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ه إِىل الحلقة األوىل - املستوى الثاين ُمَوجَّ

ُمباَدرَُة التَّواصل 

التَّعليمّي

َمرَّتَْي  فَكِّْر 

تَْشَتي أَْن  قَبَْل 
يًَّة دَْع الَحيَواناِت الَبِّيَّة بَرِّ

ِّيَِّة؟  يرَواناِت البرَ اررَُة ِبالحرَ ماذا ترَْعني التِّجرَ
تََعرَّْف َعىل َمخاِطِر هِذِه التَِّجارَة َعىل الَحيَواناِت َوالبََشِ َوالبيئَِة 

َوما الَّذي مُيِْكُنَك تَْقدميُه للَحدِّ ِمْنها

رَّْف عرَىل الكرَلِْب  ترَعرَ

تِِّش املُفرَ

ِّيُّة  يرَواناُت البرَ دُّ الحرَ لِامذا ال تُعرَ

ة؟ يرَواناٍت أليفرَ ُة حرَ شرَ املُترَورَحِّ

الِحِف  كُُّر السَّ ترَذرَ

البرَْحريَّة
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 ما ِهَي التَِّجارَُة ِبالَحياِة الَبِّيَِّة؟ 

َمَضار التَِّجارَة ِبالَحيَواناِت الَبِّيِّة َعىل

النَّاِس َوالَحيَواناِت َوالبيئَِة.

فّكر مرتي قبل أن تشتي.

َمْوِقُف اإلِْسالِم ِمْن الِتجارَِة بالَحياِة الَبِّيَِّة.

التََّعْقُب وَكَْشُف تَْهريِب الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوإِْحباطه.

التَِّجارَُة بالَحيَواناِت الَبِّيِّة تَْحَت َمَحطِّ األَنْظاِر.

الِحِف البَْحِريَّة. تَذكُُّر السَّ

اْختَِبْ َمْعلوماتِك.

املؤلفني: ما ِهَي التَِّجارَُة بالحياِة الَبِّيِّة: كاثرين فوليت، التََّعْقُب وَكَْشُف 

تَْهريِب الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوإِْحباِطه: نيكوالس سبنرس، التَِّجارَُة بالحياِة الَبِّيِّة 

الِحف: ليزا هاركرادر، َمْوِقُف  تحت محّط األنظار: لوري مورتينسي، تَذكُُّر السَّ

اإلِْسالِم ِمْن تِجارَِة الَحياِة الَبِّيَِّة: د. عبدالهادي أحمد رجاءالله العويف.

إجابات نشاط الصفحة 9: نَْجُم البَْحِر َعىل الُقبَعِة الَخرضاِء، املرجان َعىل 

يُش َعىل الُقبَعِة البََنْفَسِجيّة، إِطاُر النَّظَّارَة  ، الرِّ ن َعىل الرَّفِّ ، قَرُْن الَكرْكَدَّ الرَّفِّ

طْرَنِْج  لَْحفاِة، َحقيبٌَة ِمْن ِجلِْد الثُّعباِن، ِقطَع لُْعبَة الشِّ ْمِسيَّة ِمْن َدرَقَِة السُّ الشَّ

ِمْن العاِج، ِمْعطٌَف ِمْن الِفراِء، ِبساٌط َمْصنوٌع ِمْن ِجلِْد النَِّمِر. 

ِمْن املُحرر: 

األَرْض  كَوْكَُب  كاَن  ني،  السِّ ماليي  ُمْنُذ 

َمْوِطناً لَِعَدٍد ال يُْحىص ِمْن الَحيَواناِت الَبِّيَِّة. 

فأَْسمُك الِقرِْش َوالتََّمسيح والَْمرَْجان عاَشْت 

ني.  َعىل كَوْكَِب األَرِْض ُمْنُذ ِمئاِت َماليي السِّ

ُن عاشا ُمْنُذ َخْمسي عاماً، النُّمور جابَْت الياِبَسة ُمْنُذ َملْيون عام  الفيُل َوالَكركَدَّ

 . َعىل األَقَلِّ

أَكَْثَ  َعلَيْها  َويُؤَثِّر  األَرِْض  كَوْكَِب  َعىل  الَحياَة   ُ يَُغيِّ بَعيد  زََمٍن  ُمْنُذ  اإلِنْساُن  بََدأَ 

إِىل  انَْخَفَض  األَْحيائيِة  املَْجموعاِت  فَِتْعداُد  ُمْجتَِمَعة.  الَحيَوانات  َماليي  ِمن 

الِنْصِف ِبَسبَِب األَنِْشطَِة البََشيَِّة ُمْنُذ عاِم 1970 ِميالديٍة، َوهذا االنِْخفاض َشمَل 

الثدييَّات والطُّيور واألَْسمك والزَواِحف والَبْمائِيَّات.

مُيَثُِّل كُالً ِمْن تَْجزِئَِة املَوائِِل الطَبيِعيَِّة َوالتََّغي املَُناِخي التَْهديدين األَبَْرزيِن اللَّذين 

قان ِبالَحياِة الَبِّيَِّة )الِفطْريَِّة(، كَم ُتَثُِّل تَِجارَة الَحياِة الَبِّيَِّة التَْهديَد الثالَِث  يَُحدِّ

الَبِّيَِّة الَحيَِّة  بَيَْع َوِشاء الَحيَواناِت  ن  الَبِّيَِّة، َويَتََضمَّ َواملُتَنامي تِجاَه الَحيَواناِت 

. تَِجارَة الَحياِة  ِبِح التِّجاِريِّ أَْو أَْجزائِها أَو السلعِ املَْصنوَعِة ِمْنها ِبَهَدِف تَْحقيِق الرِّ

ر، فَِهَي تَْدفَُع الَعديَد ِمن الكائِنات  َ الَبِّيَِّة ُهَو نَشاٌط ال يَْجلِب ِسوى األَذى َوالرضَّ

ُد النِّظاَم البيئيَّ الَّذي نَْعتَِمُد َعلَيِْه للبَقاِء. الَحيَِّة إىِل حافَِّة االنِْقراِض، َوتَُهدِّ

ياِت َوالُحلوِل ألََحِد أَكْبِ التَْهديدات الَّتي  آُمُل أَْن تُساِهَم املََجلَُّة يِف فَْهِم التََّحدِّ

تُواِجُه الَحياة الَبِّيَّة َحْوَل العالَْم. إِذا َتَكَّنا ِمْن َوقِْف تَِجارَة الَحياِة الَبِّيَِّة، فَِإنَّنا 

ُن َحياًة كَرميًَة لَِجميعِ الكائِناِت الَحيَِّة َعىل كَوْكَِب األَرِْض.  َسُنَؤمِّ

نانيس بار

ُمديرة بَرْنامج ُمباَدرَة التَّواصل التَّْعلِيِمّي 

ْوِلُّ للرِّفِْق ِبالَحيَواِن )أَيْفو( ْنُدوُق الدَّ الصُّ
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إجابات نشاط الصفحة 19: )أ( 3، )ب( 2، )ت( 1، )ث( القطة والجرو، )ج( 

و)ح( يتك للطالب حرية اإلجابة. 

الرتجمة: مها عوده محمد

املراجعة والتعديل والتحرير اللغوي: د. عبدالهادي العويف
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املُْمتَلِئَِة  ِبالَصناديِق  َتُرُّ  ِبالنَّاِس.  ُمْكتَظٌّة  وُق  َوالسُّ َجميٌل،  يَْوٌم  إِنَُّه 
نَة، َو البُُسط الَّتي تَتََدىلَّ ِمْن أَْسُقِف  ِبالَفواكِِه االْسِتوائِيَِّة، َوالِسالل املُلَوَّ

ٌة تَأِْسُ ناِظريَْك، إِنَُّه ِتْثاٌل أَبْيَُض اللَّْوِن  املََحالَِّت التِّجاريِّة. ُهنالَِك ِسلْعرَ

َعىل َشْكِل َحيَواِن الفيل.

يَُقول التَّاجر: إِنَُّه َمْصنوٌع ِمْن الِعظاِم. يِف قَرارَِة نَْفِسك تََودُّ أَْن تَْشَتيه 

َوتَْحصَل َعلَيِْه، فَالتِّْمثاُل تُْحَفة فَنُّية ُمَزيٌَّن ِبالزَّخارِِف الَّتي زاَدتُْه َرْونَقاً 

َوَجمالً.

أَيْضاً  ُهَو  بَْل  الفيِل،  َحيَواِن  َشْكِل  فََقْط َعىل  يَبْدو  التِّْمثاَل ال  َولَِكنَّ 

َمْصنوٌع ِمْن العاِج )ناب الفيِل(، َولِِصناَعِتِه يَِجُب أَْن يُْقتََل الفيُل أَْوالً! 

 

ِّيَِّة  يرَاِة البرَ برَْيُع الحرَ ِشاُء ورَ
اِء  يُطْلَُق َمْفهوُم التِّجارة ِبالَحياِة الَبِّيَِّة َعىَل ُممرََسِة النَّاِس بَيْعِ َوشِّ

الَحيَواناِت الَبِّيَِّة. كَم يْشَمُل التَِّجارََة ِبأَْعضاِء الَحيَواناِت الَبِّيَِّة لِِصناَعِة 

لْعِ ِمثَْل الحْل َوالثِّياِب َواألَْدَويَِة التقليديِّة َوالتَُّحِف. مُيارُِس النَّاُس  السِّ

بِْح املادي.  التَِّجارََة بالَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوأَْعضائِها ِبَهَدِف تَْحقيِق الرِّ

ٍة ِمْن هِذِه التَِّجارَة، فَالفيُل يُْقتَُل لِِصناَعِة  تُعاين الَحيَواناُت الَبِّيَُّة ِبِشدَّ

ن لِِصناَعِة األَْدِويَِة ِمْن قَرْنِِه. ال  الحْل العاجية ِمْن ناِبِه، َويُْقتَُل الَكرْكَدَّ

ن أَْو الَحيَواناِت  لْعِ املَْصنوَعِة ِمْن الفيِل أَْو الَكرْكَدَّ يَْحتاُج النَّاَس إِىل السِّ

بَديلٍَة  ُممثِلٍَة  ِسلَعٍ  َعىَل  الُحصوَل  يَْستَطيعوَن  اِلَنَُّهْم  األُْخَرى،  الَبِّيَِّة 

ذاَت أَْصٍل َغْيِ َحيَواينٍّ.

