
من  يوم  في  تعتبر  كانت  التي   - زمبابوي  اقتصاد  بدأ 
عافيته  استعادة  في   - اجلنوبية  ألفريقيا  اخلبز  سلة  األيام 

في  حاداً  إنخفاضاً  شهدت  الركود  من  سنوات  عشر  بعد 
األغذية.  نقص  حاالت  وزيادة  الدخل،  وتراجع  الزراعي،  اإلنتاج 

الزراعة  على  السكان  من  املائة  في   70 نحو  اعتماد  ومع 
مفتاح  هي  القطاع  هذا  قوة  تصبح  معيشتهم،  في 

بُغية  احلكومة  مع  املنظمة  وتعاونت  االقتصادي.  االنتعاش 
أي  الصون،  على  القائمة  للزراعة  املزارعني  تطبيق  زيادة 

حماية  مع  احلرث،  عمليات  دون  الغلة  من  يزيد  الذي  النظام 
من  والتقليل  التربة،  جودة  وحتسني  التآكل،  من  احلقول 

حتتاج  الصون  على  القائمة  فالزراعة  اجلفاف.  حاالت  تأثير 
حتتاجه  مما  أكثر  عمالية  كثافة  إلى  األولى  مراحلها  في 

برنامج  تنفيذ  في  املنظمة  شرعت  ولذا  التقليدية،  الطرق 
توفر  احلبوب  لبذر  آالت  وأدخلت  العملية،  والتجارب  للتدريب 

أن  احملصلة  وكان  املزارعني.  ود  كسب  بُغية  العاملة  األيدي 
املزارعني  أن  مبعنى  تلقائية"  "استجابة  شهدت  زمبابوي 
تطبيق  وقرروا  جيرانهم،  مزارع  حتققه  الذي  النجاح  رؤوا 

هناك  فإن  اليوم،  أما  الصون.  على  القائمة  الزراعة  أساليب 
الطريقة،  هذه  يطبقون  زمبابوي  مزارع   300 000 من  أكثر 

تقريباً.  مرات  ثالث  إنتاجهم  يضاعفوا  أن  واستطاعوا 

في  تسهم  الصون  على  القائمة  الزراعة 
لزمبابوي االقتصادي  اإلنتعاش 

في  املزارعني  صغار  أجل  من  العمل 
زمبابوي 

أساليب  تشجيع  أجل  من  العمل 
في  مبا  الصون،  على  القائمة  الزراعة 

امليكنة  ذلك 

وامليكنة  الزراعة  وزارة  مع  التعاون 
الري  وتنمية 

األوروبي  االحتاد  بفضل  العمل 

القائمة على  الزراعة  أُدخلت  عندما 
الصون إلى زمبابوي، أصبحت هناك 

الريفية أطلق  املناطق  نقاطاً في 
املنظمات غير  "أراضي  املراقبون  عليها 

احلكومية"، وهي قطع أراضي طبق 
القائمة  الزراعة  املزارعون نهج  فيها 

على الصون. ولكن هذه القطع 
الصغيرة كانت محاطة بحقول 

أخرى ظل املزارعون يزرعونها بالطرق 
البداية، قامت  وفي  التقليدية. 

واجملموعات  والزارعة  منظمة األغذية 
املزارعني  اإلمنائية األخرى بتزويد 

البذور واألسمدة  بكميات كافية من 
الزراعة  ليزرعوا نصف هكتار بطريقة 

القائمة على الصون، وهي مساحة 
البدء، ولكن  تكفي لدفعهم على 

كونهم لم يتوسعوا في هذه املساحة 
أوضح أنه في الوقت الذي رحبوا فيه 

باملدخالت، فإنهم لم يكونوا على 
قناعة كافية بتحويل كل ما ميلكونه 

من أرض إلى هذا النهج اجلديد.

والشك أنه كانت هناك أسباب وراء 
القائمة  فالزراعة  املبدئية.  شكوكهم 

ثالثة مبادئ:  تقوم على  الصون  على 
التربة،  أقل اضطراب في  إحداث 

وتناوب  للتربة،  الدائمة  والتغطية 
للحد  املعروفة  املبادئ  وهي  احملاصيل، 

التربة،  التآكل، وحتسني جودة  من 
تكاليف  وتقليل  املياه،  على  واحلفاظ 

الوقود، واألهم من كل ذلك حتسني 
نظر أصحاب  ولكن، من وجهة  الغلة. 

الصغيرة، فإن كل مبدأ من  احليازات 
له مشاكله. املبادئ كانت  هذه 

مزارع زمبابوي أصبحوا يطبقون اآلن   300 000 إن نحو 
الصون. على  القائمة  الزراعة  أساليب 



الشكوك  على  التغلب 
النجاح  بشهادة 

امليكنة واستخدام 
إن إحداث أقل اضطراب في التربة 

معناه أن املزارع ال يحرث هذه التربة، 
وإمنا يحفر بيده حفراً فردية، أي أحواض 

بأبعاد 15X15X15 سم، ليغرس آالف 
البذور. وبالطبع فإن هذا يحتاج إلى 
أيدي عاملة أكثر مما يحتاجه الغرس 
في شقوق احملراث. وفضالً عن ذلك، 

فإن األعشاب الضارة تنمو بسرعة في 
التربة التي ال حترث، األمر الذي يحتاج 

إلى جهد أكبر للمحافظة على نظافة 
احلقول. كما أن اإلبقاء على التربة 

مغطاة باستمرار يحتاج إلى مزيد من 
العمل. وينبغي للمزارعني أن يجمعوا 
السيقان واألوراق املتخلفة في احلقل 

بعد احلصاد الستخدامها كفرش، وهو 
ما يحمي التربة من التآكل ويحتفظ 
برطوبتها. ويحتاج تناوب احملاصيل أن 

يقوم املزارعون بزراعة محاصيل البقول 
والذرة بالتناوب، من أجل حتسني 

خصوبة التربة، ولكنهم ينفرون في 
أغلب األحيان من التخلي عن املساحة 

املوجودة في حقولهم التي يزرعون 
فيها محاصيلهم الرئيسية عادة.

