المبّعات الموؼلّة واهػارًا
د .غايؿ مصمع طوػ همار
هّمّاء وؿمّة المبّعات – لؾم ولاِة الوبات – هلّة الؼراغة – زامػة دموٌٍر
اؿجظعام المبّعات ذو مواـع غعِعة لالهؾان ـَ مراالت غعة موٌا مناـصة االـات الصكلّة ،الًبّة ،والبًّػِة.
ال ِمنن إهنار الفائعة الػظّمة الجُ ثكعمٌا المبّعات لإلهؾان وشٍّاهاثي وبّئجي غلُ وزي الػمٍم ولنن ال ِمنن اِوا ان
هوؾُ ان ًغة المٍاد ًُ غبارة غن ؿمٍم وِرب الجػامو مػٌا بصػص وشغر قعِعِن .اإلؿجظعام المفػط (ؽّػ المؾجوّػ)
وغعم العراِة بالجاخّػات الؾامي والوارة للمبّعات لع ِؤدي الُ اخار وشٍادث هارخّة لّؽ ـكى غلَ االهؾان والصٍّان ـكى
ولنن اِوا غلَ الصّاى البػِة وطالة اذا ثم ثػاهم المبّعات ـَ الؾلؾلة الؾغائّة.
ثارِض اؿجظعام المبّعات ِػزع الُ لعِم الؼمان شّح إغجمع الؼراع غلَ مػهبات النبػِت وزرهّظات الػلاص،
وبػن المٍاد الػوٍِة مدو الوّنٍثّن .خم شعخت يفػة هبّػة ـَ الومؿ االطّػ من الكػن الجاؿع غفػ ـَ غالم المبّعات
المموػة بإهػجفاؼ طٍاص الع .د .ت بٍاؿًة مٍللػ غام  9191والباراخٍّن غام  9111بٍاؿًة قػادر والمالخٍّن غام 9191
والؾّفّن غام  9191خم ظٌػت مرمٍغة البّػوخػِعات غام  .9199ولع إهجفػ إؿجظعام المبّعات النّمّائّة الػوٍِة
للوراح الٌائو الغى شككجي ـَ مراؿ زِادة اإلهجاج الؼراغَ والكواء غلَ هػدّػ من الصفػات الواللة لالمػاض لإلهؾان.
إرثفع مػعؿ اإلهجاج الػالمَ للمبّعات النّمّائّة من  991الؿ ين غام  9119إلَ  111الؿ ين غام  9199خم ملٍّن ين
غام 9199خم 91ملٍّن ين غام  9199ولع ثراوز ًغا الػلم االن  9ملٍّن ين .هما لعر اإلؿجٌالؾ الػالمُ للمبّعات
النّمّائّة بصٍالَ  111ملٍّن دوالر غام  9191خم لفؼ إلَ اهػدػ من  91ملّار دوالر امػِنُ شالّا .المبّعات النّمّائّة
شالّا ثكؾم غلُ شؾب االـة الُ مبّعات الصفائـ (مبّعات غفبّة  ،)19%الصفػات (مبّعات شفػِة ،)99%
الفًػِات والبنػجّػِا (مبّعات ـًػِة  ،)91%ومبّعات اطػي مجوٍغة.
ازداد اؿجظعام المبّعات موغ بعاِة ثموّػٌا الُ االن زِادة مجواغفة وغلَ مؾجٍى واؿع ـَ الكػن الػفػِن.
لّؽ ؽػِب غلَ الكاريء ان ِػػؼ ان مبّعات الػ  DDTاؿجظعمت ـُ مناـصة زمّع االـات وثجمّؼ بالدبات الػالُ ـَ
البّئة والغى لع ِمو الُ  91ؿوي لغوباهٌا ـَ العًٍن (االهؾري العًوّة) برؾم االهؾان وشٍّاهاثي .مما زػلٌا ثبكَ ـَ
الؾلؾلة الؾغائّة لفجػة يٍِلة .اِوا اهجفػت المبّعات الفؾفٍرِة الػوٍِة والنارباماثّي لجاخّػاثٌا الكاثلة الؾػِػة
(ؿمّجٌا الػالّة) خم ثم إهػجفاؼ وثموّع المبّعات البّػخػوِعِة وبما لٌا من طمائك الجصًم ؿػِع ـَ البّئة واماهٌا
الوؾبُ لغوي العم الصار (اإلهؾان والصٍّان) .وهما ذهػ ؿابكا ـإهي ِجم ثًبّق ايوان من المبّعات الؾامي غلَ البّئة
ؿٍاء همبّعات اـات مظجلفة او للمصة الػامة مما دغا الػلماء إلُ الوظػ ـَ الجاخّػات الوارة للمبّعات غلَ االهؾان
والبّئة .ادي ذلم إلُ شظػ إؿجظعام الػعِع من المبّعات مدو الػ DDTغام  9199ـَ اوروبا وامػِنا .وثال ذلم شظػ
إؿجظعام الػعِع من المبّعات الفٍؿفٍرِة الػوٍِة والنارباماثّة وؽّػًا وذلم لدبٍت ثاخّػاثٌا الوارة غلَ االهؾان،
الصٍّان ،والبّئة.

