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ف��ي  ال��ن��م��س��ا  س��ف��ي��ر  أرس������ل   ،1554 س���ن���ة 
من  مجموعة  غيسلني  أوج��ي��ه  القسطنطينية 
عالم  صديقه  إل��ى  التركية  التوليب  بصيالت 
ال��ذي  دول��ي��ك��ل��وز،  ش���ارل  الفلمنكي  ال��ن��ب��ات��ات 
ال��ب��اردة  األج�����واء  م��ع  لتتأقلم  ب��إك��ث��اره��ا  ق���ام 
جتاربه  وبفضل  املنخفضة«.  »ال��ب��ل��دان  ف��ي 
هولندا  في  التوليب  زراع��ة  تطورت  وأبحاثه، 
العالم  ف��ي  منتج  أض��خ��م  ال��وق��ت  م��ع  لتصبح 
في  ول��د  دوليكلوز  وك���ان  البصلية.  ل��أزه��ار 
فيينا،  في  لسنوات  وعمل  ببلجيكا،  أنتويرب 
ق��ب��ل أن ي��ص��ب��ح أس����ت����اذاً ف���ي ج��ام��ع��ة الي���دن 
النباتية. أبحاثه  معظم  ط��َوّر  حيث  الهولندية، 
وف��ي ح��ني ت��واج��ه ه��ول��ن��دا ح��ال��ي��اً تفشي وب��اء 
»ك�����ورون�����ا امل���س���ت���ج���د« ب��ت��ط��ب��ي��ق س��ي��اس��ات 
األزه��ار  م��زارع��و  استمر  االجتماعي،  التباعد 
على  قيود  توضع  ولم  اإلنتاج،  في  والنباتات 
أوق����ات ع��م��ل م��ت��اج��ر ب��ي��ع ال��زه��ور وال��ن��ب��ات��ات 
ت��داب��ي��ر حازمة  تطبيق  م��ع  احل��دائ��ق،  ول����وازم 
ال��زب��ائ��ن وتعقيم ع��رب��ات  ب��ني  امل��س��اف��ة  ب��ش��أن 
الهدف  يكن  ول��م  استعمال.  ك��ل  بعد  التسوق 
من هذا محصوراً في تشجيع اإلنتاج واحلركة 
االقتصادية، بل أيضاً اإلبقاء على منفذ للناس 
منازلهم؛  حدائق  في  والعمل  باألزهار  للتمتع 
تخفيفاً من وطأة احلجر املنزلي معظم الوقت.
غ��ي��ر أن إغ����الق األس�����واق اخل��ارج��ي��ة وإل��غ��اء 
رحالت الطيران وإقفال محال بيع الزهور في 
معظم الدول أصاب صناعة الزهور الهولندية 
إلى  التصدير  انخفض  حيث  ق��ات��ل��ة،  بضربة 
ضئيلة  احمللية  السوق  فحصة  تقريباً.  الصفر 
مقارنة بالكمية املنتجة؛ إذ ُتصِدّر هولندا معظم 
إنتاجها إلى اخلارج، وهي تسيطر على أكثر من 
نصف سوق األزهار و80 في املائة من سوق 
األبصال في العالم. وألنه من غير املمكن تأجيل 
منذ  املنتجون  يعمد  تخزينها،  أو  األزه��ار  منو 
املوسمية  الشتول  ماليني  إت��الف  إل��ى  أسابيع 
واألزهار يومياً، وذلك بعد توزيع كميات كبيرة 
العناية  وبيوت  املستشفيات  على  مجاناً  منها 
والرعاية  الطبية  املهن  وأع��ض��اء  السن  بكبار 
الصحية؛ تقديراً جلهودهم في معاجلة مرضى 
ال���وب���اء. ك��م��ا ت��زده��ر ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة خدمة 
توصيل األزهار إلى املنازل، كهدايا يستعيض 
ب��ه��ا األق�������ارب واألص�����دق�����اء ع���ن ال����زي����ارات.
