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بقلم :ماي�سة عزب

هذا العام اخرتنا "احلاجات الأ�سا�سية" مو�ضو ًعا عا ًّما
لأعداد العام الأربعة ،وبطبيعة احلال ف�إن الغذاء حاجة �أ�سا�سية
رئي�سية ال حياة دونها .ولي�س الغذاء �رضورة للحياة فح�سب،
بل �إن جودته حتدد نوعية احلياة � ً
أي�ضا.
ومبا �أن الغذاء ي�أتي من الرتبة� ،سواء بطريقة مبا�رشة يف
�شكل منتجات نباتية �أو بطريقة غري مبا�رشة يف �شكل حيوانات
وطيور تتغذى عليها ،ف�إن الرتبة ال�صحية هي الطريق حلياة
�صحية .لذلك �أعلن اجتماع اجلمعية العمومية الثامن وال�ستون
للأمم املتحدة عام  2015عا ًما دول ًّيا للرتبة.
وقد وقع االختيار على منظمة الغذاء والزراعة التابعة
للأمم املتحدة لتنفيذ العام الدويل للرتبة  2015يف �إطار ال�رشاكة
العاملية للرتبة ،وبالتعاون مع حكومات و�سكرتارية م�ؤمتر الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر .فيهدف العام الدويل للرتبة 2015
�إىل زيادة الوعي والفهم لأهمية الرتبة بالن�سبة للأمن الغذائي
ووظائف النظام البيئي الأ�سا�سية.
يف هذا العدد نتطرق �إىل بع�ض املو�ضوعات املرتبطة بالغذاء
وم�صدره الرئي�سي :الزراعة .وك ٌّل منهما مو�ضوع ال ميكن
تغطيته ب�شكل كامل؛ لذلك فقد اخرتنا بع�ض املو�ضوعات
ال�شائقة .من بني تلك املو�ضوعات نناق�ش �إمكانية الزراعة يف
الف�ضاء اخلارجي ،واملطبخ امل�رصي القدمي ،وال�سالمة وال�صحة
يف جمال الزراعة ،وم�شاكل الزراعة املتنامية ،بالإ�ضافة �إىل
�أحدث التطورات التكنولوجية الزراعية.
وكل هذا بالإ�ضافة �إىل امل�شاركات القيمة لك ٍّل من :الدكتور
خالد ال�سعدين ،مدير مركز املنح واالبتكار ونقل التكنولوجيا
بجامعة الإ�سكندرية؛ والدكتور حممد �سليمان ،مدير �إدارة
متحف املخطوطات مبكتبة الإ�سكندرية؛ والأ�ستاذ جمال ح�سني،
مدير �إدارة املعار�ض واملقتنيات الفنية مبكتبة الإ�سكندرية؛
وكذلك الر�سوم الفنية للأ�ستاذ حممد خمي�س ،نائب مدير
�إدارة املعار�ض واملقتنيات الفنية مبكتبة الإ�سكندرية .و�أخ ًريا،
فال تفوتوا احللقة الأخرية من ال�سل�سلة اخليالية العلمية "لغز
احل�ضارة الإن�سانية" بقلم الدكتور عمر فكري ،رئي�س ق�سم القبة
ال�سماوية مبكتبة الإ�سكندرية.
املرجع
http://www.fao.org/soils-2015/about/en/

بقلم :د .خالد ال�سعدين

املديـــر التنفيــــذي ملـــركــــز املنـــــح واالبتكـــــار ونقــــل التقنيــــة
من�ســــق ال�شبكة امل�صريــــة الدوليــــة للتقنيــــات املبتكـــرة
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ما الزراعة؟ هي رعاية احليوانات ،والنباتات،
والفطريات ،وغريها من الأنواع احلية املمكن تناولها،
�أو ا�ستخدامها ك�ألياف� ،أو وقود حيوي� ،أو لأغرا�ض
طبية؛ �أو املنتجات الأخرى امل�ستخدمة ال�ستدامة حياة
الإن�سان وحت�سينها .وقد كانت الزراعة ً
عامل �أ�سا�س ًّيا
يف �إر�ساء املجتمعات الإن�سانية غري املرحتلة؛ حيث
�أتاحت الغذاء املطلوب لنمو احل�ضارات .ويرجع
تاريخ الزراعة �إىل �آالف ال�سنني ،وقد حكم تطورها
عديد من املناخات ،والثقافات ،والتقنيات املختلفة.
وت�سهم الزراعة يف القطاع االقت�صادي من خالل
توفري الغذاء ،وفر�ص العمل ،واملواد اخلام الالزمة
لل�صناعات والتجارة اخلارجية .ولكن هناك م�شكالت
عديدة تواجهها الزراعة؛ مثل املحا�صيل متدنية
اجلودة ،ورعاية املا�شية ،وقلة ر�أ�س املال ،والتخزين
متدين اجلودة ،وبع�ض العوامل الف�سيولوجية
واالجتماعية ،والآفات ،والأمرا�ض ،وا�ستخدام
الأر�ض.
تق�سم الأغذية �إىل جمموعات خمتلفة وف ًقا ملحتواها
الغذائي �إىل مغذيات كربى ومغذيات �صغرى .يحتاج
اجل�سم للمغذيات الكربى؛ مثل :الربوتينات،
والكربوهيدرات ،والدهون ،والزيوت بكميات كبرية،
و�إىل املغذيات ال�صغرى مثل الفيتامينات واملعادن
بكميات قليلة .وحتتوي معظم الأطعمة على مزيج من
النوعني ولكن بن�سب متفاوتة.
وتعد عواقب انعدام الأمن الغذائي وخيمة على
الإن�سان واالقت�صاد .حال ًّيا ،يعاين نحو  925مليون

�شخ�ص من �سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي� .أي
�أن هناك نحو مليار �شخ�ص يعانون ب�شك ٍل م�ستمر من
اجلوع .هذا ،ويت�سبب �سوء التغذية وحده يف موت
 2.6مليون طفل كل عام .كما �أن هناك طف ًال حتت
الوزن ال�صحي من بني ك ِّل �سبعة �أطفال حول العامل،
وذلك بعدما كانت الن�سبة ً
طفل من بني ك ِّل �أربعة �أطفال
يف عام  .1990وجدير بالذكر �أن معاناة الأطفال دون
ال�سنتني من اجلوع تت�سبب يف �إعاقة منوهم ،وذلك
ي�رض بقدراتهم العقلية واجل�سدية طوال العمر،
وي�ؤثر يف تطلعاتهم للح�صول على وظيفة يف امل�ستقبل
ويف جودة حياتهم ب�شك ٍل عام.
ولقد �ضمت الأهداف الإمنائية للألفية – والتي
و�ضعتها منظمة الأمم املتحدة – الق�ضاء على اجلوع
والفقر املدقع .والآن تعمل املنظمة على و�ضع �أهداف
�إمنائية م�ستدامة ت�ضم الق�ضاء على اجلوع نهائ ًّيا،
وحتقيق الأمن الغذائي ،وحت�سني التغذية ،وتعزيز
الزراعة امل�ستدامة ،و�ضمان �إتاحة املياه والأعمال
ال�صحية للجميع و�إدارتها ب�شك ٍل م�ستدام.
من املقدَّر �أن يت�ضاعف الطلب العاملي على الغذاء
بحلول عام  .2050و�ست�ؤدي زيادة حجم املجتمعات
احل�رضية وال�صناعة �إىل تقليل املوارد الطبيعية
الالزمة للزراعة وامل�صايد؛ مثل الأر�ض واملياه .لذلك،
ف�إنه لتح�سني اال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية
وزيادة الإنتاجية ،علينا االعتماد على االبتكار والإدارة
امل�ستدامة .فمن �ش�أن هذا �أن ي�ساعد الإن�سانية على
تلبية احتياجاتها املتزايدة ،و�أن ي�ضمن قدرة النظام

الغذائي العاملي على توفري كميات منا�سبة من الغذاء
عايل اجلودة.
عالوة على ذلك ،من �ش�أن اتباع مفاهيم "النمو
الأخ�رض" و"ال�سل�سة الغذائية الفعالة" �أن يحقق
منافع كثرية� .أما النماء الأخ�رض ،فهو ي�شري �إىل
تعزيز النمو االقت�صادي مزامنة مع احلد من التلوث
وانبعاث غازات االحتبا�س احلراري .واحلفاظ على
املوارد الطبيعية والتنوع احليوي ،و�أما حتقيق
"�سل�سلة غذائية فعالة" ،فيمكن �أن ي�ساعد ب�شك ٍل كبري
على النمو امل�ستدام والأمن الغذائي ،وعلى تقليل
ال�ضغط على املوارد املائية والأر�ضية.
ت�سهم �سالمة الغذاء � ً
أي�ضا يف حماية امل�ستهلك
واحلفاظ على ال�صحة العامة .فاحلفاظ الفعال على
ً
وو�صول �إىل امل�ستهلك
�سالمة الغذاء بداية من احلقل
يلعب دو ًرا ها ًّما يف احلفاظ على �صحة النا�س وتعزيز
النمو االقت�صادي وحت�سني املعي�شة .وتعد منظمتا
الغذاء والزراعة وال�صحة العاملية قائدتني عامليتني يف
مبادرات ال�سالمة الغذائية حول العامل ،وهما تقومان
بتطبيق هذه املبادرات على م�ستوى الدول.
ال بد من مواجهة التحديات التي تواجه الغذاء
والزراعة ،فهي م�س�ألة حياة �أو موت للإن�سانية .وهي
تتطلب �إجراء البحوث واتباع املمار�سات امل�ستدامة
املبتكرة .و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا .ال بد �أن تويل املنظمات
الدولية الدول الأفقر رعاية خا�صة ،و�أن تبذل مزيدًا
من اجلهود مل�ساعدتها يف هذا امل�ضمار.

3

ر�ؤية كونية

بقلم� :شاهندة �أمين
مع ازدياد الكوارث الب�رشية والطبيعية التي
ت�رضب كوكب الأر�ض ،يعمل العلماء حال ًّيا على
عدة م�رشوعات تهدف لإيجاد كواكب �أخرى
�صاحلة للحياة .فعلى �سبيل املثال ،يوجد على
الأرجح مياه �سائلة على �سطح كوكب املريخ؛ مما
قد ي�ؤهله لي�صبح موطننا اجلديد يو ًما ما.
وقد قام م�ؤخ ًرا عاملان "جياكومو ت�رشتيني
وزميله ريكاردو �سكالينج "بق�سم علوم
النبات والرتبة والبيئة ،بجامعة بالريمو يف
�إيطاليا بن�رش درا�سة يف دورية "علوم الكواكب
والف�ضاء" ،يزعمون فيها �أن �أ�سطح كوكبي
الزهرة ،واملريخ ،والقمر تبدو �صاحلة للزراعة.
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فعلى كوكب الأر�ض يوجد خم�سة عوامل لتكوين
الرتبة :ال�صخر الأ�صلي ،واملناخ ،والت�ضاري�س،
والتوقيت ،والكائنات احلية يف املنطقة من نباتات
وحيوانات� .إال �أن ذلك العامل الأخري حمط جدل
بني العلماء؛ فيقول ت�رشتيني" :يظن معظم العلماء
�أن الكائنات احلية �رضورية لتكوين الرتبة ،يف حني
يعتقد البع�ض الآخر  -ومن بينهم �أنا �شخ�ص ًّيا � -أن
املناطق الهامة على كوكبنا ،مثل الوديان اجلافة
يف القارة القطبية اجلنوبية �أو �صحراء �أتاكما يف
ت�شيلي ،تكاد تربتها تخلو من الكائنات احلية.
في�ؤكدون على �أن تكوين الرتبة ال يتطلب وجود
كائنات حية".
ويزعم الباحثون �أن ت�صنيف �أي مادة كرتبة
يعتمد على التجوية؛ فوف ًقا لهم ف�إن الرتبة هي
�أية ق�رشة كوكبية معر�ضة للجو ،ومن َث َّم ف�إنها
حتتفظ باملعلومات اخلا�صة بالتاريخ املناخي
واجليوكيميائي .والتجوية على �أ�سطح الزهرة،
واملريخ ،والقمر حتدث بطرق خمتلفة.
�أما كوكب الزهرة ،فيتميز بغالف جوي كثيف
ي�ساوي �ضغطه � 91ضعف ال�ضغط املوجود عند
م�ستوى �سطح البحر على كوكب الأر�ض ،ويتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من ثاين �أك�سيد الكربون وقطرات
حام�ض الكربيتيك� ،إىل جانب كمية قليلة من املياه
والأك�سجني .يعتقد العلماء �أن التجوية على كوكب
الزهرة حدثت بفعل عمليات حرارية �أو ت�آكل ب�سبب
الغالف اجلوي ،واالنفجارات الربكانية ،و�آثار
النيازك الكبرية ،والتعرية ج َّراء الرياح.

و�أما كوكب املريخ ،فتهيمن عليه التجوية
الفيزيائية ج َّراء ت�أثري النيازك والتغريات احلرارية
�أكرث من العمليات الكيميائية .ووف ًقا لت�رشتيني ال
يوجد ن�شاط بركاين ذو ت�أثري يف �سطح كوكب املريخ؛
�إال �أن اختالف درجات احلرارة بني ن�صفي الكوكب
يت�سبب يف رياح �شديدة .كما �أ�ضاف ت�رشتيني �أن
الهالة احلمراء املهيمنة على طبيعة الكوكب ،والتي
رشا على
هي بفعل �صد�أ معادن احلديد ،تعترب م�ؤ� ً
التجوية الكيميائية يف املا�ضي.
و�أما القمر ،فتك�سوه طبقة من احلطام ال�سائب
تغطي طبقة �أخرى من ال�صخور ال�صلبة .وتت�ضمن
عمليات التجوية على �سطحه التغريات الناجمة عن
ت�أثري النيازك ،والرت�سيب ،والتفاعالت الكيميائية
الناجتة عن الرياح ال�شم�سية التي تتفاعل مع �سطح
القمر مبا�رشة.
ومع ذلك ،ي�شعر بع�ض العلماء �أن التجوية
وحدها ال تكفي ،و�أن وجود كائنات حية جزء ال
يتجز�أ من �أية تربة .فيقول ت�رشتيني �إن" :درا�سة
الرتبة على الكواكب القريبة من الأر�ض تهدف �إىل
حتديد ت�سل�سل الظروف البيئية التي ت�سببت يف
التكوين احلايل للرتبة؛ ومن ثم ت�ساعد على �إعادة
ت�شكيل التاريخ العام لتلك الأج�سام".
يف عام  2008قام امل�سبار فينيك�س التابع لوكالة
نا�سا ب�أول جتربة كيميائية رطبة با�ستخدام تربة
كوكب املريخ .فقال العلماء الذين قاموا بتحليل
البيانات �إن الكوكب الأحمر قد يكون به بيئات �أكرث
�صالحية للحياة مما كان متوق ًعا؛ فبيئاته قد ت�صلح

لقيام زائري الكوكب من الب�رش بزراعة املحا�صيل.
"توجد دالئل كثرية على وجود املياه على �سطح
املريخ ب�سبب وجود الأمالح" ،هكذا �رصح الباحث
امل�شارك يف جتربة امل�سبار فينيك�س � -سام كوناف�س
من جامعة تافت�س  -خالل ت�رصيح �صحفي بعد
التجربة" .كما وجدنا كمية معقولة من املغذيات� ،أو
املواد الكيميائية الالزمة لبدء احلياة كما نعرفها".
�أحد ا�ستخدامات الرتبة الأ�سا�سية على الكواكب
الأخرى هي الزراعة؛ وذلك لإنتاج املحا�صيل
الغذائية وتعزيز حياة الب�رش الذين من املمكن �أن
يعي�شوا على �سطح الكوكب يو ًما ما .على الرغم
من ذلك ،ي�شكك بع�ض العلماء يف �أهمية وجود تربة
منا�سبة للزراعة يف الف�ضاء.
فقد وجد الباحثون على �سطح املريخ �آثا ًرا
للمغن�سيوم ،وال�صوديوم ،والبوتا�سيوم ،والكلوريد؛
كما �أظهرت البيانات � ً
أي�ضا �أن تربته قلوية ،وهو
اكت�شاف حتدى االعتقاد ال�شائع ب�أن �سطحه
حم�ضي .تلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من
خالل حتليالت الرتبة �ستكون هامة يف امل�ستقبل؛
لتحديد �أف�ضل كوكب ال�ستدامة احلياة الب�رشية.
املراجع

http://www.astrobio.net
http://www.space.com
http://news.nationalgeographic.com
http://www.sciencedaily.com

بقلم� :شريين رم�ضان

حكايات العلوم

كانت الرتبة اخل�صبة التي متيزت بها الأرا�ضي
امل�رصية عام ًال رئي�س ًّيا يف م�ساعدة امل�رصي القدمي على
زراعة جمموعة كبرية ومتنوعة من املحا�صيل؛ مثل:
اخل�رضاوات ،والفاكهة ،والبقول؛ وعاونته الزراعة
بدورها على اال�ستقرار وا�ستئنا�س احليوانات
والطيور .كما حفل املياه امل�رصية ب�أنواع عديدة من
الأ�سماك ال�صاحلة للأكل ،كانت البديل الأرخ�ص ثمنًا
للحوم باهظة الثمن ن�سب ًّيا بالن�سبة للفقراء� .ساعد ك ُّل
ما �سبق على تنوع م�صادر طعام امل�رصي القدمي؛ مما
�أدى �إىل نظام غذائي �صحي ومتكامل انعك�س ب�صورة
جيدة على �صحة امل�رصيني ب�صفة عامة.
كان امل�رصي القدمي ذوا ًقا وحم َّبا للطعام معتد ًال
يف طعامه؛ فاعتربت ال�رشاهة من ال�صفات ال�سيئة.
والدليل على ذلك ما جنده يف ن�صائح كاجمني�" :إذا
جل�ست مع �أنا�س كثريين فانظر �إىل الطعام بال مباالة.
و�إن كنت ت�شتهيه ،ف�إن �ضبط النف�س ال يكلف الإن�سان
�أكرث من حلظة .و�إنه ملن العار �أن يكون الإن�سان
�رشهً ا؛ فقدح من املاء يروي الغلة".

اخل�ضراوات

واملاعز ،وت�أتي يف �آخر القائمة حلوم ال�صيد ،مثل
الغزالن ،واملاعز الربي ،والوعل .ومل يكن حلم
ً
مف�ضل لأ�سباب اجتماعية.
اخلنزير

الطيور

تنوعت الطيور ما بني الدواجن امل�ست�أن�سة
والربية واملهاجرة .وكان الإوز والبط من �أحب
الطيور �إىل امل�رصيني القدماء ،بالإ�ضافة �إىل احلمام،
وال�سمان ،والنعام� .أما الدجاج فلم ُيعرف يف م�رص
�إال يف فرتة مت�أخرة.

الأ�سماك

توجد عديد من مناظر ال�صيد يف نهر النيل الذي
كان يحتوي على �أنواع متنوعة من الأ�سماك مثل
ق�رش البيا�ض ،والبلطي ،والبوري ،والقراميط،
وال�شال ،وال�شلباية ،والناجل ،والب�سارية� .أقبل
قدماء امل�رصيني على تناول الأ�سماك بو�صفها �أحد
الأطعمة املحببة �إليهم ،وتنوعت طرق تناولها ما بني
طازجة و�أحيانًا �أخرى مملحة �أو جمففة.

