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بأقالمهم  

الجنرال كورونا

بقلم
بسام عفيفي*

يف زمن وباء كورونا تعلمنا الكثري، وايضا دخلنا زمنا مل نكن نتوقعه، 
العامل  يخرس  ان  مفاجئا  ليس  كذلك  ملواجهته.  عدتنا  نعد  مل  لذلك 
جوالت الحرب ضد هذا الوباء، وان يرتبك ويتأخر يف عملية تنظيم 
اللحاق  كمقدمة  الحتوائه  ارتداديا  هجوما  ضده  ليشن  صفوفه 

الهزمية الكاملة به.
نعرتف ونسجل الئحة  ان  كورونا، يجب  اىل هزمية  لكن يف طريقنا 

الهزائم التي الحقها بنا الجرنال كورونا. 
التخيل عن  بأن كورونا اجربين عىل  اشعر  الشخيص،  املستوى  عىل 
الناس، وذلك من  التواصل والتفاعل مع  اجمل ميزة عندي، وهي 
خالل مهنتي كصحايف او من خالل عالقايت االنسانية. فكورونا منذ 
عىل  يدعو  الذي  الفايش،  واحد  الرقم  بيانه  اعلن  ظهوره  لحظة 
طريقة االنقالبيني اىل منع التجول ومنع التجمعات واللقاءات الكرث 

من ثالثة اشخاص.
كمليارات الناس يف هذا العامل، اشعر بضيق كبري ألن كورونا يتعاطى 
كأنه حاكم ظامل يف يده قوة غاشمة، يستهدف حريتي ويطرح امامي 

واحدا من خيارين: اما االصابة او العزلة؟
كورونا  مارسه  الذي  العقاب  من  نوع  اقىس  هو  الشعور  هذا  رمبا 
ضدي، فانا بطبعي كائن اجتامعي يعمل، هكذا اصف نفيس. اليوم 
بفعل ضغط  بعد،  من  ولكن  يعمل،  كائنا  زلت  ما  كورونا  زمن  يف 
فاشية تهديدات كورونا. بذلك اكون قد فقدت نصف ميزيت املكملة؛ 

اي االجتامعي.
جندي  فانا  باملنظار.  بالحرب  اشبه  بعد  من  العمل  اجد  كصحايف 
ان  بدل  الحدث  صوت  واسمع  قلام،  احمل  ان  بدل  كاممة  ارتدي 

ارى وقائعه.
الول مرة اخرج اىل العمل وانا يف مكاين، حيث طاملا كنت اجد ان 
اجمل لذة يل هي تلك اللحظة التي كنت اعود فيها متأخرا اىل منزيل 

بعد شقاء يوم من البحث عن املتاعب يف الخارج.

اكرث ما اخشاه ان نعتاد عىل سلوكيات العزلة حتى بعد انتهاء الوباء، 
وذهاب كورونا اىل جهنم من غري رجعة. ما يجعلني اعرّب عن خشيتي 
هذه، هو انني قرأت اخريا نظرية يف علم النفس تقول ان االنسان اذا 
اعتاد عىل سلوك معني لعرشين يوما يصبح هذا السلوك منطا لديه، 
واذا اعتاد عليه لشهر يصبح غريزة... يعني هذا انه بعد خروجنا من 
االخر ستستمر  من  والحذر  االجتامعي  االبتعاد  تقاليد  فان  الحجر، 

معنا النها اصبحت سلوكا غريزيا لدينا.
قد تتعاىف مجتمعاتنا من الوباء، ولكن كم من الوقت ستميض قبل 
ان نتعاىف من اثاره النفسية. كم من الوقت سيميض حتى نصدق اننا 
نستطيع الوثوق بأن الهواء مل يعد ملوثا بكورونا، وان من نجالسه ال 
يحتاج اىل فحص PCR للتأكد من انه ال ينقل الينا الفريوس اللعني، 
ويف االساس كم سيميض من الوقت لنتأكد من ان كورونا االناين مل 

يعد موجودا يف الهواء السيايس يف بلدنا .
تعزز  لقاحات  اىل  الحاجة  امس  يف  نحن  لبنان،  يف  اننا  يقال  الحق 
تعزز  لقاحات  اىل  حاجة  يف  نحن  وبالتزامن  كورونا،  ضد  مناعتنا 

مناعتنا املجتمعية ضد كل فريوسات الالمسؤولية الوطنية.
اذا كانت رشكة فايزر واخواتها من رشكات انتاج اللقاحات ستمدنا 
بامصال تحمينا من وباء كورونا، فان لقاحات الحامية من تفيش وباء 
قلة الوطنية املسؤولة ال تنتج اال من عندياتنا، ومصانعها موجودة يف 

ضامئرنا الوطنية، وعبثا ميكننا استريادها من مصانع خارجية.
نحن احوج ما نكون اىل اعالن حملة تلقيح وطنية ضد تفيش وباء 
العناية  غرفة  يف  البلد  كل  ويضع  اقتصادنا،  يقتل  الذي  الالوطنية 
املركزة، ويجعل مجتمعنا محتاجا اىل اجهزة متده باالوكسجني حتى 
التنفس، وحتى يخرج من ضائقة تطبق ليس فقط عىل  يستمر يف 

صدره، بل عىل مستقبله.