غلُ الػؽم من ان للمبّعات الػعِع من الجاخّػات الوارة إال ان إؿجظعامٌا وـػ لإلهؾان الؾغاء وبرٍدى غالّة.
بالمدو ـإن إؿجظعام مبّعات اـات المصة الػامة  -الجَ لع ثؾبب الػعِع من االمػاض الظًّػة لالهؾان وشٍّاهاثي – ولَ
اإلهؾان وشٍّاهاثي وبّئجي من الػعِع من االوبئة .مبّعات الموازؿ ًُ ثلم المبّعات الجُ ثؾجػمو للكواء غلَ اـات
الصعائق الػامي والمؾًصات الظوػاء والصعائق الموؼلّة واـات المصة الػامة مدو البػٍض ،الغباب ،البػاؽّح،
المػالّػ ،الومو ،الكٍارض ،وؽّػًا .ثؾجظعم المبّعات الموؼلّة لجكلّو الجاخّػات الوارة لالـات الموؼلّة ـَ لٍرة مٍاد
ياردة وًَ مٍاد هّماوِة ثؾجػمو غلَ الرلع او المالبؽ او الوامٍؿّات لًػد البػٍض والصفػات الالدؽة مدو مػهب
"دِت" المػػوؼ هًارد للصفػات ومػهب الؾجػوهّال .االلػاص الًاردة للبػٍض وًَ الػاص ورلّة موؾٍية ثصجٍى غلَ
مػهبات البّػخػِن والبّػخػِوات المظلكة مدو البٍّالّدػِن وثؾجػمو ًغى االلػاص غادة ـَ اللّو للٍلاِة الفظمّة من
لعغ البػٍض ـَ شرػ الوٍم او الؾػؼ او الفػـات شّح ثنٍن الجٌٍِة يبّػّة  .واؽلبٌا مموع غلَ اؿاس بكائٌا لفجػة
يٍِلة من  91-9ؿاغات .المعطوات وًَ قائػة االؿجظعام واطغت ثصو مصو االلػاص ـَ مناـصة البػٍض .وًَ ثصجٍى
غلَ قبٌّات البّػخػِن (بّػخػِوات مموػة ) مدو البٍّالدػِن وال ػ س بٍّالّدػِن وهٍردون بالس اللغان ًِلكان ـَ الرٍ
هبظار لمعة  1ؿاغات .االِػوؿٍالت وًَ غبارة غن مبّعات من هٍع البّػخػِن الًبّػُ او المموع مغابة ـَ مغِب غوٍي
وؽازات داـػة بجػولّة (شرم الكًػات  111- 11مّنػون) وِصجٍى غلَ مٍاد مػًػة وًَ ال ثفنو طًػ غلَ اإلهؾان ـَ
الظػوؼ الًبّػّة ولنن البّػخػِن الًبّػُ المٍزٍد ـُ بػوٌا لع ثؾبب مفاهو هفؾّة لالقظاص الممابّن بصؾاؿّة
وطًػ إهعالع الصػِق للمٍاد العاـػة إذا اؿجظعمت لػِبا من ممعر شػاري وـَ بػن الصاالت هجّرة إلهاـة مٍاد مػًػة
لصرب رائصة المبّع الُ إؿائة إؿجػماؿ اإلِػوؿٍالت.
الػعِع من المبّعات الجَ ثوجمُ الُ مرمٍغات هّمّائّة مجوٍغة ثؾجظعم ـَ مؾجصوػات المبّعات الموؼلّة
مدو البّػخػوِعات الًبّػّة والمظلكة :الؾّبػمدػِن والعلجامدػِن (هٍخػِن) ،الفّوفالّػات (ـابنٍؿّعِن) ،ؿّلٍخػِن
(ـابنٍخػِن) ،بّجاؿّفٍخػِن ،والالمبعاؿٌّالٍخػِن الجُ ثظلى ـَ اؽلب االشّان مع مادة الببػوهّو بٍّثٍهؾّع همادة
موفًة .من مػهبات الفٍؿفٍر والناربامات الػوٍِة ذات اإلؿجظعام همبّعات موؼلّة مػهبات الجّمٍـٍس ،العِازِوٍن،
والماالخٍّن ،بّػِمّفٍس مّدّو ،هلٍروبّػِفٍس مّدّو  ،وبوعٍِهارب .مبّعات الكٍارض مدو البػومادِالٍن،
داِفّوؾّلٍن ،والعاِفّواهٍم .هما ثٍزع بػن المػهبات الؾّػ ثكلّعِة مدو المّدٍبػِن (هٍّبػهؽ) الجَ ثودػ زاـي او مغابي
ـَ الماء ـَ اماهن ثٍازع االـات وًَ مادة من موظمات همٍ االـات للكواء غلَ ِػلات البػٍض والغباب من طالؿ هؾػ
دورة شّاة الصفػات وثموع الّػلات (االغمار المؾّػة للصفػات) من ثنملة دورة شّاثٌا .اِوا ـان بنػجػِا الباؿّلّؽ ثػجبػ
شو امن للكواء غلَ البػٍض ولّؽ لٌا اي ثاخّػ هار غلَ اإلهؾان او الصٍّان او البّئة.
