
32

الهدوء األمني في الجزائر دفع الكثير من هواة الصيد إلى العودة لممارسة ما يحبون. واليوم، يستنجد بهم المزارعون للقضاء 
على الخنازير التي خربت مزروعاتهم

الصيد البري
جزائريون يعيدون الحياة إلى الغابات

الجزائر ــ كمال بوحدة

أتاح استقرار األوضاع األمنية في 
الجزائر الفرصة مجددًا للصيادين 
للعودة إلى ممارسة هواية الصيد 
فــي الــغــابــات، بــعــد حــظــرهــا ألســبــاب أمنية. 
الغابات يشكل  وكــان وجــود الصيادين فــي 
خطرًا على حياتهم بسبب تمركز الجماعات 
املــســلــحــة فـــي الـــغـــابـــات قــبــل عــــام 2005. من 
جــهــة أخـــــرى، أدى الــتــوقــف املـــؤقـــت لــنــشــاط 
الــصــيــد إلـــى انــتــشــار الــخــنــازيــر وغــيــرهــا من 
الــحــيــوانــات الــتــي تــهــاجــم الــحــقــول واملــــزارع 
وحظائر املواشي، وتلحق أضرارًا بممتلكات 
ــع جــعــل بــعــض الــحــيــوانــات،  ــ املــــزارعــــن. واقـ
إلــى وسط  قــادرة على الوصول  كالخنازير، 
املـــدن والــبــلــدات بعدما وجـــدت األمـــان فيها. 
أن عــودة الصيد بعد استقرار األوضــاع  إال 
األمنية جعلت املزارعن يتنفسون الصعداء. 
ــم رحـــات الصيد 

ّ
ــنــظ

ُ
وفــي الــوقــت الــحــالــي، ت

ــزارعـــن الــذيــن  ــداءات املـ ــنـ الــبــري اســتــجــابــة لـ
أنــهــكــتــهــم األضـــــــــرار الـــكـــبـــيـــرة بــاملــحــاصــيــل 
ــاتـــن بــســبــب الـــخـــنـــازيـــر.  ــبـــسـ الــــزراعــــيــــة والـ
ــــات الـــصـــيـــد هـــذه  بـــالـــتـــالـــي، تــســتــهــدف رحــ
الــقــضــاء عــلــى الــخــنــازيــر. ويــدعــو املـــزارعـــون 
املناطق،  مختلف  مــن  الــصــيــاديــن  جمعيات 
إلى تنظيم رحات صيد في محيط مزارعهم 
وحــقــولــهــم فــي املــنــاطــق الجبلية عــلــى وجــه 
يــجــري وضـــع خطط ميدانية  خـــاص، حيث 

ملحاصرة الخنازير والقضاء عليها. 
وشجعت السلطات، عبر برامج تلفزيونية، 
الـــصـــيـــاديـــن عـــلـــى مـــمـــارســـة هـــوايـــتـــهـــم فــي 
ــار جــمــعــيــات لــتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــصــيــد.  ــ إطـ
وفــي عــام 2008، أســس علي لحسن جمعية 
ــيــــاديــــن، وتــــضــــم عــــشــــرات الـــصـــيـــاديـــن  الــــصــ
للجزائر  املــحــاذيــة  املــحــافــظــات  مــن مختلف 
بينهم  مــا  فــي  التنسيق  وتتولى  العاصمة، 
الواقعة  الــغــابــات  فــي  لتنظيم رحـــات صيد 
»العربي  في والية تيبازة والعاصمة. يقول لـ
الجديد«، إن فكرة تأسيس الجمعية راودته 
منذ سنوات طويلة خال عمله في صفوف 
الجيش الوطني الشعبي. ونتيجة النخراطه 
)مجموعات  الــذاتــي  الــدفــاع  فــي مجموعات 
مكافحة  فــي  للمساعدة  السلطات  سلحتها 
اإلرهــــاب خــال تسعينيات الــقــرن املــاضــي(، 
كان يمضي جل وقته في الغابات والجبال، 
ويلتقي بالعديد من الصيادين، الذين كانوا 
الوالية  ينظمون رحــات صيد جماعية في 
ــذي يــقــطــن فــيــهــا وغـــيـــرهـــا مــــن الــــواليــــات  ــ الــ
الــقــريــبــة. وانـــطـــاقـــا مـــن االلــــتــــزم بــالــشــروط 
وتافي  السلطات،  حددتها  التي  والــقــواعــد 
ــتـــي قد  ــيـــل الـ الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــاكـــل والـــعـــراقـ
تـــصـــادف الــصــيــاديــن، بــــدأ الــتــفــكــيــر بجدية 
بإطار قانوني يمكن العمل من خاله، ويكون 
عبارة عن هيئة لتسهيل مهمات الصيادين 
والـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم. ومـــن بـــن الــعــراقــيــل 
عدم السماح بالصيد إال بعد الحصول على 
الــواليــات. »ففي حال  ترخيص مــن سلطات 
الــصــيــد مــن دون تــرخــيــص، نــاحــق مــن قبل 
الغابات والــثــروة الحيوانية  أعـــوان حــراســة 
الـــبـــريـــة الــــذيــــن ال يــتــســامــحــون مــــع الــصــيــد 