احلبوب والبقول

�أحب امل�رصيون القدماء الفاكهة؛ مثل :اجلميز،
والبطيخ ،وال�شمام ،والرمان ،والنبق ،والتوت ،وحب
العزيز ،والدوم الذي كان ي�ؤكل كفاكهة و�أحيا ًنا ي�ستخدم
للتحلية .يلي ذلك ما �أُدخل زراعته فيما بعد من املوالح،
والليمون ،واجلوز ،واخلوخ ،والكمرثى ،والتفاح،
والبلح .كانت الفاكهة ت�ؤكل طازجة �أو م�سلوقة� ،أو يتم
تناولها كم�رشوب مثل الع�صائر والنبيذ� ،أو يتم جتفيفها
مثل العنب (زبيب) ،والبلح ،والتني.

و�صفات طعام م�صرية قدمية

الفاكهة

اللحوم

كان امل�رصي القدمي مييل �إىل تناول حلوم
احليوانات ،مف�ض ًال حلم البقر ،ثم حلوم ال�ض�أن

احتل اخلبز مركزًا رئي�س ًّيا على قائمة الطعام
اليومي منذ القدم عند اجلميع؛ حيث كان يوجد حوايل
 40نو ًعا من اخلبز واملخبوزات املتنوعة التي اختلفت
�أ�شكالها ما بني امل�ستدير ،والبي�ضاوي ،وامللفوف،
واملخروطي ال�شكل .كذلك اختلفت �أنواع الدقيق
امل�ستخدمة يف تلك ال�صناعة ما بني القمح ،وال�شعري،
والذرة .كما ا�ستخدم امل�رصيون القدماء ال�سمن،
والع�سل ،واللنب ،والبي�ض ،وامللح ،واخلمرية ل�صناعة
اخلبز ،و�أ�ضافوا ال�سم�سم ،واليان�سون ،والكمون
لتزيينه .كذلك �أ�ضافوا الفواكه مثل :البلح ،والتني،
والنبق على اخلبز لعمل الفطائر احللوة.
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ظهرت اخل�رض التي عرفها امل�رصي القدمي يف
النقو�ش واملناظر؛ مثل :البازالء ،واخل�س ،والك َّراث،
واللفت ،والفجل ،واخليار ،بالإ�ضافة �إىل الب�صل
والثوم اللذين كرث زراعتهما وتناولهما بكميات
كبرية� ،سواء يف الوجبات اليومية �أو يف الو�صفات
الطبية لعظيم فائدتهما.

�أقبل امل�رصيون القدماء على تناول البقول مثل
اللوبيا ،والبازالء ،والفول ،والعد�س لفوائدها الغذائية
وال�صحية .كما عرف امل�رصي القدمي ا�ستخراج
الزيوت من بذور النباتات مثل زيوت ال�سم�سم،
واخلروع ،والفجل؛ وكان له ال�سبق يف ا�ستخدام
الأع�شاب والتوابل مثل اليان�سون ،والكمون،
والقرفة ،وال�شمر ،واحللبة ،واخلردل ،والزعرت.

�أما عن طرق طهي اللحوم والأ�سماك والطيور؛
فكانت �إما م�شوية ،و�إما م�سلوقة ،و�إما جمففة
(با�ستخدام �أ�شعة ال�شم�س) ،و�إما مملحة ب�إ�ضافة
امللح والتوابل لت�ؤكل فيما بعد كنوع من حفظ
الطعام؛ مثل :ال�سمك البوري (الف�سيخ) ،وطيور
ال�سمان ،والع�صافري ،والبط .كما عرف امل�رصي
القدمي فائدة �إ�ضافة ال�شحوم والدهون ل�صالحيتها
يف �إعداد الطعام.
�أما عن الأطعمة ال�شعبية الرئي�سية للم�رصيني
فكانت تتمثل يف العد�س الذي كان ي�ؤكل بكرثة� .أما
الفول فكان ُيطهى بوا�سطة و�ضعه يف تراب الفرن
ال�ساخن ،ف� ُأطلقوا عليه "متم�س" ،ثم حورت الكلمة
بعد ذلك �إىل "مدم�س"؛ �أو كانوا يطهونه يف القدور
�أطلقوا عليه "بي�صورو" ،وهي نف�سها "الب�صارة"
التي نعرفها الآن ويقبل عليها عامة امل�رصيني.
كما ا�ستخدم "احلم�ص" كطعام بعد متليحه وهو
ما يعرف الآن با�سم "املالنة" ،وكذلك احلال مع
"الرتم�س" الذي كان ي�ؤكل بعد نقعه يف املاء ومتليحه.
يت�ضح لنا تكامل وتوازن العنا�رص الغذائية
باملطبخ امل�رصي القدمي ،الأمر الذي انعك�س
ب�صورة جيدة على �صحتهم بل مناعتهم الطبيعية
ومقاومتهم للأمرا�ض .فلم يكن الغذاء بالن�سبة
لهم و�سيلة للح�صول على الطاقة وال�صحة فقط،
أي�ضا؛ فعرفوا مبا ال يدع ً
بل و�سيلة للعالج � ً
جمال
لل�شك ا�ستخدام العقاقري النباتية احليوانية لعالج
الأمرا�ض واحلروق والإ�صابات.

5

اكت�شف احلياة

م َّثل

بقلم :جيالن �سامل

ح�صد الغذاء من الأر�ض منذ فجر
الب�رشية �أم ًرا جوهر ًّيا لبقائها .وكان
تك ُّون املجتمعات الزراعية خطوة كبرية يف تاريخ
تط ُّور الب�رشية؛ حيث م َّهدت خللق حياة �أكرث
ا�ستقرا ًرا حني تطلبت �أعمال الفالحة ال�شاقة العمل
اجلماعي.
لكن – على الرغم من �أهمية الزراعة – فقد �أخذت
م�شكالت �أكرث و�أكرث حتيط بها يف العقود الأخرية.
فبينما با�ستطاعتنا �إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام
�سكان العامل ب�أ�رسه ،فما زال ماليني الب�رش يعانون
من �سوء التغذية واجلوع املزمن .فكثري من املزارعني
يجربون لرتك مزارعهم وت�أتي دورة من املمار�سات
الزراعية املدمرة لتدمر ما كان يو ًما � ً
أر�ضا خ�صبة �إىل
الأبد.
ويقوم ه�ؤالء الذين يرون الكارثة يف طريقها
للحدوث ب�إطالق �صافرات الإنذار لي�سمعها العامل
ويتحرك لوقف تلك التغريات ال�سلبية قبل فوات
الأوان .فما الذي يحدث �إ ًذا؟ من يت�سبب يف حدوث
هذه امل�شكلة؟ ومن حار�سو الأرا�ضي الزراعية
نلق م ًعا نظرة عن كثب.
املطالبون بالتغيري؟ دعونا ِ

املت�سببون يف امل�شكالت
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امل�شكالت متعددة ومت�شابكة� .إحدى تلك
امل�شكالت هي امل�ؤ�س�سات التي ت�سن القوانني
أرباحا ل�رشكاتها وت�ؤذي
والت�رشيعات التي حتقق � ً
م�صالح �صغار املزارعني امل�ستقلني والبيئة .وقد
ُو ِ�ضعت تلك القوانني والت�رشيعات بطرقٍ قانونية،
مما يجعلها جز ًءا من �إطار عمل منظمة التجارة
العاملية ،وهي املعنية بالإ�رشاف على قوانني التجارة
الدولية التي تنظم التجارة بني الدول.

فالذي يعيب ممار�سات منظمة التجارة العاملية
هو �أن الت�رشيعات التي ت�ؤيدها تع�ضد امل�ؤ�س�سات
العاملية دون �أن تلتفت دائ ًما �إىل احتياجات املزارعني
املحليني .فتمكني امل�ؤ�س�سات من التحكم يف م�شهد
التجارة واحتكار �أ�سواق املنتجات الزراعية له ت�أثري
�سلبي كبري يف الثقافة الزراعية حول العامل ،وخا�صة
فيما يتعلق بالدول النامية.
ونظام الغذاء العاملي احلايل يزيد م�شكالت
خ�سارة الأرا�ضي الزراعية ،ويعزز من الزراعة
الأحادية التي ت�رض بالتنوع احليوي للأر�ض
الزراعية ،ويحجم قدرات املزارعني املحليني على
املناف�سة يف الأ�سواق املحلية ،كما ميكن �أن ي�سهم يف
حدوث الكوارث مثل املجاعات يف احلاالت الق�صوى.
ولكن الأمر لي�س �سيئًا برمته؛ حيث يتم العمل على
�إ�صدار �سيا�سات زراعية جديدة تهدف �إىل تعزيز
ال�سيادة الغذائية.
في�ؤمن كثري من النا�س �أن الأمن الغذائي
حق �إن�ساين ولي�س امتيازًا؛ ولذلك ال بد من �سن

الت�رشيعات التي حتمي هذا احلق ،ولي�س م�صالح
امل�ؤ�س�سات .كما يظهر كثريون اعرتا�ضهم على
�إدراج الزراعة حتت منظمة التجارة العاملية؛ حيث
�إن تدبري الغذاء الالزم حق �إن�ساين �أ�سا�سي ال يجب
تقييده ب�أي قطاع �أو جتارة.

كيف ت�صنع امل�ؤ�س�سات ربحها؟

يتلقى كثري من املزارعني يف الغرب �إعانات من
حكوماتهم مت ِّثل دع ًما ُي�شعرهم بالأمان ،وب�أن �أ�سعار
�سلعهم يف الأ�سواق لن ت�ؤثر �سل ًبا يف �أعمالهم .وهذا
يعني �أنه ميكن بيع املحا�صيل املدعومة ب�أ�سعار
تناف�سية و�إن كانت كلفة �إنتاجها �أكرب ،وتعرف يف
هذه احلالة مبنتجات ذات ت�سعرية ا�صطناعية.
وميكن بيع بع�ض املنتجات يف بلد من�ش�أها،
ولكن يظل ال�سوق الدويل خيا ًرا ثان ًيا؛ فت�ستطيع
امل�ؤ�س�سات التجارية الو�صول �إىل الأ�سواق العاملية
وتداول املحا�صيل املدعومة .ومتار�س تلك امل�ؤ�س�سات
�أحيانًا ما يعرف بـ"الإغراق"؛ حيث ت�شرتي املنتجات

املدعومة وت�سعرها ب�أقل �سعر ممكن ثم تطرحها
بكميات كبرية يف الأ�سواق .فت�رض تلك املمار�سة
باملزارعني املحليني؛ لأن امل�شرتي يختار ال�سلعة
الأرخ�ص ثمنًا.
رصح معهد �سيا�سات الزراعة والتجارة �أن
"� َّ
�إغراق امل�ؤ�س�سات الأمريكية للمنتجات الغذائية قد
ارتفع منذ بداية عمل منظمة التجارة العاملية .وقد
تراوح انخفا�ض �أ�سعار املنتجات عن كلفة �إنتاجها
يف ظل �إغراق الأ�سواق من � 10إىل  ،%47وذلك
خلم�س �سلع �أ�سا�سية هي القمح ،وفول ال�صويا،
والذرة ،والقطن ،والأرز .هكذا� ،شهدت العائالت
ً
انخفا�ضا بالغًا يف �إيراداتها ،يف حني
العاملة بالزراعة
تو�سعت �أ�سواق امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف التجارة
الزراعية حول العامل بف�ضل منتجاتها ذات الت�سعرية
اال�صطناعية".
تتمثل م�شكلة ممار�سة الإغراق يف �أنها ت�ؤدي �إىل
�سل�سلة من الت�أثريات ال�سلبية يف املزارعني يف البلدان
التي تتم بها� .أحد الأمثلة دولة املك�سيك؛ حيث ُيع ُّد
الذرة غذا ًء �أ�سا�س ًّيا ينتجه املزارعون ب�أنف�سهم.
ففي عام  1994وقعت حكومات املك�سيك ،وكندا،
والواليات املتحدة الأمريكية اتفاقية جتارية معروفة
باتفاقية التجارة �شمال الأمريكية احلرة (نافتا)،
والتي �أ�صبحت الواليات املتحدة الأمريكية مبوجبها
�أكرب م�ص ِّدر للذرة �إىل املك�سيك .وقد �أدى �إغراق
ال�سوق املك�سيكي بالذرة زهيدة الثمن �إىل انخفا�ض
�سعر الذرة املحلية مبعدل %70؛ مما �أحلق �أ�رضا ًرا
ج�سيمة باملزارعني والعاملني املك�سيكيني الذين
اعتمدوا على الذرة لك�سب قوتهم.
وال يحدث هذا ال�سيناريو مرة فح�سب ،بل يكرر
نف�سه مرات ومرات حول العامل وتت�أذى من جرائه
الدول الأفقر" .وف ًقا لدرا�سة �أجراها معهد بحوث
�سيا�سات الغذاء الدويل ،وهو معهد بحثي غري
هادف للربح ،ف�إن ال�سيا�سات الزراعية التي تتبعها
الدول الغنية مبا فيها التعريفة اجلمركية ،ودعم
ال�صادرات ،والدعم املبا�رش للمزارع مبا يزيد على
ثالثمائة مليار دوالر �أمريكي �سنو ًّيا يت�سبب جميعها
يف تغرمي الدول النامية خ�سارة حوايل  24مليار
دوالر �سنو ًّيا".
عندما يرتك عدد كبري من املزارعني �أرا�ضيهم،
يحل حملهم بع�ض امل�ؤ�س�سات التي تقيم مزارع
�صناعية تعزز من ثقافة الزراعة الأحادية وتهتم

ب�إنتاج املحا�صيل لأغرا�ض الت�صدير .ولهذا وقع
�ضار على الرتبة والبيئة نتيجة عدم اتباع املمار�سات
الزراعية امل�ستدامة .فعلى العك�س ،ت�ستخدم هذه
املزارع املواد الكيميائية ال�ضارة التي تتخلل الرتبة
وتدمرها وينتهي بها املطاف �إىل �شبكات املياه مهددة
قاطني املنطقة .كما ميكن �أن يقود ذلك الدول �إىل
االعتماد على �صادرات الغذاء؛ نتيجة عدم امتالكهم
�أرا�ضي كافية لإنتاج املحا�صيل املتنوعة التي متكنوا
من زراعتها قبل ذلك.

املنادون بالتغيري
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هناك من يرون كيف تت�سبب نظم التجارة
والأعمال يف �صنع طبقة حمرومة حول العامل وقرروا
�أن ينادوا بالتغيري .ومن هذه املنظمات منظمة
"جلوبال اك�ست�شاجن" ()Global Exchange
– التبادل العاملي – يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وهي منظمة دولية حلقوق الإن�سان توجه جهودها
نحو جعل العامل مكانًا ي�سوده العدل ،ويحتل فيه
الب�رش منزلة �أهم من املال.
وت�رشح منظمة جلوبال اك�ست�شاجن لب امل�شكلة
على موقعها الإلكرتوين" :يف عامل ت�شعل فيه
االقت�صاديات القائمة على الكم قوة امل�ؤ�س�سات
واجل�شع ال�سيا�سي ،يجني ال�صفوة الأرباح ،يف حني
يدفع العاملون والكوكب الثمن .ور ًدا على االنحطاط
العاملي �إثر نظام عوملة ال�صفوة ،ف�إن منظمة جلوبال
اك�ست�شاجن تت�صور اقت�صاديات بديلة قائمة على
الكيف واجلودة تتمركز حول حماية حقوق الإن�سان
الدولية ل�ضمان �أال ندفع جميعنا ثمن العوملة".
ما تفعله املنظمة ملحاربة هذه امل�شكلة هو العمل
كن�شطاء وحماولة متكني العمال ،و�صغار املزارعني،
واملجتمعات املهددة .كما قامت بحملة "حركة جتارة
ً
�رشوطا �أف�ضل للتجارة للمنتجني
عادلة" ،ت�شجع
واملزارعني يف الدول النامية.
وهناك � ً
أي�ضا حركات دولية تت�ألف من املزارعني
مثل "ال فيا كامبي�سينا" (– )La Via Campesina
الطريق الزراعي  -متثل مائتي مليون مزارع حول
العامل ،وحا�رضة يف ثالث و�سبعني دولة يف جميع
القارات .تعمل هذه احلركة مدافعة عن حقوق
�صغار املزارعني والفالحني املهددين �أحيانًا من

قبل ال�رشكات الأجنبية وقطاع م�ؤ�س�سات الأعمال
الزراعية.
�شهد عام  1993ميالد هذه احلركة يف بلجيكا،
وهي حركة معرتف ب�أهميتها وم�أخوذ با�ست�شاراتها
من قبل امل�ؤ�س�سات؛ مثل منظمة الغذاء والزراعة
التابعة ملنظمة الأمم املتحدة .وتنادي هذه احلركة
با�ستقاللية الغذاء ،التي "تعطي الأولوية لإنتاج
الغذاء وا�ستهالكه حمل ًّيا .فذلك يعطي الدولة احلق
حلماية منتجيها املحليني من الواردات زهيدة الثمن
وللتحكم يف �إنتاجها .كما �أنها ت�ضمن بقاء حقوق
ا�ستخدام الأرا�ضي ،واملمتلكات ،واملياه ،والبذور،
واملا�شية ،والكائنات احلية املتنوعة و�إدارتها يف يد
من ينتج الطعام ،ولي�س القطاع امل�ؤ�س�سي".
وعندما ت�صبح ا�ستقاللية الغذاء الهدف
الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سات الدولية� ،سريى العامل �أن
الطعام ينتج من �أجل النا�س ،ولي�س لتلبية متطلبات
الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات .وبتحقيق ذلك� ،سيتم حتجيم
كثري من امل�شكالت؛ مثل الفقر ،وتدهور البيئة،
واجلوع املزمن الذي يعانيه املاليني يف العامل النامي.
وبينما ال يزال هناك الكثري لنفعله ل�ضمان حماية
املجتمعات الزراعية حول العامل وا�ستقالليتها من
حركة التجارة العاملية التي �أوقعتها يف �رشكها،
فهناك كثريون يعملون على �أر�ض الواقع ل�صنع
م�ستقبل �أكرث �إ�رشا ًقا للمزارعني الذين ال ي�س�أمون
احلرث وميدوننا بالغذاء الذي نحتاجه للبقاء.
مل ت�س�ؤ الأمور متا ًما بف�ضل مثل هذه املنظمات
وجمعيات املزارعني التي تتوج ا�ستقاللية الغذاء
وحتمي البيئة ،وقد نرى يف امل�ستقبل عالـ ًما �أف�ضل
حينما ترتقي حقوق الإن�سان عن الأرباح املادية.

