
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

إدخال  املستدامة  التنمية  تتطلب 
عملية  عىل  البيئة  حامية  سياسات 
الحرضي.  والتخطيط  الحرضية  التنمية 
غابات  فإن  حرضي،  بيئي  كنظام 
الخيمة  رأس  إمارة  يف  املانغروف 
التي  التنمية،  عمليات  بسبب  مهددة 
لألرايض  املساحات  هذه  عىل  تستويل 
النفايات  رمي  بسبب  وكذلك  الطبيعية، 
هذه  تسلط  املائية.  قنواتها  داخل 
الورقة الضوء عىل أهمية الحفاظ عىل 
األرايض الرطبة التي تتواجد فيها أشجار 
ذات  حيوي  بيئي  نظام  ألنه  املانغروف 
دراسة  نتائج  تعرض  كام  متعددة.  منافع 
مجموعة  قبل  من  أجريت  التي  بحثية 
يف  واملقيمني  الزوار  الباحثني  من 
إمارة رأس الخيمة بهدف تقييم الوعي 
حول  رؤى  عىل  والحصول  العام  البيئي 
وجهات نظر األفراد تجاه عمليات التنمية 
االقتصادية القامئة بالوقت الحايل داخل 
غابات  عىل  السلبي  وتأثريها  اإلمارة 
حلول  إىل  التوصل  وكيفية  املانغروف 
لهذه املشكلة الخطرية. ختاماً، يتم رفع 
بعض  واقرتاح  التوصيات  من  مجموعة 
معاً  التعاون  وكيفية  البديلة  السياسات 
النظام  عىل  املحافظة  ضامن  بهدف 

البيئي ألشجار املانغروف. 
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تقييم السياسات البديلة والدعم 
المجتمعي لحماية أشجار المانغروف 

في إمارة رأس الخيمة
حامد عساف، دكتواره، بروفيسور مهندس، الجامعة األمريكية في إمارة رأس الخيمة

املقدمة

التخطيط  عمليات  خالل  املناقشات  من  جزءاً  البيئة  حامية  عملية  تعد  مل  تاريخاً، 

والتنمية الحرضية يف جميع أنحاء العامل. كمثال عىل ذلك، يف الواليات املتحدة 

البيئة  حامية  وكالة  عن  مبعزل  الحرضية  والتنمية  اإلسكان  هيئة  تعمل  األمريكية، 

بني  والتوافق  املواءمة  من  القليل  هناك  لذلك،  نتيجة   .)1996 وآخرين،    Engel(

البيئة  حامية  بني  ما  املصالح  يف  تضارب  ذلك  عن  ينجم  ما  وكثرياً  األعامل  جداول 

الطبيعية من جهة وعمليات التنمية االقتصادية والحرضية من جهة أخرى.

املناطق  التحديد  وجه  وعىل  العريب،  الخليج  منطقة  يف  التنمية  عمليات  تتبع 

الساحلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، هذا االتجاه. وعليه، هناك قلق كبري 

الساحلية  البيئية  النظم  عىل  ضار  تأثري  لها  سيكون  هذه  التنمية  عمليات  أن  من 

عالية اإلنتاجية ذات األهمية العالية يف دولة اإلمارات. وتشمل هذه النظم البيئية 

مستنقعات املانغروف، والسبخة، والسهول الطينية، واألعشاب البحرية، والشعاب 

تؤثر عىل هذه  التي  السلبية  الظروف  تختلف   .)Burt ، 2014( البالد  املرجانية يف 

يف  املوجودة  بتلك  مقارنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  البيئية  النظم 

أي  نرى  ال  النامية،  البلدان  من  العديد  يف  املثال،  سبيل  فعىل  األخرى.  البلدان 

ألشجار  الطبيعية  البيئات  يف  تعيش  التي  والكائنات  النباتات  عىل  مبارش  تأثري 

املانغروف، وعليه ال تعترب مهددة باالنقراض أو االنهيار. لكن الوضع مختلف يف 

دولة اإلمارات، حيث ينبع التهديد الذي يهدد غابات املانغروف أساساً بسبب توسع 

وزحف عمليات التنمية يف جميع أنحاء البالد، لتشمل املناطق الساحلية التي تعترب 

مجاريها  يف  النفايات  إطالق  أيضاً  يتم  كام  املانغروف،  ألشجار  الطبيعية  البيئات 

املائية )Paleologos  وآخرين 2019(. 

الفكرة الشائعة مفادها أن التنمية االقتصادية يجب فصلها عن املناقشات البيئة 

ألنها تؤثر سلباً عىل رفاهية اآلخرين، تعترب ادعاءات ال صحة لها من قبل املطورين 

الشخصية.  مصالحهم  سوى  تخدم  ال  وهي  اإلمارات،  دولة  يف  واملستثمرين 

تجادل هذه الورقة بأن التنمية االجتامعية-االقتصادية وعملية حامية البيئة ميكن 

أن يتم إجرائهام بنجاح بحيث تعم الفائدة عىل الجميع مع ضامن املحافظة عىل 

دون  االجتامعية-االقتصادية  التنمية  تحقيق  ميكن  ال  املثال،  سبيل  فعىل  البيئة. 
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لتعزيز  الجهود  من  االستفادة  أيضاً  ميكن  بل  فحسب،  بالبيئة  الرضر 

استخدام  خالل  من  البيئية.  السياحة  مع  الحال  هو  كام  حاميتها، 

أشجار املانغروف يف إمارة رأس الخيمة كدراسة حالة، تسلط هذه 

املانغروف  أرايض  عىل  الحفاظ  أهمية  عىل  أيضاً  الضوء  الورقة 

الرطبة كنظام بيئي حيوي ذات العديد من الخدمات. لقد تم االستناد 

الخيمة،  رأس  إمارة  يف  واملقيمني  للزوار  بيئي  مسح  نتائج  عىل 

التعرف  العام لألفراد وكذلك  البيئي  الوعي  تقييم  الذي تم خالله 

عىل وجهات نظرهم حول الطريقة التي قد تساعد عىل إيجاد حلول 

االقتصادية  التنمية  عمليات  مؤيدي  بني  القامئة  للنزاعات  محتملة 

يف إمارة رأس الخيمة ومؤيدي حامية بيئات املانغروف الطبيعية. 

