن أعداد السياح 
الذين يصلون إلى الجزيرة قد إنخفض 
في األشھر األخيرة، حيث وصل إلى 

سائح خالل من الفترة من  240حوالي 
 .2011أكتوبر إلى ديسمبر 
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 مشروع الخدمة الصحية الريفية، جزيرة سقطرى
2012 -2015 

 

 جزيرة سقطرى، اليمن –الرعاية الصحية المجتمعة للطفولة واإلنجاب 
  
يسر جمعية أصدقاء سقطرى دعم ھذه المشروع الجديد، وھو من بنات أفكار د. سالم 

يوسف مفتاح بعد عودته من بريطانيا في أعقاب اإلنتھاء بنجاح باھر من دراسته 
العليا التي استمرت لعام واحد. الھدف الرئيسي للمشروع ھو تحسين صحة األطفال 

وأمھاتھم في أرخبيل سقطرى، خاصة خفض النسبة العالية لوفيات الرضع في 
 سقطرى. وكان د. سالم قد سرد بوضح ھذه األھداف في مسودة المشروع: 

 
 : 2015بحلول العام 

 65/1000خفض نسبة وفيات األطفال حديثي الوالدة إلى 
% 17رفع والدة النساء الحوامل من قبل قابالت مدربات من النسبة البالعة 

% (برنامج صحة األمومة والطفل في سقطرى، والذي 45حاليا إلى 
% ھذه، 17أنشأ في السبعينات من القرن الماضي وصل إلى نسبة الـ 

% خالل الثالث سنوات القادمة سوف يمثل 45لذا رفع ھذه النسبة إلى 
 نتيجة ممتازة).

  
سوف يتم تحقيق ذلك من خالل سلسلة من العيادات المتحركة التي سوف تزور 

مختلف مناطق الجزيرة، وتبقى في كل منطقة لمدة خمسة أيام. ھذا مكون ھامة للغاية 
من مكونات المشروع، بسبب، أنه وعلى الرغم من أن منسوبي وزارة الصحة 

يقومون من وقت إلى آخر بزيارات إلى المناطق النائية، ولكن ھذه الزيارات كانت 
قصيرة جدا وعملت على عالج المرضى على أساس مؤقت فقط. سيتم القيام بأثنين 

إلى ثالث زيارات كل شھر. سيقوم طاقم العيادات المتحركة كذلك بزيارة جزيرة سمحة 
وعبد الكوري. سيتكون طاقم العيادات المتحركة من منسوبي وزارة الصحة وسيرأسه 

أطباء سقطريين. سوف يضم الطاقم مرشد مدرب في الصحة األولية. سيتم دفع 
عالوات بدل يومية مناسبة لكل أفراد طاقم العيادات المتحركة لأليام التي سوف 

يقضونھا في الحقل. سيركز طاقم العيادات المتحركة على األطفال واألمھات، ولكن 
 سوف يحمل معه كمية محدودة من األدوية لعالج المرضى اآلخرين. 

. سينضم العامل/التدريبو التعليمومع ذلك فإن الھدف الرئيسي للزيارات الحقلية ھو   
العاملة الصحي/الصحية في الوحدات الصحية الطرفية إلى طاقم العيادة المتحركة 

عندما يعمل في منطقته/منطقتھا وذلك بھدف التدريب. سوف يعمل المرشد الصحي مع 
األھالي في كل منطقة تتم زيارتھا، وسوف يعقد جلستين: إحداھما لألطفال في عمر 
المدرسة (في الصباح) واألخرى لكبار السن في المجتمع (في المساء). تم التخطيط 

قابلة في السنة الثانية من المشروع، والالتي سوف  20لتقديم دورة تدريبية لحوالي 
 يواصلن عمل المشروع بعد ذلك في المستشفى الجديد وكذلك في الحقل. 

يدعم أصدقاء سقطرى السنة األول من المشروع ومن المؤمل أن تغطي مساھمتھم 
تكاليف الوقود، والعالوات اليومية والتكاليف الحقلية األخرى، وكذلك بعض التدريب 

للعاملين الصحيين المحليين. سوف يقوم د. سالم يسر بإعادة تقييم المشروع في نھاية 
السنة األول وتعديل المقترح حيثما يكون ضروريا. يقوم د. سالم حاليا باالتصال 

بجھات مانحة أخرى ونتمنى له كل النجاح في ھذا الصدد. ومع ذلك، لدينا أمل كبير 
في يستطيع أصدقاء سقطرى في االستمرار في دعم ھذا المشروع المھم. لقد قام د. 

سالم بإعداد مقترح محدد التكاليف بشكل صحيح لجمع المال. يمكن لكل من يريد  
المزيد منمعلومات حول المشروع أو رؤية المقترح الكامل االتصال بدكتور سالم يسر 

مفتاح (على العنوان أدناه). واخيرا، نتمني لدكتور مسلم الدعرھي، المدير العام لمكتب 
الصحة بسقطرى، كل التوفيق في منصبه الجديد، ونأمل بأن يدعم ھذا المشروع المھم 

واألول من نوعه في سقطرى: مشروع سقطري، يخطط وينفذ بالكامل من قبل  –جدا 
 سقطريين. 

 د. سالم يسر مفتاح
 بكاليوريوس الطب والجراحة

 ماجستير طب أطفال المناطق الحارة  
 مجموعة صحة الطفل واإلنجاب 

 مستشفى حديبو، جزيرة سقطرى 
  770343166 00967موبايل: 

بريد إلكتروني: 
salem.yousr@yahoo.com 

صور ألول زيارة تقوم بھا العيادة المتحركة 
 ، مومي في مارس من ھذا العاملإلى إريسي

 اخبار



 الباحث اللغوي االجتماعي
 

 احمد بن سعد تحكي السقطري
  )1955- 2011 (  

  
ھو احمد بن سعد بن خميس بن حسن بن حمد بن سليمان بن حمد بن سعدان بن 

في قرية صغيرة بمنطقة حومھل  1955سعيد تحكي السقطري . ولد في عام 
تدعى" ليه " في جزيرة سقطرى وتوفي في مدينة صاللة جنوب سلطنة عمان سنة 

.  منذ نعومة أظافرة و كعادة أھل الجزيرة التي يعتنق  معظم سكانھا  الدين 2011
اإلسالمي, تعلم أحمد القرآن الكريم و الكتابة و القراءة على يد والده وھو األمر 

 الذي أثرى في شخصيته االجتماعية و الفكرية طيلة سنوات حياته .
    

كان ألحمد خالل مسيرته عدة محطات مھمة ساھمت في بناء حياته اإلجتماعية و 
المعيشية و الفكرية , فقد كان لسفره إلى خارج جزيرة سقطرى وألول مرة منذ أن 

صار شابا يافعا و مروره بكثير من المناطق و المدن خالل سفره بمثابة التحول 
الحقيقي في حياته , حيث  قضى أربع سنوات  في المملكة العربية السعودية بعد قدومه إليھا مارا بجنوب اليمن ثم بمدن عمان,  ظفار 
و سدح ,ثم بإمارة الفجيرة ودبي ثم استقالله السفن الشراعية إلى السعودية . وبما أن العلم و الرزق ليس لھما مكان محدد فقد غادر 
األراضي السعودية متوجھا إلى سلطنة عمان عبر منطقة نجران و الربع الخالي مرورا بمدينة مسقط حتى استقراره في مدينة صاللة 

.  1971جنوب عمان و ھي المنطقة التي عاش و استقر بھا حتى وفاته بعد صراع مع المرض . حيث كان دخوله إلى عمان في عام 
عمل أحمد منذ وصوله إلى عمان و تحديدا في مدينة صاللة في الفرق الوطنية و ھي فرق ذات طابع عسكري مكلفة  بمھام الحماية و 

 الدفاع عن الدولة , ثم ما لبث إال أن إلتحق بالعمل المدني بإحدى المؤسسات الحكومية حيث كان عندئذ ينعم بكامل حقوق المواطنة.
 

وما كان لھذا اللقاء من أثر في  1989ذكر أحمد في إحدى كتاباته الشخصية اللقاء الذي جمعه مع الدكتورة ميرندا موريس عام 
مشوار حياته , حيث وصف ما دار بينه وبين الدكتورة حول إمكانية السفر للجزيرة لعمل بحوث لغوية وإجتماعية فيھا قائال  " لم 

أصدق الدكتورة بخصوص السفر للبحث اللغوي عن الجزيرة ولكن بالفعل ذھبت" . وبسفره مع الدكتورة موريس لجزيرة سقطرى سنة 
ميالدي, و الذي لم يزرھا قط منذ أن رحل عنھا و ھو شاب صغير , دشن أحمد زياراته السنوية للجزيرة بصحبة الدكتورة و  1991

بعض الباحثين و الذي نتج عنه حسب كتابات أحمد ,ھو إطالع العالم الخارجي عن مكنون الجزيرة وما تحويه من خصائص إجتماعية 
 ولغوية وجغرافية فريدة من نوعھا .

 
كان للفقيد أحمد بصمات و مساھمات بحثية ال تنسى على صعيد البحث اللغوي و اإلجتماعي , فقد سعى من خالل عمله بصحبة عدد من 

الباحثين األوروبيين التعريف بالتراث السقطري,كما كان له مساھمات في اكتشاف العديد من المغارات و األماكن األثرية في الجزيرة 
مذكراته أنه و بصحبة الدكتورة ميراندا وبعض الباحثين منھم  مثل مغارة سمحة وقعره وكذلك مغارة حوق والتي كتب عنھا أحمد في

ميالدية . 1991السيد طونى إدوارد و السيد ديكن, أنھم كانوا أول من دخل و اكتشف ھذه المغارة سنة   
  

بمساعدة من الباحثين  2006ومن مساھماته أيضا ھو إلقائه خطابا باللغة السقطرية في إحدى المعارض التي أقيمت في بريطانيا سنه  
األوروبيين و بحضور عدد من المسؤوليين و السفراء األوروبيين وكبار الشخصيات اليمنية منھم الدكتور عبد الكريم األرياني الممثل 

الخاص لرئيس الجمھورية اليمنية آن ذاك فكان أحمد حينھا ممثال عن أبناء الجزيرة في ذلك المعرض. كما ساھم أيضا في العمل البيئي 
وشمل كال من النباتات و الحشرات و الحيوانات الموجودة بالجزيرة. 1997في الجزيرة الذي بدأ سنه   

 
يضم كل ما  2008/  01/  10و الجدير بالذكر, قام أحمد بفتح متحف شعبي بالجزيرة يحمل عنوان " المتحف السقطري " بتاريخ  
ھو تقليدي عن الجزيرة من وسائل و منتجات خشبية و خزفية و الغزل و الحلي الفضية النسائية مع العلم أن الحلي الفضية النسائية 

التقليدية ال توجد حالياً حتى في الجزيرة ذاتھا وھي محفوظة فقط  في المتحف السقطري في قرية حالة بالشرقية وھو المكان الذي 
زاره فخامة الرئيس علي عبدهللا صالح رئيس الجمھورية اليمنية األسبق وإطلع على ما يحتويه المتحف من مقتنيات خاصة بالتراث 

.15/3/2009السقطري ووجه كلمة شكر و تقدير لمؤسسه و المشرف على قيامه و ذلك برسالة مكتوبة بخط يده تاريخ   
 

ھذا وله الكثير من األعمال التي كان يحتفظ بسرھا لنفسه حفاظا عليھا و رغبة منه في األجر و الثواب , فنتمنى من كل من يقرأ سيرته 
 أن يدعو له بالخير و الثواب الجزيل عند رب العالمين . 

 اخبار
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 2011أمطار ديسمبر 
صور بول وتينيكا 

 دودسون

 قصيدة حول األمطار الغزيرة 
 

 في الصباح جاءت السحب الممطرة من الغرب، ومن الشرق سحابة وضباب.

 ارتفعت األمواج وھاج البحر، كل من ال يعرف السباحة سيغرق.

 .وصلت العاصفة مع التصفيق المتواصل للرعد، وتوحد الذي فوق والذي تحت (أي أن األرض والسماء دمجتا معا في المطر)

 اليوم رأى سكان حجھر السحب، لكن العاصفة الممطرة دارت وسارت نحو الشرق

 وتدفقت المياه بسرعة في كل مكان، مرة ومرات، كما كانت ذات مرة: 

 ربما اآلن الصخرة الثمينة التي ورثناھا عن األجداد تزدھر.

 د. نيل و. م. أور –نعي أليم 
 

. تلقى د. أور 2012بمزيد من الحزن واألسى ننعى د. نيل و. م. أور، العضو السابق في جمعية أصدقاء سقطرى، والذي حدثت وفاته في مارس 
رافق مع د. رتشارد ليستر بعثة جامعة أوكسفورد  1956تدريبه الطبي في كامبردج و مستشفى سانت توماس، وبعد ذلك بفترة قصيرة، في العام 

 إلى سقطرى. ولدى عودتھما قدما تقريرا طبيا حول زيارتھما، وبعد عدة سنوات قدما ورقة عمل حول فصائل دم سكان الجزيرة. 
 

