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شعار اليوم الوطني للدولة »2021« يكرّس حاميتها واستدامتها

االحتفاء بالبيئة

     انعكست دماثة األرض عىل دماثة أخالقهم وتواضعهم           بنوا بيوتهم من حجر األرض ووبر الحيوانات دون إرساف
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بالبساطة كبساطة بيئتهم

اّتخذت مكانة 

مهّمة يف حياتهم

برزت يف أناشيدهم 

وقصائدهم

زاد تشّبث القطرّيني 

ببيئتهم من حّبهم لوطنهم

كانوا يرتادون البحر للغوص 

صيفًا ويرّبعون يف الشتاء
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ترويه قصة شعار اليوم الوطني للدولة »2021« بالتناغم مع رؤية اللجنة املنظمة لالحتفاالت

ارتباط وثيق بني القطريني وبيئتهم

اسُتمّد الشعار املنطوق لليوم الوطني لدولة 
من  أمانة«،  األج��داد  »مرابع  وهو   ،2021 قطر 
بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  املؤسس  قصيدة 

ثاين، طيب الله ثراه:
م���رّت يب ال��ع��رات ع��دٍّ وم��ن��زٍل 

الهبايب غ��ّرت��ه  م��ا  لنا  ورس���م 
موسم  ك��ّل  نعتادها  لنا  دي���اٍر 

العشايب زخرفتها  يل  مرباعنا 
وتبني قصة شعار اليوم الوطني للدولة 2021 
وثيقًا  ارتباطًا  ببيئتهم  يرتبطون  القطريني  أنَّ 
تأثروا،  وبخصائصها  ترّبوا  فيها  القديم،  منذ 
جميع  يف  وبّرا،  بحرا  طبيعتها  مع  فتعايشوا 
 ً مهماًّ جزءًا  لت  شكَّ حّتى  وسربوها  مواسمها، 

ومؤثرًا يف تعزيز هويتهم.
كبساطة  بالبساطة  حياتهم  اتَّسمت  لذلك، 
دماثة  عىل  األرض  دماثة  وانعكست  بيئتهم، 
أخالقهم وتواضعهم وسالسة قولهم وصفاء 

عبارتهم وحّتى مالبسهم وعمرتهم.
البيئة،  لهذه  ميزة  بالرب  البحر  التقاء  مّثَل  كم 
الّنعمتني،  بني  القطريني  حياة  جمعت  فقد 

يرتادون  فكانوا  بخراتهم،  عيشهم  فاغتنى 
الشتاء.  يف  ويرّبعون  صيفًا،  للغوص  البحر 
بالحكمة  البحر  ناصية  ركبوا  اللؤلؤ  أجل  ومن 
اآلخر،  مع  تفاعٌل  الحياة  بأنَّ  وآمنوا  والّشجاعة، 
فكانوا يستقبلون السفن القادمة لشواطئهم 

من كلِّ مكان بكرم وترحيب.
رغم  والفطنة  اإللهام  وجدوا  الّصحراء  ويف 
تعكسها  صعوبٍة،  من  فيها  العيش  يكتنف  ما 
ترويض  واستطاعوا  العشب،  وقّلة  املاء  ندرة 
مْن  ال���ّروض  ج��مل  وزاد  بصربهم،  ال��ّص��ح��راء 

شاعرّيتهم وإبداعهم.
استخلفهم  التي  األرض  يف  القطرّيون  وسار 
وبنوا  بها،  واعتنوا  فيها  فنظروا  عليها،  الّله 
دوَن  الحيوانات،  ووبر  األرض  حجر  من  بيوتهم 
وكان  الله عليهم،  قّدروا نعمة  إرساف ألّنهم 

تعبرهم بالّشكر لله بالفعل قبل القوِل.
حّبهم  من  ببيئتهم  القطرّيني  تشّبُث  زاد  وقد 
به،  والفخر  باالنتمء  وشعورهم  لوطنهم 
حّتى اّتخذت البيئُة مكانًة مهّمة يف حياتهم، 

فربزت يف أناشيدهم وقصائدهم.
 ،2021 للعام  الوطني  اليوم  شعار  ويتناغم 
اليوم  الحتفاالت  املنظمة  اللجنة  رؤي��ة  مع 
الوالء  تعزيز  يف  واملتمثلة  للدولة،  الوطني 
بالهوية  واالعتزاز  والوحدة  والتكاتف 
لدولة  الوطنية 

واملتضمنة  اللجنة،  قيم  عىل  وتأكيدًا  قطر، 
املشاركة واإللهام واإلبداع والشفافية.

تجاه  الوطني  اليوم  الشعار تطلعات  ويعكس 
وإبراز  املؤقتة،  اإلثارة  وليست  املمتد  التأثر 
أف��راد  ع��ىل  والتأثر  الوطنية،  ال��رم��وز  دور 
مبادئهم  إبراز  عىل  بالرتكيز  وذلك  املجتمع، 
الشيخ  املؤسس  رأسهم  وع��ىل  وقيمهم 
جاسم بن محمد بن ثاين، طيب الله ثراه، وإبراز 
القيم  من  النابعة  القطري  املجتمع  قيم 

األصيلة للمجتمع القطري منذ تأسيس كيانه.
وينمي الشعار توعية الجيل الناشئ مبعاين 
ال����والء وال��ت��ك��ات��ف وال���وح���دة وغ��رس��ه��ا يف 
نفوسهم من خالل فعاليات محددة، والتعريف 
بالرتاث والتاريخ القطري األصيل، وعدم اختزال 
االحتفاالت،  من  ي��وم  يف  التاريخ  من  حقبة 
والرتكيز عىل الفعاليات ذات األصول التاريخية، 
الوطنية  بالهوية  م��ب��ارشًا  ارت��ب��اط��ًا  لرتتبط 
ومواقفه  املايض  وربط  املميزة،  والتقاليد 
والتكاتف  ال��والء  قيم  تعكس  التي  الوطنية 
القيم  تعكس  م��ع��ارصة  مب��واق��ف  وال��وح��دة 
الوطنية  والقيم  املفاهيم  وتجسيد  ذاتها، 
وتفعيلها عىل أرض الواقع من خالل فعاليات 
واملقيمني  املواطنني  بتفاعل  وذلك  محددة، 

خالل اليوم الوطني للدولة.
العديد من  الوطني يف طياته  اليوم  ويحمل 
عن  فضاًل  والعطاء،  والبذل  التضحية  معاين 
واالنتمء  والفخر  العز  معاين  إب��راز 

دولة  تأسيس  لذكرى  إحياًء  ُيعد  إذ  الوطني، 
قطر عىل يد املؤسس الشيخ جاسم بن محمد 
1878م،  العام  من  ديسمرب   18 يف  ثاين  بن 
والذي أرىس قواعد دولة قطر الحديثة، حتى 
أصبحت قطر يف ظل زعامته كيانًا عضويًا واحدًا 

متمسًكا وبلدًا موحدًا مستقاًل.
فرصة  قطر  ل��دول��ة  الوطني  ال��ي��وم  وميثل 
دولة  ملؤسيس  الجليلة  باألعمل  للتعريف 
قطر الذين تحّملوا الصعاب، ودفعوا مثنًا غاليًا 
هوية  عىل  ويؤكد  وطنهم،  وح��دة  لتحقيق 
واآلم��ال  امُلثل  ُيجسد  كم  وتاريخها  الدولة 
تعزيز  عىل  عالوة  الدولة،  عليها  أقيمت  التي 
بالهوية  واالعتزاز  والوحدة  والتكاتف  ال��والء 
الوطنية القطرية، وهو ما يوجب عىل الجميع 
االحتفاء بذكرى هؤالء املؤسسني، واستحضار 
تاريخهم العريق. وُيعد يوم 18 ديسمرب يومًا 
وتاريخ  بطوالت  واألح��ف��اد  األب��ن��اء  فيه  يتذكر 
دول��ة  بناء  يف  وأدواره����م  واألج����داد،  اآلب���اء 
تعكس  بطولّية  مالحم  ع��رب  الحديثة،  قطر 
وحدة  تحقيق  يف  البطوالت  هذه  نجاح  كيفّية 
قطر  أصبحت  حتى  سيادته،  وتأكيد  الوطن، 
اليوم،  هذا  يأيت  كله،  لذلك  متقّدمة.   دولة 
ليعرب جميع أهل قطر عن مشاعر الحب والفخر 
وملؤسسها  قطر  لدولة  والوفاء  واالمتنان 
ثاين،  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  وقائدها 
بأداء  ترجمته  تم  ما  وهو  تعاىل،  الله  رحمه 

قسم الوالء والطاعة لقائد الدولة.
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جهود كبرية للدولة محليا ودوليا

حامية البيئة عىل رأس األولويات

تللدرك دولة قطر أهميللة الحفاظ عللى البيئة، 
قصللوى  أولويللة  املعنيللة  الجهللات  وتللويل 
لهللذا الجانب، وتحللرص الدولة عللى أن يتناغم 
النمللو االقتصللادي املتسللارع للبللاد والتنمية 
االجتامعيللة فيها مللع املحافظة عللى البيئة، 
كللام تعي جيللًدا التحديات البيئيللة التي متثلها 
صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصاد الدولة، 
كللام أن الحفللاظ عللى بيئتنللا ليس مسللؤولية 
شخصية أو واجبا وطنيا؛ بل هو نابع من الفطرة 

السليمة.
وقللد ترجمت دولللة قطر التزامهللا يف تحقيق 
التنميللة البيئية مللن خال تصاميللم العديد من 
املرافق واملشللاريع املستدامة، وحسن سري 

إدارتها اليومية، وإنشاء املساحات الخرضاء.
وتعللد املسللؤولية البيئيللة جزءا من مامرسللة 
وطنيللة دأبللت عليهللا األجيللال القطريللة حتللى 
صللارت أمرا بديهيا تلتزم بلله كّل فئات املجتمع، 
وجللدان  يف  وغرسلله  تعزيللزه  إىل  وتسللعى 

الناشئة ويف سلوكها اليومي.
وقد حث الّدين اإلسللامي اإلنسللان عى السري 
يف اآلفللاق والنظر يف املوجودات، والتعامل 
مع البيئة من أجل اكتشللاف خرياتها واسللتخراج 
ثرواتها لعمران البرشّية، وقد كان التفكري يف 
البيئة دافعا لإلبداع العلمي، وهمزة وصل بني 

اإلنسان وأخيه اإلنسان من أجل التعارف.
وتحقيًقا لألهداف البيئية طويلة األجل، وضعت 
دولللة قطللر مجموعللة متكاملللة مللن األهداف 
بالطاقللة  املتعلقللة  تلللك  أهمهللا  الثابتللة، 
املتجللددة لتوليللد 200 ميغللاواط مللن الطاقة 
الشمسللية خال العامللني القادمللني تزيد إىل 

500 ميغاواط بعد ذلك.
وقد سنت قطر بالفعل ترشيعات خاصة بحامية 
املوارد الطبيعية وتحقيق التنمية املستدامة، 
إال أن األهداف البيئية الطموحة الرامية للحفاظ 
عللى البيئللة يف املسللتقبل، والتللي تقودها 
وزارة البيئللة، من شللأنها أن تعمل عى تطوير 
الجهللود املبذولللة لهللذا الغرض سللواء داخل 
دولللة قطللر أو املنطقللة بأرسهللا، كللام تدرك 
الحكومللة أهمية وضللع الدولللة بوصفها رائدة 

يف رعاية البيئة.
ويرجللع العمللل البيئي املؤسللي يف دولة 
قطللر إىل عللام 1981 عندمللا تم إنشللاء اللجنة 
الدامئللة للبيئللة، وتللوايل العمل عللى تطوير 
األنظمللة املؤسسللية لحامية البيئللة من خال 
التوقيع والتصديق عى العديد من االتفاقيات 

البيئية الدولية.
وقد أنشئت وزارة البلدية والبيئة سابقًا )وزارة 
البيئللة حاليًا( بهللدف تعزيز االسللتدامة البيئية 
وتنسلليق املبادرات البيئيللة يف قطر، وتعمل 
الوزارة بشللكل وثيق مع املسللؤولني يف عدد 
مللن الجهات الحكومية لتطوير سياسللات بيئية 
مسللؤولة وقيادة الجهود الرامية إىل توسيع 
نطاق بنوك املعرفة الخاصة بسللجات البيانات 
البيئيللة للدولة، كللام تلعب الللوزارة أيًضللا دوًرا 
متزايللًدا يف توسلليع نطاق الجهللود املبذولة 
للحفللاظ عللى البيئللة، وذلللك عللر العديد من 
املحللاور التللي مللن بينهللا، اسللتقدام الخراء 
والعلامء واملتخصصني والفنيني لإلرشاف عى 
نظم الرصد والتنظيم، وإنشللاء لجنة لاستعداد 
ملواجهة حاالت الطوارئ واالسللتجابة للكوارث 
البيئيللة، وكذلك إطللاق حملة وطنيللة لتنظيف 
والحفللاظ  والتنسلليق  قطللر،  يف  الشللواطئ 
عى بنللوك املعرفة الخاصللة بالبيانات البيئية، 
وإنشللاء وإدارة قاعللدة بيانللات شللاملة للتنوع 
األحيللايئ مبللا يف ذلللك املناطللق املحميللة 

واملوارد البحرية والتأثري البيئي.

