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موسكو ـ رامي القليوبي

مــع بـــدء الــعــّد الــتــنــازلــي لــدخــول الــقــانــون 
رسمية  لغة  األوكرانية  باعتماد  الخاص 
لـــلـــدولـــة حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ، فـــي 16 يــولــيــو/ 
الناطقون  أوكــرانــيــا  سكان  يتخّوف  املقبل،  تموز 
بـــالـــروســـيـــة مـــن زيــــــادة تــهــمــيــشــهــم، وســــط سعي 
الــســلــطــات فـــي كــيــيــف إلــــى مــواصــلــة الــتــكــامــل مع 

الغرب وقطع كافة العالقات مع موسكو.
وعــلــى الــرغــم مــن أن قــانــون اللغة األوكــرانــيــة كان 
مــن آخــر الــقــوانــن القومية، الــتــي تــم تمريرها في 
عهد الرئيس بيترو بوروشينكو، إال أن الناطقن 
بالروسية يشككون في أن يجرؤ الرئيس الجديد 

فالديمير زيلينسكي، على إلغائه. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــع ذلــــــك، تـــبـــدأ الـــلـــجـــنـــة األوروبـ وبـــالـــتـــزامـــن مــ
للديمقراطية عبر القانون )لجنة فينيسيا( تقييم 
املثير للجدل، بعدما تلقت طلبًا من  القانون  هــذا 
لجنة املراقبة التابعة للجمعية البرملانية ملجلس 
ــا بــهــذا الــخــصــوص، على أن تــخــرج اللجنة  أوروبــ

بنتيجتها قبل نهاية العام الجاري.
في هذا السياق، يشير رئيس قسم التاريخ الحديث 
والــســيــاســة فـــي مــعــهــد تـــاريـــخ أوكـــرانـــيـــا فـــي كييف، 
جيورجي كاسيانوف، إلى أن تبني قانون اللغة كان 
له أبعاد سياسية في سياق االنتخابات، وهي قضية 

ــات الــعــاديــة. يقول  ــ ال تثير قــلــق املــواطــنــن فــي األوقـ
معهد  أعــّده  استطالع  »بحسب  الجديد«:  »العربي  لـ
الــدولــي لعلم االجتماع في صيف عــام 2018،  كييف 
ــم فــقــط ذكـــروا  فـــإن 2 فــي املــائــة مــن املستطلعة آراؤهــ
وقانون  اللغة  قضية  هامة.  كمشكلة  الروسية  اللغة 
الــلــغــة مـــجـــرد فــعــالــيــة ســيــاســيــة لــلــتــعــبــئــة فـــي فــتــرة 
اللغة  فــإن مشكلة  العادية،  األوقــات  في  االنتخابات. 
تأتي في ذيل هموم الناس، وفق استطالعات الرأي«. 
وحول تداعيات مناقشة القانون في لجنة فينيسيا، 
يـــضـــيـــف: »فـــــي حـــــال وجــــــدت الــلــجــنــة عـــيـــوبـــًا فــيــه، 
ليس  فــإنــه  ذلـــك،  عــن  بعيدًا  لكن  تغييره.  فستطلب 
أنــه سيضيف  كما  القانون.  لتطبيق  مــوارد  للدولة 
أصـــواتـــًا لــلــنــواب مــن جــنــوب شـــرق أوكــرانــيــا خــالل 
القانون  ويحّدد  املرتقبة«.  التشريعية  االنتخابات 
الجديد قائمة املسؤولن الذين يتعن عليهم إجادة 
مهامهم،  أداء  عند  واستخدامها  األوكــرانــيــة  اللغة 
والقضاة  البالد،  قيادة  وأعضاء  النواب  فيهم  بمن 
ــنـــي،  ــــرف الـــوطـ ــفــــو املـــــصـ ووكـــــــــالء الــــنــــيــــابــــة، ومــــوظــ

والضباط املتعاقدون، واملدرسون واألطباء.  
ويـــلـــزم الـــقـــانـــون جــمــيــع مــواطــنــي الـــبـــالد بــإجــادة 
لـــغـــة الــــدولــــة بــصــفــتــهــا لـــغـــة الـــجـــنـــســـيـــة، عـــلـــى أن 
للكبار  األوكــرانــيــة  الــلــغــة  دورات  الــحــكــومــة  تنظم 
لــم تتح لهم مثل هــذه الفرصة من  الستيعاب مــن 
قبل، على أن يتم إعفاء التواصل الشخصي وأداء 

ذلك،  الرغم من  القانون. على  الدينية من  املــراســم 
يــرى النائب السابق عن حــزب »األقــالــيــم« الحاكم 
سابقًا في الرادا العليا )البرملان األوكراني(، أوليغ 
تـــســـاريـــوف، أن الــقــانــون يــتــعــارض مـــع الــدســتــور 
 لــلــطــعــن فـــي لجنة 

ً
األوكـــــرانـــــي، مـــا يــجــعــلــه قـــابـــال

فينيسيا، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى خروج مزيد 
من املناطق من تحت سيطرة كييف.

ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مـــن  ــقــــول تـــســـاريـــوف لــ ويــ
الـــبـــديـــهـــي أن هـــــذا الــــقــــانــــون قـــابـــل لـــلـــطـــعـــن، ألنـــه 
ــتـــور  ــتـــعـــارض مــــع املـــواثـــيـــق األوروبـــــيـــــة والـــدسـ يـ
األوكراني نفسه الذي يكفل حرية استخدام اللغة 
الــروســيــة وحــمــايــتــهــا. وكــانــت مــقــاطــعــات منطقة 
ــي  ــ ــ ـــزءًا مــــن األراضـ ــ نــــوفــــوروســــيــــا الــــتــــي تـــشـــكـــل جــ
األوكرانية حاليًا، تعتمد اللغة الروسية تاريخيًا. 
بالروسية  الناطقن  مــع  التعامل  يــجــوز  ال  لــذلــك، 
على أنهم أقلية وافدة من الخارج. حتى في عموم 
أوكرانيا، تظهر إحصائيات محركات البحث مثل 
غــوغــل ويــانــدكــس أن 90 فـــي املـــائـــة مـــن الــطــلــبــات 
ــة«. وحـــول  ــيــ ــرانــ تــكــتــب بــالــلــغــة الـــروســـيـــة ال األوكــ
تــداعــيــات الــقــانــون فــي حــال دخــولــه حيز التنفيذ، 
الجديد  القانون  »سيجعل  أنه  تساريوف  يوضح 
ــن الـــدرجـــة  ــنـــن مــ ــا مـــواطـ ــيــ ــرانــ نـــصـــف ســـكـــان أوكــ
الثانية. يبذل القوميون قصارى جهدهم لتقليص 
مساحة أوكرانيا، وقد انفصلت شبه جزيرة القرم، 

