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�سحة الأبدان بالغذاء
 

لغز احل�سارة الإن�سانية 

بقلم: ماي�سة عزب

ا  عامًّ مو�ضوًعا  الأ�ضا�ضية"  "احلاجات  اخرتنا  العام  هذا 
لأعداد العام الأربعة، وبطبيعة احلال فاإن الغذاء حاجة اأ�ضا�ضية 
الغذاء �رضورة للحياة فح�ضب،  رئي�ضية ل حياة دونها. ولي�س 

بل اإن جودته حتدد نوعية احلياة اأي�ًضا.
مبا�رضة يف  بطريقة  �ضواء  الرتبة،  ياأتي من  الغذاء  اأن  ومبا 
�ضكل منتجات نباتية اأو بطريقة غري مبا�رضة يف �ضكل حيوانات 
حلياة  الطريق  هي  ال�ضحية  الرتبة  فاإن  عليها،  تتغذى  وطيور 
�ضحية. لذلك اأعلن اجتماع اجلمعية العمومية الثامن وال�ضتون 

للأمم املتحدة عام 2015 عاًما دوليًّا للرتبة.
التابعة  والزراعة  الغذاء  منظمة  على  الختيار  وقع  وقد 
للأمم املتحدة لتنفيذ العام الدويل للرتبة 2015 يف اإطار ال�رضاكة 
العاملية للرتبة، وبالتعاون مع حكومات و�ضكرتارية موؤمتر الأمم 
 2015 للرتبة  الدويل  العام  فيهدف  الت�ضحر.  ملكافحة  املتحدة 
الغذائي  للأمن  بالن�ضبة  الرتبة  لأهمية  والفهم  الوعي  زيادة  اإىل 

ووظائف النظام البيئي الأ�ضا�ضية.
يف هذا العدد نتطرق اإىل بع�س املو�ضوعات املرتبطة بالغذاء 
ميكن  ل  مو�ضوع  منهما  وكلٌّ  الزراعة.  الرئي�ضي:  وم�ضدره 
املو�ضوعات  بع�س  اخرتنا  فقد  لذلك  كامل؛  ب�ضكل  تغطيته 
يف  الزراعة  اإمكانية  نناق�س  املو�ضوعات  تلك  بني  من  ال�ضائقة. 
الف�ضاء اخلارجي، واملطبخ امل�رضي القدمي، وال�ضلمة وال�ضحة 
اإىل  بالإ�ضافة  املتنامية،  الزراعة  وم�ضاكل  الزراعة،  جمال  يف 

اأحدث التطورات التكنولوجية الزراعية.
اإىل امل�ضاركات القيمة لكلٍّ من: الدكتور  وكل هذا بالإ�ضافة 
التكنولوجيا  ونقل  والبتكار  املنح  مركز  مدير  ال�ضعدين،  خالد 
اإدارة  مدير  �ضليمان،  حممد  والدكتور  الإ�ضكندرية؛  بجامعة 
متحف املخطوطات مبكتبة الإ�ضكندرية؛ والأ�ضتاذ جمال ح�ضني، 
الإ�ضكندرية؛  مبكتبة  الفنية  واملقتنيات  املعار�س  اإدارة  مدير 
مدير  نائب  خمي�س،  حممد  للأ�ضتاذ  الفنية  الر�ضوم  وكذلك 
واأخرًيا،  الإ�ضكندرية.  الفنية مبكتبة  واملقتنيات  املعار�س  اإدارة 
"لغز  العلمية  ال�ضل�ضلة اخليالية  الأخرية من  فل تفوتوا احللقة 
احل�ضارة الإن�ضانية" بقلم الدكتور عمر فكري، رئي�س ق�ضم القبة 

ال�ضماوية مبكتبة الإ�ضكندرية.
املرجع

http://www.fao.org/soils-2015/about/en/
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بقلم: د. خالد ال�سعدين
املديـــر التنفيــــذي ملـــركــــز املنـــــح واالبتكـــــار ونقــــل التقنيــــة

من�ســــق ال�سبكة امل�سريــــة الدوليــــة للتقنيــــات املبتكـــرة 

والنباتات،  احليوانات،  رعاية  هي  الزراعة؟  ما 
والفطريات، وغريها من الأنواع احلية املمكن تناولها، 
اأو ا�ضتخدامها كاألياف، اأو وقود حيوي، اأو لأغرا�س 
طبية؛ اأو املنتجات الأخرى امل�ضتخدمة ل�ضتدامة حياة 
الإن�ضان وحت�ضينها. وقد كانت الزراعة عامًل اأ�ضا�ضيًّا 
حيث  املرحتلة؛  غري  الإن�ضانية  املجتمعات  اإر�ضاء  يف 
ويرجع  احل�ضارات.  لنمو  املطلوب  الغذاء  اأتاحت 
تطورها  حكم  وقد  ال�ضنني،  اآلف  اإىل  الزراعة  تاريخ 

عديد من املناخات، والثقافات، والتقنيات املختلفة. 
وت�ضهم الزراعة يف القطاع القت�ضادي من خلل 
توفري الغذاء، وفر�س العمل، واملواد اخلام  اللزمة 
لل�ضناعات والتجارة اخلارجية. ولكن هناك م�ضكلت 
متدنية  املحا�ضيل  مثل  الزراعة؛  تواجهها  عديدة 
اجلودة، ورعاية املا�ضية، وقلة راأ�س املال، والتخزين 
الف�ضيولوجية  العوامل  وبع�س  اجلودة،  متدين 
وا�ضتخدام  والأمرا�س،  والآفات،  والجتماعية، 

الأر�س.
تق�ضم الأغذية اإىل جمموعات خمتلفة وفًقا ملحتواها 
الغذائي اإىل مغذيات كربى ومغذيات �ضغرى. يحتاج 
الربوتينات،  مثل:  الكربى؛  للمغذيات  اجل�ضم 
والكربوهيدرات، والدهون، والزيوت بكميات كبرية، 
واملعادن  الفيتامينات  مثل  ال�ضغرى  املغذيات  واإىل 
بكميات قليلة. وحتتوي معظم الأطعمة على مزيج من 

النوعني ولكن بن�ضب متفاوتة.
على  وخيمة  الغذائي  الأمن  انعدام  عواقب  وتعد 
مليون   925 نحو  يعاين  حاليًّا،  والقت�ضاد.  الإن�ضان 

�ضخ�س من �ضوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. اأي 
اأن هناك نحو مليار �ضخ�س يعانون ب�ضكٍل م�ضتمر من 
موت  يف  وحده  التغذية  �ضوء  ويت�ضبب  هذا،  اجلوع. 
حتت  طفًل  هناك  اأن  كما  عام.  كل  طفل  مليون   2.6
الوزن ال�ضحي من بني كلِّ �ضبعة اأطفال حول العامل، 
وذلك بعدما كانت الن�ضبة طفًل من بني كلِّ اأربعة اأطفال 
يف عام 1990. وجدير بالذكر اأن معاناة الأطفال دون 
وذلك  منوهم،  اإعاقة  يف  تت�ضبب  اجلوع  من  ال�ضنتني 
العمر،  طوال  واجل�ضدية  العقلية  بقدراتهم  ي�رض 
ويوؤثر يف تطلعاتهم للح�ضول على وظيفة يف امل�ضتقبل 

ويف جودة حياتهم ب�ضكٍل عام. 
والتي   – للألفية  الإمنائية  الأهداف  �ضمت  ولقد 
– الق�ضاء على اجلوع  و�ضعتها منظمة الأمم املتحدة 
والفقر املدقع. والآن تعمل املنظمة على و�ضع اأهداف 
نهائيًّا،  اجلوع  على  الق�ضاء  ت�ضم  م�ضتدامة  اإمنائية 
وتعزيز  التغذية،  وحت�ضني  الغذائي،  الأمن  وحتقيق 
والأعمال  املياه  اإتاحة  و�ضمان  امل�ضتدامة،  الزراعة 

ال�ضحية للجميع واإدارتها ب�ضكٍل م�ضتدام. 
ر اأن يت�ضاعف الطلب العاملي على الغذاء  من املقدَّ
املجتمعات  بحلول عام 2050. و�ضتوؤدي زيادة حجم 
الطبيعية  املوارد  تقليل  اإىل  وال�ضناعة  احل�رضية 
اللزمة للزراعة وامل�ضايد؛ مثل الأر�س واملياه. لذلك، 
الطبيعية  للموارد  امل�ضتدام  ال�ضتخدام  لتح�ضني  فاإنه 
وزيادة الإنتاجية، علينا العتماد على البتكار والإدارة 
على  الإن�ضانية  ي�ضاعد  اأن  هذا  �ضاأن  فمن  امل�ضتدامة. 
تلبية احتياجاتها املتزايدة، واأن ي�ضمن قدرة النظام 

الغذائي العاملي على توفري كميات منا�ضبة من الغذاء 
عايل اجلودة.

"النمو  مفاهيم  اتباع  �ضاأن  من  ذلك،  على  علوة 
يحقق  اأن  الفعالة"  الغذائية  و"ال�ضل�ضة  الأخ�رض" 
اإىل  ي�ضري  فهو  الأخ�رض،  النماء  اأما  كثرية.  منافع 
تعزيز النمو القت�ضادي مزامنة مع احلد من التلوث 
على  واحلفاظ  احلراري.  الحتبا�س  غازات  وانبعاث 
حتقيق  واأما  احليوي،  والتنوع  الطبيعية  املوارد 
"�ضل�ضلة غذائية فعالة"، فيمكن اأن ي�ضاعد ب�ضكٍل كبري 
تقليل  وعلى  الغذائي،  والأمن  امل�ضتدام  النمو  على 

ال�ضغط على املوارد املائية والأر�ضية. 
امل�ضتهلك  حماية  يف  اأي�ًضا  الغذاء  �ضلمة  ت�ضهم 
على  الفعال  فاحلفاظ  العامة.  ال�ضحة  على  واحلفاظ 
�ضلمة الغذاء بداية من احلقل وو�ضوًل اإىل امل�ضتهلك 
ا يف احلفاظ على �ضحة النا�س وتعزيز  يلعب دوًرا هامًّ
منظمتا  وتعد  املعي�ضة.  وحت�ضني  القت�ضادي  النمو 
الغذاء والزراعة وال�ضحة العاملية قائدتني عامليتني يف 
مبادرات ال�ضلمة الغذائية حول العامل، وهما تقومان 

بتطبيق هذه املبادرات على م�ضتوى الدول.
الغذاء  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  من  بد  ل 
والزراعة، فهي م�ضاألة حياة اأو موت للإن�ضانية. وهي 
امل�ضتدامة  املمار�ضات  واتباع  البحوث  اإجراء  تتطلب 
املبتكرة. واأخرًيا ولي�س اآخًرا. ل بد اأن تويل املنظمات 
تبذل مزيًدا  الأفقر رعاية خا�ضة، واأن  الدول  الدولية 

من اجلهود مل�ضاعدتها يف هذا امل�ضمار. 
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بقلم: �ضاهندة اأمينر�ؤ

فعلى كوكب الأر�س يوجد خم�ضة عوامل لتكوين 
والت�ضاري�س،  واملناخ،  الأ�ضلي،  ال�ضخر  الرتبة: 
نباتات  من  املنطقة  يف  احلية  والكائنات  والتوقيت، 
جدل  حمط  الأخري  العامل  ذلك  اأن  اإل  وحيوانات. 
العلماء  معظم  "يظن  ت�رضتيني:  فيقول  العلماء؛  بني 
اأن الكائنات احلية �رضورية لتكوين الرتبة، يف حني 
يعتقد البع�س الآخر - ومن بينهم اأنا �ضخ�ضيًّا - اأن 
اجلافة  الوديان  مثل  كوكبنا،  على  الهامة  املناطق 
يف  اأتاكما  �ضحراء  اأو  اجلنوبية  القطبية  القارة  يف 
احلية.  الكائنات  من  تخلو  تربتها  تكاد  ت�ضيلي، 
وجود  يتطلب  ل  الرتبة  تكوين  اأن  على  فيوؤكدون 

كائنات حية".
كرتبة  مادة  اأي  ت�ضنيف  اأن  الباحثون  ويزعم 
هي  الرتبة  فاإن  لهم  فوفًقا  التجوية؛  على  يعتمد 
فاإنها  َثمَّ  ومن  للجو،  معر�ضة  كوكبية  ق�رضة  اأية 
املناخي  بالتاريخ  اخلا�ضة  باملعلومات  حتتفظ 
الزهرة،  اأ�ضطح  على  والتجوية  واجليوكيميائي. 

واملريخ، والقمر حتدث بطرق خمتلفة.
كثيف  جوي  بغلف  فيتميز  الزهرة،  كوكب  اأما 
عند  املوجود  ال�ضغط  �ضعف   91 �ضغطه  ي�ضاوي 
ويتكون  الأر�س،  كوكب  على  البحر  �ضطح  م�ضتوى 
وقطرات  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  من  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
املياه  من  قليلة  كمية  جانب  اإىل  الكربيتيك،  حام�س 
كوكب  على  التجوية  اأن  العلماء  يعتقد  والأك�ضجني. 
الزهرة حدثت بفعل عمليات حرارية اأو تاآكل ب�ضبب 
واآثار  الربكانية،  والنفجارات  اجلوي،  الغلف 

اء الرياح. النيازك الكبرية، والتعرية جرَّ

التجوية  عليه  فتهيمن  املريخ،  كوكب  واأما 
النيازك والتغريات احلرارية  تاأثري  اء  الفيزيائية جرَّ
ل  لت�رضتيني  ووفًقا  الكيميائية.  العمليات  من  اأكرث 
يوجد ن�ضاط بركاين ذو تاأثري يف �ضطح كوكب املريخ؛ 
اإل اأن اختلف درجات احلرارة بني ن�ضفي الكوكب 
اأن  ت�رضتيني  اأ�ضاف  كما  �ضديدة.  رياح  يف  يت�ضبب 
والتي  الكوكب،  على طبيعة  املهيمنة  الهالة احلمراء 
على  موؤ�رًضا  تعترب  احلديد،  معادن  �ضداأ  بفعل  هي 

التجوية الكيميائية يف املا�ضي.
ال�ضائب  فتك�ضوه طبقة من احلطام  القمر،  واأما 
تغطي طبقة اأخرى من ال�ضخور ال�ضلبة. وتت�ضمن 
عن  الناجمة  التغريات  �ضطحه  على  التجوية  عمليات 
الكيميائية  والتفاعلت  والرت�ضيب،  النيازك،  تاأثري 
الناجتة عن الرياح ال�ضم�ضية التي تتفاعل مع �ضطح 

القمر مبا�رضة.
التجوية  اأن  العلماء  بع�س  ي�ضعر  ذلك،  ومع 
ل  جزء  حية  كائنات  وجود  واأن  تكفي،  ل  وحدها 
"درا�ضة  اإن:  ت�رضتيني  فيقول  تربة.  اأية  من  يتجزاأ 
اإىل  تهدف  الأر�س  من  القريبة  الكواكب  على  الرتبة 
يف  ت�ضببت  التي  البيئية  الظروف  ت�ضل�ضل  حتديد 
اإعادة  على  ت�ضاعد  ثم  ومن  للرتبة؛  احلايل  التكوين 

ت�ضكيل التاريخ العام لتلك الأج�ضام".
يف عام 2008 قام امل�ضبار فينيك�س التابع لوكالة 
تربة  با�ضتخدام  رطبة  كيميائية  جتربة  باأول  نا�ضا 
بتحليل  قاموا  الذين  العلماء  فقال  املريخ.  كوكب 
البيانات اإن الكوكب الأحمر قد يكون به بيئات اأكرث 
�ضلحية للحياة مما كان متوقًعا؛ فبيئاته قد ت�ضلح 

لقيام زائري الكوكب من الب�رض بزراعة املحا�ضيل.
"توجد دلئل كثرية على وجود املياه على �ضطح 

الباحث  �رضح  هكذا  الأملح"،  وجود  ب�ضبب  املريخ 
امل�ضارك يف جتربة امل�ضبار فينيك�س - �ضام  كوناف�س 
بعد  �ضحفي  ت�رضيح  خلل   - تافت�س  جامعة  من 
التجربة. "كما وجدنا كمية معقولة من املغذيات، اأو 

املواد الكيميائية اللزمة لبدء احلياة كما نعرفها".
اأحد ا�ضتخدامات الرتبة الأ�ضا�ضية على الكواكب 
املحا�ضيل  لإنتاج  وذلك  الزراعة؛  هي  الأخرى 
اأن  املمكن  من  الذين  الب�رض  حياة  وتعزيز  الغذائية 
الرغم  على  ما.  يوًما  الكوكب  �ضطح  على  يعي�ضوا 
اأهمية وجود تربة  من ذلك، ي�ضكك بع�س العلماء يف 

منا�ضبة للزراعة يف الف�ضاء.
اآثاًرا  املريخ  �ضطح  على  الباحثون  وجد  فقد 
للمغن�ضيوم، وال�ضوديوم، والبوتا�ضيوم، والكلوريد؛ 
وهو  قلوية،  تربته  اأن  اأي�ًضا  البيانات  اأظهرت  كما 
�ضطحه  باأن  ال�ضائع  العتقاد  حتدى  اكت�ضاف 
عليها من  التي مت احل�ضول  املعلومات  تلك  حم�ضي. 

مع ازدياد الكوارث الب�رضية والطبيعية التي 
ت�رضب كوكب الأر�س، يعمل العلماء حاليًّا على 
اأخرى  كواكب  لإيجاد  تهدف  م�رضوعات  عدة 
على  يوجد  املثال،  �ضبيل  فعلى  للحياة.  �ضاحلة 
الأرجح مياه �ضائلة على �ضطح كوكب املريخ؛ مما 

قد يوؤهله لي�ضبح موطننا اجلديد يوًما ما.
وقد قام موؤخًرا عاملان "جياكومو ت�رضتيني 
علوم  "بق�ضم  �ضكالينج  ريكاردو  وزميله 
يف  بالريمو  بجامعة  والبيئة،  والرتبة  النبات 
الكواكب  "علوم  دورية  يف  درا�ضة  بن�رض  اإيطاليا 
كوكبي  اأ�ضطح  اأن  فيها  يزعمون  والف�ضاء"، 
الزهرة، واملريخ، والقمر تبدو �ضاحلة للزراعة.

امل�ضتقبل؛  يف  هامة  �ضتكون  الرتبة  حتليلت  خلل 
لتحديد اأف�ضل كوكب ل�ضتدامة احلياة الب�رضية.

املراجع
http://www.astrobio.net
http://www.space.com
http://news.nationalgeographic.com
http://www.sciencedaily.com
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بقلم: �ضريين رم�ضان

كانت الرتبة اخل�ضبة التي متيزت بها الأرا�ضي 
امل�رضية عامًل رئي�ضيًّا يف م�ضاعدة امل�رضي القدمي على 
زراعة جمموعة كبرية ومتنوعة من املحا�ضيل؛ مثل: 
اخل�رضاوات، والفاكهة، والبقول؛ وعاونته الزراعة 
احليوانات  وا�ضتئنا�س  ال�ضتقرار  على  بدورها 
والطيور. كما حفل املياه امل�رضية باأنواع عديدة من 
الأ�ضماك ال�ضاحلة للأكل، كانت البديل الأرخ�س ثمًنا 
للحوم باهظة الثمن ن�ضبيًّا بالن�ضبة للفقراء. �ضاعد كلُّ 
ما �ضبق على تنوع م�ضادر طعام امل�رضي القدمي؛ مما 
اأدى اإىل نظام غذائي �ضحي ومتكامل انعك�س ب�ضورة 

جيدة على �ضحة امل�رضيني ب�ضفة عامة.
ا للطعام معتدًل  كان امل�رضي القدمي ذواًقا وحمبَّ
ال�ضيئة.  ال�ضفات  من  ال�رضاهة  فاعتربت  طعامه؛  يف 
"اإذا  والدليل على ذلك ما جنده يف ن�ضائح كاجمني:  
جل�ضت مع اأنا�س كثريين فانظر اإىل الطعام بل مبالة. 
واإن كنت ت�ضتهيه، فاإن �ضبط النف�س ل يكلف الإن�ضان 
الإن�ضان  يكون  اأن  العار  ملن  واإنه  حلظة.  من  اأكرث 

�رضًها؛ فقدح من املاء يروي الغلة".
اخل�سراوات

يف  القدمي  امل�رضي  عرفها  التي  اخل�رض  ظهرت 
اث،  النقو�س واملناظر؛ مثل: البازلء، واخل�س، والكرَّ
الب�ضل  اإىل  بالإ�ضافة  واخليار،  والفجل،  واللفت، 
بكميات  وتناولهما  زراعتهما  كرث  اللذين  والثوم 
الو�ضفات  يف  اأو  اليومية  الوجبات  يف  �ضواء  كبرية، 

الطبية لعظيم فائدتهما.
الفاكهة

اجلميز،  مثل:  الفاكهة؛  القدماء  امل�رضيون  اأحب 
وحب  والتوت،  والنبق،  والرمان،  وال�ضمام،  والبطيخ، 
العزيز، والدوم الذي كان يوؤكل كفاكهة واأحياًنا ي�ضتخدم 
للتحلية. يلي ذلك ما اأُدخل زراعته فيما بعد من املوالح، 
والتفاح،  والكمرثى،  واخلوخ،  واجلوز،  والليمون، 
والبلح. كانت الفاكهة توؤكل طازجة اأو م�ضلوقة، اأو يتم 
تناولها كم�رضوب مثل الع�ضائر والنبيذ، اأو يتم جتفيفها 

مثل العنب )زبيب(، والبلح، والتني.
اللحوم

حلوم  تناول  اإىل  مييل  القدمي  امل�رضي  كان 
ال�ضاأن  حلوم  ثم  البقر،  حلم  مف�ضًل  احليوانات، 

مثل  ال�ضيد،  حلوم  القائمة  اآخر  يف  وتاأتي  واملاعز، 
حلم  يكن  ومل  والوعل.  الربي،  واملاعز  الغزلن، 

اخلنزير مف�ضًل لأ�ضباب اجتماعية.
الطيور

امل�ضتاأن�ضة  الدواجن  بني  ما  الطيور  تنوعت 
اأحب  من  والبط  الإوز  وكان  واملهاجرة.  والربية 
الطيور اإىل امل�رضيني القدماء، بالإ�ضافة اإىل احلمام، 
اأما الدجاج فلم ُيعرف يف م�رض  وال�ضمان، والنعام. 