رشاكات اسرتاتيجية

عى الجانب اآلخر تعتر الرشاكات االسللراتيجية 
القامئة بللني الجهات الصناعيللة وحكومة دولة 
لخطللط  بالنسللبة  حاسللمة  أهميللة  ذات  قطللر 
االسللتدامة البيئيللة، وميكن للللرشكات أن تكون 
مللن ناحية مصللدًرا للتلوث، وميكنهللا من ناحية 
أخللرى أن تدعم االبتللكارات البيئيللة التي ميكن 
أن تعمل عى اسللتعادة التوازن البيئي، ويجب 
تقديللم  للللرشكات  اإلرشافيللة  الهيئللات  عللى 
تقارير منتظمة تتضمن تفاصيل عن األثر البيئي 
املسللتمر لعملياتها، يف حللني تفرض عقوبات 

صارمللة عللى الللرشكات التللي تخالللف اللوائللح 
التللي تحددها وزارة البلدية والبيئة، ويفضل أن 
تقللدم هذه الرشكات براهني عملية عى مدى 
تعاونها يف هذا الصدد، فعى سللبيل املثال، 
تعتر رشاكة قطر للطاقة يف حامية الساحف 
البحريللة مثااًل توضيحًيا عللى الدور الذي ميكن 
أن تلعبه الصناعة يف تعزيز االستدامة البيئية. 
وتدعو اسراتيجية التنمية الوطنية إىل إقامة 
مرشوعللني للبيئللة عى األقللل بللني القطاعني 

العام والخاص بحلول 2016.

مبادرات بيئية

أقامت قطر بعض املنشآت بهدف تقليص كمية 
املخلفللات وحاميللة البيئللة، ولعل أهللم بعض 
املبللادرات امللموسللة يف هللذا الشللأن هي 

جزيللرة حالللول، وهو مللكان التخزيللن الرئيي 
ومحطللة لتصديللر صناعللات النفط والغللاز، وقد 
تللم تركيللب محرقللة لتدمللري النفايللات، وكذلك 
يوجد بهللا بعض أنللواع الحيوانات مثللل الغزالن 
وأنللواع مختلفة مللن الطيور املهاجللرة، وأيضًا 
هنللاك مدينللة مسلليعيد، والتي تعتللر واحدة 
من كللرى املللدن الصناعية يف قطللر، ومركًزا 
للعديد من املبادرات البيئية، كام تضم املدينة 
مركًزا متكامًا إلدارة املخلفات الصلبة املحلية، 
ويقللوم مبعالجللة املخلفللات وميللاه الللرف 
الصحللي، واملركز هو حجللر الزاوية يف الخطط 

الرامية لزيادة قدرة قطر عى إعادة التدوير.
إن التصللدي للقضايللا البيئية هللو عملية عابرة 
للحدود ال سلليام يف منطقة الرشق األوسللط، 
والتحديات البيئية التي تواجه قطر هي قاسم 

مشللرك بينها وبني العديد من جريانها، ودول 
مختلفة يف العللامل بدرجللات متفاوتة، فعى 
الصعيد الدويل، أقامت قطر رشاكات مع بعض 
املنظامت الدولية، مثل منظمة األمم املتحدة 
»اليونسللكو«،  والثقافللة  والعلللم  للربيللة 
وبرنامللج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 
الللرشاكات  هللذه  وتتيللح  وغريهللا،  العامليللة، 
إمكانيللة تبللادل املعرفللة واملللوارد البرشيللة 

واالبتكارات التكنولوجية.

معاهدات دولية

وقد وقعت دولة قطللر العديد من املعاهدات 
البيئيللة الدوليللة، أبرزهللا، توقيللع وزارة البيئة 
اتفاقيللة حللول مللرشوع إنشللاء قاعللدة بيانات 
التنللوع الحيللوي بدولة قطر، وذلللك مع برنامج 

األمللم املتحللدة للبيئللة - مكتللب غللرب آسلليا، 
وتهللدف االتفاقيللة إىل حامية مصللادر التنوع 
الحيللوي من خللال تنظيم املعرفللة والتوثيق 
الدوري ضمن إطار وطني ُيعنى بتجميع بيانات 
مصادر التنللوع الحيوي املتاحة والتي تشللمل 
قوائللم أنللواع الكائنللات الحية وخرائللط التوزيع 
املكاين والزماين، ضمن منصة متكاملة يقوم 
فيها صناع القرار والخراء يف مجال البيولوجيا 
والسللياحة البيئية وهللواة الطبيعللة بالتفاعل 
بسهولة، مع االتفاق عى الحفظ واالستخدام 
بالبيئللة  الحيللوي  التنللوع  املسللتدام لعنللارص 

القطرية.
بيانللات  قاعللدة  بنللاء  املللرشوع  ويسللتهدف 
مسللتدامة تسللاهم يف الحفللاظ عللى بيانات 
واسللتخدامها  اإلحيللايئ  التنللوع  ومعلومللات 

املسللتدام عللى املسللتوى الوطنللي إلعداد 
التقاريللر املتعلقللة بالتنللوع اإلحيللايئ والرصد 
وصنللع القللرار، وتدعللم قاعللدة البيانللات أيضللا 
يف تيسللري وتعزيللز تنفيللذ االتفاقللات البيئيللة 
املتعددة األطراف، وأيضا قام املرشوع بإنشاء 
منصة إلدارة املعرفة عى شبكة اإلنرنت ملنح 
صانعللي القرار يف دولة قطر إمكانية الوصول 
إىل معلومات واسللتخدامها واالستفادة منها 
يف عمليللات صنللع القللرار املتعلقللة بالتنمية 
الوطنية والتنللوع اإلحيايئ. وتعد قاعدة بيانات 
التنللوع الحيللوي منصللة للباحثللني واملهتمني 

والناشطني البيئيني.
كللام يهللدف مللرشوع االتفاقيللة إىل توثيللق 
املتعلقللة  والبيانللات  املعلومللات  وتحديللث 
بللاإلدارة املسللتدامة للتنوع الحيللوي بالدولة، 
وعمللل خرائط بيئيللة يوضح بها النظللام البيئي 
واألنللواع املتواجللدة بلله باإلضافللة إىل تحديد 
املواقللع الهامللة للتنللوع الحيللوي بالدولللة، 
وإنشللاء منصة إلكرونية تحتللوي عى البيانات 
بدورهللا  والتللي  الحيللوي  بالتنللوع  املتعلقللة 
سللوف تسللاهم يف التوعيللة والحصللول عى 
املعلومللات من قبل الللرشكاء وأصحللاب القرار 
باإلضافة إىل نرش الضوابط واللوائح التنظيمية 
الصلللة  ذات  الدوليللة  باالتفاقيللات  املتعلقللة 

باإلدارة املستدامة للتنوع الحيوي.

تعزيز التواجد الدويل

االتفاقيللات  مللن  العديللد  هنللاك  أن  كللام 
واملعاهللدات األخللرى التللي تعللزز دور قطللر 
ومسللاعيها الدؤوبة يف العمللل عى الحفاظ 
بللني  مللن  ولعللل  واسللتدامتها،  البيئللة  عللى 
املعاهدات السللابقة التي وقعت عليها دولة 
قطر، بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ سنة 2005، 
التصحللر  ملكافحللة  املتحللدة  األمللم  اتفاقيللة 
سللنة 1994، اتفاقيللة األمم املتحللدة اإلطارية 
املتعلقة بتغللري املناخ سللنة 1992، بروتوكول 
مونريال املتعلق باملواد املسللتنفدة لطبقة 
األوزون سنة 1987، اتفاقية فيينا لحامية طبقة 

األوزون سنة 1985، وغريها. 
وتفللي قطللر مبسللؤولياتها البيئيللة الدولية، 
وتتوافللر لهللا الفرصة لتصبح رائللدة عاملًيا يف 
مجللال حامية البيئللة، ويجري تنفيللذ الكثري من 
املبللادرات يف الدوحللة مثللل خطللط ملعالجة 
مصادر املياه يف املناطللق الحرضية، وتوفري 
قاعدة بيانات التنوع األحيايئ وبرنامج إقليمي 
لرصللد جودة الهواء، وبالتللايل فمن املرجح أن 
تتحول املدينللة إىل مركز للبحللوث واملبتكرات 

يف مجال حامية البيئة يف العامل.
)وزارة  سللابقًا  والبيئللة  البلديللة  وزارة  وكانللت 
البيئة حاليللًا( قد أطلقت العديد من املشللاريع 
واملبللادرات املتعلقللة مبجللال حاميللة البيئللة 
الريللة، حيث تعمل الللوزارة عى تنفيللذ الكثري 
من املبادرة واملشللاريع التللي تغطي مختلف 
مجللاالت حامية البيئللة وتنميتها واسللتدامتها، 
ومللن بينها مبللادرة زراعة مليون شللجرة التي 
تللم إطاقهللا يف العللام 2019 خللال املعرض 
الزراعللي الللدويل الثامللن واملعللرض البيئللي 
الللدويل األول. وذلللك للمسللاهمة يف الحللد 
مللن آثار تغللري املناخ، الذي توليلله قطر أهمية 
كرى، وقد نجحت املبادرة حتى اآلن يف زراعة 
العديد من شللتلة األشللجار، كام تسعى الوزارة 
لتحقيللق املسللتهدف وهللو اسللتكامل زراعة 

)مليون شجرة( قبل حلول كأس العامل 2022.

املحميات الطبيعية

تسللتحوذ املناطق املحمية بقطللر وعددها 11 
منطقللة عى مسللاحة تصللل لللل2742 كيلو مرا 
مربعللا، وهو ما ميثل حوايل 23 % من مسللاحة 
دولللة قطر، يف إشللارة إىل املسللتوى الكبري 
مللن الوعللي والدعللم السلليايس واالهتللامم 
الوطنللي بهذا القطللاع الهام ضمللن منظومة 
التنميللة املسللتدامة لدولللة قطر، وقللد أولت 
الدولللة الحياة الفطريللة أهمية بالغللة، وذلك 
باملحافظللة عليهللا وإمنائهللا وحاميتهللا مللن 
االنقللراض، حيث صدر مرسللوم أمللريي بقانون 
)19( سللنة 2004، بشللأن حامية الحياة الفطرية 
ومواطنهللا الطبيعيللة، كام سللعت الدولة إىل 
إنشللاء العديد من مناطق الصللون واملحميات 

الطبيعية.