أيضًا«.  لالنفصال  قابلة  باتت  دونــبــاس  ومنطقة 
الــقــانــون، شبهه  العليا على  الــــرادا  بعد مــصــادقــة 
محذرًا  »ســـوط«،  بأنه  الرئاسي  زيلينسكي  فريق 
مــن تــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة. إال أن تــســاريــوف يشكك 
القانون،  إلغاء  على  زيلينسكي  إقــدام  واقعية  في 
الناطقن  الناخبن  على  اعتماده  مــن  الــرغــم  على 
بالروسية أثناء حملته االنتخابية. يقول: »ناقش 
مقر زيلينسكي إمكانية إلغاء القانون، لكن هناك 
مخاوف من أنه لن يجرؤ على ذلك، لكونه يتصرف 
في حدود األجندة التي فرضها عليه بوروشينكو 

والقوميون«.

مجتمع
 
َ
 النساء اللواتي يعملن

ّ
أشارت دراسة جديدة أعّدها باحثون من جامعة هيوسنت األميركية إلى أن

الدراسة  الــرجــال. ووجــدت   
ّ
في فــرق اإلطفاء أكثر عرضة الضطراب ما بعد الصدمة من زمالئهن

 في محطات اإلطفاء الكبيرة أصيبت بتلك الحالة 
َ
 امرأة واحدة من بن كل خمس نساء يعملن

ّ
أن

باملقارنة مع رجل واحد من بن كل ثمانية رجال. وبالنسبة إلى أستاذة االستشارات النفسية في 
 معاناة النساء من جّراء الضغط النفسي أكثر من الرجال 

ّ
جامعة هيوسنت، كونسيولو أربونا، فإن

)قنا(  أّمهات. 
ّ
هن

ّ
مرّده إلى أن

تبحث املكسيك والواليات املتحدة األميركية في اتخاذ خطوات إضافية خالل الشهر املقبل لتقييد 
ق املهاجرين السرين من دول أميركا الوسطى، وذلك في ظل التهديد الذي تواجهه مكسيكو 

ّ
تدف

سيتي بفرض رسوم جمركية على منتجاتها إذا لم تبذل ما يكفي لتحقيق مطالب واشنطن. وقال 
 األمر قد يتطلب الحصول على مساعدة من البرازيل 

ّ
وزير الخارجية املكسيكي مارسيلو إيبرارد إن

وبنما وغــواتــيــمــاال، إذا فشل اتــفــاق جــرى اإلعـــالن عنه األســبــوع املــاضــي بــن واشنطن ومكسيكو 
)رويترز( سيتي، يقضي بتقليل أعداد املهاجرين الوافدين إلى الواليات املتحدة عبر املكسيك. 

بحث عن إجراءات لوقف تدفق المهاجرين إلى أميركاالعامالت في اإلطفاء يعانين اضطراب ما بعد الصدمة

األوكــرانــي  الدستور  مــن  العاشرة  الــمــاّدة  تنّص 
وهذا  الدولة،  لغة  هي  األوكرانية  اللغة  أّن  على 
تضيف  ذاتها  الماّدة  لكّن  النقاش.  يحتمل  ال  أمر 
الروسية  اللغة  تنمية  حرية  »تكفل  الــدولــة  أّن 
واستخدامها وحمايتها، وكذلك األمر بالنسبة إلى 

غيرها من لغات األقليات القومية في أوكرانيا«.

لغة الدولة

في خالل الربع األّول من العام الجاري، ارتفع عدد 
بنسبة  األوروبـــي  االتحاد  في  الجدد  اللجوء  طالبي 
ناهزت 15 في املائة، باملقارنة مع الفترة املمتّدة من 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى إبــريــل/ نيسان مــن عام 
 األمر يرتبط جزئيًا بتفاقم األزمة في 

ّ
2018، ولعل

فنزويال بحسب املكتب األوروبي لدعم اللجوء. في 
املــقــابــل، كــشــف املــكــتــب نفسه فــي بــيــانــات رسمّية 

السوريني  عدد  أّن  اإللكتروني  موقعه  على  نشرها 
املتقّدمني للحصول على لجوء للمّرة األولى، انخفض 
الجاري  العام  األولــى من  الثالثة  األشهر  في خــالل 
ألفًا  إلــى 20  العدد  ليصل  املــائــة،  ثمانية في  بنسبة 
و392 شخصًا. أّما األفغان املتقّدمون بطلبات لجوء 
فوصل عددهم إلى 14 ألفًا و42 شخصًا، أي بزيادة 
املــاضــي. الــعــام  املــائــة باملقارنة مــع  نسبتها 36 فــي 

ــي لــدعــم الــلــجــوء  ــ ــ وتـــوضـــح بــيــانــات املــكــتــب األوروبـ
تقّدموا  و500 شخص  آالف   206 نحو  أّن  نفسها 
بطلبات لجوء في خالل األشهر األربعة األولى من 
ألــفــًا تــقــّدمــوا بطلبات  عــام 2019، فــي حــني أّن 179 
الــعــام الــســابــق. وقد  الــفــتــرة نفسها مــن  مماثلة فــي 
الــدول  من  اللجوء  طالبي  عــدد  أّن  البيانات  أضافت 
في  للسفر  تأشيرة  إلــى  مواطنوها  يحتاج  ال  التي 

مــنــطــقــة »شــنــغــن« ارتـــفـــع بـــصـــورة مــلــحــوظــة، الفــتــة 
بها خصوصًا مواطنون من  تقّدم  الطلبات  أّن  إلــى 
فــنــزويــال وكولومبيا وألــبــانــيــا وجــورجــيــا. وأوضــح 
ارتفع  فــنــزويــال  مــن  الــلــجــوء  عــدد طالبي  أّن  املكتب 
إلــى 14  بنسبة 121 في املائة للمّرة األولــى، ليصل 

ألفًا و257 شخصًا.
)العربي الجديد(  

األربعاء 12  يونيو/ حزيران 2019 م  9  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1745  السنة الخامسة
Wednesday 12 June 2019

)Getty(



لخروج قطارات  األخيرة حوادث عدة  السنوات  تونس في  شهدت 
عن سككها وانقالبها، أو تصادمها مع وسائل نقل مختلفة، وهو 

ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين

ارتماء في »المجهول اإلسرائيلي«

غزيون يهربون من السجن الكبير
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مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

الحادثة،  مــن عامن على  أكثر  مــّر 
ــك الــيــوم  ــم تـــنـــَس ذلــ  فــاطــمــة لـ