اإل يف فرتة متاأخرة.
االأ�سماك

توجد عديد من مناظر ال�ضيد يف نهر النيل الذي 
مثل  الأ�ضماك  من  متنوعة  اأنواع  على  يحتوي  كان 
والقراميط،  والبوري،  والبلطي،  البيا�س،  ق�رض 
اأقبل  والب�ضارية.  والناجل،  وال�ضلباية،  وال�ضال، 
اأحد  بو�ضفها  الأ�ضماك  تناول  على  امل�رضيني  قدماء 
الأطعمة املحببة اإليهم، وتنوعت طرق تناولها ما بني 

طازجة واأحياًنا اأخرى مملحة اأو جمففة.
احلبوب والبقول

مثل  البقول  تناول  على  القدماء  امل�رضيون  اأقبل 
اللوبيا، والبازلء، والفول، والعد�س لفوائدها الغذائية 
ا�ضتخراج  القدمي  امل�رضي  عرف  كما  وال�ضحية. 
ال�ضم�ضم،  زيوت  مثل  النباتات  بذور  من  الزيوت 
ا�ضتخدام  يف  ال�ضبق  له  وكان  والفجل؛  واخلروع، 
والكمون،  اليان�ضون،  مثل  والتوابل  الأع�ضاب 

والقرفة، وال�ضمر، واحللبة، واخلردل، والزعرت.
و�سفات طعام م�سرية قدمية

الطعام  قائمة  على  رئي�ضيًّا  مركًزا  اخلبز  احتل 
اليومي منذ القدم عند اجلميع؛ حيث كان يوجد حوايل 
40 نوًعا من اخلبز واملخبوزات املتنوعة التي اختلفت 
وامللفوف،  والبي�ضاوي،  امل�ضتدير،  بني  ما  اأ�ضكالها 
الدقيق  اأنواع  اختلفت  كذلك  ال�ضكل.  واملخروطي 
امل�ضتخدمة يف تلك ال�ضناعة ما بني القمح، وال�ضعري، 
ال�ضمن،  القدماء  امل�رضيون  ا�ضتخدم  كما  والذرة. 
والع�ضل، واللنب، والبي�س، وامللح، واخلمرية ل�ضناعة 
والكمون  واليان�ضون،  ال�ضم�ضم،  واأ�ضافوا  اخلبز، 
والتني،  البلح،  مثل:  الفواكه  اأ�ضافوا  كذلك  لتزيينه. 

والنبق على اخلبز لعمل الفطائر احللوة.

اأما عن طرق طهي اللحوم والأ�ضماك والطيور؛ 
جمففة  واإما  م�ضلوقة،  واإما  م�ضوية،  اإما  فكانت 
باإ�ضافة  مملحة  واإما  ال�ضم�س(،  اأ�ضعة  )با�ضتخدام 
حفظ  من  كنوع  بعد  فيما  لتوؤكل  والتوابل  امللح 
وطيور  )الف�ضيخ(،  البوري  ال�ضمك  مثل:  الطعام؛ 
امل�رضي  عرف  كما  والبط.  والع�ضافري،  ال�ضمان، 
اإ�ضافة ال�ضحوم والدهون ل�ضلحيتها  القدمي فائدة 

يف اإعداد الطعام.
للم�رضيني  الرئي�ضية  ال�ضعبية  الأطعمة  عن  اأما 
اأما  يوؤكل بكرثة.  الذي كان  العد�س  تتمثل يف  فكانت 
الفرن  تراب  يف  و�ضعه  بوا�ضطة  ُيطهى  فكان  الفول 
الكلمة  حورت  ثم  "متم�س"،  عليه  فاأُطلقوا  ال�ضاخن، 
القدور  يف  يطهونه  كانوا  اأو  "مدم�س"؛  اإىل  ذلك  بعد 
"الب�ضارة"  نف�ضها  وهي  "بي�ضورو"،  عليه  اأطلقوا 
امل�رضيني.  عامة  عليها  ويقبل  الآن  نعرفها  التي 
وهو  متليحه  بعد  كطعام  "احلم�س"  ا�ضتخدم  كما 
مع  احلال  وكذلك  "امللنة"،  با�ضم  الآن  يعرف  ما 
"الرتم�س" الذي كان يوؤكل بعد نقعه يف املاء ومتليحه.
الغذائية  العنا�رض  وتوازن  تكامل  لنا  يت�ضح 
انعك�س  الذي  الأمر  القدمي،  امل�رضي  باملطبخ 
الطبيعية  مناعتهم  بل  �ضحتهم  على  جيدة  ب�ضورة 
بالن�ضبة  الغذاء  يكن  فلم  للأمرا�س.  ومقاومتهم 
فقط،  وال�ضحة  الطاقة  على  للح�ضول  و�ضيلة  لهم 
جماًل  يدع  ل  مبا  فعرفوا  اأي�ًضا؛  للعلج  و�ضيلة  بل 
لعلج  احليوانية  النباتية  العقاقري  ا�ضتخدام  لل�ضك 

الأمرا�س واحلروق والإ�ضابات.
املراجع
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بقلم: جيلن �ضامل

فجر مثَّل  منذ  الأر�س  من  الغذاء  ح�ضد 
وكان  لبقائها.  ا  جوهريًّ اأمًرا  الب�رضية 
تاريخ  يف  كبرية  خطوة  الزراعية  املجتمعات  ن  تكوُّ
اأكرث  حياة  خللق  دت  مهَّ حيث  الب�رضية؛  ر  تطوُّ
ال�ضاقة العمل  اأعمال الفلحة  ا�ضتقراًرا حني تطلبت 

اجلماعي.
لكن – على الرغم من اأهمية الزراعة – فقد اأخذت 
الأخرية.  العقود  بها يف  واأكرث حتيط  اأكرث  م�ضكلت 
فبينما با�ضتطاعتنا اإنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام 
�ضكان العامل باأ�رضه، فما زال مليني الب�رض يعانون 
من �ضوء التغذية واجلوع املزمن. فكثري من املزارعني 
يجربون لرتك مزارعهم وتاأتي دورة من املمار�ضات 
ا خ�ضبة اإىل  الزراعية املدمرة لتدمر ما كان يوًما اأر�ضً

الأبد.
طريقها  يف  الكارثة  يرون  الذين  هوؤلء  ويقوم 
العامل  لي�ضمعها  الإنذار  �ضافرات  باإطلق  للحدوث 
فوات  قبل  ال�ضلبية  التغريات  تلك  لوقف  ويتحرك 
يت�ضبب يف حدوث  من  اإًذا؟  يحدث  الذي  فما  الأوان. 
الزراعية  الأرا�ضي  حار�ضو  ومن  امل�ضكلة؟  هذه 

املطالبون بالتغيري؟ دعونا نلِق مًعا نظرة عن كثب.
املت�سببون يف امل�سكالت 

تلك  اإحدى  ومت�ضابكة.  متعددة  امل�ضكلت 
القوانني  ت�ضن  التي  املوؤ�ض�ضات  هي  امل�ضكلت 
وتوؤذي  ل�رضكاتها  اأرباًحا  حتقق  التي  والت�رضيعات 
وقد  والبيئة.  امل�ضتقلني  املزارعني  �ضغار  م�ضالح 
قانونية،  بطرٍق  والت�رضيعات  القوانني  تلك  عت  ُو�ضِ
التجارة  منظمة  عمل  اإطار  من  جزًءا  يجعلها  مما 
العاملية، وهي املعنية بالإ�رضاف على قوانني التجارة 

الدولية التي تنظم التجارة بني الدول.

العاملية  التجارة  منظمة  ممار�ضات  يعيب  فالذي 
املوؤ�ض�ضات  تع�ضد  توؤيدها  التي  الت�رضيعات  اأن  هو 
العاملية دون اأن تلتفت دائًما اإىل احتياجات املزارعني 
م�ضهد  يف  التحكم  من  املوؤ�ض�ضات  فتمكني  املحليني. 
التجارة واحتكار اأ�ضواق املنتجات الزراعية له تاأثري 
�ضلبي كبري يف الثقافة الزراعية حول العامل، وخا�ضة 

فيما يتعلق بالدول النامية.
م�ضكلت  يزيد  احلايل  العاملي  الغذاء  ونظام 
الزراعة  من  ويعزز  الزراعية،  الأرا�ضي  خ�ضارة 
للأر�س  احليوي  بالتنوع  ت�رض  التي  الأحادية 
على  املحليني  املزارعني  قدرات  ويحجم  الزراعية، 
املناف�ضة يف الأ�ضواق املحلية، كما ميكن اأن ي�ضهم يف 
حدوث الكوارث مثل املجاعات يف احلالت الق�ضوى. 
العمل على  يتم  �ضيًئا برمته؛ حيث  لي�س  الأمر  ولكن 
تعزيز  اإىل  تهدف  جديدة  زراعية  �ضيا�ضات  اإ�ضدار 

ال�ضيادة الغذائية.
الغذائي  الأمن  اأن  النا�س  من  كثري  فيوؤمن 
�ضن  من  بد  ل  ولذلك  امتياًزا؛  ولي�س  اإن�ضاين  حق 

م�ضالح  ولي�س  احلق،  هذا  حتمي  التي  الت�رضيعات 
على  اعرتا�ضهم  كثريون  يظهر  كما  املوؤ�ض�ضات. 
حيث  العاملية؛  التجارة  منظمة  حتت  الزراعة  اإدراج 
اإن تدبري الغذاء اللزم حق اإن�ضاين اأ�ضا�ضي ل يجب 

تقييده باأي قطاع اأو جتارة.
كيف ت�سنع املوؤ�س�سات ربحها؟

من  اإعانات  الغرب  يف  املزارعني  من  كثري  يتلقى 
حكوماتهم متثِّل دعًما ُي�ضعرهم بالأمان، وباأن اأ�ضعار 
�ضلعهم يف الأ�ضواق لن توؤثر �ضلًبا يف اأعمالهم. وهذا 
باأ�ضعار  املدعومة  املحا�ضيل  بيع  ميكن  اأنه  يعني 
يف  وتعرف  اأكرب،  اإنتاجها  كلفة  كانت  واإن  تناف�ضية 

هذه احلالة مبنتجات ذات ت�ضعرية ا�ضطناعية.
من�ضاأها،  بلد  يف  املنتجات  بع�س  بيع  وميكن 
فت�ضتطيع  ثانًيا؛  خياًرا  الدويل  ال�ضوق  يظل  ولكن 
العاملية  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  التجارية  املوؤ�ض�ضات 
وتداول املحا�ضيل املدعومة. ومتار�س تلك املوؤ�ض�ضات 
اأحياًنا ما يعرف بـ"الإغراق"؛ حيث ت�ضرتي املنتجات 
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تطرحها  ثم  ممكن  �ضعر  باأقل  وت�ضعرها  املدعومة 
املمار�ضة  تلك  فت�رض  الأ�ضواق.  يف  كبرية  بكميات 
ال�ضلعة  يختار  امل�ضرتي  لأن  املحليني؛  باملزارعني 

الأرخ�س ثمًنا.
اأن  والتجارة  الزراعة  �ضيا�ضات  معهد  ح  "�رضَّ
قد  الغذائية  للمنتجات  الأمريكية  املوؤ�ض�ضات  اإغراق 
وقد  العاملية.  التجارة  منظمة  عمل  بداية  منذ  ارتفع 
اإنتاجها  كلفة  عن  املنتجات  اأ�ضعار  انخفا�س  تراوح 
وذلك   ،%47 اإىل   10 من  الأ�ضواق  اإغراق  ظل  يف 
ال�ضويا،  وفول  القمح،  هي  اأ�ضا�ضية  �ضلع  خلم�س 
العائلت  �ضهدت  هكذا،  والأرز.  والقطن،  والذرة، 
ا بالًغا يف اإيراداتها، يف حني  العاملة بالزراعة انخفا�ضً
التجارة  يف  تعمل  التي  املوؤ�ض�ضات  اأ�ضواق  تو�ضعت 
الزراعية حول العامل بف�ضل منتجاتها ذات الت�ضعرية 

ال�ضطناعية." 
تتمثل م�ضكلة ممار�ضة الإغراق يف اأنها توؤدي اإىل 
�ضل�ضلة من التاأثريات ال�ضلبية يف املزارعني يف البلدان 
ُيعدُّ  املك�ضيك؛ حيث  دولة  الأمثلة  اأحد  بها.  تتم  التي 
باأنف�ضهم.  املزارعون  ينتجه  اأ�ضا�ضيًّا  غذاًء  الذرة 
وكندا،  املك�ضيك،  حكومات  وقعت   1994 عام  ففي 
والوليات املتحدة الأمريكية اتفاقية جتارية معروفة 
)نافتا(،  احلرة  الأمريكية  �ضمال  التجارة  باتفاقية 
والتي اأ�ضبحت الوليات املتحدة الأمريكية مبوجبها 
اإغراق  اأدى  وقد  املك�ضيك.  اإىل  للذرة  ر  م�ضدِّ اأكرب 
اإىل انخفا�س  الثمن  بالذرة زهيدة  املك�ضيكي  ال�ضوق 
�ضعر الذرة املحلية مبعدل 70%؛ مما اأحلق اأ�رضاًرا 
الذين  املك�ضيكيني  والعاملني  باملزارعني  ج�ضيمة 

اعتمدوا على الذرة لك�ضب قوتهم.
ول يحدث هذا ال�ضيناريو مرة فح�ضب، بل يكرر 
نف�ضه مرات ومرات حول العامل وتتاأذى من جرائه 
بحوث  معهد  اأجراها  لدرا�ضة  "وفًقا  الأفقر.  الدول 
غري  بحثي  معهد  وهو  الدويل،  الغذاء  �ضيا�ضات 
التي تتبعها  الزراعية  ال�ضيا�ضات  فاإن  للربح،  هادف 
ودعم  اجلمركية،  التعريفة  فيها  مبا  الغنية  الدول 
على  يزيد  مبا  للمزارع  املبا�رض  والدعم  ال�ضادرات، 
ا يت�ضبب جميعها  ثلثمائة مليار دولر اأمريكي �ضنويًّ
مليار   24 حوايل  خ�ضارة  النامية  الدول  تغرمي  يف 

ا". دولر �ضنويًّ
اأرا�ضيهم،  املزارعني  من  كبري  عدد  يرتك  عندما 
مزارع  تقيم  التي  املوؤ�ض�ضات  بع�س  حملهم  يحل 
وتهتم  الأحادية  الزراعة  ثقافة  من  تعزز  �ضناعية 

وقع  ولهذا  الت�ضدير.  لأغرا�س  املحا�ضيل  باإنتاج 
�ضار على الرتبة والبيئة نتيجة عدم اتباع املمار�ضات 
هذه  ت�ضتخدم  العك�س،  فعلى  امل�ضتدامة.  الزراعية 
املزارع املواد الكيميائية ال�ضارة التي تتخلل الرتبة 
وتدمرها وينتهي بها املطاف اإىل �ضبكات املياه مهددة 
اإىل  الدول  ذلك  يقود  اأن  ميكن  كما  املنطقة.  قاطني 
العتماد على �ضادرات الغذاء؛ نتيجة عدم امتلكهم 
اأرا�ضي كافية لإنتاج املحا�ضيل املتنوعة التي متكنوا 

من زراعتها قبل ذلك.
املنادون بالتغيري

التجارة  نظم  تت�ضبب  كيف  يرون  من  هناك 
والأعمال يف �ضنع طبقة حمرومة حول العامل وقرروا 
منظمة  املنظمات  هذه  ومن  بالتغيري.  ينادوا  اأن 
 )Global Exchange( اك�ضت�ضاجن"   "جلوبال 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف   – العاملي  التبادل   –
جهودها  توجه  الإن�ضان  حلقوق  دولية  منظمة  وهي 
فيه  ويحتل  العدل،  ي�ضوده  مكاًنا  العامل  جعل  نحو 

الب�رض منزلة اأهم من املال.
امل�ضكلة  لب  اك�ضت�ضاجن  جلوبال  منظمة  وت�رضح 
فيه  ت�ضعل  عامل  "يف  الإلكرتوين:  موقعها  على 
املوؤ�ض�ضات  قوة  الكم  على  القائمة  القت�ضاديات 
واجل�ضع ال�ضيا�ضي، يجني ال�ضفوة الأرباح، يف حني 
يدفع العاملون والكوكب الثمن. ورًدا على النحطاط 
العاملي اإثر نظام عوملة ال�ضفوة، فاإن منظمة جلوبال 
على  قائمة  بديلة  اقت�ضاديات  تت�ضور  اك�ضت�ضاجن 
الكيف واجلودة تتمركز حول حماية حقوق الإن�ضان 

الدولية ل�ضمان األ ندفع جميعنا ثمن العوملة". 
العمل  امل�ضكلة هو  املنظمة ملحاربة هذه  تفعله  ما 
كن�ضطاء وحماولة متكني العمال، و�ضغار املزارعني، 
واملجتمعات املهددة. كما قامت بحملة "حركة جتارة 
للمنتجني  للتجارة  اأف�ضل  �رضوًطا  ت�ضجع  عادلة"، 

واملزارعني يف الدول النامية.
وهناك اأي�ًضا حركات دولية تتاألف من املزارعني 
 –  )La Via Campesina( كامبي�ضينا"  فيا  "ال  مثل 
الطريق الزراعي - متثل مائتي مليون مزارع حول 
جميع  يف  دولة  و�ضبعني  ثلث  يف  وحا�رضة  العامل، 
حقوق  عن  مدافعة  احلركة  هذه  تعمل  القارات. 
من  اأحياًنا  املهددين  والفلحني  املزارعني  �ضغار 

الأعمال  موؤ�ض�ضات  وقطاع  الأجنبية  ال�رضكات  قبل 
الزراعية.

