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ارخبيل سقطرى..
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مناسبات

ــذي حافظ عىل  ــقطرى ال  ارخبيل س
ــة  والجغرافي ــة  الطبيعي ــه  خصوصيات
ــام  أم ــوم  الي ــات  ب ــور،  العص ــر  م ــىل  ع
التحدي االكرب إذ أصبحت هذه املحمية 
ــتوى العالم  ــىل مس ــرب ع ــة األك الطبيعي
ــىل  ــه ع ل ــرب  ــدي األك التح ــة  يف مواجه
ــاكات  ــات وانته ــل ممارس ــالق بفع االط
ــي  ــعودي االمارات ــالل الس ــوات االحت ق
ــني املاضيني  ــت خالل العام والتي مارس
ــارس تجاوزات واعماالً عابثة  والتزال تم
ــؤولة وتدمري ورسقة محتويات  وغري مس
ــاني النادر  ــز الطبيعي واالنس ــذا الكن ه
ــز  املمي ــي  البيولوج ــه  تنوع ــل  وجع
ــون يف مهب الرياح  ــد عىل هذا الك والفري

ــا يقول   ــم. كم ــي ال ترح ــري الت واالعاص
ــة  ــؤون البيئ ــون بش ــون واملهتم الباحث
ــذروا مرارا  ــاني والذين ح والرتاث االنس
ــي يقوم بها  ــات الخرقاء الت من الترصف
ــراء، حيث  ــراب الصح ــون من أع املحتل
أفرغوا كل أحقادهم منذ وطأت أقدامهم 
ــل  ــىل كل يشء جمي ــل ع أرض االرخبي
ــى االنجليز  ــم يفعله حت ــه.. وهو ما ل في
ــن  م ــعة  واس ــزاء  ألج ــم  احتالله ــان  إب

الجنوب اليمني.
جزيرة من الجنون

ــذا يصفها  ــون" هك ــرة من الجن "جزي
ــة  البيئ ــؤون  ــون بش ــون واملهتم الباحث

والرتاث االنساني.
ــقطرى اليمنية القابعة  إنها جزيرة س
ــد  ــىل بع ــدي ع ــط الهن ــاق املحي يف اعم
ــواطئ  ش ــن  م ــة  البحري ــال  األمي آالف 

ــادر  ــرد ون ــاك كل يشء متف ــن.. هن اليم
ــل  ــي يف أجم ــال الطبيع ــىل الجم ويتج
ــاهد. ويقول املختصون يف  الصور واملش
ــقطرى  ــاء :إن ما تتميز به س علم االحي
ــة وخصائص نادرة  ــات طبيعي من مكون
وخاصة فيما يتعلق بالنباتات واإلحياء 
ــد مثيل  ــي ال يوج ــة الت ــة والبحري الربي
ــم وال يمكن ان  ــتوى العال ــىل مس ــا ع له
تتوافر إال بها دونا عن سائر بقاع االرض 
ـــ " املتحف  ــون ب ــا يك ــبه م ــا اش يجعله

الحي للتاريخ الطبيعّي"
موقع مميز وخصائص نادرة

ــم  ت ــي  والت ــقطرى  س ــرة  جزي ــع  تق
ــرتاث العاملي من  ــة ال ــا يف قائم تصنيفه
قبل منظمة "اليونسكو" يف العام 2008م 
ــواحل القرن  يف املحيط الهندّي قبالة س
ــم من جنوب  ــىل بعد 350 ك ــّي ع األفريق

ــة ويتكون ارخبيل  ــبه الجزيرة العربي ش
ــإىل جانب  ــزر ف ــع ج ــن أرب ــقطرى م س
جزيرة سقطرى التي تستحوذ عىل أكرث 
ــل البالغ  ــاحة االرخبي ــن %90من مس م
ــع تقريبا  ــرت مرب ــف كيلو م ــوايل 27ال ح
ــرى وهي  ــزر صغرية أخ ــالث ج ــد ث توج