ما ِهيرَ

اررَُة      التِّجرَ

ِّيَّة؟   ياِة البرَ ِبالحرَ

3ُمبادرة التواصل التعليمي

ما ُهَو العاج؟ هو ماّدٌة عظميٌّة 

ُن ِمْنها أَنْياُب الَعديِد ِمَن  َصلْبٌَة، تَتََكوَّ

الَحيَواناِت ِمثَْل الفيل وفَرَس النَّهر 

والحوت والفظ. لكّن ُمْعظََم العاِج 

يَأيْت ِمَن الِفيلة. 
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أَْو  أليفة  كََحيَواناٍت  اقِْتنائِها  أَْجِل  ِمْن  الحيَِّة  الَبِّيَِّة  ِبالَحيَواناِت  النَّاُس  يُتاِجُر 

َوَغْيِها  َوالثََعاِبُي  َوالِقرَدة  فالبَبَّغاوات  املُْختَلَِفِة.  َواملَهامِّ  األَْعمِل  يِف  الْسِتْخداِمها 

ِمن الَحيَواناِت الَبِّيَِّة يَِتمُّ بَيُْعها كََحيَواناٍت أليفة. َوُهنالَِك َمْن يَْقتَني َحيَواناٍت َغْي 

َشٌة تَْنتَمي إِىل الَبِّيَِّة، َوال  ُمْستَأْنَسٍة كالنَّموِر َواألُُسوِد َوالُفُهوِد. هِذِه َحيَواناٌت ُمتََوحِّ

 . مُيِْكُن أَْن تَُربَّ يف َمنازِِل البََشِ

قَْد تَكوُن التَِّجارَُة ببَْعِض أَنْواِع الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َمْسموحة قَانُونِياً، َولَِكنَّها يف الغالِب 

تِجارٌَة غي قَانُونِيَّة. يف كِال الحالَتَْيِ فإنَّ التَِّجارََة ِبالَحيَواناِت الَبِّيَِّة ُمرِضٌَّة ِبها َوِبالبيئَِة. 

الَبِّيََّة  الَحيَواناِت  النَّاُس  يَْصطاُد  أَْحياناً 

لاِلْسِتفاَدِة ِمْنها كَِغذاٍء أَْو إلعالَِة عائاِلتِِهْم وتَلِْبيَِة 

ِبها  اررَِة  التِّجرَ َعْن  يَْختَلُِف  َوَهذا  اْحِتياجاتِهْم، 

َحيُْث  قانوين،  غي  بشكل  املادي  بِْح  الرِّ لَِغرَِض 

يَِتمُّ قَتْلُها أَْو َجْمُعها ِمْن َمْوِطِنها األَْصِلِّ ِبَكثافٍَة. 

يَْشَتُِك يف َهِذِه التَِّجارَِة املاَليي َمْن النَّاِس َحْول 

َر َواألََذى ِبالَحيَواناِت؛  َ العالَم، ُحيُْث تُلِْحُق الرضَّ

ُد تِجارًَة ممنوعة ُدَولِياً، َوُمالَحَقًة أَْمِنياً.  لِذا تُعَّ

ي  ماذا يرَْشرترَ

النَّاُس؟

وانات أليفة يرَ كحرَ

ِّيَُّة. • الطُيُوُر االْسِتوائِيَُّة البرَ

• الزرَورَاِحُف.

ينرَُة. • أرَْسامُك الزِّ

ئاُب. الذِّ • الِسنَّوريّاُت ورَ

لُحوم الَحيَواناِت الَبِّيَّة.• 

بَيُْض الَحيَواناِت الَبِّيَّة ِمثَْل • 

األَْسمك َوالطُيُور َوالزََواِحف.

األَْسمُك َوأَْجزائُها ِمثَْل الزَعانِف.• 

الِغذاُء

الرُكوب َعىل ظَْهِر الِفيِل.• 

ْفيهيَِّة •  تَْوظيُفها يف األَنِْشطَِة التَّ

)األَفاْلم، املَْهرَجاناِت، السيك(.

ِلداِء برَْعِض 

الْعامِل

ثِياب مصنوعة من الِفراء. • 

املُْنتَجاُت الِجلْديَُّة املَْصنوَعُة • 

من الزواحف.  

الِحلْيَُة املَْصنوَعُة َمْن الَعظِْم، أَْو • 

َدفَِة، أَْو املَرْجاِن،  الَقرِْن، أَْو الصَّ

أَْو الَعاِج.

الرَْزياء

اج. ْنحوتات الِعظام، أرَْو األْصداف، أرَْو العرَ • مرَ

املرَرْجاُن. • األْصداُف ورَ

اط. ُذ ِمْنُه الِبسرَ يُتَّخرَ يُْث يُْدبرَُغ ورَ ّب، حرَ • ِجلُْد النَِّمر أرَْو الدُّ

زاِل،  الغرَ ْعِل ورَ يرَوانات أرَْو أرَْعضاُؤها املُحنَّطرَة كرَررَأِْس الورَ • الحرَ

َحيُْث يُعلُّق الَرأُْس َعىل الحائِِط كَِتْذكاِر َصيٍْد.

الرَثاُث 

ُف التُّحرَ ورَ

الرَْدِويرَُة الترَْقليديَُّة

الَحيَوانات أَْو بَْعُض أَْعضاِء 

َفِة ِمْنها، ِمثَْل  الِجْسِم املَُجفَّ

ن َوِعظاُم النَّمِر. قَرُْن الَكرْكَدَّ
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ِّيِّة  يرَواناِت البرَ اررَة ِبالحرَ ارُّ التِّجرَ ضرَ مرَ
البيئرَِة يرَواناِت ورَ الحرَ عرَىل النَّاِس ورَ

تُْصطاُد  ا  إِمَّ فَِهَي  الَبِّيَِّة،  ِبالَحيَواناِت  َواألََذى  َر  َ الرضَّ التَِّجارَُة  َهِذِه  تُلِْحُق 

ُمخالِفاً  يُْد  الصَّ َهذا  يَُعدُّ  أَْعضائِها.  للُحصوِل َعىل  تُْقتَُل  أَْو  َحيًَّة،  تُْؤَسُ  أَْو 

انُون. ْيد غري القرَ لألَنِْظَمِة، َويُطْلَُق َعلَيِْه اِسَم الصَّ

إِْمساكها َحيَّة،  يَِتمُّ  التي  التَِّجارَُة أَْضاراً َجسيَمًة للَحيَواناِت  تَُسبُِّب َهِذِه 

ْوِطِنِه  )مرَ الطَّبيِعيِّ  ْوئِلِِه  مرَ ِمْن  َوتَنزََّعُه  عائِلَِتِه  ِمْن  الَحيَواَن  تَْحرُِم  َحيُْث 

، بَْل  (. َوِمّم الشكَّ فيه أَنَّ ُمعاناة الَحيَوان ال تَْنتَهي ِعْنَد َهذا الَحدِّ الطَّبيِعيِّ

يَْقِة. َحيُْث يُْشَحُن بَرّاً أَْو بَْحراً أَْو  َتْتَدُّ ُمعاناته يف الَقَفِص أَْو الحاِويَِة الضَّ

َجّواً لُِيَْسَل إِىل َمكاٍن آَخٍر، َوالَكثُي ِمْن الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َتوُت ِخالَل رِْحلَِة 

ْحِن الشاقَِّة َوالتي َتْتَدُّ إِىل َمسافاٍت طَويلٍَة. الشَّ

أَْو  قَتيلَة،  تُرْدى  التي  ِبالَحيَواناِت  التَِّجارَُة  تُلِْحُقُه  الذي  األََذى  يَْقتَِصُ  َوال 

يِْد!  ، بل َتْتَدُّ إِىل الَحيَواناِت األُْخَرى التي نََجْت ِمَن الصَّ التي تََقُع يف األَْسِ

ُمْجتََمِعيٍَّة  َمْجموعاٍت  َمَع  الَحيَواناِت  بَْعُض  تَعيُش  ذلِك؟  يَْحُدُث  فََكيَْف 

َمْجموعاٍت  يف  الِفيَلَُة  تَعيُش  فََمثاَلً  للغايَة.  َوثيَقٍة  عائِليٍَّة  َرواِبَط  ذات 

غار. كَم تَْحتاُج  َة رِعايَة َوتَْعليم الصِّ عائِليٍَّة كَبيٍَة، َحيُْث تَتََوىْل الِكباُر مهمَّ

البَبَّغاوات بَْعضها البَْعض للتَّكاثُِر َوالبَقاِء. إِنَّ قَتَْل أَْو أَْسَ َهِذِه الَحيَواناِت 

راً بالِغاً َعلَيْها، َوَعىَل عائِلَِتها املَْفجوَعِة ِبُفْقدانِها.  يَُخلُِّف َضَ

أَكَْبِ  أَْسِ  أَْو  قَتِْل  إىِل  الَبِّيَِّة  ِبالَحيَواناِت  يُتاِجروَن  الَّذين  النَّاُس  يَْسعى 

َدِة باالنِْقراِض. آالُف  الَحيْواناِت املَُهدَّ ِمْنها، َوَهذا ال يَْستَثْني  ُمْمِكٍن  َعَدٍد 

ن األَْسَود ُمَعرَّضة لَِخطَِر االنِْقراِض ِبَسبَِب  األَنْواِع كَالفيِل اإلِفْريقي َوالَكرْكَدَّ

التَِّجارَة ِبالَحياِة الَبِّيِّة.

؟  ِ الرَذرَى ِبالبرَشرَ ررَ ورَ رَ ِّيَِّة الضَّ يرَواناِت البرَ اررَُة ِبالحرَ ْل تُلِْحُق التِّجرَ هرَ

الَشكَّ يف ذلَِك وِمْن أَْمِثلَِة ذلِك مايل:

ُمْنتَجاٍت •  يَْحِملوَن  كانَوا  إِذا  َعلَيْهم  للَقبِْض  املُساِفرون  يَتََعرَُّض  قَْد 

َمْصنوَعٍة ِمن الَحيَواناِت الَبِّيَِّة، َحتَّى َوإِْن لَْم يَُكْن املُساِفر َعىَل ِعلٍْم 

لَْعة َغْي قَانُويِنّ. ِبأَنَّ ِشاَء َهِذِه السِّ

الَمِة، •  َوالسَّ ِة  الِصحَّ َعىل  َخطَراً  يَُشكُِّل  الَبِّيَِّة  الَحيَواناِت  اقِْتناُء 

إِىل  األَْمراض  تَْنُقَل  أَْن  َومُيِْكُنها  املَرَِض،  ُمَسِبَب  تَْحِمُل  فَالَحيَوانات 

اإلنْساِن َوالَحيَواناِت األُْخِرى. 

، لِهذا فَِهَي قَْد •  البََشِ َمَع  الَعيِْش  ُمْعتاَدٍة َعىل  ِغْي  الَبِّيَّة  الَحيَوانات 

تُهاِجُم النَّاَس أَْو َحيَواناتهم األَليَفة.

إِْخفاِء  إِىل  النَّاُس  يَْعَمُد  َولِهذا  قَانُويِنّ،  َغْي  َعَمالً  الَحيَواناِت  َشْحُن  يُْعتََبُ  الغالِِب  يف 

الَحيَواناِت يف أَماكِن ال تَتََوفَُّر فيها اإلِضاَءُة، أَْو الِغذاُء، أَْو املَساَحُة الكاِفيَُة.

