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

نقار الخشب السوري
(Dendrocopos
 )syriacusقبل أن ينقرض

والبساتني من اخطر االفــات املدمرة
كديدان االشجار الى تدخل الى عمق
االشجار وتتسبب بيباسها وموتها.
بـ ـه ــذه الـ ـح ــال ــة ،ف ـ ــإن ال ـ ــدي ـ ــدان ال ـتــي
نشكو من تكاثرها اليوم وتسببها
بــالـفـتــك بــاألش ـجــار املـثـمــرة والـبــريــة
مـ ـع ــا ،ك ــان ــت تـ ـق ــوم ب ـ ـ ــدور مـ ـه ــم فــي
النظم األيكولوجية بحدود معينة،
بكونها كانت تشكل الغذاء األفضل
لـطــائــر نـقــار الـخـشــب ضـمــن معادلة
دق ـي ـق ــة ،ه ــي ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى وج ـ ــوده
وهـ ـ ــو يـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى وج ـ ــوده ـ ــا وال
يأكلها كلها ،كما أردنــا من املبيدات
أن تـفـعــل ،مــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن كلمة
"مـبـيــد" ،تتقصد الـقـضــاء الـتــام على
ال ـنــوع ،وه ــي كلمة وصـفــة (اإلبـ ــادة)
مـضــادة لعلم البيئة وااليكولوجيا
وبالتالي للطبيعة واإلنـســان نفسه
ول ــم يعرفها أو يستخدمها أي من
األنواع الحية غير اإلنسان!

عندما تتكيف الديدان

ال ـســوري متقدمة ج ـدًا بالنسبة إلى
غ ـي ــره م ــن ال ـط ـي ــور ،إذ ي ـق ــوم بجهد
إض ــاف ــي وك ـب ـي ــر الل ـت ـق ــاط فــري ـس ـتــه.
ويستدل من تقنياته في نقر الخشب
وقبل ذلك في رصد الفريسة ،ان لديه

ق ـ ــوة س ـم ــع ك ـب ـي ــرة ل ـك ــي يـ ـع ــرف اي ــن
الفريسة وهي في داخل االغصان او
جذوع االشجار .ولذلك كان يفترض
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــه ال ـ ـيـ ــوم ،ل ــو ب ـق ــي عـلــى
قـيــد ال ـح ـيــاة ،بــانــه مخلص الـغــابــات

ونستخرج منها بعض العبر املتعلقة
بطبيعة الحياة .ستحاولون بالطبع،
مقارنة ذلك بشروط التحول في حياة
ال ـب ـشــر ،م ــن وض ــع ال ـ ــدودة إل ــى وضــع
الفراشة .وما قد يصح أو ال يصح في
امل ـق ــارن ــة .ســأتــوقــف بـعـجــل عـنــد ذل ــك،
تــاركــا لكم متعة وحــريــة الـقـيــام بهذه
املهمة بشكل أوسع.

فترة حمل وتتحضر للوالدة.
ال ـت ـحــول إل ــى فــراشــة ال يـكـتـمــل ،دون
خرق الشرنقة التي صنعتها الــدودة
ب ـن ـف ـس ـه ــا .ب ـ ـ ــدون ه ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــرق ،ه ــذا
االن ـع ـتــاق ،تـمــوت ال ـفــراشــة فــي داخــل
الشرنقة.
لـكــن ال ـخــرق ي ــؤدي إل ــى قـطــع الخيط
الـ ـح ــري ــري .إلـ ــى املـ ــس ب ـن ـتــاج الـعـمــل
نفسه ،وكأن النتاج لم يكن هدفًا ّ
بحد
ذاته ،بل وسيلة للتحول.

كيفية التحول
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى فـ ــراشـ ــة يـ ـت ــم ،نـتـيـجــة
ال ـت ـفــاعــل ب ــن ال ـ ـ ــدودة ومـ ــا أنـتـجـتــه،
بينها وب ــن شــرنـقـتـهــا ،بينها وبــن
ع ـم ـل ـهــا .ال ي ـج ــري ذلـ ــك ب ـس ــرع ــة ،بــل
يــأخــذ وق ـتــا تـتـطـلـبــه عـمـلـيــة اإلن ـتــاج
امل ـح ـت ــرف ،وال ـك ــام ــل ،الـ ــذي ج ـعــل من
الـبـعــض يـطـلــق عـلــى دودة ال ـقــز اســم
ملكة النساجني.
الـتـفــاعــل ال يـنـجــز م ــن خ ــال الـحــركــة
فقط ،بل يختمر مفعوله في فترة من
الهدوء ،من االستبطان أو االستدخال
إذا شئتم ،تقوم به الدودة وهي شبه
م ـخ ــدرة وملـ ــدة أس ـبــوعــن .كــأنـهــا في

