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في غياب العالج الوقائي الفعال« :إنفلونزا اخلنازير»
ستصيب ربع السكان في فلسطني وقد تقتل آالف املصابني
التنوع الطبيعي للحيوانات البلدية وتربيتها بطرق تقليدية دون
مضادات وهورمونات يجعالنها أكثر مناعة ضد األمراض
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ج���م���ع���ي���ة ذن�����اب�����ة ال����زراع����ي����ة
ال��ت��ع��اون��ي��ة مت���ي���زت ف���ي إنتاج
كميات كبيرة من الكمبوست

باحثون واختصاصيون يدعون
لسن تشريعات خاصة باألغذية
املعدلة وراثيا ويطالبون بجهود
إعالمية وبحثية جتاهها

مرفق البيئة العاملية
برنامج املنح الصغيرة

جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تعرضت البشرية ،ف��ي العقد األخ�ي��ر ،لهجوم متواصل م��ن األوبئة
املعدية اخلطيرة ،مبا فيها «جنون البقر»« ،إنفلونزا الطيور» (،)H5N1
الـ»سارس» ،وأخيرا «إنفلونزا اخلنازير» ( .)H1N1وكما هو معروف،
«إنفلونزا الطيور»« ،إنفلونزا اخلنازير» والـ»سارس» عبارة عن أمراض
فيروسية؛ أما مرض «جنون البقر» (أو مرض «كروتسفلد-جيكوب»)
فهو تلف في اجلهاز العصبي سببه بروتينات معتلة متراكمة في الدماغ.
وباستثناء م��رض ال �ـ»س��ارس» (ال��ذي ترجمته احل��رة« :أزم��ة تنفسية
ح��ادة») ،فإن أسماء هذه األم��راض تشير إلى أصولها .وبالفعل ،يكمن
القاسم املشترك بينها في أمناط التربية احليوانية باملزارع؛ حيث حتشر
احليوانات (الدجاج والبقر واخلنازير وغيرها) بكثافة كبيرة في مساحة
محدودة جدا ،ويذبح منها سنويا نحو مئة مليار.
وكما يبدو ،فإن شدة هذه األم��راض آخذة في االزدي��اد .وحتى اآلن ،توفي
من «جنون البقر»  206أشخاص ،معظمهم في أوروب��ا .بينما تسبب مرض
الـ»سارس» ،خالل السنتني  ،2003 – 2002في وفاة  774شخصا من أصل 8
آالف إصابة بنفس املرض .أما «إنفلونزا الطيور» فقد أدت إلى وفاة  269شخص
من أص��ل  552إصابة (حسب منظمة الصحة العاملية) ،علما ب��أن «إنفلونزا
الطيور» والـ»سارس» تسببا في أضرار اقتصادية بالغة ،منها  20مليار دوالر
خسائر في قطاع السياحة بآسيا وحدها .إال أن «إنفلونزا اخلنازير» تعد األكثر
إثارة للقلق؛ إذ يتوقع أن تصيب نحو ربع السكان في فلسطني التاريخية ،وقد
تتسبب في وفاة مئات أو آالف املصابني ،وفقا ألكثر التوقعات اعتداال.

مقارنة مع إنفلونزا الطيور

وتعود أصول مرض «انفلونزا اخلنازير» إلى أمناط التربية احليوانية
في املزارع ،وذلك متاما كما هو احلال في «إنفلونزا الطيور» التي انتشرت
بسبب ما يسمى بالتربية الصناعية للدجاج التي تعد أقل تكلفة وجهدا،

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اآلراء الواردة في ملحق «البيئة والتنمية» تعبر عن رأي كتابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو املؤسسة الداعمة
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احتمال إصابة األطفال الذين يستنشقون البنزين واملشتقات النفطية بسرطان الدم أكبر بأربع مرات من غيرهم

القوانني واألنظمة الفلسطينية ال متنع إنشاء محطات
وقود داخل األحياء السكنية
وزارة الصحة الفلسطينية :بعض محطات الوقود يعد إشكالية بيئية وصحية ال يستهان بها
هبة الطحان
خاص بآفاق البيئة والتنمية
“يعاني طفلي من ضيق التنفس منذ ثالثة أعوام ،ونشم
رائ�ح�ت��ي البنزين وال �س��والر ص�ب��اح م�س��اء كما يستنشق
ال�ن��اس األوك�س�ج�ين ،قمنا بتقدمي ال�ش�ك��اوى إل��ى اجلهات
املختصة أكثر من م��رة ،ولكن دون جدوى؟؟!”“ .نطالب
بنقل ه��ذه احملطة بعيدا عن األماكن السكنية حفاظا على
صحة املواطنني”.
بهذه اجلمل القصيرة عبر أبو خضر ،خمسة وأربعون
عاما ،عن معاناته وعائلته النفسية والصحية ،حيث تقع
احملطة بالقرب من منزله املتواضع في رام الله ،وال يبعد
عنها سوى أمتار قليلة.
فمحطات تعبئة الوقود إشكالية قدمية جديدة ،بسبب تواجد
بعضها بشكل عشوائي داخل األحياء السكنية ،وأحيانا بشكل
م�لاص��ق ،مم��ا يعرض م��ن حولها إل��ى مخاطر صحية وبيئية
جادة.
والسؤال هنا ،هل تستطيع اجلهات املعنية إنهاء معاناة
هؤالء السكان؟ والعمل على ترحيل هذه احملطات إلى أماكن
أخرى غير مأهولة ،وبخاصة في ظل وجود قوانني وأنظمة
ال متانع في إقامة هذه احملطات داخل األحياء السكنية؟ وماذا
عن إج��راءات السالمة العامة في احملطات ،ومدى جاهزيتها
لتجنب األخطار؟
آفاق البيئة والتنمية تطرح هذه املشكلة مع بعض األطراف
ذات ال �ع�لاق��ة ،ل�لإج��اب��ة أو اإلض� ��اءة ع�ل��ى ب�ع��ض ج��وان��ب هذا
املوضوع.

اإلشكاالت الصحية

أث�ب�ت��ت ال ��دراس ��ات أن اح �ت �م��ال إص��اب��ة األط��ف��ال الذين
يستنشقون البنزين وم��واد نفطية أخرى مبرض سرطان
الدم هو أكثر بأربع مرات من غيرهم.
في السياق ،بني الدكتور عبد الصمد احلكيمي مستشار
األمان والسالمة املهنية في اليمن انه كلما ارتفعت كمية البنزين
في الهواء املستنشق ولو لوقت قصير ،فإنها تؤدي إلى مشاكل
صحية جادة في الرئتني ،مشيرا إلى أن الرصاص املوجود في
البنزين له تأثيرات سلبية وخطيرة ويسبب العديد من
األم��راض كفقر ال��دم ،والتهاب مزمن في الكلى ،واإلصابة
بالنقرس والتهاب الكبد.
وي��ؤك��د ذل��ك ،إبراهيم عطية مدير ادارة صحة البيئة في
وزارة الصحة الفلسطينية الذي يرى أن استنشاق املشتقات
النفطية على امل��دى البعيد ي��ؤدي إل��ى م��رض السرطان.
مشيرا إلى أن رائحة البنزين تنفذ إلى اجلسم عن طريق األنف،
وتسري إلى أنحاء اجلسم عن طريق الدم وتختزن كميات منه
في نخاع العظم وفي األنسجة الشحمية.
وح��ول تأثير الرصاص على الرئتني فإنه يحدث تهيجا في
أغشية الشعب الهوائية فتحدث حاالت ربو ون��زالت شعبية،
وأحيانا يؤدي الرصاص إلى تليف القلب.
كما أن الرصاص املوجود في البنزين له تأثير كبير على
األط �ف��ال واحل ��وام ��ل ن �ظ��را لقابليتهم امل��رت�ف�ع��ة المتصاصه،
وحساسية اجلهاز العصبي املركزي الشديدة لهذا النوع من
التلوث أثناء منو وتطور الطفل ،وبخاصة في السنوات اخلمس
األولى من عمره.

شروط السالمة العامة في محطات تعبئة الوقود

ي��رى املهندس سامي ح �م��دان ،مدير السالمة العامة في
الدفاع املدني الفلسطيني أن هناك اهتماما خاصا في محطات
الوقود وإجراءات السالمة ،مؤكدا على توافر خطة حاليا إلعداد
دراسة شاملة جلميع محطات الوقود القائمة منذ زمن األردن،
وإسرائيل ،وفي عهد السلطة الفلسطينية.
وع�ل��ى الصعيد ذات ��ه ،يشير عطية إل��ى أن ه�ن��اك محطات
مقامة حسب القوانني واللوائح اجلديدة بشكل جيد ومدروس،
والبعض اآلخر يشكل إشكالية بيئية وصحية ال يستهان
بها.
وي��ؤك��د عطية على أهمية ات�ب��اع محطات ال��وق��ود لشروط
السالمة ال�ع��ام��ة ،وت��واف��ر ك��اف��ة املستلزمات الوقائية لتجنب

محطة وقود وسط البلد في رام الله حتيطها املنازل واحملالت التجارية واملكاتب
حدوث مخاطر ،موضحا أن استنشاق املشتقات النفطية عند
تعبئة السيارات بالوقود ،ي��دل على ح��دوث تسرب لهذه
املواد ،ومن هنا يكمن اخللل واخلطورة.
إلى ذلك ،يلفت محمد شاهني مدير محطة الهدى  /فرع الطيرة
(مدينة رام الله) ،أن الدفاع املدني وهيئة الطاقة والبترول يقومان
بفحص دوري لتفقد ال �ع��دادات وامل�ض�خ��ات ،فضال ع��ن الفحص
الدوري السنوي لشروط السالمة العامة للمحطة.
ويضيف :إن الدفاع املدني يشدد على إج��راءات السالمة،
والنقاط اخلارجية للسوالر في احملطة.
وفيما يتعلق بتدريب العاملني باحملطة حول إجراءات السالمة،
يشير شاهني إلى مشاركتهم في دورات بشكل مستمر الستخدام
الطفايات ينظمها الدفاع املدني.

محطة الهدى-فرع الطيرة

محطة الهدى في حي الطيرة مبدينة رام الله والتي أنشئت
في منتصف العام املاضي ،أث��ارت العديد من وجهات النظر
املتباينة بني املواطنني ممن هم بجوارها ومنهم مدرسة سانت
جورج من جهة ،والقائمون عليها والبلدية ،من جهة أخرى.
ويؤكد محمود عبد الله نائب رئيس بلدية رام الله على أن
القانون ال مينع إقامة محطة وق��ود باملناطق السكنية
(أ) و(ب) أو األماكن التجارية أو الصناعية ما دامت الشروط
التنظيمية قد توافرت.
ويشير عبد الله إلى أن إقامة محطة وقود مسموح بها في
جميع األماكن عدا املناطق السكنية املصنفة “ج” أي التي
حتتوي على نسبة عالية من السكان.
وف��ي السياق يوضح شاهني مدير احملطة أن كافة اجلهات
املعنية ابتداء من هيئة البترول والبلدية والدفاع املدني ووزارتي
ال�ع�م��ل وال �ص �ح��ة ،ق��ام��ت بالكشف ع��ن امل��وق��ع مل�ن��ح الترخيص،
ووضعت جميعها الشروط والتعليمات التي مت تنفيذها عند إنشاء
احملطة .مؤكدا أن ش��روط السالمة العامة متوافرة في احملطة،
ابتداء من وج��ود الطفايات ونظام احلريق االلكتروني ،وتوافر
أنظمة اإلن ��ذار ،وال�ع��زل والتهوية آلب��ار ال��وق��ود ومنع التدخني،
جميعها متوافرة باحملطة.
بينما ت�ق��ول ،ن��اه��دة ن��اط��ور م��دي��رة م��درس��ة سانت جورج
الثانوية املجاورة حملطة الهدى :اعترضنا على وجود محطة
للوقود في حي سكني ،وال نعرف إن كانت احملطة تتبع
إجراءات السالمة العامة ،أو إن كان القائمون عليها مؤهلني
ويعملون حسب آلية عمل منظمة ومدروسة.

وتتابع :وجود محطة وقود بالقرب من املدرسة ،يشكل
خطرا على ال�ط�لاب ،وبخاصة بعد حادثة انفجار محطة
النبالي في حي أم الشرايط (مبدينة رام الله) قبل حوالي
عامني والتي أودت بحياة عدد من الضحايا بينهم أطفال.
وف��ي السياق ذات ��ه ،ي��رى عبد ال�ل��ه أن امل��واط�ن�ين أصبحوا
يتخوفون من احملطات ،بعد حادثة أم الشرايط ،بالرغم من أن
وج��ود احملطات ال يشكل بحد ذات��ه خطرا ،وإمن��ا يكمن اخلطر
بعدم توافر شروط السالمة العامة أو أسباب أخرى.
من جانب آخر ،يشير شاهني إلى أن شبكة الكهرباء في احملطة
تقع على مسافة بعيدة عن املشتقات النفطية ،كما تتوافر إجراءات
السالمة العامة جلميع املوظفني.
ويتابع :تقوم كل من هيئة البترول والدفاع املدني بفحص
اآلب��ار املغذية للمحطة بشكل مستمر ،وفحص أنظمة التبريد
والتهوية لآلبار.
وفيما يتعلق بالتدخني داخل احملطة ،يؤكد شاهني إلى انه
ممنوع ،حيث يطلب املوظف من الزبائن ،إطفاء السجائر بشكل
دائم ،ومينع تعبئة السيارة بالوقود ملن رفض إطفاء السيجارة،
ملا تشكله من خطورة في محطات الوقود.
ويتابع :قمنا بتخصيص غرفة خاصة معزولة للتدخني،
مينع التدخني في جميع أرك��ان احملطة إال بداخلها ،وكذلك مت
تخصيص غرفة معزولة باملولدات الكهربائية ،وغرفة معزولة
مخصصة للزيت ،طبقا للمواصفات.
وفيما يتعلق باملوقع األثري املالصق للمحطة ،يشير
شاهني إلى أنه كان مهجورا ومت إعادة ترميمه ،قبل البدء
في بناء احملطة ،كما مت اخ��ذ ص��ور جوية في املوقع ،عبر
األقمار الصناعية للتأكد من أنه ال يحتوي على آثار أخرى.

ترخيص محطات الوقود

يقول محمود عبد الله نائب رئيس بلدية رام الله :إن هناك
معايير وش ��روط تنظيمية كمساحة األرض ،واالرت � ��دادات
وارتفاع البئر ،وكذلك نوعية املواد املستخدمة ،وتوفير اخلدمات
وموقع احملطة بالنسبة للشوارع احمليطة.
ويضيف :كما يجب االلتزام بالشروط البيئية حول انتقال
الغازات واملواد البترولية بشكل أساسي.
وح��ول دور البلدية ،يلفت عبد الله النظر إل��ى أن دورها
يقتصر ع�ل��ى امل��واف �ق��ة األول��ي��ة ،ض�م��ن ال �ش��روط التنظيمية.
وكذلك شروط السالمة العامة ،كوضع خزانات الوقود وكل
امل��واد احلارقة واألجهزة امليكانيكية واملواسير ،ومواصفاتها
اخلاصة.

ويشير عبد الله إلى أنه يجب توافر أجهزة اإلطفاء ،ومراعاة
بعد اخل��زان��ات عن األم��اك��ن املأهولة أي “السيارات” ،وكذلك
وجود اخلزانات في غرف محصنة لتفادي االنهيار في حالة
احلريق.
ويؤكد عبد الله على أهمية فصل مباني محطة الوقود عن
تنكات التخزين ،وكذلك توسيع املساحة املخصصة الستيعاب
السيارات من أجل تقدمي اخلدمات.
وفيما يتعلق بالترخيص ،يشير عبد الله إلى وجود بعض
احملطات التي مت ترخيصها ضمن القوانني السابقة كاملساحة
وع��دد املضخات التي كانت تتناسب وع��دد السيارات ،مؤكدا
على أن املساحة املسموح بها حاليا جتاوزت الدومنني ،وهو ما
يتطلب إعادة النظر بهذه الشروط للمحطات.
وينوه عبد الله بدور البلدية في العمل مع صاحب محطة
الوقود ،ومراجعة الشروط التنظيمية ،وش��روط بناء املباني،
ودمج هذه الشروط مجتمعة بحيث يتم توافر جميع الشروط
التنظيمية.
وتتكون لجان مشتركة من البلدية وهيئة البترول ،ووزارتي
العمل والصحة ،وهي تعمل معا بوضع جميع الشروط التنظيمية
وتحقيقها في أثناء إنشاء هذه المحطات.
وفي السياق ،جتتمع هيئة البترول والدفاع املدني من أجل
ضمان توافر كافة الشروط التي تدخل بنظام األبنية والتنظيم،
علما أن وزارة احلكم احمللي تراجع وتعطي تعديالت على هذه
األبنية.
وحول دور وزارة الصحة ،يشير عطية إلى أنه يقتصر على
جزئية الترخيص مع جلان مشتركة مع هيئة الطاقة والبترول
ووزارة العمل والبلدية ،وكذلك عند اقامة املنشأة ملراقبة مدى
مالءمتها للجوانب الصحية في األبنية لضمان ع��دم حدوث
مخاطر مستقبال.
وي �ت��اب��ع :ت �ق��وم وزارة ال �ص �ح��ة مب �ت��اب �ع��ة ال �ش��روط
التنظيمية الواجب توافرها ،واالحتياطات الالزمة لعمق
مباني اخلزانات ،والرائحة وكيفية مرور السيارات ،وبعد
احملطة عن الشارع.

دور الدفاع املدني

يوضح املهندس سامي حمدان ،مدير دائرة السالمة العامة
في مديرية الدفاع املدني الفلسطيني أن آلية عملهم تستند إلى
القانون ،وفقا للوائح التنفيذية لعام  ،2000قرار رقم  ،27الذي
مينع إقامة محطة وقود على مساحة أرض أقل من  1200متر
مربع.
ويرى حمدان أن اإلجراءات والشروط التنظيمية في املرحلة
احل��ال�ي��ة ،إلق��ام��ة محطة أو اس�ت�م��رار عمل احمل�ط��ات املوجودة
يخضع لقوانني ،ورقابة دائمة لضمان سالمة املواطنني.
ويردف :حسب اتفاقية متت حديثا بني الدفاع املدني وهيئة
البترول ،فإن هيئة البترول ال تقوم بالترخيص أو إعطاء أي
قرار يتعلق بذلك ،إال بوجود ترخيص من الدفاع املدني ،والقيام
بفحص جميع الشروط الواجب توافرها ابتداء باألرض وانتهاء
باملنشآت واملعدات .منوها بأن ذلك ينطبق أيضا على إصدار
هيئة البترول تراخيص ملوزعي الغاز الفرعيني.
ويشير ح�م��دان إل��ى عقد ال��دف��اع امل��دن��ي ل ��دورات م��ن أجل
تدريب العاملني باحملطات على أنظمة اإلن��ذار ،التي يتم ربطها
مبحابس اخلزانات ولوحة الكهرباء بالدفاع املدني.
وفيما يتعلق باملراقبة والتفتيش ،يلفت حمدان النظر إلى
تشكيل جلان املتابعة والتفتيش التي تقوم بزيارة احملطات،
وتقوم بفحص إج��راءات السالمة العامة باحملطات ومدى
التزامهم بالتعليمات.
ويوضح :إذا لم يلتزم صاحب احملطة بإجراءات السالمة،
يتم إخطاره وحتويله للنيابة ،التي تقوم بإلزامه باتباعها ،وفي
ح��ال ع��دم استجابته يتم إخ�ط��اره م��رة أخ��رى ،لكون احتمال
وقوع اخلطر متجددا ومستمرا.
ويدعو حمدان إلى التعاون القوي بني املؤسسات الرسمية
وغيرها بهذا املجال ،وإلى التنسيق الفاعل بشكل يضمن عدم
التدخل بالصالحيات.

تشرين األول 2009
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تعمق التحكم االحتكاري في الغذاء العاملي وتفاقم املجاعة

«الهندسة الوراثية» تعتدي على السيادة الغذائية للشعوب
ج .ك.
أخ��ذت ،في السنوات األخ�ي��رة ،مؤسسات دولية ،مثل منظمة
األغ��ذي��ة وال��زراع��ة (ال �ف��او) التي يفترض بها ال��دف��اع ع��ن مصالح
األغلبية السكانية في العالم وحتديدا مصالح املزارعني في "العالم
الثالث"  -أخ��ذت تنتهج سياسات داعمة لكبرى شركات األغذية
االحتكارية .ه��ذا ما ح��دث مثال ،حينما نشرت الفاو ،ع��ام ،2004
تقريرا بعنوان "التكنولوجيا احليوية الزراعية :تلبية احتياجات
الفقراء؟ ،"1حيث ميثل هذا التقرير دعما واضحا ملا يسمى صناعة
الهندسة الوراثية للبذور ول�ل��دول التي تسعى إل��ى تصدير هذه
التقنية ،ولتحويل إضافي لألموال باجتاه األبحاث املتصلة بهذه
التكنولوجيا ،بعيدا عن األمن��اط الزراعية البيئية السليمة التي
طورها املزارعون أنفسهم .وهكذا توجه يثير أسئلة جدية حول
مدى استقاللية هذه املؤسسة الهامة من مؤسسات األمم املتحدة
وم��دى نزاهتها الفكرية؛ حيث إن التقرير امل��ذك��ور ي�ح��رف الفاو
بعيدا عن التوجه الداعم للسيادة الغذائية ولالحتياجات احلقيقية
ملزارعي العالم ولفقراء األرياف الذين يفترض بالفاو مساندتهم.
وبدال من التوصية بتعزيز دور املزارعني الصغار في إدارة
التنوع احل�ي��وي ال��زراع��ي وحتسني نوعية احملاصيل احليوية
ملعيشتهم ،وهو ما شجعته بنجاح بعض األعمال امليدانية للفاو،
"ح ْق ًنا" تكنولوجيا للمحاصيل احلاسمة
يقترح تقرير األخيرة َ
في األمن الغذائي للشرائح الشعبية املهمشة ،ويدعو إلى تطوير
2
محاصيل معدلة وراثيا ،مثل البطاطا واللوبيا والد ُْخن وغيرها.
وبالرغم من أن الذين صاغوا التقرير الذي امتد على أكثر
من مئتي صفحة ،حاولوا جاهدين إظهاره مبظهر احلياد ،إال
أن انحيازه واضح ،وبخاصة أنه يتجاهل األدلة املتوفرة حول
اآلث��ار البيئية واالقتصادية والصحية السلبية غير القابلة
ل�لإص�لاح ،وال�ن��اجت��ة ع��ن احملاصيل املهندسة وراث �ي��ا .وفي
الوقت ال��ذي يستند فيه التقرير استنادا أح��ادي اجلانب إلى
املعلومات التي مصدرها شركة "مونسانتو" االحتكارية
واملتعلقة ب�ت�ج��ارب ميدانية ف��ي م�ج��ال الهندسة الوراثية،
نفذتها الشركة عام  ،32001فإنه يتجاهل املعلومات النقيضة
التي جمعتها بعض احلكومات وباحثون مستقلون آخرون من
حقول املزارعني ،خالل موسم عام .2002
وبالرغم من أن تقرير الفاو ينوه إلى أن الشركات الكبيرة
تهيمن على مجال الهندسة ال��وراث�ي��ة ،4إال أن��ه ُي ْغ ِفل حقيقة
أن شركة احتكارية واح��دة ،هي شركة "مونسانتو" ،متلك
أكثر من  %90من سوق تكنولوجيا البذور املعدلة وراثيا في
العالم ،والباقي متلكه أربع شركات أخرى .وميثل هذا ،بشكل
غير مسبوق ،تبعية املزارعني للشركات الزراعية االحتكارية