تسافو  َشِْق  َحديَقِة  تَتبُّع يف  ِبِجهاِز  قَة  املُطَوَّ الِفيَلَة  الحارِس  يُراِقُب  يَّارَة  السَّ َعىل  ِمْن 

الَوطَِنيَّة يف كينيا، والتي تََبََّع ِبها الصندوق الدول للرفق بالحيوان )أيفو(. يَْحتاُج ُحرَّاُس 

ِمْن  ِحميَِتها  أَْجِل  ِمْن  الَحيَواناِت  تََحرُّكاِت  َمْعرِفَِة  إِىل  الَوطَِنيَّة  َوالَحدائِِق  املَْحِميات 

يَْعَمُل لََدى دائِرَِة  ِباملَخاِطِر. َهذا الحارُِس  ِمْهَنٌة َمْحفوفٌَة  ِمْهَنَة الحارِس  إِنَّ  الَصيَّادين. 

الَحياِة الَبِّيَِّة الكينية.

5ُمبادرة التواصل التعليمي
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َر َواألََذى ِبالبيئَِة َواملُْجتََمعاِت  َ تُلِْحُق التَِّجارَُة ِبالَحيَواناِت الَبِّيَِّة الرضَّ

البَْعِض  بَْعِضها  َعىَل  تَْعتَِمُد  َوالَّتي  َوالَنباتيَِّة،  َوالَحيَوانيَِّة  اإلنْسانِيَِّة 

الطَّبيِعيِِّة  املَوائِِل  تَْدِميِ  إِىل  يَّادون  الصَّ يَلَْجأُ  بيئي.  اتِّزاٍن  يف  للبَقاِء 

التي  الَحيَواناِت  إِىل  للُوصوِل  َوذلَِك  فيها،  الطُرِق  َشقِّ  ِخالِل  ِمْن 

نَْفِسِه،  الَنْوِع  ِمن  الَكثَي  يَّادون  الصَّ يَأِْس  أَْو  يَْقتُل  قَْد  يَْستَْهِدفونَها. 

َوقَْد يَُؤدِّي َهذا إِىل إِزالَِة املَْجموَعِة كُلِّها التي تَعيُش يف املَكاِن ذاته. 

لَيَْسْت ُمْستَْهَدفَة  ِبَغْيِ قَْصٍد َحيَواناٍت  يَّادون  قَْد يَْجَمُع الصَّ َوأَْحياناً 

الِحَف  يَّادو األَْسمِك السَّ ِمْن ِقبَلِهْم. فََعىَل َسبيِل املِثاِل، قَْد يَلْتَِقُط صَّ

يُِخلُّ  يرَواناِت  الحرَ ِمْن  نرَْوعٍ  أرَيُّ  إِزالرَةرَ  إِنَّ  َصيدهم.  ِشباِك  البَْحرية يف 

يُؤرَثُِّر عرَىل الكائِناِت الحيَّة الُْخرى التي ترَعيُش يف  بالتَّواِزِن البيئّي ورَ

املُجتمعِ الرَْحيايئ. 

ُمْستَأْنَس،  كََحيَواٍن  اقِْتناؤه  يَِتمُّ  الذي  الَبِّيُّ  الَحيَواُن  يَْهرُُب  أَْحياناً 

إِلَيِْه  أَْو قَْد يَقوُم صاِحبَُه ِبِإطاْلِقِه. إِنَّ املَكاَن الطَِّبيِعيَّ الذي يَْنتَمي 

الَحيَواُن الَبِّيُّ قَْد يَكوُن بَعيداً َعْنه، َوَهذا الَحيَواُن الهارُِب أَْو الذي 

َوالَنباتاِت  للَحيَواناِت  َوالهالَك  الَخراَب  يَُسبُِّب  قَْد  َساَحُه  أُطْلَِق 

 . املََحلِّيَِة التي تَْنتَِشُ َوتَعيُش يف َمْوئِلِها الطَِّبيِعيِّ

ِّيَُّة عرَىل  يرَواناُت البرَ ظاً: الحرَ ي كُْن ُمترَيقِّ أرَيُّها املُْشرترَ

برَكرَِة اإلنرتنت شَّ

بََكِة اإلنتنت. فَالبائِع يُْخفي ُهِويَّته الَحِقيِقيَّة،  باَت املُْجرِموَن يُتاِجرون ِبالَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوِسلَِعها املَْمنوَعِة )ِمثَْل العاِج( ِبُكلِّ يرُْسٍ َوُسهولٍَة َعْن طَريِق شَّ

ارُّ أَنَّ هذه التَِّجارَة أَْصبََحْت تَْخَضُع للرَّقَّابَِة ِمْن ِقبَِل املَواِقعِ اإللَْكُتُونِيِِّة، َوالتي تَْعَمُل  ناتِها أَْو بَلَد املَْنَشأ. النَّبْأُ السَّ لَْعة أَْو ُمَكوِّ َويَْكِذب َحْوَل َمْصَدر السِّ

َعىل َحظِْر بَيْعِ الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوِسلَِعها َعىل َصَفحاتِها. َوال نَْنَس أَنَّ املُْسترَْهلِكرَ أَْصبََح مُيِْعُن يف الِسلََعِة َويَتََحرَّى َعْنها قَبَْل أَْن يَتَِّخَذ قَراراً ِبِشائِها. إِنَّ 

ِّبَة عليها.  املُْستَْهلَِك يُِدرُْك الَعاِقبَة القانونِيَّة َجرَّاَء ِشاِء الِسلَعِ الَخطيَِة، َواألَْضار املَُتَت

ْوِلُّ للرِّفِْق ِبالَحيَواِن )أَيْفو( َمَع الَعديِد ِمْن األَسواِق اإللَْكُتُونِيِّة لَِوقِْف بَيْعِ العاِج. فَفي عاِم 2009، قاَمْت )إي باي( ِبَفرِْض َحظٍْر  ْنُدوُق الدَّ يَْعَمُل الصُّ

ي ِبَحظِْر الَعديِد ِمْن ِسلَعِ الَحيَواناِت الَبِّيِّة عىل  َعىل العاِج يف َجميعِ َمواِقِعها اإللَْكُتُونِيِّة حول العامل. وبعدها قاَم كُلٌّ ِمْن )عل بابا( و)تاوباو( يف الصِّ

َمواِقِعهم اإللَْكُتُونِيِّة. َويف عاِم 2014 قاَمْت )إتيس( ِبَحظِْر َجميعِ ِسلَعِ الَحياِة الَبِّيِّة َعىل َمواِقِعها اإللَْكُتُونِيِّة.

ثُعبان البايثون: ُهَو َحيَواٌن بَرٌِّي يَْقتَنيه النَّاُس كََحيَواٍن أليف يُْستَْورَُد ِمْن َشِْق الِهْنِد 

ِمن حاالِت  الَعديَد  األَْمريكية  فُلوريدا  ِواليَُة  لَْت  َسجَّ اآلسيويِة.  وِل  الدُّ ِمن  َوَغْيِها 

الِفراِر أَْو اإلِطاْلِق لِهِذِه الثَعاِبي. َواآلن تَكاثَرَْت َوأَْصبََح تِْعداُدها ِباآلالِف يف َجنوِب 

الَحيَواناِت  ِمن  املََحلِّيَِة  األَنْواِع  ُمْختَلَِف  َعىل  »البايثون«  ثَعابُي  ى  تَتََغدَّ فُلوريدا. 

األَنْواِع  ِمْن  َوهو  الرغو«،  يك  الغابة  »فأر  َحيَوان  ِضْمِنها  ِمْن  الِواليَِة،  يف  املُتََوطَِّنِة 

َدِة باالنِْقراِض.  املَُهدَّ

يًَّة دَْع الَحيَوانات الَبِّيَّة بَرِّ مجلة الطالب 6
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ة  صارِمرَ قرَواننٌي ضاِبطرٌَة ورَ
الَبِّيَِّة،  بالَحيَواناِت  الِتجارََة  العالَِم  ُدَوِل  ِمْن  الَعديُد  تجرُِّم 

لِِحميَِة  مُيارُِسها؛  َمْن  لِرَدِْع  الصارَِمة  الَقوانَي  َوتََسنُّ 

َاَء بَْعِض  الَحيَواناِت الَبِّيَِّة. لَِكنَّ بَْعض الُدوِل تُجيُز بَيَْع َوشِّ

الَبِّيَِّة َوأَْعضائِها، َوتَْعتَِبُها تِجارًَة قانونَيًِّة  أَنْواِع الَحيَواناِت 

تُطرَبُِّق  ال  الُدَوِل  َوبَْعُض  فاِدَحة.  َعواِقبها  كانَْت  َوإِْن  َحتى 

ُة املاليَُّة املَْفروَضُة  رامرَ اٍل أَْو ال تَكوُن الغرَ الَقواني ِبَشْكٍل فَعَّ

املَْحِميَّاِت  إىِل  يتََسلُّلون  يَّادون  الصَّ مازاَل  للرَدِْع.  كاِفيًَة 

َمْتِ  َعىل  الَحيَواناِت  يُْخفوَن  بون  املَُهرِّ َومازاَل  الطَبيعيِّة، 

ُفِن َوالطائِراِت، َومازاَل املُْجرِموَن يَُروِّجون لِهِذِه التِّجارَِة  السُّ

بََكِة اإلنتنت. إِنَّ َسنَّ َمزيٍد ِمْن الَقواني  ِبَشْكٍل ِسِّيٍّ َعىل شَّ

اِل َسيُساِهمِن يف َوقِْف التَِّجارَِة بالَحيَواناِت  َوالتَطْبيِق الَفعَّ

الَبِّيَِّة.

ِّيَّة ياِة البرَ ساِعْدنا يف إِنْهاِء التِّجاررَِة بالحرَ
الَعديُد ِمنَّا ال يَْعرُِف ما ِهَي تِجارَُة الَحياِة الَبِّيَِّة أَْو ال يُْدرُِك 

َجْمِعيَّاُت  تُساِهُم  ِبالَحيَواناِت.  تُلِْحُقُه  الَّذي  ِر  َ الرضَّ َحْجَم 

املَواِقع  َعْن  الَكْشِف  يف  البيئَة  َوِحميَة  ِبالَحيَوان  الرِّفْق 

أَنَّ  كَم  الَبِّيَِّة.  الَحيَواناِت  تِجارِة  َعَملِّياُت  فيها  تَِتمُّ  التي 

هِذِه الَجْمِعيَّاُت تُساِعُد يف َتْريِر قواني حمية الَحيَواناِت، 

َوتَتَعاَوُن  الَبِّيَِّة،  الَحياِة  تِجارَُة  تَُسبِّبَُه  الَّذي  األََذى  ُح  َوتَُوضِّ

ِة للَحدِّ ِمْن التَِّجارَة غي الَقانُونِيَّة. َمَع الِجهاِت املُْختَصَّ

يرَواناِت  ْوٌر إيجاِبٌّ يف ِحاميرَِة الحرَ كرَْيفرَ ُيِْكُن أرَْن يرَكونرَ لرَنا درَ

اررَِة ِبها؟ ِمْن التِّجرَ

اِر يُتاِجروَن ِبالَحيَواناِت ألَْجِل  َصديقي الطَّالُِب: ُمْعظَُم التُجَّ

املَْكَسُب  أَْي  املَادِّيُّ  بُْح  الرِّ ُهَو  فقط  واِحٍد  َهَدٍف  تَحقيِق 

املُْستَْهلِك  َعىَل  يَِجُب  اِر،  التُجَّ لَِهؤاُلِء  َحداً  نََضع  لَِكْ  املاِلُّ. 

