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أمن غذائي
على الحافة

القاتلة الصامتة
حبيب معلوف
تــاريـخـيــا وص ــف م ــرض ارت ـف ــاع ضـغــط ال ــدم ب ــ"ال ـقــاتــل الـصــامــت"
ألنــه يقتل من دون ضجيج .أمــا ترسبات املبيدات الكيميائية في
النظام الغذائي وفي التربة واملياه الجوفية والطبيعة ،فكانت أول من
فضحت قتلها الصامت على نطاق واسع في العالم راشيل كارسن
في كتابها "الربيع الصامت" الصادر عام  .1962تم محاربة آراء
كارسن من كبريات شركات املبيدات الحشرية في الواليات املتحدة
االميركية آنذاك كشركة "مونسنتو" ،التي ال تزال تحارب حتى اليوم
كل القرارات التي ّ
تحد أو تضبط منتجاتها العاملية القاتلة ،مثل ما
حصل مع مبيد األعشاب الضارة مؤخرًا ("غليفوسات") ،مستعينة
بمراكز أبحاث وهيئات علمية وادارات رسمية معنية ...الخ.
قيل في محاربتها إن كارسن التي حاربت مبيد ال ـ "دي تي تي"،
األشهر عامليًا آنذاك ،اختصاصها (املاجستير في علوم الحياة) ال
يخولها الحكم على تقنيات معقدة ،إال أن الزمن فيما بعد أنصفها
وقد تم منع هذا املبيد على املستوى العاملي.
اال أن شركات االدوية لم تستسلم ،وقد انتجت مبيدات بديلة أكثر
ّ
سميت كالدايالدرين والـبــاراثــون واملــاالثـيــون وتــم قتل الكثير من
الكائنات الحية في الطبيعة ...وال تزال هذه الحرب دائرة حتى اآلن.
وكلما أثبتت األيام والتجارب والوقائع ،أن املبيدات قاتلة لكل شيء
وان الحشرات واآلفات ،املقصودة بـ"اإلبادة" ،هي وحدها التي تقاوم
وتتأقلم ،وان الناس والكثير من الكائنات الحية يموتون ،تحاول هذه
الشركات أن تخترع البدائل االكـثــر خـطــورة حتى دخلنا اآلن في
مشاريع تعديل جينات النباتات التي يمكن أن تسرع في انقراض
األنواع!
اخطر ما في هذه املعركة العاملية وفي االسلحة التي تستخدمها
الشركات العمالقة النتاج املبيدات الكيميائية والبذور املعدلة جينيًا
مؤخرًا ،أن هذه الشركات العمالقة املشكو من منتجاتها الخطرة،
ه ــي نـفـسـهــا ت ـمــول م ــراك ــز اب ـح ــاث وجــام ـعــات وخ ـب ــراء وبــاحـثــن
ودور نشر علمية واعــامـيــن ووســائــل اعــام وسلطات مرجعية
متخصصة كبرى مهمتها حماية املجتمعات والبيئة عبر تقييم
هــذه املـبـيــدات والحكم على صالحية استخدامها أم ال! مــا يفتح
عالمات استفهام كبيرة حول أكثر من مئة الف مادة كيميائية باتت
تعيش بيننا وتحيط بكل ما نفعل وتهددنا ،من دون أن يكون هناك
مرجعيات محايدة ّ
تبت بسالمتها ومعاييرها وتحمينا.
ّ
تتعدد السلطات الـتــي تقيم املـبـيــدات حــول الـعــالــم وأهـمـهــا الهيئة
األوروبية لسالمة األغذية (كذلك الخبراء وسلطات تقييم املخاطر
في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي) ووكالة حماية البيئة في
