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يف مقابل تزايد �سكان العامل وتزايد حاجتهم اىل طعام هناك تناق�ص م�ستمر يف الأرا�ضي امل�ؤهلة النتاج الغذاء
تغريت الزراعة خالل املئتي �سنة الأخرية .يف املا�ضي ،كانت
احلقول �صغرية وكانت الأبقار والدواب ت�ستعمل حلراثة الأر�ض.
�أما اليوم ،فتمتد احلقول م�سافات بعيدة ،وت�ستعمل اجلرارات
واحلا�صدات للحراثة وجني الغالل .وغالب ًا ما يزرع نوع واحد
من املحا�صيل يف الأر�ض ذاتها ل�سنوات عدة ،وت�ستعمل الأ�سمدة
الكيميائية لزيادة االنتاج .هذه الزراعة «املكثفة» ت�سبب تلوث ًا
و�أذى للرتبة وللحياة الفطرية.
لقد ارتفع �إنتاج املحا�صيل الغذائية ب�شكل حاد يف القرن الع�شرين
نتيجة «الثورة اخل�ضراء» ،التي ق�ضت با�ستعمال الآالت احلديثة
واملواد الكيميائية مثل الأ�سمدة واملبيدات لزيادة انتاج الغذاء.
لكن هذه الوفرة جاءت بثمن غالٍ  :فالأ�سمدة الكيميائية ت�سبب
�أ�ضرار ًا عندما تت�سرب اىل جماري املياه والبحريات والطبقات
املائية اجلوفية ،كما �أنها ت�سمم احلياة املائية .وهي تدمر التوازن
الطبيعي للرتبة ،ما يعر�ضها لالجنراف ويجعلها خالية من املغذيات،
ويبد�أ حلقة مفرغة تق�ضي بوجوب ا�ستعمال املزيد من الأ�سمدة
لتعوي�ض تدهور الرتبة� .أما املبيدات الكيميائية فتت�سبب
مبقدار هائل من ال�ضرر البيئي ،فهي تقتل الأ�سماك والطيور
والأحياء الفطرية الأخرى ،وميكن �أن تدمر �أنواع ًا حية ونظم ًا

�إيكولوجية كاملة .هكذا ،تعطي الزراعة احلديثة مزيد ًا من
الفواكه واخل�ضار واللحوم ،لكنها يف املقابل تنتج دمار ًا بيئي ًا.
وت�شيع اليوم طريقة يف الزراعة ال�صديقة للبيئة تدعى الزراعة
الع�ضوية .وهي قد ال تنتج حما�صيل غذائية باملقدار الذي تنتجه
الزراعة املكثفة ،لكنها �أف�ضل كثري ًا للرتبة ،وحتتل �أر�ض ًا �أ�صغر
م�ساحة ،ومنتجاتها عادة �أغلى ثمن ًا .وال يلج�أ املزارعون اىل ر�ش
يغيون
املبيدات الكيميائية التي ت�سبب تلوث ًا .ويف كل �سنة ،رّ
املح�صول الذي يزرع يف كل حقل ،وهذا يحول دون �إفقار الرتبة
من املغذيات ومينع تكاثر الآفات والأمرا�ض .وبد ًال من الأ�سمدة
الكيميائية التي تلوث املياه اجلوفية والأنهار ،ي�ستخدم املزارعون
الع�ضويون �سماد ًا طبيعي ًا ِّ
يح�ضرونه من روث احليوانات واملخلفات
الزراعية .وتطوف حيوانات املزرعة طليقة يف احلقول بد ًال من �أن
تبقى حبي�سة الزرائب.
ت�ستحوذ الزراعة على معظم املياه امل�ستهلكة يف العامل .لذلك تعلو
الدعوات اىل ا�ستخدام �أ�ساليب مقت�صدة مائي ًا ،كالري بالتنقيط،
الذي ي�صل اىل النبتة مبا�شرة من دون �إهدار .املزارعون يكت�شفون
يوم ًا بعد يوم �أن �إطعام النا�س وحماية البيئة يجب �أال يتعار�ضا.
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 .1معلومات عامة
تواجه الب�شرية مع�ضلة �صعبة :هناك �أعداد متزايدة
من ال�سكان حتتاج اىل طعام ،يرافقها تناق�ص م�ستمر
يف الأرا�ضي امل�ؤهلة النتاج الغذاء .لكن النظم الزراعية
املكثفة التي يجري تطبيقها الآن يف �أنحاء العامل
ت�ستخدم كميات كبرية من الأ�سمدة الكيميائية
واملبيدات و�شبكات الري املمكنن ،فت�ساهم يف تدهور
الرتبة وخ�سارة التنوع النباتي وتلويث املياه اجلوفية.
وي�ؤدي ا�ستخدام الآليات الثقيلة اىل ر�ص الرتبة
و�إحداث تغريات �ضارة �أخرى يف تركيبتها ،و�أحيان ًا اىل
اجنرافها.
يواجه العامل العربي عوائق كثرية يف املجال الزراعي،
مثل حمدودية الأرا�ضي الزراعية (ح�صة الفرد نحو
 0.22هكتار مقارنة مع معدل عاملي يبلغ  2.1هكتار)،
ونواق�ص حادة يف املياه (يتوقع تراجع معدل ح�صة
الفرد من املياه يف املنطقة �إىل �أقل من  500مرت مكعب
�سنوي ًا بحلول �سنة  ،2015مقارنة باملعدل العاملي الذي
ي�صل �إىل  7000مرت مكعب) ،و�ضعف خ�صوبة الرتبة،
وانخفا�ض اال�ستثمارات يف تقنيات الري املقت�صدة
باملياه ،وت�سعري غري مالئم لل�سلع الزراعية ،و�ضعف
نظم الت�سويق .والتحدي الذي يواجه املزارعني الآن هو

ايجاد توازن بني زيادة املحا�صيل الطعام �أعداد متزايدة
من النا�س واعتماد طرق زراعية م�ستدامة بيئي ًا ال
ت�ستنزف املوارد الطبيعية التي نحتاج اليها م�ستقب ًال.