ّ
لـــكـــن

أن تفقد هــي وابنتها  كـــادت  الـــذي 
حــيــاتــهــمــا فــيــه. تـــعـــّرض الــقــطــار الــــذي كــانــتــا 
فيه إلى حادث انزالق وخروج عن السكة، في 
إلــى تونس العاصمة. وهــو ما تسبب  طريقه 
فــي كسر كتفها، وفــي كسور عــدة فــي اليدين 
والـــســـاق الــيــمــنــى لــــدى ابــنــتــهــا. ولــــم تحصل 
تــكــفــل  ــتـــى  حـ أو  تـــعـــويـــض  أّي  ــلـــى  عـ ــة  ــمـ فـــاطـ

بمصاريف عالجها هي وابنتها.
ــرزوقــــي هـــو اآلخـــر  بـــــــدوره، يــعــانــي صـــالـــح مــ
اليسرى بعد  اليوم من مشكلة في ساقه  إلــى 
تعّرضه إلى حادث مماثل سنة 2015، عندما 
خـــرج قــطــار عــن الــســكــة، بجهة جــبــل الــجــلــود، 
قرب العاصمة. ومنذ ذلك الوقت لم يعد صالح 
إلـــى الــركــوب فــي الــقــطــار وفـــق قــولــه، ال سيما 
بعد تعّرضه إلــى أكثر من حــادث في رحالته 

اليومية على القطار في اتجاه عمله. 
تكرار حوادث القطارات في فترات متقاربة 
خالل السنوات األخيرة حّول سكك الحديد 
إلى كابوس يؤرق الركاب، فقد باتت مصدرًا 
يهدد أرواح التونسين بعد تسجيل مئات 
اإلصـــابـــات وعـــشـــرات الــقــتــلــى ســنــويــًا على 
 الـــقـــطـــارات 

ّ
ســكــة الـــقـــطـــار. وبـــالـــرغـــم مـــن أن

كـــانـــت مـــن أفـــضـــل وســـائـــل الــنــقــل وأكــثــرهــا 
طاقة  يوفر  منظمًا  قطاعًا  بتشكيلها  أمانًا 
ــفــــوق بــكــثــيــر وســــائــــل الــنــقــل  ــعـــاب تــ ــيـ ــتـ اسـ
ــهــا تــحــولــت الــيــوم 

ّ
الــعــمــومــيــة األخـــــرى، لــكــن

إلــى أزمــة كبيرة بعد تكرار حــوادث انقالب 
القطارات أو خروجها عن السكة.

أســرع وقــت. ومن األسباب األخــرى للحوادث، 
تقادم أغلب السكك الحديدية وعدم تجديدها 

وصيانتها في العديد من املناطق«.
ورد في القانون رقم »74« لسنة 1998 املؤرخ 
بالسكك  املتعلق   1998 آب  أغسطس/   19 فــي 
»يجب  ــه 

ّ
أن  45 الفصل  في  الحديدية، تحديدًا 

ــلـــى الـــســـائـــق خـــــالل ســـيـــر الـــقـــطـــار احــــتــــرام  عـ
الــســرعــة الــقــصــوى املـــرخـــص فــيــهــا واالنــتــبــاه 
ــقــــاف الـــقـــطـــار أو  املــســتــمــر لــحــالــة الــســكــة وإيــ
التخفيض من سرعته عند وجود أي عارض 
السكة واالنتباه لإلشارات واحترامها«.  على 
كــذلــك، يــنــص الــقــانــون عــلــى إجـــــراءات تتعلق 
بالسالمة أهّمها »إلزامية وضع حواجز عند 
الــتــقــاطــعــات بــن ســكــة الــقــطــار والــطــريــق، مع 
إليها بعالمات مرورية قبل 50 مترًا  اإلشــارة 

من موقع الحاجز«.
ــام الـــجـــامـــعـــة الـــعـــامـــة لــلــســكــك  ــ ــاتـــب عـ ــقـــول كـ يـ
»الــعــربــي  الـــحـــديـــديـــة، املــنــصــف املـــيـــمـــونـــي، لـــ
العديد  إلــى  أدت  املفرطة  السرعة   

ّ
إن الجديد« 

من الحوادث خالل السنوات األخيرة. يضيف 
الــــــحــــــوادث ســـبـــبـــهـــا ســائــقــو  ــك  ــلـ ــعـــض تـ  بـ

ّ
أن

السيارات أو الحافالت التي ال تحترم إشارات 
املــــرور عــلــى مــســتــوى الــتــقــاطــعــات. أمـــا فــي ما 
السكة،  الــقــطــارات عــن  بــتــكــرار خـــروج  ق 

ّ
يتعل

التحتية  البنية  أســبــابــه  أحــد   
ّ
أن إلــى  فيشير 

صيانة  عمليات  أخيرًا  جــرت  »لكن  املتهالكة: 
عدة للسكك الحديدية، مع التنبيه إلى ضرورة 
حسن اختيار املوظفن الجدد سواء السائقون 
أو املشرفون على تأهيل السكك«. أما الفتاتي 
 
ّ
فــيــؤكــد ضــعــف املـــشـــرفـــن عــلــى الــتــأهــيــل ألن
شــهــادات  أصــحــاب  مهندسن  ليسوا  أغلبهم 
عليا في التقنية أو الهندسة بل عمال عاديون.

ال يمّر أسبوع منذ 
بداية 2019 إال ويعلن 

االحتالل عن اعتقال 
متسللين

يجب على السائق خالل 
سير القطار احترام السرعة 

القصوى المسموح بها

فــي 16 يــونــيــو/ حـــزيـــران عـــام 2015 اصــطــدم 
قطار ركاب آٍت من منطقة قعفور من محافظة 
كبيرة  العاصمة، بشاحنة  اتجاه  في  سليانة 
ــاة 18 شــخــصــًا وإصــــابــــة 98  ــ إلــــى وفـ ــا أّدى  مـ
بجروح متفاوتة الخطورة. حادث أثار حينها 
ــام الـــــذي طـــالـــب بــــضــــرورة إصـــالح  ــعـ الــــــرأي الـ
على  بــحــواجــز  وتجهيزها  الحديدية  السكك 
 