)، حيث كانت اھتماماته الرئيسية تنحصر 1961-1958أنتاركتيكا ( -بعد رحتله إلى سقطرى، أصبح المسؤول الطبي في القارة القطبة الجنوبية 
ئية وقد أعيد لمافي االحتياجات الغذائية للرجال والكالب في ذلك اإلقليم. وقد منح الميدالية القطبية نظيرا لخدماته ھذه. وكان رساما يرسم باأللوان ا

. 2004اليمنية في العام  –لمدينة حديبو على خلفية من سلسلة جبال حجھر في مجلة الجمعية البريطانية  1956نشر لوحته التي رسمھا في العام 
 2004عاما من بعثة جامعة أوكسفورد قام د. أور برحلة عودة إلى سقطرى. وقد كتب عن رحتله ھذه في عدد  48وفي نفس العام، وبعد حوالي 

من مجلة الجمعية البريطانية اليمنية في مقال بعنوان "زيارة العودة إلى سقطرى". وصف فيھا التخييم مرة أخرى في كيشن في جبال حجھر: 
، والذي ال شك أنه كان تجربة 1956"لحظة ساحرة حقا"، وعرض له لين بيريس فيديو من الفيلم الذي أنتجه دوكالس بوتنج خالل بعثة العام 

 "مثيرة لالھتمام! وختم مقاله بأنه في سقطرى " ... على الرغم من أن ھناك ما يدعو للقلق، إال أن الجمال الساحر ال زال سائدا

 اخبار
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 قصيدة عن باعوضة
 

 كادت يوصله إلى حتفه، ذلك الكابوس الذي اصابه في شيباره.

 .لم تتح له ضيوف الليل (أي الباعوض) غمضة طرف بسبب ثرثرتھا االنھائة

 لم يفعل به ذلك (خوار) البقرة ذات البطن الكبيرة (أي أن تبقيه مستيقظا طول الليل)، وال (نھيق) الحمار البني العجوز المترنح.

 هللا يخلصنا من ھذه الحشرات القارصة ليال في سھول درمده.

 هللا يدفنك في حفرة عميقة تحت األرض ويغلقھا تماما حتى ال تستطيعين الخروج للبحث مرة أخرى (عنا وعن ماشيتنا).

 مجموعة من الشعر المھري
 

 المقدمة والترجمة والتدوين بالحروف، صمويل ليبھابير
 ) ISBN-10: 1-882-557-16-6، 2011(المعھد األمريكي للدراسات اليمنية، 

  
 ھذا الكتاب،الذي نشر ھذا العام، ذو أھمية كبيرة للسقطريين.

 
يتكون الكتاب من خمسة فصول. في الفصل األول [ديوان حاج  داكون: التحليل األدبي والثقافي]، يعطي ليبھابير بعض الترجمة 

خاصة مختلف أنواع  –التفصيلية للشاعر، حاج داكون، وقصة الديوان، وبعد ذلك يواصل ليناقش أشكال الشعر التقليدي والحديث 
الشفاھية والمكتوبة، والسياق االجتماعي والثقافي للغة المھرية. يحلل في ھذا الفصل بعمق بعض القصائد. الفصل الثاني  –القصائد 

[مفتاح للنصوص باللغة العربية واللغة المھرية] وضع جدوال للحروف العربية والمھرية، مستخدما كل من األبجدية العربية واألبجدية 
الصوتية العالمية. ونقاش بعض المشكالت التي واجھت تدوين الشعر السقطرى. الفصل الثالث [ديوان حاج  داكون: الترجمة والتدوين 

قصيدة المكونة للمجموعة التي قام ليبھابير بنسخھا باألبجدية الصوتية العالمية وترجمتھا إلى اللغة  18بالحروف] يعرض الـ 
اإلنجليزية، مع أعطاء حواشي لغوية مفصلة. الفصل الرابع [ديوان حاج داكون: النصوص باللغة المھرية والعربية] يعرض نفس 

القصائد التي دونھا باألبجدية العالمية وترجمھا إلى اللغة العربية حاج داكون. عرضت القصائد المدونة مع ترجمتھا في صفحات متقابلة 
وذلك لتسھيل الرجوع إليھا. الفصل الخامس [ديوان حاج  داكون: المخطوطة األصلية] يعرض القصائد بالمھرية بخط يد الشاعر حاج 

 داكون. وينتھي الكتاب بقائمة المراجع. 
 

في قشن ويعيش اآلن بالقرب من الغيضة. وھو الشاعر األكثر شھرة في الغيضة، توزع أعماله  1968ولد الشاعر حاج داكون في العام 
الشعرية بصورة أساسية عن طريق شرائط الكاسيت. ويعمل بجد منذ فترة الدخال اللغة المھرية وتقاليدھا الشفاھية إلى دائرة االھتمام 

العالمي األوسع: وتتكون ذخيرته لذلك من "القصص والتھويدات والتاريخ القبلي والحكايات والعالجات الطبية واأللغاز واألمثال" إضافة 
إلى القصائد. وفي سبيل تحقيق رغبته في أن يصل شعره إلى القراء العرب، يقوم في ھذه المجموعة وللمرة األولى بتجريب اشكال أقرب 

 إلى الشعر الغنائي العربي منه إلى األنواع التقليدية ولغة الشعر المھري.
 

وھذه المجموعة التي تتكون من ثمانية عشر قصيدة باللغة المھرية، وھي لغة غير مكتوبة، تعتبر إنجازا فريدا من نوعه ومثير 
) "ليس ھناك سابقة لنصوص مكتوبة بالكامل باللغة المھرية. ليس 10. كما أشار ليبھابير (ص مكتوبلإلعجاب من حيث أنھا عمل 

ھناك وسيلة محلية متفق حولھا لتمثيل األصوات المتفردة للغة المھرية كما أنه ليس ھناك لھجة مھرية واحدة يتفق حولھا الناطقين 
باللغة المھرية على أنھا يمكن أن تمثل أساسا معياريا للغة مھرية مكتوبة". يؤلف حاج داكون ويكتب بلھجته الخاصة، وھي لھجة 

كيشن، ولكن بساطة نظامه في التدوين والصيغة المعدلة نوعا ما من الكتابة العربية، تعني أن شعره المكتوب متاح لقاعدة واسعة من 
) " تتطلب مخطوطة حاج داكون معرفة سابقة باللغة المھرية 11، صفحة 12القراء المھريين. ولكن، وكما أشار ليبھابير (الحاشية 

 لنطقھا بدقة"، وھي مشكلة تواجه السقطريين الحريصين على توسيع قاعدة قراء الشعر السقطري. 
 

وفي المحصلة سوف تكون جميع المناقشات الواردة في ھذا الكتاب وطريقة عرض ما ھو أساسا "أدب" شفاھي ذات فائدة كبيرة 
 للسقطريين الذي يبحثون عن طرق إلعطاء شعرھم صيغة مكتوبة أكثر استمرارية. 

ويستحق د. ليبھابير التھنئة الضطالعه بھذه المھمة الشاقة والمضنية ولتمكنه من عرض النتائج بھذه الطريقة الشفافة والسھلة 
 القراءة. 

 
تسجيالت صوتية للحاج وھو يغني ويقرأ  ھذه القصائد  2012ملحوظة: سوف يكون متاح على األنترنت بحلول شھر أغسطس 

 مطبوعات
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 مطبوعات

 سقطرى، اليمن: Neophron percnopterusالعقاب المصري 
 علم الطيور -األعداد وعلم البيئة والحفاظ وأثنية

  

 ر. ف. بورتر وأحمد سعيد سليمان
 Sandgrousse 34 )2012 :(44-62مقتبس من مجلة ساندجروسا 

 

على نطاق واسع وباألحرى داجن وفي األماكن التي توجد فيھا معظم الطيور في  Neophron percnopterusيوجد طائر العقاب المصري المقيم  
كلم إلى  12جزيرة سقطرى. بمجرد وصولك إلى المطار الصغير تجد طيور العقاب المصري ترحب بك وبمرور الوقت الالزم لقطع المسافة البالغة 

طائر منھا. فھي تتكاثر على جروف صخور الحجر الجيري وھو طائر مألوف في وحول مدن حديبو  50مدينة حديبو ربما تكون قد رأيت أكثر من 
 والقنسلية وكذلك في قرى الجزيرة المتعددة على جميع االرتفاعات. 

 
وإذا قدم الطعام فإنھا تجازف باالقتراب إلى عدة أمتار: وسيعقب أي نزھة تجمعا سريعا لطائر العقاب في إنتظار بقايا  –طيور العقاب في الغالب داجنة 

قليلة  ھودالطعام على سبيل المثال بقايا شاة لذيذة. السقطريون مسالمون تجاه طائر العقاب، ھذا إلى جانب الزيادة المطردة في عدد السكان وبذل ج
والذي وع للسيطرة على القمامة ومواقع التعشيش المتوافرة على تالل الحجر الجيري، كل ذلك بال شك ساعد في الحفاظ على األعداد الكبيرة لھذا الن

، ونتيجة لإلنخفاض المستمر والكارثي في أوروبا والھند وأفريقيا 2007تتراجع أعداده بشكل خطير في المناطق األخرى من العالم. ولذا في العام 
 ).2011)، وضع ھذا النوع المعمر ضمن قائمة الطيور المھددة باإلنقراض عالميا (حياة الطيور العالمية 2006(كوثبرت وآخرون 

 
يما  سال توجد أنواع أخرى من العقاب في سقطرى سوى أربعة أنواع أخرى من الطيور الجارحة. إن تقييم أعداد نوع كثير التنقل ليس أمرا سھال، ال
ئر. لطاعلى جزيرة كبيرة حيث السفر إلى الكثير من المناطق النائية صعب جدا. لذا وظفت العديد من الطرق للمساعدة في رسم صورة وتقدير أعداد ا

 16,800 – 10,500) مع 2011طائر (حياة الطيور العالمية  67,200إلى  21,400التقدير الحالي يضع األعداد العالمية لطائر العقاب ما بين 
% من األعداد 9-3زوج) تمثل  800طائر ( 1,900طائر في الشرق األوسط. وھكذا فإن األعداد في سقطرى البالغة  2,500طائر في أوروبا و 
% من أعداد الطائر الموجودة في الجزيرة العربية (بما في ذلك سقطرى). من الواضح أن سقطرى ذات أھمية عالمية في 45العالمية وأكثر من 

م في عالالحفاظ  على ھذه العقاب، عالوة على ذلك بسبب أن أعداد الطائر تبدو بحالة صحية جيدة، بينما كل طيور العقاب األخرى في جميع أنحاء ال
 تراجع خطير ، بل كارثي.

 
عام.  خالل  100ظل طائر العقاب لفترة طويلة شائع في سقطرى على األقل منذ أول زيارة قام بھا علماء الطيور إلى الجزيرة وذلك قبل أكثر من 

 ذاءالعقود األخيرة بدأت أعداد طائر العقاب على مستوى العالم تتناقص بشكل خطير نتيجة للتسمم واالضطرابات التي يسببھا اإلنسان ونقص الغ
). ال تواجه سقطرى أيا من ھذه المشاكل وربما يكون ھذا ھو السر في أن طيور العقاب تتمتع بصحة جيدة. ليس 2006المتوافر (كيثبيرت وآخرين 

اك ھناك إزعاج أو إضطراب لطيور العقاب وليس ھناك دليل على تسمم مباشر أو استخدام دائم للمبيدات الكيميائية ضمن العمليات الزراعية. ھن
أن تنافس كن إمدادات غذائية دائمة من بقايا الطعام  التي يلقى بھا خارج المنازل إضافة إلى بقايا الذبائح من الوالئم. ال يوجد في سقطرى كالب يم

لصغير ي اعلى الطعام وآكل اللحوم الوحيد اآلخر أو الزبال (بصرف النظر عن القط المنزلي الذي يوجد أحيانا يعيش في البرية) ھو قط الزباد الھند
 الذي أدخل إلى الجزيرة، وھو حيوان ليلي. 

 

ا تحكي فيما يلي ترجمة حرفية لنص سجله مواطن سقطري من المرتفعات الشرقية لدكتورة ميرندا موريس، المرحوم أحمد سعد   ت "طيور العقاب ھن
د أي في سقطرى: ُنعلم أوالدنا أال يؤذھا أبدا وأال يقتلوھا أبدا وأال يلعبوا بالقرب منھا. ھي تمثل عونا كبيرا لنا ونحن نحبھا. إذا مات  شيء أو إذا ول

ا.  ن ل شيء صغيرا ميتا، تقوم طيور العقاب بتنظيف ذلك من أج
ل  أنھا تنظف فضالت البشر والحيوانات عل حد سواء. أنھا تزي
ھة.  ري حة ك أي شيء غير سار عننا لذا ال توجد ھناك أبدا رائ
حن  ال. ن روح في األطف يستخدم روث طيور العقاب كعالج للق
ره  معجبين بھا ونعمل على حمايتھا ورعايتھا. نحن ال نشعر بك
ل  ث رة م جزي تجاھا ولن نؤذيھا أبدا. يرجع الفضل لھا في أن لل
اب  ق ع ور ال ھذه الرائحة الطيبة وأنھا نظيفة جدا. إذا رأيت طي
تحلق في الفضاء فوق أي مكان، في الوادي أو فوق صخرة أو 

 فوق حفرة، تعرف أنه يوجد ھناك شيء ما لتعمل عليه. 
 