الأ�سمدة واملبيدات
ين�سب نحو  %55من الزيادة يف الإنتاج الزراعي �إىل
ا�ستعمال الأ�سمدة .والبلدان العربية هي من الدول
الرئي�سية املنتجة وامل�صدرة للأ�سمدة الكيميائية .وتعد
الأ�سمدة الكيميائية من �أهم مقومات التنمية الزراعية
ل�سد حاجات الأعداد املتزايدة من �سكان العامل ،اذ انها
حت�سن نوعية الإنتاج وكميته .ولكن عند ا�ستخدامها
ّ
مبعدالت �أعلى مما هو مطلوب ،ت�صبح ملوثات
للغذاء والعلف والبيئة .ويف البلدان العربية ،كما يف
مناطق �أخرى من العامل ،بات �سوء ا�ستعمال املبيدات
والأ�سمدة �أمر ًا �شائع ًا ،وهذا مو�ضوع يجب اعطا�ؤه
�أهمية فائقة.
يقدر �أن نحو  %50من كمية ال�سماد امل�ستخدمة هي التي
يفيد منها النبات� ،أما الـ  %50الباقية فتهدر يف الرتبة

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

ن�شاط مدر�سي منوذجي :حديقة �إيكولوجية على �سطح مدر�سة

نظمت مدر�سة القلب الأقد�س ـ فرير اجلميزة م�ؤمتراً بيئي ًا �أن املدر�سة �أدخلت اىل منهاجها مواد خا�صة بالبيئة لتنمية
يف مبنى املدر�سة بعنوان «�أخ�ضر على ال�سطح �أخ�ضر وين مواطن م�س�ؤول يعي واجباته جتاه وطنه وبيئته.
ما كان» ،مبنا�سبة اليوم العاملي ملحاربة الت�صحر واجلفاف،
وعر�ض �أ�ستاذ مادة العلوم �أنطوان تيان م�شروع احلديقة
وبهدف �إعادة الأخ�ضر اىل بريوت.
االيكولوجية وم�شروع «عودة الأخ�ضر اىل بريوت»� ،شارح ًا
حتدث مدير املدر�سة عن عمل مدار�س الفرير منذ ن�ش�أتها اخلطوات التي اتخذت ك�إقامة �سور دائري حلماية احلديقة،
على �إيجاد بيئة منا�سبة للتالميذ وحثهم على زرع الأ�شجار .وبدء العمل على زراعة الأ�شجار وال�شتول اللبنانية بجهد
و�أ�ضاف �أن «احلديقة االيكولوجية التي �أن�ش�أتها املدر�سة الطالب .و�أعلن �أن هدف امل�شروع اقامة خمترب ايكولوجي
تتوخى جتميل العا�صمة و�إعادة الأخ�ضر اليها وتثقيف للأبحاث البيئية ،وان�شاء مر�صد ملراقبة الكواكب والنجوم،
و�إن�شاء حمطة للطاقة امل�ستدامة من الرياح واملياه وال�شم�س.
التالمذة حول �أهمية احلفاظ على البيئة».
وقد مت تركيب الألواح ال�شم�سية وبد�أت �إنارة احلديقة
وحتدث رئي�س املجل�س الوطني للبحوث العلمية الدكتور بالطاقة ال�شم�سية.
جورج طعمه عن التنوع البيولوجي يف لبنان ،م�شدداً على
�أهمية وجود املحميات ،كما ن ّوه بجمعية املقا�صد اخلريية وعر�ض التالميذ �شتول ال�صنوبر التي زرعوها بذوراً �ضمن
التي �أقامت حديقة حتتوي على نباتات خا�صة بلبنان م�شروع «م�شتل لكل مدر�سة» الذي قامت به جملة «البيئة
مهددة باالنقرا�ض .ولفت من�سق مادة الرتبية عاطف عيد اىل والتنمية».
ومياه ال�صرف الزراعي ،مما يلوث املياه ال�سطحية
واجلوفية ببقايا الأ�سمدة .وي�ؤدي تلوث امل�سطحات
املائية التي ت�ستقبل مياه ال�صرف الزراعي املحملة
ببقايا الأ�سمدة اىل ما يعرف بالتخثث� ،أي �إغناء املاء
باملغذيات .ويت�سبب ذلك يف منو وانت�شار الطحالب
وبع�ض النباتات (مثل ورد النيل) التي حتجب �ضوء
ال�شم�س عن الأحياء املوجودة حتت �سطح املياه ،وحتد
من و�صول الأوك�سيجني اليها ،مما ي�ؤدي اىل احلاق
�أ�ضرار خمتلفة بالرثوة ال�سمكية وبالأحياء املائية

