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الجمهورية الدومينيكية تستخدم التكنولوجيا
النووية للفوز بحربها على ذباب الفاكهة
بقلم لورا غيل

مجموعة

“أصبح ذلك بالنسبة إلينا
ُ
ُ
صدمة .فقد أصبحت أخلد
ِّ
إلى النوم وأنا أفك ر في الذبابة،
بل أحلم بالذبابة ،وأصحى في
الصباح والذبابة ال تفارق ذهين ”.
— أنغيل إيستيفيس ،وزير الزراعة،
اجلمهورية الدومينيكية

من الرجال
بقبعات
شمسية متج ِّمعني حول مصيدة
مخصصة
من الورق املق َّوى َّ
للذباب .يفحصونها مبصباح أشعة
فوق بنفسجية بحجم القلم ،فيه ُّزون رؤوسهم ث َّم
يبتسمون من وقت آلخر .لقد ترك هؤالء األخصائيون
زي املخترب وراءهم ملساعدة
يف مجال الحرشات َّ
الجمهورية الدومينيكية عىل التأكُّد من نجاحها يف
السيطرة عىل ذبابة الفاكهة املتوسطية ،وهي آفة
كلَّفت البلد  40مليون دوالر أمرييك بسبب خسارات
يف صادرات العام املايض .وها هم الرجال يه ُّزون
رؤوسهم مرة أخرى مرتاحني من أ َّن املصيدة ال تحتوي
أي ذباب ب ِّري.
عىل ِّ
وقد أفيد عن وجود ذباب الفاكهة املتوسطية ألول
مرة يف آذار/مارس  2015يف بونتا كانا ،وهي املنطقة
الرشقية من الجزيرة .ومبجرد ما أعلنت الحكومة عن
وجود هذه اآلفة ،حظرت الواليات املتحدة األمريكية
استرياد  18نو ًعا من الفواكه والخضار القادمة من
مم أث َّر بش َّدة يف مصدر
الجمهورية الدومينيكيةَّ ،
الدخل األسايس يف البلد بعد السياحة :أال وهو
الصادرات الزراعية.
ولكن وبفضل التح ُّرك الرسيع لوزارة الزراعة يف
الجمهورية الدومينيكية وبدعم من الوكالة ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة
تفش اآلفة يف عرشة
يف الواليات املتحدة ،ت َّم احتواء ِّ
أشهر فقط .ما هي النتيجة؟ يف كانون الثاين/يناير
 ،2016رفعت الواليات املتحدة األمريكية الحظر
الزراعي عن معظم مناطق البلد.
“لقد كان [الحظر] كارث ًّيا” ،هذا ما قاله بابلو
رودريغيز ،املدير املايل لرشكة أوكوا أفوكادو ،وهي
إحدى الرشكات الرئيسية املصدرة لألفوكادو األخرض.
وأضاف “إن كل ما نقوم به تقري ًبا هو تصدير
منتجاتنا ،وعليه ميكن تص ُّور حجم خسارتنا .وبسبب
وجود بعض الذباب ،كان علينا جميعا أن ندفع
الثمن ”.وبلغت خسارة رشكة أوكوا أفوكادو ما قدره
 8ماليني دوالر أمرييك.
لقد استطاع غرينا التك ُّيف مع الوضع بسهولة أكرب.
فكوري سانت كلري هو منتج صغري يف كابيسا دي
تورو .ومل يزرع سوى الفلفل الحار والفلفل األخرض
عندما فُرض علينا الحظر ،وبدأ فو ًرا يبحث عن
أساسا لكندا
أسواق أخرى .وهو اليوم يبيع منتجاته ً
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وأوروبا .وقال “لقد ك َّنا محظوظني”“ .ولكن كبار
املص ِّدرين مل يحالفهم الحظ”.

