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استنزاف متواصل لبيئة جزيرة سقطرى اليمنية منذ عام 2015، في ظل النفوذ الكبير لدولة اإلمارات هناك، ما يهدد 
تنوعها البيولوجي والحياة النباتية والحيوانية الغنية كما تصفها »يونسكو«، وفق ما يوثق التحقيق

استنزاف موارد سقطرى 
في ظل السيطرة اإلماراتية

الجزيرة 
المنهوبة ]3/3[

سقطرى ـ زكريا حزام

يــخــشــى الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــدالــلــه 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــــور، رئــــيــــس الـــهـ ــثــ ــ الــ
لــحــمــايــة الــبــيــئــة فــــي الـــيـــمـــن، مــن 
املتواصل  التجريف  عمليات  تأثير  عــواقــب 
الطبيعية  واملـــوارد  والبحرية  البرية  للبيئة 
ــوات  ــ ــرة قــ ــطــ ــيــ ــذ ســ ــنــ لــــجــــزيــــرة ســــقــــطــــرى، مــ
دولــــة اإلمـــــارات عــلــيــهــا، مــا أدى إلـــى مشاكل 
ــيـــوي، ونــفــوق  ــّوع الـــحـ ــنـ ــتـ واخــــتــــاالت فـــي الـ
ــنـــات الـــبـــحـــريـــة والــــبــــريــــة واإلضـــــــــرار  ــلـــكـــائـ لـ
ــنـــادرة، وهــو  الـ الــحــيــاة الطبيعية  بــمــقــومــات 
»تقييم  ما يؤكده التقرير امليداني الخاص بـ
ــعــب املــرجــانــيــة فـــي شـــواطـــئ الــجــزيــرة« 

ُ
الــش

البيئة  الـــذي أجـــراه خــبــراء مــن هيئة حماية 
إبــريــل/ نيسان 2017، بعد  بسقطرى في 27 
جوالت من العاصمة حديبو شرقي سقطرى 
حتى منطقة رأس أراسل التي تبعد عنها 100 
كيلومتر، إذ كشف التقرير عن تجميع 2800 
طن من أحجار املرجان التي تم استخراجها 
من شواطئ سقطرى بعد إعصاري تشاباال 
ومــيــغ فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2015، 
ليتم تصديرها إلى اإلمارات، بحسب إفادات 

أهالي الجزيرة ملعّدي التقرير.
ويــضــم أرخــبــيــل ســقــطــرى ســت جـــزر، تتميز 
ــادرة،  ــ ــنـ ــ ــيــــوانــــات الـ ــاتـــات والــــحــ ــبـ ــنـ بـــتـــنـــوع الـ
وتــــؤوي 192 مــن الــطــيــور الــبــريــة والــبــحــريــة، 
منها 44 نوعًا تولد في الجزر، و85 نوعًا من 
الطيور املهاجرة، باإلضافة إلى تنوع الحياة 
الــبــحــريــة لــســقــطــرى، حــيــث يــوجــد فيها 253 
نوعًا من الشعاب املرجانية، و730 نوعًا من 
األسماك الساحلية، و300 نوع من السلطعون 
وجراد البحر والروبيان، ما جعلها من أكثر 
املــنــاطــق غــرابــة فــي الــعــالــم، وجـــرى إدراجــهــا 
ــع الــبــحــريــة الــعــاملــيــة ذات  ــواقـ عــلــى قــائــمــة املـ
2008، بحسب  عــام  في  البيولوجية  األهمية 

املوقع الرسمي ملنظمة »يونسكو«.

تجريف البيئة البحرية
تتعرض البيئة البحرية والشعب املرجانية 
املنظم  الجرف  في جزيرة سقطرى ملخاطر 
املرجان، والصيد  من خال جمع وتصدير 
ــواع األحـــيـــاء الــبــحــريــة،  ــ الــجــائــر لــبــعــض أنــ

األســمــاك الــكــبــيــرة والــثــديــيــات، وهـــو مــا يتم 
تدميره حاليًا.

