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م"""رح"""با ب"""كم ف"""ي ج"""زي"""رة س"""قطرى. ل"""قد ت"""عاون"""ت ج"""معية أص"""دق"""اء س"""قطرى م"""ع م"""رش"""دك ال"""سياح"""ي 
ال"""سقطري ل"""تقدي"""م ب"""عض امل"""علوم"""ات اإلض"""اف"""ية ح"""ول الج"""زي"""رة وس"""كان"""ها. ن"""أم"""ل أن ت"""ساع"""دك ف"""ي 
االس""تمتاع به""ذه الج""زي""رة ال""فري""د وت""عزز تج""رب""تك وف""ي ن""فس ال""وق""ت ت""ساع""دك ع""لى إح""ترام  س""كان   

الجزيرة وتقاليدهم.

ت"بلغ م"ساح"ة س"قطرى 3,625 ك"لم2 وه"ي ب"ذل"ك األك"بر ف"ي مج"موع"ة 
ت"""""تكون م"""""ن 4 ج"""""زر ت"""""شكل أرخ"""""بيل س"""""قطرى. ي"""""قدر ع"""""دد س"""""كان"""""ها 
ب"""""""حوال"""""""ي 50,000 ن"""""""سمة. وتش"""""""تهر س"""""""قطرى ع"""""""امل"""""""يا ب"""""""نبات"""""""ات"""""""ها 
وح"""""يوان"""""ات"""""ها ال"""""فري"""""دة وم"""""ناظ"""""ره"""""ا ال"""""طبيعية ال"""""خالب"""""ة وت"""""نوع ب"""""يئتها 

البح"ري"ة. ورب"ما ت"كون األك"ثر شه"رة بس"بب غ"اب"ات شج"رة دم ال"تنني. 
وب"فضل ث"قاف"ة وت"قال"يد س"كان س"قطرى ت"م ال"حفاظ ع"لى ه"ذه امل"ناظ"ر 

الطبيعية الفريدة.

أن ه"ناك أرب"ع ج"زر ف"ي أرخ"بيل س"قطرى. س"قطرى ن"فسها وه"ي •
الج""""""زي""""""رة األك""""""بر، ي""""""تبعها ع""""""بد ال""""""كوري وس""""""محه ("األخ""""""وي""""""ن")  

وجزيرة درسه غير املؤهلة بالسكان.

تم إعالن جزيرة سقطرى كموقع تراث عاملي في العام 2008.•

ل""""دي س""""كان س""""قطرى ل""""غتهم ال""""خاص""""ة ب""""هم  وه""""ي غ""""ير م""""كتوب""""ة •
وفريدة وتسمي اللغة السقطرية.

%100 م"""ن قش"""رات ال"""كهوف، 90% م"""ن ال"""زواح"""ف، 60% م"""ن •
ال"""""عناك"""""ب و37% م"""""ن ال"""""نبات"""""ات ف"""""ي س"""""قطرى ه"""""ي م"""""توط"""""نة (ال 

توجد في أي مكان آخر في العالم).

ي""عيش ف""ي ج""زي""رة ع""بد ال""كوري ح""وال""ي 370 ن""سمة وف""ي س""محه •
أقل من 200 نسمة.

ي""""وج""""د ب""""سقطرى أط""""ول ك""""هف ف""""ي الش""""رق األوس""""ط وي""""بلغ ط""""ول""""ه •
13.5 كلم.

ي"""""ظل س"""""كان ع"""""بد ال"""""كوري وس"""""محه م"""""عزول"""""ني ت"""""مام"""""ا أث"""""ناء ف"""""ترة •
ال"ري"اح امل"وس"مية، ك"ما ك"ان"ت س"قطرى ق"بل ب"ناء م"درج امل"طار ف"ي 

العام 1999.

غ"""ال"""با م"""ا ي"""قضي س"""كان ج"""زي"""رة ع"""بد ال"""كوري ب"""عض ال"""وق"""ف ف"""ي •
ال"""بر ال"""رئ"""يسي بس"""بب ق"""سوة ال"""حياة ف"""ي الج"""زي"""رة ال س"""يما ع"""دم 

توافر املياه العذبة.
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ج"معية أص"دق"اء س"قطرى ه"ي ج"معية خ"يري"ة مسج"لة ف"ي امل"ملكة املتح"دة وق"د أن"شئت ف"ي ال"عام 2001 
(ج"""معية خ"""يري"""ة رق"""م 1097546). ن"""حن ج"""معية ص"""غيرة م"""ن امل"""تطوع"""ني ت"""تكون م"""ن ال"""علماء وال"""باح"""ثني 
واالخ""تصاص""ني ف""ي م""جال ال""تنمية وع""شاق س""قطرى، ل""دي""نا تج""رب""ة ت""متد ل""سنوات م""ن ال""عمل ف""ي ج""زي""رة 

سقطرى.

ت"دع"م ج"معية أص"دق"اء س"قطرى وت"نفذ مج"موع"ة واس"عة وم"تنوع"ة م"ن 
امل""شاري""ع ال""صغيرة ول""كن ذات األث""ر ال""كبير ف""ي الج""زر.  م""ن خ""الل 

مشاريعنا نهدف إلى:

تEEEEEعزيEEEEEز االسEEEEEتخدام املسEEEEEتدام والEEEEEحفاظ عEEEEEلى الEEEEEبيئة •
الطبيعية في مجموعة جزر سقطرى.

رفEEع الEEوعEEي بEEالEEتنوع الEEبيولEEوجEEي لEEألرخEEبيل والEEثقافEEة •

واللغة الفريدة لسكان الجزيرة.

املEEEEEساعEEEEEدة عEEEEEلى تحسEEEEEني نEEEEEوعEEEEEية حEEEEEياة املEEEEEجتمعات •

املحEEلية فEEي الجEEزيEEرة ودعEEم مEEمارسEEاتEEهم الEEتقليديEEة فEEي 

إدارة األراضي.

ل""""""دي ج""""""معية أص""""""دق""""""اء س""""""قطرى أع""""""ضاء ف""""""ي ج""""""زي""""""رة س""""""قطرى، 
ال""يمن، ع""مان، اإلم""ارات ال""عرب""ية املتح""دة، األردن، ال""والي""ات املتح""دة 

األمريكية، اململكة املتحدة ودول االتحاد األوروبي.

%100 من العائدات ورسوم العضوية  تصرف على مشاريعنا.

تشمل مشاريعنا السابقة والحالية اآلتي

م"""كاف"""حة م"""شاك"""ل إنج"""راف ال"""ترب"""ة الخ"""طيرة ف"""ي م"""نطقة مح"""مية •
حومهل.

ال""تبرع ب""ماك""ينات خ""ياط""ة ل""لمجال""س املح""لية وج""معية امل""رأة  ف""ي •
سقطرى (جمعية سقطرى النسوية).

مش"روع"ات اإلغ"اث"ة ف"ي أع"قاب األع"اص"يرامل"دم"رة ف"ي ع"ام 2015 •
بما في ذلك إصالح قوارب الصيد وإعادة بناء وترميم املنازل.

املساعدة في تجديد زراعة أشجلر بوسوليا في مومي.•

إص"دار ص"حيفة س"نوي"ة "ط"يف" ح"ول األخ"بار وال"بحوث امل"تعلقة •
ب""""""سقطرى. ت""""""طبع ال""""""صحيفة ب""""""ال""""""لغتني ال""""""عرب""""""ية. واإلنج""""""ليزي""""""ة 

وترسل نسخا منها لتوزيعها مجانا في الجزيرة.

دعم متحف سقطرى للفلكلور في حاّله.•
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معلومات عامة ونصائح  للزوار والسياح (1)

ميراندا موريس

املشروبات الكحولية:

ال ي"""سمح ب"""تناول املش"""روب"""ات ال"""كحول"""ية ع"""لى الج"""زي"""رة. ف"""ي ال"""غال"""ب 
يوجد في األسواق بيرة خالية من الكحول.

املالبس -  الرجال

ل"بس الس"راوي"ل ال"قصيرة ل"لرج"ال غ"ير م"قبول، ح"يث يُ"نظر إل"يها ع"لى 
أن"""ها م"""الب"""س داخ"""لية، ول"""ذل"""ك غ"""ير م"""حتشمة م"""ا ل"""م تُ"""غطى ب"""مالب"""س 
أخ"رى. ال"قمصان (ال"تي-ش"يرت) وال"قمصان ق"صيرة األك"مام م"قبول"ة 
ت"مام"ا، وك"ذل"ك الس"راوي"ل ت"حت ال"رك"بة. ل"بس ال"صنادل ال"خفيفة ي"كون 

مفيدا داخل املنزل وفي غرف الغسيل.

املالبس - النساء

ك"قاع"دة ع"ام"ة ي"نبغي ع"لى امل"رأة ت"غطية ن"فسها م"ن ال"كاح"ل ف"ما ف"وق 
وم"""ن أس"""فل ال"""ساع"""د ص"""عودا. إرت"""داء الس"""راوي"""ل (ال"""بنطلون) م"""قبول 
ع"لى أن ي"لبس ف"وق"ه ش"يء ف"ضفاض ي"تدل"ى ل"يغطي خ"طوط األرداف. 

ويستحسن وضع وشاح على الرأس.

العادات والسلوك الحسن

ي"""تمتع األج"""ان"""ب ع"""موم"""ا ب"""سمعة م"""بهمة ف"""ي الج"""زي"""رة. وف"""ي ح"""ني أن 
التج""معات ال""سكان""ية ال""كبيرة ع""لى ط""ول ال""ساح""ل ت""عودت ع""لى رؤي""ة 
األج""ان""ب (ك""ما ه""و ال""حال ب""النس""بة ل""ليمنني م""ن ال""بر ال""رئ""يسي ال""ذي""ن 
ي"عيشون وي"عملون ح"ال"يا ف"ي الج"زي"رة) ف"إن س"كان امل"ناط"ق ال"داخ"لية 
ع"""""ادة غ"""""ير م"""""تيقنني وع"""""صبيني ت"""""جاه ال"""""غرب"""""اء. ول"""""ذا ف"""""من امل"""""هم ل"""""نا 
ج""""ميعا وم""""ن أج""""ل ت""""نمية الج""""زي""""رة ف""""ي املس""""تقبل أن ن""""بذل ق""""صارى 
جه""دن""ا ل""كي ال ن""ثير غ""ضب ه""ؤالء ال""ذي""ن ن""عتمد ع""لى ت""عاون""هم ال""تام، 
وله""""ذا الس""""بب، ن""""قدم امل""""الح""""ظات ال""""تال""""ية ك""""إش""""ارات ه""""ادي""""ة للس""""لوك 

املقبول وغير املقبول من جانبنا.