الواليات املتحدة األميركية والوكالة الكندية ملكافحة اآلفات والهيئة
األسـتــرالـيــة ملـبـيــدات اآلف ــات واألدوي ـ ــة الـبـيـطــريــة والـلـجـنــة اليابانية
لسالمة األغذية ووكالة حماية البيئة في نيوزيلندا ومنظمتي األغذية
والزراعة والصحة العاملية … والتي تعنى جميعها بشأن مخلفات
مبيدات اآلفات .إال أننا في لبنان ،نعتمد بشكل كبير وشبه حصري،
كمرجعية في املواصفات واملقاييس واملعايير ،على وكاالت االتحاد
االوروبي ،بعد أن بينت التجارب أن وكالة حماية البيئة في الواليات
املـتـحــدة االمـيــركـيــة تخضع بشكل غير مباشر للهيمنة العلمية
لكبريات الشركات األميركية (كمونسنتو) التي تمول الكثير من
مراكز االبحاث العلمية ودوريــات النشر والجامعات ،كما أسلفنا.
أبـصــرت "الهيئة األوروب ـيــة لسالمة األغــذيــة" الـنــور فــي عــام 2002
عقب أزمة جنون البقر في أوروبا وتلوث الدجاج بالديوكسني في
بلجيكا .وجــاءت كنتيجة لزعزعة ثقة املستهلكني بلجان االغذية
الوطنية ،عندها قرر االتحاد االوروبي تعزيز مؤسساته باملشورة
العلمية التي ال يرقى الشك إلى مصداقيتها ،مع محاولة الفصل بني
تقييم األخطار بصورة تقنية وما بني القرارات السياسية.
ت ـع ــددت اخ ـت ـصــاصــات ه ــذه الـهـيـئــة م ــا ب ــن االمـ ـ ــراض الـحـيــوانـيــة
واالض ــاف ــات الـغــذائـيــة وتقييم االخ ـطــار الـبـيــولــوجـيــة الـنــاجـمــة عن
ً
م ـب ـيــدات ال ـح ـشــرات وصـ ــوال ال ــى األغ ــذي ــة امل ـعــدلــة جـيـنـيــا ...إال أنــه
سرعان ما تم التشكيك بمصداقية هذه الهيئة أيضًا بعد أن تبني
أن معظم اركانها على ارتباط بشركات كبرى تستثمر في الكثير
من مفاصل الحياة!
فــإذا كانت هذه مشكلة اعلى هيئة اوروبية تعنى بشؤون سالمة
الغذاء ،فكيف ستكون الحال مع هيئات وطنية في البلدان النامية
مثل لبنان يتداخل فيها التجاري مع السياسي والعلمي والتقني...
والـ ــذي فــي ح ــال ال ـشــك يـفـتــرض ان يـطـبــق م ـبــدأ االح ـت ـيــاط ومـنــع
دخــول املــواد التي تصنف في خانة املحتمل أن تكون مسرطنة؟
وكيف يمكن أن نعتبر معايير هــذه الهيئات مرجعية في نظامنا
ومواصفاتنا وتشريعاتنا ،بعد تشكيك  11وزير بيئة أوروبيًا بها
في أكثر من محطة تابعناها منذ أكثر من عشر سنوات؟!
ثم كيف نوكل مراقبة املبيدات التي تدخل الى لبنان بشكل شرعي
(من دون أن نفتح ملف التهريب) الى لجنة املبيدات الزراعية مؤلفة
من  6تجار والتي يفترض بأن تكون تقنية وال يتمثل فيها إال ممثل
واحد عن التجار؟! وماذا نقول عن املواد املعدلة جينيًا التي تدخل
الى لبنان من دون أي رقابة؟ وأين القضاء من تلك الجرائم البيئية
التي يرتكبها قتلة صامتون؟

