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در��صات �أظهرت تناق�ض عدد �حل�صر�ت �لطائرة 75 % 
وي�صعرون  يهتفون  �صوف  منكم  �لعديد  �لعامل؟  يف  �أقل  �حل�صر�ت 

بن�صوة �لن�صر ، لالأ�صف.
�إنها كارثة بيئية ، هذ� هو �لتعبري �ملنا�صب. 

اأهمية احل�شرات ودورها يف الطبيعة:
تعي�ض �حل�صر�ت يف كافة �أنحاء �الأر�ض، يف كل بقعة ويف كل نيت�ض 
�لقطبية  �لقارة  هو  �لوحيد  �ال�صتثناء  جدً�(.  �صغري  بيئي  )حيز 
بها؟  توجد  �لتي  �الأماكن  يف  �حل�صر�ت  تفعله  �لذي  ما  �جلنوبية. 
�إنها جزء متكامل من �لطبيعة، لكل نوع من �حل�صر�ت دوره ، بع�ض 
�حل�صر�ت تتغذى على �لبقايا �لع�صوية فتخل�ض �الأر�ض منها، بع�صها 
وبع�صها  �لالحمدود،  تكاثرها  فيمنع  �لربّية  �الأع�صاب  على  يتغذى 
يحلل �جلثث، بع�صها هو م�صدر غذ�ء رئي�صي للطيور �أو �حليو�نات 
تهّم  �ملفيدة  و�حل�صر�ت  �لكثري.  وغريها  �الأ�صماك،  �أو  �ل�صغرية 
�ملز�رعني الأّن لها دور رئي�ض قد يكون غري معلوم �أو غري مرئي يف 
�أما �حل�صر�ت �لنافعة فلها ق�صة  �ل�صيطرة على �الآفات �لزر�عية. 
�لنباتات �ملزهرة �لربية  �أنو�ع  �أرباع  �أكرث من ثالثة  �أخرى. حتتاج 
يف �ملناطق �ملعتدلة �إىل �لتلقيح من قبل �حل�صر�ت لتطوير ثمارها 
وبذورها بالكامل. يوؤكد �لباحثون �أن �حل�صر�ت �مللقحة )مثل �لنحل 
��صتقر�ر� يف  �أو حتقق  �لذباب( حت�ّصن  و�أنو�ع  �لع�صل  ونحل  �لربي 
�الإنتاج  ثلث   - �لعاملي  �ل�صعيد  على  �ملحا�صيل  �أنو�ع  �أرباع  ثالثة 
�لعاملي للمحا�صيل من حيث �حلجم. �إّن فقد�ن �حل�صر�ت �مللقحة 
يف منطقة ما يعني حتمًا �نخفا�ض �إنتاج �لثمار بن�صبة قد ت�صل �إىل 
على  �حلياة  ��صتمر�ر  يعني  �حل�صر�ت  ن�صاط  ب�صاطة  بكل   .%  80

