ُمبا َد َر ُة التَّواصل
عليمي
التَّ
ّ

ف َعىل الكَل ِْب
تَ َع َّر ْ
امل ُ َف ِّت ِش

البيّ ُة
لِامذا ال تُ َعدُّ ال َح َي ُ
وانات رَ ِّ
امل ُ َت َو ِّحشَ ُة َح َي ٍ
وانات أليفَة؟

فَ ِّك ْر َم َّرت َ نْي
قَ ْب َل أَ ْن تَشْ رَتي

َد ْع ال َح َي ِ
البيَّة بَ ِّريَّ ًة
وانات رَ ِّ
ُم َو َّجه إِىل الحلقة األوىل  -املستوى الثاين

السال ِح ِ
ف
تَ َذكُّ ُر َّ
ال َب ْحريَّة

ماذا تَ ْعني ال ِّت َجا َر ُة بِال َح َي ِ
الب َّي ِة؟
وانات رَ ِّ

خاط ِر ِ
تَ َع َّر ْف َعىل َم ِ
هذ ِه التِّ َجا َرة َعىل ال َحيَ ِ
ش َوالبيئَ ِة
وانات َوالبَ رَ ِ
َوما الَّذي يمُ ْ ِك ُن َك تَقْدمي ُه لل َح ِّد ِم ْنها
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البيَّ ِة؟
ما ِه َي التِّ َجا َر ُة بِال َحيا ِة رَ ِّ
َمضَ ار التِّ َجا َرة بِال َحيَ ِ
البيّ ِة َعىل
وانات رَ ِّ
اس َوال َح َي ِ
ال َّن ِ
وانات َوالبيئَ ِة.
فكّر مرتني قبل أن تشرتي.
البيَّ ِة.
َم ْو ِق ُف ا ِإل ْسالمِ ِم ْن ال ِتجا َر ِة بال َحيا ِة رَ ِّ
ريب ال َحيَ ِ
البيَّ ِة َوإِ ْحباطه.
التَّ َعق ُْب َوكَشْ ُف تَ ْه ِ
وانات رَ ِّ
التِّ َجا َر ُة بال َح َي ِ
البيّ ِة تَ ْح َت َم َح ِّط األَنْظارِ.
وانات رَ ِّ
الس ِ
الح ِف البَ ْح ِريَّة.
ت َذكُّ ُر َّ
ا ْختَ رِ ْب َم ْعلوماتِك.

السنني ،كا َن كَ ْوك َُب األَ ْرض
ُم ْن ُذ ماليني ِّ
َم ْو ِطناً لِ َع َد ٍد ال يُ ْحىص ِم ْن ال َح َي ِ
البيَّ ِة.
وانات رَ ِّ
فأَ ْس ُ
امك ال ِق ْر ِش َوالتَّ اَمسيح والْ َم ْر َجان عاشَ ْت
َعىل كَ ْوك َِب األَ ْر ِض ُم ْن ُذ ِم ِ
السنني.
ئات َماليني ِّ
الفيل َوالكَركَ َّد ُن عاشا ُم ْن ُذ َخ ْمسني عاماً ،ال ُّنمور جابَ ْت الياب َِسة ُم ْن ُذ َملْيون عام
ُ
َعىل األَق َِّل.
بَ َدأَ ا ِإلنْسا ُن ُم ْن ُذ َز َمنٍ بَعيد يُغ رِّ َُي ال َحيا َة َعىل كَ ْوك َِب األَ ْر ِض َويُ َؤث ِّر َعلَ ْيها أَك رَ َْث
ِ
موعات األَ ْحيائي ِة انْ َخف ََض إِىل
ِمن َماليني ال َح َيوانات ُم ْجتَ ِم َعة .فَ ِت ْعدا ُد امل َ ْج
مل
عام ِ 1970ميالدي ٍةَ ،وهذا االن ِْخفاض شَ َ
ال ِن ْص ِف ب َِسبَ ِب األَن ِْشطَ ِة البَ رَشيَّ ِة ُم ْن ُذ ِ
الثدييَّات والطُّيور واألَ ْسامك وال َز ِ
والبمائِيَّات.
واحف رَ ْ
يمُ َث ُِّل كُالً ِم ْن ت َ ْج ِزئَ ِة امل َوائِلِ الطَبي ِع َّي ِة َوالتَّغَري امل ُ َن ِ
اخي التَ ْهديدين األَبْ َرزينِ اللَّذين
البيَّ ِة التَ ْهدي َد الثالِثَ
البيَّ ِة (ال ِفطْريَّ ِة) ،كَام تمُ َث ُِّل تِ َجا َرة ال َحيا ِة رَ ِّ
يُ َح ِّدقان بِال َحيا ِة رَ ِّ
البيَّ ِةَ ،ويَتَضَ َّمن بَيْ َع َو رِشاء ال َحيَ ِ
َواملُتَنامي تِجا َه ال َحيَ ِ
البيَّ ِة ال َحيَّ ِة
وانات رَ ِّ
وانات رَ ِّ
أَ ْو أَ ْجزائِها أَو السلعِ امل َْصنو َع ِة ِم ْنها ِب َه َد ِف تَ ْحقيقِ ال ِّر ِب ِح التِّجار ِِّي .تِ َجا َرة ال َحيا ِة
البيَّ ِة ُه َو نَشا ٌط ال يَ ْجلِب ِسوى األَذى َوالضرَّ َ ر ،فَه َِي تَ ْدفَ ُع ال َعدي َد ِمن الكائِنات
رَ ِّ
ال َح َّي ِة إِىل حافَّ ِة االنْ ِقر ِ
البيئي الَّذي نَ ْعتَ ِم ُد َعلَ ْي ِه لل َبقا ِء.
اضَ ،وتُ َه ِّد ُد ال ِّنظا َم
َّ
آ ُم ُل أَ ْن تُسا ِه َم امل َ َجلَّ ُة فيِ فَ ْهمِ التَّ َح ِّد ِ
يات َوال ُحلو ِل ألَ َح ِد أَ رْ ِ
كب التَ ْهديدات الَّتي
البيَّ ِة ،فَ ِإنَّنا
البيَّة َح ْو َل العالَ ْم .إِذا تمَ َكَّنا ِم ْن َوق ِْف تِ َجا َرة ال َحيا ِة رَ ِّ
ت ُوا ِج ُه ال َحياة رَ ِّ
َس ُن َؤ ِّم ُن َحيا ًة كَرميَ ًة لِ َجميعِ الكائِ ِ
نات ال َح َّي ِة َعىل كَ ْوك َِب األَ ْر ِض.

البيّ ِة :كاثرين فوليت ،التَّ َعق ُْب َوكَشْ ُف
املؤلفني :ما ِه َي التِّ َجا َر ُة بالحيا ِة رَ ِّ
البيَّ ِة َوإِ ْح ِ
ريب ال َحيَ ِ
البيّ ِة
ت َ ْه ِ
باطه :نيكوالس سبنرس ،التِّ َجا َر ُة بالحيا ِة رَ ِّ
وانات رَ ِّ
الس ِ
الحف :ليزا هاركرادرَ ،م ْو ِق ُف
تحت مح ّط األنظار :لوري مورتينسني ،ت َذكُّ ُر َّ
البيَّ ِة :د .عبدالهادي أحمد رجاءالله العويف.
اإل ِْسالمِ ِم ْن تِجا َر ِة ال َحيا ِة رَ ِّ

نانيس بار
ُمديرة بَ ْرنامج ُمبا َد َرة التَّواصل التَّ ْعلِي ِم ّي
الص ْن ُد ُ
وق ال َّد ْو يِ ُّل لل ِّرفْقِ بِال َح َيوانِ (أَيْفو)
ُّ

الرتجمة :مها عوده محمد
املراجعة والتعديل والتحرير اللغوي :د .عبدالهادي العويف
إجابات نشاط الصفحة  :9نَ ْج ُم ال َب ْح ِر َعىل ال ُق َبع ِة ال َخرضا ِء ،املرجان َعىل
يش َعىل ال ُق َبع ِة ال َب َنف َْس ِج ّية ،إِطا ُر ال َّنظَّا َرة
ال َّر ِّف ،قَ ْر ُن ال َك ْركَدَّن َعىل ال َّر ِّف ،ال ِّر ُ
السلَ ْحفا ِةَ ،حقي َب ٌة ِم ْن ِجل ِْد الثُّعبانِ ِ ،قطَع لُ ْع َبة الشِّ طْ َرنْ ِج
الشَّ ْم ِس َّية ِم ْن َد َرقَ ِة ُّ
ِم ْن العا ِجِ ،م ْعط ٌَف ِم ْن ال ِفرا ِء ،بِسا ٌط َم ْصنو ٌع ِم ْن ِجل ِْد ال َّن ِمرِ.
إجابات نشاط الصفحة ( :19أ) ( ،3ب) ( ،2ت) ( ،1ث) القطة والجرو( ،ج)
و(ح) يرتك للطالب حرية اإلجابة.
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البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

ما ِه َي

ال ِّت َجا َر ُة
الب َّية؟
بِال َحيا ِة رَ ِّ

وق ُم ْكتَظّ ٌة بِال َّن ِ
الس ُ
ِالصناديقِ امل ُ ْمتَلِئَ ِة
إِنَّهُ يَ ْو ٌم َج ٌ
اس .تمَ ُ ُّر ب َ
ميلَ ،و ُّ
االس ِتوائِ َّي ِةَ ،و ِ
السالل املُلَ َّونَةَ ،و ال ُب ُسط الَّتي تَتَ َدلىَّ ِم ْن أَ ْسق ِ
ُف
بِالفَواكِ ِه ْ
س ِ
ناظريْ َك ،إِنَّ ُه مِت ٌ
ْثال أَبْيَ ُض اللَّ ْونِ
امل َ َحال َِّت التِّجاريّ ِةُ .هنالِ َك ِسلْ َع ٌة تَأْ رِ ُ
َعىل شَ كْلِ َح َيوانِ الفيل.
ظام .فيِ قَرا َر ِة نَف ِْسك تَ َو ُّد أَ ْن ت َشْ رَتيه
يَقُول التَّاجرِ :إنَّ ُه َم ْصنو ٌع ِم ْن ال ِع ِ
صل َعلَيْ ِه ،فَالتِّ ْم ُ
ثال تُ ْحفَة فَ ُّنية ُم َزيَّ ٌن بِال َّزخار ِِف الَّتي زا َدتْ ُه َر ْونَقاً
َوت َ ْح َ
َو َجامالً.
َولَ ِك َّن التِّ ْم َ
ثال ال يَ ْبدو فَ َق ْط َعىل شَ كْلِ َح َيوانِ الفيلِ  ،بَ ْل ُه َو أَيْضاً
الفيل أَ ْوالً!
ِب أَ ْن يُ ْقتَ َل ُ
َم ْصنو ٌع ِم ْن العا ِج (ناب الفيلِ )َ ،ولِ ِصنا َع ِت ِه يَج ُ

الب َّي ِة
رِشا ُء َو َب ْي ُع ال َح َيا ِة رَ ِّ

البيَّ ِة َعلىَ ُمام َر َس ِة ال َّن ِ
اس بَيْعِ َو رِّشا ِء
يُطْل َُق َمفْهو ُم ال ِّتجارة بِال َحيا ِة رَ ِّ
البيَّ ِة .كَام يشْ َم ُل التِّ َجا َر َة ِبأَ ْعضا ِء ال َح َي ِ
ال َح َي ِ
البيَّ ِة لِ ِصنا َع ِة
وانات رَ ِّ
وانات رَ ِّ
اس
السلْعِ ِمث َْل يْ
الحل َوالث ِ
ِّ
ِّياب َواألَ ْد َويَ ِة التقليديّ ِة َوالتُّ َح ِف .يمُ ار ُِس ال َّن ُ
التِّ َجا َر َة بال َح َي ِ
البيَّ ِة َوأَ ْعضائِها ِب َه َد ِف تَ ْحقيقِ ال ِّربْ ِح املادي.
وانات رَ ِّ

ما ُه َو العاج؟ هو ما ّد ٌة عظم ّي ٌة
ِ
ِ
ْياب ال َعديد م َن
َصلْبَةٌ ،تَتَ َك َّو ُن ِم ْنها أَن ُ
ال َح َي ِ
وانات ِمث َْل الفيل وفَ َرس ال َّنهر
والحوت والفظ .لك ّن ُم ْعظَ َم العا ِج
يَأْيت ِم َن ال ِفيلة.

