
نشرة مبادرة سيكم االقتصادية والثقافية واالجتماعية فى مصر

سيكم وديميتر تحتفالن بالعيد التسعين للزراعة الحيوية
تحتفل حركة ديميتر بنجاحها الذي بدأ من حوالي مئة عام من تدشين الزراعة الحيوية 

والعمل بها، وتشاركها سيكم االحتفال بسبعة وثالثين عاما من الزراعة الحيوية في مصر 
التي تأسست بدعم  من سيكم

تسعون عاما من 
الزراعة الحيوية 

الطالب يسجلون فيلما   
يعرض أنشطة الجامعة

سيكم وإل بوينتيه في 
بيوفاخ 2014

Demeter التعاونجامعة هيلوبوليسديميتر

القراء األعزاء

اإلفتتاحية

تحتفل الزراعة الحيوية بعيدها التس���عون، 
وفي هذه الذكرى تش���اركها س���يكم أيضا 
االحتف���ال بالدعم ال���ذي قدمت���ه األخيرة 
للزراعة الحيوية الذي بدأ من ثالثين عاما 
وال زال مس���تمرا حتى هذه اللحظة. وفي 
هذه الروح ومن هذا المنطلق قامت س���يكم 
بتأسيس فرعا لحركة »ديميتير« في واحدة 

من أهم بقاع العالم، مصر. 
إن احتفال س���يكم وديميتر جزء من سياق 
كبير فلقد سعوا سعيا حثيثا للتأسيس للزراعة 
الحيوية وللعمل بها في مصر، واليوم نجد 
أقساما ل�«المنتجات الحيوية« حتى في أكبر  
األسواق التجارية في مصر بنفس الطريقة 
التي نجدها في ألمانيا والنمس���ا وسويسرا. 
ولعل كثير منا يغفل عن الس���بب الرئيسي 
وراء هذا التحول المجتمعي تجاه المنتجات 
الحيوي���ة، بعد أن زاد إلحاحا الس���ؤال عن 
كيفية تصنيع أغذيتن���ا وزراعة محاصيلنا 

في مصر.
وتتمس���ك س���يكم وديميتر بنظ���رة متفائلة 
للمس���تقبل، نظرة تنبُع من إعتقاد راسخ أن 
الزراعة الحيوية حتما هي األسلوب األمثل 
الواجب إتباعه في جميع بلدان العالم، وحتى 
وإن واجهتها بع���ض التحديات، وعن هذه 
التحديات يتحدث إلين���ا أ/حلمي ابو العيش 
في محاضرة يلقيها في المعرض التجاري 
الس���نوي للطعام الحيوي والزراعى »بيو 

فاخ«. 

تحتف���ل حركة ديميت���ر للزراع���ة الحيوية بعيدها 
التس���عين، وتشاركها س���يكم االحتفال بهذا العيد، 
وتع���د »ديميتر« المظلة األم للمنتجات المزروعة 
بأس���اليب الزراع���ة الحيوي���ة، ولقد بذلت���ا كلتا 
المؤسس���تين س���يكم وديميتر مجهودات مهمة في 
مجال الترويج لألغذية الصحية لعقود من الزمان.
إن مبادرة س���يكم هي الكيان المصري الرائد الذي 
انتهج التقني���ات التي قدمتها مؤسس���ة« ديميتر« 
وهي أيضا صاحب الريادة في أس���اليب الزراعة 
الحيوية في شمال إفريقيا، ولسيكم سببان لالحتفال: 

األول أن تحتف���ل بمرور 37 عاما على إنش���ائها، 
والثاني أن تحتفل بمجهوداتها األصيلة في الترويج 
لمنتجات صحية لها صدى إيجابيا على المس���تهلك 

البشري والطبيعة. 
قصة نجاح حول العالم

يلت���زم حوال���ي 1400 م���زارع و 330 مصنِّع 
بقواعد الزراعة الحيوي���ة، ول�«ديميتر« ممثلون 
ف���ي القارات الخمس تحت عالمتها التجارية، فمن 
األرجنتي���ن وإلى هنغاريا ي���زرع 8000 مزارع 