فيها  ي��واج��ه  ال��ت��ي  األول����ى  امل���رة  ليست  لكنها 
ق��ط��اع ص��ن��اع��ة األزه����ار ف��ي ه��ول��ن��دا حت��دي��ات 
فمغامرة  جسيمة.  خسائر  ويتكبّد  مصيرية 
ال��ب��الد م��ع ال��ت��ول��ي��ب ون��ب��ات��ات ال��زي��ن��ة ت��أث��رت 
بالكائنات  إي��ج��اب��اً،  أو  س��ل��ب��اً  م���رة،  م��ن  أك��ث��ر 
للتوليب«  الكاسر  »ال��ف��ي��روس  مثل  الدقيقة، 
و»ب���ك���ت���ي���ري���ا ال���ي���رس���ي���ن���ي���ا« ال���ط���اع���ون���ي���ة.
زه��رة  أي  ع��ن  مختلفة  التوليب  أزه���ار  ك��ان��ت 
أخ���رى م��ع��روف��ة ف��ي أوروب����ا ف��ي ب��داي��ة القرن 
في  مياثلها  م��ا  هناك  يكن  ول��م  عشر،  السابع 

باأللوان. ومتيّز ظهور  املشبعة  أوراقها  جمال 
ذلك  في  العالية  واملكانة  للنبالة  كرمز  التوليب 
استقاللها  على  ه��ول��ن��دا  ح��ص��ول  م��ع  ال��وق��ت، 
النسبي عن إسبانيا؛ مما سمح بزيادة ثرواتها 
وبدء عصرها الذهبي بفضل التجارة مع جزر 
ال��ه��ن��د ال��ش��رق��ي��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��رح��ل��ة واح���دة 
امل��ائ��ة. ف��ي  إل��ى 400  تصل  أرب��اح��اً  أن حتقق 
كان التوليب منتجاً فاخراً مرغوباً في هولندا، 
ف���ج���رى ت��ص��ن��ي��ف��ه إل����ى أن�����واع ك��ث��ي��رة حسب 
املسّميات  عليه  تطلق  وك��ان��ت  أزه�����اره،  ل���ون 
»جنرال  أو  »األم��ي��رال«  بلقب  مثالً  تبدأ  التي 
اجل����ن����راالت«، وت��ن��ت��ه��ي ب��اس��م املُ������زارع ال��ذي 
باسم  األص��ن��اف  أن��در  وُع��رف  بإكثاره.  يقوم 
ب���ي���زاردن«، وه��و ذو ب��ت��الت حمراء  »ت��ول��ي��ب 
صفراء  بخطوط  موّشاة  أرجوانية  أو  بنية  أو 
هذا  جعلت  باللهب  الشبيهة  ألوانه  بيضاء.  أو 
اآلن  امل��ع��روف  وم��ن  للغاية،  مطلوباً  التوليب 
التوليب  بصيالت  إصابة  من  نتج  تصبّغه  أن 
بأحد أنواع فيروسات التبرقش النباتي، الذي 
للتوليب«،  الكاسر  »ال��ف��ي��روس  باسم  يعرف 
وه���و م���ن أن�����واع ال��ف��ي��روس��ات غ��ي��ر امل���ؤذي���ة.
ينمو ال��ت��ول��ي��ب م��ن ال��ب��ص��ي��الت ب��ع��د زراع��ت��ه��ا 
ف����ي ال���ت���رب���ة م���ب���اش���رة، ك���م���ا مي���ك���ن إك���ث���اره 
 10 يستغرق  ذل��ك  أن  إال  وال��ب��ذور،  بالبراعم 
س���ن���وات ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ب��ص��ي��ل��ة م���زه���رة. 