العاملية التي تتحكم بغذاء العالم ،األمر الذي يستدعي ضرورة
تعاطي الفاو مع هذه الظاهرة باعتبارها شيئا ُم ْفزِعا ال بد من
إيجاد بدائل إنسانية وبيئية للحد من انتشارها.
وع�ل�اوة على ذل��ك ،غ� ّي��ب التقرير امل��أس��اة املتجسدة في
حقيقة تلويث صميم مناطق التنوع احملصولي في العالم.
ويعتبر ذل��ك ،بالنسبة للحضارات ال�ت��ي ابتكرت الزراعة،
عدوانا على حياتها وعلى احملاصيل التي عملت على إنتاجها
ورعايتها وعلى سيادتها الغذائية.
وبينما يدافع التقرير عن احتكار الشركات ،من املدهش
حقا ا ّدع��اءه منع التلوث اجليني عن طريق دعم استخدام ما
يسمى بـِ( ،5)Terminator technologyأي التكنولوجيا
التي حتظر على امل��زارع�ين حفظ وإع��ادة إنتاج ال�ب��ذور التي
مت جمعها ،األم��ر ال��ذي سيهدد غ��ذاء نحو  1.4مليار نسمة
ف��ي العالم يعتمدون على حفظ ال�ب��ذور م��ن احل�ق��ول وإعادة
إنتاجها 6.كل ذلك يحدث بالرغم من إدانة منظمات املزارعني
ومنظمات املجتمع املدني والعديد من احلكومات األعضاء في
الفاو واملؤسسات العلمية لهذه التكنولوجيا ،حيث قاومت
ض�غ��وط االح �ت �ك��ارات وال�ض�غ��وط ال�س�ي��اس�ي��ة ،وه��ي تسعى
إل��ى تطوير بدائل قابلة للحياة تأخذ باعتبارها أم��ن البذور
والسيادة الغذائية طويلة األمد.
ويعد هذا التقرير طمسا جلهود العلماء وصانعي القرار
الذين أسهم بعضهم من داخ��ل الفاو نفسها في تطوير طرق
التنمية التقنية من خالل املناهج الزراعية البيئية واإلنتاجية
امل�س�ت��دام��ة ،وغ�ي��ره��ا م��ن امل��داخ��ل التنموية ال�ت��ي تضع دور
املزارعني وحقوقهم في الطليعة.
إن مزيدا من االستثمارات في هذه التكنولوجيا ،كما توصي
الفاو ،سوف يزيد حتما من التحكم االحتكاري للشركات في
غذاء العالم ويفرض على الدول الفقيرة قوانني براءات االختراع
اخل��اص��ة بكبرى ال�ش��رك��ات االح�ت�ك��اري��ة ويلزمها مبعاهدات
وأنظمة جت��اري��ة تضعف م��ن قدراتها الداخلية على مكافحة
املجاعة .ويتناقض هذا التوجه اجلديد للفاو مع قيادتها بعد
عقود من اجل��دل العاملي الهادف إلى التحذير من خطر التآكل
الوراثي .واملفارقة هنا أنه مع قدوم الهندسة الوراثية ازدادت
تهديدات التآكلُ .ترى أال يستدعي هذا اخلطر من الفاو بلورة
س�ي��اس��ات ملنع م��زي��د م��ن ال�ت��آك��ل ال��وراث��ي وات �خ��اذ اإلج���راءات
املناسبة ملواجهة العواقب الوخيمة على املستوى العاملي؟
لقد مت منذ زمن تكذيب اإلدعاء القائل إن الهندسة الوراثية
لألغذية ض��روري��ة إلط�ع��ام ال�ع��ال��م .وم��ع أن حصة ال�ف��رد من
اإلنتاج الغذائي العاملي تعد أعلى من أي وقت مضى ،فقد تفاقمت
املجاعة في العالم ،األمر الذي يؤكد أن التوزيع العادل وضمان

حصول الناس على الغذاء يعدان أكثر أهمية من التكنولوجيا.
إذن ،املشكلة ال تكمن في ع��دم كفاية اإلنتاج الغذائي العاملي،
ألن العالم ينتج كميات كبيرة م��ن الطعام أكثر م��ن حاجته؛
لكن املشكلة تكمن في أن اجلياع والفقراء في "العالم الثالث"
ال ميلكون األموال الالزمة لشراء أو زراعة حاجتهم من الغذاء،
مبعنى أن الكميات الزراعية ال تشكل إطالقا حال للمشكلة.
إن أه��م ما تعلمناه من فشل "ال�ث��ورة اخل�ض��راء" ،هو أن
"التقدم" التكنولوجي في مجال الهندسة الوراثية للمحاصيل
املتصلة بالبذور التي تستجيب للمدخالت اخلارجية ،يسهم
ف��ي تعميق التقاطب االق �ت �ص��ادي – االج�ت�م��اع��ي – الطبقي،
وزي ��ادة عملية إف�ق��ار األري ��اف وامل ��دن ،ويفاقم ان �ع��دام األمن
ال�غ��ذائ��ي .وتكمن م��أس��اة "ال �ث��ورة اخل �ض��راء" ،حت��دي��دا ،في
ت��رك�ي��زه��ا ال�ض�ي��ق أح���ادي اجل��ان��ب ع�ل��ى التكنولوجيا التي
جتاهلت أهم ما يتصل بأسس املجاعة البنيوية واالجتماعية.
وفي احملصلة ،عززت التكنولوجيا البنى التي تفاقم من حدة
امل�ج��اع��ة .وه�ك��ذا ،ف��إن "ال�ث��ورة اجلينية" ل��ن تفعل أكثر من
مضاعفة األخطاء األكثر سوءا "للثورة اخلضراء".
وعالوة على ذلك ،يعلمنا التاريخ أن التغييرات البنيوية
املتصلة بضمان حصول الناس على األرض والغذاء والسلطة
السياسية ،ب��ال�ت��وازي م��ع تطوير ومم��ارس��ة تقنيات بيئية
معتمدة أس��اس��ا على األب �ح��اث ال�ت��ي يقودها امل��زارع��ون ،هي
الكفيلة بإحداث تقليص جدي في املجاعة والفقر .وفي املقابل،
ستقودنا "ثورة اجلينات" إلى االجتاه املعاكس متاما؛ حيث
إنها تعتمد على األبحاث ذات الكلفة اخليالية واملحُ ْ َت َك َرة من
قبل النخبة التكنولوجية والصناعية التي تستخدم التقنيات
املسجلة ببراءات اختراع ،وبالتالي ُم َه ْي َمن عليها من قبل نخبة
"علمية" و"صناعية" محدودة ج��دا .ول��و مت حتويل نفس
املصادر املالية باجتاه شبكات األبحاث املعتمدة على مشاركة
الفالحني واملزارعني وحتت قيادتهم ،فإنها ستولد تكنولوجيا
أكثر عدال وإنتاجا وانسجاما حقيقيا مع البيئة.
وامل �س��أل��ة األس��اس �ي��ة ه �ن��ا ،ه��ي أن��ه كلما ازدادت تبعية
املزارعني لصناعات التكنولوجيا احليوية ،تضاءلت خياراتهم
لدعم وتطوير أنظمتهم الزراعية واملعيشية.
وفي الواقع ،يعد تأييد الفاو مللكية الشركات الفكرية ،مبنزلة
دعم للقرصنة البيولوجية التي تقترفها تلك الشركات ،ألن املوارد
الوراثية التي تسعى الشركات إلى احتكارها حتت مس ّمى "االختراع
املسجل" هي محصلة جهود املزارعني اجلماعية لتحسني وإعادة
إنتاج البذور عبر آالف السنني ،وهي بالتالي ملك للبشر.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن :ما هي مصلحة الفاو في
دعم شركات صناعة التكنولوجيا احليوية والهندسة الوراثية

التالعب الوراثي بطعامنا هو تالعب بصحتنا وصحة أطفالنا
للبذور والدول املعنية بتصدير هذه التقنيات؟! فميزانية هذه
املنظمة أق��ل مما تنفقه تسعة من البلدان الصناعية املتقدمة
على غذاء القطط والكالب ملدة ستة أيام فقط! 7وأقل من %5
مما ينفقه بلد صناعي واحد على منتجات إنقاص الوزن ،تلك
املنتجات التي ازده ��رت ف��ي البلدان املتقدمة بسبب التخمة
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واقع االغذيه املعدلة وراثيا في الضفة الغربية وقطاع غزة
رائد موقدي

ما هي األغذية املعدلة وراثيا؟

خاص بآفاق البيئة والتنمية
تشهد الثورة العلمية في عصرنا احلاضر وتيرة متسارعة لم يعرف لها
نظير في تاريخ البشرية .وقد فتحت أبوابا ً عديدة حلل الكثير من املشكالت
املختلفة وأولها تلك املتعلقة باألغذية وال��دواء .وفي الوقت الذي تتزايد فيه
أعداد سكان الكرة األرضية وتزداد حاجتهم للغذاء وال��دواء والكساء وغيره،
فإن امل��وارد الطبيعية األرضية واملائية والنباتية واحليوانية ت��زداد تقلصا ً
يوما ً بعد يوم نتيجة للتدهور والتلوث الناجمني عن االستغالل املفرط .ورغم
التكثيف ال��زراع��ي املتراكم واالستخدام املتصاعد لوسائل اإلنتاج من أنواع
محصولية محسنة وأسمدة وغيرها ،إال أن العجز الغذائي ال يزال قائماً ،بل
إن الفجوة قد تتزايد.
وق��د ب��رزت الهندسة ال��وراث�ي��ة ف��ي نهاية ال�ق��رن امل��اض��ي لتعتمد التحوير
ال��وراث��ي (اجل �ي �ن��ي) ك�ح��ل ل�ع��دد م��ن امل�ش�ك�لات املتعلقة مب�س�ت��وي��ات اإلنتاج
واجلودة ومقاومة اآلفات والتكيف مع بيئات مختلفة .نتج عن ذلك ارتفاع كبير
في مستوى اإلنتاج وانخفاض سعر التكلفة لعدد من املنتجات احملورة وراثيا ً
والتي ارتفع عددها ليصل إلى  60نوعا ً خالل عقد من الزمن (،)1999-1990
واتسعت املساحات املزروعة بها عبر العالم لتصل عام  2002إلى  520مليون
دومن معظمها في أمريكا الشمالية ،وه��ذه األرق��ام مرشحة لتتضاعف خمس
مرات على األقل بحلول عام .2010

ميكن تعريف الكائنات احلية املعدلة وراثيا ( )GMOsبأنها كائنات حية
مت حتوير مادتها الوراثية ( )DNAبطريقة ال حتدث طبيعيا بها .تسمى هذه
التقنية "الهندسة الوراثية" حيث يسمح لفرادى املورثات املختارة باالنتقال من
كائن حي إلى أخر .وأيضا ما بني الكائنات ذات األصول املختلفة.
مثل هذه الطرق تستعمل في أنتاج النباتات املعدلة وراثيا ،التي تستعمل في
زراعة احملاصيل الغذائية املعدلة وراثيا.

هل األغذية املعدلة وراثيا نافعة أو ضارة؟

قد تكون املنتجات الغذائية جميلة املظهر لكن ليس بالضرورة أن حتمل في
صفاتها مقومات الصحة

حتتوي الكائنات احلية املعدلة وراث�ي��ا على م��ورث��ات مختلفة مت إدخالها
بطرق مختلفة .هذا يعني أن سالمة األغذية املعدلة وراثيا يجب أن ت ّقيم لكل
حالة على حدة .ومن غير املمكن إعطاء تصريحات عامة عن أمن وسالمة األغذية
املعدلة وراثيا.
ويشار هنا ،إلى أن العديد من املنظمات البيئة والصحية في أمريكا مثل نادي
سييرا  Sierra Clubومنظمة االحتاد الوطني لألحياء البرية National Wildlife
 Federationواحتاد املستهلكني  Consumers Unionحذرت من التعاطي مع تلك
امل��واد ملا لها من اثر في التسبب بأمراض مختلفة ،كأمراض احلساسية؛ حيث إنه ال
ينصح بنقل املورثات من األغذية املثيرة للحساسية ،إال إذا ثبت أن البروتني الناجت،
وال��ذي يحتوي على امل��ورث��ة املنقولة ،ليس مثيرا للحساسية .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذلك،
فان األغذية املعدلة وراثيا تسبب أم��راض نقص املناعة ،وبخاصة إذا كانت املورثات
املستخدمة في األغذية املعدلة وراثيا ذات مقاومة للمضادات احليوية ،عالوة على أنها
التتمة ص10
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الهندسة الوراثية :حوارات وأفكار وافتراضات
عبد الباسط خلف:
اعترافات

أفتح أنا وباحث يحمل درجة علمية كبيرة ،حوارا ً يتصل
مبوضوع الهندسة الوراثية ،فيقول" :صحيح أن البشرية
تعاني تبعات الهندسة الوراثية ،لكن ذل��ك أفضل لها من
العيش في عصور حجرية .فقد كان أجدادنا ال يتناولون
اللحوم إال في املناسبات ،وال يجدون ثمار البطاطا إال مرات
معدودة في العام ،أما اليوم فكل شيء متاح لهم .ما تفعله
الهندسة الوراثية إطعام البشر أصنافا ً متعددة واحلفاظ
على رفاهيتهم ليس إال".
في نهاية احلوار يعترف صاحبنا " :لكل شيء أضرار
جانبية ،وميكن أن يكون للهندسة الوراثية قائمة طويلة
من األضرار السلبية .وأن ميرض الناس من بعض األخطاء،
أفضل لهم من أن ميوتوا جوعاً!!"

توصيف

ما إن كدت اسمع لفظ الهندسة ،إال وأتذكر أنها صفة
إيجابية تالزم املعمار والكهرباء والطرق واالتصاالت
وغيرها؛ لكن ما إن تعمقت في قراءاتي حول الهندسة
ال��وراث �ي��ة ،إال واق�ت��رح��ت أن نستبدل اللفظة املقترنة
بالهندسة الوراثية من هندسة إلى "تعتسة" ،ملا يثار
حولها م��ن رع��ب ،وم��ا ق��د يثبت م��ن أض��رار تكون غير
قابلة لإلصالح.

ثمن

ميكن للهندسة الوراثية أن تنتج ثمارا ُ تفتح الشهية،
أو تعلن ع��ن حتطيم أرق ��ام قياسية ف��ي حجم العديد من

األص�ن��اف كالبطاطا وال��ذرة وشكلها .ق��ال لي م��زارع كان
ي��زرع احملاصيل البعلية ف��ي ح�ق��ول م��رج اب��ن ع��ام��ر" :لم
نكن نعرف الفلفل املل ّون ،وال البطاطا الضخمة ،أو اخلوخ
املخلوط باملشمش ،لكننا لم نسمع أيضا بأمراض عديدة
وقاتلة انتشرت بعد تفشي الزراعات املسمومة".

تدخل

أجتهد في وضع تعريف للهندسة الوراثية ،فأقول:
" إنها بإيجاز تدخالت خارجية في ش��ؤون الطبيعة،
بوسائل معقدة ال يفهمها اإلن�س��ان ال�ع��ادي .وإذا كانت
هذه التدخالت غير مقبولة في علم السياسة والعالقات
بني الدول وإذ تخطتها الدول ستتسبب في اندالع حروب
وأزم � ��ات ،فكيف نقبل ب �ت��دخ�لات اإلن �س��ان ف��ي شؤون
الطبيعة الداخلية؟"

جدل

ما الذي ميكن أن نحصده من الهندسة الوراثية؟
التعديل الوراثي أمر جيد وحاجة لتزايد البشر بوتيرة عالية.
لم يثبت بالوجه القطعي أن التعديل الوراثي مسألة
سلبية؟
أملانيا تفرض حظرا ً على الذرة املعدلة وراثياً.
أوك��ران �ي��ا مت�ن��ع امل�ن�ت�ج��ات امل�ع��دل��ة وراث��ي��ا ً م��ن دخول
أراضيها.
علماء يشككون في األطعمة املعدلة وراثيا.
ش��رك��ات منتجة حمل��اص�ي��ل معدلة وراث �ي �ا ً تنفي عدم
حرصها على صحة املستهلك.
األمريكيون قلقون من السلع املعدلة وراثياً.
هذه وعبارات أخبار كثيرة نسمعها بني الفينة والفينة.

واملصيبة ،ما الذي ستجنيه البشرية
لو اعترفت الشركات املنتجة للبذور
واألغذية والسلع املعدلة وراثيا بعد
فوات األوان بوجود ضرر من سلعها،
متاما ً كما هو ح��ال سلع التبغ ومادة
"األسبست" وغيرها؟؟

سؤال

مل�� ��اذا ت �ت �خ��ذ ال� �ش ��رك ��ات املنتجة
ل�ل�س�ل��ع واألص� �ن ��اف امل �ع��دل��ة وراث��ي��ا ً
احتياطات قصوى خشية وقوعها في
اإلفالس ،وال متارس نشاطات مماثلة
إلثبات أو نفي العالقة بني منتجاتها
واألضرار القاتلة؟

بحث

روى لي أحد املهتمني بالزراعات
البلدية واسمه نبيل ارشيد :فتشتت
ث�لاث سنوات عن البطيخ اجلدوعي،
ووص��ل بي األم��ر إلى السفر لسوريا،
ل�ك�ن�ن��ي ل ��م أع �ث��ر ع �ل��ى ه���ذا الصنف،
شأنه شأن الكثير من األصناف التي
ان�ق��رض��ت .ي�ك�م��ل :ل�ي��س ه��ذا االختفاء
بفعل التعديل ال��وراث��ي فحسب ،وإمنا
ب�س�ب��ب ج�ش��ع ال �ش��رك��ات ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ي ت �ه��دف حملاربة
الشعوب في لقمة عيشها.

جملة

فراولة معدلة وراثيا
والتجدد واالنتصار لنفسها ،وأمنها ينبغي أن يسبق األمن
القومي لدول األرض كلها.
aabdkh@yahoo.com

ات��رك��وا الطبيعة وشأنها ،فهي ق��ادرة على االستمرار

عندما يتم خرق «مبدأ االحتياط»
حبيب معلوف  /لبنان
وع����دت "ال��ه��ن��دس��ة اجل��ي��ن��ي��ة" ال��ع��ال��م حني
دخ��ل��ت ع��ل��ى ال��ن��ب��ات��ات وع��دل��ت��ه��ا ج��ي��ن��ي��ا ،بأنها
س��ت��زي��د اإلن��ت��اج وت��ق��ل��ل م��ن اس��ت��خ��دام املبيدات
وتعالج قضايا الفقر واجل��وع ،متاما كما كانت
وع��ود التنمية و"ال��ث��ورة الزراعية" التي بدأت
مع استخدام املبيدات واألسمدة الكيميائية .إال أن
"احللول التقنية" ملشكلة مكافحة الفقر واجلوع
ل��م تنجح ،ال ب��ل زادت املخاطر على البشرية،
وقد تبني مرة جديدة ،أن املشكلة لم تكن في قلة
الغذاء ،بل في سوء توزيعه.
لعل امل���رة األول���ى ال��ت��ي ط��رح��ت فيها قضية
"الكائنات املعدلة جينيا" كانت ف��ي منتصف
العام  1996حني مت اإلع�لان عن وص��ول دفعة
من اخلضراوات املعدلة جينيا إلى أوروب��ا .وقد
عنونت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في
األول م��ن نوفمبر " :1996أط��ن��ان م��ن الصويا
امل��ع��دل��ة جينيا تصل إل��ى أوروب����ا" ،م��ع صورة
تظهر سفنا أميركية وهي تنزل البضائع "غير
امل��رغ��وب ب��ه��ا" .ل��م تكن "ال��ه��ن��دس��ة اجلينية"
تقنية مرغوبا بها في أوروبا بعامة وفي فرنسا
ب��خ��اص��ة ،وق��د رص���دت أس��ت��اذة ع��ل��وم اللغة في
ج��ام��ع��ة ال��س��ورب��ون ص��وف��ي م����وران ف��ي كتابها
"خطاب الصحافة اليومية" نقل الكتاب حديثا
إل��ى العربية (ال���دار العربية للعلوم ناشرون،
ت��رج��م��ة ع��ب��د امل��ج��ي��د ج���ح���ف���ة) ،ك��ي��ف تعاملت
الصحافة الفرنسية اليومية مع املشاكل العلمية
واألم��راض واآلف��ات احلديثة ،ودالالت اخلطاب
واأللفاظ والرموز التي استخدمت .صحيح أن
ه��دف الكاتبة ك��ان في احلصيلة محاولة إظهار
كيف تتعامل الصحافة م��ع املعطيات العلمية

والتقنية ،إال أنها و ّثقت في اآلن نفسه م��دى تأثير
ال��ص��ح��اف��ة امل��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ت��ط��ور ال��ع��ل��وم وكيفية
تداخل العلمي بالسياسي .فعندما اندلعت قضية
جنون البقر في وسائل اإلع�لام الفرنسية في 20
م��ارس  ،1996أدرج���ت ه��ذه القضية حت��ت عنوان
"األحداث العلمية والتقنية ذات الطابع السياسي".
فوسائل اإلعالم اليومية ،ال تنشر خطاب العلم ،بل
اخلطاب عن العلم وحوله وفي عالقته الصراعية
م��ع امل��ج��ت��م��ع .وب��اإلض��اف��ة إل���ى اجل��ه��ات الرسمية
الكبرى مثل "الهيئة األوروبية لسالمة األغذية"،
يشارك في صياغة اخلطاب العلمي وحوله أفرقاء
ك��ث��ر وج���م���اع���ات م���ت���ع���ددة ،م��ن��ه��م االق��ت��ص��ادي��ون،
العلماء ،السياسيون ،جمعيات البيئة واملستهلك،
الصناعيون والوسطاء ...إلخ؛ فما يسمى اخلطاب
العلمي والتقني وحوله ،تساهم في إنتاجه األحزاب
السياسية وال��ن��ق��اب��ات وال��ت��ي��ارات األيديولوجية
واملفكرون أيضا ...وتظهر املواقف من خالل طريقة
انتقاء األلفاظ والتعابير املستخدمة ودالالتها .ففي
ح�ين تتحدث الشركات ع��ن "الهندسة اجلينية"،
أو "التعديالت اجلينية" ،تتحدث الصحافة عن
امل��وض��وع ،بتأثير م��ن األيديولوجيا البيئية على
سبيل امل��ث��ال ،عن "التالعب اجليني" أو التحوير
والتحويل اجل��ي��ن��ي ...وذل��ك إلض��ف��اء معنى سلبيا
على املنتوج احملول .مما يوحي بأن هناك مخاطر،
وأن هناك من يراقب عمل اجلهات الرسمية املختصة
من جهة ومصالح الشركات املنتجة للعلم والسلع
من جهة أخرى.
في رص��د الكاتبة للخطاب اإلع�لام��ي في فرنسا
ب�ين ال��ع��ام  1996وال��ع��ام  ،2007يظهر الصراع
واض���ح���ا ب�ي�ن االف����رق����اء ك���اف���ة ،إال أن ك��ل��م��ة السر
التي ت��ت��ردد كثيرا ف��ي مثل ه��ذه ال��س��ج��االت وحول
قضايا تتداخل فيها املصالح العلمية مع التقنية

والصناعية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
واإلعالمية ...هو "مبدأ االحتياط" .فعندما انشغل
ال��ع��ال��م كثيرا ف��ي ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة ،ب��ت��زاي��د اآلف��ات
واألم���راض احلديثة ودخ��ول امل��واد الكيميائية في
احلياة اليومية ،كان ا ّتباع ما يسمى "مبدأ االحتياط"
أو مبدأ االحتراز أو االحتراس ،ضروريا للغاية .وقد
ظهر ه��ذا املبدأ في أملانيا في السبعينيات من اجل
"ضمان التعويض عن األض��رار التي تلحق احلياة
البشرية من خ�لال التعرض إل��ى م��واد كيميائية ال
تعرف مضارها لصحة اإلنسان إال بعد عقدين أو
ثالثة عقود .فتحقق االحتمال مت إرجاعه إلى زمن لم
تكن فيه األشكال القدمية إلثبات املسؤولية (خطأ
أو غير خطأ) مطبقة بصورة مباشرة" .ومنذ ذلك
الوقت توسع استخدام املفهوم في األطر القانونية
الوطنية والدولية ليشمل آثار املواد الكيميائية على
املدى البعيد .أما املعنى األكثر تداوال ملبدأ االحتياط
فهو الذي عبر عن اإلجراءات املفترض اتخاذها جتنبا
لضرر أو للتخفيف من أث��ره .مفهوم "االحتياط"
نفسه ،كان موقع جدل أيضا بني أصحاب مصالح
كثر ،ففي حني يكتفي املدافعون عن املستهلك بأن
ي��ط��ال ال��ت��أث��ي��رات الصحية واالق��ت��ص��ادي��ة ،يذهب
البيئيون إل��ى االنعكاسات املستقبلية على البيئة
أي���ض���ا ،ب��ي��ن��م��ا ت����رى ف��ي��ه ال���ش���رك���ات ح���اج���زا أم���ام
االجن��ازات واالبتكارات التقنية .لذلك يعتمد مبدأ
االح��ت��ي��اط ع��ل��ى جت��ن��ب امل��غ��ام��رة وامل��خ��اط��رة عند
املتحفظني ،ويعتبر رجعيا بالنسبة إل��ى أصحاب
ال��ش��رك��ات وم��ع� ّوق��ا أم���ام ت��ق��دم العلم بالنسبة إلى
اخلبراء العاملني داخل شركات.
ل���م ت��ت��وس��ع ال��ك��ات��ب��ة ف���ي ال���ع���ودة إل���ى األس���س
الفلسفية ملبدأ االحتياط ،ال��ذي ينطلق من معادلة
منطقية ورياضية تقوم على طرق احتساب الكلفة
وامل��خ��اط��ر م��ع االح��ت��م��االت .ف��امل��خ��اط��ر م��ن اعتماد