هذ� �لكوكب. 
؟؟ هل ينخف�ض عدد احل�شرات فعالً 

�لتدهور  يف  �آخذة  �حل�صر�ت  �أعد�د  �أن  حديثة  در��صات  تظهر 
و�النخفا�ض �حلاد يف �أجز�ء كثرية من �لعامل، فقد خل�صت در��صات 
 ، �حل�صر�ت  تو�جهها  �لتي  �لتهديد�ت  عن  رئي�صية  ��صتق�صائية 
 ،2012 عام  يف  ون�صرت  لندن  يف  �حليو�ن  علم  جمعية  بها  قامت 
�نخفا�صًا  ت�صهد  �لعامل  يف  �حل�صر�ت  جماميع  من  �لعديد  �أن  �إىل 
حادً�، مما يحّد من �الإمد�د�ت �لغذ�ئية للحيو�نات �لكبرية ويوؤثر 
على خدمات �لنظم �لبيئية مثل �لتلقيح )�لتاأبري(. لوحظ يف هذه 
 %  95 حتى  بريطانيا  يف  �حل�صر�ت  باأعد�د  �نخفا�صًا  �لدر��صات 
بع�ض  �أن  كما  �ملا�صية،  �صنة  �الأربعني  �الأنو�ع خالل فرتة  بع�ض  يف 
�حل�صر�ت �ختفت متامًا وعلى ما يبدو فاأنها قد �نقر�صت من �جلزر 
�نخفا�صًا  �لباحثون  وثق  �ملتحدة،  و�لواليات  �أوروبا  �لربيطانية. يف 
و�أكرث   %  40 �إىل   30 من  بن�صبة  و�ملربى  �لربي  �لنحل  �أعد�د  يف 
ب�صبب ما ي�صمى �عتالل �نهيار �مل�صتعمرة. كما �صهدت �أنو�ع �أخرى 
من �حل�صر�ت، مثل �لفر��صة �مللكية، �نخفا�صا حادً� باأعد�دها. �إّن 
وهناك  وتدريجي،  حقيقي  هو  �حل�صر�ت  �أعد�د  يف  �النخفا�ض 

خطر �صوف نالحظه فعاًل فقط بعد فو�ت �الأو�ن.
�أملانيا،  يف   2017 عام  يف  متت  �أخرى  حديثة  در��صة   �أظهرت 
�ل  �ل�صنو�ت  يف   %  75 بن�صبة  �لطائرة  �حل�صر�ت  عدد  �نخفا�ض 

من م�صائد  �ملاأخوذة  �لعينات  عينات  قورنت  �ملا�صية،وعندما   25
عام  يف  �ملاأخوذة  بالعينات   2017 عام  �ل�صيقة  �ملظلية  �حل�صر�ت 
1989، �صجل متو�صط �نخفا�ض باأعد�د �حل�صر�ت �مل�صطادة قدره 
76 %. وكان �النخفا�ض �أكرث حدة يف �ل�صيف - عندما تكون �أعد�د 
�حل�صر�ت يف �أعلى م�صتوياتها - بانخفا�ض قدره 82 %. لقد بّينت 
�لدر��صة �إىل �أننا نقرتب من “هرجمدون �إيكولوجية”. )هي �ملعركة 
�لنهائية �لتي تختتم حياة �لب�صر بظهور �مل�صيح يف جبل جمدون يف 

فل�صطني(. 
تاأثري تدهور اأعداد وجماميع احل�شرات يف الطبيعة:

و�أنو�ع �حل�صر�ت عميقة على  �أعد�د  �الآثار �ملرتتبة على تدهور  �إن 
على  للحياة  �أ�صا�صيا  دور�  توفر �حل�صر�ت  �الإن�صانية جمعاء، حيث 
و�آكلة  �لكبرية  للحيو�نات  وفر�ئ�ض  للنباتات  كملقحات  �الأر�ض 
�الآر�ض  تكاثرها ومتنعها من غزو  �لربية بحيث حتّد من  للنباتات 
و�ملو�د  �لنباتات  بقايا  حتليل  يف  �حل�صر�ت  ت�صاهم  كما  �لزر�عية، 
�لع�صوية مما مينع تر�كمها على �صطح �الأر�ض وت�صاهم با�صتفادة 
�إذ� فقدنا �حل�صر�ت فكل �صيء �صوف  �لنباتات و�حليو�نات منها. 