7

العلم يف حياتنا
| خريف 2015
8

يف ظل تخ�صي�ص  ٪40من الياب�سة على كوكبنا
لإنتاج غذاء الب�رش وتزايد الطلب عليه ،ال ب َّد من
اتباع منهج م�ستدام لإنتاج غذاء ٍ
كاف للكثافة
ال�سكانية املتنامية ،وذلك ب�أقل ت�أثريات ممكنة يف
البيئة ،واحليوانات ،و�صحة الإن�سان.
الزراعة املكثفة هي نظام زراعي يعتمد على
التكثيف وامليكنة؛ بهدف زيادة �إنتاجية الأرا�ضي
الزراعية املتاحة �إىل احلد الأق�صى ،وذلك من خالل
و�سائل متنوعة مثل اال�ستخدام املكثف ملبيدات
الآفات والأ�سمدة الكيميائية .ويتم تطبيق هذا
النظام � ً
أي�ضا يف الإنتاج احليواين عند تربية الأبقار
واخلراف والدجاج؛ حيث تر َّبى يف بيئات مغلقة
تُعرف باملزارع ال�صناعية.
وتتميز الزراعة املكثفة للمحا�صيل باالعتماد
على الطرق امل�ستحدثة لزيادة الإنتاجية؛ مثل :زراعة
حما�صيل متعددة يف العام ،وتقليل وترية ال�سنوات
التي ال ينتج فيها حما�صيل ،وحت�سني الأنواع
امل�ستنبتة .كما �أنها ت�شمل عمل حتليالت �أكرث عد ًدا
ً
وتف�صيل عن ظروف منو النباتات؛ مبا يف ذلك
الطق�س ،والرتبة ،واملياه ،واحل�شائ�ش ،والآفات.
هذا ،ويدعم الزراعة املكثفة االبتكار امل�ستمر يف الآالت
الزراعية ،ويف طرق الزراعة ،والتقنيات اجلينية،
و�أ�ساليب بناء اقت�صاديات احلجم ،واللوج�ستيات،
وتقنيات جمع البيانات والتحليل.
تنت�رش املزارع التي تتبنى الزراعة املكثفة يف
الدول املتقدمة وت�أخذ يف االنت�شار حول العامل؛
فتُنتج معظم اللحوم ،ومنتجات الألبان ،والبي�ض،
والفواكه ،واخل�رضاوات املتاحة يف املتاجر يف مثل
هذه املزارع .وعادة ما تت�ضمن املزارع الأ�صغر
حج ًما التي تتبنى الزراعة املكثفة معدالت عمل �أعلى،
وت�ستخدم املناهج التكثيفية امل�ستدامة ب�شك ٍل �أكرب.
وهذه املزارع �أقل انت�شا ًرا يف الدول املتقدمة وعلى
م�ستوى العامل ،ولكنها �آخذة يف االنت�شار؛ فمعظم
الأطعمة املتاحة يف الأ�سواق املتخ�ص�صة – مثل
متاجر املزارعني – تُنتج يف هذه املزارع ال�صغرية.
هناك �أ�ساليب متعددة تتبع يف الزراعة املكثفة
مثل تعاقب املحا�صيل؛ وهو ممار�سة �شائعة يتم فيها
زراعة �أنواع متباينة من املحا�صيل ب�شكل متتابع
على نف�س الأر�ض .ومن فوائد تعاقب املحا�صيل

بقلم :معتز عبد املجيد
جتنب تراكم الكائنات املمر�ضة والآفات التي تتكون
عند زراعة نف�س املح�صول ب�شك ٍل م�ستمر .وكذلك،
يوازن تعاقب املحا�صيل طلب املحا�صيل املختلفة
على املغذيات؛ وذلك لتجنب نفاد املغذيات من الرتبة.
ومن �أ�س�س تعاقب املحا�صيل �سد نق�ص النيرتوجني
با�ستخدام البقوليات وال�سماد الأخ�رض بالتناوب
مع احلبوب وغريها من املحا�صيل .ومن �ش�أنه
� ً
أي�ضا التح�سني من بنية الرتبة وخ�صوبتها عند
مناوبة املحا�صيل ذات اجلذور الق�صرية مع تلك ذات
اجلذور الطويلة.
ومن الأ�ساليب الأخرى املتبعة يف الزراعة املكثفة
هي ا�ستخدام الري بالغمر – وهو النوع الأكرث
�شيو ًعا وا�ستخدا ًما – والذي يرتك امل�ساحات املروية
غري مت�ساوية يف كميات املياه التي ت�ستقبلها .وعلى
العك�س ،ف�إن الري من الأعلى مثل الري املحوري �أو
الري اجلانبي ،يوزع املياه ب�شكل �أكرث ً
عدل ولكن
بكلفة �أكرب .والري بالتنقيط هو الأ�سلوب الأعلى
كلفة والأقل ا�ستخدا ًما ،ولكنه الأف�ضل يف تو�صيل
املياه جلذور النباتات ب�أقل خ�سائر ممكنة.
قد تنتج �أ�ساليب الزراعة املكثفة مزي ًدا من الغذاء
الأرخ�ص ثمنًا بالن�سبة لكل فدان وحيوان؛ مما
ي�ساعد على تغذية الزيادة ال�سكانية املتفجرة� ،إال �أنها
ت�صبح مع الوقت �أكرب التهديدات للبيئة عامل ًّيا ب�سبب
ت�أثرياتها يف النظم البيئية واالحرتار العاملي .فقد
�أدت �إىل ظهور �أنواع طفيلية جديدة و�أنواع طفيلية
كانت تعد حيادية �ساب ًقا ،كما �أنها م�سئولة عن ٪80
من عمليات �إزالة الغابات اال�ستوائية.

وعالوة على ذلك ،تت�سبب الزراعة املكثفة يف قتل
احل�رشات والنباتات النافعة ،كما تقلل من جودة
الرتبة التي ت�ستخدمها وت�ستنفدها ،وتخلف ملوثات
و�أنظمة مائية من�سدة .كذلك ترفع احتمالية حدوث
الفي�ضانات ،وتت�سبب يف التعرية اجلينية للمحا�صيل
واملا�شية حول العامل ،وتقلل من التنوع احليوي يف
حميط الن�شاط.
هكذا ،يت�ضح لنا �أن الزراعة املكثفة عمل مربح،
وهي �رضورية لالقت�صاد مع و�ضع الطلب املتزايد
على الغذاء يف االعتبار؛ �إال �أن مثل هذا النوع من
"الزراعة ال�صناعية" �سيظل له دائ ًما ت�أثرياته
ال�سلبية يف الو�سط الزراعي والبيئة .وعلى الرغم من
ذلك ،ف�إن لها �أوجه النفع التي �ساعدت على التخفيف
من تغري املناخ؛ وذلك من خالل امل�ساعدة على زيادة
�إنتاجية الأرا�ضي التي مت �إزالة الغابات بها بالفعل؛
مما يقلل احلاجة �إىل �إزالة املزيد.
هناك مزايا وعيوب للزراعة املكثفة .وقد يظن
البع�ض �أن املميزات �أقل كث ًريا من العيوب .ولكن هذا
�سيظل حمل �شك يف عامل ينتقل من حقبة يتوافر فيها
الطعام �إىل حقبة يندر فيها.
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مع تزايد �سكان الكرة الأر�ضية ،وتناق�ص
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة و�إنتاج املحا�صيل ،يتجه
قطاع الزراعة �إىل احللول التي تعتمد على زيادة ر�أ�س
املال .حتتاج النباتات �إىل �أ�شعة ال�شم�س بالإ�ضافة �إىل
املياه واملغذيات اللذين ميكن احل�صول عليهما من
الرتبة بكل �سهولة .في�ستخدم املزارعون الزراعة
املائية لزراعة النباتات التي حتتاج �إىل تربة ذات
ظروف ي�صعب احلفاظ عليها .وتعتمد هذه التقنية على
زراعة النباتات يف املحاليل الغذائية با�ستخدام و�سط
ا�صطناعي �أو بدونه ،وذلك لتوفري الدعم امليكانيكي.
تعني الكلمة الإجنليزية " "Hydroponicsاملقابلة
مل�صطلح "الزراعة املائية" بالعربية حرف ًّيا زراعة
النباتات يف املاء ،ولكن الآن يتم تطبيق هذه التقنية على
النباتات التي تنمو يف �أي و�سط �آخر غري الرتبة .ومن
رجح �أن الزراعة املائية ُطبقت منذ �آالف ال�سنني؛
الـ ُم َّ
حيث ُيعتقد �أن حدائق بابل املعلقة عملت وف ًقا ملبادئ
الزراعة املائية؛ كما قامت ح�ضارة الأزتيك بتطوير
نظام احلدائق العائمة اعتمادًا على الزراعة املائية.
ت�شمل الزراعة املائية زراعة النباتات يف و�سط
�إمناء خامل ،وهو مادة خاملة ال تقوم بتوفري �أية
مواد غذائية للنباتات؛ حيث يتم تو�صيل حملول
من املواد الغذائية ذي درجة حمو�ضة متوازنة �إىل
اجلذور يف �شكل قابل للذوبان .من ال�سهل التحكم

يف قوة حمو�ضة املحلول املغذي ودرجتها ،بحيث
حت�صل النباتات على الكمية املنا�سبة من املواد
املغذية .وهذا ي�سمح للنباتات �أن حت�صل على غذائها
مبجهود �أقل؛ على عك�س الزراعة يف الرتبة حيث �إن
اجلذور تقوم بالبحث عن املواد الغذائية وبعدها
تقوم با�ستخراجها .وهناك �أنواع خمتلفة من �أنظمة
الزراعة املائية ،على الرغم من �أن جميعها يعتمد على
نف�س املفاهيم الأ�سا�سية.
نظام االنح�سار والتدفق :واملعروف � ً
أي�ضا با�سم
نظام الغمر وال�رصف ،ويحتوي هذا النظام على
�صينية تو�ضع بها النباتات داخل الو�سط؛ ويوجد
خزان يف علبة منف�صلة �أ�سفل ال�صينية يحتوي على
املياه واملواد املعدنية .يتم �ضبط جهاز توقيت لت�شغيل
م�ضخة موجودة يف خزان العنا�رص الغذائية؛ فعند
الت�شغيل ،تقوم امل�ضخة مبلء ال�صينية باملغذيات
التي متد النباتات بالعنا�رص التي حتتاجها لتنمو.
يعمل هذا النظام ب�شكل �أف�ضل مع النباتات ال�صغرية
مثل الأع�شاب وعادة ما ُي�ستخدم يف املنازل.
نظام الري بالتنقيط :يتم �إ�ضافة العنا�رص
الغذائية �إىل خزان من املياه لإن�شاء خزان للمغذيات
يتم االحتفاظ بها بعي ًدا عن النباتات .ومن ث َّم يتم
�ضخ املياه من خالل �شبكة من الأنابيب ،وت�صل �إىل
النباتات ب�شكل فردي؛ وميكن التحكم يف امل�ضخة
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زووم التكنولوجيا

بقلم� :سارة خطاب

با�ستخدام جهاز توقيتُ .يعد هذا النظام الأف�ضل
للنباتات التي لي�س لديها جذور مثل النباتات
ال�صغرية ،متا ًما مثل نظام االنح�سار والتدفق.
تقنية ال�رشيحة املغذية :هو نظام يعتمد على املياه
ال يحتاج �إىل �أية تربة �أو و�سائط ،ويتم ا�ستخدام
قنوات خ�شبية لبناء هذا النظام؛ بحيث يتم �ضخ املياه
الغنية باملغذيات �إىل الطرف العلوي لكل قناة .تنحدر
القنوات �إىل الأ�سفل ،وتتجمع املياه يف النهاية �إىل �أن
يتم �ضخها وا�ستخدامها مرة �أخرى من خالل النظام.
والنباتات ذات اجلذور اجليدة هي النباتات الوحيدة
التي قد تعمل مع هذا النظام ،مثل الطماطم واخليار.
الزراعة الهوائية :يف هذا النظام يتم تعليق
النباتات يف الهواء ،وجذورها متدلية للأ�سفل .ثم
يتم �ضخ حملول من املغذيات �أعلى الأنبوب ،وتقوم
م�ضخة �أخرى ذات �ضغط �أكرب بر�ش املحلول على
اجلذور املع َّلقةُ .يعترب هذا النظام الأ�صعب يف الت�صميم
والتحكم ،ولكنه واعد لال�ستخدامات التجارية.
نظام الفتيل :هو نظام يعتمد على الو�سائط،
وتو�ضع النباتات يف �صينية مليئة بالرباليت �أو
ال�صوف ال�صخري؛ وعند �أ�سفل ك ِّل جذر ،يتم
و�ضع حبل من النايلون يرتك معل ًقا وميتد �إىل �أ�سفل
ال�صينية .تو�ضع ال�صينية �أعلى اخلزان؛ ومن ث َّم
تقوم �أحبال النايلون بامت�صا�ص املياه والعنا�رص
الغذائية؛ حيث تقوم بفتلها حتى ت�صل �إىل جذور
النباتاتُ .يعترب هذا النظام هو الأف�ضل؛ لأنه ال يتطلب
�أية م�ضخات �أو غريها من املعدات التي يتم �رشا�ؤها.
هناك فوائد بيئية كبرية من ا�ستخدام �أنظمة
الزراعة املائية؛ فهي حتتاج �إىل حوايل  ٪10من املياه
التي تتطلبها الزراعة القائمة على الرتبة .ويرجع
ذلك �إىل حقيقة �أن الأنظمة املائية ت�سمح ب�إعادة
التدوير و�إعادة ا�ستخدام املياه وحماليل املغذيات،
وهكذا ،فهي حتد من �إهدار املياه .كذلك ف�إن الرتبة
بها كثري من الآفات التي تتطلب ا�ستخدا ًما مكث ًفا
للمبيدات على عك�س الزراعة املائية؛ مما يجعل الهواء
والرتبة والغذاء �أنظف ،ويحد من الأمرا�ض التي
تنتقل من خاللهم .وعالوة على ذلك ،ف�إن الزراعة
املائية تتطلب حوايل ربع كم الأ�سمدة الذي تتطلبه
الزراعة التقليدية.
ولأن النباتات املزروعة ب�أنظمة الزراعة املائية
لديها �إمكانية الو�صول املبا�رش للمياه واملغذيات ،فهي
ال ت�ضطر �إىل تطوير ن ُُظم جذور ممتدة لتمكنها من
العثور على املغذيات التي حتتاجها .وهذا يوفر الوقت؛
حيث تنتج نباتات �صحية يف حوايل ن�صف الوقت الذي
تتطلبه الزراعة التقليدية .فتُعترب تقنية الزراعة املائية
مثلى يف حاالت الزراعة يف الأماكن املغلقة ،وميكن �أن
تُ�ستخدم لزراعة النباتات على مدار ال�سنة.
�إن تقنية الزراعة املائية هي �أ�رسع القطاعات من ًّوا يف
جمال الزراعة ،وميكن �أن تكون ًّ
حل للمخاوف الدولية
املتنامية؛ مثل :تناق�ص الرتبة ،وندرة املياه والغذاء.
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بقلم :جيالن �سامل

لقد تقدمت الزراعة كث ًريا منذ كان
ُج ُّل ما حتتاجه لإنتاج الطعام حمرا ًثا،
ً
ومنجل ،وماء ،و�صو ًال للزراعة اليوم؛
حيث ت�ستخدم الآالت ،والتقنيات
احلديثة ،والعلم .ولذلك تفوق كمية
الطعام التي ميكننا �إنتاجها اليوم ما كان
ميكن �إنتاجه حينذاك مبراحل .ولكن على
الرغم من ذلك ،ومع كل هذا التقدم ،ف�إن
قرابة املليار �شخ�ص ال يزالون يعانون
من عدم الأمن الغذائي واجلوع امل�ستمر.
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ففي العامل النامي ،حيث يقطن معظم من يعانون
اجلوع ،حدثت "الثورة اخل�رضاء" يف �ستينيات
و�سبعينيات القرن املا�ضي ،التي �أدخلت ا�ستخدام
التكنولوجيات احلديثة للم�ساعدة على زيادة
املحا�صيل .فا�ستخدمت تنوعات املحا�صيل امل�صممة
إنتاجا ،وطبقت و�سائل الري
ً
خ�صي�صا لتكون �أكرث � ً
املح�سنة ،و�أدخلت تقنيات �إدارة الزراعة؛ مما �أدى
�إىل تغيري معي�شة املزارعني .تلك اال�ستحداثات
الزراعية وراء زيادة الإمدادات الغذائية ،وذلك
التقدم يف النواحي الزراعية مل يتوقف منذ الثورة
فلنلق نظرة �إىل بع�ض �أحدث التقنيات
الإغريقية؛ ِ
والأدوات امل�ستخدمة اليوم.
�إن الرتبة هي بالطبع �أحد �أهم العوامل يف
الزراعة؛ وهناك �أنواع متعددة من الرتبة ،بع�ضها
�أكرث خ�صوبة من الآخر .ومن �ش�أن اال�ستخدام
املفرط لل�سماد �أن ي�سيء للرتبة ً
عو�ضا عن تدعيمها؛
ف�إذا مت ا�ستخدامه بكرثة دون �أن ميت�صه النبات
كام ًال ،ف�سوف ينتهي به املطاف يف جماري املياه.
لتفادي حدوث ذلك ت�ستخدم طريقة حديثة لتوزيع
ال�سماد تعرف بالغر�س العميق لل�سماد.