البيَّ ُة ب ِِش َّد ٍة ِم ْن ِ
َالفيل يُ ْقتَ ُل لِ ِصنا َع ِة
هذ ِه التِّ َجا َرة ،ف ُ
ت ُعاين ال َح َيواناتُ رَ ِّ
الحل العاجية ِم ْن نا ِب ِهَ ،ويُ ْقتَ ُل ال َك ْركَ َّدن لِ ِصنا َع ِة األَ ْد ِويَ ِة ِم ْن قَ ْرنِ ِه .ال
يْ
السلْعِ امل َْصنو َع ِة ِم ْن الفيلِ أَ ْو ال َك ْركَ َّدن أَ ْو ال َح َي ِ
وانات
اس إِىل ِّ
يَ ْح ُ
تاج ال َّن َ
البيَّ ِة األُ ْخ َرى ،لاِ َنَّ ُه ْم يَ ْستَطيعو َن ال ُح َ
صول َعلىَ ِسلَعٍ ُمامثِلَ ٍة بَديلَ ٍة
رَ ِّ
ذاتَ أَ ْصلٍ غ رْ َِي َح َيوا ٍّين.
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البيَّ ِة الح َّي ِة ِم ْن أَ ْجلِ اقْ ِتنائِها كَ َح َي ٍ
اس بِال َح َي ِ
وانات أليفة أَ ْو
وانات رَ ِّ
يُتا ِج ُر ال َّن ُ
الس ِت ْخدا ِمها فيِ األَ ْعام ِل َوامل َها ِّم امل ُ ْختَلِ َف ِة .فالبَبَّغاوات َوال ِق َردة َوالثَ َعا ِب ُني َوغ رَْيِها
ْ
وانات أليفةَ .و ُهنالِ َك َم ْن يَ ْقتَني َح َي ٍ
البيَّ ِة يَ ِت ُّم بَ ْي ُعها كَ َح َي ٍ
ِمن ال َح َي ِ
وانات غ رَْي
وانات رَ ِّ
نس ٍة كال َّنمو ِر َواألُ ُسو ِد َوال ُف ُهو ِدِ .
البيَّ ِةَ ،وال
ُم ْستَأْ َ
هذ ِه َحيَواناتٌ ُمتَ َو ِّحشَ ٌة تَ ْنتَمي إِىل رَ ِّ
ش.
يمُ ْ ِك ُن أَ ْن تُ َر ىَّب يف َمنا ِز ِل ال َب رَ ِ
قَ ْد تَكو ُن التِّ َجا َر ُة ب َب ْع ِض أَنْوا ِع ال َح َي ِ
البيَّ ِة َم ْسموحة قَانُونِياًَ ،ولَ ِك َّنها يف الغالِب
وانات رَ ِّ
تِجا َر ٌة غري قَانُونِيَّة .يف كِال الحالَتَ نْ ِي فإ َّن التِّ َجا َر َة بِال َحيَ ِ
البيَّ ِة ُمضرِ َّ ٌة بِها َوبِالبيئَ ِة.
وانات رَ ِّ

اس ال َح َي ِ
البيَّ َة
وانات رَ ِّ
أَ ْحياناً يَ ْصطا ُد ال َّن ُ
الس ِتفا َد ِة ِم ْنها كَ ِغذا ٍء أَ ْو إلعالَ ِة عائِالتِ ِه ْم وتَلْ ِبيَ ِة
لِ ْ
ا ْح ِتياجاتِه ْمَ ،و َهذا يَ ْختَلِ ُف َع ْن ال ِّت َجا َر ِة بِها
لِ َغ َر ِض ال ِّربْ ِح املادي بشكل غري قانوينَ ،حيْثُ
ل ِبكَثافَ ٍة.
يَ ِت ُّم قَتْلُها أَ ْو َج ْم ُعها ِم ْن َم ْو ِط ِنها األَ ْص يِ ِّ
يَشْ رَ ِت ُك يف َه ِذ ِه التِّ َجا َر ِة امل َاليني َم ْن ال َّن ِ
اس َح ْول
العالَمُ ،ح ْيثُ تُل ِْح ُق الضرَّ َ َر َواألَذَى بِال َح َي ِ
وانات؛
لِذا ت ُ َّع ُد تِجا َر ًة ممنوعة ُد َولِياًَ ،و ُمال َح َق ًة أَ ْم ِنياً.

األَ ْد
ِ
و
ي
ُ
َ
ة
ا
ل
ت
َ
ْ
قليد َّي ُة
ال ِغذا ُء

أِلد ِ
اء َب ْع ِض
األ ْعام ِل
ال َح َيوانات أَ ْو بَ ْع ُض أَ ْعضا ِء
الج ِْسمِ امل ُ َج َّف َف ِة ِم ْنهاِ ،مث َْل
قَ ْر ُن ال َك ْركَدَّن َو ِعظا ُم ال َّنمرِ.

	•ال ُركوب َعىل ظَ ْه ِر ال ِفيلِ .
التفيهيَّةِ
	•ت َ ْوظيفُها يف األَن ِْشطَ ِة رَّ ْ
(األَفْالم ،امل َ ْه َر ِ
جانات ،السريك).

األَثا ُث
وَال ُّت َحفُ

األصداف ،أَ ْو ال َعاج.
• َم ْنحوتات ال ِعظام ،أَ ْو ْ
األص ُ
داف َوامل َ ْرجانُ.
• ْ
َ
ِ
• ِجلْ
ُّبَ ،ح ْيثُ يُ ْدبَ ُغ َويُتَّ َخ ُذ ِم ْن ُه الب َِساط.
د
ال
و
أ
ر
م
ن
ال
د
ُ
َّ
ْ ّ
ْ
َ
َ
• ال َحيَوانات أ ْو أ ْعضاؤُها امل ُح َّنطَة كَ َرأ ِس ال َو ْعلِ َوال َغزالِ،
َح ْيثُ يُعل ُّق ال َرأْ ُس َعىل الحائِ ِط كَ ِتذْكا ِر َص ْي ٍد.
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البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

ماذا يَشْ رَتي
اس؟
ال َّن ُ

	•لُحوم ال َح َي ِ
البيَّة.
وانات رَ ِّ
ِ
	•بَيْ ُض ال َحيَ ِ
البيَّة مث َْل
وانات رَ ِّ
األَ ْسامك َوالطُ ُيور َوال َز َو ِ
احف.
	•األَ ْس ُ
امك َوأَ ْجزائُها ِمث َْل ال َزعانِف.

األَ ْزياء
ك َح َيوان
ا
ت
أ
ل
ي
فة

البيَّةُ.
• الطُيُو ُر ْ
االس ِتوائِيَّ ُة رَ ِّ
• ال َز َو ِ
اح ُف.
• أَ ْس ُ
امك ال ِّزي َنةُ.
• ِ
ِّئاب.
الس َّنوريّاتُ َوالذ ُ

	•ثِياب مصنوعة من ال ِفراء.
	•امل ُ ْنتَجاتُ ال ِجلْديَّ ُة امل َْصنو َع ُة
من الزواحف.
	• ِ
الحلْ َي ُة امل َْصنو َع ُة َم ْن ال َعظْمِ  ،أَ ْو
َ
َ
الص َدفَ ِة ،أ ْو امل َ ْرجانِ ،
ال َق ْرنِ  ،أ ْو َّ
أَ ْو ال َعا ِج.

َمضَ ا ُّر ال ِّت َجا َرة بِال َح َي ِ
البيّ ِة
وانات رَ ِّ
اس َوال َح َي ِ
وانات َوالبي َئ ِة
َعىل ال َّن ِ
تُل ِْح ُق َه ِذ ِه التِّ َجا َر ُة الضرَّ َ َر َواألَذَى بِال َحيَ ِ
البيَّ ِة ،فَه َِي إِ َّما ت ُْصطا ُد
وانات رَ ِّ
الص ْي ُد ُمخالِفاً
س َح َّيةً ،أَ ْو تُ ْقتَ ُل لل ُحصو ِل َعىل أَ ْعضائِها .يُ َع ُّد َهذا َّ
أَ ْو ت ُ ْؤ رَ ُ
الص ْيد غري القَانُون.
لألَن ِْظ َم ِةَ ،ويُطْل َُق َعلَيْ ِه ِاس َم َّ
ت َُسبِّ ُب َه ِذ ِه التِّ َجا َر ُة أَ رْضارا ً َجسي َم ًة لل َحيَ ِ
وانات التي يَ ِت ُّم إِ ْمساكها َحيَّة،
َح ْيثُ ت َ ْح ِر ُم ال َح َيوا َن ِم ْن عائِلَ ِت ِه َوت َن َّز َع ُه ِم ْن َم ْوئِلِ ِه الطَّبي ِع ِّي ( َم ْو ِط ِن ِه
الطَّبي ِع ِّي)َ .و ِم اّم َّ
الشك فيه أَ َّن ُمعاناة ال َحيَوان ال تَ ْنتَهي ِع ْن َد َهذا ال َح ِّد ،بَ ْل
تمَ ْتَ ُّد ُمعاناته يف ال َقف َِص أَ ْو الحا ِويَ ِة الضَّ ْي َق ِةَ .ح ْيثُ يُشْ َح ُن بَ ّرا ً أَ ْو بَ ْحرا ً أَ ْو
َج ّوا ً لِ رُ ْي َس َل إِىل َمكانٍ آ َخرٍَ ،والكَث ُري ِم ْن ال َحيَ ِ
البيَّ ِة تمَ وتُ ِخ َ
الل ِر ْحلَ ِة
وانات رَ ِّ
ٍ
سافات طَويلَ ٍة.
الشَّ ْحنِ الشاقَّ ِة َوالتي تمَ ْتَ ُّد إِىل َم
ص األَذَى الذي تُل ِْح ُق ُه التِّ َجا َر ُة بِال َح َي ِ
وانات التي تُ ْردى قَتيلَة ،أَ ْو
َوال يَ ْقتَ رِ ُ
س ،بل تمَ ْتَ ُّد إِىل ال َحيَ ِ
الصيْ ِد!
التي تَ َق ُع يف األَ رْ ِ
وانات األُ ْخ َرى التي نَ َج ْت ِم َن َّ
ٍ
َعيش بَ ْع ُض ال َح َي ِ
موعات ُم ْجتَ َم ِع َّي ٍة
وانات َم َع َم ْج
فَ َك ْي َف يَ ْح ُدثُ ذلِك؟ ت ُ
ٍ
موعات
َعيش ال ِفيَلَ ُة يف َم ْج
ذات َروا ِب َط عائِليَّ ٍة َوثي َق ٍة للغايَة .فَ َمثَالً ت ُ
تاج
عائِل َّي ٍة كَب َري ٍةَ ،ح ْيثُ تَتَ َولىْ ال ِكبا ُر مه َّم َة رِعايَة َوتَ ْعليم ِّ
الصغار .كَام تَ ْح ُ
س َه ِذ ِه ال َحيَ ِ
وانات
البَبَّغاوات بَ ْعضها البَ ْعض للتَّكاث ُ ِر َوالبَقا ِء .إِ َّن قَتْ َل أَ ْو أَ رْ َ
ضرا ً بالِغاً َعلَ ْيهاَ ،و َعلىَ عائِلَ ِتها املَفْجو َع ِة ِب ُفقْدانِها.
يُ َخل ُِّف رَ َ

يف الغالِ ِب يُ ْعتَ رَ ُب شَ ْح ُن ال َحيَ ِ
اس إِىل إِخْفا ِء
وانات َع َمالً غ رَْي قَانُونيِ َّ ،ولِهذا يَ ْع َم ُد ال َّن ُ
ال َح َي ِ
وانات يف أَماكِن ال تَتَ َوفَّ ُر فيها اإلِضا َءةُ ،أَ ْو ال ِغذا ُء ،أَ ْو امل َسا َح ُة الكا ِف َيةُ.
شقِ تسافو
ِم ْن َعىل َّ
الس َّيا َرة يُرا ِق ُب الحارِس ال ِف َيلَة املُطَ َّوقَة ِبجِها ِز ت َت ُّبع يف َحدي َق ِة رَ ْ
اس
ال َوطَ ِنيَّة يف كينيا ،والتي ت رَ ََّب َع بِها الصندوق الدويل للرفق بالحيوان (أيفو) .يَ ْح ُ
تاج ُح َّر ُ
ِ
ِ
كات ال َحيَ ِ
امل َ ْح ِميات َوال َحدائِقِ ال َوطَ ِنيَّة إِىل َم ْع ِرفَ ِة تَ َح ُّر ِ
وانات ِم ْن أَ ْجلِ ِحاميَتها م ْن
الص َّيادين .إِ َّن ِم ْه َن َة الحارِس ِم ْه َن ٌة َم ْحفوفَ ٌة بِامل ِ
َخاطرَِ .هذا الحار ُِس يَ ْع َم ُل لَدَى دائِ َر ِة
َ
البيَّ ِة الكينية.
ال َحيا ِة رَ ِّ

