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على جزيرة صغيرة وبعيدة في بحر عمان، هناك بيضة 
صغيرة، محمية بشكل جيد من أشعة الشمس، يحرسها 

األب واألم بعناية فائقة.



في صباح مشمس وجميل، وباستخدام منقاره الصغير، 
فرخ صوص صغير من البيضة، ليرى الحياة المحيطة، 

فشاهد الجزيرة الجميلة، وأبواه للمرة األولى.



تتوالى الليالي واأليام، ويتسائل الصقر الصغير» هل أنا 
كبير بما فيه الكفاية يا أمي« فتجيبه األم » ليس بعد« 

ولكن انتظر حتى فصل الصيف، وسوف نرى.

يتعجب الصقر الصغير، » ما الذي يضحك أمي«!!!



وبعد مرور عدة أسابيع، ظهر بعض الريش الكبير على 
الصقر الصغير، شبيه بالريش الذي على والديه، يرفرف 

بجناحيه في سعادة وسرور، ويسأل أباه مرة أخرى، هل 
صرت كبيرا يا أبي؟؟. يجيبه األب: ليس بعد ، إنتظر قليال 

وسنرى.



في صباح أحد األيام، سمع الجميع ضجيجا غريبا في 
الجزيرة!، ونزل بعض الباحثين البيئيين من على متن أحد 

القوارب، وصعدوا باتجاه العش. »ال تخف ياصغيري«، 
» لن يؤذوننا«، قالت األم. »بل هم هنا لحمايتنا« قال 

 األب، وحلق بحماس الستقبال 
ضيوف الجزيرة.



يحاول أحد الرجال اإلمساك بالصقر الصغير، ينتابه الذعر 
ويصرخ عاليا، » إحذر«، »إنني كبير بما فيه الكفاية 
للدفاع عن نفسي«، ضحك الرجال وهم يغادرون 
العش!!. تاركين الصقر الصغير وهو يرتدي حلقتين 

جميلتين في ساقيه. » تماما مثل أبي وأمي« فكر الصقر 
الصغير، » رائع« لقد أصبحت كبيرا مثلهم اآلن!!.



بعد برهة من الزمن، تمكن أحد صغار الصقور من 
الطيران، وبإمكانه اآلن استكشاف سماء الجزيرة. ال 

تزال أطراف جناحيه باللون البني. » هو اآلن كبير مثلما 
 ستكون قريبا يا صغيري »  قالت األم

 لصغيرها«، » ويجب أن تتعلم
 الصيد« قال األب. » رائع« أردف الصقر

 الصغير، جميل أن أصبح كبيرا، ولكنه مرهق
كذلك، » فكر الصقر الصغير ».



بتعاقب األيام وتغير الجو ليصبح ألطف مما كان، يبدأ   
األبوان بالحديث عن مدينة كبيرة، ورحلة طويلة باتجاه   

الجنوب.  

 يستمع لهما الصقر
  الصغير في شغف وحماس.

 ويبات الصقر الصغير يحلم بتلك 
المدينة، كذلك يمكننا الصيد 

هناك، » يخبره أباه«.



في يوم هادئ وجميل، هبت فيه رياح خلف الصقور، 
بدأت الرحلة. » سنهاجر إلى الجنوب« قال األب. » أنت 

كبير بما فيه الكفاية اآلن«. » أجل« صاح الصقر الصغير 
وهو يحلق فوق البحر الشاسع باتجاه الساحل، وهو 

يشاهد المدينة الرائعة التي رآها في أحالمه.



بعد المدينة الكبيرة، ال تزال الرحلة طويلة. وتتكرر دهشة 
الصقر الصغير باألشياء الجميلة والرائعة التي يراها في 

العالم أسفل منه. تأخذه هذه الرحلة فوق الجبال العالية، 
والوديان الخضراء،       والصحاري الشاسعة. 



وبعد عدة أيام، تتغير مشاهدالتضاريس لسطح األرض، 
لقد وصل الصقر األدهم الصغير إلى قارة أفريقيا. وفيها 

تبدو الغابات الكبيرة، تتخللها البحيرات واألنهار بتألق 
جذاب. » متى سوف أصل؟« أوشك الصقر الصغير أن 
يسأل، ولكن أبواه طارا في إتجاه مختلف فوق المحيط.



منهك جدا، وصل الصقر الصغير إلى الجزيرة، شاهد أبويه 
جالسين على شجرة كبيرة مع صقور أخرى. » ناداهما 

قائال » أنا متعب جدا«. ال تقلق. » قال له األب«.