والواقع أن هذه املسائل ال متثل 
مشكلة إال في املوسم األول أو 

أو  الثاني  املوسم  الثاني. ففي 
يعيدوا  أن  املزارعون  يستطيع  الثالث، 

من  التي حفروها  احلفر  استخدام 
قبل، حيث أن الفرش الذي كان 

في  ويساعد  بها  يختلط  يغطيها 
ورغم  الضارة.  احلشائش  مكافحة 

أبطأوا في  زمبابوي  ذلك، فإن مزارعي 
الصون،  على  القائمة  بالزراعة  األخذ 

اجملانية،  املدخالت  توقفت  وعندما 
املزارعني من هذه  انسحب بعض 

متاماً.  التجربة 

غيرت منظمة  ذلك،  وعندما حدث 
إستراتيجيتها  من  والزارعة  األغذية 

مجموعات  على  تركيزها  لتُقصر 
اقتنعوا  الذين  املزارعني  من  صغيرة 
أنشأت  املشروع. كما  بفائدة  متاماً 

للمزارعني  ميكن  جتريبية  حقوالً 
الناجمة  غلتها  زيادة  يالحظوا  أن 
الصون  على  القائمة  الزراعة  عن 

األخرى.  الزراعة  بأساليب  مبقارنتها 

بتحديد  أيضاً  املنظمة  قامت  كما 
للميكنة  جديدة  تكنولوجيات 

لتقليل  واستخدمتها  واختبرتها 
للزراعة  املطلوب  العمل  كمية 

اإلضرار  دون  الصون  القائمة على 
هذه  عليها  تقوم  التي  باملبادئ 

املنظمة  ساهمت  فقد  الزراعة. 
رجال اإلرشاد ومن  مبجموعات من 

غير  واملنظمات  الزراعة  كليات 
األجهزة  من  عينات  مع  احلكومية، 
والطلبة.  املزارعني  أمام  لتجربتها 
فمع هذه اآلالت لم يعد املزارعون 

للغرس  ُحفر  إلى حفر  بحاجة 
يغرسوا  أن  فبإمكانهم  بأيديهم. 
يوم وهم  البذور في هكتارين كل 

البذور  يطلق  ذراع  باستخدام  واقفني، 
نفسه  الوقت  في  ويقيس  تلقائياً 

األسمدة. من  الصغيرة  اجلرعات 

من  يقللون  املزارعون 
الغلة،  ويزيدون  التكاليف، 

تغيرات  تأثير  من  ويخففون 
املناخ

الزراعة  زمبابوي  حكومة  تدعم 
لنجاحها  الصون،  على  القائمة 

لتغير  املعاكسة  اآلثار  تخفيف  في 
ومصادر  التربة  صون  وفي  املناخ 

الزراعة  وزارة  وتشارك  املياه. 
منظمة  الري  وتنمية  وامليكنة 

فريق  رئاسة  في  والزراعة  األغذية 

القائمة  للزراعة  الوطني  العمل 
باملزارعني  وتلتقي  الصون،  على 
والباحثني  الزراعيني  واملرشدين 

منتظمة،  بصورة  اخلاص  والقطاع 
بالزراعة  اخلاصة  البحوث  ملناقشة 

وتنقيحها  الصون  على  القائمة 
إلى  التقديرات  وتشير  وتطبيقها. 

زمبابوي  مزارع   300  000 نحو  أن 
أساليب  اآلن  يطبقون  أصبحوا 

الصون. على  القائمة  الزراعة 

املواسم  املزارعون  يتخطى  أن  مبجرد 
إلى عمالة كثيفة،  حتتاج  التي  األولى 

على  القائمة  الزراعة  أساليب  فإن 
املدخالت،  فاقد  تقلل من  الصون 

التكاليف.  من  بالتالي  لتقلل 

يزرعها  التي  املساحة  أن نسبة  ورغم 
بأسلوب  بالذرة  زمبابوي  مزارعو 

الصون  على  القائمة  الزراعة 
فإن  باملائة،  اخلمسة  تتعدى  ال 

الذين طبقوا هذا األسلوب  هؤالء 
كبيرة  كميات  حصاد  يستطيعون 

حيث  الصغيرة،  مساحاتهم  من 
املتوسط  في  نحو طنني  يحصدون 

من كل هكتار من الذرة، وهو ما 
يقرب من ثالث مرات ما كانوا 

التقليدية.  الزراعة  بطرق  ينتجونه 
البقول  إنتاج  فإن  الوقت،  وفي نفس 

ينتجون  ال  فاملزارعون  تضاعف.  قد 
والبقول  الذرة  من  يكفيهم  ما 
وإمنا  أسرهم فحسب،  إلطعام 

جاء  الذي  الفائض  بيع  يستطيعون 
بذلك من  ليحسنوا  الغلة،  زيادة  من 

الوقت  في  ويساهموا  معيشتهم 
زمبابوي. األغذية في  نفسه في سلة 

طريقة  طبقوا  الذين  املزارعني  بعض  استطاع 
يضاعفوا  أن  الصون،  على  القائمة  الزراعة 

الذرة ثالث مرات. غلتهم من 

©FAO/Karsto Kwazira ،©FAO/Caroline Hungwe ،©Foundations For Farming :أعلى، من اليسار إلى اليمني .©FAO/Caroline Hungwe :الغالف األمامي