ّ
أن الــطــرقــات، ال سيما  مــع  تقاطعها  مستوى 
أعــمــال تخريبية  إلــى  الــحــواجــز تتعّرض  تلك 
ــر بـــســـيـــارة  ــ ــدام قــــطــــار آخــ ــ ــطـ ــ غـــالـــبـــًا. أدى اصـ
بمحافظة جندوبة  املناطق  إحـــدى  فــي  أجـــرة 
الــشــمــالــيــة إلـــى مقتل 5 أشــخــاص عـــام 2016. 
كــذلــك، أدى حـــادث آخـــر فــي الــعــام نــفــســه، إلــى 
أربعة من عائلة  مــوت 6 أشخاص من بينهم 
واحــدة، وذلك في اصطدام بن قطار وسيارة 
فـــي الــحــمــامــات بــمــحــافــظــة نـــابـــل. وفـــي بــدايــة 
ــايـــو/ أيـــــار املـــاضـــي جــــرى تــســجــيــل خـــروج  مـ
مختلفتن،  منطقتن  فــي  السكة  عــن  قطارين 
بــالــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة. وشــهــدت 
في  بمحافظة صفاقس  الزيت  منطقة ساقية 
19 مــايــو حـــادث اصــطــدام بــن قــطــار وســيــارة 
صغيرة نتج عنه وفاة ثالثة أطفال كانوا على 

متنها وإصابة سائقها بجروح بليغة.
 مرة تحركات 

ّ
تتكرر الحوادث وتعقبها في كل

احــتــجــاجــيــة مـــن األهــــالــــي مــطــالــبــن بــتــأهــيــل 
لتنبيه  الــحــواجــز  وإصـــالح  الحديدية  السكك 
وزارة  تفتح  فيما  السيارات.  املــارة وأصحاب 
النقل تحقيقًا ملعرفة أسباب الحادث، بالرغم 
من الوعود املتكررة بتجديد السكك الحديدية 
وصيانة القطارات. ويقع تسجيل خروج قطار 
 شهر على مستوى 

ّ
عن السكة بمعّدل مرة كل

النقل. ويجري  وزارة  بــالغــات  الــبــالد بحسب 

قـــطـــار ســنــويــًا بحسب  تــســجــيــل 100 حـــــادث 
ــام الــشــركــة الــتــونــســيــة للسكك الــحــديــديــة،  أرقــ
الطرقات.  مــع  السكك  تقاطع  فــي  أغلبها  وقــع 
وقد جرى تسجيل 97 حادثًا عام 2014. وفي 
عــام 2015 سجل 76 حــادثــًا أدت إلــى وفــاة 20 
شــخــصــًا. وفـــي عـــام 2016 جـــرى تــســجــيــل 46 
حادثًا أدت إلى وفــاة 41 شخصًا ووقــوع 108 

إصابات.
فــي هــذا اإلطــــار، يشير عــصــام الــفــتــاتــي، الــذي 
 أغلب 

ّ
يعمل مــســاعــد ســائــق قـــطـــارات، إلـــى أن

التي  التقاطعات  الــحــوادث تقع على مستوى 
الضوئية.  ــارات  ــ واإلشـ الــحــواجــز  فيها  تغيب 
النقل  وزارة   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ يــتــابــع 

فًا بمراقبة 
ّ
الـــذي كـــان مكل ــت عــن املــراقــب 

ّ
تــخــل

ــــاد الــســائــق خــالل  الــتــقــاطــعــات، ومــهــمــتــه إرشـ
 
ّ
إن آخــر، يقول  التقاطع. على صعيد  اجتيازه 
ســرعــة قــيــادة الــقــطــارات تتسبب فــي عــشــرات 
الـــحـــوادث، فــمــن الــصــعــب امــتــالك الــقــدرة على 
 100 تفوق  بسرعة  يتحّرك  قطار  فــي  التحكم 
في  مــن سرعته  والتخفيض  الساعة،  فــي  كلم 
وقـــت وجــيــز: »الــســائــق ال يــتــحــّمــل مسؤولية 
ــا تــعــلــيــمــات مـــن الــشــركــة حتى  ــهـ ـ

ّ
الــســرعــة ألن

يتمكن مــن إنــجــاز أكبر عــدد مــن الــرحــالت في 

ال يُحسد أهالي غزة 
على ما يعيشونه 

في ظّل الحصار الذي 
يفرضه االحتالل عليهم، 

وقد يجد البعض مبررًا 
للذين يهربون إلى خارج 

الحدود عبر االرتماء في 
المجهول اإلسرائيلي

غزة ـ يوسف أبو وطفة

بوتيرة شبه يومية، يطلق جيش االحتالل 
اإلسرائيلي قنابل ضوئية في سماء املناطق 
الحدودية مع قطاع غزة، بحثًا عن متسللن 
إلى داخل األراضي الفلسطينية املحتلة عام 
1948 وإحباط عمليات تسللهم، األمر الذي 
قد يؤّدي إلى سقوط جرحى وشهداء. وكان 
عدد املتسللن الفلسطينين، خصوصًا من 
الشباب، إلى الحدود الشرقية قد تزايد، في 
 اشتداد الحصار اإلسرائيلي الذي دخل 

ّ
ظل

عــامــه الــثــالــث الــعــشــر بــاإلضــافــة إلـــى تـــرّدي 
األوضاع املعيشية واالقتصادية واستمرار 

حالة االنقسام السياسي في القطاع.
وبـــعـــد تـــراجـــع فـــي عــمــلــيــات الــتــســلــل الــتــي 
ُســـّجـــلـــت فــــي خـــــالل الــــعــــام املــــاضــــي بــفــعــل 
الـــحـــالـــة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
الكبرى وكسر الحصار، ال يمّر أسبوع منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري إال ويــعــلــن االحــتــالل 
اجتازوا  متسللن  اعتقاله  عن  اإلسرائيلي 
الحدود بن القطاع واألراضــي املحتلة عام 
 األجــهــزة األمــنــيــة مــوجــودة 

ّ
1948. ُيــذكــر أن

عــلــى طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي، إلـــى جانب 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــهــدف  أفــــــراد مـــن املـ
ضــــبــــط الــــــحــــــدود ومــــنــــع الـــتـــســـلـــل ورصـــــد 
ثّمة شّبانًا   

ّ
أن التحركات اإلسرائيلية، غير 

الشريط  إلى  الوصول  غزين ينجحون في 
 قوات االحتالل 

ّ
الحدودي واجتيازه، علمًا أن

ــًا بــاعــتــقــالــهــم. بــعــد اعــتــقــال  ال تــنــجــح دائـــمـ
هــــؤالء الــشــّبــان املــتــســلــلــن، تــعــمــد سلطات 
ــى الــتــحــقــيــق،  ــ ــــى تــحــويــلــهــم إلـ االحــــتــــالل إلـ
ــه سرعان ما ُيطلق ســراح معظمهم. 

