32

الخميس  15إبريل /نيسان  2021م  3رمضان  1442هـ ¶ العدد  2418السنة السابعة
Thursday 15 April 2021

هوامش

كثيرون هم الذين يقصدون محمية الدوسري في قطر لالستمتاع بأوقاتهم بعيدًا عن صخب المدينة .فالمحمية تعد
المكان المناسب للتعرف إلى الحيوانات وقضاء وقت جميل

مدخل المحمية (العربي الجديد)

محمية الدوسري
ضباع وطيور وأشجار تستقطب أهالي وزوار قطر
الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ُ
ت ـعـ ّـد حــديـقــة ومـحـمـيــة ال ــدوس ــري ،الــواقـعــة
فــي منطقة الشيحانية عـلــى بـعــد نـحــو 50
كيلومترًا غــرب العاصمة القطرية الدوحة،
م ـق ـص ـدًا س ـيــاح ـيــا ل ـل ـم ــواط ـن ــن وامل ـق ـي ـمــن
والــزوار ،خصوصًا يومي الجمعة والسبت.
كما تستقبل نهاية األسبوع طالب املدارس
والجامعات والرحالت التي تنظمها جهات
مختلفة على الرغم من أنها استثمار خاص.
وتقدم املحمية أنشطة ترفيهية في األعياد،
أبــرزهــا ركــوب الخيل والـجـمــال ،وتقصدها
معظم العائالت والجاليات املقيمة لقضاء
نهاية األسبوع بعيدًا عن ضوضاء املدينة،
وب ـ ـهـ ــدف االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ــال ـط ـب ـي ـع ــة ،ورؤي ـ ــة
ال ـح ـي ــوان ــات ال ـب ــري ــة والـ ـطـ ـي ــور .وال يـخـلــو
األمر من حفالت الشواء ،وال سيما أن إدارة
املـحـمـيــة وفـ ــرت م ــواق ــد مـخـصـصــة لـلـشــواء
ومـ ـظ ــات م ــن س ـعــف ال ـن ـخ ـيــل واألخـ ـش ــاب،
إلــى جانب مسرح يضم عــددًا من املدرجات
إلق ــام ــة ال ـح ـف ــات وامل ـس ــاب ـق ــات واألن ـش ـط ــة
الـتــرفـيـهـيــة ،وق ــد أقـ ــام أح ــد أب ـن ــاء الـجــالـيــة
السودانية حفل زفافه داخل املحمية في عام
ُ
ّ
املحمية ألكثر
يعود تاريخ تأسيس
.2018
م ــن  40ع ــام ــا ،وق ــد أسـسـهــا مـهـنــدس درس
علوم الطيران في بريطانيا وأميركا ،يدعى
محمد مطر الدوسري ،فترك مهنته ليتفرغ
ملشروعة الخاص الذي هدف من خالله إلى
إثراء البيئة القطرية الصحراوية بالنباتات
والـحـيــوانــات الـبــريــة .وعــن ال ـبــدايــات ،يقول
ال ــدوس ــري« :ع ــام  ،1980ب ــدأت أجـمــع بعض

أنـ ــواع الـطـيــور وال ـق ــردة وال ـن ـعــام وال ـغــزالن
وح ـيــوانــات مــن الـبـيـئــة الـقـطــريــة .وف ــي عــام
 ،1988بـ ـ ـ ــدأت رحـ ـ ـ ــات صـ ـي ــد إل ـ ــى ال ـ ــدول
األفــري ـق ـيــة واآلس ـي ــوي ــة واألوروب ـ ـيـ ــة لجلب
بعض الحيوانات البرية ،وصــارت املحمية
تـضــم ع ــددًا مــن الـضـبــاع الـعــربـيــة واألس ــود
األف ــري ـق ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ــوع ــول والـ ـغ ــزالن
والجمال والسالحف البرية والطيور
واملها ِ
امل ـت ـن ــوع ــة ،م ــن ال ـص ـق ــور إلـ ــى وال ـب ـب ـغ ــاوات
وغـ ـي ــره ــا» .ف ــي امل ـح ـم ـيــة  14ق ـس ـمــا ،أول ـهــا
قسم النباتات ،ويحتوي علي مجموعة من
النباتات البرية ،كالعوسج والكنار والثمر
والتمر الهندي والدمس السعودي والسدر،
ّ
وهـنــاك خطة لتوسعته ليشمل كــل نباتات
الـبـيـئــة الـقـطــريــة ويـصـبــح مــرجـعــا للطالب
والباحثني.
ويـ ـض ــم ق ـس ــم الـ ـطـ ـي ــور امل ـح ـن ـط ــة ن ـح ــو 75
نوعًا ،كالنعام األفريقي والنعام األسترالي
والحبارة والحمام البلدي والحمام الزاجل
واإلوز والبط والـطــاووس والصقر والنسر
وغ ـي ــره ــا .وث ـ ّـم ــة ق ـســم ل ـل ـح ـيــوانــات الـبــريــة
ّ
يضم املها العربي والالما والجمل
املحنطة،
«أبـ ــو س ـنــامــن» وال ــوع ــل امل ـغــربــي وال ـغ ــزال
األرقط وغزال الريم وغيرها.
وفـ ـ ــي ال ـق ـس ــم الـ ـبـ ـح ــري ب ـح ـي ــرة وم ـت ـحــف
لحيوانات محنطة ،كاألسماك والتماسيح
والشعب املرجانية وهالم البحر ،باإلضافة
إلــى مجموعة من أدوات الصيد ،كالشباك
والصنانير .كما تحتوي الحديقة على نحو
 50حـظـيــرة تـضــم الـعــديــد مــن الـحـيــوانــات
املفترسة ،كاألسود والتماسيح والضباع