بين الطبيعة واالقتصاد
هذا ال يعجب بالطبع مربي دودة القز
وتـجــار الـحــريــر .لــذلــك يـقــومــون بقتل
الـفــراشــة وهــي مــا زال ــت فــي الشرنقة.
إنها املصلحة االقتصادية تقضي في
املهد ،على بوادر التحول.
إذا كــانــت الـشــرنـقــة لــم تـتـحــول بعد
إلــى سلعة ،تنطلق الفراشة وتطير
حرة في الطبيعة.
بـعــد أن كــانــت بشعة ولــونـهــا أبيض
ي ـم ـيــل إلـ ــى االص ـ ـفـ ــرار ع ـن ــدم ــا كــانــت
دودة ،تلبس الفراشة أجمل األل ــوان،

ت ــؤك ــد م ـع ـظ ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة
الحديثة أن كــل التقنيات واملبيدات
املـسـتـخــدمــة مــا بـعــد ان ـق ــراض طائر
نقار الخشب ،لــم تستطع أن تحمي
الغابات وال البساتني .فبعض هذه
املبيدات الذي قضى على بعض هذه
الديدان بداية ،قتل معها الكثير من
الكائنات والحشرات املفيدة ،أو على
األصح الكثير من الحشرات التي لها
أداور مهمة فــي الـنـظــام الـبـيـئــي .ثم
ع ــادت ال ــدي ــدان نفسها وتكيفت مع
ه ــذه امل ـب ـيــدات واس ـت ـمــرت فــي الفتك
بــاألش ـجــار ،بـعــد أن تــم قـتــل عــدوهــا
الطبيعي (كطائر نـقــار الخشب) إن
باملبيدات نفسها أو بالصيد .وهكذا
نـ ـك ــون قـ ــد خ ــرب ـن ــا ال ـن ـظ ــم ال ـب ـي ـئ ـيــة
بمجرد أننا اعتقدنا بأننا نستطيع
أن نتحكم بتطور الـكــائـنــات الحية،
وأنـنــا بتنا "نعلم" مــا معنى مفهوم
"الـتـنـمـيــة" ال ــذي اس ـتــوردنــاه لــزيــادة
إنتاجنا ،فقتلنا.

نفايات

كينيا تفرض أقسى
العقوبات على البالستيك
ب ــدأت الـسـلـطــات الـكـيـنـيــة مـنــذ بــدايــة هــذا
األسبوع بتطبيق أقسى قانون في العالم
لـلـحـ ّـد مــن اس ـت ـخــدام أك ـي ــاس الـبــاسـتـيــك.
يـعــاقــب ه ــذا ال ـقــانــون عـلــى إن ـتــاج أو بيع
أو حتى استخدام األكـيــاس البالستيكية
بــال ـس ـجــن ملـ ــدة ت ـصــل إلـ ــى أرب ـ ــع س ـن ــوات،
أو دف ــع غ ــرام ــة  40أل ــف دوالر ،وذلـ ــك مع
بـ ــدء س ــري ــان ق ــان ــون ه ــو األكـ ـث ــر ص ــرام ــة
ّ
للحد مــن التلوث الــذي تسببه
فــي العالم
امل ــواد البالستيكية .وبــذلــك تنضم كينيا
إل ــى أك ـثــر مــن  40دول ــة ح ـظــرت اسـتـخــدام
األكـيــاس البالستيكية كليًا أو جزئيًا ،أو
فــرضــت ضــرائــب عـلــى اسـتـخــدام األكـيــاس
البالستيكية الـتــي تستعمل مــرة واح ــدة،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا الـ ـص ــن وف ــرنـ ـس ــا وروانـ ـ ـ ــدا
وإيطاليا.
ويسمح القانون الكيني للشرطة بمالحقة
ح ـتــى ك ــل م ــن ي ـح ـمــل ك ـي ـســا بــاسـتـيـكـيــا.
ل ـكــن وزي ـ ــرة ال ـب ـي ـئــة ج ـ ــودي واك ـهــون ـغــو،
ً
ق ــال ــت إن تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون س ـي ـكــون أوال
على املصنعني واملــورديــن .وأضــافــت« :لن
يتضرر املواطن العادي».
وكــانــت كينيا قــد قــامــت بـثــاث مـحــاوالت
على مدى عشر سنوات إلقرار الحظر ،لكن
القانون لم يكن يحظى بتأييد الجميع.
في أول رد فعل على القانون ،قال صامويل
ماتوندا ،وهو ناطق باسم اتحاد املصنعني
في كينيا «إن الحظر سيؤدي إلى خسارة
 60ألف وظيفة وسيجبر  176مصنعًا على
اإلغــاق» ،مع إشارته إلى أن كينيا تعتبر
أيضًا مصدرًا كبيرًا لألكياس البالستيكية