ينهار .
 و�إذ� كانت �لكتلة �حليوية �حل�صرية �لكلية تتناق�ض ب�صكل حقيقي 
على هذ� �ملعدل - حو�يل 6 % �صنويا - فهي مقلقة للغاية. �حل�صر�ت 
)ولي�ض  الأعد�دها  و�لتي  حقًا،  مهمة  بيئية  وظائف  لديها  �لطائرة 
فقط �أنو�عها( �أهمية كبرية جدً�. �حل�صر�ت تلقح �لزهور: �لذباب، 
�لفر��صات  �ل�صغرية )�لعث( و�لفر��صات هي بنف�ض �أهمية �لنحل 
كما  �ملحا�صيل.  بع�ض  ذلك  يف  مبا  �ملزهرة،  �لنباتات  من  للعديد 
�أنها توفر �لغذ�ء لكثري من �حليو�نات - �لطيور و�خلفافي�ض، وبع�ض 
و�خلناف�ض  �لذباب  و�لربمائيات.  و�لزو�حف  و�الأ�صماك  �لثدييات 
�لع�صوية،  للمو�د  �أي�صا حيو�نات مفرت�صة وحملالت  و�لدبابري هي 
و�أ�صا�صية لل�صيطرة على �الآفات وتنظيف �ملكان عموما. وعلى �لرغم 
من �أن �أنو�عا معروفة مثل �لنحل و�لفر��صات �آخذة يف �النخفا�ض 
�صدمة  للعلماء  حدث  فقد  �ملن�صرمة،  �ل�صنو�ت  يف  معنوي  ب�صكل 
�ملحميات  يف  �أي�صًا  �حل�صر�ت  �أنو�ع  كافة  �أعد�د  �نخفا�ض  ب�صبب 

�لطبيعية يف �أملانيا.
 ميكن �أن يكون لالنخفا�ض �لكبري يف �أعد�د �حل�صر�ت �آثار بعيدة 
�ملدى على �لعامل �لطبيعي وعلى �لب�صر �لذين يعتمدون على �لنحل 
ح�صر�ت  �أعد�د  �نخفا�ض  �ملحا�صيل.  لتلقيح  �الأخرى  و�لفقاريات 
للبع�ض  يكون مفرحًا  قد  و�لبعو�ض(  �لذباب  �لعامة )مثل  �ل�صحة 
، لكن لكل ح�صرة دورها يف �لطبيعة. �الأخطر هو �أن تدهور �أعد�د 
�حل�صر�ت ي�صمل جميع �الأنو�ع وخا�صة يف �ملناطق �حل�صرية �أو �لتي 
�أعد�د  �نخفا�ض  يكون  حيث  متطورة،  زر�عة  �أ�صاليب  على  تعتمد 

�حل�صر�ت فيها �أ�صد و�أخطر. 
ودفع  �ملعقدة  �لبيئية  �لنظم  تدمري  هو  حاليًا  كب�صر  به  نقوم  ما 
للحياة  �لدقيق  �لتو�زن  �صينهار  �لالعودة حيث  نقطة  نحو  �لكوكب 

على �لكوكب ما �صيجعله غري �صالح للعي�ض بالن�صبة للب�صر
حتى �الآن، ما يتابعه �لر�أي �لعام ويهتم به هو فقط �نخفا�ض �أعد�د 

تدهور اأعداد احل�شرات يف العامل
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�لنحل  دور  ب�صبب  �أ�صا�صي  ب�صكل  وذلك  �لع�صل،  نحل  وجماميع 
�لع�صل.  �الإن�صان من  وملنفعة  �لغذ�ئية  �ملحا�صيل  تلقيح  �حليوي يف 
�إىل  ينظر  ما  كثري�  بو�صوح.  �أنو�ع �حل�صر�ت  باقي  لقد مت جتاهل 
ولكن  �آفات حمتملة.  �أو جمرد  �إزعاج  �أنها م�صدر  على  �حل�صر�ت 
مع �أّن بع�ض �أنو�ع �حل�صر�ت ت�صبب �أ�صر�ر� هائلة للزر�عة، �إال �أن 
معظم �أنو�ع �حل�صر�ت هي �إما رمية �أو غري �صارة لالإن�صان. يوؤكد 

�لعلماء على �الأهمية �لبيئية ملجاميع �حل�صر�ت �ملتنوعة و�لو�فرة.
ما �شبب االنخفا�ض احلاد يف اأعداد احل�شرات، وملاذا يهمنا؟؟

ال يز�ل حتديد �ل�صبب �ملوؤكد ملوت �حل�صر�ت وتدهور �أعد�ده مفتوحًا 
للنقا�ض، �إال �أّنه ميكن بب�صاطة �أن يكون فقد�ن �لغذ�ء �أو ميكن �أن 
يكون )على وجه �لتحديد( �لتعر�ض ملبيد�ت �الآفات �لكيميائية، �أو 