"مثل القطط وبعض الزواحف، يمكن أن يكون طائر العقاب 
قرينا لساحرة، أو أن يكون الساحرة نفسھا وھي متنكرة، 

جاءت لتتجس علينا ولتسبب لنا األذي. ھذا سبب آخر لعدم 
إلحاق األذي يھذه المخلوقات، ألن أذيتھا يمكن أن تثير غضب 

ساحرة وتدفعھا لألخذ بالثأر. أولئك الذين لديھم "روح" أو 

 7 



  8 

معھد  –مؤتمر الجمعية البريطانية اليمنية 
 دراسات الشرق األوسط لندن 

دعوة  2012نوفمبر  17و 16حول اليمن 
 لتقديم أوراق العمل

تزمع الجمعية البريطانية اليمنية بالتعاون مع معھد 
دراسات الشرق األوسط لندن التابع لمدرسة الدراسات 

 الشرقية واألفريقية 
 عقد مؤتمر عالمي بعنوان

  

 "اليمن: تحديات المستقبل"
 ، جامعة لندنمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية

 2012نوفمبر  17و 16

 
سوف يكون ھذا أول مؤتمر أكاديمي يعقد في 
المملكة المتحدة منذ حوالي عقد من الزمان 

لمناقشٍة متعمقٍة للعديد من التحديات االقتصادية 
واالجتماعية التي تواجه اليمن. ومن المؤمل أن 

يساھم ھذا المؤتمر في زيادة فھم لھذه 
التحديات من خالل تقديم العديد من البحوث 

األكاديمية التي أجريت مؤخرا حول مجموعة 
 واسعة من المواضيع ذات الصلة. 

  
سيتألف المؤتمر من ثمانية مجموعات نقاش 
من ثالثة أو أربعة أشخاص يقدمون ملخصا 

ألوراقھم ويدعون إلجراء مناقشة. ستكون مدة 
 10دقيقة كحد أقصى، مع  20المحاضرة 

دقائق للمناقشة، ومن المأمل دعوة واحد أو 
 أكثر من المتحدثين الرئيسيين.

  

تدعو الجمعية البريطانية اليمنية ومعھد 
دراسات الشرق األوسط لندن العلماء إلى تقديم 

أوراق مقترحة حول المواضيع الرئيسية 
 التالية:

 إدارة المياه والموارد المائية 
 السكان والتعليم والعمل 

 التنمية االقتصادية
 دروس وعبر من التاريخ اليمني 

 الدولة والمجتمع 
 اليمن، األقليم والعالم

 

كذلك ستنظر الجمعية البريطانية اليمنية في أية 
مقترحات لمجموعات نقاش أخرى من أربعة 

 مشاركين كحد أقصى.
  

سيتم توزيع الملخصات للمشاركين في 
المؤتمر. تأمل الجعية البريطانية ومعھد 

دراسات الشرق األوسط لندن في طبع كتاب 
، وذلك 2013ألوراق مختارة قبل نھاية العام 
 إذا تمكنت من جمع تمويل كافي.

  

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بلويس 
ھوسكنك على البريد اإللكتروني 

 واالجتماع العام السنوي الحادي عشر 2012مؤتمر جمعية أصدقاء سقطرى 
 2012سبتمبر  21-23

 معھد بحوث سينكينبيرج ومتحف التاريخ الطبيعي، فرانكفورت، ألمانيا
 

يستضيف أوفا زاجونز من مركز بحوث التنوع الحيوي والمناخ المؤتمر واالجتماع العام 
السنوي الحادي عشر لجمعية أصدقاء سقطرى. سيكون ھناك ورشة عمل في الحادي والعشرين 

والجلسة العامة في الثاني والعشرين واجتماع الجمعية العمومية (مفتوح للجمھور) في الثالث 
والعشرين. سيتم في ورشة العمل استعراض التفاعل بين البحوث األساسية والتطبيقية 

 والتدخالت التنموية.
/www.bik-f.deيمكن أن يتم التسجيل وتقديم الملخصات عبر اإلنترنت من خالل  

SoqotraSymposium2012 الموعد النھائي لتسليم الملخصات ھو األول من سبتمبر .
 . 2012. سوف يكون ھناك برنامج أولي في أوائل شھر أغسطس 2012

 
سبتمبر  25-23في بيرن، سويسرا في الفترة  2011مؤتمر جمعية  أصدقاء سقطرى عقد 

. قام بتنظيم المؤتمر د. أيكا نيوبيرت، مدير قسم الرخويات بمتحف التاريخ الطبيعي، 2011
في بيرن. كان ھناك برنامج متكامل من المحاضرات و  Burgergemeindeبورجيرجيميندي متحف 

 المؤتمرات

-23في بيرن، سويسرا في الفترة  2011 سقطرى أصدقاء جمعية مؤتمر عقد
. قام بتنظيم المؤتمر د. أيكا نيوبيرت، مدير قسم الرخويات بمتحف التاريخ 2011سبتمبر  25

في بيرن. كان ھناك برنامج متكامل  Burgergemeindeالطبيعي، متحف بورجيرجيميندي 
من المحاضرات والمناقشات، وعرضت ملخصات لمعظم المحاضرات في ھذا العدد من طيف. 

 !وقد قضى الجميع وقتا جميال ھناك
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 دراما العصر الحجري القديم
 فاتاتيانا زافيالو 

وھي المجموعة الدولية الوحيدة من علماء التاريخ  -حققت بعثة روسية  2011في العام 
عددا من االكتشافات المثيرة لإلھتمام في جزيرة   -وعلماء اآلثار التي تعمل حاليا في اليمن 

سقطرى. سقطرى غنية باأللواح الحجرية المكتوبة التي ترجع إلى العصر الحجري القديم. ھذه 
 األلواح المكتوبة ھي كنز سري لھذا األرخبيل الصغيرة الذي يقع في المحيط الھندي.

 

عندما اكتشف العلماء قبل عامين أدوات يدوية تعود إلى العصر الحجري، بدأوا يتسألون عن 
 كيف ظھر اإلنسان على ھذه الجزيرة. 

  
لم يكن موجودا في ذلك الوقت. كان  يعيش في ذلك الوقت سلفه إنسان ھوموسبينس) إنسان (

). ھذا النوع البيولوجي كان قد تعلم للتو كيف ينتصب مستقيما وكيف يقطع ھومو ھابلس(
) كان قادرا على أن ھومو ھابلس( ويشذب األحجار للصيد. من غير المرجح أن اإلنسان الماھر 

يركب البحر. في مقابلة مع "صوت روسيا" قدم البروفسور الجغرافي المعروف أندرية 
ليكاشوف، من جامعة موسكو الحكومية، والذي شارك في بعثة اآلثار إلى جزيرة سقطرى، 

 التفسير التالي:
 

"قبل حوالي مليونين ومليونين ونصف سنة، كانت سقطرى وكامل األرخبيل جزًء مما يسمى 
اليوم بشبه جزيرة الصومال. حيث يوجد خليج عدن اآلن كان ھناك حوض تكتوني عميق على 
طول السواحل الصومالية والعربية لخمسة عشر مليون سنة. ھذا البنية معروفة في الجيولجي 

وتعرف بالصدع أو األخدود. مثل صدع بايكال في سيبيريا وصدع جراين الراين في غرب 
أوروبا. يفصل أحد ھذه األخاديد العميقة الجزيرة العربية من شرق أفريقيا. تكثفت عملية تكوين 
الجبال قبل مليون ونصف سنة. ھذه ھي الطريق التي تكونت بھا سلسلة جبال القوقاز وسلسلة 

جبال األنديز في جنوب أمريكا وجبال الھيمااليا. البينات التكتونية بما في ذلك أخدود عدن تفاعلت 
مع عملية التكثيف ھذه. تدريجيا تكٌون الصدع في قاع المحيط والذي فصل في النھاية أرخبيل 

سقطرى من القارة األفريقية. وتم فصل المناطق التي تحوي حيوانات السافنا حيث تعيش 
 الحيوانات المفترسة والحيوانات آكلة النباتات والھوميند األول (اإلنسان األول) من القارة. 

"تم عزل البشر من أفريقيا" واصل بروفسور ليكاشوف "ولكن كان ھذا نصف المسألة. فقدت 
مجموعات الحيوانات اتصالھا مع القارة. بالطبع أكلت الحيوانات المفترسة الحيوانات التي تتغذى 

على النباتات وانقرضت. البشر الذين لم يستطيعوا اصطياد الحمر الوحشية والظباء عند ذلك 
 الوقت بدأوا يأكون ما تبقى. عندما نفد الغذاء، كانت تلك دراما حقيقة لھم".

  
"وجدت البعثة الروسية ما يكفي من االكتشافات التي تؤكد ھذا السيناريو الحزين، قال ليكاشوف. 

فقد عثر علماء اآلثار على بقايا لثقافة العصر الحجري في الجزيرة ولكن لم يعثروا على 
مؤشرات للثقافات الالحقة. في نفس الوقت أدوات العمل المكتشفة في ساحل خليج عدن تعود إلى 

 العصر الحجري وكذلك إلى العصور الالحقة. 
  

األمر المثير للغاية كذلك ھو أنه ال توجد تقريبا أي حيوانات كبيرة في الجزيرة؛ ليس ھناك تقريبا 
ثديات باستثناء الخفافيش وفئران النمرة. الجزيرة لديھا نباتاتھا المتفردة والتي تشمل شجرة دم 

األخوين، وھي شجرة نادرة تنمو حاليا بصورة أساسية في جزر الكناري وسقطرى. وبحسب 
لوكاشوف، أن غابات شجرة دم األخوين كانت تغطي مساحات واسعة في العصور الماضية 

 وكانت تمتد حتى حدود روسيا الحالية. 
  

وأضاف لوكاشوف " أن نباتات سقطرى الفريدة كونت السافنا الصحراوية في السھول وغابات 
شجرة دم األخوين وأشجار البخور واألشجار الزجاجية على الجبال. ومن الرائع أن ھذه النباتات 

 الحصرية وضعت على قائمة التراث العالمي الطبيعي" 
 

 24تحطم طائرة قاتل في 
في مطار  1944أغسطس 

 راس الكرمة
 

 جون فارار
 

اقلعت طائرة قاذفة للقنابل من طراز ويلنغتون 
وعلى متنھا طاقم مكون من خمسة أفراد من 

سالح الجو الكندي في دورية مضادة 
للغواصات. وكانت الطائرة قد أكلمت رحلة 

ساعات في وقت سابق من ذلك  9استغرقت 
اليوم دون ظھور عالمات ألي خلل. ولكن، 

مباشرة،  19:17وبعد إقالعھا عند الساعة 
سمع صوت أحد المحركين "يتوقف". وكانت 

قدم وحاول الطيار  100الطائرة على ارتفاع 
الرجوع بھا إلى المطار. ومع اإلرتفاع غير 
الكافي والنقص في القوة ومحرك واحد فقط 

يعمل، اصطدمت الطائرة بتلة صغيرة يبلغ 
قدم، مما أسفر عن  150ارتفاعھا حوالي 

 مقتل جميع من على متنھا. 
  

استخرجت الجثث في وقت الحق وتم إعادة 
 دفنھا في مقبرة المعال، عدن. 

 

ال استطيع التوقف عن التفكير في آمھات 
وآباء وأسر ھؤالء الشباب عند سماعھم لھذا 
الخبر المأسوي. لقد قتلوا في جزيرة ربما لم 

يسمعوا بھا من قبل، جزيرة على بعد آالف 
األميال من كندا. أعطيت لي التفاصيل في العام 

لكي أحاول العثور على موقع القبور  1965

االحتفال الذي أقيم في موقع المقبرة في يوم 
 1944أغسطس  28

 الثقافة والتراث



 ربح ضيئل لعدد قليل وضرر كثير لعدد كبير –استخراج المرجان في سقطرى 
 

 زاجونز وربيكا كالوس ومالك عبد العزيز وفؤاد ن. سعيد أوفا

 معھد بحوث التنوع الحيوي والمناخ، فرانكفورت، وحدة تنسيق الحفاظ وتنمية سقطرى، ھيئة حماية البيئة، سقطرى، الوحدة البحرية

 

مع يوجد حول سقطرى كتل كبيرة من الشعب المرجانية كونتھا قوى الطبيعة، يمكن العثور عليھا على طول الشواطيء في مناطق كثيرة. تقليديا يج
األھالي حول سقطرى من حين آلخر ھذه "الحصى" المرجانية التي تصبح في الغالب ملساء بسبب التدحرج وعوامل التعرية، الستخدامھا كلبنات 

 تباع.  والبناء محلية ولصنع الجير. كان حجم ھذه األنشطة صغيرا والشعاب المرجانية لم يتم استخراجھا بنشاط أبدا ولكنھا تجمع بين الحين واآلخر 
 

ة باالستفادة من التجارب السلبية في أجزاء أخرى من العالم تم حظر جمع المرجان الحي أو الميت محليا بالمرسوم الرئاسي "خطة تقسيم منطق
. قامت سلطات 2005-2004. ولكن في أعقاب فتح األرخبيل حدثت محاوالت معينة لتصدير المرجان في الفترة 2000للعام  275سقطرى" رقم 

 بحظر أي نوع من أنواع استخراج أو تصدير الشعب المرجانية.  2006الجزيرة بمكافحتھا، وأخيرا، تم إصدار مرسوم وزاري في العام 
 

منذ ذلك التاريخ لم يتم استخراج أو تصدير أي مرجان وذلك حتى العام الماضي حيث قام تجار من داخل وخارج سقطرى بإعادة المحاوالت غير 
لة القانونية لتصدير حجارة المرجان. ومن المفارقات، يبدو أن ھذه األنشطة عمل على تحريضھا الطلب الذي خلفته برامج إعادة العمارة في دو
دة اإلمارت العربية المتحدة. وأخيرا في ھذه السنة شوھدت سفن ترفع العلم الھندي وھي محملة بمئات األطنان من كتل الشعاب المرجانية في ع

). جاء بعض من ھذه الكتل المرجانية التي 2) ودتمري / روش / حاله (شكل 1جبھات شاطئية من جزيرة سقطرى، بصورة واضحة في قدامه (شكل 
 ). 3تم شحنھا من بقايا الحصاد السابق على الشاطيء (عندما كان تصديرھا محظورا) والبعض اآلخر من أنشطة االستخراج من البحر األخيرة (شكل 

 
لمرجان ا السوء الحظ ال يمكن وقف السفن المغادرة والتي تصل في خاتمة المطاف إلى اإلمارات العربية المتحدة. تقع كال المنطقتين التي يأتي منھم

ضمن المناطق البحرية األساسية التي حددھا اليونسكو كتراث عالمي، كما ھو موضح في خطة تقسيم المناطق. تتميز ھاتان المنطقتان بأنمھا 
نوع من المرجان، المناطق األكثر غنا بأنواع المرجان توجد حول  60تحتويان على تجمعات شعاب مرجانية متنوعة للغاية حيث تضمان أكثر من 

 جزيرة سقطرى الرئيسية. 
 

