
االلتفات لزراعة األرض وإعطائها األولوية أمر 
إنجاحها  عىل  السياسية  القيادة  تحرص  هام 
الزراعية  املنتجات  باعتبار  امليزانيات  ورصد 
تمثل دعماً لالقتصاد الوطني فضًال عن إنقاذ 
27 مليون مواطن من خطر املجاعات املحدقة 
يف ظل العدوان والحصار وتعرث الرواتب، باملقابل 
األمن الغذائي وصحة اإلنسان أولوية كربى ويف 
أعىل سلم األولويات، غري أن هناك من ضعفاء 

النفوس من يسعى لتدمري الحرث والنسل.
نفايات كيماوية

باتت  التي  واملهربة  املحظورة  املبيدات 
إذ  كارثة،  بحدوث  تنذر  املزارعني  لدى  متداولة 
اإلنسان  عىل  خطراً  الكيماوية  السموم  تمثل 

والحيوان واإلنتاج الزراعي والبيئة.
وما يحدث من إفراط يف رش النبات باملبيدات 
ودفن وتخزين التالف منها وغرق سفن تهريبها 
والكائنات  واملياه  للرتبة  تلوث  من  تسببه  ،وما 
الحية يستوجب قرع ناقوس الخطر واستشعار 
بقاء  أن  ،كما  واملجتمعية  الوطنية  املسؤولية 
النيابات  بت  رسعة  وعدم  املخازن  يف  املبيدات 
للرسقة  يعرضها  املبيدات  قضايا  يف  واملحاكم 
والتلف والترسب من عبواتها أو اشتعال حرائق 
إنسانية  غازات سامة خانقة ما يخلف كوارث 
تمتد خطورتها لعرشات السنني خاصة إن كانت 
األحياء  وسط  أو  بالقرب  ــواش  واألح املخازن 

السكنية.
وهناك من يرى أن املبيدات تسببت يف تردي 
الحارض  وقتنا  يف  والخرضوات  الفواكه  جودة 

حيث قال املواطن صالح الشاطبي:
وكأننا  والخرضوات  بالفواكه  مليئة  السوق 
لسنا يف بلد زراعي، ثمار ذات أحجام مختلفة 
الحجم  متضاعفة  ثماراً  نصادف  بدأنا  لكننا 
حد تخوفنا من تناولها خوفاً من كونها تشبعت 
لو  تود  الصغر  يف  متناهية  وأخرى  باملبيدات، 
أعدتها للشجرة ، ألوانها باهتة تشكو الجفاف 
ومذاق بائس ، ثمار مفخخة بالحرشات والبقع 

الخرضاء كأنها كدمات كما يف البطاطا.
وبحسب م. محمد الصلول، من هيئة املوارد 

املبيدات  فإن  سابق،  تحقيق  يف  املائية 
تستنزف الرتبة الزراعية واملياه 

أن  حيث  عبثاً  الجوفية 
املبيدات  يف  اإلفـــراط 

القدرة  النبات  يفقد 
امتصاص  ــىل  ع

واملعادن  املياه 
ــة ما  ــرتب ــن ال م
املزارعني  يدفع 
للري  للجوء 
ما  ــر  ــم ــغ ــال ب
استنزافاً  يمثل 

ــــــزون  ــــــخ مل
املياه  من  بالدنا 

يزيد  وال  الجوفية، 
كما  الزراعي  اإلنتاج 

ُيعتقد.
الموت بالمبيدات

ومن ناحية طبية يقول نائب مدير عام 
الوطني لعالج األورام د/ أحمد شمالن:  املركز 
جميع املبيدات الحرشية قد تؤدي للرسطان كـ 
مواد ساّمة ، لها تأثري تراكمي خطري عىل صحة 
باألورام  اإلصابة  حاالت  تزايد  بدليل  اإلنسان 
واملــريء،  واملعدة  الكبد  كرسطان  الرسطانية 
الكبد،  كتليف  شائعة  تكن  لم  أمراض  وتفيش 

والفشل الكلوي، والجلطات القلبية، ونزيف املخ 
الجهاز  وانهيار  األجنة،  وتشوهات  والتسمم،   ،