لألرايض  الفريدة  الخصائص  حول  عامة  ملحة  بتقديم  الورقة  تبارش 

النظام  خدمات  بوصف  تقوم  ثم  ومن  املانغروف،  لبيئات  الرطبة 

البيئي الرئيسية وأهميتها. ومن ثم يتم عرض نتائج املسح البيئي 

قبل  من  تلقيه  تم  الذي  القوي  الدعم  تؤكد  التي  النتائج،  وتحليل 

السكان من أجل حامية واملحافظة عىل غابات املانغروف. وتختتم 

الورقة برفع مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة من 

املشابهة،  البيئية  والنظم  املهم  البيئي  النظام  هذا  حامية  أجل 

وتعزيز قدراتها بحيث تتمكن من خدمة األجيال الحالية واملستقبلية 

لسكان إمارة رأس الخيمة. 

النظم البيئية ألشجار املانغروف يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

قليلة  ألنواع  موطناً  الجفاف  الشديدة  العريب  الخليج  سواحل  تعترب 

من النباتات والحيوانات. ال ميكن أن تعيش سوى أصعب أشكال الحياة 

يف هذه البيئات الحارة والجافة، وقد متر العديد من السنوات من 

ال  قد  فيها  األمطار  تساقط  وكميات  الغزيرة،  األمطار  تساقط  دون 

أكرث  إىل  الحرارة  درجات  ترتفع  أن  ميكن  كام  قطرات.  بضعة  تتعدى 

من 50 درجة مئوية خالل موسم الصيف. مع ذلك، وبالرغم من هذه 

الظروف البيئية القاسية، متكنت أشجار املانغروف من االزدهار يف 

سواحلها  يف  خصوصاً  العريب،  الخليج  مبنطقة  والجزر  املد  مياه 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  اليوم  يعرف  فيام  الجنوبية، 

كانت  كثافة  وأكرث  أكرب  غابات  بقايا  هي  هذه  املانغروف  شجريات 

تنترش حول املناطق الرطبة يف منطقة الخليج العريب منذ حوايل 

يف  حدثت  التي  الحرارة  درجات  وارتفاع  الجفاف  أّدى  سنة.   7000

وقت الحق، املصحوب بارتفاع مستويات ملوحة مياه البحر، وارتفاع 

البيئية  النظم  عىل  سلباً  بالتأثري  البحر،  سطح  مستوى  يف  رسيع 

حتى  املستمر  تدهورها  إىل  بالتايل  أدى  مام  املانغروف  ألشجار 

وقتنا الحارض )Berger وآخرين، 2013(.

بالرغم من تدهور أرايض املانغروف الرطبة يف جميع أنحاء العامل، 

فقد شهدت أشجار املانغروف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هكتار   4000 والبالغة  السابقة  بالتقديرات  مقارنة  النمو  يف  تزايد 

عام  يف  هكتار   13,600 من  أكرث  إىل   )Aspinall ، 2005 و   Böer(

هذه  أسباب  بعض   )2014( وآخرين،   Moore يعزو  ذلك،  ومع   .2014

تقع  املانغروف.   بيئات  مساحات  قياس  دقة  تحسني  إىل  الزيادة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الرطبة  املانغروف  أرايض  معظم 

التي  واإلسرتاتيجية  املتضافرة  الجهود  بسبب   أبوظبي  إمارة  يف 

تعترب  املانغروف.  ألشجار  الرطبة  األرايض  لتوسيع  اإلمارة  تبذلها 

بيئات املانغروف  مبثابة »الرئة الخرضاء« للمدينة، التي تحمي الخط 

السكان  ومتنح  الربية،  للحياة  موطناً  وتوفر  التآكل،  من  الساحيل 

بأماكن ترفيهية طبيعية.   

يف  املانغروف  أشجار  تتمركز  الخيمة،  رأس  بإمارة  يتعلق  فيام 

األمواج  حركة  من  جيداً  محمية  منطقة  وهي  الخيمة،  رأس  خور 

)انظر  املدينة  وسط   يف  االسرتاتيجي،  موقعها  خالل  من  العالية. 

خالّب  طبيعي  منظر  املخرضمة  األشجار  هذه  تقدم   ،)1 رقم  الشكل 

1(. تضفي  )انظر الشكل رقم  الجبال ومباين املدينة  مع خلفية من 

أشجار املانغروف عىل إمارة رأس الخيمة مزيجاً فريداً من املشاهد 

فرصة  للمقيمني  يوفر  مام  الحرضية،  املناطق  عىل  الطبيعية 

االستمتاع ببيئة طبيعية خالّبة بعيداً عن الحياة املدنية.  