عموم ًا .من ناحية �أخرى ،ي�ؤدي تلوث املياه اجلوفية
ببقايا الأ�سمدة ،خا�صة النيرتات ،اىل �آثار �صحية
خمتلفة يف املناطق التي يعتمد فيها ال�سكان على املياه
اجلوفية كم�صدر ملياه ال�شرب .ويعترب الأطفال الر�ضع
الذين يتغذون على الأطعمة املعدة با�ستعمال هذه املياه
�أكرث عر�ضة ملخاطر التلوث بالنيرتات ،اذ قد ي�ؤدي ذلك
اىل �إ�صابتهم بخلل يف وظائف الدم ،وت�سمم يف الدم قد
ي�سبب الوفاة� .أما الكبار فترتاوح الآثار ال�صحية للتلوث
بالنيرتات لديهم من ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي
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اىل �سرطانات خمتلفة يف املعدة والأمعاء وت�سمم يف
الدم .وقد �أ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية معايري
ار�شادية تق�ضي ب�أن املياه التي حتتوي على �أكرث من
 45جزء ًا يف املليون من النيرتات تعترب غري �صاحلة
لل�شرب� .إال �أن �أبحاث ًا علمية كثرية برهنت �أن الأ�سمدة
الكيميائية ال ت�ضر ب�صحة االن�سان واحليوان �إذا �أ�ضيفت
بكميات معتدلة ومتوازنة ،و�أن ت�أثرياتها ال�سلبية هي
يف معظم احلاالت ناجتة عن اال�ستخدام غري ال�صحيح.
�أما بالن�سبة للمبيدات ،فهناك نق�ص كبري يف املعلومات
املتوافرة عن ا�ستهالكها يف املنطقة العربية� ،سواء
مبيدات الأع�شاب �أو احل�شرات �أو الفطريات� .إال �أن
معدالت ا�ستعمال املبيدات للهكتار يف لبنان والكويت
وقطر ترتاوح من �ضعفني �إىل ثالثة �أ�ضعاف املعدالت
امل�ستعملة يف م�صر والأردن وعمان .وال تقت�صر
م�شكلة املبيدات يف البلدان العربية على اال�ستعمال
غري املنظم ،و�إمنا هي �أي�ض ًا م�شكلة �سوء تداول املبيدات
و�سوء ا�ستخدامها على جميع امل�ستويات .وهناك حالي ًا
الآالف من مبيدات الآفات واحل�شائ�ش التي تختلف
اختالف ًا كبري ًا يف تركيبتها وخ�صائ�صها ودرجة
�سميتها.

ن�شاط مدر�سي منوذجي :زرع حبوب ال�صنوبر
حتت �شعار «التنمية نحو مدر�سة بيئية» ،زرع  160تلميذاً  400حبة
�صنوبر يف م�شتل مدر�سة مون ال�سال يف جبل لبنان ،بالتن�سيق مع
«الربملان البيئي لل�شباب» وجملة «البيئة والتنمية».

النجاح الذي حققه ا�ستخدام املبيدات يف حماية
الزراعة وال�صحة العامة كان له ثمنه يف الآثار
اجلانبية ،خ�صو�ص ًا على البيئة و�صحة االن�سان.
ونظر ًا لأن كمية املبيد التي ت�ؤثر فع ًال يف هدفها
�ضئيلة للغاية (تقدر بنحو واحد يف املئة فقط من
الكمية امل�ستخدمة) ،فان الر�ش الع�شوائي للمبيدات
يعني �أن  %99منها ال ت�صيب �أهدافها وتلوث الرتبة
واملياه والهواء يف احلقول الزراعية ،وتقتل نباتات
وح�شرات نافعة وبكترييا وحيوانات وطيور ًا ت�ساعد
على مكافحة احل�شرات ال�ضارة� ،إ�ضافة اىل �إحلاق
�أ�ضرار متنوعة بالرثوة ال�سمكية والطيور واحلياة
الربية الأخرى .وهناك ت�أثريات �صحية بعيدة
املدى للمبيدات ،تت�ضمن بع�ض الأمرا�ض اجللدية
و�إ�ضعاف جهاز املناعة وال�سرطان وت�شوهات الأجنة،
اىل غري ذلك من �أمرا�ض خمتلفة.
من ناحية �أخرى ،كونت بع�ض الآفات مناعة �ضد
بع�ض املبيدات التي �أ�صبح ا�ستخدامها غري ذي جدوى
يف عمليات املكافحة .لذلك قامت ال�شركات بت�صنيع
مبيدات �أخرى �أكرث �سمية وفتك ًا ملكافحة هذه الآفات،
مما �أدى اىل زيادة حدة الآثار ال�صحية والبيئية
امل�صاحبة ال�ستخدامها .وي�ؤدي اال�ستخدام املكثف
للمبيدات يف بع�ض الزراعات �إىل تراكم متبقيات
منها يف املحا�صيل ،التي غالب ًا ما تطرح لال�ستهالك
يف الأ�سواق مبا�شرة ،خ�صو�ص ًا يف البلدان النامية،
بغ�ض النظر عن م�ستويات هذه املتبقيات ،وما �إذا كانت
يف نطاق احلدود الق�صوى امل�سموح بها .لذلك و�ضعت
الدول الأوروبية معايري �صارمة ملتبقيات املبيدات يف
املحا�صيل الزراعية التي ت�ستوردها من الدول النامية.
وكثري ًا ما ُيرف�ض ا�سترياد خ�ضار وفواكه طازجة لأن
حمتواها من متبقيات املبيدات والكيماويات الأخرى
يفوق احلدود الق�صوى.

الزراعة الع�ضوية واملحا�صيل املعدلة وراثي ًا
تعتمد يف كثري من مناطق العامل �أ�ساليب زراعية خالية
من املبيدات والأ�سمدة الكيميائية .وقد �أطلقت على هذا
النوع من الزراعة امل�ستدامة ت�سمية الزراعة الع�ضوية.
وهي قد تعطي حما�صيل �أقل يف بع�ض احلاالت ،لكنها
�أقل كلفة ومنتجاتها �أغلى ثمن ًا يف العادة.
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حقائق عن الزراعة
• ارتفع ا�ستهالك الأ�سمدة �سنوي ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
من  1.5مليون طن عام  1970اىل �أكرث من  6ماليني طن
حالي ًا.

