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تقننا  وتتنناف ايننس ا زينند مننن اننر  ال ،يف زمننن يتنقننه ايننس الننناس والكننائ ب ننرعة اافقننة ويقت ننوك ايننس م ننااان مننا كننانوا ي ل و ننا مننن   ننه 
أك ن نن ، ا ا أيرينند ا عنناا علننك الكلنن  ال الننلو   ا  ننار  خمتلننا ال الننالن الكل يننة علننك نننو مننا كنناك يتعننوالر   ننه مافننة عننا ، مننن ا  يننة  كنناك 

 و نننمن منننن ال النننالن ا  نننري ادلينننة النننه يتنننندالدفا  تنننر التنةنننع نتيةنننة وانننود يفنننالن أّن ينننة، ب ننن  ا عنننافيم ا يفايفنننية يف  نننا  تتننننوالر
 .ال الالن الكل ية

 ؟"ساللة"ما الذي يعنيه مصطلح 

ية علننك نننو  ابنن  علننك تننوا  "يفننالة ويوانيننة"يتلننم معننتل    يالنناو وعلّيالنناو، علننك  ّوعننة مننن ا يوانننان تتننوار  لننعا ا ات نّن ، بيولّو
وتنيتيت، يف . ين يآن نوك ابنا فم وفلالنم ّنرالاذا ّيا ، وعليس اإك ّنرا  الكنائ، عنند  لنك، يفتآن س ابا فنا وأمنا نا وفنهل  يفيآن نوك ا ّنداد الن

أمنننا ايّنننا يت لنننم ب نننةان أن نننائ الكنننائ . الكل ينننة لل نننالن د ك أان ا نننام  الننننووي نتنننافر درايفننن ،اآلوننننة ا  نننمك، لتهكننند فنننذا ا منننر
مظنرفا اخلاّر  ضّن وم ارضنا اإك يفالة مالا ف  ع ارك عن ويوانان تتوار  مسان ولعان ّ ّية م يالنة ّياو ب د ّيه ويرد ولا 

. وت تّد اتنة ادكالّة، يف الو وف علك  لك، علنك تلنك ا  نايم لل كنم علنك الكنائ النه ت نر  عليننا. نصال مكتوئ أو م ايم حمدالدك
 .و د تكوك تلك ا  ايم  ان دللة بالن  ة اىل ال الالة ا  نية

ننة النننه تنننتم واننن  يف اآلونننة ا  نننمك بنننع خمتلنننا  وعلننك ال كنننأ منننن أي  ّوعننة منننن الكنننائ تنتّننن  اىل يفننالة مالنننا  انننإكال ا زاّو
وبذلك، اإكال اترا  النه . ال الن دمالا يهدي اىل نآو  يفالن فةينة، ل تهدي اىل ا عو  علك كائ هلا  ان ا ظنر علك نو  اب 

 .تتولالد عن عّلية التنةع ل تآ س بالضالرورك ابا فا اله تلدفا أو أّدادفا

ننة   نرا  حمندالدك و لنك   نه نآنو  مج ينان ادااظنة أنالس متال انتقا  كثم   م  من ال الالن الكل ية من بنع تلنك ال النالن ا نةال
 .علك نقا  ال الالن الكل ية و لك  كال الكائ كان  ت تخد ، أيفايفاو و  ه كه ش  ، يف حتقيم ب   ا نااع يف م ظم ا الن

ا لننيلة ة كيعيننة الت ننوال  مننن  ّوعننة كننائ فةينننة  ان ّينننو   ننم  ابنن  اىل  ّوعننة مننن الكننائ وال ننها  ا تننروف فننو م رانن 
 . ان ّينو   اب ؟ واتوائ علك فذا ال ها  فو بتريقة النتقا 

ننة، بانتقنا  مسنان ّ نّيالة وو نافا حمن  كنائ )دالدك و د  ا  مربالنو الكنائ علنك ت ا ن  ا ّينا ، وانتا ناو منن ال النالن ا نةال
 .(.ا رايفة، كائ الرالع ، كائ الراقة، كائ العيد، اخل

وبذا، وبعضه عّلية انتقا  لارمة علك مدي عدك أّيا ، أمكن  ر ال الكائ، ايفتناداو اىل عّلينان التنةنع، انآنا  أننوا  منن  
نآنو  يفنالة ألنيلة مالنا نتيةنة لتند اله اإلن ناك يي ندال عّلينة  ولذا اإك. لتع   كاباو أليلة الكائ تتوالد علك نو  اب  وتتتور شيئاو اآيئاو 

وهبننذن التريقننة أالنن  اإلن نناك، منننذ  ةينننس للننذف    ننه الف ال نننع، يف انآننا  مئننان مننن ال الننالن الكل يننة . تدرجييننة ت ننت ري أّيننالو 
 .ا ليلة ا ختلعة



 ما هي السالالت النقية المحلية؟

فن  يفنالن تتنوالرن وتريفالنخ  ّنذورفا ضنّن ( وما ي نينا فنا فنو ال نالن الكل ينة)يلة ادلية ال الن النقية ا يوانية ا ل 
 .يف ب   ا وياك منتقة ّ رااية و قااة ان انية حمدالدك و لك علك مدي  روك من الزمن

 ؟"ساللة نقية أصيلة"ما معنى عبارة 

تتننورن ورنذرن يف منتقنة ّ رااينة مالنا و قاانة بآنرية مالنا علنك منندي  (كال نالة الكل ينة منثاو )ال نالة ادلينة فن  يفنالة ويوانينة  
 . روك طويلة من الزمن يف ب   ا وياك