العشوائي والدفاع عن الحقوق«.
الجمعية تضم صيادي  كانت  البداية،  في 
واليــتــي تــيــبــازة والــبــلــيــدة لــتــتــوســع الحقا 
حتى باتت تشمل صيادي محافظة الجزائر 
الــعــاصــمــة. يـــقـــول لــحــســن: »نــنــســق فـــي ما 

هوامش

)Getty( تضررت أرزاق العديد من المزارعين

االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  بيننا 
لــنــخــتــار املـــكـــان املــنــاســب لــلــصــيــد بحسب 

املناخ والظروف املحيطة باملنطقة«.  
من جهته، يشكو الصياد علي من صعوبة 
ــارود، الفـــتـــا إلــــى أنــهــا  ــ ــبـ ــ الـــحـــصـــول عــلــى الـ
إحدى أبرز املشاكل التي تواجه الصيادين 
في الوقت الحالي بسبب اإلجراءات األمنية 
بعضهم  يدفع  مــا  السلطات،  تتبعها  التي 
في الكثير من األحيان إلى اعتماد الوسائل 
إذ  القانونية من أجل الحصول عليه،  غير 
الــظــروف األمنية التي مــرت بها  لــم تسمح 
البارود  لبيع  الباد بوجود محال خاصة 
ومعدات الصيد على غرار بلدان أخرى. كما 
أن شـــراء أو حــيــازة بــنــادق الصيد تخضع 
إلجراءات قانونية وإدارية معقدة، ويتطلب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــــن الــســلــطــات 
، األمــر الــذي حــال دون 

ً
املعنية وقتا طــويــا

ممارسة الكثير من الصيادين هوايتهم.  
ــبــــري الــكــثــيــر  تــتــطــلــب عــمــلــيــات الـــصـــيـــد الــ
مــن التنسيق بــن املــجــمــوعــات الــتــي تــوزع 
فــــي الـــغـــابـــات أو مــحــيــط الـــصـــيـــد )عـــبـــارة 
أجـــل تجنب  مــن  الــصــيــادون(،  يستخدمها 
الــــحــــوادث واإلصــــابــــات وضـــمـــان اإلطـــاحـــة 
ــن الــخــنــازيــر أو األرانـــــــب أو  ــدد مـ بــأكــبــر عــ
الـــحـــجـــل الــــبــــري. وتــــوضــــع خـــطـــط مــســبــقــة 
قــبــل الـــدخـــول إلـــى الــغــابــة، مـــع االســتــعــانــة 
بالكاب املدربة على منطقة الصيد. ومهمة 
ــراج الــحــيــوانــات  ــ هـــذه األخـــيـــرة إيــقــاظ وإخـ

املــســتــهــدفــة مـــن جـــحـــورهـــا ودفـــعـــهـــا نحو 
مجال الرمي كما يسمى. 

في املقابل، يخشى بعض الخبراء واملعنين 
بــالــبــيــئــة مـــن أن يــــؤدي الــصــيــد إلـــى تهديد 
الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة بــــاالنــــقــــراض، فــــي ظــل 
استمرار صيادين في اصطياد األرنب البري 
خــارج  البرية  الحيوانات  وبعض  والحجل 
الوصية.  السلطات  تحددها  الــتــي  األوقـــات 
ــرة تـــمـــنـــح الـــــضـــــوء األخـــضـــر  ــ ــيــ ــ فــــهــــذه األخــ
مــن شــهــر سبتمبر/  بـــدءًا  الــصــيــد  لعمليات 
أيـــلـــول وحــتــى فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط. وبــعــد هــذا 
الشهر، يبدأ موسم التزاوج والوالدة ويمتد 
حــتــى أغــســطــس/ آب. وكـــل رحــــات الصيد 
الــفــتــرة تــؤثــر بشكل كبير على  خـــارج هـــذه 
أنثى  الحيوانية. ففي حال اصطياد  الثروة 
األرنــــــب أو الــحــجــل الـــبـــري وهــــي حـــامـــل أو 
الصغار  الجحر، سيموت  في  لديها صغار 
أن بعض الساالت أصبحت  جوعا. ويؤكد 
تتناقص من عام إلى آخر وقد تنقرض في 

حال استمرار الصيد العشوائي.  
والسلطات  الصيادين  جمعيات  وتــحــرص 
عــلــى تــوعــيــة الــصــيــاديــن بــهــذه األســاســيــات 
الصيد.  مــواعــيــد  احــتــرام  البيئية وضــــرورة 
وتتولى شرطة الغابات القيام بدوريات في 
الغابات لتطبيق ذلك. في هذه السياق، يؤكد 
الناشط البيئي محمد عواد، وهو أحد هواة 
الصيد املعروفن على مستوى منطقة مراد، 
التي تبعد 105 كيلومترات غربي العاصمة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه أحــب  الــجــزائــريــة، لـــ
هواية الصيد منذ صغره متأثرًا بالرحات 
التي كان يقوم بها مع والــده. ويحرص في 
والغابات  البيئة  حماية  على  نفسه  الــوقــت 
والحيوانات واحترام املنظومة البيئية التي 
تكاثر  وضمان  البرية،  الحياة  عليها  تقوم 
الحيوانات. وأصبح ينظم بعض التجمعات 
لـــصـــيـــادي املــنــطــقــة لــلــقــيــام بـــرحـــات صيد 
على مستوى الغابات الواقعة على الحدود 
مــع مــحــافــظــة عــن الــدفــلــى، غــربــي الــجــزائــر. 
في  الكبير  بالتنوع  مــعــروفــة  األخــيــرة  هــذه 
ــم 

ّ
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة. كــمــا تــنــظ الـ

التعامل  كيفية  الــصــيــاديــن  لتعليم  دورات 
مـــع األســلــحــة وكــــاب الــصــيــد والــحــيــوانــات 
الــتــعــريــف بأهم  الــصــيــد، مــع  املستهدفة فــي 
القوانن التي تضبط هذه العمليات لالتزام 

بها والتدرب على الرماية الصحيحة. 
كـــذلـــك، نــجــحــت جــمــعــيــات الـــصـــيـــاديـــن في 
ــتــــرويــــج لــلــســيــاحــة الــجــبــلــيــة مــــن خـــال  الــ
التي  السياحية  املناطق  ببعض  التعريف 
يـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول إلـــــى وجــــهــــة ســيــاحــيــة 
الربيع  فصلي  خــال  خصوصا  للعائات، 
على  الصيادين  جمعية  وقامت  والصيف. 
بتنظيم  الجبلية،  بوجبرون  بلدة  مستوى 
مــخــيــم أتـــــاح لــلــعــائــات وهــــــواة الــســيــاحــة 
الجبلية من مختلف البلديات واملحافظات 
االحــتــفــال بــمــا جــنــاه الــصــيــادون، قــبــل بــدء 

الشواء وتناول العشاء في الهواء الطلق.  

يدعو املزارعون 
جمعيات الصيادين من 

مختلف املناطق إلى 
تنظيم رحالت صيد 
في محيط مزارعهم 
وحقولهم في املناطق 

الجبلية على وجه 
خاص، حيث يجري 
وضع خطط ميدانية 
ملحاصرة الخنازير 

والقضاء عليها

■ ■ ■
تحرص جمعيات 

الصيادين والسلطات 
على توعية الصيادين 

بهذه األساسيات 
البيئية وضرورة 

احترام مواعيد الصيد. 
وتتولى شرطة الغابات 

القيام بدوريات في 
الغابات لتطبيق ذلك

باختصار

رشا عمران

تقّدمُت، يوما، بطلب يد رجل أحبه. كنا معا في مكان 
جميل، هـــدوء وأشــجــار، نــتــنــاول طــعــام الــعــشــاء على 
أنغام موسيقى رومانسية، في جو شبيه بجو األفالم 
 في تفاصيل 

ً
األجنبية العاطفية الخفيفة، كنت غارقة

بالحب نحو  أنــنــي متدفقة  والــلــحــظــة، وأشــعــر  الــحــالــة 
ذلــك الــرجــل، فــكــان تعبيري عــن ذلــك أنــنــي طلبت يده 
صراحة ووضوحا: »هل تتزوجني؟« قلت له من دون 
ترّدد، وطبعا، كما هو واضح اآلن، إن هذا لم يحدث، لم 
يرفض بشكل صريح، لكنه لم يوافق أيضا. تخلص 
ــراج الطلب بــطــرفــٍة سخيفة أو بــذريــعــٍة مــا. لم  مــن إحـ
وكان  يقبل،  لم  الحظ  لحسن  لكنه  تماما.  أتذكر  أعــد 
أرتكب  أنني  وقتها  أشعر  يجعلني  لم  أنــه  اللطف  من 
فعال ناشزا، لكن ما حدث أنني أنا التي شعرت الحقا 
أعيش مع  وأنــا  بعدها،  مــدة  فعلت. قضيت  مــا  بهول 
كما  كبيرا،  إثما  ارتكبُت  أنني  لو  كما  فعلته،  ما  ثقل 
لو أنني ابتذلت وامتهنت نفسي، مع أنني حني هدأت 
ــرت 

ّ
ــد فــيــه مـــا يــشــني. فــك ـــرت بــمــا حــصــل، لـــم أجـ

ّ
وفـــك

باألمر بالظرف واللحظة املحيطة به، ثم تجاوزته طبعا 
وسخرت منه. وسخرت مما فعلته بنفسي الحقا. قبل 

أيام، كنت أشاهد على شبكة نتفليكس فيلما كوميديا 
رومانسيا خفيفا، عن شابة جميلة ترتبط بقصة حب 
مع شاب يعمل جــراح قلب منذ أربــع سنوات. ومع كل 
مناسبة، كانت تنتظر أن يتقّدم لها بطلب الــزواج، لكن 
أنــه يذهب في رحلة علمية  هــذا لم يحصل، ويصادف 
إلى إيرلندا، في شهر فبراير/ شباط. وتتذكرهي أن ثّمة 
عادة في إيرلندا في يوم 29 فبراير، الذي يصادف كل 
الــزواج من الشاب  أربع سنوات، أن الفتاة تتقدم بطلب 
الــزواج، وتقّدمه له مع  الــذي تحّبه، وتشتري هي خاتم 
هذا  لتفعل  بحبيبها  تلتحق  أن  فتقّرر  ــزواج،  الـ عــرض 
كالعادة  الفيلم طبعا  أحـــداث  تــجــري  فــبــرايــر.  يــوم 29 
الوقت  لــتــصــادف فــي طريقها مــا يعيق وصــولــهــا فــي 
املناسب، وتتعّرف على شاب يساعدها على ذلك، وتقع 
في غرامه. وحني تخبر هذا الشاب بسبب رحلتها إلى 
لو  ينفع،  ال  »هــذا  لها ساخرا وحاسما:  يقول  إيرلندا، 

كان يريد الزواج بك لفعل هو ذلك«.
الــزواج  الفيلم، طلب  أشاهد  وأنــا  تلك،  رت حادثتي 

ّ
تذك

في كل العالم يقوم به الرجل. االستثناءات قليلة، تحُدث 
الضوء  يتم تسليط  الــســر. ال  فــي  تــحــُدث  لكنها  طبعا 
أمــٌر مستغرٌب فعال. ولعل  الفن، وهو  عليها حتى في 
أشهر طلب زواج، في التاريخ املــدون، تقدمت به سيدة 

نحو رجل، هو ما فعلته السيدة خديجة مع النبي محمد، 
حني طلبته هي للزواج، قبل نزول الوحي والدعوة. 

ملاذا يعتبر سيئا أن تتقّدم امرأة بطلب الزواج من رجل؟ 
في العصر األمومي، كان األمر يتم على النحو التالي: 
الــرجــال علنا،  مــن  تــريــد معاشرتهم  املـــرأة مــن  تختار 
العصر  ذلك  لها. في  وينتسبون  أطفاال  نجب منهم 

ُ
وت

كانت املرأة/ األم هي من تقوم بكل شيء، حتى الصيد. 
الــذي تعيش  للمجتمع  االقــتــصــادي  الحامل  هــي  كانت 
فيه، ذلك قبل عصر التوحيد، قبل أن يتحول الزمن إلى 
عصر الذكورة بكامله، قبل أن يصبح الرجل املسؤول 

عن تأمني معيشة مجتمعه. إذا لطاملا كان األمر مرتبطا 
باالقتصاد/ السلطة. من يملك السلطة مباٌح له فعل ما 
الخضوع  عليه  للسلطة  يخضع  من  إجتماعيا،  يشاء 
ملــا تسنه مــن قــوانــني، وهــو مــا كــّرســتــه الحــقــا األديـــان 
السماوية الثالثة، التي عّززت ذكورية املجتمع وعززت 
سلطة الرجل، وبنت مجموعة من )القيم( االجتماعية، 
ال يحق للنساء الخروج عنها، حتى بعد أن تم تحييد 
تلك  ظلت  األوروبـــيـــة،  املجتمعات  فــي  الكنيسة  سلطة 
الذكورية  القيم  اإلجتماعي،  التعامل  في   

ً
ســائــدة القيم 

الثاني  النسق  فــي  دائــمــا  ــرأة  املـ تجعل  الــتــي  السلطوية 
الــنــســوي املديد  الــنــضــال  الــرغــم مــن  مــن املجتمع، على 
املكاسب  من  الرغم  وعلى  السلطة.  هــذه  من  للتخلص 
ــتــي تــحــقــقــت، والـــشـــراكـــة الــكــامــلــة فـــي اإلقــتــصــاديــن،  ال
املنزلي واملجتمعي، دخول املرأة سوق العمل منذ زمن 
طويل، ال يسمح للمرأة أن تعود إلى العصر الذي تطلب 
املحمية  الطبقات  إال في  مــا،  االقــتــران برجٍل  فيه علنا 
تلك  أفـــراد  لسلوك  غــطــاء  ثــّمــة  املــالــيــة، حيث  بسلطتها 
الطبقات، يحميها من التعّرض للتنمر االجتماعي الذي 
تتعّرض له نساء الطبقات األدنى، فيما لو تجّرأن على 
الخروج عن )القيم( املكرسة، القيم التي قضت بالكامل 

على كل ما يمّت للعصر األمومي الجميل بصلة.

هل تتزوجني؟

وأخيرًا

في العصر األمومي، 
كانت المرأة تختار من تريد 

معاشرتهم من الرجال علنًا، 
وُتنجب منهم أطفاًال
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