ال"سقطري"ون مه"ذب"ون ل"لغاي"ة، وي"حترم"ون ال"قدرة ع"لى أن ت"كون مه"ذب"ا 
ح""""تى ف""""ي ظ""""ل االس""""تفزاز الش""""دي""""د، ول""""ذا م""""ن امل""""هم أن""""ه م""""هما ك""""نت 
م""ره""قا أو م""حبطا أن ال ت""دع ه""ذا ال""شعور يظه""ر ع""لى س""لوك""ك ت""جاه 

السقطريني. 

ي"""نبغى أن ن"""تذك"""ر دائ"""ما أن س"""قطرى ج"""زء م"""ن ب"""لد مس"""لم، وم"""تدي"""ن 
ج"""دا. وم"""ن امل"""توق"""ع أن ي"""توق"""ف م"""راف"""قيك ال"""سقطري"""ون ألداء ال"""صالة 

ع""ند الظه""ر، وال""عصر، وامل""غرب وح""وال""ي ال""ساع""ة 9 م""ساءاً، ك""ما أن""ك 
س""تصحو ع""لى ص""وت أذان الفج""ر ح""وال""ي ال""ساع""ة 4 ص""باح""ا. ه""ذا 
ال""توق""ف ألداء ال""صالة م""ن ال""نادر أن ي""زي""د ع""ن رب""ع س""اع""ة. ذل""ك أن""ه 
م"""ن ال"""ضروري أن ي"""توض"""أ ال"""شخص ج"""يدا ق"""بل ال"""صالة، ق"""د ي"""عني 
ه""""ذا أن""""ه ف""""ي ب""""عض األح""""يان ق""""د ت""""توق""""ف ق""""بل ه""""ذه األوق""""ات ل""""تكون 
ق"""""ري"""""با م"""""ن م"""""صدر ل"""""لمياه. ي"""""مكنك ال"""""نظر إل"""""يها ع"""""لى أن"""""ها ف"""""ترات 
اس"""تراح"""ة إج"""براي"""ة وي"""حتمل أن ت"""كون م"""متعة، وع"""لى ك"""ٍل إن س"""ئمت 

من التأخير حاول أال يبدو عليك ذلك. 

ي""""""تفق ك""""""ل م""""""ن ق""""""دم إل""""""ى س""""""قطرى ع""""""لى أن ال""""""خصلتني امل""""""ميزت""""""ني 
ل"لسقطري"ني ه"ي ك"رم"هم وح"سن خ"لقهم. وم"ن ج"ان"بهم يج"دون"نا ق"ليلي 
ال"""صبر وال"""كياس"""ة. وم"""ن امل"""هم ث"""قاف"""يا أن"""ه ع"""ندم"""ا ي"""جتمع ال"""ناس أن 
ي""بدأوا ب""تبادل ال""تحيات ال""رس""مية امل""طّول""ة ق""بل ال""دخ""ول ف""ي م""ناق""شة 
األم""ر ال""ذي ج""اءوا م""ن أج""له، ون""فس ال""شيء ع""ند امل""غادرة. ح""اول أن 
ت"""كون ص"""بورا م"""ع ه"""ذا امل"""وض"""وع، وك"""ن مه"""ذب"""ا ب"""أن ت"""صاف"""ح ج"""ميع 

الحاضرين (بما فيهم األطفال)؛ ومع ذلك أنظر. 

أدناه

(ل"لرج"ال) ال ت"توق"ع ال"نساء - خ"اص"ة ال"فتيات ال"صغيرات - أن ي"بادرن 
ب""""مصاف""""حة ال""""رج""""ال. دع امل""""بادرة ت""""أت""""ي م""""ن ه""""ن. وع""""موم""""ا، ت""""شعر 
ال"""نساء ال"""سقطري"""ات ب"""ال"""توت"""ر ت"""جاه ال"""رج"""ال ال"""غرب"""اء، ل"""ذا م"""ن امل"""هم 
م"عام"لة أي إم"رأة ت"قاب"لها أو ت"راه"ا ب"إح"ترام ش"دي"د، وأال ت"طيل ال"نظر 

إليها أو تُفرط في اإلهتمام بها.
 

(ل""""""لنساء) ب""""""عض ال""""""رج""""""ال ال""""""سقطري""""""ني ي""""""عتقدون أن""""""ه م""""""ن الخ""""""طأ 
مصافحة النساء، مرة أخرى دعي املبادرة تأتي منهم.

ي""نظر إل""ى ك""بار ال""سن ب""إح""ترام خ""اص ف""ي الج""زي""رة، وي""نبغي ع""ليك 
اتباع هذا العرف السائد.

ال تظه"ر إع"جاب"ك ب"وض"وح ش"دي"د ع"لى أي ش"يء ت"راه، ألن"ك إن ف"علت 
غالبا ما يقدم إليك هذا الشيء كهدية. 

م"ن امل"رج"ح أن ي"دع"وك ب"عض ال"سقطري"ني إل"ى م"نزل"هم، ال"ذي إم"ا أن 
ي"كون ب"يتا، ك"وخ"ا، ك"هفا، أو م"ساح"ة ع"لى ال"رم"ال م"حاط"ة ب"ال"حجارة. 



www.friendsofsoqotra.org 
Printed 2018

جزيرة سقطرى 
معلومات عامة ونصائح  للزوار والسياح (2)

وم""""هما ي""""كن األم""""ر، م""""ن ح""""سن الخ""""لق أن تخ""""لع ن""""عليك ع""""ند ال""""عتبة 
وق""""بل ال""""دخ""""ول. وم""""ن ال""""طبيعي أن ت""""صاف""""ح ك""""ل ال""""حاض""""ري""""ن، ث""""م 
تج""""لس وس""""اق""""يك م""""ثنية ت""""حت جس""""دك. س""""يتم ت""""قدي""""م ال""""شاي. م""""ن 
الته""ذي""ب أن ت""قبل ال""كوب األول، وي""مكن أن ت""رف""ض ال""ثان""ي ب""إش""ارة 

من يدك أو بهز الرأس قائال "شكرا".

س""""وف ي""""طلب م""""نك ف""""ي أح""""يان ك""""ثيرة اإلن""""ضمام ل""""تناول وج""""بة م""""ع 
ال""""سقطري""""ني. ي""""رج""""ى ت""""ذك""""ر أن""""هم ال يس""""تطيعون تح""""مل م""""ثل ه""""ذه 
ال""ضياف""ة، ل""كن م""هما ك""ان""ت ال""ضغوط: ف""إن""ه ف""ي ث""قاف""تهم أن""ه ي""جب 
دائ""""""ما إك""""""رام ال""""""ضيف أو ال""""""غري""""""ب. ي""""""مكنك أن ت""""""عرض دف""""""ع ث""""""من 
ال""وج""بة ال""تي ت""ناول""تها، رب""ما ي""تم ق""بول ذل""ك أو رف""ضه، ول""كن ع""موم""ا 
م"ثل ه"ذا ال"عرض ي"كون م"وض"ع ت"قدي"ر. إذا أخ"ذت ب"عني االع"تبار أن 
ك""يس ال""رز أو ال""دق""يق ال""ذي ي""زن 50 ك""ليوج""رام ت""بلغ ت""كلفته ح""وال""ي  
-6,000 ري"ال، وأض"فت إل"ى ذل"ك امل"جهود ال"ذي ب"ذل ف"ي ج"لب امل"اء 
والح""""طب، ي""""مكن أن تحس""""ب امل""""بلغ امل""""ناس""""ب ل""""تدف""""عه. دائ""""ما ات""""بع 

إرشادات مرافقيك من السقطريني واملرشدين.

الهدايا

ل""ن ي""طاردك األط""فال ف""ي ك""ل م""كان ي""سأل""ون""ك "اله""داي""ا" ك""ما يح""دث 
ف"ي م"ناط"ق أخ"رى م"ن ال"عال"م (ب"ما ف"ي ذل"ك ال"بر ال"رئ"يسي ل"ليمن). 
م"""""ن امل"""""هم أال ت"""""شجع ه"""""ذه ال"""""عادة ب"""""إع"""""طائ"""""ك اله"""""داي"""""ا دون ت"""""مييز 
ل""ألط""فال ال""ذي""ن ت""صادف""هم. وم""ع ذل""ك ف""إن اله""داي""ا ال""صغيرة امل""فيدة 
أو ال"""تي ت"""هم أط"""فال امل"""دراس (امل"""لصقات، ب"""طاق"""ات ال"""بري"""د، أق"""الم 
ال"""""رص"""""اص، ال"""""كتيبات، ال"""""شارات وه"""""لم ج"""""را) ي"""""مكن أن ت"""""ترك ف"""""ي 
امل"""""دارس أو ل"""""دى ك"""""بار ال"""""سن ف"""""ي امل"""""نطقة ال"""""تي ت"""""زوره"""""ا إلظ"""""هار 

النوايا الحسنة.

املراحيض

ي"وج"د ف"ي ال"كثير م"ن ب"يوت ح"دي"بو وق"لنسيه م"راح"يض ت"قليدي"ة. م"ن 
امل"""""هم ت"""""ذك"""""ر ع"""""دم وض"""""ع أي ش"""""يء ف"""""ي ه"""""ذه امل"""""راح"""""يض ألن"""""ه ق"""""د 
ي"""""""تداخ"""""""ل م"""""""ع ع"""""""ملية ت"""""""حول املخ"""""""لفات / ال"""""""تجفيف ال"""""""طبيعي (أي 

املطهرات). 

ف"ي ال"حقل س"وف ت"الح"ظ بس"رع"ة أن ك"ل ح"رك"ة م"نك ل"لذه"اب ل"قضاء 
ال"حاج"ة س"تراق"ب ع"ن ك"ثب م"ن ق"بل ال"نسور امل"صري"ة ال"تي س"تنظف 

بس"""""رع"""""ة أي ش"""""يء تخ"""""لفه وراءك. ت"""""أك"""""د م"""""ن أن"""""ك ق"""""د اب"""""تعدت ع"""""ن 
امل"ساك"ن، وامل"ياه واألش"جار ذات ال"ظل ال"كبيرة ل"قضاء ح"اج"تك، خ"ذ 

معك أوراق املرحاض التي قمت باستخدامها.

التصوير

ب""""دأ ال""""سقطري""""ون ي""""عتادون ع""""لى األج""""ان""""ب ال""""ذي""""ن ي""""أخ""""ذون ص""""ورا 
ألن"""""فسهم وامل"""""ناظ"""""ر ال"""""طبيعية وال"""""نبات"""""ات وامل"""""بان"""""ي. وم"""""ع ذل"""""ك م"""""ن 
ال""""""""ضروري أن ال ت""""""""صّور أي ش""""""""خص دون ط""""""""لب األذن م""""""""نه أوال، 

ويتعني عليك عدم تصوير النساء. 