 ؟"ساللة أصيلة نقية"ما الذي تعنيه عبارة 

وفننو علننك النقنني  مننن . ا ا اننندر مننن أبننوين مننن ال ننالة  ا ننا منننذ أّيننا  عنندك" ألننيه"انالننس ( أو كلنن )ييقننا  عننن أي ويننواك  
وعنندما يت لنم ا مننر . معنننو  ن نا دافّناو وأبنداو " ا ينواك ا لنيه"ومعننو  . الكلن  اهلةنع النذي فنو  لنيس مننن يفنالن شن ال ا ينواك أو 

ال نةان د يقنة  لنكب ةان أن ائ الكائ اإك شةرك الن   تكوك مو قة عن طرينم م نتند يندري ايننا ن ن  الكلن  و ند تكنوك ت
 .  ليلة ي ّد ا ربالوك دافّاو، أو يف  ال  ا وياك، اىل انآا  شةرك الن   اخلالة بكاهبموايّا خيصال ال الالن ا. أو  م  لك

 كلب السّلوغي والغالغو اإلسباني والكلب السلوقي العربي األصيل

لننو  منن الكنائ وميثه كل  ال ال و ال نالة اإليفن انية هلنذا ا( أاريقيا)ميثه كل  ال اللو   يفالة الكل  ال لو   ا  اربية ادلية  
نننود( أوروبنننا) وبالن ننن ة اىل كنننهال يفنننالة منننن فنننذن (. ايفنننيا)يف الآنننري ا ويفنننس  كأمنننا ال نننلو   ال نننر  ا لنننيه اننننو يفنننالة فنننذا الكلننن  ا ّو

م أو وبَر  علو   ا  ار  لس وبَنٌر  عم وال ال و  د يكوك لس اال ال . ال الن اإك الكائ تتوار  اليو  الععان ات ّية ّياو ب د ّيه
ومنّنا كناك تناريذ فنذن ال نالن النثا  طنوا  القنروك ا نعنرمة انإك كنه . ال نلو   ال نر  ا لنيه انإك وبَنرن  عنم أو طوينه اّايفن،، أمن

وتهكند ال  نو  ال لّينة ا ديثنة علنك أكال . واوندك منننا تتنوالرن بآنكه خمتلنا وألن     نرور النزمن كافننان  ان ّينومنان خمتلعنة و ابتنة
لو   وال نلو   ال نر  ا لنيه، أمالنا ايّنا واضن او ايّنا يت لنم بال الن خيتلنا ا تااناو  د ك أر   اتاو وا  د  عنداو من ا ام  النووي اتز  ا كث

 .خيصال كل  ال ال و اإك الدالرايفان ل تزا  ّارية للو وف علك  لك

  عنرب النزمن عنندما انت  ال نرئ  نفنذن ال نالن  ند تا وفناك من ييربالر عّليان التنةع اله تتمال والياو وكثنماو منا ييآنار اىل أك 
مننن  ل نه شنن وئ أتنن  منن الآننري ومننن الآنّا  علننك ونندال  شن س ّزيننرك أي مينا وأ نناموا اينننا عندك  ننروك كّننا متال  لنك نتيةننة  ننزو  نا  أاريقيننا

وتكنراراو  شنارن نتنافر ال  نو  ال ا ينة  و لك أمر تع   الربفنة عليس ولو كاك هلذن ال الن منآيت مآرتك أو أ ا ا تلتن  منراراو . يفوا 
ننود ا ننام  النننووي  لو   وبا ثننه، اننإك كننائ ال النن. لو   وال ننلو   ال ننر  ا لننيه الال أك الوضننع لننيأ كننذلك اتننس لنندي ال النن د ك أاىل ّو

ال ننر  ا لننيه، وفاتنناك مستنناك  لو  ال النن ي ننميفننيكوك هلننا، يف أوينناك كثننمك، الننوبر اتايفنن، الننذي مييالننز كلنن  ال ننال و أو الننوبر التويننه الننذي 
 .تنقلنّا يف كلتا ا التع ا نوا   ان الوبر القعم ضّن فاتع ال التع، ولكن الوضع فنا أيضاو ليأ كذلك

ينة وال لّينة، وعليس، اإك   ة بع فذن ال الن الثا  تهدي اىل نآو  خملوي فةنع يفنوا  منن الناوينة ال يولّو أي عّلية للّزاّو
وا قيقنة . يفةان أن ائ ال الن الكل ية اله تهكد أك فنذن ال نالن خمتلعنة،  لنك  ك لكنه منننا م يارفنا اخلنا  هبنا أو من ويث

ة بع فذن  ال الن اليو  يفت ين، يف وا ع ا مر، القضا  علك مثار عّلية انتقا  دام   روناو طويلنة مس ن  هلنا بنال تاف ايّنا أك ا زاّو
 .بيننا



نننوعليننس انننإك ا  ينننة عنناا علنننك كلنن  ال ال ا تّثلننة يف كلننن  ال نننال و  لو   ا  ننار  يقتضننن  هايننة فنننذن ال ننالة منننن التننيت مان اخلاّر
 . يف اين ويف ال لو   ال ر  ا ليه أو أي يفالة أ ري ميكن أك يتزاوي م ناا 

ة يف  ننا  أاريقيننا ميننث مننن ا ّكننن وعنناوك علننك  لننك، اإننننا ن لننم أنننس ل تننزا  فننناك أعننداد كاايننة مننن كننائ ال الننلو   ا لننيل 
 .تعادي ا ار التزاوي ضّن ال الة الواودك وف  ا ار يفل ية مدمالرك
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