بلجيكا،  يف  احلركة  هذه  ميلد   1993 عام  �ضهد 
وهي حركة معرتف باأهميتها وماأخوذ با�ضت�ضاراتها 
والزراعة  الغذاء  منظمة  مثل  املوؤ�ض�ضات؛  قبل  من 
احلركة  هذه  وتنادي  املتحدة.  الأمم  ملنظمة  التابعة 
لإنتاج  الأولوية  "تعطي  التي  الغذاء،  با�ضتقللية 
الدولة احلق  الغذاء وا�ضتهلكه حمليًّا. فذلك يعطي 
حلماية منتجيها املحليني من الواردات زهيدة الثمن 
حقوق  بقاء  ت�ضمن  اأنها  كما  اإنتاجها.  يف  وللتحكم 
والبذور،  واملياه،  واملمتلكات،  الأرا�ضي،  ا�ضتخدام 
يد  يف  واإدارتها  املتنوعة  احلية  والكائنات  واملا�ضية، 

من ينتج الطعام، ولي�س القطاع املوؤ�ض�ضي". 
الهدف  الغذاء  ا�ضتقللية  ت�ضبح  وعندما 
اأن  العامل  �ضريى  الدولية،  للموؤ�ض�ضات  الأ�ضا�ضي 
الطعام ينتج من اأجل النا�س، ولي�س لتلبية متطلبات 
الأ�ضواق واملوؤ�ض�ضات. وبتحقيق ذلك، �ضيتم حتجيم 
البيئة،  وتدهور  الفقر،  مثل  امل�ضكلت؛  من  كثري 
واجلوع املزمن الذي يعانيه املليني يف العامل النامي.
وبينما ل يزال هناك الكثري لنفعله ل�ضمان حماية 
من  وا�ضتقلليتها  العامل  حول  الزراعية  املجتمعات 
�رضكها،  يف  اأوقعتها  التي  العاملية  التجارة  حركة 
ل�ضنع  الواقع  اأر�س  على  يعملون  كثريون  فهناك 
ي�ضاأمون  ل  الذين  للمزارعني  اإ�رضاًقا  اأكرث  م�ضتقبل 
للبقاء.  نحتاجه  الذي  بالغذاء  وميدوننا  احلرث 
املنظمات  هذه  مثل  بف�ضل  متاًما  الأمور  ت�ضوؤ  مل 
الغذاء  ا�ضتقللية  تتوج  التي  املزارعني  وجمعيات 
اأف�ضل  عالـًما  امل�ضتقبل  يف  نرى  وقد  البيئة،  وحتمي 

حينما ترتقي حقوق الإن�ضان عن الأرباح املادية.
املراجع

http://www.nytimes.com
http://www.globalexchange.org
http://viacampesina.org
http://www.gatesfoundation.org
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بقلم: معتز عبد املجيد

يف ظل تخ�ضي�س 40% من الياب�ضة على كوكبنا 
من  بدَّ  ل  عليه،  الطلب  وتزايد  الب�رض  غذاء  لإنتاج 
للكثافة  كاٍف  غذاء  لإنتاج  م�ضتدام  منهج  اتباع 
يف  ممكنة  تاأثريات  باأقل  وذلك  املتنامية،  ال�ضكانية 

البيئة، واحليوانات، و�ضحة الإن�ضان.
على  يعتمد  زراعي  نظام  هي  املكثفة  الزراعة 
الأرا�ضي  اإنتاجية  زيادة  بهدف  وامليكنة؛  التكثيف 
اإىل احلد الأق�ضى، وذلك من خلل  الزراعية املتاحة 
ملبيدات  املكثف  ال�ضتخدام  مثل  متنوعة  و�ضائل 
هذا  تطبيق  ويتم  الكيميائية.  والأ�ضمدة  الآفات 
الأبقار  تربية  الإنتاج احليواين عند  اأي�ًضا يف  النظام 
مغلقة  بيئات  يف  تربَّى  حيث  والدجاج؛  واخلراف 

ُتعرف باملزارع ال�ضناعية.
بالعتماد  للمحا�ضيل  املكثفة  الزراعة  وتتميز 
على الطرق امل�ضتحدثة لزيادة الإنتاجية؛ مثل: زراعة 
ال�ضنوات  العام، وتقليل وترية  حما�ضيل متعددة يف 
الأنواع  وحت�ضني  حما�ضيل،  فيها  ينتج  ل  التي 
عدًدا  اأكرث  ت�ضمل عمل حتليلت  اأنها  كما  امل�ضتنبتة. 
ذلك  يف  مبا  النباتات؛  منو  ظروف  عن  وتف�ضيًل 
والآفات.  واحل�ضائ�س،  واملياه،  والرتبة،  الطق�س، 
هذا، ويدعم الزراعة املكثفة البتكار امل�ضتمر يف الآلت 
اجلينية،  والتقنيات  الزراعة،  طرق  ويف  الزراعية، 
واللوج�ضتيات،  احلجم،  اقت�ضاديات  بناء  واأ�ضاليب 

وتقنيات جمع البيانات والتحليل.
يف  املكثفة  الزراعة  تتبنى  التي  املزارع  تنت�رض 
العامل؛  حول  النت�ضار  يف  وتاأخذ  املتقدمة  الدول 
والبي�س،  الألبان،  ومنتجات  اللحوم،  معظم  فُتنتج 
مثل  يف  املتاجر  يف  املتاحة  واخل�رضاوات  والفواكه، 
الأ�ضغر  املزارع  تت�ضمن  ما  وعادة  املزارع.  هذه 
حجًما التي تتبنى الزراعة املكثفة معدلت عمل اأعلى، 
اأكرب.  ب�ضكٍل  امل�ضتدامة  التكثيفية  املناهج  وت�ضتخدم 
وعلى  املتقدمة  الدول  يف  انت�ضاًرا  اأقل  املزارع  وهذه 
فمعظم  النت�ضار؛  يف  اآخذة  ولكنها  العامل،  م�ضتوى 
مثل   – املتخ�ض�ضة  الأ�ضواق  يف  املتاحة  الأطعمة 

متاجر املزارعني – ُتنتج يف هذه املزارع ال�ضغرية.
املكثفة  الزراعة  يف  تتبع  متعددة  اأ�ضاليب  هناك 
مثل تعاقب املحا�ضيل؛ وهو ممار�ضة �ضائعة يتم فيها 
متتابع  ب�ضكل  املحا�ضيل  من  متباينة  اأنواع  زراعة 
املحا�ضيل  تعاقب  فوائد  ومن  الأر�س.  نف�س  على 

جتنب تراكم الكائنات املمر�ضة والآفات التي تتكون 
وكذلك،  م�ضتمر.  ب�ضكٍل  املح�ضول  نف�س  زراعة  عند 
املختلفة  املحا�ضيل  طلب  املحا�ضيل  تعاقب  يوازن 
على املغذيات؛ وذلك لتجنب نفاد املغذيات من الرتبة. 
ومن اأ�ض�س تعاقب املحا�ضيل �ضد نق�س النيرتوجني 
بالتناوب  الأخ�رض  وال�ضماد  البقوليات  با�ضتخدام 
�ضاأنه  ومن  املحا�ضيل.  من  وغريها  احلبوب  مع 
عند  وخ�ضوبتها  الرتبة  بنية  من  التح�ضني  اأي�ًضا 
مناوبة املحا�ضيل ذات اجلذور الق�ضرية مع تلك ذات 

اجلذور الطويلة.
ومن الأ�ضاليب الأخرى املتبعة يف الزراعة املكثفة 
الأكرث  النوع  وهو   – بالغمر  الري  ا�ضتخدام  هي 
�ضيوًعا وا�ضتخداًما – والذي يرتك امل�ضاحات املروية 
ت�ضتقبلها. وعلى  التي  املياه  غري مت�ضاوية يف كميات 
العك�س، فاإن الري من الأعلى مثل الري املحوري اأو 
ولكن  عدًل  اأكرث  ب�ضكل  املياه  يوزع  اجلانبي،  الري 
الأعلى  الأ�ضلوب  هو  بالتنقيط  والري  اأكرب.  بكلفة 
تو�ضيل  يف  الأف�ضل  ولكنه  ا�ضتخداًما،  والأقل  كلفة 

املياه جلذور النباتات باأقل خ�ضائر ممكنة. 
قد تنتج اأ�ضاليب الزراعة املكثفة مزيًدا من الغذاء 
مما  وحيوان؛  فدان  لكل  بالن�ضبة  ثمًنا  الأرخ�س 
ي�ضاعد على تغذية الزيادة ال�ضكانية املتفجرة، اإل اأنها 
ت�ضبح مع الوقت اأكرب التهديدات للبيئة عامليًّا ب�ضبب 
فقد  العاملي.  والحرتار  البيئية  النظم  يف  تاأثرياتها 
اأنواع طفيلية جديدة واأنواع طفيلية  اإىل ظهور  اأدت 
كانت تعد حيادية �ضابًقا، كما اأنها م�ضئولة عن %80 

من عمليات اإزالة الغابات ال�ضتوائية.

وعلوة على ذلك، تت�ضبب الزراعة املكثفة يف قتل 
جودة  من  تقلل  كما  النافعة،  والنباتات  احل�رضات 
الرتبة التي ت�ضتخدمها وت�ضتنفدها، وتخلف ملوثات 
احتمالية حدوث  ترفع  كذلك  من�ضدة.  مائية  واأنظمة 
الفي�ضانات، وتت�ضبب يف التعرية اجلينية للمحا�ضيل 
التنوع احليوي يف  العامل، وتقلل من  واملا�ضية حول 

حميط الن�ضاط.
هكذا، يت�ضح لنا اأن الزراعة املكثفة عمل مربح، 
املتزايد  الطلب  و�ضع  مع  للقت�ضاد  �رضورية  وهي 
من  النوع  هذا  مثل  اأن  اإل  العتبار؛  يف  الغذاء  على 
تاأثرياته  دائًما  له  �ضيظل  ال�ضناعية"  "الزراعة 
ال�ضلبية يف الو�ضط الزراعي والبيئة. وعلى الرغم من 
ذلك، فاإن لها اأوجه النفع التي �ضاعدت على التخفيف 
من تغري املناخ؛ وذلك من خلل امل�ضاعدة على زيادة 
اإنتاجية الأرا�ضي التي مت اإزالة الغابات بها بالفعل؛ 

مما يقلل احلاجة اإىل اإزالة املزيد.
يظن  وقد  املكثفة.  للزراعة  وعيوب  مزايا  هناك 
البع�س اأن املميزات اأقل كثرًيا من العيوب. ولكن هذا 
�ضيظل حمل �ضك يف عامل ينتقل من حقبة يتوافر فيها 

الطعام اإىل حقبة يندر فيها.
املراجع

http://www.everythingconnects.org/
http://www.britannica.com/
https://en.wikipedia.org



9

20
15

ف 
ري

 خ
|

بقلم: �ضارة خطاب
وتناق�س  الأر�ضية،  الكرة  �ضكان  تزايد  مع 
يتجه  املحا�ضيل،  واإنتاج  للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي 
قطاع الزراعة اإىل احللول التي تعتمد على زيادة راأ�س 
املال. حتتاج النباتات اإىل اأ�ضعة ال�ضم�س بالإ�ضافة اإىل 
من  عليهما  احل�ضول  ميكن  اللذين  واملغذيات  املياه 
الزراعة  املزارعون  في�ضتخدم  �ضهولة.  بكل  الرتبة 
ذات  تربة  اإىل  حتتاج  التي  النباتات  لزراعة  املائية 
ظروف ي�ضعب احلفاظ عليها. وتعتمد هذه التقنية على 
با�ضتخدام و�ضط  الغذائية  املحاليل  النباتات يف  زراعة 

ا�ضطناعي اأو بدونه، وذلك لتوفري الدعم امليكانيكي.
تعني الكلمة الإجنليزية "Hydroponics" املقابلة 
زراعة  حرفيًّا  بالعربية  املائية"  "الزراعة  مل�ضطلح 
النباتات يف املاء، ولكن الآن يتم تطبيق هذه التقنية على 
النباتات التي تنمو يف اأي و�ضط اآخر غري الرتبة. ومن 
اأن الزراعة املائية ُطبقت منذ اآلف ال�ضنني؛  ح  الـُمرجَّ
حيث ُيعتقد اأن حدائق بابل املعلقة عملت وفًقا ملبادئ 
بتطوير  الأزتيك  ح�ضارة  قامت  كما  املائية؛  الزراعة 

نظام احلدائق العائمة اعتماًدا على الزراعة املائية.
و�ضط  يف  النباتات  زراعة  املائية  الزراعة  ت�ضمل 
اأية  بتوفري  تقوم  ل  خاملة  مادة  وهو  خامل،  اإمناء 
حملول  تو�ضيل  يتم  حيث  للنباتات؛  غذائية  مواد 
اإىل  متوازنة  حمو�ضة  درجة  ذي  الغذائية  املواد  من 
التحكم  ال�ضهل  من  للذوبان.  قابل  �ضكل  يف  اجلذور 

بحيث  ودرجتها،  املغذي  املحلول  حمو�ضة  قوة  يف 
املواد  من  املنا�ضبة  الكمية  على  النباتات  حت�ضل 
املغذية. وهذا ي�ضمح للنباتات اأن حت�ضل على غذائها 
مبجهود اأقل؛ على عك�س الزراعة يف الرتبة حيث اإن 
وبعدها  الغذائية  املواد  عن  بالبحث  تقوم  اجلذور 
تقوم با�ضتخراجها. وهناك اأنواع خمتلفة من اأنظمة 
الزراعة املائية، على الرغم من اأن جميعها يعتمد على 

نف�س املفاهيم الأ�ضا�ضية.
نظام النح�ضار والتدفق: واملعروف اأي�ًضا با�ضم 
على  النظام  هذا  ويحتوي  وال�رضف،  الغمر  نظام 
ويوجد  الو�ضط؛  داخل  النباتات  بها  تو�ضع  �ضينية 
على  يحتوي  ال�ضينية  اأ�ضفل  منف�ضلة  علبة  يف  خزان 
املياه واملواد املعدنية. يتم �ضبط جهاز توقيت لت�ضغيل 
فعند  الغذائية؛  العنا�رض  م�ضخة موجودة يف خزان 
باملغذيات  ال�ضينية  مبلء  امل�ضخة  تقوم  الت�ضغيل، 
لتنمو.  حتتاجها  التي  بالعنا�رض  النباتات  متد  التي 
يعمل هذا النظام ب�ضكل اأف�ضل مع النباتات ال�ضغرية 

مثل الأع�ضاب وعادة ما ُي�ضتخدم يف املنازل.
العنا�رض  اإ�ضافة  يتم  بالتنقيط:  الري  نظام 
الغذائية اإىل خزان من املياه لإن�ضاء خزان للمغذيات 
يتم  ثمَّ  ومن  النباتات.  عن  بعيًدا  بها  الحتفاظ  يتم 
�ضخ املياه من خلل �ضبكة من الأنابيب، وت�ضل اإىل 
امل�ضخة  يف  التحكم  وميكن  فردي؛  ب�ضكل  النباتات 

الأف�ضل  النظام  هذا  ُيعد  توقيت.  جهاز  با�ضتخدام 
النباتات  مثل  جذور  لديها  لي�س  التي  للنباتات 

ال�ضغرية، متاًما مثل نظام النح�ضار والتدفق.
تقنية ال�رضيحة املغذية: هو نظام يعتمد على املياه 
ا�ضتخدام  ويتم  و�ضائط،  اأو  تربة  اأية  اإىل  يحتاج  ل 
قنوات خ�ضبية لبناء هذا النظام؛ بحيث يتم �ضخ املياه 
الغنية باملغذيات اإىل الطرف العلوي لكل قناة. تنحدر 
اأن  اإىل  القنوات اإىل الأ�ضفل، وتتجمع املياه يف النهاية 
يتم �ضخها وا�ضتخدامها مرة اأخرى من خلل النظام. 
والنباتات ذات اجلذور اجليدة هي النباتات الوحيدة 
التي قد تعمل مع هذا النظام، مثل الطماطم واخليار.

تعليق  يتم  النظام  هذا  يف  الهوائية:  الزراعة 
ثم  للأ�ضفل.  متدلية  وجذورها  الهواء،  يف  النباتات 
وتقوم  الأنبوب،  اأعلى  املغذيات  من  حملول  �ضخ  يتم 
على  املحلول  بر�س  اأكرب  �ضغط  ذات  اأخرى  م�ضخة 
اجلذور املعلَّقة. ُيعترب هذا النظام الأ�ضعب يف الت�ضميم 

والتحكم، ولكنه واعد لل�ضتخدامات التجارية.
الو�ضائط،  على  يعتمد  نظام  هو  الفتيل:  نظام 
اأو  بالربليت  مليئة  �ضينية  يف  النباتات  وتو�ضع 
يتم  جذر،  كلِّ  اأ�ضفل  وعند  ال�ضخري؛  ال�ضوف 
اأ�ضفل  اإىل  و�ضع حبل من النايلون يرتك معلًقا وميتد 
ثمَّ  ومن  اخلزان؛  اأعلى  ال�ضينية  تو�ضع  ال�ضينية. 
والعنا�رض  املياه  بامت�ضا�س  النايلون  اأحبال  تقوم 
جذور  اإىل  ت�ضل  حتى  بفتلها  تقوم  حيث  الغذائية؛ 
النباتات. ُيعترب هذا النظام هو الأف�ضل؛ لأنه ل يتطلب 
اأية م�ضخات اأو غريها من املعدات التي يتم �رضاوؤها.

اأنظمة  ا�ضتخدام  من  كبرية  بيئية  فوائد  هناك 
الزراعة املائية؛ فهي حتتاج اإىل حوايل 10% من املياه 
ويرجع  الرتبة.  على  القائمة  الزراعة  تتطلبها  التي 
باإعادة  ت�ضمح  املائية  الأنظمة  اأن  حقيقة  اإىل  ذلك 
املغذيات،  وحماليل  املياه  ا�ضتخدام  واإعادة  التدوير 
اإهدار املياه. كذلك فاإن الرتبة  وهكذا، فهي حتد من 
مكثًفا  ا�ضتخداًما  تتطلب  التي  الآفات  من  كثري  بها 
للمبيدات على عك�س الزراعة املائية؛ مما يجعل الهواء 
التي  الأمرا�س  من  ويحد  اأنظف،  والغذاء  والرتبة 
الزراعة  فاإن  ذلك،  على  وعلوة  خللهم.  من  تنتقل 
تتطلبه  الذي  الأ�ضمدة  كم  ربع  حوايل  تتطلب  املائية 

الزراعة التقليدية.
املائية  الزراعة  باأنظمة  املزروعة  النباتات  ولأن 
لديها اإمكانية الو�ضول املبا�رض للمياه واملغذيات، فهي 
من  لتمكنها  ممتدة  جذور  ُنُظم  تطوير  اإىل  ت�ضطر  ل 
العثور على املغذيات التي حتتاجها. وهذا يوفر الوقت؛ 
حيث تنتج نباتات �ضحية يف حوايل ن�ضف الوقت الذي 
تتطلبه الزراعة التقليدية. فُتعترب تقنية الزراعة املائية 
اأن  املغلقة، وميكن  الأماكن  الزراعة يف  مثلى يف حالت 

ُت�ضتخدم لزراعة النباتات على مدار ال�ضنة.
ا يف  اإن تقنية الزراعة املائية هي اأ�رضع القطاعات منوًّ
جمال الزراعة، وميكن اأن تكون حلًّ للمخاوف الدولية 

املتنامية؛ مثل: تناق�س الرتبة، وندرة املياه والغذاء.
املراجع

http://www.homehydrosystems.com
http://www.explainthatstuff.com
http://www.simplyhydro.com
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بقلم: جيلن �ضامل

كان  منذ  كثرًيا  الزراعة  تقدمت  لقد 
حمراًثا،  الطعام  لإنتاج  حتتاجه  ما  ُجلُّ 
اليوم؛  للزراعة  و�ضوًل  وماء،  ومنجًل، 
والتقنيات  الآلت،  ت�ضتخدم  حيث 
كمية  تفوق  ولذلك  والعلم.  احلديثة، 
الطعام التي ميكننا اإنتاجها اليوم ما كان 
ميكن اإنتاجه حينذاك مبراحل. ولكن على 
الرغم من ذلك، ومع كل هذا التقدم، فاإن 
يعانون  يزالون  ل  �ضخ�س  املليار  قرابة 
من عدم الأمن الغذائي واجلوع امل�ضتمر.

ففي العامل النامي، حيث يقطن معظم من يعانون 
�ضتينيات  يف  اخل�رضاء"  "الثورة  حدثت  اجلوع، 
ا�ضتخدام  اأدخلت  التي  املا�ضي،  القرن  و�ضبعينيات 
زيادة  على  للم�ضاعدة  احلديثة  التكنولوجيات 
املحا�ضيل. فا�ضتخدمت تنوعات املحا�ضيل امل�ضممة 
اإنتاًجا، وطبقت و�ضائل الري  اأكرث  خ�ضي�ًضا لتكون 
اأدى  مما  الزراعة؛  اإدارة  تقنيات  واأدخلت  املح�ضنة، 
ال�ضتحداثات  تلك  املزارعني.  معي�ضة  تغيري  اإىل 
وذلك  الغذائية،  الإمدادات  زيادة  وراء  الزراعية 
الثورة  منذ  يتوقف  مل  الزراعية  النواحي  يف  التقدم 
التقنيات  اأحدث  بع�س  اإىل  نظرة  فلنلِق  الإغريقية؛ 

والأدوات امل�ضتخدمة اليوم.
يف  العوامل  اأهم  اأحد  بالطبع  هي  الرتبة  اإن 
بع�ضها  الرتبة،  من  متعددة  اأنواع  وهناك  الزراعة؛ 
ال�ضتخدام  �ضاأن  ومن  الآخر.  من  خ�ضوبة  اأكرث 
ا عن تدعيمها؛  املفرط لل�ضماد اأن ي�ضيء للرتبة عو�ضً
النبات  ميت�ضه  اأن  دون  بكرثة  ا�ضتخدامه  مت  فاإذا 
املياه.  جماري  يف  املطاف  به  ينتهي  ف�ضوف  كامًل، 
لتوزيع  حديثة  طريقة  ت�ضتخدم  ذلك  حدوث  لتفادي 

ال�ضماد تعرف بالغر�س العميق لل�ضماد.

كلِّ  يف  ال�ضماد  ن�رض  عن  ا  عو�ضً اأنه  ذلك  معنى 
من  متخ�ض�ًضا  �ضماًدا  املزارعون  ي�ضتخدم  الأر�س، 
تدريجيًّا  النيرتوجني  يبعث  الذي  امل�ضغوط،  الفحم 
بحيث يح�ضل النبات على النيرتوجني الذي يحتاجه 
على فرتة من الزمن. يو�ضع الفحم امل�ضغوط بالقرب 
10�ضم؛  حوايل  عمق  على  منوها  اأثناء  النباتات  من 
فتحر�س تلك الو�ضيلة على ا�ضتخدام الكمية اللزمة 
فعالية  اأكرث  النيرتوجني  ا�ضتخدام  يجعل  مما  فقط؛ 
مثل  اإفريقية  دول  يف  الطريقة  تلك  ت�ضتخدم  بكثري. 