تقنية ما ،يتم احتسابها قياسا إلى االحتماالت
املتوقعة والكلفة التي ميكن أن تتسبب بها على
امل��دى البعيد .بهذا املعنى ،ال حتتسب الكلفة،
بكونها مجرد كلفة إنتاج فقط ،بل باملقدار الذي
يحتاجه اإلنتاج من طاقة وم��واد أولية وبقدر
كلفة املعاجلة بعد االستخدام مع احتساب مقدار
تأثير العملية بكاملها على الطبيعة ،على املدى
البعيد .ولعل "املدى البعيد" ،هو الكلمة املفتاح
الثانية التي ادخلها مبدأ االحتياط .فالتالعب في
جينات األجسام الطبيعية ،قد يكون له مردود
ف��وري جيد على ف��رد أو أف���راد ،ولكن ق��د تكون
آثاره خطيرة على مستوى النوع .فنبتة الذرة
املعدلة جينيا ،قد تنتج أكثر من  4مرات عن تلك
الطبيعية ،وقد يكون لها إمكانيات ملقاومة أكثر
م��ن ن��وع م��ن األم���راض التقليددية املعروفة...
ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه ،وعلى امل��دى البعيد،
ق��د ت��ك��ون م��ه��ددة للتنوع اإلي��ك��ول��وج��ي صاحب
القيمة األكبر في سلم احل��ي��اة .ولذلك يفترض
أن يفسر االحتياط باملنع ،ولو اتهم بكونه معيقا
للتقدم العلمي والتقني .فلو بقيت االختبارات
في املختبرات ،ملا ك��ان هناك حاجة إل��ى كل هذا
ال��ض��ج��ي��ج ،ف��امل��ش��ك��ل��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ت��ق��دم علوم
ه���ذا ال��زم��ن ،إن��ه��ا مرتبطة مب��ص��ال��ح الشركات
ال��ت��ي تبغي ال��رب��ح ،وك��ون��ه��ا ال تنتظر دراس���ة
االنعكاسات ملنتوجاتها "على امل��دى البعيد"،
فيتم ت��س��وي��ق امل��ن��ت��وج��ات ب��س��رع��ة ف��ي السوق
االس��ت��ه�لاك��ي��ة ،م��ن أج���ل ال���رب���ح ،وم���ن أج���ل رد
األموال التي صرفت على تطوير البحث العلمي
بسرعة .ولهذا مت وصف الزراعات املعدلة جينيا
ب��ـ"زراع��ة فرانكشتني" ،ب��اإلش��ارة إل��ى العالم
الذي تالعب في اجلينات وخلق مخلوقا ،خرج
عن سيطرته ...فقتل هذا املخلوق خالقه.
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صغيرة في عمرها كبيرة في إجنازاتها

جمعية ذنابة الزراعية التعاونية صرح شامخ لدعم الزراعة واملزارعني
الوحيدة التي متيزت في إنتاج كميات كبيرة من الكمبوست

تقرير :عزيزة ظاهر
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تأسست جمعية ذنابة الزراعية التعاونية عام  ،2004مببادرة من جمعية
اإلغ��اث��ة ال��زراع�ي��ة وان�ض��م لها حتى اآلن  82ع�ض��وا ،ب��رس��وم اش�ت��راك عشرون
دينارا ،وقد شارك كل عضو ب 285سهما ،قيمة السهم دينار واحد.

البداية كانت مع املشتل

يقول املزارع نبهان عبد الله عودة ،رئيس اجلمعية" :استأجرنا األرض املقام
عليها مبنى اجلمعية مقابل  500دينار سنويا ،فقمنا بتأسيس املشتل وزرعنا كافة
اشتال اخلضروات مثل الفاصولياء والكوسا والباذجنان والزهر وامللفوف والزعتر،
وكانت مساحة املشتل دومنا ونصف دومن ،ومت إضافة نصف دومن فيما بعد في
منطقة أخ��رى ،بعد تزايد الطلب على االش�ت��ال  .ويضيف " :تتم زراع��ة االشتال
بطريقتني  :الطريقة األولى يقوم املزارع بإحضار البذور للجمعية ويقوم املهندس
الزراعي بزراعتها له داخل الصواني ،مقابل  100شيقل لكل  1000شتلة  .والطريقة
األخرى نقوم نحن بتوفير البذور وزراعتها وبيع االشتال ملزارعي منطقة طولكرم
 .املهندس الزراعي أحمد حطاب املشرف على املشتل يقول  ":تتكون التربة التي
نستخدمها للزراعة من مادتي " البتموس والفيرموكاليت التي تشبه كرات الفلني
البيضاء ،وكلتا املادتني يتم استيرادها من اخلارج ،وبعد خلط املادتني نوزعها على
الصواني املخصصة لزراعة البذور ونقوم بعملية الزراعة ،ونسقيها بالصيف كل
يوم مرة وبالشتاء كل يومني مرة  .ويتابع " :أشتالنا تتمتع بجودة عالية ،فحتى
اللحظة لم يشتك منها أحد وبالكاد نستطيع سد الطلب في منطقة طولكرم ،وينتج
املشتل قرابة ثالثة ماليني شتلة سنويا  .املزارع مازن إسماعيل التقيناه داخل املشتل
من قرية كنا قضاء طولكرم ،وكان يشتري مجموعة من األشتال ،ب��دوره أكد على
جودة االشتال وعلى ال��دور الكبير الذي تؤديه اجلمعية جتاه املزارعني من حيث
دورات التوعية واإلرشاد الزراعي التي تقدمها للمزارعني .

إجنازات للمزارعني

امل��زارع طالب أبو هاني عضو من أعضاء اجلمعية ومسؤول عن ملف املشاريع
يقول  ":هناك إجنازات كبيرة ومشاريع كثيرة حققتها اجلمعية للمزارعني األعضاء،
حيث تنظم لهم دورات زراعية إرشادية مكثفة مبشاركة مؤسسات زراعية ومهندسني
زراعيني في رام الله ،وهناك دورات في دول أوروبية شارك بها أيضا أعضاؤنا  .كما
قمنا من خالل املشتل بتوفير اشتال للمزارعني بتكلفة أقل وجودة أكبر  .كما مت توزيع
وحدة بيت بالستيكي مبساحة  600متر لكل عضو ومجموعهم  28عضوا ،مبساهمة
 25باملئة من التكاليف من كل مزارع  .إضافة إلى  50مزارعا آخرين من األعضاء مت
تأهيل مساحة دومن من أراضيهم لبيوت بالستيكية ،ووفرنا لهم البرك اإلسمنتية
وسعتها  200ك��وب تكفي مل��دة أسبوع؛ األم��ر ال��ذي سد ج��زءا كبيرا من فجوة نقص
املياه لدى املزارعني  .ويبني أبو هاني أن بلدة ذنابة تستفيد من خمس آبار ارتوازية
إضافة إلى بئر للبلدية ويعاني املزارعون من نقص في املياه ،ويشير إلى أن هناك بئرا
محفورة منذ عام  1967وبعد احلرب توقف العمل بها  ،وهي جاهزة لالستخدام ولكن
ترفض إسرائيل تشغيلها .لذا نناشد اجلهات املسؤولة العمل على حل مشكلة هذه
البئر وتشغيلها ألنها ستحل جزءا كبيرا من مشكلة نقص املياه .
ويتابع أبو هاني " :قمنا مبحاولة تصدير احملاصيل الزراعية التي ينتجها
املزارعون إلى اخلارج وبخاصة محصول البندورة الكرزية ،ولألسف انتكسنا
بهذا املشروع ألن الوسيط ك��ان شركة جلوبال غ��اب االسرائيلة التي تالعبت
باألسعار لصاحلها ،وق��د جهزنا لذلك ثالجة بطول  5أم�ت��ار وع��رض 5أمتار
وارت�ف��اع  5أمتار كانت مبساهمة من مؤسسة أنيرا ،وتتسع ل 3000كرتونة
خضار وبلغت تكلفتها  15ألف دوالر .
ويضيف  ":كما استفاد أربعون مزارعا من خزان مياه " بركة إسمنتية "
سعتها  650مترا ،متكنا من بنائها بالتعاون مع اإلغاثة الزراعية؛ األمر الذي وفر
على املزارعني انقطاع املياه ووفر عليهم عملية نقلها وشرائها .

عدسة وتعليق :عبد الباسط خلف

فوضى التدمير
مزارع يشير إلى آثار التدمير املتواصلة مبرج ابن عامر ،ويتساءل:
متى ستتوقف عملية تدمير األراضي الزراعية اخلصبة؟

مشتل جمعية ذنابة
صندوق توفير وتسليف

ي�ق��ول أب��و ه��ان��ي  ":م�ن��ذ ت��أس�ي��س اجلمعية قمنا بتشغيل ص �ن��دوق توفير
وتسليف من وإلى أعضاء اجلمعية مبساهمة من كل عضو  50شيكل شهريا ومر
على تشغيله حتى اآلن 5سنوات و 6شهور ،مبشاركة  45عضو ويستفيد العضو
املشارك من قرض لغاية  10000شيكل؛ مدة سماح التسديد شهران ومدة تسديد
القرض عشرة شهور دون فوائد  .ويتابع " حتى اآلن خرج من الصندوق 800
ألف شيكل على شكل قروض تخرج من الصندوق وتعود إليه على شكل تداول .
وبني السيد عودة أن اجلمعية قامت بعمل متديدات مواسير مساحة  6بوصات
بطول  2500متر و 4بوصات بطول  500متر ،ألصحاب اآلبار االرتوازية تصل
ألراض��ي املزارعني ،واملستفيد هو امل��زارع ألن سرعة ضخ املياه أصبحت أقوى
والناجت أكبر ،ويضيف :قمنا باستصالح طرق زراعية بطول كيلومتر ،وإعادة
تأهيل بعض الطرق األخرى  .وتابع أبو هاني أن هناك تفكيرا مبشروع سوق
مركزية للخضار في مدينة طولكرم ستكون لصالح اجلمعية ،إضافة ملشروع
بركة إسمنتية لتربية األسماك بتمويل من وزارة الزراعة حيث ستساهم ب 100
ألف دوالر و 20ألف دوالر من جمعية ذنابة سيبدأ العمل به قريبا.

مشروع الكمبوست

يعتبر مشروع الكمبوست أو السماد العضوي من أهم مشاريع جمعية ذنابة،
حيث تعتبر اجلمعية الوحيدة التي متيزت بهذا املشروع .وح��ول كيفية إنتاج
الكمبوست يقول السيد نبهان ع��ودة  ":بدأنا العمل بهذا امل�ش��روع بنهاية عام
 2007حيث شاركنا في دورات حول تدوير املخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست
مببادرة من اإلغاثة الزراعية ،األمر الذي ساعدنا في عملية إنتاجه ،حيث نقوم
بتجميع أكوام املخلفات الزراعية في منطقة تبعد عن اجلمعية في أطراف البلدة
حتى ال نؤذي السكان برائحة املخلفات الزراعية حيث نستمر بتقليب الكومة مدة
أربعة أشهر ورشها باملياه ووضع أكوام القش عليها حتى تبقى رطبة ،وكل هذا
العمل يتم بطريقة يدوية عن طريق األي��دي العاملة .وبعد أربعة أشهر نحصل
على سماد عضوي خال من أي رائحة كريهة ،وتنتج اجلمعية سنويا من 150
–  200طن سماد عضوي ،يعبأ بأكياس سعة الكيس  30لترا ويباع للمزارع
ب  12شيكل ،مقارنة م��ع إسرائيل التي تبيع الكيس بنفس احلجم بسعر 22
شيكل ونبيع إنتاجنا ملزارعي طولكرم وجنني واملناطق املجاورة .وأكد عودة أن
املشروع بحاجة إلى دعم من املسؤولني ،وبضرورة توفير اآلالت واملاكنات الالزمة
إلنتاج الكمبوست ،ألن كافة مراحل إنتاجه تتم يدويا األمر الذي يستغرق وقتا

الكمبوست وقد اصبح جاهزا لالستعمال
أكبر وأيدي عاملة أكثر  .مؤكدا أن اإلنتاج سيتضاعف أضعافا مضاعفة بوجود
املاكنات ،موضحا الدور الذي تلعبه عملية إنتاج الكمبوست باحملافظة على البيئة
عن طريق جمع املخلفات الزراعية والبيئية ومعاجلتها بدال من حرقها الذي يؤدي
إلى تلوث البيئة والهواء.

مشروع البيوت البالستيكية

أشار عودة إلى أن العمل بهذا املشروع بدا منذ سنة و 10شهور على مساحة
 5دومنات كانت أراضي بورا أي غير صاحلة للزراعة ،قريبة من مستوطنة ابن
حيفتس  .وكان الهدف األبرز من املشروع استصالح هذه األراضي وحتويلها إلى
زراعية ،إضافة إلى زيادة دخل اجلمعية وتشغيل أيد عاملة ،وبني أن استصالح
ه��ذه األراض� ��ي م��ع جتهيز ال�ت��رب��ة ك�ل��ف 230ال� ��ف شيكل ون ��زرع ه��ذه البيوت
البالستيكية املقامة على مساحة  5دومنات مبحصول اخليار ،ويتم إنتاج من
 90-70صندوق خيار يوميا على مدار ثالثة أشهر .

التعقيم احلراري

بني عودة أن طريقة التعقيم احلراري هي طريقة تعقيم البيوت البالستيكية
قبل زراعتها بطرق طبيعية بديلة الستخدام الغازات الكيماوية للتعقيم ،حيث
يتم فرش كافة أرضيات البيوت البالستيكية بالنايلون املستخدم للزراعة؛
األمر الذي يوفر ثالثة عناصر " :الشمس والرطوبة واحلرارة " فينتج بخار
داخلي يؤدي إلى قتل الكائنات الضارة بالتربة ،وتستمر هذه العملية من -30
 40يوما  .وأش��ار ع��ودة إلى أن هذه الطريقة هي بديل الستخدام غاز "مثيل
بروميد" املضر بالصحة والبيئة ،كما يؤثر هذا الغاز على جودة التربة وعلى
املياه اجلوفية بسبب تسربه داخل األرض ،كما تعد طريقة التعقيم احلراري
أوفر على امل��زارع ،ألن غاز "مثيل بروميد" غالي الثمن حيث سعر  350كغم
يصل إل��ى  2300شيكل ،والتعقيم احل ��راري مفيد للبيئة لكونه خاليا من
الكيماويات .

معاجلة اآلفات الزراعية

بني طالب أبو هاني أن معاجلة اآلف��ات الزراعية تتم بالطريقة الكيماوية،
ولكن ب��امل��واد املسموح بها أي فترة األم ��ان لها قصيرة ج��دا منذ ب��داي��ة الرش
حتى بداية القطف؛ وأما بالنسبة للمبيدات السامة فال يتم استخدامها قطعيا.
ويضيف" :لقد بحثنا عن طريقة املعاجلة باملواد العضوية ،لكنها غير متوافرة
لدينا ،وأكد أن منتجات محاصيلهم الزراعية خالية متاما من الهرمون.

البيئ ــة والتنمي ــة فـ ــي صـ ــور

مياه عادمة
مياه مجاري عادمة ،بدون حسيب أو رقيب في أراضي
مرج ابن عامر اخلصبة.

«سموم شرعية»
الفتة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة ،تفيد بأن الكيماويات
السامة «تظهر مخاطرها عند استخدامها ».التعليق ملن يرغب..

نفايات العيد
أكوام نفايات تتشكل في طرقاتنا ،بفعل سلوكنا غير
البيئي ،حتى في مناسباتنا السارة.
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باحثون واختصاصيون يدعون لسن تشريعات خاصة باألغذية
عدلة وراثي ًا ويطالبون بجهود إعالمية ووطنية وبحثية جتاهها
ا ُمل ّ
خاص بـ"آفاق البيئة والتنمية"
دع��ا اختصاصيون وباحثون إل��ى دع��م جهود اللجنة
ال��وط �ن �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة األغ ��ذي ��ة امل �ع��دل��ة وراث � �ي � �اً .وطالبوا
خ�لال النسخة الثامنة عشرة ل�ن��دوة مجلة "آف��اق البيئة
والتنمية" ،بالضغط على املؤسسات التعليمية واملراكز
البحثية املتخصصة مل�م��ارس��ة دور إي�ج��اب��ي ،عبر إجراء
بحوث مستفيضة حول الهندسة الوراثية.
وح��ث اختصاصيون م��ن اإلغ��اث��ة ال��زراع�ي��ة وجمعية
املهندسني الزراعيني العرب واحت��اد جلان العمل الزراعي
ومركز العمل التنموي-معا ً وباحثون من جامعتي بيرزيت
وب��ول�ت�ي�ك�ن�ي��ك ف�ل�س�ط�ين وم�ن�س�ق��ة ال �ب��رام��ج ف��ي مؤسسة
"هينريش ب��ول" األملانيةـ حثوا على سن سلسلة قوانني
وتشريعات واضحة للتعامل مع األغذية املعدلة جينياً،
كما أطلقوا نداء حلماية البذور البلدية من خطر التالشي.
وأطلقوا الدعوة لوسائل اإلع�لام ملمارسة دوره��ا ،باجتاه
بناء وعي بيئي في ملف بات يشغل العالم أجمع.
وحث املشاركون في الندوة التي عقدت ،في السابع عشر
من أيلول احلالي ،مبقر مركز العمل التنموي-معا ً الرئيس،
واجل�ه��ات الرسمية حملاكاة التجارب األملانية واألوروبية
املتمثلة بوضع ملصق مييز األغذية املعدلة وراثيا ً عن غيرها،
ل�ك��ون ذل��ك م��ن أب�س��ط ح�ق��وق املستهلكني ،كما ناقشوا سبل
التشبيك مع مؤسسات عربية للعمل اإلقليمي املشترك.

أزمة أولويات

وت �ن��اول م��دي��ر ال�ب��رام��ج وامل�ش��اري��ع ف��ي احت ��اد جلان
العمل ال��زراع��ي املهندس ف��ؤاد أب��و سيف مفهوم التعديل
الوراثي ،ومدى انتشار األغذية املعدلة جينيا ً في فلسطني.
واستعرض نتائج مسوحات نفذها االحت��اد ،حول الوعي
بقضايا التعديل الوراثي وأخطاره.
وأش��ار إلى أن "العمل الزراعي" يولي اهتماما ً كبي ًرا
بالكائنات املعدلة جينياً ،لكون هذا امللف ال يقابل مبجهود
منظم في املجتمع الفلسطيني ،الذي مير بأزمة أولويات.
وأضاف :ينبغي التفرقة بني الهندسة الوراثية املتعلقة
بالتحويل اجليني ،والتحسني والتهجني املنضبط ،وإذا ما
تعلق األمر بنقل جني من كائن حي آلخر ،إما بنقل مباشر أو
فيروسي وبيولوجي ،أصبح األمر تعديالً جنياً.
وفق املهندس أبو سيف ،فإن محاوالت اللجنة الوطنية
ملكافحة الكائنات املعدلة وراثياً ،لم حتظ بنجاح كبير ،كما
أن وزارة الزراعة حتفظت على تسميتها بالوطنية ،لعدم
وجود إثبات علمي بضررها.
يروي :كنا ننفذ برنامجا ً للحفاظ على البذور البلدية
في مناطق جنوب الضفة الغربية ،واكتشفنا خالل مقابالت
مع كبار السن أنها إما انقرضت أو توشك على االنقراض.
كما حتدث هؤالء عن املكانة االقتصادية التي كانت حتظى
بها ،في تدعيم اجلانب االقتصادي للعائالت.

بذور وطنية

واعتبر أبو سيف البذور البلدية مسألة وطنية ينبغي
احملافظة عليها ،لكونها ث��روة قومية وليست ملكا ً ألحد،
حتى يدخل عليها تعديالت تهدد استمرارها.
اس�ت�ط��اع ف��ري��ق احت ��اد جل��ان ال�ع�م��ل ال ��زراع ��ي ،إع��ادة
احلياة لبعض األصناف من البذور البلدية ،التي تصلح
للزراعات البعلية ،وبخاصة في ظل محدودية األراضي
التي ت��زرع بالري ،والتي تشكل بني  3إل��ى  5في املئة من
مجمل األراضي الفلسطينية.
ولم يجد فريق"العمل الزراعي" أي جسم منظم محلي
يتابع ال�غ��ذاء امل�ع��دل جينيا ً ف��ي األراض ��ي الفلسطينية؛ إذ
يكتنفه الغموض شعبياً ،وعدم الوضوح رسمياً.
ي ��وال ��ي أب� ��و س��ي��ف :ن��اق��ش امل �ج �ل��س "التشريعي"
الفلسطيني مسألة الغذاء املعدل وراثياً ،وكان الهدف من
وراء ذلك إدخال الكائنات املعدلة وراثيا ً بضوابط وحدود،
وليس منعها.
وفي تشرين األول  ،2008خرج الفريق الوطني ملكافحة
الكائنات املعدلة جينيا ،إلى النور في األراضي الفلسطينية.
وقبل شهرين من اليوم ،أجرينا مسحا ً في الضفة الغربية
احملتلة ،عبر متطوعني من طلبة اجلامعات ،وعرفنا عبر
عينة حجمها  140مستطلعاً ،أن  53في املئة منهم لم تكن
لديهم فكرة سابقة عن التعديل الوراثي ،مقابل  47في املئة

قالوا إنهم يعرفون شي ًئا عن املوضوع.
ومما أفاده االستطالع ،أن شراء خضار معدلة وراثيا،
أو حلوم معدلة جينياً ،أو مالبس من قماش قطني معدل
بالطريقة ذاتها ،قوبل بالرفض من املبحوثني.
زار املتطوعون أسواقا ً جتارية في غير مكان بالضفة
الغربية ،واكتشفوا أن أيا من السلع ،ال حتمل إشارة بأنها
معدلة وراثياً!