محاصيلهم على مساحة 160,000 هكتارا

اأ�سرة التحرير
ميكنك اأي�سًا ان جتد �سيكم عاى الإنرتنت فى املواقع التالية
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من حلم اإىل حقيقة، �سارت النتائج الإيجابية واقعا ملمو�سا على الطبيعة وعلى حياة الن�سان واحليوان على اأر�ض املزرعة وذلك 
بف�سل جمهودات مزارعي �سيكم الذين ا�ستخدموا اأ�ساليب الزراعة احليوية حمولني اأر�سا �سحراوية قحلة اإىل اأر�ض زراعية 



إقتصاد

طبقا للطرق الفريدة والمعتمدة من مؤسس���ة 
»ديميتر« الدولية. ولسيكم أيضا نفس الرؤية 
حيث تمثل الزراعة الحيوية مس���تقبل زراعة 
وإنتاج منتجات صحية وطبيعية من األرض 
، فهي تحمل إجابات ألس���ئلة محورية تشغل 
إهتمام المجتمعات الحالية، كالحد من التلوث 
والمخلفات وإنت���اج أغذية صحية والمحافظة 
على نظافة الم���وارد الطبيعية وإحداث نتائج 
إيجابية في ظ���ل التغييرات المناخية مع عدم 
إغفال توفي���ر نماذج إجتماعي���ة وإقتصادية 
جدي���دة. فكان���ت س���يكم والت���زال رائدا في 
مج���ال تصنيع األغذية الحيوي���ة وخبيرا في 
أساليب الزراعة الحيوية، وبتأسيس منظمتين 
إضافيتين في 1994 سارعت سيكم في نشر 
رؤيتها، تلك الرؤية التي تأسست على اثرها 
المبادرة: فإن منظمت���ي »اإليبدا« )المنظمة 
المصري���ة للزراعة الحيوي���ة( و«ألكواي« 
)مرك���ز الزراع���ة الحيوية( قد س���اعدتا في 
نشر مثاليات س���يكم التي تحث على استخدام 
وس���ائل تصني���ع صحية ونظيف���ة للمنتجات 
الزراعي���ة، وبفض���ل مجهوداتهم���ا، تق���وم 
المنظمتان باعتم���اد منتجين حيويين جدد في 
البالد. تس���اعد منظمة »اإليبدا« المزراعين  
بأس���اليب حرك���ة »ديميتر« ومن  العاملين 
يرغب م���ن باقي المزراعين إلى التحول إلى 
استخدام أس���اليب ديميتر الزراعية من خالل 
توفير التدريب االزم وإجراء االبحاث وإتاحة 
الخبرات العملي���ة، ويعبر أ/حلمي أبو العيش 
المدير العام لمجموعة سيكم القابضة عن ذلك 
في هذه الكلم���ات، » تعتبر الزراعة الحيوية 
بالنسبة الينا اإلمتزاج المتزن ما بين المحافظة 
على مستوى خصوبة للتربة يتسم باإلستدامة 
وتوفير فرص لتربية الحيوانات بما يتنس���اب 
مع الفصيلة المطلوبة والمحافظة على صحة 
الحبوانات إلى جان���ب المحافظة على البذور  
واإلس���تخدام العاق���ل للم���واد التصنيعية في 

األغذية«.
الحيوانات جزء أصيل في الحياة في المزعة

إن اعتبار المزرعة كائن حي مس���تقل يمثل 

المبدأ األساس���ي الذي عليه تأسس���ت أساليب 
الزراع���ة الحيوية. وهذا المبدأ يقود مس���يرة 
النمو في مزرعة س���يكم، ويع���د ذلك ظاهرا 
ف���ي أن عدد الحيوانات الت���ي يتم تربيتها في 
المزرعة تتوافق م���ع كمية الغذاء التي يمكن 
توفيرها من إنتاج المزرعة نفسها، وبدورها 
توفر تلك الحيوانات الروث الالزم لتش���كيل 
الس���ماد العض���وي »الكومبوس���ت« والذي 
تس���تفيد منه النباتات التي يتم زراعتها وبذلك 
نتفادى مش���كلة زيادة التخصيب. ونحافظ في 
الوقت نفس���ه على ابقاء مس���توى المخلفات 

