بيئة 9

الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

ــص مبيد «غليفوسات» المسرطن؟
نسب التعرض للغليفوسات وغيرها.
أم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص أدلـ ـ ــة الـ ــدراسـ ــات
ال ـح ـيــوان ـيــة ف ـقــد خ ـلــص اس ـت ـعــراض
الـ ـب ــاحـ ـث ــن مـ ــن االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
إل ــى أن ــه ل ــم يـلـحــظ زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة في
األورام عـ ـل ــى أي م ـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـعــال ـجــة م ــن ال ـح ـي ــوان ــات وذلـ ــك في
تـســع دراس ـ ــات عـلــى ال ـف ـئــران أجــريــت
على املدى الطويل .من ناحية أخرى،
أخذت "ايــارك" دراستني تظهران آثارًا
مسرطنة كبيرة على الفئران وهذا ما
اعتبره أقرانهم في االتحاد األوروبي
بمثابة تغيير ضئيل إحصائيًا.

مناهج مختلفة وغياب الشفافية

التي لم تكن قوية أيضًا.
تقول الوكالة األميركية لحماية البيئة،
التي قامت بتقييم الغليفوسات ألول
مــرة فــي الثمانينيات ،واستعرضتها
مــرات عــدة منذ ذلــك الحني ،أن املشكلة
التي نتحدث عنها ذات "خطر منخفض
ل ــإن ـس ــان" وأن ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـن ـهــائــي لــم
يــؤكــد وج ــود أي مـخــاطــر عـلــى صحة
اإلن ـس ــان عـنــد اس ـت ـخــدام امل ـن ـتــج .ومــع
ذلك ،يشير تقييم املخاطر البيئية إلى
ً
أن هناك احتماال للتأثيرعلى الطيور،
والثدييات ،والنباتات البرية واملائية.
وخالل العامني املاضيني قدمت أيضًا
ال ـه ـي ـئــة األوروب ـ ـيـ ــة ل ـســامــة األغ ــذي ــة
والوكالة األوروبية للمواد الكيميائية
التي تقدم املشورة إلى  28دولة عضوًا
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـق ـي ـي ـمــا عــن
مــادة الغليفوسات مرتكزة إلى األدلة
العلمية وتـقــريــر "ايـ ــارك" .وفــي تقرير
أعده املعهد االتحادي األملاني لتقييم
امل ـخــاطــر (ب ـف ــر) خـلـصــت الـهـيـئــة إلــى

أن "الـغـلـيـفــوســات مــن غـيــر املــرجــح أن
يشكل خطرًا مسرطنًا على البشر ،وال
تدعم األدل ــة التصنيف فــي مــا يتعلق
بإمكاناته املسرطنة.

انحياز في األبحاث
أم ــا فــي مــا يتعلق ب ــاألدل ــة البشرية
ف ـق ــد أش ـ ـ ــارت ال ـه ـي ـئــة إل ـ ــى أن ه ـنــاك
أدل ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة جـ ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى وج ـ ــود
ارتـبــاط بني التركيبات القائمة على
الـغـلـيـفــوســات واألورام الـســرطــانـيــة،
وهي غير حاسمة بشكل عــام لجهة
وجود عالقة ارتباط سببية واضحة
ب ــن ال ـغ ـل ـي ـف ــوس ــات والـ ـس ــرط ــان فــي
الدراسات البشرية ،كذلك فإن ملحق
"بـ ـف ــر" حـ ــول ت ـق ــري ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـل ـب ـي ـئ ــة ل ـ ــم يـ ــؤكـ ــد وجـ ـ ـ ــود ارت ـ ـبـ ــاط
إيجابي ثابت.
وبــالـعــودة الــى تقرير "اي ــراك" فــاألدلــة
عن اإلصابة بالسرطان في الدراسات
البشرية كانت محدودة وهــذا معناه

من يراقب
ترسبات
ّ
المبيدات
الكيميائية
المسرطنة؟
(أرشيف)

أنه لم يالحظ "وجود ارتباط إيجابي
بــن الـتـعــرض لـلـمــادة امل ــذك ــورة وبــن
ال ـس ــرط ــان" ،وه ــذا مــا اعـتـبــره الـفــريــق
الـعـلـمــي تـفـسـيـرًا سببيًا مــوثــوقــا بــه،
ومــع ذلــك لــم يكن بــاإلمـكــان استبعاد
عـ ـ ــدة عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى قـ ــد ت ــؤث ــر عـلــى
موضوعية األدل ــة كعامل الصدفة أو
أنــه "لـيــس هـنــاك اتـجــاه ثــابــت لنتائج
األبحاث" ،عالوة على احتمال حصول
انحياز التجاه معني في األبحاث .رغم
أن مـجـمــوعــة ع ـمــل "إي ـ ـ ــارك" اسـتـنــدت
إلــى دراســات عالية الجودة من حيث
الـتـطـبـيــق واألس ـ ـلـ ــوب م ـمــا ي ـق ـلــل من
اح ـت ـمــال بـعــض الـتـحـيــزات عـلـمــا بــأن
ب ـعــض م ــن ت ـلــك الـ ــدراسـ ــات ك ــان ــت قد
صنفت من قبل هيئة سالمة األغذية
األوروبـيــة على أنها غير موثوق بها
لـعــدم تقييمها عــوامــل مــؤثــرة أخــرى
تعتمد دراستها غالبًا على األبحاث
املتعلقة باألمراض الوبائية كالتدخني
واألمــراض السابقة وباملعلومات عن