أخالقيات غائبة

وتطرق مدير العالقات العامة في االحتاد ذاته د .طه
الرفاعي إلى األخطار البيئية والصحية املتوقعة بفعل هذا
اللون من الغذاء .في وقت تختفي فيه الضوابط األخالقية
واالجتماعية من أجندة الشركات األجنبية والغرب عموماً،
ال في قضايا البيئة وال حتى الكرامة اإلنسانية ،كما حدث
عندما اعتقل األمريكيون مواطنيهم من أصول يابانية عقب
حادثة "بيرل هاربر".
وق��ال :إن كوكب األرض ليس ملكا ً ألحد ،حتى يجري
عليها التجارب التي يريدها ،كما أن العبث بالبذور البلدية
مسألة ال ميكن السماح بها.
وأض��اف :ترفع األغذية املعدلة جينيا نسبة احلساسية
لدى املستهلكني بسرعة كبيرة .وإذا ما عرفنا أن بعض األمراض
حتتاج عشرات السنوات للظهور ،فاألمر مختلف ،وال ميكننا أن
ننتظر اللحظة التي يتبني فيها بعد سنوات طويلة من استهالك
أغذية معدلة ،أنها تشكل تهديدا ً صحياً .يتساءل :ماذا سنقول
في تلك احلالة ملن وقعوا ضحية لهذه األغذية؟
وأض ��اف :اجلينات ال�ت��ي تنقل م��ن ك��ائ��ن ح��ي لآلخر
ث�ب�ت��ت خ �ط��ورت �ه��ا ،ألن �ه��ا غ�ي��ر أص �ل �ي��ة ،ون �ق �ل��ت األم ��راض
للجينات األصلية ،كما ح��دث في حقول ال��ذرة باملكسيك.
ه��ذا فضال عن العواقب البيئة الكثيرة ،وتهديد السيادة
الغذائية للشعوب.
والسؤال الذي يجب أن يطرح ،بحسب د.الرفاعي :ما هي
الضمانات بالسيطرة على اجلينات املعدلة ،في واقع أصبح
فيه العالم قرية صغيرة ,وفي وقت ال يحتاج نقل أي كائن
من أقصى األرض إلى أقصاها ،غير أربع وعشرين ساعة؟
وذكّر الرفاعي ،بوباء أنفلونزا اخلنازير ،وما سبقه من
أنفلونزا إسبانية(عادية) التي قضت على أربعني مليون
إنسان خالل احل��رب العاملية األول��ى ،وكانت احد أسباب
توقفها ،بسبب كثرة الوفيات بني اجلنود.
وأضاف :من الناحية الدينية واالجتماعية ،تتعارض الهندسة
الوراثية مع معتقدات املستهلكني ،فما الذي يجبر املسلمني على
تناول أغذية دخلت اخلنازير والفئران في تعديلها؟

أغذية "وراثية" وأسئلة بيئية

وع��ال��ج د .جميل ح��رب ،األس�ت��اذ ف��ي جامعة بيرزيت
كيفية إنتاج األغذية املعدلة وراثياً ،واملراحل التي متر بها،
واجل��دل ال��دائ��ر ح��ول استخدامها .وق��ال إن��ه لم يثبت أنها
تشكل تهديدا ً على صحة اإلنسان.
وأضاف :لم يعد السؤال اليوم ،هل نزرع هذه األغذية
أم ال نزرعها .ولكن اإلشكالية الكبرى في العالم اليوم ،هي
أن الناس ال يريدونها ،واحلكومات تعتقد أنها أفضل من
األصناف العادية.
وتابع :هناك من يعتقد أن النباتات املعدلة جينيا ً أكثر
ق��درة على حتمل اجلفاف وملوحة التربة ،كما أنها أكثر
مقاومة للحشرات.
وع�دّد حرب املراحل التي تدخل فيها عملية التعديل،
وط��رق ع��زل اجلينات من كائن حي آلخ��ر .فمثالً نأخذ من
البكتيريا جينا خاصا ،ونزرعه بأساليب خاصة وتقنيات
حديثة ونضيفه إلى ال��ذرة  ،وال تتم العملية بشكل مادي
وإمن��ا كمعلومة ،وه��ذا احل��ال ليس في كل األطعمة ،وإمنا
في الذرة والبطاطا والصويا ،ففي الواليات املتحدة ،هناك
 25في املئة من الذرة معدلة وراثياً ،مقابل  65في املئة من
الصويا  .وتقل هذه النسبة في أوروبا.
وحت ��دث ح ��رب ع��ن التلقيح اخل �ل �ط��ي ،واحلساسية
الغذائية ،وظ�ه��ور نحو  6 -4آالف م��رض ال نعرفها في
غابات األمازون.
وق ��ال :ف��ي أوروب���ا ه�ن��اك ح��رك��ات مناهضة للتعديل
الوراثي ،وبعض الدول ال تسمح بتسويق منتجات معدلة
جينيا ً إال مبلصق يوضح ذلك.

املهندس فؤاد أبو سيف يشرح نتائج استطالع في الضفة الغربية حول األغذية املعدلة وراثيا
أخطار في االنتظار

وتطرق الباحث في جامعة بوليتيكنك فلسطني د .رامي
عرفة ،إلى أخطار األغذية املعدلة ،وق��ال إن العالم يعاني
أزمة أولويات ،وال حتظى أزمة املياه حالياً ،بذلك االهتمام
قياسا ً بحجمها .فحاليا ً هناك  28دولة و 300مليون مواطن
يعانون العطش ،وسيرتفع ه��ذا الرقم بعد عشرين سنة
ليصل إلى خمسني دولة ،ومليار إنسان.
وق��ال :تستأثر الزراعة بنسبة  87في املئة من املياه،
وي ��زداد االه�ت�م��ام مب��وض��وع ال �غ��ذاء ال�ع�ض��وي ،وتكثر في
أوروب���ا ح��رك��ات وع��ي م�ع��ارض��ة للتعديل اجل�ي�ن��ي ،الذي
ض��اع��ف اس�ت�خ��دام ال�ك�ي�م��اوي��ات ،وزاد استعمال مبيدات
األعشاب.
وت��اب��ع :ممكن وبطريق اخلطأ اجليني ،إح ��داث خلل
بيئي كامل .فمثالً ،هناك  72محصوالً من الذرة والصويا
والبطاطا معدلة جينيا في ال��والي��ات املتحدة .وف��ي العام
 1990أطلقت هيئة أمريكية ل��دراس��ة األخ�ط��ار بالهندسة
الوراثية.
ووالى :تتعدى املخاطر اليوم املسألة البيئية ،وتتصل
باجلوانب التشريعية والقانونية ،فنقل جينات وتلويث
النباتات أم��ر غير قانوني وأخ�لاق��ي .وت�س��اءل :من الذي
سيعوض املزارع الذي ينتج أغذية عضوية قد تتلوث من
أغذية معدلة؟ وت��اب��ع :في قطر ،تبني أن  75في املئة من
اخلضار والفواكه معدلة وراثياً.
وقال :حديثا ،مت اكتشاف بروتني من ذرة معدلة وراثياً،
ال ي�ت�ع��ام��ل ج�س��م اإلن �س��ان م�ع��ه ب�ش�ك��ل س�ل�ي��م .واكتشف
املكسيكيون أن الذرة املعدلة وراثياً ،انتقلت إلى محاصيل
ذرة طبيعية ،وساهمت أصناف معدلة جينياً ،بالقضاء
على اليرقات الطبيعية.
وت��س��اءل :م ��اذا ل��و ث�ب��ت ف��ي وق��ت الح ��ق ،أن األغذية
ال��وراث�ي��ة ه��ذه ،قضت على النحل ،أو ح�ش��رات أخ��رى أو
تسببت بإحداث خلل في التوازن البيئي؟

جتويع مبرمج

واستعرض املهندس في جمعية املهندسني الزراعيني
سعد داغر ،الهدف احلقيقي من استخدام الهندسة اجلينية
عاملياً ،مشي ًرا ً إل��ى وج��ود ق��وى اقتصادية ك�ب��رى ،تسعى
للسيطرة على ال�ش�ع��وب ،عبر التحكم بغذائها وتدمير
تراثها من بذور بلدية وجتويعها ،وتغييب احلقائق حول
ماهية هذه األطعمة.
وأرجع داغر عجلة التاريخ إلى الوراء ،يوم كان طالبا ً

ع��ام  ،1998إذ ن�ف��دت طبعة ك�ت��اب يتحدث ع��ن الهندسة
اجل�ي�ن�ي��ة ب�س��رع��ة ف��ائ �ق��ة؛ ألن ط�ل�ب��ة ال�ه�ن��دس��ة الزراعية
أرادوا معرفة حقيقة هذا التطور ،و"م��زاي��اه" في مقاومة
احل�ش��رات وحتمل اجل�ف��اف ،غير أن العالم ب��دأ يتنبه إلى
أخطار الهندسة الوراثية.
وت��اب��ع :امل �س��أل��ة م��رت�ب�ط��ة ب�ح�ق��وق امل�ل�ك�ي��ة الفكرية،
وامل�ف��ارق��ة أن ال�ش��رك��ات املنتجة للبذور أصبحت تتحكم
بالسياسيني ،فالرئيس األميركي السابق بيل كلينتون،
حظي بدعم من شركة" مونسانتو" ،وه��ي الشركة التي
تتحكم بإنتاج ال�ب��ذور املعدلة في العالم؛ ألن��ه تدخل في
صالح األغذية املعدلة وراثياً.
وشرح املهندس سعد ما قامت به وكاالت أميركية في
تونس ،يوم ادعت أنها جاءت ملساعدة املزارعني بأصناف
جيدة من القمح ذات إنتاج وفير ،وبعد فترة اختفى الصنف
البلدي األصلي ،وأصبح املزارع يشتري البذور!
وق ��ال :ال �ه��دف م��ن التعديل ال��وراث��ي ،السيطرة على
الشعوب وغ��ذائ�ه��ا؛ ألن ه��ذه الشركات حاكمت مزارعني
أعدوا زراعة محصول ابتاعوه من الشركة ،بحجة أنه حق
حصري لها!
وتابع :في الواليات املتحدة هناك نخبة من السياسيني
كوزير العدل السابق ج��ون أشكروفت ،ووزي��رة الزراعة
آن��ا فانا ،ووزي��ر الدفاع دونالد رامسفيلد كانوا مرتبطني
بشركات خ��اص��ة ،سعت لترويج األغ��ذي��ة املعدلة وراثيا
داخل الواليات املتحدة ،وضغطت على دول أوروبا للقبول
باألغذية املعدلة جينياً ،وهذا ما يدلل على أهداف الشركات
احلقيقية.
وذك��ر سعد بالقرار رق��م  99ال��ذي أص��دره أول حاكم
أمريكي بعد احتالل ال�ع��راق ،ب��ول برمير ،ال��ذي نص على
منع زراع��ة البذور احمللية ،بحجة "حماية البذور عالية
اجلودة"!

احتكار

تناول الباحث ومسؤول حترير "آفاق البيئة والتنمية"
ج��ورج ك��رزم ،مدى مساهمة التعديل الوراثي في تعميق
االحتكار في النظام العاملي ،وتفاقم املجاعة.
وق� ��ال :ي�ق��ع م �ج��ال ال�ه�ن��دس��ة ال��وراث �ي��ة حت��ت هيمنة
ال �ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة ،علما ب��أن ش��رك��ة اح�ت�ك��اري��ة واح ��دة،
ه��ي شركة "مونسانتو" ،متلك أكثر م��ن  %90م��ن سوق
تكنولوجيا البذور املعدلة وراثيا في العالم ،والباقي متلكه
أرب ��ع ش��رك��ات أخ���رى .ومي�ث��ل ه ��ذا ،بشكل غير مسبوق،
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تبعية امل��زارع�ين للشركات الزراعية االحتكارية العاملية
التي تتحكم بغذاء العالم.
و وتابع :تتجسد مأساة التعديل الوراثي في حقيقة
تلويث صميم مناطق التنوع احملصولي في العالم .ويعتبر
ذل��ك ،بالنسبة للحضارات التي ابتكرت ال��زراع��ة ،عدوانا
على حياتها وع�ل��ى احمل��اص�ي��ل ال�ت��ي عملت على إنتاجها
ورعايتها وعلى سيادتها الغذائية.
وف��ق ك��رزم ،ف��إن شركات التعديل ال��وراث��ي تدعي أنه
بوسعها منع التلوث اجليني عن طريق دعم استخدام ما
يسمى بـِ( ،)Terminator technologyأي التكنولوجيا
التي حتظر على املزارعني حفظ وإعادة إنتاج البذور التي
مت جمعها؛ األم��ر ال��ذي سيهدد غ��ذاء نحو  1.4مليار نسمة
في العالم يعتمدون على حفظ البذور من احلقول وإعادة
إنتاجها .كل ذلك يحدث بالرغم من إدانة منظمات املزارعني
ومنظمات املجتمع املدني والعديد من احلكومات األعضاء
ف��ي ال�ف��او وامل��ؤس�س��ات العلمية لهذه التكنولوجيا ،حيث
قاومت ضغوط االحتكارات والضغوط السياسية ،وهي
تسعى إلى تطوير بدائل قابلة للحياة تأخذ باعتبارها أمن
البذور والسيادة الغذائية طويلة األمد.
وأك��د :منذ زم��ن مت تفنيد اإلدع��اء القائل ب��أن الهندسة
الوراثية لألغذية ضرورية إلطعام العالم .ومع أن حصة
الفرد من اإلن�ت��اج الغذائي العاملي تعد أعلى من أي وقت
مضى ،فقد تفاقمت املجاعة في العالم ،األمر الذي يؤكد بأن
التوزيع العادل وضمان حصول الناس على الغذاء يعدان

أكثر أهمية من التكنولوجيا .إذن ،املشكلة ال تكمن في عدم
كفاية اإلن�ت��اج الغذائي العاملي ،ألن العالم ينتج كميات
كبيرة من الطعام أكثر من حاجته ،لكن املشكلة تكمن في
أن جياع وفقراء "العالم الثالث" ال ميلكون األموال الالزمة
لشراء أو زراع��ة حاجتهم من ال�غ��ذاء ،مبعنى أن الكميات
الزراعية ال تشكل إطالقا حال للمشكلة.

"قرصنة بيولوجية"

وم�ض��ى ي�ق��ول :إن أه��م م��ا تعلمناه م��ن فشل "الثورة
اخلضراء" ،أن "التقدم" التكنولوجي في مجال الهندسة
ال��وراث �ي��ة للمحاصيل املتصلة ب��ال �ب��ذور ال �ت��ي تستجيب
للمدخالت اخلارجية ،يسهم في تعميق التقاطب االقتصادي
– االجتماعي – الطبقي ،وزيادة عملية إفقار األرياف واملدن،
وي�ف��اق��م ان �ع��دام األم��ن ال �غ��ذائ��ي .وتكمن م��أس��اة "الثورة
اخلضراء" ،حتديدا ،في تركيزها الضيق أح��ادي اجلانب
ع�ل��ى التكنولوجيا ال�ت��ي جت��اه�ل��ت أه��م م��ا يتصل بأسس
املجاعة البنيوية واالج�ت�م��اع�ي��ة .وف��ي احملصلة ،عززت
التكنولوجيا البنى التي تفاقم من ح��دة املجاعة .وهكذا،
فإن "الثورة اجلينية" لن تفعل أكثر من مضاعفة األخطاء
األكثر سوءا "للثورة اخلضراء".
ووالى :يعلمنا التاريخ أن التغييرات البنيوية املتصلة
بضمان ح�ص��ول ال �ن��اس على األرض وال �غ��ذاء والسلطة
السياسية ،بالتوازي مع تطوير وممارسة تقنيات بيئية
معتمدة أساسا على األبحاث التي يقودها املزارعون ،هي
الكفيلة ب��إح��داث تقليص ج��دي في املجاعة والفقر .وفي

املقابل ،ستقودنا "ث��ورة اجلينات" إلى االجت��اه املعاكس
متاما؛ حيث إنها تعتمد على األبحاث ذات الكلفة اخليالية
واملحُ ْ َت َك َرة من قبل النخبة التكنولوجية والصناعية التي
تستخدم التقنيات املسجلة ب �ب��راءات اخ �ت��راع ،وبالتالي
ُم َه ْي َمن عليها من قبل نخبة "علمية" و"صناعية" محدودة
جدا .ولو مت حتويل نفس املصادر املالية باجتاه شبكات
األبحاث املعتمدة على مشاركة الفالحني واملزارعني وحتت
ق�ي��ادت�ه��م ،ف��إن�ه��ا س�ت��ول��د تكنولوجيا أك�ث��ر ع��دال وإنتاجا
وانسجاما حقيقيا مع البيئة.
وأنهى :ما تسمى ملكية الشركات الفكرية ،ليست إال
"قرصنة بيولوجية" تقترفها تلك الشركات؛ ألن املوارد
الوراثية التي تسعى الشركات إلى احتكارها حتت مس ّمى
"االختراع املسجل" هي محصلة جهود املزارعني اجلماعية
لتحسني وإع���ادة إن �ت��اج ال �ب��ذور عبر آالف ال�س�ن�ين ،وهي
بالتالي ملك للبشرية.

تفاعالت

واستعرض الصحافي البيئي عبد الباسط خلف ،الذي
أدار الندوة ،التفاعالت التي أحدثها الغذاء املعدل وراثيا في
العالم؛ إذ فرض البرملان األوكراني حظرا ً يحد من استيراد
األغ��ذي��ة املعدلة وراث�ي��ا وتصديرها وحتى م��روره��ا عبر
أراضيها إلى دول أخ��رى ،بسبب اخلطر ال��ذي تشكله هذه
األغذية.
وت��اب��ع ي��ق��ول :ف��ي ن �ي �س��ان امل ��اض ��ي ،أع �ل �ن��ت وزي ��رة

د .جميل حرب يطرح موقفه حول التعديل الوراثي
ال��زراع��ة األملانية حظر زراع��ة نبات ال��ذرة املعدل وراث ًيا،
بسبب مخاطره على البيئة والصحة ،كما أعلنت املفوضية
األوروبية التي تسمح بزراعة هذا النوع ،عزمها مراجعة
ال �ق��رار األمل��ان��ي .كما أل��زم��ت أمل��ان�ي��ا ب��وض��ع ش�ع��ار موحد
للمنتجات اخلالية من الهندسة الوراثية.
وأنهى :وفق أحدث االستطالعات املتخصصة ،يعتبر
 52في املئة من األمريكيني األغ��ذي��ة املعدلة وراث�ي�ا ً "غير
آمنة" ،فالواجب أن نلمس في األراضي الفلسطينية خطوات
جادة لتطوير الوعي مبخاطرها.

يتنفسون غازات «مثيل بروميد» و»الطولوين» واألمونيا املنبعثة من مصانع «رمات حوفيف» اإلسرائيلية

تفشي أمراض اجلهاز التنفسي واإلجهاضات والسرطان بني بدو النقب
خاص بآفاق البيئة والتنمية
يعد مجمع "رم��ات حوفيف" الصناعي اإلسرائيلي
ال��واق��ع ف��ي منطقة ص�ح��راء النقب ،ب��ؤرة بيئية ساخنة
ت�س�ب�ب��ت ف��ي ت �ل��وي��ث ش��دي��د وخ �ط �ي��ر ل �ل �ه��واء واألرض.
ويعيش في محيطها عشرات آالف البدو الفلسطينيني
الذين تفشت بينهم األمراض السرطانية وأمراض اجلهاز
التنفسي والعقم واإلجهاضات.
ومنذ فترة وجيزة نشر تقرير "احلوادث الناجمة عن
املواد اخلطرة في الفترة  "2007 – 1998في إسرائيل،
وورد فيه أنه "في عام  2004سجلت في رمات حوفيف
 57حالة انفجار ،وحريق ،وتسرب م��واد خطرة .وفي
عام  2007انخفض عدد احلاالت إلى  ،32وقد جتاوزت
إحداها حدود منطقة رمات حوفيف الصناعية؛ مما تطلب
تدخل قوات اإلنقاذ وإغالق الطرق".

تلف اجلهاز التنفسي

"أتنفس بصعوبة وأسعل كثيرا ،واألوالد يهزؤون
ب��ي .وأثناء الليل أبكي من ش��دة ال��وج��ع .وأحيانا ،ال
يخرج صوتي ألن��ه ينقصني ال�ه��واء .ال��دم��وع وحدها
تنهمر ع�ل��ى وج �ن �ت��ي" .ه ��ذا م��ا ق��ال�ت��ه ال�ط�ف�ل��ة سالي
دن�ف�ي��ري اب�ن��ة ع�ش��رة أع� ��وام ،ب�ص��وت ضعيف بالكاد
يسمع .وتعاني سالي م��ن ال��رب��و امل��زم��ن ،األم��ر الذي
يضطرها إلى السفر بشكل دوري مع والدها إلى مدينة
ب�ئ��ر ال�س�ب��ع إلج���راء ال�ف�ح��وص��ات الطبية والتصوير
اإلشعاعي للرئتني .وتتابع قائلة" :أخ��اف أن أصاب
مبكروه؛ فعندما ميسني أي شيء أشعر وكأنه أغمي
ع�ل��ي .كما أش�ع��ر بضغط ش��دي��د ف��ي ال �ص��در .و أحلم
أحيانا بأنني شفيت متاما ولن أحتاج إلى النهوض في
الليل بسبب السعال .إن��ي أت��وق للسباحة والرقص،
ولكني عاجزة .كما ال أستطيع اللعب مع صديقاتي في
املدرسة في أثناء االستراحة .ملاذا أنا مختلفة عنهن؟
عندما أكبر سأصبح طبيبة؛ فأمتكن عندها من معاجلة
نفسي واآلخرين".
جمال دنفيري ،والد سالي ،يقول إن أبناءه الثالثة
مصابون بالربو املزمن .ويوالي" :قبل تسع سنوات،
حينما رزق �ن��ا بابنتنا األول ��ى اب�ن��ة ث�لاث��ة عشر سنة،
قيل لنا إنها مصابة بالربو احلاد ،فدهشت حقا .وإثر
اكتشاف الربو ل��دى ولدينا الصغيرين اآلخ��ري��ن ،بدا

األم��ر غ��ري�ب��ا ،ألن�ن��ا نحن ال �ب��دو ،نعيش منذ األزل في
الهواء املفتوح دون أية مشكلة .أما اآلن ،فإن لدى معظم
أبناء العشيرة مشاكل صحية؛ فالعديد منهم يعانون
م��ن ال� ��دوار ،وم�ش��اك��ل ف��ي التنفس وال �ن �ظ��ر .ويعيش
أبنائي على األدوية والتنفس االصطناعي .وفي مرات
كثيرة ،يأخذون في السعال ،منذ الصباح الباكر؛ مما
يضطرني إلى نقلهم إلى املستشفى ،حيث ميكثون هناك
أحيانا كثيرة .وال متر ليلة دون أن تعاني سالي من
ضيق في التنفس .وقبل بضع سنوات حدث انفجار في
أحد املصانع بجوارنا؛ فرأينا احلافالت تنقل العمال.
أما نحن ،فوقفنا عالقني .إلى أين نهرب؟".
ومنذ ما قبل إنشاء دول��ة إسرائيل ،تقطن عشيرة
العزازمة في وادي النعم ال��ذي يبعد نحو كيلومترين
ع��ن املجمع الصناعي ف��ي "رم��ات ح��وف�ي��ف"" .ولدت
هنا" ،يقول ص�لاح اجل��ورج��اوي امل�ت��زوج من امرأتني
أج �ه �ض��ت ك��ل م�ن�ه�م��ا ب �ض��ع م� ��رات ،ع�ل�م��ا ب ��أن ظاهرة
اإلج�ه��اض منتشرة ل��دى معظم األس��ر؛ إذ إن كل امرأة
تقريبا أج�ه�ض��ت م��رة أو م��رت�ين" .ش�ك�ك��ت ب��أن األمر
مرتبط باملصانع ال�ت��ي تشبه ح��اوي��ة ن�ف��اي��ات سامة.
وبعض النساء أصنب بالعقم.
سالم الدنفيري ال يؤمن بأن وضع العشيرة البائس
سيتغير؛ إذ منذ وف��اة زوجته صيام ،وهي لم تتجاوز
السادسة والثالثني بعد ،لم يعد حلياته أي طعم" .لقد
ماتت إث��ر اكتشاف ال�س��رط��ان وه��ي حامل ف��ي شهرها
الرابع .وقيل لهم إن بطنها قد ينفجر ؛ ف��أردت أن أنقذ
أحدهما على األقل؛ إال أن كليهما توفي" ،قال سالم.
كما يعاني ثالثة إخوة آخرون من عائلة الدنفيري
من مرض الربو؛ إذ أخذ خالد يسعل منذ أن كان عمره
نصف ع��ام .وعندما كبر ،رف��ض ال��ذه��اب إل��ى املدرسة
طيلة أي��ام كثيرة ،بسبب خجله من امل��رض ،علما بأن
أخته الصغيرة نقلت ف��ي امل��اض��ي إل��ى املستشفى ،أما
أخوه اآلخر فيحتاج إلى التنفس الصناعي.

يتنفسون غازات سامة

كلوريد املثيلني يعد م��ادة مسرطنة .والكسيلني
قد يتسبب في تلف اجلهاز العصبي وال��دم .أما املثيل
بروميد فيؤذي القلب والكلى ،بينما الطولوين قد يتلف
الكبد واألوع�ي��ة الدموية ،واألمونيا تتسبب في ضيق
التنفس وترسب السوائل في الرئتني .هذا ما تنفسه بدو

بدو يتنفسون الغازات السامة املنبعثة من مصانع رمات حوفيف
عشيرة العزازمة طيلة سنوات طويلة .وهناك شكوك
ق��وي��ة ب��أن سبب تفشي أم ��راض ال��رب��و واإلجهاضات
وال�س��رط��ان ب�ين ال �ب��دو ،وه��ي أم ��راض ل��م تكن مألوفة
بينهم – السبب هو انبعاث الغازات السامة من مصانع
مجمع "رم��ات حوفيف" .فغير مرة نهض املواطنون
ليال ليالحظوا غمامة من الغازات الكيماوية الوسخة
حتلق فوق خيامهم وبركساتهم .ولطاملا اضطروا إلى
إغالق الشبابيك في الليالي الساخنة ،بسبب الرائحة
الكبريتية القوية.
لقد ثبت طبيا العالقة بني اللوكيميا (سرطان الدم)
وس��رط��ان ال��رح��م ،م��ن ناحية ،وب�ين امل ��واد الكيماوية
ال�س��ام��ة املنبعثة م��ن املنطقة الصناعية ف��ي "رم��ات
حوفيف"؛ حيث إن طريقة انشطار اخلاليا لدى املرضى
ال �ب��دو ت �ت�لاءم م��ع ال�ت�ع��رض ل�ل�م��واد ال�س��ام��ة املذكورة
سابقا.

