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الخنازير في الكفريات :كابوس مزعج يظهر في
الليل ليخ ّلف مصائبَ في النهار
مخامرة :لتزايد الخنازير اليوم أسباب عدة واالستيطان أحدها

من إحدى قرى الكفريات الخرضاء «كفر جمال» ّ
أكد املزارع محمد جابر
املتضمن ألرض يزرع فيها خرضوات وأعشابا ً يف بيوت بالستيكية -تعرّضً
ممزقة الجدران البالستيكية للبيوت.
الخنازير الربية ملزروعاته،
«مثيل مثل املزارعني اآلخرين ،فكرت بعرشات الطرق ملكافحة الخنازير ،عرب
تسميمها أو نصب الفخاخ لها ،إال أن تكاثرها الرسيع يفوق قدراتنا ،ما حدا بي
إىل تغيري املحصول املرغوب للخنزير كالخيار والبندورة إىل محاصيل أقل رغبة
كالفلفل والزعرت» .قال جابر

الغلبة للخنازير
ال يخف�ى على امل�زارع الفلس�طيني
ال�وارث للمهنــ�ة «أبا ً عـ�ن جــد»
بأن الخنزير الربي جزء من الطبيعية
الفلسطينية ،وهو موجود منذ القدم.
إال أنه يس�تهجن اليــوم ،كثرة عددہ
وتزايـ�دہ بش�كل مدم�ر لألخضر
والياب�س ،واس�تهدافه للم�زارع
الخضراء وتكبي�دہ خس�ائر مادي�ة
ومعنوية للمزارعني ،يف الوقت الذي ال
َ
أساليب وقائية فيزيائية
يتبع املزارع
تحم�ي مزروعات�ه ،أو يتوف�ر ل�ه أي
تعويض حكومي يذكر.

املدير التنفيذي ملجلس خدمات الكفريات املشرتك محمد خرض ،من عائلة
تمتهن الزراعة منذ القدم ،وتملك الحقول الزراعية .اشتكى بدوره من أذى
الخنازير املدمّرة ،والتي لم ي َر من جدوىً يف تسميمها بالبيض املسلوق نظرا ً
لقتله دودة األرض املفيدة للرتبة ،ما حدا بالعائلة إىل التقليل من زراعة النباتات
األرضية كالخرضاوات ،والرتكيز عىل األشجار.
ويلفت خرض ،إىل أن ظاهرة الخنازير املهاجمة للحقول ،قد تفاقمت يف السبع
سنوات األخرية ،متيقنا ً بأن االحتالل هو من يجيء بها محملّة بشاحنات،
وينرشها بالقرب من الحقول الفلسطينية لتدمريها.

لمحة عن الخنازير
من املعروف أن الخنازير الربية تتكاثر بشكل رسيع جداً ،وقد تحمل األنثى 13
خنوصا ً يف املرة الواحدة .تبحث الخنازير يف فصل الصيف عن املناطق الرطبة،
فتستهدف حدائق املنازل املزروعة بالخرضاوات بحثا عن املاء .حيث تقطع
مسافات طويلة يف الليل ،خاصة إذا اشتمت رائحة املزروعات املحببة لها مثل
البندورة والبطاطا .وقد باتت الخنازير تشكل خطرا عىل حياة الناس ،ففي
بعض القرى يخىش املواطنون الخروج من منازلهم يف ساعات الليل خوفا من
الخنازير التي تجوب الطرقات عىل شكل قطعان كثرية العدد ،وتلتهم األخرض
واليابس وتتلف املزروعات وتحارص البيوت.

تجارب زراعية وبيئية

ربى عنبتاوي /مركز معا ً

مخامــرة:

االستيطان وسلوك المواطن هما سببان رئيسيان النتشار الخنازير
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ومن وزارة الزراعة تحدث جميـل مخامرة من مديرية البيطرة ،عن ظاهرة الخنازير الربية املنترشة
بأعداد مهولة هذہ األيام مشريا ً إىل أن ذلك يعـود لثالثة أسبــاب من وجهة نظرہ ،األول :سلوك املواطن
الفلسطيني يف التخلص من النفايات والذي ال يكون سليما ً يف أغلب األحيان ما يجــذب الخنازير التي
تقتات عىل القاذورات .ثانياً :املستوطنات اإلرسائيلية والتي حدت من تنقل الخنازير ،فركزتها يف املناطق
الريفية وحمتها فعليــا ً حني طوقت املناطق من حولها ،وثالثــاً :منع االحتــالل من إدخال مبيـدات
كيمــاوية مثل السجنني والذي كان يقيض عىل الخنــازير بنجاعة وذلك ألسبــاب بيئية وأمنية .

تجارب زراعية وبيئية

حياة الخنزير مهمة لدى اإلسرائيليين
يقول مخامرة تعقيبا ً عىل قرار املنع اإلرسائييل لسم السجنني« :كنا نستخدم تلك املادة املتوفرة من قبل
دوائر الخدمات البيطرية التابعة للمحافظات ،وكانت ذات فعالية كربى يف القضاء عىل الخنازير والكالب
الضالة ،ولكن يف السنوات األخرية منعت تلك املادة إرسائيليا ،وبعد ثالث جلسات استيضاحية بني اإلرشاد
الزراعي والخدمات البيطرية اإلرسائيلية ،رفضت األخرية بيع املادة لعواقبها البيئية الوخيمة من ناحية،
ورفضها طريقة قتل الكائن الربي ،معتمدة مبدأ تحديد التكاثر وليس اإلبادة.
من هنا دعا مخامرة املزارعني إىل عدم انتظار دخول السموم ،ألن األمر بات مستحيالً ،مشجعا ً إياهم عىل
التحرك نحو تسييج بيوتهم البالستيكية ومزارعهم باألسالك الشائكة ،وعدم انتظار تعويضات الزراعة،
فأرضار الخنازير ال تدخل ضمن فئة الكوارث البيئية.
ونفى مخامرة وجود أي معلومات أو تقارير تثبت تورط إرسائيل يف إدخال الخنازير الربية عرب شاحنات
ونرشها بالقرب من الحقول ،حاثا ّ مواطنيه عىل تغيري سلوكياتهم الخاطئة املتمثلة يف إلقاء النفايات
والدواجن النافقة يف العراء ،ألنها عامل جذب للخنازير.