وكالب الصيد ،باإلضافة إلى طيور الزينة،
ك ــال ـق ـم ــري والـ ـحـ ـم ــام الـ ــزاجـ ــل والـ ــزواحـ ــف
والسالحف البرية واملائية والثعابني .كما
تحتضن املحمية قسما للتراث ،يضم 100
قطعة من الفلكلور القطري القديم ،وأدوات
ن ــادرة اسـتـخــدمـهــا األق ــدم ــون فــي حياتهم
اليومية ،كالسيوف والخناجر والبنادق،
ً
فضال عن الزي التقليدي القطري.
وي ـع ـت ـبــر ق ـس ــم ركـ ـ ــوب الـ ـحـ ـي ــوان ــات ثــابـتــا
وأســاسـيــا فــي املحمية ويستقطب ال ــزوار
من مختلف األعمار ملمارسة هواية ركوب
الـخـيــل وال ـج ـم ــال ،حـيــث يـلـتـقـطــون ص ــورًا
ت ــذك ــاري ــة ،وث ـم ــة ق ـســم مـخـصــص ل ـلــزراعــة
ال ـع ـض ــوي ــة ب ـ ـ ــدون اسـ ـتـ ـخ ــدام أي أس ـم ــدة
ك ـي ـم ـيــائ ـيــة .وإل ـ ــى ج ــان ــب كــون ـهــا مـقـصـدًا
سياحيًا وبيئيًا ومتنفسًا للسكان ،تقام
في املحمية ،وخاصة في املوسم الشتوي،
ال ـعــديــد م ــن امل ـه ــرج ــان ــات ،مـنـهــا مـهــرجــان
الـ ـط ــائ ــرات ال ــورقـ ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ع ــروض
األل ـع ــاب الـسـحــريــة واألكـ ــروبـ ــات وال ـحــرف
واملأكوالت الشعبية.
وي ـقــول ال ــدوس ــري لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
عــدد زوار الحديقة واملحمية يتجاوز 200
أل ــف زائ ــر س ـنــويــا ،م ــن مــواط ـنــن ومقيمني
وس ـي ــاح وض ـي ــوف ال ــدول ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة واليتامى .ويؤكد
أن املـحـمـ ّـيــة حققت الـعــديــد مــن اإلن ـج ــازات،
ومن خاللها حصل على جائزة الشخصية
البيئية األولــى في قطر ،وجائزة شخصية
البيئة لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة ل ـعــامــي  2003و ،2004وش ـه ــادة

باختصار
عام  ،1980بدأت أجمع
بعض أنواع الطيور
والقردة والنعام
والغزالن وحيوانات
من البيئة القطرية.
وفي عام ،1988
بدأت رحالت صيد
إلى الدول األفريقية
واآلسيوية واألوروبية
لجلب بعض
الحيوانات البرية،
وصارت املحمية تضم
عددًا من الضباع
العربية واألسود
األفريقية
■■■
كان لتفشي كورونا
تأثير على عدد
زوار املحمية ،ويؤكد
الدوسري حرصه
على تطبيق اإلجراءات
االحترازية املطلوبة
فيها ،من قياس
درجة حرارة كل
زائر ،ومتابعة تطبيق
«احتراز» ،والحرص
على وضع الكمامة
والتباعد االجتماعي