اس الَّذين يُتاجِرو َن بِال َح َي ِ
س أَك رَ ِْب
البيَّ ِة ِإىل قَتْلِ أَ ْو أَ رْ ِ
وانات رَ ِّ
يَ ْسعى ال َّن ُ
َع َد ٍد ُم ْم ِكنٍ ِم ْنهاَ ،و َهذا ال يَ ْستَثْني ال َح ْي ِ
وانات امل ُ َه َّد َد ِة باالنْ ِقر ِ
اضُ .
آالف
األَنْوا ِع كَالفيلِ ا ِإلفْريقي َوال َك ْركَ َّدن األَ ْس َود ُم َع َّرضة لِ َخطَ ِر االنْ ِقر ِ
اض ب َِس َب ِب
البيّ ِة.
التِّ َجا َرة بِال َحيا ِة رَ ِّ
َه ْل تُلْ ِح ُق ال ِّت َجا َر ُة بِال َح َي ِ
ش؟
الض َر َواألَ َذى بِال َب رَ ِ
وانات رَ ِّ
البيَّ ِة رََّ
الشَ َّك يف ذلِ َك و ِم ْن أَ ْم ِثلَ ِة ذلِك ماييل:
	•قَ ْد يَتَ َع َّر ُض امل ُسا ِفرون لل َق ْب ِض َعلَ ْيهم إِذا كانَوا يَ ْح ِملو َن ُم ْنتَ ٍ
جات
َم ْصنو َع ٍة ِمن ال َحيَ ِ
البيَّ ِةَ ،حتَّى َوإِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن امل ُسا ِفر َعلىَ ِعل ٍْم
وانات رَ ِّ
السلْ َعة غ رَْي قَانُونيِ ّ.
ِبأَ َّن رِشا َء َه ِذ ِه ِّ
البيَّ ِة يُشَ ك ُِّل َخطَرا ً َعىل ِ
	•اقْ ِتنا ُء ال َحيَ ِ
السال َم ِة،
الص َّح ِة َو َّ
وانات رَ ِّ
فَال َح َيوانات ت َ ْح ِم ُل ُم َسب َِب امل َ َر ِض ،وَيمُ ْ ِك ُنها أَ ْن ت َ ْنق َُل األَ ْمراض إِىل
اإلنْسانِ َوال َحيَ ِ
وانات األُ ْخرِى.
ش ،لِهذا فَه َِي قَ ْد
البيَّة ِغ رْي ُم ْعتا َد ٍة َعىل ال َع ْي ِش َم َع ال َب رَ ِ
	•ال َح َيوانات رَ ِّ
اس أَ ْو َحيَواناتهم األَليفَة.
تُها ِج ُم ال َّن َ
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البيَّ ِة الضرَّ َ َر َواألَذَى بِالبيئَ ِة َوامل ُ ْجتَ َم ِ
تُل ِْح ُق التِّ َجا َر ُة بِال َحيَ ِ
عات
وانات رَ ِّ
اإلنْسانِ َّي ِة َوال َح َيوان َّي ِة َوال َنبات َّي ِةَ ،والَّتي ت َ ْعتَ ِم ُد َعلىَ بَ ْع ِضها ال َب ْع ِض
الصيَّادون إِىل ت َ ْد ِمريِ امل َوائِلِ الطَّبي ِعيِّ ِة
للبَقا ِء يف اتِّزانٍ بيئي .يَلْ َجأُ َّ
ِم ْن ِخال ِل شَ ِّق الطُرقِ فيهاَ ،وذلِ َك لل ُوصو ِل إِىل ال َح َي ِ
وانات التي
الصيَّادون الكَث َري ِمن ال َن ْو ِع نَف ِْس ِه،
يَ ْستَ ْه ِدفونَها .قَ ْد يَ ْقتُل أَ ْو يَأْ رِس َّ
َعيش يف امل َكانِ ذاته.
َوقَ ْد يُ َؤ ِّدي َهذا إِىل إِزالَ ِة امل َ ْجمو َع ِة كُلِّها التي ت ُ
َي ق َْص ٍد َحيَ ٍ
الصيَّادون ِبغ رْ ِ
وانات لَيْ َس ْت ُم ْستَ ْه َدفَة
َوأَ ْحياناً قَ ْد يَ ْج َم ُع َّ
الس ِ
ِم ْن ِق َبلِه ْم .فَ َعلىَ َسبيلِ املِثا ِل ،قَ ْد يَلْتَ ِق ُط َّص َّيادو األَ ْس ِ
الح َف
امك َّ
البَ ْحرية يف ِش ِ
باك َصيدهم .إِنَّ إِزالَ َة أَ ُّي نَ ْوعٍ ِم ْن ال َح َي ِ
وانات يُ ِخ ُّل
البيئي َو ُي َؤثِّ ُر َعىل الكائِ ِ
نات الح َّية األُخْرى التي ت ُ
َعيش يف
بال َّتوازِنِ
ّ
املُجتمعِ األَ ْحيايئ.
الب ُّي الذي يَ ِت ُّم اقْ ِتناؤه كَ َحيَوانٍ ُم ْستَأْنَس،
أَ ْحياناً يَ ْه ُر ُب ال َحيَوا ُن رَ ِّ
أَ ْو قَ ْد يَقو ُم ِ
صاح َب ُه ِب ِإطْال ِق ِه .إِ َّن امل َكا َن الطَّبِي ِع َّي الذي يَ ْنتَمي إِلَ ْي ِه
الب ُّي قَ ْد يَكو ُن بَعيدا ً َع ْنهَ ،و َهذا ال َحيَوا ُن الهار ُِب أَ ْو الذي
ال َحيَوا ُن رَ ِّ
وانات َوال َن ِ
الهالك لل َح َي ِ
اب َو َ
باتات
أُطْلِ َق رَسا َح ُه قَ ْد يُ َس ِّب ُب ال َخر َ
َعيش يف َم ْوئِلِها الطَّبِي ِع ِّي.
ش َوت ُ
امل َ َحلِّيَ ِة التي تَ ْنتَ رِ ُ
شقِ ال ِه ْن ِد
ثُعبان البايثونُ :ه َو َح َيوا ٌن بَ ِّر ٌي يَ ْقتَنيه ال َّن ُ
اس كَ َح َيوانٍ أليف يُ ْستَ ْو َر ُد ِم ْن رَ ْ
ِ
حاالت
َوغ رَْيِها ِمن ال ُّدو ِل اآلسيوي ِةَ .س َّجل َْت وِاليَ ُة فُلوريدا األَ ْمريكية ال َعدي َد ِمن
ال ِفرا ِر أَ ْو ا ِإلطْالقِ لِ ِ
هذ ِه الثَعابِنيَ .واآلن تَكاث َ َرتْ َوأَ ْص َب َح تِ ْعدا ُدها ب ِ
نوب
ِاآلالف يف َج ِ
فُلوريدا .تَتَ َغ َّدى ث َعاب ُني «البايثون» َعىل ُم ْختَل َِف األَنْوا ِع امل َ َحلِّ َي ِة ِمن ال َح َي ِ
وانات
املُتَ َوطِّ َن ِة يف الوِاليَ ِةِ ،م ْن ِض ْم ِنها َحيَوان «فأر الغابة يك الرغو»َ ،وهو ِم ْن األَنْوا ِع
امل ُ َه َّد َد ِة باالنْ ِقر ِ
اض.

البيَّ ُة َعىل
أَيُّها املُشْ رَتي كُ ْن ُم َتيقِّظاً :ال َح َي ُ
وانات رَ ِّ
شَّ َبكَ ِة اإلنرتنت
باتَ امل ُ ْجرِمو َن يُتاجِرون بِال َحيَ ِ
البيَّ ِة َو ِسلَ ِعها امل َ ْمنو َع ِة ( ِمث َْل العا ِج) ِبك ُِّل يُسرْ ٍ َو ُسهولَ ٍة َع ْن طَريقِ شَّ بَ َك ِة اإلنرتنت .فَالبائِع يُ ْخفي ُه ِويَّته ال َح ِقي ِقيَّة،
وانات رَ ِّ
السا ُّر أَ َّن هذه التِّ َجا َرة أَ ْص َب َح ْت تَخْضَ ُع لل َّرقَّابَ ِة ِم ْن ِق َبلِ امل َوا ِقعِ اإللَك رُ ُْتونِ ِّي ِةَ ،والتي تَ ْع َم ُل
السلْ َعة أَ ْو ُم َك ِّوناتِها أَ ْو بَلَد امل َ ْنشَ أ .ال َّن ْبأُ َّ
َويَك ِْذب َح ْو َل َم ْص َدر ِّ
البيَّ ِة َو ِسلَ ِعها َعىل َصفَحاتِهاَ .وال نَ ْن َس أَ َّن امل ُ ْس َت ْهلِكَ أَ ْصبَ َح يمُ ْ ِع ُن يف ِ
َعىل َحظْ ِر بَيْعِ ال َحيَ ِ
السلَ َع ِة َويَتَ َح َّرى َع ْنها قَبْ َل أَ ْن يَتَّ ِخ َذ قَرارا ً ب رِِشائِها .إِ َّن
وانات رَ ِّ
امل ُْستَ ْهلِ َك يُ ِد ْر ُك ال َعا ِق َبة القانونِ َّية َج َّرا َء رِشا ِء ِ
السلَعِ ال َخط َري ِةَ ،واألَ رْضار امل رَ َُتتِّ َبة عليها.
وق ال َّد ْو يِ ُّل لل ِّرفْقِ بِال َح َيوانِ (أَيْفو) َم َع ال َع ِ
الص ْن ُد ُ
عام  ،2009قا َم ْت (إي باي) ِب َف ْر ِض َحظْ ٍر
ديد ِم ْن األَسواقِ اإللَك رُ ُْتونِ ِّية لِ َوق ِْف بَ ْيعِ العا ِج .فَفي ِ
يَ ْع َم ُل ُّ
الصني ِب َحظْ ِر ال َع ِ
ديد ِم ْن ِسلَعِ ال َحيَ ِ
البيّ ِة عىل
َعىل العا ِج يف َجميعِ َموا ِق ِعها اإللَك رُ ُْتونِيِّة حول العامل .وبعدها قا َم ك ٌُّل ِم ْن (عيل بابا) و(تاوباو) يف ِّ
وانات رَ ِّ
البيّ ِة َعىل َموا ِق ِعها اإللَك رُ ُْتونِ ِّية.
َموا ِق ِعهام اإللَك رُ ُْتونِ ِّيةَ .ويف ِ
عام  2014قا َم ْت (إتيس) ِب َحظْ ِر َجميعِ ِسلَعِ ال َحيا ِة رَ ِّ
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البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

َقوان ٌني ضا ِبطَ ٌة َوصا ِر َمة

تج ِّر ُم ال َعدي ُد ِم ْن ُد َو ِل العال َِم ال ِتجا َر َة بال َح َي ِ
البيَّ ِة،
وانات رَ ِّ
َوت ََس ُّن القَوان َني الصا ِر َمة لِ َر ْد ِع َم ْن يمُ ار ُِسها؛ لِ ِحاميَ ِة
ال َح َي ِ
شا َء بَ ْع ِض
وانات رَ ِّ
البيَّ ِة .لَ ِك َّن بَ ْعض ال ُدو ِل تُجي ُز بَ ْي َع َو رِّ َ
أَنْوا ِع ال َح َي ِ
البيَّ ِة َوأَ ْعضائِهاَ ،وت َ ْعتَ رِ ُبها تِجا َر ًة قانونَ ِّي ًة
وانات رَ ِّ
َحتى َوإِ ْن كان َْت َعوا ِقبها فا ِد َحةَ .وبَ ْع ُض ال ُد َو ِل ال تُطَ ِّب ُق
القَوانني بِشَ كْلٍ فَ َّعا ٍل أَ ْو ال تَكو ُن ال َغرا َم ُة املال َّي ُة املَفْروضَ ُة
الص َّيادون يتَ َسلُّلون إِىل امل َ ْح ِم َّي ِ
ات
كا ِف َي ًة لل َر ْدعِ .ماز َال َّ
الطَبيع ّي ِةَ ،وماز َال امل ُ َه ِّربون يُ ْخفو َن ال َح َي ِ
وانات َعىل َم نْ ِت
اتَ ،وماز َال امل ُ ْجرِمو َن يُ َر ِّوجون لِ ِ
السفُنِ َوالطائِر ِ
هذ ِه التِّجا َر ِة
ُّ
س ٍّي َعىل شَّ َب َك ِة اإلنرتنت .إِ َّن َس َّن َم ٍ
زيد ِم ْن القَوانني
بِشَ كْلٍ رِ ِّ
َوالتَطْبيقِ ال َف َّعا ِل َس ُيسا ِهامنِ يف َوق ِْف التِّ َجا َر ِة بال َح َي ِ
وانات
البيَّ ِة.
رَ ِّ