مقاومتها للآفات �أو لزيادة قدرتها على حتمل مبيدات
الأع�شاب �أو �أحوال الطق�س القا�سية .وي�سود الأو�ساط
ال�صحية جدل حاد حول �سالمة هذه املحا�صيل بالن�سبة
لالن�سان .املنتجات املعدلة وراثي ًا الأكرث �شيوع ًا يف العامل هي
زيوت الذرة وال�صويا والكانوال وبزر القطن .لكن بد�أت زراعة
املزيد من املحا�صيل املعدلة وراثي ًا ،مثل البابايا والبندورة
(الطماطم) والبطاطا والكو�سى.

• تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) واللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) �أنه فيما يبلغ
املعدل العاملي ال�ستخدام الأ�سمدة  218كيلوغرام ًا للهكتار،
ت�ستعمل كل من دولة االمارات العربية املتحدة وم�صر �أعلى
املعدالت (�أكرث من  900كيلوغرام من الأ�سمدة للهكتار) • ،يتزايد يف العامل اعتماد الزراعة الع�ضوية ،التي تتجنب
تليهما ُعمان ( 644كيلوغرام ًا للهكتار) ولبنان ( 414الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية واملحا�صيل املعدلة وراثي ًا.
كيلوغرام ًا للهكتار) .لكن بلدان ًا �أخرى مثل ال�سودان واليمن
وموريتانيا ت�ستعمل معدالت منخف�ضة جداً من الأ�سمدة (8
ـ  20كيلوغرام ًا للهكتار) ،ب�سبب فقر مزارعيها.
• يقدر ا�ستخدام املبيدات يف العامل بنحو  3ماليني طن من
املادة الفعالة �سنوي ًا ،تبلغ قيمتها نحو  40بليون دوالر.
وي�ستخدم نحو  %85من املبيدات لأغرا�ض الزراعة ،و%15
للأغرا�ض ال�صحية.
• نحو  7ـ  %13من املزارعني يف العامل ي�صابون ب�أعرا�ض
الت�سمم نتيجة ا�ستخدام املبيدات كل عام.
• ال ينفع غ�سل اخل�ضار والفاكهة �أو �إزالة ق�شورها
اخلارجية يف التخل�ص من كل بقايا املبيدات ،فهي
تلوثها من الداخل �أي�ض ًا .ومن اخل�ضار والفاكهة
الأكرث امت�صا�ص ًا للمبيدات :ال�سبانخ والفلفل الأخ�ضر
واخل�س والبطاطا والفريز (فراولة) والإجا�ص والعنب
والكرز.
• اكت�سبت بع�ض الآفات الزراعية مناعة �ضد
بع�ض املبيدات ،فقامت �شركات بت�صنيع
�سمية وفتك ًا ملكافحتها ،مما
مبيدات �أكرث ّ
�أدى اىل زيادة حدة الآثار ال�صحية والبيئية
امل�صاحبة ال�ستخدامها.
• يتم تعديل بع�ض
النباتات وراثي ًا لتح�سني
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ن�شاط مدر�سي منوذجي :م�شتل وفطور �صحي
من �ضمن امل�شروع الذي �أطلقه الربملان البيئي لل�شباب بعنوان «م�شتل
لكل مدر�سة» ،نفذ النادي البيئي ال�صحي يف مدر�سة عني املري�سة
الر�سمية هذا امل�شروع .ف�أتى كل طالب بكي�س تربة من منزله ،وكان
الربملان قدم الأكيا�س خ�صي�ص ًا للم�شروع الذي رعته جملة «البيئة
والتنمية» ،وزرع يف كل كي�س بذرتني من ال�صنوبر ،و�أخذ كل طالب
على عاتقه االعتناء به يف امل�شتل الذي اقيم يف املدر�سة ،لت�صبح البذرة
�شتلة ميكنه غر�سها الحق ًا قرب منزله �أو يف �إحدى املناطق التي طالتها
احلرائق .هكذا ي�صبح لكل تلميذ �شجرة �صنوبر يف تلك املنطقة.
كذلك �أقام النادي يف املدر�سة «فطوراً �صحي ًا» مبنا�سبة يوم الطفل ،وذلك
يف ملعب املدر�سة بح�ضور بع�ض �أهايل التالميذ الذين �أعدوا ب�أنف�سهم
قوالب حلوى للمنا�سبة .وكانت فرحة التالميذ بادية على وجوههم،
وتفاعلوا مع اع�ضاء النادي الذين كانوا ي�شرحون لهم �أهمية الفطور
ال�صحي الذي ي�ساعدهم على النمو ال�سليم.
‹Éª°ûdG Ö£≤dG ‘ »ŸÉ©dG QhòÑdG ¿õfl
‹Éª°ûdG Ö£≤dG