خــاصــة الـقــول هــو أنـنــا أم ــام واقـعــن:
األول أن إيـ ـ ــارك واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
يتخذان نهجني مختلفني في تصنيف
املـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة .فـ ــاألول يـنـظــر الــى
الـغـلـيـفــوســات ك ـمــادة اســاسـيــة نشطة
والــى املبيدات القائمة على تلك املــادة
كمجموعة واح ــدة بـصــرف الـنـظــر عن
ت ـك ــوي ـن ــات ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا ي ـن ـظ ــر االتـ ـح ــاد
األوروبــي الى املادة نفسها باعتبارها
م ـ ــادة كـيـمـيــائـيــة مــرك ـبــة م ــن عـنــاصــر
مختلفة وال ــى هــذه العناصر كــل على
ح ــدة .وه ــذا أم ــر مـهــم ألن ــه عـلــى الــرغــم
م ــن أن ب ـع ــض ال ـ ــدراس ـ ــات ت ـش ـيــر ال ــى
أن ب ـع ــض ال ـت ــرك ـي ـب ــات ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
الغليفوسات سامة للجينات (أي تضر
بــالـحـمــض الـ ـن ــووي) ،فــالـبـعــض اآلخــر
الـ ــذي ي ــرك ــز ف ـقــط ع ـلــى امل ـ ــادة الـفـعــالــة
الغليفوسات ال يظهر هذا التأثير .ومن
املرجح ،بالتالي ،أن اآلثار السامة على
الجينات كانت قد لوحظت في بعض
الصيغ القائمة على الغليفوسات وأن
أسبابها تعود الــى مكونات أخــرى أو
مشتركة.
والـ ـث ــان ــي ه ــو أن املـ ـج ــري ــات األخـ ـي ــرة
املتعلقة بتقرير "ايارك" والفوارق بينه
وبــن الهيئة األوروبـيــة يعتبرانتهاكًا
للشفافية املطلقة في تناول هكذا قضية
من أجــل الحفاظ على الصحة العامة.
لست بصدد التعمق في مجريات هذا
امل ــوض ــوع وع ـ ــرض ال ـ ـفـ ــوارق الـعـلـمـيــة
األخرى في هذه العجالة ،ولكن ما أريد
قوله هو أن ما تم تداوله أخيرًا للدفاع
أو لـتـبــريــر ه ــذه امل ـجــريــات ف ــي قضية
ذات طــابــع ع ــام إن ـســانــي بــامـتـيــاز وال
يمكن اعـتـبــارهــا مـجــرد قضية محلية
أو ح ـتــى إقـلـيـمـيــة ،ان ـمــا يـعـكــس مــدى
حساسية هــذه املسألة وبالتالي مدى
َ
أهـمـيــة وجـ ــود تـلــك املـنـظـمــات املــوكـلــة
اليها مسؤولية كبيرة تتعلق بالصحة
الـعــامــة لــانـســان أيـنـمــا ك ــان وقــدرتـهــا
ع ـلــى ال ـت ـجــرد م ــن امل ـص ــال ــح الـخــاصــة
أو مــن ت ـضــارب مـصــالــح فـيـمــا بينها.
ولذلك فعندما نقرأ ما نشر حــول هذا
املــوضــوع ال بــد أن يصيبنا بعض من
الشكوك والخوف.
* باحثة وأخصائية في سالمة األغذية،
هانوفر  -أملانيا