كيف تم تمديد ترخيـ
أثار تصويت المفوضية األوروبية مؤخرًا لصالح تمديد ترخيص مادة «الغليفوسات» خمس سنوات
إضافية بالرغم من تصنيفه بأنه «مسبب محتمل للسرطان» ،جد ًال واسعًا في أوساط المجموعات
الخضراء :الناشطون البيئيون ،والجماعات المناهضة للمنتوجات المعدلة وراثيًا ،والمنظمات غير
الحكومية ودعاة الصحة العامة هؤالء جميعًا هبوا للحديث عن هذا الموضوع البالغ األهمية.
فما هي حيثيات هذه المشكلة؟ وهل صحيح أنها تعبر عن مشكلة كل المبيدات والكيميائيات
وحول إشكاليات تصنيفها والسماح بها والقوى المتصارعة حول العلم والمصالح وحولها؟
د .ديمة فاعور *

األوروبية لسالمة األغذية!

يعتبر "الـغـلـيـفــوســات" عنصرًا نشطًا
فـ ــي م ـب ـي ــد رونـ ـ ـ ـ ــداب (اس ـ ـ ــم تـ ـج ــاري)
وي ـع ــود اك ـت ـشــافــه ال ــى ع ــام  1970من
ق ـبــل كـيـمـيــائـيــي شــركــة "مــونـســانـتــو"
ال ـتــي قــامــت فــي ع ــام  1974بتسويقه
وبـيـعــه لـلـمــزارعــن عـلــى ن ـطــاق واســع
بعدما تبني بأنه مفيد جدًا للتخلص
م ــن األعـ ـش ــاب الـ ـض ــارة ال ـت ــي تصيب
املزروعات .ومنذ أواخر السبعينيات،
زاد حـجــم مـبـيــدات األع ـش ــاب القائمة
عـلــى الغليفوسات مــا يـقــرب مــن 100
ضعف ،الــى أن أصبح واح ـدًا من أكثر
املبيدات استخدامًا فــي جميع أنحاء
ّ
املرجح أن ترتفع معدالت
العالم .ومن
استخدامه استجابة لالنتشار الواسع
لألعشاب املقاومة للغليفوسات ،ومن
هنا ال زالت "مونسانتو" (التي تعتبر
م ــن ك ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات االح ـت ـك ــاري ــة
في العالم) تواجه مطالبات قانونية
م ـت ـع ــددة ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مــن
املدعني الذين يزعمون أن الغليفوسات
قد تسبب لهم بالسرطان ،أو ألعضاء
من أسرهم.
وفــي هــذا السياق ،خلصت الوكالة
الــدولـيــة لبحوث الـســرطــان التابعة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة م ــؤخ ـرًا
إل ــى أن الـغـلـيـفــوســات "رب ـم ــا تـكــون
مسرطنة لإلنسان" هــذا ما تضمنه
ت ـق ــري ــر ل ـه ــا ص ـ ــدر فـ ــي آذار .2015
وهذا ما يعارض القرارات الحديثة
ومنها تلك التي صدرت عن الوكالة
األميركية لحماية البيئة ،والهيئة

الفوارق وأسبابها
قــامــت الــوكــالــة الــدولـيــة لـلــوقــايــة من
ال ـســرطــان (إيـ ـ ــارك) الـتــابـعــة ملنظمة
ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ومـ ـق ــره ــا ل ـيــون
(فرنسا) ،بتشكيل فريق عمل مكون
مـ ــن  16خ ـب ـي ـرًا ل ـت ـق ـي ـيــم وم ــراج ـع ــة
جميع األدل ــة العلمية الـتــي بينتها
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـب ـش ــري ــة وال ـح ـي ــوان ـي ــة
واملخبرية بـشــأن املـخــاطــر املحتملة
للغليفوسات في التسبب بالسرطان
وذلك منذ ما يقرب من عام قبل إصدار
تـقــريــرهــا فــي آذار ع ــام  .2015وكــان
االس ـت ـن ـتــاج أن الـغـلـيـفــوســات "م ــادة

ما نجح في مكافحة
األعشاب الضارة قد
ينجح في قتلنا
تناقضات التقارير
العلمية حول
الكيميائيات مخيفة
ومكلفة

المحتمل يعني مؤشرًا خطيرًا
على مــدى العامني املاضيني حــاول االتـحــاد األوروب ــي إعــادة تفويض استعمال
الغليفوسات ولكنه جوبه بمعارضة مــن قبل السياسيني فــي ال ــدول األعضاء
الذين تــأثــروا بالحملة الشرسة ضد هــذه امل ــادة .من الناحية األخ ــرى ،من شأن
قرار حظر استخدام الغليفوسات أو التخلص التدريجي منه أن ّ
يضر باملزارعني
واملستهلكني على حد ســواء عن طريق خفض غلة املحاصيل وزيــادة تكاليف
اإلنتاج وهذا قد يدفعهم للعودة الى مبيدات األعشاب التي تشكل مخاطر صحية
أكبر.
وبانتظار صدور القرار النهائي للهيئة األوروبية ،ال بد أن نشير أخيرًا الى رأي
مجموعة من الباحثني في جامعات أوروبية مختلفة توصلوا من خالل دراساتهم
األخيرة التي قاموا بها مقارنة بتقرير الهيئة األوروبـيــة وايــارك الــى أن التقييم
األنسب والقائم على أسس علمية
لــأمــراض السرطانية عند البشر
والحيوانات املختبرية وكذلك على
أسس البيانات اإلحصائية الداعمة
هو أن الغليفوسات مادة مسرطنة
ب ـشــريــة مـحـتـمـلــة .واس ـت ـن ــادًا إلــى
ه ـ ــذا االس ـت ـن ـت ــاج وف ـ ــي غـ ـي ــاب أي
دلـيــل يناقضه مــن املـعـقــول الـقــول
بأن تركيبات الغليفوسات ينبغي
أيضا اعتبارها مسرطنة محتملة
ل ــإن ـس ــان الـ ــى أن ت ـك ـت ـمــل جـمـيــع
املثبتات عكس ذلك.