ّ
غير أن

وهــذا األمــر يجعلهم تحت مراقبة األجهزة 
األمـــنـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، خــشــيــة أن يــكــون 
جــهــاز »الـــشـــابـــاك« قــد نــجــح فــي استقطاب 

املـــرصـــودة في  التسلل   »عــمــلــيــات 
ّ
أن يــؤكــد 

 عــددًا مــن تلك 
ّ

خــالل الــعــام املــاضــي أتــت أقــل
و2017،   2016 عــــاَمــــي  فــــي  ُســـّجـــلـــت  الــــتــــي 
 الــعــدد األكــبــر كـــان فــي عـــام 2017. 

ّ
عــلــمــًا أن

لتتزايد«.  العمليات  عـــادت  فقد  الــيــوم،  أّمـــا 
ويــرّجــح شــهــوان أن »تــشــهــد الــفــتــرة املقبلة 
مزيدًا من االرتفاع في عمليات التسلل إلى 

ــام 1948  داخــــل حــــدود األراضـــــي املــحــتــلــة عـ
الذي  الصعب  االقتصادي  الواقع  في ضوء 
يعيشه الــغــزيــون والــــذي يــحــاولــون الــهــرب 
منه، تحديدًا الشباب. هؤالء ال أفق أمامهم، 

وكثيرون منهم يبحثون عن فرص عمل«.
قت عشرات عمليات التسلل 

ّ
منذ عام 2017، ُوث

ذها شبان توّجهوا إلى داخل األراضي 
ّ
التي نف

 
ّ
أن فيها  األبـــرز  والــســمــة  عــام 1948،  املحتلة 

أعمار هؤالء تراوحت بن 18 و30 عامًا، مع 
الشابات  مــن  مــتــواضــع  عــدد  تسجيل تسلل 
ـــــه مــنــذ إبـــريـــل/ 

ّ
لــــأهــــداف نــفــســهــا. ُيـــذكـــر أن

ــاع  ــام 2017، تـــدهـــورت األوضــ نــيــســان مــن عـ
عّما  غــزة بطريقة مختلفة  فــي  االقــتــصــاديــة 
كانت فــي األعـــوام السابقة، فــي أعــقــاب قيام 
إلى  الرواتب  بتقليص  الفلسطينية  السلطة 
جــانــب تــحــويــل آالف املــوظــفــن إلـــى التقاعد 
الــذي فاقم األوضـــاع املعيشية. املبّكر، األمــر 

فــي الــســيــاق، يــقــول املــتــخــصــص فــي الــشــأن 
»الــعــربــي  الــحــقــوقــي صـــالح عــبــد الــعــاطــي لـــ
اإلسرائيلي  الحصار  »ظـــروف   

ّ
إن الجديد« 

املشّدد على قطاع غزة منذ 13 عامًا وحالة 
الــيــأس الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــشــبــاب نتيجة 
انــســداد األفـــق أمــامــهــم هــي الــدافــع الرئيس 
ويـــتـــحـــّدث  ــلـــل«.  ــتـــسـ الـ إلـــــى  لــجــوئــهــم  وراء 
ــــروب الــغــزيــن مـــن الـــواقـــع املعيشي  عـــن »هـ
واالقــتــصــادي ومــحــاولــة الــبــحــث عــن فــرص 
عمل أو الهروب من املشكالت االجتماعية«، 
من دون أن ينسى »ارتباط آخرين بالتخابر 
مــع االحــتــالل اإلســرائــيــلــي«. وإذ يــؤكــد عبد 
ــرة 

ّ
 »ال إحـــصـــاءات دقــيــقــة مــتــوف

ّ
الــعــاطــي أن

ـــق عــمــلــيــات الــتــســلــل بـــصـــورة دقــيــقــة«، 
ّ
تـــوث

 »األمــر في تزايد ملحوظ منذ 
ّ
يشير إلى أن

بداية العام الجاري، وهذا ما تبّينه الحاالت 
 ذلـــك يــأتــي »فــي 

ّ
املــعــلــن عــنــهــا«، شـــارحـــًا أن

حاالت فردية يتّم رصدها أسبوعيًا من قبل 
جهات مختلفة«.

 »ثّمة ضرورة 
ّ
ويشدد عبد العاطي على أن

ــبــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن  مـــلـــّحـــة لـــتـــمـــكـــن الــــشــ
بــــقــــطــــاع غــــــــزة فــــــي مـــخـــتـــلـــف املــــؤســــســــات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تغيير 
استمرار  أمامهم، في ضــوء  الحالي  الــواقــع 
ــار اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غـــــزة وحـــالـــة  الـــحـــصـ
»خطورة  من  ر 

ّ
ويحذ السياسي«.  االنقسام 

الــتــســلــل وانـــعـــكـــاســـاتـــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـــى 
ـــبـــه على 

ّ
ــــذي يـــرت ــنـــي الـ جـــانـــب الــتــأثــيــر األمـ

املقاومة  على  وكذلك  الفلسطيني  املجتمع 
الفلسطينية في القطاع املحاصر«، موضحًا 
 خاصًا معه بهدف 

ً
 األمر »يتطلب تعامال

ّ
أن

تقليص عدد املتسللن«.
 املقاومة الفلسطينية 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

سبق أن أعلنت عن اعتقالها متخابرين مع 
االحــتــالل اإلسرائيلي كــانــوا يــحــاولــون إّمــا 
اجــتــيــاز الــحــدود أو كــانــوا مــوجــوديــن على 
األمنية  ــراءات  ــ اإلجـ بــدت  وقــد  منها.  مقربة 
ــقــــاب عــمــلــيــة الــتــســلــل  أكـــثـــر تــــشــــّددًا فــــي أعــ
ذتها قوة إسرائيلية خاصة 

ّ
الفاشلة التي نف

إلى القطاع في نوفمبر/ تشرين الثاني من 
عام 2018.