الدولة تعي أهمية تناغم النمو االقتصادي والتنمية االجتامعية مع املحافظة عىل البيئة

سن ترشيعات خاصة بحامية املوارد الطبيعية وتحقيق التنمية املستدامة

 توليد »200« ميغاواط من الطاقة الشمسية خالل العامني القادمني 

محمد مطر كتب

التوقيع 

والتصديق 

عىل العديد من 

االتفاقيات البيئية 

الدولية

الحفاظ عىل بيئتنا 
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البيئة القطرية تزخر بالعديد من الحيوانات
تزخ��ر البيئ��ة القطري��ة بالعدي��د م��ن الحيوانات 
والطيور التي تجول سهول ووديان قطر، فيام 
تعم��ل الدولة جاه��دة عىل بلورة اس��راتيجية 
ش��املة للبيئ��ة لض��امن حامي��ة وص��ون ه��ذه 
الحيوان��ات والطي��ور م��ن التناق��ص واالنق��راض 
سواء كان ذلك بسبب التوسع العمراين أو جراء 
الصي��د العش��وايئ، ع��اوة عىل غي��اب الوعي 
لدى الكثري من الناس مبدى أهمية ودور هذه 

الكائنات يف توازن الطبيعة
وتعي��ش يف البيئة القطري��ة مجموعات كبرية 
من الحيوانات مختلفة الطباع واأللوان والتغذية 

وأماكن االنتشار.
وقد أول��ت دولة قط��ر الحياة الفطري��ة أهمية 
وإمنائه��ا  عليه��ا  باملحافظ��ة  وذل��ك  بالغ��ة، 
وحاميته��ا م��ن االنق��راض، حيث صدر مرس��وم 
أم��ريي بقان��ون )19( س��نة 2004 بش��أن حامية 
الحي��اة الفطري��ة ومواطنه��ا الطبيعي��ة، ك��ام 
س��عت الدول��ة إىل إنش��اء العديد م��ن مناطق 
الص��ون واملحمي��ات الطبيعي��ة، بغ��رض حامية 
وصيان��ة األنظم��ة البيئية ومكوناته��ا. ويتوىل 
قط��اع املحمي��ات الطبيعية مه��ام إدارة هذه 
املناط��ق والحف��اظ ع��ىل مفرداته��ا البيئي��ة، 
واقراح السياسات والربامج واألنشطة الكفيلة 

بالحفاظ عىل عنارصها.
ويف إطار تلك االس��راتيجية، أنشأت قطر عددا 
من املحميات الطبيعية لزيادة األنواع املختلفة 
م��ن الكائنات مع التخطيط الس��ليم لاس��تفادة 
منه��ا، ك��ام صادق��ت ع��ىل االتفاقي��ة الخاص��ة 
بالتن��وع البيولوج��ي يف ع��ام 1996م، وفوق 
كل ذل��ك يعت��رب إنش��اء املجلس األع��ىل للبيئة 
واملحميات الطبيعي��ة تأكيدا عىل حرص الدولة 
واهتاممه��ا بحامية البيئ��ة وصيان��ة مكوناتها 

والحفاظ عىل الحياة الفطرية وإمنائها.
امله��ا  القطري��ة  البيئ��ة  حيوان��ات  أب��رز  وم��ن 
العريب وهو من جن��س البقر الوحيش ويعرف 
بالوضيح��ي ألن��ه واض��ح الروءي��ة نتيج��ة لون��ه 
األبي��ض القريب من الفضة يف ملعانه ويغطي 
جس��مه بش��عر ناص��ع البي��اض، بين��ام القوائم 
وبع��ض مناطق ال��رأس وط��رف الذي��ل مغطاة 
بشعر داكن قريب من السواد املحيل بالبياض، 
مع وجود بقعة بنية اللون عىل الوجه واألرجل.

وللمه��ا ق��رون طويل��ة مدبب��ة وح��ادة يراوح 
طوله��ا ب��ن 70 و75 س��نتميرا، وتك��ون ق��رون 
اإلناث أط��ول وأكرث تدبب��ا، ويراوح ط��ول الذيل 
بن 19 إىل 25 سنتيمرا، فيام يراوح وزن املها 
ب��ن 80 إىل 100 كيلوجرام، وهو متنوع الغذاء 
وال يعتم��د ع��ىل نوع واحد م��ن النبات��ات. ويبدأ 
امله��ا يف التكاثر عند س��ن 3 س��نوات، وتراوح 
ف��رة حم��ل اإلن��اث ب��ن 260 إىل 264 يوما أي 
حوايل 9 أشهر بعدها تلد اإلناث مولودا واحدا، 
وتس��تطيع املها أن تحمل مرة أخ��رى بعد 3 أو 
4 يام من الوالدة وتع��رف صغارها بالغضيض أو 
الفراق��د، ويراوح العمر الطبيعي للمها ما بن 
20 إىل 25 سنة، ونجحت قطر يف إعادة توطن 

املها إىل بعض املحميات التي أعدت لربيتها 
باتباع أفضل األساليب العلمية املتطورة.

وم��ن حيوان��ات البيئ��ة القطري��ة غ��زال األدمي 
»العريب« وغ��زال الريم ويعرف بغ��زال الرمال، 
ف��األول يتس��م بالرش��اقة والعيون الواس��عة 
ولونه أحمر بني يف األجزاء العليا من الجس��م، 
وتوجد عامات واضحة عىل الوجه ورشيط داكن 
اللون عىل الخارصتن ولون ذيله أسود، وللذكر 
ق��رون منحني��ة للخلف يس��تخدمها يف العراك 

مع منافس��يه لفرض س��يطرته ع��ىل قطيع من 
اإلن��اث وق��رون األنثى أق��ر. أما الن��وع الثاين 
)غ��زال الري��م(، فهو م��ن رتبة زوجي��ة الحوافر، 
وجميع الغزالن تتش��ابه غالبا يف الشكل العام 
واللون، وهو رش��يق أيضا وله قرون عىل شكل 
أماك��ن  يف  ويرت��اد  باإلنجلي��زي،  »اس«  ح��رف 
تواجده املناطق شبه الصحراوية والصحراوية، 

وتلد اإلناث مولودا واحدا أو توأما. 
باألرن��ب  املع��روف  ال��ربي  األرن��ب  وهن��اك 

وأذني��ه  جس��مه  بصغ��ر  ويتمي��ز  الصح��راوي، 
الكبريتن، ويتغذى عىل الش��جريات واألعشاب، 
وتض��ع أنث��اه ع��ادة اثنن م��ن الصغ��ار، وينترش 
األرنب ال��ربي يف البيئة القطري��ة بصفة خاصة 

يف املناطق الساحلية والكثبان الرملية.
أم��ا الجرب��وع »الريب��وع«، فه��و م��ن القوارض 
الصحراوية، ويتميز بلون��ه األصفر املائل للبني 
م��ن الناحية الظهرية ملس��اعدته يف التخفي، 
وأوراق  والب��ذور  الحب��وب  ع��ىل  ويتغ��ذى 

الش��جريات وأحيانا بالحرشات، وهو حيوان لييل 
يبح��ث عن طعامه ليا ليتجنب األعداء، وتلد أنثاه 
يف كل مرة ما بن 4 إىل 6 من الصغار، ويعيش 
يف البيئة القطرية باملناطق الصحراوية وشبه 

الصحراوية.
ومن حيوانات البيئة القطرية أيضا القنفذ الذي 
يتغط��ى جس��مه بأش��واك مدببة بيض��اء اللون 
وله ش��عر كثيف يكس��و وجهه وأطرافه وبطنه 
وميتلك خمسة أصابع مزودة مبخالب، ومن بن 

مميزاته طول األرجل لحامية جس��مه من حرارة 
الرمال العالية وللس��امح لنسامت الهواء البارد 
بامل��رور تحت جس��مه، ويتغذى القنفذ أساس��ا 
بالحرشات وبعض الحيوان��ات الصغرية والطيور، 

ويقوم بالبحث عن طعامه ليا.
ويعيش الذئب الع��ريب وهو من الثدييات التي 
الت��ال والس��هول  الكلبي��ة يف  تتب��ع العائل��ة 
املنبس��طة يف البيئة القطري��ة، ويتميز الذئب 
العريب بأنه صغري البنية ويتدرج لونه من البني 
إىل الرميل، ويتغذى عىل الحيوانات املختلفة 
وتكاثره ع��ادة يف الفرة م��ن يناير إىل مارس 
وم��دة الحمل تص��ل إىل 9 أس��ابيع، وتل��د أنثاه 
م��ن 3 إىل 5 من الصغار، ويص��ل عمر الذئب إىل 

عرشات السنوات.
اب��ن آوى ه��و أيضا م��ن العائل��ة الكلبي��ة التي 
تعيش يف البيئة القطرية، ويشبه صغار الذئاب 
وشعره أشعث خش��ن، ولونه غالبا ما يكون بنيا 
منقط��ا باألس��ود يف منطق��ة الظه��ر ومنقطا 
باألبيض من الجه��ة البطنية، وذيله قوي ملون 
باألس��ود واألبيض والبني الض��ارب يف الصفرة، 
في��ام يتميز القط الربي بأن له نفس حجم القط 
املن��زيل ولون��ه ض��ارب يف البن��ي م��ع بعض 

الخطوط والبقع الفاتحة. 
ويف البيئ��ة القطري��ة يعيش أيضا ق��ط الرمال 
»الق��ط الرم��يل« وه��و أصغ��ر القطط ورأس��ه 
كب��ري ج��دا وعري��ض ومس��طح وأذن��اه كبريت��ان 
متت��ازان بس��امع أص��وات الفرائ��س، ويتغ��ذى 
ع��ىل الثدييات الصغ��رية والق��وارض والجرابيع 
والطي��ور الصغرية، ويت��زاوج ش��تاء لفرة حمل 
تصل ش��هرين تقريبا وتضع األنث��ى من 2 إىل 4 
هرات ويعي��ش يف بيئات الصح��اري واألرايض 

العشبية.
أما الوش��ق واس��مه املحيل »اتفه«، فهو من 
العائلة القططية، ولونه رميل محمر، ويتغذى 
الوشق الذي يعترب قط صيد ماهرا عىل الطيور 
والزواح��ف واألران��ب الربي��ة والجرابي��ع، ويب��دأ 

تزاوجه يف الشتاء. 
أم��ا النمس الهندي الرمادي واس��مه املحيل 
»بلعري��ض«، فه��و حي��وان ثدي��ي يأخ��ذ اللون 
الربتق��ايل الذي مييل إىل ل��ون الصدأ الخفيف 
وذيل��ه طويل وخش��ن ويتغ��ذى ع��ىل الطيور 
والف��ران  والح��رشات  والبي��ض  والربمائي��ات 
واألس��امك.  أم��ا الثعال��ب فتنت��رش يف مناطق 
برية مختلفة م��ن البيئة القطري��ة ولكن بأعداد 
قليل��ة، ويرجع ذل��ك لتعرضه��ا للصي��د من قبل 
الط��رق.  لح��وادث  تعرضه��ا  أو  الصي��د  ه��واة 
والثعال��ب الحم��راء أك��رب حجاًم م��ن ثعالب روبل 
الرملية، وتتباين ألوانه��ا تبعًا للفصول وطبيعة 
املنطقة التي تعيش فيه��ا بن الرميل الفاتح 
الثعل��ب  أج��زاء  الحم��رة.  إىل  املائ��ل  والبن��ي 
األحم��ر الخلفية لونه��ا رمادي داك��ن وغالبًا ما 
توج��د عام��ة غامقة متت��د من عين��ه إىل فكه. 
يف الش��تاء يك��ون فراؤه أكرث س��امكًة وأغمق 
لون��ًا من ف��راء فصل الصيف، أم��ا الذقن والبطن 
فيميان إىل الل��ون األبيض، مع منطقة رمادية 
غامقة عند أسفل الحنجرة. طول ذيله يزيد عىل 

طول نصف جسمه وهو كثيف وله طرف أبيض.