تهدف الزراعة الع�ضوية اىل اعطاء النباتات ما حتتاج
اليه من الطبيعة .فالنباتات حت�صل على غذائها من
ال�سماد الطبيعي الذي هو ح�صيلة التخمري الهوائي
للمواد الع�ضوية .ومكونات ال�سماد الطبيعي اجليد
ميكن �أن ت�شمل خملفات املحا�صيل الزراعية والأع�شاب
والرماد ونفايات املطابخ وروث احليوانات.
الزراعة الع�ضوية �صديقة للأر�ض ول�صحة االن�سان .فال
يلج�أ املزارعون اىل ر�ش املواد الكيميائية التي ت�سبب
تلوث ًا .واحلقول تكون �أ�صغر ،وي�سمح بزراعة مزيد من
الأ�شجار .وتكون حليوانات املزارع حرية التجول .وكل
�سنة «يناوب» املزارعون الع�ضويون حما�صيلهم� ،أي
�أنهم يغريون املح�صول الذي يزرعونه يف كل حقل.
ويح�سنون الغلة بزراعة
و�أحيان ًا يكافحون احل�شرات
ِّ
ً
نوعني خمتلفني من املحا�صيل معا يف احلقل ذاته.
وهم يحافظون على تربتهم غنية با�ضافة ال�سماد
الطبيعي.
غري �أن احلاجة �إىل �إنتاج كميات �أكرب من الغذاء لإطعام
الأعداد املتزايدة من �سكان العامل تفر�ض اال�ستمرار يف
ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية ،ولكن �ضمن
�شروط و�ضوابط ت�ؤمن �سالمتها من الناحية ال�صحية.
فامل�شكلة الرئي�سية يف الأ�سمدة واملبيدات هي اخلط�أ يف
اختيار النوع والكمية وطريقة اال�ستعمال.
وت�شيع يف الأ�سواق العاملية اليوم منتجات معدلة
وراثي ًا ،هي نباتات مت حتويرها وراثي ًا لتح�سني مقاومتها
للأمرا�ض التي ت�سببها احل�شرات والفريو�سات� ،أو
لزيادة قدرتها على حتمل مبيدات الأع�شاب �أو �أحوال
الطق�س القا�سية .وي�سود الأو�ساط ال�صحية جدل حاد
حول �سالمة هذه املحا�صيل بالن�سبة للإن�سان .يقول
م�ؤيدو الهند�سة الوراثية ان هذه التكنولوجيا احليوية
تخف�ض النفقات وتزيد املحا�صيل وتقلل احلاجة �إىل
املبيدات الكيميائية وت�ساعد على �إطعام جياع العامل.
�أما معار�ضوها فيتخوفون من �أخطارها ال�صحية
والبيئية ،وقد �أظهرت درا�سات عديدة �أجريت على
حيوانات �أن بع�ض الأعالف املعدلة وراثي ًا ت�شكل خطر ًا
ال�سمية واحل�سا�سية ووظيفة
�صحي ًا جدي ًا يف جماالت
ّ
جهاز املناعة وال�صحة التنا�سلية واجل�سدية والوراثية.
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ومع �أن �أي ًا من البلدان العربية ال ينتج حالي ًا منتجات لها

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
عالقة بالتكنولوجيا احليوية� ،إال �أن امل�شكلة الرئي�سية
هي �أن بع�ض ال�سلع القائمة على منتجات معدلة وراثي ًا
(مثل الذرة والرز الطويل وفول ال�صويا) ت�ستورد
وتتوافر يف الأ�سواق العربية من دون الإعالن عنها �أو
و�ضع مل�صقات عليها تبني حمتوياتها.

�سالمة الغذاء
ينظر ب�شكل متزايد اىل �سالمة الغذاء على �أنها ق�ضية
�صحية عامة و�أ�سا�سية يف العامل العربي .وقد �أجرت
غالبية بلدان هذه املنطقة تعديالت مو�سعة ملوا�صفاتها
وحدثت ت�شريعاتها
و�أنظمتها املتعلقة ب�سالمة الغذاءَّ ،
الوطنية بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية .لكن هذه
الت�شريعات هي غالب ًا غري مرنة وغري قادرة على مواجهة
التحديات اجلديدة .وكثري ًا ما تكون املقايي�س غري
متما�شية مع التغريات الدولية واالحتياجات الوطنية.
كما �أن املعلومات املتوافرة لتقييم �سالمة الغذاء تقييم ًا
�سليم ًا يف العامل العربي حمدودة .ولقد ح�صل حت�سني

لأنظمة ا�ستخدام املبيدات يف البلدان العربية م�ؤخر ًا،
ولكن دون احلد الكايف .وو�ضعت �أنظمة لت�سجيل
املبيدات وا�ستريادها ومت حظر ا�ستعمال عدد كبري منها.
لكن بيعها لي�س منظم ًا ،وال �ضوابط على تداولها ،وال
مراقبة على كميات ا�ستخدامها .ويف العديد من البلدان
العربية ،ال تتوافر خمتربات موثوقة لتحليل متبقيات
املبيدات يف املحا�صيل.
لذلك يجب على احلكومات العربية �أن تعمل على ادخال
ا�صالحات م�ؤ�س�ساتية و�إدارية ،و�أن تدعم ان�شاء خمتربات
متطورة ل�ضمان �سالمة الغذاء الذي يتم ا�ستهالكه
و�إنتاجه وت�صديره .كما عليها �إقرار قوانني حديثة تتعلق
مبعدالت ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات ،وتطوير برامج
�إر�شادية لتعليم املزارعني الطرق ال�صحيحة ال�ستعمال
الكيماويات الزراعية وتداولها .كذلك يجب توجيه املزيد
من املوارد �إىل �أبحاث التكنولوجيا احليوية ،لتتمكن
البلدان العربية من اتخاذ قرارات معززة باملعلومات حول
املنتجات التي ت�ستوردها ،ف�ض ًال عن تطوير التكنولوجيات
اخلا�صة بها يف جمال الزراعة.