النفايات

ي""""""جب ع""""""لينا ب""""""ذل ق""""""صارى جه""""""دن""""""ا ل""""""جعل س""""""قطرى خ""""""ال""""""ية م""""""ن 
ال"""نفاي"""ات. أج"""لب م"""عك ك"""ل م"""ا تخ"""لفه م"""ن ق"""مام"""ة إل"""ى ح"""دي"""بو وق"""م 
ب"التخ"لص م"نها ب"طري"قة ص"حيحة ه"ناك. ك"ن دق"يقا ف"ي إزال"ة ج"ميع 

املخلفات من مواقع التخييم أو الرحالت التي قمت بها.

التسوق والهدايا التذكارية

ي""نبغي أن تش""ترى الس""لع ح""يثما ك""ان م""مكنا - ال س""يما األغ""ذي""ة - 
ف""ي الج""زي""رة وذل""ك مل""ساع""دة االق""تصاد املح""لي، ب""دال م""ن ج""لب ك""ل 

شيء معك من الوطن أو البر الرئيسي.

اله""""داي""""ا ال""""تذك""""اري""""ة امل""""صنوع""""ة مح""""ليا م""""تواف""""رة ف""""ي ح""""دي""""بو وف""""ي 
األس"واق. ي"منع م"نعا ب"ات"ا أخ"ذ األص"داف وال"حجارة وال"نبات"ات وه"لم 

جرا، مثل هذه املواد سوف تصادر منك في املطار.

البقشيش (اإلكرامية)

ال ي"توق"ع م"نك دف"ع ب"قشيش ف"ي أي م"كان ف"ي الج"زي"رة، ك"ما أن"ه ال 
ي""""نبغي إدخ""""ال ه""""ذه ال""""عادة إل""""ى الج""""زي""""رة. وم""""ع ذل""""ك، ي""""مكن م""""نح 
اله"""داي"""ا وامل"""بال"""غ امل"""ال"""ية اإلض"""اف"""ية "ن"""ظير امل"""ساع"""دة ال"""تي ت"""تجاوز 

الواجب" وعادة ما تكون هذه محل تقدير.

املياه في الحقل
ع""""ند إخ""""تيارك م""""وق""""عا ل""""لتخيم، ال ت""""ختر م""""وق""""عا ق""""ري""""با م""""ن م""""صادر 
املياه -  فإن وجودك من املرجح أن يجعل الفتيات والنساء الالتي 

مهمتهن جلب املياه يشعرن بالتوتر بشدة.
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جزيرة سقطرى 
معلومات عامة ونصائح  للزوار والسياح (3)

ال ت"""نسى أن أي ن"""قطة تج"""مع ل"""لمياه ق"""د ت"""راه"""ا ف"""ي أي م"""نطقة م"""ن 
امل""""رج""""ح أن""""ها م""""صدر م""""هم مل""""ياه الش""""رب ل""""سكان ت""""لك امل""""نطقة. م""""ن 
امل""قبول ت""مام""ا أن ت""مأل وع""اءا ب""امل""ياه لتس""تخدم""ها ل""الغ""تسال (ب""عيدا 
ع""""ن م""""كان امل""""اء)، ول""""كن ل""""يس م""""ن امل""""قبول ع""""ادة أن ت""""قفز وتغتس""""ل 
داخ"ل م"صدر امل"ياه ن"فسه، م"ا ل"م ت"دع"ى ل"ذل"ك. ه"ناك ن"قص ح"اد ف"ي 
امل""ياه ف""ي م""عظم م""ناط""ق س""قطرى، وخ""ارج ح""دي""بو، ي""تعني ع""ليك أن 
ت"""اخ"""ذ م"""عك م"""عظم ك"""مية امل"""اء ال"""تي ت"""حتاج الس"""تهالك"""ها، ب"""دال ع"""ن 

املشاركة في استخدام املوارد الشحيحة للمياه في سقطرى.

االغتسال

س"وف ت"واج"ه ف"ي ال"غال"ب ن"قصا ف"ي امل"ياه ل"الغ"تسال. مج"موع"ة م"ن 
م""نادي""ل األط""فال أو امل""نادي""ل املش""بعة م""ثل "امل""نادي""ل ال""رط""بة" ول""كن 
ليس"ت ت"لك امل"ضاف ل"ها ال"صاب"ون، س"وف ت"كون ك"اف"ية ألداء امل"همة، 

يتخللها إغتسال جيد في حديبو.

الطقس

ع""""لى ال""""رغ""""م م""""ن أن ال""""طقس ع""""موم""""ا ح""""ار وم""""شمس، ف""""في م""""وس""""م 
الش""""تاء امل""""مطر وال""""ري""""اح امل""""وس""""مية ي""""مكن أن ت""""شعر ب""""ال""""برد أث""""ناء 
ال"ليل، خ"اص"ة ف"ي ال"جبال ال"عال"ية، وي"مكن أن ت"صيبك ح"رق"ة ش"مس 
أث"ناء ال"نهار، ل"ذا م"ن ال"جيد أن تج"لب م"عك س"ترةص"وف"ية. ول"لزي"ارات 

الشتوية من املفيد أن تجلب معك سترة مقاومة للماء ومظلة.

ي""""""جب ع""""""لينا ب""""""ذل ق""""""صارى جه""""""دن""""""ا ل""""""جعل س""""""قطرى خ""""""ال""""""ية م""""""ن 
ال"""نفاي"""ات. أج"""لب م"""عك ك"""ل م"""ا تخ"""لفه م"""ن ق"""مام"""ة إل"""ى ح"""دي"""بو وق"""م 
ب"التخ"لص م"نها ب"طري"قة ص"حيحة ه"ناك. ك"ن دق"يقا ف"ي إزال"ة ج"ميع 

املخلفات من مواقع التخييم أو الرحالت التي قمت بها.

التسوق والهدايا التذكارية

ي""نبغي أن تش""ترى الس""لع ح""يثما ك""ان م""مكنا - ال س""يما األغ""ذي""ة - 
ف""ي الج""زي""رة وذل""ك مل""ساع""دة االق""تصاد املح""لي، ب""دال م""ن ج""لب ك""ل 

شيء معك من الوطن أو البر الرئيسي.

اله""""داي""""ا ال""""تذك""""اري""""ة امل""""صنوع""""ة مح""""ليا م""""تواف""""رة ف""""ي ح""""دي""""بو وف""""ي 
األس"واق. ي"منع م"نعا ب"ات"ا أخ"ذ األص"داف وال"حجارة وال"نبات"ات وه"لم 

جرا، مثل هذه املواد سوف تصادر منك في املطار.

البقشيش (اإلكرامية)

ال ي"توق"ع م"نك دف"ع ب"قشيش ف"ي أي م"كان ف"ي الج"زي"رة، ك"ما أن"ه ال 
ي""""نبغي إدخ""""ال ه""""ذه ال""""عادة إل""""ى الج""""زي""""رة. وم""""ع ذل""""ك، ي""""مكن م""""نح 
اله"""داي"""ا وامل"""بال"""غ امل"""ال"""ية اإلض"""اف"""ية "ن"""ظير امل"""ساع"""دة ال"""تي ت"""تجاوز 

الواجب" وعادة ما تكون هذه محل تقدير.

املياه في الحقل
ع""""ند إخ""""تيارك م""""وق""""عا ل""""لتخيم، ال ت""""ختر م""""وق""""عا ق""""ري""""با م""""ن م""""صادر 
امل"ياه -  ف"إن وج"ودك م"ن امل"رج"ح أن ي"جعل ال"فتيات وال"نساء ال"الت"ي 

مهمتهن جلب املياه يشعرن بالتوتر بشدة.

ال ت"""نسى أن أي ن"""قطة تج"""مع ل"""لمياه ق"""د ت"""راه"""ا ف"""ي أي م"""نطقة م"""ن 
امل""""رج""""ح أن""""ها م""""صدر م""""هم مل""""ياه الش""""رب ل""""سكان ت""""لك امل""""نطقة. م""""ن 
امل""قبول ت""مام""ا أن ت""مأل وع""اءا ب""امل""ياه لتس""تخدم""ها ل""الغ""تسال (ب""عيدا 
ع""""ن م""""كان امل""""اء)، ول""""كن ل""""يس م""""ن امل""""قبول ع""""ادة أن ت""""قفز وتغتس""""ل 
داخ"ل م"صدر امل"ياه ن"فسه، م"ا ل"م ت"دع"ى ل"ذل"ك. ه"ناك ن"قص ح"اد ف"ي 
امل""ياه ف""ي م""عظم م""ناط""ق س""قطرى، وخ""ارج ح""دي""بو، ي""تعني ع""ليك أن 
ت"""اخ"""ذ م"""عك م"""عظم ك"""مية امل"""اء ال"""تي ت"""حتاج الس"""تهالك"""ها، ب"""دال ع"""ن 

املشاركة في استخدام املوارد الشحيحة للمياه في سقطرى.

االغتسال

س"وف ت"واج"ه ف"ي ال"غال"ب ن"قصا ف"ي امل"ياه ل"الغ"تسال. مج"موع"ة م"ن 
م""نادي""ل األط""فال أو امل""نادي""ل املش""بعة م""ثل "امل""نادي""ل ال""رط""بة" ول""كن 
ليس"ت ت"لك امل"ضاف ل"ها ال"صاب"ون، س"وف ت"كون ك"اف"ية ألداء امل"همة، 

يتخللها إغتسال جيد في حديبو.