$ الدوحة

ال����دول����ة أول�����ت أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة

إنشاء العديد من املحميات الطبيعية لزيادة األنواع املختلفة

بأنواع وأشكال مختلفة

حرشات مفيدة للبيئة
م��ن  األن��واع  ع��رشات  القطري��ة  البيئ��ة  تض��م 
الحرشات، وقد عملت الدولة والجهات املختصة 
منذ س��نوات عدة ع��ىل تغيري الفكرة الس��لبية 
عن الحرشات أنها كائنات ضارة لإلنس��ان والنبات 
إىل أنه��ا حرشات مهمة ج��دا ومليئة باملنافع 
ألنه��ا تدخ��ل يف السلس��لة الغذائي��ة للكائنات 
الحي��ة، حي��ث إن الكثري م��ن األنواع مث��ل الطيور 
وكذل��ك  الح��رشات،  ع��ىل  تتغ��ذى  والزواح��ف 
عندما تختب��ئ داخل الربة تس��اعد عىل تغلغل 
الهواء ب��ن حبيبات الربة ما يس��اعد عىل منو 
ج��ذور النباتات بش��كل جيد، ك��ام أن هناك الكثري 

من أنواع الح��رشات التي تتغذى عىل الكائنات 
امليتة س��واء كانت حيوانية أو نباتية تعكس��ها 

وتحولها إىل مواد عضوية مفيدة للربة.
ومن بن الحرشات التي تحويها البيئة القطرية 
»أب��و دقي��ق الربس��يم«، وه��ي فراش��ة زهرة 

الثالوث الزرقاء، وتتبع هذه الحرشة لفصيلة أبو 
دقي��ق ذي األرب��ع أرج��ل Nymphalidae، نصف 
الجناح من القاعدة لونه أسود مخميل والنصف 
اآلخ��ر أزرق وع��ىل حافة الجن��اح بق��ع برتقالية 

الل��ون، طول امت��داد الجناح ح��وايل 40 مم، 
عددا  الريقات  تهاجم 

كبريا من الفصائل النباتية.
وكذل��ك هناك حرشة »أس��د امل��ن« وتتبع هذه 
 ،Chrysopidae امل��ن  أس��د  لفصيل��ة  الح��رشة 
حجمه��ا ح��وايل 12-20 م��م، البالغ��ات تتغذى 

األزهار،  رحي��ق  م��ا عىل  أ
ت  ي��ا ر لحو ا

.Aphids فهي مفرسة لحرشات املن
أيض��ًا هناك حرشة »أب��و دقيق الخبي��زة« وتتبع 
ه��ذه الح��رشة لفصيل��ة أب��و دقي��ق ذي األربع 
أرج��ل Nymphalidae، لون الجناح م��ن القاعدة 
برتق��ايل وعليه بقع س��وداء، أما ط��رف الجناح 
العلوي فلونه أس��ود وعليه بق��ع بيضاء، طول 
تهاج��م  م��م،   50-40 ح��وايل  الجن��اح  امت��داد 
الريقات ع��ددا كبريا من الفصائل النباتية، بلغ 
ع��دد النباتات التي تهاجمها هذه الفراش��ة 
ح��وايل 300 نب��ات. وح��رشة أبو دقي��ق الكرنب 
أو امللف��وف، وتتب��ع هذه الح��رشة لفصيلة أبو 
دقي��ق الكرن��ب )امللف��وف( Pieridae، وح��رشة 
»أب��و دقيق النمر«، وتتبع هذه الحرشة لفصيلة 
أبو دقيق ذي األربع أرجل Nymphalidae، لون 
جسم الفراشة أسود مع بقع بيضاء أما األجنحة 

فلونها أسمر مصفر. وحرشة »أسد النمل«.
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املدير  الهاجري،  ه��ادي  فرهود  السيد  أك��د 
شعار  أن  البيئة،  أص��دق��اء  ملركز  التنفيذي 
العام  لهذا  للدولة  الوطني  اليوم  احتفاالت 
البيئة  الحفاظ عىل  يشجع ويحفز عىل أهمية 
نشكر  ما  وهو  هامة  ومعاين  دالالت  ويحمل 
يف  دورنا  أبرزوا  فلقد  املعنية،  الجهات  عليه 
هذا  الحقيقة  ويف  الجانب،  وهذا  املجال  هذا 
البيئة  أهمية  يربز  الدولة  من  الكبري  االهتامم 
املحافظة  عىل  الجميع  من  العمل  ورضورة 

عىل استدامتها.
املبادرات  وجود  إن   $ ل�  حواره  خالل  وقال 
التي تهتم بالبيئة يدل عىل أن املجتمع مهتم 
من  الكثري  هناك  ان  موضحا  الجانب،  بهذا  جدًا 
التحديات التي يسعون للتغلب عليها من خالل 
أصدقاء  مركز  يف  وبرامجهم  نشاطاتهم 
العديد  يقدم  املركز  أن  إىل  مشريا  البيئة، 
بتوعية  ُتعنى  التي  والفعاليات  املبادرات  من 
الجمهور وبخاصة النشء الذين لهم االهتامم 

األكرب كونهم املستقبل لهذا الوطن.

كي��ف ترى الوعي الع��ام وثقافة الجمهور 

بالنسبة للمحافظة عىل البيئة؟

- أرى أن وجود املبادرات التي تهتم بالبيئة يدل 
عىل أن املجتمع مهتم جدًا بهذا الجانب، ونرى 
التعاون والتفاعل مع تلك املبادرات  الكثري من 
وال��ح��م��الت، وه��ذا ي��دل ع��ىل ال��وع��ي العايل 
وكذلك  الجيدة،  البيئية  والثقافة  واملرتفع 
التفاعل من املدارس واملشاركة معنا والتجاوب 

مع مبادراتنا وأنشطتنا التي نقدمها لهم.

ما أبرز التحديات التي تواجهكم يف سبيل 

القي��ام بدورك��م تج��اه البيئ��ة واملحافظة 

عليها؟

- التحديات معظمها متقاربة بيننا وبني املجتمع 
املتعلقة  األم���ور  م��ن  فنعاين  ع��ام،  بشكل 
بالتعديات التي تقوم عىل البيئة، وباألخص مع 

التعديات  التخييم وهذا األمر من أهم  موسم 
والتحديات التي تواجه البيئة مبختلف األشكال، 
والبيئة  الربية  بالنباتات  يرض  الجمهور  فبعض 
بالسيارات  الربية  النباتات  دهس  عرب  النباتية 
وهو أمر مرفوض جدًا ونستنكره بشدة، ونتمنى 

أن يختفي متامًا.

كيف ت��رى الجهود التي تق��وم بها الدولة 

للحفاظ عىل البيئة؟

بإنشاء  الصادر  والقرار  الحكومة  دور  نثمن   -
عن  وفصلها  املناخي،  والتغري  البيئة  وزارة 
اهتامم  عىل  يدل  القرار  وهذا  البلدية،  وزارة 
الدولة ومساهمتها يف رفع املستوى البيئي 
وخاصة أن هذا الجانب هو أحد ركائز رؤية قطر 

الوطنية 2030.

ما الدور الذي يقوم به مركز أصدقاء البيئة 

يف إط��ار املحافظة ع��ىل البيئ��ة وتوعية 

الجمهور؟

توعية  عىل  البيئة  أصدقاء  مركز  يف  نعمل   -
النشء والشباب بأهمية املحافظة عىل البيئة 
بشكل  املجتمع  توعية  وكذلك  واستدامتها، 
جميع  ل��دى  الوعي  تنمية  عىل  ونركز  ع��ام، 
رشائح املجتمع وباألخص النشء ألنهم األجيال 
الجديدة وعليهم الكثري من املهام املتعلقة 
وكبري  مهم  البيئة  فموضوع  الجانب،  بهذا 
كبري  بدور  القيام  باملركز  علينا  توجب  ولذلك 
والتغري  البيئة  وزارة  إن  حيث  الشأن،  هذا  يف 
املناخي معنية بوضع الترشيعات، ودورنا نحن 

كمركز هو دور مكمل لدور الوزارة.

وما أهم التفاصيل املتعلقة بدوركم؟

العمل عىل  إطار  يف  نقدم فعاليات عديدة   -

توعية الجمهور وكذلك املحافظة عىل البيئة، 
ومن بني فعالياتنا تنظيف الشواطئ واستزراع 
من  العديد  مع  بالتعاون  وتنظيفها،  ال��روض 
بني  كثرية  اتفاقيات  وهناك  األخ��رى،  الجهات 
بالدولة  املعنية  الجهات  من  والعديد  املركز 
األخ��رى،  الجهات  من  والعديد  الصحة  ك��وزارة 
قمنا  كورونا  جائحة  خالل  املثال  سبيل  فعىل 
العديد  وقدمنا  املتاحة  ال��ظ��روف  باستغالل 
واستطعنا  بعد  عن  وامل��ح��ارضات  ال��ورش  من 
ووعيه،  ثقافته  من  ونعزز  الجمهور  نفيد  أن 
اليوم  احتفاالت  يف  نساهم  أن  استطعنا  كام 
يف  املساهمة  ع��رب  ال��ع��ام،  لهذا  الوطني 
بني  الربط  تم  فلقد  البيئة،  عىل  املحافظة 
وهو  ال��ع��ام،  لهذا  الوطني  وال��ي��وم  البيئة 
نشكر  ما  وه��و  هامة  ومعاين  دالالت  يحمل 
يف  دورنا  أبرزوا  فلقد  املعنية،  الجهات  عليه 
هذا  الحقيقة  ويف  الجانب،  وهذا  املجال  هذا 

البيئة  أهمية  يربز  الدولة  من  الكبري  االهتامم 
املحافظة  عىل  الجميع  من  العمل  ورضورة 
عن  الحديث  مبناسبة  ونحن  استدامتها،  عىل 
عديدة  وم��ب��ادرات  اتفاقيات  فلنا  االستدامة 
سواء نظمناها نحن أو شاركنا فيها من منطلق 
حرصنا الدائم عىل املحافظة عىل بيئتنا، ومنها 
واط��الق  االس��ت��زراع،  وأي��ض��ًا  التصحر،  مكافحة 
الطيور املستوطنة، وغريها من الفعاليات التي 
تستهدف هذا الجانب، وتسهم يف املحافظة 

عىل البيئة.

ه��ل ل��ك أن تحدثن��ا أك��ر ع��ن أهمي��ة تل��ك 

املبادرات واملشاركة فيها؟

- هذه املبادرات بال شك تعكس الدور اإليجايب 
مبادرات  ألنها  بالبيئة،  واهتاممه  للمجتمع 
إيج��ابي�ة، وأردنا أن ندع���م الجه���ات املنظمة 
كم����ا  ن�ش���اركه��م  وأن  الفع��الي��ات،  لت���لك 

يشاركوننا يف فعالياتنا.

وماذا عن احدث الفعاليات لديكم؟

الربي،  الثامم  بنبات  خاصة  فعالية  لدينا  كان   -
افتتاح  يف  واإلرث  املشاريع  لجنة  مع  وهي 
موجود  ب��ري  نبات  وال��ث��امم  الثاممة،  ملعب 

بالبيئة القطرية.

