
6   م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2015

في وجه المدفع
صيد الفيلة ووحيدات القرن في أفريقيا

يتجه عدد الفيلة يف اأفريقيا اإلى التناق�س ب�صكل عام، كما ازدادت عمليات القتل الغري قانوين ب�صكل حاد لوحيدات القرن خالل ال�صنوات 
الأخرية. وت�سمل اجلهات الفاعلة التي متار�ص ال�سيد الغري امل�سروع امليلي�سيات امل�سلحة، وال�سباط الع�سكريني املحتالني، وال�سيادين التجار 
الغري مرخ�صني، و�صيادي الكفاف. ويلجاأ ال�صيادون الغري �صرعيون اإلى ا�صتخدام اأ�صلحة من الطراز الع�صكري وبنادق من الطراز الرفيع 

عند مطاردتهم للفيلة ووحيدات القرن معرقلني بذلك جهود حرا�س احلياة الربية يف ردعهم عن ال�صيد الغري امل�صروع.

ي�صتخدم ال�صيادون الغري �صرعيون جمموعة من الأ�صلحة منها بنادق ال�صيد والكال�صنكوف والأ�صلحة النارية احلرفية

اإلى مواد مفتوحة امل�صدر  اإلى مقابالت ُاجريت مع خرباء رياديني يف جمال احلفاظ على احلياة الربية بالإ�صافة  ي�صتند هذا الف�صل 
للبحث يف التحديات التي تواجه قوات مكافحة ال�صيد الغري م�صروع، ووكالت اإدارة احلياة الربية يف جمموعة الدول الإفريقية التي حتتوي 
على جمموعات الفيلة ووحيدات القرن، وال�صرتاتيجيات التي تعتمدها اجلهات املذكورة. كما يقدم هذا الف�صل اأي�صًا روؤية حرا�س ودعاة 

حماية الطبيعة وغريهم من املت�صررين من ال�صيد الغري م�صروع يف البالد بال�صتناد اإلى اأبحاث ميدانية اأُجريت يف كينيا.
النتائج الرئي�صية:

• يلجاأ ال�صيادون الغري �صرعيون اإلى ا�صتخدام اأدوات متنوعة لقتل الفيلة ووحيدات القرن منها الأ�صلحة النارية والأ�صلحة الغري نارية.	
• الغري 	 اأ�صبحت بع�س عمليات ال�صيد الغري م�صروع وعمليات مكافحة ال�صيد  القرن،  العاج وقرون وحيدات  نظرًا ل�صتمرار الطلب املرتفع على 

م�صروع مع�صكرة على نحو متزايد بحيث اأ�صبح ُي�صتخدم فيها اأ�صلحة من الطراز الع�صكري واأ�صاليب عنيفة.
• عة، على الرغم من اإمكانية ا�صتخدام هذه 	 الأ�صلحة النارية والذخرية التي ُوجدت يف مواقع ال�صيد الغري م�صروع غري حمددة اأو م�صجلة اأو متتبَّ

الأ�صاليب )اأي التحديد والت�صجيل والتتبع( يف حتديد م�صادر وم�صارات تهريب اأ�صلحة ال�صيد الغري م�صروع.
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• هت ادعاءات �صد بع�س القوات 	 تقع م�صوؤولية معظم حالت ال�صيد الغري م�صروع الوا�صعة النطاق على عاتق املجموعات امل�صلحة، ولكن مع ذلك، ُوجِّ
امل�صلحة احلكومية بال�صيد الغري م�صروع.

• ت�صتهدف بع�س جمموعات ال�صيادين الغري �صرعيني قطعان الفيلة ووحيدات القرن، ومبرور الزمن تكون قد قتلت عددًا كبريًا منها، ل �صيما يف 	
املراعي حيث تتواجد جمموعات الفيلة ووحيدات القرن بكثافة.

• اإلى ردع ال�صيادين الغري �صرعيني من خالل 	 من دون النخفا�س الكبري يف الطلب على العاج وقرون وحيدات القرن، ت�صتطيع اجلهود الرامية 
التدخالت امل�صلحة اأن تعرقل ال�صيد الغري م�صروع ولكنها ل ت�صتطيع اإيقافه.

مُتاَر�س خمتلف اأنواع ال�صيد الغري م�صروع يف كل اأنحاء جمموعة الدول الإفريقية، وقد قلت جمموعات الفيلة ب�صكل كبري يف جنوب اأفريقيا نتيجة 
لل�صيد الغري �صرعي الذي ميار�صه امليلي�صيات امل�صلحة، واملوظفني املكلفني باإنفاذ القانون املحتالني، وال�صيادين الغري �صرعيني التجاريني، و�صيادي 
الكفاف. ويعترب الطلب على العاج الغري قانوين موؤ�صرًا قويًا على اجتاهات ال�صيد الغري م�صروع على م�صتوى العامل. اأما العامل الأقوى املوؤثر يف ن�صبة 
الفيلة املقتولة ب�صورة غري �صرعية على امل�صتوى الوطني، هو �صعف احلكامة. وُيق�صد بال�صيد الغري م�صروع الوا�صع النطاق: ا�صتهداف وقتل جمموعات 
كثيفة من الفيلة ب�صورة غري �صرعية وعلى فرتة ق�صرية من الزمن. ووفقًا للحالت املوثقة، ُي�صتخدم يف هذا النوع من ال�صيد اأ�صلحة نارية وكميات 
اأو العدد ال�صغري  اأما ال�صيد ال�صيق النطاق فُيق�صد به ا�صتهداف الفيلة ووحيدات القرن الأفراد  كبرية من الذخرية وطائرات الهليكوبرت احلربية. 
منها للح�صول على الربح. وعلى عك�س ال�صيد الغري م�صروع الوا�صع النطاق، يحدث ال�صيد الغري م�صروع ال�صيق النطاق عرب فرتة طويلة من الزمن، 