نيجرييا، وقد اأتت بنتائج عظيمة.
املرتبط  الإداري  ال�ضتخدام  ذلك  تطبيق  وميكن 
املحا�ضيل.  زراعة  على  للموقع  املحددة  باملغذيات 
البل�ضتيكية  للأنابيب  امل�ضتخدمة  الري  فاأنظمة 
تو�ضع   – النقاطات   – للماء  ال�ضغرية  املخارج  ذات 
يف  ببطء  املاء  اإطلق  ويتم  النبات،  جذر  يكون  حيث 
القليل  ال�ضتخدام  هذا  ي�ضاعد  حتديًدا.  املنطقة  تلك 
للماء على احلفاظ عليه، كما ي�ضمح للرتبة بالحتفاظ 

باملغذيات؛ حيث ل تنجرف مع املياه الفائ�ضة.
اأنه  هو  النظام  لذلك  الرائعة  الإ�ضافات  من 
ميكن عمله با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية؛ فل يحافظ 
على  يحافظون  بل  فح�ضب،  املاء  على  املزارعون 
الطاقة اأي�ًضا. فاأجريت درا�ضة يف بنني؛ حيث اكت�ضف 
كما  موفر،  هذا  ال�ضم�ضي  التنقيطي  الري  نظام  اأن 
ي�ضاعد على زيادة الدخل يف القرى التي اأجريت فيها 
التجربة. اإل اأن هذا النظام ل يزال مكلًفا، ولذلك لي�س 
متاًحا بوفرة للمزارعني بعد. ولكن الباحثون ياأملون 
القادمة  الأعوام  يف  تكلفة  اأقل  اآخر  ت�ضميم  عمل  يف 

واإتاحته بتو�ضع للمزارعني.
معدات  تطوير  اإىل  الدقيقة  الزراعة  اأدت  كما 
دقيقة  حقيقية  بيانات  بجمع  للمزارعني  ت�ضمح 
بالإدارة  اخلا�ضة  القرارات  واتخاذ  حقولهم،  من 
املعدات  تلك  اإحدى  البيانات.  تلك  بناًء على  الزراعية 
تدعى "جرين-�ضيكر" )GreenSeeker( – الباحث 
عن اخل�ضار – وت�ضتخدم لقيا�س م�ضتوى النيرتوجني 

للنباتات، بالإ�ضافة اإىل تقييم �ضحتها.
العاملي  الربنامج  مدير   – برونو جرارد  فح�ضب 
الذرة  لتح�ضني  الدويل  باملركز  الزراعة  على  للحفاظ 
العلقة  على  يعتمد  "جرين-�ضيكر  فاإن:   – والقمح 
والقريب  الأحمر  الطيف  يف  ال�ضوء  انعكا�س  بني 
النيرتوجني يف نف�س  للنبات وحالة  من حتت الأحمر 

حيث  للغاية؛  مفيدة  املحمولة  الآلة  وتلك  النبات". 
على  مبنية  قرارات  اتخاذ  على  املزارعني  ت�ضاعد 
تقليل  على  امل�ضاعدة  اأي�ًضا  كما ميكنها  اأكرب،  معرفة 

تلوث املياه اجلوفية.
التكنولوجيا  عن  احلديث  يكتمل  ل  وبالطبع 
دون ذكر الروبوتات؛ ففي الأعوام الأخرية، تقدمت 
الروبوتات  �ضاأن  ومن  كثرًيا.  الزراعية  الروبوتات 
جمع   –  )AgBots( الأجبوتات  اأو   – الزراعية 
البيانات املختلفة، وت�ضجيل كميات الأمطار وحمتوى 
كما  الري.  متابعة  اإىل  بالإ�ضافة  املياه،  من  الرتبة 
واإر�ضالها  الأفلم،  وت�ضوير  ال�ضور  التقاط  ميكنها 
اإىل املزارعني يف الوقت الفعلي، وكذلك اإر�ضال ر�ضائل 
حتذير ن�ضية عند اقتفاء اأثر اأي خطاأ. وت�ضمم بع�س 
والآفات  الأع�ضاب  اإزالة  من  لتتمكن  الأجبوتات 

ا اأو كيميائيًّا. ميكانيكيًّ
ت�ضنع الأجبوتات با�ضتخدام امليكروكمبيوترات، 
كما  املحمول،  �ضبكة  مودم  واأجهزة  واملج�ضات، 
حتلق  �ضغرية  طيار  دون  بطائرات  بع�ضها  يت�ضل 
فوق احلقول جلمع البيانات من الهواء. ولأن الطاقة 
بالطاقة  لتعمل  ت�ضمم  فاإنها  دائًما  اأ�ضا�ضي  عامل 
مع  بالربط  للطاقة.  موفرة  يجعلها  مما  ال�ضم�ضية؛ 
الربامج التحليلية والإح�ضائية، �ضتتوفر كمية هائلة 
الإدارة  �ضينقل  الذي  الأمر  للمزارعني،  البيانات  من 

الزراعية اإىل م�ضتوى اآخر متاًما.
هناك  الكثري،  وغريها  التطورات  تلك  كلِّ  مع 
الفعالة  الزراعة  تقنيات  توفر  باأن  عري�ضة  اآمال 
اجلوع  م�ضكلة  حلِّ  من  كبرًيا  جزًءا  وتكنولوجياتها 

العاملية.
املراجع

http://www.businessinsider.com
https://will.illinois.edu
http://farmindustrynews.com
http://www.theguardian.com
http://www.theguardian.co
http://www.agbot.org/
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بقلم: اأحمد خالد

تعداد �ضكان العامل يف تزايد م�ضتمر، 
مما يعني زيادة الطلب على الغذاء؛ ومع 
املعدل  الغذاء  لفكرة  النا�س  تقبل  عدم 
زيادة  يف  احلل  يكمن  الآن  حتى  جينيًّا 
اإنتاج املحا�ضيل الزراعية. من هنا ظهرت 
البيانات  على  القائمة  الزراعة  خدمات 
املبا�رضة  املتابعة  على  املزارعني  مل�ضاعدة 
حقولهم  من  جتميعها  يتم  التي  للبيانات 
ومقارنتها بالبيانات املجمعة من احلقول 

الأخرى.

من  جديدة،  بذور  على  املزارع  يح�ضل  فعندما 
املرجح اأنه �ضيقوم باختبارها يف ف�ضل الربيع؛ لكنه 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضتاء.  ف�ضل  حتى  الثمار  يجني  لن 
للتاأكد  ف�ضول  لعدة  جمدًدا  بتجربتها  �ضيقوم  ذلك، 
من ر�ضده لنمط زراعتها. بعد مرور ثلث �ضنوات، 
�ضيظل  ولكن  موؤكدة؛  نتائج  املزارع  لدى  �ضيتكون 
ا هي ال�ضبب  ال�ضوؤال القائم هو: اإذا كانت البذور حقًّ
لل�ضماد  يكون  اأن  املمكن  من  فهل  الختلف،  وراء 
اجلديد الذي ا�ضتخدمه، اأو الفراغات بني املح�ضول، 
اأو جودة الرتبة، اأو اأي عامل اآخر تاأثري يف املح�ضول؟
 Farmers Business( املزارعني اأعمال  �ضبكة 
جتميع  على  تعمل  جديدة  �ضبكة  هي   )Network
الوليات  اأرجاء  جميع  من  املزارعني  من  البيانات 
من  ال�ضتفادة  على  مل�ضاعدتهم  الأمريكية  املتحدة 
متعددة  الزراعة  مفهوم  با�ضتخدام  بع�ضهم  خربات 
جم�ضات  با�ضتخدام  موؤخًرا  قاموا  وقد  امل�ضادر. 
متخ�ض�ضة، وجنحوا يف جتميع بيانات ما يقرب من 
�ضبعة مليني فدان من الأرا�ضي الزراعية من �ضبع 

ع�رضة ولية اأمريكية.
املزارعون  كان  املج�ضات،  ا�ضتخدام  بداية  يف 
ي�ضريون داخل احلقول لقراءة كلِّ واحد على حدة، 
مرة  عادًة  بها  يقومون  كانوا  مرهقة  عملية  وهي 
ال�ضم�ضية  الطاقة  حمطات  ومب�ضاعدة  اأ�ضبوعيًّا. 
باإمكانهم  اأ�ضبح  بالكامل،  احلقل  على  املوزعة 
العتماد على الطاقة النظيفة جلمع البيانات املطلوبة 
من املج�ضات بالإ�ضافة اإىل بيانات عن الطق�س حول 
احلقل، وذلك ي�ضاعد �ضانعي القرار على حتديد موعد 
املحطات  اإحدى  امل�ضتخدمة.  البذور  وجودة  الري 
تقوم بتحويل املعلومات التي مت جتميعها اإىل قاعدة 
ثم  خلوية،  اإ�ضارات  طريق  عن  الرئي�ضية  البيانات 
 – الآيل  حا�ضبه  على  البيانات  بتجميع  املزارع  يقوم 

اأو حا�ضبه اللوحي اأو هاتفه – والو�ضول اإليها يف اأي 
الآخرين  املزارعني  مع  وم�ضاركتها  وحتليلها  وقت 

من مكتبه، اأو عربته، اأو منزله.
طريق  عن  الـُمجمعة  البيانات  جميع  مقارنة  تتم 
و�ضع اخلرائط جنًبا اإىل جنب وتقييم تاأثري كل عامل 
يف احلقل، اإىل جانب كلِّ البيانات التي ميكن م�ضاركتها 
يتم  والذين  الثقة،  حمل  ال�رضكاء  اأو  اخلرباء  مع 
اختيارهم بناًء على املعايري املف�ضلة للم�ضتخدم، التي 
النوع من  يرغب يف ال�ضتف�ضار عنها. ا�ضتخدام هذا 
التكنولوجيا يوفر اأموال املزارعني التي يتم اإنفاقها 
يف  ا�ضتخدامها  اأجل  من  املياه  يوفر  كما  املياه،  على 
�ضحة  على  احلفاظ  جانب  اإىل  هذا  اأخرى.  اأغرا�س 

الب�ضتان من اأجل اإنتاج املحا�ضيل باأف�ضل جودة.
 )Myjohndeere.com( الإلكرتوين  املوقع  ويعترب 
ثم  بياناته  املزارع  بها  ي�ضجل  اإلكرتونية  بوابة 
عة  الـُمجمَّ للمعلومات  الو�ضول  ذلك  بعد  ي�ضتطيع 
تلك  وت�ضل  البيانات.  بقاعدة  املو�ضلة  املج�ضات  من 
الطق�س  تت�ضمن  خارجية،  بيانات  لقواعد  البيانات 
والبيانات املالية. اأحد الأمثلة على البيانات التي ميكن 
جتميعها هو ا�ضتهلك الوقود يف الآلت املختلفة، التي 
ح�ضب  اإنتاجيتها  درجات  لتحليل  ر�ضدها  ميكن 
بيئات  من  عة  الـُمجمَّ البيانات  ن  وتكوِّ ال�ضتخدام. 
بيانات  قاعدة  النهاية  يف  ن  تكوِّ خمتلفة  وحما�ضيل 
�ضخمة تعمل على �ضبط عملية الزراعة ب�ضكل دقيق 

من اأجل الو�ضول للم�ضتوى الأمثل من جودة الإنتاج.
من  تقلل  حيث  للغاية؛  مفيدة  اأداة  البوابة  هذه 
املبا�رض  الر�ضد  طريق  عن  الآلت  توقف  اإمكانية 
بنقاط  التنبوؤ  ميكنها  كما  امل�ضبقة.  والختبارات 
ال�ضعف قبل حدوث م�ضكلت ب�ضببها، ولذلك فهذه 
مع  مبكرة  مرحلة  يف  م�ضاطرتها  ميكن  املعلومات 
وحتديد  الغيار  قطع  طلب  عن  امل�ضئولني  املهند�ضني 

مواعيد اأكرث ل�ضيانة املعدات.
جمع  جمرد  من  اأكرث  عدة  فوائد  البوابة  ولتلك 
البيانات ومقارنة النتائج. فاأي مزارع باإمكانه طلب 
لنظم  الغيار  قطع  مثل:  زراعية؛  ومنتجات  معدات 
البذر، واملكاب�س، والروافع، واجلرارات. واإذا كان 
التخطيط؛  عن  ال�ضتف�ضار  فيمكنه  مبتدًئا  املزارع 
مثل: خطط تقييم املخاطر، اأو خطط الربح التي ميكن 

اأن ت�ضاعده على بداية م�ضواره الزراعي.
على الرغم من ذلك، ف�ضيظل الكثري من املزارعني 
من  الكم  هذا  ل�ضتخدام  متحم�ضني  وغري  مرتددين 
باأيديهم.  العمل  على  اعتادوا  حيث  التكنولوجيا؛ 
ولكن، مثلها مثل اأي تقنية جديدة �ضت�ضتغرق بع�س 

الوقت؛ ليعتادوا عليها ولتنت�رض يف العامل.
املراجع

http://mashable.com
https://myjohndeere.deere.com
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بقلم: معتز عبد املجيد

بالإجنليزية  اجلافة  الب�ضتنة  كلمة  ت�ضتق 
 ،"xeros" اليونانية  الكلمة  من   "Xeriscaping"
ا وكلمة "scape" التي تعني موقًعا.  التي تعني جافًّ
تعني  للكلمة  احلرفية  الرتجمة  اأن  من  الرغم  وعلى 
الب�ضتنة  نتائج  تعك�س  ل  فاإنها  اجلاف"،  "املوقع 
اجلافة اأو اآثارها؛ لأنها ل تت�ضمن املناطق القاحلة، 
املرتبطة  النباتات  اأنواع  اأي نوع من  اأو  اأو اجلافة، 
يف  البتكار  هو  الأدق  التعريف  رمبا  اجلاف.  باملناخ 

ا�ضتخدام الأرا�ضي للحفاظ على ا�ضتهلك املياه.
لكن  اجلافة،  للب�ضتنة  كثرية  جوانب  وهناك 
للمنطقة  ملئمة  نباتية  مواد  ا�ضتخدام  هو  جوهرها 
اأو لوفرة املياه فيها، وهذا يعني يف كثري من الأحيان 
الب�ضتنة  فت�ضتخدم  املحلية.  النباتات  ا�ضتخدام 
اجلافة اأنواًعا حمددة من النباتات، واختيار اأي منها 
حالة  لكلِّ  اأنه  مبعنى  الدقة،  بغاية  يتم  ل�ضتخدامه 
عادًة  الختيار  ويتم  لل�ضتخدام.  اأمثل  نوع  يوجد 
بناًء على الظروف املناخية ونوع الرتبة امل�ضتخدمة.

بف�ضل  اجلافة  احلدائق  اإىل  النظرة  تطورت 
اإبداعات القائمني على احلدائق والختبارات العلمية 
املحلية  النباتات  بوفرة  املدعمة  بها  يقومون  التي 
حول  املرتفعة  اجلاف  الطق�س  مناطق  من  والدخيلة 
الب�ضاتني  اأن  تعني  ل  قليلة  مبياه  والزراعة  العامل. 
اأن  ميكن  بل  ال�ضبار؛  ب�ضاتني  مثل  �ضتبدو  اجلافة 
من  متنوعة  جمموعة  وبها  زاهية  األوان  ذات  تكون 
احلديقة  مثل  مثلها  مبهجة  تكون  واأن  النباتات، 

التقليدية التي يتم ريها باملياه.

اأو  كتاب  بقراءة  تتم  ل  جاف  ب�ضتان  وزراعة 
العديد  فهناك  التعليمات؛  من  جمموعة  باتباع 
املوقع،  مبكان  اخلا�ضة  املميزة  العنا�رض  من 
من  عدد  جانب  اإىل  املالك،  واأف�ضليات  وخ�ضائ�ضه، 
يتم  اأ�ضا�ضية  مبادئ  �ضبعة  هناك  الأخرى.  العنا�رض 
تلك  اجلافة.  الب�ضتنة  عمل  عند  العتبار  يف  اأخذها 
اعتبارها  وميكن  املناطق  من  لعديد  ملئمة  املبادئ 
با�ضتخدام  اإقليميًّا  ملئمة  اأر�س  زراعة  عند  دليًل 
كمية قليلة من املياه؛ كما اأنه من ال�ضهل تطبيقها يف 

الزراعة املنزلية.
1( التخطيط والت�سميم: 

حلجم  وفًقا  للموقع  تخطيطي  ر�ضم  بعمل  قم 
مثل  الأ�ضا�ضية،  املوقع  عنا�رض  باإبراز  وقم  الأر�س 
وال�رضفة  امل�ضاة،  وممر  ال�ضيارات،  وممر  املنزل، 
اآخر  عن�رض  واأي  والأ�ضجار،  املر�ضوف،  الفناء  اأو 
بعدها  ميكن  الأ�ضا�ضية،  اخلطة  و�ضع  عند  موجود. 
�ضيكون  التي  الأماكن  تظهر  ت�ضورية  خطة  و�ضع 
واملناظر  املعمرة،  النباتات  واأماكن  الع�ضب،  فيها 

الطبيعية، وال�ضا�ضات، واملنحدرات ... اإلخ.
2( معاجلة الرتبة:

ال�ضماد  ا�ضتخدام  من  �ضت�ضتفيد  النباتات  معظم 
وتف�ضل  باملاء.  الحتفاظ  على  الرتبة  ي�ضاعد  الذي 
على  احل�ضوية  الرتبة  ال�ضحراوية  النباتات  بع�س 
النباتات  تكون  اأن  فينبغي  جيًدا؛  املعاجلة  الرتبة 
لتلئم  الرتبة  معاجلة  تتم  اأن  اأو  للرتبة،  ملئمة 

النباتات.

3( الري ال�سليم:
اأو  باليد  جيًدا  اجلافة  الب�ضاتني  ري  ميكن 
ا�ضتخدم  للع�ضب،  اآيل.  ر�س  نظام  با�ضتخدام 
ذات  الر�ضا�ضات  اأو  بالرتو�س  تعمل  التي  الدوارات 
وبزوايا  اأكرب  قطرات  تبخ  لأنها  الدوارة؛  الفوهات 
الرياح  جرف  تفادي  على  يعمل  مما  منخف�ضة؛ 
اأو  التنقيط،  خطوط  اأو  الر�ضا�ضات،  وتعمل  لها. 
وال�ضجريات،  الأ�ضجار،  ري  عند  بكفاءة  النافورات 

والزهور، والنجيل.
املتذبذبة  الر�ضا�ضات  جتنب  باليد،  الري  عند 
والر�ضا�ضات التي تهدر املياه يف الهواء اأو الر�ضا�ضات 
الر�ضا�ضات  اأنواع  فاأكفاأ  ب�ضيًطا.  رذاًذا  ت�ضدر  التي 
ت�ضدر قطرات كبرية قريبة من الأر�س؛ حيث تروي 
لزراعة جذور عميقة. ول  بعمق وب�ضكل غري منتظم 
تقم بالري خلل �ضاعات النهار اأبًدا لتقليل املياه التي 
تفقد ب�ضبب التبخر. با�ضتخدام نظام الر�س الآيل، قم 
مع  لتتما�ضى  ا  �ضهريًّ التحكم  اأجهزة  ب�ضبط  اأي�ًضا 
الظروف املناخية؛ كذلك، قم برتكيب جهاز ا�ضت�ضعار 

الأمطار لغلق النظام عند هطول الأمطار.
4( االختيار االأمثل للنباتات ومنطقة 

الزراعة:
املناطق املختلفة داخل احلديقة كميات   ت�ضتقبل 
لتقليل  والرطوبة.  والرياح،  ال�ضوء،  من  خمتلفة 
اإهدار املياه، قم بتجميع النباتات التي تتطلب كميات 
م�ضابهة من ال�ضوء واملياه و�ضعها يف مكان ينا�ضب 

متطلباتها.

الب�ضتنة  اأو   − اجلافة  الزراعة 
اجلافة − هي القيام باأعمال الزراعة 
ظل  يف  والب�ضتنة  احلدائق  وجتميل 
تقليل احلاجة اإىل مياه الري اأو عدم 
احلاجة اإليها كليًّا. ويتم الرتويج لها 
م�ضادر  اإىل  تفتقر  التي  املناطق  يف 
ميكن  اأو  اإليها  الو�ضول  �ضهل  مياه 
يف  رواًجا  تلقى  كما  عليها،  العتماد 

مناطق اأخرى ت�ضح فيها املياه.
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يف  معتدلة  ري  مياه  حتتاج  التي  النباتات  �ضع 
اأو يف  امليزاب،  اإىل جانب  املنخف�ضة  مناطق ال�رضف 
اأكرب كمية  الأع�ضاب  الأخرى. وتتطلب  النباتات  ظل 
ممكنة من املياه يف حني تتطلب ال�ضجريات/النباتات 
املعمرة تقريًبا ن�ضف كمية املياه. اأما املناطق اجلافة 
كميات  حتتاج  التي  النباتات  منو  فتدعم  امل�ضم�ضة 
الطول،  خمتلفة  نباتات  وزراعة  املياه.  من  قليلة 

والألوان، والأن�ضجة ي�ضفي جماًل على احلديقة.
5( الك�سوة: 

رطبة،  النباتات  جذور  على  الك�ضوة  حتافظ 
وحتمي الرتبة من التق�رض، وتقلل تبخر املياه، وحتد 
الك�ضوة  و�ضع  فينبغي  ال�ضارة.  الأع�ضاب  منو  من 
اأو ن�ضارة اخل�ضب،  الع�ضوية - مثل رقائق اللحاء، 
من يرتاوح  عمق  على   - املطحون  اخل�ضب   اأو 
�ضبكة  فت�ضنع  الليفية  الك�ضوة  اأما  اإىل10�ضم.   5  
الك�ضوة  واأما  اأكرب؛  ب�ضكل  والأمطار  الرياح  تقاوم 
فيجب  واحل�ضى،  ال�ضخور  مثل  الع�ضوية،  غري 
النباتات  وترفع  5-7.5�ضم.  عمق  على  و�ضعها 
حرارة  درجة  من  بال�ضخور  املك�ضوة  املحيطة 

املنطقة؛ فحاول احلدَّ من ا�ضتخدامها.
6( املناطق الع�سبية املحدودة: 

املمرات  يف  زراعتها  متت  التي  املحلية  الأع�ضاب 
البقري والع�ضب  الع�ضب  املك�ضوة بالأع�ضاب - مثل 
التي  املياه  كمية  بربع  النمو  ميكنها   - الأزرق 
الأخرى.  الأزرق  الع�ضب  اأنواع  بقية  ي�ضتهلكها 
والأع�ضاب املحلية )يف الف�ضول الباردة( مثل الع�ضب 
مزدهرة  تكون  فاإنها  الطويلة  والف�ضتوكة  الأزرق 
الربيع وال�ضتاء، وت�ضبح �ضاكنة خلل  للغاية خلل 

اأوقات احلرارة املرتفعة وال�ضيف.
الأ�ضناف اجلديدة من الع�ضب الأزرق - مثل الريفيل 
التقليدي  ال�ضتهلك  تقلل   - الطويلة  والف�ضتوكة 
رقيقة  الف�ضتوكة  اأما   .%30 بحوايل  الأزرق  للع�ضب 