وم��اذا عن املش��اركة مع امل��دارس ووزارة 

الرتبية والتعليم والتعليم العايل؟

فنتعاون  بالدولة،  امل��دارس  مع  كبري  دورن��ا   -
والتع��لي�م  والتعلي���م  الرتبي��ة  وزارة  مع 
البيئة  بأهمية  الطالب  توعية  بهدف  العايل 
فعالية  م��ؤخ��رًا  لدينا  وك��ان��ت  واستدامتها، 
واملحافظة  بالبيئة  للتعريف  إعدادية  مبدرسة 
الفعاليات  تلك  خ��الل  وم���ن  سالمتها،  عىل 
نحاول أن نقوم بتوعية النشء يف هذا الشأن، 
النشء  فنقدم األنشطة للمدارس، ونركز عىل 
عليها،  والحفاظ  البيئة  حب  فيهم  نغرس  ليك 
بها،  ومهتام  البيئة  عىل  وعينه  يكرب  ثم  ومن 
كام نقدم فعاليات وورشا كثرية ومتنوعة لهذا 
املنزلية  والزراعة  الزراعة  ونعلمهم  الغرض، 
وإع��ادة  القطرية،  الربية  بالنباتات  والتعريف 

التدوير.

م��ا أه��م الفعاليات الت��ي ينظمه��ا املركز 

للجمهور من الفئات األكرب سنًا؟

- املركز يهتم بكافة الرشائح العمرية باإلضافة 
وبالنسبة  وتوعيته،  بالنشء  اهتاممه  إىل 
من  العديد  لهم  فنقدم  سنًا  األك��رب  ل��أف��راد 
حمالت  ومنها  والحمالت،  والفعاليات  األنشطة 
الشواطئ والتي يشاركون فيها معنا  تنظيف 
من  شباب  فيها  يشارك  وكذلك  كمتطوعني، 
واستزراعها  ال��روض  وتنظيف  أخ��رى،  مراكز 
بالتعريف  الكبار  تستهدف  التي  الورش  وبعض 
مبارش  ببث  ونقوم  الربية،  النباتات  بعض  عىل 
بكل  للتوعية  بنا  الخاصة  التواصل  مواقع  عىل 
الربية  النباتات  وج��ود  وأهمية  األم��ور  ه��ذه 

بالبيئة.

{ فرهود الهاجري

فرهود الهاجري ل� $:

ربط »اليوم الوطني« بالبيئة يحمل معاين هامة
حوار          محمد مطر

جهود كبرية للحفاظ عىل جميع أنواعها

الزواحف مصدر مهم لتوازن الطبيعة

بها  تشتهر  التي  الزواحف  من  العديد  وهناك 
البيئة الربية يف قطر، ومنها الضب الشويك 
السحايل  أن����واع  أك���ر  ه��و  وال��ض��ب  ال��ذي��ل، 
املعروفة يف قطر، ويأيت يف الدرجة الثانية 
من حيث ضخامة الحجم إذ ميكن أن يصل طوله 
يتغري  تقريبًا.  سم   70 إىل  منوه  اكتامل  عند 
لون جسمه مع تغريرّ درجة حرارته فيكون أصفر 
زاهيًا عندما تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة 
)37 – 40 د°( ورماديًا قامتًا عندما يربد الجسم. 

كام يتغري لونه وشكله مع تقدمه بالعمر. 
وتعترب  الرأس،  ضفدعية  السحلية  أيضًا  وهناك 
السحايل  م��ن  ال����رأس  ضفدعية  السحلية 
20 سم. أكر  إذ يبلغ طولها األقىص  الصغرية 
يبدو  ال��ذي  املفلطح  رأسها  هو  مييرّزها  ما 

وكأنه مغطى بدرع. 
صغري  برص  وهو  الُحبيبي،  الربص  إىل  إضافة 
ويتغري  سم،   10 ح��وايل  األق��ىص  طوله  يبلغ 
فيها،  يعيش  التي  للبيئة  وفقًا  جسمه  لون 

لكنه غالبًا ما يكون بنيًا ورماديًا. 

الصحراوي،  )الوحر(  الورل  أيضًا  هناك  أن  كام 
يف  حجاًم  السحايل  أكرب  من  النوع  هذا  يعترب 
قطر، إذ قد يزيد طوله عند اكتامل منوه عىل 
ويتواجد  النهار  فرتة  خالل  الورل  ينشط  املرت. 
املجاورة  املكشوفة  الصخرية  املناطق  يف 
للمساحات الخرضاء أو املناطق الرملية. الورل 
من السحايل التي تعيش بشكل منعزل وتنترش 

يف مناطق واسعة. 
وهي  املرقطة«  الصفراء  »السحلية  كذلك 
طولها  ي��زي��د  ال  الحجم  متوسطة  سحلية 
جسمها  لون  يختلف  سم.   30 عىل  اإلج��اميل 
بشكل كبري فيرتاوح بني البني العادي واألزرق 
الفاقع واألحمر، حسب جنس العظاءة وحالتها 

الجسامنية. 
ويعيش  العريب«،  املقررّن  »الثعبان  وهناك 
أنه  رغ��م  الرملية  الصحراء  يف  الثعبان  ه��ذا 
النبات،  الكثرية  الصحراء  يف  أكرب  بشكل  ينترش 
ويوجد بشكل خاص يف البيئات الرملية ويقتات 

عىل الفقاريات والقوارض الصغرية.

تنعم البيئة القطرية بالعديد من الزواحف التي تعمل 
الجهات املعنية مبهمة الحفاظ عليها من االنقراض وكذلك 

رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية ودور هذه الكائنات 
يف توازن الطبيعة، األمر الذي يدلل عىل حرص الدولة 

واهتاممها بحامية البيئة وصيانة مكوناتها والحفاظ عىل 
الحياة الفطرية وإمنائها.
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رئيس  الحجري،  عيل  بن  سيف  الدكتور  ق��ال 
البيئة  حامية  إن  بالدي«،  »شجرة  برنامج  لجنة 
أف��راد  لكافة  مشرتكة  مسؤولية  القطرية 
املجتمع وليست مسؤولية الدولة وحدها، كام 
الطبيعية  ومواردها  للبيئة  اإلس��الم  نظرة  أن 
وحاميتها  اإلف��س��اد  منع  أس��اس  عىل  تقوم 
واملحافظة عىل مكتسباتها لتكون الحياة يف 
املستدامة  والتنمية  البناء  من  مستمرة  حالة 
باحتساب حقوق أجيالنا القادمة، فالحفاظ عىل 
الذي  الراهن  وقتنا  يف  ترفًا  يعد  مل  البيئة 
وصل التلوث فيه لكل يشء من حولنا وانترشت 
يف  التلوث  هذا  عن  الناجمة  البيئية  الكوارث 
جادة  وقفة  جميعًا  منا  يستدعي  مبا  العامل 

للتخفيف من حدته ومن آثاره الضارة بالبيئة.
وأضاف أن ارتباط شعار احتفاالت اليوم الوطني 
القطرية  البيئة  عىل  الحفاظ  بأهمية  للدولة 
هو توعية للناشئة وحث لألجيال عىل اتباع نهج 

اآلباء واألجداد يف الحفاظ عىل بيئتنا.
 ،$ مع  حوار  يف  الحجري،  د.  واستعرض 
بالدي«  »شجرة  برنامج  يتبناها  التي  األهداف 
فيام يخص الرتكيز عىل تعزيز التوعية بالقضايا 
البيئية والتشجري، مبينًا أن زيادة وعي املجتمع 
عىل  الحفاظ  يف  النبايت  الغطاء  بأهمية 
البيئة من التدهور والتصحر وإضفاء املزيد من 
أهداف  أهم  من  البيئة  عىل  البهجة  مظاهر 

الربنامج. 

أفراد  مسؤولية  عن  نسأل  أن  نود  بداية، 

املجتمع يف حامية البيئة والحفاظ عليها؟

مشرتكة  مسؤولية  القطرية  البيئة  حامية   -
لكافة أفراد املجتمع وليست مسؤولية الدولة 
للبيئة ومواردها  وحدها، كام أن نظرة اإلسالم 
اإلفساد  منع  أس��اس  عىل  تقوم  الطبيعية 
لتكون  مكتسباتها  عىل  واملحافظة  وحاميتها 
والتنمية  البناء  من  مستمرة  حالة  يف  الحياة 
القادمة،  أجيالنا  حقوق  باحتساب  املستدامة 
اإلفساد  عن  وتعاىل  سبحانه  الله  نهى  ولقد 
يف  ُتفسُدوا  )َواَل  تعاىل:  بقوله  األرض  يف 
إنَّ  َوَطَمًعا  َخوًفا  َواْدُع��وُه  إصالَحَها  َبعَد  اأَلرض 
َرحمَة الّله َقريٌب مَن املحسننَي(، فالحفاظ عىل 
الذي  الراهن  وقتنا  يف  ترفًا  يعد  مل  البيئة 
وصل التلوث فيه لكل يشء من حولنا وانترشت 
مبا  التلوث  هذا  عن  الناجمة  البيئية  الكوارث 
يستدعي منا جميعًا وقفة جادة للتخفيف من 

حدته ومن آثاره الضارة بالبيئة.

نرجو أن تحدثنا عن التوعية بأهمية التخضري 

الخرضاء  املسطحات  إنشاء  يف  والتوسع 

بالدولة؟

من  ال��خ��راء  امل��س��اح��ات  وزي���ادة  التشجري   -

البلديات  عليها  تتنافس  التي  األولويات  أهم 
يف  وخاصة  باملدينة،  عنايتها  مدى  إلظهار 
ارتفاع  من  تشكو  التي  الصحراوية  املناطق 
والرملية،  الرتابية  والعواصف  الحرارة  درجات 
النباتات من أهمية بالغة يف  نظرًا ملا تحققه 
البيئة وتعديل املناخ املحيل  املحافظة عىل 
الرتبة  تحسني  ع��ىل  تعمل  ك��ام  وتلطيفه، 
آثار  وتقليل  التلوث  ومنع  خصوبتها،  وزي��ادة 
الغبار وكرس حّدة الرياح، والتخفيف من الضجيج 
من  العديد  لها  فالنباتات  املزعجة،  واألصوات 
الفوائد التي تحتم علينا االهتامم بها والعمل 
فهي  وإكثارها،  حاميتها  أجل  من  املتواصل 
تحقق أغراضا متعددة بيئية وصحية وهندسية 

وتنسيقية وجاملية. 
للدولة  الوطني  اليوم  احتفاالت  شعار  وارتباط 
دليل  القطرية  البيئة  عىل  الحفاظ  بأهمية 
عىل مدى اهتامم الدولة بحامية البيئة وحث 
يف  واألج���داد  اآلب��اء  نهج  اتباع  عىل  األج��ي��ال 

الحفاظ عىل بيئتنا.

النباتات  عىل  األمطار  نزول  تأخر  تأثري  ما 

املوسمية التي يشتهر بها الرب القطري؟

عىل  ملحوظا  رضرا  يشكل  األمطار  نزول  تأخر   -
التي قاومت  الربية  باملناطق  الفطرية  الحياة 
شديدة  األج��واء  وتحملت  الصيف  فصل  ط��وال 
الحرارة وعوامل الطقس، فحجم الجفاف الذي 
يف  تشققات  ح��دوث  يف  يساهم  تواجهه 
النباتات  وأكرث  الصغرية،  للنباتات  وموت  الرتبة 
النباتات  هي  األمطار  ن��زول  بتأخر  تتأثر  التي 
موسم  بعد  تنبت  ما  ع��ادة  التي  املوسمية 
زهورها  جفت  النباتات  فتلك  األم��ط��ار،  ن��زول 
تأخر  ومع  بذورها  وسقطت  الصيف  فصل  يف 
هطول األمطار توقفت دورة منوها، ومن أبرز 
هذه النباتات العرت والخبيز والجثجاث والرقروق 
القط والشفلح، وعدم ظهورها بال شك  وعني 
الكبرية  األشجار  أما  الرب،  جامل  عىل  كثريا  يؤثر 
سقوط  تأخر  م��ن  عليها  خ��وف  ال  واملعمرة 
جميع  يف  العيش  عىل  قادرة  ألنها  األمطار، 

قيام  من  فقط  عليها  الخوف  ولكن  الظروف 
بالنسبة  أم��ا  تحطيبها،  أو  بقطعها  اآلخ��ري��ن 
فهي  املياه  من  احتياجاتها  عىل  للحصول 
تحصل عليها من خالل الجو والرطوبة، كام أنها 
املشكلة  لكن  طويلة،  مل��دة  باملياه  تحتفظ 
الوحيدة يف النباتات املوسمية التي مل تنبت 

هذا العام نتيجة لقلة األمطار.