الطقس

 على الرغم من أن الطقس عموما حار ومشمس، ففي موسم
 سوف تواجه في الغالب نقصا في املياه لالغتسال. مجموعة من
 مناديل األطفال أو املناديل املشبعة مثل "املناديل الرطبة" ولكن

 ليست تلك املضاف لها الصابون، سوف تكون كافية ألداء املهمة،
.يتخللها إغتسال جيد في حديبو



اللغة السقطرية (1)
ميراندا موريس

ال"لغة ال"سقطري"ة ه"ي واح"دة م"ن مج"موع"ة ت"ضم س"تة ل"غات، ت"سمى 
"ل""غات ج""نوب الج""زي""رة ال""عرب""ية الح""دي""ثة". ب""اق""ى ال""لغات الس""تة ه""ي 
ال""""لغة امله""""ري""""ة ، والبطح""""ري""""ة واله""""بيوت""""ية والح""""رس""""وس""""ية والشح""""ري""""ة 
(ت"""سمى ال"""جبّال"""ية أي"""ضا). وه"""ي ل"""غات س"""ام"""ية غ"""ير م"""كتوب"""ة، وه"""ي 
ت"مثل آخ"ر مج"موع"ة م"ن ب"قاي"ا ل"غات  وث"يقة ال"صلة ب"بعضها ال"بعض 
(ال""لغة ال""عرب""ية ت""مثل م""رك""ز ال""لغات ال""سام""ية ال""وس""طية / ال""شمال""ية). 
وه""ي ب""قاي""ا ل""فئة م""ن ل""غات م""ا ق""بل ال""لغة ال""عرب""ية ال""تي ي""عتقد أن""ها 
ك"ان"ت ف"ي وق"ت م"ا ت"غطي ك"ام"ل ج"نوب الج"زي"رة ال"عرب"ية وت"متد ع"بر 
البح"""ر األح"""مر، إل"""ى م"""رت"""فعات وس"""اح"""ل ش"""رق أف"""ري"""قيا، وأدت إل"""ى 
ال""""""لغات ال""""""سام""""""ية األث""""""يوب""""""ية م""""""ثل ل""""""غة ج""""""عز واألمه""""""ري""""""ة الح""""""دي""""""ثة 
وال""""تغران""""ية. وه""""ي م""""ن ض""""من أق""""دم ال""""لغات ال""""سام""""ية ال""""تي يس""""تمر 
التح"""دث ب"""ها، وت"""تميز ب"""ال"""حفاظ ع"""لى ال"""سمات ال"""صوت"""ية وال"""نحوي"""ة 
ال"""""سام"""""ية ال"""""قدي"""""مة ال"""""تي أخ"""""تفت م"""""ن ال"""""لغات ال"""""سام"""""ية األخ"""""رى، 
واإلب""""تكارات ال""""تي ل""""م تشه""""ده""""ا ف""""روع ال""""سام""""ية األخ""""رى. تتح""""دث 
ح"""""ال"""""يا أق"""""لية م"""""ن س"""""كان ج"""""نوب"""""ي وش"""""رق"""""ي ال"""""يمن، وغ"""""رب ع"""""مان 
وس""""قطرى ب""""لغات ج""""نوب الج""""زي""""رة ال""""عرب""""ية الح""""دي""""ثة. إن ت""""سميتها 
"ب"""لغات ج"""نوب الج"""زي"""رة ال"""عرب"""ية الح"""دي"""ثة" م"""ضلل ب"""عض ال"""شيء، 
ح""يث أن ه""ذه ال""لغات ليس""ت ج""زءا م""ن ال""لغة ال""عرب""ية، وف""ي ال""واق""ع 

فإنها غير مفهومة للمتحدث باللغة العربية. 

تش"ترك ال"لغة ال"سقطري"ة م"ع ل"غات ج"نوب الج"زي"رة ال"عرب"ية ف"ي أن"ها 
ت"متلك ت"راث"ا ش"فهيا غ"نيا، وه"و غ"ير م"كتوب. وه"ذه ال"لغة ت"حتوي ع"لى 
مج"موع"ة غ"نية م"ن ال"شعر وال"قصائ"د ال"غنائ"ية ال"تي تجس"د ال"خبرات 
وال""هوي""ة ال""ثقاف""ية ال""فري""دة ألج""يال م""ن س""كان الج""زي""رة. وق""د ع""اش""ت 
امل""""جتمعات ال""""سقطري""""ة امل""""كتفية ذات""""يا ق""""ري""""با م""""ن ال""""بيئة ال""""طبيعية 
ل"""قرون ع"""دي"""دة، واع"""تمدت ب"""ال"""ضرورة ع"""لى ذل"""ك ل"""يس ف"""قط م"""ن أج"""ل 
ب"قائ"ها ول"كن أي"ضا ل"تلبية إح"تياج"ات"ها ال"ثقاف"ية وال"روح"ية. ل"قد ط"وروا 
م""عرف""ة ت""فصلية وع""ميقة ب""ال""نظم اإلي""كول""وج""ية املح""لية، وق""د ن""قلوا ذل""ك 
ع""""بر األج""""يال. م""""ن امل""""هم أن ن""""تذك""""ر أن ال""""تنوع ال""""ثقاف""""ي ض""""روري 
للبش"ري"ة م"ثلما ال"تنوع ال"حيوي ض"روري ل"لطبيعة، وأن ل"غة الج"زي"رة 
ل""ها ن""فس ال""قدر م""ن األه""مية ال""تي ت""تمتع ب""ها ح""يوان""ات""ها ون""بات""ات""ها 
ال""شهيرة. إن ال""عالق""ة الح""ميمة ب""ني ال""لغة وال""ثقاف""ة، وأه""مية ال""حفاظ 
ع""لى ال""تنوع ال""صحي ف""ي ك""ليهما تح""ظى ب""تقدي""ر م""تزاي""د. واع""تراف""ا 
ب"""""""ذل"""""""ك أن"""""""شأت ال"""""""يون"""""""سكو "ب"""""""رن"""""""ام"""""""ج ال"""""""يون"""""""سكو ل"""""""لغات امله"""""""ددة 
ب""االن""قراض". وي""نص م""وق""عها اإلل""كترون""ي ع""لى "إن ال""تنوع ال""لغوي 

ه""و مخ""زن امل""عرف""ة ح""ول ك""يفية ال""حفاظ ع""لى ب""عض ال""بيئات األك""ثر 
ت"""نوع"""ا ب"""ل األك"""ثر ض"""عفا واس"""تخدام"""ها اس"""تخدام"""ا مس"""تدام"""ا. م"""ع 

موت كل لغة فإن هذه املعرفة تموت أيضا ".

وال"يوم ال"سقطري"ة م"ثل ب"اق"ي ل"غات ج"نوب الج"زي"رة ال"عرب"ية الح"دي"ثة 
ف"ي ت"راج"ع مس"تمر ن"حو اإله"مال وتح"ل مح"لها ال"لغة ال"عرب"ية اآلخ"ذة 
ف"""ي اإلن"""تشار. ال"""عام"""ل ال"""رئ"""يسي ف"""ي ه"""ذا ال"""تراج"""ع ه"""و اإلن"""تشار 
امل"""طرد ل"""لتعليم ال"""عام  - ب"""ال"""لغة ال"""عرب"""ية. وم"""ع إزدي"""اد ع"""دد ال"""فتيات 
ال""""الت""""ي ي""""لتحقن ب""""امل""""دارس ي""""ضعف األث""""ر ال""""ذي ت""""مارس""""ه ال""""فتيات 
وال""""بيت ف""""ي ال""""حفاظ ع""""لى ال""""لغة. وال""""يوم م""""عظم أول""""ئك ال""""ذي""""ن ك""""ان 
يتح"دث"ون ذات م"رة ب"لغات ج"نوب الج"زي"رة ال"عرب"ية الح"دي"ثة يتح"دث"ون 
اي"""""ضا ال"""""عرب"""""ية، أو ب"""""دال م"""""ن ت"""""لك ال"""""لغات. واأله"""""م م"""""ن ذل"""""ك أن"""""هم 
ي""قرؤون وي""كتبون ال""لغة ال""عرب""ية. وه""نا ي""كمن الس""بب ال""رئ""يسي ف""ي 
ت""ده""ور ه""ذه ال""لغات: وه""و اف""تقاره""ا ألي ش""كل م""كتوب. وه""ذا ي""عني 

مع وفاة املتحدثني بها تنتهي اللغة من الوجود.

وم"ع ذل"ك ف"إن ال"كثير م"ن ال"ناس ف"ي س"قطرى ي"قوم"ون ال"يوم بتج"رب"ة 
ك"تاب"ة ل"غتهم ب"أبج"دي"ة ع"رب"ية م"حّورة: ب"إض"اف"ة ن"قاط وش"رط"ات ورم"وز 
أخ""""رى إل""""ى ح""""رف ع""""رب""""ي ف""""ي األص""""ل م""""ن أج""""ل ال""""تعبير ع""""ن ه""""ذه 
األص"""وات ال"""تي ال ت"""وج"""د ف"""ي ال"""لغة ال"""عرب"""ية. إذا ت"""م ت"""طوي"""ر ك"""تاب"""ة 
ح"روف ل"لغة ال"سقطري"ه ب"نجاح واع"تمدت ع"لى ن"طاق واس"ع م"ن ق"بل 
س"""""كان الج"""""زي"""""رة، ف"""""إن ال"""""لغة وال"""""ثقاف"""""ة ال"""""خاص"""""ة ج"""""دا وال"""""خبرات 

الفريدة التي تضمنها ستكون لديها فرصة لالستمرار.

إن دي"موم"ة ب"قاء ج"ميع ل"غات ج"نوب الج"زي"رة ال"عرب"ية الح"دي"ثة ي"عتمد 
ع"""""لى ق"""""درت"""""ها ف"""""ي ت"""""ماس"""""كها أم"""""ام ال"""""لغة ال"""""عرب"""""ية ال"""""سائ"""""دة ف"""""ي 
م"جتمعات"ها. وه"ذا ي"عتمد أوال ع"لى ح"ماس املتح"دث"ني ف"ي اس"تخدام 
ل""غتهم ف""يما ب""ينهم وف""ي ال""بيوت، وث""ان""يا، ع""لى وج""ود ع""دد ك""اف""ي م""ن 
األش"""""خاص م"""""ن م"""""جتمع ال"""""لغة امل"""""عينة يه"""""تمون ب"""""التح"""""دث ب"""""لغتهم 
ودراس""""تها. امل""""دراس ووس""""ائ""""ل اإلع""""الم واإلن""""ترن""""ت واإلنج""""راف ن""""حو 
امل""دن ح""يث ال""لغة ال""عرب""ية ه""ي ال""لغة ال""شائ""عة س""اه""مت ف""ي ت""ده""ور 
ال""لغات املح""لية. ال""وق""ت وح""ده ك""فيل ب""إظ""هار ك""م م""ن س""كان الج""زي""رة 
ل""دي""هم الح""ماس للتح""دث ب""ال""سقطري""ة وال""كتاب""ة ب""ها ودراس""تها وه""ي 

األمور الضرورية للحفاظ على لغتهم على قيد الحياة.
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ت"رب"ية امل"اش"ية وص"يد األس"ماك ك"ان"ا م"ن أه"م األنش"طة االق"تصادي"ة 
ال""""تي ت""""دع""""م س""""كان س""""قطرى. وح""""يث ي""""وج""""د م""""ا ي""""كفي م""""ن امل""""ياه 

والتربة يستكمل هذين النشاطني بزراعة نخيل التمر.