ير تدميمكن أن يؤدي حصاد المرجان سواء الحي أو الميت إلى اختالل وفقدان كل من موائل المد والجزر وخدمات أنظمة التبيؤ المرتبطة بھما. إن 
رة على باشبنيات الموائل المعقدة التي تكونھا الشعاب المرجانية يھدد العديد من األنواع البحرية األخرى التي تعتمد إما بصورة مباشرة أو غير م

وھذا ؤ. ھذه الموائل الحرجة. فضال عن الفقدان المباشرة للتنوع الحيوي، قد يؤدي ھذا إلى تحوالت في تركيبة التجمعات أو خسارة في وظائف التبي
مصدر قلق خاص في سقطرى التي تضم شعب مرجانية فريدة وصغيرة وذات قيمة خاصة فيما يتعلق بخدمات التبيؤ التي توفرھا على المستوى 

اطيء، لشوالمحلي ال سيما لمصائد األسماك المحلية. تمثل ھذه البنيات أيضا خط الدفاع الساحلي األول حيث تقلل من قوة األمواج قبل وصولھا إلى ا
مما يساعد على تجنب الفيضانات الساحلية وتسرب مياه البحر. إن فقدان موائل المد ھذه يزيد من ضعف الخط الساحلي ويتسبب في تحوالت في 

مال تآكل احتأنماط نقل الترسبات مما يؤدي إلى التعرية الساحلية. كما أن اإلزالة المباشرة لمواد المد الشاطيء تعطل استقرار خط الساحل وتزيد من 
 قلقالسواحل وكذلك تضر بالسالمة البصرية وجمال المناظر الطبيعية للشواطيء. إن الضرر الذي لحق بموائل المد بالقرب من قدامه  يّعد مصدر 

: أكوام من المرجان على شاطي قدامه جاھزة 1شكل 
للتحميل. اللون القاتم لبعض الكتل يدل على أن جمعھا 

 تم مؤخرا. 

 لمعيشة في سقطرى



 لمعيشة في سقطرى
ن ضماتبذل السلطات المحلية حاليا جھودا لمنع الجمع والتصدير لكن قدراتھا في الوقت الراھن محدودة جدا لفرض التشريعات القائمة بالكامل ول

 اإللتزام بأنظمة الحفاظ وتقسيم المناطق على طول السواحل الممتدة لمجموعة الجزر.
 

ل لنقإذا ظلت األنشطة الحالية لتصدير المرجان دون مكافحة، فإنھا قد تعطي مثاال يحتذي به مع إمكانية إعطاء حافز إضافي لألشخاص المعنيين 
ا أنشطتھم من جمع المرجان الميت من الشواطيء إلى استخراج الشعب المرجانية الحية من البحر. وبذلك ينتشر استخراج المرجان عبر الجزر مم

ضرر واليؤدي إلى تفاقم آثاره الضارة. إن المفاضلة بين الدخل القليل الذي يمكن أن يحصل عليه عدد قليل من السكان المحليين في الوقت الحاضر 
حف الذي ال رجعة فيه لسالمة بيئة العديدة من المجتمعات الساحلية (ال سيما الشعب المرجانية ومناطق الصيد والشواطيء ومواقع تعشيش السال
 . وأمكان حضانة األسماك) مختلة وغير متناسبة وغير عادلة. إضافة إلى ذلك، ھذا التصدير يعود بالربح على التجار وليس المجتمعات المحلية

 
لع لتطإذا استمر الجمع أو حتى إنتقل إلى مرحلة استخراج المرجان الحي فإن اإلمكانيات المستقبلية للجزيرة سوف تكون على المحك، ليس أقلھا ا
بغي ين نحو بديل لتوليد دخل مستدام  مثل مصائد األسماك والسياحة القائمة على الطبيعة. ولذلك يعتقد إعتقادا جازما أنه ولمصلحة أھالي سقطرى

 وقف ھذه األنشطة التجارية الضارة فورا وإلى األبد. 

(إلى األعلى) مراكب ھندية في المرسى  2شكل 
أمام المنطقة البحرية المحمية في روش في 

 إنتظار شحنھا بالمرجان. 
 صورة ب. رامبوسكوفا

 

 

(إلى اليسار) السكان المحليون  3شكل 
يشاركون في نقل كميات كبيرة من الشعاب 

 المرجانية التي تكومت على الشاطئ إلى السفن.
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 إثنتي عشرة سنة من زراعة األشجار المستوطنة في سقطرى
  

 حانا ھابروفا، جامعة مندل في برنو

انخفض عدد األشجار في سقطري بسرعة خالل العقود األخيرة وتقريبا ال يوجد ھناك أي تجديد طبيعي لھذه األشجار وذلك أساسا بسبب الضغط 
  على المراعي من األغنام التي توجد في الجزيرة. لھذا السبب فإن الزراعة مھمة للغاية للحفاظ على األنواع المستوطنة في سقطرى. 

 

بدأت مجموعة من علماء الغابات من جامعة مندل في برنو بزراعة األشجار المستوطنة. وفي إطار مشاريع المساعدة التشيكية  2000في العام 
(الساحل الجنوبي) و زيومھوم (الجزء  للتنمية تم إنشاء ثالثة مشاتل مجھزة وتعمل بشكل كامل في محليات شيلھينثن (الساحل الشمالي) وقعره

قرية في  20أسرة في  60شاركت  2004األوسط) وبدأت زراعة األشجار المستوطنة ذات الفوائد المتعددة في الحدائق المنزلية. بحلول العام 
 كوميفورا أورنيفولياالمشروع. أوضحت النتائج األولية أن نمو األشجار سريع بصورة مدھشة، على سبيل المثال وصل ارتفاع شجرة 

Commiphora ornifolia   كريستي  -زيزفيس سبينا متر تقريبا وشجرة 1,6عمرھا عام  وانحد إلىZiziphus spina-christi  عمرھا
  أمتار. 3عامان وصل إلى 

 –كندي  –ھكتار من األرض التابعة لقرية شيبوھن. وفي إطار مشروع ثالثي تشيكي  1سنحت فرصة ممتازة إلعادة تشجير  2006في العام 
دارسينا سنوات من  4-2شتلة عمرھا بين  700يمني تم إنشاء أكبر وأول منطقة غابات اصطناعة ومسورة في الجزيرة. زرعت حوالي 

تم استبدال السياج  2012شتلة من األنواع األخري في ھذه المنطقة المسورة. في مارس من العام  50و  Dracaena cinnabariسيناباري 
 شجرة على قيد الحياة (يتم ري الشتالت بين حين آخر). 600القديم، واآلن وبعد مرور ست سنوات ال تزال أكثر من 

 

مع توفير حماية فردية لكل  Dracaena cinnabariدارسينا سيناباري شجرة من  100قامت مجموعة من األھالي بزراعة  2007في العام 
 شجرة فقط على قيد الحياة.  15وجدت  2009شجرة في وادي زيرق. في أغسطس من العام 

واصلنا الزراعة. استنادا على النتائج ينبغي علينا اختيار طرق أخرى لحماية األشجار بدال  2011 – 2009ضمن أنشطة المشروع خالل األعوام 
). في 2م 100-20عن الطريقة الفردية، على سبيل المثال في  قعره ، تبدو الطريقة األكثر فعالية تسوير مجموعة من األشجار داخل مساحة (

شتلة وشجرة صغيرة من المشتل، وبعد  150ھكتار بالقرب من مشتل نوح سھيل. تم إعادة زراعة حوالي  0,25تم تسوير مساحة  2011العام 
سنوات) ظلت على قيد الحياة بصورة  10سنة، تقريبا جميع األشجار ال زالت حية. من المستغرب أن األشجار الكبيرة (يصل عمر بعضھا إلى 

دى أفضل من الشتالت الصغييرة حيث أن السكان المحليين (على الرغم من القيود) سمحوا لألغنام بالدخول إلى المنطقة المسورة. وعليه فإن إح

 Commiphoraشتلة كوميفورا أورنيفوليا  
ornifolia  عمرھا عام واحد (من البذور) تم

إعادة زراعتھا في منطقة مفتوحة مسورة في العام 
2006. 

 2009الشجرة نفسھا في سبتمبر 

 لمعيشة في سقطرى
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 سقطرى بعيون مصور –مفھوم الجزر في اإلعالم المرئي 
 كالوديوس شولتز 

 claudius@claudiusschulze.comمصور خاص، استنبول. بريد إلكتروني 
  

جذبت األروبيين منذ قرون للبحث عنھا واكتشافھا. لم تكن الجزر مجرد "قطعة أرض تحيط بھا المياه" (قاموس  –غريبة وساحرة  –الجزر 
بسبب زر أكسفورد). ولكن، جزر العالم محملة دائما باألفكار حول كيف تبدو ھذه األمكان واألساطير التي تحاك حولھا. كان اإلنسان ينجذب نحو الج

دمھا التي ق -سواء كانت صادقة أم خيالية  -الخيال وحب االستطالع واآلن نحن ننجذب نحوھا بنفس القدر. لقد آتينا لنشاھد الجزر من خالل الصور 
 لنا المغامرين والبحار الذين خرجوا ليبحثوا وينتصروا ويستعمروا. 

 

صورة)؛ أود أن أخذكم في  46في ھذه المحاضرة سوف أقدم مقتطفات من المقاالت  الواردة في كتابي الجديد "سقطرى (رواية تحكيھا الكلمات و
اب رحلة مرئية إلى سقطرى بعيون مصور. االستكشاف من خالل عيون زائر، إلى مكان تغطيه نباتات من عالم آخر وأناس رائعون. بينما يغطي الكت
 فعليا جزيرة سقطرى، فھو يدور حول ما فوق البدھي. فھو يثير أسئلة حول تاريخ المغامرة والبحث من عصر االكتشافات والثورة الصناعة إلى

التصوير يب الوقت الحاضر، التقليد الثقافي واالسطورة والصور العالقة في أذھاننا حول فكرة الجزيرة وما الذي شكل تاريخينا مفھومنا وكيف أن أسال

 (جي أي زد) في اليمن (مع التركيز على سقطرى) -مشروع التنوع البيولوجي 
 كاتيا سيتزكورن وھينينغ باير

 جي أي زد –التعاون الدولي األلماني 

 katja.setzkorn@web.de، henning.baur@giz.deبريد إلكتروني 
 

لى ة عبسبب الفقر واسع االنتشار والنمو السكاني المتسارع فإن الضغط على الموارد الطبيعية في اليمن يزداد ويزيد من سرعة تدھور سبل المعيش
المدى الطويل، خاصة بالنسبة لسكان الريف. على الرغم من أنه قد تم وضع مجموعة من االستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التنوع 

وعة: عدم متنالحيوي، وذلك بدعم من المجتمع الدولي (وفي ھذا الصدد يفي اليمن حاليا بالمعايير الدولية)، إال أن التنفيذ ال زال محدودا. األسباب 
حافز لتنفيذ  جودااللتزم السياسي الكافي  في كثير من األحيان والمھارات الفنية غير الكافية للعاملين في الھيئات البيئية وفي كثير من األحيان عدم و

نوع التھذه اإلجراءات التي تعتبر في مجملھا أساسية. إضافة إلى ذلك يوجد حاليا عدد محدود من النماذج الجيدة للداللة على أھمية الحفاظ على 
 الحيوي للتنمية األقتصادية وإلثبات فعالية اإلدارة المستدامة للموراد. 