»شجرة  برنامج  يتبناها  التي  األه��داف  ما 

تعزيز  عىل  الرتكيز  يخص  فيام  ب��ادي« 

التوعية بالقضايا البيئية والتشجري؟

»شجرة  برنامج  يتبناه  الذي  التشجري  مرشوع   -
من  مجموعة  تحقيق  إىل  يسعى  ب���الدي« 
لدولة  األخر  املسطح  زيادة  تشمل:  األهداف 
وعي  وزي��ادة  الحيوي،  التنوع  ودع��م  قطر، 
الحفاظ  يف  النبايت  الغطاء  بأهمية  املجتمع 
وإضفاء  والتصحر،  التدهور  من  البيئة  عىل 
املزيد من مظاهر البهجة عىل البيئة، والجامل 
يف  واإلسهام  وشوارعها،  مدنها  قطر  عىل 

املناخية،  والتغريات  الحراري،  االحتباس  عالج 
وإدخال وتوطني أنواع من األشجار ذات القابلية 
للتكيف مع بيئتنا املحلية، وال يسعنا سوى أن 
أجل  من  جهد  كل  لبذل  نسعى  أننا  عىل  نؤكد 
تحقيق التنمية املستدامة واالهتامم بالبيئة، 
ووفقًا  القطري،  الدستور  ذلك  عىل  نص  كام 
البيئة  تعترب  التي   2030 الوطنية  قطر  لرؤية 

واحدة من أهم ركائزها. 

التشجري  ح��ول  عملية  أفكار  لديكم  هل 

لاستفادة  تنفيذه  بخطط  األوىل  واألماكن 

منها يف تنفيذ مشاريع التشجري بالدولة؟

توافرها  يجب  الضوابط  من  مجموعة  هناك   -
عند زراعة األشجار داخل املدن منها: أن تتالءم 
حجم  نسبة  مع  وحجمها  النباتات  منو  طبيعة 
الشارع وطبيعته، وأن ُيزرع كل شارع بنوع واحد 
عمليات  إج��راء  لسهولة  وذل��ك  األش��ج��ار  من 
عىل  الشوكية  األشجار  زراعة  وعدم  الصيانة، 
األرصفة الجانبية، وتجنب زراعة األشجار املثمرة 

عىل األرصفة الجانبية ألنها تتلوث بالغبار وغاز 
األشجار  زراع��ة  وع��دم  الكربون،  أكسيد  ثاين 
أن  ك��ام  ال��ط��رق،  تقاطع  يف  الحجم  الكبرية 
التجارية،  املحالت  أمام  للتشجري  ضوابط  هناك 
من أهمها: تجنب زراعة األشجار عالية االرتفاع 
اإلعالنية،  املحالت  لوحات  رؤية  تحجب  ال  بحيث 
وقليلة  االرتفاع  محدودة  الشجريات  وزراع��ة 
النباتات  زراعة  من  واإلكثار  الجانبية،  التفرعات 
العشبية املعمرة، بحيث تكسب األحواض جاماًل 
وال تشغل حيزًا كبريًا من الرصيف مع تجنب شغل 
الزراعة مام يعيق سري  بأحواض  الرصيف  كامل 

املشاة. 

تتعرض  التي  الدهس  عملية  نتاىف  كيف 

لها األشجار يف الروض؟

عملية  عىل  الرقابة  تشديد  علينا  ينبغي   -
الدهس التي تتعرض لها األشجار يف الروض، 
للسلوكيات  التوعية  جهود  تكثيف  يتعني  كام 
عىل  الشباب  بعض  بها  يقوم  التي  الخاطئة 
وج���ه ال��خ��ص��وص، وي��ج��ب ك��ذل��ك وض���ع رشط 
رخص  وتجديد  التخييم  متطلبات  ضمن  تنموي 
املنتفعني  إلزام  مبوجبه  يتم  الجوالة،  العزب 
ال���روض  ري  ج��ه��ود  يف  باملساهمة  ب��ه��ا 
للمتعة  م��ص��درا  باعتبارها  لهم،  امل��ج��اورة 
الرب  بالنسبة لهم ولغريهم من رّواد  واالنتفاع 
واالستفادة من مياه الرصف املعالجة يف ري 
املناطق الربية واالهتامم بزراعة أكرب عدد من 

األشجار والنباتات الربية.

تائم  التي  لألشجار  مواصفات  هناك  هل 

القيام  أثناء  مراعاتها  يجب  املحلية  البيئة 

مبشاريع التشجري؟

بعدد  ب���الدي«  »ش��ج��رة  برنامج  يف  نلتزم   -
عند  للتشجري  العلمية  والضوابط  األسس  من 
اختيار  راعينا  بحيث  امل��رشوع،  نباتات  تحديد 
األج��واء  يف  النمو  عىل  القدرة  ذات  األن��واع 
القاحلة، واالحتفاظ باملاء، والتي تحتاج القليل 
النباتات  أن��واع  أهم  ومن  الرعاية،  أع��امل  من 
املتوامئة مع البيئة: السدر، والغاف، والسمر، 
مستوردة  نباتات  وهناك  والعوسج،  والسنط، 
ذات قدرة عالية عىل التكيف مع بيئتنا املحلية 
األشجار  وم��واص��ف��ات  النيم،  امل��ورن��ج��ا  مثل 
من  تكون  أن  تشمل:  املحلية  للبيئة  املالمئة 
عىل  عالية  مقدرة  لها  التي  املعمرة  األنواع 
البيئية املحلية، وأن تكون ذات  تحمل الظروف 
وأن  الزراعية،  باآلفات  لإلصابة  عالية  مقاومة 
غزير  تفرع  وذات  النمو  وكثيفة  رسيعة  تكون 
الخرة، وأن يكون لها مجموع جذري  ودامئة 
قوي متعمق وغري منترش أفقيًا حتى ال يعيق 
منوها  طبيعة  تتناسب  وأن  التحتية،  البنية 
تزرع  الذي  تاجها وارتفاعها مع املكان  وشكل 

فيه والغرض من زراعتها.

حوار       أكرم الفرجابي 
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أشجار النخيل.. والتشجري يف قطر

الدولية  بالتعهدات  قطر  دول��ة  من  التزاما 
خالل اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات 
الكربون، ونظرا ملا لألشجار من أهمية خاصة 
صحة  عىل  وانعكاساتها  البيئي  النظام  يف 
ملبادراتها  وتعزيزا  الحياة،  وج��ودة  اإلنسان 
وجهود  املناخ  تغري  آثار  من  الحد  مجال  يف 
البلدية  وزارة  أطلقت  البيئية،  االستدامة 
والبيئة مبادرة »زراعة مليون شجرة« وتهدف 
هامش  ع��ىل  تدشينها  ت��م  التي  امل��ب��ادرة 
األول  ال��دويل  البيئي  قطر  معرض  فعاليات 
أم��ور  ع��دة  تحقيق  إىل   ،2019 م��ارس  يف 

وهي: 
من  االستفادة  البيولوجي،  التنوع  تعزيز   
جودة  تحسني  ال��ري،  يف  املعالجة  املياه 
الهواء، زيادة الرقعة الخراء، تقليل انبعاثات 

الغازات.
املجتمع  أف��راد  لكافة  مفتوحة  وامل��ب��ادرة 
والقطاع  الحكومية  والجهات  واملؤسسات 

واملؤسسات  وامل��دارس  والرشكات  الخاص 
واألن��دي��ة  الشبابية  وامل��راك��ز  التعليمية، 
واملقيمني،  املواطنني  وعموم  الرياضية، 
بالدعم  امل��ب��ادرة  يف  التسجيل  يتم  بحيث 

العملية  باملشاركة  أو  العيني  أو  امل��ايل 
تطبيق   - اإلل���ك���رتوين  امل��وق��ع  خ���الل:  م��ن 
املبادرة  جناح   - الذكية  للهواتف  ال���وزارة 
امل��ب��ادرة  تركز  التجارية.  املجمعات  بأحد 

البيئة  من  أشجار  شتالت  وغرس  زراع��ة  عىل 
املحلية القطرية، ومنها: سدر، غاف، سمر... 
لهذا  اختيارها  تم  مختلفة  مواقع  يف  وذلك 
الرئيسية-  الطرقية  املحاور  مثل:  الغرض، 
الطرق الدائرية بالدوحة- طريق املجد- طريق 
ال��ش��امل- ط��ري��ق ال��خ��ور ال��س��اح��يل- امل��دن 
معالجة  ووح��دات  محطات  مواقع  الصناعية- 
تجميع  مواقع  الصحي-  الرصف  مياه  وتخزين 
والبلديات-  امل��دن  م��داخ��ل  األم��ط��ار-  مياه 
واملجمعات  وامل����دارس  العامة  ال��ح��دائ��ق 

السكنية.
وتويل دولة قطر عناية خاصة بأشجار النخيل 
البالد  يف  وإكثارها  بزراعتها  اهتمت  حيث 
ومؤخرا كشفت وزارة البلدية والبيئة )سابقا( 
يف  النخيل  أشجار  عدد  أن  حاليا  البيئة  وزارة 
شجرة  ألف   700 إىل   650 بني  ما  يرتاوح  قطر 
متت زراعتها عىل مساحة 2.2 هكتار. وأشارت 
قطر  يف  الزراعية  األرايض  أن  إىل  ال��وزارة 
نسبة  متثل  النخيل  أشجار  عىل  تحتوي  التي 
البالد  يف  الزراعية  األرايض  مجمل  من   %  17

والتي تبلغ 13 ألف هكتار.