تختفي  وأزه���اراً،  ساقاً  البصيلة  تنبت  عندما 
كما  ل��ه��ا،  م��ط��اب��ق��ة  بصيلة  م��ك��ان��ه��ا  وت��ت��ش��ك��ل 
زراع��ة  وتستغرق  ال��ب��راع��م.  م��ن  الكثير  تنتج 
بيزاردن«  »توليب  من  جاذبية  أكثر  أصناف 
س���ن���وات ط��وي��ل��ة، ألن ف���ي���روس ال��ت��ب��رق��ش ال 
خ��الل  م��ن  إال  أخ���رى  ج��دي��دة  لبصيلة  ينتقل 
ثمنها. وارت��ف��اع  ندرتها  يعلل  وه��ذا  ال��ب��راع��م، 
ت��ت��ف��ت��ح أزه������ار ال��ت��ول��ي��ب ف���ي ن��ص��ف ال��ك��رة 
)حزيران(  يونيو  بني  اخلمول  مرحلة  وخالل 
البصيالت  اق��ت��الع  ميكن  )أي��ل��ول(  وسبتمبر 
الفعلية  ال��ش��راء  بعمليات  يسمح  مم��ا  ونقلها؛ 
من  املتبقية  الفترة  وف��ي  الفورية.  السوق  في 
أمام  آجلة  ع��ق��وداً  التوليب  جّت��ار  يوّقع  ال��ع��ام، 
املوسم.  نهاية  في  الزهور  لشراء  العدل  كاتب 
هذه الترتيبات التي اتبعها الهولنديون سمحت 
من  تستفيد  التوليب  لبصيالت  سوق  بإنشاء 
البالد. عرفتها  التي  املتنوعة  التمويل  أساليب 
م���ع من���و ش��ع��ب��ي��ة األزه�������ار، دف����ع امل���زارع���ون 
التي  للبصيالت  متزايدة  أس��ع��اراً  احملترفون 
وارتفعت  ل��أل��وان،  امل��ع��ِدّل  ال��ف��ي��روس  حتمل 
 ،1634 سنة  بحلول  م��ط��رد  بشكل  األس��ع��ار 
ودخول  لأزهار  الفرنسيني  طلب  مع  خاصة 
م��ض��ارب��ني إل���ى ال���س���وق. وف���ي س��ن��ة 1636 
أصبحت بصيالت التوليب رابع منتج رئيسي 
الكحولية  امل��ش��روب��ات  بعد  ه��ول��ن��دا،  ت��ص��ّدره 
وأس���م���اك ال��رجن��ة واألج���ب���ان. وب��ل��غ ال��ه��وس 
بالتوليب ذروته خالل شتاء 1636 - 1637 

ع��ن��دم��ا ك��ان��ت األي�����دي ت���ت���داول ع��ق��ود بعض 
الواحد. اليوم  في  امل��رات  عشرات  البصيالت 
أسعار  ان��ه��ارت   ،1637 )ش��ب��اط(  فبراير  ف��ي 
عقود بصيالت التوليب بشكل مفاجئ وتوقفت 
جتارة الزهور. وبدأ االنهيار في مدينة هارلم، 
ع��ن��دم��ا ام��ت��ن��ع امل��ش��ت��رون ع���ن ح��ض��ور م���زاد 
اعتيادي لبصيالت التوليب. لكن غياب املشترين 
لم يكن ناجتاً من فقدان االهتمام بالتوليب، بل 
النزفي،  الطاعون  انتشار  من  مخاوف  بسبب 
اللمفاوية،  الغدد  باسم طاعون  أيضاً  املعروف 
وه���و م���رض ح��ي��وان��ي امل��ن��ش��أ ينتشر أس��اس��اً 
ب���ني ال���ق���وارض ال��ص��غ��ي��رة وال��ب��راغ��ي��ث ال��ت��ي 
األك��ث��ر  وه���و  اإلن���س���ان.  إل���ى  وينتقل  حتملها، 
االلتهابات  من  أن��واع  ثالثة  بني  بالبشر  فتكاً 
»اليرسينيا«،  بكتيريا  تسببها  التي  الطاعونية 
ح��ي��ث ي����ؤدي ب��غ��ي��اب ال��ع��الج إل���ى م���وت ثلثي 
امل��رض��ى خ���الل أرب��ع��ة أي���ام م��ن اإلص��اب��ة ب��ه.