ش بِال َح َي ِ
البيَّ ِة؟
وانات رَ ِّ
ملاذا يُتاجِ ُر ال َب رَ ُ

ش للتِّجا َر ِة بِال َحيَ ِ
وانات
ُح ُّب املا ِل َوال َجشَ ع َو َو ْهم الك َْس ِب السرَّ يعِ ُه َو َم ْن يُ َح ِّف ُز البَ رَ َ
البيَّ ِةَ ،و َم ْص َد ُر هذا املا ِل ُه َو امل ُْستَ ْهلِ ُك الَّذي يُ ْقب ُِل َعىل رِشا ِء ال َح َي ِ
البيَّ ِة َو ِسلَ ِعها.
وانات رَ ِّ
رَ ِّ

امل ُ ْس َت ْهلِكُ

يَشْ رَتي امل ُْستَ ْهلِ ُك ال َح َي ِ
وانات
البيَّ ِة ال َحيَّ ِة أَ ْو أَ ْجزائِها.
رَ ِّ
َ
َ
البَ ْع ُض ال يَ ْعل ُم أنَّ ُه يُ ْؤذي
ال َح َي ِ
البيّةَ ،وال َب ْع ُض اآلخَر ال يُبايل بِذلك.
وانات رَ ِّ

الب َّية
سا ِعدْ نا يف إِنْها ِء ال ِّتجا َر ِة بال َحيا ِة رَ ِّ

السكانِ امل َ َحلِّي َنيَ .والبَ ْع ُض اآلخَر
بَ ْع ُض البائِع َني ال يَكونو َن ِم ْن ُّ
ِ
البيَّ ِة َح ْو َل العالَمِ .
وانات
ي
ح
رَ ِّ
ُه ْم ت ُ ُّجار يمُ ارِسون بَ ْي َع َو رِشاء ال َ َ

املال

إيجاب يف ِحام َي ِة ال َح َي ِ
وانات
كَ ْي َ
ف مُيْ ِك ُن أَنْ َيكونَ لَنا َد ْو ٌر يِ ٌّ
ِم ْن ال ِّت َجا َر ِة بِها؟
َصديقي الطَّالِ ُبُ :م ْعظَ ُم التُ َّجا ِر يُتاجِرو َن بِال َحيَ ِ
وانات ألَ ْجلِ
ت َحقيقِ َه َد ٍف ِ
واح ٍد فقط ُه َو ال ِّربْ ُح امل َا ِّد ُّي أَ ْي املَك َْس ُب
ِب َعلىَ امل ُْستَ ْهلِك
املال .لِ يَ ْ
ك نَضَ ع َحدا ً لِ َه ُؤال ِء التُ َّجارِ ،يَج ُ
يِ ُّ
البيَّ ِة َو ِسلَ ِعها .وأَن َْت يمُ ْ ِك ُن َك أ ْنَ
أَ ْن ال يَشْ رَتي ال َح َي ِ
وانات رَ
البيَّ ِة ِم ْن ِخال ِل
ت ُسا ِع َد َوتَلْ َع َب َد ْورا ً هاماً يف ِحاميَ ِة ال َحيا ِة رَ ِّ
ُمقاطَ َع ِة ِ
هذ ِه التِّ َجا َر ِة.

البائِ ُع

الب ّية
الحياة رَ ِّ

البيَّ ِة أَ ْو ال يُ ْدر ُِك
ال َعدي ُد ِم َّنا ال يَ ْعر ُِف ما ِه َي تِجا َر ُة ال َحيا ِة رَ ِّ
َح ْج َم الضرَّ َ ِر الَّذي تُل ِْح ُق ُه بِال َح َي ِ
وانات .تُسا ِه ُم َج ْم ِع َّياتُ
ال ِّرفْق بِال َح َيوان َو ِحاميَة البيئَة يف الكَشْ ِف َع ْن امل َوا ِقع
التي تَ ِت ُّم فيها َع َملِّياتُ تِجار ِة ال َح َي ِ
البيَّ ِة .كَام أَ َّن
وانات رَ ِّ
ِ
هذ ِه ال َج ْم ِع َّياتُ ت ُسا ِع ُد يف تمَ ْري ِر قوانني حامية ال َح َي ِ
وانات،
البيَّ ِةَ ،وتَتَعا َو ُن
َوت ُ َوضِّ ُح األَذَى الَّذي ت َُس ِّب َب ُه تِجا َر ُة ال َحيا ِة رَ ِّ
َم َع الج ِ
ِهات امل ُ ْختَ َّص ِة لل َح ِّد ِم ْن التِّ َجا َرة غري القَانُونِ َّية.

ِ
الس ْمسا ُر َوامل ُ َه ِّر ُب

ينقل ِ
الس ْمسا ُر ال َح َي ِ
البيّة َم ْن َموائِلِها الطَّبي ِع َّي ِة إِىل
وانات رَ ِّ
ِ
ِ
ِ
األَ ْسواقِ الَّتي يَشْ رَتي امل ُْستَ ْهل ُك م ْنها .يف حالَة َخ ْرقِ التُ َّجا ِر
للقَوانني ،يُطْل َُق َعلَ ْي ِه ْم امل ُ َه ِّربون.

الص َّيا ُد
َّ

الص َّيادون ال َح َي ِ
البيَّة .يف حالَ ِة َخ ْرقِ
س َّ
وانات رَ ِّ
يَ ْقتُ ُل أَ ْو يَأْ رِ ُ
الص َّيا ُد املُخَالِ ُف.
الص َّياد القَوانني ،يُطْل َُق َعلَ ْي ِه َ
َّ
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ِ
البيئات
الس َف ُر إِىل
السيا َح ُة البيئيّ ُة ِهي َّ
ِّ
الطَّبي ِع ِّي ِة ِبق َْصد التَّ َن ُّز ِه َوالتِّ ْجوا ِل
السيا َح ُة
االس ِتطْالعِ .ت َ ُحثُّ ِّ
َو ُح ِّب ْ
السكان
السائِ ِح َني َو ُّ
البيئ ّي ُة امل َْسؤولَ ُة َّ
البيَّ ِة .يف
امل َ َحلِّي َني َعىل ِحامي ِة ال َحيا ِة رَ ِّ
ِ
هذ ِه الصورة أحد األطفال يسبح قريباً
الس ِ
الحف البَ ْحريَّ ِة بِدو َن أَ ْن
من أحد َ
يَكو َن َم ْصد َر إِ ْز َعا ٍج َوقَلَقٍ لها.

قَ ْد يَكو ُن َم ْركَ ُز نَشاط التِّ َجا َر ِة بال َح َي ِ
البيَّ ِة قَريباً ِم َّنكُ ،ر مَّبا
وانات رَ ِّ
شا َه َّدت َح َيواناً بَ ِّريّاً يُبا ُع يف َم َح ِّل ال َح َي ِ
وانات األَلي َف ِة أَ ْو األَ ْسواقِ ،
أَ ْو ُر مَّبا َرأَيْ َت ِسلْ َع ًة َم ْصنو َع ًة ِم ْن عا ِج الفيلِ تُبا ُع يف املَتْ َج ِر أَ ْو َعلىَ
شَّ َبكَة اإلنرتنت .إِذا كُ ْن َت تَشَ ُّك يف َم ْص َد ِر ِسلْ َع ٍة َوت َ ْعتَ ِق ُد أنها ذاتَ
أَصل َحيواين ،فإنَّ ُه يَتَ َع نَّي َعلَ ْي َك ُس َؤال البائِع َع ْن َما ِه َي ِة ِ
السلْ َع ِة .ال
ت َشْ رَ ِت ِ
السلْ َع َة إِذا تَ َي َّق ْن َت أَ َّن َم ْص َد َرها ِم ْن ال َح َي ِ
البيَّ ِةَ ،وإِ ْن لَ ْم
وانات رَ ِّ
ت َ ُك ْن ُمتَأَكِّدا ً فَاألَ ْوىل تَ َج َّن ُب رِشائها .قُ ْم ِب ِإبْال ِغ شَ ْخ ٍص بالِغٍ ذو ثِ َق ٍة َع اَّم
ستِك
(الش ِطي أَ ْو أَ ْم ُن ُّ
السوقِ )َ ،وال تَ ْن َس أَ ْن تُ ْخ رِ َب أَفْراد أُ رْ َ
شا َه َّدته رُّ ْ
الشا ِء.
الس َب ِب الَّذي َدفَ َع َك َع ْن اال ْم ِتنا ِع َع ْن رِّ
َوأَ ْص ِدقائك َع ْن َ

إِذا كُ ْنت ُمسافرا ً ،أَنْ ِف ْق َ
مالك يف أَ ْو ِج ٍه تُسا ِه ُم يف ُمسا َع َد ِة ال َحيا ِة
السكانِ امل َ َحلِّي َني .يف ال َع ِ
ديد ِم ْن ُد َو ِل العال َِم يَ ْستَع ُني الزائِ ُر
البيَّ ِة َو ُّ
رَ ِّ
الس ِ
البيَّ ِةَ ،وذلك
بامل ُ ْر ِش ِد ِّ
ياح ِّي لِ َي ْص َحب ُه إِىل األَماكِنِ الطَّبي ِع ِّي ِة َوال َحيا ِة رَ ِّ
البيَّ ِة .ال تُشار ِْك أَبَدا ً
ضرا ً بال َحيا ِة رَ ِّ
دو َن أَ ْن ت ُسبب الزيا َرة َوالتِّ ْجوال رَ َ
يف ن ٍ
يش ِض َّد ال َح َي ِ
الص ْي ِد غري
وانات ،أَ ْو يُشَ ِّج ُع َعىل َّ
َشاط أَ ْو َع َملٍ َو ْح ٍّ
القَانُونيِ َِّ .عىل َسبيلِ املثال :ال تَلْتَ ِق ْط صو َر ًة ل ََك َم َع َح َيوانٍ بَ ِّر ٍّي ،أَ ْو ال
تمَ ْتَطي ظَ ْه َر الفيل.
«نَ ْح ُن جميعاً ُم ْستَ ْهلِكون ،فَلْ َن رَ َتيَّثْ َونُ َف ِّك ْر قَبْ َل أَ ْن نَشْ رَتي ،فَ َن ْح ُن
قا ِدرون َعلىَ إِنْها ِء التِّ َجا َر ِة بال َح َي ِ
البيَّ ِة».
وانات رَ ِّ

ُم ْف َردا ٌت َب ِّر ّي ٌة
املال.
ال ِّت َجا َرةُُ :مام َر َس ُة ال َب ْيعِ َو رِّ
الشا ِء لِ َغ َر ِض تَ ْحقيقِ ال ِّربْ ِح يِ ِّ
خص الَّذي يُ ْن ِف ُق مالَ ُه لِ رِشا ِء ِ
السلَعِ.
امل ُْستَ ْهلِ ُك :الشَّ ُ

طَ َّب َق :نَ َّفذَ.
انقراض :ا ْخ ِتفا ُء نَ ْو ٍع ِم ْن األَ ْحيا ِء ِم ْن عىل َو ْج ِه األَ ْر ِض بِدونِ َر ْج َع ٍة.
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البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

عيش ِفيه الكائِ ُن ال َح ُّي.
امل َ ْوئِ ُل الطَّبي ِع ُّي (امل َ ْو ِط ُن) :امل َكا ُن الَّذي يَ ُ
ال َغرا َمةُ :الخَسا َر ُة َوال ُعقوبَةُ.
اص ِطيا ُد أو إِ ْم ُ
السلْطَ َة
َّ
الص ْي ُد غري القَانُونيِ ّْ :
البيَّ ِة بمِ ا يُخالِ ُف ُّ
ساك األَنْوا ِع رَ ِّ
الْقَانُونِ َّي َة َوالتَّرشيع َّية.
السلْ َعةُ :ك ُُّل ما يُتا َج ُر ِب ِه ِم َن البِضا َع ِة.
ِّ