هؤالء. ويقول املتخصص في الشأن األمني 
 »هذه 

ّ
»العربي الجديد« إن إسالم شهوان لـ

قبل  من  واملساومة  لالبتزاز  معّرضة  الفئة 
االحتالل اإلسرائيلي، وقد يصير عدد منها 
 »عمليات 

ّ
متخابرًا مع االحتالل«، مضيفًا أن

التسلل إلى داخل الحدود تستنزف القدرات 
األمنية في غزة، نظرًا إلى ما يتطلبه األمر 
ــن مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة لــســلــوك املــتــســلــلــن،  مـ
ــم مــــن جـــديـــد إلـــى  ــهـ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد عـــودتـ
الــقــطــاع املــحــاصــر. رّبــمــا يــكــون بعضهم قد 

ارتبط باالحتالل«.
 »عــمــلــيــات التسلل 

ّ
ويــشــيــر شــهــوان إلـــى أن

قبل عام 2014 كانت ترتبط ببعد اجتماعي 
ــادي. ومــــــع اشــــتــــداد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوي ثــــــّم اقـ ــربــ ــ وتــ
األخــيــرة،  األعـــوام  فــي  اإلسرائيلي  الحصار 
أضحى البعد االقتصادي هو العامل األبرز 
 شــهــوان 

ّ
مـــن وراء عــمــلــيــات الــتــســلــل«. لــكــن

قطارات تونس 
تخرج عن سككها

معاناة الركبان تتفاقم وسط الحصار

المواد الغذائية تصل إلى 
المخيّم عبر مهّربين إنّما 

بأسعار مرتفعة جدًا

ريان محمد

يمضي آالف املدنين في مخّيم الركبان، على 
الـــحـــدود الــســوريــة األردنـــيـــة، فــي مــحــاوالتــهــم 
لــلــصــمــود فــي وجـــه ضــغــوط الــنــظــام الــســوري 
والــروس وكذلك املجتمع الدولي الصامت عن 
سياسة الحصار والتجويع. هؤالء ال يرغبون 
ــــودة إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام والــعــيــش  ــعـ ــ ــي الـ فــ
النازحن  من  العسال  إبراهيم  سطوته.  تحت 
الركبان، ال  إلى مخّيم  الذين لجأوا  السورين 
الجديد« من  »العربي  إلى  التحّدث  يتردد في 
أمــام غــرف من الطن تؤويه وإلــى جانبه ابنه 
محمد الذي لم يكمل عامه التاسع بعد. يخبر 
وهـــو يتصبب عــرقــًا تــحــت الــشــمــس الــحــارقــة، 
ـــه عـــاد مــن الــســوق قــبــل قليل بــعــدمــا تــجــّول 

ّ
أن

فيه مــّرات عــّدة. يضيف: »كنت آمــل بــأن أجلب 
مــعــي بــعــض الــخــضــروات الــتــي ُحــرمــنــا منها 
املرتفعة.  بأسعارها  ُصعقت  ني 

ّ
لكن ألسابيع، 

ســعــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــواحــــد مـــن أّي صــنــف ال 
لــيــرة ســـوريـــة )نــحــو 1.6 دوالر   عـــن 900 

ّ
يــقــل

ـــه »هــنــاك، رحــت أحسب 
ّ
أمــيــركــي(«. ويــتــابــع أن

كم ربطة خبز )كيس يحوي عدد من األرغفة( 
يمكنني أن أشتري بمثل ثمن كيلوغرام واحد 
فوجدت  غيرهما.  أو  الطماطم  أو  الخيار  مــن 
ني قد أحصل على أربــع ربطات من الخبز، 

ّ
أن

أي ما يكفينا على مدى أربعة أيام. في النهاية، 
عــدلــت عــن األمـــر واشــتــريــت ربــطــة خبز وعــدت 
 »وجبة هذا اليوم 

ّ
أدراجي«. ويقول العسال إن

هــي ذاتــهــا الــتــي نــتــنــاولــهــا مــنــذ أيــــــام... برغل 
مطبوخ مع رّب البندورة )معجون الطماطم(. 
ليس بمقدوري توفير أكثر من ذلك«. ويوضح 
ـــه يعيش وعــائــلــتــه املــؤلــفــة مــن أربــعــة أفـــراد 

ّ
أن

أخوه  له  يرسلها  التي  املــاديــة«  »املعونة  على 
الــالجــئ إلــى إحـــدى الـــدول األوروبـــيـــة. ويشير 
ـــه »عــنــدمــا لــجــأنــا إلـــى املــخــّيــم، 

ّ
الــعــســال إلـــى أن

كان محمد بالكاد يمشي خطوات عــّدة. وهو 
لم يتذّوق بعد فرحة العيد، فال ساحة للعيد 
في املخّيم وال مراجيح وال حلويات. كذلك لم 
أتمّكن من شراء جالبية جديدة له باملناسبة 
له كــرة جديدة  ني صنعت 

ّ
مثلما وعــدتــه، لكن

من أكياس النايلون والخرق البالية«.
أّم خالد »العربي الجديد«  من جهتها، تخبر 
 ثــّمــة 

ّ
ـــهـــا أســـرعـــت لــتــخــبــر زوجـــهـــا أن

ّ
كــيــف أن

املخّيم. تضيف:  إلى سوق  خضروات وصلت 
ــد مــا تــبــقــى فــي جــيــبــه مــن نــقــود، فوجد 

ّ
»تــفــق

ثالثة آالف ليرة )نحو 5.7 دوالرات(، وتّوجهنا 
إلى السوق. والده كان قد وعده بأن يرسل له 
املال قريبًا، ورحنا نتحّدث في طريقنا عن ما 
البطاطا والطماطم  ه... بعضًا من  نريد شـــراء

ــار والـــفـــاصـــولـــيـــاء والـــبـــاذنـــجـــان، من  ــيـ والـــخـ
دون أن ننسى الــتــفــاح لــأطــفــال. هــم ذّكــرونــا 
بــه ونــحــن نــهــّم بــالــخــروج«. وتــتــابــع أّم خالد: 
»شـــعـــرنـــا بـــفـــرحـــة غـــريـــبـــة ونـــحـــن نــنــظــر إلـــى 
مللنا  فقد  الــســوق،  في  والفواكه  الخضروات 
ننَس  ولـــم  نــريــده  مــا  . جمعنا 

ّ
واألرز الــبــرغــل 

نا انتظرنا معرفة مجموع حسابنا 
ّ
التفاح. لكن

لــنــرى كــم كــيــلــوغــرامــًا مــن الــتــفــاح نــجــلــب. راح 
البائع يزين ما عبأناه في األكياس ويسّجل 
ــه، قــبــل أن يــتــوّجــه  ــامـ ــار عــلــى ورقــــة أمـ ــعـ األسـ
: اعــطــيــنــي حــّبــة بــطــاطــا صغيرة 

ً
إلــيــنــا قـــائـــال

لــيــصــيــر الـــحـــســـاب ســبــعــة آالف لـــيـــرة )نــحــو 
أن  قبل   

ً
قليال أّم خالد  ف 

ّ
تتوق 13.5 دوالرًا(«. 

 األرض وتبتلعنا. 
ّ

ينا لو تنشق
ّ
تقول: »كم تمن

نا لم نجد تفاحًا وال 
ّ
وقّررنا أن نخبر األوالد أن

البائع  انشغال  اغتنمنا  ثــّم  حتى خــضــروات، 
فتركنا األكياس وعدنا أدراجنا«.