ن�شاط مدر�سي منوذجي :يوم ال�شجرة
مبنا�سبة عيد ال�شجرة ،ومن �ضمن حملة «احلرقة بالقلب»،
نظم نادي البيئة يف ثانوية القلبني االقد�سني ـ عني جنم،
بالتعاون مع بلدية بيت مري وجمعية الرثوة احلرجية
والتنمية ،يوم ًا �أخ�ضر يف  6كانون الأول (دي�سمرب)  .2007قام
خالله  400تلميذ من �صفوف الرو�ضة ،بزرع � 400شجرة من
ال�صنوبر املثمر وال�سنديان وال�شربني ،قدمتها اجلمعية ،يف
حرج بيت مري الذي احرتق يف اخلريف.
�أطلق امل�شروع يف حرم املدر�سة ،حيث ح ّيا الأطفال العلم
اللبناين بالن�شيد الوطني ،كما � ّأدوا «ن�شيد البيئة» من كلمات
الطالبة جانيت �أ�سمر و�أحلان الأب طوين كرم .وكان هذا
الن�شيد فاز بجائزة «الفن �صديق البيئة» عام � 2000ضمن
امل�سابقة التي نظمتها جملة «البيئة والتنمية» .وقام تالمذة
�صفوف ال�ساد�س �أ�سا�سي مبباراة رك�ض فاز خاللها �ستة
طالب ،ح�صل كل منهم على �شجرة �أرز زرعوها يف حدائق
املدر�سة.

�أطلقوا م�شروع ًا ملنا�سبة عيد اال�ستقالل ،وهو �أن كل تلميذ
يزرع �شجرة يهتم برتبيتها وي�سميها �شجرة الأمل وال�سالم،
لأننا نحاول خلق نوع من التحدي البنّاء يف قلوب اوالدنا وحب
�صادق للوطن .ونحن نعلم �أن من يحمل ر�سالة فهو يتمتع
بالقوة وال�شجاعة وال�صدق».

بعد االحتفال توجه اجلميع اىل احلرج ،على رغم الطق�س
ثم كانت كلمة ملديرة الثانوية قالت فيها�« :إن تالميذ الرو�ضة املاطر ،وغر�سوا الأ�شجار مب�ساعدة املعلمني وعمال البلدية.
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
• اكت�شف من �أين ت�أتي الأطعمة وال�سلع التي تبتاعها.
ا�شرت الأطعمة واملحا�صيل املنتجة حملي ًا.
• �شجع املحا�صيل الع�ضوية.
• خفف من ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية يف
مزروعاتك.
• ال ترم الأوراق ال�ساقطة من الأ�شجار .ك ِّومها يف ركن
من حديقتك النتاج �سماد ع�ضوي.
• ازرع اخل�ضر والفواكه حتى يف حديقة املنزل ال�صغرية.
• فكر يف ت�سميد ف�ضالت املطبخ الع�ضوية ،كبقايا اخل�ضار
والفواكه ،بطمرها يف احلديقة حتى تتحول �سماد ًا،
وا�ستعملها يف حديقتك بد ًال من �شراء ال�سماد التجاري.

• ازرع النباتات التي تبعد الآفات ال�ضارة بد ًال من
ا�ستخدام املبيدات .الثوم والب�صل مث ًال ينفّ ران
احل�شرات.
• ال تق�ض على العنكبوت والدع�سوقة (�أم علي)
وفر�س النبي (ال�سرعوف) وغريها .فهي كائنات مفيدة
متخ�ص�صة بالتهام املن واخلناف�س واحل�شرات .وال متنع
الع�صافري عن ثمار حديقتك ،فهي تلتهم احل�شرات
والديدان �أي�ض ًا.
• قم بزيارة مزرعة ع�ضوية وتعرف عن كثب على
الأ�ساليب الزراعية املتبعة فيها.
• طالب مبراقبة ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات يف
املزارع ،وبفح�ص متبقياتها يف املحا�صيل التي تباع يف
الأ�سواق.

 .3اخترب معلوماتك حول الزراعة
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ ميكن �إيجاد توازن بني احلاجة لزيادة 6 .6ــــــــــــ  %50من الأ�سمدة الزراعية تفقد يف الرتبة
ومياه ال�صرف الزراعي ،وتلوث املياه ال�سطحية
املحا�صيل واعتماد طرق زراعية م�ستدامة.
واجلوفية.
2 .2ــــــــــــ من العوائق التي يواجهها العامل العربي يف
املجال الزراعي :حمدودية الأرا�ضي الزراعية ونق�ص 7 .7ــــــــــــ من مبادئ الزراعة الع�ضوية عدم ر�ش
املواد الكيميائية على املزروعات.
املياه.
الأجوبة ال�صحيحة:

� .1صح
� .2صح
� .3صح
 .4خط�أ
 .5خط�أ

� .6صح
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
� .10صح
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3 .3ــــــــــــ عند ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية 8 .8ــــــــــــ �أظهرت الدرا�سات �أن جميع الأطعمة
املعدلة وراثي ًا �سليمة وغري م�ضرة بال�صحة.
بال�شكل املنا�سب ،ف�إنها حت�سن من نوعية االنتاج
الزراعي وكميته.
9 .9ــــــــــــ يكفي غ�سل اخل�ضار والفاكهة �أو �إزالة
ق�شرتها اخلارجية للتخل�ص من بقايا املبيدات.
4 .4ــــــــــــ الأ�سمدة الكيميائية م�ضرة ب�صحة الإن�سان،
بغ�ض النظر عن نوعها والكمية امل�ستخدمة.
1010ــــــــــــ ا�ستخدام املبيدات الزراعية بكرثة ي�ؤدي �إىل
تطوير الآفات مناعة �ضدها.
5 .5ــــــــــــ ال بديل عن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية
يف الزراعة للق�ضاء على احل�شرات والآفات.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

 .4ن�شاطات تطبيقية حول الزراعة
الن�شاط � :1أ�سمدة �أو ال �أ�سمدة؟
الهدف:

مالحظة الفرق بني املنتجات الزراعية الع�ضوية وتلك
التي ت�ستخدم الأ�سمدة الكيميائية يف زراعتها.