الدوحة           $

{ د. سيف الحجري

قال إن النباتات لها فوائد عديدة تحتم علينا االهتامم بها.. د. سيف الحجري ل� $:

حامية البيئة القطرية مسؤولية مشرتكة

توطني أن�واع من األشجار ذات القابلية للتكيف مع بيئتنا املحلية

ارتباط شعار احتفاالت 
اليوم الوطني بالحفاظ 

عىل البيئة توعية للناشئة

Qatar.qa تابعون��ا ع��ىل منص��ات التواص��ل اإلجتامعي الخاص��ة باللجن��ة املنظمة إلحتف��االت اليوم الوطن��ي للدولة



الروض تحمي النباتات املهددة باالنقراض
أولييت الدوليية اهتامما كبييرا بقضايا 
الغطيياء  عييى  وامُلحافظيية  البيئيية 
النبايت والعمل عييى تأهيل الروض 
وتعييد  القطييري،  اليير  واسييتزراع 
مشيياريع االسييتزراع التييي أدرجتهييا 
واسييراتيجياتها  أولوياتهييا  ضميين 
قطرييية  بيئيية  نحييو  رائييدة  خطييوة 

ُمستدامة.
ويييأيت ذلك ميين خالل قرار سييعادة 
وزييير البلدييية والبيئيية )قبييل فصييل 
الوزارتني( القرار رقم )7( لسنة 2021 
بتشييكيل فريييق عمييل إعييادة تأهيل 
الر القطييري، حيث بدأ الفريق بحرص 
الروض بالدوليية وعمل قاعدة بيانات 
خاصيية بها، وبذل جهييودا كبرة يف 
إطييار حامييية وإعادة تأهيييل الروض. 
حيث تييم حتى اآلن تسييوير 16 روضة 
روض   7 واسييتزراع  تأهيييل  وإعييادة 
يف ُمختلييف أنحاء البالد، جرى إغالق 
بعضهييا بشييكل كامييل لحامييية أنواع 
أو  باالنقييراض  امُلهييّددة  النباتييات 
امُلنقرضيية، بينييام تييم إغييالق بعض 
الييروض جزئيا لحامييية النباتات، فضال 
عن القيام بعمليات اسييتزراع وإعادة 
تأهيييل وحامية البعييض اآلخر كمصدر 
النباتييية  الوراثييية  للمييوارد  هييام 
بالدوليية. وتعييرف الييروض يف قطر 
بأنها مناطق واسعة عملت السيول 
عى جمع الرسبات الطينية بها عر 
آالف السيينني، لتصبييح أرايض طينييية 
خصبيية تجتمييع بهييا مييياه األمطييار، 
مييام يسيياعد عى منييو العديييد من 
الحشييائش واألشييجار، وعى رأسها 

شجرة السدر الري.
ويبلييغ عدد الييروض يف دوليية قطر 
1826 روضيية منترشة يف كافة أرجاء 
ميين   %  2.5 نسييبة  وتغطييي  البييالد، 

مسيياحة قطيير، وتحمل هييذه الروض 
أسييامء مختلفيية قييد تكييون أسييامء 
ألشييخاص كانييوا يعيشييون فيهييا أو 
نباتييات معينة تنمو بكييرة يف هذه 

الروض.
 يذكر أنه قد تم تشكيل فرق ميدانية 
ومييزودة  الغييرض  لهييذا  ُمتخّصصيية 
بأجهزة GPS وخرائييط قدمية للروض 
واإلحداثيييات، وقييد قامييت بحييرص ما 
ُيقييارب 500 روضيية حتييى اآلن وتييم 
عمييل غرفيية عمليييات مبركييز نظييم 
للتحديييث  الجغرافييية  املعلومييات 
الفييوري للخرائييط ومُلتابعة وتوجيه 
تييم  كييام  العمييل امليدانييية،  فييرق 
إعادة اسييتزراع وتأهيييل 7 روض حتى 
اآلن ميين بييني 14، ُمخطييط لهييا هييذا 
 16 لتسييوير  باإلضافيية   ،2021 العييام 
روضة لحاميتهييا والحفاظ عليها من 

 4625 التعديييات، كييام تييم اسييتزراع 
شييتلة برييية مبختلييف الييروض التي 
تم إعييادة تأهيلها يف إطييار برنامج 
إعييادة تأهيل الر القطييري منذ عام 
2019، ونقل 2100 من األشجار الرية 
ميين مواقع مشيياريع البنييية التحتية 
خييالل العييام 2020، وتجميييع كميات 
الرييية،  النباتييات  بييذور  ميين  كبييرة 
وتعزيز املخزون البذري للدولة يف 
بنييك الجينييات، ومن بني ذلييك نباتات 
ُمهّددة باالنقراض وأخرى نادرة مثل 

الغاف والبمر الري عى التوايل. 
وقييت  يف  الجهييود  هييذه  وتييأيت 
قيييايس مبييا يفييوق امُلخطييط لييه 
بالرغييم ظييروف الجائحيية والحييد من 
التجّمعييات وإلغيياء وتأجيييل العديييد 
من الفعاليييات التوعوييية امُلصاحبة 

لعمليات االستزراع.

الييورايث  البنييك  تأسيييس  تييم  كييام 
الحقييي Field Gene Bank للنباتييات 
الرييية واملحلييية يف محطة روضة 
بنييك  بتأسيييس  والبييدء  الفييرس، 
ورايث حقييي عاملييي يف موقييع 
الغشييامية، وهييو حقل تييم تجهيزه 
بشبكة ري ُمناسبة، وتوزيع األشجار 
املوسييمية  والنباتييات  والشييجرات 
عى شييكل صفييوف ُمنتظمة بهدف 
حامييية هييذه األنييواع ميين االنقراض 
الظييروف  أو  الجائيير  الرعييي  بفعييل 
املناخية القاسية كالجفاف والحرارة 
امُلرتفعة، وبلغ عييدد األنواع النباتية 
التي تييم حفظها حتى اآلن ما يقارب 
130 نوعييا نباتيا بريييا وفطريا.. وأهم 
األنواع النييادرة وامُلهمة وامُلهّددة 
البنييك  يف  املوجييودة  باالنقييراض 
»األرطييا«،  )العبييل  هييي:  الييورايث 

الغضا، الغاف، الغيياف األحمر، البمر 
الري، السدر الري، السمر، السلم، 
األثل، األسييل، الرمث، املييرخ، الرغل، 
للنباتييات  إضافييًة  العيير(،  الضمييران، 
الطبية والعطرييية )الجعد، والعرفج، 

والشمطري، والعرشج وغرها(.
كييام أصييدرت إدارة الحامييية والحياة 
الفطرية ُمؤخرا كتاب ُمكافحة التصحر 
وتثبيييت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا 
دوليية قطيير وكتيياب النباتييات الطبية 
ُمهميية  مراجييع  وهييي  والعطرييية، 
بالنباتييات القطرية وطرق  للتعريييف 
حاميتهييا وطييرق مكافحيية التصحيير 
وتثبيت الرمال وأهييم األنواع النباتية 
املناسييبة السييتزراع الرمييال وتثبيت 

الكثبان.
واليزال العمل جاريًا لوضع إطار عمل 
وطنييي ملكافحة التصحيير يف دولة 
قطيير يسييتند إىل مبييادئ التنمييية 
املسييتدامة وبنيياء القييدرات بشييكل 
يضمن اتخاذ التدابيير الالزمة لحامية 
األرايض ووضييع الخطييط التييي ميين 
شييأنها مكافحيية التصحيير والجفيياف 
سييواء  املسييتويات  كافيية  عييى 

الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.
إىل جانييب مبييادرة »زراعيية مليييون 
شييجرة« التي أطلقتها وزارة البلدية 
والبيئيية )قبل فصييل الوزارتييني( فإن 
مبادرة إنشاء حزام أخرض حول مدينة 
الدوحيية وضواحيها والتييي حددتها 
اسييراتيجية التنمية الوطنية الثانية 
من شأنهام املساهمة يف التقليل 
من آثييار العوامييل املسييببة للتصحر 
وزحييف  بالغبييار  املحمليية  كالرييياح 
الرمال باإلضافة إىل الطابع الجاميل 
الذي سييتضفيه هييذه املسييطحات 

الخرضاء.

نعمل عى نرش ثقافة الزراعة والُخرضة يف كل مكان بالدولة.. د. لطيفة النعيمي لي $ :

قطر مؤهلة للسياحة البيئية

أكييدت الدكتييورة لطيفيية شيياهني النعيمي، 
الهيدروجيولوجيييا والبيئيية بجامعة  أسييتاذة 
قطيير رئيس ومؤسييس مبادرة »مييروج قطر« 
الزراعييية، أن دولة قطر باتييت مؤهلة لتطبيق 
مبييا  الزراعييية،  أو  البيئييية  السييياحة  تجربيية 
متلكييه ميين إمكانييات كبييرة تجعلهييا قييادرة 
عى أن تسيير بخطييى ثابتة يف هييذا الجانب 
من السييياحة، وذلك بالتنسيييق والتعاون مع 
أصحاب املييزارع واملجلس الوطني للسييياحة 
بالدوليية، بحيييث تكييون االسييتفادة مزدوجيية 
سييواء ألصحيياب املييزارع أو للسييياحة بالدولة 
بصييورة عاميية، الفتًة إىل أن إقبييال القطريني 
عى السييياحة الريفييية يف أوروبا خالل فرة 
اإلجازة من األمور التي من شييأنها أن تشييجع 
أصحاب املزارع يف الدولة عى تطبيق نظام 
السييياحة الزراعييية يف قطر، بوصفهييا مكانًا 
مناسييبًا لقضيياء اإلجييازات العائلييية الطويلة، 
حيث توفيير أجواء مثالية لالسييتمتاع بالطبيعة 
والخدمات األساسية التي يحتاجها السياح ملا 

تتمتع به من مقومات طبيعية.
وأشارت د. النعيمي يف حوار مع $ إىل 
أن التحييول إىل املدن الخييرضاء مل يعد مجرد 
خيييار ميكن األخييذ به أو تجيياوزه، ولكنييه أصبح 
الخيييار الوحيد الذي ميكن ميين خالله مجابهة 
خطيير التغييرات املناخييية والتحديييات البيئية 
التييي يواجههييا العييامل، فاملييدن الخييرضاء 
تكتسييب أهميتها من أهمية وطبيعة التحدي 

الذي تواجهه البرشية اآلن. 

هل قط��ر مؤهل��ة لتطبي��ق تجربة الس��ياحة 

البيئية أو الزراعية؟

- إذا تحّدثنا عن تطبيق تجربة السييياحة البيئية أو 
الزراعييية يف قطيير بشييكٍل جاد، سيينجد أن إقبال 
القطريييني عييى السييياحة الريفييية يف أوروبا 
خييالل فرة اإلجازة من األمور التي من شييأنها أن 
تشييجع أصحاب املزارع يف الدوليية عى تطبيق 
نظييام السييياحة الزراعييية يف قطيير، بوصفهييا 
مكانًا مناسييبًا لقضاء اإلجييازات العائلية الطويلة، 
حيييث توفيير أجييواء مثالييية لالسييتمتاع بالطبيعة 
والخدمات األساسييية التي يحتاجها السييياح ملا 

تتمتع به من مقومات طبيعية.

م��ا الفوائ��د الت��ي ميك��ن أن يجنيه��ا أصحاب 

املزارع من تطبيق تجربة الس��ياحة البيئية أو 

الزراعية؟ 

- االتجيياه نحو السييياحة الزراعييية يحقق ألصحاب 
املييزارع املحلية فوائييد متعددة، منهييا: توفر 
دخييل إضايف يسيياعدهم عى تنمييية قدراتهم 
وتحسييني مسييتواهم املييادي، وكذلييك زيييادة 
قيميية املزرعة التي تقييّدم السييياحة الزراعية، 
لتحقيقهييا دخاًل إضافيًا مقارنيية باملزرعة التي ال 
تقّدمها، إضافة إىل بيع منتجات املزرعة للسياح 
والزوار بسييعر أفضييل من بيعها يف األسييواق، 
ومساعدة مالك املزرعة عى استغالل عنارصها 
بشييكل أفضل، خصوصييًا فيييام يتعلييق بالتكاليف 

الثابتة، مثل املنشآت والعاملة وغرهام.

مل��اذا أصب��ح الع��امل اآلن يتج��ه نح��و تعزي��ز 

مفهوم املدن الخرضاء؟

- التحييول إىل املدن الخرضاء مل يعد مجرد خيار 

ميكيين األخذ بييه أو تجيياوزه، ولكنه أصبييح الخيار 
الوحيييد الييذي ميكن ميين خالله مجابهيية خطر 
التغييرات املناخييية والتحديييات البيئييية التييي 
يواجهها العييامل، ومن هذا املنطلق تكتسييب 
املييدن الخييرضاء أهميتها من أهمييية وطبيعة 
التحييدي الذي تواجهه البرشييية اآلن، يف ظل 

الخطر الذي متثله التغرات املناخية، فالعامل 
مطالب بتعظيم االستفادة من الطاقة البديلة، 
وتبني منظومة متكاملة من اإلجراءات والحلول 
التييي تطبييق عى مرافييق املبيياين ومكونات 
وانبعاثييات  اسييتهالك  ميين  فتقلييل  املدينيية، 
الطاقيية والفاقييد منهييا، وتحولهييا إىل عنارص 

مفيدة للبيئة وللمدينة وساكنيها.