من  العديد  عىل  الخيمة  رأس  إمارة  سكان  اعتمد  مىض،  فيام 

1. صورة القمر الصناعي لألرايض الرطبة ألشجار املانغروف يف إمارة رأس الخيمة  الشكل رقم 

.)Google ، 2017 تم الحصول عليها من خرائط(
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أن  األثرية  األدلة  تظهر  املانغروف.  ألشجار  البيئية  النظم  خدمات 

سكان املنطقة كانوا يعتمدون بشكل كبري عىل أشجار املانغروف 

 .)Hogarth ، 2002 و  Beech( من أجل الحصول عىل الغذاء واأللياف

لبناء  القيّمة  األخشاب  من  املانغروف  خشب  املدينة  سكان  اعترب 

املنازل والسفن، نظراً لقدرتها الكبرية عىل مقاومة العفن. كام تم 

استخدام أوراق أشجار املانغروف كعلف للامشية. كام لعبت أشجار 

املانغروف أيضاً دوراً مهامً يف الحفاظ عىل مخزون األسامك – مبا 

داخل   – العالية  القيمة  ذات  الجودة  العالية  األنواع  بعض  ذلك  يف 

 .)Aspinall ، 2001( اإلمارة ومنطقة الخليج العريب األوسع

بعد  حدث  الذي  الكبري  الوطني  والتحول  الهائلة  الرثوة  غريت  لقد 

اكتشاف النفط طبيعة الحياة بشكل كبري يف إمارة رأس الخيمة. فقد 

الناس  الناس عىل أشجار املانغروف وفقد معظم  اعتامد  انخفض 

عالقتهم فيها، وال يعرف الكثري عن النظم البيئية األساسية ألشجار 

هو  كام  الحايل.  بالوقت  تواجهها  التي  والتهديدات  املانغروف 

تتعرض  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  أخرى  أجزاء  يف  الحال 

التعديات  بسبب  لضغوط  الخيمة  رأس  إمارة  يف  املانغروف  أشجار 

جراء عمليات التنمية، والترصيف غري املنضبط ملياه الرصف الصحي 

األولوية  إعطاء  بسبب  وكلها   ،)2009 وآخرين،    Howari( والتجريف 

الشاملة  املستدامة  التنمية  عن  وفصلها  االقتصادية  التنمية  عىل 

وحامية البيئة واملوارد الطبيعية والنظم البيئية الحيوية املهمة. 

نظرة عامة عىل النظم البيئية ألشجار 
املانغروف والخدمات التي تقدمها 

تتسبب درجات الحرارة املرتفعة وملوحة املياه وانخفاض مستويات 

املناطق  يف  املستقرة  غري  والظروف  الرتبة  يف  األوكسجني 

النباتات.  ملعظم  بالنسبة  مستحيلة  شبه  الحياة  بجعل  االستوائية 

الخرضة  الدامئة  الشجريات  أو  األشجار  من  املانغروف  أشجار  تعترب 

 Duke ،( والجزر  املد  مناطق  عىل  وتهيمن  امللوحة  تتحمل  التي 

البيئية  الظروف  هذه  مثل  يف  االزدهار  عىل  قدرتها  بسبب   )2011

تعيش  نباتات  من  التطور،  من  النباتات  هذه  متكنت  لقد  القاسية. 

يف داخل املدينة، إىل تلك التي تتمكن من االزدهار يف املناطق 

الحياة  عىل  البقاء  من  ومتكنها  جذورها،  امتداد  بفضل  الساحلية، 

يف البيئات القاسية. 

حيت  االستوائية،  السواحل  يف  العيش  املانغروف  أشجار  تفضل 

تكون درجات الحرارة دافئة عىل مدار العام، وتعترب منطقة الخليج 

العريب أقىص امتداد لها يف الشامل. البيئات األكرث مثالية ألشجار 

األحيان  من  كثري  يف  تتلقى  التي  املد  مناطق  هي  املانغروف 

تؤدي  أن  ميكن  حيث  األمطار،  أو  األنهار  من  العذبة  املياه  موارد 

مستويات امللوحة العالية جداً إىل إعاقة منو هذه األشجار. تفضل 

أو  البحريات  فيها  تتواجد  التي  البيئات  يف  العيش  النباتات  هذه 

متنع  التي  القوية،  األمواج  حركة  عن  بعيداً  املحمية،  املستنقعات 

ملستوى  التدريجي  االرتفاع  مع  تتكيف  وهي  الشتالت،  استقرار 

سطح البحر من خالل التحرك ببطء نحو األرايض الداخلية أو عن طريق 

التحرك صعوداً من خالل بناء االنسجة النباتية. 

تحديداً    وهو   – املانغروف  أنواع  من  فقط  واحد  نوع  يعيش 

الحرارة  الشديدة  املنطقة  هذه  يف   – الرمادي(  )املانغروف 

 Vaughan( العامل  يف  مياه  ملوحة  مستوى  أعىل  ذات  والقاحلة 

وآخرين، 2018(. إن قدرتها الفريدة عىل البقاء عىل قيد الحياة يف 

تخلق  ألنها  البيئية،  النظم  أفضل  من  تجعلها  القاسية  البيئة  هذه 

البيئات الطبيعية التي تدعم العديد من الكائنات البحرية والربية من 

خالل توفري املأوى لهم والطعام. عالوًة عىل ذلك، تربط العمليات 

املانغروف  أشجار  املختلفة  والفيزيائية  والكيميائية  البيولوجية 

ومروج  املرجانية  الشعاب  ذلك  يف  مبا  املجاورة،  البيئية  بالنظم 

األعشاب البحرية. 

خدمات النظم البيئية ألشجار املانغروف

تصف خدمات النظام البيئي الفوائد التي يقدمها عىل املستويات 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية. وهي ترتاوح ما بني توفري الغذاء، 

واأللياف، واملياه، وتنظيم املناخ، والحامية من الفيضانات، وتوفري 

األلفية  )تقييم  والرتفيهية  النفسية  والخدمات  النقي،  الهواء 

اإليجابية  والتأثريات  املزايا  عىل  بناًء   .)2005 اإليكولوجي،  للنظام 

التي  البيئات  عىل  املانغروف  ألنظمة  سابقاً  توضيحها  تم  التي 

تقطنها، يقدم هذا القسم نظرة عامة عىل خدمات النظام البيئي 

ذات الصفة التي توفرها أشجار املانغروف يف إمارة رأس الخيمة. 