  
وكذلك  ليةيھدف مشروع التعاون الدولي األلماني (جي أي زد) إلى دعم االستخدام المستدام للموارد الطبيعية للمساھمة في التنمية االقتصادية المح

ة رحلللحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن. تعتبر جزيرة سقطرى منطقة تجريبية للمشروع ونقطة تركيز إقليمية في الوقت الراھن؛ ويخطط في م
الحقة إلى تطبيق أفضل الممارسات ومضاعفة اآلثار للمناطق المحمية األخرى في اليمن. سيقدم في العرض نظرة عامة حول مشروع جي أي زد 

 في الذي بدأ مؤخرا وخلفيته ومكوناتھا الرئيسية وطريقة عمله. إضافة إلى ذلك سوف يتم عرض الخيارات الممكنة لتنفيذ أنشطة التنمية، آخذين

 اللغة الرمزية في الشعر السقطري
 ميرندا موريس
 بريد إلكتروني:

Miranda@mirandamorris.co.uk 
  

ر تكون شاعتم تأليف الكثير من الشعر السقطري باستخدام "اللغة الرمزية": ھذا يعني استخدام كلمات وعبارات تحمل أكثر من معنى، النية الحقيقة لل
لمقدرة ه امفھومة فقط ألولئك الذين يعلمون، أو أولئك الذين يشاطرون الشاعر بعض المعارف السرية، أو أولئك الذين يمتلكون ذكاء وفھما عاليا. ھذ

ية عادعلى فھم "اللغة الرمزية" تميز الشعراء "الحقيقين" من ناظمي الشعر اليومي. وتقليديا الشاعر الحقيقي ُيعرف على أنه شخص ذو رؤية غير 
وھو على اتصال بعوالم أخرى وحقائق أخرى غير متاحة للشخص العادي. ھذا يعني أن الشعراء وإلى حد ما يشكلون مجموعة منفصلة داخل 
ه ائدالمجتمع السقطري األوسع، مجموعة لھا لغتھا وقوانينھا الخاصة بھا، ويسمحون للناس العاديين بالدخول فقط عندما يختار الشاعر تفسير قص

ب صع لھم. وبناء على ھذه األسباب ينتقد كبار السن اليوم الكثير من الشعر الحديث: حيث أن الشعر "الجيد"، بحكم تعريفھم للشعر يجب أن يكون
 الفھم، ومعظم الشعر الحديث يمكن فھمه من قبل أي شخص. 

  

 في مدينة  بيرن، سويسرا 2011فيما يلي ملخصات لألوراق التي قدمت في المؤتمر السنوي لجمعية أصدقاء سقطرى الذي عقد في سبتمبر 

 بحوث
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 إمكانيات وواقع السياحة البيئية في شبه الجزيرة العربية
 جزر حوار البحرينية كنموذج

 خولة المھندي
 khawla.almuhannadi@gmail.comجمعية أصدقاء البيئة ،البحرين، بريد إلكتروني: 
  

ل إجراء خالالمحاضرة عبارة عن تقييم لإلمكانيات التسويقية واآلثار المترتبة على السياحة البيئية في جزر حوار في البحرين. تم جمع البيانات من 
م ت  مقابالت مع المسئولين وأصحاب المصلحة في جزيرة حوار، ومن خالل دراسة المواد األرشفية التي تم الحصول عليه من جميع الجھات المعنية.
ي والاستخدام استبيان في حوار مع السياح إضافة إلى المقابالت شبه المنظمة مع بعضھم وذلك في أماكن تجمع السياح. لقد مكثت لفترة إمتدت لح
طريق ال أربعة أسابيع في الجزيرة وقمت بزيارة األمكان التي ذكرت في األرشيف على أنھا مواقع ذات أھمية أثرية أو تقليدية. وقمت بنفسي بتجربة

ى إل التي يتخذھا السياح عادة والقيود التي يواجھونھا. سافرت كثيرا في جميع أنحاء جزيرة حوار والعشرة جزر الرئيسية األخرى في مسعى يھدف
ا وعھتقييم  مسارات إضافية محتملة يمكن إنشاؤھا. وجدت أن الجزر تمتلك إمكانيات كبيرة للسياحة البيئية وذلك لجمالھا الطبيعي المتفرد وتن

ھا مياالبيولوجي ومناظرھا الطبيعة الغريبة واإلحساس بالعزلة الذي تولده داخل الزائر. بعض الجزر جميلة بحيث تستحق رحلة بحرية إليھا فقط و
ر نقية وشفافة للغاية وھي غنية بالتنوع البيولوجي بحيث ال توجد ضرورة لزائريھا بأن يذھبوا إلى أي جزيرة أخرى. لقد وجدت أن جزيرة حوا

ن معينين قعينفسھا غنية بالمواقع التي لديھا إمكانيات للسياحة البيئية، في حين أن معظم النشاطات السياحية الحالية على الجزيرة تتركز فقط في مو
ون ود وتتراوح بصورة أساسية بين السباحة واالستفادة من المرافق الفندقية. يغادر معظم السياح الجزر دون الحصول على أي معرفة ثقافية بيئية

 .1997مقابلة أي مرشد سياحي، على رغم من أن جزر حوار جزر محمية بموجب قانون الحكومة ومسجلة كموقع رامسار منذ العام 
 

دينار بحريني وتغطي مساحة  1يذھب السياح لمشاھدة بعض الغزالن المتناثرة أو المھا إن كانوا محظوظين وذلك خالل الجولة الخاصة التي تكلف  
ياحة السمحدودة للغاية. ومع ذلك يغادر السياح دون رؤية الجزر األخرى وغالبيتھم ال يعلمون بوجودھا. من الواضح أنه بينما يظھر الحفاظ وربما 

توافرة في المالبيئية كثيرا في األجندة الحكومية، إال أن السياح ال يعلمون بذلك وبالمثل الشركات التي تدير السياحة في حوار والتي تمثل المرافق 
أن الموقعين السياحيين الرئيسيين في جزيرة حوار السياحة بالنسبة لھا. توضح ھذه الدراسة أن معظم أنواع السياحة في حوار سياحة عائلية و

 عاما.  35معظم الفئات العمرية التي تتمتع بھذه الرحلة ھم من الشباب أقل من 
 

 بناء على استكشاف نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص ومھددات السياحة البيئية في حوار وبناء على المادة التي جمعت، أرى  أن: (أ) مختلف
 جاتأصحاب المصلحة في حوار لديھم خطط مختلفة للجزيرة وأن البنية التحتية والمرافق السياحية الحالية غير مكتملة وغير معدلة لتبية إحتيا

د، السياح الحالية ولجذب مجموعات أخرى؛ (ب) ومع ذلك، ھناك مشاكل يجب حلھا للتعامل مع مثل ھذا "التطور"، حيث أن أعداد السياح في إزديا
رية؛ (ج) لبحوبالمثل التھديد بازدياد الكمية الھائلة من النفايات المنتشرة في الجزيرة واستھالك الكھرباء والمياه والمزيد من اإلضرار بالبيئة ا

للتعامل مع مثل ھذه المخاطر المتوقعة، يوجد ھناك مصنع لتحلية المياه ذو تصميم جيد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مستخدمة بصورة 
ه ميامحدودة؛ (د) الفرص المحتملة للحصول على دعم ھي تقييم أرخبيل حوار إلدراجه ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي واستخدام محطة معالجة 

استخدام سجالت الصواعد (الترسبات المعدنية) 
 لدراسة تقلبات المناخ في جزيرة سقطرى

 دومينيك فليتمان
 معھد العلوم الجيولوجية ومركز أويشيخير لبحوث تغّير المناح

 بيرن، سويسرا 3012، 3+1جامعة بيرن، بالتزيرستراسا 
 fleitmann@geo.unibe.chبريد إلكتروني:  

  

 

يتأثر مناخ سقطرى في الوقت الحاضر بشدة بالرياح الموسمية والتغيرات في موقع وقوة نطاق 
التقارب االستوائي. إن معرفة التقلبات المناخية في سقطرى في الماضي مھمة لوضع التغيرات 

البيئية األخيرة في سياق أوسع. حاليا ال يتوافر سوى عدد قليل من البيانات المناخية التي تم 
رصدھا، ولذا يجب الحصول على معلومات حول المناخ من السجالت الجيولوجية. في سقطرى 

أرشيف المناخ الواعد ھو الترسبات التي توجد في الكھوف، مثل الصواعد (ترسبات معدنية)، التي 
يمكن العثور عليھا في الكثير من الكھوف. في محاضرتي ھذه سوف أقوم بعرض بعض النتائج من 

الدراسات التي تجرى حاليا حول صواعد من جزيرة سقطرى، والتي توفر معلومات مفصلة 
سنة الماضية (بيرنز وآخرين،  55,000ومستمرة تقريبا حول تقلبات المناخ في سقطرى خالل الـ 

؛ شيدجر 2007؛ شاكون وآخرين، 2007؛ فيلتمان وآخرين، 2004؛ فيلتمان وآخرين، 2003

 بحوث

2011تطور الطرق في سقطرى   
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 ديناميكة الرياح الموسمية في المحيط الھندي المسجلة 
 )speleothermsفي ثالث تشكيالت جيولوجية معدنية (
 من سقطرى، اليمن

 يدين سوفي، ھاي شينج، بيتر دي جيست، فيليب كاليس، إيدي كيبنسھفان رامبيلبيرج مايت، فر

 mvrampel@vub.ac.beجامعة بروكسل الحرة، علوم أنظمة األرض، شعبة الجيولجيا. بريد إلكتروني 
 

تسجل التطور الذي طرأ على موقع نطاق  -تم جلبھا من كھفين مختلفين من الجانب الشرقي من جزيرة سقطرى  -ثالث صواعد (ترسبات معدنية)  
 6000التقارب االستوائي على خطوط العرض والتغيرات ذات العالقة في نمط ھطول األمطار  الرعدية (مصادرھا واتجاھاتھا وكمياتھا) خالل الـ 

 سنة األخيرة.  
 

في  حركتشھد سقطرى موسمين لألمطار ترتبط بالھجرة الموسمية  لنطاق التقارب االستوائي. تھطل األمطار عندما يمر نطاق التقارب االستوائي المت
يونيو وفي طريق عودته متحركا في اتجاه الجنوب خالل الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. ال يھطل -اتجاه الشمال فوق الجزيرة خالل شھري مايو

رقية) الشسوى القليل من األمطار وربما ال تھطل أمطار البتة خالل فصل الصيف نتيجة للرياح الموسمية (الجنوبية الغربية) وفي الشتاء (الشمالية 
). تشكل جبال حجھير المواجه للشمال الغربي/ الجنوب الشرقي حاجزا جبليا يجبر األمطال التي يجلبھا نطاق التقارب 2007(شاكون وآخرين، 

ئي االستوائي المتحرك شماال لتھطل بصورة رئيسية على الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة. تؤثر األمطار التي يجلبھا نطاق التقارب االستوا
). تغطي عينتا 2010المتحرك جنوبا على الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة، حيث توجد الكھوف التي تمت دراستھا (شولتا ودي جيست، 

سنة الماضية على التوالي. تغطي عينة الصواعد ( 4000سنة الماضية والـ  6000)، كالھما من كھف حوق، الـ STM6) و(STM1الصواعد (
STM5 سنة الماضية (برنامج المقارنات الدولي  1000كلم جنوب غرب كھف حوق، الـ  6الذي يقع على بعد  قصقص) من كھفMS U/Th 

). يوضح التطور المتشابه إلشارات النظائر في األجزاء المتداخلة لجميع 13C∂و 18O∂لتحديد التاريخ). وتم إجراء قياسات النظائر المستقرة (
) الثالث استنساخ السلسلة الزمنية. تم القيام بتحليل الماغنسيوم/كاسيوم و السيريوم/speleothemsعينات التشكيالت الجيولوجية المعدنية (

). تم تفسير جميع الوثائق كمؤشرات للظروف األكثر جفافا أو رطوبة وجميعھا تتفاوت خالل فترة الدراسة. نظرا لموقع STM1كاسيوم في عينة (
ب الكھوف على الجانب الشرقي لجبال حجھير، يتوقع أن تعكس عينات التشكيالت الجيولوجية التغيرات في ھطول األمطار خالل تحرك نطاق التقار

 سقطرى بوابة البحر األحمر
 جويان يانسن فان رينسبيرج

 معھد الدراسات العربية واإلسالمية، جامعة إكستر، المملكة المتحدة
  jj243@exeter.ac.ukبريد إلكتروني: 

  

مر  علىجذبت جزيرة سقطرى بمناظرھا الطبيعية ذات الجبال الشاھقة والموارد الطبيعية الغنية والمرافيء اآلمنة نسبيا إھتمام العديد من األمم 
ن ة مالعصور. ونتيجة لذلك فإن لسقطرى حكايات تاريخية غنية خالل الفترة الممتدة من القرن الميالدي األول إلى يومنا ھذا وتضم مجموعة واسع
ت االالشعوب واألمم  من أماكن بعيدة كالھند وأفريقيا والجزيرة العربية وأوروبا. لقد ركزت الدراسات التاريخية السابقة حول سقطرى على إتص

سقطرى الممتدة لمسافة بعيدة وحاولت وضع سقطرى ضمن شبكة التجارة الدولية للمحيط الھندي وكان ھناك إھتمام قليل حول مكانة سقطرى ضمن 
ة جارشبكات التجارة والسفر اإلقليمية. سوف نحاول في ھذه المحاضرة معالجة ھذه الفجوة من خالل إيضاح الدور الذي لعبته سقطرى في شبكات الت

 اإلقليمية والمالحة في خليج عدن وجنوب البحر األحمر. 
  