وامل""اع""ز ك""ان""ت ال""حيوان ال""رئ""يسي ف""ي الج""زي""رة، وي""تم رع""ي األب""قار 
ف"ي ال"جبال ال"وس"طى والش"رق"ية، والخ"راف ع"لى ط"ول ال"ساح"ل ف"ي 
امل"""رت"""فعات الش"""رق"""ية وال"""غرب"""ية األك"""ثر ج"""فاف"""ا. وف"""ي امل"""اض"""ي ك"""ان"""ت 
الح"مير واإلب"ل ت"رب"ى ك"حيوان"ات لح"مل األم"تعة، ع"لى ال"رغ"م م"ن ذل"ك 
ف"إن اإلب"ل ت"رب"ى ف"ي م"ناط"ق ال"ساح"ل ال"شمال"ية وال"جوب"ية م"ن أج"ل 
الح""""ليب. ك""""ان ال""""رع""""اة ف""""ي م""""عظم األوق""""ات ف""""ي ح""""ال""""ة ت""""رح""""ال م""""ع 
ح""يوان""ات""هم س""عيا وراء امل""رع""ى وامل""اء، وف""ي م""وس""م ال""جفاف ال""طوي""ل 
ح"يث ت"صبح امل"راع"ي ع"اري"ة م"ن ال"نبات"ات ي"قضى ال"رع"اة ال"كثير م"ن 
ال""وق""ت ف""ي ج""مع أوراق األش""جار والعش""ب ال""جاف م""ن أج""ل إط""عام 
ح"""يوان"""ات"""هم. وت"""دار ع"""ملية ت"""كاث"""ير ال"""حيوان"""ات ب"""عناي"""ة ش"""دي"""دة وذل"""ك 
ل"""ضمان أن ت"""لد امل"""اش"""ية ف"""ي ب"""داي"""ة م"""وس"""م الش"""تاء ال"""رط"""ب.  ك"""ان"""ت 
ال"""حيوان"""ات ت"""رب"""ي أس"""اس"""ا م"""ن أج"""ل الح"""ليب، ح"""يث يس"""تخرج م"""نه 
أص"""""حاب"""""ها زي"""""ت ال"""""زب"""""دة ال"""""ذي ي"""""تاج"""""رون ب"""""ه ف"""""ي م"""""قاب"""""ل ال"""""حبوب 
وغ"يره"ا م"ن ال"ضروري"ات. وه"ذا ي"عني أن م"عظم ص"غار ال"ذك"ور م"ن 
ج""ميع أن""واع ال""حيوان""ات ت""ذب""ح ب""عد ف""ترة ق""صيرة م""ن والدت""ها، ول""ذا 
ف""ي ه""ذا ال""وق""ت م""ن ال""عام ي""كون ل""دى س""كان الج""زي""رة ك""ميات وف""يرة 

من اللحم والحليب.

م"عظم س"كان ال"ساح"ل ال"شمال"ي ك"ان"و ص"يادي"ن ب"دوام ك"ام"ل، وذل"ك 
ع""لى ال""رغ""م م""ن أن ك""ثير م""ن س""كان الج""زي""رة ي""صطادون م""وس""ميا. 
وتس"تهدف م"صاي"د األس"ماك الح"رف"ية ح"ال"يا أرب"عة م"صادر رئ"يسية: 
س"مك ال"قرش - ب"شكل أس"اس"ي ق"داس ال"قرش -  وال"كنعد وس"رط"ان 
البح""ر وأس""ماك ال""شعاب امل""رج""ان""ية. وذروة ال""كميات امل""صيدة ت""كون 
م""""""ن أك""""""توب""""""ر إل""""""ى م""""""نتصف دي""""""سمبر وم""""""ن ف""""""براي""""""ر إل""""""ى إب""""""ري""""""ل. 
وي""تمأص""طيادأس""ماك""الس""طحال""كبيرةم""ثالل""كنعد وم""ختلف أن""واع""سمك 
ال""""""""""""""""""ت"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ون""""""""""""""""""ةوأس""""""""""""""""""م"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""اك 
امل"ياه"الضح"لةوال"عميقة،ف"ضالع"ناألس"ماك"البح"ري"ةال"صغيرةال"ساح"لية 
(م""ثالألن""شوج""ةوالس""ردي""نوأن""واع""مختلفةم""نال""رن""جة) ب""واس""طة الش""باك، 
وال"سنارات ال"طوي"لة وال"يدوي"ة وخ"طوط األص"طياد وأف"خاخ األس"ماك، 
وت"باع ل"الس"تهالك املح"لي أو ل"لقوارب ال"زائ"رة ال"تي ت"قوم ب"تصدي"ره"ا 
إل"""""ى األس"""""واق ال"""""خارج"""""ية.وق"""""د ت"""""راج"""""عت ت"""""جارة األس"""""ماك امل"""""ملحة 

وامل"""جففة وأس"""ماك ال"""قرش ال"""تي ك"""ان"""ت ف"""ي امل"""اض"""ي ت"""جارة م"""همة، 
وأص""""""بح ال""""""طلب ال""""""يوم ع""""""لى األس""""""ماك ال""""""طازج""""""ة. وي""""""نتهي م""""""عظم 
ال"""صيد البح"""ري ال"""بعيد ع"""ن ال"""ساح"""ل خ"""الل ف"""صل ال"""صيف (م"""اي"""و 
إل""ى س""بتمبر) أث""ناء ف""ترة ال""ري""اح امل""وس""مية ال""جنوب""ية ال""غرب""ية ح""يث 
ت""""""غلق ال""""""بحار ال""""""عاص""""""فة، وت""""""هاج""""""ر أس""""""ماك ال""""""شعاب امل""""""رج""""""ان""""""ية 
الضح"لة (م"ثل ال"وق"ار واألب"اط"رة وال"سناب"ر والح"مرة وت"ري"فال"يس) ن"حو 
امل""ياه ال""ساح""لية الضح""لة ح""يث ي""تم إص""طياده""ا ب""واس""طة األف""خاخ 
ال"""""سمكية. وك"""""ان ال"""""ناس ف"""""ي امل"""""اض"""""ي ي"""""غصون م"""""ن أج"""""ل ال"""""لؤل"""""ؤ 
وال"صدف أم-ال"لؤل"ؤ ال"تي ت"وج"د ف"ي ال"عدي"د م"ن ال"بحيرات والخ"لجان 
وال"شعاب امل"رج"ان"ية املس"تترة. وك"ان"ت األص"داف وال"لؤل"ؤ ال"نادر ت"باع 
ل""لقوارب ال""تجاري""ة ال""زائ""رة. وك""ان""ت ج""زي""رت""ي س""قطرى وع""بد ال""كوري 
م"ن م"واق"ع ال"تعشيش امل"همة للس"الح"ف ال"خضراء وه"وكس"بيل ("ذات 
م""""""نقار  ص""""""قر")، ل""""""وج""""""ره""""""اد ("ضخ""""""مة ال""""""رأس")، وت""""""وج""""""د ك""""""ذل""""""ك 
الس"""""""""الح"""""""""ف ل"""""""""يذرب"""""""""اك ("ذات الظه"""""""""ر الج"""""""""لدي"). وك"""""""""ان"""""""""ت ه"""""""""ذه 
الس""الح""ف ف""ي وق""ت م""ا م""صدرا م""هما ل""لغذاء ل""سكان الج""زر ول""كن 

اآلن جميع أنواع السالحف محمية.

ت""زرع ال""عدي""د م""ن أص""ناف ن""خيل ال""تمر ف""ي س""قطرى. وي""ؤك""ل ال""تمر 
ط"""ازج"""ا وم"""جففا، ويخ"""زن ال"""تمر ال"""جاف ف"""ي ق"""رب م"""ن ج"""لد امل"""اع"""ز. 
وب"صرف ال"نظر ع"ن العس"ل ال"ذي يج"مع م"ن أع"شاش النح"ل ال"بري"ة 
وال""""فاك""""هة ال""""بري""""ة ورح""""يق األزه""""ار ك""""ان""""ت ال""""تمور امل""""صدر ال""""وح""""يد 
للح"لوي"ات ف"ي الج"زي"رة. يتس"لق ال"رج"ال أش"جار ال"نخيل ال"طوي"لة م"ن 
أج""ل ت""لقيح ال""زه""ور وح""صاد ال""ثمار، وع""ند تس""لق األش""جار ي""ثبتون 
أن"""فسهم ب"""حبال م"""صنوع"""ة م"""ن ج"""لد األب"""قار امل"""ضفر. ك"""ان"""ت م"""زارع 
ن"خيل ال"تمر م"لكا م"شاع"ا وك"ذل"ك ك"ان ب"عضها م"لكا خ"اص"ا، وك"ان"ت 
ه""""ناك ع""""قوب""""ات إذا ت""""م ال""""سماح ل""""لماش""""ية ب""""ال""""وص""""ول إل""""يها. ك""""ان""""ت 
ج"""ميع أش"""جار ال"""نخيل امل"""وج"""ودة ف"""ي م"""نطقة م"""ا ت"""حصد ف"""ي ن"""فس 
ال""وق""ت، ب""حيث ي""تمكن ال""كثير م""ن س""كان الج""زي""رة ال""ذي""ن ال ي""ملكون 
ن"خيال م"ن ال"سفر م"ن م"نطقة إل"ى أخ"رى ويج"معون ال"تمر امل"تساق"ط 
وي""عملون ف""ي ال""حصاد ف""ي م""قاب""ل ال""حصول ع""لى ح""صة م""ن ال""غلة.  
وف"ي ال"سنوات ال"ساب"قة ك"ان"ت ت"بني امل"درج"ات ل"زراع"ة ال"دخ"ن وك"ذل"ك 
ال""تبغ. وف""ي وال""بلدات وال""قرى ال""كبيرة ك""ان س""كان الج""زي""رة ي""زرع""ون 
ح""""دائ""""ق ص""""غيرة ل""""زراع""""ة ال""""بطاط""""س الح""""لو وال""""بصل وج""""ميع أن""""واع 
ال"قرع"يات وال"فاص"ول"يا ف"ضال ع"ن ش"جيرات ال"ري"حان ال"تي تس"تخدم 

كعطر في املنازل.

