
	ازمة  	اإلمدادات  	تهدد  	التنوع  	األحيائي  	في  	أرخبيل  	سقطرى  

فـي االجـتماع الـسنوي الـرابـع عشـر ألصـدقـاء سـقطرى ( FoS) الـذي عـقد فـي الـبرتـغال فـي ١٣ مـن سـبتمبر لـعام ٢٠١٥، 
فـي مـقر مـركـز الـبحوث فـي مـجال الـتنوع الـبيولـوجـي و املـوارد الـوراثـية - شـبكة بـحوث فـي مـجال الـتنوع الـبيولـوجـي و عـلم 
األحــياء الــتطوري (CIBIO-InBIO). طــالــب الــخبراء الــوطــنيني والــدولــيني االهــتمام الــتأثــيرات الــحالــية واملــحتملة مســتقبالً 
عــلى الــتنوع األحــيائــي فــي ســقطرى، الــناجــمة عــن األحــداث الــسياســية الــجاريــة فــي الــيمن. والجــديــر بــالــذكــر أن الــقيمة 
الـــعاملـــية االســـتثنائـــية لـــلتنوع األحـــيائـــي فـــي أرخـــبيل سُـــــــقطرى والـــتي بـــفضلها  أدرج املـــمتلك عـــلى قـــائـــمة الـــتراث الـــعاملـــي 

لليونيسكو تواجه اليوم العديد من التهديدات. 

يـتم جـمع كـميات كـبيرة مـن الخشـب لـلوقـود و نـقل نـتيجة لـنقص أشهـر طـويـلة مـن غـاز الـطهي فـي سـقطرى . تـصويـر: أحـمد سـعيد سـليمان 
( أغسطس 2015 )

يــقع ارخــبيل ســقطرى فــي غــرب املــحيط الــهندي، ويــضم األرخــبيل تــنوع إحــيائــي غــني ومــتنوع وضــمه الــعديــد مــن األنــواع 
املهـددة بـاالنـقراض، األمـر الـذي دفـع الـعالـم لـالعـتراف بـأهـميته مـن خـالل إدراجـه عـلى قـائـمة الـتراث الـعاملـي كـموقـع تـراث 

عاملي طبيعي. 

تــــأثــــر أرخــــبيل سُــــــــقطرى بــــاالضــــطرابــــات الــــسياســــية الــــجاريــــة فــــي الــــيمن كــــونــــه أحــــد مــــحافــــظات الــــيمن، فــــيضم األرخــــبيل  
٨٠,٠٠٠ نــسمة مــن ســكانــه إضــافــًة إلــى بــضع مــئات مــن الــحيوانــات والــنباتــات الــفريــدة، فــكان لهــذه األحــداث آثــار مــدمــرة 
عــلى ســبل كســب الــعيش فــى الــيمن والــتي انعكســت بــالــتالــي عــلى ســكان الجــزيــرة، وبــالــتالــي تــشكيل تهــديــد مــباشــر عــلى 

سالمة هذا األرخبيل الذي يعد أحد أكبر الجزر في املنطقة العربية. 
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	ملــناقــشة  	الــتأثــيرات  	الــحالــية  	واملســتقبلية  	عــلى  	سُـــــــقطرى،  	وال  	ســيما  	مــا  	يــتعلق  	بــالــتنوع  	األحــيائــي  	الــفريــد.  	وخــلص  	الــخبراء  	كــل  
	بـإخـتصاصـه  	عـن  	شـعورهـم  	بـبالـغ  	الـقلق  	بـشأن  	اآلثـار  	قـصيرة  	وطـويـلة  	األمـد  	عـلى  	حـالـة  	أرخـبيل  	سُــــــقطرى،  	مُــنّوهـني  	إلـى  	ضـرورة  
	  	زيـادة  	االهـتمام  	الـدولـي  	بهـذا  	الـشأن  	عـلى  	وجـه  	الـخصوص.  	وأشـاروا  	إلـى  	إن  	خـفض  	إمـدادات  	الـوقـود  	والـغاز  	الـقادمـة  	مـن  	الـيمن  
		عــن  	عــدم  	وجــود  	رحــالت  	مــنتظمة  	إلــى  	الجــزيــرة،  	لــم  	تــؤد  	إال  	إلــى  	مــزيــد  	مــن  	الــعزلــة  	لجــزيــرة     خــالل  	األشهــر  	الــقليلة  	املــاضــية،  	فــضالً
	سُـــــقطرى،  	مـما  	أسـفر  	عـن  	عـواقـب  	وخـيمة  	كـان  	لـها  	تـأثـير  	كـبير  	عـلى  	اقـتصادهـا  	و  	سـبل  	عـيش  	الـناس  	فـيها،  	وبـالـتالـي  	هـددت  	حـالـة  
	  ،	الـــصون  	لـــلتنوع  	األحـــيائـــي.  	كـــما  	أدى  	ذلـــك  	إلـــى  	فـــقدان  	أحـــد  	أهـــم  	مـــصادر  	الـــدخـــل  	لـــسكان  	األرخـــبيل  	وهـــي  	الـــسياحـــة  	الـــبيئية  