عديد من لل ومن خالل االستفادة من األدلة األثرية الحديثة بجانب  الرويات التاريخية التي أخذت من السجالت والدوريات وتوجيھات اإلبحار التابعة
ذي القوات البحرية المختلفة سوف تركز ھذه المحاضرة على جانبين أثرت من خاللھما سقطرى على البحر األحمر. الجانب األول يتعلق بالدور ال
جارة التلعبته سقطرى كنقطة إختناق استغلھا في المقام األول القراصنة وبعد ذلك القوات البحرية المختلفة في محاولة للسيطرة على تدفق السفن و

ة اليمن وإلى البحر األحمر. سوف يبحث ھذا القسم في اإلجابة على عدة أسئلة تتعلق باألسباب التي تقف وراء إختيار سقطرى كنقطة اختناق، وفع
اني من الثالمحاوالت المختلفة الرامية للحد من تدفق التجارة وكيف أن ھذه المحاوالت أثرت على السفن الداخلة والخارجة من البحر األحمر. القسم 

رية لبحھذه المحاضرة سوف يركز على المناظر الطبيعية البرية والبحرية لسقطرى، عن طريق تحديد كيفية أن الجوانب المختلفة للطبيعية البرية وا
ر البأثرتا معا في استخدام سقطرى كنقطة اختناق للبحر األحمر ومعلما مالحيا في غربي المحيط الھندي. سوف يشمل ھذا النظر في طبيعة سقطرى و
. الرئيسي ألفريقيا والجزيرة العربية لمعرفة لماذا عملت سقطرى كمعلم مالحي ھام للسفن التي تسعى للدخول والخروج من جنوب البحر األحمر
رة بحاإضافة إلى ذلك سوف يتناول ھذا القسم أيضا األسباب التي تقف وراء استخدام سقطرى كمحطة للتزود بالمؤن وما الذي جعلھا خيارا جاذبا لل

 بحوث
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 عناكب جزيرة سقطرى
 فالديمير ھيوال ويانا نيدوبوفا

 شعبة علم الحيوان ومصايد األسماك والبيولوجيا المائية والزراعة
 جامعة مندل، برنو جمھورية التشيك

 hula@mendelu.czبريد إلكتروني: 
  

 
نحن نركز بصورة أساسية  –جزيرة سقطرى متفردة بسبب تنوعھا الحيوي المدھش واألنواع المستوطنة التي سجلت في العديد من المجموعات 
. وفي السنوات األخيرة  1880على العناكب. قامت بعثة "بالفور" بإجراء أول بحوث شاملة حول نباتات وحيوانات سقطرى البرية وذلك في العام 

وأنطونيوس فان ھاردين، عالم الحشرات  Moggridgea Socotra موكريديكا سقطرى) بعض العناكب، على سبيل المثال 1987جمع كريسولد (
وذلك بالتعاون مع العديد ) Fauna of Arabiaھذا، جمع العديد من أنواع العناكب والكثير منھا تم وصفھا في الدورية حيونات الجزيرة العربية ( 

نتسشومان وديليما-من علماء اآلثار (ب. كنوفالخ و م. أ. ساريستو وأ. ج. سانتوس وويسولوفسوكا وم. ألديرفيرلت وس. أ. راميس وأ.س. ديبينار
 نوع من عناكب سقطرى.  40راينھولد و م. كراسشوف). مجموع األنواع التي ذكرھا ھؤالء العلماء مجتمعين بلغت حوالي -
  

. خالل 2010ونوفمبر  2010ويونيو  2009. وجمعنا عينات خالل ثالث زيارات تمت في يونيو 2009بدأنا أبحاثنا في جزيرة سقطرى في العام 
عينة من العناكب من جميع العوائل المعروفة في الجزيرة وعائلتين تم تسجيلھما ألول مرة (عائلتي  1,000ھذه الزيارات جمعنا ما يزيد على 

). تبين نتاجئنا األولية أن استكشاف العناكب ضعيف في جزيرة Sicariidaeوسيكاريداي  Filistatidaeالعناكب الناسجة في الشقوق فيليستاتيداي 
كل من سقطرى. ھناك الكثير من األنواع الفريدة والجديدة من أنواع العناكب في جزيرة سقطرى التي ال تزال بحاجة ألن يتم تصنيفھا. على الرغم 

جبلية ال الجھود التي بذلت من قبل إال أنه ال زال ھناك نقص في المعرفة في مجاالت مختلفة من علم العنكبوتيات، مثل عناكب الكھوف وغابات سكانت
 والعقارب في جميع أنحاء الجزيرة. 

  
الحظنا أن ھناك عالقة سلبية بين سكان سقطرى والالفقاريات واألشخاص الذين يعملون مع ھذه المجموعات. يخاف سكان سقطرى خوفا شديدا من 

) والتي يعتبر واحدا من أخطر Latrodectus sppالعقارب وال سيما العناكب، ومن جانب آخر ال يعملون شيئا عن عنكبوت األرملة السوداء  (
نظمة األ أنواع األحياء البرية في الجزيرة. إحدى ھذه األنواع تعيش داخل منازلھم بالقرى، ولكن ولحسن الحظ فھي غير عدائية. من أجل الحفاظ على
مي تنتاإليكولوجية وتفردھا في سقطرى من المھم جدا رفع وعي الناس حول السلسلة اإليكولوجية في الطبيعة، ألن األنظمة اإليكولوجية في الجزر 

 بحوث
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 حاضر ومستقبل البحوث النباتية في سقطرى
 أنتوني ميلر وصوفي نيل وألن فوريست

 مركز النباتات الشرق أوسطية، الحديقة النباتية الملكية، إدنبرا، المملكة المتحدة
 T.miller@rbge.ac.ukبريد إلكتروني: 

 
ا كان األنواع، كم-إن إدراج بيانات التطور في خطط إدراة الحفاظ يمثل تحديا كبيرا، ال سيما عند اعتماد منحى على نطاق واسع بدال من على مستوى

 طاقمفضال خالل العقود األخيرة. إن الجزر المعزولة تمثل أرضية إختبار مثالية لمثل ھذه اإلجراءات، حيث أن الكائنات الحية محصورة داخل ن
محدود ويمكن معاملتھا كوحدة واحدة. ونحن نقوم باستخالص بيانات حول تطور مجموعة من األصناف ذات الصلة التي سوف تسلط الضوء على 
 ميعالعمليات التي شكلت نباتات سقطرى وسوف ندرج ھذه المعلومات في استراتيجيات الحفاظ على مستوى الجزيرة. ومن أجل القيام بذلك نقوم بتج
عن ال المجموعات الواسعة الحالية التي جمعت من سقطرى واألجزاء المجاورة في أفريقيا والجزيرة العربية الستخالص المعلومات اإليكولوجية، فض

 كليف ريفوجياإجراء مجموعة من دراسات المقارنة حول النشوء والتطور الجزيئي. سوف نناقش مثاال واحدا لمثل ھذه الدراسات، وھو أھمية 
. يقال أنه يمكن النظر إلى سقطرى كنظام بحثي الريفوجيا. يقترح استخدام األشنات للتعرف على ھذه بوسيفيالكمحرك لعمليات التطور في فصيلة 

 نموذجي يمكن أن تكون له آثار على نظام الحفاظ في باقي الجزيرة العربية ال سيما للتعرف على نظم المناطق المحمية. 

 في حومھل Boswelliaزراعة األشجار األولى من بوسفيال 
 دانا بيتش

 جامعة تيوبيغن، تيوبيغن، ألمانيا
 dana.pietsch@uni-tuebingen.deبريد إلكتروني: 

  

عندما  ير.تظھر نتائج البحوث على التربة التي أجريت  في منطقة حومھل المحمية  أن تعرية التربة بسبب فقدان بنية التربة والدبال تزداد بشكل كب
تراكمت  2009تتفكك التربة فإن األشجار تقتلع من جذورھا وتقل إمكانية الحصول على أعالف طازجة لألبقار في مواسم الجفاف. بحلول العام 

كان  2011ببناء جدران لجمع الترسبات. بحلول العام  2007سم وذلك بعد عملية الحفاظ على التربة والتي أجريت في العام  20رواسب بعمق 
المستوطنة. قمت مع أحمد أديب من مشتل حديبو، وبمساعد أھالي  Boswellia elongate بوسفيال إالنجاتاھناك رواسب كافية لزراعة أشجار 

التي استزرعت في المشتل داخل أواني الفخار التي صنعت في مومي. تم وضع سياج للحماية حول كل بوسفيال حومھل  بزراعة الشتالت األولى من 
. الدافع الرئيسي من وراء ھذه المبادرة ھو الحفاظ على التربة 2012شجرة. في حالة نجاح نمو األشجار سوف يزرع المزيد منھا في العام 

 والنباتات باستخدام تقنيات بسيطة وذلك ألجيال المستقبل. 

 أثر شجرة دم األخوين كنبات حاضن على التنوع النباتي
 مارتن ريزيج ورادم ماتوال وحانا ھابروفا

 كلية الغابات وتقنية األخشاب، جامعة مندل، برنو، جمھورية التشيك
 Martin.rejzek@mendelu.czبريد إلكتروني: 

 
  

النباتات الحاضنة ھي تلك التي تساعد على نمو وتكاثر أنواع من النبات األخرى التي تنمو تحت  
تحت  -إلنبات البذور ونمو الشتالت  -ظلھا. توفر ھذه المساعدة  ظروف بيئية أكثر مالئمة  

ظاللھا من األرض المفتوحة التي تحيط بھا. إن تأثير النباتات الحاضنة معروف تماما من العديد 
 من أنواع نباتات المناطق الجافة وشبه الجافة.

 
دراسينيا شجرة دم األخوين  –ركزنا في دراستنا على الشجرة األكثر شھرة ضمن أشجار سقطرى 

إن قمتھا التي تشبه المظلة مع أوراق وردية كثيفة توفر الظل ولديھا المقدرة على امتصاص  سنباري
أكثر مالئمة لنمو النباتات.  دارسينيا الماء من الضباب ولذا فإن الظروف البيئية تحت ظل شجر 

إجريت الدراسة الرصدية ھذه على ھضبة روكب دفيرميھين في وسط سقطرى حيث جمعنا العديد 
(سجالت من أحواض نباتية) وضعت تحت أشجار  تم إختيارھا عشوائيا وفي   relevésالريليفس 

األرض المفتوحة المجاورة لھا. تظھر النتائج أن ھناك أنواعا من النباتات توجد بصورة أكبر تحت 
أشجار دم األخوين ولكن ھناك أيضا أنواع من النباتات تتجنب ھذه المنطقة التي توجد تحت أشجار 

 دم األخوين.
 

   
 (CH 003 – 016)شكر وتقدير: تم دعم ھذا اإلصدار من "صندوق الشراكة" .

 بحوث

حرباء سقطرى (إلى األعلى) وطائر السمنة ذو 
الحنجرة السوداء (إلى األسفل)، صور ر. ر. 

2011بوتر، مارس   
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 جزيرة سقطرى -تطور جذور شجرة دم األخوين 

 إيرينا ھوبالكوفا و جندريخ بافليس

  

Dracaena cinnabariشجرة دم األخوين   ھي أيقونة سقطرى وواحدة من المميزات الطبيعية للجزيرة. وھي شجرة دائمة الخضرة لھا تاج على  
نام ألغيأخذ شكل المظلة تماما وذلك بسبب تشعب الفروع "الدراكويد". ھذا النبات المستوطن الفريد كان يغطي مساحة أكبر في الماضي. يھدد رعي ا
   عي.البذور الطبيعية كما أن عدد األشجار يتناقص. الفئات العمرية ألشجار دم األخوين توضح مرحلة النضوج وما فوق النضوح استنادا لنوع الر

الغرض من ھذه المحاضرة ھو التعريف بالدراسة التي تجري حاليا حول نظام جذور شجرة دم األخوين،  وتشمل وصف بنية جذور النبات ووصف 
تحق ويستشريحي ووظيفي لھا. البحوث حول البنية التشريحية والظاھرية للجذور قليلة على الرغم من أن ھذا الموضوع  مھم للغاية ومثير لإلھتمام 

 مزيدا من الدراسة.

. اختيرت منطقة مفتوحة على ھضبة فيرميھن حيث ھناك تالل 2001تم القيام بمعظم العمل الميداني في جزيرة سقطرى خالل شھري يناير وفبراير 
شرق). يتكون العمل الميداني من كشف لجذور النبات ومن ثم  ‘0,602°54شمال و  28,867°12الحصباء التي تھب عليھا الرياح (خط عرض 

قياس الجذور المكشوفة. استخدمت المتغيرات في وضع تصميم لبنية الجذور وتصويرھا بواسطة برنامج تصوير ثالثي األبعاد. بناء على طريقة 
متر ومحيط  7,5سنة. ووصل ارتفاعھا إلى   380، وصل عمر الشجرة التي تمت دراستھا إلى 2004تقدير العمر التي وضعھا أدولد وبافلس في 

سم. من الواضح أن نظام جذور شجرة دم األخوين سطحي. تصل الجذور العرضية إلى أحجام كبيرة، يصل  60متر وقطر وسطھا حوالي  6,8تاجھا 
 متر.  15الطول أبعد بكثير عن محيط التاج وبعد الجذور يصل طولھا إلى 

ياه المينمو عدد قليل فقط من الجذور الرئيسية الرفيعة لعمق واحد متر كحد أقصى. ھذا نتيجة لطبقة التربة الرقيقة والصخور األم الضخمة ونقص  
ة الجوفية. تمتص الجذور السطحية المياه بسھولة. عدد كبير من الجذور يخترق الشقوق في الصخور األم، ويثبت النبات مستقيما ويمتص الرطوب

 ر.  شجاوالعناصر الغذائية من طبقة التربة الضحلة. تشقق سوق األشجار المعمرة أو المتضررة شائع جدا، ومع ذلك فمن النادر أن تطيح الرياح األ

يمكن أن تؤدي إلى فھم العمليات الفسيولوجية التي تحدث داخل األشجار. يقوم   Dracaena cinnabariالدراسة التشريحية لشجرة دم األخوين 
يب ترطالباحثان حاليا بدراسة السماكة الثانوية ألجزاء الشجرة (الفروع، السوق والجذور). يتبع الباحثان الطريقة التي تشمل نزع لب وتسطيح و
تات نباوقطع العينات، يتبعھا معاملة وتلوين وتصوير الشرائح مجھريا. شجرة دم األخوين وحيدة الفلقة ولكنھا ليست من النخيل الحقيقي. جميع ال
ي. ركزوحيدة الفلقة ينقصھا الكامبيوم الوعائي، وھو عبار عن صف واحد وثابت من الخاليا التي تنتج اللحاء بالطرد المركزي والخشب بالجذب الم

ذي تحيط بالحزم الوعائية حزم ليفية بازرة. يمر الساق بمرحلة نمو ثانوي متخصصة تظھر بوضوح في إنتاج عناصر نسيجية إضافية. نمط النمو ال
طر د قيلي ذلك يسمى النمو الثانوي االنتشاري، ويتكون في معظمه من تكاثر خاليا األنسجة اللحمية وإضافة حزم وعائية بالقرب من المحيط. يزدا

 الساق بعد استطالته.