الطريقة التقليدية للحياة في سقطرى (1)	

ميراندا موريس
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ي""""تاج""""ر س""""كان الج""""زي""""رة ب""""اإلض""""اف""""ة إل""""ى ال""""سمك امل""""جفف وامل""""ملح 
وزي""ت ال""زب""دة ف""ي امل""نتجات ال""نبات""ية: ع""صير ال""صبر ول""بان ال""بخور 
ورات"""""""""نج أش"""""""""جار دراس"""""""""ينيا (دم األخ"""""""""وي"""""""""ن). يج"""""""""مع وي"""""""""باع ف"""""""""ي 
االس""""واق ث""""مار ال""""تمره""""ندي،وال""""برت""""قال ال""""بري، ث""""مار ن""""بات الس""""در 
ال"""شوك"""ي (Ziziphus spina-christi)، ف"""ضال ع"""ن ج"""ذور أن"""واع 
م"عينة م"ن ال"درن"ات والج"ذور ال"صال"حة ل"ألك"ل. ي"قوم س"كان الج"زي"رة 
ب"تحضير الفح"م ال"نبات"ي وال"جير وم"الط ال"جير، ك"ما ي"قوم"ون بج"مع 
وت""حضير األخ""شاب. وي""قوم""ون ب""صناع""ة األدوات الخش""بية وع""صي 
ال"رع"ي ذات ال"قيمة ال"عال"ية م"ن غ"اب"ات األش"جار ال"صلبة ال"تي ت"وج"د 
ف""ي الج""زي""رة. يُ""حصد امل""لح م""ن البح""ر، ويُج""مع امل""لح الصخ""ري م""ن 
ال"""كهوف. ت"""قوم ال"""نساء بج"""مع الح"""طب ل"""ألس"""تخدام امل"""نزل"""ي وال"""بيع، 
ون""""""""""""سج أن""""""""""""واع م""""""""""""تعددة م""""""""""""ن الس""""""""""""الل وال""""""""""""حصير م""""""""""""ن س""""""""""""عف 
ال""""نخيل.وي""""قمن ب""""عمل ح""""صير ج""""يد م""""ن ج""""لود ال""""حيوان""""ات ال""""كبيرة 
وي"""""قمن ب"""""دب"""""غ وخ"""""ياط"""""ة ج"""""لود ال"""""حيوان"""""ات األخ"""""رى إلن"""""تاج أن"""""واع 
م""ختلفة م""ن ح""قائ""ب ال""يد واألن""واع األخ""رى م""ن ال""حقائ""ب، وي""ضفرن 
خ""يوط الج""لد ال""ناع""مة ل""عمل أح""زم""ة ذات ق""يمة ع""ال""ية. وي""قمن ب""عمل 
ال""طني املح""لي ي""دوي""ا ل""صناع""ة أوان""ي م""ن ج""ميع األح""جام، وي""غزل""ن 
ص"""وف األغ"""نام ل"""نسج ال"""سجاد الس"""تخدام"""ها ف"""ي م"""نازل"""هن ول"""لبيع. 
ي"""""""قوم األخ"""""""تصاص"""""""يون ب"""""""إع"""""""داد خ"""""""الئ"""""""ط األدوي"""""""ة ومس"""""""تحضرات 
التج"""ميل م"""ن األوراق والج"""ذور وال"""ثمار، وي"""عمل ال"""رج"""ال م"""ن ق"""رون 
امل"""""اع"""""ز م"""""قاب"""""ض ل"""""لسكاك"""""ني ال"""""ثمينة. ي"""""تم اص"""""طياد ال"""""قط ال"""""زب"""""اد 
الس"""تحالب االف"""راز ال"""سميك م"""ن ج"""يبها الش"""رج"""ي، وق"""د ك"""ان ه"""ناك 
ط"لب ك"بير ع"لى ه"ذه امل"ادة ذات ال"رائ"حة ال"زك"ية ال"قوي"ة ف"ي ال"خارج 

وذل""""ك ل""""تجارة ال""""عطور وك""""ان""""ت تُش""""تري م""""ن ق""""بل ال""""قوارب ال""""تجاري""""ة 
ال"""تي تبح"""ر م"""ن س"""قطرى إل"""ى ش"""رق أف"""ري"""قيا وع"""دن والخ"""ليج. ي"""تم 
ن"صب ال"كثير م"ن ال"فخاخ وامل"صاي"د امل"اك"رة الص"طياد م"ختلف أن"وع 
ال"""طيور ال"""بري"""ة والبح"""ري"""ة. وف"""ي ال"""وق"""ت امل"""ناس"""ب م"""ن ال"""سنة يتس"""لق 
س""""كان الج""""زي""""رة املنح""""درات الصخ""""ري""""ة ف""""ي ال""""ليل الن""""تزاع ص""""غار 
ط""ائ""ر ج""لم امل""اء م""ن أع""شاش""هاال""عال""قة ف""ي ال""حواف ال""ضيقة. وف""ي 
أوق"ات ال"جوع ي"تم ج"مع س"رط"ان امل"ياه ال"عذب"ة وال"قواق"ع ال"بري"ة ل"درء 

املجاعة.

ك""""""ان""""""ت ال""""""حياة ص""""""عبة ف""""""ي م""""""عظم األوق""""""ات، ول""""""كن ع""""""ندم""""""ا ته""""""طل 
األم"""طار الش"""توي"""ة وت"""لد امل"""اش"""ية، ي"""أت"""ي وق"""ت ال"""وف"""رة واألس"""ترخ"""اء. 
ح"""""يث ي"""""تم ت"""""نظيم ح"""""فالت ال"""""زف"""""اف، وت"""""قام االح"""""تفاالت م"""""ع ل"""""يال"""""ي 
ط"""وي"""لة م"""ن ال"""غناء وال"""رق"""ص. ي"""تناف"""س س"""كان الج"""زي"""رة م"""ع ب"""عضهم 
ال""بعض ف""ي ال""رق""ص وم""ناف""سات ال""قفز، وك""ذل""ك ف""ي ال""شعر. ال""شعر 
وال""غناء ك""ان""ا ج""زءا ال يتج""زأ م""ن ال""حياة ال""يوم""ية ف""ي الج""زي""رة، وق""د 
ك""""""ان س""""""يلة ط""""""بيعية ل""""""لتواص""""""ل م""""""ع اآلخ""""""ري""""""ن، س""""""واء اإلن""""""سان أو 

الحيوان أو األوراح أو املوتي أو الجن، أو السحر أو اإلله.

واآلن ت""""""الش""""""ت ال""""""كثير م""""""ن ه""""""ذه ال""""""طري""""""قة ال""""""تقليدي""""""ة م""""""ن أس""""""لوب 
ال""""""حياة، وم""""""ع ذل""""""ك ه""""""ناك ج""""""ان""""""ب واح""""""د م""""""ن اس""""""لوب ال""""""حياة ف""""""ي 
الج""زي""رة ظ""ل ك""ما ه""و ل""م ي""تغير: ال ي""زال س""كان الج""زي""رة م""عروف""ون 

بترحيبهم الحارة بالزوار.

الطريقة التقليدية للحياة في سقطرى (2)	



وف"ي املج"موع، ت"م ت"جسيل 31 ن"وع"ا م"ن ال"زواح"ف ف"ي أرخ"بيل س"قطرى، ت"شمل 29 ن"وع"ا ال ت"وج"د ف"ي أي م"كان 
آخ"ر ف"ي ال"عال"م. م"نها 35% مه"ددة ب"األن"قراض أو ش"به مه"ددة أو ال ت"وج"د ب"يان"ات ك"اف"ية ع"نها، ب"ما ف"ي ذل"ك أب"و 
ب"""ري"""ص شج"""رة دم األخ"""وي"""ن. ه"""ذه امل"""طوي"""ة ت"""بني ب"""عض م"""ن ت"""لك ال"""زواح"""ف امل"""توط"""نة، ال"""تي ي"""مكن ال"""عثور ع"""ليها 

بسهولة، وجميعها غير سامة. استمتع بزيارتك. 

	
أبو بريص الجزيرة العربية ذو 

األصابع شبيهة األوراق

Hemidactylus homoeolepis

أكثر الزواحف الليلة شيوعا وانتشارا؛ 
تحت الصخور نهارا.

غونترس راسير	

	Ditypophis	vivax

 من األنواع الليلية الباقية. رغم أنه
 يشبه األفاعي السامة إال أنه غير

مؤذي. يتغذى على الفئران.

الحرباء السقطرية

 Chamaeleo monachus

من األنواع الليلة الباقية. شبه مهدد 
باالنقراض. عدواني إذا أُزعج.

	

	
أبو بريص شجرة دم األخوين

	Hemidactylus dracaenacolus
حيوان ليلي. يوجد على أشجار دم 
األخوين. مهدد باإلنقراض بدرجة 

كبيرة.

أبو بريص السقطري العمالق
Haemodracon riebeckii

حيوان ليلي، ويوجد على املوائل 
العمودية (املنحدرات واألشجار). 

أصابعه على شكل الورقة.

	
أبو بريص الصخور السقطري

Pristurus sokotranus 
أكثر الزواحف النهارية شيوعا. يسكن 

الصخور. يُعرف بذيله.

أبو بريص بالنفورد
Pristurus insignis

ضخم وله أطراف طويلة. يوجد على 
الصخور واملنحدرات الصخرية. 

وأيضا في األودية. ينام على فروع. 
األشجار

البوا السقطرية	
	Trachylepis	socotrana

بوا نهاري. ينتشر على نطاق واسع، 
حتى في املناطق الحضرية (جدران 

الصخور).

بعض من زواحف سقطرى الخاصة

راكيل فاسكونسيلوس

أبو بريص غابات املانغروف
Pristurus obs<

نهاري وشجري محض. يجيد 
املحاكاة.



ل"قد ت"م ت"سجيل أك"ثر م"ن 220 ن"وع"ا م"ن ال"طيور ف"ي ج"زي"رة س"قطرى، ت"شمل 11 ن"وع"ا ت"وج"د ف"ي أي م"كان آخ"ر 
ف"ي ال"عال"م. 5 م"نها مه"ددة ع"امل"يا ب"ا ن"قراض، ب"ما ف"يها ط"ائ"ر ال"عقاب امل"صري واس"ع ا ن"تشار. ه"ذه امل"طوي"ة ت"بني 

بعضا من هذه الطيور الخاصة واملألوفة. استمتع بزيارتك. 

العقاب املصري 

Neophron percnopterus
(املسافة بني الجناحني 150 سم) 

يمكن ترويضه. مهدد عامليا با نقراض 
لكنه واسع ا نتشار في سقطرى.

الصقر السقطري 

 Buteo socotraensis
(املسافة بني الجناحني 110 سم) 

يوجد في الجبال ويبنى أعش على 
املنحدرات .الصخرية. يحلق عاليا   

دون عناء.

لعوسق 

 Falco tinnunculus
(املسافة بني الجناحني 75 سم) 

أصغر الطيور الجارحة في جزيرة 
سقطرى. يتغذى على .الحشرات 

والسحالي.

النورس الفاحم 

 Larus hemprichii
(املسافة بني الجناحني 45 سم) 

ينتشر على طول الساحل مع طيور 
النوارس ا خرى، .يتبع قوارب الصيد 

غالبا.

حمامة النخيل (اليمامة 
الضاحكة) 

 Spilopelia senegalensis
(املسافة بني الجناحني 25 سم) 

واسعة ا نتشار وتوجد بكثرة حيثما 
توجد أشجار النخيل. 

البومة ا فريقية أو الهندية 
 Otus socotranus

(املسافة بني الجناحني 21 سم)   
استمع لصوتها في الليل: ووب ووب 
دا-بوورب. املكان الوحيد في العالم 

الذي .توجد فيه هو سقطرى.