يالح��ظ يف اآلون��ة األخ��رة تزاي��د االهتامم 

بقطاع املب��اين الخ��رضاء يف الدولة، كيف 

تنظرين إىل ذلك؟

- بال شييك هييذا أمر جيييد، نظرًا ألهميتهييا الكبرة 
يف حامييية البيئة التي تعتر إحييدى ركائز رؤية 
قطر الوطنييية 2030، إىل جانييب تنويع قطاعات 
االقتصاد، ودعم مشيياريع الدولة بوسائل حديثة 
تضمن اسييتدامة هذه املباين ومواكبتها أحدث 
املبيياين  تتميييز  حيييث  العاملييية،  املواصفييات 
الخييرضاء بتطبيقها املعاير البيئييية، كام أن لها 
ميييزات تختص بها مقارنة باملباين التقليدية من 
حيييث تقليل اسييتهالك الطاقة واملييياه، ولديها 
مميزات صحية أيضا، لكونها مبنية بطريقة تعمل 
عى تجديد الهييواء وتنقيته، خصوصًا أن املبنى 
موجه بطريقة معينة، يستقطب أشعة الشمس 
بطريقيية صحية، باعتبييار أنه موجييه إىل الجهات 

األربع بدل سقوط األشعة مبارشة إىل املبنى.

ما الذي شجعك عىل تأسيس مبادرة "مروج 

قطر الزراعية"؟

- مبا أن الدولة تتجه اآلن إىل وضع ملسييات عى 
كل ما هو جيياميل، أرى أن أوىل األولويات يجب 
أن تكون للتخضر والتشييجر يف هييذه املرحلة، 
وأن يكييون ذلييك موازيييا لخطييط البنييية التحتييية 
املتمثلة يف املرو وغرهييا، خاصة أن املالعب 
الرياضييية التي سييوف تحتضن املونديال تشييّيد 
عييى أعى مسييتوى، لذلك يجييب أن تكون قطر 
خرضاء وتحصل عى ذات االهتامم، ألن الجمهور 
الريايض عندما يأيت لحضور مونديال 2022 عليه 

أن يجد دولة قطر ليست فقط املباين واملالعب، 
بل ال بد من أن تكون فيها روح جاملية وُخرضة ترس 
عيييون الناظرين، انطالقا من هييذا املبدأ جاءتني 
فكرة إنشيياء مبادرة »مروج قطيير« الزراعية قبل 
حييوايل 6 سيينوات تقريبييًا، ميين أجل نييرش ثقافة 
الزراعة والُخرضة يف كل مييكان بالدولة، اعتامدا 
عييى جميع األسيياليب العلمية املتطييورة. وأود 
أن أؤكييد أن اسييتخدام الطرق العلمييية الحديثة، 
بالتعيياون مع خراء متخصصييني يف الزراعة، هو 
األسيياس الذي تسيير عليه امُلبادرة، وذلك عى 
اعتبار أن العييامل يتطور يف كل املجاالت، وقطر 

تواكب هذا التطور باستمرار.

نرج��و أن تحدثينا ع��ن جهود املب��ادرة فيام 

يخ��ص ن��ر ثقاف��ة الس��ياحة الزراعية يف 

قطر؟

- ظللُت أسييعى ميين خالل مبييادرة »مروج« إىل 
نرش ثقافة السييياحة الزراعية يف قطر، خاصة 
يف ظل وجود عييدد كبر من املييزارع القطرية 
املميييزة التييي تصلح أن تكييون مبثابيية مزارات 
سييياحية للمواطنني واملقيمييني وحتى للزوار 
ميين الخييارج؛ ألن قطيير مبييا متلكه ميين إمكانات 
كبرة قادرة عى أن تسر بخطى ثابتة يف هذا 
الجانب من السياحة، وذلك بالتنسيق والتعاون 
مع أصحاب املزارع واملجلس الوطني للسياحة 
بالدولة، بحيث تكون االسييتفادة مزدوجة سواء 
ألصحيياب املييزارع أو للسييياحة بالدوليية بصورة 
عامة، كام أن التوّسع يف املساحات املزروعة 
يسيياهم بشييكل كبيير يف تحقيييق األهييداف 
املرجييوة من األمن الغييذايئ بتقليييل االعتامد 

عى االستراد من الخارج.

 د. لطيفة شاهني النعيمي

حوار أكرم الفرجابي

التخضر والتشجر يجب أن يكون يف مقدمة األولوياتالتوّسع يف املساحات املزروعة يقلل من االعتامد عىل االستراد
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الطيور املهاجرة تزين البيئة القطرية

تع��د قطر محط��ة هامة للطي��ور املهاج��رة يف رحلتها 
الت��ي تحل��ق فيها ملئ��ات وآالف الكيلوم��رات، للعثور 
عىل أفضل املوائل املتاحة لتغذية وتربية صغارها.
وبحس��ب اإلحصائي��ات، ف��إن قط��ر تعد مق��را دامئا 
لح��وايل 300 ن��وع من الطي��ور، ورغ��م الظروف 
املناخي��ة الصحراوي��ة لدول��ة قط��ر، ف��إن الخّط 
الس��احيل الطوي��ل يوف��ر امل��أوى ل��كل أنواع 
الطيور املخوض��ة )الخائضة( من طي��ور النحام 
الطويل��ة إىل أصغ��ر طيور الزق��زاق، حيث تعرب 
العديد من أنواع الطيور البالد مرتني يف العام 
يف طريق هجرتها، خاصة بعد إنشاء العديد من 
املناطق واألرايض الرطبة واملزارع واملتنزهات 
والحدائ��ق والت��ي زادت إىل ح��د كب��ر م��ن أعداد 

الطيور الزائرة لدولة قطر.
وحي��اة الطي��ور يف قط��ر خصيب��ة فق��د ح��ّدد علامء 
الطي��ور وج��ود نحو 300 ن��وع منها ت��راوح أحجامها بني 
الصغ��ر كالبالبل وب��ني الضخم كالنعامات. وم��ن بني الطيور 
املهاج��رة والتي م��ن املمكن مش��اهدتها يف دولة قطر نجد 

ال��وروار وه��و طٌر ملون رائ��ع يصل إىل املنطقة يف ش��هري 
س��بتمرب ومارس ويس��ريح مل��دة أس��بوٍع قبل أن يكم��ل رحلته. 
ويتشابه الهدهد مع الوروار تقريبًا من ناحية اللون وهو يعيش 

يف قطر طوال أيام السنة.
وم��ن ب��ني الطيور الت��ي تعي��ش يف قط��ر، جامعات كب��رة من 

الببغاوات الخرضاء، وكّلها متحدرة من طيوٍر هربت من األرس.
وتتكاث��ر بعض األن��واع يف الجزر البعيدة عن الش��اطئ مثل طائر 
غاقة سقطرى املهدد باالنقراض وابن املاء أو البلشون األبيض 
من الج��رف الغريب والعديد من أنواع طائر الخرش��نة أو س��نونو 

البحر.
 وتستقبل الشواطئ خارج موسم التوالد أعدادًا كبرة من طيور 
غاقة س��قطرى وطيور الشاطئ والنورس وس��نونو البحر؛ وقد 
ش��وهد العديد من أنواع الطيور املائّي��ة عىل األرايض الداخلية 

الرطيبة باملياه العذبة ولكن عددها منخفض بشكل عام.
وتتضم��ن الئح��ة الطي��ور املوج��ودة يف قطر طي��ور البرشوش 

)الفالمنغو( والصقور والزقزاق والقرّبة وطيور مهاجرة أخرى.
وينت��رش ملك الطيور البحرية وه��و الُعقاب النرسي يف العديد 
من املناطق الس��احلية وبعضها يعش��ش عىل املباين العالية 

يف الدوح��ة، أّم��ا أعشاش��ها عىل الج��زر الصغ��رة البعيدة عن 
الشاطئ فهي كبرة ألنها تعود وتوسع العش نفسه سنة بعد 
س��نة، وال تك��ون هذه األعش��اش غالبًا س��وى منخفضات صغرة 
يف الرم��ال، ويف بع��ض األحي��ان ترك هذه الطي��ور بيضها يك 
يفقس بدفء الش��مس بداًل ويأيت ع��ىل رأس قامئة طيور قطر 
من حيث الش��هرة واألهمية طائر الحبارى الذي يعترب الفريس��ة 
األساس��ية للصقور، ويعيش يف الس��هول القاحلة والس��هوب 
واملناط��ق ش��به الصحراوي��ة ذات الغط��اء النب��ايت املفتوح أو 
املنترش والقصر.  وهو الطائر الوحيد فعاًل من بني طيور جنس��ه 
الذي يحب العيش يف املناطق الصحراوية ومتأقلم جدا معها. 
وعادة ما تأخ��ذ طيور الحبارى لون البيئة التي تعيش فيها ليك 
يس��اعدها لون ريش��ها للتموي��ه واالختفاء واالنس��جام مع تلك 
األرض التي تقطنها، ويس��اعدها شكلها عىل التمويه والتأقلم 
مع طبيع��ة البيئ��ة يف االختف��اء وعندما تنكم��ش وتتموضع بال 

حركة بالقرب من شجرة يصبح من غر املمكن للعني رؤيتها.
وترك��ز الطي��ور املهاج��رة يف قطر يف ع��دد م��ن االماكن من 
اهمه��ا الذخ��رة وجزيرة العالي��ة ورشاعوه جزيرة الش��ط وخور 

العيديد.

تربية الصـقور إرث تتـناقله األجيال
الصقور رمز للكرامة والش��جاعة والفخر، وتعترب تربية الصقور بالنس��بة للعرب هواية يس��تمتع بها كل من 

باملنزل بل إن يف بعض الحاالت يعترب الصقر جزءًا من العائلة.

وي��أيت االهتامم بالصقور والصيد يف دولة قطر من كونه موروثا عربيا أصيال، حينام عرف العرب 

قدميا يف ش��به الجزيرة العربية الصيد بالجوارح حتى قبل ظهور اإلس��الم، والذي جاء ليحدد 

قواعد الصيد ورشوطه وما يجوز فيه وما ال يجوز

وح��ب الصقور والش��غف بربيته��ا مبثابة هواي��ة وإرث ثق��ايف تتناقله األجي��ال يف قطر 

والجزي��رة العربي��ة جي��ال بعد جي��ل، وما ب��ني امل��وروث القديم والحداثة، متس��ك 

القطري��ون به��ذه الهواي��ة، حفاظا ع��ىل الراث ال��ذي ارتبط بحي��اة اآلباء 

واألجداد.

وس��اهمت التكنولوجيا الحديثة يف زيادة االهتامم بصيد الصقور 

وتربيته��ا، ب��ل وتحولها من هواي��ة إىل تجارة رائج��ة ومهمة، 

فبعد أن كان االهتامم يف املايض يقترص عىل تربية الصقور 

الربي��ة فقط، تح��ول إىل إنتاج هذا النوع م��ن الطيور الجارحة 

يف املنازل واملزارع، خاصة مع ارتفاع قيمتها السوقية إىل 

مس��تويات قياس��ية تراوح ما بني 100 و300 ألف دوالر للصقر 

الواح��د، وقد تص��ل أنواع نادرة منها إىل م��ا يناهز مليون دوالر، 

وأكرث أنواعها شهرة هو »الصقر الحر«.

ويوجد يف قطر 6 أنواع مختلفة من الصقور: صقر أمور، صقر س��ويت، 

صقر النر، صقر س��اكر، صق��ر بريجن، صقر بربري. ويع��د الصقر طائرا مهام 

للغاية يف قطر حيث يتم اس��تخدامه كأداة للصيد بسبب برصه الحاد، بجانب كونه 

طائرا أليفا شهرا ولكن يجب العناية به بشكل مناسب والخضوع لتدريب مكثف.
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