ماذا تفعل:

 .1ا�ش ِ
رت فاكهة �أو خ�ضار ًا منتجة بطريقة ع�ضوية ،و�أخرى
من النوع نف�سه منتجة با�ستخدام �أ�سمدة كيميائية.
 .2ناق�ش االختالفات بني النوعني ،وح�سنات كل منط
من الزراعة و�سيئاته.

الن�شاط  :2ت�سبيخ النفايات ل�صنع ال�سماد الع�ضوي
الهدف:

�صنع ال�سماد ب�سهولة يف حديقة منزلك.

ما حتتاج اليه:

• برميل بال�ستيك �أو �صندوق خ�شبي كبري مفتوح يف
الأ�سفل
• غطاء للربميل
• ب�ضعة حجار
• نفايات ع�ضوية

ماذا تفعل:

 .1افتح عدد ًا من الثقوب بقطر �سنتيمرت اىل � 3سنتيمرتات
يف الن�صف الأ�سفل من الربميل ،وثقوب ًا �أخرى بقطر
يقل عن �سنتيمرت واحد يف الن�صف الأعلى .ق�ص �أ�سفل
الربميل.
� .2ضع الربميل على � 3أو  4حجار لتتمكن من جمع ال�سماد
من �أ�سفله ،و�أقفل الفتحة يف �أ�سفل الربميل بالرتاب.

� .3ضع الربميل يف مكان غري معر�ض مبا�شرة لأ�شعة
ال�شم�س والريح.
� .4ضع غطاء على الربميل ملنع دخول ماء املطر يف ال�شتاء
وملنع جفاف املحتويات يف ال�صيف .هذا ي�سمح بدخول
رطوبة معتدلة ومينع دخول الذباب.
� .5أ�ضف النفايات الع�ضوية (مثل بقايا الطعام وبقايا
اخل�ضار والفواكه و�أوراق الأ�شجار) اىل الربميل يومي ًا.
ومن الأف�ضل عدم ادخال مواد دهنية الجتناب احل�شرات.
ت�أكد من عدم وجود زجاج وحجار ومعادن وبال�ستيك يف
النفايات (�أنظر الئحة ببع�ض النفايات الع�ضوية يف الفقرة
التالية).
 .6فوق كل كمية من النفايات �سماكتها � 10سنتيمرتات،
�ضع طبقة من الرتاب �أو ال�سماد املتك ّون يف �أ�سفل الربميل.
الكائنات الدقيقة املوجودة يف الرتاب وال�سماد �ست�سرع
عملية التحلل وتخفف الروائح.
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الزراعة
 .10بعد � 6أ�شهر تتحول النفايات الع�ضوية اىل �سماد
طبيعي لونه بني داكن ،ميكن �إزالته دوري ًا بوا�سطة رف�ش
من �أ�سفل الربميل وا�ستعماله �سماد ًا للرتبة .ان عملية
الت�سبيخ متوا�صلة ،وال داعي لنقل الربميل �أو �إفراغه
بالكامل.

ماذا ت�ضع يف اخلليط:

 .7افتح ثقوب ًا يف النفايات بوا�سطة ق�ضيب كل �أ�سبوع لأن
التهوئة ت�سرع عملية الت�سبيخ (التخمر الهوائي) وتخفف
الروائح.
 .8حافظ على م�ستوى معتدل من الرطوبة داخل الربميل
با�ضافة ليرت اىل ليرتين من املاء اليه كل ب�ضعة �أيام،
خ�صو�ص ًا يف ف�صل اجلفاف.

بالن�سبة للت�سبيخ على امل�ستوى املنزيل ،يجب مراقبة
اخلليط بعناية .بع�ض منتجات الطعام ،مث ًال ,يجب
ا�ستبعادها لأنها قد جتتذب الذباب �أو ت�شوه نوعية ال�سماد.
الالئحة الآتية لي�ست �شاملة ،لكنها حتوي نفايات ميكن
ا�ستعمالها ل�صنع ال�سماد:
• ف�ضالت الفواكه واخل�ضار
• ق�شور البي�ض
• ثفل القهوة
• �أكيا�س ال�شاي امل�ستعملة
• رماد املوقد
• �أوراق الأ�شجار
• ف�ضالت الطعام
• الع�شب
• الق�صا�صات املتخلفة من تقليم �أ�شجار احلدائق
• ن�سالة املكن�سة الكهربائية
• اخلرق ال�صوفية والقطنية
• ن�شارة اخل�شب
• ورق

 .9حافظ على خليط متوازن من النفايات الع�ضوية لت�أمني متى ي�صبح ال�سماد جاهزاً وكيف ي�ستعمل:
م�ستويات مالئمة من الكربون والنيرتوجني.

ال�سماد اجلاهز يكون لونه داكن ًا وله رائحة ت�شبه رائحة
الرتاب .ومن ال�صعب عادة متييز �أي من املكونات الأ�صلية،
لكن ميكن �أحيان ًا م�شاهدة �أجزاء من املواد التي ي�صعب
حتللها ،مثل الق�ش .بع�ض النا�س ي�ضعون ال�سماد يف
تربة حديقتهم قبل زراعتها ،وميكن ا�ستعماله �أي�ض ًا
كطبقة علوية على الرتبة �أثناء مو�سم الزرع.
ال�سماد الطبيعي يغذي الرتبة مبواد
وبطريقة ال ت�ستطيع الأ�سمدة
اال�صطناعية توفريها .وهو يحتوي
على جمموعة املغذيات التي
حتتاجها النباتات ،لأنه
م�صنوع �أ�ص ًال من
نباتات.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :3امت�صا�ص النباتات للمواد الكيميائية
الهدف:

�إطالع التالميذ على كيفية دخول املواد الكيميائية
ال�ضارة املوجودة يف الرتبة اىل النباتات التي ن�أكلها.

