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 أنبوب النفط الذي أحرق .. بيئًيا

 2017نوفمبر  23نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

ا إلى اتنمن الغباء التام أنه عندما نختلف فكريًا أن نحول خالف
، وكأن على هذه البيئة أن واإلنسان والبالد انتقام للبيئة والطبيعة

وكنا دائمًا نقول إن البيئة والبالد  ،تتحمل حماقات اإلنسان نفسه
وجهان لعملة واحدة، فال يمكن اإلضرار بالبلد وال بالبيئة، فإن 

  تأثرت إحداهما تأثرت األخرى.
ولألسف فإن من قام بحرق أنبوب النفط في البحرين يوم الجمعة 

، قام بعمل إجرامي يجب أن يعاقب 2017نوفمبر  10الموافق 
أن يعتبر مجرم حرب ألنه لم يسبب ضررًا  عليها دوليًا، كما يجب

للبالد فحسب وإنما قام بالقضاء وقتل البيئة والناس التي تعيش 
حول تلك القرية الهادئة )قرية بوري(، فهل سأل ذلك اإلنسان 

    المجرم نفسه ماذا جنى من ذلك ؟     
أن ملوثات الهواء تشير إلى التقارير من الناحية البيئية فإن بعض 

المحيطة باإلنسان سواء كانت من الغازات أو من الجسيمات 
الصلبة العالقة ذات تأثير سيئ على صحة اإلنسان، فهي تسبب 
له الكثير من األمراض التي من الصعب حصرها إال أنها تتراوح ما 
بين بعض االلتهابات الجلدية الطفيفة إلى أحداث حاالت الوفاة 

از التنفسي واألمراض السرطانية ا باألمراض التنفسية والجهمرورً
 في أعضاء الجسم المختلفة. 
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الدراسات أن إحراق الوقود األحفوري )الفحم والبترول تلك وترجح 
من الغازات الخطرة مثل ثاني ينتج عنها العديد والغاز الطبيعي( 

أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وأول وثاني أكسيد 
( NOxيد النيتروجين النيتروجين )وتعرف مجتمعة بأكاس

والجزئيات العالقة والمركبات العضوية الطيارة وبعض المعادن 
الثقيلة، كما يشكل إحراق الوقود األحفوري المصدر الرئيسي 
النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل إحدى أهم غازات 

فقد هذا األساس الدفيئة الناتجة من أنشطة بشرية. وعلى 
حة العالمية قائمة تضم ستة من ملوثات أصدرت منظمة الص

وهي: أول تنتج عن حرق الوقود األحفوري الهواء )الكالسيكية( 
( NO2( والرصاص وثاني أكسيد النتروجين )COأكسيد الكربون )

 والدخان والسخام واألبخرة الغبار ذلك في بما –والجزئيات العالقة 
  .(O3( واألوزون األرضي )SO2) الكبريت أكسيد وثاني –

ولقد وجد أن حرق الوقود األحفوري )الفحم، النفط والغاز الطبيعي( 
من % 85من أكاسيد الكبريت و %90يطلق في الهواء الجوي حوالي 

% 40من أول أكسيد الكربون و %50 - 30أكاسيد النتروجين وما بين 
من المركبات العضوية الطيارة وما بين  %55من المواد الدقيقة و

من غاز ثاني أكسد الكربون،  %80 - 55من الميثان وما بين  40% - 15
وتختلف نوعيات هذه الغازات وأحجامها حسب الوقود 

 المستخدم. 
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أول أكسيد الكربون يزيد من خطر اإلصابة ومن المعروف أن غاز 
ا إذ يتحد مع هيموجلوبين الدم بأمراض القلب، ويعتبر خطير جدً

 الصامت.  بدالً من األكسجين فيسبب الموت
يسبب مصاعب في الجهاز فإنه ثاني أكسيد الكبريت أما 

التنفسي ومرض ضيق التنفس، وكانت أهم العوامل الخطرة في 
موجة اإلصابات في بريطانيا وبعض الدول األوربية لدى ازدياد 
مستويات الدخان المضبب في الخمسينيات من القرن الفائت، 

ا الة وفاة مبكرة سنويًح 3500ويعتقد الخبراء أنه مسئول عن 
 ويؤثر على األشجار والمحاصيل.

الدقائق أو الجسيمات العالقة تسبب أمراض الرئة، ويشير الخبراء و
آالف حالة في  8إلى مسؤوليتها عن حدوث وفيات مبكرة تبلغ 

بريطانيا وحدها. كما قد تقود إلى حدوث أمراض القلب، ويعتقد أن 
ميكرون قد تكون أكثر  2.5 االجسيمات األصغر التي تبلغ قطره

 ا.خطورة عن مثيالتها األكبر حجمً
ثاني أكسيد النتروجين العديد من أمراض الجهاز ويرتبط غاز 

 التنفسي، وخاصة مرض ضيق التنفس.
باإلضافة إلى العديد من المواد واالنبعاثات المرتبط بالسرطانات 

 واألمراض األخرى التي ال تتسع المساحة هنا إلى ذكرها.
حسنٌ، دعونا نسأل المجرمين الذين قاموا بحرق أنبوب النفط، هل 
ترضى أن يصاب أهلك بكل تلك األمراض ألجل إرضاء دول ال تريد 

 الخير ألهلك ؟
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ومرة أخرى نقولها، إن البحرين ال تستحق منكم ذلك، فنحن نعيش 
في أمان وفي بلد آمن وفي بيئة أفضل من العديد من الدول، 

 النعمة حتى ال تندموا عندما ال ينفع الندم.فحافظوا على 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