مزيج من �الثنني معًا.
حمنة  عن  �مل�صوؤولة  هي  خمتلفة  عو�مل  ثمة  �أّن  �لباحثون  يقول 
�حل�صر�ت، من �لزر�عة �الأحادية و�لتدمري �لو��صع �لنطاق للمناطق 
�لربية للزر�عة ، �إىل فقد�ن �ملو�ئل، �إىل �لتغري �ملناخي ، �لتي تعّد 
كلها �صرورية للزر�عة �مل�صتد�مة و�لنظم �الإيكولوجية. �إ�صافة لذلك 
فاإّن ��صتخد�م مبيد�ت �الآفات ب�صكل ع�صو�ئي ومفرط ، �إ�صافة �إىل 

تغري �ملناخ كلها تلعب دورً� حمتماًل.
�جلنوبية،  و�أمريكا  �ملتحدة  و�لواليات  �أوروبا  من  كبرية  �أجز�ء  يف 
�لطبيعية، وتخلق  �صا�صعة من  �الأحادية م�صاحات  �لزر�عات  تغطي 
)�أطر�ف  �لطبيعية  �الأ�صيجة  من  خالية  بيولوجية«  »�صحارى 
�حلقول( �أو �لربك �لتي ميكن �أن تتكاثر فيها �حل�صر�ت. لقد ف�صلت 
�الأوروبي  �لزر�عي يف �الحتاد  �لنظام  �إىل جعل  �لر�مية  �ملحاوالت 
يف  �أ�صو�أ  هو  �لو�صع  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  للبيئة  مالءمة  �أكرث 
�لبلد�ن �لنامية �لتي ت�صعى جاهدة لزيادة �الإنتاج �لزر�عي بالطريق 
�الأفقية �أي عرب ��صت�صالح �الأر��صي �جلديدة على ح�صاب �ملناطق 
�لربّية ، مما يدمر مو�ئل �حل�صر�ت �لطبيعية ويزيلها من �لنظام 
بقوله:  �الأملان  �لباحثني  �أحد  �لو�صع  هذ�  خل�ض  للمنطقة.  �لبيئي 
يبدو �أننا ن�صنع م�صاحات �صا�صعة من �الأر��صي غري قابلة ل�صيافة 
هرجمدون   « �إىل  �لطريق  يف  يجعلنا  مما  �حلياة،  �أ�صكال  معظم 

�إيكولوجية«.
مما يثري �لقلق بوجه خا�ض �نت�صار ��صتخد�م مبيد�ت �الآفات و�أثرها 
على �الأنو�ع غري �مل�صتهدفة، حيث يرى �لعديد من خرب�ء �حلفاظ 
 - �لنيونيكوتينويد�ت  ت�صمى  �ملبيد�ت  من  خا�صة  فئة  �لبيئة  على 
��صتخدمت على مدى �صنو�ت عديدة يف �أوروبا حتى �حلظر �جلزئي 
وتدهور  �حل�صر�ت  فقد�ن  يف  رئي�صى  كم�صتبه   -  2013 عام  يف 
مبر�جعة  حاليًا  �الأغذية  ل�صالمة  �الأوروبية  �لهيئة  تقوم  �أعد�دها. 
�حلظر. ت�صتخدم �ملبيد�ت �الأخرى �لتقليدية و�حلديثة على نطاق 
�نتباه  �أي  دون  �الأحو�ل  مبظعم  لكن  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  و��صع 
للمخاطر �جلانبية لهذه �ملبيد�ت على �حل�صر�ت غري �مل�صتهدفة يف 
�لبيئة. حذر تقرير لالمم �ملتحدة فى �آذ�ر �ملا�صي من �ن مبيد�ت 
�آثار  لها  �أن  �عتربت  �لكيماوية  �ل�صناعات  »تعززها«  �لتى  �الآفات 
كارثية على �لبيئة و�صحة �الن�صان و�ملجتمع ككل، و��صاف �لتقرير 

�أن �لفكرة �لقائلة بان »�ملبيد�ت �لكيميائية �صرورية لتغذية �صكان 
�لعامل �ملتنامية »غري دقيقة وم�صللة.

