
/مراجعة عضویة بسیطة لالستراتیجیات الممكنة للنھوض بالواقع العضوي المحلي  

الجیزاني صادق جبار عباس  

والمنشور " ماھیة االستراتیجیات الممكنة للنھوض بھذا القطاع محلیا" في رد على مقال بعنوان
  .في الصفحة الرئیسة لموقع الزراعة العضویة لشبكة نخیل العراق

كتب بشكل نقاط وھا أنا أراجع كل واحدة منھا وسوف یكون الحكم في مراجعتي كان المقال قد 
. ھذه القارئ العزیز ولیكن الھدف من ذلك جمیعا ھو التداول العلمي الصحیح للمعلومة العلمیة

  .ونكون بذلك معلمین ومتعلمین في ان واحد

وعلى جمیع االصعدة ومنھا ابتداءا الیمكن تلخیص اھم المتطلبات للنھوض بھذا القطاع او غیره 
الصعید المحلي حیث الیمكن ان تكون تلك التطلبات في بلد ما متشابة مع البلد االخر وان 
اشتركا بتشابھ الظروف االقلیمیة بما في ذلك الظروف المناخیة والطقسیة والتشابھ بنوع 

تبقى ھناك اوجھ . المحاصیل واصنافھا ونزوال الى طبیعة النشاطات المعتادة لقاطني البلدین
لذا الیمكن . اختالف یمكن التعرف علیھا من خالل الدراسة العمیقة لجمیع ماتم ذكره من ظروف

التلخیص للمتطلبات االلبلد واحد ویشترك فیھا العدید ممن ھم مؤثرین ومتاثرین بتلك المتطلبات 
  .ولقطاع واحد او لجزء حیوي واحد ضمن القطاع

ون ومقاییس وطنیة لإلنتاج العضوي مكافئة لنظیراتھا في تطویر واعتماد قانان عملیة  - 1
حیث . تكون بمثابة الحجر االخیر في بناء الزراعة العضویة في اي بلد كان الدول األخرى

والي مشروع جدید البد ان تكون ھناك مقدمات وتمھید وشرح وتفصیل ووعي وارشاد لكي 
ولیس من .لمتاثرین لمثل ھكذا مشاریعیتسنى لنا بذلك تھیئة االجواء القناع المؤثرین وا

المعقول ان نخطو خطوات في بناء قانون او اعتماد اخر لشيء غیر موجود حیث في ذلك 
واتفق ھنا مع المقال في ان تلك النقطة ھي . خالف للمنطق وبعثرة للجھود وتبذیر لالموال

  .و متوسطة االمداستراتیجیة ولكنھا تمثل ھدفا من االھداف بعیدة االمد ولیست قریبة ا
الشك بان المعرفة والخبرة بالزراعة العضویة ومدخالتھا من الضروریات االستراتجیة   - 2

ً إلى  لصناع القرار الزراعي في اي بلد، والشك ایضا بان الزراعة العضویة تحتاج عموما
جھد أكبرمن ناحیة الجھد الحكومي وجھد القطاع الخاص وجھد الفالح والمزارع وماتتطلبھ 

ك الجھود من مستوى عالي من االنتباه الفني قبل االداري الننا سوف نقبل بذلك على تل
موضوع علمي رغم ضرورة الحداثة فیھ حیث الیمكن تجاوز الخبرة المحلیة رغم بساطتھا 

ولیس فقط في تجنب التلوث واالفات ولكن في توفیر وعي بیئي یشمل . وابتعادھا عن التعقید
والجندي وضابطھ واالوالد وعوائلھم والمزارعین والفالحین طالب المدرسة ومعلمھ 

فالحالة ھي اوسع من ان . ومایحیط بھم من مكونات بیئیة ھم اعم بھا منا نحن ابناء المدینة
فھي حالة متمثلة باالركان االربعة للزراعة العضویة . تكون ابتعاد عن تلوث او افة ما 

وبتفاصیل كل ركن منھا وكوحدة واحدة والیمكن )  الصحة، البیئة، العدالة، المسؤولیة(
 .اجتزاءھا وعن الطرق او الطرق الفاعلة لتطبیق تلك االركان