دعوى قضائية ضد املصانع

في عام  ،2005تبلورت مجموعة من عشرات البدو
في وادي النعم (عشيرة العزازمة) القاطنني مبحاذاة
املجمع الصناعي ،ورفعت دعوى ضد املصانع في "رمات
حوفيف" .ويشدد البدو على أن األمراض التي تفشت
ف��ي أوس��اط�ه��م خ�لال السنني األخ �ي��رة ،مثل السرطان
وأمراض اجلهاز التنفسي وارتفاع معدل اإلجهاضات،
غير مألوفة لديهم .ويرافع عن املجموعتني اللتني يبلغ
تعدادهما  76مدعيا ،محامون إسرائيليون.
ويطالب امل��دع��ون ف��ي دع��واه��م القضائية املرفوعة إلى
احملكمة امل��رك��زي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ض��د ال��دول��ة وامل�ص��ان��ع في
"رمات حوفيف" – يطالبون بتعويضات قيمتها مئة مليون
شيكل .ويواجه املدعون ،حاليا ،عشرات املصانع اإلسرائيلية
صاحبة رؤوس األموال الضخمة والنفوذ ،والتي يدافع عنها
عشرات احملامني املخضرمني واملتمرسني.
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حكاية شجرة عمرها  2000عام استظل حتتها السيد املسيح
عبد الستار شريدة
ث�ل�اث ش �ج��رات ج�م�ي��ز م�ق��دس��ة اس�ت�ظ��ل حت�ت�ه��ا السيد
املسيح ف��ي رحلته ملصر ،األول��ى م��وج��ودة بكنيسة مرمي
في مصر حيث يرتادها احلجاج والسياح من مختلف بقاع
األرض ،والشجرة الثانية املسماة (بجميزة صاحلة) كانت
موجودة قبل ثالثني عاما ً في موقع آثار الكنيسة البيزنطية
شرق مدينة جباليا بقطاع غ��زة ،أما الشجرة الثالثة فهي
كما اصطلح الريحاويون على تسميتها « شجرة زكا» التي
لها هي األخرى حكاية تؤرخ لذاكرة فلسطني.

بداية احلكاية

يحكى أن ت��اري��خ ه��ذه الشجرة ي�ع��ود لفترة م��رور السيد
املسيح من أريحا في طريقه للقدس ،وأثناء هذا امل��رور جتمع
الناس لرؤيته مما حجب الرؤية عن األطفال وقصار القامة ،وكان
من بني هؤالء شخص مراب له سمعة سيئة يجبي الضرائب من
السكان احملليني لصالح اإلمبراطورية الرومانية اسمه «زكّا
ّ
العشار»  ،لم يستطع هذا الشخص رؤية السيد املسيح لقصر
قامته ،فصعد ألعلى شجرة جميز في املكان ،فنظر إليه السيد
املسيح وقال « :أنت لن تراني فقط ،بل سأبيت عندك» ،ومكث
املسيح عنده يوما ،وتكرميا لهذه الزيارة تبرع زكا بنصف ماله
للمساكني ،فقال له املسيح» اليوم حصل خالص لهذا البيت»
ومنذ ذلك اليوم ابتعد زكا عن كل املساوىء والربا ،وبعد هذه
الواقعة أخذت الشجرة تعرف باسم شجرة زكا.

الشجرة ..اإلنسان

غريبة هي املشاعر اإلنسانية عندما ترتبط بكائن أصم
أبكم ال يعي كل الهمسات التي توحي بأنه في حضرة كنيسة
خصصت إحدى جنباتها لالعتراف باخلطايا املقترفة  ،أو

أنه أمام إنسان «مجرب» عمره ألفا عام ،يأتيه كل البؤساء
لبث آهاتهم وهمومهم كما يفعل بعض الريحاويون الذين
ارت �ب �ط��وا ب�ش�ج��رة زك ��ا .ي �ق��ول أح��د امل��واط �ن�ين ع��ن عالقته
بالشجرة» منذ وعيي وذكرى هذه الشجرة مرتبط مبراحل
عمري املختلفة ،فأحيانا أشعر أن��ي مختنق وبحاجة ملن
أحتدث إليه فتجدني من غير وعي في هذا املكان»
وق��د ال ي�ك��ون ح��ال ه��ذا ال�ش��اب اجل��ام�ع��ي غريبا إذا ما
ق ��ورن مب��وق��ف آخ��ر اع �ت��اد يوميا امل ��رور بجانب الشجرة
والنظر إليها وكأنه يقول لها :صباح اخلير ..أو عافاك الله
من جتارب وأحداث هي عمر فلسطني كله .وعندما سألناهما
عن تاريخ الشجرة وسبب تسميتها  ،أخذا يحدثاننا بطالقة
وفخر وكأنها أخ أو صديق مقرب جدا حفظا كل ما يتعلق به
عن ظهر قلب ،وراجعا عنه شجرة العائلة التي ال متتد إلى
ساللة بشرية فانية ،بل إلى تاريخ أمة وحضارة شعب.

موقف رسمي

ب �ل��دي��ة أري �ح��ا أدرك� ��ت أه �م �ي��ة ال �ش �ج��رة ل ��دى السكان
احملليني ،وقدسيتها لدى احلجاج املسيحيني ،لكونها معلما
سياحيا له ارتباط وثيق باحلجاج املسيحيني ،وبخاصة
ألن واق�ع��ة ش�ج��رة زك��ا واردة ف��ي اإلجن�ي��ل وه��ي معروفة
للوافدين خصيصا لزيارة هذا املوقع ،فأقدمت بالتنسيق
م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة على توسعة الرصيف احملاذي
للشجرة وقامت بوضع شاخصة تعريفية لها ولتاريخها،
كما ت�ق��وم بالتنسيق م��ع قسم ال��زراع��ة بتخصيص مبيد
زراعي يضمن تعمير الشجرة واحملافظة عليها أطول مدة
ممكنة .ولعل سبب تقيد البلدية بهذه اخلطوات املتواضعة
يرجع لكون موقع الشجرة وقفا مسيحيا لألرثوذكسية
ال��روس�ي��ة؛ ل��ذا يحتاج ق��رار تطوير موقع الشجرة ملوقف
سياسي روسي ال متلكه املمثلية في األراضي الفلسطينية،

وفي العادة تخرج قرارات من هذا القبيل من أروقة وزارة
اخلارجية الروسية.

ثالث شجرات جميز مباركة

امل��ؤرخ ع��ارف ال�ع��ارف ف��ي كتابه (غ��زة واملسيح عام
 )1943أكد أن املسيح استظل في رحلته إلى مصر حتت
ثالث شجرات جميز في العالم .حيث توجد الشجرة األولي
في مدينة أريحا بجوار الكنيسة الروسية ويقدر عمرها
بأكثر من ألفي عام وما ت��زال موجودة حتى اآلن ،مبرهنا
صحة حديثه أن ذك��ر ال�ش�ج��رة ورد ف��ي إجن�ي��ل ل��وق��ا في
األصحاحني الثامن والتاسع .أما الشجرة الثانية فموجودة
بكنيسة مرمي في مصر حيث يرتادها احلجاج والسياح من
مختلف بقاع األرض ،والشجرة الثالثة املسماة «بجميزة
صاحلة» كانت م��وج��ودة قبل ثالثني عاما ً في موقع آثار
الكنيسة البيزنطية شرق مدينة جباليا بقطاع غزة.

اجلميز ونتائج علمية

توصل الباحث الفلسطيني فايز إبراهيم أبو ميري من
سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ،إلى نتائج علمية
موثقة أكد خاللها أن شجرة «اجلميز البلمي» املزروع منها
في فلسطني حتتوي على عناصر غذائية هامة لإلنسان
واحليوان ،وتعتبر ثروة نباتية إلقامة املراعي ومحاربة
ظاهرة التصحر والفقر.
ثمرة اجلميز تتوفر بها كافة العناصر الغذائية ،وبخاصة
ألنها حتتوي على مادة الزنك التي تساعد على تقوية اجلهاز
املناعي لإلنسان ،ولديها القدرة على معاجلة فقدان الشهية
والتئام اجل��روح حسب ما أثبت في احت��اد الصحة األملاني
في فرانكفورت .ويؤكد الباحث حديثه بأن شجرة «اجلميز
البلمي» تثمر سبع مرات في العام بكميات ضخمة وبجودة

شجرة زكا
ممتازة ،كما أن أوراقها وثمارها املجففة تعتبر غذاء كامالً
للمواشي واألغ�ن��ام ،منوها ً إلى أنه إذا متت زراع��ة املناطق
الصحراوية اجلافة بهذا النوع من الشجر فإنه من شأن ذلك
أن يحقق ثروة حيوانية كبيرة بأقل التكاليف ،بل سيفتح
آفاقا واسعة النطاق إلنشاء مصانع .ويوضح الباحث أنه
في ح��ال مت��ام تنفيذ مشروع املراعي ف��إن النتيجة ستكون
إيجابية جدا ،وستدفع إلى حتقيق ثروة حيوانية من خالل
إنشاء مصنع ضخم لأللبان ومشتقاتها ومصنع لألعالف،
ومصنع للورق والكرتون ...كما ميكن تنفيذ أضخم مشروع
لتربية األسماك في أي منطقة منخفضة عن سطح البحر،
حيث يتوافر غذاء السمك املجاني القائم على ورق اجلميز.
وأشار أبوميري إلى أن زراعة املناطق النائية والصحراوية
بأشجار اجلميز وبخاصة «اجلميز البلمي» ،تساعد على
تساقط األمطار في فصل الشتاء بعد م��رور السحب عليها
وبالتالي تغذية املخزون اجلوفي في الصحراء.

استبدال املصابيح التقليدية باملصابيح املوفرة للطاقة في الضفة وغزة سيوفر نحو  %7من استهالك الكهرباء

مصابيح موفرة للطاقة حتل مكان املصابيح التقليدية في أوروبا
ج .ك / .خاص بآفاق البيئة والتنمية
اب��ت��داء م��ن أول أي �ل��ول امل��اض��ي ،أُن��زل��ت املصابيح
الكهربائية التقليدية (العاملة على أساس صهر السلك
املعدني) من رف��وف احمل�لات التجارية في دول االحتاد
األوروبي .تلك املصابيح التي اخترعها توماس أديسون،
قبل  130عاما .وحاليا ،ستحل مكانها مصابيح موفرة
للطاقة ق��درت�ه��ا  100واط ف��أك�ث��ر ،علما ب��أن املصابيح
األص�غ��ر ستسوق تدريجيا حتى ع��ام  ،2011وحينئذ
ستنار أوروبا بالضوء اجلديد.
وأوروب��ا ليست الوحيدة ،بل سبقتها في السنوات
األخيرة دول مثل استراليا ،نيوزلندا ،والواليات املتحدة،
حيث سنت التشريعات املثبتة لهذا التوجه .ومن املتوقع
خ��روج املصابيح الكهربائية من السوق بشكل نهائي،
حتى عام .2012
والسبب في ذلك بسيط :املصابيح التقليدية مبذرة
ج��دا للطاقة؛ إذ إن  %5فقط من الطاقة التي يستهلكها
املصباح التقليدي تتحول إل��ى ك�ه��رب��اء ،بينما تتحول
معظمها إل��ى ح��رارة .وم��ن هنا السخونة الكبيرة التي
نشعر بها في املصباح امل�ض��اء .وف��ي عصر تفتش فيه
املجتمعات البشرية عن طرق لتقليص استهالك الطاقة
وانبعاث امللوثات وغازات الدفيئة ،فإن املصابيح املوفرة
للطاقة تصبح سلعة حيوية.
ويتوقع ،في السنوات القادمة ،أن تنتشر مصابيح
الفلورسنت بأنواعها ،علما ب��أن فعاليتها ،م��ن ناحية
الطاقة ،أكبر بخمسة أضعاف من املصابيح التقليدية.
وع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،مصباح الفلورسنت ال��ذي قدرته
 30واط يولد ضوءا يساوي ما يولده املصباح التقليدي
الذي قدرته  150واط .ويستغل املصباح الفلورسنتي
(م��ن ن��وع س��ي .إف .إل ).ن�ح��و  %70م��ن ال�ط��اق��ة التي

ملبة تقليدية
يستهلكها لتوليد ال�ض��وء .كما أن عمره التشغيلي أطول
بكثير من العمر التشغيلي للمصباح العادي ،إذ قد ميتد
آلالف الساعات ،علما بأنه في املنزل متوسط احلجم يتم
تغيير مثل هذه املصابيح مرة واحدة كل بضع سنوات.
وب��ال��رغ��م مم��ا ورد ،ي��وج��د للمصابيح الفلورسنتية
بعض العيوب ،أهمها :احتوائها على الزئبق السام الذي
قد ي��ؤذي العمال في أثناء مرحلة تصنيعها .وق��د ظهرت
مؤخرا أعراض مرضية في أوساط العمال في مصانع إنتاج
املصابيح الفلورسنتية ف��ي ال�ص�ين .وق��د ينبعث الزئبق
أيضا من املصباح بعد انتهاء عمره التشغيلي .وحلل هذه
املشكلة األخيرة ،ينتشر حاليا ،في معظم الدول األوروبية،
نظام جمع املصابيح الفلورسنتية املستعملة ،حيث يتم،
في سياقه ،تفريغ الزئبق من املصابيح التي يعاد بعد ذلك
تدويرها.
وهنا ،في األرض الفلسطينية احملتلة ع��ام  ،1967ال
يسعنا إال أن نوصي بتشريع قانون يضمن إخراج املصابيح

التقليدية من السوق ،تدريجيا .ووفقا حلسابات أجراها
خبراء في الطاقة ،تبني أن استبدال املصابيح التقليدية
في منازل الضفة الغربية وقطاع غزة وحدها ،باملصابيح
امل��وف��رة للطاقة ،سيوفر نحو  %4م��ن استهالك الكهرباء
في هاتني املنطقتني ،أي ما يعادل مئات املاليني كيلوواط.
ساعة سنويا .وهذا يعني توفير عشرات أو مئات ماليني
الشواقل على املستهلكني الفلسطينيني .ولو أضفنا أيضا
املنشآت االقتصادية واملكاتب واملباني العامة (املدارس،
املستشفيات ،امل��ؤس�س��ات احلكومية وغ�ي��ره��ا) فسيكون
التوفير أكبر من ذلك (قد يصل إلى  ،)%7علما بأن جزءا من
املباني العامة تضاء حاليا باملصابيح الفلورسنتية.
ولعل املعيق األس��اس��ي ال��ذي يحول دون حت��ول البلد
إلى املصابيح املوفرة للطاقة يكمن في التكلفة؛ إذ إن تكلفة
استبدال مصابيح فلورسنتية بجميع املصابيح في منزل
متوسط ،قد تصل إلى  250 – 200شيقل .إال أن للجهات
احلكومية املعنية مصلحة في دفع الناس إلى هذا التحول،
من خالل الدعم واحملفزات ،ألن هذا التحول سيكون ،على
املدى البعيد ،مجديا للمستهلكني ولالقتصاد احمللي .مبعنى
أن املقصود هنا استثمار تسترد قيمته بسرعة ،بسبب
طول العمر التشغيلي واستهالك املصابيح الفلورسنتية
املنخفض للكهرباء.
ي�ض��اف إل��ى ذل��ك ،أن احل ��رارة املنبعثة م��ن املصابيح
التقليدية ت��ؤدي إل��ى تشغيل ع��دد أكبر بكثير من مكيفات
الهواء وتبذير املزيد من الكهرباء ،لتبريد املنزل .كما أن
انبعاثات غ��ازات الدفيئة ستكون ،ف��ي السنوات القادمة
مكلفة ج��دا .وم��ن ه��ذه الناحية ،ال بد من االق�ت��داء بالدول
األوروب� �ي ��ة ال �ت��ي رف �ع��ت قليال أس �ع��ار ال �ك �ه��رب��اء ،أو أنها
امتنعت ع��ن تخفيضها حينما انخفضت أس�ع��ار الوقود.
وبذلك ،ميكن استثمار املبالغ املتراكمة في صندوق خاص
هدفه دعم عملية التحول إلى املصابيح املوفرة للطاقة.

ملبة موفرة للطاقة  -عيبها الوحيد احتوئها على الزئبق
وع �ل��ى امل ��دى ال�ب�ع�ي��د ،اإلض� ��اءة األف �ض��ل بكثير من
الفلورسنت هي ما يعرف بإنارة  ،LEDباعتبارها األكثر
جودة وفعالية من ناحية الطاقة ،واخلالية من الزئبق أو
التأثيرات السلبية األخرى على البيئة .وينتشر ،حاليا،
ه��ذا ال �ن��وع م��ن اإلض� ��اءة ،ف��ي داخ ��ل ش��اش��ات الهواتف
اخللوية ،وشاشات التلفزيون واإلش ��ارات الضوئية،
وق��د مير بعض الوقت حتى يصبح شائعا في املنازل
أيضا.
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تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة :شبكة تزويد املياه في غزة على حافة االنهيار
رام الله  /خاص بآفاق البيئة والتنمية:
أكد تقرير برنامج األمم املتحد للبيئة ،نشر مؤخرا ،بأن شبكة تزويد
املياه في غزة تقف على شفا االنهيار ،وذلك بسبب التلوث اخلطير للمياه
الذي تفاقم إثر تدمير إسرائيل للبنية التحتية في حربها األخيرة (كانون
األول – كانون الثاني  )2009على قطاع غزة.
وأف��اد التقرير ب��أن تلويث املياه العادمة ملنسوب املياه اجلوفية جت��اوز كثيرا
املستويات املسموح بها حسب منظمة الصحة العاملية .والحظ التقرير أن إعادة تأهيل
نظام املياه في غزة سيستغرق أكثر من  20سنة ويتطلب استثمار مليار دوالر.

من حديث الزالزل
علي خليل حمد
ت�ش�ت�م��ل ال� �ك ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة –أي
التي ال ي��د لإلنسان فيها -على ك � ّل من
ال � � ��زالزل ،وال� �ب ��راك�ي�ن ،والفيضانات،
واحلرائق غير املتع ّمدة؛ بيد أنّ الزالزل
هي أكثرها ح�ض��وراً ،وأوسعها تغطية
ف ��ي ال �ن �ص��وص ال �ش �ع��ري��ة واألدب� �ي���ة،
والتاريخية بوجه عام.
وق ��د وص ��ف امل� ��ؤرخ واجلغرافي
زكر ّيا القزويني ( )1383-1208في
كتابه" :عجائب املخلوقات وغرائب
املوجودات" الزالزل وتك ّونها بقوله:
"زع� �م ��وا أن األدخ� �ن ��ة واألب� �خ ��رة
الكثيرة إذا اجتمعت حتت األرض ،وال
يقاومها برودة حتى تصير ماء ،وتكون
مادتها كثيرة ال تقبل التحليل بأدنى
حافظ ابراهيم  -شاعر النيل
ح��رارة ،وي�ك��ون وج��ه األرض صلبا ال
يكون فيها منافذ وم�س��ا ّم؛ فالبخارات
إذا قصدت الصعود ولم جتد املسا ّم واملنافذ ،تهت ّز منها بقاع األرض وتضطرب كما
يضطرب بدن احملموم عند شدّة احل ّمى بسبب رطوبات عفنة احتبست في خالل
أجزاء البدن ،فتشتعل فيها احلرارة الغريزية فتذيبها وحتللّها وتص ّيرها بخارا ً
ودخاناًَ ،فيخرج من مسا ّم جلد البدن ،فيهت ّز من ذلك البدن ويرتعد ،وال يزال كذلك

و ّبني التقرير الذي استند إلى زيارة ميدانية في غزة قام بها مندوبو برنامج
األمم املتحدة للبيئة في أيار املاضي ،أن نحو خمس الدفيئات في غزة دمر في
احل��رب األخ �ي��رة .وتسببت حركة ال��دب��اب��ات ف��ي خ��راب طويل األم��د لألراضي
الزراعية؛ مما يعيق فالحتها.
كما أدى الدمار احلاصل في منشآت املجاري إلى تسرب املياه العادمة إلى
املياه اجلوفية .وق��د وج��دت في بعض املناطق تركيزات مرتفعة مل��واد سامة
مصدرها املنازل أو املنشآت الصناعية.
وحسب تقرير األمم املتحدة ،تتمثل املشكلة األكثر خطورة في تدني جودة
مياه الشرب ،علما بأن هذه املشكلة ،غير مرتبطة مباشرة باحلرب األخيرة ،بل

هي نتيجة الضخ الزائد واملتواصل للمياه اجلوفية في غزة ،منذ فترة طويلة؛
مما تسبب في ملوحتها.
ويوصي التقرير بضرورة إيجاد مصادر مائية بديلة لغزة في أسرع
وقت ممكن ،ومنها حتلية مياه البحر.
ومن املعروف أن أهالي قطاع غزة يعانون من مشاكل صحية خطيرة
بسبب تدني ج��ودة مياه الشرب ،منها «أع��راض زرق��ة األطفال» التي يتلف
فيها دم األطفال بسبب تعرضهم لتركيز مرتفع من النيترات في املياه .وفي
هذه احلال ،يظهر ازرقاق في البشرة ناجم عن نقص األكسجني في الدم ،مما
يؤدي إلى معاناة األطفال من مشاكل تنفسية ومعوية.