موطن األسامك والطيور 

آمناً  مالذاً  املانغروف  ألشجار  املتطورة  الجذرية  املتاهات  توفر 

تعترب  املتفرسة.  الحيوانات  من  الصغرية  والكائنات  لألسامك 

مبا  األسامك،  تجمعات  عىل  للحفاظ  رضورية  اآلمنة  البيئة  هذه 

و   Blum( العالية  التجارية  القيمة  ذات  املائية  األحياء  ذلك  يف 

ومظالتها  السميكة،  املانغروف  أشجار  جذور  توفر   .)Herr ، 2017

التي  الطيور  أنواع  من  للعديد  مثالية  بيئة  الخرضة،  الدامئة  الكبرية 

2019( كام توفر  تساعدها عىل العيش واالزدهار ) متحف فلوريدا، 

مثالية  بيئة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املانغروف  أشجار 

والدفئ الطعام  عن  تبحث   التي  الشتاء  يف  املهاجرة   للطيور 

      .)Kshemkalyani  ، 2012(

حامية أنظمة الشعاب البحرية واستقرار الخط الساحيل 

متالْ أرايض املانغروف الرطبة منطقة انتقالية حاسمة ما بني النظم 

اإليكولوجية الداخلية وأنظمة الشعاب املرجانية البحرية. إنها تعمل 

كمرشح، تقوم بصد رواسب الطمي وامللوثات وتقوم بتمرير املياه 

النقية والصافية إىل الشعب املرجانية )WWF ،2020(. تعمل جذور 

هذه األشجار عىل تثبيت الخط الساحيل ومتنعه من التآكل.  

تنظيم نقاء وجودة الهواء 

دور  واملزدحمة،  الكبرية  املناطق  يف  خصوصاً  األشجار،  تلعب 

رئييس كبري يف تحسني جودة ونقاء الهواء يف املناطق الحرضية 

من خالل زيادة إطالق مستويات األكسجني، وحبس ملوثات الهواء، 

وتقوم  السيارات،  من  املنبعثة  والجسيامت  الغبار  ذلك  يف  مبا 

 Davies( والبيئة  العامة  بالصحة  الضارة  الهواء  ملوثات  بامتصاص 

متتد  التي  األشجار  لهذه  الكثيفة  املضالت  بفضل   .)2017 وآخرين، 

بصورة واسعة نسبياً، من املحتمل جداً أن تساهم أشجار املانغروف 

يف خور رأس الخيمة بشكل كبري يف تحسني جودة وصفاء الهواء 

داخل اإلمارة. عالوًة عىل ذلك، بفضل موقعها املركزي، تتمكن هذه 

األشجار من التأثري إيجابياً عىل أمناط تدفق الرياح، مام قد يخفف من 

تأثري العواصف الرملية. 
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التأثري عىل املناخ املحيل الحرضي 

كميات  بامتصاص  الخرسانية  واألرصفة  العمرانية  املساحات  متتاز 

واملياه.  النباتية  باألغطية  مقارنة  النهار،  خالل  الحرارة  من  كبرية 

زيادة  يف  تتسبب  فإنها  الحرارة،  هذه  إطالق  إعادة  يتم  عندما 

ظاهرة  وهي   – الحرضية  املناطق  يف  الحرارة  مستويات  ارتفاع 

بسبب  الظاهرة  هذه  تتفاقم  الحرضية.  الحرارة  جزر  باسم  تُعرف 

انخفاض الغطاء الشجري يف املناطق الحرضية، مام يقلل من تأثري 

التظليل )EPA  ،2008(. توفر بيئات املانغروف الرطبة يف املناطق 

الحامية  الخيمة  رأس  إمارة  يف  املانغروف  غابات  مثل  الحرضية، 

يف  وتساعد  الحرضية،  املناطق  تطلقها  التي  الحرارة  جزر  من 

يؤدي  أن  املتوقع  من  وبالتايل،  للمدينة.  املحيل  املناخ  تعديل 

الخيمة  رأس  إمارة  يف  املانغروف  أشجار  وجود  معدل  انخفاض 

إىل ارتفاع درجات الحرارة داخل املدينة، و التي ستؤدي إىل زيادة 

 درجات الحرارة إىل مستويات قصوى خالل فصل الصيف مام يشكل

بالتايل خطر صحي كبري. 

عزل وتخزين غاز ثاين أكسيد الكربون

غاز  عزل  يف  مهامً  دوراً  املانغروف  ألشجار  البيئية  النظم  تلعب 

يتم  ال  العالية.  الكربونية  كثافتها  بسبب  الكربون  أكسيد  ثاين 

وجذوعها  وفروعها  النباتات  أوراق  يف  فقط  الكربون  تخزين 

املرتاكمة األلياف  يف  أيضاً  تخزينها  يتم  ولكن   وجذورها، 

 )Donato وآخرين، 2011(. 

الحامية من األمواج 

تعمل غابات املانغروف كعازل ضد األمواج العالية الناتجة عن الرياح 

االتحاد  أجراها  دراسة  نتائج  أظهرت  التسونامي.  وأمواج  القوية 

عىل  ساعدت  املانغروف  غابات  أن  الطبيعة  عىل  للحفاظ  الدويل 

حدث  الذي  الهائل  التسونامي  خالل  املجتمعات  من  العديد  حامية 

يف عام 2004. للتشديد عىل هذه الفائدة، اختلفت اإلصابات التي 

تم اإلبالغ عنها من قبل قريتني ساحليتني مترضرتني متجاورتني بشكل 

املانغروف  غابات  عىل  احتوت  التي  القرية  فقدت  حيث  ملحوظ: 

الكثيفة شخصني فقط، بينام فقدت القرية الثانية، التي تعاين من 

 .)BBC ، 2008( ًتدهور منو غابات املانغروف 6000 شخصا

تعزيز الصحة العقلية والسالمة النفسية والجسدية 

غابات  مثل  الحرضية،  املناطق  يف  الرطبة  املانغروف  بيئات  تعد 

املانغروف يف إمارة رأس الخيمة، مالذاً آمناً للسكان الذين يبحثون 

عن الراحة من ضغوط جداول األعامل املزدحمة واألنشطة الروتينية 

وحركة املرور الكثيفة وصخب املدينة. مينح الجامل الطبيعي لبيئات 

الرفاهية  ويعزز  الروح  يغذي  الذي  بالصفاء  إحساساً  املانغروف 

منطقة  تحظى   .)2019 وآخرين،    Bratman( والنفسية  العقلية 

الكورنيش، التي تقع عىل حدود أشجار املانغروف يف إمارة رأس 

الخيمة، بشعبية كبرية بني السكان الذين يسعون ملامرسة الرياضة 

أو االسرتخاء مع عائالتهم يف مساحة عامة مشرتكة. 