وي�صتخدم ال�صيادون فيه اأ�صلحة نارية اإ�صافة اإلى الأ�صاليب التقليدية التي ُت�صتخدم لقتل الفيلة ووحيدات القرن.

ُت�صَتخدم الأ�صلحة النارية، وكميات كبرية من الذخرية، وحتى طائرات الهليكوبرت احلربية يف ال�صيد الغري �صرعي الوا�صع النطاق

ت�صمل املجموعات امل�صلحة التي متار�س ال�صيد الغري م�صروع، امللي�صيات املوالية للحكومة والقوات امل�صلحة املعار�صة، والفرق املكونة من جي�س الدولة 
احلايل وال�سابق التي متار�ص هذا النوع من ال�سيد بدوافع اقت�سادية. وتعمل اأغلب هذه املجموعات امل�سلحة يف و�سط اأفريقيا وباأعداد كبرية وقد متتلك 
اإلى احلرا�س وامل�صوؤولني عن حماية احلياة الربية. وللمجموعات امل�صلحة يف  قوة ع�صكرية كبرية، لذا، فهي ت�صكل حتديات فريدة من نوعها بالن�صبة 
و�صط اأفريقيا التاأثري الأكربعلى قطعان الفيلة من بني كل املجموعات امل�صلحة الأخرى يف اأفريقيا، وقد اأدان جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة والهيئات 

الدولية الأخرى عمليات ال�صيد الغري م�صروع  امل�صلحة للمجموعات التي حتدث يف تلك املنطقة.

ال�صغرية  والأ�صلحة  املختلفة،  باأنواعها  ال�صيد  بنادق  جمموعات:  ثالث  يف  الفيلة  ل�صيد  عادة  ُت�صتخدم  التي  النارية  الأ�صلحة  ت�صنيف  وميكن 
التقليدية  والأ�صاليب  الأ�صلحة  اأي�صًا  ُت�صتخدم  كما  الر�س.  وبنادق  اخلفيفة،  والر�صا�صات  الهجوم  بنادق  فيها  مبا  الع�صكري  الطراز  من  الأوتوماتيكية 
كالرماح وال�صم. وعلى الرغم من اأن املعلومات حول الأ�صلحة والذخرية التي ي�صتخدمها ال�صيادون الغري �صرعيون قد تعطي فكرة عن داخل ال�صبكات 

َمع على نحو منظم. التي تدعم وتقوم بعمليات ال�سيد الغري م�سروع مبا يف ذلك م�سادر الأ�سلحة وخطوط التزويد، اإل اأن هذه املعلومات ل تجُ

الأ�صكال  العديد من  القرن  ووحيدات  الفيلة  التي حتوي جمموعات  الإفريقية  الدول  الغري م�صروع عرب جمموعة  ال�صيد  وتاأخذ مبادرات مكافحة 
املختلفة، فاأحيانًا تكون على �صكل جمموعات مكونة من احلرا�س التابعني للدولة واحلرا�س اخلا�صني واجلنود التابعني للحكومة واملنظمات املحلية الذين 
يعملون معًا للق�صاء على ال�صيد الغري م�صروع با�صتخدام القوة، اأو اأحيانًا تكون من خالل العمل ال�صعبي الهادف اإلى التاأثري على ال�صلوك والأخالق على 
امل�صتوى املحلي. وميثل حرا�س ووحدات مكافحي ال�صيد الغري م�صروع خط الدفاع الأول �صد عمليات ال�صيد الغري م�صروع، بالإ�صافة اإلى منظومات 
اإنفاذ القوانني الداعمة. وتعترب م�صاءلة ال�صيادين الغري �صرعيني م�صاألة على غاية من الأهمية، وكذلك م�صاءلة واعتقال واإدانة الأ�صخا�س الذين يديرون 
الع�صابات الإجرامية والذين يدعمون وي�صهلون عملية الإجتار بالعاج وقرون وحيدات القرن. ولكي تكون مبادرات مكافحة ال�صيد الغري م�صروع فعالة، 
يجب اأن تعتمد على ت�صافر جهود الهيئات احلكومية )مبا فيها الهيئات الق�صائية(، ومنظمات احلفاظ املحلية واملنظمات الوطنية والدولية وجمموعات 

احلفاظ على البيئة. 
 

ملخ�س الف�صل 1 