العصبي.
هي  باألورام  املصابة  الحاالت  أغلب  أن  كما 
من املزارعني يف القرى، أورام يف البلعوم واألنف 
بالغ  جهل  عن  تنم  ممارسات  نتيجة  والجلد 
رش  يف  واإلفــراط  معاً  املبيدات  أصناف  كخلط 
باحتياطات  التزام  ودونما  بالسموم،  النبات 
صحية بالغة األهمية من ارتداء كمامات وكفوف، 
من  مبارشة  وتناولها  أوانها  قبل  الثمار  وقطف 
الشجرة .. فكيف إن كان املزارعون يستخدمون 
محرمة  أو  مغشوشة  مهربة،  منتهية  مبيدات 

دولياً ؟!
مصري المهربني

ومن وزارة الداخلية كجهة ضبط قال العقيد 
بيئية  رشطة  لدينا  كان  حــزام:  محمد  الركن/ 
للرقابة عىل محالت بيع املبيدات، كما تم إحباط 
ِقبل  من  لها  حرص  ال  مبيدات  تهريب  عمليات 
مقدراتها،  تدمري  قبل  السواحل  خفر  مصلحة 
ــوزارة  ب للسيطرة  العامة  اإلدارة  وبحسب 
الداخلية فإنه خالل قرابة 3 سنوات من العدوان 
مهربة،  مبيدات  كرتون   1184 حوايل  ضبط  تم 
و87 كرتوناً مهرباً منتهي الصالحية، و300 ظرف 
مبيدات خطرية، واحتجاز81 شخصاً متورطاً يف 

تهريب هذه املواد الساّمة.
من جهته تحدث املختص الزراعي م. ماجد 
أهميتها  ومدى  املبيدات  ماهية  عن  القطابري 
أو  مادة  املبيد  بالقول:  خطورتها  تكمن  وأين 
خليط من مواد كيميائية ينترش يف بيئة، اآلفة 
أو  تكاثرها  منع  أو  بقتلها  اآلفات  من  للتخلص 
طردها، وقد أصبحت املبيدات الزراعية جزءاً من 
التطور التقني الزراعي إذ زاد إنتاج املحاصيل 
الزراعية لتلبية االحتياج املتزايد للغذاء لكنها 
أن  رضورة  يفرض  ما  حدين  ذو  سالح  حتماً 
يراد  التي  اآلفــة  معرفة  املبيد  اختيار  يسبق 
مكافحتها والتقيد باإلرشادات واملقادير بدقة ، 
وتنظيم عملية تداول املبيدات ومعالجة املشاكل 
مواد  ــاس  األس يف  فاملبيدات  عنها؛  الناجمة 
كيماوية تأثر عىل جميع الكائنات الحّية 
نوع  بتغري  يختلف  التأثري  لكن 
،وتركيبته  الحرشي  املبيد 
والجرعة،  الكيميائية، 

والكائن املعرض له.
من  ـــــــاف:  وأض
املغلوطة  األفــكــار 
القات  غسل  أن 
والــــخــــرضوات 
باملاء  والفواكه 
يخلص  ــح  ــل وامل
سموم  من  الثمار 

العصارة  تدخل  مبيدات  هناك  أن  إذ  املبيد، 
النباتية فتكون جزءاً من الثمرة.

اإلرشادات  املزارعني  نعطي  حديثه:  متابعاً 
عن كيفية االستخدام اآلمن للمبيد لكن نصف 
الذي  املبيد  عن  شيئاً  يعرفون  ال  املــزارعــني 
عشوائي  االســتــخــدام  حيث  يستخدمونه 
للمبيدات دون استشارة اإلرشاد الزراعي أثناء 
النزول امليداني ملعرفة نوع اآلفة التي يريد املزارع 
هناك  أن  إذ  املناسب  املبيد  الختيار  مكافحتها 
مبيدات حرشية وفطرية وحشائشية.. وملعرفة 
متى وكيف يستخدم املبيد، وعدد مرات الرش 
والجرعة .. وهنا تكمن املشكلة، إذ ال يتقيد أغلب 
املزارعني باملعلومات وإن عرفوها .. عىل سبيل 
املياه  للرت من  املزارع 30 ميل مرت  املثال يضيف 
فقط ! هنا يعد إفراطاً يف استخدام املبيد وإرضاراً 
يعطي  بل  والحيوان،  اإلنسان  وصحة  بالبيئة 
اآلفات مناعة ضد املبيدات، وتعد اإلدارة العامة 
لوقاية النبات الجهة املسؤولة عن عملية تنظيم 
املبيدات  تجارة  ازدهار  ظل  يف  املبيدات  تداول 
املحظورة واملنتهية واملغشوشة املهربة واإلفراط 

يف االستخدام العشوائي للمبيدات الجيدة ..
يف  النبات  وقاية  بإدارة  املبيدات  إدارة  مدير 
مسعود  عيل  عبدالله  م.  والري  الزراعة  وزارة 
بدوره يتحدث عن قضية املبيدات والجهود التي 

يبذلونها قائًال: 
املبيدات  ــداول  ت تنظيم  اختصاصنا  من 
اآلفــات  حجم  مع  يتناسب  بما  واستريادها 
يف  املشكلة  وتكمن  ــة،  ــزروع امل واملــســاحــات 
إدارة  لهذا تسعى  املبيدات عشوائياً  استخدام 
باملخاطر  املزارعني  لتوعية  الزراعي  اإلرشــاد 
اإلفــراط يف  أن  املزارعني من يعتقد  إذ تجد من 
اللون  تكتسب  القات  أوراق  يجعل  املبيدات 

األحمر.
وتخضع محالت بيع املبيدات إلرشاف وزارة 
الزراعة والري وتعطي تراخيص وفقاً الشرتاطات 
املبيدات  وتخزين  السالمة  وسائل  توفري  هي: 
وجود  وإلزامية  السكنية  األحياء  عن  بعيداً 
مرشف زراعي.. وقد نشطت إدارة املبيدات دور 
تحديد  يمكن  ال  لكن  مؤخراً  والتفتيش  الرقابة 

إحصائية لكمية املبيدات املمنوعة واملهربة.
لفحص  املتبقي  األثر  مخترب  لدينا  وأضاف: 
تصّدر  التي  والــخــرضوات  الفواكه  شحنات 
للدول، وهنا تبنّي أن ثمار شحنات لم ُيستخدم 
فكرة  ابتكر  من  املزارعني  من  حيث  مبيد  فيها 
بها ثقوب عىل جميع  أكياس بالستيكية  وضع 
زهور الثمار من بداية اإلزهار وحتى جني الثمار 

ملنع الحرشات ما يستدعي املحاكاة !
استخدام عشوايئ

دولياً  واملحظورة  املمنوعة  املبيدات  وحول 
قال مسعود: هذه املبيدات ال تكاد تذكر ونلتزم 
املشكلة  لكن  تداولها  تمنع  دولية  باتفاقيات 
للمبيدات  والعشوائي  املفرط  االستخدام  يف 
مقيد  مبيد   400 هناك  أن  إال   ، بها  املسموح 
ال  2007م  عام  يف  وزاري  بقرار  صادر  وممنوع 
التجار  بعض  أنواع موجودة عند  ثمانية  زالت 
دولياً  املحرمة  املبيدات  من  وليست  واملزارعني، 
بل مبيدات ممنوعة يف اليمن كونها ترش لشجرة 
غسله  حتى  دون  أوراقــه  تمضغ  الذي  القات 

باملاء.
تأخري وكوارث

وعن دور األجهزة القضائية يف ردع املهربني 
للمبيدات واملخالفني للقانون يرى مسعود أن 
األجهزة القضائية تتسبب يف تحويل املبيدات 
يستغرق  قال:  إذ  قاتلة،  كيماوية  نفايات  إىل 
للبت يف قضايا مخالفات  القضاء وقتاً طويًال 
إىل  املحتجزة  املبيدات  تحول  حتى  املبيدات 
الدولة  بإمكان  وليس  سامة،  كيماوية  نفايات 
وبمبالغ  خاصة  محارق  يف  إال  منها  التخلص 
تم  عندما  التسعينيات  يف  حدث  كما  كبرية 
إرسال املبيدات املمنوعة واملنتهية إىل محارق 

بهولندا بتمويل خارجي.
قائمة  بإنشاء  قرار  كتابة  تم  أنه  إىل  الفتاً 
سوداء بأسماء التجار املخالفني لقانون تنظيم 
تداول املبيدات كإجراء احرتازي وعقوبة رادعة 
ملن يقوم بارتكاب املخالفات وتهريب املبيدات 
التي  املــواد  جميع  من  حرمانه  سيتم  حيث 
استوردها بإعادتها إىل بلد املنشأ عىل حسابه 