تقييم املواقف العامة تجاه أشجار 
املانغروف يف إمارة رأس الخيمة

للغاية  مهم  البيئي  الوعي  لتعزيز  الداعم  الجمهور  موقف  يعترب 

الناس،  بني  اإليجايب  البيئي  السلوك  وتشجيع  تطوير  أجل  من 

املستدامة  التنمية  تحقيق  بهدف  العامة،  السياسة  ومجاالت 

الشاملة. هذا من شأنه أن يوفر الفرصة السرتداد التنمية االجتامعية 

زيادة  خالل  من  ومربحة  إيجابية  بصورة  البيئة  وحامية  واالقتصادية 

البيئة لحامية  الالزمة  والقيم  املهارات  وتعزيز  العام،   الوعي 

وتحسينها لألجيال القادمة. 

أبريل إىل أغسطس  البيئية للفرتة من  بالقيم  إجراء مسح خاص  تم 

مجتمع  أفراد  تصورات  حول  ثاقبة  نظرة  عىل  الحصول  بهدف   ،2017

وقد  لها.  تقييمهم  وكيفية  املانغروف  ألشجار  الخيمة  رأس  إمارة 

تم استخدام نتائج االستبيان لتحديد العوامل التي تؤثر عىل تصورات 

شأنها  من  التي  السياسات  من  مجموعة  تطوير  أجل  ومن  األفراد 

حامية واملحافظة عىل هذا النظام البيئي املهم. فيام ييل نظرة 

عامة عىل نتائج الدراسة. سيتم تقديم تحليل أكرث تفصيالً للنتائج يف 

منشور بحثي.     

الجامعة  طلبة  من  طالب   427 مع  املقابالت  من  مجموعة  إجراء  تم 

اإلمارة،  داخل  مواقع  عدة  يف  الخيمة  رأس  إمارة  يف  األمريكية 

يحد  الذي  القواسم  وكورنيش  واملقاهي  التسوق  مراكز  مثل 

أشجار املانغروف1. بعد ذلك، تم تحليل نتائج املسح لتقييم الروابط 

)العمر،  والدميوغرافية  واالقتصادية  االجتامعية  الخصائص  بني 

اإلقامة(  ومدة  الدخل،  مستوى  التعليمي،  املستوى  الجنس،  نوع 

للمشاركني واملواقف البيئية للمشاركني تجاه الطريقة التي ينبغي 

فيها التعامل مع وإدارة أشجار املانغروف. 

يركز  رئيسية.  فئات  ثالث  إىل  لألفراد  البيئية  القيم  تصنيف  ميكن 

الطبيعة  توفرها  التي  املنافع  عىل  أكرب  بشكل  اإلنساين  املوقف 

يفضلون  أنهم  ذاتها؛  بحد  الطبيعة  عىل  الرتكيز  من  بدالً  لألفراد، 

الحيوي  ناحية أخرى، يركز املوقف  البيئة. من  التنمية عىل حامية 

عىل االعرتاض عىل إجراء التدخالت عىل البيئة الطبيعية، حتى عىل 

هي  املجموعتني،  هاتني  أواسط  االقتصادية.  الفرص  ضياع  حساب 

املجموعة التي تفضل املفاضلة ما بني التنمية االقتصادية وحامية 

    .)van Uhm ، D.P ، 2017( البيئة

من  كانوا  املستجيبني  معظم  بأن  البيئية  القيم  مسح  نتائج  توضح 

الحيوي. إنهم يفضلون حامية غابات املانغروف  مؤيدي املوقف 

عىل حساب التنمية. أقلية صغرية فقط لديها موقف يعطي أولوية 

عىل التنمية االقتصادية، بغض النظر عن تأثريها السلبي عىل غابات 

بيئية  إدارة  نظام  املشاركني  من  نسبياً  كبري  عدد  فّضل  املانغروف. 

للنظام  الحامية  يقدم  ذاته  وبالوقت  االقتصادية  التنمية  يدعم 

مبدة  كبري  بشكل  تأثرت  املواقف  هذه  أن  النتائج  أظهرت  البيئي. 

األخرى  املواقف  وتأثرت  الخيمة.  رأس  إمارة  يف  الشخص  إقامة 

أيضاً، وإن كانت بدرجة أقل، بعمر الشخص، ومستوى تعليمه. ومن 

يؤثران  ال  والدخل  الجنس  نوع  أن  تظهر  النتائج  أن  لالهتامم  املثري 

عىل املوقف البيئي للشخص. 

يوضح الشكل رقم 2 توزيع اآلراء البيئية للمستجيبني مصنفة حسب 

الذين  أولئك  مييل  الخيمة.  رأس  إمارة  يف  املشارك  إقامة  مدة 

حيوي،  موقف  اتخاذ  إىل  سنوات   10 من  ألكرث  اإلمارة  يف  عاشوا 

يليهم أولئك الذين عاشوا يف اإلمارة ملدة تقل عن عام واحد )مبا 

أقرص  إقامة  مدة  لديهم  كانت  الذين  املشاركني  الزوار(.  ذلك  يف 

1 يهدف تحليل املحتوى إىل تحديد الفئات واملوضوعات املتكررة وخصائصها. ال يحتوي هذا النهج عىل أرقام وأعداد إحصائية ويركز بدالً من 

ذلك عىل فهم تعقيدات األمناط التي تظهر من عملية االستكشاف.
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هم أقل ميالً ألن يكونوا من فئة املتمركزين بيولوجياً. قد يشري هذا 

التوزيع املستقطب إىل أن االنجذاب تجاه غابات املانغروف يتشكل 

من خالل الرابطة القوية التي تتعزز لدى الفرد عىل مر الزمن تجاه 

لهذه  الزوار  أو  الجدد  القادمون  وتقدير  املحلية،  الطبيعية  البيئات 

البيئات الطبيعية. 