َفكِّ ْر َم َّرتَينْ َق ْب َل أَنْ تَشْ رَتي

إِنَّ ال ِّت َجا َر َة بِال َح َي ِ
البيَّ ِة َو ِسلَ ِعها ن ٌ
َشاط تِجار ٌِّي ضَ خْمَ .قدْ ال نُدْ ر ُِك يف ُم ْعظَ ِم األَ ْحيانِ
وانات رَ ِّ
أَنَّ ِ
السلْ َعة الَّتي يف امل َ ْت َج ِر َم ْصدَ ُرها ال َح َي ِ
الب َّي ِة.
وانات رَ ِّ

طيع تَ ْحديدَ ِ
السلَعِ امل َ ْصنو َع ِة َم ْن ال َح َي ِ
وانات
َه ْل ت َْس َت ُ
جاري ؟
رَ ِّ
الب ّي ِة يف امل َ َح ِّل ال ِت ِّ
اإلجابة :اطلع عىل الصفحة رقم 2
ُمبادرة التواصل التعليمي
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البيَّ ِة
َم ْو ِق ُ
ف اإل ِْس ِ
الم ِم ْن تِجا َر ِة ال َحيا ِة رَ ِّ
َعزيزي الطَّالِب:
فاظ عَلىَ َسال َم ِة ال َح َي ِ
الشي َع ُة اإل ِْسال ِم ّي ُة ال ِح َ
وانات َوا ِإل ْحسانِ إِلَ ْيها ُج ْزءاً ِم ْن ال َّت َق ُّر ِب لل ِه َع َّز َو َج َّل؛ َح ْي ُث َو َر َد ْت
ا ْع َت رَبت رَّ
أَ
ُ
حاديث عَديدَ ة تُبَينِّ ُ األَ ْج َر امل ُ رَ َتتِّب عَلىَ ا ِإل ْحسانِ لل َح َيوانِ َوال َرأْ َف ِة ِب ِه َو َر ْح َم ِت ِهَ .و َعىل ال َعك ِْس ِم ْن ذلِك يَ ْع َت رِ ُب اإل ِْسال ُم أَنَّ
قوبات يف اآل َخ َر ِة.
اإلِسا َء َة لل َح َيوانِ َم ْع ِص َي ٌة لله تَعاىل ،يَ َت َوعَّدُ صا َحبها بَأَ ْغل َِظ ال ُع َ
َصديقي:
الض َر الَّذي يَلْ َح ُق بِال َح َي ِ
البيَّ ِة ُم ْن ُذ ْاصطيادها يف بيئاتِها الطَّبيع ِّي ِة َح َّتى ُوصولِها
وانات رَ ِّ
لَ ْو تَ َتبعنا األَ َذى َوال ِح ْرمانَ َو رََّ
ذاب الَّتي تَلْ َح ُق بِال َح ْيوانِ َ ،والَّتي تُ ْع َت رَ ُب ِم ْن املُخال ِ
َفات
إِلَ ْيك َوا ْق ِتنائِكَ إِيَّاها؛ لَ َو َجدْ نا أَنَّ هُناكَ ِسل ِْسلَ ًة ِم ْن املُعانا ِة َوال َع ِ
ف ال َهدْ ي ال َّن َبوِي ،لَ َعلَّنا نجملها لَكَ فيام يَيل:
الشع َّي ِة الظا ِه َرة يف ذلِكَ ،والَّتي تُخالِ ُ
رَّ ْ
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ذيب ال َح َي ِ
وانات
ال َّن ْه ُي َع ْن تَ ْع ِ

ال َّن ْه ُي َع ْن إِجا َع ِتها َوتَ ْع ِ
ريضها لل َم َر ِض َوالضَّ ْع ِ
ف

إِنَّ ما يَ ْحدُ ُث لل َح َي ِ
البيَّ ِة ِم ْن
وانات رَ ِّ
البيَّ ِة ،ال ْق ِتنائِها َو ِه َي
َق ْتلٍ ألُ َّمهاتِها يف رَ ِّ
َصغريةَ ،و ِم ْن نَ ْزعٍ ألَ ْسنانِها َوأَنْيابِها،
َو َخلْعٍ لِ َمخالِبِها َو ِه َي َح َّيةَ ،وهذا الشكَّ
ذيب كَبريٌ لَها َم ْنه ٌِّي َع ْنهُ ،
يا َصديقي تَ ْع ٌ
َف َع ْن أَيب َذ ٍّر َع ْن ال َّنب ِِّي صَلىَّ اللَّهُ َعلَ ْي ِه
َو َسل ََّم أَنَّهُ َ
قال " :وَلاَ تُ َع ِّذبُوا َخل َْق اللَّ ِه َع َّز
َو َج َّل( ".رواه أبو داود يف سننه).

َف َقدْ م َّر ال َّنب ُِّي صَلىَّ اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم ِب َب ِعريٍ
َقدْ ل ََص َق ظَ ْه َر ُه ِب َبطْ ِن ِه ،ف َ
َقال" :اتَّقُوا اللهَ
فيِ َه ِذ ِه الْ َب َهائِ ِم الْ ُم ْع َج َم ِة ،فَا ْركَ ُبو َها
َصالِ َح ًةَ ،وكُلُو َها َصالِ َح ًة".؛رواه أبو داود،
وابن ُخ َز مْيةَ .ولَ َعلَّكَ تُدْ رِكُ يا َصديقي ما
يَ َت َع َّر ُض لَهُ ال َح َيوان من الجوع َوامل َ َرض
َوال َف َزع أَثْنا َء َعمل ِّي ِ
ات ش ْح ِنها َونَ ْقلِها ِم ْن
بيئاتِها الطَّبيع ِّية َحتى ت َِصل إِىل األَ ْسواقِ .

البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

ال َّن ْه ُي َع ْن اإل رِْضا ُر بِالبي َئ ِة َوتَخْريبها

ال َّن ْه ُي َع ْن إِجا َع ِتها َوتَ ْع ِ
ريضها لل َم َر ِض َوالضَّ ْع ِ
ف

البيئي لل َم ِ
ناط ِق
ِم ْن ِخاللِ ا ِإل ْخاللِ بِال َّتوازُنِ
ِّ
املَأْخو َذ ِة ِم ْنها تِلْك ال َح َيوانات ،أَ ْو للبي َئ ِة
امل َ َحلِّ َّي ِة؛ َح ْي ُث يُ َعدُّ أَثَ ُر ال َح َي ِ
البيَّ ِة
وانات رَ ِّ
ضراً بالِغاً؛ ف َع ْن ُع َبا َد َة
الدَّ خيلَة َوالغا ِزيَة َعلَ ْيها رَ َ
الصا ِم ِت ريض الله عنه أَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه صَلىَّ
بْ ِن َّ
ضا َر"
اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم " َق ىَض أَنْ لاَ رَ َ
ض َر وَلاَ رَِ
(رواه ابن ماجه ،2314 :وصححه األلباين يف
صحيح ابن ماجهَ .ولَ َعلَّهُ ال يَفوتُكَ َق ْولَهُ تَعاىل
{وَلاَ تُف ِْسدُ وا فيِ الأَْ ْر ِض بَ ْعدَ إِ ْصلاَ ِح َها َذلِك ُْم خَيرْ ٌ
لَك ُْم إِنْ كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َني} (األعراف .)85 :وا ِإلفْسا ُد
ْالف أَ ْو ال َتل ِ
َقدْ يَكونُ بِا ِإلت ِ
ْويث أً ْو إِشا َع ِة الخ َِطرِ،
َوك ُُّل تِلْك األُمو ِر ُم َت َح ِّق َق ٌة يف ا ْق ِتنا ِء ال َح َي ِ
وانات
البيَّ ِة.
رَ ِّ

ْريق بَ ْي ِنها َوبَينَْ ِصغارِهاَ :ح ْي ُث
ال َّن ْه ُي َع ْن ال َّتف ِ
ْريق،
يُعاين ال َح َيوان كَثرياً ب َِس َب ِب هذا ال َّتف ِ
َالصغا ُر غالِباً ال تَكونُ َقدْ أَ َخ َذ ْت َحظَّها ِم ْن
ف ِّ
ال ِّرعايَ ِةَ ،وال ت َْس َتغْني َع ْن أُ ِّمها يف طَعا ِمها
َو رَشابِها ،أَيّاً كانَ نَ ْو ُعها .لِذا أَ ْوىص ال َّنب ُِّي صَلىَّ
ْريق َوإِ ْرجاعِ
اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم ب رَ ِْت ِك هذا ال َّتف ِ
ال َح َيوانِ ألُ ِّم ِهَ .ف َع ْن َع ْب ِد ال َّر ْحمن بِن َع ْبدُ الله
َع ْن أَبي ِه َق َال :كُ َّنا َم َع َر ُسولِ اللَّ ِه صَلىَّ اللَّهُ َعلَ ْي ِه
َو َسل ََّم ىِف َس َفرٍ؛ فَانْطَل ََق لِ َحا َج ِت ِهَ ،ف َرأَيْ َنا ُح َّم َر ًة
َم َع َها َف ْرخَانَ ،فأَ َخ ْذنَا َف ْر َخ ْي َهاَ ،ف َجا َء ِت الْ ُح َّم َر ُة
َف َج َعلَ ْت تُ َع ِّر ُشَ ،ف َجا َء ال َّنب ُِّي صَلىَّ اللَّهُ َعلَ ْي ِه
َو َسل ََّم َف َق َالَ « :م ْن َف َج َع َه ِذ ِه ِب َولَ ِد َها؟ ُر ُّدوا
َولَدَ َها إِلَ ْي َها» (رواه أبو داود)

املُخالَ َف ُة لِ َو يِ ِّل األَ ْم ِر

ال َّن ْه ُي َع ْن ْاس ِتخْدا ِمها فيام ل َْم تُ ْخل َْق لَهُ

ِإنَّ ال َقرا َر الوزار ِّي رقم ( )346لدولة اإلمارات
ْص
العربية املتحدة يُ َحظِّر ْ
االستريا َد الشَ خ يِ ّ
ألَنْواعِ ال َح َي ِ
س.
البيَّ ِة غَيرْ ُ امل ُ َربَّا ِة يف األَ رْ ِ
وانات رَ ِّ
الساب ِِق،
َوالشَ كَّ أَنَّ ال ِت َجار َة بِها ُمخالِ ٌ
ف لل َقرا ِر َّ
شعاً بِطا َع ِة َو يِ ٍّل األَ ْم ِر َوما
َونَ ْح ُن َمأْمورونَ رَ ْ
يَ ْصدُ ُر ِم َّنهُ ِم ْن ت رَْش ٍ
يعات{ .يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ
أَ ِطي ُعواْ اللّهَ َوأَ ِطي ُعواْ ال َّر ُس َول َوأُ ْو يِل األَ ْم ِر ِمنك ُْم
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلىَ اللّ ِه َوال َّر ُسولِ
َفإِن تَ َنا َز ْع ُت ْم فيِ يَ ْ
إِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللّ ِه َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َذلِكَ خَيرْ ٌ
َوأَ ْح َس ُن تَأْوِيالً} ( )59سورة النساء.

اض بِها َأما َم اآلخَرين،
االس ِت ْعر ُ
َف َح ْبسهاَ ،و ْ
َونَقْلها ِم ْن بيئ ِتها الطَّبيع ِّي ِة إِىل أَ ْق ٍ
فاص َصغريَ ٍة
ف لل َهدْ َي ال َّن َبو ُِّي.
ُمخالِ ٌ
ييق َعلَ ْيها
ال َّن ْه ُي َع ْن َال َتضْ ِ
َق َال َر ُس ُول اللَّ ِه صَلىَّ اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّمُ " :ع ِّذبَت
ا ْم َرأَ ٌة فيِ ِه َّر ٍة؛ ل َْم تُطْ ِع ْم َهاَ ،ول َْم ت َْس ِق َهاَ ،ول َْم
اش األَ ْر ِض" .رواه اإلمام
تَترْ ُكْ َها تَأْك ُُل ِم ْن خَشَ ِ
مسلم.
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ريب
ف تَ ْه ِ
ال َّت َع ْق ُب َوكَشْ ُ
الب َّي ِة َوإِ ْح ِ
ال َح َي ِ
باطه
وانات رَ ِّ
ت ُسا ِع ُد بَ ْع ُض ال َحيَ ِ
وانات فيِ ُمحا َربَ ِة التِّجا َر ِة غ رَْيِ امل رَْشو َع ِة
بِال َح َي ِ
الب َعلىَ
البيَّ ِة .تُ َد ِّر ُب ال ِّجهاتُ امل ُ ْختَ َّص ُة ال ِك َ
وانات رَ ِّ
الكَشْ ِف َوالبَ ْح ِث َع ْن عا ِج َولَ ْح ِم الفيلِ َو ِجل ِْد ال َّن ِم ِر َوقَ ْرنِ
ال َك ْركَ َّدنِ و َحر ِاش ِف أُم قرفة َوغ رَْيِها ِم ْن ِ
السلَعِ ِ
ذات امل َْص َد ِر
الب َع ْن ِ
السلَعِ امل ُ َه ّربَ ِة
ال َحيَوانيِ ِّ امل َ ْحظورِ .تَبْ َحثُ َوتُ َفتِّ ُش ال ِك ُ
الس َّيارات َواألَ ْم ِت َعة َوحاو ِ
ِيات الشَّ ْحنِ َ .وبمِ ُ َج َّر ِد أَ ْن تُ ْكتَشَ ف
فيِ َّ
تِل َْك ِ
السلَع ،فَ ِإ َّن الجِهات امل ُ ْختَ َّص َة تَقو ُم بمِ ُصا َد َرتِها.