معنى ذلك �أنه ً
عو�ضا عن ن�رش ال�سماد يف ك ِّل
متخ�ص�صا من
ا
د
�سما
املزارعون
الأر�ض ،ي�ستخدم
ً
ً
الفحم امل�ضغوط ،الذي يبعث النيرتوجني تدريج ًّيا
بحيث يح�صل النبات على النيرتوجني الذي يحتاجه
على فرتة من الزمن .يو�ضع الفحم امل�ضغوط بالقرب
من النباتات �أثناء منوها على عمق حوايل �10سم؛
فتحر�ص تلك الو�سيلة على ا�ستخدام الكمية الالزمة
فقط؛ مما يجعل ا�ستخدام النيرتوجني �أكرث فعالية
بكثري .ت�ستخدم تلك الطريقة يف دول �إفريقية مثل
نيجرييا ،وقد �أتت بنتائج عظيمة.
وميكن تطبيق ذلك اال�ستخدام الإداري املرتبط
باملغذيات املحددة للموقع على زراعة املحا�صيل.
ف�أنظمة الري امل�ستخدمة للأنابيب البال�ستيكية
ذات املخارج ال�صغرية للماء – النقاطات – تو�ضع
حيث يكون جذر النبات ،ويتم �إطالق املاء ببطء يف
تلك املنطقة حتدي ًدا .ي�ساعد هذا اال�ستخدام القليل
للماء على احلفاظ عليه ،كما ي�سمح للرتبة باالحتفاظ
باملغذيات؛ حيث ال تنجرف مع املياه الفائ�ضة.
من الإ�ضافات الرائعة لذلك النظام هو �أنه
ميكن عمله با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية؛ فال يحافظ
املزارعون على املاء فح�سب ،بل يحافظون على
الطاقة � ً
أي�ضا .ف�أجريت درا�سة يف بنني؛ حيث اكت�شف
�أن نظام الري التنقيطي ال�شم�سي هذا موفر ،كما
ي�ساعد على زيادة الدخل يف القرى التي �أجريت فيها
التجربة� .إال �أن هذا النظام ال يزال مكل ًفا ،ولذلك لي�س
متاحا بوفرة للمزارعني بعد .ولكن الباحثون ي�أملون
ً
يف عمل ت�صميم �آخر �أقل تكلفة يف الأعوام القادمة
و�إتاحته بتو�سع للمزارعني.
كما �أدت الزراعة الدقيقة �إىل تطوير معدات
ت�سمح للمزارعني بجمع بيانات حقيقية دقيقة
من حقولهم ،واتخاذ القرارات اخلا�صة بالإدارة
الزراعية بنا ًء على تلك البيانات� .إحدى تلك املعدات
تدعى "جرين�-سيكر" ( – )GreenSeekerالباحث
عن اخل�ضار – وت�ستخدم لقيا�س م�ستوى النيرتوجني
للنباتات ،بالإ�ضافة �إىل تقييم �صحتها.
فح�سب برونو جرارد – مدير الربنامج العاملي
للحفاظ على الزراعة باملركز الدويل لتح�سني الذرة
والقمح – ف�إن" :جرين�-سيكر يعتمد على العالقة
بني انعكا�س ال�ضوء يف الطيف الأحمر والقريب
من حتت الأحمر للنبات وحالة النيرتوجني يف نف�س

النبات" .وتلك الآلة املحمولة مفيدة للغاية؛ حيث
ت�ساعد املزارعني على اتخاذ قرارات مبنية على
معرفة �أكرب ،كما ميكنها � ً
أي�ضا امل�ساعدة على تقليل
تلوث املياه اجلوفية.
وبالطبع ال يكتمل احلديث عن التكنولوجيا
دون ذكر الروبوتات؛ ففي الأعوام الأخرية ،تقدمت
الروبوتات الزراعية كث ًريا .ومن �ش�أن الروبوتات
الزراعية – �أو الأجبوتات ( – )AgBotsجمع
البيانات املختلفة ،وت�سجيل كميات الأمطار وحمتوى
الرتبة من املياه ،بالإ�ضافة �إىل متابعة الري .كما
ميكنها التقاط ال�صور وت�صوير الأفالم ،و�إر�سالها
�إىل املزارعني يف الوقت الفعلي ،وكذلك �إر�سال ر�سائل
حتذير ن�صية عند اقتفاء �أثر �أي خط�أ .وت�صمم بع�ض
الأجبوتات لتتمكن من �إزالة الأع�شاب والآفات
ميكانيك ًّيا �أو كيميائ ًّيا.
ت�صنع الأجبوتات با�ستخدام امليكروكمبيوترات،
واملج�سات ،و�أجهزة مودم �شبكة املحمول ،كما
يت�صل بع�ضها بطائرات دون طيار �صغرية حتلق
فوق احلقول جلمع البيانات من الهواء .ولأن الطاقة
عامل �أ�سا�سي دائ ًما ف�إنها ت�صمم لتعمل بالطاقة
ال�شم�سية؛ مما يجعلها موفرة للطاقة .بالربط مع
الربامج التحليلية والإح�صائية� ،ستتوفر كمية هائلة
من البيانات للمزارعني ،الأمر الذي �سينقل الإدارة
الزراعية �إىل م�ستوى �آخر متا ًما.
مع ك ِّل تلك التطورات وغريها الكثري ،هناك
�آمال عري�ضة ب�أن توفر تقنيات الزراعة الفعالة
وتكنولوجياتها جز ًءا كب ًريا من ح ِّل م�شكلة اجلوع
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/

بقلم� :أحمد خالد
�أو حا�سبه اللوحي �أو هاتفه – والو�صول �إليها يف �أي
وقت وحتليلها وم�شاركتها مع املزارعني الآخرين
من مكتبه� ،أو عربته� ،أو منزله.
تتم مقارنة جميع البيانات الـ ُمجمعة عن طريق
و�ضع اخلرائط جن ًبا �إىل جنب وتقييم ت�أثري كل عامل
يف احلقل� ،إىل جانب ك ِّل البيانات التي ميكن م�شاركتها
مع اخلرباء �أو ال�رشكاء حمل الثقة ،والذين يتم
اختيارهم بنا ًء على املعايري املف�ضلة للم�ستخدم ،التي
يرغب يف اال�ستف�سار عنها .ا�ستخدام هذا النوع من
التكنولوجيا يوفر �أموال املزارعني التي يتم �إنفاقها
على املياه ،كما يوفر املياه من �أجل ا�ستخدامها يف
�أغرا�ض �أخرى .هذا �إىل جانب احلفاظ على �صحة
الب�ستان من �أجل �إنتاج املحا�صيل ب�أف�ضل جودة.
ويعترب املوقع الإلكرتوين ()Myjohndeere.com
بوابة �إلكرتونية ي�سجل بها املزارع بياناته ثم
ي�ستطيع بعد ذلك الو�صول للمعلومات الـ ُمج َّمعة
من املج�سات املو�صلة بقاعدة البيانات .وت�صل تلك
البيانات لقواعد بيانات خارجية ،تت�ضمن الطق�س
والبيانات املالية� .أحد الأمثلة على البيانات التي ميكن
جتميعها هو ا�ستهالك الوقود يف الآالت املختلفة ،التي
ميكن ر�صدها لتحليل درجات �إنتاجيتها ح�سب
اال�ستخدام .وتك ِّون البيانات الـ ُمج َّمعة من بيئات
وحما�صيل خمتلفة تك ِّون يف النهاية قاعدة بيانات
�ضخمة تعمل على �ضبط عملية الزراعة ب�شكل دقيق

من �أجل الو�صول للم�ستوى الأمثل من جودة الإنتاج.
هذه البوابة �أداة مفيدة للغاية؛ حيث تقلل من
�إمكانية توقف الآالت عن طريق الر�صد املبا�رش
واالختبارات امل�سبقة .كما ميكنها التنب�ؤ بنقاط
ال�ضعف قبل حدوث م�شكالت ب�سببها ،ولذلك فهذه
املعلومات ميكن م�شاطرتها يف مرحلة مبكرة مع
املهند�سني امل�سئولني عن طلب قطع الغيار وحتديد
مواعيد �أكرث ل�صيانة املعدات.
ولتلك البوابة فوائد عدة �أكرث من جمرد جمع
البيانات ومقارنة النتائج .ف�أي مزارع ب�إمكانه طلب
معدات ومنتجات زراعية؛ مثل :قطع الغيار لنظم
البذر ،واملكاب�س ،والروافع ،واجلرارات .و�إذا كان
املزارع مبتدئًا فيمكنه اال�ستف�سار عن التخطيط؛
مثل :خطط تقييم املخاطر� ،أو خطط الربح التي ميكن
�أن ت�ساعده على بداية م�شواره الزراعي.
على الرغم من ذلك ،ف�سيظل الكثري من املزارعني
مرتددين وغري متحم�سني ال�ستخدام هذا الكم من
التكنولوجيا؛ حيث اعتادوا على العمل ب�أيديهم.
ولكن ،مثلها مثل �أي تقنية جديدة �ست�ستغرق بع�ض
الوقت؛ ليعتادوا عليها ولتنت�رش يف العامل.

املراجع

http://mashable.com
https://myjohndeere.deere.com
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فعندما يح�صل املزارع على بذور جديدة ،من
املرجح �أنه �سيقوم باختبارها يف ف�صل الربيع؛ لكنه
لن يجني الثمار حتى ف�صل ال�شتاء .بالإ�ضافة �إىل
ذلك� ،سيقوم بتجربتها جمد ًدا لعدة ف�صول للت�أكد
من ر�صده لنمط زراعتها .بعد مرور ثالث �سنوات،
�سيتكون لدى املزارع نتائج م�ؤكدة؛ ولكن �سيظل
ال�س�ؤال القائم هو� :إذا كانت البذور حقًّا هي ال�سبب
وراء االختالف ،فهل من املمكن �أن يكون لل�سماد
اجلديد الذي ا�ستخدمه� ،أو الفراغات بني املح�صول،
�أو جودة الرتبة� ،أو �أي عامل �آخر ت�أثري يف املح�صول؟
�شبكة �أعمال املزارعني (Farmers Business
 )Networkهي �شبكة جديدة تعمل على جتميع
البيانات من املزارعني من جميع �أرجاء الواليات
املتحدة الأمريكية مل�ساعدتهم على اال�ستفادة من
خربات بع�ضهم با�ستخدام مفهوم الزراعة متعددة
امل�صادر .وقد قاموا م�ؤخ ًرا با�ستخدام جم�سات
متخ�ص�صة ،وجنحوا يف جتميع بيانات ما يقرب من
�سبعة ماليني فدان من الأرا�ضي الزراعية من �سبع
ع�رشة والية �أمريكية.
يف بداية ا�ستخدام املج�سات ،كان املزارعون
ي�سريون داخل احلقول لقراءة ك ِّل واحد على حدة،
وهي عملية مرهقة كانوا يقومون بها عاد ًة مرة
�أ�سبوع ًّيا .ومب�ساعدة حمطات الطاقة ال�شم�سية
املوزعة على احلقل بالكامل� ،أ�صبح ب�إمكانهم
االعتماد على الطاقة النظيفة جلمع البيانات املطلوبة
من املج�سات بالإ�ضافة �إىل بيانات عن الطق�س حول
احلقل ،وذلك ي�ساعد �صانعي القرار على حتديد موعد
الري وجودة البذور امل�ستخدمة� .إحدى املحطات
تقوم بتحويل املعلومات التي مت جتميعها �إىل قاعدة
البيانات الرئي�سية عن طريق �إ�شارات خلوية ،ثم
يقوم املزارع بتجميع البيانات على حا�سبه الآيل –
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تعداد �سكان العامل يف تزايد م�ستمر،
مما يعني زيادة الطلب على الغذاء؛ ومع
عدم تقبل النا�س لفكرة الغذاء املعدل
جين ًّيا حتى الآن يكمن احلل يف زيادة
�إنتاج املحا�صيل الزراعية .من هنا ظهرت
خدمات الزراعة القائمة على البيانات
مل�ساعدة املزارعني على املتابعة املبا�رشة
للبيانات التي يتم جتميعها من حقولهم
ومقارنتها بالبيانات املجمعة من احلقول
الأخرى.
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العلم يف حياتنا
بقلم :معتز عبد املجيد
ت�شتق كلمة الب�ستنة اجلافة بالإجنليزية
" "Xeriscapingمن الكلمة اليونانية
التي تعني جافًّا وكلمة " "scapeالتي تعني موق ًعا.
وعلى الرغم من �أن الرتجمة احلرفية للكلمة تعني
"املوقع اجلاف" ،ف�إنها ال تعك�س نتائج الب�ستنة
اجلافة �أو �آثارها؛ لأنها ال تت�ضمن املناطق القاحلة،
�أو اجلافة� ،أو �أي نوع من �أنواع النباتات املرتبطة
باملناخ اجلاف .رمبا التعريف الأدق هو االبتكار يف
ا�ستخدام الأرا�ضي للحفاظ على ا�ستهالك املياه.
وهناك جوانب كثرية للب�ستنة اجلافة ،لكن
جوهرها هو ا�ستخدام مواد نباتية مالئمة للمنطقة
�أو لوفرة املياه فيها ،وهذا يعني يف كثري من الأحيان
ا�ستخدام النباتات املحلية .فت�ستخدم الب�ستنة
اجلافة �أنوا ًعا حمددة من النباتات ،واختيار �أي منها
ال�ستخدامه يتم بغاية الدقة ،مبعنى �أنه لك ِّل حالة
يوجد نوع �أمثل لال�ستخدام .ويتم االختيار عاد ًة
بنا ًء على الظروف املناخية ونوع الرتبة امل�ستخدمة.
تطورت النظرة �إىل احلدائق اجلافة بف�ضل
�إبداعات القائمني على احلدائق واالختبارات العلمية
التي يقومون بها املدعمة بوفرة النباتات املحلية
والدخيلة من مناطق الطق�س اجلاف املرتفعة حول
العامل .والزراعة مبياه قليلة ال تعني �أن الب�ساتني
اجلافة �ستبدو مثل ب�ساتني ال�صبار؛ بل ميكن �أن
تكون ذات �ألوان زاهية وبها جمموعة متنوعة من
النباتات ،و�أن تكون مبهجة مثلها مثل احلديقة
التقليدية التي يتم ريها باملياه.
"،"xeros
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وزراعة ب�ستان جاف ال تتم بقراءة كتاب �أو
باتباع جمموعة من التعليمات؛ فهناك العديد
من العنا�رص املميزة اخلا�صة مبكان املوقع،
وخ�صائ�صه ،و�أف�ضليات املالك� ،إىل جانب عدد من
العنا�رص الأخرى .هناك �سبعة مبادئ �أ�سا�سية يتم
�أخذها يف االعتبار عند عمل الب�ستنة اجلافة .تلك
املبادئ مالئمة لعديد من املناطق وميكن اعتبارها
ً
دليل عند زراعة �أر�ض مالئمة �إقليم ًّيا با�ستخدام
كمية قليلة من املياه؛ كما �أنه من ال�سهل تطبيقها يف
الزراعة املنزلية.

 )1التخطيط والت�صميم:

قم بعمل ر�سم تخطيطي للموقع وف ًقا حلجم
الأر�ض وقم ب�إبراز عنا�رص املوقع الأ�سا�سية ،مثل
املنزل ،وممر ال�سيارات ،وممر امل�شاة ،وال�رشفة
�أو الفناء املر�صوف ،والأ�شجار ،و�أي عن�رص �آخر
موجود .عند و�ضع اخلطة الأ�سا�سية ،ميكن بعدها
و�ضع خطة ت�صورية تظهر الأماكن التي �سيكون
فيها الع�شب ،و�أماكن النباتات املعمرة ،واملناظر
الطبيعية ،وال�شا�شات ،واملنحدرات � ...إلخ.

 )2معاجلة الرتبة:

معظم النباتات �ست�ستفيد من ا�ستخدام ال�سماد
الذي ي�ساعد الرتبة على االحتفاظ باملاء .وتف�ضل
بع�ض النباتات ال�صحراوية الرتبة احل�صوية على
الرتبة املعاجلة جي ًدا؛ فينبغي �أن تكون النباتات
مالئمة للرتبة� ،أو �أن تتم معاجلة الرتبة لتالئم
النباتات.

الزراعة اجلافة � −أو الب�ستنة
اجلافة  −هي القيام ب�أعمال الزراعة
وجتميل احلدائق والب�ستنة يف ظل
تقليل احلاجة �إىل مياه الري �أو عدم
احلاجة �إليها كل ًّيا .ويتم الرتويج لها
يف املناطق التي تفتقر �إىل م�صادر
مياه �سهل الو�صول �إليها �أو ميكن
رواجا يف
االعتماد عليها ،كما تلقى ً
مناطق �أخرى ت�شح فيها املياه.

 )3الري ال�سليم:

ميكن ري الب�ساتني اجلافة جي ًدا باليد �أو
با�ستخدام نظام ر�ش �آيل .للع�شب ،ا�ستخدم
الدوارات التي تعمل بالرتو�س �أو الر�شا�شات ذات
الفوهات الدوارة؛ لأنها تبخ قطرات �أكرب وبزوايا
منخف�ضة؛ مما يعمل على تفادي جرف الرياح
لها .وتعمل الر�شا�شات� ،أو خطوط التنقيط� ،أو
النافورات بكفاءة عند ري الأ�شجار ،وال�شجريات،
والزهور ،والنجيل.
عند الري باليد ،جتنب الر�شا�شات املتذبذبة
والر�شا�شات التي تهدر املياه يف الهواء �أو الر�شا�شات
التي ت�صدر رذا ًذا ً
ب�سيطا .ف�أكف�أ �أنواع الر�شا�شات
ت�صدر قطرات كبرية قريبة من الأر�ض؛ حيث تروي
بعمق وب�شكل غري منتظم لزراعة جذور عميقة .وال
تقم بالري خالل �ساعات النهار �أب ًدا لتقليل املياه التي
تفقد ب�سبب التبخر .با�ستخدام نظام الر�ش الآيل ،قم
� ً
أي�ضا ب�ضبط �أجهزة التحكم �شهر ًّيا لتتما�شى مع
الظروف املناخية؛ كذلك ،قم برتكيب جهاز ا�ست�شعار
الأمطار لغلق النظام عند هطول الأمطار.

 )4االختيار الأمثل للنباتات ومنطقة
الزراعة:

ت�ستقبل املناطق املختلفة داخل احلديقة كميات
خمتلفة من ال�ضوء ،والرياح ،والرطوبة .لتقليل
�إهدار املياه ،قم بتجميع النباتات التي تتطلب كميات
م�شابهة من ال�ضوء واملياه و�ضعها يف مكان ينا�سب
متطلباتها.

�ضع النباتات التي حتتاج مياه ري معتدلة يف
مناطق ال�رصف املنخف�ضة �إىل جانب امليزاب� ،أو يف
ظل النباتات الأخرى .وتتطلب الأع�شاب �أكرب كمية
ممكنة من املياه يف حني تتطلب ال�شجريات/النباتات
املعمرة تقري ًبا ن�صف كمية املياه� .أما املناطق اجلافة
امل�شم�سة فتدعم منو النباتات التي حتتاج كميات
قليلة من املياه .وزراعة نباتات خمتلفة الطول،
والألوان ،والأن�سجة ي�ضفي ً
جمال على احلديقة.

 )5الك�سوة:

حتافظ الك�سوة على جذور النباتات رطبة،
وحتمي الرتبة من التق�رش ،وتقلل تبخر املياه ،وحتد
من منو الأع�شاب ال�ضارة .فينبغي و�ضع الك�سوة
الع�ضوية  -مثل رقائق اللحاء� ،أو ن�شارة اخل�شب،
�أو اخل�شب املطحون  -على عمق يرتاوح من
� 5إىل�10سم� .أما الك�سوة الليفية فت�صنع �شبكة
تقاوم الرياح والأمطار ب�شكل �أكرب؛ و�أما الك�سوة
غري الع�ضوية ،مثل ال�صخور واحل�صى ،فيجب
و�ضعها على عمق �7.5-5سم .وترفع النباتات
املحيطة املك�سوة بال�صخور من درجة حرارة
املنطقة؛ فحاول احل َّد من ا�ستخدامها.

 )6املناطق الع�شبية املحدودة:

الأع�شاب املحلية التي متت زراعتها يف املمرات
املك�سوة بالأع�شاب  -مثل الع�شب البقري والع�شب
الأزرق  -ميكنها النمو بربع كمية املياه التي
ي�ستهلكها بقية �أنواع الع�شب الأزرق الأخرى.
والأع�شاب املحلية (يف الف�صول الباردة) مثل الع�شب
الأزرق والف�ستوكة الطويلة ف�إنها تكون مزدهرة
للغاية خالل الربيع وال�شتاء ،وت�صبح �ساكنة خالل
�أوقات احلرارة املرتفعة وال�صيف.
الأ�صناف اجلديدة من الع�شب الأزرق  -مثل الريفيل
والف�ستوكة الطويلة  -تقلل اال�ستهالك التقليدي
للع�شب الأزرق بحوايل � .٪30أما الف�ستوكة رقيقة

مياها ب�شكل م�ستمر ،واال�ستخدام
الأوراق فتوفر ً
الأمثل لها يكون يف املناطق غري املزدحمة �أو املناطق
الظليلة .فيقلل ا�ستخدام الأع�شاب املالئمة كمية
الأع�شاب امل�ستخدمة؛ مما �سيقل�ص بدوره كمية مياه
الري و�أعمال ال�صيانة.