إن كانت ممنوعة أو مصادرتها وتوزيع املبيدات 
املسموح بها عىل املزارعني إن دخلت بطريقة 
إدارة  مختربات  يف  فحصها  بعد  رسمية  غري 
وقاية النبات، ويف املرة الثانية يحال إىل النيابة 
ويغلق محله ملدة سنة، ويلغى الرقم الرضيبي 
ويمنع من استرياد ومزاولة مهنة التجارة يف املرة 

الثالثة.
ويختتم مدير إدارة املبيدات كالمه بالقول: 
فتح  إعادة  ونرجو  املتاحة  باإلمكانيات  نعمل 
حسابات اإلدارة العامة لوقاية النبات ملكافحة 
تهريب املبيدات واسترياد أصناف املبيدات بعد 

التأكد من جودتها وإمكانية تداولها.
تقرير اللجنة الربلمانية

والــرثوة  والــري  الزراعة  للجنة  تقرير  ويف 
السمكية الربملانية بتاريخ 27/ فرباير/2018م 
بخصوص مذكرة وزارة الزراعة والري املتضمنة 
واملهربة  واملنتهية  املحظورة  املبيدات  لكمية 
التي تم ضبطها خالل األعوام 2015 -2016-
من  كميات  هناك  أن  اللجنة  ــارت  أش  2017
مخزنة  واملهربة  واملمنوعة  املحظورة  املبيدات 
يف مخازن التجار واملستوردين واملهربني لتلك 
توفر  لعدم  العامة  النيابة  من  بأوامر  املبيدات 
ما  القضايا  يف  البت  يتم  ولم  لتخزينها  أماكن 
الغازات  بفعل  إنسانية  كارثة  بحدوث  ينذر 

السامة املنبعثة.
اإلدارة  دور  تفعيل  رضورة  عىل  مشددة 
خدمية  جهة  باعتبارها  النبات  لوقاية  العامة 
قانون  تنفيذ  عن  ومسؤولة  مختصة  وإيرادية 
تنظيم تداول مبيدات اآلفات النباتية وحماية 
األمن الغذائي للبالد وعالقتها املبارشة بحركة 
النباتية  واملنتجات  للنباتات  الدولية  التجارة 

ومدخالت اإلنتاج الزراعي.
وجاء يف التقرير أن كمية املبيدات املحظورة 
واملنتهية واملهربة التي تم ضبطها يف عام 2015 
يف  كيلوجرام  و300  طناً  ،و298  طن   6.5 بلغت 
عام 2016 أثناء 12 محاولة تهريب، و24 طناً يف 
عام 2017، وذكر التقرير إفراج نقاط أمنية عن 
السائق وسيارة النقل يف 4 حاالت واإلبقاء عىل 
شحنة املبيدات! ويف تقرير عن قضايا املبيدات 
املهربة خالل الفرتة 2012 - 2014  بلغت كمية 

املبيدات املضبوطة أكرث من 118 طناً فقط.
قبل  من  قصور  وجود  اللجنة  تقرير  وأكد 
النيابة والقضاء يف التفاعل مع قضايا املبيدات 
مع  الجمارك  مصلحة  واهتمام  تفاعل  وعدم 
التي  املبيدات  الزراعة والري بخصوص  وزارة 

يتم ضبطها.
الربلمان يتفاعل

مارس   3 يف  جلسته  يف  أقر  النواب  مجلس 
يحيى  األخ  املجلس  رئيس  برئاسة  الجاري 
عيل الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري والرثوة 
املحظورة  املبيدات  كمية  بشأن  السمكية 
واملنتهية واملهربة التي تم ضبطها خالل األعوام 

2015 -2016- 2017م .
كما أقر املجلس توجيه عدد من التوصيات 
ممثًال  الحكومي  الجانب  إلتزام  بعد  للحكومة 
بوزير الزراعة والري غازي أحمد عيل محسن 
النواب  الدولة لشؤون مجليس  وبحضور وزير 

والشورى الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة .
الجهات  دور  إىل  املجلس  توصيات  وأشارت 
املعنية بمكافحة التهريب انطالقاً من مسؤوليتها 
يف مواجهة هذه الظاهرة عموماً وتهريب املبيدات 
املحظورة واملمنوع تداولها واملنتهية الصالحية 