ألعامر  وفقاً  البيئي  املوقف  يختلف  كيف  يوضح   .3 رقم  الشكل 

بعمر  يتأثر  الحيوي  املوقف  أن  إىل  النتائج  تشري  املستجيبني. 

املستجيب: األجيال األكرب سناً متيل أكرث إىل تقدير أشجار املانغروف. 

بالرغم من أن الرابطة ليست قوية للغاية، إال أنها قد تشري إىل أن 

الطبيعية وحاميتها حتى عىل  أكرث األصول  تقدر  األكرب سناً  األجيال 

حساب التنمية االقتصادية.  

الشكل رقم 4. يوضح توزيع املواقف البيئية حسب مستوى تعليم 

املشارك. يبدو أن التعليم يلعب دوراً يف تشكيل املوقف الفردي 

تجاه حامية غابات املانغروف. ميكن أن يشري االنتشار الكبري ملوقف  

أن  عىل  العليا  الدراسات  شهادات  حاميل  بني  الحيوي  التمركز 

األفراد املتعلمني تعليامً عالياً أكرث وعياً بأهمية الحفاظ عىل أشجار 

املانغروف والبيئات الطبيعية األخرى بشكل عام. 

الشكل رقم 2. املواقف البيئية للمشاركني يف املسح مصنفة حسب مدة اإلقامة يف إمارة رأس الخيمة.

أقل من سنةأكثر من 10 سنوات

التمركز الحيوي التمركز البيئي التمركز البشري

الشكل رقم 3. يوضح كيف يختلف املوقف البيئي وفقاً ألعامر املستجيبني

أقل من 25 سنة25-44 سنةأكثر من 44 سنة

التمركز الحيوي التمركز البيئي التمركز البشري

الشكل رقم 4. توزيع املواقف البيئية حسب مستوى تعليم املشارك

شهادة 
ماجستير

شهادة
بكالوريوس

مرحلة الثانوية 
 و ما قبلها

التمركز الحيوي التمركز البيئي التمركز البشري
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عىل  للحفاظ  عايل  شعبي  دعم  هناك  بأن  اإلجاملية  النتائج  تشري 

أشجار املانغروف يف إمارة رأس الخيمة. تسلط النتائج الضوء أيضاً 

عىل نقاط رئيسية محددة، مثل تعزيز التعليم والتوعية بالرتاث التي 

أجل  من  للسكان  الالزمة  البيئية  القيم  تشكيل  يف  تساعد  أن  ميكن 

الكبري  الدعم  فإن  ذلك،  عىل  عالوًة  الشاملة.  املستدامة  التنمية 

الدعم  يقدم  التنمية  مع  بالتزامن  الرطبة  املانغروف  بيئات  إلدارة 

أن  شأنها  من  التي  املحتملة  املؤسسية  واإلجراءات  للسياسات 

االجتامعية  التنمية  وعمليات  للبيئة  املزدوجة  الحامية  إىل  تهدف 

واالقتصادية، كام يتم مناقشته يف  القسم التايل. 

توصيات السياسة    

من  واحدة  وسط  املانغروف  أشجار  تعيش  سابقاً،  توضيحه  تم  كام 

الخيمة. متثل هذه  إمارة رأس  بالسكان يف  اكتظاظاً  أكرث املناطق 

املانغروف  أرايض  تتمتع  ذاته.  بالوقت  وتحدي  فرصة  املسألة 

يعرضها  مام  هائلة،  اقتصادية  قيمة  ذي  متميز  مبوقع  الرطبة 

تحد  والسكني.  التجاري  العمراين  التوسع  مواصلة  بسبب  للتهديد 

والرتفيهية،  التجارية  املرافق  من  العديد  الطبيعية  البيئات  هذه 

والعديد  رئيسيني  تجاريني  ومركزين  للجولف  حديقة  ذلك  يف  مبا 

مياه  تشكل  الشهرية.  الكورنيش  ومنطقة  واملطاعم  الفنادق  من 

عىل  كبري  تلوث  خطر  املرافق  هذه  من  املنبعثة  الصحي  الرصف 

النظام البيئي ألشجار املانغروف. 

تخاطب  التي  السياسة  خيارات  من  متنوعة  مجموعة  أدناه  نقدم 

التهديدات التي تؤثر سلبياً عىل أشجار املانغروف يف إمارة رأس 

الخيمة. ويشمل ذلك استكشاف للفرص من أجل تعزيز خدمات النظام 

اإليكولوجي بهدف املساهمة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية 

إلمارة رأس الخيمة وغريها من السياقات املامثلة. 

شمل حامية أشجار املانغروف يف خطط التنمية 

االقتصادية والعمرانية إلمارة رأس الخيمة

إلدارة  متكامل  نهج  اعتامد   Ashton 2002 و   Macintosh يقرتح 

املناطق الساحلية يأخذ يف االعتبار االستخدام املستدام للموارد  

حاجة  هناك  املانغروف.  أشجار  ذلك  يف  مبا  الساحلية،  الطبيعية 

عىل  للحفاظ  املتاحة  الخيارات  لتقييم  تفصيالً  أكرث  دراسة  إىل 

وتصميم  التنمية  مع  التعايش  ذلك  يف  مبا  املانغروف،  غابات 

ميكن  الطبيعية.  واملناظر  للبيئة  الصديقة  التحتية  والبنية  املباين 

تكافل بني  أنها  القضية عىل  الحلول املحتملة مع هذه  تتعامل  أن 

حيث  املانغروف،  ألشجار  االيكولوجية  والنظم  البرشية  التنمية 

البيئية  النظم  خدمات  من  مجموعة  اإليكولوجية  النظم  هذه  توفر 

لتكون  الحية  الحرضية  البيئة  تصميم  يتم  باملقابل،  الرئيسية. 