العبث بموارد الجزيرة
يــطــلــق نـــاشـــطـــون ســـقـــطـــريـــون عـــلـــى خــلــفــان 
مــــبــــارك املـــــزروعـــــي، مــمــثــل مـــؤســـســـة خــلــيــفــة 
ــال الـــخـــيـــريـــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة، »بـــريـــمـــر  ــمــ لــــأعــ
ســــقــــطــــرى«، نــســبــة إلـــــى بـــــول بـــريـــمـــر حــاكــم 
الـــعـــراق األمــيــركــي بــعــد احــتــالــه عـــام 2003، 
ويــــؤكــــد الـــنـــاشـــطـــون أن ســـيـــطـــرة املــــزروعــــي 
ــرة يـــجـــعـــانـــه يــتــحــمــل  ــزيــ ــجــ ونـــــفـــــوذه فــــي الــ
واملـــوارد  البحرية  بالبيئة  العبث  مسؤولية 
الجزيرة  بها  تتميز  التي  الــنــادرة  الطبيعية 
وعلى رأسها الطيور واألشجار والحيوانات 
وأحجار الرخام، وفقًا ملا وثقه معد التحقيق 
الجزيرة، منهم  إفـــادات 20 من مواطني  عبر 
الــنــاشــط الــشــبــابــي عــــوض الــســقــطــري الـــذي 
»العربي الجديد«: »يتم جمع وتهريب  لـ قال 
ــيـــور بــعــضــهــا مــهــدد  ــطـ ــن الـ أنـــــــواع نـــــــادرة مــ
وغراب  السوادية،  طيور  ومنها  باالنقراض، 
البحر السقطري، وطائر الخطافة، باإلضافة 
 عن حيوانات قط 

ً
الحوام، فضا الصقر  إلى 

الــزبــاد، فيما جــرت تــعــديــات على شــجــرة دم 
ــادرة«، وهـــو مــا يــؤكــده الخبير  ــنـ األخــويــن الـ
الــبــيــئــي فـــي جــامــعــة حــضــرمــوت الــحــكــومــيــة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مضيفًا  أحــمــد،  مــازن 
»تحّكم اإلمارات في املنافذ البحرية والبرية 
والــجــويــة وعــــدم خــضــوع مــراكــبــهــا لــلــرقــابــة 
والــتــفــتــيــش جــعــا مـــن الــصــعــب مــعــرفــة مـــاذا 
يحدث في امليناء«، موضحًا أن »املواطنني في 
اإلمــاراتــيــة تقوم  السفن  يــشــاهــدون  سقطرى 
بترحيل قوالب كبيرة مغلقة ال يعرفون ماذا 
تفتيش«، وتعد  بـــدون  تمر  بــداخــلــهــا، ألنــهــا 
البيئة  لــقــانــون حماية  الــتــعــديــات خــرقــًا  تلك 
رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في املادة 11 
منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج 
املحميات  فــي  البحرية  أو  الــبــريــة،  الكائنات 
الطبيعية، أو إتاف، ونقل النباتات وإتاف 
الــتــكــويــنــات الــجــيــولــوجــيــة، أو املــنــاطــق التي 
ــيـــوانـــات، أو  تــعــد مــوطــنــًا لــفــصــائــل مـــن الـــحـ
الــنــبــات، كــذلــك يــمــنــع مــنــح تــراخــيــص إقــامــة 
أي مـــشـــاريـــع مـــن شــأنــهــا أن تــضــر بــالــبــيــئــة 
القرار  إلــى  باإلضافة  الطبيعية،  واملحميات 
الــذي يمنع  الجمهوري رقــم 295 لعام 2000، 
إخــراج أي مــواد من الجزيرة، حماية للنظام 
الــبــيــئــي واملــحــافــظــة عــلــى الـــتـــنـــوع الــحــيــوي 

واملحميات الطبيعية«.

نتائج كارثية على الجزيرة
نــفــقــت 47 مــن الـــدالفـــني بــشــكــل غــيــر مسبوق 
فــي ســقــطــرى منتصف يــولــيــو/ تــمــوز 2017 
بحسب مــا يــقــول املــديــر الــعــام لــفــرع الهيئة 
سعد  بسقطرى  السمكية  للمصائد  الــعــامــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــشــيــرًا إلـــى أن  بــازيــاد لـــ
نفوق األسماك في شواطئ الجزيرة مستمر. 
الشرعية  بالحكومة  السمكية  الــثــروة  وزيـــر 
فهد كفاين كتب على صفحته في فيسبوك، 
أن وزارتـــــــه ستشكل  الــــدالفــــني،  نـــفـــوق  عــقــب 
لجنة متخصصة ملعرفة أسباب النفوق، لكن 
وزارة  فــي  مــصــدر  بحسب  تشكل  لــم  اللجنة 
ــروة الــســمــكــيــة، ويـــرجـــع الــخــبــيــر البيئي  ــثـ الـ
نــائــف محمد أســبــاب حـــدوث هـــذه الــظــاهــرة 
الــجــائــر بــواســطــة مــواد  إلــى عمليات الصيد 
ــا أدى  خــــطــــرة، أو تـــفـــجـــيـــرات تـــحـــت املـــــــاء، مــ
إلـــى تــدمــيــر بــيــئــة األســـمـــاك وحــــدوث تسمم، 
أو بــســبــب جــــرف الــســفــن كــمــيــات كــبــيــرة من 