في املنطقة .وأضــاف« :ستكون التداعيات
ستؤثر حتى
غير املباشرة شديدة للغايةُ .
ف ــي ال ـن ـســاء ال ـل ــوات ــي يـبـعــن ال ــخ ـض ــار في
السوق .كيف سيحمل الزبائن مشترياتهم
إلى املنزل؟».
إال أن أوســاطــا بيئية أخ ــرى قــد أك ــدت أن
هناك الكثير من البدائل .وقد بدأت سالسل
مـتــاجــر كـبـيــرة فــي كـيـنـيــا مـثــل «ك ــارف ــور»
الفرنسية و«ناكومات» في تقديم أكياس
من القماش لزبائنها عوضًا عن األكياس
الـ ـب ــاسـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـف ـك ــر ج ـم ـع ـيــات
بصناعة أكياس من القماش لالستخدام
الدائم في التسوق وألكثر من مرة بالطبع.
وق ــال الـطـبـيــب الـبـيـطــري الـكـيـنــي مبوثي
ً
كـيـنـيــانـغــوي ،وه ــو يــراقــب رجـ ــاال فــي زي
أبيض يزيلون أكياسًا بالستيكية مبتلة
من بطون أبقار نافقة« :لم نكن نشهد هذا
قبل عشر سنوات ،لكنه اآلن يحدث بوتيرة
شبه يومية».
وكانت آخر البيانات والدراسات السابقة
لألمم املتحدة في مجال البيئة قد توقعت
أن ي ـص ـب ــح ح ـج ــم ال ـب ــاس ـت ـي ــك أكـ ـث ــر مــن
األس ـم ــاك ف ــي املـحـيــط بـحـلــول ع ــام ،2050
مؤكدة أن األكياس البالستيكية تستغرق
ما يــراوح بني  500وألــف عــام لكي تتحلل
فـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ــة أو فـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــار ،وت ــدخ ــل
ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ــإن ـس ــان م ــن خ ــال
األس ـم ــاك وح ـي ــوان ــات أخ ـ ــرى .وان ـت ــزع 20
كيسًا من بطون بعض األبقار في مجازر
بمدينة نيروبي بعدما كانت الحيوانات
في طريقها لالستهالك اآلدمي.

 40ألف دوالر قيمة الغرامة على استخدام أكياس البالستيك!

التكوين والتحول

عندما يقتل تجار
الحرير الفراشة وهي
ما زالت في الشرنقة

وتصبح من أجمل الكائنات الحية.
تتنقل الـفــراشــة بخفة داخ ــل البيوت
وخارجها .وتمر بني البشر بال خوف
وال حرج ،وهم يستبشرون خيرًا عند
رؤيتها ،في حني كان ينتابهم القرف
عند رؤية الدودة.
لـ ـك ــن ال ـ ـفـ ــراشـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ــدودة امل ـت ـح ــول ــة،
املتحررة ،تبدو سريعة العطب ،ركيكة
بقدر ما هي رقيقة .ال تكاد تالمسها
حـتــى تـفــرفــط جــوان ـح ـهــا ،فـتـقــع على
األرض وتالزمها ،مستعيدة وضعية
الدودة.

ال ـف ــراش ــة ال ت ــأك ــل ف ــي ف ـت ــرة حـيــاتـهــا،
وهي تملك فمًا بدائيًا .عمرها قصير
وال تعيش أكثر من عدة أيــام ،وتموت
فورًا بعد أن تضع بيضها .هل البيئة
املستقبلة للتحول ،ال تسمح للفراشة
بالتأقلم ،فتموت سريعًا؟
هل كانت الفراشة لتعيش أكثر ،لو لم
يشوه اإلنسان بيئته؟ أترك ألصدقائي
ال ـب ـي ـئ ـيــن اإلجـ ــابـ ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
الصعب.
ليست فــراشــة مــا يـخــرج مــن البيضة
التي تضعها الفراشة ،بل دودة .وعلى
ه ــذه ال ـ ــدودة أن تـعـيــد ت ـجــربــة أم ـهــا،
حتى تستطيع التشبه بها .ال يكتسب
ال ـت ـح ــول واالنـ ـعـ ـت ــاق وراث ـ ـيـ ــا ،ب ــل عن
طريق املمارسة الدؤوبة.
ال عجب أن تنجب الفراشة دودة ،فهي
ف ــي تـكــويـنـهــا األص ـل ــي دودة ،ويـبــدو
أنـهــا ال تحب أن تتنكر ألصـلـهــا ،رغم
تحولها ،أو ترقيها ،بحسب مفاهيمنا
البشرية.

عودة
أم خروج
ال ـ ـفـ ــراشـ ــة ت ـ ـعـ ــود ألصـ ـلـ ـه ــا،
ألن ـه ــا ت ـع ــرف بــال ـت ـجــربــة ،أن
ال ــدودة تخفي خلف مظاهر
ً
ب ـشــاع ـت ـهــا ،جـ ـم ــاال وألـ ــوانـ ــا،
وتـخـتــزن فــي أحـشــاء بطنها
ال ـ ـ ــزاح ـ ـ ــف ،طـ ــاقـ ــة ل ـل ـت ـح ـل ـيــق
والطيران.
وإن كـ ـ ــل مـ ـ ــا تـ ـحـ ـت ــاج إل ـي ــه
الدودة للتحول ،هو فرصتها
لصناعة شرنقتها الخاصة،
وحـ ـقـ ـه ــا بـ ــال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا،
عندما تقرر أن تطير.

