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 التلوث بالبالستيك

 2018يونيو  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

يونيو بيوم البيئة العالمي، ولقد  5يحتفل العالم سنويًا في 
( يمكن أن التغلب على التلوث البالستيكيوجدت الدول أن شعار )

يلفت االنتباه إلى الكميات الكبيرة التي نرميها نحن المستهلكين 
 في الطبيعة وبالتالي كم تكلف الطبيعة من خراب ودمار.

ا منتجً اآلن –تحديدًا  –أصبحت أكياس التسوق البالستيكية ولقد 
اليوم ، و1970في عام  كانت مجرد ابتكارأن ا، بعد ا منتشرًعالميً

لقد وجد أن هذه األكياس ينتج بمعدل تريليون كيس في السنة. و
العديد من المشاكل البيئية، حيث أنها تظهر في أعماق  تسبب

، ت، والقمم الجليدية القطبيةالمحيطات، وفي قمة جبل إيفرس
 ولكن السؤال المهم هو: كيف حصل هذا ؟

، كان )البوليثيلين( هو النوع األكثر استخدامًا من 1933في عام  •
أنواع البالستيك. أنشأ عن طريق الصدفة في مصنع 
كيماويات في نورث ويتش، إنجلترا. وكان يصنع البوليثيلين 

ذه أول عملية سابقًا في مجموعات صغيرة، فأصبحت ه
صناعية لها، وبدأ استخدامها في السر من قبل الجيش 

 .البريطاني خالل الحرب العالمية الثانية
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، حصلت أول حقيبة تسوق مصنوعة من 1965وفي  •
البوليثيلين على براءة اختراع من قبل شركة سليبالست 
السويدية، والتي صممها المهندس ستين، وسرعان ما 

 .والبالستيك في أوروبا بدأت باستبدال القماش

من سوق األكياس في  %80، كان قد سيطر على 1979وفي  •
أوروبا، وبدأت األكياس البالستيكية بالتصدير إلى الخارج 
وتقديمها بشكل واسع إلى الواليات المتحدة، وبدأت 
شركات البالستيك في تسويق منتجاتها بقوة كبديل 

 .لألكياس الورقية المعاد استخدامها

، قامت أكبر سلسلتين من سالسل محالت 1982وفي  •
السوبرماركت في الواليات المتحدة، سيف وي وكروجر، 
باستبدال األكياس التي يستعملونها باألكياس 
البالستيكية، وقام باتباعها العديد من المتاجر، وحلت 
األكياس البالستيكية بنهاية هذا العقد محل األكياس 

 .الورقية في جميع أنحاء العالم

، اكتشف الباحث والبحار تشارلز مور دوامة 1997وفي  •
نفايات شمال المحيط الهادئ، وهي من أكبر دوامات 
محيطات العالم التي تراكمت فيها كميات هائلة من 
النفايات البالستيكية، االمر الذي يهدد الحياة البحرية. 
وكانت األكياس البالستيكية سببًا في قتل السالحف 

 .تعتقد أنها قنديل البحر وتأكلها البحرية، التي
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ا ، كانت بنغالدش أول دولة في العالم تطبق حظر2002ًوفي  •
على األكياس البالستيكية الرقيقة، بعد أن وجد أنها لعبت 

ا في انسداد شبكات الصرف الصحي خالل ا رئيسيًدورً
 .وبدأت دول أخرى في أن تحذو حذوها ،الفيضانات الكارثية

يتم استهالك مليون كيس من وجد أنه ، 2011وبحلول عام  •
 .البالستيك كل دقيقة في جميع أنحاء العالم

 حظرت األكياس البالستيكيةبلغت الدول التي ، 2017وفي  •
دولة سعت إلى تقليل استخدام  ، كلهاأكثر من عشرين

األكياس البالستيكية من خالل فرض الرسوم عليها أو 
 حظرها.

 –نحن نحتفل وندعو للتخلص من استخدام  ها، 2018وفي  •
األكياس البالستيكية، فهل تشاركنا الدولة  –قل على األ

 نرجو ذلك. وتسن قانون بذلك ؟

 