»العربي الجديد«:  أّما أّم شاهر محمد، فتقول لـ
»ال أريد خضروات وال فواكه. أريد فقط علبة 
حليب لطفلي، فأنا لم أعد قادرة على إرضاعه 

 بسبب التغذية السيئة«. 
ّ

طبيعيًا. حليبي جف
تــضــيــف: »أخــشــى الــيــوم أن أفــقــد ولــــدي، فهو 
 يــوم«، متسائلة 

ّ
 من وزنه في كل

ً
يخسر قليال

الطفل حتى  »مــا ذنــب هــذا  ودموعها تنهمر: 
يجوع؟«.

في السياق، يقول الناشط في مخّيم الركبان، 
 »املواد 

ّ
»العربي الجديد« إن عمر الحمصي، لـ

الــغــذائــيــة تــصــل إلــيــنــا عــبــر بــعــض املــهــّربــن، 
ما بأسعار مرتفعة جدًا. وهذا األمر ينطبق 

ّ
إن

على الخضروات والطحن والسكر وغيرها«. 
يــضــيــف: »أســتــغــرب كــيــف يــشــتــري أشــخــاص 
أوضاعهم املادية مقبولة نصف كيلوغرام من 
هــذا الــنــوع ونصفًا آخــر مــن نــوع ثـــاٍن لعائلة 
 
ّ
«، الفــتــًا إلــى أن

ً
ــفــة مــن 10 أشــخــاص مــثــال

ّ
مــؤل

 تلك الخضروات 
ّ
ون لو أن

ّ
»سّكان املخّيم يتمن

ــه »فــي خالل 
ّ
لــم تــــأِت«.  ويــوضــح الحمصي أن

شــهــر رمـــضـــان الـــــذي انـــقـــضـــى، كـــانـــت وجــبــة 
املــخــّيــم بمعظمهم، تتكّون  أهــل  لــدى  اإلفــطــار 
ـــة منهم 

ّ
املـــرقـــة، وقـــل مـــع  الــبــرغــل  أو   

ّ
األرز مـــن 

ــــن فــي 
َ
ــّرت ــّرة أو مــ ــ كـــانـــت تـــشـــتـــري الـــخـــضـــر مــ

األسبوع بحسب قدرتها املالية. أّما اللحم، فلم 
تستضفه موائد معظم النازحن في رمضان، 
الـــواحـــد منه   ســعــر الــكــيــلــوغــرام 

ّ
ال ســّيــمــا أن

إلى  8.7 دوالرات(«. ويشير  )نحو  ليرة   4500
»الناس يفاضلون في خالل تسّوقهم بن   

ّ
أن

كيلوغرام  يشتروا  أن  من  فبداًل  يشترونه.  ما 
 ،

ً
1.6 دوالر( مثال ليرة )نحو  بـ 900  الطماطم 

يــخــتــارون رّب الــبــنــدورة وســعــر الــكــيــلــوغــرام 
الواحد منه 800 ليرة )نحو 1.5 دوالر( يكفيهم 

لتحضير املرقة على مدى ثالثة أيام«.
ـــــه »لــم 

ّ
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــؤكـــد الــحــمــصــي أن

ُيــســّجــل أّي خـــروج جــمــاعــي مــن املــخــّيــم منذ 
نــحــو ثــالثــة أســابــيــع، بــل ثــّمــة حـــاالت فــرديــة 
فــقــط. أّمـــا الــبــاقــون فــي املــخــّيــم فيأملون فتح 
طريق إلى الشمال أو إدخــال املــواد الغذائية 
 األمم 

ّ
بأسعار منطقية«. تجدر اإلشارة إلى أن

املــتــحــدة كــانــت قــد قــــّدرت فــي آخـــر تقاريرها 
عدد املدنين الباقن في مخّيم الركبان بنحو 

29 ألف شخص.

الــتــطــور وال  الــبــشــري مــا زال قيد  النفس  علم 
بالفعل بعض  لكن نعرف  الكثير عنه.  نعرف 
األساليب لتحسن تقديرنا لذاتنا عن طريق 
ــذا اإلطـــــار،  . فـــي هــ

ً
ــال ــثـ ــدم مـ ــقـ ــرة الـ مـــشـــاهـــدة كــ

الحقائق  يكشف موقع »برايت سايد« بعض 
التي تعلمنا أشياء عن أنفسنا. 

1 - مع مرور الوقت، يزداد القلق لدى األطفال 
والبالغن، وهناك أسباب عــدة لذلك، وهــي: - 
في  كما  االجتماعية  بالقيود  نشعر  نعد  لــم 
السابق. نغّير أعمالنا في الكثير من األحيان، 
ونـــادرًا مــا نــشــارك فــي أي نشاطات دينية أو 
اجتماعية، ونتزوج في وقت الحــق، ونقضي 

وقتًا أكبر لوحدنا.
- نريد الكثير من األشياء مثل الثروة وعالقة 
مــثــالــيــة، لــكــن لــديــنــا أفــكــار غــيــر واقــعــيــة حــول 

الشكل الذي يجب أن نبدو عليه وكيف يجب 
أن يتصرف شريكنا.

- نتلقى الكثير من األخبار السيئة من نشرات 
العالم تحول  بأن  ما يجعلنا نشعر  األخبار، 

إلى مكان خطير.
2 - إذا كــنــت تــرغــب فـــي الــعــثــور عــلــى الــحــب، 
إذا خرجت  إلــى مــوعــدك.  اصطحب معك كلبًا 
لــلــقــاء فــتــاة واصــطــحــبــت كــلــبــك مــعــك، ستزيد 
فرص نجاحك كثيرًا. يشعر الناس بثقة أكبر 
عندما يتعاملون مع شخص جذاب لديه كلب 
إلــى جانبه. وأظهرت دراســة أن الفتيات أكثر 
 إلى إعطاء أرقام هواتفهن للرجال الذين 

ً
ميال

لديهم كالب. وبشكل عام، يبدو أن األشخاص 
الذين يربون حيوانات أكثر جدارة بالثقة.