منخفضاً.
تأثير جيد على التغير المناخي

يعتب���ر البع���ض أن الم���زارع الحيوية تمثل 
ضررا على الطبيع���ة أكثر من نظيراتها من 
الم���زارع األخرى، ولكن هذه مس���ألة وجهة 
نظر فللعاملين في الم���زارع الحيوية اعتقاد 
أصيل أنها مفي���دة للطبيعة بل ومتزنة أيضا، 
ويبره���ن ألكس���اندر جيربر عض���و مجلس 
إدارة مؤسس���ة ديميتر بألمانيا في قوله »إن 
الم���زارع الحيوي���ة مفيدة للطبيع���ة وللمناخ 
وباألخ���ص مزارع األلبان ألنها تس���اهم في 
تراكم وتركيز الدبال في التربة بنس���بة تصل 
إلى حوالي 200 كيلوجرام للهكتار الواحد في 
الس���نة. وتعزز سيكم من استخدامها للمزارع 
الحيوية باعتبارها كائن مستقل وتنتج حوالي 
100,000 طن���ا من الس���ماد العضوي في 
الس���نة، ولعل روث الحيوانات يمثل المكون 
األساس���ي للسماد الذي ينش���ر على أراضي 
مزرعة س���يكم ويت���م ايضا بيع���ه للمزارع 

األخرى.
إقتصاديات عالمية جديدة

ليس���ت الزراعة الحيوية لسيكم مجرد أسلوب 
زراعي فقط، بل تمثل أيضا نموذجا جديدا من 
التفاعل فهي ممارس���ة اقتصادية جديدة تتخذ 
مس���ارا متزنا بين المزارعي���ن والمصنعين 
والتج���ار والمس���تهلكين، وأداة س���يكم ف���ي 
تحقيق هذا المس���ار المت���زن هو »الإلياب« 
وهي »طاولة مس���تديرة« مكونة من شركاء 
سيكم من الش���مال وإلى الجنوب وكلهم ممن 
يشاركون سيكم في عالقتها التجارية، ويعمل 
جميعه���م من خالل المفاوضات والمش���اريع 
المش���تركة التي تهدف إل���ى محاولة إصالح 
التربة  وإنت���اج أغذية صحية تس���اعد على 
نمو الجس���د والعقل والروح على حد سواء، 
ومن الممكن أن تتحول هذه السلس���لة القيمية 
إلى سلس���لة من »اإلع���زاز والتقدير« كما 
األلمانية، ولكن  تصفها مؤسس���ة »ديميتر« 
ه���ذا التحول هدف بعيد األمد قد يتطلب العدد 

الكثير من األعضاء يش���اركون جميعهم في 
النقاش والتعاون المشترك. 

بذور من أجل المستقبل
إن المبدأ الذي ينظر إلى المزرعة على كونها 
كائن فردي مستقل يعد مبدأ رئيسيا في كفاحنا 
ضد احتكار الصناعات القائمة على الزراعة 
والتي قد تستخدم أساليبا مشكوكا في فائدتها، 
ولتمكين هذا الهدف تنخرط س���يكم في انتاج 
بذور النباتات كي تساعد المزارع العادية في 
اس���تخدام بذوراً طيبة ال تتطلب في زراعتها 
الكثير من المخصبات والمبيدات الحش���رية. 
وتشترك في هذه العملية إحدى شركات سيكم 
والتي تربي الحشرات المفيدة من أجل تقنيات 
التحكم الحيوي، ولكلتا العمليتين أهمية قصوى 
في الحد من اس���تخدام العناصر الكيميائية في 
الزراعة، و الدليل الواضح على خبرة س���يكم 

في هذا المجال ونجاحها أن صار حقيقة بعد

 

أن كان محل شك إنتاج القطن بدون استخدام 
الرش الكيماوي والذي بدأ بمجهودات س���يكم 

في التسعينيات. 
تهنيء س���يكم مؤسس���ة »ديميت���ر« بعيدها 
ال�تس���عين وتعبر عن ش���كرها لكل شركائها 
وعمالئها الدوليين لتعاونهم معها ومساعدتهم 

لها خالل السبعة وثالثين عاما الماضية.