الخوف من الذباب

رغم مشاهدة معظم الذباب يف أشجار اللوز غري
التجارية عىل طول الساحل ،فقد كان هناك خوف
من أن يهجم الذباب كذلك عىل مزارع الخضار
والفواكه التجارية.
وقال السيد أنغيل إيستيفيس ،وزير الزراعة“ ،كان من
املمكن أن نفقد بسهولة نحو  220مليون دوالر لو أ َّن
الذباب وصل إىل املناطق التي ترتكَّز فيها صناعة زراعة
البساتني” وأضاف قائالً “إ َّن ذلك يعني فقدان نحو
 30 600وظيفة بطريقة مبارشة وغري مبارشة .فنحن
بلد صغري ،ويعتمد آالف الناس العاملني يف قطاع
زراعة البساتني يف معيشتهم عىل الصادرات”.
ويف العامني  2014و ،2015استأثرت الخضار والفواكه
بنحو  %30من صادرات األغذية ،وتعود هذه الصادرات
عىل البلد بنحو  610ماليني دوالر أمرييك يف السنة،
وفقًا للبنك املركزي للجمهورية الدومينيكية .كام أ َّن
القطاع الزراعي يعترب ثالث أكرب مصدر للتشغيل.
وقال الوزير إيستيفيس إ َّن الحكومة عندما اكتشفت
تفش اآلفة ،مل تكن لديها القدرة املؤسسية املناسبة
ِّ
للتص ِّدي لها“ .أصبح ذلك بالنسبة إلينا صدمة .فقد
أصبحت أخل ُد إىل النوم وأنا أفكِّر يف الذبابة ،بل أحلم
ُ
بالذبابة ،وأصحى يف الصباح والذبابة ال تفارق ذهني”.

اإلشعاعات لنجدتنا

عندما طلبت وزارة الزراعة املساعدة يف آذار/مارس
 ،2015ساعدت الوكالة والفاو الوزارة ورشكاءها يف
إطالق حملة الستئصال اآلفة بدعم من إدارة تفتيش
الصحة الحيوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة
يف الواليات املتحدة ،واملنظمة اإلقليمية الدولية لصحة
النبات والحيوان ،ومعهد البلدان األمريكية للتعاون
يف ميدان الزراعة.
وأقامت السلطات شبكة مكثَّفة من املصائد
تفش اآلفة ،ود َّمرت
يف بؤر اسرتاتيجية لتحديد ِّ
أشجار اللوز وفاكهة الجوافة والكايا املصابة،
ورشَّ ت مبيدات ممزوجة مبواد غذائية جاذبة
يف بؤر ساخنة ،وفرضت ضوابط رقابية صارمة يف
باقي مناطق البلد ،مبا يف ذلك املوانئ واملطارات.
ولكن األمر األسايس الحتواء تج ُّمعات الذباب هو
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ِّ
موقع تفش ذبابة الفاكهة المتوسطية
أيلول/سبتمبر 2016

أيلول/سبتمبر 2015

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية الدومينيكية

ِّ
موقع تفش اآلفة

استخدام طريقة تعتمد عىل التكنولوجيا النووية
وتقوم عىل ‘تحديد نسل’ الحرشات ،ويُطلق عليها
تقنية الحرشة العقيمة.
وتنطوي تقنية الحرشة العقيمة عىل تربية أعداد كبرية
من ذكور الذباب وتعقيمها باإلشعاعات املؤينة .ويت ُّم
بعدئذ إطالق هذا الذباب العقيم من األرض أو عن
طريق الجو يف املناطق املوبوءة بذباب تيس تيس،
حيث يتزاوج مع التج ُّمعات الربية ،ولكن دون إنتاج
نسل بعد ذلك.
وقال سانت كلري “إ َّن هذا األمر ملدهش بالنسبة
إ َّيل” .وأضاف “عندما سمعت بهذه التقنية أول مرة،
بدت يل كأنها من الخيال العلمي ”.وبفضل إطالق
ماليني من ذباب الفاكهة املتوسطية العقيم أسبوع ًّيا،
متَّت السيطرة عىل انتشاره ورفعت الواليات املتحدة
األمريكية حظرها يف  23والي ًة من الواليات الثالثني
املصابة يف غضون عرشة أشهر.
وتُ َع ُّد تقنية الحرشة العقيمة من بني أكرث أساليب
املراقبة الصديقة للبيئة املتاحة ،وتُطَ َّبق يف العادة
كجزء من حملة متكاملة للسيطرة عىل تج ُّمعات
الحرشات .وتقدم الوكالة باالشرتاك مع الفاو الدعم
لنحو  40مرشو ًعا ميدان ًّيا يف تقنية الحرشة العقيمة،
ويُق َّدم ذلك الدعم من خالل برنامج الوكالة للتعاون
التقني يف مناطق مختلفة من أفريقيا وآسيا وأوروبا
وأمريكا الالتينية والكاريبي.
“إنَّنا نرضب الذبابة يف املكان الذي يؤمل” ،قال رافائيل
أنطونيو سيدارو ،مراقب مصائد يف ال رومانا ،وهي
إحدى املناطق الخاضعة للمراقبة .وأضاف قائالً “يف
هذه املنطقة ،وضعنا  195مصيدة ،ومل تقع يف املصائد
أي ذبابة برية خالل األشهر املاضية ”.وهذه املصائد
الـ  195ما هي إال جزء من املصائد البالغ عددها
 14 525مصيدة موزَّعة حول البلد للتحقُّق من أ َّن
تفش الذباب تحت السيطرة.
ِّ