ال
ك
َ
ْ
ل
ب
ُ
ا
لَّذ
ي
ي
َ
ص
ْ
ُع ُب

تَ
ْضليلهُ .

ف َع ْن ال َح َي ِ
البيَّ ِة
الب الكَشْ َ
كَ ْي َ
ف ت َْس َت ُ
طيع ال ِك ُ
وانات رَ ِّ
َو ِسلَ ِعها؟
ريب
ِم ْن ِخال ِل التَّ ْدرِيب وامل ُكافَأَ ِة التَشْ جيع َّي ِة ،يَ ِت ُّم تَ ْد ُ
حاسة شَّ ِّم ال َكل ِْب َعىل َروائِح ِسلَعِ ال َح َي ِ
البيَّ ِة
َّ
وانات رَ ِّ
َ
امل ُ ْختَلِ َف ِة ،ث ُ َّم ُمكافَأت ُه بِجائِ َز ٍةَ .ح ْيثُ يَقو ُم امل ُ َد ِّر ُب
الس َّيار ِ
ات القَد َمي ِةَ ،وذَلك ِم ْن أَ ْجلِ
ِب ِإ ْخفا ِء العا ِج يف َّ
إِ ْعدا ِد ال َكل ِْب لِ ُم ِه َّم ِة الكَشْ ِف َع ْن العا ِج َوإِ ْح ِ
باط
الس َّيارةَ ،وإِذا ْاستَطا َع الكَشْ ف
تَ ْهري ِب ِه .فَال َكل ُْب يَ ِش ُّم َّ
َع ْن العا ِج ،فَ ِإنَّ ُه يَ ْجلِ ُس ساكِناً بِانْ ِتظا ِر ال ُحصو ِل َعلىَ
جائِ َزتِ ِه ِم ْن ُم َد ِّر ِب ِه.

حاس ُة الشَّ ّم امل ُ ْذ ِهلَ ِة
َّ

فات هذا الكَلْب؟
واص ُ
ما ِه َي ُم َ
يمَ ْتَلِ ُك ال َكل ُْب امل ُ َفتِّ ُش ال َجيِّ ُد ال َّنشا َط َوالطَّاقَ َة غ رَْي
امل َ ْحدو َدت نَْيِ .فَ ُه َو كَل ٌْب شُ جا ٌع َو َذكيِ ٌَّ .ويَ ْع َم ُل ِب ِج ٍّد ُمقاب َِل
ال ُحصول َعىل ُمكافَأَ ٍة ِم ْن ِ
صاح ِب ِه ِمث َْل اللَّ ِع ِب َم َع لُ ْعبَ ِت ِه
املُفَضَّ لَ ِة أَ ْو ال ُح ُصول َعىل َو ْج َب ٍة ُم َم َّيز ٍة.
إِ َّن ال َكلْب امل ُ َفتِّش ُه َو كَل ٌْب تَ َّم إِنْقاذ ُه ِم ْن ظ ٍ
ُروف َص ْعبَ ٍة،
ِ
الحيوانات لِ َي ْن َع َم ِب َحيا ٍة الئِقَةَ .ه ْل
َوتَ َّم إِيداع ُه يف َمالجِئ
تَ ْعلَم أَ ّن كَلْباً ِ
واحدا ً ِم ْن أَ ْصلِ ألْف كَل ٍْب فيِ َهذه امل َالجِئ،
ُواصفات َوامل َهارات الال ِز َمة لِ ُي ْصب َِح كَل َْب تَفْتيش؟
يمَ ْتَلِ ُك امل َ
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حاس َة شَ ٍّم قَ ِويَّةً ،فَه َِي أَقْ َوى بـ
يمَ ْتَ ِل ُك ال َكل ُْب َّ
حاس ِة الشَّ ِّم عند ا ِإلنْسانَ .ه ْل
َ 10,000م َّرة ِم ْن َّ
تَ ْعلَ ْم أَ َّن أَن َْف ال َكل ِْب يَ ْحتَوي َعىل أَك رَْث ِم ْن 300
ِملْيون َح َّاس ٍة شَ ْميِّ ٍة بَيْ َنام يمَ ْتَلِ ُك ا ِإلنْسا ُن ِستْ َة
َماليني فَ َقطْ؟

ماذا يَ ْحدُ ُث للكَل ِْب ِع ْندَ ما يَ َتقا َعد؟
يُ ْه َدى إِىل ُم َد ِّر ِب ِه ،أَ ْو أَ ْح ِد ُز َمال ِء ال َع ْملِ .

ف َعىل الكَل ِْب امل ُ َف ِّتش
تَ َع َّر ْ
«روجر»

«روجر» يَ ْس َت ْم ِت ُع بِاللَّ ِع ِب
َم ْع لُ ْع َب ِت ِه املُفَضَّ لَ ِة

ش َء يُشَ ِت ُت تَ ْركي َز ُه .يَ ْستَ ِم ُّر
«روجر» ُه َو كَل ُْب تَفْتيش ُم َح َّنك .ال يَ ْ
بِالبَ ْح ِث َوالتَّق يَّص َحتى َوإِ ْن كا َن ُمحاطاً بِال َحيَ ِ
وانات األُ ْخرى ِمث َْل
الب أَ ْو ال ِف َيلَ ِة .يف إِ ْحدى امل َ َّر ِ
ات ،ا ْرتَطَ َم «روجر»
ال َّد َجا ِج أَ ْو ال ِك ِ
امس َع ْن ِ
ْياس األُ ْر ِز َوالذُّر ِة أَث ْنا َء بَ ْح ِث ِه ِب َح ٍ
ِبأَك ِ
السلَعِ امل َ ْمنو َع ِة يف
األَ ْم ِت َع ِة.
«روجر» كَل ٌْب ِش ْب ُه أَ ْعمىَ ،ولَ ِك َّن ُه َر ْغ َم ذلك ،ال يَ َد ُع إِعاقَتَ ُه
ريبَ .حيْثُ يمَ ْتَلِ ُك
البَ رَصيّة متنعه َع ْن أَدا ِء مه َّم ِت ِه يف ُمكافَ َح ِة التَ ْه ِ
حاس َة شَ ٍّم قَ ِويَّة َو ُم ْذ ِهلَة.
َّ

َمكانُ ال َت َب َّنيَ :ملْ َجأٌ يف الواليات
املتّ ِحدة األَمريك ّية.
عيش َويَ ْع َم ُل يف
َمكانُ اإلِقا َم ِة :يَ ُ

زامبيا.
اتُ :م َد َّرب لل َب ْح ِث َوالكَشْ ِف
املَهار ُ
ِ
َع ْن العا ِج ولَ ْح ِم الفيلِ
والجاموس
الب ِّي .ماز َال يَتَ َعلَّ ْم املزيد َم َع ُمرو ِر
رَ ِّ
ال َوق ِْت.
املُكا َفأَ ُة املُفَضَّ لَ ُة :لُ ْع َب ُة شَ ِّد ال َح ْبلِ .

ات :بَ ْع َد ُم َّد ٍة قَص َري ٍة ِم ْن ت َ َولّي ِه
ا ِإلنْجاز ُ
مه َّمتَ ُهْ ،استَطا َع أَ ْن يَك ِْش َف َع ْن عا ٍج

تَ َّم إِ ْخفا ُء ُه يف َم ْسحوقٍ .

ُمبادرة التواصل التعليمي
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ال ِّت َجا َر ُة بال َح َي ِ
الب ّي ِة تَ ْح َت َم َح ِّط األَنْظا ِر
وانات رَ ِّ
ال ِف َيلَ ُة َوال ُنظُ ُم البيئية
اس يَ ْرغَبو َن يف ال ُحصو ِل َعىل
ت ُوا ِج ُه ال ِف َيلَ ُة ُمشْ ِكلَ ًة َحقيق َّيةً ،فَال َّن ُ
ْياب الفيلة
اس يَ ْستَ ْخ ِدمون أَن َ
أَنْيابِهاُ .م ْن ُذ َوق ٍْت بَعيد كا َن ال َّن ُ
لِ ِصنا َع ِة األَ ْمشَ ِاط ،الحيلَ ،مفاتيح البيانوَ ،وغ رَْيِها .لَ ِك ْن ُم ْن ُذ ا ْخ رِتا ِع
الصنا َع ِة ،فَام َّد ُة
اللَّدائِنِ (البالستيك) ،لَ ْم يَ ُع ْد ُهنالِ ِك حا َج ٌة للعا ِج يف ِّ
االصطناع ّية.
البالستيك َحل َّْت َم َح َّل ال َعديد ِمن امل َوا ِّد الطَبيعية َو ْ
دام العاجَ ،ولألسف صا َرتْ َر ْغبَ ُة
اس لَ ْم يَتَ َوقفوا ع ْن ْاس ِت ْخ ِ
ل ِك َّن ال َّن َ
ال َّن ِ
اس يف ال ُحصو ِل َعىل العا ِج أَك رَ َْث ِم ْن ذي قَ ْبل .إِ َّن ا ْم ِت َ
الك ال َّناس
للعا ِج يَزي ُد الشُ عو َر لَ َديْ ِه ْم ب رَّ
ِالثا ِء َواألَهمي ِة َوالتَ َميُّز.
األَ ْوضا ُع املَأْساوية لل ِف َيلَ ِة
لَ َق ْد ا ْختَفى أَك رَ ُْث ِم ْن نِ ْص ِف تِ ْعدا ِد ال ِف َيلَ ِة يف إفريقيا َحتَّى يَ ْو ِمنا
السلطات امل ُ ْختَ َّصة أَ َّن َخ ْمس َو ِع رْشين إِىل
هذاَ ،حيْثُ تُ َق ِّد ُر ُّ
َخ ْمسني أَلْف فيل يُ ْقتَ ُل َس َن ِويّاً ِم ْن أَ ْجلِ ال ُحصو ِل َعىل ال َعاج .إِذا
ْاستَ َم َّر ُم َع َّد ُل ال َقتْلِ الحايل ،فَ ِإ َّن بَ ْع َض مجموعات ال ِفيَلَ ِة قَ ْد تَ ْن َقرِض
ِخ َ
الل ف رْ ََت ٍة َز َمني ٍة قَص َرية.