الطاعون  وب��اء  حصد  الطويل،  تاريخه  وعبر 
سيما  وال  البشر،  من  املاليني  عشرات  أرواح 
عندما  ع��ش��ر،  ال��راب��ع  ال��ق��رن  منتصف  خ���الل 
م��ل��ي��ون  ب���ني 25 و75  م���ا  م����وت  ف���ي  ت��س��ب��ب 
األوس��ط،  وال��ش��رق  أوروب���ا وآسيا  إنسان في 
ح��ي��ث أُط���ل���ق ع��ل��ي��ه اس����م »امل�����وت األس�����ود«. 
ال���ط���اع���ون  ج���ائ���ح���ات  أّدت  ه����ول����ن����دا،  وف�����ي 
خ���الل ال��ق��رن ال��س��اب��ع ع��ش��ر إل���ى وف����اة أكثر 
م���ن 10 ف���ي امل���ائ���ة م���ن س���ك���ان أم���س���ت���ردام.
مدينة  في  التوليب  م��زاد  عن  املشترين  غياب 
الحقاً  انتشر  الذي  الطاعون،  من  خوفاً  هارلم 
في املدينة، كان عامالً مؤثراً في تفجير فقاعة 
األث��ر  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  بالتوليب.  ال��ه��وس 
اقتصر على عدٍد محدوٍد من املضاربني األثرياء، 
في  الهولندي  االقتصاد  يؤثر على مجمل  ولم 
تلك الفترة، فإن صدمة التوليب غيّرت مفهوم 
»القيمة« لدى الناس. وكان من غير املتصور أن 
شيئاً بسيطاً مثل الزهرة ميكن أن يحقق عائداً 
يفوق كد إنسان في العمل على مدار عام كامل.
وف����ي ح���ني ت���ب���دو امل����روي����ات ال��ت��اري��خ��ي��ة عن 
ال��ه��وس ب��ال��ت��ول��ي��ب أق����رب ل��ل��درس األخ��الق��ي 
التغيُّرات  ف��إن  للحقائق،  الفعلي  التأريخ  م��ن 
حت��والت  م��ن  ال��ن��اجت��ة  والثقافية  االجتماعية 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، وال تختلف  ك��ان��ت  ال���ث���روة  ت��وزي��ع 
ك����ث����ي����راً ع�����ن امل������خ������اوف امل�����ع�����اص�����رة ال���ت���ي 
املستثمرين  ت��ذك��ي��ر  ال�����دوام  ع��ل��ى  ت��س��ت��وج��ب 
ب��االب��ت��ع��اد ع���ن امل���ض���ارب���ات غ��ي��ر ال��ع��ق��الن��ي��ة.
ص��ح��ي��ح أن ه��ول��ن��دا ت���ص���ِدّر م��ئ��ات األن����واع 
م��ن األزه�����ار، ل��ك��ن ال��ت��ول��ي��ب ي��ب��ق��ى أش��ه��ره��ا. 
ع��ام،   500 نحو  قبل  البلد  دخ��ول��ه  ب��دء  وم��ن��ذ 
إل��ى  ال��ت��ول��ي��ب م��ن زه���رة للنخبة ف��ق��ط  حت���ّول 
زه����رة ف���ي م��ت��ن��اول ع��ام��ة ال���ن���اس. ك��م��ا أدى 
ظ���ه���ور أص����ن����اف ه��ج��ي��ن��ة، ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��ط��وي��ر 
من  الكثير  اختفاء  إلى  التوليب،  على  التجارب 
املمتلئة  الزهرة  وأصبحت  القدمية،  األصناف 

جت�������������������ارة األزه��������������������������ار ف������������ي ه����������ول����������ن����������دا: ق����ص����ة 
ازده������������������ار وان�������ه�������ي�������ار أب�����ط�����ال�����ه�����ا »ف�������ي�������روس�������ات«
وامل��ت��ش��ب��ع��ة ب���األل���وان م��ق��ص��د ك��ل امل���زارع���ني.