تقلبات  تف�صر  قد  ولكن  �أي�صًا،  كبري  دور  فله  �ملناخي  �لتدهور  �أما 
مالئمة  عدم  �ل�صنو�ت  بني  وفيما  مو�صم  كل  يف  �لكثرية  �لطق�ض 
�لبيئة للح�صر�ت، ولكنه قد ال يف�صر لوحده �الجتاه �لتنازيل �ل�صريع 

عرب �ل�صنو�ت �خلم�ض و�لع�صرون �ملا�صية.
�إنها  نحن.  هو  فيه:  جد�ل  ال  مبا  يبدو  لكن  �الأ�صباب  كانت  مهما 
�الأن�صطة �لب�صرية �ملت�صاعدة- وخ�صو�صًا ثالثة �أجيال من �لزر�عة 
�ل�صناعية مع موجة و��صعة من �ل�صموم تتدفق على �الأر�ض �صنة بعد 
�ل�صعر  هو  �لثانية. هذ�  �لعاملية  نهاية �حلرب  منذ  �صنة،  بعد  �صنة 
قبلها  قد  و�لتي  �الآفات،  مبيد�ت  على  �لقائمة  للزر�عة  �حلقيقي 

�ملجتمع طويال.
�صورية  عن  �أتكلم  )ال  �ملتو�صط  �صرقي  يف  نحن  عنا  ماذ�  و�أخريً�: 
لوحدها الأننا نقع يف نظام بيئي و�حد(؟ هل هناك من يدر�ض هذ� 

�ملو�صوع؟ بل هل هناك من يهتم؟
�أعتقد جازمًا �أّن �لو�صع لدينا �أ�صو�أ من �لبلد�ن �ملتقدمة . �ل�صبب 
من  عديدة  �أنو�ع  و�ختفاء  �حل�صر�ت  �أعد�د  النخفا�ض  �لرئي�صي 
للت�صحر و�جلفاف  و�إمنا  للمبيد�ت  لي�ض فقط  يعود  مناطق معينة 

و�ال�صت�صالح �جلائر لالأر��صي و�لق�صاء على �ملو�رد �لربّية. 
ال زلت �أذكر عندما كنت يف بد�ية در��صتي للح�صر�ت قبل نحو 30 
عامًا، مر�قبتي جلعاالت �لروث و�أنو�عها �لكثرية، وجمعي حل�صر�ت 
ير�عة �لليل و��صتمتاعي بع�صر�ت �أنو�ع �حل�صر�ت �مللقحة و�لفر��صات 
�لتي تزور �أزهار �لنعنع وغريها. �ليوم �أزور نف�ض �الأماكن فال �أجد 
�أي من هذه �الأنو�ع �لتي جمعتها بيدي. لقد �ختفت كلها. �ملو�صوع 
لي�ض جمرد �عتقاد. �حل�صر�ت تهجرنا . مل تعد �لبيئة تنا�صبها. �إن 
موؤ�صر خطري  و�أعد�د وجماميع �حل�صر�ت هو  باأنو�ع  �لتدهور  هذ� 
�أكرب  تدهور  �إىل  �صيوؤدي  نف�صه  �لوقت  يف  وهو  �لبيئة،  تدهور  على 

يف �لبيئة. 
 ، �لتدهور  �أ�صباب  در��صة  �إىل  وقت  وباأ�صرع   ، �ليوم  بحاجة  نحن 
�أن ن�صل لنقطة ي�صتحيل  �إيقاف هذ� �لتدهور، قبل  ومعرفة كيفية 

عندها �لعودة �إىل �لور�ء. �إنها �إنذ�ر بد�ية �ملعركة �لبيئية.

تدهور عدد الحشرات من الالفقاريات في العالم

د. وائل املتني