وال�ضتخدام  م�ضتمر،  ب�ضكل  مياًها  فتوفر  الأوراق 
الأمثل لها يكون يف املناطق غري املزدحمة اأو املناطق 
كمية  امللئمة  الأع�ضاب  ا�ضتخدام  فيقلل  الظليلة. 
الأع�ضاب امل�ضتخدمة؛ مما �ضيقل�س بدوره كمية مياه 

الري واأعمال ال�ضيانة.
7( ال�سيانة: 

ال�ضيانة  اأعمال  بع�س  الأرا�ضي  جميع  تتطلب 
خلل  تهوية  الأع�ضاب  طبقة  فتتطلب  العام.  خلل 
ف�ضلي الربيع واخلريف اإىل جانب الت�ضميد املنتظم 
يبلغ  األ  اأ�ضابيع. حاول  ثمانية  اإىل  اأ�ضابيع  �ضتة  كل 
دائًما.  بت�ضذيبه  اأكرث من 7.5�ضم وقم  الع�ضب  طول 
املعمرة  والنباتات  وال�ضجريات  الأ�ضجار  و�ضتحتاج 
اإزالة اجلذوع  اأجل  تقليًما على فرتات متباعدة؛ من 
يف  التحكم  اأو  الأوراق،  ازدهار  تعزيز  اأو  امليتة، 
الطول والنت�ضار؛ كما ميكن ال�ضتفادة من النباتات 
التي يتم اإزالتها عن طريق متزيقها وا�ضتخدامها يف 

اأكوام ال�ضماد.
ال�ضتهلك  اجلافة  الب�ضتنة  فوائد  بني  من 
ت�ضتخدمها  التي  املياه  كمية  فتقل  للمياه؛  املنخف�س 
التي  الكمية  ثلث  اإىل  ي�ضل  ما  اإىل  اجلافة  الب�ضاتني 
ت�ضتخدمها الب�ضاتني العادية؛ ومن ثم تتيح مزيًدا من 
والبيئية؛  واملجتمعية،  املنزلية  لل�ضتخدامات  املياه 
كما اأنها ل تتطلب كثرًيا من اأعمال ال�ضيانة؛ فبعيًدا 
فرتات  على  والك�ضوة  ال�ضارة  الأع�ضاب  اإزالة  عن 
متباعدة، فاإن الب�ضتنة اجلافة تتطلب جمهوًدا ووقًتا 
اأقل بكثري من اأجل احلفاظ عليها؛ كما تنخف�س تكلفة 
احلفاظ على الب�ضاتني اجلافة؛ حيث حتتاج اإىل �ضماد 
املمرات  عدد  قلة  اإىل  ذلك  ويرجع  اأقل؛  ومعدات 

الع�ضبية.
يف  زراعتها  تتم  التي  اجلافة  الب�ضاتني  ونباتات 
ال�ضتفادة  ت�ضتفيد  ملئمة  وك�ضوة  وتربة  اأماكن 
الق�ضوى من مياه الأمطار التي حتتفظ بها. وحيث 
النفايات  زيادة  يف  ت�ضهم  الأع�ضاب  ق�ضا�ضات  اإن 

الأ�ضمدة  وا�ضتخدام  القمامة  مقالب  يف  الع�ضوية 
تقلل  اجلافة  الب�ضتنة  فاإن  التلوث؛  من  يزيد  الثقيلة 

النفايات والتلوث.
الب�ضاتني  تكون  األ  ميكن  الآخر،  اجلانب  على 
اجلافة على امل�ضتوى اجلمايل احلديث الكايف، خا�ضًة 
اأوروبا؛ حيث تطبق بع�س احتادات ملك املنازل  يف 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  بخ�ضو�س  �ضارمة  قوانني 
ل�ضتخدامها كمروج ع�ضبية. فتقليل م�ضاحة املروج 
يحد من ا�ضتخدام احلديقة كمكان للرتفيه. وبجانب 
من  لكثري  عائًقا  الأولية  التكلفة  ت�ضكل  قد  ذلك،  كلِّ 

اأ�ضحاب امل�ضالح عند التخطيط لإن�ضاء حديقة.
الب�ضاتني  مقاويل  من  العديد  يوجد  م�رض  يف 
ب�ضكل  القطاع  هذا  فينمو  العمل؛  �ضوق  يف  اجلافة 
متدرج. واحلاجة اإىل ذلك النوع من الزراعة يتنا�ضب 
مياه  على  والطلب  العر�س  حالة  مع  ا  طرديًّ تنا�ضًبا 
الأرا�ضي امل�رضية  اأن معظم  الرغم من  الري. فعلى 
اقت�ضادي  م�ضدر  اأكرب  الزراعة  تعترب  �ضحراوية، 

بف�ضل وجود نهر النيل.
التي  ال�ضيا�ضية  التغريات  ظل  يف  واليوم 
تتمحور  اأ�ضئلة  الأذهان  اإىل  تطرق  املنطقة،  ت�ضهدها 
الزيادة  جانب  اإىل  وذلك  املياه  اإمدادات  تاأمني  حول 
التي ت�ضتهلك  الكثرية  ال�رضيعة والأن�ضطة  ال�ضكانية 
املياه يف م�رض  ندرة  مياًها؛ فل ميكننا جتاهل فكرة 
تنعك�س  اأن  ينبغي  الفكرة  هذه  ما.  ومكان  وقت  يف 
ثم،  ومن  للمياه؛  احلايل  امل�رضيني  ا�ضتهلك  على 
الأن�ضطة  ويف  الزراعة  يف  معينة  تقنيات  تطبيق  يجب 
التي ت�ضتهلك املياه بحيث تقلل اإهدارها، مثل الب�ضتنة 

اجلافة.

املراجع
http://www.ext.colostate.edu/
http://www.xeriscapeweb.swiftpromotion.
com
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بقلم: نوران خالد

منو  من  وقايتها  الأغذية  حفظ  عملية  تت�ضمن 
الأحياء الدقيقة عليها - مثل: البكترييا، والفطريات، 
الأك�ضدة  عمليات  وتثبيط   - وغريها  واخلمائر، 
الغذائي،  املنتج  عمر  لزيادة  الإنزميية  والتفاعلت 
بالإ�ضافة اإىل احلفاظ على جودته ملدة اأطول. ويعد حفظ 
الأغذية من التقنيات التي ا�ضتخدمت منذ ع�ضور؛ ففي 
الب�ضيطة  الأ�ضا�ضية  الطرق  النا�س  ا�ضتخدم  املا�ضي، 
اأطول.  لفرتات  ولتخزينه  طعامهم  ف�ضاد  دون  للحول 
على  اعتماًدا  واخل�رضاوات  الفواكه  بتجفيف  فقاموا 
والأ�ضماك، وتخمري  اللحوم  ال�ضم�س، ومتليح  حرارة 
كانت  احلفظ  اأ�ضاليب  اأن  من  الرغم  وعلى  الألبان. 
فاإن  طبيعية،  كانت  امل�ضتخدمة  والإ�ضافات  بدائية 
اأوقات  يف  كثرية  اأرواًحا  اأنقذت  الب�ضيطة  الطرق  هذه 

املجاعات، واحلروب، والكوارث الطبيعية.
وامليكنة  العلوم  واأحدثت  الزمن  تغري  قد  وها 
اكت�ضفت  فقد  الغذاء.  حفظ  جمال  يف  طفرة  والتقنية 
العمل،  باأغلب  تقوم  الآلت  واأ�ضبحت  الب�ضرتة، 
الإ�ضافات  ودخلت  كهربائية،  املجففات  واأ�ضبحت 
نطاق  على  ال�ضتخدام  حيز  للأغذية  الكيميائية 
وا�ضع. فالآن اأ�ضبحت العملية مميكنة بالكامل باأقل 

تدخل ممكن من الب�رض.
تقنيات رائجة حلفظ االأغذية

الطرق  اأقدم  اإحدى  التجفيف  يعد  التجفيف: 
امل�ضتخدمة يف حفظ الطعام، وهو يعتمد على اإزالة حمتوى 
الب�رض  اعتاد  فقد  قدمًيا،  اأما  الغذائي.  املنتج  من  املياه 
جتفيف الأطعمة عن طريق تعري�ضها ل�ضوء ال�ضم�س، اأو 
الهواء، اأو الرياح؛ واأما حديًثا، فت�ضتخدم تقنيات واآلت 
بجانب الطرق القدمية، مثل جمففات الطعام الكهربائية، 
ت�ضتخدم  التي  الدوارة،  الطبل  اأو  الر�س،  جمففات  اأو 

ل�ضناعة م�ضاحيق الألبان والع�ضائر.
التدخني: تعد هذه العملية اأي�ًضا من اأقدم طرق 
الأطعمة  تعري�س  خلل  من  تتم  وهي  الغذاء،  حفظ 
تعمل  املحرتقة؛ حيث  الأخ�ضاب  املنبعث من  للدخان 
املكونات الكيميائية لهذا الدخان مبثابة مواد حافظة 
ال�ضهرية  الأمثلة  للطعام، كما جتففه احلرارة. ومن 
ثم  متليحه  يتم  الذي  املدخن،  ال�ضمك  التقنية  لهذه 

تدخينه ل�ضمان �ضلمته.

الغذاء،  حلفظ  ال�ضهرية  الطرق  من  التخليل: 
اأو  ملحي،  الأطعمة يف حملول  على حفظ  تقوم  وهي 
خل، اأو زيوت. ومن اأمثلة هذه الأطعمة اخل�رضاوات 

املخللة: اخليار، والزيتون، واجلزر، وغريها.
تعتمد  )التمليح(:  امللح  با�ستخدام  املعاجلة 
بحيث  للطعام  امللح  من  كبرية  كميات  اإ�ضافة  على 
ال�ضهرية  الأمثلة  ومن  التنا�ضح.  بفعل  املياه  جتف 
اأن  اإل  والف�ضيخ؛  ال�رضدين  مثل  اململحة  الأ�ضماك 
الف�ضيخ قد يت�ضبب يف م�ضكلت �ضحية خطرية اإذا مت 

حفظه ب�ضكل غري �ضليم.
لتقنية  م�ضابهة  تقنية  هي  )التحلية(:  الت�سكري 
امللح؛  من  بدًل  ال�ضكر  على  تعتمد  ولكنها  التمليح، 
اأو طهيها  �ضكري  الأغذية يف حملول  يتم حفظ  حيث 

مع ال�ضكر مثلما ُن�ضنِّع املربى.
احللواين  التقنية  هذه  ا�ضتحدث  التعليب: 
الفرن�ضي نيكول اأبري الذي اكت�ضف اأن طهي الأطعمة 
اأية  يقتل  معقمة  برطمانات  اأو  عبوات  يف  تعبئتها  ثم 
متت  واإذا  ي�ضعفها.  اأو  فيها  موجودة  بكتريية  بقايا 
هذه العملية ب�ضكل �ضليم، تظل الأطعمة اآمنة طاملا ظلت 
النا�س  اعتاد  الغلق.  حمكمة  الربطمانات  اأو  العبوات 
طهي الطعام وتعقيم الربطمانات الزجاجية يف املنزل، 
ولكن الآن تقوم م�ضانع مميكنة بالكامل بهذه العملية.

الب�سرتة: اكت�ضفها العامل الفرن�ضي لوي�س با�ضتور 
ال�ضائلة  الغذائية  املنتجات  على  تطبق  يف 1862، وهي 
لدرجة  الطعام  ت�ضخني  العملية  هذه  وتت�ضمن  فقط. 
ثم  ثانية،  اإىل30   15 من  ترتاوح  ملدة  مئوية   75-72
تربيدها فجاأة اإىل درجة حرارة 4 مئوية. ل بد من حفظ 

الطعام املب�ضرت يف الثلجة، ومن اأ�ضهر اأمثلته الألبان.
�سديدة  با�ستخدام درجات احلرارة  التعقيم 
االرتفاع: تعد من تقنيات الب�ضرتة الأكرث قوة؛ حيث 
-135 تعادل  حرارة  درجات  يف  ال�ضوائل  ت�ضخن 

140  مئوية لب�ضع ثواٍن، ثم يتم تربيدها وتخزينها 
الأحياء  جميع  الطريقة  هذه  تقتل  معقمة.  اأوعية  يف 
الدقيقة املوجودة يف الطعام؛ فيمكن اأن تبقى الأطعمة 
حرارة  درجة  يف  �ضليمة  الطريقة  بهذه  املحفوظة 
الألبان  عبوات  اأمثلتها  اأ�ضهر  ومن  ل�ضهور،  الغرفة 

والع�ضائر املوجودة يف املتاجر.

التربيد: يعد من التقنيات احلديثة ن�ضبيًّا؛ حيث 
ظهر بعد اخرتاع الكهرباء والثلجات. يحفظ الطعام 
يف درجة حرارة 4 مئوية اأو اأقل لتبطيء منو الكائنات 
ومن  الإنزميية.  التفاعلت  وحدوث  عليه  الدقيقة 
ثلجات  يف  حفظها  يتم  اأطعمة  اأية  ال�ضائعة  الأمثلة 

املنازل، وامل�ضانع، واملطاعم.
تت�ضمن  وهي  بالتربيد،  �ضبيهة  تقنية  التجميد: 
جتميد الطعام عند درجة حرارة -18 مئوية اأو اأقل؛ 
مما مينع منو البكترييا وحدوث التفاعلت الإنزميية، 
وت�ضتخدم  عديدة.  ل�ضهور  الأغذية  حفظ  ثم  ومن 
الأطعمة  حلفظ  وا�ضع  نطاق  على  حاليًّا  التقنية  هذه 
اخل�رضاوات  اأمثلتها  ومن  واملطهوة،  الطازجة 
يف  حمفوظة  جممدة  اأطعمة  واأية  التجارية،  املجمدة 

املربدات املنزلية اأو الكبرية. 
مواد  وهي  لالأغذية:  ال�سناعية  االإ�سافات 
متنع  للأك�ضدة  وم�ضادة  للبكترييا  م�ضادة  كيميائية 
اأو تدين جودته. وتعد هذه الإ�ضافات  ف�ضاد الطعام 
بها.  املو�ضى  الكميات  وفق  ا�ضتخدمت  طاملا  اآمنة 
النرتات  ا�ضتخدام  الإ�ضافات  هذه  اأمثلة  ومن 

والنرتيت حلفظ اللحوم املعاجلة.
العملية  هذه  على  يطلق  )االإ�سعاع(:  الت�سعع 
الباردة"، وهي تقنية حديثة تعتمد  "الب�ضرتة  اأحياًنا 
على تعري�س الأغذية لإ�ضعاعات اأيونية تعمل على قتل 

الأحياء الدقيقة، واحل�رضات، والآفات.
نهاية، ل بد اأن نعلم جميًعا اأن حفظ الأغذية كان 
من  التي  التقنيات  من  جمموعة   – و�ضيظل   – دائًما 
�ضاأنها اأن تنقذ حياة كثريين. فيعد اتباع املمار�ضات 
اأ�ضا�ضيًّا  اأمًرا  الطعام  اإعداد  اأثناء  الواجبة  ال�ضحية 
ل�ضمان �ضلمة الغذاء. وعلى الرغم من اأن هذا املجال 
ًما ملحوًظا، فاإن الكت�ضافات ل تنتهي،  قد �ضهد تقدُّ

ومل يزل هناك الكثري يف انتظارنا.
املراجع

http://www.ift.org
https://en.wikipedia.org
http://www.fao.org

احليوية،  باجلوانب  الغذاء  علم  ُيعنى 
وذلك  للأطعمة،  والفيزيائية  والكيميائية، 
اأو  املا�ضية  ذبح  اأو  الثمار  ح�ضاد  من  بداية 
املزرعة  "من  اأي  تناولها؛  اإىل  و�ضوًل  الطيور 
– على �ضعيد  الغذاء  املائدة". وتكنولوجيا  اإىل 
اختيار  عند  الغذاء  علم  تطبيق  هي   – اآخر 
الآمنة، وحفظها، ومعاجلتها،  النافعة  الأطعمة 

وتعبئتها، وا�ضتخدامها.
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بقلم: اإ�رضاء علي

الأمور  من  اجليدة  الغذائية  والعادات  الأنظمة 
ب�ضكل  ومنوهم  املدر�ضة،  اأطفال  تنمية  يف  الأ�ضا�ضية 
النقي�س،  وعلى  الأمرا�س.  من  وحمايتهم  �ضليم، 
توؤدي  التغذية  و�ضوء  ال�ضيئة  الغذائية  الأنظمة  فاإن 
الأفراد  تعوق  التي  ال�ضحية  امل�ضكلت  من  عدد  اإىل 

طوال حياتهم.
واتباع  �ضحي  غذاء  تناول  اإىل  الأطفال  يحتاج 
اإىل تناول ثلث  اأنظمة غذائية متوازنة؛ فهم بحاجة 
ذهابهم  قبل  الإفطار  وجبة  وخا�ضة  يوميًّا،  وجبات 
اإىل املدر�ضة، فهي ت�ضاعدهم على التعلم ب�ضكٍل جيد. 
يحتاجون  �رضيًعا،  وتتطور  اأج�ضادهم  تنمو  فبينما 
اإىل كميات متزايدة من الغذاء الذي ميدهم بالطاقة، 
الأغذية  مثل  النمو،  على  وي�ضاعدهم  احلبوب؛  مثل 
ويقيهم  الزيتية؛  واحلبوب  والبقوليات،  احليوانية، 
من الأمرا�س، مثل اخل�رضاوات والفواكه. لذا، تاأكد 
متنوعة  جمموعة  الغذائي  طفلك  نظام  ي�ضمل  اأن  من 

من الأغذية بن�ضب �ضحيحة.

اإىل العمليات  ي�ضري م�ضطلح تغذية العقول 
القدرات  وحت�ضني  املعارف  باكت�ضاب  املتعلقة 
العقلية؛ ومع ذلك، فاإذا مل تتغذ اأج�ضامنا، فلن 
بتعليم  نهتم  اأن  يجب  ولهذا،  عقولنا.  تتغذى 
الطعام  اختيار  كيفية  املدر�ضة  �ضن  يف  اأبنائنا 
ال�ضحيحة؛  الغذائية  العادات  وتنمية  اجليد 
والتعلم،  الدرا�ضة،  على  القدرة  لديهم  لي�ضبح 
وممار�ضة الأن�ضطة البدنية. وباملثل، �ضياأمنون 
من امل�ضكلت ال�ضحية املوؤدية للوهن، وت�ضبح 

لديهم فر�س اأف�ضل حلياة �ضحية.

متد  الوجبات  بني  ال�ضحية  اخلفيفة  والوجبات 
الطفل بالطاقة، وت�ضاعده على النمو ب�ضورة جيدة. 
ومع ذلك، فل يعد تناول عديد من الوجبات اخلفيفة 
ال�ضكريات،  مثل:  واملاحلة؛  وال�ضكرية  اللزجة 
الغازية  وامل�رضوبات  واحللويات،  وال�ضوكولتة، 
جيًدا للطفل؛ فهي ل ت�ضاعد ج�ضمه على النمو ب�ضكل 
اأنها قد تت�ضبب يف  اأو تقيه من الأمرا�س؛ كما  جيد، 
الإ�ضابة بت�ضو�س الأ�ضنان، وتوؤدي اإىل زيادة الوزن، 

وال�ضمنة، واأمرا�ضهما.
اأبناءها كيفية التعرف على  يجب اأن ُتعلِّم الأ�رض 
يعرفوا  اأن  فيجب  واختيارها؛  ال�ضحية  الأطعمة 
الأغذية التي يتناولها وي�ضرتيها اأبناوؤهم يف املدر�ضة، 
وعلى  ال�ضحيحة.  اخليارات  اإىل  ذلك  يف  وير�ضدوهم 
ت�ضكيل  يف  اأ�ضا�ضي  الأ�رضة  دور  اأن  من  الرغم 
�ضلوكيات الطفل اخلا�ضة بالتغذية، فاإنها لن تتمكن 
من حتقيق هذا الهدف وحدها؛ حيث اإن الثقافة لها 
تاأثري اأكرب يف معتقدات التغذية وقيمها، وممار�ضاتها.
املهارات  الأطفال  تعليم  املدار�س  تدعم  اأن  فيجب 
الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بالطعام والتغذية؛ حيث تعد بيئة 
الأكل  تناول  على  الأطفال  ت�ضاعد  فهي  لذلك.  مثالية 
ال�ضحي، ومقاومة ال�ضغوط املجتمعية التي تثبط من 
عزميتهم على تناول الطعام ال�ضحي. ويف واقع الأمر، 
تعد املدار�س يف جمتمعات عديدة املكان الوحيد الذي 

يكت�ضب فيه الأطفال تلك املهارات احلياتية الهامة. 
املدار�س،  يف  متنوعة  اأن�ضطة  تطبيق  خلل  ومن 
�ضوف ُتنمى العافية والعادات الغذائية ال�ضحية على 
واأ�رضهم.  واملراهقني،  الأطفال،  من  كلٍّ  حياة  مدى 
نق�س  ُي�ضببها  التي  ال�ضحية  امل�ضكلت  من  فعديد 
منها  احلد  اأو  منعها  ميكن  واملعادن  الفيتامينات 
فعالة؛ مثل:  برامج مدر�ضية  با�ضتخدام  ب�ضكل كبري 
منه  الوقاية  ميكن  الذي  الأطفال  عمى  م�ضكلت 
والتلف  العقلي  والتاأخر  اأ،  فيتامني  نق�س  وي�ضببه 

الدماغي عند الأطفال الذي ي�ضببه نق�س اليود. 
بني  ما  متزج  اأن  يجب  املدر�ضية  الربامج  وتلك 
ف�ضًل  الدرا�ضية،  املناهج  يف  والتغذية  الغذاء  ثقافة 
اأن  العملية. وميكن  الأن�ضطة  يف  الأطفال  اإ�رضاك  عن 
ت�ضمل تلك الربامج، على �ضبيل املثال، زراعة الفواكه 
واخل�رضاوات يف احلدائق املدر�ضية، واإعداد الطعام، 

وحت�ضني الوجبات املدر�ضية.
يف  املدر�ضية  التغذية  اأهمية  احلكومات  اأدركت 
�ضبيل  فعلى  ككل.  واملجتمع  الأطفال،  ومنو  تطوير 
املثال، الوجبات املدر�ضية ت�ضاعد الأطفال على النمو 
تدعم  اأنها  كما  اأف�ضل؛  ب�ضورة  والنجاح  والرتكيز 
التنمية؛ حيث ي�ضبح الأطفال اأفراًدا بالغني اأ�ضحاء 

ومنتجني، يتمكنون من ك�رض حلقة اجلوع والفقر.