األسماك واالستغناء عن األسماك ذات العائد 
االقتصادي األقل والتخلص منها برميها في 
السمكية  الثروة  البحر. وينتقد نائف وزارة 
لعجزها عن القيام بأي عمل إليقاف الصيد 
ــوع »الــكــنــعــد  ــة نــ الـــجـــائـــر لـــأســـمـــاك، وخـــاصـ
الديرك« ذي القيمة االقتصادية العالية التي 
إلى  إنتاجه  الــذي يصدر  برايم  يقوم مصنع 
اإلمــــــارات بــعــمــل مــنــافــســات وتـــوزيـــع جــوائــز 
الكميات  عــلــى  يحصلون  الــذيــن  للصيادين 
تتم  املنافسة  هــذه  أن  مضيفًا  منها،  الكبرى 
على  كبير  بشكل  وتشجع  املــحــافــظ  بــرعــايــة 
االصطياد الجائر وجرف األسماك كما يقول. 
وتسببت عمليات الجرف في فقدان الصياد 
ــه  ــ ــنــــي ريــــــــاض ســـبـــيـــت مــــصــــدر رزقـ ــيــ ــعــ األربــ
الوحيد، إذ تقوم قــوارب وسفن الصيد بتلك 
برايم،  احتياجات مصنع  لتغطية  العمليات 
مــا جــعــل ســبــيــت غــيــر قــــادر عــلــى االصــطــيــاد 
بأدواته البسيطة وقاربه املتهالك، األمر الذي 

ضاعف من معاناته الحياتية كما يقول. 

تأثيرات على المدى الطويل
إلى  الــجــزيــرة  ببيئة  املستمر  العبث  يـــؤدي 
انجراف الكثبان الرملية إلى املياه الضحلة، 
ــة  ــيـ ــانـ مـــــا يــــــــؤدي إلــــــى قـــتـــل الـــشـــعـــب املـــرجـ
املــــوجــــودة فـــي الــبــحــر وتـــمـــدد مــيــاه الــبــحــر 
إلــى داخـــل الــيــابــســة، وبــالــتــالــي تختل بيئة 
الدكتور  بحسب  والبحرية  البرية  الجزيرة 
خالد عبدالله، وهو ما يؤكده تقرير »تقييم 
الــشــعــب املــرجــانــيــة فــي شــواطــئ الــجــزيــرة« 
الذي جاء فيه أن الشعاب املرجانية تتكون 
من كائنات حية موجودة في املياه الضحلة 
باملناطق املدارية التي تقل بها نسبة الغذاء، 
أو تنعدم تمامًا، وهي غنية بأنواع الحياة 
البحرية، إذ يحتوي الواحد منها على 3000 
نـــوع مــن الــكــائــنــات الــبــحــريــة، وتــلــعــب دورًا 
مهمًا في دعم بقاء آالف الكائنات البحرية، 
ــقــــريــــر »الــــقــــشــــريــــات،  ــتــ ــا بـــحـــســـب الــ ــهــ ــنــ ومــ

والسمك، والرخويات، والديدان«.
وخــلــص الــتــقــريــر ذاتـــه إلـــى أن مــا يــحــدث من 
إلى  يحتاج  ربما  املرجانية  للشعاب  تدمير 
فــتــرة طــويــلــة تــصــل إلـــى مــئــات الــســنــني حتى 
تــجــدد الــشــعــاب ذاتـــهـــا، وبــالــتــالــي فـــإن جمع 
آالف األطنان منها يعد انتهاكًا وخطرًا على 

بيئة سقطرى.

عجز حكومي
تــواصــل مــعــد الــتــحــقــيــق مــع وكــــاء محافظة 
ســقــطــرى وأولــــهــــم رمـــــزي مـــحـــروس الــوكــيــل 
األول، والوكيل لشؤون الجزر رائد الجريبي 
والــوكــيــل لــشــؤون الــبــيــئــة عــبــد الــجــمــيــل عبد 
تعقيب  بــــأي  اإلدالء  رفـــضـــوا  أنـــهـــم  إال  ــلـــه،  الـ
حــول مــا يــدور باملحافظة مــن تدمير للبنية 
الــطــبــيــعــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم كـــانـــوا قد 
وجهوا مذكرة مشتركة لرئيس الوزراء أحمد 
عبيد بــن دغــر فــي 7 يــونــيــو/ حــزيــران 2017 
إلحاطته املخاطر التي تتعرض لها الجزيرة، 
والــعــبــث الـــذي يــضــر بــاملــصــالــح الــعــامــة، بيد 
أن الــدكــتــور خــالــد عــبــدالــلــه يــقــول بـــأن إدراج 
جزيرة سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي 
العاملي من قبل اليونسكو، يوفر لها اهتمامًا 
العابثة  الجهات  ولــن تسلم  دولــيــة،  وحماية 
محلية ودوليًا من املساءلة، مضيفًا أن هيئة 
االنتهاكات،  تعمل على رصــد  البيئة  حماية 
اليونسكو،  تواصلها مع منظمة  إلــى جانب 
وإطاعها على ما يحدث للجزيرة من تدمير 