تربية احليوانات جزء ل يتجزاأ من مزرعة دمييرت
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�سيكم النم�سا: بيجان كافى

�سركة امليزان ب�سيكم تنتج �ستالت ع�سوية لنباتات 
اأكرث �سحة 



إنطباعات

إنطباعات من سيكم

تتمتع جامعة هيلوبوليس منذ انشائها في عام 2012 باقبال متزايد من جانب الطالب الراغبين في االلتحاق بها، ويصل عدد 
الطالب الملتحقين حاليا بها ثالثمائة وخمسون طالبا وتسجيال النخراطهم في الحياة الدراسية بالجامعة لقد قاموا بتصوير فيلما 

تسجيليا عن أهم األحداث من العام الماضي ووثقوا فيه أيضا انطباعاتهم الشخصية عن الدراسة في الجامعة.
ويتضمن الفيلم ومدته إثنتا عشرة دقيقة لمحات من المسابقات الرياضية التي نظمتها الجامعة والجلسات الفنية وتدريبات الحركة 
والنقاشات واألنشطة الخارجية كزراعة األشجار، ويتضمن الفيلم أيضا اإلشارة إلى أهمية التنمية المستدامة في التعلم والحصول 
على وظيفة، ويحتوي أيضا على تقرير عن األنشطة البحثية التنافسية التي نظمتها الجامعة في محاولة إليجاد الحلول المناسبة 

للتحديات التي تواجه مصر حاليا ومن ذلك االثار السلبية لحرق قش األرز على 14
http://www.youtube.com/watch?v=ZDSDsRvArJM
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الناشر : سيكم ، مصر

فريق حترير أخبار سيكم يشكر جميع من

ساهموا فى إعداد هذه الطبعه.

احملررين :

الطبعة العربية

»CORE Programe  Dept., at HU«

) وليد شرارة(

مراجعة وتصميم

) فاطمة سامى (

الطبعة االجنليزية :

) بيجان كافى(

للتواصل : سيكم القابضه ص.ب 2834

احلرية هليوبوليس - القاهرة ، مصر

E.mail: pr@sekem.com

تش���هد نيوريمبيرج بألمانيا م���رة أخرى إقامة 
المع���رض الدولي لألغذي���ة الحيوية »بيوفاخ 
2014«، ويس���تمر المعرض من 12 إلى 15 

فبراير، وفيه يتقابل أقطاب الصناعة.
تشارك سيكم في المعرض في الجزء الخاص 
ب�مؤسس���ة ديميتر، ويزور أ/حلمي أبو العيش 
المؤتمر ملقىا محاضرة عنوانها »حيوي 3.0 – 
عثرات على الطريق؟«، وستركز المحاضرة 
على التحدي���ات المتوقع أن تواجهها »الحركة 
الحيوية« ف���ي رحلتها نحو تحقي���ق االعتماد 
الكلي أي بنس���بة 100% على األغذية والمواد 
الحيوية في سبيل أن تكون المعيار المتبع إلنتاج 
األغذي���ة. »ما هي المخاطر التي تهدد الحركة 
الحيوية؟ ما هي العثرات الرئيس���ية الموجودة 

على الطريق؟« ، وإنطالقا من هذه األسئلة 
 يحاول أ/حلمي أبو العيش طرح أساليب بديلة 
لإلقتصاديات الطبيعية )الزراعية(، ويش���ارك 
أيضا المحاضرين االخرين في جلس���ة نقاشية 
ومنهم أ.د. جيرول���د راهمان من معهد يوهان 
هينيرش فون ثينين للزراع���ة الحيوية، وأ.د. 
بابلو تيتونيللي م���ن جامعة فاجينين ومركزها 
البحثي. والمعرض والمؤتم���ر مفتوحان فقط 

أمام زوار المعرض. 