أَْن  مُيِْكُنَك  وأَنَْت  َوِسلَِعها.  الَبيَِّة  الَحيَواناِت  يَْشَتي  ال  أَْن 

تُساِعَد َوتَلَْعَب َدْوراً هاماً يف ِحميَِة الَحياِة الَبِّيَِّة ِمْن ِخالِل 

ُمقاطََعِة هِذِه التَِّجارَِة. 

ِّيَِّة؟   يرَواناِت البرَ ُ ِبالحرَ ملاذا يُتاِجُر البرَشرَ
ُز البََشَ للتِّجارَِة ِبالَحيَواناِت  يعِ ُهَو َمْن يَُحفِّ ُحبُّ املاِل َوالَجَشع َوَوْهم الَكْسِب الرسَّ

الَبِّيَِّة، َوَمْصَدُر هذا املاِل ُهَو املُْستَْهلُِك الَّذي يُْقِبُل َعىل ِشاِء الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َوِسلَِعها.

املُْسترَْهلُِك
يَْشَتي املُْستَْهلُِك الَحيَواناِت 

الَبِّيَِّة الَحيَِّة أَْو أَْجزائِها. 

البَْعُض ال يَْعلَُم أَنَُّه يُْؤذي 

الَحيَواناِت الَبِّيّة، َوالبَْعُض اآلَخر ال يُبال ِبذلك. 

البائُِع
كاِن املََحلِّيَي. َوالبَْعُض اآلَخر  بَْعُض البائِعَي ال يَكونوَن ِمْن السُّ

ار مُيارِسون بَيَْع َوِشاء الَحيَواناِت الَبِّيَِّة َحْوَل العالَِم.   ُهْم تُجُّ

رُِّب املُهرَ الِسْمساُر ورَ
ينقل الِسْمساُر الَحيَواناِت الَبِّيّة َمْن َموائِلِها الطَّبيِعيَِّة إِىل 

اِر  األَْسواِق الَّتي يَْشَتي املُْستَْهلُِك ِمْنها. يف حالَِة َخرِْق التُجَّ

بون. للَقواني، يُطْلَُق َعلَيِْهْم املَُهرِّ

يَّاُد  الصَّ
يَّادون الَحيَواناِت الَبِّيَّة. يف حالَِة َخرِْق  يَْقتُُل أَْو يَأِْسُ الصَّ

يَّاد الَقواني، يُطْلَُق َعلَيِْه الَصيَّاُد املَُخالُِف. الصَّ

ة يّ
لبرَِّ

ة ا
حيا

ال

ال
امل
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ا  ُربَّ ِمنَّك،  قَريباً  الَبِّيَِّة  بالَحيَواناِت  التَِّجارَِة  نَشاط  َمرْكَُز  يَكوُن  قَْد 

األَْسواِق،  أَْو  األَليَفِة  الَحيَواناِت  َمَحلِّ  يف  يُباُع  يّاً  بَرِّ َحيَواناً  ت  شاَهدَّ

أَْو َعىَل  تُباُع يف املَتَْجِر  الفيِل  َرأَيَْت ِسلَْعًة َمْصنوَعًة ِمْن عاِج  ا  أَْو ُربَّ

ذاَت  أنها  َوتَْعتَِقُد  ِسلَْعٍة  َمْصَدِر  يف  تََشكُّ  كُْنَت  إِذا  اإلنتنت.  بََكة  شَّ

ال  الِسلَْعِة.  َماِهيَِة  َعْن  البائِع  ُسؤَال  َعلَيَْك  يَتََعيَّ  فإنَُّه  َحيواين،  أَصل 

ْنَت أَنَّ َمْصَدرَها ِمْن الَحيَواناِت الَبِّيَِّة، َوإِْن لَْم  الِسلَْعَة إِذا تَيَقَّ تَْشَتِ 

تَُكْن ُمتَأَكِّداً فَاألَْوىل تََجنَُّب ِشائها. قُْم ِبِإباْلِغ َشْخٍص بالِغٍ ذو ثَِقٍة َعمَّ 

أُْسَتِك  أَفْراد  تُْخِبَ  أَْن  تَْنَس  َوال  وِق(،  السُّ أَْمُن  أَْو  ِْطي  )الشُّ ته  شاَهدَّ

اِء. َوأَْصِدقائك َعْن الَسبَِب الَّذي َدفََعَك َعْن االْمِتناِع َعْن الشِّ

الَحياِة  ُمساَعَدِة  يف  تُساِهُم  أَْوِجٍه  يف  مالَك  أَنِْفْق  ُمسافراً،  كُْنت  إِذا 

الزائُِر  يَْستَعُي  العالَِم  ُدَوِل  ِمْن  الَعديِد  يف  املََحلِّيَي.  كاِن  َوالسُّ الَبِّيَِّة 

ياِحيِّ لِيَْصَحبُه إِىل األَماكِِن الطَّبيِعيِِّة َوالَحياِة الَبِّيَِّة، َوذلك  باملُرِْشِد السِّ

راً بالَحياِة الَبِّيَِّة. ال تُشارِْك أَبَداً  دوَن أَْن تُسبب الزيارَة َوالتِّْجوال َضَ

يِْد غي  ُع َعىل الصَّ يف نَشاٍط أَْو َعَمٍل َوْحيشٍّ ِضدَّ الَحيَواناِت، أَْو يَُشجِّ

، أَْو ال  الَقانُويِنِّ. َعىل َسبيِل املثال: ال تَلْتَِقْط صورًَة لََك َمَع َحيَواٍن بَرِّيٍّ

َتْتَطي ظَْهَر الفيل.  

ّيٌة ُمْفررَداٌت برَرِّ

َفُر إىِل البيئاِت  ياَحُة البيئيُّة ِهي السَّ السِّ

َوالتِّْجواِل  التََّنزُِّه  ِبَقْصد  الطَّبيِعيِِّة 

ياَحُة  السِّ تَُحثُّ  االْسِتطاْلِع.  َوُحبِّ 

كان  َوالسُّ ائِِحَي  السَّ املَْسؤولَُة  البيئيُّة 

املََحلِّيَي َعىل ِحميِة الَحياِة الَبِّيَِّة. يف 

هِذِه الصورة أحد األطفال يسبح قريباً 

من أحد الَسالِحف البَْحريَِّة ِبدوَن أَْن 

يَكوَن َمْصدَر إِزَْعاٍج َوقَلٍَق لها.

بِْح املاِلِّ. اِء لَِغرَِض تَْحقيِق الرِّ اررَُة: ُممرََسُة البَيْعِ َوالشِّ التِّجرَ

خُص الَّذي يُْنِفُق مالَُه لِِشاِء الِسلَعِ.  املُْستَْهلُِك: الشَّ

َذ.  طَبََّق: نَفَّ

انقراض: اْخِتفاُء نَْوٍع ِمْن األَْحياِء ِمْن عىل َوْجِه األَرِْض ِبدوِن رَْجَعٍة.

. املَْوئُِل الطَّبيِعيُّ )املَْوِطُن(: املَكاُن الَّذي  يَعيُش ِفيه الكائُِن الَحيُّ

الَغراَمُة: الَخسارَُة َوالُعقوبَُة. 

لْطََة  يُْد غي الَقانُويِنّ: اْصِطياُد أو إِْمساُك األَنْواِع الَبِّيَِّة ِبا يُخالُِف السُّ الصَّ

الَْقانُونِيََّة َوالتَّشيعيَّة. 

لَْعُة: كُلُّ ما يُتاَجُر ِبِه ِمَن الِبضاَعِة. السِّ

فََنْحُن  نَْشَتي،  أَْن  قَبَْل  َونَُفكِّْر  فَلَْنَتَيَّْث  ُمْستَْهلِكون،  جميعاً  »نَْحُن 

قاِدرون َعىَل إِنْهاِء التَِّجارَِة بالَحيَواناِت الَبِّيَِّة.«
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ي  رَّترَنْي قرَْبلرَ أرَْن ترَْشرترَ فرَكِّْر مرَ
ْخم. قرَْد ال نُْدرُِك يف ُمْعظرَِم الرَْحياِن  ِسلرَِعها نرَشاٌط تِجاِريٌّ ضرَ ِّيَِّة ورَ يرَواناِت البرَ اررَةرَ ِبالحرَ إِنَّ التِّجرَ

ِّيَِّة. يرَواناِت البرَ ُرها الحرَ ْصدرَ ِر مرَ ة الَّتي يف املرَْتجرَ أرَنَّ الِسلْعرَ

يرَواناِت  ْن الحرَ ِة مرَ ْل ترَْسترَطيُع ترَْحديدرَ الِسلرَعِ املرَْصنوعرَ هرَ

لِّ الِتجاريِّ ؟ ِّيِّة يف املرَحرَ البرَ

اإلجابة: اطلع عىل الصفحة رقم 2
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عرَزيزي الطَّالِب: 

ْت  ررَدرَ ْيُث ورَ ؛ حرَ لَّ جرَ زَّ ورَ رُِّب للِه عرَ اإلِْحساِن إِلرَْيها ُجزْءاً ِمْن التَّقرَ يرَواناِت ورَ ِة الحرَ المرَ ُة اإلِْسالِمّيُة الِحفاظرَ عرَىلرَ سرَ يعرَ ت الشَّ اْعترَبرَ

كِْس ِمْن ذلِك يرَْعترَِبُ اإلِْسالُم أرَنَّ  عرَىل العرَ ِتِه. ورَ ررَْحمرَ أْفرَِة ِبِه ورَ الررَ يرَواِن ورَ رَتِّب عرَىلرَ اإلِْحساِن للحرَ ُ الرَْجررَ املرُترَ ة تُبرَنيِّ أرَحاديُث عرَديدرَ

ررَِة. بها برَأرَْغلرَِظ الُعقوباترَ يف اآلخرَ ُد صاحرَ عَّ ْعِصيرٌَة لله ترَعاىل، يرَترَورَ يرَواِن مرَ ةرَ للحرَ اإلِساءرَ

ديقي:  صرَ

تَّى ُوصولِها  ِّيَِّة ُمْنُذ اْصطيادها يف بيئاتِها الطَّبيعيِِّة حرَ يرَواناِت البرَ ُق ِبالحرَ ررَ الَّذي يرَلْحرَ رَ الضَّ الِحرْمانرَ ورَ لرَْو ترَترَبعنا الرَذرَى ورَ