سمامة برليوزي
Apus berliozi

(املسافة بني الجناحني 17 سم) 
طائر السمامة الوحيد الذي من املرجح 

رؤيته - غالبا في أسراب كبيرة، على 
الرغم من أنه .غيرش يبنى أعش في 

الكهوف.

القنبرة السوداء املتوجة 
Eremopterix nigriceps

(املسافة بني الجناحني 12 سم)
يمكن رؤيتها في أسراب كبيرة في 

املناطق الرملية؛ قريبا من الطرق. في 
الغالب.

الهازجة السقطرية 

Cisticola haesitata
(املسافة بني الجناحني 12 سم) 

صغيرة الحجم، تشدو بأغنية
 الطيران فوق الشجيرات على الكثبان 

الساحلية. توجد في أي مكان آخر 
في العالم سوى سقطرى.

أحمد سعيد سليمان وريتشارد بورتر
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 بعض من طيور سقطرى الخاصة (1) 



qamhem@yahoo.com :ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بأحمد سعيد سليمان بجزيرة سقطرى
للتصنيف الكامل لطيور سقطرى نوصي بـ: طيور الشرق األوسط تاليف بورتر وأسبنال تتقدم جمعية

أصدقاء سقطرى بالشكر الجزيل إلى جمعية الطيور العاملية للمساعدة في إخراج هذه املطوية.

الزرزور السقطرى
Onychognathus frater

(املسافة بني الجناحني 30 سم) 
الصومالي؛ سقطرى هي املكان 

الوحيد في العالم الذي يوجد فيه هذا 
الطائر.

تمير سقطرى
Nectarina balfouri

(املسافة بني الجناحني 14 سم) 
املكان الوحيد في العالم الذي يوجد 

فيه هو سقطرى. يُرى عادة وهو 
يرتشف رحيق األزهار.

الزرزور الصومالي
 Onychognathus blythii

(املسافة بني الجناحني 30 سم) 
يُرى عادة في أسراب تطير فوق 

الغابات والقرى. األنثى (في هذه 
الصورة) رأسها بني اللون.

غراب البني (غراب بني العنق)

Corvus ruficollis
(املسافة بني الجناحني 50 سم)  
الطائر الوحيد األسود الكبير في 

سقطرى. تعتبر املنطقة القريبة من 
املطار مكان جيد لرؤيته.

ضخم املنقار ذهبي الجناح 

السقطرى

 Rhynchostruthus
socotranus

(املسافة بني الجناحني 15 سم) 
طائر اليمن الوطني. يكسر ثمار. 

درسة سقطرى

 Emberiza socotrana 
(املسافة بني الجناحني 13 سم)

إحدى أكثر الطيور ندرة في سقطرى، 
توجد فقط في سقطرى وال توجد في 

أي مكان آخر في العالم. يمكن رؤيتها 
في منطقة حجير.

الصرد الرمادي السقطري

Lanius meridionalis
(املسافة بني الجناحني 25 سم) 

يتغذى على الحشرات الكبيرة
والسحالي، التي يعلقها على أشواك 

األشجار "كمخزون غذائي".

زجة سقطرى

Incana incana 
(املسافة بني الجناحني 17 سم)
صغيرة وحذرة، غير أنها واسعة 

االنتشار في سقطرى- وهو املكان 
الوحيد في العالم الذي توجد فيه.
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 بعض من طيور سقطرى الخاصة (2) 

دوري سقطرى

 Passer insularis
(املسافة بني الجناحني 15 سم) 

توجد على نطاق واسع في جميع 
أنحاء سقطرى، سقطرى هي املكان 

الوحيد في العالم الذي توجد فيه. تُرى 
غالبا في أسراب.



ك""ثر م""ن 100 ن""وع م""ن أن""واع ن""بات""ات س""قطرى ال""بال""غ ع""دده""ا 807 ه""ي أش""جار. وال""كثير م""نها ال ي""وج""د إال ف""ي 
س""""""قطرى وب""""""عضها ن""""""ادر ج""""""دا. ل""""""قد ك""""""ان""""""ت أش""""""جار وش""""""جيرات س""""""قطرى م""""""همة ج""""""دا ل""""""بقاء س""""""كان الج""""""زي""""""رة 
وت"قال"يده"م.أدن"اه ب"عض اإلض"اءات ع"لى األن"واع ال"شائ"عة ال"تي ق"د ت"صادف"ها أث"ناء زي"ارت"ك للج"زي"رة. وي"عتبر ك"تاب 

نباتات أرخبيل سقطرى (تأليف ميلر وموريس 2005) مصدرا رئيسيا للمعلومات.		

أونيكوستاتاالجاتروفا 

Jatropha	unicostata	

واحدة من أكثر الشجيرات أو 
األشجار الصغيرة شيوعا في 

الجزيرة. تستخدم عصارتها ملعالجة 
الجروح، الحروق واللدغات، لكنها 

سامة إذا تم تناولها عن طريق الفم. 

وردة الصحراء				
Adenium	obesum	

 نوع فرعي متوطن. واحدة من ،
 أشجار سقطرى التي تشبه القارورة

 الشهيرة. منتشرة بكثرة في جميع
أنحاء الجزيرة.

ستركولياأفريكانا

Sterculia	africana

صنف متوطن. إحدى أضخم أشجار 
سقطرى وتمثل غذاءا مهما للحيوانات 

أثناء فترات الجفاف. 

اشجار اللبان

Boswellia 
جزيرة سقطرى 7 أنواع من 

Boswellia جميعها متوطنة. اللبان 
يأتي من الصمغ املجفف املستخلص 

من اللحاء. 

شجرة دم األخوين 

Dracaena	cinnabari 
أشهر أنواع النباتات في سقطرى. 

الراتنج األحمر له استخدامات عديدة 
بما في ذلك زخرفة الفخار. 

التني 

Ficus	vasta 
على الرغم من أنها شجرة دخيلة إال 

أنها الشجرة األكثر أهمية لسكان 
الجزيرة. التمر غذاء أساسي في 

جزيرة سقطرى. 

شجرة اليقطني 

Dendrosicyos	socotranus	

متوطن. شجرة تشبه القارورة  ضخمة 
وهي الشجرة الوحيدة في عائلة 

القرعيات. 

يوفوربيا أربيوسكوال
Euphorbia	arbuscula 

متوطنة. شائعة في جميع أنحاء 
الجزيرة. العصارة املطاطية لهذه 

الشجرة سامة جدا غير أن لها 
استخدامات متعددة بما في ذلك  

الغراء وكقاتل للحشرات. 

بعض أشجار خاصة من سقطرى

ليزا بانفيلد وسابينا نييس
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 النخيل
Phoenix	dactylifera 

على الرغم من أنها شجرة دخيلة إال 
أنها الشجرة األكثر أهمية. لسكان 
الجزيرة. التمر غذاء أساسي في 

جزيرة سقطرى. 



تش""تهر س""قطرى ب""نبات""ات""ها ال""فري""دة إذ ي""وج""د ب""ها أك""ثر م""ن 300 ن""وع""ا م""توط""نا. ب""ينما أش""جار دم ال""تنني وال""لبان 
م"عروف"ة ج"يدا ف"إن ب"عض أش"جار الج"زي"رة وأع"شاب"ها األق"ل شه"رة ال ت"قل أه"مية ع"نهما. ف"يما ي"لي ب"عض ال"نبات"ات 
ال"تي ق"د ت"راه"ا أث"ناء زي"ارت"ك للج"زي"رة. ال"عدي"د م"ن ن"بات"ات س"قطرى مه"ددة ب"اإلن"قراض. ل"ذا ي"رج"ى ع"دم ال"عبث ب"ها 

أو جمع أي جزء منها بما في ذلك البذور. 

	
  إديثكوليا جرانديس
Edithcolea	grandis	

ت""وج""د ب""ني ال""صخور وق""اع""دة ال""شجيرات 
ف"""ي ال"""غاب"""ات امل"""فتوح"""ة. ن"""بات ع"""صاري 
م""""""ع زه""""""ور ك""""""بيرة ذات رائ""""""حة ك""""""ري""""""هة. 

توجد كذلك في أفريقيا.	

	

	 	
	

	

	 	 	

ترايكوكياليكس

Trichocalyx	

واحدا من أجناس سقطرى املتوطنة 
الثالثة عشر، هناك نوعني منها. تُمتص 

الزهور لرحيقها الحلو.

الكركد

Hibiscus 
 ه""""ناك ال""""كثير م""""ن ش""""جيرات ال""""كرك""""دي 
امل""""توط""""نة ف""""ي س""""قطرى. ك""""ن ح""""ذرا! إذا 
المس"""تها ف"""إن"""ها تس"""دل ش"""عيرات"""ها ال"""تي 

تشبه النجمة وتسبب تورما وحكة. 

 كاباريس كارفيالفينا 
Capparis	car<laginea 

ي""مكن م""الح""ظتها ب""سهول""ة. ش""جيرة غ""ير 
م""نتظمة ت""نمو ف""ي املنح""درات وال""صخور 
ف""""""ي ج""""""ميع أن""""""حاء الج""""""زي""""""رة. زه""""""وره""""""ا 

الكبيرة تجذب نحل العسل. 

كارالوما سوكوترانا  
Caralluma	socotrana	

منظر الزهور الحمراء القاتمة لنبات 
كارالوما من أكثر املناظر جاذبية في 

سقطرى. الزهور وقمة النبات يمكن أن 
تؤكل. 

سينا هولوسيريسيا
Senna	holosericea 

م""ن ال""بقول""يات ال""شائ""عة. ط""حني األوراق 
امل""""""""""جففة يخ""""""""""لط م""""""""""ع امل""""""""""اء ويس""""""""""تخدم 

كمطهر أو ملني للجهاز الهضمي.  

بعض النباتات الخاصة في سقطرى

ليزا بانفيلد وسابينا نييس
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الصبار

Aloe	

يوجد في سقطرى ثالث أنواع من 
الصبار، جميعها متوطنة. كما مع 

الصبار الشهير (Aloe vera) فإنها 
تستخدم في سقطرى في مجموعة 

متنوعة من االستخدامات الطبية.

يوفوربيا الحلزونية 
Euphorbia	spiralis	

م""""""""توط""""""""نة. ن""""""""بات س""""""""قطرى ال""""""""عصاري 
ال""""""شوك""""""ي ال""""""وح""""""يد، م""""""ع س""""""يقان ت""""""لتف 
أح""""يان""""ا م""""كون""""ة ش""""كل ح""""لزون""""ي. تس""""بب 
ال""عصارة (ال""الت""كس) ب""ثورا ع""لى س""طح 

الجلد. 