تمديد أوروبي
الستخدام
مبيد مسرطن!
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي
ب ـق ـل ـيــل ص ــوت ــت  18دولـ ــة
مــن األع ـض ــاء فــي االت ـحــاد
االوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،خ ـ ــال جـلـســة
خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدت فـ ــي
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،عـ ـل ــى ت ـم ــديــد
اسـتـعـمــال "الـغـلـيـفــوســات"،
ب ـي ـن ـمــا ص ــوت ــت  9ضـ ــده،
بـمــا فــي ذل ــك بلجيكا التي
كانت اكثر املتحمسني ملنع
اس ـت ـخــدام ه ــذا املـبـيــد .وقــد
عبر وزير الزراعة البلجيكي
دونيس دو كارم عن أسفه
لقرار الدول األوروبية تمديد
اسـتـعـمــال مبيد األع ـشــاب
ال ـ ـضـ ــارة (ال ـغ ـل ـي ـفــوســات)
ملــدة خمس سـنــوات قادمة.
وأش ـ ــار ال ــوزي ــر البلجيكي
إل ــى أن ال ـقــرار ج ــاء مخيبًا
ل ـ ــآم ـ ــال" ،خـ ــاصـ ــة أنـ ـ ــه لــم
ي ـت ـض ـمــن أي ح ــدي ــث عــن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خـ ـ ــروج من
الغليفوسات ،ولم يخصص
أي موازنة للبحث عن بدائل
ل ــه" ،حسب كــامــه .وأع ــرب
ع ــن م ـخ ــاوف ــه م ــن أن يـتــم
تمديد املــدة لفترة إضافية
بعد خمس س ـنــوات ،األمــر
الذي يشكل خطرًا مستدامًا
على الصحة العامة.
وط ــال ــب ال ــوزي ــر الـسـلـطــات
الفيدرالية في البالد البحث
ع ــن ط ــرق م ــن أج ــل تقنني
وت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الغليفوسات في البالد من
أجـ ــل اس ـت ـب ــدال ــه تــدريـجـيــا
بمستحضرات أقــل خطرًا
على النباتات واالنسان.
وكانت العديد من التقارير
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ق ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن
اس ـت ـع ـم ــال ال ـغ ـل ـي ـفــوســات
يـ ـتـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـ ــي إص ـ ــاب ـ ــات
بــالـســرطــان ل ــدى املــزارعــن
الذين يستخدمونه وأيضًا
لـ ــدى امل ـس ـت ـه ـل ـكــن بسبب
وجـ ـ ــود ج ــزئ ـي ــات م ـن ــه في
الخضراوات والفواكه.

ائتالف إدارة النفايات يرفض توسيع المكبات
رف ـ ــض ائـ ـت ــاف ال ـن ـف ــاي ــات امل ـســاعــي
الــرسـمـيــة االخ ـي ــرة لـتــوسـيــع مـكـبــات
ّ
النفايات البحرية التي إن دلــت على
ّ
شيء فهي تدل على الفشل الذريع في
إع ــداد وتنفيذ خطط بيئية سليمة.
ورأى االئـ ـت ــاف ف ــي م ــوق ــف مـتـشــدد
لــه أمــس أن العجلة فــي توسيع هذه
املكبات البحرية وراءها هلع رسمي
م ــن ع ـ ــودة ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى الـ ـش ــوارع
تــزام ـنــا مــع االن ـت ـخــابــات التشريعية

فــي أي ــار  .2018معتبرًا أن التقصير
واإله ـمــال املـتـعـ ّـمــديــن فــي إدارة ملف
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة وع ـ ــدم تــوسـيــع
وت ــأه ـي ــل م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ
ل ــه ط ــاب ــع اس ـت ـث ـم ــاري عـ ـق ــاري عـلــى
حساب طبيعة لبنان وصحة شعبه،
ّ ً
محمال املسؤولية اآلنية واملستقبلية
ّ
لـكــل مــن ســهــل وســاهــم واسـتـفــاد من
ارت ـك ــاب ه ــذه ال ـج ــرائ ــم الـبـيـئـيــة ذات
كلفة تدهور بيئي عالية جـدًا والتي

س ـت ـك ـلــف س ـن ــن ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـج ـهــد
وال ـع ـم ــل ومـ ـئ ــات م ــاي ــن ال ـ ـ ــدوالرات
مل ـعــال ـجــة ال ـت ـل ــوث ال ـب ـح ــري وإعـ ـ ــادة
ال ـح ـيــاة الـبـحــريــة إل ــى طـبـيـعـتـهــا في
ح ــال لــم يـكــن ال ـضــرر الـبـيـئــي نهائيًا
وغير قابل للتصحيح.
وطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــب االئـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
ب ــاالل ـت ــزام بــال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ــوان ــن
الوطنية والــدولـيــة ال سيما مرسوم
" 2012/8633ت ـق ـي ـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي"

والقانون رقم  1977/ 126وتعديالته
و"اتـفــاقـيــة بــرشـلــونــة لحماية البيئة
البحرية واملنطقة الساحلية للبحر
املـتــوســط" وتـقـيـيــم آث ــار أي ــة خـيــارات
إلدارة النفايات الصلبة من الناحية
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـص ـح ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية.
ك ـم ــا ط ــال ــب ب ــاس ـت ـك ـم ــال الـ ــدراسـ ــات
ال ـت ــي اق ـتــرح ـت ـهــا وزارة ال ـب ـي ـئــة فــي
خطتها املـقــدمــة إلــى مجلس ال ــوزراء

فــي آب  2017بــاألخــص إج ــراء مسح
م ـ ـيـ ــدانـ ــي ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ج ـي ــول ــوج ـي ــة
وهيدروجيولوجية وغيرها لتحديد
إلدارة
املواقع املحتملة إلنشاء مرافق
ً
ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة ال ـص ـل ـبــة خــاصــة
مــواقــع املـقــالــع وال ـك ـســارات واملـكـبــات
العشوائية التي يمكن إعادة تأهيلها
واستخدامها .وإطــاق حملة وطنية
للتخفيف من إنتاج النفايات والفرز
من املصدر.