ُ ِمْن املُخالرَفاِت  الَّتي تُْعترَبرَ ْيواِن، ورَ ُق ِبالحرَ ذاِب الَّتي ترَلْحرَ العرَ ْدنا أرَنَّ ُهناكرَ ِسلِْسلرًَة ِمْن املُعاناِة ورَ اْقِتنائِكرَ إِيَّاها؛ لرَورَجرَ إِلرَْيك ورَ

لَّنا نجملها لرَكرَ فيام يرَيل: الَّتي تُخالُِف الهرَْدي النَّبرَِوي، لرَعرَ ْعيَِّة الظاِهررَة يف ذلِك، ورَ الشَّ

ِمْن  ِّيَِّة  البرَ يرَواناِت  للحرَ يرَْحُدُث  ما  إِنَّ 

ِهيرَ  ورَ الْقِتنائِها  ِّيَِّة،  البرَ يف  هاتِها  لُمَّ قرَْتٍل 

أرَنْياِبها،  ورَ لرَْسنانِها  نرَْزعٍ  ِمْن  ورَ غرية،  صرَ

ورَهذا الشكَّ  يَّة،  حرَ ِهيرَ  ورَ خالِِبها  لِمرَ لْعٍ  خرَ ورَ

ْنُه،  عرَ ْنِهيٌّ  مرَ لرَها  كرَبريٌ  ترَْعذيٌب  ديقي  يا صرَ

لرَْيِه  عرَ اللَُّه  ىلَّ  صرَ النَِّبيِّ  ْن  عرَ رٍّ  ذرَ أرَب  ْن  فرَعرَ

زَّ  لْقرَ اللَِّه عرَ بُوا خرَ ذِّ الرَ تُعرَ : " ورَ لَّمرَ أرَنَُّه قالرَ سرَ ورَ

." )رواه أبو داود يف سننه(. لَّ جرَ ورَ

يرَواناِت ْن ترَْعذيِب الحرَ ْعِفالنَّْهُي عرَ الضَّ ررَِض ورَ ترَْعريِضها للمرَ ِتها ورَ ْن إِجاعرَ النَّْهُي عرَ

لَّمرَ ِببرَِعريٍ  سرَ لرَْيِه ورَ ىلَّ اللَُّه عرَ ْد مرَّ النَِّبيُّ صرَ فرَقرَ

: "اتَُّقوا اللهرَ  قرَ ظرَْهررَُه ِببرَطِْنِه، فرَقالرَ قرَْد لرَصرَ

ا  فرَاْركرَُبوهرَ ِة،  مرَ الُْمْعجرَ ائِِم  الْبرَهرَ ِذِه  هرَ يِف 

ًة."؛رواه أبو داود،  الِحرَ ا صرَ ًة، ورَكُلُوهرَ الِحرَ صرَ

ديقي ما  لَّكرَ تُْدرُِك يا صرَ لرَعرَ ْية. ورَ وابن ُخزرَ

املرَررَض  ورَ الجوع  من  يرَوان  الحرَ لرَُه  رَُّض  يرَترَعرَ

نرَْقلِها ِمْن  ع أرَثْناءرَ عرَمليِّاِت شْحِنها ورَ زرَ الفرَ ورَ

تى ترَِصل إِىل الرَْسواِق.  بيئاتِها الطَّبيعيِّة حرَ

ِّيَِّة ياِة البرَ ْوِقُف اإلِْسالِم ِمْن تِجاررَِة الحرَ مرَ
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ْيُث  حرَ ِصغارِها:  برَنْيرَ  ورَ برَْيِنها  التَّْفريِق  ْن  عرَ النَّْهُي 

التَّْفريِق،  هذا  برَِب  ِبسرَ كرَثرياً  يرَوان  الحرَ يُعان 

ِمْن  ظَّها  حرَ ْت  ذرَ أرَخرَ قرَْد  ترَكوُن  ال  غالِباً  غاُر  فرَالصِّ

طرَعاِمها  يف  ها  أُمِّ ْن  عرَ ترَْسترَْغني  ورَال  الرِّعايرَِة، 

ىلَّ  النَِّبيُّ صرَ أرَْوىص  لِذا  نرَْوُعها.  كانرَ  أرَيّاً  اِبها،  ورَشرَ

إِْرجاعِ  ورَ التَّْفريِق  هذا  ِْك  ِبرترَ لَّمرَ  سرَ ورَ لرَْيِه  عرَ اللَُّه 

الله  ْبُد  عرَ ِبن  الرَّْحمن  ْبِد  عرَ ْن  فرَعرَ ِه.  يرَواِن لُمِّ الحرَ

لرَْيِه  ىلَّ اللَُّه عرَ عرَ ررَُسوِل اللَِّه صرَ : كُنَّا مرَ ْن أرَبيِه قرَالرَ عرَ

ررًَة  ُحمَّ أرَيْنرَا  فرَررَ ِتِه،  اجرَ لِحرَ فرَانْطرَلرَقرَ  ٍر؛  فرَ سرَ ِف  لَّمرَ  سرَ ورَ

ررَُة  الُْحمَّ ِت  اءرَ فرَجرَ ا،  ْيهرَ فرَرْخرَ ْذنرَا  فرَأرَخرَ ان،  فرَرْخرَ ا  هرَ عرَ مرَ

لرَْيِه  عرَ اللَُّه  ىلَّ  صرَ النَِّبيُّ  اءرَ  فرَجرَ رُِّش،  تُعرَ لرَْت  عرَ فرَجرَ

وا  ُردُّ ا؟  لرَِدهرَ ِبورَ ِذِه  هرَ عرَ  فرَجرَ ْن  »مرَ  : الرَ فرَقرَ لَّمرَ  سرَ ورَ

ا« )رواه أبو داود( ا إِلرَْيهرَ هرَ لرَدرَ ورَ

ْعِف الضَّ ررَِض ورَ ترَْعريِضها للمرَ ِتها ورَ ْن إِجاعرَ النَّْهُي عرَ

لرَْيها ْن رَالترَْضييِق عرَ النَّْهُي عرَ

برَت  : "ُعذِّ لَّمرَ سرَ لرَْيِه ورَ ىلَّ اللَُّه عرَ قرَالرَ ررَُسوُل اللَِّه صرَ

لرَْم  ورَ ا،  ترَْسِقهرَ لرَْم  ورَ ا،  تُطِْعْمهرَ لرَْم  ِهرٍَّة؛  يِف  أرٌَة  اْمررَ

اإلمام  رواه  الرَْرِض".  اِش  شرَ خرَ ِمْن  ترَأْكُُل  ا  ترَرْتُكْهرَ

مسلم. 

ناِطِق  للمرَ البيئيِّ  ِبالتَّواُزِن  اإلِْخالِل  ِخالِل  ِمْن 

للبيئرَِة  أرَْو  يرَوانات،  الحرَ تِلْك  ِمْنها  ِة  املرَأْخوذرَ

ِّيَِّة  البرَ يرَواناِت  الحرَ أرَثرَُر  دُّ  يُعرَ ْيُث  حرَ لِّيَِّة؛  املرَحرَ

ةرَ  ْن ُعبرَادرَ راً  بالِغاً؛ فعرَ رَ لرَْيها ضرَ الغاِزيرَة عرَ خيلرَة ورَ الدَّ

ىلَّ  اِمِت ريض الله عنه أرَنَّ ررَُسولرَ اللَِّه صرَ بِْن الصَّ

 " ِضرَاررَ الرَ  ورَ ررَ  رَ الرَ ضرَ أرَْن  "قرَضرَ  لَّمرَ  سرَ ورَ لرَْيِه  عرَ اللَُّه 

يف  اللبان  2314، وصححه  ماجه:   ابن  )رواه 

لَُّه ال يرَفوتُكرَ قرَْولرَُه ترَعاىل  لرَعرَ صحيح ابن ماجه. ورَ

رْيٌ  لِكُْم خرَ ا ذرَ ِحهرَ الرَ تُْفِسُدوا يِف اْلرَْرِض برَْعدرَ إِْصالرَ }ورَ

{ )العراف: 85(. واإلِْفساُد  لرَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِننيرَ

ِطِر،  ِة الخرَ قرَْد يرَكوُن ِباإلِتاْلِف أرَْو الترَلْويِث أًْو إِشاعرَ

يرَواناِت  الحرَ اْقِتناِء  يف  ٌة  قرَ قِّ ُمترَحرَ الُموِر  تِلْك  ورَكُلُّ 

ِّيَِّة. البرَ

ترَْخريبها ْن اإلِْضاُر ِبالبيئرَِة ورَ النَّْهُي عرَ

رين،  اآلخرَ أرَمامرَ  ِبها  االْسِتْعراُض  ورَ ْبسها،  فرَحرَ

غريرٍَة  نرَْقلها ِمْن بيئِتها الطَّبيعيِِّة إىِل أرَْقفاٍص صرَ ورَ

. ْديرَ النَّبرَِويُّ ُمخالٌِف للهرَ

ْن اْسِتْخداِمها فيام لرَْم تُْخلرَْق لرَُه النَّْهُي عرَ

11ُمبادرة التواصل التعليمي

اإلمارات  لدولة  الوزاِرّي رقم )346(  راررَ  القرَ إِنَّ 

ْخِصّ  الشرَ االْستريادرَ  ظِّر  يُحرَ املتحدة  العربية 

 . الرَْسِ يف  بَّاِة  املُررَ غرَرْيُ  ِّيَِّة  البرَ يرَواناِت  الحرَ لرَنْواعِ 

اِبِق،  السَّ راِر  للقرَ ُمخالٌِف  ِبها  ارةرَ  الِتجرَ أرَنَّ  كَّ  ورَالشرَ

ما  ورَ الرَْمِر  ِلٍّ  ورَ ِة  ِبطاعرَ ْعاً  شرَ أْمورونرَ  مرَ نرَْحُن  ورَ

ُنواْ  ا الَِّذينرَ آمرَ يرَْصُدُر ِمنَُّه ِمْن ترَْشيعاٍت. }يرَا أرَيُّهرَ

أُْوِل الرَْمِر ِمنكُْم  أرَِطيُعواْ الرَُّسولرَ ورَ أرَِطيُعواْ اللّهرَ ورَ

الرَُّسوِل  ورَ اللِّه  إِىلرَ  وُه  فرَرُدُّ ٍء  ْ يِف شرَ ترَنرَازرَْعُتْم  فرَإِن 

رْيٌ  خرَ لِكرَ  ذرَ اآلِخِر  الْيرَْوِم  ورَ ِباللِّه  تُْؤِمُنونرَ  كُنُتْم  إِن 

ُن ترَأِْويالً{ )59( سورة النساء. أرَْحسرَ ورَ

ِلِّ الرَْمِر ُة لِورَ املُخالرَفرَ
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ْقُب ورَكرَْشُف ترَْهريِب  التَّعرَ