اآلن انتهت رحلتك. قالت األم

 نحن الكبار سنبقى
 هنا لفصل

 الشتاء فقط، ويمكنك البقاء كذلك
 الكتساب بعض

المهارات.



هنا اكتسب الصقر الصغير تجارب حياة جديدة، وتهاجر 
الصقور الصغيرة في اتجاه الشمال مودعة الجزيرة. » 

وداعا وداعا مدغشقر« يصيح الصقر الصغير. ) صديقه 
الليمور علمه إسم الجزيرة(. » وداعا وداعاً أيها الليمور« 
صاح الصقر الصغير. » وداعا وداعاً أيها األدهم« صاح 

الليمور، ملوحا بإصبعه الطويل. »أراك في السنة 
القادمة«.



مرة أخرى التقى الوالدان مع الصقر الصغير على الجزيرة 
في سلطنة عمان، ابتسما في وجهه، وقاال له » لقد 
أصبحت كبيرا« وأثبت قدرتك على تحمل مسؤولية 

نفسك من خالل الرحلة الطويلة، وقريبا جدا سيتحول 
ريشك البني، وستبحث عن عشك المستقل. » يشعر 

الصقر الصغير بالفخر، والحزن كذلك«.



بعدها ببضعة أيام، وخالل بحثه عن مكان مناسب 
للتعشيش. صادف الصقر األدهم أنثى جميلة. » مرحبا، 
كم أنت قوي ووسيم أيها الصقر الكبير« قالت األنثى. » 
الصقر الكبير« هل فعال قالت ذلك؟؟ نعم فعلت. وخفق 

قلب          الصقر سريعا.



 لقد وجد رفيقته أخيرا
اعتن بنفسك، وحظا موفقا أيها الصقر األدهم.



مرشوع مسح الصقر األدهم

يعيش الصقر األدهم )Falco concolor( عىل الجزر والجروف الساحلية 

ببحر عامن، وتشري الدراسات التي أجريت يف أواخر السبعينات من القرن 

املنرصم إىل أن ١٠٪ من هذا النوع يف العامل يتكاثر يف السلطنة، بيد أنه 

من املرجح حدوث تناقص يف عدد األزواج املتكاثرة بنسبة ١٥٪ منذ 

أواخر السبعينات حتى اليوم. وبدأ مكتب حفظ البيئة منذ عام ٢٠٠٧م 

بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية متخصصة مرشوع املسح يف جزيرة 

الفحل وجزر الدميانيات بالسلطنة خالل الفرتة من أغسطس إىل أكتوبر 

من كل عام. ويهدف املرشوع إىل توفري املعلومات اإليكولوجية حول 

الصقر األدهم التي من شأنها املساعدة يف وضع الخطط والربامج الرضورية 

لصونه وحاميته، مثل أعداده وتكاثره وطرق تغذيته. ومنذ العام ٢٠١٢م، 

أخذ املرشوع منحنى آخر وذلك بالتعاون مع املنظامت الدولية واإلقليمية 

لتكثيف الجهود يف مجال صون الصقر األدهم، وذلك بالتعاون مع الدول 

املجاورة التي يتكاثر فيها، والتعاون مع دول االنتشار الطبيعي للصقر 

األدهم.



يف كل عام ويف فصل الخريف تهاجر 

الصقور البالغة وصغارها، من مواقع 

تكاثرها يف سلطنة عامن، وكذلك من 

أماكن أخرى يف نطاق التكاثر. وتنطلق 

يف رحلة طويلة إىل مدغشقر، حيث 

تقيض الغالبية العظمى من املجموعات 

العاملية لهذه الصقور موسم الهجرة عىل 

جزيرة مدغشقر.



مكتب حفظ البيئة

انطالقا من االهتامم السامي ملوالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- بالبيئة والحياة الفطرية التي 

تزخر بها السلطنة وما متثله من ثروة وطنية لها أهميتها يف رفد التنمية 

املستدامة. أنشئ مكتب حفظ البيئة عام ١٩٧٤ م بديوان البالط السلطاين 

كمرحلة من مراحل تطور البناء املؤسيس للنشاط البيئي يف السلطنة ساعيا 

إىل صون الحياة الفطرية والتنوع الحيوي يف عدد من املحميات واملشاريع 

كمرشوع مسح الصقر األدهم.

 ملزيد من املعلومات حول أعامل مكتب حفظ

www.moum.gov.om البيئة عىل الرابط
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