ال ِفيَلَ ُة ِه َي أَك رَ ُْب ال َحيَ ِ
وانات التي ت ُ
َعيش َعلىَ الياب َِس ِةَ ،و ِه َي َح َيواناتٌ
َذكِ َّية وا ْج ِتامع َّية .إِ َّن ال ِف َيلَ َة تَ ْهتَ ُّم َوتَ ْعتَني ِب َب ْع ِضها ال َب ْعضَ .ويَ ْعتَ ِق ُد
ال ُخ رَبا ُء أَنَّها تَ ْح َزن َوتَ ْف َج ُع إِذا ماتَ أَ َح ُد أَفْرا ِدهاِ .ع ْن َدما تُ ْقتَ ْل ال ِفيَلَة،
َعيش يف ُمعاناة.
فَ ِإ ًّن ال ِف َيلَة األُ ْخرى اللَّتي ت رُْتك َورائَها ت ُ
البيئي
ظام
األَنْوا ُع اال ْرتِكازي ُة يف ال ِّن ِ
ِّ
هي األَنْوا ُع الَّتي تُ َؤ ِّدي َد ْورا ً أَ ِ
ساسياً يُ َؤث ِّ ُر يف الكَثريِ ِم َن الكائِ ِ
نات ال َحيَّ ِة
األُ ْخرىَ ،والَّتي قَ ْد يُ َؤ ّدي َم ْوتُها إِىل َخسا َر ِة َع َد ٍد ِم َن األَنْواعَِ ،وإِىل ُح ِ
دوث
البيئي .يَلْ َع ُب ال ِفيَ ُل َد ْورا ً ِم ْح ِو ِريّاً يف
ظام
ت َغريات ك رُْبى يف َوظي َف ِة ال ِّن ِ
ِّ
يش في ِه .حيث يُ َع ُّد ِم َن األَنْوا ِع اال ْرتِكازية،
البيئي الَّذي يَ ِع ُ
ظام
ِحف ِْظ ال ِّن ِ
ِّ
نَظَرا ً لِ َد ْو ِر ِه ال َّه ِام يف ِحف ِْظ التَّوازُنِ
البيئي.
ِّ
الفيل يَ ْقلَ ُع األَشْ جا َر ،فَتَتَ َك َّو ُن
البيئي؟ ُ
ظام
إِذا ً ما ُه َو َد ْو ُر الفيلِ يف ال ِّن ِ
ِّ
األَ ْر ُض امل ُ ْع ِش َب ُة الَّتي تَتَ َغذَّى َعلَ ْيها ال َح َي ِ
الفيل يَ ْح ُف ُر
وانات األُ ْخرىُ .
واس ِت ْخراجِهاِ ،م اَّم يُسا ِه ُم يف تَ َج ُّمعِ املا ِء،
التبَ ِة للبَ ْح ِث َع ْن املِيا ِه ْ
يف رُّ ْ
لِتَتَ َك َّون يف نِهايَ ِة امل ِ
َش ُب ِم َّنها الكائِناتُ الح َّي ُة َوتَ ْروي
َطاف ُح ْف َرة مائ َّية ت رْ َ
الفيل يَ ْن رُ ُث البُذو َر الَّتي تَ ْخ ُر ُج َم َع َر ْوثِ ِه .إِ َّن ال ِفيَلَ َة تُ َؤث ِّ ُر
َعط َِشها .كَام أَ َّن َ
َعىل األَنْوا ِع األُ ْخرى امل ُحيطَ ِة بها َوتَتَفا َع ُل َم َع بَ ْع ِضها ال َب ْعض.

افات َح ْو َل ال ِف َيلَة
ُخ َر ٌ
ْياب ال ِف َيلَة ت َْسق ُ
ُط طَبي ِع ّياً.
ال ُخ َرا َف ُة األُ َوىل :أَن ُ
الناب
ال ،هذا غ رْ َُي َصحيح .للفيلِ نابانِ َو ُهام ِّ
الس َّنانِ األَمام َّيانِ امل ُ ْمتَ َّدتانِ للخا ِر ِجَ .و ُ
ما َّد ٌة َعظْم َّي ٌة َصلْ َب ٌة يَ ْن ُب ُت فيِ ف َِّك الفيلِ ِ ،مث َْل اإلنْسانِ البالِغِ.
ْياب ال ِف َيلِ تَ ْنمو م َّر ًة أُخْرى طَبي ِع ّياً.
ال ُخ َرا َف ُة الثَّانِ َي ُة :أَن ُ
ْياب ال ِف َيلِ تَ ْنمو خالل ت َ َّق ُد ِم ِه فيِ ال ُع ْمرَِ ،ولَ ِك َّن أَنْيابَ ُه
ال ،هذا غ رْ َُي َصحيح .تَ ْبقى أَن ُ
أَ ْسنا ٌن مِ
الص َّيادين.
دائَ ٌة ال تُ َع َّو ُض يف حا ِل اق ِتال ِعها ِم ْن ِق َبلِ َّ
ه َْل تَ ْعلَم؟
ْياب
تمَ ْ َتلِكُ جميع ال ِف َيلَ ِة اإلِفريقية األَن َ
َسوا ًء ال َّذكو َر أَ ِم اإلِناث.
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ْياب ال ِف َيلِ ال يُ َسب ُِب لَهُ األَذى.
ال ُخ َرا َف ُة الثَّالِ َث ُة :أَ ْخ ُذ أَن ُ
الص َّيادون ال ِف َي َل لل ُحصو ِل َعىل أَنْيا ِب ِه .إِ َّن َم ْص َد َر
ِب أَ ْن يَ ْقتُ َل َّ
ال ،هذا غ رْ َُي َصحيح .يَج ْ
الفيل امل َ ِّي ُت.
العاج ال َوحيد ُه َو ُ

ُمشْ ِكلَ ُة ا ْق ِتنا ِء ال َح َي ِ
الب ّية
وانات رَ ِّ

البيّة كَ َح َي ٍ
يَ ْقتَني ال َعدي ُد ِمن ال َّن ِ
وانات أليفة ِمث َْل الطُّيو ِر
اس ال َح َيوانات رَ ِّ
َوال َز ِ
واح ِف َوال ِقط َِط الكَب َري ِة (ال َّنمو ِر َواألُسو ِد َوالفُهو ِد) .إِ َّن هذا االقْ ِتنا َء
يُ َسب ُِب ُمشْ ِكلَ ًة لل َح َي ِ
البيّ ِة أَيْضاً.
وانات رَ ِّ

اإلغْوانَا َح َيوانٌ بَ ِّر ٌّي ال ُم ْس َتأْن ٌَس
ِه َي ِم ْن أَشْ َه ِر ال َز ِ
ِ
الواليات املتّ ِحدة
واح ِف الَّتي ت ُشْ َح ُن إِىل
ْ
األَمريك ّية .تُبا ُع كَ َح َي ٍ
وانات ُم ْستَأن ََس ٍةَ ،ول ِك َّن رِشا َء اإلغْوانَا
َ
ُه َو قَرا ٌر ِ
الصغ َري َة ت َ ْنمو لِيَ ِص َل
خاطئَ .ه ْل تَ ْعلَم أ َّن اإلغْوانَا َّ
َ
ِ
ِ
ٍ
طولُها إِىل ِستَّ ِة أقْدامٍ َ ،وذل َك خ َ
الل ف رْ ََتة َز َمني ٍة قَص َرية .إِ َّن
أَ ْسنانَها الحا َّدة ،وا ْح ِتياجاتِها ِم ْن املسا َح ِة َوال ِغذا ِءَ ،وتَ ْوفري
املنا ِخ امل ِ
ُناس ِب ِه َي أَ ْعبا ٌء تُثْ ِق ُل كا ِه َل امل ُ ْقتَني .يف ُم ْعظَمِ
اس ِم ْن اإلغْوانَا ِب ِإلْقائِها يف األَماكِنِ
األَ ْحيانِ يَتَ َخل َُّص ال َّن ُ
البا ِر َد ِة أَ ْو املُظْلِ َمة .اإلغْوانَا ِه َي ِم ْن أَك رَ ِْث ال َح َي ِ
وانات امل َ ْنبو َذ ِة
الَّتي ال يَ رَ َت َّد ُد ُم ْقتَنوها ب ِإلقائها.

الص َّيادو َن الطُّيو َر َوال َز ِ
واح َف ِم ْن ُد ُو ٍل بَعي َدةَ .وبَ ْع َد ُوقو ِعها
يَ ْج َم ُع َّ
فيِ ال ِف َخا ِخ َوت َ َع ُّر ِضها للضرَ َّ ِب َوانْ ِتزا ِعها قَ ْهرا ً ِم ْن َوطَ ِنها ،يَت ُّم شَ ْح ُنها فيِ
ٍ
ِيات ُم ْكتَظَّ ٍة بِال َح َي ِ
ْفاص َوحاو ٍ
أَق ٍ
واناتَ ،و ِم ْن ث ّم نَقْلها لِ َم
ْديم
الب ّي َحريصاً َعىل ت َ ْوفريِ ا ْح ِتياجاتِ ِهَ ،وتَق ِ
سافات طَويلَ ٍةَ .م ْهام كا َن ُم ْقتَني ال َح َيوان رَ ِّ
الب َّي َس َي ْبقى يُعاين َويُكابِد َوضْ عاً
غالِباً ما يُطْل َُق َعىل ال َح َيوانِ رَ ِّ
الب ِّي املُتَو ِّح ِش الَّذي يُ ْحتَ َف ُظ ِب ِه ك َِح َيوانٍ ال ِّرعايَ ِة َواال ْه ِت ِ
امم لَ ُهِ ،ف ِإ َّن ال َح َيوا َن رَ ِّ
أَ ٍ
َريب.
ليف ْاس َم ال َح َيوانِ الغ ِ
عيش فيِ َمكانِ ِه الطَّبِي ِع ِّي الَّذي يَ ْنتَمي إِلَ ْي ِه.
َحرِجاً ،ألنَّه ال يَ ُ
البيّة ِخ َ
ت ُعاين ال َح َيوانات رَ ِّ
الب َّي َة َب ِّر َّي ًة
الل ِر ْحلَ ِة شَ ْح ِنها َونَ ْقلِها الشَّ اقَّ ِة ِم ْن َم ْو ِقعٍ َد ْع ال َحيا َة رَ ِّ
الس ِ
ش يف
الح َف تَ ْبقى َم ْح َ
آل َخرَ .ه ْل تَ ْعلَم أَ َّن َّ
بوس ًة يف أَ ْصدا ِفها َوتُ ْح رَ ُ
أَق ٍ
ش
ْفاص ضَ ِّي َق ٍة؟ َه ْل تَ ْعلَم أَ َّن الطُّيو َر توضَ ُع يف أَنابيب بَالستيكية َوتُ ْح رَ ُ
ِ
داخلها؟ قَ ْد ت َْستَ ْغرِق ِر ْحلَ ُة الشَّ ْحنِ ِع َّدة أَسابيع أَ ْو شُ هور َحتَّى ت َِص َل إِىل
الل ِ
ُو ْج َه ِتهاَ .و ُم ْعظَ ُم ال َح َي ِ
البيّ ِة تمَ وتُ ِخ َ
هذ ِه ال ِّر ْحلَة.
وانات رَ ِّ
البيّ ُة ال َّناجِية ِم ْن ِم ْح َن ِة ال ِّر ْحلَة ،ف ِإنَّها ت َ ْنتَهي إِىل األَ ْسواقِ
أَ َّما ال َح َيواناتُ رَ ِّ
َو َم َحلاَّ ِت ال َح َي ِ
سعا َن ما يَ ُ
زول ا ْه ِتام ُم
وانات األَلي َف ِة تمَ ْهيدا ً لِ َب ْي ِعهاَ .ول ِكن رُ ْ
ُم ْقتَنوها بِهاَ ،ويفقُدو َن ال َرغبة يف تَ ْوفريِ ال ِّرعايَ ِة امل ِ
ُناس َب ِة أَ ْو تَ َح ُّملِ
املسؤول ِّي ِة تِجاهها .فتَموتُ ُم ْعظَ ُمها ِخ َ
عام ِم ْن اقْ ِتنائِها.
الل ٍ
ْ
اس يَ ْقتَنو َن ال َح َي ِ
بَ ْع ُض ال َّن ِ
البيّ ِة ِإلكْثارِها فيِ َمزا ِر ِعهِمَ .وبَ ْع َدها
وانات رَ ِّ
يَبيعو َن ِصغارِها كَ َح َيوانات غَري َبة .قَ ْد يَ ْبدو هذا ال َّنشا ُط َمقْبوالً أَك رَ َْث
الص ْي ِدَ ،وأَنَّه أَ َخ ُّف َوطْأَ ًة َعىل ال َح َيوانَ .ولَ ِك َّن هذا غ رْ َُي َصحيح ،فَفي
ِم ْن َّ
الص ْي َد ِب َه َد ِف التِّجا َر ِة ُهام َو ْجهان لِ ُع ْملَ ٍة
َحقي َق َة األَ ْمر ،إِ َّن ا ِإلكْثا َر أَ ْو َّ
ِ
ساك بمِ َ ٍ
تاج امل ُ َر يِّب إِىل ا ِإل ْم ِ
زيد ِمن ال َح َي ِ
وانات
واح َدة .فَ ِم ْن َوق ٍْت آل َخر يَ ْح ُ
البيّ ِة ِم ْن َموائِلِها الطَّبيع ِّي ِة لِضَ امنِ ْاس ِت ْمراريَّ ِة التَّكاث ُر.
رَ ِّ

ُم ْف َردا ٌت
َب ِّر ّي ٌة

البيّة
َسوا ًء كان َْت ال َح َيوانات َصغ َري ًة أَم كَب َريةً ،فَ ِإ َّن تِجا َر َة ال َحياة رَ ِّ
اس َعىل رِشا ِء ال َح َي ِ
تَتَنامى ،ب َِس َب ِب إَقْبا ِل ال َّن ِ
ناس َمثْيل
وانات رَ ِّ
البيَّة .أُ ٌ
َو ِمثْلكَ .ولَ ِك ْن َه ْل ن َْستَطي ُع امل ُسا َع َدة؟ نَعم ،يمُ ْ ِك ُن َك أَ ْن ت رَ ََتيَّثَ َوتَتَأَ ىَّن
قَ ْب َل أَ ْن تَشْ رَتي ،أَ ْو أَ ْن تَ ْد َع َم ُم َنظَّ َم ًة تَ ْع َم ُل فيِ َمجا ِل ِحاميَ ِة ال َح َي ِ
وانات
البيّ ِة َوإِعا َد ِة تَأْهيلِها إلر َجا ِعها إِىل َم ْوئِلِها الطَّبي ِع ّية .إِذا كُ ْن َت ُم ِح ّباً
رَ ِّ
لل َح َي ِ
وانات َوتَ ْرغ َُب فيِ اقْ ِتنا ِء إِ ْحداها ،فَلِامذا ال ت َ ْقتَني َح ْيواناً أَليفاً
ُم ْستَأْنَساً؟ َعىل َسبيلِ املِثا ِل :ال ِقطَّ ُة امل َ ْنزِل َّية .يمُ ْ ِك ُن َك ال ُح َ
صول َعلَ ْيها
ِم ْن َمأْ َوى ال َح َي ِ
وانات األَلي َف ِة فيِ إِما َرتِك .لَ ِك ْن ال تَ ْن َس أَ ْن تَتَ َح َّرى َع ْن
ا ْح ِت ِ
ص َف فيِ أَفْعالِ َك ،فَ ِإن ََّك َستَ رْتك
ياجات ال ِقطَّ ِة امل َ ْنزِل َّية .إِ َّن أَ ْح َس َّن َت التَّ رَ ُّ
أَثّرا ً إِيجاب ّياً َوتُ ْح ِدثُ فَ ْرقاًَ ،حتَّى َوإِ ْن كا َن ُسلوك َُك فَ ْر ِديّاً.