إلى أن تخرج تلك املواد فإذا خرجت يسكن؛ وهذه حركات بقاع األرض بالزالزل
ّ
ّ
الشق تلك املواد احملتبسة دفعة واحدة ،والله
يشق ظاهر األرض ويخرج من
فربمّ ا
أعلم".
أما أشهر ال��زالزل التي خلّدها الشعر واألدب ،قدميا ً فهو الزلزال ال��ذي تع ّرض له
حصن شيزر –قرب معرة النعمان في سوريا -معقل آل منقذ الكنانيني في سنة 552هـ.
وقد وقع ذلك الزلزال املر ّوع عندما كان أمير آل منقذ يحتفل مع أهله في حصن
شيرز بختان أحد أوالده ،فقضى الزلزال عليهم جميعا ما عدا زوجته؛ وكان أسامة
بن منقذ ،املؤرخ والكاتب املشهور ،بعيدا ً عن شيزرَ ،فسلِم من املوت؛ ولكنّ وقع
النكبة كان شديدا ً عليه ،فكتب في رثاء أهله قصائد كثيرة ،كما أ ّلف في مصابهم
اجللل كتابه املشهور" :املنازل والدّيار" ،الذي قال في مقدمته:
"وبعد ،فإني دعاني إلى جمع هذا الكتاب ما نال بالدي وأوطاني من اخلراب،
وإن الزمان ج ّر عليها ذيله ،وصرف إلى تعفيتها حوله وحيله ،فأصبحت كأن لم
َت ْغ َن باألمس  ...ولقد وقفت عليها بعد ما أصابها من الزالزل ما أصابها "،وهي أ ّول
ٍ
مس جلدي ترابها" ،فما عرفت داري وال دور إخوتي وال دور أعمامي وبني
أرض ّ
ع ّمي وأسرتي ،فبهتّ متح ّيرا ً مستعيذا بالله من عظيم بالئه ،وانتزاع ما خ ّول من
السكان ،بل كان
نعمائه؛ وما اقتصرت حوادث الزمان على خراب الدّيار دون هالك ّ
هالكهم أجمع ،كارتداد الطرف أو أسرع ،فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب ،وجعلته
بكا ًء للديار واألحباب ،وذلك ال يفيد وال يجدي ،ولكنه مبلغ جهدي".
يشتمل كتاب أسامة هذا على مراثي سابقيه من الشعراء الذين رثوا ديارهم،
وأطاللهم ،ومنازلهم ،ومعاهدهم ...وربوعهم وآثارهم.
ومن رثائه:
ذكرته ْم ِخلْ َتني في القوم سكرانا
َو ٍيْحِ الزالزل أفنت معشري فإذا
حييت إالّ كسي َر القلبِ َحيرانا
ال ألتقي الدهر من بعد الزالزل ما
في مقابل هذه األشعار احلزينة ،جند الشعر العربي يتناول موضوع الزالزل
تناوالً فكاهيا ً ضاحكاً ،كما جاء في شعر أبي احلسني اجلّ��زار الذي وصف دارا ً
خربة نزل بها ذات يوم ،فقال:
ولكنْ نزلت إلى السابع ْة
ودار خرابٍ بها قد نزلتُ

فتسجد حيطانها ال ّراكع ْة
أخاف بها أن أقيم الصال َة
خشيت بأن تقرأ "الواقع ْة"
إذا ما قرأت "إذا زلزلتْ "
يقصد الشاعر بالبيتني األخيرين أنه يخاف أن يصلي في تلك الدار املتداعية
ويقرأ في صالته سورة "الزلزلة" ،فربمّ ا جتاوبت الدار خشوعا ً معه ،وقرأت
سورة "الواقعة" وسقطت عليه.
القوي للزالزل والبراكني في الشعر
قد حتسن اإلشارة هنا إلى احلضور
ّ
العربي احلديث ،وبخاصة عند شوقي وحافظ إبراهيم اللذين حتدّث أولهما
ّ
عن الزلزال ّ
املروع
الشديد ال��ذي ضرب طوكيو ،وحت��دث اآلخ��ر عن الزلزال
ّ
مسينا في إيطاليا وهنا نكتفي بإيراد أج��زاء قليلة من
ال��ذي ضرب جزيرة ّ
قصيدة حافظ إبراهيم لضيق املقام ،وملا اتصفت به من روح إنساني عميق،
وتعاطف مع اآلخر.
قال شاعر النيل يبكي عبقرية الفن واإلبداع عند الطليان من خالل بكائه األرواح
مسينا:
املبدعة التي أودى بها الزلزال –والبركان -في اجلزيرة االيطالية ّ
قد أغارا على ٍّ
بارئ الكائنات لإلتقانِ
أكف براها
ّ
ٍ
ٍ
صناع الزّمانِ
كانت
أكف
من
عليها
لهف
وألف
لهف نفسي
َ
ٍ
ٍ
ناصبات حبائل األلوانٍ
مولعات بصيد ك ّل جمي ٍل
ٍ
ٍ
شائدات روائع البنيانِ
ناقشات
حافرات في الصخر أو
ٍ
ٍ
فحمات سواجع األفنانِ
ُم
منطقات لسانَ ك ّل َجما ٍد
مله ٍ
ُيلهِم الشعر من دقيق املعاني
َمات من دقة الصنع ماال
مسينا بإعادة بنائها فيقول:
لكن الشاعر يعود في نهاية القصيدة فيطمئن ّ

إنّ إيطاليا بنوها بنا ُة
فسال ٌم عليك يوم تو ّل ِ
يت
وسال ٌم عليك يوم تعودين
حي على األرض
وسال ٌم من كل ٍّ
ٍ
امرئ جاد بالدمع
وسال ٌم على
ذاك ّ
حق اإلنسانِ عند بني اإلنسان

فاطمئني ما دام في احلي بانِ
مبا فيك من مغانٍ ِحسانِ
كما كنت ج َّنة الطليانِ
ٍ
هالك فيك فانِ
على ك ّل
وثنى باألصفر ال ّرنانِ
لم أدْعكم إلى إحسانِ

تتمة  /سعيد الفلسطيني يقاوم التصحر
كان مما يسعده أن يتمشى في األرض ،هناك على رؤوس اجلبال حيث الهواء
النقي ،ك��ل ش��يء جميل :أرض خ�ض��راء ،روائ�ح�ه��ا ،أل��وان�ه��ا ،سماؤها الزرقاء،
أصوات الطيور :كيكوب ،هديل اليمام و»مقاقاة» الشنار .كل شيء مريح ما عدا
مشهد املستوطنة املطل من جهة الشرق ،يسيء لضياء الشمس حني تشرق.
لم يكن سعيد أخ��ي ليطمئن ،كبر خوفه على املكان .حلم م��رة قبل سنوات
من شروع املستوطنني ببناء جدار شرقي أرضه أن والده ظهر له وهو في ثياب
العمل قائال له :ع ّمر األرض التي فوق التعامير ،حتى ال يطمع بها املستوطنون.
تلك األرض كان قد اشتراها والده من أصحابها الذين زهدوا في أعمال الفالحة.
استصلح سعيد وأسرته األرض وزرعها  ،أصبحت «سناسلها» كبيرة ،فقط
اآلليات الكبيرة تستطيع حمل قالعها وصخورها وجبالها؛ مما جعل الزائرين
للمكان يتعجبون :ك�ي��ف مت اس�ت�ص�لاح األرض ال��وع��رة اجل� ��رداء وحتويلها
الى جنائن أضافها سعيد جلنائن وال��ده التي عمرها منذ نصف قرن أو يزيد.
سعيد الذي تخرج في اجلامعة ،بعد أن درس تاريخ املكان ،وأساليب سيطرة
املستوطنني اإلسرائيليني على األراضي ،وضع كل ثقله في الدفاع عن األراضي،
حتى حينما كسرت ساقه ،كان يتقدم اجلموع بعكازته ،لالحتجاج على مصادرة
األراض ��ي .في م��رة صحبه ابنه الصغير ،وح�ين كانت العكازة تفلت منه كان
صغيره يناوله إياها.
قالت ام��رأة إن سعيد بكى طويال وه��و ي��رى جرافات االحتالل تلتهم أرض
الفالحني في قرية بيت سوريك املجاورة.
ثم جاء يوم اقترب فيها اجلدار من أرض قريته بيت دقو شمال غرب القدس،
اقترب من املنطقة األثيرة لديه التي ينفق فيها معظم وقته ،التعامير و»الدوير».
ب��دأت اآلل�ي��ات تغزو امل�ك��ان ،ع�ش��رات منها أح��ال��ت ه��دوء ال�ك��روم ال��ى زعيق
وضجيج ،وأحالت اخلضرة الى غبار.
رأيته م��رة جالسا عاقدا يديه على رأس��ه يتقي بها من حر الشمس ،رمبا،
لكنني أحسست أنه بجلسته وحيدا هناك يرمز الى أن الفلسطيني وحيد دون
أن يشد أزره أحد.

حاولت أن أق��رأ ما ي��دور في رأس��ه :هل من املمكن أن يصادر املستوطنون
أرضنا؟ لو أبي هنا ما زال على قيد احلياة هل كان بإمكانه حتمل ما يجري؟
هل ميكن أن نخسر حياتنا وأحالمنا وذكرياتنا وممتلكاتنا التي ركزها والدي
في املنطقة الشرقية من القرية؟ كيف أستطيع احلياة بدون األرض؟ هل أقاوم
وأسجن أو أستشهد تاركا أسرتي الصغيرة بدون أب وبدون أرض معا؟ أسئلة
كثيرة ال تنتهي أتعبت سعيد الذي صام عن الكالم والطعام.
كنت أنظر إاليه فال أحب أن أسطو على خلوته ،وأنا أخوه ،الذي يقاسمه مع
باقي أفراد األسرة الهم األكبر.
ك��ان سعيد وال�ش�م��س احل ��ارة ال�س��اط�ع��ة ،ك��ان��ا وح�ي��دي��ن ف��ي اجل�ب��ل ليس
يشاركهما املكان غير صقر الفضاء ،وال أدري لم ك��ان يختار سعيد اجللوس
بالقرب من عش الصقر الذي طارت صغاره بعد أن تعلمت الطيران.
كان يرنو الى أرضه ،يقبلها بعيونه ،وكان يبكي طويال وهو الرجل املشهور
بالصالبة ،وكنت أرى آثار الدموع في عينيه تفضح حبه وضعفه أمام األرض.
يا الله هل ما زال بيننا مثله؟ نعم ،ففلسطني مألى بعشاق حقيقيني لألرض.
رمب��ا لم يكترث حل��رارة الشمس ألن ح��رارة عالية تسكن دواخ�ل��ه ،جتعل
الداخل حارا يغلي ،مما يجعل اخلارج برادا.
تذكرت طفولتنا حني كنا نسعد بعش الصقر ،وكان أطفال القرية يحذرون
من سلب العش فراخه خشية من سعيد ،ك��ان يريد للبر أن يزدهر بالصقور
واليمام والشنار والبالبل ،وكان وهو طفل يقول :ال بد من الصقر لقتل األفاعي!
قال له ضابط االحتالل حاسما األمر :سيمر اجلدار من أرضكم.
فرد سعيد :ادخلوا إن كنتم شجعانا .وركب حماره وترك املكان.
خاف اجلنود.
تقدمت األش �ج��ار ،وال�س�ن��اس��ل ،تقدمت ب�ق��وة فخجل اجل �ن��ود ،وخ��اف��وا من
خضرتها ،من زيتونها وعنبها ،وكل ما فيها ،حتول سعيد من فالح الى مفاوض
صلب ،كانت حجته قوية :أرضنا مزروعة ،ونعيش منها وعليها ،فانهزم اجلنود،
وارتدوا ،فانحرفت اآلليات عن املكان املخضر.

تذكر سعيد كيف أن اإلسرائيليني ي��ري��دون التأكيد دوم��ا أن ه��ذه األرض
ف��ارغ��ة ،وأنها بال شعب ،وأنها حق لشعب بال أرض! من أج��ل ذل��ك سعوا الى
إدم��اج الفالحني للعمل في املصانع وال��ورش اإلسرائيلية بأجر عال في بداية
السبعينات ،أي بعد االحتالل عام  ،1967مما دفع جزءا من الفالحني رويدا رويدا
الى ترك األراضي ،وهاهم اآلن بعد  3عقود خسروا عملهم في الورش اإلسرائيلية،
ولألسف فقد خسر الكثير منهم أراضيهم ،وآخرون أصبحت أراضيهم بورا بعد
أن كانت بساتني خضراء.
لكن ما خاف منه سعيد حتقق ،فقد التهمت جرافات املستوطنني أرض»الدوير»
التي أهملها أهلها حني اختاروا أن يغسلوا األطباق في نيويورك وشيكاغو .لقد
أغرت األرض التي أحالها الهجر الى صحراء املستوطنني الى سلبها .هناك على
رأس اجلبل ما زال»ال��دوي��ر» يناديه ،ويقول ل��ه :سعيد..يا سعيد ،أيها اجلار
الطيب ال تنسني ،أرجوك أال تفعل ذلك ،فظل السؤال في داخله يكبر ويكبر.
آخر مرة زار فيها «الدوير» علم أنه إمنا يزوره مودعا ألنه سيصبح أسيرا
وراء اجل ��دار ،هناك رأى كيف اختفت ال�ك��روم واألش �ج��ار و»ع�ين ال��دوي��ر» .لم
يبق غير بضع شجرات زيتون .حتى الطيور والغزالن رحلت ،لم يعد الرعاة
يصدرون هنا لسقي األغنام ،وال األطفال جلمع نبات الزعتر .لم يبق هنا غير
اجلرافات .تذكر سعيد طفولته ،فأجهش بالبكاء ،ثم عاد الى كرمه ،هناك أخذ
بتقوية ح��دوده ،ثم راح يزيل األعشاب الضارة من حول الشجر ،ثم عن له أن
يغني وهو الذي ال يغني ألن الغناء عن مسرة؛ فغنى ،فابتسم طفله الصغير.
سأحمل احلقيبة مبا فيها من جوائز بسيطة وذكريات غالية ،وسأسير في
رام الله على قدمني ،في حني ستتسلل عيوني مني هاربة الى اجلبال.
رغ��م مصادرة ج��زء من األرض ،وك��ل ج��زء منها عزيز ،ما زال لنا أرض ،ما
زال سعيد وأطفاله ،وما زالت أشجار احلاج يقني التي تسكنها بعضا من ثيابه
ورائحته.
Ytahseen2001@yahoo
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تتم ـ ــات
تتمة /في غياب العالج
وهي عبارة عن تربية أعداد كبيرة في مساحات ضيقة جدا .وقد
حدد املجلس القومي للدجاج في الواليات املتحدة «املجال احليوي»
للدجاجة الواحدة بـ ِ  550سم ،2أي أقل من مساحة ورقة ِ ،A4حيث
تكبر فيها الدجاجة إلى أن حتتل جميع املساحة؛ فتصبح عاجزة
عن احلركة ،وبالتالي ،تساق إلى الذبح.
وي��ق��ول إي� ��رل ب � ��راون ( )Earl Brownأس��ت��اذ األم� ��راض
الفيروسية بجامعة أوت��اوا الكندية ،إن تربية الدجاج في مجال
صغير جدا وبكثافة مرتفعة يشكل وسطا مثاليا لنشوء فيروس
إنفلونزا الطيور .وقد أكد هذا األمر خبراء آخرون من منظمة األمم
املتحدة؛ إذ أكدت مجموعة دراسات لألمم املتحدة (عام  )2005أن
تربية الدواجن القائمة على حشر عدد كبير من الدجاج في مساحات
صغيرة جدا ،تعد من أهم عوامل انتشار إنفلونزا الطيور.
وبني ب��راون أن الفيروسات التي حتملها الدواجن البرية أو
البلدية تعد غير خبيثة؛ إال أن ه��ذه الفيروسات (غير املؤذية)
عندما تنتقل إل��ى امل��زارع الصناعية الكثيفة تطرأ عليها طفرات
( )mutationsفتتحول إل��ى ف�ي��روس��ات خبيثة وم�ع��دي��ة؛ أي
أن��ه ،وكما أك��دت منظمة الفاو (منظمة التغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة) ،مناعة الدواجن والطيور التي تربى بطرق بلدية
وتقليدية ف��ي امل���زارع الصغيرة غير الكثيفة ،أق��وى م��ن مناعة
الدواجن والطيور التي تربى في مساحات صغيرة جدا وكثيفة،
علما ب��أن التنوع الطبيعي للدجاج البلدي يشكل وقاية لها من
األم� ��راض ،وي�ح��ول دون حت��ول ال�ف�ي��روس إل��ى احل��ال��ة اخلبيثة؛
مبعنى أن فيروس ( H5N1انفلونزا الطيور) يتأقلم مع الدجاج
البلدي وال يصبح قاتال .وينسحب هذا األم��ر أيضا على أمراض
الطيور األخرى مثل ( newcastleطاعون الطيور) ،بل وأمراض
سائر احليوانات (األبقار واألغنام واخلنازير وغيرها) التي تربى
في امل��زارع الكبيرة وحتقن بشكل متواصل باملضادات احليوية
وهورمونات النمو ،لزيادة وزنها؛ مما يتسبب في زي��ادة مناعة
اجلراثيم جتاه املضادات ،ويجعل تلك احليوانات أقل مناعة وقدرة
على مقاومة الفيروسات واجلراثيم.
واملثير ،أن خلطات الطعام املقدم للدجاج في بعض املزارع
يتكون م��ن ف�ض�لات ال��دج��اج عينه ،مب��ا ف��ي ذل��ك ال �ب��راز والريش
والعظام .ومن املعروف أن فيروس  H5N1قد يتواجد في براز
الدجاج ملدة  35يوما (حسب منظمة .)WHO
وعلى سبيل املثال ،يوجد في جنوب ش��رق أسيا ،أكثر من 7
مليار دجاجة ،أي  %40من دجاج العالم ،ويستهلك بعضه محليا،
في حني يصدر معظمه إلى اخل��ارج .وتتم تربية هذا الدجاج في
ظ��روف سيئة تنعدم فيها إج ��راءات الوقاية والرقابة الصحية.
وبفعل حقنه املتواصل ب��امل�ض��ادات وه��ورم��ون��ات النمو ،لزيادة
وزنه ،يصبح الدجاج عاجزا عن احلركة.

املزارع الصناعية الكثيفة

وتعد تايالند رابع أكبر بلد في جتارة الدجاج ،بعد الواليات
املتحدة والبرازيل واالحت��اد األوروب ��ي .وتنتشر في تلك الدولة
امل��زارع الصناعية التي يحشر فيها الدجاج بكثافة غير طبيعية،
حيث جند في مزرعة صناعية واحدة نحو  5ماليني دجاجة؛ مما
يتسبب في تلويث املاء والهواء .ويعمل املربون في هذه املزارع
على تقدمي احلبوب وهورمونات النمو واملضادات احليوية.
لذا ،ليس مصادفة أن أول ظهور النفلونزا الطيور كان حتديدا
في بلدان جنوب شرقي آسيا ،مثل تايالند وإندونيسيا وفيتنام؛
حيث ارتفع إنتاج الدجاج ،خالل  30سنة ،من  300ألف طن (عام
 )1971إلى  2.5مليون طن (عام  ،)2001أي تضاعف اإلنتاج 8
مرات .أما في الصني ،فقد وصل ،خالل التسعينيات ،إنتاج الطيور
التي تربى تربية صناعية في شركات دولية ،إل��ى  9ماليني طن
سنويا.
وقد أثبتت البحوث العلمية خطأ االدعاء القائل بتسبب الطيور
املهاجرة في تفشي أنفلونزا الطيور؛ إذ لم يتم العثور على هذا
الفيروس لدى مئات آالف الطيور البرية املهاجرة التي خضعت
للفحص ،إال في بعض احلاالت النادرة.
إذن ،املزارع الصناعية الكبيرة هي سبب إنفلونزا الطيور ،أما
الدجاج البلدي والطيور البرية فهي ضحايا املرض وليست سببه.

قدرة سريعة على االنتشار

وبشكل ع��ام ،تعد «إنفلونزا اخل�ن��ازي��ر» التهديد الفيروسي
األك�ث��ر خ�ط��را على البشرية ف��ي عصرنا احل��اض��ر .وب��ال��رغ��م من
أن األم��راض الفيروسية املنافسة األخ��رى (اإلي ��دز« ،س��ارس» /
 ،SARSوااللتهاب الرئوي) تتميز بنسبة وفيات أكبر ،في حال
غياب ال�ع�لاج املناسب؛ إال أن لـ»إنفلونزا اخل�ن��ازي��ر» ،كما يقول
ال�ب��روف�س��ور «درك غ���اذرر» م��ن معهد األم���راض الفيروسية في
غالسغو (ببريطانيا) ،مدى انتشار موسمي سريع وقدرة كبيرة
على االنتشار بني البشر ،كما أن بإمكانها أن تصيب ،خالل بضعة
أشهر ،نحو  30%من سكان العالم .وحتى لو كانت النسبة العامة
للوفيات منخفضة ،وحتديدا 2%؛ فباستطاعة هذا الوباء قتل 135
مليون شخص في العالم ،خالل السنة األولى النتشاره .ويعد هذا
العدد أكبر بأربع مرات تقريبا من عدد الوفيات الناجمة عن مرض
اإليدز ،خالل الثالثني سنة األخيرة.
وف��ي ال��واق��ع ،تعد م��زارع احل�ي��وان��ات أرض�ي��ة خصبة لظهور
األم ��راض امل�ع��دي��ة؛ ف��احل�ي��وان��ات ،تعامل يوميا معاملة شرسة،
وذلك مبجرد حشرها بكثافة كبيرة في املزارع ،وتسمينها بالغذاء

الكيماوي املشبع باملضادات احليوية والهورمونات ،وممارسات
زراعية مسيئة بحقها تتضمن عنفا قاسيا وترك عاهات .وبالتالي،
فإن حالتها الذهنية واجلسمية الصعبة تضعف نظامها املناعي؛
مما يزيد من قدرة مسببات املرض على النمو بداخلها.

علف كيماوي ،مضادات وهورمونات

وباإلضافة إلى ذلك ،غالبا ما حتشر احليوانات بكثافة على
أكوام كبيرة من الروث والبول .فاحليوانات التي تربى في املزارع
األميركية ،على سبيل املثال ،تولد وحدها فقط ،كمية روث أكبر مما
ينتجه مجموع البشرية ،وبالتحديد ،أكثر من  39ألف كيلوغرام في
الثانية .ويلوث هذا الروث مياه الشرب وينشر مسببات املرض.
وتؤدي املمارسات الزراعية غير الصحية إلى منو األمراض.
وعلى سبيل املثال ،تطور مرض «جنون البقر» إثر تسمني البقر
بالعلف احمل�ت��وي على مخلفات بقر آخ��ر ،وذل��ك ب�ه��دف تسريع
منوها وتضخيمها .كما أن أرقام األمم املتحدة تقول إن احليوانات
ف��ي امل ��زارع األم�ي��رك�ي��ة تستوعب  %50م��ن امل �ض��ادات املستهلكة
في ال��والي��ات املتحدة ،؛ مما يزيد من خطورة اجلراثيم املقاومة
للمضادات احليوية .يضاف إلى ذلك ،أن نقل احليوانات ملسافات
طويلة ي�س��رع م��ن ان�ت�ش��ار األم � ��راض .وع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،نقل
العجول من أستراليا إلى فلسطني.
لذا ،ليس مصادفة أن يكون النوع احلالي إلنفلونزا اخلنازير
( ،)H1N1قد منا بداية ،حسب التقديرات ،في مزرعة مزدحمة في
املكسيك ،ومن ثم ،انتشر ،بشكل حاد في كارولينا الشمالية (في
الواليات املتحدة) املشهورة مبزارع اخلنازير الكبيرة والكثيفة.
وامل �س��أل��ة األس��اس �ي��ة ه �ن��ا ،أن ظ �ه��ور أم���راض صعبة ف��ي م��زارع
احليوانات هو مؤشر على الظروف القاسية ،وأحيانا الوحشية،
التي جتبر احليوانات على العيش فيها .ويدل هذا النمط من تربية
احليوانات على أننا نعاملها كأشياء وظيفتها إنتاج الغذاء ،وليس
ككائنات تعيش وحتس.
ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن األذى البيئي الكبير ال��ذي يسببه هذا
النمط من تربية احليوانات ،إمن��ا هو ن��اجت من النظرة البشرية
املتمحورة حول الذات والتي تفترض أن الكرة األرضية عبارة عن
ساحة لعب حرة نلهو بها كما نشاء.

املزارع الكثيفة :سبب أساسي في االنبعاثات الغازية

في عام  ،2006ذكر تقرير لألمم املتحدة أنه إثر انتشار العدد
الكبير للحيوانات التي تربى في امل��زارع لتلبية الطلب الغربي
املتعاظم على اللحم ،فإن مساحات واسعة من الغابات االستوائية
املطيرة جتتث يوميا ،كما تدمر وتباد مناطق واسعة بسبب العبء
الكبير ال��ذي يسببه الرعي املكثف واجلائر ،وتبدد وتلوث كمية
كبيرة من احتياطات املياه العاملية.
وأشار التقرير ذاته ،إلى أن كمية غازات الدفيئة التي تتسبب
امل��زارع احليوانية في انبعاثها ،أكبر من تلك الناجمة عن جميع
وسائل امل��واص�لات امل��وج��ودة على الكرة األرض�ي��ة؛ مما يعني أن
ال�ث��روة احليوانية ف��ي امل��زارع تساهم بشكل ج��دي ف��ي التسخني
العاملي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للبشرية.
وتشير الكثير من الدالئل املتراكمة في السنوات األخيرة ،إلى
أن علينا إجراء تغيير جوهري في نظرتنا للحيوانات وعالقتنا بها
وبالبيئة التي نتقاسمها معها ،وذلك حرصا على صحة مجتمعنا
وإنسانيته .وال بد لهذا التغيير املفهومي أن يحدث تغييرا عمليا
يتمثل في تغيير السياسة الرسمية الشائعة التي تشجع وتدعم
الصناعات احليوانية والزراعية التي تؤذي وتلوث وتتسبب في
األمراض .كما البد من تغيير األمناط االستهالكية للناس ،باجتاه
إحداث التغييرات الكبيرة واملهمة في املجتمع والبيئة.