إِْحباِطه  ِّيَِّة ورَ يرَواناِت البرَ الحرَ

املَْشوَعِة  َغْيِ  التِّجارَِة  ُمحاَربَِة  يِف  الَحيَواناِت  بَْعُض  تُساِعُد 

َعىَل  الِكالَب  ُة  املُْختَصَّ هاُت  الجِّ تَُدرُِّب  الَبِّيَِّة.  ِبالَحيَواناِت 

َوقَرِْن  النَِّمِر  َوِجلِْد  الفيِل  َولَْحِم  عاِج  َعْن  َوالبَْحِث  الَكْشِف 

ِن وَحراِشِف أُم قرفة َوَغْيِها ِمْن الِسلَعِ ذاِت املَْصَدِر  الَكرْكَدَّ

الَحيَوايِنِّ املَْحظوِر. تَبَْحُث َوتَُفتُِّش الِكالُب َعْن الِسلَعِ املَُهّربَِة 

ْحِن. َوِبَُجرَِّد أَْن تُْكتََشف  يَّارات َواألَْمِتَعة َوحاِوياِت الشَّ يِف السَّ

َة تَقوُم ِبُصاَدرَتِها. تِلَْك الِسلَع، فَِإنَّ الِجهات املُْختَصَّ

فاُت هذا الكرَلْب؟ ماِهيرَ ُمواصرَ

َغْي  َوالطَّاقََة  النَّشاَط  الَجيُِّد  املَُفتُِّش  الَكلُْب  مَيْتَلُِك 

ُمقاِبَل  ِبِجدٍّ  َويَْعَمُل  َوذيَِكٌّ.  ُشجاٌع  كَلٌْب  فَُهَو   . املَْحدوَدتَْيِ

لُْعبَِتِه  َمَع  اللَِّعِب  ِمثَْل  ِمْن صاِحِبِه  ُمكافَأٍَة  الُحصول َعىل 

لَِة أَْو الُحُصول َعىل َوْجبٍَة ُمَميَّزٍة. املَُفضَّ

إِنَّ الَكلْب املَُفتِّش ُهَو كَلٌْب تَمَّ إِنْقاذُه ِمْن ظُروٍف َصْعبٍَة، 

َوتَمَّ إِيداعُه يف َمالِجئ الحيواناِت لِيَْنَعَم ِبَحياٍة الئَِقة. َهْل 

تَْعلَم أَّن كَلْباً واِحداً ِمْن أَْصِل ألْف كَلٍْب يِف َهذه املاَلِجئ، 

مَيْتَلُِك املُواَصفات َواملَهارات الالزَِمة لِيُْصِبَح كَلَْب تَْفتيش؟

ِّيَِّة  يرَواناِت البرَ ْن الحرَ كرَْيفرَ ترَْسترَطيُع الِكالُب الكرَْشفرَ عرَ

ِسلرَِعها؟ ورَ

ِمْن ِخالِل التَّْدِريب واملُكافَأَِة التَْشجيعيَِّة، يَِتمُّ تَْدريُب 

الَبِّيَِّة  الَحيَواناِت  ِسلَعِ  َروائِح  َعىل  الَكلِْب  مِّ  شَّ ة  حاسَّ

املَُدرُِّب  يَقوُم  َحيُْث  ِبجائِزٍَة.  ُمكافَأَتُه  ثُمَّ  املُْختَلَِفِة، 

أَْجِل  ِمْن  َوَذلك  الَقدميَِة،  يَّاراِت  السَّ يف  العاِج  ِبِإْخفاِء 

َوإِْحباِط  العاِج  َعْن  الَكْشِف  ِة  لُِمِهمَّ الَكلِْب  إِْعداِد 

الَكْشف  اْستَطاَع  َوإِذا  يَّارة،  السَّ يَِشمُّ  فَالَكلُْب  تَْهريِبِه. 

َعىَل  الُحصوِل  ِبانِْتظاِر  ساكِناً  يَْجلُِس  فَِإنَُّه  العاِج،  َعْن 

ِبِه. جائِزَتِِه ِمْن ُمَدرِّ

ما يرَترَقاعرَد؟  ماذا يرَْحُدُث للكرَلِْب ِعْندرَ

ِبِه، أَْو أَْحِد زَُمالِء الَعْمِل.   يُْهَدى إِىل ُمَدرِّ

ّم املُْذِهلرَِة  ُة الشَّ حاسَّ
بـ  أَقَْوى  فَِهَي  قَِويًَّة،  َشمٍّ  َة  حاسَّ الَكلُْب  مَيْتَلُِك 

َهْل  اإلِنْسان.  مِّ عند  الشَّ ِة  ِمْن حاسَّ َمرَّة   10,000

ِمْن 300  أَكَْث  يَْحتَوي َعىل  الَكلِْب  أَنَْف  أَنَّ  تَْعلَْم 

ِستَْة  اإلِنْساُن  مَيْتَلُِك  بَيَْنم  َشْميٍِّة  ٍة  َحاسَّ ِملْيون 

َماليي فََقْط؟  

الكرَلُْب الَّذي يرَْصُعُب ترَْضليلُه.
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تِّش  رَّْف عرَىل الكرَلِْب املُفرَ ترَعرَ

»روجر«

الواليات  يف  َملَْجأٌ  الترَبرَنَّي:  كاُن  مرَ

املتِّحدة األَمريكيّة.

يف  َويَْعَمُل  يَعيُش  ِة:  اإلِقامرَ كاُن  مرَ

زامبيا. 

َوالَكْشِف  للبَْحِث  ُمَدرَّب  املرَهاراُت: 

والجاموِس  الفيِل  ولَْحِم  العاِج  َعْن 

ُمروِر  َمَع  املزيد  يَتََعلَّْم  مازاَل   . الَبِّيِّ

الَوقِْت. 

لرَُة: لُْعبَُة َشدِّ الَحبِْل. ضَّ املُكافرَأرَُة املُفرَ

ٍة قَصيٍَة ِمْن تََولّيِه  اإلِنْجازاُت: بَْعَد ُمدَّ

تَُه، اْستَطاَع أَْن يَْكِشَف َعْن عاٍج  مهمَّ

تَمَّ إِْخفاُءُه يف َمْسحوٍق. 

َء يَُشِتُت تَرْكيزَُه. يَْستَِمرُّ  »روجر« ُهَو كَلُْب تَْفتيش ُمَحنَّك. ال َشْ

ِبالبَْحِث َوالتََّقّص َحتى َوإِْن كاَن ُمحاطاً ِبالَحيَواناِت األُْخرى ِمثَْل 

ارْتَطََم »روجر«  املَرَّاِت،  الِفيَلَِة. يف إِْحدى  أَْو  الِكالِب  أَْو  َجاِج  الدَّ

رِة أَثْناَء بَْحِثِه ِبَحمٍس َعْن الِسلَعِ املَْمنوَعِة يف  ِبأَكْياِس األُْرِز َوالذُّ

األَْمِتَعِة.

إِعاقَتَُه  يََدُع  ال  ذلك،  َرْغَم  َولَِكنَُّه  أَْعمى،  ِشبُْه  كَلٌْب  »روجر« 

ِتِه يف ُمكافََحِة التَْهريِب. َحيُْث مَيْتَلُِك  البََصيّة تنعه َعْن أَداِء مهمَّ

َة َشمٍّ قَِويَّة َوُمْذِهلَة.  حاسَّ

»روجر« يرَْسترَْمِتُع ِباللَِّعِب 

لرَِة  ضَّ ْع لُْعبرَِتِه املُفرَ مرَ

13ُمبادرة التواصل التعليمي
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طِّ الرَنْظاِر حرَ ِّيِّة ترَْحترَ مرَ يرَواناِت البرَ اررَُة بالحرَ التِّجرَ

الُنظُُم البيئية الِفيرَلرَُة ورَ

َعىل  الُحصوِل  يف  يَْرَغبوَن  فَالنَّاُس  َحقيقيًَّة،  ُمْشِكلًَة  الِفيَلَُة  تُواِجُه 

الفيلة  أَنْياَب  يَْستَْخِدمون  النَّاُس  كاَن  بَعيد  َوقٍْت  ُمْنُذ  أَنْياِبها. 

لِِصناَعِة األَْمَشاِط، الحل، َمفاتيح البيانو، َوَغْيِها.  لَِكْن ُمْنُذ اْخِتاِع 

ناَعِة، فَمدَُّة  اللَّدائِِن )البالستيك(، لَْم يَُعْد ُهنالِِك حاَجٌة للعاِج يف الصِّ

البالستيك َحلَّْت َمَحلَّ الَعديد ِمن املَوادِّ الطَبيعية َواالْصطناعيّة. 

لِكنَّ النَّاَس لَْم يَتََوقفوا عْن اْسِتْخداِم العاج، َولألسف صارَْت َرْغبَُة 

النَّاِس يف الُحصوِل َعىل العاِج أَكَْثَ ِمْن ذي قَبْل. إِنَّ اْمِتالَك النَّاس 

اِء َواألَهميِة َوالتََميُّز. للعاِج يَزيُد الُشعوَر لََديِْهْم ِبالثَّ

الرَْوضاُع املرَأْساوية للِفيرَلرَِة

يَْوِمنا  َحتَّى  إفريقيا  يف  الِفيَلَِة  تِْعداِد  نِْصِف  ِمْن  أَكَْثُ  اْختَفى  لََقْد 

إِىل  َوِعْشين  َخْمس  أَنَّ  ة  املُْختَصَّ لطات  السُّ ُر  تَُقدِّ َحيُْث  هذا، 

إِذا  الَعاج.  الُحصوِل َعىل  أَْجِل  ِمْن  َسَنِويّاً  يُْقتَُل  أَلْف فيل  َخْمسي 

رِض  ُل الَقتِْل الحال، فَِإنَّ بَْعَض مجموعات الِفيَلَِة قَْد ترَْنقرَ اْستََمرَّ ُمَعدَّ

ِخالَل فَْتٍَة زََمنيٍة قَصيَة.

َحيَواناٌت  َوِهَي  الياِبَسِة،  َعىَل  تَعيُش  التي  الَحيَواناِت  أَكَْبُ  ِهَي  الِفيَلَُة 

َويَْعتَِقُد  البَْعض.  ِببَْعِضها  َوتَْعتَني  تَْهتَمُّ  الِفيَلََة  إِنَّ  واْجِتمعيَّة.  ذَكِيَّة 

الِفيَلَة،  تُْقتَْل  ِعْنَدما  أَفْراِدها.  أََحُد  إِذا ماَت  َوتَْفَجُع  تَْحزَن  أَنَّها  الُخَباُء 

فَِإنًّ الِفيَلَة األُْخرى اللَّتي تُْتك َورائَها تَعيُش يف ُمعاناة.  