واستنزاف بيئي.

وعــلــى رأســـهـــا خــيــار الــبــحــر )كـــائـــن رخـــوي 
يــؤدي  مــا  املرجانية،  والشعب  أســطــوانــي(، 
إلى آثار مدمرة بدت في نفوق بعض األنواع، 
ــــوازن فــــي الـــتـــنـــّوع الـــبـــحـــري،  ــتـ ــ واخــــتــــال الـ
الساحلية،  إلــى تعرية األراضـــي  بــاإلضــافــة 
وتدمير املنظر الجمالي، وانجراف الكثبان 
الرملية على الشواطئ، وفقًا لتقرير خبراء 
البيئة في سقطرى،  العامة لحماية  الهيئة 
وباستخدام  العشوائي  الصيد  عــن   

ً
فــضــا

املواد املتفجرة التي تضر الشعب املرجانية 
في شواطئ الجزيرة، بحسب الدكتور خالد 
تقوم  الصيد  إن »ســفــن  قــال  الـــذي  عبدالله، 
بــعــمــلــيــات الــصــيــد بــالــتــجــريــف الــتــي تــدمــر 
على  وتقضي  املــرجــانــيــة  والــشــعــاب  البيئة 
مواطن تكاثر األسماك لصالح مصنع برايم 
ــارات، كــذلــك  ــ ــ الــــذي يــصــدر إنــتــاجــه إلـــى اإلمـ
تقوم بتفجير الشعب املرجانية للبحث عن 
ــداف واملـــحـــار، فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة  األصـــ
عليها  يسيطر  التي  املحلية  السلطات  مــن 

اإلماراتيون«.
يتطابق حــديــث الــدكــتــور خــالــد عــبــدالــلــه مع 
مستعار  )اســم  محمد  نائف  البيئي  الخبير 
خـــوفـــًا عــلــى أمـــنـــه الــشــخــصــي( الـــــذي شـــارك 
املرجانية  الــشــعــب  »تقييم  تــقــريــر  إعــــداد  فــي 
»العربي  فــي شــواطــئ الــجــزيــرة«، الــذي قــال لـ
الجديد«: »خبراء البيئة الذين قاموا بالنزول 
امليداني، لتقييم الوضع في شواطئ الجزيرة 
توّصلوا إلى وجود أكوام من أحجار املرجان 
تعود ملصلحة مقاول )تتحفظ الجريدة على 
ــــارات،  اســمــه( يــصــدر هـــذه األحـــجـــار إلـــى اإلمـ
على الرغم من أن تلك العملية سبق توقيفها 
من قبل السلطات املحلية وبتوجيهات عليا 
الخارجية  عبر  دولية  منظمات  من  وضغط 
اإلمــاراتــيــة، إال أنــهــا عـــادت بــقــوة بــعــد تــزايــد 
ــي فـــي الــــجــــزيــــرة«، ويــشــيــر  ــ ــاراتـ ــ الـــنـــفـــوذ اإلمـ
ــواد  الــتــقــريــر إلــــى أن املـــرجـــان يــعــتــبــر مـــن املــ
الحيوانية »العضوية«، ومن أشهر األحجار 
الكريمة واألكثر قدمًا في االستعمال بصناعة 
الحلي، ويحذر التقرير من أن املرجان يؤدي 
دورًا مهمًا في دعم بقاء العديد من األشكال 
املخلوقات  مــن  اآلالف  وتــتــعــايــش  الحياتية 
الــبــحــريــة جنبًا إلـــى جــنــب فــي أنــظــمــة بيئية 
مــعــقــدة تـــــراوح مـــن أنـــــواع ال تــكــاد تــــرى إلــى 

نفوق 47 من 
الدالفين بشكل 

غير مسبوق 
في سقطرى

الصيد الجائر وتدمير 
موارد الجزيرة 
البحرية يخالن 
بالتوازن البيئي
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