األيـ ــزو الــدول ـيــة لـلـبـيـئــة ،والـكـثـيــر م ــن كتب
ال ـش ـكــر م ــن ال ـس ـف ــراء والـ ـ ـ ــوزراء واملـنـظـمــات
الــدولـيــة وضـيــوف الـبــاد .وحــول التكاليف
الـ ـت ــي ي ـت ـح ـم ـل ـهــا والـ ــدعـ ــم امل ـ ـ ـ ــادي ،يــوضــح
ال ــدوس ــري أن الـتـكــالـيــف ض ـخ ـمــة ،وتـشـمــل
روات ـ ـ ــب ل ـل ـعــام ـلــن ف ــي امل ـح ـم ـي ــة ،وص ـيــانــة
دوريـ ـ ــة ل ـل ـم ــراف ــق ،واألع ـ ـ ــاف ل ـل ـح ـيــوانــات،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ــزراع ــة وغ ـيــرهــا .ويتمنى
أن يلقى الــدعــم املــالــي مــن الـجـهــات املعنية،
للمساهمة في تطوير املحمية ،التي يسعى
ألن تستقطب املشجعني الذين سيتوافدون
إلــى الـبــاد لحضور فعاليات بطولة كأس
الـعــالــم ل ـكــرة ال ـقــدم  .2022مــن جـهــة أخ ــرى،
يلفت إلى أنه كان لتفشي كورونا تأثير على
عــدد زوار املحمية ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه
حرصه على تطبيق اإلج ــراءات االحترازية
املطلوبة ،مــن قياس درجــة ح ــرارة كــل زائــر،
ومتابعة تطبيق «احتراز» ُ(يتيح ّ
تتبع آخر
مستجدات كــورونــا) ،والـحــرص على وضع
الكمامة ،الفتًا إلى أن الناس يقضون معظم
األوقــات في الهواء الطلق ،مع الحفاظ على
التباعد االجتماعي.
م ــن ج ـه ـ ّتــه ،ي ـق ــول امل ـق ـيــم الـ ـس ــوري يــاســن
الـعـلــي إن ــه اع ـتــاد زيـ ــارة مـحـمـيــة وحــديـقــة
الــدوســري بشكل دوري ،وخـصــوصــا حني
تـكــون درج ــة ال ـح ــرارة والــرطــوبــة معتدلة،
موضحًا أنها «تضم أشجارًا كثيفة تشبه
إلــى حد ما الغابات واألح ــراج في سورية.
كـمــا يستمتع األط ـف ــال بــرؤيــة الـحـيــوانــات
والطيور النادرة التي ال يشاهدونها إال من
خالل التلفاز ،كالضبع واألسد والطاووس
وغ ـ ـيـ ّ ــرهـ ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــوان ــات
املـحــنـطــة» .يضيف الـعـلــي أن ــه مـنــذ قــدومــه
إلــى الدوحة قبل نحو عشر سنوات ،يزور
املحمية مــع األه ــل واألص ــدق ــاء ،خصوصًا
في فصل الشتاء ،ويقضون أوقاتًا ممتعة،
الفتًا إلى أن الدخول كان مجانيًا ،لكن منذ
أكـثــر مــن عــامــن ،أصـبــح رس ــم الــدخــول 10
رياالت (نحو  2.7دوالر) للشخص الواحد.

وأخيرًا
كم نحن ضعفاء ...واهلل غالب
سعدية مفرح

كــل عــام وأنـتــم بخير وصحة وســامــة ..وهــذا لسوء
الحظ ال ُ
يحدث دائما ،لكننا ّ
نكرر التهاني على سبيل
ّ
األمنيات املستمرة فرديا وجمعيا ،فما زالت األمنيات
ً
ً
قــادرة على أن تقيم أود الحياة ،وتجعلنا أكثر قــدرة
ّ
مشكالت ومصاعب.
على تحمل ما يواجهنا فيها من
ٍ
ّ
للعام الثاني على التوالي ،نستقبل رمضان مكبلني
بقيود فرضتها علينا الجائحة التي اتسعت رقعتها،
ٍ
وت ـم ـ ّـدد وقـتـهــا كـثـيــرا ،وبـشـكــل لــم نـكــن نـتــوقـعــه في
البدايات .لكن التجربة االضطرارية التي وجدنا أنفسنا
نعيشها مستمرة .وما كان بعيدا أصبح قريبا ..في
املرض واملوت أيضا ،وفي بشائر النجاة هنا وهناك.
هل يحق لنا اآلن أن ّ
نتحدث عن خالصات التجربة ،أو
عــن دروس ـهــا ،ونـحــن مــا زلـنــا فــي خضمها؟ ال ــدروس
انهالت علينا منذ اليوم األول للجائحة ،ولكنها متغيرة
ونـحــن مـتـغـيــرون أي ـضــا ،فــا ش ــيء ثــابــت تـحــت ظــال
ف ـي ــروس أن ـت ــج م ــزي ــدا م ــن ال ـف ـي ــروس ــات االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وح ـت ــى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ـفــي وقـ ـ ٍـت بــدأنــا