عىل وجه الخصوص .
وأكد توصيات املجلس عىل اتخاذ اإلجراءات 
إدخال  يف  تورطه  يثبت  من  كل  ضد  الرادعة 
ملا  نظراً  البالد  إىل  واملهربة  املحظورة  املبيدات 
يرتتب عىل إدخالها من أرضار وخسائر فادحة 

تمس حياة املواطنني .
إنشاء  رضورة  عــىل  التوصيات  وشـــدد 
نيابات متخصصة يف قضايا البيئة وعىل وجه 
يف  البت  ورسعــة  املبيدات  قضايا  الخصوص 
العامة  النيابة  واضطالع  بها  الخاصة  القضايا 
العقاب  إنزال  يف  بدورهما  القضائية  واملحاكم 

القانوني باملهربني ومن يقف وراءهم.
وزارة  تمكني  أهمية  التوصيات  وتضمنت 
لوقاية  العامة  بــاإلدارة  ممثلة  والري  الزراعة 
القوانني  يف  املحددة  مهامها  تنفيذ  من  النبات 
الخاصة  الحسابات  فتح  وإعادة  بها  الخاصة 
بنك  طــرف  النبات  لوقاية  العامة  ـــاإلدارة  ب
خصصت  والتي  والزراعي  التعاوني  التسليف 
تقوم  التي  املهام  وألهمية  للقانون  وفقاً  لها 
اإلنسان  بحياة  مبارشا  ارتباطا  واملرتبطة  بها 

والحيوان والبيئة.
مخترب  تزويد  إىل  املجلس  توصيات  ودعت 
املبيدات ومخترب األثر املتبقي للمبيدات ومخترب 
واألجهزة  املحاليل  بكافة  النباتية  الصحة 
املطلوبة وتزويد تلك املختربات بالكوادر الفنية 
املتخصصة واملؤهلة وتوفري قطع الغيار الالزمة 
لضمان استمرار عمل تلك املختربات ملا لذلك من 
أهمية لصحة اإلنسان من جهة ودعم االقتصاد 

الوطني من جهة أخرى .
الجمارك  وكلفت توصيات املجلس مصلحة 
الزراعة  وزارة  مع  التنسيق  السواحل  وخفر 
والري عند إجراء املعاينة والتفتيش للشحنات 
أرايض  إىل  الواصلة  والطرود  املبيدات  خاصة 
الجمهورية اليمنية للتأكد من سالمة ومطابقة 

هذه الشحنات للمواصفات واملقاييس.
مبيدات مغشوشة

وعىل الصعيد العاملي حذرت مؤسسة ’ كروب 
النبات  علوم  بصناعة  املهتمة  الدولية   ’ اليف 
اإلقليمية  الجمعيات  من  شبكة  تدعم  التي 
استخدام  خطورة  من  دولــة،   91 يف  والوطنية 
املبيدات املغشوشة واملقلدة يف الزراعة، ورصدت 
عملية تهريب املبيدات مقلدة من الصني إىل عدة 
وباراجواي  والربازيل  وأوكرانيا  «اسبانيا  دول: 
عن  التهريب  عملية  وتتم  وبولندا»  وروسيا 
طريق وثائق مزورة ورشكات وهمية مشددة عىل 
رضورة التأكد من أن الرشكات الصينية التي يتم 
االسترياد منها معتمدة لدى «ICAMA» ومرصح 
لها بإنتاج املبيدات يف الصني، ونبه املسؤولون 
بني  الدويل  التعاون  رضورة  إىل  اليف  كروب  يف 
سلطات الجمارك يف البلدان املختلفة، والتأكد 

من أن وثائق الشحن سليمة.
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ــن ورشٌّ البد منه مبيدات  ــالح ذو حدي ــة س ــات النباتي اآلف
ــوائية  ــتخدامها بعش لكنها تزداد خطورة عند اس
فكيف يصبح الحال عند اإلفراط يف استخدام مبيدات ممنوعة مهربة 
مغشوشة ومنتهية الصالحية يف ظل غياب الدور الرقابي من الجهات 
ــرة  ــرات العاب ــة والتحذي ــات العلمي ــم الدراس ــاص؟! رغ ذات االختص
ــاهدة بالعني املجردة التي تؤكد خطر املبيدات  للقارات واملخاطر املش

عىل صحة اإلنسان والحيوان واإلنتاج الزراعي والبيئة.!!
تحقيق/ سارة الصعفاين
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