يوفر مام  املانغروف،  أشجار  عىل  تحافظ  بحيث  للبيئة   صديقة 

الحامية لها ويعزز منوها. 

تنمية السياحة البيئية 

ال ينبغي أن يكون هناك تعارض بني تنمية إمارة رأس الخيمة وحامية 

والتخطيط  املناسبة  البيئية  اللوائح  خالل  من  املانغروف.  غابات 

الحرضي الصحيح، ميكن الحفاظ عىل أرايض املانغروف الرطبة – بل 

وتوسيعها – مع الحفاظ عىل النمو الصحي يف املناطق املحيطة. 

حيث  البيئية،  السياحة  وتنظيم  تشجيع  تشمل  األساليب  هذه  أحد 

دون  الطبيعي  املوطن  بهذا  االستمتاع  والزائرين  للمقيمني  ميكن 

من  العائدات  استخدام  ميكن  بالواقع،  املنطقة.  عىل  سلباً  التأثري 

البيئي  النظام  وحامية  لفهم  مخصص  برنامج  لدعم  األنشطة  هذه 

ألشجار املانغروف بشكل أفضل. 

زيادة الوعي بأشجار املانغروف يف إمارة رأس 

الخيمة 

األشخاص  من  الكبري  العدد  إىل  واستناداً  املسح،  نتاج  وضحت  كام 

الذين يرتددون عىل منطقة كورنيش القواسم، يستمتع الكثري من 

كبري،  بشكل  قيمتها  ويقدرون  املانغروف  أشجار  مبناظر  السكان 

املشاركني  من  كبري  عدد  أن  إىل  أيضاُ  الدراسة  أشارت  ذلك،  ومع 

ليسوا عىل دراية بقيمة هذا النظام البيئي والبعض منهم لديهم 

آراء سلبية عنه، نابعاً من االعتقاد بأنه يطلق رائحة كريهة. 

بناًء عىل ذلك، من املهم تطوير حملة توعية للرتويج حول أهمية 

الحفاظ عىل هذا املورد الطبيعي وتشجيع املشاركة العامة يف 

أن  ميكن  االستخدام.  وإساءة  اإلدارة  وسوء  التلوث  من  حاميته 

غابات  ذكرى  إلحياء  خاصة  طوابع  إصدار  من  التوعية  جهود  ترتاوح 

املدارس  يف  للطلبة  إعالمية  جلسات  واستضافة  املانغروف، 

تقدميية،  عروض  وتقديم  السياسات،  أوراق  ونرش  والجامعات، 

وتشييد لوحات توضيحية عىل مقربة من أرايض املانغروف الرطبة 

)Saenger وآخرين، 2002(.  

نظراً لدورها املهم يف حامية البيئة يف إمارة رأس الخيمة، فإن 

مبادرة  لدعم  مثايل  بشكل  مناسبة  والتنمية  البيئة  حامية  هيئة 

التوعية هذه.

التكييف مع تأثري التغريات املناخية الوشيكة

نسبة  تنخفض  أن  املتوقع  فمن  املنطقة،  يف  الجفاف  استمر  إذا 

أشجار املانغروف بسبب توفر كمية أقل من املياه العذبة وزيادة 

ملوحة مياه البحر. بدون التدخل البرشي، من املتوقع أن تتأثر أرايض 

اإلمارات  دولة  ويف  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  سلبياً  املانغروف 

العربية املتحدة عموماً، بسبب عدم تحمل هذه األشجار للمزيد من 

الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يف املستقبل. ميكن أن تتمثل إحدى 

التي  املياه  من  الفائض  تحويل  يف  املشكلة  هذه  معالجة  طرق 

يتم معالجتها إىل مناطق األرايض الرطبة للمساعدة يف تخفيف 

نجاح  يف  ساهمت  التي  العوامل  أحد  املياه.  ملوحة  معدل  ارتفاع 

زراعة أشجار املانغروف يف إمارة أبوظبي هو تحويل مياه الرصف 

الصحي املعالجة إىل املناطق التي تعيش فيها أشجار املانغروف 

)Berger وآخرين، 2013(. 

االحرتار  نتيجة  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  يؤدي  أن  املتوقع  من 

و    Macintosh( الرطبة  املانغروف  أرايض  إغراق  إىل  العاملي، 

Ashton ،2002(. وبطبيعة الحال، تتكيف أشجار املانغروف مع ارتفاع 

مستوى سطح البحر عن طريق الزحف إىل األرايض الداخلية. لذلك، 

من املهم الحد من التنمية الساحلية – مبا يف ذلك الجدران البحرية 

– بالقرب من أرايض املانغروف الرطبة ملنح هذه األشجار باملساحة 

للتحرك إىل األرايض الداخلية استجابة الرتفاع مستويات سطح البحر. 

أهمية الحفاظ عىل الوضع الحايل ألشجار 

املانغروف 

املوائل  منطقة  حجم  أن  يف  الرئيسية  البيئية  املبادئ  أحد  يتمثل 

فكلام  الرئيسية:  الحياة  صور  بعض  دعم  عىل  البيئية  قدرتها  يحدد 

زادت املساحة زادت األحياء التي ميكن أن تدعمها. ومع ذلك، فإن 
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ليست  باألحياء  املنطقة  عالقة  باسم  املعروفة   – العالقة  هذه 

خطية. يؤدي تقليل الحجم األصيل للبيئة الطبيعية بنسبة %50 إىل 

تقليل عدد األحياء التي تدعمها بنسبة %10. يشري معدل االمتصاص 

الصغرية  البيئات  منطقة  يف  املساحة  انخفاض  أن  إىل  النوعي 

يؤدي إىل انخفاض أكرب يف عدد األحياء، مقارنة بانخفاض املساحة 

نفسها يف منطقة البيئات األكرب )Davies  وآخرين، 2017(. 