قد طرقت النقطة الثالثة باب واسع من ابواب الزراعة العضویة والتي تخص االلیة الناجحة  - 3
لربط المنتج العضوي بالسوقین المحلي والدولي ، ناھیك عن سوق اخر كانت المنظمات 



االنسانیة قد تبنتھ اسھاما منھم في التقلیل من الفقر في العالم ومنھا المنظمة االنسانیة 
ان ملخص ماتقوم بھ امثال تلك المنظمات ھو الترویج ) . Fair-trade(المعروفة المسماة 

حیث تفتح لھم االفاق . والتصریف لبضائع محلیة تعود لمنتجین صغار الحول لھم والقوة 
. بعد ان یضیفوا على تلك المنتجات بعض من الزغرفة والجمالیة عند التعلیب محلیا ودولیا

ومثال ذلك التوابل الھندیة وانواع الشاي الصیني والفول . او تكییسھا باكیاس جمیلة جذابة
المصري او السوداني ومنتجات الحیاكة لبعض دول اوربا الشرقیة الفقیرة التي خرجت من 

 .النظام االشتراكي توا
عتمد عملیة ربط المنتج العضوي بالسوقین المحلي والعالمي على عدة عوامل منھا مایرتبط ت

بنوع المنتج، مكان انتاجھ، طریقة انتاجھ، تطابقھ مع متطلبات السوقین بما فیھا تطابقھ 
م المنتوج ومثال ذلك تصدیر الطماطلقوانین وانظمة وتشریعات الدول التي یصدر الیھا ذلك 

لذا فان عملیة الترویج . خس اللبناني الى مطاعم ماكدونالد التي تغزو العالمالمصریة وال
وما . والتسویق تعتبر بمثابة االھداف واالستراتیجیات القصیرة والمتوسطة والبعیدة االمد

المنتجة (تشتمل علیھا تلك االستراتیجیات من بناء للعالقات الثنائیة والمتعددة فیما بین الدول 
 )او المصدرة والمستوردةوالمستھلكة 

الیمكن الي سبب من االسباب ان تكون فیھا تكالیف الزراعة العضویة كبیرة وخاصة في   - 4
البدایة كما یصف المقال في النقطة الرابعة، حیث ان ھناك العدید من الدراسات العلمیة 

. یدیةالمنشورة التي اوضحت الجانب االقتصادي لكل من الزراعة العضویة والزراعة التقل
وكمثال بسیط فان عملیة تدویر مخلفات الحقل النباتیة والحیوانیة وتصنیع االسمدة منھا ، 

. دون الحاجة او االحتیاج الى اطنان من الیوریا او السماد المركب او حتى سماد الداب
ومثال اخر مرتبط بالمثال االول وھو مایحتویھ ذلك السماد المنتج من تدویر المخلفات انفة 

كر من مركبات وغازات تعتبر بمثابة المضادات الحیویة الفعالة ضد اشكال وانواع الذ
عدیدة من الممرضات النباتیة الفطریة والبكتیریة والفیروسیة وعلى طاردات النواع حشریة 

  .وھذا ایضا ماتوئقھ التقاریر العلمیة المنشورة عالمیا. وقاتالت النواع اخرى
المھتمة الحكومیة وغیر الحكومیة لیست من باب دعم مدخوالت وبھذا یكون دعم الجھات 

الراغبین وغیر الراغبین في (دعم یقدم للمزارعین والفالحین لا االزراعة العضویة وانم
وذلك لتحفیزھم وجذبھم وتوجیھھم نحو تبني واعتماد ) الزراعة العضویة وكل و أسبابھ

ارزا في بناء االستارتیجیات لھذا وسوف یلعب ذلك الدعم دورا ب. الزراعة العضویة 
 .القطاع

  /مالحظة ھامة
اما عن . كان ھذا المقال وكما موضح في صدره مراجعة لما عرض في المقال انف الذكر

االستراتیجیات الممكنة للنھوض بھذا القطاع فسوف تكون في مقال اخر سوف یتم نشره 
ستراتیجیات ولیس اقتطاعھا او حیث سوف یغطي كل مایتعلق في تلك اال. الحقا انشاء هللا

فان فلسفة الزراعة العضویة بمثابة جزا في كل وكل في "تجزاتھا النھ وكما اشیر دائما 
  .ومن هللا التوفیق" جزا

 