وقال والرت إينكريلني ،وهو أخصايئ يف علم الحرشات
يف الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة “نحن
منبهرون بالتق ُّدم الرسيع الذي تحقَّق يف بضعة
أشهر فقط”.

ال مستقبل لآلفات

في إطار الفوائد
ِّ
العرضية المتأتية من مشروع
التعاون التقين ،عمل نحو  300شخص
ضمن برنامج وزارة الزراعة المعين
ِّ
بالسيطرة على تفش اآلفة واستئصالها
في ذروة مرحلة االستئصال.
َّ
وقدمت الوكالة التدريب ألخصائيين من
الجمهورية الدومينيكية بشأن تقنية الحشرة
العقيمة من خالل  3مشاريع أقاليمية
للتعاون التقين .ويشارك البلد اليوم
في مشروعين إقليميين لهما صلة
بتقنية الحشرة العقيمة.

أفضت املساعدة التي ق َّدمتها الوكالة يف إطار
املنسق للطوارئ
التعاون التقني والتص ِّدي َّ
ونجاح الوزارة يف احتواء انتشار اآلفة إىل عدد
من املزايا الثانوية ،ليس فقط بالنسبة إىل الجمهورية
الدومينيكية ولكن بالنسبة إىل املنطقة كاملة.
وقال إينكريلني “إ َّن املرشوع منع انتشار الذباب
يف بلدان أخرى من الكاريبي والجزء القاري ،مبا يف ذلك
املكسيك والواليات املتحدة األمريكية ،وج َّنبنا ذلك
خسائر اقتصادية”.
وقال فرانك الم ،ممثِّل معهد البلدان األمريكية
للتعاون يف ميدان الزراعة يف الجمهورية الدومينيكية
إ َّن وزارة الزراعة متلك اليوم القدرة التقنية والبرشية
تفش
الالزمة ملعالجة هذا الوضع والتص ِّدي لحاالت ِّ
اآلفة ولتبادل الدروس املستفادة والدراية الفنية.
وأضاف الم قائالً “لقد كانت تجربة ُمكلفة وأردنا
تقاسمها مع غرينا ليك ال تحدث هذه التجربة يف بلدان
أخرى .فنحن ال نريد أن يواجه اآلخرون هذه الحالة
دون االستعداد لها”.
ويعمل الوزير إيستيفيس مع نظريه يف هايتي لوضع
اسرتاتيجية ترمي إىل حامية كامل جزيرة هيسبانيوال،
تفش اآلفة يف
التي يتقاسمها ال َبلَدان لتفادي حاالت ِّ
تفش
املستقبل .وقال “إنَّه ال أهمية يف السيطرة عىل ِّ
اآلفة يف جانب واحد من الجزيرة إذا كانت اآلفة
ستظهر يف الجانب اآلخر”“ .فالحرشات ال هوية لها
وال جواز سفر .ولكننا منلك اليوم القدرة الصحيحة
ملواجهة هذا التهديد الخفي”.
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