الرَنْواُع االْرتِكازيُة يف النِّظاِم البيئيِّ

ُِّر يف الَكثيِ ِمَن الكائِناِت الَحيَِّة  هي األَنْواُع الَّتي تَُؤدِّي َدْوراً أَساِسياً يُؤَث

األُْخرى، َوالَّتي قَْد يَُؤّدي َمْوتُها إِىل َخسارَِة َعَدٍد ِمَن األَنْواِع، َوإِىل ُحدوِث 

يف  ِمْحِوِريّاً  َدْوراً  الِفيَُل  يَلَْعُب   . البيئيِّ النِّظاِم  َوظيَفِة  كُْبى يف  تَغيات 

ِحْفِظ النِّظاِم البيئيِّ الَّذي يَِعيُش فيِه. حيث يَُعدُّ ِمَن األَنْواِع االرْتِكازية، 

. نَظَراً لَِدْورِِه الهَّاِم يف ِحْفِظ التَّواُزِن البيئيِّ

 

ُن  يَْقلَُع األَْشجاَر، فَتَتََكوَّ الفيُل  ؟  البيئيِّ النِّظاِم  َدْوُر الفيِل يف  ما ُهَو  إِذاً 

يَْحُفُر  الفيُل  األُْخرى.  الَحيَواناِت  َعلَيْها  ى  تَتََغذَّ الَّتي  املُْعِشبَُة  األَرُْض 

املاِء،  عِ  تََجمُّ يف  يُساِهُم  ِممَّ  واْسِتْخراِجها،  املِياِه  َعْن  للبَْحِث  ْبَِة  التُّ يف 

لِتَتََكوَّن يف نِهايَِة املَطاِف ُحْفرَة مائيَّة تَْشَُب ِمنَّها الكائِناُت الحيَُّة َوتَْروي 

ُِّر  َعطَِشها. كَم أَنَّ الفيَل يَْنُثُ البُذوَر الَّتي تَْخُرُج َمَع َرْوثِِه. إِنَّ الِفيَلََة تُؤَث

َعىل األَنْواِع األُْخرى املُحيطَِة بها َوتَتَفاَعُل َمَع بَْعِضها البَْعض.

ْولرَ الِفيرَلرَة ُخررَافاٌت حرَ

ىل: أرَنْياُب الِفيرَلرَة ترَْسُقُط طرَبيِعّياً. الُخررَافرَُة الُورَ

تاِن للخارِِج. َوالناُب  نَّاِن األَماميَّاِن املُْمتَدَّ ال، هذا َغْيُ َصحيح. للفيِل ناباِن َوُهم السِّ

مادٌَّة َعظْميٌَّة َصلْبٌَة يَْنبُُت يِف فَكِّ الفيِل، ِمثَْل اإلنْساِن البالِغِ. 

ْل ترَْعلرَم؟  هرَ

ْترَلُِك جميع الِفيرَلرَِة اإلِفريقية الرَنْيابرَ  ترَ

كوررَ أرَِم اإلِناث.    واًء الذَّ سرَ

الُخررَافرَُة الثَّانِيرَُة: أرَنْياُب الِفيرَِل ترَْنمو مرًَّة أُْخرى طرَبيِعّياً.

ُدِمِه يِف الُعْمِر، َولَِكنَّ أَنْيابَُه  ال، هذا َغْيُ َصحيح. تَبْقى أَنْياُب الِفيَِل تَْنمو خالل تَقَّ

يَّادين. أَْسناٌن داِئٌَة ال تَُعوَُّض يف حاِل اقِتالِعها ِمْن ِقبَِل الصَّ

ِبُب لرَُه الرَذى.  الُخررَافرَُة الثَّالِثرَُة: أرَْخُذ أرَنْياُب الِفيرَِل ال يُسرَ

يَّادون الِفيََل للُحصوِل َعىل أَنْياِبِه. إِنَّ َمْصَدَر  ال، هذا َغْيُ َصحيح. يَِجْب أَْن يَْقتَُل الصَّ

العاج الَوحيد ُهَو الفيُل املَيُِّت.

يًَّة دَْع الَحيَوانات الَبِّيَّة بَرِّ مجلة الطالب 14
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ِّيّة يرَواناِت البرَ ُمْشِكلرَُة اْقِتناِء الحرَ

يَْقتَني الَعديُد ِمن النَّاِس الَحيَوانات الَبِّيّة كََحيَواناٍت أليفة ِمثَْل الطُّيوِر 

َوالزَواِحِف َوالِقطَِط الَكبيَِة )النَّموِر َواألُسوِد َوالُفهوِد(. إِنَّ هذا االقِْتناَء 

يَُسِبُب ُمْشِكلًَة للَحيَواناِت الَبِّيِّة أَيْضاً.

ُوقوِعها  َوبَْعَد  بَعيَدة.  ُدُوٍل  ِمْن  َوالزَواِحَف  الطُّيوَر  يَّادوَن  الصَّ يَْجَمُع 

ِمْن َوطَِنها، يَتمُّ َشْحُنها يِف  يِف الِفَخاِخ َوتََعرُِّضها للرَضَِّب َوانِْتزاِعها قَْهراً 

أَقْفاٍص َوحاِوياٍت ُمْكتَظٍَّة ِبالَحيَواناِت، َوِمْن ثّم نَْقلها لَِمسافاٍت طَويلٍَة. 

ِش الَّذي يُْحتََفُظ ِبِه كَِحيَواٍن  غالِباً ما يُطْلَُق َعىل الَحيَواِن الَبِّيِّ املُتَوحِّ

ريِب.  يرَواِن الغرَ أَليٍف اْسَم الحرَ

َمْوِقعٍ  ِمْن  اقَِّة  الشَّ َونَْقلِها  َشْحِنها  رِْحلَِة  ِخالَل  الَبِّيّة  الَحيَوانات  تُعاين 

َوتُْحَشُ يف  أَْصداِفها  َمْحبوَسًة يف  تَبْقى  الِحَف  السَّ أَنَّ  تَْعلَم  َهْل  آلَخر. 

أَقْفاٍص َضيَِّقٍة؟ َهْل تَْعلَم أَنَّ الطُّيوَر توَضُع يف أَنابيب باَلستيكية َوتُْحَشُ 

ة أَسابيع أَْو ُشهور َحتَّى تَِصَل إِىل  ْحِن ِعدَّ داِخلها؟ قَْد تَْستَْغرِق رِْحلَُة الشَّ

ُوْجَهِتها. َوُمْعظَُم الَحيَواناِت الَبِّيِّة َتوُت ِخالَل هِذِه الرِّْحلَة. 

ا الَحيَواناُت الَبِّيُّة النَّاِجية ِمْن ِمْحَنِة الرِّْحلَة، فِإنَّها تَْنتَهي إِىل األَْسواِق  أَمَّ

ِت الَحيَواناِت األَليَفِة َتْهيداً لِبَيِْعها. َولِكن ُسْعاَن ما يَزوُل اْهِتمُم  َوَمَحالَّ

ِل  تََحمُّ أَْو  املُناِسبَِة  الرِّعايَِة  تَْوفيِ  يف  الَرغبة  َويفُقدوَن  ِبها،  ُمْقتَنوها 

املْسؤوليِِّة تِجاهها. فتَموُت ُمْعظَُمها ِخالَل عاٍم ِمْن اقِْتنائِها.

َوبَْعَدها  َمزارِِعِهم.  يِف  إلِكْثارِها  الَبِّيِّة  الَحيَواناِت  يَْقتَنوَن  النَّاِس  بَْعُض 

يَبيعوَن ِصغارِها كََحيَوانات َغريبَة. قَْد يَبْدو هذا النَّشاُط َمْقبوالً أَكَْثَ 

يِْد، َوأَنَّه أََخفُّ َوطْأًَة َعىل الَحيَوان. َولَِكنَّ هذا َغْيُ َصحيح، فَفي  ِمْن الصَّ

لُِعْملٍَة  ِبَهَدِف التِّجارَِة ُهم َوْجهان  يَْد  أَْو الصَّ َحقيَقَة األَْمر، إِنَّ اإلِكْثاَر 

واِحَدة. فَِمْن َوقٍْت آلَخر يَْحتاُج املَُربِّ إِىل اإلِْمساِك ِبَزيٍد ِمن الَحيَواناِت 

الَبِّيِّة ِمْن َموائِلِها الطَّبيعيِِّة لَِضمِن اْسِتْمراريَِّة التَّكاثُر.
ْل ترَْعلرَم؟ هرَ

املَرَض،  ُمِسِبَب  تَْحِمُل  الَحيَواناُت 

الَبمائيّات  تَْنُقل  قَْد  البََش.  ِمثَْل 

لْمونيال. َوالزَواِحف داءرَ السَّ

يرَواٌن برَرِّيٌّ ال ُمْسترَأْنرٌَس اإلْغوانرَا حرَ

ِهَي ِمْن أَْشَهِر الزَواِحِف الَّتي تُْشَحُن إىِل الوالياِت املتِّحدة 

اإلْغوانَا  ِشاَء  َولِكنَّ  ُمْستَأْنََسٍة،  كََحيَواناٍت  تُباُع  األَمريكيّة. 

غيََة تَْنمو لِيَِصَل  ُهَو قَراٌر خاِطئ. َهْل تَْعلَم أَنَّ اإلْغوانَا الصَّ

إِنَّ  قَصيَة.  زََمنيٍة  فَْتٍَة  ِخالَل  َوذلَِك  أَقْداٍم،  ِستَِّة  إِىل  طولُها 

َوتَْوفي  َوالِغذاِء،  املساَحِة  ِمْن  واْحِتياجاتِها  الحادَّة،  أَْسنانَها 

ُمْعظَِم  يف  املُْقتَني.  كاِهَل  تُثِْقُل  أَْعباٌء  ِهَي  املُناِسِب  املناِخ 

األَماكِِن  يف  ِبِإلْقائِها  اإلْغوانَا  ِمْن  النَّاُس  يَتََخلَُّص  األَْحياِن 

البارَِدِة أَْو املُظْلَِمة. اإلْغوانَا ِهَي ِمْن أَكَْثِ الَحيَواناِت املَْنبوَذِة 

الَّتي ال يََتَدَُّد ُمْقتَنوها بِإلقائها. 

َمْهم كاَن ُمْقتَني الَحيَوان الَبِّّي َحريصاً َعىل تَْوفيِ اْحِتياجاتِِه، َوتَْقديِم 

الرِّعايَِة َواالْهِتمِم لَُه، ِفِإنَّ الَحيَواَن الَبِّيَّ َسيَبْقى يُعاين َويُكاِبد َوْضعاً 

َحرِجاً، ألنَّه ال يَعيُش يِف َمكانِِه الطَِّبيِعيِّ الَّذي يَْنتَمي إِلَيِْه.

يًَّة ِّيَّةرَ برَرِّ ياةرَ البرَ درَْع الحرَ
الَبِّيّة  الَحياة  تِجارََة  فَِإنَّ  كَبيًَة،  أَم  َصغيًَة  الَحيَوانات  كانَْت  َسواًء 

َمثْل  أُناٌس  الَبِّيَّة.  الَحيَواناِت  ِشاِء  َعىل  النَّاِس  إَقْباِل  ِبَسبَِب  تَتَنامى، 

َوتَتَأَنَّ  تََتَيََّث  أَْن  مُيِْكُنَك  َولَِكْن َهْل نَْستَطيُع املُساَعَدة؟ نَعم،  َوِمثْلك. 