سيكم و«إلبوينتيه« في اليوم 
العالمي للصالة 2014

سيكم بقيادة أ/حلمي 
أبو العيش مرة أخرة في 

مؤتمر الـ«بيوفاخ« 2014 

موجز األخبار

املصدر:- منتدى 
املثقفني العامليني
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لقد عقدت المنظمة الدولية لمنتدى المفكرين 
الدوليين حفلها السنوي لتوزيع الجوائز في 
أثينا باليونان، ولقد تم تنظيم الحفل بالشراكة 
مع »اتح���اد الحض���ارات« التابع لمنظمة 

األمم المتحدة. 
وف���ي حفل هذا الع���ام ف���از د.إبراهيم أبو 
العي���ش ب�«جائزة التميز في ريادة األعمال 
اإليجابية« الممنوحة من المنتدى، ويستطيع 
قاري »البصيرة« أن يتابع الفيديو الخاص 
بالحفل وتوزيع الجائزة على الرابط المذكور 
أدن���ى الصفح���ة. ولقد حض���ر المؤتمر أ/
خيورخوس كامينيس محافظ أثينا، وسعادته 
أ/ناصر عبد العزيز الناصر الممثل األعلى 
التحاد الحضارات، وأ/إس���ماعيل أبو زيد 
الس���فير باألمم المتح���دة ولفيف من رجال 
األعمال والمس���تثمرين والسفراء  وغيرهم 
من القامات العالية، وانتهت مراسم األحتفال 
بحفلة موس���يقية بقيادة المؤلف الموس���يقي 
ديرك بروش���يه والذي نال »جائزة التميز 

في اإلبداع الثقافي« في الحفل نفسه.

وتضمنت المواضيع التي ناقش���ها المنتدى 
على هامش االحتفال قضايا تخص أساليب 
القيادة الفعال���ة والتعاون المثمر والتفاهم ما 
بين الثقافات في ظل تحول عالمي س���ريع 
وإقامة المش���روعات ومستقبل اقتصاديات 
اليون���ان. وتعد هذه الم���رة األولى التي يتم 
منح الجائزة فيها من اليونان، وترتكز مهمة 
منت���دى المفكريين العالميي���ن على اإلبداع 
اإلنساني والتفرد والتفكير المستقبلي الحكيم 
في محاول���ة للتغلب عل���ى التحديات التي 

يواجهها عالم اليوم والمستقبل.

تنظم كل ع���ام منظمة التجارة العادلة األلمانية 
ملف خاص للمنتج���ات الحيوية من أجل اليوم 
العالم���ي للصالة وتحتل مصر ف���ي هذا اليوم 
المش���هود الصدارة وهو السابع من مارس من 
هذا العام، ولذلك اختارت »إلبوينتيه« س���يكم 
لصياغة الملف الخ���اص لألغذية المخصصة 

لهذا الحدث المهم.
وسيتم تنظيم اليوم العالمي للصالة في موضوع 
»ينابيع المي���اه العذبة في الصحاري القحلة«، 
وس���تُعرض تأمالت عن األحداث التي شابتها 
أزم���ات إجتماعية ف���ي مصر الع���ام الفائت، 
وسيقوم المشاركون في المؤتمر بإرسال رسالة 
تفهم ودع���م للمصريين إبان حال���ة التغييرات 
الجذرية التي تمر ف���ي بالدهم، ويقول مارتن 
موريتز المدير العام ل�إلبوينتيه »نريد أن نسلط 
األضواء على الذين يناضلون من أجل الحرية 

والحقوق والعدل في أوطانهم«.
توفر س���يكم معظم المعروض���ات، ابتداءا من 
الحلق���ان المصنوعة م���ن األحج���ار الخفيفة 
واأللعاب الجميلة المصنوعة من القطن الحيوي 
وانتهاءا بالشاي والبلح وحلوى السمسم، ويقول 
اندريا كالبين والذي يدير المش���روع نيابة عن 
سيكم »يمكن لسيكم أن تزيد من وعي المستهلك 
األلماني وأن تكس���ب العديد من المس���تهلكين 
الج���دد عن طريق عرض ه���ذه المنتجات في 
هذا المعرض حي���ث أن الثمانين متجرا الذين 
سيعرضون منتجات سيكم لهم خبرة تزيد على 
الثالثي���ن عاما في مجال بيع المنتجات الحيوية 

ولهم قاعدة عريضة من العمالء األوفياء«.
تقدم المحالت التجاية الدولية ومجموعات من 
الكنائس طلبات الشراء للمنتجات الحيوية، ولقد 
زاد الطلب على هذه المنتجات منذ يناير بشكل 

كبير.

د. ابراهيم ابو العيش 
يفوز بجائزة »المفكرين 

العالميين« فى أثينا 

املصدر:- إلبوينتيه

املصدر:- بيوفاخ