3 - يخاف بعض الناس من السعادة: الخوف 

ــادة مـــا يـــكـــون مـــوجـــودًا لــدى  ــ مـــن الـــســـعـــادة عـ
األشــخــاص الــذيــن اخــتــبــروا نــوعــًا مــن املــأســاة 
ــانــــوا ســــعــــداء. وهــــــذا هــو  الــشــخــصــيــة حــــن كــ
أمر  حـــدوث  يتوقعون  يجعلهم  الـــذي  السبب 
سيئ إذا ما كانوا سعداء، ويفعلون كل ما في 
البعض  يعتقد  قد  السعادة.  لتجنب  وسعهم 
أنـــهـــم انـــطـــوائـــيـــون ويــتــجــنــبــون الــــذهــــاب إلــى 
الحفالت واملناسبات اللطيفة األخرى. لكن في 
الواقع، ال يخافون من أن يكونوا مع أشخاص 

آخرين، فهم خائفون من الشعور بالسعادة.
4 - مــقــدار التوتر الــذي يتعرض لــه الشخص 
الــذي يشعر  التوتر  عندما يفقد هاتفه يشبه 
بــه خـــالل هــجــوم إرهـــابـــي: عــلــى الــرغــم مــن أن 
ــد يــتــعــرض  ــهـــدة الـــتـــي قــ أكـــثـــر األحــــــــداث املـــجـ
ــراد األســـرة  لــهــا األشـــخـــاص هــي وفـــاة أحـــد أفــ

 أن الــخــوف مــن فــقــدان 
ّ

أو عــقــوبــة الــســجــن، إال
الــهــاتــف الــذكــي أو الــتــأخــر فــي الــقــطــار يشبه 
ــابــــي. وهـــنـــاك مــواقــف  الـــتـــعـــّرض لــهــجــوم إرهــ
أخــــرى قــد تــــؤدي إلـــى الــتــوتــر مــنــهــا الــكــوارث 
وإطـــالق  والــفــيــضــانــات  كــالــحــرائــق  الطبيعية 

النار واألمراض الخطيرة.
الــيــومــيــات تحسن الــصــحــة: يمكن  5 - كــتــابــة 
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اضــطــرابــات 
فــي األكــــل أو االكــتــئــاب االســتــفــادة كــثــيــرًا من 
كتابة املذكرات ألنها تساهم في تقوية جهاز 
املناعة. وجود مذكرات يمكن أن يجعل جهاز 
أقــوى، ويساعد على  لــدى األشخاص  املناعة 
الــتــعــامــل مـــع اإلجــــهــــاد، وحــتــى أنــــه يــقــلــل من 

أعراض الربو.
)ربى أبو عمو(

هذه 
بعض 

الحقائق 
عن 

أنفسنا

حنا مخايل

الــحــشــرات جـــزء مــن عــاملــنــا الــبــري واملــائــي مــنــذ وجــــوده. ولــكــل حشرة 
 البعوض يعشق 

ً
ل. فمثال

ّ
ر وتحل

ّ
خصائصها وميزاتها التي تجعلك تفك

العقص عند اكتمال القمر، الفراشات تأكل من رجليها، والنحل حيوان 
يعشق الرقص.

ى 
ّ
مع الثورة الزراعية ومن ثم الثورة الصناعية، وغزو اإلسمنت الذي غط

التربة حيث تضع الحشرات عمومًا بيوضها أو بسبب املبيدات الزراعية 
واستخدامها بكثافة، جرى القضاء على حشرات ضارة وغير ضارة.

حني تظهر معظم الحشرات يكون ظهورها عادة بأعداد كبيرة، وتظهر 
ليس  املشهد  ذلــك  نسلها.  على  وتحافظ  وتتكاثر  وتتالقح  تتغذى  كي 
بعيدًا عن ذاكرة اللبنانيني، ففي إبريل/نيسان املاضي شاهد اللبنانيون 
السوداء  الخنافس  أن وّدعوها حتى ظهرت  لبثوا  الفراشات بكثرة وما 

.)
ّ

»نمنم« )البق وانتهى املطاف بالحشرة املعروفة محليًا بالـ
هـــذه الــحــشــرات وغــيــرهــا هــي حــشــرات ربيعية تنتظر درجــــات حـــرارة 
مــرتــفــعــة نــســبــيــًا، وكــذلــك الــشــمــس والــرطــوبــة حــتــى تــخــرج مــن املــرحــلــة 
»الــســبــات الــطــويــل« الــخــاصــة بها للبحث عــن الــغــذاء وأمــاكــن  املــعــروفــة بـــ
التكاثر. »النمنم« كانت آخر هذه »املفاجآت«. فقد استطاعت هذه الحشرة 
بذكائها عبور العراق فسورية وحطت رحالها في لبنان بانتظار مطر 
تليها  والــجــفــاف  الــحــر  يــونــيــو/حــزيــران. فالنمنم تظهر بعد مــوجــة مــن 
تقلبات جوية ومطر... وهو تمامًا ما حصل في األسبوع املاضي. حالة 
مبكية،  كانت مضحكة  الحشرة  هــذه  من  املواطنني  بعض  عند  »الهلع« 
التواصل  مــواقــع  عبر  الدقيقة حولها  غير  املــعــلــومــات  انــتــشــار  ظــل  فــي 
اإلجتماعي ومن دون التأكد من صحتها. ما دفع أحدهم إلى استبدال 
الــعــائــلــة عــلــى تطبيق »واتــســاب«  الــخــيــر« عــلــى مجموعة  »وردة صــبــاح 
الخير،  آخــر صــبــاح  »هـــذا  تحتها  كتب  بعدما  النمنم  لحشرة  بــصــورة 

ستأكلنا هذه الحشرات«!
حية  كائنات  هي  الحشرات  الخطر.  بهذا  ليست  الحشرات  أن  الحقيقة 
من  ليس  لذلك  الشتاء،  من  وتختبئ  البيولوجية  دورتــهــا  لتكمل  تخرج 
الضروري مكافحتها باملبيدات السامة، وخاصة أن مناخنا ملّوث ولم 
يعد يحتمل املزيد من التلوث بسبب زيارة قصيرة للحشرات. وفي حال 
الضرورة يمكن استبدال تلك املبيدات بالفخاخ الالصقة الصفراء التي 
الحشرات  أن  للبيئة. كما  الحشرات وتقتلها بطريقة غير ملوثة  تجذب 
بشكل عام تنجذب لإلنارة فمن املستحسن إطفاء األضــواء الخارجية 
ب دخولها إلى البيوت. كما أن ارتداء األلوان الفاتحة 

ّ
وإقفال النوافذ لتجن

قد يجذب هذه الحشرات فيستحسن عدم ارتدائها في أماكن وجودها. 
ال تخافوا من الحشرات. ال تسمموها وال تقتلوها. هي موجودة ألسباب 
الحشرات،  فــإذا قضينا على  البيئي.  للنظام  أساسية  عدة وهي ركيزة 

انهارت الدورة البيئية كأحجار الدومينو وانتهى بنا العالم!
)متخصص في الحشرات(

ال تخافوا من الحشرات

إيكولوجيا تحقيق

هؤالء لم 
يعمدوا إلى 

التسلل... ما زالوا 
يأملون )مجدي 
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