اتفق  العشرين،  القرن  من  الثاني  العقد  وف��ي 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل���زارع���ني ف���ي م��دي��ن��ة أل��زم��ي��ر 
الهولندية على تنظيم سوق مزاد دائم لتجارة 
األزه�����ار وت��ص��دي��ره��ا. وم���ع ال���وق���ت حت��ول��ت 
التي  أمستردام،  من  القريبة  الصغيرة  البلدة 
يقارب عدد سكانها حالياً 30 ألف نسمة، إلى 
فرص  ت��وّف��ر  وه��ي  العاملية.  األزه���ار  عاصمة 
وتستحوذ  ش��خ��ص،   2600 م��ن  ألك��ث��ر  ع��م��ل 
على معظم سوق تصدير األزهار من هولندا، 
الذي تتجاوز مبيعاته 7 مليارات دوالر سنوياً.
وف���ي ح��ني ك��ان��ت أل��زم��ي��ر ت��ت��وق��ع ه���ذه السنة 
عن  عدا  زينة،  ونبتة  زه��رة  مليار   12 تسويق 
ليتسبب في  انتشر وباء »كورونا«  األبصال، 
جتميد جت��ارة األزه��ار في عز موسمها، ليس 
أنحاء  جميع  في  بل  هولندا،  م��زادات  في  فقط 
األزه��ار  من  الطلب  ميكن  ال  ببساطة،  العالم. 
أن تتوقف عن النمو حتى تزول غمامة الوباء، 
معروف.  غير  أم��د  إل��ى  تخزينها  ميكن  ال  كما 
ل���ذا؛ ك���ان خ��ي��ار امل���زارع���ني إت��الف��ه��ا أو تركها 
تذوي في احلقول والبيوت البالستيكية، التي 
تنتجها على مدار السنة وليس في الربيع فقط.
املائة  في   5 األزه��ار  قطاع  ميثل  التي  هولندا، 
من ناجتها احمللي، قد تصاب بخسارة قاسية 
إنتاجها  إجمالي  م��ن  امل��ائ��ة  ف��ي   80 إل��ى  تصل 
هذه السنة. لكن الضرر الذي سيطال مزارعي 
األزهار في البلدان النامية مثل كينيا، وإثيوبيا، 
وطأة.  أشد  يكون  رمبا  والهند  وكوستاريكا، 
وتبيع هذه الدول معظم صادراتها من األزهار 
املوجهة إلى أوروبا عبر سوق املزاد في ألزمير.
أكثر  كينيا  من  األزه��ار  ص��ادرات  قيمة  وتبلغ 
من مليار دوالر؛ مما يجعلها ثالث أكبر مصدر 
للعملة األجنبية. ويشّغل هذا القطاع نحو 200 
املوسميون،  ال��ع��م��ال  فيهم  مب��ن  شخص  أل��ف 
إنتاجه  من  املائة  في   70 تصدير  على  ويعتمد 
م��زادات  يباع مبعظمه عبر  أوروب���ا، حيث  إل��ى 
الطلب على األزه��ار حتت  هولندا. ومع توقف 
وتقييد  االجتماعي  التباعد  سياسات  ضغط 
ال����رح����الت اجل���وي���ة وح���رك���ة ال��ب��ض��ائ��ع عبر 
احل��دود، لم يكن لدى مزارعي كينيا من خيار 
أغصانها. على  تذبل  أزهارهم  سوى مشاهدة 
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التعليمات الواردة في الموقع وعلى كل الراغبين باالشتراك في  اتباع  الراهن يجب 
حتى  الكتروني  بريد  ارسال  عليه  المقاولين(  جولة  الى  المجيئ  )او  المناقصة  هذه 
تاريخ 30.04.2020 الى Michrazim@jct.ac.il بخصوص رغبته باالشتراك 

حتى يتلقى كافة المعلومات ذات الصلة لهذه المناقصة.
)وعدم  المناقصات  صندوق  في  وايداعها  مغلق  مغلف  في  وضعها  يجب  العروض 
لصندوق   14:00 الساعة  حتى   17.05.2020 تاريخ  حتى  البريد(  في  االرسال 

المناقصات الموجودة في مكاتب الموصي كما هو مفصل في وثائق المناقصة.