ه َْل تَ ْعلَم؟
ال َح َيواناتُ ت َ ْح ِم ُل ُم ِسب َِب امل َ َرض،
البمائيّات
ِمث َْل البَ رَش .قَ ْد ت َ ْنقُل رَ
َوال َز ِ
السلْمونيال.
واحف دا َء َّ

البيئيُُ :م ْجتَ َم ٌع ِم ْن امل ُك ّو ِ
َعيش َوتَتَفا َع ُل َم ْع بَ ْع ِضها يف َمكانٍ ُم َع نَّي.
نات ال َح َّي ِة َوغ رَْي ال َح َّي ِة ت ُ
ال ِّنظَا ُم
ّ
َ
الب ُّي املُتَو ِّح ُش الَّذي يُ ْحتَ َف ُظ ِب ِه ك َِح َيوانٍ أ ٍ
َّبيعي الَّذي يَ ْنتَمي إِلَ َّيه.
ال َح َيوانُ الغ ُ
َريب :ال َح َيوا ُن رَ ِّ
ليف فيِ َمكانٍ غ رْ َِي امل َ ْوئِلِ الط ّ
َ
َ
ْتريي ( ُج ْرث ُو ِم ٌّي) يُها ِج ُم الجِها َز املِ َعو َِّي .أ ْعراضَ ُه ت َشْ َمل ا ِإل ْس َ
هال َوال ُح َّمى ،أ ْو التَّشَ ُّنجات.
السلمونيالَ :م َر ٌض بَك ٌّ
عَدْ وى َّ
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تَ َذكُّ ُر
السال ِحف ال َب ْحر َّية
َّ
الس ِ
الح ُف البَ ْحريَّ ُة ت َْستَطي ُع البَقا َء
َّ
تحت املاء ِم ْن َخ ْم ٍس َوثالث َني إِىل
َخ ْم ٍس َوأَ ْربَع َني دَقيقة.

الس ِ
الحف
انْظُ ْر يا أحمد إِىل َّ
ال َب ْحريَّة ،إنَّها ت َْس َب ُح بِرشاقَ ٍة
َو ِخ َّف ٍة فيِ املِياه.

الس ِ
الح ُف البَ ْحريَّ ُة ُم َه َّد َد ٌة
َّ
بِاالنْ ِقر ِ
ْريب َموائِلِها
اض ب َِسبَ ِب تَخ ِ
الصيادي َن
وبس ِ
بب َّ
الطَّبيعي ِةَ ،
الَّذي َن يَ ْقتُلونَها َويَسرْ ِقو َن بَيْضها.
إِذا لَ ْم نُ ْن ِق ْذ
الس ِ
الحف ال َب ْحريَّة،
َّ
فَ ِإنَّها َستَ ْن َقر ُِض قَريباً.

تَ ْح ُف ُر فيِ رِما ِل الشَّ ِاطئ
لِتَضَ َع بُيْوضَ ها فيِ أَماكِن
ت َ ْع ِ
شيشها.
سارة انْظُريَ ،حقاً ِإ َّن
َمناقريها ِمثْل َمناقريِ
الصقور.

لقد ْاستَ ْمتَ ْعنا
ال َي ْو َم بِالر ْحلَة.

وبالتَّ َنـ ُّزه َعىل
ِ
الشاطئ.

ْاستَ ْمتَ ْعنا ِبأَشعة
الشمس.
ولكن أ ْج َمل ما
كا َن يف ال ِر ْحلَة..
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الس ِ
الح ُف البَ ْحريَّ ُة
َّ

سارة انْظُري ،يمُ ْ ِك ُن ِك
ال ُح ُ
صول َعىل ت ُ ْح َف ٍة ،كَ ِتذْكا ٍر
بالس ِ
الحف.
يُذكرنا َّ

إِنَّها َحقيق َّية.

تَبْدو َحقيقيَّة.

أووه ،ال .كُ ْن ُت أَ ْعتَ ِق ُد
أَنَّها َم ْصنو َع ٌة ِم ْن
(البالستيك).

َولَ ِك َّن هذا أَفْضَ ُل ِم ْن رِشا ِء تِذْكا ٍر
بالستييك .ف رَِشا ُء تِذْكا ٍر َم ْصنو ٍع ِم ْن
َد َرق ِة ُسلَ ْحفا ٍة حقيق َّي ٍة ُه َو أَفْضَ ُل
الس ِ
الحف.
َسبيلٍ لِتَ َّذكُّ ِر َّ

اس َع ْن قَتْلِ
إِذا لَ ْم يَتَ َوقف ال َّن ُ
الس ِ
الح ِف ،فَ ِإننا ال ن َْسطي ُع ِف ْع َل أَ ّي
َّ
الس ِ
الحف .ألَنَّها
ش ٍء ِسوى :تَذكُّ ُر َّ
يَ ْ
فيِ نِهايَ ِة امل ِ
َطاف قَ ْد تَ ْختَفيَ ،وقَ ْد ال
نَراها َم َّر ًة أُخْرى.
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ش ٍء
َوال يمُ ْ ِك ُننا َع َم ُل أَ ٌّي يَ ْ
السلَ ْحفا ِة اآلن.
إلنْقا ِذ ُّ

َولَ ِك َّن ِمشْ َبك الشَّ ْعر
تمَ ّت ِصنا َعته.

الس ِ
الحف
َولَ ِكن يمُ ْ ِك ُنني إَنْقا ُذ َّ
اس ِمثْلُنا َع ْن
األُخْرى .فَ ِإذا ا ْمتَ َن َع ال َّن ُ
رِشا ِء ِ
السلَعِ امل َْصنو َع ِة ِم ْن َد َر ِ
قات
الس ِ
الح ِف......
َّ

اس اآلخَري َن لَ ْن
فَ ِإ َّن ال َّن َ
الس ِ
الحف.
يَ ْقتُلوا َّ

تذكار ُسلَ ْحفا ٍة َم ْصنو ٍع
ِم ْن السرياميك.
بالس ِ
الحف.
َسيُ َذكِّ ُر ِك َّ

َم ْرحى يا سارة ،لَ َق ْد َع رَثْتُ
عىل تِذْكا ٍر أَفْضَ ل.

الس ِ
الحف
َولِ َن ْعلَ ْم أَ َّن قي َمة َّ
ال َحقيقيَّة أَك رَ ُْث ِم ْن ُم َج َّر ِد ِذكْرى.
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اخْتَرب َم ْعلوماتِك
اقرأ السؤال ،ثم ضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة.
(أ) ما املقصود بتجارة الحيوانات الربية؟
1.1استغالل املوارد الطبيعية وتأثريها عىل الحيوانات الربية.
2.2حامية الحيوانات الربية حول العامل.
3.3بيع ورشاء الحيوانات الربية أو أعضائها.
4.4تجارة الحيوانات بني املزارع.
(ب) اخرت فيام ييل السلوكيات التي تُساهم يف تشجيع التجارة بالحيوانات الربية:
1.1تب ّني قطة من مأوى الحيوانات األليفة.
2.2رشاء فرو ال ّنمر.
3.3رشاء لوحة فنية عليها رسم الفهد.
4.4إهداء صديقك حيواناً أليفاً.
(ت) كيف تؤثر تجارة الحيوانات الربية عىل الفيلة؟
1.1عدد الفيلة يتناقص ،ألن الناس يقبلون عىل رشاء العاج.
2.2تضاؤل مساحة املوائل الطبيعية ،ألن التّجار يشقّون الطرق للوصول إىل الفيلة.
3.3الفيلة ليست يف خطر ،ألن الناس يستخدمونها يف أداء بعض املهام واألعامل.
4.4عدد الفيلة يتزايد ،ألن الناس يقبلون عىل رشاء السلع املصنوعة من الفيلة.
(ث) ضع دائرة حول الحيوانات األليفة املستأنسة ،والتي نستطيع تربيتها يف املنزل.
القطة
الثعبان
األسد
السحلية
القنفذ
الجرو
(ج) هل تعتقد أن الحيوان الربي يجب أن يعيش يف الربية؟ ملاذا؟




(ح) كيف نحافظ عىل الحيوان الربي ليبقى حيواناً ب ِّر ّياً؟
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إ َّن رِشا َء امل َز ِيد ِم ْن العا ِج
لصيَّادي َن َعلىَ
يُشَ ِّج ُع ا َّ
ِ
االس ِتمرار .يَ ِج ُب أَ ْن نُ َوفِّ َر حالًّ
ْ ْ
لبيَّة.
لِ ِحاميَ ِة ال َحيا ِة ا رَ ِّ

َ
أنا ُم ْستا ٌء ألَ َّن ا َّ
لص َّياد َ
ين يَ ْق ُتلو َن ال َك ْركَدن ِم ْن
أَ ْجلِ ال ُحصو ِل
َعلىَ قُرونِ ِهِ ،بدونِ هذا ال َح َيوانِ
لَ ْن يَكو َن عالَ ُمنا َعلىَ حالِه.

اس ال َحيَو ِ
انات
يَ ْقتُ ُل ال َّن ُ
البيّ َة لل ُحصو ِل َعىل
رَ ِّ
ِسلَعٍ غ رْ َِي رَضوريَّة.
أَ ْو ِقفوا ال َقتْل.

ل ،إِنَّها
إِنَّها لَ ْي َس ْت ُح يِ ّ
لَ ْي َس ْت تذكار ،إِنَّها لَ ْي َس ْت
دواء .إِنَّها كائِناتٌ َح َّية.

وق ال َّد ْو يِ ُّل لل ِّرفْقِ بِال َحيَوانِ (أَيْفو) يُ ْن ِق ُذ َويَ ْحمي ال َح َي ِ
الص ْن ُد ُ
وانات
ُّ
َ
ِ
ِ
َح ْو َل العالَم .إ َّن (أيْفو) يَ ْع َم ُل َعلىَ َوقْف الق َْس َوة تَجاه ال َحيَوانات.
(أَيْفو) يَتَ َب َّنى َويُنادي ب ِِحاميَ ِة ال َحيا ِة ال ّربيِّ ِة َوامل َوائِلِ الطَّبيع َّية.
ْفال َعلىَ تَ َب ِّني ال ِّرفْقِ بال َح َي ِ
كَام أَ َّن (أَيْفو) يُشجع األَط َ
وانات َو ِحاميَ ِة
البيئَة.
البيَّ ِة لذا يَ ْع َم ُل (أَيْفو) َعىل
البيَّة تَ ْنتَمي إِىل رَ ِّ
إن ال َح َيوانات رَ ِّ
ِحاميتها ِم ْن التِّ َجا َر ِة بِها.
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البيَّة بَ ِّريَّ ًة
مجلة الطالب َد ْع ال َح َيوانات رَ ِّ

َي ِجب أ َ
لل ُم ْج ِرم ُ ْن نَضَ َع َح ّدا ً
ني ،أ َ ْوقِفوا
لَ ْم تَشْ رتِ ،فَ التِّجارة .إِذا
ِه
َي لَ ْن تمَ وت.