مـســرطـنــة مـحـتـمـلــة" .تـصـنـيــف هــذه
املــادة كان قد تم استنادًا إلى نتائج
دراس ـ ـ ــات أج ــري ــت ع ـلــى ال ـح ـيــوانــات
ولــم تكن لها صلة مـبــاشــرة بصحة
اإلنـ ـس ــان .ال ـش ــق األس ــاس ــي ف ــي هــذا
امل ــوض ــوع يتعلق بتثبيت إمكانية
أن ه ــذه املـ ــادة ق ــد تـسـبــب الـســرطــان
فــي بعض الـظــروف املحتملة ،ولكن
في غياب أدلة عن الخطر الفعلي أي
عن تقييم احتمال التعرض الفعلي
لــإنـســان ل ـهــذه املـ ــادة ول ـهــذا املــرض
ً
ال ـع ـضــال .م ـثــا مــن املـمـكــن ان يكون
للتعرض البشري الفعلي ملستويات
م ـن ـخ ـف ـضــة جـ ـ ـدًا م ــن ال ـغ ـل ـي ـفــوســات
آثــار صحية ضــارة ولكن للتأكد من
ذل ــك ي ـجــب ت ــوف ــر م ـع ـلــومــات علمية
دقـ ـيـ ـق ــة تـ ــأخـ ــذ بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار ع ــوام ــل
مختلفة قد تكون لها تأثيرات على
العالقة السببية (بــن الغليفوسات
ً
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان) ك ـ ــالـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــن مـ ـثـ ــا
واألم ــراض ونسبة التعرض للمادة
املذكورة عند املزارعني إلخ.

تعديالت لمصلحة من؟
كانت مـســودة وثيقة "اي ــارك" املتعلقة
ب ـت ـق ـي ـي ــم غـ ـلـ ـيـ ـف ــوس ــات ق ـ ــد خ ـض ـعــت
لتغييرات كبيرة قبل وضع اللمسات
األخ ـي ــرة عـلــى الـتـقــريــر ون ـش ــره وذل ــك
لـ ـتـ ـع ــزي ــز اس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـ ــاجـ ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة.
وبــال ـت ـفــاص ـيــل ،ل ـقــد ت ـبــن أن الــوكــالــة
ك ــان ــت ق ــد رفـ ـض ــت وع ــدل ــت ال ـن ـتــائــج
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع
اس ـت ـن ـت ــاج ـه ــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـ ــأن امل ـ ــادة
الـكـيـمـيــائـيــة رب ـم ــا تـسـبــب ال ـســرطــان.
تم تحديد تلك التعديالت في الفصل
املـ ـك ــرس لـ ـل ــدراس ــات ال ـح ـي ــوان ـي ــة مــن
التقرير ،والذي أصبح متاحًا كجزء من
الــدعــاوى القضائية ضــد مونسانتو.
وف ـ ــي م ـق ــارن ــة امل ـ ـسـ ــودة م ــع ال ـت ـقــريــر
النهائي املنشور حيث تم تحديد 10
ح ــاالت مـهـمــة فـيـهــا اسـتـنـتــاج سلبي
حــول الغليفوسات املــؤديــة إلــى أورام
وت ـل ــك إم ــا ت ــم حــذف ـهــا أو اسـتـبــدالـهــا
بمحايدة أو إيجابية .وتشير نتائج
كـيــانــد وه ــو صـحــافــي لــروي ـتــرز إلــى
أن املسودة األصلية وجدت القليل من
األدلة الحيوانية على أن الغليفوسات
مادة مسرطنة وكان هذا الفصل مهمًا
فــي ق ــرار "اي ـ ــارك" األخ ـي ــر .مــن الـجــديــر
ب ــال ــذك ــر أن ال ـت ـق ــري ــر أع ـ ـ ــاه قـ ــد دف ــع
ب ـن ــزاع ــات دولـ ـي ــة ودع ـ ـ ــاوى قـضــائـيــة
بماليني الدوالرات.

احتماالت ال يؤخذ بها
بناء على ذلك ،قام العديد من الخبراء
وال ـب ــاح ـث ــن ب ـف ـحــص ت ـقــريــر "إي ـ ـ ــارك".
وب ـعــد إجـ ــراء الـتـقـيـيـمــات الـخــاصــة به
باستخدام أساليب معيارية معترف
بـهــا دول ـيــا تــوصـلــت جميع السلطات
املعنية بالتقييم في أوروبا كذلك أولئك
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه
البيانات األصلية إلى استنتاج مفاده
أن ــه ال ينبغي تصنيف الغليفوسات
كمسرطن بناء على الــداتــا والبيانات
الـعـلـمـيــة ال ـحــال ـيــة .م ــن امل ـهــم اإلشـ ــارة
ال ــى أن تصنيف الغليفوسات كـمــادة
مسرطنة لإلنسان يعتمد اعتمادًا كليًا
على أدلــة كافية وعلى األدلــة الوبائية