 يجرى الباحثون من جمھورية التشيك (جامعة مندل في برنو، كلية الغابات وتقنية األخشاب، شعبة علم نبات األخشاب وعلم األشجار وعلم جيو 
أحيائية األشجار) حاليا بحوثا حول ديانمكية أشجار دم 

األخوين. إن معرفة عمليات التبيء الفسيلوجية يمكن أن 
تساعد في فھم ظروف تكيف ونمو ھذا النبات المھدد 

 باإلنقراض. 

الدعم المالي لھذه  CH003 – 016قدم "صندوق الشراكة"  
 الدراسة. 

برنو، كلية الغابات وتقنية األخشاب، شعبة علم  –إيرينا ھوبالكوفا، جامعة مندل 
 613 00، 3نباتات الغابات، وعلم األشجار وعلم جيو أحيائية األشجار، حي الزراعة 

  irena.hubalkova@mendelu.czبرنو، جمھورية التشيك، 
 

برنو، كلية الغابات وتقنية األخشاب، شعبة علم  –د. جندريخ بافليس، جامعة مندل 
 613 00، 3نبات الغابات، وعلم األشجار وعلم جيو أحيائية األشجار، حي الزراعة 

  jpavlis@mendelu.czبرنو، جمھورية التشيك، 
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 تقدير عمر التاج لنوع من األشجار وحيدة الفلقة، شجرة دم األخوين 

 باستخدام تحليل االنحدار المنطقي

 راديم أدولد  وھانا ھابروفا و بيتر ماديرا

إن غابات شجرة دم األخوين المتفردة في خطر في جميع مناطقھا في جزيرة سقطرى، اليمن، وذلك نتيجة لعدم التجدد وعمرھا الكبير. تعتمد  
 يكلإجراءات الحفاظ الفاعلة على قراءات موثوق بھا حول ديناميكية غابات شجرة دم األخوين في المستقبل، والتي تعتمد على بيانات دقيقة للھ
طبيقھا ن تالعمري الحالي. ومع ذلك فإن تحديد عمر شجرة دم األخوين يمثل تحديا علميا منذ فترة طويلة، ذلك أن طريقة عّد الحلقات الشائعة ال يمك

افيس وب على ھذه الشجرة و على معظم األشجار وحيدة الفلقة. في ھذه الدراسة تم تطوير طريقة غير المباشرة لتقدير عمر التاج والتي وضعھا أدولد
) وذلك باستخدام تقنية احصائية أكثر مالئمة وصياغة نموذج بدھي. تستند ھذه التقنية الجديدة على العالقة بين 2004، 53-43ص  18(األشجار: 

 عدد ترتيب الفروع وعدد مرات اإلزھار التي تنتج من نمط نمو معين. تم استخدام االنحدار المنطقي لصياغة نموذج الحتمال اإلزھار السنوي
 عينمباشرة، والذي تساوي قيمته العكسية طول المدة الفاصلة بين كل إزھار وآخر. طبقت طريقتنا على مجموعتين من البيانات التي جمعت من موق

سنوات بين اإلزھار  10سنة بين اإلزھار األول والثاني إلى  28مختلفين بيئيا. ينخفض الزمن الفاصل بين حدوث إزھار وآخر في فيرميھن من 
سنة. نقترح  6.5الخامس والعشرون والسادس والعشرون. ومع ذلك، تم تقدير طول الزمن الفاصل بين كل إزھارين في سكاند بقيمة ثابتة بلغت 

نا تطبيق طرق ونماذج عامة ذات آثار مختلطة ألخذ عينات المسح لتحسين دقة تقدير عمر التاج في سنوات ما بعد الميالد. يمكن أن تكون طريقت
دارسينا دراكو  مفيدة لتقدير عمر أنواع األشجار األخرى ذات أنماط النمو المشابه مثل  Dracaena draco  آلو ديتشوتوما و Aloe 

dichotoma. 
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 سقطرى "قارة صغيرة" من حيث تنوع األسماك الساحلية
 آوي زاجونز وفريدھيلم كريب وإدوارد الفيرن

 معھد التنوع الحيوي وبحوث المناخ فرنكفورت، معھد سينكنبيرج، ألمانيا
 uwe.zajonz@senckenberg.deمتحف التاريخ الطبيعي، قطر. بريد إلكتروني: 

 

عائلة،  109نوع من األسماك تقع في  735يستضيف األرخبيل مجموعات أسماك متنوعة للغاية وفريدة جغرافيا وبيولوجيا. وقد ُسجل حتى اآلن  
متر)، مقارنة مع البحر األحمر  200نوع من األسماك الساحلية والبحرية (ال تشمل األنواع التي تعيش في عمق تحت  850ويتوقع وجود أكثر من 

متر. سقطرى ھي المكان األكثر تنوعا من حيث األسماك البحرية في المنطقة  200نوع تعيش على أعماق أقل من  1,035حيث ُسجل حوالي 
ي أو ضاھالعربية. على الرغم من حقيقة أن األرخبيل يحوي عدد قليل من الشعب المرجانية األحيائية. فإن التنوع داخل "شعب" بعينھا يشمل عوائل ت
 تفوق عدد تلك المجموعات توجد في كامل البحر األحمر المجاور. ھذا األمر الفت للنظر  إذا علمنا أن إجمالي الطول الساحلي لمجموعة جزر

فقط، منھا مناطق كبيرة عبارة عن رمال  2كلم 677كلم والمساحة الكلية التي تحتلھا األحياء البحرية تصل إلى حوالي  650األرخبيل يقدر بنحو 
 ).2004نظيفة متحركة وصخور كبيرة وصغيرة و حصى ذات تنوع حيوي منخض (كالوس وآخرين 

 

كلم، ويضم شعب مرجانية  5,143كلم وطول الخط الساحلي والجرف الساحلي حوالي  2,000وبالمقارنة، يبلغ طول البحر األحمر ما يقرب من 
أحيائية متطورة، خاصة في القسم الشمالي واألوسط منه. وإذا كان البحر األحمر، وتبسيطا للمقارنة، سوف يستضيف عددا من األنواع في كل 

نوع من األسماك. أو، في األتجاه المعاكس، إن  6,000كليومتر من خط الساحل مساويا لذلك العدد كما في أرخبيل سقطرى، فسيوجد ھنالك أكثر من 
 4,230المساحة في سقطرى مماثلة لتلك الموجودة في البحر األحمر، ونتيجة لثرائھا المتوقع، مع ناتج طول ساحلي يبلغ حوالي -كان عالقة النوع 

المساحة، مثل عدم -كلم). ولذا، فإن المحددات البيئية األخرى إلى جانب عالقة النوع 4,828كلم كان ينبغي أن تكون تقريبا بحجم جزيرة مدغشقر (
في تجانس الموائل والتنوع المتخصص والتداخل البيولوجي الجغرافي من المرجح أنھا العوامل المرشحة لتفسير تنوع تجمعات األسماك الساحلية 

 سقطرى. وھكذا يمكن اعتبار األرخبيل "قارة بحرية صغيرة" من حيث بيئتھا الجغرافية السمكية. 

تصال تجمعات إحدي أسماك الشعاب المرجانية المستوطنة حول جزيرة سقطرىإ  
 ھانز بولخ وآوي زاجونز وماركوس بفينجر

 معھد التنوع الحيوي وبحوث المناخ فرنكفورت، معھد سينكنبيرج، ألمانيا
 hannes.pulch@senckenberg.deبريد إلكتروني: 

  
ھي واحدة من ثالثة أنواع من عائلة تم تعريفھا مؤخرا على أنھا نوع  Pseudochromis spسودوكرامس إن سمكة سقطرى ذات الظھر المنقط  

جديد ومستوطن في أرخبيل سقطرى. وقام بوصفھا جيل و زاجونز. وھي تنتمي إلى جنس يتكون من أربعة أنواع تعيش في البحر األحمر والساحل 
لى الشرقي للجزيرة العربية وسقطرى وساحل شرق إفريقيا. تقترح مقارنة الشكل الخارجي أن نوع شرق أفريقيا شقيق مفترض لھذا النوع. يستدل ع

ه لھذإتصال التجمعات حول جزيرة سقطرى من البيانات المورفومتريك والميرستك والجزيئية والبيئة المتخصصة ومدى توزيع النوع. الھدف النھائي 
ق ناطالدراسة ھو وضع ھذا النوع كأحد الكائنات الحية النموذجية في علوم الحفاظ على الحياة البحرية  في سقطرى، بما يسمح بتقييم مشروع الم

 البحرية المحمية الحالي باستخدام كال من الطرق الجزئية ونماذج توزيع األنواع. 

 ): استعادة عافيتھا ومقدرتھا على التكيف وكمأوى2011-2000تجمعات الشعاب المرجانية في سقطرى (
 ريبكا كالوس وآوي زاجونز ومالك عبد العزيز وفؤاد نصيب سعيد وثابت عبد هللا خميس وصالح سعيد أحمد و مارين زيكلير ولندن دي فانتير

 معھد التنوع الحيوي وبحوث المناخ فرنكفورت، معھد سينكنبرج، ألمانيا. 
  Rebecca.klaus@gmail.comبريد إلكتروني: 

  

كجزء من مشروع يقوم  2000أنشأ فريق من معھد سينكنبرج مجموعة من المواقع الدائمة لمراقبة المياه الضحلة حول أرخبيل سقطرى في العام 
يقوم : وبتمويله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق البيئة العالمي بعنوان "الحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي في أرخبيل سقطرى"

قد وتفبإجراء مسوحات وإدارة الموائل البحرية والتنوع الحيوي ومصائد األسماك. ومنذ ذلك الوقت يقوم فريق ھيئة حماية البيئة البحري بصيانة 
 2003 ھذه المواقع سنويا، وقد تم  إكمال مسوحات أكثر تفصيال من قبل فرق مشتركة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومعھد سينكنبرج في عامي

نتيجة إلرتفاع  1998. تأثرت التجمعات القاعية حول الجزر بإبيضاض الشعاب المرجانية في العام 2011و 2010ومؤخرا في عامي  2007و
شھر. عدد الوفيات المرتبطة باإلبيضاض كان متغيرا بحسب المكان وذلك نتيجة إلى تأثير البرودة  18درجات حرارة مياه البحر التي استمرت لفترة 

لمساحة ت االناتجة من أنظمة تيارات الدفع (الدوامات)؛ وكانت تجمعات الشعاب المرجانية القريبة من الجزيرة الرئيسية ھي األكثر تضررا.  لقد زاد
مواقع حول الجزيرة الرئيسية. ترجع ھذه اإلستعادة  6من  5%) في 50 >% إلى 15التي تغطيھا الشعاب المرجانية خالل العقد الماضي (ما بين 

 من إلى حد كبير إلى استعمار ھذه المواقع بأنواع أكروبريد سريعة التأثر باإلبيضاض والتي توجد على شكل جداول متفرعة. شھد موقع واحد فقط
ھر تظ المواقع الضحلة إنخفاضا في غطاء الشعاب المرجانية نتيجة لآلثار التي خلفھا اإلنسان والمرتبطة بالتنمية التي تحدث قريبا من الساحل.
مرا مھما ر أالنتائج أھمية الريفوجيا الناتجة عن تيارات الدفع (الدوامات) ومرونة التجمعات المرجانية األكثر نشاطا والتي توجد حول الجزر، وتعتب
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 إدارة مصائد األسماك التقليدية المستدامة في سقطرى
 قصة مليئة باألماني؟

 آوي زاجونز ومطيع  شيخ  عيديد  وفؤاد نصيب سعيد وإدوارد أفيرن وريبيكا كالوس  وفريدھيلم كريب

رية، لقطمعھد التنوع الحيوي وبحوث المناخ فرنكفورت، ألمانيا وھيئة حماية البيئة، سقطرى، اليمن ومتحف التاريخ الطبيعي، قطر وھيئة المتاحف ا
 الدوحة، قطر

  

يد لعدإن األنظمة اإليكولوجية الساحلية في جزيرة سقطرى والتي تضم تنوعا حيويا متسقا ومثيرا لالعجاب، ليس فقط فيما يخص األسماك ولكن في ا
ات الدفع يارمن األنواع البحرية األخرى، يعتقد أنھا كانت ومنذ فترة طويلة كثيرة اإلنتاج وتستند على إنتاجية رئيسية يتم إخصابھا موسميا بمياه ت
لى سبيل ، ع(الدوامات) التي تحركھا الرياح الموسمية. ومع ذلك فإن اإلنتاجية الساحلية لم يتم قياسھا في الواقع ولكن بدال عن ذلك يتم استنتاجھا