* صحايف

الدكتور بقلم 
شادي الحصري* ضيف العدد

تربية النحل: فرص متاحة وتحّديات
تعترب مهنة تربية النحل من ارقى املامرسات البيئية، بحيث تعنى 
افضل  الطبيعة واستخدام  الحفاظ عىل  باالنتاج من خالل  مبارشة 
املامرسات يف ادارة الخلية. تشري االرقام اىل وجود نحو 6000 نحال 
انتاجهم  ويرتاوح  خلية،  الف   250 عن  يزيد  مبا  يهتمون  لبنان  يف 
ميزان  يبقى  ذلك،  مع  سنويا.  العسل  من  و2000 طن   1500 بني 
الواردات والصادرات سلبيا لناحية استرياد كميات كبرية من العسل 
كل عام لتغطية حاجات السوق. يؤرش ذلك اىل اهمية تربية النحل 
وسّم  املليك  الغذاء  اللقاح،  العكرب، حبوب  الشمع،  العسل،  النتاج 
النحل. كام ان تربية النحل مهمة جدا لتلقيح االزهار وزيادة االنتاج 

يف اشجار الفاكهة.
الرتبية  عىل  املحافظة  اىل  تدفع  عدة  واهداف  اسباب  هناك 

للنحل: السليمة 
عند  العصور  اقدم  منذ  النحل  منتجات  استخدمت  ثقايف:  •  هدف 
وغذائية.  صحية  قيمة  من  لها  ملا  والحضارات  الشعوب  من  العديد 
االجتامعية  والحياة  للخاليا  الداخيل  التنظيم  يراقبون ويقّيمون  كانوا 

التي تعيشها النحلة لالستلهام منها واالقتداء بها.
االستهالك  يف  طويل  تاريخ  النحل  ملنتجات  للغذاء:  مصدر    •
واملرشوبات.  واالطعمة  التوابل  من  العديد  يف  تستخدم  البرشي، 
املليك  والغذاء  الطلع  غبار  اما  للطاقة،  قويا  العسل مصدرا  يعترب 

فهام مصدران للربوتيني.
العديد  النحل لعالج  الطبية: تستخدم منتجات  •  مصدر للمكونات 
انها  كام  مكوناتها،  يف  تحتويه  ملا  االنسان  عند  املرضية  الحاالت  من 
تعترب  واالدوية.  التجميل  مستحرضات  من  العديد  تركيب  يف  تدخل 
الناحية العلمية صيدلية متنقلة، النها تجني الرحيق من  النحلة من 

مختلف النباتات الطبية والعطرية واالشجار املثمرة.
الخارج  يف  او  محليا  النحل  منتجات  تسويق  ميكن  دخل:  مصدر    •
للحصول عىل املال. فيستفيد منه املزارعون، مربو النحل، صانعو االدوية 
واملواد الغذائية، صانعو املرشوبات والتجار. العسل املنتج يف لبنان يعترب 

منها  تجمع  التي  واملوارد  االزهار  يف  الكبري  للتنوع  عالية  جودة  ذات 
النحلة الرحيق والندوة العسلية، فيؤدي ذلك اىل التميز يف النوعية.

•  تلقيح االزهار: يحقق النحل خدمات مهمة للمزارعني، ويعترب االكرث 
فعالية يف عملية تلقيح االزهار النه ينقل غبار الطلع يف تجواله بني 

االف االزهار يف يوم واحد.
عىل الرغم من التطور العاملي امللحوظ يف علم تربية النحل وتقنياته، 
من املؤسف ان نرى اعداد الخاليا يف انخفاض مستمر خالل العقود 
الثالثة االخرية. هذا التدين يف اعداد النحل من شأنه ان يؤثر سلبا عىل 

سلسلة انتاج الغذاء وعىل االمن الغذايئ.
املسؤول االول عن هذا السياق االنحداري، قد يكون االنسان مبا يقوم 
الطبيعة،  توازنات  يف  خلل  اىل  تؤدي  مسؤولة  غري  تطبيقات  من  به 

وبالتايل يف خلق بيئة غري سليمة للنحل، فينهار.
من  العديد  البيئة،  عىل  للمحافظة  املتحدة  االمم  برنامج  اظهر 
العوامل املتعلقة بنشاط االنسان لتفسري خراب النحل وتدين اعداد 

الخاليا، نذكر منها:
- تدين نسبة املراعي واالزهار.

- االستعامل املتزايد للسموم واالدوية يف االنتاج الزراعي.
- تلوث الهواء الذي ال يساعد النحل يف ايجاد الغذاء املناسب.

ـ املنافسة بني النحل والنحالة عىل املراعي املحدودة.
تعديل  خالل  من  املشكلة  تفاقم  اىل  يؤدي  الذي  املناخي  التغري  ـ 

مراحل االزهار او هطول االمطار.
" مناحلنا ليست هبة من اجدادنا فحسب، امنا هي امانة علينا ايصالها 
سليمة اىل احفادنا، لذا علينا العمل للمحافظة عليها". هذه النظرية 
تدفع مبريب النحل اىل التوجه اىل تطبيق اسس الرتبية املستدامة التي 
تهدف اىل تنمية انتاج اقتصادي مع مراعاة الجانب االجتامعي للنحال 

والظروف البيئية املحيطة بالنحلة.

* الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة


