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رحالت الدراجات
مغامرات »ملتزمة« تستهوي الجزائريين

الجزائر ـ كمال بوحدة

 شــــــــــيء بــــــــــدأ عـــــبـــــر مـــــواقـــــع 
ّ

كــــــــــل
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي إذ أنــشــأ 
ــيــــر مــــــن عـــــشـــــاق املـــــغـــــامـــــرات  ــثــ كــ
والــســفــر بــاســتــخــدام الـــدراجـــات الــهــوائــيــة 
فــي الــجــزائــر صــفــحــات ومــجــمــوعــات على 
ــيـــوب«  ــوتـ ــــوات عـــلـــى »يـ ــنـ ــ ــبـــوك« وقـ ــيـــسـ »فـ
ــدر مــــن مــحــبــي  ــ ــل تــجــمــيــع أكـــبـــر قـ ــ مــــن أجـ
رحــات  لتنفيذ  والتنسيق  الــهــوايــة  هـــذه 
مشتركة تضمن متعة السياحة واملغامرة 
والــتــحــدي. وبــن عــشــاق ركـــوب الــدراجــات 
النارية نسيم كريبازة، الثاثيني املتحدر 
ــــرون قـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة  ــفـ ــ ــعـ ــ مـــــن مــــديــــنــــة الـ
الــجــزائــريــة، ومجموعة مــن األصــدقــاء من 
مجموعة  شكلوا  الذين  البليدة  محافظة 
على »فيسبوك« عام 2019، ورّوجوا لفكرة 
الدراجات  باستخدام  واملغامرة  السياحة 
الهوائية واستقطاب الراغبن في املشاركة. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد: »فـــي  يـــقـــول نــســيــم لــــ
البداية كانت االستجابة بطيئة نوعًا ما، 
ثم بدأ دراجو منطقتنا وبلديات مجاورة 
ــل فـــتـــوســـعـــت الـــشـــبـــكـــة إلـــى  ــواصــ ــتــ  فــــي الــ
مــحــافــظــات مـــجـــاورة بــالــتــزامــن مـــع نشر 
صور ملغامرات ورحات مع مرور الوقت، 

رياضة ورحالت مغامرة على الدراجات الهوائية )العربي الجديد(

C

أفراد  الطلبات حتى وصل عدد  وانهالت 
املجموعة إلى 54 يلتزمون بكل التعليمات 
والقواعد التي نضعها قبل الرحات، إلى 
جــانــب الـــبـــرامـــج واملـــواعـــيـــد، عــلــمــًا أن كل 
الجدية  تتطلب  ناجحة  رحلة  أو  مغامرة 

في تطبيق البرنامج«.
ــة الـــعـــديـــد  ــلــ ــــل رحــ ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج كـ
مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــضــمــن نــجــاحــهــا، 
خـــصـــوصـــًا تـــلـــك الــــتــــي تـــســـلـــك مــــســــارات 
ــون  ــكــ عـــــبـــــر الــــــبــــــريــــــة فــــــــي طــــــــرقــــــــات ال تــ
مـــعـــبـــدة ومــســالــكــهــا غـــيـــر آمــــنــــة، وبــيــنــهــا 
ــقــــوافــــل،  ــات ومــــــســــــارات الــ ــ ــهـ ــ تـــحـــديـــد وجـ
ــاركــــن، ومــــواعــــيــــد االنـــطـــاق  ــشــ  وعــــــدد املــ
الــطــرق،  والــعــودة، وشـــروط السامة على 
ــفــــاق عــلــى بــرنــامــج خــــاص فـــي حــال  واالتــ
قـــررت املــجــمــوعــة املــبــيــت فــي الــخــاء. كما 
ــهــــواة عــلــى الـــتـــزام  ــــون الــ ــدراجـ ــ يـــحـــرص الـ
معايير األمــن والسامة من خــال ارتــداء 
خــــوذات الــــرأس والــســتــرات الــتــي تميزهم 
واملابس الرياضية الخاصة بالدراجات، 
ــل األضـــــــــواء  ــثــ والـــــــتـــــــزود بــــتــــجــــهــــيــــزات مــ
ــتـــي تــســتــخــدم فــــي بـــعـــض الــــظــــروف أو  الـ
مـــع حـــلـــول الــــظــــام، والــتــقــّيــد بــتــعــلــيــمــات 
لتجنب الــتــهــور، والــبــقــاء ضمن املــســارات 

املخصصة للوقاية من حوادث املرور.

مبادرات إيجابية
ــّولــــت تـــجـــمـــعـــات أســـبـــوعـــيـــة كــثــيــرة  وتــــحــ
مــبــادرات إيجابية تمثلت  إلــى  لــلــدراجــن 
ــيــــات لـــــغـــــرس أشــــجــــار  ــلــ فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عــــمــ
ونـــشـــاطـــات لــلــتــعــريــف بـــكـــنـــوز ســيــاحــيــة 
فــي املــنــاطــق، وحــمــات هــدفــت إلـــى إنــقــاذ 
الــشــبــان مــن اآلفــــات االجــتــمــاعــيــة السيئة. 
وســبــق أن نسقت بــعــض املــجــمــوعــات مع 
ــراش والــغــابــات ومــديــريــة  ــ مــســؤولــي األحـ
الــبــيــئــة مــهــمــات تــنــظــيــف شــمــلــت مــنــاطــق 
جبلية تقصدها عائات لاستجمام، إلى 

جانب تنفيذ عمليات التشجير.
ــــوب الـــدراجـــة   ولــــم تــقــتــصــر مـــغـــامـــرات ركـ
الهوائية ملسافات طويلة واستعمالها في 
رغم  معينة  فئة  على  السياحية  الرحات 
الــبــارزة في هذه  الفئة  الشباب شكلوا  أن 
النشاطات، إذ استقطبت أشخاصًا من كل 
األعــمــار وجـــدوا فــي هــذه الــرحــات فرصًا 
كــبــيــرة لــلــتــرويــح عـــن الــنــفــس، ومــمــارســة 
الــريــاضــة، واالبــتــعــاد عــن الــضــغــط وكسر 
الـــروتـــن الــيــومــي، واملــســاهــمــة فــي تقليل 
ــارات،  ــيـ الـــتـــلـــوث وتــجــنــب اســتــعــمــال الـــسـ
وتــشــكــيــل شــبــكــة عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة مع 

مشاركن من مناطق عديدة.
فــي سياحة  تنشط  وتــحــرص مجموعات 

الــدراجــات على استقطاب مجموعات من 
واليات ومناطق أخرى. 

وزار دراجــون من محافظة بجاية )شرق( 
السياحية  املنطقة  )غــــرب(  الــدفــلــى  وعـــن 
ــالـــي مــحــافــظــة  واملــحــمــيــة الــعــاملــيــة فـــي أعـ
ـــرز مــحــمــيــات  ــ ــتـــي تـــعـــد بــــن أبـ الـــبـــلـــيـــدة الـ

الغابات في الجزائر. 
ويقول رابــح عربوش، وهو عامل حر من 
الــدراجــات« في محافظة  مجموعة »متعة 
بـــجـــايـــة )شــــــــــرق(: »تـــنـــشـــط مــجــمــوعــتــنــا 
ــال. انــتــشــار  ــ ــــجـ ــي هـــــذا املـ ــوات فــ ــنــ مـــنـــذ ســ
الــشــبــابــيــة يعتبر  الــــرحــــات واملـــــبـــــادرات 
مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــًا لــأمــن واالســـتـــقـــرار في 
الـــجـــزائـــر. وقــــد ســمــحــت هــــذه الــنــشــاطــات 
بــتــنــفــيــذ زيـــــــــارات جـــمـــاعـــيـــة لــلــكــثــيــر مــن 
املناطق السياحية والبحيرات واملحميات 
ونشر  سابقًا،  نعرفها  لم  التي  الطبيعية 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقـــ ــا الحــــقــــًا فـــــي مـــ صـــــورهـــ

االجتماعي لترويج السياحة الداخلية«.
ومع توسع النشاط السياحي والترفيهي 
مجموعات  تتطلع  الــهــوائــيــة،  لــلــدراجــات 
إلى إنشاء جمعية وطنية قانونية تساهم 
فـــي إنـــهـــاء بــعــض الــصــعــوبــات واملــشــاكــل 

التي يواجهها الدراجون في رحاتهم.
ــــو تـــاجـــر مــــن مــنــطــقــة  ويــــقــــول وحــــيــــد، وهـ
ــرون يــــتــــولــــى أيـــــضـــــًا تــــوثــــيــــق كــل  ــ ــفــ ــ ــعــ ــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــرحــات بــالــصــور، لـــ
 »نتطلع حاليًا إلى إنشاء جمعية محلية، 
وتـــأمـــن اإلطــــــار الـــقـــانـــونـــي لــهــا مـــن أجــل 
ــلــــى الـــتـــراخـــيـــص  تـــســـهـــيـــل الــــحــــصــــول عــ
واألمنية  اإلداريــــة  الهيئات  مــن  واملــرافــقــة 
املــخــتــصــة، إضــافــة الـــى الــســعــي مــع باقي 
املــجــمــوعــات إلــــى إنـــشـــاء جــمــعــيــة وطــنــيــة 

لدراجي كل املحافظات«.
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خالل الرحالت

باختصار

طويلة  لمسافات  القيادة  تحديات  لرفع  فرصة  وجدوا  الذين  الجزائريين  الشبان  من  الكثير  الهوائية  الدراجات  رحالت  تجلب 
والتعارف، واكتشاف المناطق السياحية

هوامش

نجوى بركات

إذ  بأكمله. ونحن،  العالُم  رآه  رأيــنــاه  رأيــنــا. ومــا  لقد 
معنون في فعله، بتنا على يقني 

ُ
رأينا ما فعلتموه وت

وطلبناه  النسيان  ولــو رجونا  ننسى، حتى  لن  أننا 
حــازمــني جـــاّديـــن. أنــتــم بالفعل ال حـــّد لــكــم وال حــّد 
بيحون ألنفسكم تجاوَز كل الخطوط، كسَر 

ُ
عليكم، ت

كل املــحــّرمــات، ثم الــدخــول إلــى قلب الــُجــرح، تحريك 
 امللح، ثم نكئه من جديد. هكذا 

ّ
الخنجر فيه، ثم رش

 فقدتها أجساُدكم، 
ٌ
إلى ما ال نهاية. ثّمة غّدة بشرية

ها 
َ
بطون حفرتم  كــلــمــاٌت  كم، 

ُ
عقول أضاعتها  مــعــاٍن 

وأبدتموها  جلوَدها،  وأحرقتم  أحشاءها  وأخرجتم 
 مثال 

ُ
حــمــة الــرَّ مــن قاموسكم الحياتّي. هــل مــا زالــت 

تعني لكم شيئا، وقد تجاوزتم معاني الذنب واإلثم 
والندم والرادع األخالقي؟  

لقد قتلتم شيرين أبو عاقلة. حسنا، ال جديد. أنتم 
 يوم، ثم تستأنفون تدّربكم على مزيٍد من 

ّ
تقتلون كل

ه أساًسا قام على فعل قتل. اقتل 
ّ
القتل. وجوُدكم كل

ك، 
َ
اقتله وانكر جريمت ، وأِقــم في مكانه.  الفلسطينيَّ

ه بيديك وعلى 
َ
بل انكر وجــوَده في األصل. من قتلت

مـــرأى مــن آخــريــن لــم يــكــن. هـــذه هــي بــبــســاطــة قــّوة 
ه 

َ
أّن مــن قتلت أنــت أوال  قـــّوة اإلقــنــاع. اقتنع  اإليــحــاء. 

هو ال شــيء، ومثلك، سيقتنع اآلخــرون أن من رأوه 
لم  ببساطة  ألنــه  يـــروه،  لــم  بدمائه،  يسقط مضّرجا 
يكن. فكيف يموُت من هو ال شيء، من لم يكن، من 
ل ثم ابــِك مّما فعله بك من 

ُ
. أجــل، اقت

ّ
هو مجّرد ظــل

مات بصخب، من دون وجل أو خفر. 
ْم، واستغرق في وصف رعبك من 

ّ
ابِك واشتِك وتظل

هــؤالء دمــاء  فــي  ــزل والضحية، ألن  عيف واألعـ
َّ

الض
مــراســَم  لهم  ُيقيمون  أهــال  لهم  وألّن  األرض،  تــلــّوث 
عـــزاء، وفيهم نــّدابــات ومــعــّزون وجــيــران، وألّن لهم 
 

َ
طلق

ُ
ك تملُك أن ت

ّ
مقابر ُيوارون في ثراها. فقط، لو أن

خفيهم إلى األبــد، رصاصا يجعلهم 
ُ
عليهم نيرانا ت

رون، يختفون في لحظٍة، يندثرون من غير أثر. 
ّ
يتبخ

هذي هي معضلتكم املستعصية، أّن الفلسطينّي، إذ 
يموت برصاصكم، يدخل غصًبا عنكم في أرضه، 
نباتها  فــي  ليعود  التي جــاء منها،  التربة  فــي  ُيــدفــن 

وشجرها ومائها وهوائها.  
ت وانهالت على حاملي 

ّ
لقد رأينا. هراواتكم التي ُجن

نعش شيرين، ضرًبا ورفًسا وشتًما، أياديكم التي 
 كــأنــمــا لتعاقبه 

َ
انــتــزعــت األعــــالَم وهــاجــمــت الــنــعــش

التي  املــيــتــة،  القتيلة،  فــيــه. شيرين  مــن  احــتــواء  على 
من  واجــتــمــعــت  الــعــيــون،  ورافــقــتــهــا  األذرع،  رفعتها 
حولها األجساد، وبكاها القاصي والداني، أكثر من 

وعجزكم  كراهيتكم  كــالب  تــراهــا  لــذا  تطيقوها،  أن 
تمزيق  ريد 

ُ
ت  

ً
انفلتت مسعورة قد  األعمى  وحقدكم 

ــتــــزاَع قــلــب املــشــهــد الــجــلــل  ، مـــحـــَو املـــأتـــم، انــ
َ

ـــعـــش
َّ
 الـــن

إلــى هنا  إنــمــا وصلتم  ــركــم بأنكم 
ّ
يــذك الـــذي ال يني 

منذ هنيهة، وأّن الوقت، الوقت الكبير الهادر مثل نهر 
يكفي  إذ  تركبوه،  أن  لكم  لــن يسمح  غــزيــر،  ق 

ّ
متدف

متثائًبا، حتى  نومه  من  أو يصحو   ،
ً

قليال يهتّز  أن 
تنزلقوا من فوقه متطايرين.   

 أقول لكم، كم بدْوتم هزالى، ضعفاء، خائفني 
ّ

والحق
ومغلوًبا على أمركم، تحت خوذكم وخلف دروعكم 

نا، لوال حزننا البليغ، لكان بإمكاننا 
ّ
وأسلحتكم. بل أن

أن نــضــحــك مــــن غــضــبــكــم، تـــقـــّدمـــكـــم وتــراجــعــكــم 
 االتجاهات، 

ّ
كبهلوانات، وتلويحكم بعصّيكم في كل

وقد بدوتم أشبه بحشرٍة عمالقٍة منقلبة على ظهرها 
النعش  الــهــواء، فيما حاملو  وأرجــلــهــا مــرفــوعــة فــي 

ومرافقوه يحمون من جنونكم ابنتهم شيرين.   
يا لشقائكم، يا لعاركم. لقد رأينا ما لن ُيمحى، ما لن 
ُينسى، ما ال يــزول. لحظات كتلك التي سّجلتموها 
بدم  قتلتموها  ســيــدة  تــابــوت  على  تهجمون  وأنــتــم 
 انـــزعـــاجـــكـــم مـــن قــولــهــا 

ّ
ــا مـــســـّوغ إال ــمــ بـــــارد ودونــ

لــوداعــهــا،  احــتــشــدوا  الــذيــن  أهلها  ثــم على  الحقيقة، 
ما  بقدر  وإجــرامــكــم،  وبطشكم  لقسوتكم  ســتــؤّرخ 
 
َ
ــٍن معركة مــنــذ زمـ ــم 

ُ
لــقــد خــســرت لغبائكم.  ســتــؤّرخ 

ًدا  مجدَّ أنتم تخسرون  وهــا  والحق،  والعدالة  الــبــراءة 
 الرحمة وحرمة املوت واحترام اإلنسان. أكاد 

َ
معركة

كم كنتم، ذات يوم، ضحّية عالٍم متوّحش 
ّ
ال أصّدق أن

إلى   
ُ
الضحية تتعّرف  ال  كيف  إذ  الضمير،  مــنــزوع 

ماتوا  الذين  لكّن  والشقاء؟  والظلم  القهر  أختها في 
رون 

ّ
تتنك إنما  ترتكبون،  بما  إنكم،  بل  أنتم،  ليسوا 

لــهــم. وهــــم، لـــو يــــرون مـــا تــفــعــلــون مــنــذ أن ســرقــتــم 
ولقالوا  والخزي،  بالخذالن  لكانوا شعروا  فلسطني، 

هم منكم براء!
ّ
إن

لقد رأينا

وأخيرًا

رأينا ما لن يُمحى، ما لن يُنسى، 
ما ال يزول. لحظات كتلك التي 
سّجلتموها وأنتم تهجمون 
على تابوت سيدة قتلتموها

الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة
Tuesday 17 May 2022

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