©
	    A

hm
ed

	  S
ae
ed

	  S
ul
ei
m
an

©
	    A

hm
ed

	  S
ae
ed

	  S
ul
ei
m
an

http://cibio.up.pt/conferences/details/annual-general-meeting-of-the-fos


	وانــخفاض  	فــرص  	الــحصول  	عــلى  	الخــدمــات  	الــصحية  	مــن  	الــيمن  	الــداخــلي،  	والــوضــع  	الــحالــي  	يــؤدي  	إلــى  	زيــادة  	مــباشــرة  	مــن  
	  .	االستخدام  	غير  	املستدام  	للموارد  	املحلية  

	وفــقا  ً	لــعبدالــرقــيب  	الــعكاشــي  	وأحــمد  	ســعيد  	ســليمان،  	مــن  	بــرنــامــج  	األمــم  	املتحــدة  	اإلنــمائــي،  	وحــمايــة  	الــبيئة  	ســقطرى  	الســلطة  
		عـــلى  	الـــتوالـــي،  	“إن  	قـــطع  	األشـــجار  	الـــحية  	يـــتم  	عـــلى  	نـــحو  	مـــتزايـــد  	بســـبب  	نـــقص  	الـــوقـــود،  	مـــما  	يـــشكل  	تهـــديـــدا  ً	خـــطيراً    ،)EPA(
	  Cephalocrotonو	  Croton	  socotranus	لــألنــواع  	الــفريــدة  	مــن  	نــوعــها  	فــي  	الجــزيــرة  	(عــلى  	ســبيل  	املــثال،  	كــروتــون  	ســقطري  
		شجــرة    60		وتُــَقدِّر  	وكــالــة  	حــمايــة  	الــبيئة  	أن  	كــل  	شــخص  	يــمكن  	أن  	تســتهلك  	مــا  	يــصل  	إلــى    ."		املــعرض  	لــالنــقراض)    socotranus
	ســنويــاً،  	وهــو  	يــزيــد  	عــن  	الــقدرة  	االســتيعابــية  	لــلنظام  	الــبيئي  	الــحالــي،  	فــأن  	لهــذا  	الــنوع  	مــن  	املــمارســات  	األثــر  	فــي  	تــعريــة  	الــتربــة  
	وتــدهــور  	األراضــي  	وتــراجــع  	املــوائــل،  	وبــالــتالــي  	خــسارة  	مــباشــرة  	لــلتنوع  	األحــيائــي.  	وعــليه  	فــإن  	هــناك  	حــاجــة  	مــلحة  	إلــى  	حشــد  
	الـوعـي  	الـدولـي،  	وتـوفـير  	املـساعـدة  	للحـد  	مـن  	نـقص  	الـوقـود  	والـغاز  	مـن  	اجـل  	تـجنب  	هـذه  	الـكارثـة  	الـبيئية  	الـوشـيكة.  	والجـديـر  	بـالـذكـر،  
	أن  	اســتمرار  	هــذه  	املــمارســات  	عــلى  	املــدى  	الــطويــل  	يــؤدي  	تهــدد  	بــشكل  	مــباشــر  	لســالمــة  	أرخــبيل  	كــنقطة  	هــامــة  	لــلتنوع  	األحــيائــي  
		فـقدان  	خـدمـات  	الـنظام  	الـبيئي  	األمـر  	الـذي  	سـيضع  	سـبل  	عـيش  	اإلنـسان  	عـلى  	هـذه  	الجـزيـرة  	عـلى    	واملـعترف  	بـها  	عـاملـيا  	وبـالـتالـي  

	املحك.  

خــبراء يــنتمون إلــى أكــثر مــن 12 جــنسية مــختلفة ، يــعملون فــي مــجال الــبحوث فــي أرخــبيل ســقطرى ، فــي اجــتماع أصــدقــاء ســقطرى، 
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		جـنسية  	مـختلفة،  	مـما  	يـوجـب  	أن  	يسـترعـي  	انـتباه  	املـجتمع  	الـدولـي  	و  	إعـطاء  	صـوت    12	مـثل  	أجـتماع  	أصـدقـاء  	سـقطرى  	أكـثر  	مـن  
		بــــــــــــــــــقـاء  	الــــــــــــــــــتـراث  	الــــــــــــــــــثـقـافــــــــــــــــــي  	والــــــــــــــــــطـبـيـعـي  	فــــــــــــــــــي  	أرخــــــــــــــــــبـيـل  	ســــــــــــــــــقـطـرى    	لــــــــــــــــــلـسـكـان  	املـحــــــــــــــــــلـيـني  	املــــــــــــــــــعـنـيـني  	مــــــــــــــــــن  	أجــــــــــــــــــل  

	  .(www.friendsofsoqotra.org)

		مـن  	خـالل  	األحـداث  	املـدمـرة  	فـي    ،	إن  	سـكان  	سـقطرى  	وتـنوعـها  	األحـيائـي  	الـفريـد  	هـم  	ضـحايـا  	صـامـتون  	بـشكل  	غـير  	مـباشـر  	لـلنزاع  	املسـتمر  
	الـــيمن.  	ويهـــدف  	أصـــدقـــاء  	ســـقطرى  	بـــالحـــديـــث  	عـــن  	هـــؤالء  	الـــذيـــن  	يـــمكن  	نـــسيانـــهم  	بـــسهولـــة  	والـــضغط  	مـــن  	أجـــل  	اســـتئناف  	مـــبكر  	لـــلرحـــالت  

	والخدمات  	لل  	أرخبيل  	بحيث  	يمكن  	الحفاظ  	على  	سالمة  	ممتلك  	التراث  	العاملي.  
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