املدر�ضية  الوجبات  تعد  الفقرية  البلدان  ويف 
اإىل  اأطفالها  اإر�ضال  يف  ت�ضتمر  لكي  للأ�رض  حافًزا 
الوجبة  الوجبات  تلك  تكون  ما  وغالًبا  املدار�س؛ 
اأو�ضح  وقد  الطفل.  يتلقاها  التي  الوحيدة  املنتظمة 
مقدمي  اأكرب  اأحد  وهو   − العاملي  الأغذية  برنامج 
حول  مدر�ضية  وجبات  من  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
العامل − اأن كل دول العامل تقريًبا بها برامج للتغذية 
املدر�ضية، واأنه نحو 368 مليون طفل على الأقل من 
على  يح�ضلون  الثانوية  حتى  الأطفال  ريا�س  �ضن 
عدد  هناك  للأ�ضف،  ولكن  يوميًّا.  مدر�ضية  وجبات 
من الأطفال اأكرب من ذلك بكثري ل ي�ضتفيدون من هذا 

الربنامج يف دول ذات معدلت فقر عالية.
"قل يل و�ضوف اأن�ضى. اأرين وقد اأتذكر. اأ�رضكني 

و�ضوف اأفهم" – مثل �ضيني.
ندرة  اأو  وفرة  بها  كانت  �ضواء  عديدة،  دول  يف 
من الإمدادات الغذائية، هنالك اأمرا�س مزمنة ترتبط 
كيف  نعرف  اأن  ال�رضوري  ومن  الغذائية.  بالأنظمة 
العافية  ل�ضمان  مواردنا  من  ا�ضتفادة  اأف�ضل  نحقق 
عاتقها  على  تتحمل  ل  واملدار�س  فالأ�رض  الغذائية. 
للأطفال.  الغذائية  الأنظمة  م�ضئولية حت�ضني  وحدها 
اأجل  من  املجتمع  قطاعات  جميع  تتعاون  اأن  يجب 
تطوير  وكذلك  جيدة،  غذائية  ونظم  اأف�ضل،  تغذية 
املهارات احلياتية، وزيادة الوعي البيئي لدى اأطفالنا.

املراجع
www.cdc.gov
www.fao.org
www.unicef.org

www.wfp.org
www.who.int
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بقلم: هند فتحي

يق�سي اأغلبنا حوايل ثلث يومه يف مكان العمل، ونتعر�ض فيه مل�سكالت تتعلق بال�سالمة وال�سحة 
تختلف باختالف طبيعة العمل وبيئته. فعلى �سبيل املثال، يتعر�ض عمال املناجم الأخطار تختلف 
عن تلك التي يتعر�ض لها عمال امل�سانع، والكيميائيون، واملوظفون املكتبيون، واملزارعون…اإلخ.
االأمرا�ض  من  العاملني  حماية  على  ين�ض  الدولية  العمل  منظمة  د�ستور  اأن  من  الرغم  وعلى 
حياتهم  �سخ�ض  مليوين  نحو  فيفقد  متاًما.  خمتلف  االأمر  واقع  فاإن  بالعمل،  املتعلقة  واالإ�سابات 
اء احلوادث واالأمرا�ض املتعلقة بالعمل، كما يعاين حوايل مائة و�ستني مليون �سخ�ض  ا من جرَّ �سنويًّ
من اأمرا�ض تتعلق باأعمالهم. وا�ستجابة لهذا، تبنت منظمة العمل الدولية يف العقد املا�سي خطة 
عاملية لتح�سني ال�سحة وال�سالمة املهنية، وا�سعًة ع�سرات املعايري واملعاهدات ومدونات ال�سلوك 

املتعلقة بها.
املهنية  وال�سالمة  بال�سحة  اخلا�سة  ال�سلوك  مدونة  م�سودة  لرتجمة  بفر�سة  حظيت  ولقد 
اللغة العربية خالل م�سواري املهني. هكذا،  اإىل  اأ�سدرتها منظمة العمل الدولية  يف الزراعة التي 
العاملون يف قطاع  لها  يتعر�ض  التي  االأخطار واملخاطر  املعلومات حول خمتلف  اكت�سبت بع�ض 
دعوين  العمل.  بعد  �ساملني  منازلهم  اإىل  عودتهم  ل�سمان  اتخاذها  الالزم  التدابري  وحول  الزراعة، 
اأ�سارككم بع�ض هذه املعلومات، ولنبداأ مبهمات الوقاية ال�سخ�سية التي �ستبقى حا�سرة يف جميع 

امل�ساهد.

مهمات الوقاية ال�سخ�سية

تعد مهمات الوقاية ال�ضخ�ضية خط الدفاع الأويل 
�ضد الأخطار التي ينطوي عليها الإنتاج الزراعي؛ اإل 
الوقائية  للتدابري  وافًيا  بديًل  اعتبارها  يجب  ل  اأنه 

الأخرى.
ال�ضائعة  ال�ضخ�ضية  الوقاية  مهمات  وتت�ضمن 
اخلوذات حلماية العاملني املعر�ضني ملخاطر اإ�ضابات 
الراأ�س، والدروع الواقية للوجه، والنظارات الواقية، 
اجل�ضيمات  من  العاملني  حلماية  التنف�س  واأقنعة 
الكيميائية.  والأخطار  والغبار،  والأبخرة،  الطائرة، 
وواقيات  ال�ضلمة،  واأحذية  القفازات،  تت�ضمن  كذلك 
الركبة للأعمال التي تتطلب الركوع؛ كما يتم ت�ضميم 
حتجب  ول  ال�ضو�ضاء  حتجب  بحيث  الآذان  واقيات 
بد  ل  اآخًرا،  ولي�س  واأخرًيا  الإنذار.  �ضوت �ضافرات 
يف  ال�ضخ�ضية  والنظافة  للغت�ضال  مرافق  اإتاحة  من 

موقع العمل.

ا�ضتخدام مهمات  باأهمية  املزارعني  يجب تعريف 
الوقاية ال�ضخ�ضية، وتدريبهم على كيفية ا�ضتخدامها 
تخ�ضي�س  من  بد  ول  �ضحيح.  ب�ضكٍل  و�ضيانتها 
جمموعة مهمات خا�ضة لكلِّ عامل على حدة، اإل اإذا مت 
تطهريها جيًدا بعد كلِّ ا�ضتخدام. وب�ضكل عام، يجب 
معاملة هذه املهمات وفًقا لطبيعة اخلطر الذي يتعر�س 

له العامل وللتعليمات املرفقة معها من امل�ضنِّع.
التعر�ض للغبار واجل�سيمات االأخرى

اأنواع  توليد  على  الزراعية  الأن�ضطة  تنطوي 
متثِّل  التي  اجل�ضيمات  من  وغريه  الغبار  من  متباينة 
بع�س  فتنتج  املزارعني؛  �ضحة  على  حمتمًل  خطًرا 
احلبوب،  من  كثري  اإنتاج  عمليات  اأثناء  الغبار  اأنواع 
والبقوليات، وغريها من املحا�ضيل احلقلية. وتت�ضمن 
واحل�ضاد،  للزراعة،  البذور  جتهيز  العمليات  تلك 
اإىل  املحا�ضيل  ونقل  والتعبئة،  الأولية،  واملعاجلة 

الأ�ضواق؛ هكذا، فاإنها قد حتوي ج�ضيمات مثل الق�س، 
فطرية  وبقايا  البذور،  وق�ضور  ال�ضكر،  ق�ضب  وتفل 
وج�ضيمات  زراعية،  اآفات  مبيدات  وبقايا  وبكتريية، 

ال�ضليكا.
الأخرى  الغبار  اأنواع  بع�س  وترتبط  هذا، 
من  ج�ضيمات  على  حتتوي  فقد  احليواين؛  بالإنتاج 
والبكترييا،  احليوانات،  وف�ضلت  واحلبوب،  الق�س 
وال�ضموم، والفطريات، و�ضعر احليوانات، والري�س، 
هذا  ملثل  التعر�س  عن  ينجم  وقد  اللقاح.  وحبوب 
الرئوي  الن�ضداد  مثل  عديدة  رئوية  اأمرا�س  الغبار 
للغبار الع�ضوي،  ال�ضامة  املزمن، والربو، واملتلزمة 
اأي�ًضا  واملعروفة  الرئوية احلادة  الأ�ضناخ  وح�ضا�ضية 

با�ضم "رئة املزارع".
اأمًرا  ال�ضار  الغبار  هذا  ملثل  التعر�س  منع  ُيعدُّ 
ولذلك  املفتوحة؛  الأماكن  يف  وبالأخ�س  م�ضتحيًل، 
�ضديد  اأمر  ال�ضخ�ضية  الوقاية  مهمات  فا�ضتخدام 
الأهمية يف هذه احلالة. وينبغي على اأ�ضحاب املزارع 
يف  والتهوية  احليوي  الرت�ضيح  تقنيات  ا�ضتخدام 
ينبغي مراعاة  الأخطار. كما  للحدِّ من  املغلقة  املرافق 
ومراعاة  حيوان  لكلِّ  منا�ضبة  م�ضاحة  تخ�ضي�س 
املغلقة؛  احليوانات  مرافق  بناء  عند  الأ�ضقف  ارتفاع 
ونهاية،  داخلها.  الغبار  تركيز  ن�ضبة  خلف�س  وذلك 
التعر�س  خلف�س  امل�ضتخدمة  املعدات  تنظيف  يجب 

للغبار يف بيئة العمل جيًدا ب�ضكٍل دوري. 
التعامل مع احليوانات

اأخطار  على  احليواين  الإنتاج  اأعمال  تنطوي 
فيواجه  لف�ضلتها؛  التعر�س  ت�ضمل  خمتلفة، 
وامليثان،  للأمونيا،  التعر�س  خماطر  املزارعون 

والبكترييا، والأمرا�س حيوانية امل�ضدر*.
ف�ضلت  من  كبرية  مبعدلت  الأمونيا  وتنبعث 
احليوانات والطيور، ويوؤدي التعر�س لها يف البيئات 
املغلقة اإىل تدميع العينني وتهيج اجلهاز التنف�ضي؛ يف 
حني ُينتج امليثان يف ُحَفر روث احليوانات ويوؤدي اإىل 
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الوفاة ب�ضبب الختناق. وعلى �ضعيد اآخر، قد حتدث 
للمياه  الثانوي  التلوث  اء  جرَّ من  البكتريية  العدوى 
املعروفة  القولونية  الإ�رضيكية  ببكترييا  اجلوفية 
عنها  وينجم  الأخرى.  والقولونيات  كولي  بالإي 
اأمرا�س معوية حادة مثل الإ�ضهال، واأمرا�س �ضديدة 

للكلى، وغريها.
فمن  امل�ضدر،  حيوانية  بالأمرا�س  يتعلق  فيما 
املمكن اأن يظهر على املزارعني اأعرا�ضها بعد التعامل 
الإن�ضان  ويعد  منتجاتها.  اأو  امل�ضابة  احليوانات  مع 
مثل:  امل�ضدر؛  حيوانية  للأمرا�س  الأ�ضا�ضي  العائل 
اجلمرة اخلبيثة التي توؤذي اجللد، واحلمى املتموجة 
الببغائية  ومر�س  باحلمى،  الإ�ضابة  اإىل  توؤدي  التي 
الذي يوؤدي اإىل الإ�ضابة باللتهاب الرئوي، واأنفلونزا 

الطيور.
مع  بالتعامل  املتعلقة  الأخطار  من  للحدِّ 
ُبدَّ من اتخاذ بع�س التدابري الوقائية.  احليوانات، ل 
املغلقة جيًدا حلماية  فيجب تهوية حظائر احليوانات 
ومن  ال�ضارة.  للغازات  املرتفعة  الن�ضب  من  العاملني 
الأماكن  هذه  يدخلوا  األ  العاملني  على  اأخرى،  جهة 
اللزمة،  ال�ضخ�ضية  الوقاية  مهمات  ارتداء  بدون 
الواقية،  والنظارات  والأقنعة،  القفازات،  ذلك  يف  مبا 

والثياب، واملرايل، والأحذية الطويلة.
بتوفري  الهتمام  املزارع  اأ�ضحاب  وعلى 
والعاملني  للحيوانات  اللزمة  الدورية  التطعيمات 
امل�ضدر.  حيوانية  الأمرا�س  تف�ضي  خماطر  من  للحدِّ 
كما يجب تدريب العاملني املنخرطني يف عمليات تتطلب 
فتح جلود احليوانات والتعامل مع ال�ضوائل املوجودة 
اأن تبقيهم  التدريبات  باأج�ضامها؛ فمن �ضاأن مثل تلك 

�ضاملني مبناأى عن التقاط العدوى.
من املهم اأي�ًضا توفري اإمدادات م�ضتدمية من املياه 
فيما  ال�ضليمة  املمار�ضات  واتباع  املكان،  يف  الآمنة 
والتعقيم  والتنظيف  الف�ضلت،  من  بالتخل�س  يتعلق 
الدوري للمواقع امللوثة، والعلج الفوري للحيوانات 

امل�ضابة اأو التخل�س منها بطريقة �ضليمة. 
االأخطار الكيميائية

جمال  يف  الكيميائية  املواد  من  الكثري  ت�ضتخدم 
الزراعة حول العامل، ممثلة خماطر ج�ضيمة على �ضحة 
اأن  املزارعني واجلمهور ب�ضكل عام. وعلى الرغم من 
غالبية الأ�ضمدة غري �ضامة، فاإن بع�ضها خطري؛ فعلى 
هيئتها  يف  اللمائية  الأمونيا  ت�ضبب  قد  املثال،  �ضبيل 
الغازية تهيج الب�رضة ولها تاأثريات اأخرى خطرية يف 

اجلهاز التنف�ضي.
العوادم  الأخرى  الكيميائية  الأخطار  م�ضادر  من 
والغازات  بالوقود،  تعمل  التي  املعدات  عن  الناجمة 

وُتعدُّ  املحا�ضيل.  تخزين  اأثناء  ُتنتج  التي  ال�ضامة 
مثل   – املماثلة  واملنتجات  الزراعية  الآفات  مبيدات 
ومبيدات  الأع�ضاب،  ومبيدات  الفطريات،  مبيدات 
الكيميائية  املواد   – القوار�س  ومبيدات  احل�رضات، 
الأكرث ا�ضتخداًما يف الزراعة، وهي الأكرث خطورة على 

�ضحة و�ضلمة العاملني يف هذا املجال. 
طريقها  اخلطرية  الكيميائية  املواد  وجتد  هذا، 
مبنافذ  ُيعرف  ما  عرب  الإن�ضان  ج�ضم  داخل  اإىل 
منفذ  الب�رضة  طريق  عن  المت�ضا�س  فُيعدُّ  التعر�س؛ 
التعر�س الأ�ضا�ضي، والذي قد يحدث اأثناء ر�س املادة 
الكيميائية. وتتوقف �ضدة التعر�س عرب هذا املنفذ على 
وترية الن�ضاط، ودرجة تركيز املادة الكيمائية اأو املادة 
ي�ضتخدم  العامل  كان  اإذا  ما  وعلى  املبيد،  يف  الفعالة 
الوقاية  ومهمات  الكيميائية  املادة  تطبيق  معدات 
والأطفال  ال�ضيدات  ولأن  �ضليم.  ب�ضكٍل  ال�ضخ�ضية 
فئتان تعملن بكثافة يف جمال الزراعة بالدول النامية؛ 
عن  المت�ضا�س  نتيجة  للت�رضر  عر�ضة  اأكرث  فاإنهما 

طريق اجللد.
كما يعد ال�ضتن�ضاق منفًذا رئي�ضيًّا ثانًيا للتعر�س؛ 
اجلهاز  يف  والأبخرة  الغازات  متت�س  حينما  وذلك 
مع  التعامل  عند  احلدوث  �ضائع  اأمر  وهو  التنف�ضي، 
املركبات الطيارة اأو يف البيئات املغلقة مثل ال�ضوبات 
املواد  بع�س  اإىل  التعر�س  يوؤدي  وقد  الزجاجية. 
الكيميائية الزراعية مثل مبيدات احل�رضات الف�ضفورية 
الع�ضوية والكارباماتية اإىل تاأثريات �ضحية مو�ضعية 
اأو جهازية حادة؛ بحيث تظهر اأعرا�ضها خلل فرتة 
ا. وتتباين الأعرا�س من ال�ضداع، وزيادة  ق�ضرية جدًّ

اإفراز اللعاب، والغثيان اإىل �ضيق التنف�س والوفاة.
الزراعية  الكيميائية  املواد  بع�س  �ضاأن  من 
الأخرى الت�ضبب يف تاأثريات �ضحية مزمنة؛ فقد ثبتت 
الدم،  الرئة و�رضطان  الإ�ضابة ب�رضطان  العلقة بني 
والتعر�س املهني ملبيدات الآفات الزراعية. اإل اأنه قد 
مت حترمي ا�ضتخدام وت�ضجيل املواد الكيميائية امل�ضببة 
الأمرا�س  وت�ضمل  هذا،  الدول.  اأغلب  يف  لل�رضطان 
الكبد  واأمرا�س  الع�ضبي،  الت�ضمم  الأخرى  املزمنة 

والغدة، والتهاب اجللد التح�ض�ضي. 
حلماية املزارعني من مثل تلك الأخطار الكيميائية، 
والت�رضيعات  باملعايري  تلتزم احلكومات  اأن  بد من  ل 
الدولية اخلا�ضة با�ضتخدام املواد اخلطرة يف الزراعة 
املخاطر  جتنب  ميكن  ذلك،  تنفيذ  مت  اإن  وفر�ضها. 
للعمل،  الآمنة  املمار�ضات  اتباع  طريق  عن  الأخرى 
باملبيدات  اخلا�ضة  املعلومات  بطاقات  اإىل  والرجوع 
بال�ضحة  املتعلقة  املتاحة  املواد  من  غريها  وقراءة 
ون�ضائح  مبعلومات  متد  املواد  تلك  فمثل  وال�ضلمة. 
الكيميائية،  املواد  مع  التعامل  حول  الأهمية  �ضديدة 
حتمل  اأنها  كما  �ضليم.  ب�ضكٍل  وتطبيقها  وخلطها، 
وحول  املحتملة  ال�ضحية  التاأثريات  حول  معلومات 

التدابري اللزمة للتخفيف منها.
ومن املمكن لبع�س الإجراءات الإدارية اأن ت�ضهم 
فرتات  تقليل  مثل:  الكيميائية؛  املخاطر  من  احلدِّ  يف 
تعر�س العاملني، والتنظيف املنتظم للمعدات امللوثة، 
واتباع  ان�ضكاب،  اأو  ت�رضيب  لأية  الفوري  والتنظيف 

املمار�ضات الآمنة فيما يتعلق بتخزين املواد والتخل�س 
منها، وا�ضتخدام مهمات الوقاية ال�ضخ�ضية املنا�ضبة.

ا�ستخدام االآالت

الزراعية �ضيوًعا.  الآلت  اأكرث  ُتعدُّ اجلرارات من 
والأخطار املتعلقة بها تت�ضمن الرتنح مما يت�ضبب يف 
انقلبها، والإ�ضابات ال�ضاحقة من جراء الرتنح غري 
املق�ضود، والنزلق والوقوع اأثناء ركوبها اأو النزول 
اء ال�ضو�ضاء  منها، واإ�ضابات ع�ضوية اأخرى من جرَّ

والهتزازات التي ت�ضببها.
مالكي  على  يتعني  الأخطار،  هذه  من  للحد 
الآمنة؛  العمل  ممار�ضات  اتباع  وم�ضغليها  اجلرارات 
لقيادتها  ا  ج�ضديًّ لئًقا  املركبة  قائد  يكون  اأن  فيجب 
بتعليمات  ا  ملمًّ اأن يكون  وال�ضيطرة عليها. كما يجب 
كذلك،  منعها.  وكيفية  املحتملة  واملخاطر  الت�ضغيل 
درجات  اأو  ب�ضلمل خ�ضبية  تزود اجلرارات  اأن  بد  ل 
منها  والنزول  ركوبها  من  القائد  لتمكني  ودرابزين 
بربط  القائد  يلتزم  اأن  لبد  ذلك،  على  علوة  ب�ضلم. 
لكر�ضي  واحد  راكب  بقاعدة  واللتزام  الأمان  حزام 

واحد.
واأخرًيا، ل بد من تطبيق نظام �ضيانة حمكم للآلة 
نف�ضها. كما يجب اأن يتحقق املالك من �ضيانة املكابح، 
يف  واإبقائها  ال�ضلمة  معدات  من  وغريها  والأ�ضواء، 

حالة جيدة للحدِّ من املخاطر املحتملة. 
هناك خماطر اأخرى عديدة تهدد العاملني يف قطاع 
وال�ضو�ضاء،  احلراري،  التعر�س  مثل:  الزراعة؛ 
تبدو  قد  املحتملة، وغريها.  والهتزازات، واحلرائق 
�ضبق  فيما  قراأتها  التي  الوقائية  التدابري  اأغلب  لك 
مثل  النامية  الدول  يف  وخا�ضة  واقعية،  وغري  مرتفة 
ب�ضكٍل  الزراعية  الأن�ضطة  من  كثري  يتم  حيث  م�رض؛ 
بجدية  الأخطار  هذه  مواجهة  من  ُبدَّ  ل  نظامي.  غري 
حلماية نحو مليار عامل حول العامل، واإل ف�ضيت�رضر 
يف  العاملة  العامل  يف  العاملة  القوة  ثلث  من  اأكرث 

الزراعة، و�ضتبقى موؤن العامل الغذائية يف خطر.
امل�سطلحات

*الأمرا�س حيوانية امل�ضدر هي اأي مر�س اأو عدوى ميكن 
انتقالها طبيعيًّا من احليوانات الفقارية اإىل الب�رض.