 )7ال�صيانة:

تتطلب جميع الأرا�ضي بع�ض �أعمال ال�صيانة
خالل العام .فتتطلب طبقة الأع�شاب تهوية خالل
ف�صلي الربيع واخلريف �إىل جانب الت�سميد املنتظم
كل �ستة �أ�سابيع �إىل ثمانية �أ�سابيع .حاول �أال يبلغ
طول الع�شب �أكرث من �7.5سم وقم بت�شذيبه دائ ًما.
و�ستحتاج الأ�شجار وال�شجريات والنباتات املعمرة
تقلي ًما على فرتات متباعدة؛ من �أجل �إزالة اجلذوع
امليتة� ،أو تعزيز ازدهار الأوراق� ،أو التحكم يف
الطول واالنت�شار؛ كما ميكن اال�ستفادة من النباتات
التي يتم �إزالتها عن طريق متزيقها وا�ستخدامها يف
�أكوام ال�سماد.
من بني فوائد الب�ستنة اجلافة اال�ستهالك
املنخف�ض للمياه؛ فتقل كمية املياه التي ت�ستخدمها
الب�ساتني اجلافة �إىل ما ي�صل �إىل ثلث الكمية التي
ت�ستخدمها الب�ساتني العادية؛ ومن ثم تتيح مزي ًدا من
املياه لال�ستخدامات املنزلية واملجتمعية ،والبيئية؛
كما �أنها ال تتطلب كث ًريا من �أعمال ال�صيانة؛ فبعي ًدا
عن �إزالة الأع�شاب ال�ضارة والك�سوة على فرتات
متباعدة ،ف�إن الب�ستنة اجلافة تتطلب جمهو ًدا ووقتًا
�أقل بكثري من �أجل احلفاظ عليها؛ كما تنخف�ض تكلفة
احلفاظ على الب�ساتني اجلافة؛ حيث حتتاج �إىل �سماد
ومعدات �أقل؛ ويرجع ذلك �إىل قلة عدد املمرات
الع�شبية.
ونباتات الب�ساتني اجلافة التي تتم زراعتها يف
�أماكن وتربة وك�سوة مالئمة ت�ستفيد اال�ستفادة
الق�صوى من مياه الأمطار التي حتتفظ بها .وحيث
�إن ق�صا�صات الأع�شاب ت�سهم يف زيادة النفايات

الع�ضوية يف مقالب القمامة وا�ستخدام الأ�سمدة
الثقيلة يزيد من التلوث؛ ف�إن الب�ستنة اجلافة تقلل
النفايات والتلوث.
على اجلانب الآخر ،ميكن �أال تكون الب�ساتني
اجلافة على امل�ستوى اجلمايل احلديث الكايف ،خا�ص ًة
يف �أوروبا؛ حيث تطبق بع�ض احتادات مالك املنازل
قوانني �صارمة بخ�صو�ص امل�ساحة املخ�ص�صة
ال�ستخدامها كمروج ع�شبية .فتقليل م�ساحة املروج
يحد من ا�ستخدام احلديقة كمكان للرتفيه .وبجانب
ك ِّل ذلك ،قد ت�شكل التكلفة الأولية عائ ًقا لكثري من
�أ�صحاب امل�صالح عند التخطيط لإن�شاء حديقة.
يف م�رص يوجد العديد من مقاويل الب�ساتني
اجلافة يف �سوق العمل؛ فينمو هذا القطاع ب�شكل
متدرج .واحلاجة �إىل ذلك النوع من الزراعة يتنا�سب
تنا�س ًبا طرد ًّيا مع حالة العر�ض والطلب على مياه
الري .فعلى الرغم من �أن معظم الأرا�ضي امل�رصية
�صحراوية ،تعترب الزراعة �أكرب م�صدر اقت�صادي
بف�ضل وجود نهر النيل.
واليوم يف ظل التغريات ال�سيا�سية التي
ت�شهدها املنطقة ،تطرق �إىل الأذهان �أ�سئلة تتمحور
حول ت�أمني �إمدادات املياه وذلك �إىل جانب الزيادة
ال�سكانية ال�رسيعة والأن�شطة الكثرية التي ت�ستهلك
مياها؛ فال ميكننا جتاهل فكرة ندرة املياه يف م�رص
ً
يف وقت ومكان ما .هذه الفكرة ينبغي �أن تنعك�س
على ا�ستهالك امل�رصيني احلايل للمياه؛ ومن ثم،
يجب تطبيق تقنيات معينة يف الزراعة ويف الأن�شطة
التي ت�ستهلك املياه بحيث تقلل �إهدارها ،مثل الب�ستنة
اجلافة.

املراجع

http://www.ext.colostate.edu/
http://www.xeriscapeweb.swiftpromotion.
com
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ُيعنى علم الغذاء باجلوانب احليوية،
والكيميائية ،والفيزيائية للأطعمة ،وذلك
بداية من ح�صاد الثمار �أو ذبح املا�شية �أو
ً
و�صول �إىل تناولها؛ �أي "من املزرعة
الطيور
�إىل املائدة" .وتكنولوجيا الغذاء – على �صعيد
�آخر – هي تطبيق علم الغذاء عند اختيار
الأطعمة النافعة الآمنة ،وحفظها ،ومعاجلتها،
وتعبئتها ،وا�ستخدامها.

العلم و�أنا
بقلم :نوران خالد
تت�ضمن عملية حفظ الأغذية وقايتها من منو
الأحياء الدقيقة عليها  -مثل :البكترييا ،والفطريات،
واخلمائر ،وغريها  -وتثبيط عمليات الأك�سدة
والتفاعالت الإنزميية لزيادة عمر املنتج الغذائي،
بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على جودته ملدة �أطول .ويعد حفظ
الأغذية من التقنيات التي ا�ستخدمت منذ ع�صور؛ ففي
املا�ضي ،ا�ستخدم النا�س الطرق الأ�سا�سية الب�سيطة
للحول دون ف�ساد طعامهم ولتخزينه لفرتات �أطول.
فقاموا بتجفيف الفواكه واخل�رضاوات اعتمادًا على
حرارة ال�شم�س ،ومتليح اللحوم والأ�سماك ،وتخمري
الألبان .وعلى الرغم من �أن �أ�ساليب احلفظ كانت
بدائية والإ�ضافات امل�ستخدمة كانت طبيعية ،ف�إن
أرواحا كثرية يف �أوقات
هذه الطرق الب�سيطة �أنقذت � ً
املجاعات ،واحلروب ،والكوارث الطبيعية.
وها قد تغري الزمن و�أحدثت العلوم وامليكنة
والتقنية طفرة يف جمال حفظ الغذاء .فقد اكت�شفت
الب�سرتة ،و�أ�صبحت الآالت تقوم ب�أغلب العمل،
و�أ�صبحت املجففات كهربائية ،ودخلت الإ�ضافات
الكيميائية للأغذية حيز اال�ستخدام على نطاق
وا�سع .فالآن �أ�صبحت العملية مميكنة بالكامل ب�أقل
تدخل ممكن من الب�رش.

تقنيات رائجة حلفظ الأغذية
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التجفيف :يعد التجفيف �إحدى �أقدم الطرق
امل�ستخدمة يف حفظ الطعام ،وهو يعتمد على �إزالة حمتوى
املياه من املنتج الغذائي� .أما قد ًميا ،فقد اعتاد الب�رش
جتفيف الأطعمة عن طريق تعري�ضها ل�ضوء ال�شم�س� ،أو
الهواء� ،أو الرياح؛ و�أما حدي ًثا ،فت�ستخدم تقنيات و�آالت
بجانب الطرق القدمية ،مثل جمففات الطعام الكهربائية،
�أو جمففات الر�ش� ،أو الطبل الدوارة ،التي ت�ستخدم
ل�صناعة م�ساحيق الألبان والع�صائر.
التدخني :تعد هذه العملية � ً
أي�ضا من �أقدم طرق
حفظ الغذاء ،وهي تتم من خالل تعري�ض الأطعمة
للدخان املنبعث من الأخ�شاب املحرتقة؛ حيث تعمل
املكونات الكيميائية لهذا الدخان مبثابة مواد حافظة
للطعام ،كما جتففه احلرارة .ومن الأمثلة ال�شهرية
لهذه التقنية ال�سمك املدخن ،الذي يتم متليحه ثم
تدخينه ل�ضمان �سالمته.

التخليل :من الطرق ال�شهرية حلفظ الغذاء،
وهي تقوم على حفظ الأطعمة يف حملول ملحي� ،أو
خل� ،أو زيوت .ومن �أمثلة هذه الأطعمة اخل�رضاوات
املخللة :اخليار ،والزيتون ،واجلزر ،وغريها.
املعاجلة با�ستخدام امللح (التمليح) :تعتمد
على �إ�ضافة كميات كبرية من امللح للطعام بحيث
جتف املياه بفعل التنا�ضح .ومن الأمثلة ال�شهرية
الأ�سماك اململحة مثل ال�رسدين والف�سيخ؛ �إال �أن
الف�سيخ قد يت�سبب يف م�شكالت �صحية خطرية �إذا مت
حفظه ب�شكل غري �سليم.
الت�سكري (التحلية) :هي تقنية م�شابهة لتقنية
التمليح ،ولكنها تعتمد على ال�سكر ً
بدل من امللح؛
حيث يتم حفظ الأغذية يف حملول �سكري �أو طهيها
مع ال�سكر مثلما نُ�صنِّع املربى.
التعليب :ا�ستحدث هذه التقنية احللواين
الفرن�سي نيكوال �أبري الذي اكت�شف �أن طهي الأطعمة
ثم تعبئتها يف عبوات �أو برطمانات معقمة يقتل �أية
بقايا بكتريية موجودة فيها �أو ي�ضعفها .و�إذا متت
هذه العملية ب�شكل �سليم ،تظل الأطعمة �آمنة طاملا ظلت
العبوات �أو الربطمانات حمكمة الغلق .اعتاد النا�س
طهي الطعام وتعقيم الربطمانات الزجاجية يف املنزل،
ولكن الآن تقوم م�صانع مميكنة بالكامل بهذه العملية.
الب�سرتة :اكت�شفها العامل الفرن�سي لوي�س با�ستور
يف  ،1862وهي تطبق على املنتجات الغذائية ال�سائلة
فقط .وتت�ضمن هذه العملية ت�سخني الطعام لدرجة
 75-72مئوية ملدة ترتاوح من � 15إىل 30ثانية ،ثم
تربيدها فج�أة �إىل درجة حرارة  4مئوية .ال بد من حفظ
الطعام املب�سرت يف الثالجة ،ومن �أ�شهر �أمثلته الألبان.
التعقيم با�ستخدام درجات احلرارة �شديدة
االرتفاع :تعد من تقنيات الب�سرتة الأكرث قوة؛ حيث
ت�سخن ال�سوائل يف درجات حرارة تعادل -135
 140مئوية لب�ضع ثوانٍ  ،ثم يتم تربيدها وتخزينها
يف �أوعية معقمة .تقتل هذه الطريقة جميع الأحياء
الدقيقة املوجودة يف الطعام؛ فيمكن �أن تبقى الأطعمة
املحفوظة بهذه الطريقة �سليمة يف درجة حرارة
الغرفة ل�شهور ،ومن �أ�شهر �أمثلتها عبوات الألبان
والع�صائر املوجودة يف املتاجر.

التربيد :يعد من التقنيات احلديثة ن�سب ًّيا؛ حيث
ظهر بعد اخرتاع الكهرباء والثالجات .يحفظ الطعام
يف درجة حرارة  4مئوية �أو �أقل لتبطيء منو الكائنات
الدقيقة عليه وحدوث التفاعالت الإنزميية .ومن
الأمثلة ال�شائعة �أية �أطعمة يتم حفظها يف ثالجات
املنازل ،وامل�صانع ،واملطاعم.
التجميد :تقنية �شبيهة بالتربيد ،وهي تت�ضمن
جتميد الطعام عند درجة حرارة  18-مئوية �أو �أقل؛
مما مينع منو البكترييا وحدوث التفاعالت الإنزميية،
ومن ثم حفظ الأغذية ل�شهور عديدة .وت�ستخدم
هذه التقنية حال ًّيا على نطاق وا�سع حلفظ الأطعمة
الطازجة واملطهوة ،ومن �أمثلتها اخل�رضاوات
املجمدة التجارية ،و�أية �أطعمة جممدة حمفوظة يف
املربدات املنزلية �أو الكبرية.
الإ�ضافات ال�صناعية للأغذية :وهي مواد
كيميائية م�ضادة للبكترييا وم�ضادة للأك�سدة متنع
ف�ساد الطعام �أو تدين جودته .وتعد هذه الإ�ضافات
�آمنة طاملا ا�ستخدمت وفق الكميات املو�صى بها.
ومن �أمثلة هذه الإ�ضافات ا�ستخدام النرتات
والنرتيت حلفظ اللحوم املعاجلة.
الت�شعع (الإ�شعاع) :يطلق على هذه العملية
�أحيانًا "الب�سرتة الباردة" ،وهي تقنية حديثة تعتمد
على تعري�ض الأغذية لإ�شعاعات �أيونية تعمل على قتل
الأحياء الدقيقة ،واحل�رشات ،والآفات.
نهاية ،ال بد �أن نعلم جمي ًعا �أن حفظ الأغذية كان
دائ ًما – و�سيظل – جمموعة من التقنيات التي من
�ش�أنها �أن تنقذ حياة كثريين .فيعد اتباع املمار�سات
ال�صحية الواجبة �أثناء �إعداد الطعام �أم ًرا �أ�سا�س ًّيا
ل�ضمان �سالمة الغذاء .وعلى الرغم من �أن هذا املجال
ً
ملحوظا ،ف�إن االكت�شافات ال تنتهي،
قد �شهد تق ُّد ًما
ومل يزل هناك الكثري يف انتظارنا.

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

بقلم� :إ�رساء علي
ي�شري م�صطلح تغذية العقول �إىل العمليات
املتعلقة باكت�ساب املعارف وحت�سني القدرات
العقلية؛ ومع ذلك ،ف�إذا مل تتغذ �أج�سامنا ،فلن
تتغذى عقولنا .ولهذا ،يجب �أن نهتم بتعليم
�أبنائنا يف �سن املدر�سة كيفية اختيار الطعام
اجليد وتنمية العادات الغذائية ال�صحيحة؛
لي�صبح لديهم القدرة على الدرا�سة ،والتعلم،
وممار�سة الأن�شطة البدنية .وباملثل� ،سي�أمنون
من امل�شكالت ال�صحية امل�ؤدية للوهن ،وت�صبح
لديهم فر�ص �أف�ضل حلياة �صحية.
الأنظمة والعادات الغذائية اجليدة من الأمور
الأ�سا�سية يف تنمية �أطفال املدر�سة ،ومنوهم ب�شكل
�سليم ،وحمايتهم من الأمرا�ض .وعلى النقي�ض،
ف�إن الأنظمة الغذائية ال�سيئة و�سوء التغذية ت�ؤدي
�إىل عدد من امل�شكالت ال�صحية التي تعوق الأفراد
طوال حياتهم.
يحتاج الأطفال �إىل تناول غذاء �صحي واتباع
�أنظمة غذائية متوازنة؛ فهم بحاجة �إىل تناول ثالث
وجبات يوم ًّيا ،وخا�صة وجبة الإفطار قبل ذهابهم
�إىل املدر�سة ،فهي ت�ساعدهم على التعلم ب�شك ٍل جيد.
فبينما تنمو �أج�سادهم وتتطور �رسي ًعا ،يحتاجون
�إىل كميات متزايدة من الغذاء الذي ميدهم بالطاقة،
مثل احلبوب؛ وي�ساعدهم على النمو ،مثل الأغذية
احليوانية ،والبقوليات ،واحلبوب الزيتية؛ ويقيهم
من الأمرا�ض ،مثل اخل�رضاوات والفواكه .لذا ،ت�أكد
من �أن ي�شمل نظام طفلك الغذائي جمموعة متنوعة
من الأغذية بن�سب �صحيحة.

ويف البلدان الفقرية تعد الوجبات املدر�سية
حافزًا للأ�رس لكي ت�ستمر يف �إر�سال �أطفالها �إىل
املدار�س؛ وغال ًبا ما تكون تلك الوجبات الوجبة
املنتظمة الوحيدة التي يتلقاها الطفل .وقد �أو�ضح
برنامج الأغذية العاملي  −وهو �أحد �أكرب مقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية من وجبات مدر�سية حول
العامل � −أن كل دول العامل تقري ًبا بها برامج للتغذية
املدر�سية ،و�أنه نحو  368مليون طفل على الأقل من
�سن ريا�ض الأطفال حتى الثانوية يح�صلون على
وجبات مدر�سية يوم ًّيا .ولكن للأ�سف ،هناك عدد
من الأطفال �أكرب من ذلك بكثري ال ي�ستفيدون من هذا
الربنامج يف دول ذات معدالت فقر عالية.
"قل يل و�سوف �أن�سى� .أرين وقد �أتذكر� .أ�رشكني
و�سوف �أفهم" – مثل �صيني.
يف دول عديدة� ،سواء كانت بها وفرة �أو ندرة
من الإمدادات الغذائية ،هنالك �أمرا�ض مزمنة ترتبط
بالأنظمة الغذائية .ومن ال�رضوري �أن نعرف كيف
نحقق �أف�ضل ا�ستفادة من مواردنا ل�ضمان العافية
الغذائية .فالأ�رس واملدار�س ال تتحمل على عاتقها
وحدها م�سئولية حت�سني الأنظمة الغذائية للأطفال.
يجب �أن تتعاون جميع قطاعات املجتمع من �أجل
تغذية �أف�ضل ،ونظم غذائية جيدة ،وكذلك تطوير
املهارات احلياتية ،وزيادة الوعي البيئي لدى �أطفالنا.