قَبَْل أَْن تَْشَتي، أَْو أَْن تَْدَعَم ُمَنظََّمًة تَْعَمُل يِف َمجاِل ِحميَِة الَحيَواناِت 

ُمِحبّاً  كُْنَت  إِذا  الطَّبيِعيّة.  َمْوئِلِها  إِىل  إلرَجاِعها  تَأْهيلِها  َوإِعاَدِة  الَبِّيِّة 

أَليفاً  َحيْواناً  تَْقتَني  ال  فَلِمذا  إِْحداها،  اقِْتناِء  يِف  َوتَْرَغُب  للَحيَواناِت 

َعلَيْها  الُحصوَل  مُيِْكُنَك  املَْنزِليَّة.  الِقطَُّة  املِثاِل:  َسبيِل  َعىل  ُمْستَأْنَساً؟ 

َعْن  تَتََحرَّى  أَْن  تَْنَس  لَِكْن ال  إِمارَتِك.  الَحيَواناِت األَليَفِة يِف  َمأَْوى  ِمْن 

اْحِتياجاِت الِقطَِّة املَْنزِليَّة. إِنَّ أَْحَسنََّت التََّصَُّف يِف أَفْعالَِك، فَِإنََّك َستَْتك 

أَثّراً إِيجابيّاً َوتُْحِدُث فَرْقاً، َحتَّى َوإِْن كاَن ُسلوكَُك فَرِْديّاً.

ُمْفررَداٌت 

ّيٌة برَرِّ
. النِّظرَاُم البيئّيُ: ُمْجتََمٌع ِمْن املُكّوناِت الَحيَِّة َوَغْي الَحيَِّة تَعيُش َوتَتَفاَعُل َمْع بَْعِضها يف َمكاٍن ُمَعيَّ

ُش الَّذي يُْحتََفُظ ِبِه كَِحيَواٍن أَليٍف يِف َمكاٍن َغْيِ املَْوئِِل الطَّبيعّي الَّذي يَْنتَمي إِلَيَّه. ريُب: الَحيَواُن الَبِّيُّ املُتَوحِّ يرَواُن الغرَ الحرَ

ى، أَْو التََّشنُّجات. . أَْعراَضُه تَْشَمل اإلِْسهاَل َوالُحمَّ ( يُهاِجُم الِجهاَز املَِعِويَّ لمونيال: َمرٌَض بَْكتييٌّ )ُجرْثُوِميٌّ عرَْدوى السَّ
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الِحُف البَْحريَُّة تَْستَطيُع البَقاَء  السَّ

تحت املاء ِمْن َخْمٍس َوثالثَي إِىل 

َخْمٍس َوأَْربَعَي َدقيقة.

اِطئ  تَْحُفُر يِف رِماِل الشَّ

لِتََضَع بُيْوَضها يِف أَماكِن 

تَْعشيِشها. 

سارة انْظُري، َحقاً إِنَّ 

َمناقيها ِمثْل َمناقيِ 

الصقور. 

لقد اْستَْمتَْعنا 

اليَْوَم ِبالرْحلَة.

الِحف  انْظُْر يا أحمد إِىل السَّ

البَْحريَّة، إنَّها تَْسبَُح ِبرشاقٍَة 

ٍة يِف املِياه. َوِخفَّ

َدٌة  الِحُف البَْحريَُّة ُمَهدَّ السَّ

ِباالنِْقراِض ِبَسبَِب تَْخريِب َموائِلِها 

ياديَن  الطَّبيعيِة، وبَسبِب الصَّ

الَّذيَن يَْقتُلونَها َويرَْسِقوَن بَيْضها. 

إِذا لَْم نُْنِقْذ 

الِحف البَْحريَّة،  السَّ

فَِإنَّها َستَْنَقرُِض قَريباً.

الِحُف البَْحريَُّة  السَّ

ولكن أْجَمل ما 

كاَن يف الرِْحلَة..

وبالتََّنـزُّه َعىل 

الشاِطئ.

اْستَْمتَْعنا ِبأَشعة 

الشمس. 

كُُّر  ترَذرَ

الِحف البرَْحريَّة السَّ
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سارة انْظُري، مُيِْكُنِك 

الُحصوُل َعىل تُْحَفٍة، كَِتْذكاٍر 

الِحف. يُذكرنا بالسَّ

إِنَّها َحقيقيَّة.

تَبْدو َحقيقيَّة.

َولَِكنَّ هذا أَفَْضُل ِمْن ِشاِء تِْذكاٍر 

بالستيك. فَِشاُء تِْذكاٍر َمْصنوٍع ِمْن 

َدرَقِة ُسلَْحفاٍة حقيقيٍَّة ُهَو أَفَْضُل 

الِحف. كُِّر السَّ َسبيٍل لِتَذَّ

إِذا لَْم يَتََوقف النَّاُس َعْن قَتِْل 

الِحِف، فَِإننا ال نَْسطيُع ِفْعَل أَّي  السَّ

الِحف. ألَنَّها  ٍء ِسوى: تَذكُُّر السَّ َشْ

يِف نِهايَِة املَطاِف قَْد تَْختَفي، َوقَْد ال 

نَراها َمرًَّة أُْخرى.

أووه، ال. كُْنُت أَْعتَِقُد 

أَنَّها َمْصنوَعٌة ِمْن 

)البالستيك(. 
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الِحف  َولَِكن مُيِْكُنني إَنْقاُذ السَّ

األُْخرى. فَِإذا اْمتََنَع النَّاُس ِمثْلُنا َعْن 

ِشاِء الِسلَعِ املَْصنوَعِة ِمْن َدرَقاِت 

الِحِف...... السَّ

ٍء  َوال مُيِْكُننا َعَمُل أَيٌّ َشْ

لَْحفاِة اآلن. إلنْقاِذ السُّ ْعر  َولَِكنَّ ِمْشبَك الشَّ

فَِإنَّ النَّاَس اآلَخريَن لَْن َتّت ِصناَعته.

الِحف. يَْقتُلوا السَّ

َمرْحى يا سارة، لََقْد َعَثُْت 

عىل تِْذكاٍر أَفَْضل. 

تذكار ُسلَْحفاٍة َمْصنوٍع 

ِمْن السياميك. 

الِحف. َسيَُذكِّرُِك بالسَّ

الِحف  َولَِنْعلَْم أَنَّ قيَمة السَّ

الَحقيقيَّة أَكَْثُ ِمْن ُمَجرَِّد ِذكْرى.
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اقرأ السؤال، ثم ضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة.

)أ( ما املقصود بتجارة الحيوانات البية؟ 

استغالل املوارد الطبيعية وتأثيها عىل الحيوانات البية.. 1

حمية الحيوانات البية حول العامل. . 2

بيع وشاء الحيوانات البية أو أعضائها. . 3

تجارة الحيوانات بي املزارع. . 4

)ب( اخرت فيام ييل السلوكيات التي تُساهم يف تشجيع التجارة بالحيوانات البية:  

تبّني قطة من مأوى الحيوانات األليفة. . 1

شاء فرو الّنمر. . 2

شاء لوحة فنية عليها رسم الفهد. . 3

إهداء صديقك حيواناً أليفاً. . 4

)ت( كيف تؤثر تجارة الحيوانات البية عىل الفيلة؟

عدد الفيلة يتناقص، ألن الناس يقبلون عىل شاء العاج.. 1

تضاؤل مساحة املوائل الطبيعية، ألن التّجار يشّقون الطرق للوصول إىل الفيلة. . 2

الفيلة ليست يف خطر، ألن الناس يستخدمونها يف أداء بعض املهام واألعمل.. 3

عدد الفيلة يتزايد، ألن الناس يقبلون عىل شاء السلع املصنوعة من الفيلة. . 4

  

)ث( ضع دائرة حول الحيوانات الليفة املستأنسة، والتي نستطيع تربيتها يف املنزل.

         األسد                       الثعبان                       القطة 

         الجرو                      القنفذ                        السحلية

)ج( هل تعتقد أن الحيوان البي يجب أن يعيش يف البية؟ ملاذا؟

  

  

  

يّاً؟ )ح( كيف نحافظ عىل الحيوان البي ليبقى حيواناً برِّ

  

  

  

ْعلوماتِك اْخترَب مرَ

اإلجابة: اطلع عىل الصفحة رقم 2

19ُمبادرة التواصل التعليمي



ُمبادرة التواصل التعليمي يًَّة دَْع الَحيَوانات الَبِّيَّة بَرِّ PBمجلة الطالب 20

ْوِلُّ للرِّفِْق ِبالَحيَواِن )أَيْفو( يُْنِقُذ َويَْحمي الَحيَواناِت  ْنُدوُق الدَّ الصُّ

َحْوَل العالَم. إنَّ )أَيْفو( يَْعَمُل َعىَل َوقِْف الَقْسَوِة تَجاه الَحيَوانات. 

)أَيْفو( يَتَبَنَّى َويُنادي ِبِحميَِة الَحياِة الّبيِِّة َواملَوائِِل الطَّبيعيَّة.

كَم أَنَّ )أَيْفو( يُشجع األَطْفاَل َعىَل تَبَنِّي الرِّفِْق بالَحيَواناِت َوِحميَِة 

البيئَة. 

إن الَحيَوانات الَبِّيَّة تَْنتَمي إِىل الَبِّيَِّة لذا يَْعَمُل )أَيْفو( َعىل 

ِحميتها ِمْن التَِّجارَِة ِبها.

يَْقتُُل النَّاُس الَحيَواناِت 
الَبِّيَّة للُحصوِل َعىل 
ِسلَعٍ َغْيِ َضوريَّة. 

أَْوِقفوا الَقتْل.

َيِجُب أَْن نََضَع َحّداً 

للُمْجرِمي، أَْوقِفوا التِّجارة. إِذا 

لَْم تَْشتِ، فَِهَي لَْن َتوت.

يَّاديَن يَْقُتلوَن الَكْركَدن ِمْن  أَنا ُمْستاٌء ألَنَّ الصَّ

أَْجِل الُحصوِل َعىَل قُرونِِه، ِبدوِن هذا الَحَيواِن 

لَْن يَكوَن عالَُمنا َعىَل حالِه.
إنَّ ِشاَء املَزيِد ِمْن العاِج 
يَّاديَن َعىَل  ُع الصَّ يَُشجِّ

االْسِتْمرار. يَِجُب أَْن نَُوفَِّر ِحالًّ 
لِِحميَِة الَحياِة الَبِّيَّة.

، إِنَّها  إِنَّها لَْيَسْت ُحِلّ

لَْيَسْت تذكار، إِنَّها لَْيَسْت 

دواء. إِنَّها كائِناٌت َحيَّة.