املراجع
Draft code of practice on safety and health in 
agriculture. )2010(. Geneva: ILO.
http://www.who.int
http://www.ilo.org
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بقلم: اإ�رضاء علي

العمر من  تبلغ  طفلة  ر�ضمتها  للوحة  عنواًنا  جاء  معوًل"  ل  كتاًبا،   "اأعطني 
�ضمن  اللوحة  تلك  ُن�رضت  الأطفال.  عمل  يف  راأيها  عن  تعرب  اأن  اأرادت  عاًما،   11
"روؤية  جمموعة من الأعمال الفنية لأطفال من جميع اأنحاء العامل يف كتاب بعنوان 
العاملية.  جنيف  ورابطة  الدولية  العمل  منظمة  ن�رضته  الأطفال"،  لعمل  الأطفال 
يت�ضمن الكتاب ر�ضوًما واأ�ضعاًرا قدمها الأطفال ليوؤكدوا �رضورة اتخاذ اإجراءات 

عاجلة لإنقاذ هوؤلء الأطفال الذين ل يقوون على منع اإقحامهم يف العمل.
تن�س منظمة العمل الدولية يف التفاقية رقم 138 على احلد الأدنى ل�ضن قبول 
الأطفال يف العمل )لعام 1973(؛ ويف التفاقية رقم 182 على حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل 
الأطفال )لعام 1999(؛ اإذ اإنه عمل ي�رض ب�ضلمة الطفل، ويعوق العملية التعليمية، 
والتنمية، و�ضبل العي�س يف امل�ضتقبل. عمل الأطفال انتهاك حلقوق الإن�ضان ويدمر 
ميار�ضها،  التي  والأن�ضطة  الطفل،  �ضن  على  بناًء  ال�ضخ�ضية  والتنمية  ال�ضحة 

واملخاطر املت�ضمنة، و�ضاعات العمل وظروفه.
يكرث عمل الأطفال يف الزراعة، وهي ُتعد اأحد القطاعات الأكرث خطورة من حيث 
الكرب.  حتى  ت�ضتمر  قد  التي  املهنية  والأمرا�س  املميتة،  غري  واحلوادث  الوفيات، 
يف  تزال  ل  وعقولهم  اأج�ضامهم  اإن  حيث  للخطر؛  عر�ضة  اأكرث  حتديًدا  والأطفال 

مرحلة النمو، ومن َثمَّ يكونون اأكرث عر�ضة للمخاطر. 
�ضتون يف املائة من الأطفال العاملني، الذين ترتاوح اأعمارهم من 5 اإىل 17 عاًما، 
املائي،  الأ�ضماك، وال�ضتزراع  العمل باحلقول، و�ضيد  بالزراعة؛ وت�ضمل  يعملون 
وزراعة الغابات، ومزارع املا�ضية؛ كما اأن اأغلب الأطفال العاملني – نحو %67.5 – 
الن�ضبة ترتفع يف جمال الزراعة،  اأفراد من الأ�رضة غري مدفوعي الأجر؛ وتلك  هم 

ا. وترتبط اأي�ًضا بالعمل يف �ضن مبكرة جدًّ
ويف الواقع، ل تعد م�ضاركة الأطفال يف بع�س الأن�ضطة الزراعية دائًما عمالة لهم، 
ومن ال�رضوري اأن منيز بني املهام الب�ضيطة التي ل ت�رض بالطفل، وعمل الأطفال. 
واأوقات  الدرا�ضة  مع  تتعار�س  ل  والتي  ل�ضنهم،  واملنا�ضبة  اخلطرة،  غري  فاملهام 
الأجيال،  بني  واخلربة  املهارات  نقل  يف  ت�ضهم  فهي  اإيجابية؛  تكون  قد  الراحة 
بع�س  اأي�ًضا  عنها  ينتج  املهام  تلك  اأن  كما  للأطفال؛  الغذائي  الأمن  على  واحلفاظ 
التي  املهام  ي�ضاركون يف بع�س  الذين  ال�ضغار  التي ميكن ملحظتها بني  ال�ضفات 
الذات، ومهارات  النف�س، واحرتام  يف  الثقة  مثل حت�ضني  الزراعي؛  بالعمل  ترتبط 

العمل.
ومع ذلك، فاإن ما يقرب من 100 مليون طفل وطفلة يتخطى عملهم يف الزراعة 
ذلك احلد، ويعد عمًل مرفو�ًضا للأطفال، ولكن يتداخل الق�ضاء على عمل الأطفال 

يف الزراعة مع ق�ضايا تنموية اأخرى. فالفقر يعد اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية اإىل جانب 
حمدودية اإتاحة التعليم ذي اجلودة، والنطباعات التقليدية جتاه م�ضاركة الأطفال 

يف الأن�ضطة الزراعية.
بالن�ضبة  واملوت  احلياة  بني  خياًرا  يكون  الأحيان  من  كثري  يف  الأطفال  عمل 
من  حلقة  ا�ضتمرار  اإىل  فيوؤدي  اأ�رضهم،  اإعالة  على  اآباوؤهم  يقدر  ل  الذين  للأطفال 
الفقر لكل من الأطفال العاملني، واأ�رضهم، وجمتمعاتهم. وعندما ُيجرب الأطفال على 
العمل ل�ضاعات طويلة، ي�ضبحون غري قادرين على الذهاب اإىل املدر�ضة اأو احل�ضول 
على تدريب مهني؛ مما مينعهم من احل�ضول على تعليم ي�ضاعدهم على تخطي الفقر.
والبنات فقراء؛ وبا�ضتمرار  الأولد  اأن يظل هوؤلء  الأرجح  تعليم، من  وبدون 
�س اجلهود الرامية اإىل الو�ضول اإىل اأمن غذائي م�ضتدام والق�ضاء على  الفقر، ُتقوَّ
اجلوع. لذا، يعد الفقر �ضبًبا ونتيجة يف نف�س الوقت، وتلك احللقة املفرغة يجب اأن 

يتم ك�رضها.
من  كلًّ  ُيقو�س  حيث  العامل؛  اأنحاء  جميع  يف  زراعية  ق�ضية  الأطفال  عمل  يعد 
الزراعة امل�ضتدامة والأمن الغذائي؛ ول ميكن الق�ضاء عليه باحلد من الفقر فقط. 
فيجب اأن توؤخذ تدابري حا�ضمة للتاأكد من اأن الأطفال غري م�ضطرين للعمل لزيادة 
اخلدمات  واإتاحة  ال�ضعيفة،  الأ�رض  حماية  الإجراءات  تلك  وت�ضمل  اأ�رضهم.  دخل 

الجتماعية، واإيجاد فر�س عمل ملئمة ملن هم يف �ضن العمل.
والزراعة  الأغذية  منظمتي  من  كلٌّ  تركز  الق�ضية،  تلك  معاجلة  اأجل  ومن 
والعمل الدولية ب�ضكل كبري على مكافحة عمل الأطفال يف الزراعة من خلل اإطلق 
عدة مبادرات منذ عام 2007؛ كما مت حتديد  يوم 12 يونية من كل عام يوًما عامليًّا 
ملكافحة عمل الأطفال؛ وذلك لزيادة الوعي بحالت الأطفال الذين يعملون بالزراعة 
الأمن  لتحقيق  الإن�ضان  حلقوق  النتهاك  ذلك  معاجلة  باأهمية  وكذلك  العامل،  حول 

الغذائي واحلد من الفقر.
ولكنه  متاًما،  عليها  الق�ضاء  وي�ضعب  عديدة؛  اأبعاد  ذات  م�ضكلة  الأطفال  عمل 
باملدار�س، والتمتع  اللتحاق  لها احلق يف  فالأجيال اجلديدة  اأمًرا م�ضتحيًل.  لي�س 
فلهم  اأو احلرمان من طفولتهم؛  انتهاكات  اأية  والرعاية، وعدم مواجهة  باحلماية 
اآليات فعالة، واإرادة قوية، مب�ضاركة  لدينا  اأطفاًل. واإذا توافرت  اأن يكونوا  احلق 

اجلميع، ف�ضوف ي�ضبح الق�ضاء على عمل الأطفال حلًما ي�ضهل حتقيقه.
املراجع

www.fao.org
www.ilo.org
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بقلم: معتز عبد املجيد

ال�ضياحة الزراعية هي اأن تفتح اأية مزرعة اأبوابها للجمهور؛ فتدعوهم لزيارتها 
التي  امل�ضطلحات  من  عديد  وهناك  الزراعية.  وخدماتها  مبنتجاتها  وال�ضتمتاع 
اأنحاء العامل؛ امل�ضطلح الأكرث �ضيوًعا  تعك�س مفهوم ال�ضياحة الزراعية يف خمتلف 

من بينها هو "الإقامة يف املزارع".
املزرعة  منتجات  �رضاء  مثل:  الأن�ضطة؛  من  عديًدا  الزراعية  ال�ضياحة  تت�ضمن 
مبا�رضة، اأو التجول يف متاهات الذرة، اأو جني ثمار الفاكهة، اأو اإطعام احليوانات، 
للتمتع  لزيارتها  للجمهور  اأبوابها  املزارع  فتفتح  املزرعة.  الإقامة يف �ضيافة  حتى 
بال�رضورة  يكون  الذي  املغذي  ال�ضحي  وبالإنتاج  وال�ضرتخاء،  الطلق،  بالهواء 
اإىل  الزراعية  ال�ضياحة  املزارع  مالكي  بع�س  اأدخل  وقد  لتوه.  ومقطوًفا  طازًجا 
البع�س الآخر  الدخل الإ�ضايف، يف حني يقوم  مزارعهم لتكون م�ضدًرا من م�ضادر 

بذلك من اأجل تعريف عامة النا�س بخطوات الزراعة.
واليوم تعترب ال�ضياحة الزراعية واحًدا من اأ�رضع قطاعات ال�ضياحة ازدهاًرا؛ 
واملغامرة،  وال�ضرتخاء،  والتعليم،  الرتفيه،  من  كبرًيا  تنوًعا  الزائر  متنح  حيث 
ق �رضكات املزارات الزراعية اأن�ضطتها عن  والت�ضوق، وتناول الطعام الطازج. فت�ضوِّ
طريق ت�ضليط ال�ضوء على التجربة اجلديدة التي �ضيختربها الزائر داخل املزرعة 

بعيًدا عن زحام املدن، ومكاتب العمل، وا�ضتخدام ال�ضيارات.
بالن�ضبة لكثري من زائري املزارع، خا�ضًة الأطفال، تعد تلك الزيارات اخلطوة 
الأوىل نحو تعرفهم على م�ضدر غذائهم، �ضواء مب�ضاهدة الأبقار التي تدر الألبان 
اأو ثمرة الذرة وهي تنمو داخل احلقل، اأو بجني ثمرة تفاح من ال�ضجرة مبا�رضًة. 
كما ميكن  املحا�ضيل،  زراعة  كيفية  تعلمهم  اأثناء  اأبناءهم  الأمور  اأولياء  وي�ضاحب 
اأن تتاح لهم فر�ضة حلب الأبقار باأيديهم. اأما بالن�ضبة للأ�ضخا�س املهتمني مبعرفة 
كيفية اإنتاج غذائهم، فترتكز اهتماماتهم على مقابلة املزارعني والعاملني يف املزرعة، 

والتحدث معهم حول عملية اإنتاج الغذاء.
ال�ضياحة  اأو  الطبيعة،  �ضياحة  عليه  يطلق  الريفية  الزراعة  من  قطاع  وهناك 
�ضياحة  فتجذب  ال�ضتجمام.  �ضياحة  عليها  يطلقون  الأحيان  بع�س  يف  اأو  البيئية، 
باملناظر  ال�ضتمتاع  بهدف  الطبيعية  املناطق  بزيارة  املهتمني  الأ�ضخا�س  الطبيعة 

الطبيعة  �ضياحة  وتت�ضمن  الربية.  واحليوانات  النباتات  ذلك  يف  مبا  الطبيعية، 
ال�ضيد الربي، و�ضيد الأ�ضماك، والت�ضوير الفوتوغرايف، ومراقبة الطيور، وزيارة 

احلدائق.
الزراعية،  ال�ضياحة  من  جزًءا  اخليول  �ضياحة  اأن�ضطة  تعترب  اأن  ميكن  كما 
مت�ضمنة تعلم ركوب اخليل، وامتطائها بني احلقول، وكذلك مرافق ال�ضت�ضافة، 
وخدمات الإجناب؛ ومن �ضاأن كل هذا زيادة اأرباح املزرعة. وميكن اأي�ًضا ا�ضتخدام 

املزارع كاأماكن لإقامة حفلت الزفاف كجزء من ال�ضياحة الزراعية.
ب�ضفتها �ضياحة متخ�ض�ضة، تعد ال�ضياحة الزراعية جماًل ناجًحا يف كثري من 
وال�ضني،  وكندا،  اأ�ضرتاليا،  هي:  ال�ضياحة  هذه  يف  الرائدة  والدول  العامل.  اأنحاء 

والفلبني، والوليات املتحدة الأمريكية.
يف ال�ضني مت عمل درا�ضة �ضخمة يف قرية زراعية مبقاطعة يونان لختبار تاأثري 
يواجهها  التي  التحديات  ناق�ضت  حيث  الأ�ضليني؛  ال�ضكان  يف  الزراعية  ال�ضياحة 
ال�ضكان الذين يحاولون رفع م�ضتوى معي�ضتهم من خلل ال�ضياحة. وقد اأو�ضحت 
على  اإيجابية  جتارب  املختارة  الأ�رض  بع�س  على  اأجريت  التي  النوعية  الدرا�ضة 
امل�ضتويني القت�ضادي والجتماعي/الثقايف بناًء على ردود الأفعال التي مت ر�ضدها 
وفر�س  اإ�ضافيًّا  دخًل  الزراعية  ال�ضياحة  تدر  فلم  الدرا�ضة.  بعنا�رض  يتعلق  فيما 
عمل جديدة للمجتمع الريفي فح�ضب، بل رفعت اأي�ًضا م�ضتوى احلفاظ على البيئة 

وتقدير قيمة ثقافات الأقليات ومنط احلياة الريفية.
و�ضع  فينبغي  التحديات؛  من  عديًدا  يواجه  الزراعية  ال�ضياحة  تطوير  اأن  اإل 
�ضياحية.  اأعماًل  وتدير  بالزراعة  العاملة  العائلت  تدعم  منهجية  وقوانني  قواعد 
ففي مقابل كلِّ ق�ضة ناجحة من ق�ض�س ال�ضياحة الزراعية توجد ق�ضة معاك�ضة عن 
مزارع توقف عن ال�ضياحة الزراعية؛ لأنها غري مربحة بال�ضكل الكايف. لذلك، فاإن 
واملعوقات؛  بالتحديات  مليء  املجال  هذا  اأن  اأظهرت  قد  املزارعني  تقييمات  معظم 
الطق�س  واختلف  الباهظة،  التاأمني  وتكاليف  الأملك،  �رضائب  م�ضكلت  فتاأتي 
خلل الف�ضول من بني امل�ضكلت التي يواجهها القائمون على ال�ضياحة الزراعية 

ب�ضكل دائم.
ويعترب الت�ضويق لهذا النوع من ال�ضياحة يف جمتمع ل ياألفه مثل م�رض حتدًيا 
اآخر. باخت�ضار، تعترب ال�ضياحة الزراعية فر�ضة جيدة للمزارعني ال�ضاعني لزيادة 
ربحهم، وال�ضتفادة من الأ�ضول غري امل�ضتخدمة، وتعليم عامة النا�س. على الرغم 
من ذلك، فالأمر ل يتم بع�ضا �ضحرية؛ فلن تنجح جميع حماولت ال�ضياحة الزراعية.

املراجع
http://www.agmrc.org/
http://www.tandfonline.com
http://www.eckertagrimarketing.com/
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التكنولوجيا املتقدمة والت�ضميم قد قدموا على اأعلى درجة يف اجلناح الفرن�ضي. املبنى م�ضنوع 
اأ�ضا�ًضا من اخل�ضب الرقائقي، على م�ضاحة تبلغ نحو 3.592 مرت مربع، وهو م�ضتوحى من 

ال�ضوق املغطى، رمز الثقافة الغذائية الفرن�ضية.

املراجع:
http://www.bie-paris.org/
site/en/
http://www.expo2015.org/
en/index.html

ال�سور: جمال ح�سني

بقلــــم: جمـــــال ح�ضــــني
مدير اإدارة املعار�س واملقتنيات الفنية، مكتبة الإ�ضكندرية

اإك�ضبو، هو حدث عاملي كبري يهدف اإىل تثقيف اجلمهور،  اأو  املعر�س العاملي، 
وتبادل البتكارات، وتعزيز التقدم، وتر�ضيخ التعاون. ياأخذ املعر�س �ضكل جتمع 
كبري لفعاليات تنت�رض دائًما عرب م�ضاحات وا�ضعة، ويتكون من اأجنحة متعددة كلٌّ 
دولة  احلدث  ذلك  بتنظيم  يقوم  حمدًدا.  مو�ضوًعا  اأو  كياًنا،  اأو  دولة،  ميثل  منها 
ُم�ضيفة تدعو دوًل اأخرى، و�رضكات، ومنظمات دولية، والقطاع اخلا�س، واملجتمع 

املدين، وعامة النا�س للم�ضاركة.
نظًرا لتنوع امل�ضاركني، بدًءا من كبار �ضانعي القرار حتى الأطفال، يعد اإك�ضبو 
دبلوما�ضية،  ولقاءات  تقليدية،  غري  معار�س  ي�ضمل  حيث  الأوجه؛  متعدد  حدًثا 
ا حية متزامنة. ويتميز اإك�ضبو بعر�س  واجتماعات عمل، ومناق�ضات عامة، وعرو�ضً
العر�س؛  يف  التقنيات  اأحدث  وا�ضتخدام  ما،  جمال  يف  الخرتاعات  لأحدث  باهر 

مت�ضمنة الخرتاعات التي ل تزال يف مراحل التجربة يف بع�س الأحيان.

وكل معر�س يدور حول مو�ضوع رئي�ضي تقوم جميع الدول والكيانات امل�ضاركة 
ب�ضياغة اإ�ضهامها حوله. هذا العام - 2015 - اختريت مدينة ميلنو ل�ضت�ضافة 
املعر�س العاملي؛ حيث قامت اإيطاليا باختيار "تغذية الكوكب، طاقة من اأجل احلياة" 
التغذية  م�ضاكل  حول   2015 ميلنو  معر�س  ويدور  للمعر�س.  رئي�ضيًّا  مو�ضوًعا 
وموارد كوكبنا بهدف فتح حوار بني اجلهات الفاعلة الدولية، وتبادل الآراء حول 

تلك التحديات الرئي�ضية التي توؤثر يف اجلميع.
حيث  عاملي؛  معر�س  مبثابة  ميلنو  مدينة  اأ�ضبحت  اأ�ضهر،  �ضتة  مدى  على 
اإىل  للو�ضول  حماولة  يف  التقنيات؛  اأف�ضل  م�ضاركة  دولة   140 من  اأكرث  عر�ضت 
اإجابة حلاجة ما�ضة، وهي: القدرة على �ضمان غذاء �ضحي واآمن يكفي اجلميع، مع 

احرتام الكوكب وتوازنه يف اآن واحد.
اإك�ضبو ميلنو 2015 حتت  اململكة املتحدة يف  املثال، هدف وجود  فعلى �ضبيل 
�ضعار "ُيزرع يف بريطانيا واأيرلندا ال�ضمالية" اإىل زيادة الوعي العاملي وتوفري حلول 
مبتكرة لأحد اأكرث التحديات اإحلاًحا يف ع�رضنا، وهو كيفية تغذية الزيادة املتوقعة 

لعدد �ضكان العامل اإىل ت�ضعة مليارات بحلول عام 2050.
ويتتبع جناح اململكة املتحدة رحلة اإنتاج الع�ضل من النحل؛ لت�ضليط ال�ضوء على 
دور التلقيح يف ال�ضل�ضلة الغذائية العاملية والنظم الإيكولوجية. في�ضارك الزائرون يف 
جتربة ح�ضية غامرة من خلل ب�ضتان ومرج من الزهور الربية بريطانيني ي�ضمان 
اأنواع نباتات حملية تقليدية؛ ومن ثم ينتقلون اإىل خلية نحل منمقة على �ضكل كرة 
 180.000 من  اأكرث  من  النحل  خلية  وتتاألف  مرًتا.   17 ارتفاعها  يبلغ  األومنيوم 
وفًقا  توم�س  واأ�ضواء  باأ�ضوات  الزائرون  يحاط  حيث  طًنا؛   30 وتزن  عن�رض، 

لتحركات تتم يف خلية نحل حقيقية مقرها اململكة املتحدة.
اأن تفعل عديد من الأفكار الرائدة والأهداف احل�ضنة حلا�رض وم�ضتقبل  ناأمل 
اأف�ضل للب�رضية من تلك التي ُقدمت خلل هذا احلدث ال�ضخم يف الوقت املنا�ضب؛ 

لإنقاذ مواردنا على هذا الكوكب و�ضمان ا�ضتمراريتها للأجيال القادمة.