املراجع
www.wfp.org
www.who.int

www.cdc.gov
www.fao.org
www.unicef.org
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والوجبات اخلفيفة ال�صحية بني الوجبات متد
الطفل بالطاقة ،وت�ساعده على النمو ب�صورة جيدة.
ومع ذلك ،فال يعد تناول عديد من الوجبات اخلفيفة
اللزجة وال�سكرية واملاحلة؛ مثل :ال�سكريات،
وال�شوكوالتة ،واحللويات ،وامل�رشوبات الغازية
جي ًدا للطفل؛ فهي ال ت�ساعد ج�سمه على النمو ب�شكل
جيد� ،أو تقيه من الأمرا�ض؛ كما �أنها قد تت�سبب يف
الإ�صابة بت�سو�س الأ�سنان ،وت�ؤدي �إىل زيادة الوزن،
وال�سمنة ،و�أمرا�ضهما.
يجب �أن تُعلِّم الأ�رس �أبناءها كيفية التعرف على
الأطعمة ال�صحية واختيارها؛ فيجب �أن يعرفوا
الأغذية التي يتناولها وي�شرتيها �أبنا�ؤهم يف املدر�سة،
وير�شدوهم يف ذلك �إىل اخليارات ال�صحيحة .وعلى
الرغم من �أن دور الأ�رسة �أ�سا�سي يف ت�شكيل
�سلوكيات الطفل اخلا�صة بالتغذية ،ف�إنها لن تتمكن
من حتقيق هذا الهدف وحدها؛ حيث �إن الثقافة لها
ت�أثري �أكرب يف معتقدات التغذية وقيمها ،وممار�ساتها.
فيجب �أن تدعم املدار�س تعليم الأطفال املهارات
الأ�سا�سية اخلا�صة بالطعام والتغذية؛ حيث تعد بيئة
مثالية لذلك .فهي ت�ساعد الأطفال على تناول الأكل
ال�صحي ،ومقاومة ال�ضغوط املجتمعية التي تثبط من
عزميتهم على تناول الطعام ال�صحي .ويف واقع الأمر،
تعد املدار�س يف جمتمعات عديدة املكان الوحيد الذي
يكت�سب فيه الأطفال تلك املهارات احلياتية الهامة.
ومن خالل تطبيق �أن�شطة متنوعة يف املدار�س،
�سوف تُنمى العافية والعادات الغذائية ال�صحية على
مدى حياة ك ٍّل من الأطفال ،واملراهقني ،و�أ�رسهم.
فعديد من امل�شكالت ال�صحية التي ُي�سببها نق�ص
الفيتامينات واملعادن ميكن منعها �أو احلد منها
ب�شكل كبري با�ستخدام برامج مدر�سية فعالة؛ مثل:
م�شكالت عمى الأطفال الذي ميكن الوقاية منه
وي�سببه نق�ص فيتامني �أ ،والت�أخر العقلي والتلف
الدماغي عند الأطفال الذي ي�سببه نق�ص اليود.
وتلك الربامج املدر�سية يجب �أن متزج ما بني
ثقافة الغذاء والتغذية يف املناهج الدرا�سيةً ،
ف�ضل
عن �إ�رشاك الأطفال يف الأن�شطة العملية .وميكن �أن
ت�شمل تلك الربامج ،على �سبيل املثال ،زراعة الفواكه
واخل�رضاوات يف احلدائق املدر�سية ،و�إعداد الطعام،
وحت�سني الوجبات املدر�سية.
�أدركت احلكومات �أهمية التغذية املدر�سية يف
تطوير ومنو الأطفال ،واملجتمع ككل .فعلى �سبيل
املثال ،الوجبات املدر�سية ت�ساعد الأطفال على النمو
والرتكيز والنجاح ب�صورة �أف�ضل؛ كما �أنها تدعم
التنمية؛ حيث ي�صبح الأطفال �أفرا ًدا بالغني �أ�صحاء
ومنتجني ،يتمكنون من ك�رس حلقة اجلوع والفقر.
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العلم و�أنا

بقلم :هند فتحي
يق�ضي �أغلبنا حوايل ثلث يومه يف مكان العمل ،ونتعر�ض فيه مل�شكالت تتعلق بال�سالمة وال�صحة
تختلف باختالف طبيعة العمل وبيئته .فعلى �سبيل املثال ،يتعر�ض عمال املناجم لأخطار تختلف
عن تلك التي يتعر�ض لها عمال امل�صانع ،والكيميائيون ،واملوظفون املكتبيون ،واملزارعون…�إلخ.
وعلى الرغم من �أن د�ستور منظمة العمل الدولية ين�ص على حماية العاملني من الأمرا�ض
والإ�صابات املتعلقة بالعمل ،ف�إن واقع الأمر خمتلف متامًا .فيفقد نحو مليوين �شخ�ص حياتهم
�سنويًّا من ج َّراء احلوادث والأمرا�ض املتعلقة بالعمل ،كما يعاين حوايل مائة و�ستني مليون �شخ�ص
من �أمرا�ض تتعلق ب�أعمالهم .وا�ستجابة لهذا ،تبنت منظمة العمل الدولية يف العقد املا�ضي خطة
عاملية لتح�سني ال�صحة وال�سالمة املهنية ،وا�ضع ًة ع�شرات املعايري واملعاهدات ومدونات ال�سلوك
املتعلقة بها.
ولقد حظيت بفر�صة لرتجمة م�سودة مدونة ال�سلوك اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية
يف الزراعة التي �أ�صدرتها منظمة العمل الدولية �إىل اللغة العربية خالل م�شواري املهني .هكذا،
اكت�سبت بع�ض املعلومات حول خمتلف الأخطار واملخاطر التي يتعر�ض لها العاملون يف قطاع
الزراعة ،وحول التدابري الالزم اتخاذها ل�ضمان عودتهم �إىل منازلهم �ساملني بعد العمل .دعوين
�أ�شارككم بع�ض هذه املعلومات ،ولنبد�أ مبهمات الوقاية ال�شخ�صية التي �ستبقى حا�ضرة يف جميع
امل�شاهد.

مهمات الوقاية ال�شخ�صية

يجب تعريف املزارعني ب�أهمية ا�ستخدام مهمات
الوقاية ال�شخ�صية ،وتدريبهم على كيفية ا�ستخدامها
و�صيانتها ب�شك ٍل �صحيح .وال بد من تخ�صي�ص
جمموعة مهمات خا�صة لك ِّل عامل على حدة� ،إال �إذا مت
تطهريها جي ًدا بعد ك ِّل ا�ستخدام .وب�شكل عام ،يجب
معاملة هذه املهمات وف ًقا لطبيعة اخلطر الذي يتعر�ض
له العامل وللتعليمات املرفقة معها من امل�صنِّع.

تعد مهمات الوقاية ال�شخ�صية خط الدفاع الأويل التعر�ض للغبار واجل�سيمات الأخرى
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�ضد الأخطار التي ينطوي عليها الإنتاج الزراعي؛ �إال
�أنه ال يجب اعتبارها ً
بديل واف ًيا للتدابري الوقائية
الأخرى.
وتت�ضمن مهمات الوقاية ال�شخ�صية ال�شائعة
اخلوذات حلماية العاملني املعر�ضني ملخاطر �إ�صابات
الر�أ�س ،والدروع الواقية للوجه ،والنظارات الواقية،
و�أقنعة التنف�س حلماية العاملني من اجل�سيمات
الطائرة ،والأبخرة ،والغبار ،والأخطار الكيميائية.
كذلك تت�ضمن القفازات ،و�أحذية ال�سالمة ،وواقيات
الركبة للأعمال التي تتطلب الركوع؛ كما يتم ت�صميم
واقيات الآذان بحيث حتجب ال�ضو�ضاء وال حتجب
�صوت �صافرات الإنذار .و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،ال بد
من �إتاحة مرافق لالغت�سال والنظافة ال�شخ�صية يف
موقع العمل.

تنطوي الأن�شطة الزراعية على توليد �أنواع
متباينة من الغبار وغريه من اجل�سيمات التي مت ِّثل
ً
حمتمل على �صحة املزارعني؛ فتنتج بع�ض
خط ًرا
�أنواع الغبار �أثناء عمليات �إنتاج كثري من احلبوب،
والبقوليات ،وغريها من املحا�صيل احلقلية .وتت�ضمن
تلك العمليات جتهيز البذور للزراعة ،واحل�صاد،
واملعاجلة الأولية ،والتعبئة ،ونقل املحا�صيل �إىل

الأ�سواق؛ هكذا ،ف�إنها قد حتوي ج�سيمات مثل الق�ش،
وتفل ق�صب ال�سكر ،وق�شور البذور ،وبقايا فطرية
وبكتريية ،وبقايا مبيدات �آفات زراعية ،وج�سيمات
ال�سليكا.
هذا ،وترتبط بع�ض �أنواع الغبار الأخرى
بالإنتاج احليواين؛ فقد حتتوي على ج�سيمات من
الق�ش واحلبوب ،وف�ضالت احليوانات ،والبكترييا،
وال�سموم ،والفطريات ،و�شعر احليوانات ،والري�ش،
وحبوب اللقاح .وقد ينجم عن التعر�ض ملثل هذا
الغبار �أمرا�ض رئوية عديدة مثل االن�سداد الرئوي
املزمن ،والربو ،واملتالزمة ال�سامة للغبار الع�ضوي،
وح�سا�سية الأ�سناخ الرئوية احلادة واملعروفة � ً
أي�ضا
با�سم "رئة املزارع".
ُيع ُّد منع التعر�ض ملثل هذا الغبار ال�ضار �أم ًرا
ً
م�ستحيل ،وبالأخ�ص يف الأماكن املفتوحة؛ ولذلك
فا�ستخدام مهمات الوقاية ال�شخ�صية �أمر �شديد
الأهمية يف هذه احلالة .وينبغي على �أ�صحاب املزارع
ا�ستخدام تقنيات الرت�شيح احليوي والتهوية يف
املرافق املغلقة للح ِّد من الأخطار .كما ينبغي مراعاة
تخ�صي�ص م�ساحة منا�سبة لك ِّل حيوان ومراعاة
ارتفاع الأ�سقف عند بناء مرافق احليوانات املغلقة؛
وذلك خلف�ض ن�سبة تركيز الغبار داخلها .ونهاية،
يجب تنظيف املعدات امل�ستخدمة خلف�ض التعر�ض
للغبار يف بيئة العمل جي ًدا ب�شك ٍل دوري.

التعامل مع احليوانات

تنطوي �أعمال الإنتاج احليواين على �أخطار
خمتلفة ،ت�شمل التعر�ض لف�ضالتها؛ فيواجه
املزارعون خماطر التعر�ض للأمونيا ،وامليثان،
والبكترييا ،والأمرا�ض حيوانية امل�صدر*.
وتنبعث الأمونيا مبعدالت كبرية من ف�ضالت
احليوانات والطيور ،وي�ؤدي التعر�ض لها يف البيئات
املغلقة �إىل تدميع العينني وتهيج اجلهاز التنف�سي؛ يف
حني ُينتج امليثان يف ُحفَر روث احليوانات وي�ؤدي �إىل

الوفاة ب�سبب االختناق .وعلى �صعيد �آخر ،قد حتدث
العدوى البكتريية من ج َّراء التلوث الثانوي للمياه
اجلوفية ببكترييا الإ�رشيكية القولونية املعروفة
بالإي كوالي والقولونيات الأخرى .وينجم عنها
�أمرا�ض معوية حادة مثل الإ�سهال ،و�أمرا�ض �شديدة
للكلى ،وغريها.
فيما يتعلق بالأمرا�ض حيوانية امل�صدر ،فمن
املمكن �أن يظهر على املزارعني �أعرا�ضها بعد التعامل
مع احليوانات امل�صابة �أو منتجاتها .ويعد الإن�سان
العائل الأ�سا�سي للأمرا�ض حيوانية امل�صدر؛ مثل:
اجلمرة اخلبيثة التي ت�ؤذي اجللد ،واحلمى املتموجة
التي ت�ؤدي �إىل الإ�صابة باحلمى ،ومر�ض الببغائية
الذي ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بااللتهاب الرئوي ،و�أنفلونزا
الطيور.
للح ِّد من الأخطار املتعلقة بالتعامل مع
احليوانات ،ال ُب َّد من اتخاذ بع�ض التدابري الوقائية.
فيجب تهوية حظائر احليوانات املغلقة جي ًدا حلماية
العاملني من الن�سب املرتفعة للغازات ال�ضارة .ومن
جهة �أخرى ،على العاملني �أال يدخلوا هذه الأماكن
بدون ارتداء مهمات الوقاية ال�شخ�صية الالزمة،
مبا يف ذلك القفازات ،والأقنعة ،والنظارات الواقية،
والثياب ،واملرايل ،والأحذية الطويلة.
وعلى �أ�صحاب املزارع االهتمام بتوفري
التطعيمات الدورية الالزمة للحيوانات والعاملني
للح ِّد من خماطر تف�شي الأمرا�ض حيوانية امل�صدر.
كما يجب تدريب العاملني املنخرطني يف عمليات تتطلب
فتح جلود احليوانات والتعامل مع ال�سوائل املوجودة
ب�أج�سامها؛ فمن �ش�أن مثل تلك التدريبات �أن تبقيهم
�ساملني مبن�أى عن التقاط العدوى.
من املهم � ً
أي�ضا توفري �إمدادات م�ستدمية من املياه
الآمنة يف املكان ،واتباع املمار�سات ال�سليمة فيما
يتعلق بالتخل�ص من الف�ضالت ،والتنظيف والتعقيم
الدوري للمواقع امللوثة ،والعالج الفوري للحيوانات
امل�صابة �أو التخل�ص منها بطريقة �سليمة.

الأخطار الكيميائية

ا�ستخدام الآالت

تُع ُّد اجلرارات من �أكرث الآالت الزراعية �شيو ًعا.
والأخطار املتعلقة بها تت�ضمن الرتنح مما يت�سبب يف
انقالبها ،والإ�صابات ال�ساحقة من جراء الرتنح غري
املق�صود ،واالنزالق والوقوع �أثناء ركوبها �أو النزول
منها ،و�إ�صابات ع�ضوية �أخرى من ج َّراء ال�ضو�ضاء
واالهتزازات التي ت�سببها.
للحد من هذه الأخطار ،يتعني على مالكي
اجلرارات وم�شغليها اتباع ممار�سات العمل الآمنة؛
فيجب �أن يكون قائد املركبة الئ ًقا ج�سد ًّيا لقيادتها
وال�سيطرة عليها .كما يجب �أن يكون مل ًّما بتعليمات
الت�شغيل واملخاطر املحتملة وكيفية منعها .كذلك،
ال بد �أن تزود اجلرارات ب�سالمل خ�شبية �أو درجات
ودرابزين لتمكني القائد من ركوبها والنزول منها
ب�سالم .عالوة على ذلك ،البد �أن يلتزم القائد بربط
حزام الأمان وااللتزام بقاعدة راكب واحد لكر�سي
واحد.
و�أخ ًريا ،ال بد من تطبيق نظام �صيانة حمكم للآلة
نف�سها .كما يجب �أن يتحقق املالك من �صيانة املكابح،
والأ�ضواء ،وغريها من معدات ال�سالمة و�إبقائها يف
حالة جيدة للح ِّد من املخاطر املحتملة.
هناك خماطر �أخرى عديدة تهدد العاملني يف قطاع
الزراعة؛ مثل :التعر�ض احلراري ،وال�ضو�ضاء،
واالهتزازات ،واحلرائق املحتملة ،وغريها .قد تبدو
لك �أغلب التدابري الوقائية التي قر�أتها فيما �سبق
مرتفة وغري واقعية ،وخا�صة يف الدول النامية مثل
م�رص؛ حيث يتم كثري من الأن�شطة الزراعية ب�شك ٍل
غري نظامي .ال ُب َّد من مواجهة هذه الأخطار بجدية
حلماية نحو مليار عامل حول العامل ،و�إال ف�سيت�رضر
�أكرث من ثلث القوة العاملة يف العامل العاملة يف
الزراعة ،و�ستبقى م�ؤن العامل الغذائية يف خطر.

امل�صطلحات

*الأمرا�ض حيوانية امل�صدر هي �أي مر�ض �أو عدوى ميكن
انتقالها طبيع ًّيا من احليوانات الفقارية �إىل الب�رش.
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ت�ستخدم الكثري من املواد الكيميائية يف جمال
الزراعة حول العامل ،ممثلة خماطر ج�سيمة على �صحة
املزارعني واجلمهور ب�شكل عام .وعلى الرغم من �أن
غالبية الأ�سمدة غري �سامة ،ف�إن بع�ضها خطري؛ فعلى
�سبيل املثال ،قد ت�سبب الأمونيا الالمائية يف هيئتها
الغازية تهيج الب�رشة ولها ت�أثريات �أخرى خطرية يف
اجلهاز التنف�سي.
من م�صادر الأخطار الكيميائية الأخرى العوادم
الناجمة عن املعدات التي تعمل بالوقود ،والغازات

ال�سامة التي تُنتج �أثناء تخزين املحا�صيل .وتُع ُّد
مبيدات الآفات الزراعية واملنتجات املماثلة – مثل
مبيدات الفطريات ،ومبيدات الأع�شاب ،ومبيدات
احل�رشات ،ومبيدات القوار�ض – املواد الكيميائية
الأكرث ا�ستخدا ًما يف الزراعة ،وهي الأكرث خطورة على
�صحة و�سالمة العاملني يف هذا املجال.
هذا ،وجتد املواد الكيميائية اخلطرية طريقها
�إىل داخل ج�سم الإن�سان عرب ما ُيعرف مبنافذ
التعر�ض؛ ف ُيع ُّد االمت�صا�ص عن طريق الب�رشة منفذ
التعر�ض الأ�سا�سي ،والذي قد يحدث �أثناء ر�ش املادة
الكيميائية .وتتوقف �شدة التعر�ض عرب هذا املنفذ على
وترية الن�شاط ،ودرجة تركيز املادة الكيمائية �أو املادة
الفعالة يف املبيد ،وعلى ما �إذا كان العامل ي�ستخدم
معدات تطبيق املادة الكيميائية ومهمات الوقاية
ال�شخ�صية ب�شك ٍل �سليم .ولأن ال�سيدات والأطفال
فئتان تعمالن بكثافة يف جمال الزراعة بالدول النامية؛
ف�إنهما �أكرث عر�ضة للت�رضر نتيجة االمت�صا�ص عن
طريق اجللد.
كما يعد اال�ستن�شاق منف ًذا رئي�س ًّيا ثان ًيا للتعر�ض؛
وذلك حينما متت�ص الغازات والأبخرة يف اجلهاز
التنف�سي ،وهو �أمر �شائع احلدوث عند التعامل مع
املركبات الطيارة �أو يف البيئات املغلقة مثل ال�صوبات
الزجاجية .وقد ي�ؤدي التعر�ض �إىل بع�ض املواد
الكيميائية الزراعية مثل مبيدات احل�رشات الف�سفورية
الع�ضوية والكارباماتية �إىل ت�أثريات �صحية مو�ضعية
�أو جهازية حادة؛ بحيث تظهر �أعرا�ضها خالل فرتة
ق�صرية ج ًّدا .وتتباين الأعرا�ض من ال�صداع ،وزيادة
�إفراز اللعاب ،والغثيان �إىل �ضيق التنف�س والوفاة.
من �ش�أن بع�ض املواد الكيميائية الزراعية
الأخرى الت�سبب يف ت�أثريات �صحية مزمنة؛ فقد ثبتت
العالقة بني الإ�صابة ب�رسطان الرئة و�رسطان الدم،
والتعر�ض املهني ملبيدات الآفات الزراعية� .إال �أنه قد
مت حترمي ا�ستخدام وت�سجيل املواد الكيميائية امل�سببة
لل�رسطان يف �أغلب الدول .هذا ،وت�شمل الأمرا�ض
املزمنة الأخرى الت�سمم الع�صبي ،و�أمرا�ض الكبد
والغدة ،والتهاب اجللد التح�س�سي.
حلماية املزارعني من مثل تلك الأخطار الكيميائية،
ال بد من �أن تلتزم احلكومات باملعايري والت�رشيعات
الدولية اخلا�صة با�ستخدام املواد اخلطرة يف الزراعة
وفر�ضها� .إن مت تنفيذ ذلك ،ميكن جتنب املخاطر
الأخرى عن طريق اتباع املمار�سات الآمنة للعمل،
والرجوع �إىل بطاقات املعلومات اخلا�صة باملبيدات
وقراءة غريها من املواد املتاحة املتعلقة بال�صحة
وال�سالمة .فمثل تلك املواد متد مبعلومات ون�صائح
�شديدة الأهمية حول التعامل مع املواد الكيميائية،
وخلطها ،وتطبيقها ب�شك ٍل �سليم .كما �أنها حتمل
معلومات حول الت�أثريات ال�صحية املحتملة وحول
التدابري الالزمة للتخفيف منها.
ومن املمكن لبع�ض الإجراءات الإدارية �أن ت�سهم
يف احل ِّد من املخاطر الكيميائية؛ مثل :تقليل فرتات
تعر�ض العاملني ،والتنظيف املنتظم للمعدات امللوثة،
والتنظيف الفوري لأية ت�رسيب �أو ان�سكاب ،واتباع