إح ـصــاء خـســائــرنــا الشخصية بسبب ك ــورون ــا ،على
صعيد املــرض واملــوت تحديدا ،كان كثيرون في العالم
ّ
ـوال
كله يتحسسون جيوبهم ،ومــا تبقى فيها مــن أمـ ٍ
ملواجهة املجهول .ويبدو أن هذا أحد الــدروس املتأخرة
لهذه الجائحة التي عطلت كل شــيء تقريبا ،فقد فقد
كثيرون أعمالهم ،وبالتالي مـصــادر أرزاق ـهــم ،بعد أن
ٌ
ٌ
ٌ
ومؤسسات كثيرة أبوابها ،أو قلصت
شركات
أغلقت
ّ
أع ــداد العاملني فيها ملواجهة الخسائر امللحة بسبب
اإلغالقات الكلية والجزئية في العالم كله .قصص كثيرة
نعيشها ونتعايش معها ونسمع بها ،نتجت عن هذه
اإلغالقات ،وكلها تشير إلى أننا ضعفاء أكثر مما كنا
ّ
ٌ
أسباب لم
نتوقع .ضعفاء بالقدر الــذي تتحكم فيه بنا
يمكن أن تعيقنا عن ممارسة أعمالنا
نكن نتخيل أنها ّ
إلى الدرجة التي تتعطل فيها مسارات هذه األعمال كليا،
ما يجعلها تموت ،فنموت معها ونحن على قيد الحياة.
أكثر ما يؤملني ،هذه األيام ،سماع قصص هذا النوع من
املوات املجتمعي الذي أصبح مصيرا لكثيرين جدا ،منك
وفيك وحولك؛ أهل وأصدقاء وزمــاء ومعارف من كل
األعمال واألعمار والجنسيات ،وخصوصا من شرائح

ّ
مجتمعية ،ال تغطيها الحلول الرسمية أو الحكومية التي
توفرها الدولة ملواطنيها ،كشريحة البدون ،غير الحاملني
أي جنسية ،وشريحة الــوافــديــن العاملني فــي البلدان
الخليجية على سبيل اإلقــامــة املــؤقـتــة ،وربـمــا الدائمة
مثال ،فقد فقد كثيرون من هؤالء أعمالهم في فترة هذه
الجائحة الثقيلة ،وطاول ذلك املصير املؤلم ،حتى الذين
ّ
مأمن من املخاطر،
يعملون في وظائف ظنوا أنها في
ٍ
لعدم تقاطعها بشكل مباشر أو واضــح مــع معطيات
الجائحة ..ولكن يبدو أن الخطر ُ
يحدث بالجميع نسبيا.

للعام الثاني على التوالي،
نستقبل رمضان مكبّلين
بقيود فرضتها الجائحة
ٍ
التي اتسعت رقعتها

والقصص كثيرة وموجعة فعال .إذ يفقد رب األســرة
العمل فجأة .ال بسبب تقصيره ،بل بسبب الظروف التي
ّ
يتعرض لها مصدر هــذا العمل ،فتتوقف الحياة كلها
في بيته ،فراتبه من هذا العمل هو كل موارده املالية في
الـحـيــاة .وبواسطته ،استطاعت أســرتــه أن تستمر في
مناشطها في العيش والدراسة والتطبيب ،وغيرها من
مناشط ضرورية .ما يجعل التفكير بخيارات الهجرة،
بعد فقدان مصدر الرزق الوحيد ألسرة مثل تلك األسرة،
طبقا جاهزا على مائدة النقاشات اليومية في املصير.
وف ــي خـضــم الـنـقــاشــات الـتــي ت ــدور ،ي ـحـ ُـدث أن تنشط
الذاكرة في إحياء املشكالت القديمة والصعوبات املهملة،
ليصبح ّ
التحدي أكبر وأصعب .وهو ما أصبحنا نشاهد
نتائجها في املحاكم ما بني طالق وانفصال ،باإلضافة
الى نتائج أخرى وراء أبواب البيوت املوصدة على حاالت
املرض واالكتئاب والخيارات القاسية األخرى .إلى أين
تسير بنا هذه الجائحة بالضبط؟ قد تنتهي فجأة أو
ننجح في السيطرة عليها بواسطة اللقاحات ،وغيرها
من الحلول الطبية  ،ولكن ما تركته في أعماق البشرية
أكبر بكثير مما نتوقع  ..والله غالب!
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