الربية  الزهور  من  ومرج  ب�ضتان 
النباتات  من  اأنواًعا  وت�ضمان  الربيطانية 
نحل  خلية  يف  وتنقل  تقليدية،  املحلية 
يبلغ  األومنيوم،  من  كرة  �ضكل  على  منمقة 

ارتفاعها 17 مرًتا.



بقلم: د. حممد �سليمان
مدير متحف املخطوطات، مكتبة الإ�ضكندرية

ل �ضك اأن الغذاء هو مفتاح �ضحة الأبدان. وهذا 
ما جعل الرتاث العربي يزخر بكثري من املخطوطات 
طريق  عن  الأمرا�س  من  عديد  علج  تناولت  التي 
عليها  للق�ضاء  معني  غذائي  نظام  اتباع  اأو  الأغذية، 
كمرحلة �ضابقة قبل ا�ضتخدام الو�ضفات الطبية من 
مًعا.  الثنني  اإىل  الطبيب  يلجاأ  قد  اأو  مركبة،  اأدوية 
اإىل تق�ضيم العلماء امل�ضلمني للأغذية  هذا، بالإ�ضافة 
والأ�رضبة اإىل ما هو مفيد اأو �ضار للبدن واأثرها فيه، 
ملا عرفوه من اأهمية الغذاء ل�ضحة البدن، بل لعلج 

كثري من الأمرا�س.
فرنى جنيب الدين اأبا حامد حممد ال�ضمرقندي 
كتابه  مبقدمة  يذكر  1222م(  619هـ/  )املتوفى 
"وقد  ن�ضه:  ما  للأ�ضحاء"  والأ�رضبة  "الأغذية 
يف  كلمه  �ضارحي  واأقاويل  جالينو�س  كلم  جمعت 
الأغذية وجميع ما يتناول الإن�ضان يف طبائعها نافًعا، 
وخوا�س كل واحٍد منها، وما وجدت �ضيًئا منها اإل 
واأثبته يف هذه املجلدة". ثم يق�ضم الأغذية والأ�رضبة 
ويتبعها  باحلبوب  فيبداأ  بكتابه،  بالبدن  تفعله  وما 
والبقول،  والفاكهة،  واللنب،  البي�س،  ثم  باللحوم، 
بدايًة  الأ�رضبة  بعدها  يق�ضم  ثم  بالتوابل.  ويختمها 
من املاء اإىل �ضائرها؛ كما تناول اأي�ًضا طرق حت�ضري 
العلج  يف  وا�ضتخدامها   والأ�رضبة  الأغذية  هذه 

ل�ضحة الأبدان من خلل كتابه هذا.
ابن  جند  اأي�ًضا  الهجري  ال�ضابع  القرن  ويف 
اأبي  بن  علي  الدين  علء  احل�ضن  اأبو  وهو  النفي�س 
 – 1288م(  687هـ/  )املتوفى  القر�ضي  احلزم 
كتاًبا  يكتب   − ال�ضغرى  الدموية  الدورة  مكت�ضف 
الأغذية"، يعر�س  "املختار من  للغر�س ذاته بعنوان 
اعتلل  حالة  يف  تناولها  يجب  التي  الأغذية  فيه 
يف  نق�ضان  اأو  زيادة  اإىل  منها  يوؤدي  وما  الأبدان، 
هذا  يف  الرائدة  اإ�ضهاماته  عن  ف�ضًل  هذا  الوزن، 

املجال. 
اهلل  عبد  بن  علي احل�ضني  اأبو  الرئي�س  ال�ضيخ  اأما 
 − 1037م(  )427هـ/   حيًّا  كان  الذي  �ضينا  ابن 

فاإن  البطنة،  "احذروا  ال�ضهرية:  املقولة  و�ضاحب 
فقد   − الطعام"  ف�ضول  من  تتولد  اإمنا  العلل  اأكرث 
الكلية  امل�ضار  "دفع  بكتابه  الأغذية  لأنواع  تعر�س 
يف  الكتاب  هذا  األف  وقد  الإن�ضانية".  الأبدان  عن 
واأنواعه  للطعام  الرابعة  املقالة  اأفرد  مقالت،  �ضبع 
اإىل  بالإ�ضافة  هذا،  الإن�ضان.  �ضحة  على  واأ�رضاره 
الغذاء  اأنواع  من  اأي�ًضا  �ضينا  ابن  ا�ضتعر�ضه  ما 
هو  اآخر  كتاب  خلل  من  به  والتداوي  واأ�رضاره، 
رئي�ًضا  منهًجا  يعد  كان  الذي  الطب"  يف  "القانون 
جلامعات الغرب، وهو ما اخت�رضه لحًقا مبنظومة 

�ضميت با�ضم "اأرجوزة فى الطب".
اأبو حممد  اب )ال�ضيديل( ابن البيطار  اأما الع�ضَّ
645هـ/  )املتوفى  املالقي  اهلل  عبد  الدين  �ضياء 
والذي  الو�ضطى،  القرون  علماء  اأعظم  1248م(، 
وتويف  وعا�س مب�رض،  باإ�ضبيلية،  وتعلم  ولد مبالقة، 
اإْثَر   عمره  من  والأربعني  الت�ضع  يف  وهو  بدم�ضق 
فقد  منها،  دواٍء  �ضنع  حاول  لنبتٍة  باختباٍر  ت�ضممه 
والأغذية"  الأدوية  ملفردات  "اجلامع  كتاب  األَّف 
والغذاء.  بالأدوية  العلج  وهو  ذاته،  للغر�س 
ما  وهي  "الهندباء"،  ت�ضمى  نبتًة  اكت�ضف  اإنه  حتى 
مر�س  لعلج   "Cichorium" العلمي  بال�ضم  تعرف 
ال�رضطان. ولنتاأمل قليًل هذه الكلمات التي اأوردها 
املنهج  قواعد  فيها  والتي حدد  بكتابه،  البيطار  ابن 
احلديث يف البحث العلمي: "ما �ضَحّ عندي بامل�ضاهدة 
والنظر، وثبت لدي باملخرب ل باخلرب اأخذت به، وما 
احل�ضية  وامل�ضاهدة  والكيفية  القول  يف  خمالًفا  كان 

واملاهية لل�ضواب نبذته ومل اأعمل به".
الثالث  القرنني  اإىل  القدم  يف  قليًل  اأوغلنا  واإذا 
اأطباء  اأعظم  "اأحد   − ف�ضيتحفنا  الهجريني  والرابع 
امل�ضت�رضقة  و�ضفته  كما  الإطلق"  على  الإن�ضانية 
زكريا  بن  بكر حممد  اأبو  الرازي   − زيغريد هونكه 
"احلاوي  كتاب  )املتوفى 313هـ/ 925م( �ضاحب 
يف  الأ�ضا�ضي  الطبي  املرجع  ظل  الذي  الطب"،  يف 
اأوروبا ملدة 400 عام. يتحُفنا بكتابه "منافع الأغذية 

ودفع م�َضارها"، الذي ختمه بف�ضٍل يف كيفية اختيار 
اأن  بعد  الإن�ضان  ل�ضحة  وامللئمة  النافعة  الأغذية 
ومنافعها  والطعام  الغذاء  اأ�ضناف  كلَّ  فيه  ل  ف�ضَّ
وانتهاًء  واخلبز  احلنطة  من  بدايًة  وم�ضارها، 
والأ�ضماك،  واللحوم  بالبقوليات  مروًرا  بالتوابل 

ف�ضًل عن امل�رضوبات.
الأمرا�س  "علج  ر�ضالة  �ضاحب  اأي�ًضا  وهو 
باًبا،  وثلثني  �ضبعة  على  التي  والأدوية"  بالأغذية 
الغذائي  بالنظام  العلج  طرق  الرازي  فيها  يقدم 
وال�رضع،  ال�ضداع،  مثل:  لأمرا�س؛  بالأدوية  اأو 
ويق�ضد  العني.  وعلل  العقل،  وف�ضاد  والن�ضيان، 
بعد  والنف�ضية  العقلية  الأمرا�س  هنا  العقل  بف�ضاد 
م لأمرا�س البدن من "اأعايل البدن اإىل اأ�ضافله"  اأن قدَّ
على حدِّ قوله، وي�ضف العلل واحدة بواحدة، ويقدم 

لكل منها العلج املناظر لها.
برتاثنا  وجدت  كثرية  موؤلفاٍت  عن  ف�ضًل  هذا 
العربي تناول فيها موؤلفوها اأُ�ض�س التغذية ال�ضليمة، 
وطرق احلمية والُنظم الغذائية، وكيفية التخلُّ�س من 
ال�ضمنة املفرطة والوزن الزائد اأو معاجلة النحافة، 
وهذا ما اأطلق عليه حديًثا العلج بالأنظمة الغذائية. 
ونذكر منها على �ضبيل املثال كتاب "احِلْمَيات" لأبي 
زكريا يحيى بن ما�ضويه )املتوفى 243هـ/ 857م(، 
حلنني  وال�رضاب"  باملطعم  الأ�ضحاء  "تدبري  وكتاب 
وكتاب  873م(،   260هـ/  )املتوفى  اإ�ضحق  ابن 
بن  الدين  لل�ضان  والرتياق"  الأغذية  يف  "الأرجوزة 

اخلطيب )املتوفى 776هـ/ 1374م(.
العربية  احل�ضارة  عرفت  اآخر،  �ضعيد  وعلى 
واآدابه،  واإعداده  وتقدميه  الطعام  حت�ضري  طرق 
اإىل  بالإ�ضارة  ونكتفي  هنا.  بها  املقام  ي�ضيق  ولكن 
)املتوفى   الأقفه�ضي  عماد  لبن  الأكل"  "اآداب  كتاب 
808 هـ/ 1405م(، وكتاب "تدبري الأطعمة" للكندي 
اأدعوكم  اخلتام  ويف  873م(.  265هـ/  )املتوفى 
واحِلمية  الداء،  بيت  "املعدة  املاأثورة  املقولة  لتذكر 

راأ�س كلِّ دواء".
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بقلم: الدكتور عمر فكري
رئي�س ق�ضم القبة ال�ضماوية

مركز القبة ال�ضماوية العلمي، مكتبة الإ�ضكندرية
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للح�سارة  لي�ست   .. القارئ  عزيزي 
وثوابت  اأ�سباب  لها  واإمنا  لغز،  الإن�سانية 
قراءة  يف  ال�سرت�سال  وقبل  لدعمها.  لزمة 
ال�سابقة  احللقات  لقراءة  اأدعوك  التالية  ال�سطور 
ال�سبع  واحللقات   – قراأتها  قد  تكن  مل  اإن   – منها 
التايل الرابط  على  جتدها  اأن  ميكن   ال�سابقة 
دعوتي  يف  وال�سبب   ،http://googl/ALDnk9  
حلقتنا  مبو�سوع  مرتبط  احللقات  تلك  لقراءة 

الأخرية هذه.
فال�سخ�سيات الغريبة التي زارتك يف بيتك 
بالفعل  هي  ومناق�سات  حوارات  معك  واأجرت 
ا والبدين  �سخ�سيات موجودة بيننا. الطويل جدًّ
بيننا  يعي�سون  جتدهم  نعم  ا،  جدًّ والق�سري  ا  جدًّ
وتراهم كلَّ يوم و يف كلِّ مكان تذهب اإليه، بل 

بنف�س العقلية وال�سمات. 
من منا يريد اأن يعي�س على هذا الكوكب ما 
دام التلوث واجلهل وغياب ال�سمري كائنني يف 
بع�س اأركانه؟ فهذا ما كان ينادي به املخلوق 
من  ال�سابقة.  احللقات  بع�س  يف  ا  جدًّ الق�سري 
ل  مبا  يتحدث  الذي  املتفل�سف  يجد  مل  منا 
من  وكل  م�سجل  �سوتي  ملف  وكاأنه  يعي؛ 
حوله يريدون منه ال�سمت؟ تلك كانت �سخ�سية 
ا  جدًّ الطويل  وال�سخ�س  ا.  جدًّ البدين  ال�سخ�س 

وي�سمعون  خلفه  ي�سريون  لهم  قائًدا  يبدو  كان 
القيادية  ال�سخ�سيات  من  النوع  وهذا  كالمه؛ 

موجود بيننا بالفعل.
الأخرية مع �سيوفك؛ فقد  اإىل ق�ستك  نعود 
يف  انفجارك   عند  ال�سابقة  احللقة  يف  انتهينا 
من  والهدف  حقيقتهم  معرفة  تطلب  وجوههم 
ا  جدًّ الطويل  انفعالك  من  فيهدئ  لك،  زيارتهم 
بعيدة  جمرة  من  قادمة  كائنات  نحن  قائاًل: 
 " تدعى  �سوئية  �سنة  مليون   2.5 عنا  تبعد 
اأندروميدا"، وهي تواأم ملجرتكم "درب اللبانة " 
اأو كما ي�سميها بع�سكم "الطريق اللبني". وهدف 
زيارتنا لكوكبكم هو اإحاللنا فيكم، ترت�سم على 
ا ل  وجهك عالمات الندها�س ولكن الطويل جدًّ
ل  قائاًل:  يكمل  حيث  للتعليق؛  فر�سة  يعطيك 
تنده�س يا �سديقي فنحن �سور منكم وعددنا 
على  لعددكم  متاًما  م�ساٍو  هناك  كوكبنا  يف 
عليه  اأنتم  ما  راأينا  وعندما  الأر�س.  كوكب 
واختيارك  كوكبكم  اإىل  الطويلة  رحلتنا  كانت 
مهمتنا  على  نطلعكم  كي  بقليل  لي�س  عدد  مع 

التي جئنا من اأجلها.
فتقول  التعليق  على  املرة  هذه  ت�سرب  ل 
زرمت  اأنكم  كالمك  معنى  هل  نعم؟!  مندفًعا: 
ا: نعم نعم،  ا غريي؟! فيجيبك البدين جدًّ اأ�سخا�سً

ولكنهم خمتلفون يف الثقافة، وال�سكل، والدين، 
وتو�سلنا  والتعبري.  الكالم  وطريقة  واللون، 
مهاًل  ا:  جدًّ الطويل  يقاطعه   ... اإىل  النهاية  يف 
بقية  يتحمل  ل  فاإنه  تتعجل،  ل  رفيقي  يا 
التفا�سيل. ت�سارع اأنت مت�سوًقا: ل ل، دعه يكمل. 
وما معنى كالمك اأين ل اأحتمل بقية التفا�سيل؟ 
لقد �سمعت منكم كالًما كثرًيا، وراأيت منكم ما 
قد يرعب اأي �سخ�س غريي، وها اأنا ذا ما زلت 
اأحاوركم بدون تاأثري. يرد عليك  على طبيعتي 
اأحد  فاأنت  تاأكيد يا �سديقنا  ا: بكل  الطويل جدًّ
الأ�سخا�س القليلني املميزين على هذا الكوكب؛ 

فاأنت �سجاع ومتفتح الذهن وذكي. 
وعندما طلبنا منك مكاًنا نخاطب منه اأهل 
الكوكب كنا نود الإعالن عن هذه الفكرة، ولكن 
فيما يبدو اأنها لن تكون فكرة �سليمة؛ فلي�س من 
ال�رسوري اأن ما �سمعته اأنت وتفهمته وتقبلته 
ونحن  كوكبكم.  �سكان  كلُّ  ويتقبله  يفهمه  اأن 
و�سنتوا�سل  الليلة،  معك  احلوار  بهذا  نكتفي 
تقييم  لنعيد  معنا  هبطوا  الذين  رفقائنا  مع 

لقاءاتنا. 
يا  تقوله  الذي  هذا  ما  ا:  جدًّ البدين  يتدخل 
خطتنا  نغري  قد  اأننا  ذلك  معنى  هل  رفيقي؟ 
يف الإحالل بذوينا وقرنائنا من �سكان كوكب 
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يتغري  لن  ل،  ا:  جدًّ الطويل  عليه  يرد  الأر�س؟ 
كلٌّ  فيهم؛  اأنف�سنا  باإحالل  فعاًل  �سنقوم  �سيء 
الطويل  ا يف  الطويل جدًّ قرينه:  �سيحل يف  منا 
ا  ا، والق�سري جدًّ ا يف البدين جدًّ ا، والبدين جدًّ جدًّ
ا، وكل قرين يحل يف قرينه الذي  يف الق�سري جدًّ
عينيك  تفرك  واملوا�سفات.  ال�سكل  يف  ي�سبهه 
من  يديك  ترفع  وعندما  �سمعت،  ما  غرابة  من 

على وجهك ل جتدهم اأمامك!
تبحث  واأنت  نف�سك  ت�ساأل  الب�ساطة؟  بهذه 
وحتت  ال�ستائر  خلف  الغرفة؛  اأركان  يف  عنهم 
غرفتك  �سباك  من  تنظر  الباب،  ووراء  ال�رسير 
فتجد اأن اليوم اجلديد قد بداأ ودبت احلياة فيه 
تعيد  ثم  وجودهم،  يف  مت�سكًكا  وراءك  فتنظر 
النظر اإىل ال�سارع يف حالة بني الت�سديق وعدم 
وقد  كر�سي؛  اأقرب  على  جتل�س  ثم  الت�سديق، 
الندها�س.  عالمات  كلُّ  وجهك  على  ارت�سمت 
اأن ما حدث كان حقيقة، لي�س حلًما  ثم تتيقن 
ب�سوت  نف�سك  وحتدث  اجلنون.  من  ا  م�سًّ ول 
احلل  هو  بالفعل  هذا  اإن  ل؟  ومل  م�سموع: 
احل�سارة  موجات  من  جديدة  ملوجة  العبقري 
يف  اأمل  فال  نعم،  الكوكب.  هذا  وجه  على 
و�سوية  فا�سلة  كائنات  باإحالل  اإل  الإ�سالح 
يف  ال�سادقة  الرغبة  لديها  كائنات  فينا، 
اإعمال  على  تقوم  كائنات  الكوكب،  هذا  اإعمار 
اإرجاع كلِّ قيم احلق والعدل واجلمال فينا.  اأو 
ينبهك  غرفتك  باب  على  و�سوًتا  طرًقا  ت�سمع 
باأن الوقت قد حان لتناول اإفطارك وال�ستعداد 

ليوم جديد.
تنظر  �ساحًكا،  مبت�سًما  بيتك  من  تخرج 
الطريق  يف  حولك  من  كلِّ  يف  ب�رسك  وتركز 
وتعيد النظر كذلك يف وجوه اأ�سدقائك وزمالئك 
الإحالل  يكون  اأن  املعقول  من  هل  العمل.  يف 
بعد؟  الإحالل  يحدث  مل  اأو  وتغرينا؟  حدث  قد 
ا،  جدًّ طوياًل  ا  �سخ�سً ترى  عندما  تب�سمك  يزيد 
ا، ت�سل اإىل اقتناع  اأو بديًنا جدًّ ا،  اأو ق�سرًيا جدًّ
ق�سرًيا   – كان  كائًنا من   – الإن�سان  باأن  ذاتي 
ا ، بديًنا اأو  ا ، طوياًل اأو طوياًل جدًّ اأو ق�سرًيا جدًّ
احل�سارة  �رسُّ  وباأفكاره  بنف�سه  هو  ا  جدًّ بديًنا 

الإن�سانية.
ختــــام 

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�س النجوم
45 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

حياة الأ�سجار
33 دقيقة

كالوكاهينا
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

الإ�سكندرية، مهد علم الفلك
22 دقيقة

معلومات للزائر
ور�سوم 	• اليومي  اجلدول  على  لالطالع 

يرجى  ال�سماوية،  القبة  عرو�س  دخول 
زيارة موقعنا الإلكرتوين:

www.bibalex.org/psc
فنية، 	• ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  يرجى 

حتتفظ القبة ال�سماوية بحق اإلغاء اأو تغيري 
العرو�س يف اأي وقت بدون اإخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ال�سبت من 00‚12ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا

مواعيد اجلوالت
من الأحد اإىل اخلمي�س:

30‚10 - 30‚11 - 30‚12 - 30‚1 - 30‚2 -30‚3 ظهًرا
القبة 	• عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن 

ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم 	•

دخول املتحف جنيهني.
تذاكر 	• حلاملي  جمانية  املتحف  جولت 

القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�ساف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�ساف

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ما عدا ال�سبت:

من 00‚12 ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا
والثالثاء:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 30‚12 ظهًرا
مواعيد اجلوالت

الأحد، الثنني، الأربعاء، اخلمي�س:
30‚9 - 00‚11 - 30‚12 - 30‚2 ظهًرا

ال�سبت: 00‚12ظهًرا - 00‚2 ظهًرا
الثالثاء: 30‚9 - 00‚11 �سباًحا

اأ�سعار الدخول
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

قاعة اال�ستماع واال�ستك�ساف
بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 
موقعنا  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف،  ال�ستماع 

www.bibalex.org/psc:الإلكرتوين
للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف 

قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
االأ�سعار

)DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

)4D( عرو�س رباعية الأبعاد
الطلبة: 10 جنيهات، غري الطلبة: 15 جنيًها.
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