ُجزر عبد الكوري وسمحة ودرسة.
 ويعد ارخبيل سقطرى وفقا لكثري من 
ــني أكرب محمّية طبيعّية للنّباتات  الباحث
ــادرة يف العالم ،وحافظ  ــات النّ والحيوان
ــاء  علم ــح  يرج ــذي  ال ــل  االرخبي ــذا  ه
ــن  ع ــا  جغرافي ــه  انفصال ــا  الجيولوجي
ارايض عن افريقيا قبل نحو 7ماليني سنة 
ــرد مكوناته ..واىل  ــىل خصوصياته وتف ع
ــقطرى أو  ــت قريب جدا لم ترضخ  س وق
تتأثر بعوامل التّلويث البيئّي ومعطيات 
ــن بعدها  ــتفيدة م ــة الحديثة مس املدني
ــبه جزيرة  ــع عن أرايض جنوب ش الواس
ــن ارايض  ــن ناحية وع ــماال م ــرب ش الع
ــة  ــش عزل ــا لتعي ــي غرب ــرن االفريق الق
ــر الكبري يف بقاء  ــة" كان لها االث "ايجابي
ــاء بحرها  ــقطرى نقية وبق ــواطئ س ش
محافظاً عىل لونه الالزوردّي ومخلوقاته 
ــا حافظت أرض  ــة واملتفردة ، كم الجميل
سقطرى  عىل تكاثر االّشجار والنباتات 
ــد يف أي مكان آخر  ــادرة الّتي ال توج الن
ــات الطبية  ــم ومنها تلك النبات من العال
التي  ُيستخرج منها األدوية والعالجات 
ناهيك  عن  الطيور والزواحف والثديات 
والكائنات الربية األخرى التي منها ماال 

يمكن رؤيته إال يف أرايض سقطرى.
جمال أسطوري

ــن  ــاء م ــني والعلم ــن الباحث ــاك م هن
ــقطرى بالجمال  ــة يف س ــف الطبيع وص

ــم  عال اىل  ــاوز  يتج ــذي  ال ــطوري  االس
الخيال واألحالم ومنهم من أطلق عليها 
ــر وذلك   ــة اىل كوكب آخ ــاألرض املنتمي ب
ــجار والنباتات  ــوي عىل األش ألنها تحت
ــي تعود اىل ما قبل 20  القديمة جداً والت
مليون سنة ومن تلك االشجار ما تعرف 
ــمات  ـــ"دم االخوين" وهي إحدى الس ب
ــمى  ــن معالم الجزيرة كما تس ــارزة م الب
ــجرة تنني الدم أو أخوين الدم “وقد  “ ش
يف  ــون   املؤرخ ــول  يق ــا  كم ــتخدمت  اُس
ــطى  ــحر ُمنذ  القرون الوس طقوس الس
ــاث  االبح يف  ــا  أيض ــتخدم  تس ــا  كم
ــجرة الغريبة ذات  ــة وهي الش الكيميائي
الفروع السامقة والتي تأخذ شكل التاج 
ــل لها يف  ــوك ال يوجد مثي ــىل رأس املل ع
ــاء املعمورة. كما  ــكان آخر عىل أرج أي م
ــور وحرشات   ــقطرى عىل طي تحتوي س
ــرية ال يمكن رؤيتها إال  وكائنات نادرة كث

عىل تلك الجزيرة .
ويقول أعضاء البعثة الفرنسية لآلثار 
ــنوات خلت   والتي زارت  الجزيرة منذ س
ــز بحرشات  ــقطرى يتمي ــل س :إن أرخبي
ــن األرض  ــر م ــكان آخ ــد يف أي م ال توج
ــي يوجد منها  ــات النهار والت مثل فراش
ــتوطناً إضافة إىل 60  ــاً مس نحو 15 نوع
نوعاً من فراشات الليل اىل جانب وجود 
ــن الحرشات الطائرة 80 نوعاً  100 نوع م
ــقطرى .لكن هذا  ــا ال يوجد إال يف س منه
ــل والنادر تعرض  الكنز الطبيعي الجمي
ويتعرض حاليا ألسوأ همجة رشسة عىل 
ــة ممن ال  ــراب الحقد والكراهي ــدي أع أي
ــياحية  يمتلكون أي تراث أو مقومات س
ــقطرى  ــىل س ــم ع ــام حقده ــوا ج ليصب

ومحتوياتها الطبيعية النادرة.
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