ان . كالمثال من مخرجات مصائد األسماك الصغيرة الحجم. وعادة ما تمدح مجتمعات مصائد األسماك إلدارة مخزون األسماك وفقا للقواعد التقليدية
في ر والشعور العام أن مصائد األسماك  المحلية مستدامة إلى حد كبير فيما عدا عدد قليل من األنواع المستھدفة مثل أسماك القرش وسرطان البح

(قبل بداية  2007اآلونة األخيرة خيار البحر والتي من المرجح أنھا أصبحت مستھلكة. بدأ أخذ تقديرات الكتلة الحيوية لألسماك الشاطئية في إبريل 
لھيئة  ابعالرياح الموسمية) كمقياس بديل لإلنتاجية الساحلية، إضافة إلى برنامج مراقبة األحياء البحرية وبرنامج جمع بيانات مصائد األسماك الت

لناتج (ا حماية البيئة. تعتمد التقديرات على حساب طول التردد تحت الماء في ثمانية مواقع دائمة للمسح الشامل. تراوحت الكتلة الحيوية لألسماك
طن/ھكتار.  1,53طن للھكتار لستة مواقع في جزيرة سقطرى ومتوسط بلغ  5,13و 0,08الكلي) ألنواع التسويق أو االستخدام على التوالي بين 

طن/ھكتار. أظھرت أربعة من المواقع الخمسة  5,95طن/ھكتار والموقع في جزيرة درسه أنتج إنتاجا استثنائيا بلغ  1,48الموقع في سمحه أنتج 
 5. يصنف الموقعان اللذان بلغ متوسط إنتاجھما 2007طن/ھكتار تشير إلى إحتمال وجود ضغط صيد أسماك عالي يعود للعام  1الباقية أرقاما تحت 

م لقيطن/ھكتار (أعماق  حولف  ودرسه) ضمن مواقع الشعاب المرجانية األكثر إنتاجا في المحيط الھندي وقيمھما، على التوالي، تماثل أو تفوق ا
وھكذا فإن قيم الكتلة الحيوية ھذه تكون أكثر إثارة لإلعجاب  منھا لفترة طويل. -المعروفة حتى اآلن من المواقع القليلة ذات االحتياطات التي لم يأخذ

الساحلي  ائجإذا أخذنا في اإلعتبار أن البيانات يتم أخذھا قبل فترة قصيرة من الرياح الموسمية، أي بعد أن تكون أنشطة الصيد قد حصدت فعليا اإلنت
في الستة مواقع في جزيرة سقطرى، وأظھرت التقديرات إنخفاضا ھائال  2011لفترة ستة أشھر تقريبا. أعيد أخذ تقديرات  الكتلة الحيوية في مايو 

أضعاف من متوسط الكتلة الحيوية   6-5طن/ھكتار. إن إنخفاضا يساوي  0,03و 1,03في الناتج الكلي في جميع المواقع، والذي تراوح بين 
لمقارنة الكتلة الحيوية  2011% من اإلجمالي يعتبر مثيرا للقلق. عالوة على ذلك، تم إجراء مسوحات في العام 75وإنخفاضا يصل إلى حوالي 

ظام ة نلتجمعات واقعة في ثالثة محميات طبيعية مع الكتلة الحيوي للتجمعات في المناطق المجاورة. أثارت النتائج األولية شكوكا حول مدى فعالي
انت كذلك فإن ن كاإلدارة. تستدعي النتائج األولية الحالية إجراء بحوث إضافية لتنوير إدارة العمل. االتجاھات المالحظة ال زال يتعين تأكيدھا، ولكن إ
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  متفرقات

 نعي أليم
 حميدة الخليدي

  
تعنى جمعية أصدقاء سقطرى بمزيد من الحزن واألسى وفاة 

حميدة الخليدي، زوجة عبد الولي الخليدي، التي حدثت وفاتھا 
إثر مضعفات أعقبت إجراءھا لعملية جراحية لزراعة كلية 

تبرع بھا ابنھا األكبر أنس. وكانت األسرة تنوي الذھاب إلى 
المملكة المتحدة حيث تلقى عبد الولي تمويال لمواصلة أبحاثه 

 في إدنبرا من "صندق إنقاذ العلماء" في نيويورك. 

تمثال من 
البرونز وجد في 

 سقطرى

 مرأة تقدم الشاي في جمعية المرأة، التي اضطرت إلى اإلغالق مؤخرا

 حومھلي         Boswellia elongateبوسفيال إالنجاتا    
 

 بيتش دانا
. قمت مع أحمد أديب من المشتل في حديبو وبمساعدة أھالي حومھل بوضع سياج 2007في يناير  بوسفيال إالنجاتافقد تم زراعة عدد قليل من شتالت ، 8طيف كما ورد في عدد 

التي تم غرسھا، والتي جاءت من  ولىحول كل شجرة لحمايتھا من األغنام (شكل أ)، الذي ال زال بعد عام ونصف قوي ومتين. بقيت شتلين فقط على قيد الحياة من الخمس شتالت األ
سياج صغير وثابت يمكن أن ى بالمشتل حيث كانت قد زرعت لما يزيد عن سنتين ونصف (الشكل ب والشكل ج). على الرغم من أن ھذه التجربة توضح أن األشجار التي تزرع وتحم

 تكون ناجحة وتمثل ممارسة جيدة للحفاظ على التربة، إال أنه ينبغي علينا أن نفكر في الري المنتظم لھذه األشجار الصغيرة. 

  ).2012الشكر موصول إلى ھانا ھابروفا لتفقدھا للوضع في حومھل وألخذھا الصور (إبريل 

 . صورة رتشارد بورتر2011طائر مائي إيلوم، سقطرى 

 األخبار رجاًء!

جاء قسم "األخبار" في ھذا العدد من طيف قصير نسبيا ذلك 
أن الزيارات التي قام بھا أعضاء جمعية أصدقاء سقطرى إلى 
الجزيرة ھذا العام كانت قليلة. الرجاء إرسال أية أخبار توجد 
لديكم لنشرھا في العدد القادم. نرحب بكل األخبار خاصة من 

 السقطريين. أعضاء الجمعية 



 لالتصال بجمعة أصدقاء سقطرى
 

info@friendsofsoqotra.org 
 

): جوليان جونسن فان رينسبورج السكرتير( العامة الرسائل
fos.secretary@gmail.com؛ 

 
، BT27 5NGشارع كارنبان، لسبيرن،  49: سيو كريستي، طيف

(0) 44+أو  455770 2890(0) 44+إيرلندا الشمالية. تلفون 
2892 682770 

 drsuechristie@aol.comبريد إلكتروني: 
   
 

 
: كاي فان دام، جامعة غينت، مختبر البيئات البحرية، الجمعية رئيس

 غينت، بلجيكا 35,9000لدجركانكستر. 
 Kay.VanDamme@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

 ممثلي الدول:
 د. دانا بيتش، توبينجن، ألمانياألمانيا: 

dana.pietsch@uni-tuebingen.de 
 

سقطرى،  111: محمد عامر أحمد عامر دمن سلمھن [ص ب سقطرى
 ]777727753جوال: 

 
، الرمز البريدي 766عصام خميس ثابت السقطري، ص ب ُعمان: 

 00 968 95485734، محافظة ظفار، سلطنة ُعمان، تلفون 21
 

، عجمان، 1590: شكري نوح عبد الحربي ديكيشين، ص ب الخليج
أو  00 97150 5775678اإلمارات العربية المتحدة، تلفون: 

2320808 97150 00 
 
 

 

 أعضاء المكتب واللجنة التنفيذية
 

 : كاي فان دام، جامعة غينت، بلجيكارئيس الجمعية
Kay.VanDamme@gmail.com 

: د. ميرندا موريس، جامعة سانت أندروز ، سانت نائب رئيس الجمعية 
 أندروز، اسكتلندا.

miranda@mirandamorris.com 
 جوليان جونسن فان رينسبيرجالسكرتير:  

fos.secretary@gmail.com  
: د. ھيو موريس، سانت أندروز، سكرتير العضوية وأمين الصندوق

 أسكتلندا
hctmorris@hotmail.com 

 : د. سيو كريستي، رابطة البيئة، رئيس تحرير طيف
 Drsuechristie@aol.comأيرلندا الشمالية، أيرلندا الشمالية. 

 : ليزا بانفيلدمسؤول االتصال
 

اللجنة التنفيذية (إضافة إلى المذكورين 
 أعاله)

 ديكون االسكندر، لندن، إنجلترا
 عصام الدين محمد على
  د. سلمى باركوان، وليز

 ليزا مانفليد، الحديقة النباتية الملكية إدنبرا، أسكتلندا
 مارتن كوري، المھندسين المعماريين نيل، ھولندا

 د. رودريك داتون، درھام، إنجلترا
 د. ھانا ھابروفا، جمھورية التشيك

 نيك جيفرسون
 سابينا نيس، الحديقة النباتية الملكية إدنبرا، اسكتلندا

 د. دانا بيتش، تيوبجن، ألمانيا
 روان سالم

 جويالن جانسين فان رينسبيرج، جامعة إكستر، 
 إنجلترا
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 جمعية أصدقاء سقطرى
جمعية أصدقاء سقطرى ھي منظمة 

) 1097546خيرية بريطانية (رقم: 
، وھدفھا األساسي 2001تأسست في 

ھو جمع األشخاص ذوي االھتمامات في 
البحث العلمي وأوالئك الذين لھم 

 اھتمامات عامة من أجل:
 التشجيع على اإلستعمال

المستدام للبيئة الطبيعية في 
مجموعة جزر سقطرى والمحافظة 

 عليھا.
 زيادة التوعية للتنوع

البيولوجي في األرخبيل وحضارة 
 ولغة السكان المتميزة.

 المساعدة في تحسين طبيعة
الحياة بالمجتمعات التي تعيش في 
الجزر ودعم الممارسات التقليدية 

 إلدارة األراضي

 المواقع على اإلنترنت
 

www.FriendsofSoqotra.org 
www.Socotraisland.org/fund 

   

مواقع اإلنترنت التالية تقدم كذلك معلومات حول 
 الجزيرة

موقع الحديقة النباتية الملكية أدنبرة. نباتات، معارض 
 وعلم نبات

 

http://rbgesun1.rbge.org.uk/Arabia/Soq
otra/home/page01.html  
 موقع جامعة روستوك (حيوانات)
www.unirostock.de/fakult/manafak/b
iologie/wranik/socotra.  
 موقع شخصي جون فارار
www.soqotra.info    
 موقع المناطق المحمية باليمن
www.yemen-protectedareas.org 
موقع مشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي 
 سقطرى 
www.socotraproject.org  

http://www.sogotra.com; http://
www.soqotra.org/int/ 
http:///www.sogotra.com/vb/
showthread.php?p=39668 
 
http://socotra.info/socotra-
news.php?start=20 

  طيف

 

شكر وتقدير وطلب 
 للمساھمة

 
إن كنت تريد أن تدخل مقالة، مذكرة بحث أو  

مالحظة في األعداد القادمة يرجى إرسالھا 
 إلى:

drsuechristie@aol.com  
 تحرير، تصميم وإخراج سيو كرستي 

الترجمة إلى اللغة العربية: عصام الدين محمد 
  azol12@yahoo.comعلى 

 
الشكر الجزيل لجميع المساھمين في ھذا  

، والذين توجد تفاصيل طيفالعدد من 
عناوينھم مع مقاالتھم أو يمكن الحصول 

عليھا من رئيس التحرير. المقاالت 
"اإلخبارية" القصيرة والتي لم تنسب 
لشخص معين تم الحصول عليھا من 

الصحافة اليمنية؛ المقاالت الكاملة بدون ذكر 
اسم مؤلف قام بإعدادھا رئيس التحرير من 

 المواد التي قدمت له

الموقع الجديد لجمعية أصدقاء 
 سقطرى على اإلنترنت

 

في اجتماع جمعية أصدقاء سقطرى الذي 
صوت جميع  2011عقد في بيرن في العام 

األعضاء الحاضرين باالجماع على إنشاء 
موقع جديد للجمعية على األنترنت. كان 

جون فارار يقوم بإدراة الموقع السابق منذ 
وقام بتسليم ھذه المھمة اآلن  2001العام 

إلى دانا بيتش. الشكر موصول إلى جون 
لقيامه بھذا العمل الكبير في مجال العالقات 
العامة خالل العشرة سنوات الماضية. كذلك 
يدين  أصدقاء سقطرى بالكثير إلى بوھدانا 

رومبيسكوفا لمساعدتھا في التصميم وبتقديم 
النصوص وخاصة تعليقاتھا البناءة حول 

الموقع الجديد. يوفر ھذا الموقع مثل سابقه 
ملعومات حول البحوث العلمية المنجزة 
والجارية حاليا بشأن أرخبيل سقطرى 

ويشمل ذلك بيانات ومعلومات وعناوين 
المؤسسات والفرق البحثية. كذلك يتضمن 

الھيكل والتصميم الجديد للموقع صفحة 
باللغة العربية تقدم بعض المعلومات العامة 

 حول جميعة أصدقاء سقطرى.
http://www.friendsofsoqotra.org 

 عناوين



  

صور: ھانا 
ھابروفا، أنظر ص 
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