املمار�سات الآمنة فيما يتعلق بتخزين املواد والتخل�ص
منها ،وا�ستخدام مهمات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة.
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"�أعطني كتا ًبا ،ال ً
معول" جاء عنوانًا للوحة ر�سمتها طفلة تبلغ من العمر
 11عا ًما� ،أرادت �أن تعرب عن ر�أيها يف عمل الأطفال .نُ�رشت تلك اللوحة �ضمن
جمموعة من الأعمال الفنية لأطفال من جميع �أنحاء العامل يف كتاب بعنوان "ر�ؤية
الأطفال لعمل الأطفال" ،ن�رشته منظمة العمل الدولية ورابطة جنيف العاملية.
يت�ضمن الكتاب ر�سو ًما و�أ�شعا ًرا قدمها الأطفال لي�ؤكدوا �رضورة اتخاذ �إجراءات
عاجلة لإنقاذ ه�ؤالء الأطفال الذين ال يقوون على منع �إقحامهم يف العمل.
تن�ص منظمة العمل الدولية يف االتفاقية رقم  138على احلد الأدنى ل�سن قبول
الأطفال يف العمل (لعام )1973؛ ويف االتفاقية رقم  182على حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال (لعام )1999؛ �إذ �إنه عمل ي�رض ب�سالمة الطفل ،ويعوق العملية التعليمية،
والتنمية ،و�سبل العي�ش يف امل�ستقبل .عمل الأطفال انتهاك حلقوق الإن�سان ويدمر
ال�صحة والتنمية ال�شخ�صية بنا ًء على �سن الطفل ،والأن�شطة التي ميار�سها،
واملخاطر املت�ضمنة ،و�ساعات العمل وظروفه.
يكرث عمل الأطفال يف الزراعة ،وهي تُعد �أحد القطاعات الأكرث خطورة من حيث
الوفيات ،واحلوادث غري املميتة ،والأمرا�ض املهنية التي قد ت�ستمر حتى الكرب.
والأطفال حتدي ًدا �أكرث عر�ضة للخطر؛ حيث �إن �أج�سامهم وعقولهم ال تزال يف
مرحلة النمو ،ومن َث َّم يكونون �أكرث عر�ضة للمخاطر.
�ستون يف املائة من الأطفال العاملني ،الذين ترتاوح �أعمارهم من � 5إىل  17عا ًما،
يعملون بالزراعة؛ وت�شمل العمل باحلقول ،و�صيد الأ�سماك ،واال�ستزراع املائي،
وزراعة الغابات ،ومزارع املا�شية؛ كما �أن �أغلب الأطفال العاملني – نحو – ٪67.5
هم �أفراد من الأ�رسة غري مدفوعي الأجر؛ وتلك الن�سبة ترتفع يف جمال الزراعة،
وترتبط � ً
أي�ضا بالعمل يف �سن مبكرة ج ًّدا.
ويف الواقع ،ال تعد م�شاركة الأطفال يف بع�ض الأن�شطة الزراعية دائ ًما عمالة لهم،
ومن ال�رضوري �أن منيز بني املهام الب�سيطة التي ال ت�رض بالطفل ،وعمل الأطفال.
فاملهام غري اخلطرة ،واملنا�سبة ل�سنهم ،والتي ال تتعار�ض مع الدرا�سة و�أوقات
الراحة قد تكون �إيجابية؛ فهي ت�سهم يف نقل املهارات واخلربة بني الأجيال،
واحلفاظ على الأمن الغذائي للأطفال؛ كما �أن تلك املهام ينتج عنها � ً
أي�ضا بع�ض
ال�صفات التي ميكن مالحظتها بني ال�صغار الذين ي�شاركون يف بع�ض املهام التي
ترتبط بالعمل الزراعي؛ مثل حت�سني الثقة يف النف�س ،واحرتام الذات ،ومهارات
العمل.
ومع ذلك ،ف�إن ما يقرب من  100مليون طفل وطفلة يتخطى عملهم يف الزراعة
ذلك احلد ،ويعد ً
ً
مرفو�ضا للأطفال ،ولكن يتداخل الق�ضاء على عمل الأطفال
عمل

يف الزراعة مع ق�ضايا تنموية �أخرى .فالفقر يعد �أحد الأ�سباب الرئي�سية �إىل جانب
حمدودية �إتاحة التعليم ذي اجلودة ،واالنطباعات التقليدية جتاه م�شاركة الأطفال
يف الأن�شطة الزراعية.
عمل الأطفال يف كثري من الأحيان يكون خيا ًرا بني احلياة واملوت بالن�سبة
للأطفال الذين ال يقدر �آبا�ؤهم على �إعالة �أ�رسهم ،في�ؤدي �إىل ا�ستمرار حلقة من
الفقر لكل من الأطفال العاملني ،و�أ�رسهم ،وجمتمعاتهم .وعندما ُيجرب الأطفال على
العمل ل�ساعات طويلة ،ي�صبحون غري قادرين على الذهاب �إىل املدر�سة �أو احل�صول
على تدريب مهني؛ مما مينعهم من احل�صول على تعليم ي�ساعدهم على تخطي الفقر.
وبدون تعليم ،من الأرجح �أن يظل ه�ؤالء الأوالد والبنات فقراء؛ وبا�ستمرار
الفقر ،تُق َّو�ض اجلهود الرامية �إىل الو�صول �إىل �أمن غذائي م�ستدام والق�ضاء على
اجلوع .لذا ،يعد الفقر �سب ًبا ونتيجة يف نف�س الوقت ،وتلك احللقة املفرغة يجب �أن
يتم ك�رسها.
يعد عمل الأطفال ق�ضية زراعية يف جميع �أنحاء العامل؛ حيث ُيقو�ض ًّ
كل من
الزراعة امل�ستدامة والأمن الغذائي؛ وال ميكن الق�ضاء عليه باحلد من الفقر فقط.
فيجب �أن ت�ؤخذ تدابري حا�سمة للت�أكد من �أن الأطفال غري م�ضطرين للعمل لزيادة
دخل �أ�رسهم .وت�شمل تلك الإجراءات حماية الأ�رس ال�ضعيفة ،و�إتاحة اخلدمات
االجتماعية ،و�إيجاد فر�ص عمل مالئمة ملن هم يف �سن العمل.
ومن �أجل معاجلة تلك الق�ضية ،تركز ك ٌّل من منظمتي الأغذية والزراعة
والعمل الدولية ب�شكل كبري على مكافحة عمل الأطفال يف الزراعة من خالل �إطالق
عدة مبادرات منذ عام 2007؛ كما مت حتديد يوم  12يونية من كل عام يو ًما عامل ًّيا
ملكافحة عمل الأطفال؛ وذلك لزيادة الوعي بحاالت الأطفال الذين يعملون بالزراعة
حول العامل ،وكذلك ب�أهمية معاجلة ذلك االنتهاك حلقوق الإن�سان لتحقيق الأمن
الغذائي واحلد من الفقر.
عمل الأطفال م�شكلة ذات �أبعاد عديدة؛ وي�صعب الق�ضاء عليها متا ًما ،ولكنه
ً
م�ستحيل .فالأجيال اجلديدة لها احلق يف االلتحاق باملدار�س ،والتمتع
لي�س �أم ًرا
باحلماية والرعاية ،وعدم مواجهة �أية انتهاكات �أو احلرمان من طفولتهم؛ فلهم
احلق �أن يكونوا � ً
أطفال .و�إذا توافرت لدينا �آليات فعالة ،و�إرادة قوية ،مب�شاركة
اجلميع ،ف�سوف ي�صبح الق�ضاء على عمل الأطفال حل ًما ي�سهل حتقيقه.
املراجع
www.fao.org
www.ilo.org

بقلم :معتز عبد املجيد

ال�سياحة الزراعية هي �أن تفتح �أية مزرعة �أبوابها للجمهور؛ فتدعوهم لزيارتها
واال�ستمتاع مبنتجاتها وخدماتها الزراعية .وهناك عديد من امل�صطلحات التي
تعك�س مفهوم ال�سياحة الزراعية يف خمتلف �أنحاء العامل؛ امل�صطلح الأكرث �شيو ًعا
من بينها هو "الإقامة يف املزارع".
تت�ضمن ال�سياحة الزراعية عدي ًدا من الأن�شطة؛ مثل� :رشاء منتجات املزرعة
مبا�رشة� ،أو التجول يف متاهات الذرة� ،أو جني ثمار الفاكهة� ،أو �إطعام احليوانات،
حتى الإقامة يف �ضيافة املزرعة .فتفتح املزارع �أبوابها للجمهور لزيارتها للتمتع
بالهواء الطلق ،واال�سرتخاء ،وبالإنتاج ال�صحي املغذي الذي يكون بال�رضورة
طازجا ومقطو ًفا لتوه .وقد �أدخل بع�ض مالكي املزارع ال�سياحة الزراعية �إىل
ً
مزارعهم لتكون م�صد ًرا من م�صادر الدخل الإ�ضايف ،يف حني يقوم البع�ض الآخر
بذلك من �أجل تعريف عامة النا�س بخطوات الزراعة.
واليوم تعترب ال�سياحة الزراعية واح ًدا من �أ�رسع قطاعات ال�سياحة ازدها ًرا؛
حيث متنح الزائر تنو ًعا كب ًريا من الرتفيه ،والتعليم ،واال�سرتخاء ،واملغامرة،
والت�سوق ،وتناول الطعام الطازج .فت�س ِّوق �رشكات املزارات الزراعية �أن�شطتها عن
طريق ت�سليط ال�ضوء على التجربة اجلديدة التي �سيختربها الزائر داخل املزرعة
بعي ًدا عن زحام املدن ،ومكاتب العمل ،وا�ستخدام ال�سيارات.
بالن�سبة لكثري من زائري املزارع ،خا�ص ًة الأطفال ،تعد تلك الزيارات اخلطوة
الأوىل نحو تعرفهم على م�صدر غذائهم� ،سواء مب�شاهدة الأبقار التي تدر الألبان
�أو ثمرة الذرة وهي تنمو داخل احلقل� ،أو بجني ثمرة تفاح من ال�شجرة مبا�رشةً.
وي�صاحب �أولياء الأمور �أبناءهم �أثناء تعلمهم كيفية زراعة املحا�صيل ،كما ميكن
�أن تتاح لهم فر�صة حلب الأبقار ب�أيديهم� .أما بالن�سبة للأ�شخا�ص املهتمني مبعرفة
كيفية �إنتاج غذائهم ،فترتكز اهتماماتهم على مقابلة املزارعني والعاملني يف املزرعة،
والتحدث معهم حول عملية �إنتاج الغذاء.
وهناك قطاع من الزراعة الريفية يطلق عليه �سياحة الطبيعة� ،أو ال�سياحة
البيئية� ،أو يف بع�ض الأحيان يطلقون عليها �سياحة اال�ستجمام .فتجذب �سياحة
الطبيعة الأ�شخا�ص املهتمني بزيارة املناطق الطبيعية بهدف اال�ستمتاع باملناظر

الطبيعية ،مبا يف ذلك النباتات واحليوانات الربية .وتت�ضمن �سياحة الطبيعة
ال�صيد الربي ،و�صيد الأ�سماك ،والت�صوير الفوتوغرايف ،ومراقبة الطيور ،وزيارة
احلدائق.
كما ميكن �أن تعترب �أن�شطة �سياحة اخليول جز ًءا من ال�سياحة الزراعية،
مت�ضمنة تعلم ركوب اخليل ،وامتطائها بني احلقول ،وكذلك مرافق اال�ست�ضافة،
وخدمات الإجناب؛ ومن �ش�أن كل هذا زيادة �أرباح املزرعة .وميكن � ً
أي�ضا ا�ستخدام
املزارع ك�أماكن لإقامة حفالت الزفاف كجزء من ال�سياحة الزراعية.
ناجحا يف كثري من
ب�صفتها �سياحة متخ�ص�صة ،تعد ال�سياحة الزراعية جما ًال ً
�أنحاء العامل .والدول الرائدة يف هذه ال�سياحة هي� :أ�سرتاليا ،وكندا ،وال�صني،
والفلبني ،والواليات املتحدة الأمريكية.
يف ال�صني مت عمل درا�سة �ضخمة يف قرية زراعية مبقاطعة يونان الختبار ت�أثري
ال�سياحة الزراعية يف ال�سكان الأ�صليني؛ حيث ناق�شت التحديات التي يواجهها
ال�سكان الذين يحاولون رفع م�ستوى معي�شتهم من خالل ال�سياحة .وقد �أو�ضحت
الدرا�سة النوعية التي �أجريت على بع�ض الأ�رس املختارة جتارب �إيجابية على
امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي/الثقايف بنا ًء على ردود الأفعال التي مت ر�صدها
فيما يتعلق بعنا�رص الدرا�سة .فلم تدر ال�سياحة الزراعية ً
دخل �إ�ضاف ًّيا وفر�ص
عمل جديدة للمجتمع الريفي فح�سب ،بل رفعت � ً
أي�ضا م�ستوى احلفاظ على البيئة
وتقدير قيمة ثقافات الأقليات ومنط احلياة الريفية.
�إال �أن تطوير ال�سياحة الزراعية يواجه عدي ًدا من التحديات؛ فينبغي و�ضع
قواعد وقوانني منهجية تدعم العائالت العاملة بالزراعة وتدير � ً
أعمال �سياحية.
ففي مقابل ك ِّل ق�صة ناجحة من ق�ص�ص ال�سياحة الزراعية توجد ق�صة معاك�سة عن
مزارع توقف عن ال�سياحة الزراعية؛ لأنها غري مربحة بال�شكل الكايف .لذلك ،ف�إن
معظم تقييمات املزارعني قد �أظهرت �أن هذا املجال مليء بالتحديات واملعوقات؛
فت�أتي م�شكالت �رضائب الأمالك ،وتكاليف الت�أمني الباهظة ،واختالف الطق�س
خالل الف�صول من بني امل�شكالت التي يواجهها القائمون على ال�سياحة الزراعية
ب�شكل دائم.
ويعترب الت�سويق لهذا النوع من ال�سياحة يف جمتمع ال ي�ألفه مثل م�رص حتد ًيا
�آخر .باخت�صار ،تعترب ال�سياحة الزراعية فر�صة جيدة للمزارعني ال�ساعني لزيادة
ربحهم ،واال�ستفادة من الأ�صول غري امل�ستخدمة ،وتعليم عامة النا�س .على الرغم
من ذلك ،فالأمر ال يتم بع�صا �سحرية؛ فلن تنجح جميع حماوالت ال�سياحة الزراعية.
املراجع

http://www.agmrc.org/
http://www.tandfonline.com
http://www.eckertagrimarketing.com/
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املعر�ض العاملي� ،أو �إك�سبو ،هو حدث عاملي كبري يهدف �إىل تثقيف اجلمهور،
وتبادل االبتكارات ،وتعزيز التقدم ،وتر�سيخ التعاون .ي�أخذ املعر�ض �شكل جتمع
كبري لفعاليات تنت�رش دائ ًما عرب م�ساحات وا�سعة ،ويتكون من �أجنحة متعددة ك ٌّل
منها ميثل دولة� ،أو كيانًا� ،أو مو�ضو ًعا حمددًا .يقوم بتنظيم ذلك احلدث دولة
ُم�ضيفة تدعو دو ًال �أخرى ،و�رشكات ،ومنظمات دولية ،والقطاع اخلا�ص ،واملجتمع
املدين ،وعامة النا�س للم�شاركة.
نظ ًرا لتنوع امل�شاركني ،بد ًءا من كبار �صانعي القرار حتى الأطفال ،يعد �إك�سبو
حد ًثا متعدد الأوجه؛ حيث ي�شمل معار�ض غري تقليدية ،ولقاءات دبلوما�سية،
ً
وعرو�ضا حية متزامنة .ويتميز �إك�سبو بعر�ض
واجتماعات عمل ،ومناق�شات عامة،
باهر لأحدث االخرتاعات يف جمال ما ،وا�ستخدام �أحدث التقنيات يف العر�ض؛
مت�ضمنة االخرتاعات التي ال تزال يف مراحل التجربة يف بع�ض الأحيان.
بقلـ ــم :جم ـ ــال ح�سـ ــني
مدير �إدارة املعار�ض واملقتنيات الفنية ،مكتبة الإ�سكندرية
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وكل معر�ض يدور حول مو�ضوع رئي�سي تقوم جميع الدول والكيانات امل�شاركة
ب�صياغة �إ�سهامها حوله .هذا العام  - 2015 -اختريت مدينة ميالنو ال�ست�ضافة
املعر�ض العاملي؛ حيث قامت �إيطاليا باختيار "تغذية الكوكب ،طاقة من �أجل احلياة"
مو�ضو ًعا رئي�س ًّيا للمعر�ض .ويدور معر�ض ميالنو  2015حول م�شاكل التغذية
وموارد كوكبنا بهدف فتح حوار بني اجلهات الفاعلة الدولية ،وتبادل الآراء حول
تلك التحديات الرئي�سية التي ت�ؤثر يف اجلميع.
على مدى �ستة �أ�شهر� ،أ�صبحت مدينة ميالنو مبثابة معر�ض عاملي؛ حيث
عر�ضت �أكرث من  140دولة م�شاركة �أف�ضل التقنيات؛ يف حماولة للو�صول �إىل
�إجابة حلاجة ما�سة ،وهي :القدرة على �ضمان غذاء �صحي و�آمن يكفي اجلميع ،مع
احرتام الكوكب وتوازنه يف �آن واحد.
فعلى �سبيل املثال ،هدف وجود اململكة املتحدة يف �إك�سبو ميالنو  2015حتت
�شعار " ُيزرع يف بريطانيا و�أيرالندا ال�شمالية" �إىل زيادة الوعي العاملي وتوفري حلول
إحلاحا يف ع�رصنا ،وهو كيفية تغذية الزيادة املتوقعة
مبتكرة لأحد �أكرث التحديات � ً
لعدد �سكان العامل �إىل ت�سعة مليارات بحلول عام .2050
ويتتبع جناح اململكة املتحدة رحلة �إنتاج الع�سل من النحل؛ لت�سليط ال�ضوء على
دور التلقيح يف ال�سل�سلة الغذائية العاملية والنظم الإيكولوجية .في�شارك الزائرون يف
جتربة ح�سية غامرة من خالل ب�ستان ومرج من الزهور الربية بريطانيني ي�ضمان
�أنواع نباتات حملية تقليدية؛ ومن ثم ينتقلون �إىل خلية نحل منمقة على �شكل كرة
�ألومنيوم يبلغ ارتفاعها  17مرتًا .وتت�ألف خلية النحل من �أكرث من 180.000
عن�رص ،وتزن  30طنًا؛ حيث يحاط الزائرون ب�أ�صوات و�أ�ضواء توم�ض وف ًقا
لتحركات تتم يف خلية نحل حقيقية مقرها اململكة املتحدة.
ن�أمل �أن تفعل عديد من الأفكار الرائدة والأهداف احل�سنة حلا�رض وم�ستقبل
�أف�ضل للب�رشية من تلك التي قُدمت خالل هذا احلدث ال�ضخم يف الوقت املنا�سب؛
لإنقاذ مواردنا على هذا الكوكب و�ضمان ا�ستمراريتها للأجيال القادمة.