 .3اقطع طرف ورقة اخل�س و�ضعها يف الكوب.
 .4اقطع طرف عرق الكرف�س و�ضعه يف الكوب.
 .5تفقدهما كل ن�صف �ساعة لرتى كيف انت�شر املاء امللون
فيهما.

ما حتتاج اليه:

• كوب زجاجي
• بع�ض املاء
• مل ّون طعام �أحمر �أو �أزرق
• ورقة خ�س ِ
وع ْرق كرف�س

كيف حدث ذلك:

حتتاج النباتات اىل ماء لتحيا .فهي متت�ص املاء من الرتبة
وت�سحبه عرب �ساقها اىل �أوراقها.

ماذا تفعل:

 .1ا�سكب املاء يف الكوب حتى �سنتيمرت واحد من احلافة.

� .2أ�ضف ب�ضع قطرات من ملون الطعام الأحمر �أو
االزرق.
ورقة خ�س

عر
ق كرف�س
مل ّون
طعام

ملون الطعام امل�ستعمل يف هذا االختبار يدخل اىل
النبات مع املاء في�صبغه .وبالطريقة ذاتها ،ميكن �أن
تدخل املواد الكيميائية ال�ضارة املوجودة يف الرتبة اىل
النباتات التي ن�أكلها.
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الزراعة
الن�شاط  :4كيف ت�ساعد الدع�سوقة البيئة؟
الهدف:

الدع�سوقة �أو لونها ،فهي مفيدة جد ًا للبيئة.

�سوف يتعلم التالميذ كيف �أن ح�شرات مثل الدع�سوقة
(�أم علي) مفيدة للبيئة وميكن �أن تقلل من احلاجة اىل مكافحة طبيعية للح�شرات :على رغم �صغر حجم
املبيدات الكيميائية �أو تُغني عنها.
الدع�سوقة ،فهي مفيدة للبيئة لأنها ت�أكل احل�شرات
ال�ضارة .فالدعا�سيق البالغة ويرقاتها هي �آكالت مهمة
اطلب من تالميذك �أن للمن والبق وال�سو�س وبيو�ض اخلناف�س التي تفتك
يجروا بحث ًا �صغري ًا باملزروعات .والواقع �أن دع�سوقة بالغة واحدة ميكنها �أن
حول الدع�سوقة� ،أين ت�أكل نحو  5000منة خالل حياتها.
تعي�ش وماذا ت�أكل ،و�أن
ير�سموها �أو يبحثوا عن �صور �أهمية الدعا�سيق للمزارعني :نظر ًا اىل نهم الدع�سوقة
لها يق�صونها من جمالت �أو و�سرعة تكاثرها (ت�ستغرق �شهر ًا واحد ًا لتتحول من
يطبعونها عن االنرتنت.
بي�ضة اىل دع�سوقة بالغة) فهي نافعة كثري ًا للمزارعني
يف حماية املحا�صيل من احل�شرات ال�ضارة .وميكن �أن
يب�شر ظهور الدعا�سيق تقلل احلاجة اىل املبيدات الكيميائية �أو تغني عنها �أحيان ًا.
يف احلدائق واحلقول
ِّ
بقدوم الربيع ،ويبتهج ملقحات :ا�ضافة اىل �أكل احل�شرات ،ت�أكل الدعا�سيق
بها الأطفال .وهناك �أي�ض ًا حبوب اللقاح وتنقلها ،وبذلك ت�ساعد يف تلقيح
�أكرث من  6000نوع النباتات.
منها يف �أنحاء
العامل ،ب�أحجام اجتذاب الدعا�سيق :بع�ض النباتات جتتذب الدعا�سيق
و�ألوان خمتلفة ،اىل احلدائق املنزلية ،ومنها ال�صعرت والأقحوان واملرميية.
لكن
لغالبيتها ويف بع�ض البلدان ميكن �شراء الدعا�سيق من متاجر
�أجنحة حمراء �أو خا�صة الطالقها يف احلدائق.
برتقالية �أو �صفراء
تزينها بقع �سوداء .حقيقة ممتعة :يف بلدان كثرية تعترب الدع�سوقة جالب ًا
ومهما يكن حجم للحظ احل�سن.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:
حملة البليون �شجرة:

www.afedonline.org

www.unep.org/billiontreecampaign/

منظمة الأغذية والزراعة «فاو»:

www.fao.org

برنامج الغذاء العاملي:

www.wfp.org

املفو�ضية الأوروبية ـ الزراعة والتنمية الريفية:

ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية:
معلومات حول الزراعة:
موقع مونغاباي للأطفال والأ�ساتذة:
م�شروع بادبور�ست للمواطن البيئي:
م�شروع التعلم عن الأ�شجار:
�أطفال بيئيون:
الأطفال والزراعة:

afdc.org.lb

www.informaworld.com

kids.mongabay.com

budburst.ucar.edu

www.plt.org

www.ecokids.ca

www.kidsgardening.com
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لوحة معلومات حول الزراعة
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org

Roll Up  �سنتم وو�ضعها على200 x 80 وطبعها حتى قيا�س
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