 الخشخاش املكسيكية
Argemone mexicana 

م"""""""""""ن األن"""""""""""واع ال"""""""""""غازي"""""""""""ة. ال"""""""""""خشخاش 
امل""""كسيكي ل""""يس م""""ن ن""""بات""""ات س""""قطرى 
األص"لية ول"كنه ي"سود ف"ي ب"عض امل"ناط"ق 

التي حدثت فيها إختالالت بيئية.	



النباتات الساحلية بمحمية ديحمري  البحرية (1)

ديحمري محل القمتني

ت""بدو امل""نطقة ال""ساح""لية ف""ي مح""مية ديح""مري البح""ري""ة ل""لوه""لة األول""ى 
أن""""ها ت""""فتقر ن""""وع""""ا م""""ا ل""""لتنوع ال""""نبات""""ي وذل""""ك ب""""امل""""قارن""""ة م""""ع م""""ناط""""ق 
س""قطرى األخ""رى، ب""ما ف""ي ذل""ك منح""درات ب""ت ج""وب""هير ال""تي ت""رت""فع 
ع""""ال""""يا ع""""ند ال""""شاط""""يء. ول""""كن ب""""إل""""قاء ن""""ظرة ف""""اح""""صة ن""""كتشف ث""""راء 
م""لحوظ م""ن ال""نبات""ات ال""صغيرة ذات ال""زه""ور األك""ثر ج""اذب""ية ب""أل""وان""ها 
امل""تعددة. األل""وان ال""وردي""ة وال""زرق""اء وال""بيضاء وال""صفراء ت""تناث""ر ف""وق 

رمال وصخور املنحدرات الحمراء.

ي"""""وج"""""د أك"""""ثر م"""""ن 35 ن"""""وع"""""ا م"""""ن ال"""""نبات"""""ات، م"""""نها 32 م"""""توط"""""نة ف"""""ي 
 Neuracanthus س""قطرى، ب""ما ف""ي ذل""ك ن""يوراك""ان""ثوس""اك""ول""يتوس
aculeatus وه"و ن"بات ن"ادر ج"دا (ي"وج"د ف"ي س"قطرى ف"قط) وت"عتبر 

ديحمري معقله الرئيسي.
ق""م ب""قضاء ب""ضعة دق""ائ""ق س""يرا ع""لى األق""دام ف""ي امل""وق""ع ك""ي ت""عرف 
ك"""م م"""ن ال"""نبات"""ات ال"""تال"""ية ي"""مكن أن ت"""راه"""ا. ي"""جب الح"""رص ع"""لى ع"""دم 
إل"حاق ال"ضرر ب"أًي م"ن ال"نبات"ات، إن ك"ان"ت ل"دي"ك ع"دس"ة م"كبرة س"وف 

تساعدك في تقدير مدى حساسية العديد من الزهور.

زاليا بينتاندرا   
 Zaleya pentandra

نبات عشبي ذو زهور دقيقة يصعب 
رؤيتها. يمكن استخدام األوراق في 

إصالح األواني الفخارية.

سيمبوبوجون جوارانكوسا

  Cymbopogon jwarancusa
ليمون عشبي. يمكن إضافة قطع من 

النبات األخضر للطعام وهو على النار 
لزياد مذاق الطعام املطبوخ. 

أولدينالنديا بولفيناتا

   Oldenlandia pulvinata
نبات متوطن طري ذو زهور زرقاء 

فاتحة ونادرا زهور بيضاء. وهو 
محصول علف مهم للحيوانات 

الصغيرة، وله رائحة حلوة حتى بعد أن 
يجفف.

النباتات ذات الزهور الزرقاءالنباتات ذات الزهور الخضراء

توني ميلر ، سو كريستي وميراندا موريس
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كونفولفيولس

Convolvulus	sp.			

عش"ب س"نوي ص"غير، ي"حتاج إل"ى م"زي"د 
من التعريف. 

أيرفا ميكروفيال    
Aerva	microphylla	

متوطن. هذه الشجيرة الصغيرة 
وتنتشر بكثر على املنحدرات 

الساحلية. تطحن جذور ويمكن 
استخدامها ملعالجة أمراض العيون 

وكصبغة للشعر.

أيرفا جافانيكا
Aerva javanica

عشب متوسط الحجم له زهور تشبه 
القطن وهو شائع في جميع أجزاء 

الجزيرة العربية.

ليسيوم سوكوترانوم

 Lycium socotranum
 شجيرة شوكية متوطنة ذات ثمار 

لحيمة برتقالية اللون تنتشر بكثرة في 
سهول سقطرى. يمكن أكل الثمار دون 

طهي أو كعصيدة.

كونفولفيولس رهينيوسبيرموس 

	Convolvulus rhyniospermus

ن"""""""بات م"""""""توط"""""""ن ذو أوراق ف"""""""ضية، وه"""""""و 
غذاء مهم للحيوانات. 

نيوراكانثوس اكوليتوس

 Neuracanthus aculeatus
شجيرة شوكية منخفضة متوطنة 

وشائعة في ديحمري ولكن وجودها 
نادر في األجزاء األخرى من سقطرى. 

النباتات امليتة يمكن أن تستخدم 
إلشعال النار. 

هيليوتروبيوم سوكوترانوم
	Heliotropium	socotranum

نبات عشبي ذو زهور بيضاء وصفراء، 
ربما يكون النبات املتوطن األكثر 

شيوعا في ديحمري.

كاباريس كارتيالجينيا

Capparis	car<laginea 
شجيرة ذات زهور بيضاء كبيرة وجذابة كثيرا ما توجد معلقة على املنحدرات 

العمودية. ثمارها التي تشبه التوت غنية بفاتمني C والبروتينات، يمكن ضحن األوراق 
وحشوها في األنف ملعالجة الصداع الناتج عن البرد. 

النباتات الساحلية بمحمية ديحمري  البحرية (2)

ديحمري محل القمتني

النباتات ذات الزهور البيضاء
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النباتات الساحلية بمحمية ديحمري  البحرية (3)

ديحمري محل القمتني

سيترولوس كولوسينثيس

	Citrullus colocynthis
سيقان هذه الكرمة البنية تمتد لنحو متر فوق الرمال، وهي ذات صلة بالبطيخ ولكن 

لحم الثمار ُمر جدا. املاعز التي تأكل هذه الثمار يقال أنها من املمكن أن تبقى 
لفترات طويلة دون الحاجة إلى ماء، غير أن الثمار يوجد بها العديد من السموم وهي 

مسهل قوي. 

كلومي براكيكاربا

	Cleome	brachycarpa

عشب قصير ذو زهور صفراء تشبه 
النجمة في شكلها. يمكن نثر األوراق 

فوق األِسرة لتعطي رائحة لطيفة.

كريبتوليبيسإينتريكاتا

Cryptolepis	intricata

هذه الشجيرة الصغيرة ذات الزهور 
الصفراء الدقيقة واألوراق الخضراء 

الالمعة تنتشر على نطاق واسع ولكنها 
ذات أشكال متنوعة.

كروتاالريا بيرسيكا
	Crotalaria	persica

شجيرة صغيرة من عائلة البازالء. في 
جزيرة سقطرى ال توجد إال في محمية 

ديحمري. يرجى الحفاظ عليها. 

ليندينبيرجيا سوكوترانا
	Lindenbergia	socotrana

شجيرة صغيرة ذات زهور صغيرة 
"ثنائية الشفاه". 

كوكوميس بروفيتاروم النوع 

الفرعي بروفيتاروم  

	Cucumis	prophetarum

 نبات آخر من أقرباء البطيخ ذو ثمرة 
شوكية ولينة إما خضراء أو بيضاء 

اللون. يمكن استخدام الثمرة كضمادة 
لجروح األصابع وذلك بغرس األصابع 

داخل الثمرة. 

النباتات ذات الزهور الصفراء 
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سيسوس سوبافيال    

		Cissus	subaphylla

هذه شجيرة متوطنة تنتشر بكثرة على 
السهول الساحلية. رماد السيقان بعد 

حرقها يمكن أن يستخدم لعالج القرحة 
والبثور الجلدية.

أيزون كاناريينسي
Aizoon	canariense

هذا العشب القصير مع الثمار التي 
تشبه النجوم شائعة على السهول 
الرملية في مختلف أجزاء الجزيرة 
العربية. وهو علف مهم في فصل 

الجفاف عندما ينمو القليل من 
النباتات األخرى.



النباتات الساحلية بمحمية ديحمري  البحرية (4)

ديحمري محل القمتني

تيفروسيا يونيفلورا

	Tephrosia	uniflora

بازيالء تنمو زاحفة فوق األرض.

بورهافيا دييفوسا
	Boerhavia	diffusa

عشب زاحف مع زهور دقيقة وردية 
شاحبة. يمكن أكل الجذور نيئة أو 

مطبوخة. 

إينديجوفيرا نيفروكاربا 

	Indigofera	nephrocarpa

ب"ازي"الء ص"غيرة ت"نمو م"كون"ة ب"ساط ع"لى 
األرض، ل"""""ها زه"""""ور دق"""""يقة وردي"""""ة ال"""""لون 
وث""""مار وأوراق دق""""يقة. وه""""ي ن""""بات ع""""لف 

غذائي وذو قيمة عالية. 

فاجونيا بواليانا

	Fagonia	paulayana

عشب شوكي طويل مع أشواك حادة 
وزهور وردية جميلة. يمكن استخدام 

عجينة ساخنة مصنوعة من النبات 
املسحوق لعالج تشقق األقدام.

تيفروسيا ابولينايا

	Tephrosia	apollinea

واحدة من أكثر أنواع البازيالء شيوعا 
في الجزيرة، وعادة تشير إلى أمكان 
الرعي املفرط. ال تفضل املاشية هذه 
النوع من النباتات، ويمكن أن تسبب 

لها بعض األمراض.

كوركوروس ديبريسوس

	Corchorus	depressus

عشب منخفض يُشكل وردة وهو ذو 
زهور صفراء زاهية. وهو واحد من 
أكثر النباتات املتوطنة إنتشارا في 

الجزيرة.

كوركوروس ايروديويديس

	Corchorus	erodioides

عش""""ب ص""""غيرة ذو زه""""ور ص""""فراء وث""""مار 
مستطيلة.

النباتات ذات الزهور الصفراء 

يتراينا سيمبليكس
Tatraena	simplex

في املناطق شحيحة املياه يمكن سحق 
األوراق والسيقان العصارية 

واستخدام السائل الذي يخرج منها 
في الغسيل والتطهير. 
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النباتات ذات الزهور الوردية أو الحمراء 

كالوتروبيس بروسيرا

Calotropis	procura

شجيرة ضخمة ذات مادة مطاطية 
حليبية، وزهور جميلة وثمار منتفخة، ال 
تأكلها املاشية. يمكن استخدام املادة 

املطاطية في معالجة آالم األسنان. 