يف  الرطبة  املانغروف  أرايض  تعد  نسبياً  الكبرية  مساحتها  مع 

إمارة رأس الخيمة موطناً للعديد من النباتات والحيوانات، والتي قد 

تنخفض بشكل كبري أو تختفي متاماً إذا تم التأثري سلبياً عىل مساحات 

كبرية من أشجار املانغروف أو تحويلها إىل مناطق متطورة. ليس 

مساحتها.  لتقليل  املانغروف  غابات  حساسية  مدى  الواضح  من 

يسلط هذا الضوء عىل الحاجة إىل إجراء بحث ملعرفة مدى مرونة 

النظام البيئي ألشجار املانغروف. 

تخصيص أرايض املانغروف الرطبة يف إمارة رأس 

الخيمة كمتنزه وطني 

املانغروف  ألشجار  الرطبة  األرايض  حامية  طرق  إحدى  تتمثل 

بزيارات  وطني،  كمتنزه  تصنيفها  يف  الخيمة  رأس  إمارة  يف 

الرائعة  األمثلة  من  املعاملة.  وسوء  التلوث  من  وحاميتها  منظمة 

الذي  املانغروف،  ألشجار  الوطني  أبوظبي  متنزه  ذلك،  عىل 

يف  املانغروف  ألشجار  البيئي  النظام  وتوسيع  حامية  يف  نجح 

لالستمتاع  واملقيمني  للزّوار  الفرصة  إتاحة  مع  أبوظبي  إمارة 

ال التي  الرتفيهية  األنشطة  يف  واملشاركة  الخالبة   بالطبيعة 

ترض برفاهية غابات املانغروف. 

التنمية  هيئة  مع  التعاون  ميكن  الخيمة،  رأس  بإمارة  يتعلق  فيام 

السياحية إلنشاء متنزه املانغروف الوطني. لقد نجحت السياحة يف 

لتطوير  الطبيعية  البيئة  من  باالستفادة  بالفعل  الخيمة  رأس  إمارة 

ومن  للبيئة،  الصديقة  املستدامة  السياحية  املرافق  من  العديد 

االمثلة عىل ذلك املسار اإلنزالقي من جبل جبس.  

اعتامد  يف  التفكري  الخيمة  رأس  إلمارة  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الدويل  البيئي  الحرضي  االعتامد  مخططات  أحد  مبوجب  نفسها 

»مدينة  او  ستي«  »جاردن  أو  الرطبة«  األرايض  »مركز  حال  حالها 

األسفنج« أو »املدينة والتنوع البيولوجي«. 

تصنيف املانغروف الرمادية عىل أنها أنواع محمية 

نظراً لدورها األسايس يف حامية النظام البيئي ألرايض املانغروف 

املانغروف  أرايض  جميع  ويف   – الخيمة  رأس  إمارة  يف  الرطبة 

توفري  السلطات  عىل  يجب   – العريب  الخليج  منطقة  يف  الرطبة 

الحامية ألشجار املانغروف الرمادية ودعم البحوث يف التهديدات 

والتغريات  واآلفات  البرشية  التدخالت  مثل  األنواع،  لهذه  املحتملة 

النوع حامية خاصة يف  يتم منح هذا  أن  البيئية. كام يويص بشدة 

بسبب  للتهديد  أحياناً  يتعرض  ألنه  نظراً  الخيمة،  رأس  إمارة  لوائح 

الحصاد غري القانوين.  

بحث مستقبيل 

يف  املانغروف  غابات  عن  التفصيلية  املعلومات  نقص  إىل  بالنظر 

التي  لألرايض  تقييم  إجراء  للغاية  املهم  من  الخيمة،  رأس  إمارة 

وتحديد  بيئتها،  جودة  تحديد  أجل  من  األشجار  هذه  فيها  تعيش 

أسباب التدهور، واستكشاف التدابري العالجية. من املهم أيضاً دعم 

مبا  املانغروف،  ألشجار  البيئي  النظام  خدمات  تّقيم  التي  األبحاث 

يف ذلك آثارها عىل املناخ املحيل يف إمارة رأس الخيمة، وعزل 

الكربون، ودعم الرثوات السمكية التجارية. تقدم التطورات الجديدة 

األقامر  تطوير  ذلك  يف  مبا  بعد،  عن  االستشعار  تكنولوجيا  يف 

التكلفة  منخفضة  مراقبة  برامج  لتطوير  فرصاً  الصغرية،  الصناعية 

.)Moore ، 2013( وفّعالة للغاية يف بيئات املانغروف

سرية املؤلف

الخيمة. وهو حاصل عىل شهادة  إمارة رأس  األمريكية يف  الجامعة  الهندسة يف  لكلية  العميد املؤقت  الدكتور حامد عساف هو 

التغريات املناخية وتأثرياتها  الدكتوراه يف الهندسة املدنية )موارد املياه( من جامعة كولومبيا الربيطانية، كندا. تركز أعامله عىل 

املحتملة يف املنطقة العربية وخيارات التكييف. 

شكر وتقدير 

يشكر املؤلف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة عىل دعمها السخي لهذا البحث. كام يتقدم املؤلف 

بخالص الشكر عىل مساهمة كل من:  الدكتوره سحر عدوان، الدكتور عبد الحليم جالد، مديحة عامري، أكثم الشعار، ومحمود. 
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  اىٕل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و 

تعترب كمرجع ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