المبّعات الموؼلّة ثؾجظعم بنػدػة ـَ رش الموؼؿ والوٍاـغ واالؿكؿ ،شكن االرهّات واالخاث ،المعطوات،
البظاطات (االِػوؿٍالت) ،او ـَ لٍرة يػٍم ؿامة لرغب الكٍارض .إؿجظعام ثلم المػهبات ذات االخػ المجبكُ الممجع
ِرػلٌا ممعر للؾمّي المؾجمػ ولفجػة يٍِلة مما ِنٍن لٌا بالؼ االخػ غلُ اإلهؾان وطالة االيفاؿ لغلم ِرب ثٍطُ
الصغر وان ِكٍم بجًبّكٌا المصجػـّن .ابؾى يػِكة لجكلّو اؿجظعام المبّعات هع االـات الموؼلّة ًُ الًػؽ الًبّػّة
ـػلُ ؿبّو المداؿ هرع اهي ِمنن مناـصة البػٍض والغباب والكٍارض بػدم المؾجوكػات المراورة للموايق الؾنوّة
والجظلك من الكمامة ـَ اماهن بػّعة غن الموايق الماًٍلة بالؾنان.

إن إؿجظعام المبّعات الموؼلّة لي ؿمّة غالّة وذلم لًٍؿ ـجػة الجػػض غلَ الرٌاز الػمبُ ،الجوفؾُ،
العوري ،الٌومُ ،والمواغُ .الظًػ لّؽ ـكى غلَ اإلهؾان ولنن اِوا غلُ الصٍّاهات اال لّفة والًٍّر والوصو (النائوات
الؾّػ مؾجٌعـة) .الجؾمم بالمبّعات لع ِصعث بمٍرة شادة اى اهي ثم الجػػض لرػغي هبّػة مػة واشعة مدو شاالت
اإلهجصار او ثواوؿ المبّعات بمٍرة طًا او غعم مجابػة االيفاؿ وًغة ًَ الًػؽ الجَ ِوجذ غوٌا الجؾمم الصاد للمبّعات
يبكا لموظمة المصة الػالمّة .ولع ثم رلع شٍالُ  9.9ملٍّن شالة ثؾمم بالمبّعات غلَ مؾجٍى الػالم .الجؾمم الصاد
ِؾبب الٍـاة او اغػاض شادة للؾمّة ـَ طالؿ ـجػة  11ؿاغة .لنن إذا ثم الجػػض لرػغات لؾّػة مجنػرة لفجػة يٍِلة
ـإهٌا ثؾبب اغػاض الؾمّة ـَ لٍرة اغػاض ثؾمم .اغػاض الجؾمم ثبعا بمعاع ،ثػزّع ،دوار ،إهًػاب ،إزٌاد،
ؽدّان ،لَء ،غػؽ ؽؼِػ ،وهّق ـَ الجوفؽ ولع ثجًٍر الُ زؽللة ـَ الػّن ،إؿٌاؿ ،زِادة ـَ إـػاز اللػاب ،ثعمّع
الػّن ،ثكلمات ـَ غوالت الرفٍن ،اهكباض شعلة الػّن ،و بعاِة الجفٍِـ الغًوَ .وممنن ان ثنٍن االغػاض اهػدػ
ؿٍءا بجنٍِن ؿٍائو ـَ المعر ،شعوث رغفة ،ثكلمات ،ؽّبٍبة ،ـكعان الكعرة غلَ الجصنم ـَ اإلطػاج ،وـفو ـَ
الكلب والرٌاز الجوفؾُ .ومن االهػار المؾرلة هجّرة الجػػض للمبّعات :الجاخّػات الؾػياهّة ،ثفٍى ومٍت االزوة،
زِادة الصؾاؿّة لاللابة باالمػاض ،طلو الظالِا اللّمفاوِة ،الجاخّػ الؾلبُ غلَ الؾلٍؾ واالدراؾ ،الفلو ـَ بػن
الصاالت ،زِادة الصؾاؿّة مدو الػبٍ .لغلم ِرب غلَ المًبق للمبّعات ان ِنٍن غلَ دراِة ثامي باطًارًا ولػاءة
الجػلّمات المؾرلة غلُ الػبٍات والجاهع من ثارِض المالشّة والرػغة المكػرة وـجػة االمان بػع الجًبّق وإطجّار المبّع
المواؿب لالـة .وبػع الػش ِرب ان ال ِؾمس لاليفاؿ باللػب او لمؽ الموايق المػقٍقة ،ؽؾو المالبؽ المظممة
للػش بػّعا غن المالبؽ االطػي ،ثظؼِن المجبكُ ـَ غبٍات المبّعات ـَ منان بػّع غن مجواوؿ االِعي .إن إؿجظعام
المبّعات البع موي لجكلّو االهػار واالوبئة الوازمة غن ثٍازع االـات الموؼلّة لنن من الوػورى االؿجظعام االمن والفػاؿ
لجلم النّماوِات .زوبوا هللا واِاهم من هو قػ.
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