التكنولوجيا املتقدمة والت�صميم قد قدموا على �أعلى درجة يف اجلناح الفرن�سي .املبنى م�صنوع
أ�سا�سا من اخل�شب الرقائقي ،على م�ساحة تبلغ نحو  3.592مرت مربع ،وهو م�ستوحى من
� ً
ال�سوق املغطى ،رمز الثقافة الغذائية الفرن�سية.
ب�ستان ومرج من الزهور الربية
الربيطانية وت�ضمان �أنوا ًعا من النباتات
املحلية تقليدية ،وتنقل يف خلية نحل
منمقة على �شكل كرة من �ألومنيوم ،يبلغ
ارتفاعها  17مرتًا.

املراجع:

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

ال�صور :جمال ح�سني

بقلم :د .حممد �سليمان

مدير متحف املخطوطات ،مكتبة الإ�سكندرية
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ال �شك �أن الغذاء هو مفتاح �صحة الأبدان .وهذا
ما جعل الرتاث العربي يزخر بكثري من املخطوطات
التي تناولت عالج عديد من الأمرا�ض عن طريق
الأغذية� ،أو اتباع نظام غذائي معني للق�ضاء عليها
كمرحلة �سابقة قبل ا�ستخدام الو�صفات الطبية من
�أدوية مركبة� ،أو قد يلج�أ الطبيب �إىل االثنني م ًعا.
هذا ،بالإ�ضافة �إىل تق�سيم العلماء امل�سلمني للأغذية
والأ�رشبة �إىل ما هو مفيد �أو �ضار للبدن و�أثرها فيه،
ملا عرفوه من �أهمية الغذاء ل�صحة البدن ،بل لعالج
كثري من الأمرا�ض.
فرنى جنيب الدين �أبا حامد حممد ال�سمرقندي
(املتوفى 619هـ1222 /م) يذكر مبقدمة كتابه
"الأغذية والأ�رشبة للأ�صحاء" ما ن�صه" :وقد
جمعت كالم جالينو�س و�أقاويل �شارحي كالمه يف
الأغذية وجميع ما يتناول الإن�سان يف طبائعها ناف ًعا،
وخوا�ص كل واح ٍد منها ،وما وجدت �شيئًا منها �إال
و�أثبته يف هذه املجلدة" .ثم يق�سم الأغذية والأ�رشبة
وما تفعله بالبدن بكتابه ،فيبد�أ باحلبوب ويتبعها
باللحوم ،ثم البي�ض ،واللنب ،والفاكهة ،والبقول،
ويختمها بالتوابل .ثم يق�سم بعدها الأ�رشبة بداي ًة
من املاء �إىل �سائرها؛ كما تناول � ً
أي�ضا طرق حت�ضري
هذه الأغذية والأ�رشبة وا�ستخدامها يف العالج
ل�صحة الأبدان من خالل كتابه هذا.
ويف القرن ال�سابع الهجري � ً
أي�ضا جند ابن
النفي�س وهو �أبو احل�سن عالء الدين علي بن �أبي
احلزم القر�شي (املتوفى 687هـ1288 /م) –
مكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى  −يكتب كتا ًبا
للغر�ض ذاته بعنوان "املختار من الأغذية" ،يعر�ض
فيه الأغذية التي يجب تناولها يف حالة اعتالل
الأبدان ،وما ي�ؤدي منها �إىل زيادة �أو نق�صان يف
الوزن ،هذا ً
ف�ضل عن �إ�سهاماته الرائدة يف هذا
املجال.
�أما ال�شيخ الرئي�س �أبو علي احل�سني بن عبد اهلل
ابن �سينا الذي كان ح ًّيا (427هـ1037 /م) −

و�صاحب املقولة ال�شهرية" :احذروا البطنة ،ف�إن
�أكرث العلل �إمنا تتولد من ف�ضول الطعام"  −فقد
تعر�ض لأنواع الأغذية بكتابه "دفع امل�ضار الكلية
عن الأبدان الإن�سانية" .وقد �ألف هذا الكتاب يف
�سبع مقاالت� ،أفرد املقالة الرابعة للطعام و�أنواعه
و�أ�رضاره على �صحة الإن�سان .هذا ،بالإ�ضافة �إىل
ما ا�ستعر�ضه ابن �سينا � ً
أي�ضا من �أنواع الغذاء
و�أ�رضاره ،والتداوي به من خالل كتاب �آخر هو
رئي�سا
"القانون يف الطب" الذي كان يعد
ً
منهجا ً
جلامعات الغرب ،وهو ما اخت�رصه الحقًا مبنظومة
�سميت با�سم "�أرجوزة فى الطب".
�أما الع�شَّ اب (ال�صيديل) ابن البيطار �أبو حممد
�ضياء الدين عبد اهلل املالقي (املتوفى 645هـ/
1248م)� ،أعظم علماء القرون الو�سطى ،والذي
ولد مبالقة ،وتعلم ب�إ�شبيلية ،وعا�ش مب�رص ،وتويف
بدم�شق وهو يف الت�سع والأربعني من عمره �إ ْث َر
ت�سممه باختبا ٍر لنبت ٍة حاول �صنع دوا ٍء منها ،فقد
�أ َّلف كتاب "اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية"
للغر�ض ذاته ،وهو العالج بالأدوية والغذاء.
حتى �إنه اكت�شف نبت ًة ت�سمى "الهندباء" ،وهي ما
تعرف باال�سم العلمي " "Cichoriumلعالج مر�ض
ال�رسطان .ولنت�أمل ً
قليل هذه الكلمات التي �أوردها
ابن البيطار بكتابه ،والتي حدد فيها قواعد املنهج
�صح عندي بامل�شاهدة
احلديث يف البحث العلمي" :ما َّ
والنظر ،وثبت لدي باملخرب ال باخلرب �أخذت به ،وما
كان خمالفًا يف القول والكيفية وامل�شاهدة احل�سية
واملاهية لل�صواب نبذته ومل �أعمل به".
و�إذا �أوغلنا ً
قليل يف القدم �إىل القرنني الثالث
والرابع الهجريني ف�سيتحفنا �" −أحد �أعظم �أطباء
الإن�سانية على الإطالق" كما و�صفته امل�ست�رشقة
زيغريد هونكه  −الرازي �أبو بكر حممد بن زكريا
(املتوفى 313هـ925 /م) �صاحب كتاب "احلاوي
يف الطب" ،الذي ظل املرجع الطبي الأ�سا�سي يف
�أوروبا ملدة  400عام .يتحفُنا بكتابه "منافع الأغذية

م�ضارها" ،الذي ختمه بف�ص ٍل يف كيفية اختيار
ودفع َ
الأغذية النافعة واملالئمة ل�صحة الإن�سان بعد �أن
ف�صل فيه ك َّل �أ�صناف الغذاء والطعام ومنافعها
َّ
وم�ضارها ،بداي ًة من احلنطة واخلبز وانتها ًء
بالتوابل مرو ًرا بالبقوليات واللحوم والأ�سماك،
ً
ف�ضل عن امل�رشوبات.
وهو � ً
أي�ضا �صاحب ر�سالة "عالج الأمرا�ض
بالأغذية والأدوية" التي على �سبعة وثالثني با ًبا،
يقدم فيها الرازي طرق العالج بالنظام الغذائي
�أو بالأدوية لأمرا�ض؛ مثل :ال�صداع ،وال�رصع،
والن�سيان ،وف�ساد العقل ،وعلل العني .ويق�صد
بف�ساد العقل هنا الأمرا�ض العقلية والنف�سية بعد
�أن ق َّدم لأمرا�ض البدن من "�أعايل البدن �إىل �أ�سافله"
على ح ِّد قوله ،وي�صف العلل واحدة بواحدة ،ويقدم
لكل منها العالج املناظر لها.
هذا ً
ف�ضل عن م�ؤلفاتٍ كثرية وجدت برتاثنا
ُ
العربي تناول فيها م�ؤلفوها �أ�س�س التغذية ال�سليمة،
وطرق احلمية والنُظم الغذائية ،وكيفية التخ ُّل�ص من
ال�سمنة املفرطة والوزن الزائد �أو معاجلة النحافة،
وهذا ما �أطلق عليه حدي ًثا العالج بالأنظمة الغذائية.
حل ْم َيات" لأبي
ونذكر منها على �سبيل املثال كتاب "ا ِ
زكريا يحيى بن ما�سويه (املتوفى 243هـ857 /م)،
وكتاب "تدبري الأ�صحاء باملطعم وال�رشاب" حلنني
ابن �إ�سحق (املتوفى 260هـ873 /م) ،وكتاب
"الأرجوزة يف الأغذية والرتياق" لل�سان الدين بن
اخلطيب (املتوفى 776هـ1374 /م).
وعلى �صعيد �آخر ،عرفت احل�ضارة العربية
طرق حت�ضري الطعام وتقدميه و�إعداده و�آدابه،
ولكن ي�ضيق املقام بها هنا .ونكتفي بالإ�شارة �إىل
كتاب "�آداب الأكل" البن عماد الأقفه�سي (املتوفى
 808هـ1405 /م) ،وكتاب "تدبري الأطعمة" للكندي
(املتوفى 265هـ873 /م) .ويف اخلتام �أدعوكم
لتذكر املقولة امل�أثورة "املعدة بيت الداء ،واحلِمية
ر�أ�س ك ِّل دواء".
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عزيزي القارئ  ..لي�ست للح�ضارة
الإن�سانية لغز ،و�إمنا لها �أ�سباب وثوابت
الزمة لدعمها .وقبل اال�سرت�سال يف قراءة
ال�سطور التالية �أدعوك لقراءة احللقات ال�سابقة
منها – �إن مل تكن قد قر�أتها – واحللقات ال�سبع
ال�سابقة ميكن �أن جتدها على الرابط التايل
 ،http://googl/ALDnk9وال�سبب يف دعوتي
لقراءة تلك احللقات مرتبط مبو�ضوع حلقتنا
الأخرية هذه.
فال�شخ�صيات الغريبة التي زارتك يف بيتك
و�أجرت معك حوارات ومناق�شات هي بالفعل
�شخ�صيات موجودة بيننا .الطويل ج ًّدا والبدين
ج ًّدا والق�صري ج ًّدا ،نعم جتدهم يعي�شون بيننا
وتراهم ك َّل يوم و يف ك ِّل مكان تذهب �إليه ،بل
بنف�س العقلية وال�سمات.
من منا يريد �أن يعي�ش على هذا الكوكب ما
دام التلوث واجلهل وغياب ال�ضمري كائنني يف
بع�ض �أركانه؟ فهذا ما كان ينادي به املخلوق
الق�صري ج ًّدا يف بع�ض احللقات ال�سابقة .من
منا مل يجد املتفل�سف الذي يتحدث مبا ال
يعي؛ وك�أنه ملف �صوتي م�سجل وكل من
حوله يريدون منه ال�صمت؟ تلك كانت �شخ�صية
ال�شخ�ص البدين ج ًّدا .وال�شخ�ص الطويل ج ًّدا

كان يبدو قائ ًدا لهم ي�سريون خلفه وي�سمعون
كالمه؛ وهذا النوع من ال�شخ�صيات القيادية
موجود بيننا بالفعل.
نعود �إىل ق�صتك الأخرية مع �ضيوفك؛ فقد
انتهينا يف احللقة ال�سابقة عند انفجارك يف
وجوههم تطلب معرفة حقيقتهم والهدف من
زيارتهم لك ،فيهدئ من انفعالك الطويل ج ًّدا
ً
قائل :نحن كائنات قادمة من جمرة بعيدة
تبعد عنا  2.5مليون �سنة �ضوئية تدعى "
�أندروميدا" ،وهي تو�أم ملجرتكم "درب اللبانة "
�أو كما ي�سميها بع�ضكم "الطريق اللبني" .وهدف
زيارتنا لكوكبكم هو �إحاللنا فيكم ،ترت�سم على
وجهك عالمات االندها�ش ولكن الطويل ج ًّدا ال
يعطيك فر�صة للتعليق؛ حيث يكمل ً
قائل :ال
تنده�ش يا �صديقي فنحن �صور منكم وعددنا
متاما لعددكم على
يف كوكبنا هناك م�ساوٍ
ً
كوكب الأر�ض .وعندما ر�أينا ما �أنتم عليه
كانت رحلتنا الطويلة �إىل كوكبكم واختيارك
مع عدد لي�س بقليل كي نطلعكم على مهمتنا
التي جئنا من �أجلها.
ال ت�صرب هذه املرة على التعليق فتقول
مندف ًعا :نعم؟! هل معنى كالمك �أنكم زرمت
أ�شخا�صا غريي؟! فيجيبك البدين ج ًّدا :نعم نعم،
�
ً

ولكنهم خمتلفون يف الثقافة ،وال�شكل ،والدين،
واللون ،وطريقة الكالم والتعبري .وتو�صلنا
يف النهاية �إىل  ...يقاطعه الطويل ج ًّداً :
مهل
يا رفيقي ال تتعجل ،ف�إنه ال يتحمل بقية
التفا�صيل .ت�سارع �أنت مت�شوقًا :ال ال ،دعه يكمل.
وما معنى كالمك �أين ال �أحتمل بقية التفا�صيل؟
ريا ،ور�أيت منكم ما
كالما كث ً
لقد �سمعت منكم ً
قد يرعب �أي �شخ�ص غريي ،وها �أنا ذا ما زلت
على طبيعتي �أحاوركم بدون ت�أثري .يرد عليك
الطويل ج ًّدا :بكل ت�أكيد يا �صديقنا ف�أنت �أحد
الأ�شخا�ص القليلني املميزين على هذا الكوكب؛
ف�أنت �شجاع ومتفتح الذهن وذكي.
وعندما طلبنا منك مكا ًنا نخاطب منه �أهل
الكوكب كنا نود الإعالن عن هذه الفكرة ،ولكن
فيما يبدو �أنها لن تكون فكرة �سليمة؛ فلي�س من
ال�رضوري �أن ما �سمعته �أنت وتفهمته وتقبلته
�أن يفهمه ويتقبله ك ُّل �سكان كوكبكم .ونحن
نكتفي بهذا احلوار معك الليلة ،و�سنتوا�صل
مع رفقائنا الذين هبطوا معنا لنعيد تقييم
لقاءاتنا.
يتدخل البدين ج ًّدا :ما هذا الذي تقوله يا
رفيقي؟ هل معنى ذلك �أننا قد نغري خطتنا
يف الإحالل بذوينا وقرنائنا من �سكان كوكب

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

معلومات للزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم
دخول عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc
•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية،
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري
العرو�ض يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

�صباحا �إىل 4‚00
من 9‚30
ع�رصا
ً
ً

ما عدا ال�سبت:

ع�رصا
من  12‚00ظهرا �إىل 4‚00
ً

والثالثاء:

ً

من 9‚30
�صباحا �إىل  12‚30ظهرا
ً

مواعيد اجلوالت

ً

الأحد ،االثنني ،الأربعاء ،اخلمي�س:

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

ظهرا
ً 2‚30 - 12‚30 - 11‚00 - 9‚30
ظهرا
ال�سبت12‚00 :ظهرً ا ً 2‚00 -
�صباحا
الثالثاء11‚00 - 9‚30 :
ً

ع�رصا
�صباحا �إىل 4‚00
من 9‚30
ً
ً
‚
‚
ال�سبت من 12 00ظه ًرا �إىل  4 00ع� ًرصا

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

مواعيد اجلوالت

من الأحد �إىل اخلمي�س:
 3‚30- 2‚30- 1‚30- 12‚30- 11‚30- 10‚30ظه ًرا

•تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
•لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم
دخول املتحف جنيهني.
•جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

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

لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة
اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww.bibalex.org/psc:
للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة اال�ستك�شاف
قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار

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

عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D

الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

عرو�ض رباعية الأبعاد ()4D

الطلبة 10 :جنيهات ،غري الطلبة 15 :جني ًها.
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الأر�ض؟ يرد عليه الطويل ج ًّدا :ال ،لن يتغري
�شيء �سنقوم فع ًال ب�إحالل �أنف�سنا فيهم؛ ك ٌّل
منا �سيحل يف قرينه :الطويل ج ًّدا يف الطويل
ج ًّدا ،والبدين ج ًّدا يف البدين ج ًّدا ،والق�صري ج ًّدا
يف الق�صري ج ًّدا ،وكل قرين يحل يف قرينه الذي
ي�شبهه يف ال�شكل واملوا�صفات .تفرك عينيك
من غرابة ما �سمعت ،وعندما ترفع يديك من
على وجهك ال جتدهم �أمامك!
بهذه الب�ساطة؟ ت�س�أل نف�سك و�أنت تبحث
عنهم يف �أركان الغرفة؛ خلف ال�ستائر وحتت
ال�رسير ووراء الباب ،تنظر من �شباك غرفتك
فتجد �أن اليوم اجلديد قد بد�أ ودبت احلياة فيه
فتنظر وراءك مت�شككًا يف وجودهم ،ثم تعيد
النظر �إىل ال�شارع يف حالة بني الت�صديق وعدم
الت�صديق ،ثم جتل�س على �أقرب كر�سي؛ وقد
ارت�سمت على وجهك ك ُّل عالمات االندها�ش.
ثم تتيقن �أن ما حدث كان حقيقة ،لي�س حل ًما
م�سا من اجلنون .وحتدث نف�سك ب�صوت
وال ًّ
م�سموع :ومل ال؟ �إن هذا بالفعل هو احلل
العبقري ملوجة جديدة من موجات احل�ضارة
على وجه هذا الكوكب .نعم ،فال �أمل يف
الإ�صالح �إال ب�إحالل كائنات فا�ضلة و�سوية
فينا ،كائنات لديها الرغبة ال�صادقة يف
�إعمار هذا الكوكب ،كائنات تقوم على �إعمال
�أو �إرجاع ك ِّل قيم احلق والعدل واجلمال فينا.
ت�سمع طرقًا و�صو ًتا على باب غرفتك ينبهك
ب�أن الوقت قد حان لتناول �إفطارك واال�ستعداد
ليوم جديد.
تخرج من بيتك مبت�س ًما �ضاحكًا ،تنظر
وتركز ب�رصك يف ك ِّل من حولك يف الطريق
وتعيد النظر كذلك يف وجوه �أ�صدقائك وزمالئك
يف العمل .هل من املعقول �أن يكون الإحالل
قد حدث وتغرينا؟ �أو مل يحدث الإحالل بعد؟
ً
طويل ج ًّدا،
�شخ�صا
يزيد تب�سمك عندما ترى
ً
ريا ج ًّدا� ،أو بدي ًنا ج ًّدا ،ت�صل �إىل اقتناع
�أو ق�ص ً
ريا
ق�ص
ذاتي ب�أن الإن�سان – كائ ًنا من كان –
ً
ً
ً
طويل ج ًّدا  ،بدي ًنا �أو
طويل �أو
ريا ج ًّدا ،
�أو ق�ص ً
بدي ًنا ج ًّدا هو بنف�سه وب�أفكاره � ُّرس احل�ضارة
الإن�سانية.
ختــــام

عر�ض النجوم
 45دقيقة
واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة
العجائب ال�سبع
 30دقيقة
حياة الأ�شجار
 33دقيقة
كالوكاهينا
 35دقيقة
�رس النيل
 45دقيقة
رحلة كونية
 35دقيقة
الإ�سكندرية ،مهد علم الفلك
 22دقيقة
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