خالصة واستنتاجات

تعود جذور مرض «إنفلونزا ااخلنازير» ،كما هو حال سائر
األوبئة املعاصرة («إنفلونزا الطيور»« ،جنون البقر» ،وغيرهما)،
إلى أمناط التربية احليوانية غير الطبيعية وغير الصحية وغير
البيئية؛ إذ يتم حشر احليوانات بكثافة كبيرة في املزارع ،وتسمينها
بالغذاء الكيماوي املشبع باملضادات احليوية والهورمونات ،إلى
جانب ممارسات زراعية مسيئة بحقها؛ مما يضعف نظامها املناعي
ويزيد من قدرة مسببات املرض على النمو بداخلها.
ومن الواضح ،أن مناعة احليوانات والدواجن والطيور التي
تربى بطرق بلدية وتقليدية في امل��زارع الصغيرة غير الكثيفة،
أقوى من مناعة احليوانات التي تربى في مساحات صغيرة جدا
وكثيفة ،علما بأن التنوع الطبيعي للحيوانات البلدية يشكل وقاية
لها م��ن األم� ��راض ،وي�ح��ول دون حت��ول ال�ف�ي��روس��ات إل��ى احلالة
اخلبيثة.
ويقودنا احلديث عن األوبئة املعدية واخلطيرة ،إلى النمط
االستهالكي الغذائي غير الصحي الشائع حاليا ،وال��ذي يتميز
ب��ارت�ف��اع كبير ف��ي اس�ت�ه�لاك ال�ل�ح��وم ال�ن��اجت ع��ن مكننة الزراعة
كثيفة رأس املال ،وبالتالي ،االرتفاع الهائل في إنتاج احليوانات.
والالفت أن وتيرة ارتفاع استهالك اللحوم في البلدان النامية أسرع
منها في البلدان الصناعية .واملثير ،أن نحو ثلث إنتاج احلبوب في
البلدان النامية مخصص لتغذية املاشية في البلدان الصناعية،
كما أن تغذية املاشية تستهلك نصف املساحات املزروعة حبوبا
في العالم .وبدال من إعادة استعمال مخلفات احليوانات كسماد
عضوي ،فإن جزءا كبيرا منها يتراكم ويشكل أرضية خصبة لنمو
األوبئة.
ولتجنب تفشي األمراض واألوبئة التي مصدرها احليوان ،ال
بد من التخلي عن األساليب املؤذية لتغذية احليوانات والدواجن،

وال�ع��ودة إل��ى التربية البلدية؛ حيث تترك احليوانات ترعى في
ال �ه��واء ال�ط�ل��ق م��ع امل��راق�ب��ة امل�ت��واص�ل��ة ،وت�ت�غ��ذى ع�ل��ى النباتات
واحملاصيل احمللية ،دون مضادات حيوية وهورمونات تضعف
مناعتها وتعرضها لألمراض.
وت�ع��د تربية ال �ث��روة احليوانية بالطرق البلدية التقليدية
النظيفة ،أس��اس األم��ن ال�غ��ذائ��ي؛ ألن�ه��ا غير تابعة لالحتكارات
العاملية وتوفر دخال جيدا ملئات ماليني املزارعني في املجتمعات
النامية.
يضاف إلى ذلك ،أن احلفاظ على التنوع الطبيعي يعد عامال
أساسيا من عوامل الوقاية من األمراض ،وبخاصة في عصر أخذت
األص�ن��اف احمللية والبلدية تتآكل فيه وت�ن�ق��رض ،لتحل مكانها
األصناف الصناعية املهجنة واملستوردة من الدول الغربية وغير
املتأقلمة مع البنية املناخية احمللية.
وت�ع��د أم ��راض «إن�ف�ل��ون��زا اخل �ن��ازي��ر» و»إن �ف �ل��ون��زا الطيور»
و»ج �ن��ون البقر» و»ال �س��ارس» وغ�ي��ره��ا ،م��ن أم��رض املجتمعات
االستهالكية التي تهتم بالكم واملراكمة فقط ،على حساب التوازن
البيئي الطبيعي وال�ت�ن��وع احل �ي��وي .ل ��ذا ،ليس غريبا أن تثأر
الطبيعة لنفسها ضد من يعملون على تخريبها .لكن ،آث��ار هذا
الثأر متس مجموع البشرية ،األمر الذي يدفعنا إلى مواجهة أعداء
الطبيعة ووضع حد لتماديهم.

تتمة  /واقع االغذية املعدلة وراثي ًا

تؤدي إلى إنتاج نباتات لها قدرة على مقاومة مبيدات اإلعشاب؛
وبالتالي ينتج عن ذلك انتشار واسع لألمراض النباتية ،باإلضافة
إل��ى أثرها على التنوع احل�ي��وي .وم��ن هنا طالبت تلك املنظمات
ب��وض��ع م�ل�ص��ق ع�ل��ى ت�ل��ك امل�ن�ت�ج��ات ي��وض��ح للمستهلك احمللي
والعاملي فيما إذا كانت السلعة الغذائية قد أنتجت بصورة طبيعية
أو أنها معدلة وراثيا.
في حني ذهبت العديد من الشركات العاملية املنتجة لهذا
ال�ن��وع م��ن األغ��ذي��ة وال �ب��ذور ،إل��ى إب ��راز أهمية األغ��ذي��ة املعدلة
وراثيا من خالل مزاياها امللموسة للمنتج أو املستهلك من حيث
إن هذه املنتجات منخفضة التكاليف أو لزيادة فائدتها الغذائية
( أق��ل تأثرا بالعوامل احمليطة بها أو ذات قيمة غذائية عالية )
أوكالهما ،عالوة على أثرها في حتسني مقاومة احملصول لإلصابة
باحلشرات أو األمراض الفيروسية،أومن خالل زيادة قدرته على
حتمل مبيدات احلشائش؛ وقد مت التوصل إلى مقاومة الفيروسات
من خالل إدخال مورثات من فيروسات معينة مسئولة عن إحداث
أمراض في النباتات ،فتكون احملاصيل أقل عرضة لألمراض التي
تسببها تلك الفيروسات؛ مما يؤدي إلى زيادة إنتاج احملاصيل .كما
أن القدرة على حتمل مبيدات احلشائش مت تطويرها عن طريق
إدخال إحدى املورثات من أحد أنواع البكتيريا فتنتقل معه صفة
املقاومة لبعض مبيدات احلشائش .حيث وجد أن استعمال مثل
هذه احملاصيل يؤدي إلى تقليل كمية مبيدات احلشائش املستعملة
عندما تكون إصابة احملصول باحلشائش شديدة.
و تكمن املخاطر من استخدام األغذية املعدلة وراثيا في عدم
وج��ود دراس��ات وأبحاث على امل��دى الطويل في موضوع التقنية
احليوية ،والسيما في مجال التأثير على اجلينات ألنواع الكائنات
احلية املتباينة – بالتعديل أو بالتحوير أو التغيير أو بالنقل؛ إذ
ال سبيل في الوقت احلاضر إلى قياس تأثيرها على صحة الفرد
وصحة املجتمع أو على صحة العا َلم والبيئة ككل.
عموما يبقى التقييم املستمر املبنى على مبادئ جلنة دستور
األغ��ذي��ة امل�ع��دل��ة وراث �ي��ا ،حسب ميثاق منظمة الصحة العاملية
واملراقبة املناسبة للمنتج بعد تسويقه ،هما األساس الذي يعتمد
عليه لتقييم األغذية املعدلة وراثيا من حيث خيرها أو شرها.

كيف يتم تقدير املخاطر احملتملة على صحة اإلنسان ؟

يتم تقييم سالمة األغذية املعدلة وراثيا بصفة عامة ببحث
األمور التالية:
 .1التأثير املباشر على الصحة(السمية)
 .2قابليتها إلثارة تفاعالت احلساسية.
 .3وج��ود مكونات معينة يعتقد أن لها خ��واص تغدوية أو
سمية.
 .4استقرار املورثة املنقولة.
 .5التأثيرات املصاحبة للتعديل الوراثي.
 .6أي تأثيرات غير مقصودة ميكن أن تنتج من إدخال املورثة.

ما هي أنواع األغذية املعدلة وراثيا املوجودة في األسواق العاملية
؟

كل احملاصيل املعدلة وراثيا املتوافرة في األسواق العاملية مت
تصميمها باستخدام إحدى الصفات الوراثية التالية:
 .1املقاومة لإلصابة باحلشرات.
 .2املقاومة لإلصابة بالفيروسات
 .3حتمل بعض مبيدات احلشائش.

وضع األغذية املعدلة وراثيا في فلسطني.

موضوع األغذية املعدلة وراثيا يهمنا في األراضي الفلسطينية
احملتلة عام  1967كغيرنا من الشعوب والدول النامية ،واملعتمدة
اعتمادا ً كبيرا ً (وأحيانا ً كلياً) في غذائها على الدول املتطورة تقنياً،
حيث تعتبر ال��دول النامية أس��واق �ا ً استهالكية مربحة وحقول
جت��ارب لترويج تقنيات ال��دول امل�ت�ط��ورة ،والسيما فيما يخص
بذور احملاصيل واألطعمة املتنوعة.
ي�ش��ار هنا ب��داي��ة إل��ى أن التشريعات الفلسطينية املتعلقة
باستيراد أو تصدير امل��واد الغذائية وال��دوائ�ي��ة وحتى األسمدة
خاضعة إلرادة االحتالل اإلسرائيلي ال��ذي يتحكم بكل ش��يء من
حيث اجلودة واملواصفات وحتى الكمية ،استنادا ألسباب سيادية

حسب االتفاقات املوقعة بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني.
ومن هنا فإن املواصفات واملقاييس الفلسطينية فيما يخص
استيراد امل ��واد الغذائية وال �ب��ذور ف��ي األراض ��ي الفلسطينية
احمل�ت�ل��ة ،ح�س��ب م��ا وردن� ��ا م��ن وزارة ال��زراع��ة الفلسطينية،
تخضع للمواصفات واملقاييس اإلسرائيلية لكونها تأتي من
خالل املعابر واملوانئ اإلسرائيلية ،علما بأن إسرائيل حتظر
ب��دوره��ا استيراد بعض ال�ب��ذور واألغ��ذي��ة املعدلة وراث�ي��ا إلى
إسرائيل ومن ثم إلى األراض��ي الفلسطينية .ورغم ذلك ،تباع
في األراضي الفلسطينية كميات كبيرة من املواد املعدلة وراثيا،
غالبيتها الساحقة عبارة عن بذور ،وذلك بطرق غير مشروعة
لتصبح األراض��ي الفلسطينية أشبه بحقل جت��ارب للكثير من
املنتجات التي تضخها ال��دول األوروب �ي��ة وال��والي��ات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة وإس��رائ �ي��ل ع�ل��ى أراض� ��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،لتصل
بدورها إلى أيدي العديد من التجار الذين ال يهمهم سوى حتقيق
األرباح .وقد ساهمت التقسيمات اإلدارية حسب اتفاق أوسلو
إل��ى م��ا يسمى مناطق  C ,B ,Aوض�ع��ف ج�ه��از ال��رق��اب��ة لدى
السلطة الفلسطينية ،وبخاصة في املناطق املصنفة  ،Cوكثرة
املنافذ والطرق التي تربط ما بني الضفة الغربية وإسرائيل-
س��اه�م��ت ف��ي ان�ت�ش��ار ت�ل��ك ال �ب��ذور واألط �ع �م��ة امل�ع��دل��ة وراثيا
بشكل ملحوظ ،رغ��م محاولة وزارة ال��زراع��ة تنظيم انتشار
تلك املواد؛ أما املواد الغذائية املعدلة وراثيا مثل املعلبات فهي
نادرا ما تضخ إلى األراضي الفلسطينية ،علما أن وزارة الصحة
الفلسطينية تفرض إجراءات صارمة ملنع انتشار تلك املنتجات
1
بشكل عشوائي.
جتدر اإلش��ارة إلى أن قلة الوعي عند كثير من املواطنني
واملزارعني حول طبيعة تلك املواد ولتأثيراتها املختلفة ،تشكل
مشكلة كبيرة ال تقل خ�ط��ورة ع��ن بيع تلك املنتجات بطريقة
عشوائية .كذلك طمع التجار الذين يضعون الربح فقط في
أولوية سلم اهتماماتهم ،متناسني األخطار التي قد تنجم عن
استخدام مثل تلك امل��واد بشكل عشوائي ،باإلضافة إلى عدم
وج��ود بطاقة بيان على املنتج ال��ذي يباع في الضفة الغربية
تشير إلى أن هذا املنتج الزراعي أو الغذائي معدل وراثيا ،رغم
أن معظم الدول األوروبية تلزم وضع بطاقة بيان على املنتج
تبني فيه أن هذا املنتج معدل وراثيا .والالفت أن مكونات املواد
الغذائية املعدلة وراثيا التي تباع في األسواق من بروتينات
أو إنزميات وغيرها ،والتي يجب أن تذكر في امللصق املوجود
على العبوة التي حتتوي تلك األغذية ،يتعمد فيها غالبا عدم
ذك��ر بعض اإلن��زمي��ات التي تدخل في صناعة األغذية املعدلة
وراثيا .كذلك تشكل مشكلة غموض السياسات وضعف الرقابة
من اجلهات الفلسطينية املختصة معضلة كبيرة تساهم في
انتشار األغذية املعدلة وراثيا ،علما بأن ضعف الرقابة وصل
إل��ى ح��د ع��دم متابعة الكثير م��ن املنتجات ليس املشكوك بها
فحسب ،بل املمنوعة أيضا ،والتي أثبتت الدراسات خطرها في
الزراعة ،مثل بعض املبيدات الكيماوية التي منعت في إسرائيل،
وب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ال ت ��زال تضخ بكميات كبيرة ف��ي أس��واق
السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخ��رى ،تبني لنا الدراسات قصيرة امل��دى وجود
نتائج خطيرة محتملة على اإلن�س��ان واحل �ي��وان والنبات من
ت�ن��اول األغ��ذي��ة امل�ع��دل��ة وراث �ي��ا .وخ�لاف��ا للسلع االستهالكية
األخ ��رى ك��ال�س�ي��ارات واألدوات الكهربائية وح�ت��ى العقاقير
واألدوي� � ��ة؛ ف��احمل��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة امل�ه�ن��دس��ة وراث �ي��ا ال ميكن
تصحيحها أو صيانتها أو إع��ادت �ه��ا إل��ى م��ا ك��ان��ت عليه عند
اكتشاف أضرارها ومساوئها ،بل ستبقى على حالتها املع َدّلة
تنمو وتتكاثر وجت��ري عليها الطفرات ،ناشرة جينات غريبة
وفيروسات وسموم إلى ماال نهاية ،سيكون من الصعب جدا ً
إلغاؤها إن لم يكن ذلك متعذرا متاماً.
فيما يلي أسماء بعض البذور واألغذية التي من احملتمل أن
تكون مهندَسة وراثيا ً أو أنها حتوي أجزاء مهندَسة وراثياً ،علما
بأن قسما كبيرا منها موجود في األسواق الفلسطينية حتت هذا
االسم أو اسم جتاري رديف له ،ومنها:
BT corn, , Fleishmanns Margarine, Fritos, Green Giant
Harvest Burgers, Karo Corn Syrup, Kraft Salad Dressings,
McDonalds French Fries, Nestle Crunch, Nutrasweet,
Quaker Oats Corn meal, Roundup Ready Soybeans,
Similac Infant Formula

ما دور السلطة الفلسطينية في نشر الوعي ح��ول طبيعة
األغذية املعدلة وراثيا؟
 .1نشر الوعي من خالل وسائل األعالم املختلفة والنشرات
اإلرشادية حول طبيعة هذه امل��واد وتأثيراتها الصحية
والبيئية.
 .2إلزام املوردين بوضع بطاقة بيان توضح تركيبة اخللطة
املعدلة وراثيا.
 .3وض��ع خطة رق��اب��ة محكمة ف��ي األس���واق ملتابعة طرق
تدوير هذه املواد.
 .4متابعة األبحاث وال��دراس��ات طويلة األم��د في موضوع
التقنية احليوية ،والسيما في مجال التأثير على اجلينات
ألنواع الكائنات احلية املتباينة – بالتعديل أو بالتحوير
أو بالتغيير أو بالنقل؛ إذ ال سبيل ف��ي ال��وق��ت احلاضر
لقياس تأثيرها على صحة الفرد واملجتمع أو على صحة
العا َلم والبيئة ككل.

 1املصدر :وزارة الزراعة
 2املصدر :منظمة الصحة العاملية
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مروان ترزي

الفلسطيني الوحيد الذي يذهب إلى عمله بدراجة هوائية
حاورته :ربى عنبتاوي  -القدس
خاص بآفاق البيئة والتنمية
لم تنته قصة الدراجة الهوائية مع م��روان ترزي حني
ك��ان شابا ً فلم يلقها كأقرانه في امل��رآب سعيا ً وراء بريق
ال�س�ي��ارات ورفاهيتها ب��ل ل��م ي�ع��رف مل��اذا ُتهمل الدراجة
أص�لاً! فهو يرى فيها وسيلة نقل يجوب عبرها الطرقات،
وه��ي أداة خفيفة تعامل كاملركبات على املعابر يتخطى
عبرها احلواجز ويتمرد على طوابير الذل ويجتاز السواتر
الترابية ،رمبا خسر م��روان من وجهة نظر البعض ترف
رك��وب السيارة ،لكنه امتلك الصحة والرشاقة اجلسدية
كما اغتنى بتأمل الطبيعة وكسب كثيرا ً من الوقت.
السيد م��روان ت��رزي مدير معهد التعليم املستمر في
جامعة بيرزيت أربعيني وأب لثالثة أبناء يقول عن قصته
مع الدراجة  »:فكرة الدراجة الهوائية لم تبدأ معي ألنها لم
تنته ،بل أكملت ركوب الدراجة كوسيلة تنقل ممتعة تقربك
من الطبيعة ومتارس عبرها الرياضة»
في البداية ك��ان ت��رزي الطالب في بيرزيت يتنقل من
مدينة رام ال�ل��ه إل��ى جامعته ،وح�ين استكمل تعليمه في
كندا لم تفارقه الدراجة حتى في أي��ام البرد القارس كما لم
تفارق سكان هذا البلد ال��ذي ال يخجل من ال��دراج��ات .وحني
ع��اد للوطن لم تغره املركبات السريعة بل اختصر الوقت
بدراجته فكانت وسيلة عبوره من حيث يقطن في القدس إلى
رام الله أو إلى بيرزيت والعكس .أي ما يستغرق من الزمن
نصف ساعة .وفي أوق��ات الشتاء ال يتذمر ت��رزي بل يشعر
بالروعة حيث يصل إلى اقرب معاني االحتاد مع الطبيعة.

وسيلة لالسترخاء وتخفيف هموم العمل

وعلى عكس ما يتوقع البعض فركوب الدراجة ال يرهق
ت ��رزي ب��ل مي��ده بالصحة وإن ت��وق��ف لفترة ع��ن ركوبها
يصاب بالكسل ،فهي تفريغ لضغوط العمل وأفضل وسيلة
لعالج األرق واملساعدة على االسترخاء .ويذكر ترزي فترة
انقطاع قسرية عن ركوب الدراجات خالل فترة االجتياح
ملدينة رام الله (يوجد فيها بيت األسرة القدمي) عام 2002
ومنع التجول ال��ذي فرضه االح�ت�لال املقيت حيث حاول
م�ض�ط��را ً ت�ع��وي��ض رك ��وب ال��دراج��ة ب��اس�ت�خ��دام األجهزة
الرياضية داخل املنزل ،لكنه رأى األمر مصطنعا ً وال يقارن
بروعة ركوب الدراجة وسط الطبيعة الساحرة.

ملاذا الدراجة منبوذة ؟؟
وال يستوعب ترزي ملاذا ال يركب الناس الدراجات في
فلسطني وال يتخذونها وسيلة نقل فيسأل مندهشاً :ملاذا
يفضلون التنقل م��ن مركبة إل��ى أخ��رى ب��دالً م��ن اختصار
الوقت ؟ ملاذا ال يستمتعون بركوب الدراجة؟
وحني كان ترزي يقطع وحده حاجز سردا الترابي دون
أن يضطر لتغيير املركبة مرتني كان يستغرب تقبل الشعب
ل�لأم��ر دون التفكير ب�ت�ح��دي احل��اج��ز ب��دراج��ة .ه��ذا فضال
عن روع��ة الطبيعة الفلسطينية ففي أثناء ركوبه الدراجة
وبخاصة عندما كان حاجز قلنديا في بداياته واجلدار غير
مكتمل كان يسلك طرقا ً التفافية تبدأ من خلف املطار مرورا ً
ب��رف��ات إل��ى امل�ص�ي��ون ث��م ل��رام ال�ل��ه أو ب�ي��رزي��ت مم��ا يسمح
برؤية اجلبال وأشجار الزيتون والتني و قطعان األغنام؛
ولكن حاليا بعد اكتمال اجل��دار وإغ�لاق كل الطرق يضطر
ت��رزي إلى عبور مسار السيارات عند حاجز قلنديا وإبراز
بطاقة هويته معلنا ً حتدي الطابور املذل بالدراجة الهوائية.

تشويه الطبيعة

وعن الطبيعة يقول الترزي «فلسطني قبل ثالثني عاما ً
تشبه فلسطني قبل  3000عام ،االحتالل والبناء العشوائي
وغياب الوعي البيئي شوه الطبيعة وكأنك متسك سكينا
وتشوه وجه امرأة جميلة»
ي��رى ت��رزي أن اهتمام الناس بالطبيعة في املاضي كان
أكبر ،وذلك عبر عالقة الفالح وأسرته باألرض أما اليوم فقد
اختلفت املفاهيم واملناهج املدرسية التي ال تعنى بشكل مباشر
ومكثف بتعزيز الوعي أو تعريف الطالب بطبيعتهم اجلميلة.

في املنزل اخلطر موجود

يعيش ترزي مع زوجته رانية وأبنائه في بيت داخل
ال�ق��دس على مقربة م��ن هوائية االت �ص��االت اإلسرائيلية،
ورغ��م اتصاله ببلدية االحتالل ومحاولة االحتجاج على
هذا البرج ،إال آن البلدية تبجحت بعدم وجود أضرار ،مما
يعني أن اخلطر موجود ،وما على العائلة إال متني السالمة.
أما في أمور الغذاء والصحة فيراعي ترزي توجيه أبنائه
إلى الغذاء السليم وحتذيرهم من الضار ،مع إدراك��ه التام
أن اإلشعاعات والهرمونات واملواد احلافظة تخترق الغذاء،
هذا فضال عن اجللسات التوعوية مع أبنائه حول أهمية
الطبيعة ومخاطر االنحباس احل��راري وترشيد استخدام
املاء والكهرباء وحفظ املوارد الطبيعية.

ركوب الدراجة ميد مروان ترزي بالصحة واالستقرار النفسي
يعلّق ت��رزي »:إس��رائ�ي��ل بالرغم م��ن ادع��ائ�ه��ا احلفاظ
على البيئة إال إنها مت��ارس انتهاكات يومية فعلى سبيل
املثال هي تزرع القطن وتستهلك كميات هائلة من املوارد
املائية ،وتستخدم مبيدات حشرية ضارة بالبيئة ،وتبني
امل �س �ت��وط �ن��ات ع �ل��ى األراض � ��ي ال��زراع �ي��ة ف�ت�ق�ت��ل األخضر
واليابس وتبني اجلدار فتعيو حركة احليوانات البرية .

في كنف الطبيعة

متعة ترزي تكمن في قضاء أوقات ممتعة في الطبيعة
وت��أم�ل�ه��ا م��ن ت���راب وص �خ��ر وش �ج��ر وح �ج��ر ومخلوقات
صغيرة ،في محاولة للخروج من الضوضاء التي نعيشها.
وه��و يحلم بيوم يستطيع فيه اإلن�س��ان العربي العيش
في محيط مريح ،فتحيطه السعادة في عالقاته الفردية
واألسرية ،فيحب بلده أكثر ويساهم في تطويره واحلفاظ
على كنوزه ومن أهمها الطبيعية

قصة ال ينساها

«حني أنقذت شجرة قرب مجلس األمناء التابع جلامعة
ب�ي��رزي��ت ف��ي رام ال�ل��ه بعد أن ه��دم س��ور قربها بعد ليلة
شتوية عاصفة ،ورأيت عامل البناء بإشراف مهندس يهمان
بقصها ،ف��اع�ت��رض��ت وح��اول��ت ال��دف��اع ع��ن ش �ج��رة سرو
عمرها ثمانون عاما ،وحتدثت مع البلدية في هذا األمر حتى
أجبرنا املهندس على االمتداد ملسافة متر آخر حتى ال يؤذي
الشجرة» .قال ترزي.

مروان ترزي يربي ابنه على حب الطبيعة واحترامها
مأسسة الوعي البيئي في نظام التعليم

يأمل ترزي من املسؤولني في وزارة التربية والتعليم
إدخ��ال برامج توعية بيئية وتطبيقات في امل��دارس ليدرك
ال �ط�لاب أوالً ج�م��ال طبيعتهم وي�س��اه�م��ون ف��ي تطويرها
واحل�ف��اظ عليها ،بحيث تصبح البيئة ج��زءا ً من تفكيرهم
األساسي.
ويحذر ترزي بقوله « :نحن نعتقد أن مشاكلنا فقط هي
من تداعيات األوضاع السياسية ،ولكن املشاكل األخطر في
العقود القادمة ستنجم من البيئة».

باختص ـ ــار

حلمه ال�ع��ام  :ال�ق�ض��اء على البطالة عبر تشغيل األيدي
العاملة في الزراعة
الهوايات  :العزف على البيانو ،والقراءة ،والرياضة وتأمل
الطبيعة
كتابه املفضل :الزهير لباولو كويلو

سعيد أخي

سعيد الفلسطيني يقاوم التصحر الذي يغري املستوطنني مبصادرة األراضي
اجتهد فحافظ على األرض على خطى أبيه!

حتسني يقني
سأخرج حامال حقيبة وقلمني وقرطاسية ومحفظة وآلة
حاسبة ،هي مجموع جائزتي التي تلقيتها من سلطة جودة
البيئة مكافأة على كتابة قصة حول التصحر.
والقصة التي كتبتها ه��ي قصة حقيقية ،بطلها شاب
فلسطيني ،وحتى ال ينطبق املثل القائل»باب النجار مكسر»
فإنني أذك��ر هنا أن بطل قصتي هو أخ��ي سعيد يقني الذي
تعرفه جبال الوطن وت��راب��ه وحجارته ،وه��و امل��زروع في
األرض منذ كان هنا ،والذي ال يستطيع العيش بدونها ،فحق
علي أن أكتب عنه ،ولن أتعرض للوم أو عتاب بأنني إمنا
أكتب عن أخي.
بتحرير قليل للنص الفائز بتلك املواد مجموع اجلائزة،
سأنشر مادتي عن التصحر.
بإمكاني أن أروس امل��ادة مبلخص أو الهدف من املادة،
لكن في هذه احلالة سيزول األثر األدبي الذي يعمق نظرتنا
مل��ا ن��ود إض��اءت��ه ،وه��ذا م��ن أه��داف األدب .لذلك أرى أن من
املهم أن يصل القارئ للمغزى بنفسه فهذا أفضل من اإلعالم
السريع ،حيث يقصد األدب الى إثارة العاطفة والفكر معا:
«الدوير» ،مجرد ذكر اسمه فقط كان قادرا أن يثير في سعيد
شوقا له ،كان له سحر خاص لم يتخلص منه حتى اآلن ،ترى ما
الذي كان يدعوه لهذا املكان املجاور لكرمهم الذي لم ميل من املناداة

عليه؟
كانت ك��روم تعامير وال��ده املكونة من «احلريقة والشعب
والزنازير» مزروعة خضراء ،تزدان بأشجار العنب والزيتون
وال�ب��رق��وق وال�ل��وز وال�ت�ف��اح ،يتوسطها بئر صنعه وال��ده كي
يشرب منه ويسقي الشجر ويستخدمه في رش الشجر حلمايته
من احل�ش��رات ،يعلوه ج��دول م��اء صغير ع��ذب الطعم ب��ارد لم
كانت»املصاية» من هبة الله على املكان وأهله،
يصنعه أح��د،
ّ
تنتشر فيه وفي فضائه وحوله طيور اليمام املطوق الذي هيئ
لسعيد وأقرانه األطفال أن هديله يسبح :اذكروا ربكم ،يا كرمي،
اذكر...وطيور الشنار والزروزي والكعك ،والسمر والبلبل..أما
األزهار والنباتات البرية فكنا وهي أصدقاء ال نغيب عن بعضنا
بعضا إال لنلتقي ف��ي امل��وس��م ال �ق��ادم ،ك��ان��ت شقائق النعمان
احل�ن��ون ه��ي أول��ى األزه ��ار البرية ال�ت��ي ت��زي��ن األرض اجلافة
في أواخ��ر اخلريف ،فمجرد قبلة من السماء ل�لأرض ،في أولى
قطرات املطر املبكر كانت تستجيب للغزل الرطب فتنمو وتورق
في غفلة من العيون حيث نكون غير متوقعني لهذا الظهور..
بعد ذلك كان ينضم النرجس ،ثم تتوالى األزهار البرية
بالظهور على مسرح األرض املغبرة لتحيلها الى حديقة عبقة
الروائح خصوصا الزعتر وامليرمية والقنديل األصفر .كل
أسبوع ،أو شهر أو فصل كانت تنضم أزهار ونباتات جديدة،
ما إن تختفي التي بدأت دورها مبكرة باإلزهار حتى تظهر
أخرى في سيمفونية كاملة الروعة .لكن كل تلك الروعة في

كروم والده لم تكن لتخفف شوقه للمكان املجاور...
«الدوير» لم يدر الطفل ابن بضع السنوات م��اذا كان يعني
االس��م ،لم يكن همه دالل��ة االس��م أو من أي فعل اشتق ،فيما بعد
ربطه بطائر الدوري ،وحاول أن يشتقه من الدائرة كون «الدوير»
كان كنصف دائرة في شعب اجلبل ذي االنهدام املعتدل ،وربطه
ب»عني الدوير» املشهورة في تلك الناحية والتي كان يشرب منها
مئات الفالحني والرعاة وأغنامهم ودوابهم.
ك��ان سعيد يقني يساعد وال ��ده ف��ي أع �م��ال ال��زراع��ة ال�ت��ي ال
تنتهي ،وك��ان يسعده أن يطلب منه وال��ده أن يحضر له ماء من
ج��دول»امل�ص��اي��ة» أو م��ن البئر أو م��ن «اجل�ه�ي��ر» وه��و مكان في
ال��وادي كانت مياه األمطار تتجمع فيه طازجة ب��اردة .لكنه كان
يحب «الدوير» العني واملكان كثيرا ،وك��ان يتسلل من وقت الى
آخر الى هناك ،كان يحب العني الصغيرة والبرك حولها ،والشجر
الكبير الطاعن في السن واملوغل في القدم ،لكنه كان يالحظ شيئا
غريبا ه��و أن امل�ك��ان مهمل ،وال ي�ح��رث ،وال تقطف ث �م��اره ،وقد
أصبح موئال للرعاة وأغنامهم ،وكان سعيد يهتف لنفسه :ترى
أين أصحابه؟ هل من املمكن أن يهمل أحد هذه األرض اجلميلة
وأشجارها الكبيرة .لم يكن السؤال يفارقه؛ مرة يحزن على مشهد
األطالل ،آثار العمران والزراعة والعني والبرك ،ومرة يصب جام
غضبه على أصحابه خائفا أن يكونوا قد باعوه لليهود ورحلوا
الى أمريكا ،كما كان يسمع في جلسات الكبار ،ومرة يقطف من
حبات اللوز ،ويبحث عن األعشاش ،ويلهو ويلعب..

وظل «ال��دوي��ر» ينادي الصغير حتى كبر ،فأصبح ال يجد
الوقت للذهاب ال��ى هناك إال قليال ،ك��ان يركب حماره ويذهب
ال��ى ه�ن��اك :يتأمل السالسل اجلبلية العظيمة متقنة الصنع،
التي يسميها الفالحون السناسل ،كان حزنه أعمق على أطالل
املكان ،كان يود لو يبكي عني»الدوير» ويبكي ما كان هنا يوما
م��ن ازده ��ار خضرة وع�ي��ش ،وكثيرا م��ا رس��م وتخيل أصحاب
امل �ك��ان ،ه��ذا ي ��زرع ،وذاك ي�ح��رث ،وآخ��ر يقلم ال�ش�ج��ر ،وام��رأة
حتضر الطعام ألسرتها ،وأطفال يلهون في ب��رك امل��اء ،وكبار
السن يجلسون حتت ظالل شجر الزيتون الكبيرة..وفتاة وفتى
يسترقان النظر ،يهدي أحدهما اآلخر وردا وأزه��ارا برية ،حني
كانا يلتقيان على»العني» بحجة العطش.
حني تأسست املستوطنة اإلسرائيلية «جفعات زئيف»
ق��ري�ب��ا م��ن امل �ك��ان خ��اف ال�ف�ت��ى أن مت�ت��د ال��ى أرض»ال ��دوي ��ر»
وبخاصة ألنها أصبحت مهملة ،ال أشجار حتميها وال سواعد:
عني خربة ،ج��دران وسناسل مهدمة ،واألرض أصبحت كلها
بورا بعد أن كانت جنائن قبل عقدين .اقترب محيط املستوطنة
الى املكان ،توسعت كاملرض على األرض التي كانت مزروعة،
وك� ��ادت ت�لام��س أرض» ال ��دوي ��ر» .صحيح أن �ه��م ل��م يصلوا
«ال��دوي��ر» ل�ك��ن مياههم ال �ع��ادم��ة وص�ل��ت ال� ��وادي ،ول��م يعد
باإلمكان استخدام ماء «جهير» الوادي ال للشرب وال للوضوء؛
فكتب الشاب الصغير رسالة احتجاج ملا يسمى وزير البيئة
في دولة االحتالل وقتها يوسي سريد.
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استخدام الطاقة البديلة في (مسافر) بلدة يطا

أشعة الشمس والرياح تضيئ خيم املواطنني ومنازلهم في الصحراء
ثائر فقوسة
خاص بآفاق البيئة والتنمية
في ظل املمارسات االحتالليه جتاه املواطنني املقيمني
ف��ي منطقة املسافر ش��رق بلدة يطا ،وحرمانهم حتى من
إق��ام��ة شبكة كهرباء ،جل��أ امل��واط�ن��ون إل��ى الطاقة البديلة
لتبديد ظلمة الليل الذي يحمل معه اعتداءات املستوطنني في
مستوطنة سوسيا القريبة منهم ،فترى الصفائح واأللواح
الزجاجية تتناثر بني خيام التجمعات السكانية البسيطة
ف��ي منطقة امل�س��اف��ر ش��رق ب�ل��دة ي�ط��ا ،وم��ن ه��ذه الصفائح
متتد أسالك لبضعة أمتار لتنير شمعة في خيمة صغيرة،
حتوي أسرة قد تتكون من عشرة أفراد في بعض األحيان؛
إذ حتظر سلطات االحتالل على املواطنني في مسافر يطا
إقامة أو إنشاء أي مظاهر من مظاهر احلياة احلديثة.
وعلى مقربة من هذه اخليام ينعم املستوطنون بشتى
مظاهر الرفاهية من بيوت فارهة وكهرباء ومياه وخطوط
ه��ات��ف ،رغ ��م أن �ه��م ي�ق�ي�م��ون ع�ل��ى أراض� ��ي امل��واط �ن�ين ممن
يسكنون اخليام حاليا.

الشمس تضيء ليال !

"رغ��م غياب الشمس ليال إال أن املسافر تبقى مضاءة
بها" ،هذا ما صرح به محمد النواجعه احد املواطنني الذين
يستخدمون الطاقة الشمسية في إض��اءة خيامه ،وأضاف
أن هناك بطارية ملحقة بهذه الصفائح يتم شحنها نهارا
لتضيء اخليام ليال ،وأفاد النواجعه أن هذه املعدات ماهي
إال تقدمة من "حركة التعايش" التي تقدم مساعدات لسكان
األراض���ي امل �ه��ددة ب��امل �ص��ادرة ولتعينهم على ال�ث�ب��ات في

أرضهم ،مشيرا إلى أن هذه األلواح الشمسية ساعدتهم في
اإلنارة طوال الليل ،بعد أن كانوا يعتمدون في اإلضاءة على
لوكسات الغاز والكاز ،مستطردا حديثه أن هذه الطريقة
وفرت على املواطنني أثمان الغاز والكاز ،بعد أن كان ثمن
اإلض��اءة يثقل كاهلهم ،مشيرا إلى أن حوالي  36أسرة في
خربة سوسيا تعتمد في اإلضاءة على هذه الوسيلة.

طبيعة العمل

وعن طبيعة عمل هذه الصفائح ،فهي تعتمد على أشعة
الشمس أوال؛ إذ تسقط األشعة على هذه الصفائح ،ثم تقوم
م �ح��والت خ��اص��ة بتحويل ه��ذه األش �ع��ة إل��ى ت�ي��ار كهربائي
يغذي اللمبات امللحقة ويشحن البطارية التي تضيء ليال ،إال
أن هذه الصفائح ال تضيء إال ثالث أو أربع ملبات فقط وتشغل
جهاز تلفزيون أي�ض��ا ،وف��ي فصل الشتاء وف��ي أث�ن��اء غياب
الشمس واحتجابها بني الغيوم تتوقف الصفائح عن توليد
الكهرباء .ويحتاج تركيبها إلى حتديد وجهة الشمس؛ إذ يتم
تركيبها باجتاه حركة الشمس وتسلط وجهة الصفيحة نحو
اجلهة التي تسطع فيها الشمس في ساعات الظهيرة .،ويجب
مراعاة طول األسالك بني الصفائح واملكان املنوي إضاءته؛ إذ
كلما كان طول األسالك اقصر كانت اإلضاءة أقوى.

الرياح أقوى

وحلل مشكلة احتجاب الشمس وغيابها ليال وبخاصة
في فصل الشتاء ،عمل املواطنون ومبساعدة من "فريق
التعايش" ،على جتربة توليد الكهرباء من ال��ري��اح ،وقد
جنحت التجربة فعال ،فعائلة احمد الهريني املقيمة في واد
سحيق وفي منطقة معزولة وتعتاش على الزراعة ورعي
األغ �ن��ام ،أصبحت اآلن متلك تلفزيونا وث�لاج��ة وسخانا

الواح شمسية ومروحة لتوليد الكهرباء في سوسيا

الواح شمسية وسط قرية سوسيا

كهربائيا كلها تعمل بالطاقة الكهربائية املتولدة من مروحة
ضخمة مقامة على ب��رج ع��ال ب �ج��وار خيمته ،حيث أفاد
الهريني أن هذه التجربة الناجحة قد ساعدته في توفير
إض��اءة أق��وى من اإلض��اءة املتولدة من الطاقة الشمسية،
وأن استخدامه للثالجة ف��ي منطقة نائية ساعدته على
حفظ منتجات األل�ب��ان م��ن حليب وزب��دة وغيرها بعد أن
كان يضطر لبيعها بأي ثمن كان نظرا لعدم توفر ثالجة
حلفظها ،وأضاف الهريني أن هذه التجربة الناجحة سيتم
إحلاقها بالصفائح التي تعمل بالطاقة الشمسية ،حيث
سيتم إضافة مروحة إلى كل صفيحة شمسية.

ارتياحهم ورضاهم عن عمل هذه الوسائل ،إال أنهم يتوقون
لألفضل ولشبكة كهرباء حديثة تبقي خيامهم مضاءة على
مدار الساعة ،مشيرين إلى أن هذه الوسائل رغم بساطتها
إال أنها أراحتهم من أص��وات ودخ��ان املولدات الكهربائية،
ووف��رت على املواطنني البسطاء أث�م��ان احمل��روق��ات لهذه
امل��ول��دات ،مضيفني أن�ه��م ل��م يسجلوا أي ض��رر ي��ذك��ر من
هذه الوسائل ،ومتنوا أن تعمم هذه التجربة في املناطق
النائية واملهددة باالستيطان والتي يصعب إيصال التيار
الكهربائي إليها ،داعني إلى استخدام إضاءة مجانية تتأتى
م��ن أش �ع��ة ال�ش�م��س وم��ن ال��ري��اح ،وحت��ل م�ش�ك�لات غالء
احمل��روق��ات والنقص في الطاقة الكهربائية عبر وسائل
بسيطة وصديقة للبيئة.

أشعل شمع’ خير من أن تلعن الظالم

مستخدمو ه��ذه الصفائح الشمسية وامل ��راوح أبدوا

العودة إلى البذور البلدية
ج .ك.
من املالحظ أن هناك ،حاليا ،في الضفة الغربية وقطاع
غ��زة ن ��درة حقيقية ف��ي معظم أص �ن��اف ال �ب��ذور البلدية،
ب��ل وأح �ي��ان��ا اخ�ت�ف��اء بعضها ن�ه��ائ�ي��ا .إذ  ،وم�ن��ذ سنوات
ط��وي �ل��ة ،ع �م��دت ش��رك��ات ال��ب��ذور امل�ه�ج�ن��ة والكيماويات
الزراعية اإلسرائيلية إلى إخفاء بذورنا البلدية من السوق
الفلسطينية التي أغرقتها بالبذور املهجنة ذات التكلفة
العالية ،ليس فقط من ناحية سعرها ،بل أيضا من ناحية
س�ع��ر امل ��واد ال�ك�ي�م��اوي��ة ال �ض��روري��ة ل�ن�م��وه��ا؛ ألن البذور
املهجنة التي تسبب تآكال متواصال في خصوبة التربة،
تنمو جيدا فقط عند استعمال األسمدة واملبيدات الكيماوية.
وذلك ،بعكس البذور البلدية التي ال حتتاج إلى كيماويات
لنموها ،وتنمو جيدا مع السماد البلدي.
ومن املعروف أن النباتات النامية من البذور البلدية تمُ َ ِكّن
املزارعني من جمع وجتفيف وتخزين البذور للموسم القادم،
من نفس النباتات وثمارها؛ األمر الذي ال ميكننا القيام به في
حالة النباتات النامية من البذور املهجنة التي ُتلْزِم املزارع
على شراء البذور مع بداية كل موسم زراعي جديد.
وم��ن أه��م السمات املميزة للبذور البلدية أنها متأقلمة
مع الظروف احمللية وال حتتاج إل��ى مياه كثيرة .فضال عن
قدرتها على حتمل املناخ اجلاف ومقاومة األمراض واآلفات
احلشرية املتعددة ،واحتفاظها بالصفات الوراثية الهامة.
وذلك ،بعكس البذور املهجنة التي حتتاج إلى الكيماويات
ملقاومة اآلفات واألم��راض .ومتتاز ثمار ومحاصيل البذور
البلدية بخصائص نوعية تفتقر إليها ثمار ومحاصيل البذور
الصناعية الكيماوية ،مثل غناها بالعناصر الغذائية ،وطعمها

املمتاز ،وفترة إنتاجها الطويلة مع ثبات في اإلنتاج.
لدى شرائنا األشتال ،يجب التأكد من خلوها من األمراض
وخ��اص��ة ال�ف�ي��روس�ي��ة وأم � ��راض ال ��ذب ��ول ،ف�ض�لا ع��ن عدم
إصابتها باآلفات التي تنتقل عن طريق التربة كالنيماتودا.
وحتتاج بعض أصناف البذور ،وبخاصة الصغيرة منها،
مثل :اخلس ،والسبانخ ،واخليار ،والبندورة ،والباذجنان
وغ�ي��ره��ا ،ظ��روف��ا مناخية خ��اص��ة إلنباتها ومن��وه��ا ،مثل:
احلرارة ،والضوء ،واملاء .لهذا ،وقبل زراعتها في األرض،
يفضل تشتيلها ،أي زراعتها في صواني تشتيل خاصة داخل
البيت حتى تكبر األشتال وتقوى ،ومن ثم ننقلها برفق إلى
األرض .ولتشتيل البذور يفضل استعمال نفس نوع تربة
األرض التي ستزرع فيها األشتال فيما بعد.
عالوة على ذلك  ،فإن َن ْقع التقاوي والبذور في املاء ،قبل
زراعتها ،كنقع فصوص الثوم مثالُ ،ي َس ِهّل عملية إنباتها،
ويساعد في عدم جتريحها وتعريضها ملهاجمة الفطريات
في التربة وموتها قبل إنباتها.
أم��ا بخصوص جمع وتخزين ال�ب��ذور ،فاألمر يختلف
من نوع آلخر .الفول ،مثال ،عندما يكون جافا وبني اللون
وغير رط��ب ،يكون ق��د أصبح ناضجا وج��اه��زا للتخزين.
أما نضج بذور البندورة وجاهزيتها للتخزين ،فيتحققان
عندما تصبح البندورة طرية ،أي أن تكون ناضجة جدا،
وشديدة االحمرار .وعند جفاف ِع ْرق البطيخ تكون البذور
قد أصبحت ناضجة وجاهزة للتخزين.
وال بد من التركيز على زراعة األنواع واألصناف املقاومة
لآلفات والعمل على إكثارها .فمثال ،إذا لم تهاجم اآلفات
صنفا معينا من الفاصوليا ،عندئذ علينا وضع عالمة على
النبتة غير املصابة ،بهدف االحتفاظ بها للموسم الالحق.

وجتفف معظم البذور بالطرق السهلة املتبعة ،حيث
يتم جتفيفها في غرفة بوضع ع��ادي .وتقل حيوية هذه
البذور إلى النصف خالل  6أشهر.
وف��ي حالة ب��ذور الثمار التي حتتوي على تركيز عصير
مرتفع كالبندورة مثال ،فإن جتفيفها يكون من خالل وضعها
في مصفاة وغسلها ،حيث تترك البذور في املصفاة مدة يومني،
ثم توضع بعدها على ورق��ة جتفيف ملنع تعفنها أو إصابتها
"السكَن" أو نشارة
باملرض .وميكن جتفيف البذور من خالل
َ
اخلشب أو الفحم أو مسحوق احلليب والنسكافيه وغير ذلك.
وبشكل عام ،تخزن بذور املوسم القادم في مكان معتم
وجاف ،مع تهوية وفي جو بارد نسبيا.
هناك أنواع من البذور التي ميكن تخزينها عبر تعليقها ،كما
في حالة الثوم الذي يساعد أيضا عند تعليقه في مكان تخزين
البذور على إبعاد احلشرات الضارة .كما أن إبعاد احلشرات
الضارة عن بعض البذور أو حتى قتلها ،ميكن أن يتم من خالل
"تفريز" البذور ،كما في حالة الفول ،وملدة  24ساعة.
وم��ن أج��ل حت�س�ين عملية ال�ت�خ��زي��ن ،ي�ج��ب أن تكون
الرطوبة ودرج��ة احل ��رارة منخفضتني ،ويجب أن تنظم
عملية حفظ البذور على األسس التالية:
أوال :تخزن فقط ال�ب��ذور اجل��دي��دة والقوية واجلافة،
وحتفظ في مكان جاف وبارد.
ث��ان�ي��ا :ال�ب��ذور متتص ال��رط��وب��ة بسهولة .وم��ن أجل
احلفاظ على جفافها ،توضع البذور في أوعية تغلق بإحكام
من ال �ه��واء .توضع في ه��ذه األوع�ي��ة بعض امل��واد املاصة
السكَن أو نشارة اخلشب ،الفحم ،مسحوق
للرطوبة مثل َ
احلليب ،أ َ ُرز ُم َح َّمص ،قطع من ورق اجلرائد ،بحيث تأخذ
ربع حيز الوعاء .ومن ثم توضع ورقة فوق املادة املاصة

األمن الغذائي والصحي احلقيقي يكمن في التنويع
الزراعي باستخدام البذور البلدية
للرطوبة ،ثم حتفظ البذور فوقها .ويجب تغيير هذه املواد
من فترة إلى أخرى ،وبخاصة إذا كانت األوعية مفتوحة.
ثالثا :نضع بطاقة على الوعاء تتضمن تاريخ احلصاد
وتاريخ التخزين ونسبة حيوية البذور إذا أمكن.
رابعا :حتفظ البذور من احلشرات عبر خلطها بالرماد
اجل��اف ،أو مبسحوق الفلفل األس��ود أو بالنيم ،أو بزيت
نباتي من اجلوز أو الفستق أو القطن ،بنسبة ملعقة شاي
لكل  1كغم من البذور ،وذلك قبل أن توضع في الوعاء.
للمزيد من التفاعل ،أو للحصول على معلومات إضافية،
ميكنكم الكتابة على العنوان اإللكتروني التالي:
george@maan-ctr.org

ملحق البيئة والتنمية على االنترنت

وبإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذا امللحق ،أو االستشهاد بأي جزء من امللحق ،أو نسخه أو إرساله
نلفت انتباه قرائنا األعزاء إلى إمكانية احلصول على النص الكامل لهذا العدد ،ومواضيع بيئية-تنموية
إضافية عديدة ،من املوقع اإللكتروني ملجلة «آفاق البيئة والتنمية» www.maan-ctr.org/magazine :آلخرين ،شريطة االلتزام بذكر املصدر.
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